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Ê³íî áóëî ³ áóäå
Íàö³îíàëüíà ê³íîñòóä³ÿ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà â³äñâÿòêóâàëà 80-ð³÷÷ÿ

Ïðèâ³òàííÿ íà àäðåñó ê³íîñòóä³¿ ³ìåí³
Äîâæåíêà íàä³ñëàëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â³êòîð Þùåíêî òà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ
Òèìîøåíêî. Ãëàâà äåðæàâè çãàäàâ çîê-
ðåìà ïðî ðîêè âèïðîáóâàíü äëÿ ê³íîñòó-
ä³¿ — â³éíó, åâàêóàö³þ, ÷àñè öåíçóðíèõ
óòèñê³â, åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, à òàêîæ âè-
ñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî â ìàéáóòíüîìó

ê³íîñòóä³ÿ ëèøå ïðîöâ³òàòèìå. Ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð ñâîºþ ÷åðãîþ íàçâàëà êè¿âñüêó
ê³íîñòóä³þ ãîðä³ñòþ äåðæàâè ³ ó ñâîºìó
â³òàëüíîìó ëèñò³ âèñëîâèëà ïåðåêîíàí-
íÿ, ùî óêðà¿íñüêå ê³íî ìàº ãàðíå ìàé-
áóòíº.

Çàñíîâàíà 1928 ðîêó, ê³íîñòóä³ÿ íà òîé
÷àñ áóëà íàéá³ëüøèì âèðîáíèêîì ê³íî-

ïðîäóêö³¿ ÑÐÑÐ. Ïåðøèì ô³ëüìîì áóëà
êàðòèíà äëÿ ä³òåé “Âàíüêà ³ Ìåñíèê” ðå-
æèñåðà Àêñåëÿ Ëóí³íà. Ïåðøîþ çâóêî-
âîþ ñòð³÷êîþ, çíÿòîþ òóò, ñòàâ ô³ëüì
Äçè´è Âåðòîâà “Ñèìôîí³ÿ Äîíáàñó”
(1931 ð³ê). ²ì’ÿ Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà
ñòóä³ÿ íîñèòü ³ç 1957 ðîêó, àäæå ñàìå òóò
Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ çíÿâ ñâî¿ íàéêðàù³
ðîáîòè “Çåìëÿ”, “²âàí” ³ “Ùîðñ”, êîòð³
º êëàñèêîþ â³ò÷èçíÿíîãî ê³íåìàòîãðàôà.

Ñåðåä äîñÿãíåíü ê³íîñòóä³¿ — íàãîðî-
äè 75 ì³æíàðîäíèõ ³ 65 âñåñîþçíèõ ê³-
íîôåñòèâàë³â. ª ³ íàéâèùà íàãîðîäà Àìå-
ðèêàíñüêî¿ ê³íîàêàäåì³¿, ÿêó çäîáóâ 1943
ðîêó ô³ëüì “Ðàéäóãà” Ìàðêà Äîíñüêîãî.

Äèðåêòîð ê³íîñòóä³¿ ²ãîð Ñòàâ÷àíñüêèé
çàïåâíèâ, ùî ê³íîñòóä³ÿ ðîçâèâàºòüñÿ ³
îñòàíí³ì ÷àñîì ñòàëà ðåíòàáåëüíîþ. Ïàí
Ñòàâ÷àíñüêèé íàãîëîñèâ, ùî áàçó äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîãî âèðîáíèöòâà
ìàþòü — öå ÷óäîâ³ ïàâ³ëüéîíè, àòåëüº,
äîïîì³æí³ öåõè, îáëàäíàííÿ. Â³í ðîçïî-

â³â, ùî ñüîãîäí³ Íàö³îíàëüíà ê³íîñòóä³ÿ
õóäîæí³õ ô³ëüì³â ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñó-
÷àñíå ê³íîï³äïðèºìñòâî, çäàòíå âèêîíà-
òè íàéñêëàäí³ø³ çàâäàííÿ ï³ä ÷àñ çéîìîê
ô³ëüì³â ð³çíî¿ ïîñòàíîâî÷íî¿ ñêëàäíîñò³
é áóäü-ÿêèõ æàíð³â.

Ïðî ñòàá³ë³çàö³þ âèðîáíè÷îãî ïðîöå-
ñó ñâ³ä÷àòü òàê³ ðîáîòè ê³íîñòóä³¿ (çàâåð-
øåí³ 2008 ðîêó), ÿê ³ñòîðè÷í³ äðàìè
“Áîãäàí-Çèíîâ³é Õìåëüíèöüêèé” ðåæè-
ñåðà Ìèêîëè Ìàùåíêà ³ “Âëàäèêà Àí-
äðåé” Îëåñÿ ßí÷óêà, ïðåì’ºðà ÿêîãî â³ä-
áóëàñÿ íà Äåíü íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ³
ÿêèé íèí³ ïîêàçóþòü ó â³ò÷èçíÿíèõ ê³-
íîòåàòðàõ.

Ï³ä ÷àñ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè ñâÿòêóâàí-
íÿ Þð³é Áîãóöüêèé â³ä ³ìåí³ Ïðåçèäåí-
òà Â³êòîðà Þùåíêà íàãîðîäèâ Äåðæàâ-
íîþ ïðåì³ºþ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äîâæå-
íêà êè¿âñüêîãî ê³íîçíàâöÿ Ñåðã³ÿ Òðèì-
áà÷à — çà êíèæêó “Îëåêñàíäð Äîâæåí-
êî. Çàãèáåëü Áîã³â”
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Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Національна іност дія імені Оле сандра Довжен а відсвят -
вала свій 80-річний ювілей. Творча біо рафія оловної іност дії У ра-
їни пов'язана з іменами Оле сандра Довжен а, Дзиґи Вертова, Сер ія
Параджанова, Леоніда Би ова, Івана Ми олайч а, чиї шедеври ві-
йшли до с арбниці золото о фонд світово о іно. На офіційном
свят ванні ювілею б в прис тній Леонід Черновець ий. Мер подя -
вав за те, що йом випала честь вітати зі святом я працівни ів іно-
ст дії, та і всіх иян, аполо етів раїнсь о о іно.

Режисер Ми ола Мащен о розповідає мер Леонід Черновець ом та а торці-вед чій Ользі С мсь ій про перспе тиви розвит Національної іност дії імені Оле сандра Довжен а
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Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ
Äíÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè
òà ñïîðòó

Øàíîâí³ ñïîðòñìåíè, òðåíåðè, âåòåðàíè,
ôàõ³âö³ òà øàíóâàëüíèêè ô³çè÷íî¿ 

êóëüòóðè ³ ñïîðòó!

Ïðèéì³òü ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãî-
äè ÷óäîâîãî ñâÿòà ñèëè, êðàñè, ìîëîäîñò³ òà
çäîðîâ’ÿ — Äíÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

Ïèøàþñÿ òèì, ùî Êè¿â, ÿê ñòîëèöÿ íàøî¿
äåðæàâè, ñïðàâä³ º ñïîðòèâíèì öåíòðîì ºâ-
ðîïåéñüêîãî ð³âíÿ. Ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî —
íàïîëåãëèâà ïðàöÿ òðåíåð³â 86 äèòÿ÷î-þíàöü-
êèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë òà øê³ë îë³ìï³éñüêîãî
ðåçåðâó, â ÿêèõ çàéìàþòüñÿ ïîíàä 39 òèñÿ÷ ä³-
òåé òà ï³äë³òê³â. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çäî-
ðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ òà çàö³êàâëåí³ñòü ó ñïîð-
òèâíèõ äîñÿãíåííÿõ ñòàþòü ñîö³àëüíî âàæëè-
âèìè òà àêòóàëüíèìè ö³ííîñòÿìè.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ì³ñüêà âëàäà çðî-
áèëà âñå ìîæëèâå, ùîá ïåðåòâîðèòè Êè¿â íà
ñó÷àñíó ºâðîïåéñüêó ñòîëèöþ. Ðîçâèòîê
ñïîðòó — öå îäíà ç ïåðøèõ ñêëàäîâèõ ¿¿
óñï³øíîñò³ òà ð³âíÿ ïîâàãè íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³.

Òàê, íåùîäàâíî âñ³ ìè áóëè ñâ³äêàìè âè-
ñòóï³â óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåí³â íà ÕÕ²Õ ë³ò-
í³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ïåê³í³. Çäîáóò³ 27
ìåäàëåé ùå ðàç äîâîäÿòü: ñïîðò âèùèõ äî-
ñÿãíåíü â Óêðà¿í³ ³ â Êèºâ³ çîêðåìà íå ñòî-
¿òü íà ì³ñö³. Â³ðþ, ùî íàø³ ñïîðòñìåíè ùå
áàãàòî ðàç³â ï³äí³ìàòèìóòüñÿ íà ï’ºäåñòàë
ïîøàíè, à âåëè÷åçí³ ñòàä³îíè óðî÷èñòî ñëó-
õàòèìóòü ã³ìí Óêðà¿íè.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ ñïîðòñìåí³â, òðå-
íåð³â, ïðàö³âíèê³â ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ
îðãàí³çàö³é òà âñ³õ, õòî æèâå ñïîðòîì ³ ââà-
æàº ô³çè÷íó êóëüòóðó ïîòð³áíîþ ñêëàäîâîþ
ñâîãî æèòòÿ. Áàæàþ âñ³ì óñï³õ³â ó äîñÿãíåí-
í³ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà
âñ³õ çåìíèõ áëàã!

З пова ою,
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ó ÊÌÄÀ íàãîðîäèëè 
áëàãîä³éíèê³â

Êåð³âíèê³â ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³
â÷àñíî äîïîìîãëè ïîñòðàæäàëîìó â³ä ïîâåí³
Âåðõîâèíñüêîìó ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿
îáëàñò³, â³äçíà÷èëè â÷îðà â ìåð³¿. Íà ç³áðà-
í³ áëàãîä³éí³ âíåñêè (515 òèñ. ãðí) äëÿ øê³ë
ðàéîíó çàêóïèëè 750 ïàðò, 1200 ñò³ëüö³â òà
75 êëàñíèõ äîøîê. “Äóæå âàæëèâî, ùî âè íå
çàëèøèëèñÿ áàéäóæèìè äî ÷óæîãî ãîðÿ ³ íà-
äàëè êîíêðåòíó äîïîìîãó”,— ñêàçàâ â. î. çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü ³ âðó-
÷èâ ïîäÿêè ï³äïðèºìöÿì. Çàãàëîì äîïîìîãó
ðàéîíó íàäàëè ìàéæå 20 ô³ðì. Ïîðÿä ³ç âå-
ëèêèìè êîìïàí³ÿìè, òàêèìè, ÿê ÄÀÊÕ “Àð-
òåì”, ÂÀÒ “Ôàðìàê”, ÂÀÒ “Êè¿âõ³ìâîëîêíî”
áóëè é çîâñ³ì íåâåëèê³. “Ìè âïåðøå áåðåìî
ó÷àñòü ó òàê³é áëàãîä³éí³é àêö³¿, àäæå ïðàöþ-
ºìî ëèøå äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè. Îäíàê ìè
ñï³â÷óâàºìî ïîñòðàæäàëèì ëþäÿì, ñàìå öèì
³ êåðóâàëèñÿ, íàäàþ÷è äîïîìîãó”,— ðîçïî-
â³ëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÒÎÂ “Ñòðàòåã³ÿ
ÁÌ” ²ðèíà Þçäåíêî

“Ìàòóñèíà øêîëà” 
äëÿ äîøê³ëüíÿò
Íà Îáîëîí³ â³äêðèëè íîâèé äèòÿ÷èé ñàäî÷îê
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Дош ільний навчальний
за лад № 30 "Мат си-
на ш ола" чора за-
працював для наймен-
ших меш анців Обо-
лонсь о о район . З
понеділ а там вихов -
ватим ть 120 малю ів.
Зводив дитсадо при-
ватний заб довни —
фірма "Столиця", од-
на за інвест мовами
б дівлю одраз пере-
дали на баланс район
в ом нальн влас-
ність, розповів на ро-
чистостях заст пни
олови КМДА Віталій
Ж равсь ий.

Ó÷îðà â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ â³äêðèëè “Ìàòóñèíó
øêîëó”. Òàê íàçâàëè äèòÿ÷èé
ñàäî÷îê ¹ 30 íà âóëèö³ Ãå-
ðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 4á. Çåëåíèé
áóäèíî÷îê âèð³ñ ïîì³æ áàãà-
òîïîâåðõ³âîê â åë³òíîìó
ðàéîí³. Öå îäèí ³ç ï’ÿòè äî-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, ùî â³äêðèëèñÿ ïðîòÿãîì
îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ ç äîïîìî-
ãîþ ÊÌÄÀ. “Òàê ïðèºìíî
çíîâó â³äêðèâàòè òå, äî ÷îãî
òè ìàºø ñòîñóíîê. ß âïåâíå-
íèé, ùî ä³òÿì òóò äóæå ñïî-
äîáàºòüñÿ”,— ñêàçàâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé, ïåðåð³çàþ÷è
÷åðâîíó ñòð³÷êó.

Äî â³äêðèòòÿ çàêëàäó ìàé-
äàí÷èê á³ëÿ âõîäó ïðèêðàñè-
ëè ð³çíîêîëüîðîâèìè íàäóâ-
íèìè êóëüêàìè. Ò³ëüêè-íî çà-

ëóíàëà ñâÿòêîâà ìóçèêà, ¿õ âè-
ïóñòèëè â íåáî — Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé ïåðåð³çàâ ñòð³÷êó.
Ïðîéòèñÿ íîâåíüêèìè êîðè-
äîðàìè ñàäî÷êà îäðàçó çàõîò³-
ëè âñ³ — ãîñò³, ä³òè é áàòüêè.

“Ìàòóñèíà øêîëà” ðîçðàõî-
âàíà íà 120 ä³òåé. “Íèí³ â íàñ
óæå âñ³ ì³ñöÿ çàéíÿò³. Ìàéæå
îäðàçó ìè çàïèñàëè âñ³õ îõî-
÷èõ æèòåë³â öüîãî ðàéîíó”,—

ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð Ðóñëàíà
Êðàâ÷åíêî.

Äî ÿñåëüíî¿ ãðóïè çàñòóïíèê
ìåðà çàéøîâ ðàçîì ³ç ä³òüìè.
Äëÿ ìàëå÷³ òàì íàêðèëè ñòî-
ëè ³ç ñîëîäîùàìè ³ çàñòàâèëè
ê³ìíàòó ³ãðàøêàìè. Õëîï÷èêè
³ ä³â÷àòêà, í³áè âäîìà, îäðàçó
âçÿëèñÿ çà ³ãðè òà íà¿äêè.

Ïîáóäóâàëè çàêëàä êîø-
òîì ïðèâàòíîãî çàáóäîâíè-

êà — ô³ðìè “Ñòîëèöÿ”, îä-
íàê îäðàçó çà óìîâàìè óãî-
äè ïåðåäàëè íà áàëàíñ ðàéî-
íó â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü.
Áóä³âëÿ îá³éøëàñÿ ó 13 ìëí
ãðí. Â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè íà íî-
âîñ³ëëÿ ñàäî÷êó ïîäàðóâàëè
ìóëüòèìåä³éíèé êîìïëåêñ.
Çàíÿòòÿ äëÿ ä³òåé òàì ïî÷-
íóòü ïðîâîäèòè ç íàñòóïíî-
ãî òèæíÿ

Íå ñêëàëè ö³íè
Äåïóòàòè îáãîâîðèëè ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Нинішні 50 опійо за проїзд
ромадсь ом транспорті — не-
аде ватна ціна. Про це чора
заявив олова робочої р пи, лі-
дер фра ції БЮТ Оле сандр Зі-
нчен о. Одна тарифи, за йо о
словами, пере лян ть лише піс-
ля наведення поряд в ал зі.
Наразі деп тати разом із транс-
портни ами ш атим ть додат-
ові джерела надходжень. Знай-
ти їх обіцяють за тиждень.

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ ðîáî-
÷î¿ ãðóïè ç âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ ó òðàíñ-
ïîðòí³é ãàëóç³ ñòîëèö³. Íàãàäàºìî, íàïå-
ðåäîäí³ ïðîôñï³ëêè “Êè¿âïàñòðàíñó” òà
“Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó” ïðîâåëè ìà-
ñîâ³ àêö³¿ ³ç çàêëèêîì ï³äâèùèòè ö³íó íà
ïðî¿çä.

“Ö³íà 50 êîï³éîê, çàêëàäåíà ùå 2000
ðîêó, ÿâíî íåàäåêâàòíà,— âïåâíåíèé ãî-
ëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè, ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ
Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî.— Ïðîòå, ÿêùî íè-
í³ ïðîñòî çá³ëüøèòè ¿¿ óäâ³÷³ ÷è âòðè÷³,
òî ìè â³äñóíåìî íà ê³ëüêà ðîê³â íàâå-

äåííÿ ïîðÿäêó â ö³é ãàëóç³. Ñë³ä ñòâîðè-
òè àáñîëþòíî íîâó ñõåìó óïðàâë³ííÿ, à
âæå ïîò³ì ïîÿñíèòè êèÿíàì, ÷îìó ïðî-
¿çä ïîâèíåí êîøòóâàòè á³ëüøå. Äëÿ öüî-
ãî º îá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè — âèñîêèé ð³-
âåíü ³íôëÿö³¿, ïîñò³éíå ïîäîðîæ÷àííÿ
åíåðãîíîñ³¿â”. Ïàí Ç³í÷åíêî äîäàâ, ùî
á³ëüøî¿ óâàãè íàðàç³ ïîòðåáóº ïðîáëåìà
ï³äâèùåííÿ çàðïëàòí³ ïðàö³âíèêàì
òðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ. “Òå, ùî ëþ-
äÿì, ÿê³ ùîäíÿ â³äïîâ³äàþòü çà æèòòÿ
òèñÿ÷ êèÿí ïîòð³áíî ïëàòèòè äîñòîéí³
ãðîø³ — ð³÷ çðîçóì³ëà”,— çàçíà÷èâ ë³äåð
ÁÞÒ. Çà éîãî ñëîâàìè, ðîáî÷à ãðóïà íà-
ñàìïåðåä ñïðîáóº çíàéòè äîäàòêîâ³ äæå-
ðåëà ïðèáóòê³â òðàíñïîðòíèê³â áåç ï³ä-
âèùåííÿ òàðèô³â.

Ïðèì³ðîì, ñïðîáóþòü óïîðÿäêóâàòè
ïðî¿çä ï³ëüãîâèê³â. “Íà ñüîãîäí³ íåìàº
÷³òêî¿ ô³êñàö³¿, ñê³ëüêè º ï³ëüãîâèê³â ³ ÿê
÷àñòî âîíè ¿çäÿòü. ª ïåíñ³îíåðè, êîòð³ íå
âèõîäÿòü ³ç äîìó âçàãàë³, àëå çà ¿õíº ïå-
ðåâåçåííÿ ç áþäæåòó, âëàñíå, ñïëà÷å-
íî”,— ïîÿñíþº ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê. Ðîç-
â’ÿçàííÿì ö³º¿ ïðîáëåìè ìîæå ñòàòè
âïðîâàäæåííÿ ñïåö³àëüíîãî êâèòêà, ÿêèì
êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ò³ëüêè ï³ëüãîâèêè,
êð³ì òîãî, öå äàñòü çìîãó ô³êñóâàòè ôàê-
òè÷íó ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê.

Éìîâ³ðíèì äæåðåëîì äîäàòêîâîãî ïðè-
áóòêó íàçèâàþòü çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü
çà ðîçì³ùåííÿ íà òðàíñïîðò³ ðåêëàìè.
Ôàõ³âö³ êàæóòü, ùî ö³ êîøòè ìîæóòü ñòà-
íîâèòè ï’ÿòó ÷àñòèíó ïðèáóòêó òðàíñ-
ïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ. “Íàì ÷àñòî äîð³-
êàþòü äåøåâîþ ðåêëàìîþ. Àëå æ ìè
òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî, ³ íàøå ãîëîâ-
íå çàâäàííÿ — ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â.
Ìè íå ïðîòè çá³ëüøåííÿ òàðèô³â íà ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè, ïðîòå ïåðåãëÿä ¿õ — öå
íå íàø³ ïîâíîâàæåííÿ”,— ðîçâîäèòü ðó-
êàìè íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ. Ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêî-
ëà Ëàìáóöüêèé äîäàº, ùî éîãî ï³äïðè-
ºìñòâî ìîæå çàðîáëÿòè ùå é íà ìàðøðóò-
êàõ. “Ó íàñ º îñíîâíèé ðåæèì ïåðåâå-
çåíü — òðîëåéáóñè, àâòîáóñè ³ òðàìâà¿,
ïðî¿çä ó ÿêèõ êîøòóº 50 êîï³éîê. Àëå ìè
ïðèäáàëè ùå é 400 ìàðøðóòíèõ òàêñîìî-
òîð³â. Âîíè äàþòü âàãîìèé ïðèáóòîê ó
70 — 80 ìëí ãðí íà ð³ê”,— ðîç’ÿñíèâ ïàí
Ëàìáóöüêèé.

Íà ïîøóê ïîòåíö³éíèõ äæåðåë ðîáî÷à
ãðóïà âçÿëà 5 äí³â. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè ïî-
îá³öÿëè îïðèëþäíèòè 17 âåðåñíÿ. À çà
äâà òèæí³ ïîòîìó — îñòàòî÷íèé àëãîðèòì
ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ïðîáëåìè ìà-
þòü çàòâåðäèòè íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè

Малеча запевнила заст пни а мера Віталія Ж равсь о о, що новозб дованом садоч
на в лиці Героїв Сталін рада, 4, їй подобається
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Îëåêñàíäð ÑÎÊÎËÎÂ: “×åðí³ã³â 
ëþáèòü ïîðÿäîê”
Ìåð ×åðí³ãîâà â³ðèòü, ùî éîãî ì³ñòî íåìîæëèâî íå ïîëþáèòè
Черні ів, я і вся раїна, наразі
переживає непрості політичні ча-
си. Проте, я з’яс валося, місце-
вий радоначальни сповнений
оптимізм . Оле сандр Со олов
вірить стабільний та пост паль-
ний розвито міста, я е своєю
чер ою че ає стабільності й пе-
редбач ваності від влади за аль-
нодержавно о рівня.

— Íàñê³ëüêè âàæëèâå ì³ñöå çàéìàþòü ×åð-
í³ã³â òà ×åðí³ã³âùèíà íà ïîë³òè÷í³é êàðò³ êðà-
¿íè? ßêèì º âïëèâ ðåã³îíó íà ïðîöåñè â êðà-
¿í³?

— Ìîæíà áóëî á ñêàçàòè, ùî âïëèâàº ÿê
1/25 ÷àñòèíà íàøî¿ êðà¿íè. Õî÷à öå, ìàáóòü,
áóëî á ñêðîìíî. Áàãàòî âèäàòíèõ ïîë³òè÷-
íèõ ä³ÿ÷³â, ÿê³ é íèí³ çàéìàþòü ÷³ëüí³ ì³ñ-
öÿ â ïîë³òèö³, º âèõ³äöÿìè ç ×åðí³ã³âùèíè.
Çàãàëîì ìåí³ ñêëàäíî ãîâîðèòè ïðî ñòóï³íü
âïëèâó. ² ïåðåá³ëüøóâàòè íå ãîäèòüñÿ, ³ ïðè-
ìåíøóâàòè, ÿñíà ð³÷, íå õî÷åòüñÿ. Òà õ³áà öå
òàê âàæëèâî? Êîëè á ìåíå çàïèòàëè ïðî öå
ê³ëüêà ðîê³â òîìó, òîä³ á ÿ ñì³ëèâî â³äïîâ³â,
ùî ìè íà ïåðøîìó ì³ñö³ â Óêðà¿í³ çà âïëè-
âîì. Áóâ òàêèé ïåð³îä â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³¿,
êîëè Ïðåçèäåíò íàøî¿ êðà¿íè áóâ ³ç ×åðí³-
ã³âùèíè, Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè — ç ×åð-
í³ã³âùèíè, Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð — ç ×åð-
í³ã³âùèíè, ãîëîâà Âåðõîâíîãî ñóäó — ç ×åð-
í³ã³âùèíè. Íèí³ ñèòóàö³ÿ òðîõè çì³íèëàñÿ.
Óæå, ìàáóòü, ìè íå íà ïðîâ³äíèõ ðîëÿõ.

— ßê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ïðåäñòàâëåíî â ì³ñò³?
— Öå âèäíî íàñàìïåðåä ç³ ñêëàäó ì³ñüêî¿

ðàäè: ÁÞÒ, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, Ñîöïàðò³ÿ,
“Íàøà Óêðà¿íà”, ÏÑÏÓ, Êîìïàðò³ÿ, “Â³÷å”,
ÓÍÏ. Âîíè ïðîéøëè äî ì³ñüêðàäè íà îñòàí-
í³õ âèáîðàõ, òîæ ³ âèçíà÷àþòü ïîë³òè÷íó ïà-
ë³òðó íàøîãî ì³ñòà.

— Ç ÿêèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè âàì âäàëî-
ñÿ íàëàãîäèòè êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó, à ç
êèì — í³?

— Îñê³ëüêè ÿ áåçïàðò³éíèé, òî çìóøåíèé
³ íàìàãàþñÿ ïðàöþâàòè ç ð³çíèìè ïîë³òè÷-
íèìè ñèëàìè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ çíàõî-
äæó ñï³ëüíó ìîâó ç óñ³ìà ïîë³òè÷íèìè ïàð-
ò³ÿìè, àäæå í³êîëè íå íàìàãàâñÿ êîãîñü ïå-
ðåêîíàòè ó ïðàâèëüíîñò³ ÷è íåïðàâèëüíîñò³

éîãî äóìêè ÷è ïðîãðàìè. Àëå ç ïðèâîäó òî-
ãî, ùî îá’ºäíóº âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, çîêðå-
ìà ãîëîâíèõ äîêóìåíò³â — ñòàòóòó ì³ñòà, ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó, òèõ ïðîãðàì,
ÿê³ íàïðàöüîâóºìî ñàìå â ì³ñò³, ìè çíàõî-
äèìî ñï³ëüíó ìîâó.

— Ç êèì ö³êàâî ïðàöþâàòè?
— Íàì ö³êàâî ïðàöþâàòè íàñàìïåðåä ç³

ñâî¿ìè ëþäüìè. Àëå ìè íå ñîðîìèìîñÿ, ÿê-
ùî â íàñ íåìàº ïåâíîãî äîñâ³äó, ïåðåïèòà-

òè â òèõ, ùî çíàþòü á³ëüøå. Áàãàòî ãîâîðÿòü
ïðî òå, ùî â ì³ñòà º ïåâí³ òðóäíîù³ ÷åðåç
áëèçüêå ðîçòàøóâàííÿ ç Êèºâîì. À ç ³íøî-
ãî áîêó, öå ³ äîáðå, àäæå ó ñòîëèö³ º íàïðà-
öþâàííÿ, äîñâ³ä, ïåâí³ àêàäåì³÷í³ øêîëè,
ëþäè, â ÿêèõ ìîæíà ïîö³êàâèòèñÿ ³ ïîïðî-
ñèòè ïîðàäè. ² ìåí³ äóæå ïðèºìíî, ùî ìàé-
æå çàâæäè, íà 95 %, ìè çíàõîäèìî òå, ùî
øóêàºìî.

×åðí³ã³â ÷óäîâå ì³ñòî. ² íàâ³òü, êîëè õòîñü
ïðè¿çäèòü ïðàöþâàòè äî íàøîãî ì³ñòà ç ³í-

øèìè äóìêàìè, ìè îäíàê çíàõîäèìî ïîðî-
çóì³ííÿ. Ó êîæíîãî, äî êîãî ìè çâåðòàëè-
ñÿ, âèíèêàëî ñóòî ëþäñüêå áàæàííÿ äîïî-
ìîãòè öüîìó ì³ñòó. Ñâî¿ìè çíàííÿìè, äîñâ³-
äîì, íàïðàöüîâàíèìè ïðîãðàìàìè.

— ×îãî ÷åêàþòü ó ì³ñò³ â³ä ð³øåíü çàãàëü-
íîäåðæàâíî¿ âëàäè?

— ×åðí³ã³â çàâæäè ïðàãíóâ äî ñòàá³ëüíî-
ñò³, ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó, ³ ÿ ââàæàþ, ùî öå
íå ëèøå ìîÿ îñîáèñòà äóìêà, à é ñï³ëüíà
äóìêà âñ³õ ÷åðí³ã³âö³â. Íåçàëåæíî â³ä òîãî,
ÿêîãî êîëüîðó âëàäà, ×åðí³ã³â çàâæäè ëþáèòü
ïîðÿäîê. Â³í ëþáèòü ñèñòåìí³ñòü, ëþáèòü
çíàòè, ùî áóäå ÷åðåç ð³ê, ï³âòîðà. ² òîìó â³ä
êîæíî¿ âëàäè ìè î÷³êóºìî ñòàá³ëüíîñò³.

Íàì, ÷åðí³ã³âöÿì, â³äâåðòî ñêàæó, íå ïî-
äîáàºòüñÿ, êîëè º íåïîðîçóì³ííÿ ñåðåä ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë. ×åðí³ã³â — òàêå ì³ñòî, ÿê ñêà-
çàâ êëàñèê, â ÿêîìó õî÷åòüñÿ æèòè. Òóò, ÿê
³ â áàãàòüîõ ³íøèõ ì³ñòàõ, ñòàëè íàðîäæóâà-
òè á³ëüøå ä³òåé. Ìè õî÷åìî ìàòè ïåðñïåê-
òèâó. Ïåðñïåêòèâó ðîáîòè, äîáðî¿ çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè.

— ßêèì º âàø ïðîãíîç ðîçâèòêó ïîë³òè÷íî¿
ñèòóàö³¿ â êðà¿í³?

— Çíàºòå, ÿêùî ñüîãîäí³ íàä òèì çàìèñ-
ëþâàòèñÿ, òî öå îçíà÷àº âèòðà÷àòè áàãàòî ÷à-
ñó ³ â³äâîë³êàòèñÿ â³ä ïîòî÷íî¿ ïåðñïåêòè-
âè, ðîáîòè, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ì³ñòà. Ìåí³ ñêëàä-
íî ñüîãîäí³ ùîñü ñïðîãíîçóâàòè. Ãàäàþ,
ñïðàâä³ ðåàëüí³ âñ³ ò³ ñöåíàð³¿, êîòð³ íèí³
îïðèëþäíþþòü ïîñàäîâ³ îñîáè ³ ïàðò³éí³ ä³-
ÿ÷³. Öå àáî ïîâåðíåííÿ äî ôîðìàòó íèí³ø-
íüî¿ êîàë³ö³¿, àáî ñòâîðåííÿ íîâî¿, àáî øëÿõ
äî ïåðåâèáîð³â.

Òðåáà çâàæàòè ëèøå íà òåðì³íè. Ñüîãîäí³
12 âåðåñíÿ. Ïîò³ì áóäå 12 æîâòíÿ. Êîæåí,
ìàáóòü, ìàº ñâ³é ñöåíàð³é, â³äîìèé ëèøå
éîìó. Ìîæó êîíñòàòóâàòè ëèøå îäíå: öå â³ä
íàñ, íà æàëü, íå çàëåæèòü. Óñå âèð³øàòü ³í-
ø³ ëþäè. À ìè áóäåìî çìóøåí³ ïîÿñíþâà-
òè òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ é ìåøêàíöÿì òå,
ùî ñòàëîñÿ.

ªäèíå, ïðî ùî íå âàðòî çàáóâàòè çà ïî-
ë³òè÷íèì ïðîòèñòîÿííÿì, öå íîâèé äåðæàâ-
íèé áþäæåò. Àäæå â³ä íüîãî çàëåæàòü ðåã³î-
íè: íàì òðåáà ïëàíóâàòè âëàñí³ äîõîäè, âëàñ-
í³ âèäàòêè, à ïîë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü öüî-
ìó íå ñïðèÿº

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

Êðèçà ï³øëà â ðåã³îíè
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Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî íàìàãàºòüñÿ óñóíóòè ç ïîñàäè “íåçðó÷íèõ” ãóáåðíàòîð³â

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãëàâè Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ðîìàí Áåçñìåðòíèé
çàÿâèâ, ùî êåð³âíèöòâî óðÿäó íàìàãàºòüñÿ
äåñòàá³ë³çóâàòè ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ ó ðå-
ã³îíàõ. Â³í íàãîëîñèâ, ùî ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè, ë³äåð ÁÞÒ Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³í³-
ö³þâàëà ï³äïèñàííÿ òàê çâàíèõ â³äêðèòèõ
ëèñò³â â³ä äåïóòàò³â îáëàñíèõ, ì³ñüêèõ,
ðàéîííèõ ðàä äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç³
çâèíóâà÷åííÿìè ó í³áèòî ðîçâàë³ ïàðëà-
ìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿. Çà éîãî ñëîâàìè, òàêîæ
ó äåÿêèõ ì³ñöåâèõ ðàäàõ çà äîðó÷åííÿì
Þë³¿ Òèìîøåíêî ÷èíÿòü ñïðîáè óñóíóòè ç
ïîñàä “íåçðó÷íèõ” ãîë³â îáëàñíèõ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é øëÿõîì âèñëîâëåííÿ ¿ì
íåäîâ³ðè.

Ñëîâà ïðåäñòàâíèêà Ñåêðåòàð³àòó ï³äòâåð-
äæóþòü ³ îñòàíí³ ïîä³¿ â ðåã³îíàõ. Ó â³âòî-
ðîê ïîçà÷åðãîâà ñåñ³ÿ ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëðà-
äè, ñêëèêàíà ç ³í³ö³àòèâè íàéá³ëüøî¿ ôðàê-
ö³¿ — Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî, ïðîäåìîí-
ñòðóâàëà: íà ×åðí³ã³âùèí³ ïîë³òè÷í³ ïèòàí-
íÿ é íàäàë³ ïðåâàëþþòü íàä ðîçâ’ÿçàííÿì
íàñóùíèõ ì³ñöåâèõ ïðîáëåì. Áþò³âö³ çàïðî-
ïîíóâàëè âíåñòè íà ðîçãëÿä îáëàñíî¿ ðàäè
äâà ïèòàííÿ: ïðî íåäîâ³ðó ãîëîâ³ ×åðí³ã³â-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âî-
ëîäèìèðó Õîìåíêó òà ïðî çâåðíåííÿ äî

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïðèâîäó íèí³øíüî¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿. Íà àäðåñó ì³ñöåâîãî ãó-
áåðíàòîðà Âîëîäèìèðà Õîìåíêà ëóíàëè çâè-
íóâà÷åííÿ ó í³áèòî íååôåêòèâíîìó âèêîðèñ-
òàíí³ ñóáâåíö³é ç äåðæáþäæåòó ³ ìàõ³íàö³ÿõ
³ç çåìëåþ. Çàïðîñèòè íà ñåñ³þ ñàìîãî ïàíà
Õîìåíêà àáî ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â ÎÄÀ, ùîá
ò³ â³äïîâ³ëè íà çâèíóâà÷åííÿ òà âèñëîâèëè
ñâîþ ïîçèö³þ, äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ íå çàõîò³-
ëè. Àäæå “âèðîê” éîìó âèíåñëè âæå çàçäà-
ëåã³äü. Äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåã Ëÿø-
êî, ÿêèé ïðè¿õàâ äî îáëàñíîãî öåíòðó íà ÷î-
ë³ áþò³âñüêîãî äåïóòàòñüêîãî äåñàíòó, çàïðî-
ïîíóâàâ “ó øèþ ãíàòè òàêèõ ãóáåðíàòîð³â,
ÿê³ äóìàþòü ëèøå ïðî òå, ÿê äîãîäèòè Ïðå-
çèäåíòó”. Íåçâàæàþ÷è, íà òàê³ ïðîìîâè, ïî-
çà÷åðãîâà ñåñ³ÿ îáëàñíî¿ ðàäè íå ñïðîìîãëà-
ñÿ âèñëîâèòè íåäîâ³ðè ãîëîâ³ ÎÄÀ: ïîòð³á-
íèõ 2/3 ãîëîñ³â íàðîäíèõ îáðàíö³â â³ä ñêëà-
äó ðàäè íàâ³òü íå áóëî â çàë³. À êîëè ïðåä-
ñòàâíèê ÁÞÒ ïî÷àâ çà÷èòóâàòè çâåðíåííÿ äî
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïðèâîäó íèí³øíüî¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ
ôðàêö³é ïðîñòî çàëèøèëè ñåñ³éíó çàëó.

Ñàì ãóáåðíàòîð ðîçö³íþº ïîä³¿ ó ñò³íàõ
îáëðàäè ò³ëüêè ÿê ñïðîáó ðîçïðàâèòèñÿ ç
íèì çà ï³äòðèìêó ïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòà ó ïî-
ë³òè÷í³é êðèç³ â êðà¿í³. Çì³íþâàòè ï³ä òèñ-
êîì ÁÞÒ ñâîþ äóìêó â³í íå çáèðàºòüñÿ.

“Áåçïðèíöèïí³ñòü ³ àâàíòþðèçì ÁÞÒ íå-
ñóòü çàãðîçó, àæ äî çàãðîçè íàö³îíàëüíîìó
ñóâåðåí³òåòó. Òîìó âñ³, êîìó äîðîãà ñâîáî-
äà ³ íåçàëåæí³ñòü, ìàþòü â³äêèíóòè ðîçá³æ-
íîñò³ é îá’ºäíàòèñÿ íàâêîëî Ïðåçèäåíòà
Â³êòîðà Þùåíêà. Ò³ëüêè òàêå îá’ºäíàííÿ
äåìîêðàòè÷íèõ ³ ïàòð³îòè÷íèõ ñèë çìîæå
ñüîãîäí³ çì³öíèòè Óêðà¿íñüêó äåðæàâó”,—
çàÿâèâ ó ñâîºìó çâåðíåíí³ äî æèòåë³â îáëàñ-
ò³ ïàí Õîìåíêî.

Òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ðåã³îíàõ, åêñïåðòè
ðîçö³íþþòü ëèøå ÿê ñïðîáó êåð³âíèêà óðÿ-
äó íàòèñíóòè íà ãëàâó äåðæàâè. “Äëÿ ïîñè-
ëåííÿ ñâîº¿ ïîçèö³¿ ¿é òðåáà íàòèñíóòè íà
Â³êòîðà Þùåíêà ïî òèõ âàæåëÿõ, ÿê³ º äëÿ
íüîãî íàé÷óòëèâ³øèìè. Â öüîìó âèïàäêó
éäåòüñÿ ïðî âèêîíàâ÷ó âåðòèêàëü, ùî ï³ä-
êîíòðîëüíà Ïðåçèäåíòó. Òîáòî Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî íàìàãàòèìåòüñÿ ïîñòàâèòè ñâî¿õ ëþ-
äåé íà ÷îë³ òèõ ðåã³îí³â, äå âîíà ìàº çìîãó
îðãàí³çóâàòè òàê³ çàõîäè”,— ââàæàº ïîë³òî-
ëîã Ñåðã³é Òîëñòîâ.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ×åðí³ã³â-
ùèíà º íå îñòàíí³ì ðåã³îíîì, äå ÁÞÒ óæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñïðîáóº óñóíóòè ì³ñöå-
âèõ ãóáåðíàòîð³â. Òîæ âèäàííÿ ìàº íàì³ð
ïèëüíî ñòåæèòè çà òèì, ùî â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ â îáëàñòÿõ, ³ ãîòóº ñåð³þ ïóáë³êàö³é íà
öþ òåìó

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни лави Се ретаріат Президента У раїни Роман Без-
смертний заявив, що ерівництво ряд нама ається е спорт вати
політичн риз в ре іони, ініціювавши відстав іль ох олів облас-
них адміністрацій. Йо о слова підтвердж ють і останні події. У вівто-
ро позачер ова сесія Черні івсь ої обласної ради спроб вала висло-
вити недовір бернаторові Володимир Хомен . Тоді це рішення
провалилося. Керівни області називав дії БЮТ безпринципними та
авантюрними. Е сперти пере онані: дії Юлії Тимошен о проди товані
зовсім не нама анням поліпшити сит ацію в ре іонах, а спробою
шантаж вати Президента.
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Õóäîæíèê³â íàëÿêàëè ä³òüìè
Òâîð÷èì ïðàö³âíèêàì çàïðîïîíóâàëè â³äðîáëÿòè áåçïëàòíå êîðèñòóâàííÿ 
ìàéñòåðíÿìè âèêëàäàííÿì ó äèòÿ÷èõ öåíòðàõ ìèñòåöòâ

Çà çàäóìîì ãîëîâè Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³ê-
òîðà Ïèëèïèøèíà, â ðàéîí³ ìà-
þòü ïîáóäóâàòè äâàíàäöÿòü äèòÿ-
÷èõ ìèñòåöüêèõ öåíòð³â, òîáòî â
êîæíîìó ì³êðîðàéîí³. Ó ÷àñòèí³
ç íèõ ìàþòü âèä³ëèòè ïðèì³ùåí-
íÿ ï³ä ìàéñòåðí³ äëÿ ìèòö³â. Àëå
ëèøå çà îäí³º¿ óìîâè: ùîäíÿ ïî
òðè ãîäèíè âîíè ìàþòü áåçïëàò-
íî ïðîâîäèòè ìàéñòåð-êëàñè äëÿ
ä³òåé. “Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öå íîð-
ìàëüíà óìîâà”,— ââàæàº ïàí Ïè-
ëèïèøèí.

Íà äóìêó ãîëîâè Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, áàãà-
òî õòî ç ìèòö³â áåç ï³äñòàâ êîðèñ-
òóºòüñÿ ï³ëüãàìè, îðåíäóþ÷è
ïðèì³ùåííÿ. ×èíîâíèê ïîâ³äî-
ìèâ, ùî íà ìîìåíò éîãî ïðèçíà-
÷åííÿ íà ïîñàäó ÷ëåíè ð³çíèõ
òâîð÷èõ ñï³ëîê òà ãðîìàäñüêèõ

îðãàí³çàö³é ìàëè ï³ëüã á³ëüøå,
í³æ íà 100 ìëí ãðí ùîðîêó. Òèì
÷àñîì ÿê íà ïîòðåáè ä³òåé âèä³-
ëÿëè ò³ëüêè 2 — 3 ìëí ãðí íà ð³ê.

“Êîæíå ïðèì³ùåííÿ â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ïðèíîñèòü
ùîðîêó îðåíäíî¿ îïëàòè 100 —
200 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À ÿêùî ëþ-
äèíà äàº ùîðîêó çà îðåíäó 1000
ãðèâåíü, òî âèíèêàº çàïèòàííÿ:
à çà ùî âîíà îòðèìóº â³ä ãðîìà-
äè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
ï³ëüãó íà ö³ëèõ 100 —150 òèñÿ÷
ãðèâåíü? — ñêàçàâ Â³êòîð Ïèëè-
ïèøèí “Õðåùàòèêó”.— Ìàþòü
áóòè ï³äñòàâè, ÷èì âîíà öå çàñëó-
æèëà. Áî ÿêùî º ï³ëüãà ³ íåìàº
ïîÿñíåííÿ, îòæå, õòîñü íà òîìó
íàæèâàºòüñÿ”. Ãîëîâà Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ÐÄÀ âèñëîâèâ ïåðåêî-
íàííÿ, ùî “ï³ëüãè ïîòð³áíî íà-
äàâàòè ïåðåäóñ³ì ïåíñ³îíåðàì,

ä³òÿì àáî ³íâàë³äàì, à âñ³ì ³í-
øèì òðåáà ïðîñòî ñòâîðþâàòè
óìîâè”.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³, ïðèì³-
ùåííÿ ó ìàéáóòí³õ äèòÿ÷èõ öåí-
òðàõ çìîæå ìàòè êîæåí ìèòåöü,
ãîòîâèé ñï³âïðàöþâàòè ç âëàäîþ
íà áëàãî ãðîìàäè ðàéîíó é ä³òåé.
Ïðè öüîìó íå ìàº çíà÷åííÿ, ÷è
º õóäîæíèê ÷ëåíîì Íàö³îíàëü-
íî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â. “ßêùî
õóäîæíèê ìàº òàëàíò, ÿêùî â³í
ïðîôåñ³îíàë ³ ãîòîâèé ñï³âïðà-
öþâàòè ç ðàéîíîì, òî íå ìàº çíà-
÷åííÿ, ÷è º ó íüîãî ïîñâ³ä÷åííÿ
÷ëåíà ñï³ëêè”,— ñòâåðäæóº Â³ê-
òîð Ïèëèïèøèí. Íà éîãî äóìêó,
íå ìàº çíà÷åííÿ é òå, ùî äàëåêî
íå â êîæíîãî ç ìèòö³â º ïåäàãî-
ã³÷íèé äîñâ³ä òà íàâè÷êè ñï³ëêó-
âàííÿ ç ä³òüìè. “ßêùî ä³òè çìî-
æóòü áîäàé ïîáà÷èòè, ÿê ïðàöþ-
þòü ìèòö³, òî öå âæå âåëèêèé
ïëþñ. À äîñâ³ä÷åí³ ïåäàãîãè, êîò-
ð³ ìîæóòü ñôîðìóâàòè ïåäàãîã³÷-
íèé ïðîöåñ, ó íàñ º”,— êàæå Â³ê-
òîð Ïèëèïèøèí.

Ùîäî êè¿âñüêèõ ìèòö³â, òî ¿õ-
íÿ ðåàêö³ÿ íà ïðîïîçèö³þ ãîëî-
âè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ íåîäíî-
çíà÷íà. Òàê, ñêóëüïòîð Îëåê-
ñàíäð Ìîðãàòñüêèé, ÿêèé îðåí-
äóº ìàéñòåðíþ â Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³, õî÷à é ñõâàëþº ñàìó
³äåþ ïîáóäîâè öåíòð³â äèòÿ÷î¿
òâîð÷îñò³, îäíàê ââàæàº, ùî äà-
ëåêî íå âñ³ éîãî êîëåãè ãîòîâ³ çà-
ëèøèòè ñâî¿ íèí³øí³ ìàéñòåðí³.
“Íà ìîþ äóìêó, îõî÷³ ïðàöþâà-
òè â òàêèõ öåíòðàõ, çâ³ñíî æ,
çíàéäóòüñÿ. ²äåÿ ñàìà ïî ñîá³ ÷ó-
äîâà, òà íåìîæëèâî é íåïîòð³á-
íî çàãàíÿòè âñ³õ õóäîæíèê³â ó òà-
ê³ “ðåçåðâàö³¿”,— ñêàçàâ ïàí

Ìîðãàòñüêèé ó ðîçìîâ³ ç êîðåñ-
ïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà”.

Òàêî¿ äóìêè é ÷ëåí Íàö³îíàëü-
íî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè,
õóäîæíèê Îëåêñàíäð Ìèõàé-
ëèöüêèé. Â³í òàêîæ ãîâîðèòü ïðî
³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü ³ñíóþ÷èõ ìàé-
ñòåðåíü. “Ìàéæå êîæíà ìàéñòåð-
íÿ º ìóçåºì, ³ íåìîæëèâî ¿¿ ïðîñ-
òî çàáðàòè é íàäàòè íàòîì³ñòü
ÿêåñü ³íøå ïðèì³ùåííÿ”,—
ñòâåðäæóº â³í. Íàâïàêè, íà äóì-
êó ïàíà Ìèõàéëèöüêîãî, õóäîæ-
íèêàì ïîòð³áíî äàâàòè íàâ³òü
á³ëüøå ïðèì³ùåíü ó öåíòð³ ì³ñ-
òà, “ÿê öå ðîáëÿòü ó âñ³õ ïðîâ³ä-
íèõ ì³ñòàõ ªâðîïè”.

Àëå ïîçèö³ÿ ãîëîâè öåíòðàëü-
íîãî ñòîëè÷íîãî ðàéîíó ç ïèòàí-
íÿ çá³ëüøåííÿ ï³ëüãîâèõ ìàéñòå-
ðåíü ó öåíòð³ ì³ñòà ä³àìåòðàëü-
íî ïðîòèëåæíà. “Ó íàñ íå ïî-
âèííî áóòè “ìîäíèõ” ³ “íåìîä-
íèõ” ì³êðîðàéîí³â. ×îìó õóäîæ-
íèêè õî÷óòü îáîâ’ÿçêîâî òâîðè-
òè íà âóëèö³ Ïóøê³íñüê³é ÷è íà
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, à íå,
ñêàæ³ìî, íà Ñèðö³ ÷è íà Íèâ-
êàõ? ×è â Äàðíèöüêîìó àáî Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîíàõ?”,— êàæå
Â³êòîð Ïèëèïèøèí. Êð³ì òîãî,
çà éîãî ñëîâàìè, íåïîîäèíîê³
âèïàäêè íåö³ëüîâîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ìèòöÿìè îðåíäîâàíèõ
ïðèì³ùåíü. “Êîëè ìè áà÷èìî,
ùî õóäîæíèê ä³ñòàº â³ä íàñ
îðåíäí³ ï³ëüãè, à ïðàöþº ëèøå
íà ñåáå — ïðîäàº êàðòèíè íà
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, íàäàº
ïëàòí³ ïîñëóãè ô³ðìàì, ïðèâàò-
íèì êë³ºíòàì, ïðèì³ùåííÿ æ
âèêîðèñòîâóº ï³ä æèòëî ÷è çäàº
â ñóáîðåíäó ³ çàðîáëÿº íà òîìó
ãðîø³ — òî, ìîæå, òóò ³äåòüñÿ
ïðî ï³äì³íó ïîíÿòü?”, — çàÿâèâ

ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ â
êîìåíòàð³ “Õðåùàòèêó”. Â³í òà-
êîæ äîäàâ, ùî íà Çàõîä³ òàëàíî-
âèò³ ìèòö³ ìàþòü íàñàìïåðåä
ï³äòðèìêó ´ðàíòîâèõ ôîíä³â ³
ìåöåíàò³â. Îäíàê ò³, õòî äàº ãðî-
ø³, “äóæå ÷³òêî â³äñòåæóº, ÷è â
õîðîø³ ðóêè ïîòðàïëÿþòü êîø-
òè”. Â Óêðà¿í³ æ, çàçíà÷àº ïàí
Ïèëèïèøèí, äåÿê³ ìèòö³, êîðèñ-
òóþ÷èñü îðåíäíèìè ï³ëüãàìè, íå
ëèøå í³÷îãî íå ðîáëÿòü äëÿ ãðî-
ìàäè, “à âçàãàë³ îñòàíí³õ äåñÿòü
ðîê³â í³÷îãî íå íàìàëþâàëè”.

Óò³ì, íå âèíÿòîê, ùî äåÿêèì
ìèòöÿì óñå æ òàêè äîâåäåòüñÿ
ïðèéíÿòè óìîâè âëàäè — õî÷à á
³ç ñóòî ô³íàíñîâèõ ì³ðêóâàíü. Áî,
õî÷ õóäîæíèêè é âèñëîâëþþòü
áàæàííÿ ìàòè ùå á³ëüøå ìàéñòå-
ðåíü ó öåíòð³ ì³ñòà, ¿õíÿ ïëàòî-
ñïðîìîæí³ñòü ñëàáêà. Çà âèçíàí-
íÿì îáîõ íàøèõ ñï³âðîçìîâíè-
ê³â-ìèòö³â, êîìåðö³éíî óñï³øíè-
ìè â ¿õíüîìó ñåðåäîâèù³ ìîæíà
ââàæàòè ìåíøå, í³æ 10 %, à ÷àñ-
òèíà âçàãàë³ ëåäâå ìîæå ñïëà÷ó-
âàòè íàâ³òü ï³ëüãîâó âàðò³ñòü
îðåíäè (1000 —1500 ãðí ùîì³ñÿ-
öÿ). Ïðèíàéìí³, ó ïàíà Ìèõàé-
ëèöüêîãî ìàéñòåðí³ âæå íåìàº.

Îòæå, ñïëà÷óâàòè ðèíêîâó âàð-
ò³ñòü ìèòö³ ïðîñòî íå ìîæóòü, à
çàëèøàòè ñâî¿ ìàéñòåðí³ — íå õî-
÷óòü. Âëàäà æ, ÿê ³ ðàí³øå, ñòî-
¿òü ïåðåä ïîòðåáîþ, ïî-ïåðøå,
íàïîâíþâàòè áþäæåò, ïî-äðóãå,
ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìó çàéíÿòî-
ñò³ ä³òåé ó â³ëüíèé ÷àñ. Òîæ, âî-
÷åâèäü, áàæàíå ðîçâ’ÿçàííÿ òðè-
âàëîãî êîíôë³êòó ìîæëèâî çíî-
âó â³äêëàäóòü íà íåâèçíà÷åííèé
òåðì³í. Ïðèíàéìí³ çóñòð³÷íèõ
ïðîïîçèö³é ç áîêó ìèòö³â ïîêè
ùî íå íàäõîäèëî

Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ,
Òåòÿíà ÌÓÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Шевчен івсь а районна держадміністрація запропон -
вала свій варіант розв'язання тривало о онфлі т зі
столичними митцями щодо піль ових мов оренди
приміщень під майстерні. Він поля ає в том , що х -
дожни и мож ть облашт ватися в мистець их дитячих
центрах, отрі адміністрація Шевчен івсь о о район
план є поб д вати в дванадцяти мі рорайонах. Нато-
мість влада хоче, щоб х дожни и проводили для дітей
майстер- ласи з образотворчо о мистецтва. Своєю
чер ою митці вважають, що хоч ідея і непо ана, неба-
ато їхніх оле по одяться на та і мови. Водночас
адміністрація Шевчен івсь о о район за важ є, що
нерід о х дожни и, отрим ючи фінансові піль и від
влади, нічо о не роблять для ромади. Та им чином,
онфлі т може затя тися.

Ñóìíà êàðòèíà
Á³ëüø³ñòü çíèêëèõ ³ç Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà 
ïîëîòåí äîñ³ íå ïîâåðíóòî. À ïîâåðíåííÿ Ìóçåþ
â Êëîâñüêèé ïàëàö — ñïðàâà ìàéæå áåçíàä³éíà
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Чиновни и столично о
правління льт ри і
мистецтв вважають сво о
олишньо о співробітни а
винним зни ненні більш
ніж сотні артин та і он.
Тим часом нові власни и
артин, “позичених” по-
над десять ро ів том в
М зеї історії раїнсь ої
столиці, не поспішають їх
поверн ти. Сам же М зей
навряд чи поверне собі
своє олишнє приміщен-
ня — Кловсь ий палац.

Íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ñâ³òëàíà Çîð³íà çâèíóâàòèëà ñâî-
ãî ïîïåðåäíèêà, Îëåêñàíäðà Áèñ-
òðóøê³íà, ó ñïðèÿíí³ ðîçáàçàðþ-
âàííþ êàðòèí óêðà¿íñüêèõ ìèò-
ö³â XVIII — XX ñòîð³÷÷ÿ ç õóäîæ-
í³õ ôîíä³â Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà.
Íèí³ ïàí Áèñòðóøê³í î÷îëþº Ãî-
ëîâíó ñëóæáó ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³-
òèêè òà ç ïèòàíü çáåðåæåííÿ íà-
ö³îíàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàäáàí-
íÿ Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà. Àëå,

çà ñëîâàìè ïàí³ Çîð³íî¿, êàðòè-
íè ðîçäàâàëè ÷èíîâíèêàì äëÿ
ïðèêðàøàííÿ ¿õí³õ êàá³íåò³â ñà-
ìå çà ñïðèÿííÿ Îëåêñàíäðà Áèñ-
òðóøê³íà, êîòðèé ï³äïèñóâàâ òàê
çâàí³ “àêòè íà çáåðåæåííÿ”. Îä-
íàê áóâàëî, ùî íàâ³òü íå íà âñ³
çíèêë³ êàðòèíè îôîðìëþâàëè
â³äïîâ³äí³ àêòè. Â³äáóâàëîñÿ öå,
ñòâåðäæóº Ñâ³òëàíà Çîð³íà, çà
ïðÿìîþ âêàç³âêîþ ²âàíà Ñàë³ÿ —
çàñòóïíèêà êîëèøíüîãî êè¿â-
ñüêîãî ìåðà Îëåêñàíäðà Îìåëü-
÷åíêà.

“Êîëèøíÿ ì³ñüêà âëàäà â³ääà-
âàëà ö³íí³ ïîëîòíà í³áèòî â îðåí-
äó òåðì³íîì íà îäèí ð³ê, íàâ³òü
íå ïîï³êëóâàâøèñü ïðî òå, â ÿêèõ
óìîâàõ ³ äå ñàìå âîíè çíàõîäèòè-
ìóòüñÿ. Âò³ì, íàâ³òü ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ òåðì³í³â æîäíîãî ïîëîòíà
äî ìóçåéíîãî ôîíäó íå ïîâåðíó-
ëè”,— ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà Çîð³íà.
Íåñòà÷ó áóëî âèÿâëåíî ò³ëüêè â
ëèïí³ 2008 ðîêó ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ïîçàïëàíîâî¿ ³íâåíòàðèçà-
ö³¿ õóäîæí³õ ôîíä³â Ìóçåþ ³ñòî-
ð³¿ Êèºâà. Çà ï³äñóìêàìè ïåðå-
â³ðêè, ïîâ³äîìèëà ïàí³ Çîð³íà,
ìóçåéíèêè íåäîðàõóâàëèñÿ 111
êàðòèí çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ ïîíàä
5 ìëí ãðí. Áóëî òàêîæ âñòàíîâ-
ëåíî, ùî ùå 5 ïîëîòåí áóëî ïå-
ðåäàíî äî Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè
òà òóðèçìó, òà ïî äâà — äî Ñåê-
ðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà ³ Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â. Äå ö³ òâîðè çíàõîäÿòü-
ñÿ íèí³, íà÷àëüíèöÿ ñòîëè÷íîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, íàâ³òü íå çäîãàäóºòüñÿ.

Íà ñüîãîäí³ äî ôîíä³â ìóçåþ
ïîâåðíóòî ëèøå ÷îòèðè êàðòèíè.
Öå ðîáîòè Ñåðã³ÿ Øèøêà “Ì³ñò
Ìåòðî”, “Ë³òî”, “Íàä Äí³ïðîì”
òà êàðòèíà ²ãîðÿ Êèñåëÿ “Êíÿçü
Âîëîäèìèð”. Ö³ ðîáîòè åêñïåð-
òè æèâîïèñó îö³íþþòü â äåñÿò-
êè òèñÿ÷ äîëàð³â. Íà ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³¿ Ñâ³òëàíà Çîð³íà çíîâó
çâåðíóëàñÿ äî òèõ, ó êîãî ïåðå-
áóâàþòü çíèêë³ ç ìóçåþ êàðòèíè,
ïîâåðíóòè ¿õ. Ðàí³øå ç öèì çà-
êëèêîì çâåðòàâñÿ çàñòóïíèê êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. Îäíàê íà íüîãî í³-
õòî íå â³äãóêíóâñÿ.

Ñâ³òëàíà Çîð³íà ïîâ³äîìèëà òà-
êîæ, ùî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ñòâîðþþòü
êîì³ñ³þ ç ïåðåâ³ðêè ôîíä³â óñ³õ
ñòîëè÷íèõ ìóçå¿â. Êð³ì òîãî, äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè â ìóçåÿõ
âæèëè áåçïðåöåäåíòí³ çàõîäè —
çàì³íèëè ñêëàä îõîðîíè ³ ïîâí³-
ñòþ îíîâèëè ñèãíàë³çàö³þ.

Ôîíäè ³ åêñïîíàòè Ìóçåþ ³ñ-
òîð³¿ Êèºâà íèí³ ïðîäîâæóþòü
çáåð³ãàòèñÿ â Óêðà¿íñüêîìó äî-
ì³. Íîâå ïðèì³ùåííÿ äëÿ íüîãî
ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè îá³öÿþòü íå
ðàí³øå 2012 ðîêó. Ùîäî â³äñó-
äæåííÿ ñòàðîãî, ÿêîãî ìóçåéíè-

ê³â ïîçáàâèëè â ïîðóøåííÿ çà-
êîíó “Ïðî ìóçå¿ òà ìóçåéíó
ñïðàâó”, òî òóò, íà äóìêó ²ííè
ªâåöüêî¿, ñïðàâà ìàéæå áåçíà-
ä³éíà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ºäèíèé ñóä,

äî ÿêîãî â ö³é ñïðàâ³ äîâåäåòü-
ñÿ çâåðòàòèñÿ — öå... òîé æå
Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè, ÿêèé
íèí³ ðîçòàøîâàíèé ó Êëîâñüêî-
ìó ïàëàö³

Світлана Зоріна: за ли и влади до власни ів артин поверн ти їх до М зею
історії Києва залишаються без відповіді
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Ç êàðäèíàë³â
— ó ïàòð³àðõè

Ãðîìàäà Êèðèë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ íàáóëà ïðàâà êîðèñòóâà÷à
â³äðåñòàâðîâàíèì ïðèì³ùåííÿì õðàìó Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî, 
â³äîìîãî ÿê Òðàïåçíà öåðêâà
²âàí Ðèáàëêî
“Õðåùàòèê”

Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ìàº óðî÷èñòî ïåðå-
äàòè â³ðóþ÷èì ïðèì³ùåííÿ Òðàïåçíî¿
öåðêâè Êèðèë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Íà â³ä-
ðîäæåííÿ ö³º¿ óí³êàëüíî¿ ïàì’ÿòêè àðõ³-
òåêòóðè ì³ñüêèé áþäæåò âèòðàòèâ 4 ìëí
ãðí. ² õî÷à ãðîìàäà öåðêâè Âàñèë³ÿ Âå-
ëèêîãî âæå äàâíî â³äâ³äóâàëà â í³é ñëóæ-
áè Áîæ³, îäíàê ëèøå íèí³ â³ðÿíè îòðè-
ìàëè ó ñâîº ðîçïîðÿäæåííÿ ïîâí³ñòþ â³ä-
ðåñòàâðîâàíèé õðàì.

“Çà êîøòè ì³ñòà ïîâí³ñòþ çàì³íåíî äàõ
öåðêâè, ðåñòàâðîâàíî âíóòð³øíº ïëàíó-
âàííÿ, âëàøòîâàíà ï³äëîãà, â³âòàð”,— ïî-
ÿñíèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè Ðóñëàí Êóõàðåíêî.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ì³ñüêà âëàäà îá³-
öÿº òàêîæ â³äíîâèòè Äìèòð³âñüêó, Ñðå-
òåíñüêó òà ²ëë³íñüêó öåðêâè.

Òðàïåçíà öåðêâà — ÷àñòèíà êîìïëåêñó
Êèðèë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ, çàñíîâàíîãî
÷åðí³ã³âñüêèì êíÿçåì Âñåâîëîäîì Îëüãî-
âè÷åì ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕII ñòîð³÷÷ÿ.
Ìîíàñòèð ââàæàþòü îäí³ºþ ç íàéñòàð³øèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê ïåð³îäó Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³. Ç 1965 ðîêó áóä³âë³ ìîíàñòèðÿ âõî-
äÿòü äî ñêëàäó Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíè-
êà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”. Ïðîòå îäíî÷àñíî â
Êèðèë³âñüêîìó ìîíàñòèð³ âæå áàãàòî ðî-
ê³â ä³º ðåë³ã³éíà ãðîìàäà. Ïàðàô³ÿíè çàé-
ìàþòüñÿ áëàãîä³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ: îï³êóþ-
òüñÿ ñèðîòàìè òà ïàö³ºíòàìè Ïàâë³âñüêî¿
ë³êàðí³, ÿêà ðîçòàøîâàíà ïîðó÷. Ïðè
öåðêâ³ ³ñíóº òàêîæ íåä³ëüíà øêîëà.

Êèðèë³âñüêèé ìîíàñòèð äîâãèé ÷àñ áóâ
ðîäèííîþ óñèïàëüíèöåþ ÷åðí³ã³âñüêèõ
êíÿç³â Îëüãîâè÷³â. Ó 1179 ðîö³ òóò áóëî
ïîõîâàíî äðóæèíó Âñåâîëîäà Îëüãîâè÷à —
Ìàð³þ Ìñòèñëàâ³âíó, äî÷êó Ìñòèñëàâà
Âåëèêîãî, îñòàííüîãî Âåëèêîãî êíÿçÿ Êè-
¿âñüêî¿ Ðóñ³. Â öüîìó æ ìîíàñòèð³ ó 1194
ðîö³ áóëî ïîõîâàíî êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Ñâÿ-
òîñëàâà Âñåâîëîäîâè÷à, îäíîãî ç ïåðñî-
íàæ³â “Ñëîâà î ïîëêó ²ãîðåâ³ì”.

Ñò³íè ãîëîâíîãî õðàìó ìîíàñòèðÿ —
Êèðèë³âñüêî¿ öåðêâè — ïðèêðàøåí³
ôðåñêàìè XII—XVIII ñòîð³÷, à òàêîæ ðîç-
ïèñàìè Ìèõàéëà Âðóáåëÿ.

Îäíàê ó Êèºâ³ íå ëèøå â³äðîäæóþòü
ñòàð³ ñâÿòèí³, à é áóäóþòü íîâ³. Çà äàíè-
ìè êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿,

íèí³ ïðîåêòóþòü Êàôåäðàëüíèé ñîáîð
Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè íà Çà-
ë³çíè÷íîìó øîñå

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïîâåðíå õðàì

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У Києві завершився щорічний
Синод єпис опів У раїнсь ої
ре о- атолиць ої цер ви. На
ньом роз лядали питання про
надання УГКЦ патріаршо о
стат с . Відповідно, предсто-
ятель цієї цер ви ардинал
Любомир Г зар мав би отри-
мати тит л Патріарха У раїн-
сь ої ре о- атолиць ої цер -
ви. Одна остаточно о рішення
з цьо о питання по и що не
о олошено. Про це "Хреща-
ти " повідомили джерела,
близь і до часни ів Синод .

Òèì ÷àñîì îòðèìàòè ïàòð³àðøèé
àáî ïîì³ñíèé ñòàòóñ â³ä Âàòèêàíó —
ñïðàâà äóæå ñêëàäíà. Íàéïåðøà ïðîá-
ëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî õî÷ ï³ä óðÿ-
äîì Ïàïè Ðèìñüêîãî º öåðêâè ³ç òà-
êèì ñòàòóñîì, àëå îäíîñòàéíî¿ òà ÷³ò-
êî óñòàëåíî¿ ïðîöåäóðè éîãî ïðîãî-
ëîøåííÿ â êàòîëèöüêîìó ñåðåäîâèù³
íå ³ñíóº. Âñå â³äáóâàëîñÿ íà ð³âí³ ³ñ-
òîðè÷íèõ ïðåöåäåíò³â.

Ó ñâîºìó êîìåíòàð³ ïðåñ-ñåêðåòàð
ãëàâè ÓÃÊÖ ²ãîð ßö³â çâåðíóâ óâàãó
“Õðåùàòèêà” íà òå, ùî ñèëüíèé ïàò-
ð³àðøèé ðóõ ó ñåðåäîâèù³ ãðåêî-êà-
òîëèê³â ñòðèìóº ïðîáëåìà â³äñóòíîñò³
ÿê â³äïîâ³äíèõ êðèòåð³¿â, òàê ³ öåð-
êîâíèõ íîðì ùîäî ïðîãîëîøåííÿ
Ïàòð³àðõàòó. “Ïðàêòè÷íî íåìàº ÿêè-
õîñü íàïðàöüîâàíèõ íîðìàòèâíèõ àê-
ò³â, çã³äíî ç ÿêèìè íàñòàº ïðîãîëî-
øåííÿ ïàòð³àðøîãî ñòàòóñó. Òîáòî íå-
ìà âèçíà÷åíîñò³, çà äîñÿãíåííÿì ÿêèõ
ñàìå ïîêàçíèê³â ñòóïåí³â ðîçâèòêó
Öåðêâè îãîëîøóþòü ¿¿ ñàìîñò³éíîþ.
Öå âñå äóæå æèâå ³ çàëåæèòü â³ä ð³ç-
íèõ îáñòàâèí”,— ñêàçàâ ²ãîð ßö³â ó
êîìåíòàð³ äëÿ “Õðåùàòèêà”.

Ïîïðè ö³ îáñòàâèíè, â îñòàíí³ ðî-
êè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíà ä³-
ÿëüí³ñòü Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöü-
êî¿ öåðêâè â íàïðÿìêó ôîðìóâàííÿ
âëàñíî¿ ïàòð³àðõ³¿. Ïîçàìèíóëîãî ðî-
êó ãîëîâí³ óñòàíîâè ÓÃÊÖ íàáóëè
ñòîëè÷íîãî ñòàòóñó — çì³íèëè îáëàñ-
íó ëüâ³âñüêó ïðîïèñêó íà êè¿âñüêó.
Êð³ì òîãî, òðèâàº ñïîðóäæåííÿ Ïàò-
ð³àðøîãî ñîáîðó Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòî-
âîãî íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà. Ñàì
êàðäèíàë Ëþáîìèð Ãóçàð ïðîâ³â öüî-
ãî ðîêó ñåð³þ àêòèâíèõ ïåðåãîâîð³â ³ç
ïîâíîâàæíèìè ïðåäñòàâíèêàìè Âà-
òèêàíó ùîäî íàäàííÿ ÓÃÊÖ ïàòð³àð-
øîãî ñòàòóñó. Çîêðåìà öÿ òåìà áóëà
öåíòðàëüíîþ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé ïðå-
ôåêòà Êîíãðåãàö³¿ äëÿ Ñõ³äíèõ Öåð-
êîâ Âàòèêàíó êàðäèíàëà Ëåîíàðäî
Ñàíäð³ ç â³ðóþ÷èìè â Óêðà¿í³ â ëèï-
í³ öüîãî ðîêó.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ²ãîð
ßö³â, ìåòîþ ïàòð³àðøîãî ðóõó ãðåêî-
êàòîëèê³â Óêðà¿íè º çäîáóòòÿ äëÿ
ÓÃÊÖ òàêîãî ñàìîãî ñòàòóñó, ÿêèé
ìàº, íàïðèêëàä, Ìåëõ³òñüêà ãðåêî-êà-
òîëèöüêà öåðêâà. Öÿ öåðêâà ââàæàº
ñåáå ïðàâîñëàâíîþ, àëå â ñï³âïðè÷åò-
íîñò³ ç Ðèìîì.

Íèí³ â óñüîìó ñâ³ò³ äî þðèñäèêö³¿
Âàòèêàíó íàëåæèòü 22 ïîì³ñí³ êàòî-
ëèöüê³ öåðêâè. ² ëàòèíñüêà, ÿêó â
Óêðà¿í³ íàçèâàþòü “ðèìî-êàòîëèöü-
êîþ”, — îäíà ç íèõ.

Çà äàíèìè äåïàðòàìåíòó ³íôîðìà-
ö³¿, ÓÃÊÖ — íèí³ íàéá³ëüøà êàòî-
ëèöüêà ñõ³äíîãî îáðÿäó öåðêâà â ñâ³-
ò³, ÿêà íàë³÷óº ïîíàä 5,5 ì³ëüéîíà 
â³ðóþ÷èõ

Â Óêðà¿íñüê³é 
ãðåêî-êàòîëèöüê³é
öåðêâ³ íà ÷åðç³ 
ðîçãëÿä ïèòàííÿ 
ïðî îêðåìèé 
ïàòð³àðõàò

Після реставрації Кирилівсь ий монастир став ви лядати помітно привабливішим
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Ôîíäîâèé ðèíîê
ëèõîìàíèòü

Ó÷îðà òîðãè íà Óêðà¿íñüê³é ôîíäîâ³é
á³ðæ³ ÏÔÒÑ ïåðåðèâàëè äâ³÷³ ÷åðåç
ñòð³ìêå ïàä³ííÿ ôîíäîâèõ ³íäåêñ³â
ÏÔÒÑ òà UAI-50 íà ôîí³ çðîñòàííÿ ñâ³-
òîâèõ ôîíäîâèõ ³íäåêñ³â. Çà ï³äñóìêà-
ìè â÷îðàøí³õ òîðã³â ³íäåêñ ÏÔÒÑ óïàâ
íà 4,63 % ³ çàêð³ïèâñÿ íà ïîçíà÷ö³
456,99, ó òîé ÷àñ ÿê ³íäåêñ UAI-50 óïàâ
íà 12,48 %, çàêð³ïèâøèñü íà ïîçíà÷ö³
42,04 ïóíêòó. Ë³äåðîì ïàä³ííÿ ñòàëî
ÒÎÂ Øàõòîóïðàâë³ííÿ Ïîêðîâñüêå 
(-20,00 %), ÒÎÂ Ìàð³óïîëüñüêèé ìåòà-
ëóðã³éíèé êîìá³íàò ³ìåí³ ²ëë³÷à 
(-13,87 %), ÒÎÂ ªíàê³ºâñüêèé ìåòàëóð-
ã³éíèé çàâîä (-7,00 %), ÒÎÂ Ñòàõàíîâ-
ñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çàâîä (-6,63 %) òà
ÒÎÂ Öåíòðåíåðãî (-5,91 %). Óò³ì, ïî-
ïðè ïàä³ííÿ ³íäåêñ³â, îáñÿãè òîðã³â
çðîñëè íà 34,66 % òà ñòàíîâèëè 106 ìëí
ãðí. Åêñïåðòè íå âèêëþ÷àþòü ïàä³ííÿ
³íäåêñó ÏÔÒÑ äî 400 ïóíêò³â óæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì

5 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü 
íà ñïàñ³ííÿ ÀÏÊ

Àñîö³àö³ÿ ôåðìåð³â òà ïðèâàòíèõ çåì-
ëåâëàñíèê³â âèìàãàº â³ä Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â óõâàëèòè çì³íè äî Äåðæáþäæåòó-
2008 ó ÷àñòèí³ âèä³ëåííÿ 5 ìëðä ãðí íà
ïîòðåáè àãîðî-ïðèìèñëîâîãî êîìïëåêñó,
ç ÿêèõ 3 ìëðä ãðí ïëàíóþòü ñïðÿìóâàòè
íà ïîòðåáè çàêóï³âë³ ó â³ò÷èçíÿíèõ àã-
ðàð³¿â çåðíà çà çàñòàâíèìè ö³íàìè, 500
ìëí ãðí ïëàíóþòü âèä³ëèòè íà çàêóï³â-
ëþ ïøåíèö³ äëÿ Äåðæðåçåðâó, 300 ìëí
ãðí — íà ïîòðåáè ÄÀÊ “Õë³á Óêðà¿íè”,
700 ìëí ãðí — íà çäåøåâëåííÿ êðåäèò-
íèõ ðåñóðñ³â äëÿ ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ,
300 ìëí ãðí — íà ÷àñòêîâó çàêóï³âëþ
ñ³ëüãîñïòåõí³êè äëÿ ï³äïðèºìñòâ ÀÏÊ,
300 ìëí ãðí — íà åêñïëóàòàö³þ äåðæàâ-
íèõ ñ³ëüãîñïìåë³îðàòèâíèõ ñèñòåì òà 80
ìëí ãðí íà àêðåäèòàö³þ ôåðìåðñüêèõ
óã³äü ÷åðåç Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé
ôîíä.

Çàçíà÷åí³ êîøòè Àñîö³àö³ÿ ôåðìåð³â
ïðîïîíóº âèêîðèñòàòè ç ïåðøî÷åðãîâèõ
íàäõîäæåíü äî Äåðæáþäæåòó â íèí³ø-
íüîìó ðîö³

ÀÌÊÓ îáìåæèâ 
ïëàíè ìîíîïîë³ñòà

Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè
îô³ö³éíî ðåêîìåíäóâàâ ÇÀÒ “Âîëÿ Êà-
áåëü” â³äòåðì³íóâàòè ñòðîê ïåðåõîäó íà
öèôðîâå ìîâëåííÿ íå ðàí³øå, í³æ 30
êâ³òíÿ 2009 ðîêó. Â ÀÌÊÓ òàêå ð³øåí-
íÿ àðãóìåíòóþòü òèì, ùî ó àáîíåíò³â,
ÿê³ ùå íå ïåðåéøëè íà öèôðîâèé ôîð-
ìàò ìîâëåííÿ, ïîâèííà áóòè ìîæëèâ³ñòü
êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè êàáåëüíîãî òå-
ëåáà÷åííÿ â àíàëîãîâîìó ôîðìàò³. Êî-
ì³òåò çâåðíóâñÿ äî Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè ç
ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ
ùîäî ïîòðåáè óçãîäæåííÿ ïåðåíîñó òåð-
ì³íó ïåðåõîäó “Âîë³” íà öèôðîâå ìîâ-
ëåííÿ, ÿêèé çàê³í÷óºòüñÿ 1 ëþòîãî 2009
ðîêó. “Öå äîçâîëèòü ÿê àáîíåíòàì, òàê
³ ïðîâàéäåðó êðàùå ï³äãîòóâàòèñÿ äî çì³-
íè ôîðìàòó ìîâëåííÿ. Öèì ð³øåííÿì
ïåðåäóâàëî äåòàëüíå ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå
ïðîâ³â Êîì³òåò, îïåðàòèâíî ðåàãóþ÷è íà
ñêàðãè ìåøêàíö³â Îáîëîíñüêîãî ðàéî-
íó ñòîëèö³ ùîäî ä³é ÇÀÒ “Âîëÿ Êà-
áåëü”,— çàçíà÷àþòü â îô³ö³éíîìó ïîâ³-
äîìëåíí³ ÀÌÊÓ

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

ÀâòîÏÐÈÌÓÑ 
ïî-óêðà¿íñüêè
Ëîá³ àâòîâèðîáíèê³â ï³äñòàâëÿº åêñïîðòåð³â
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У понеділо парламентсь і фра -
ції роз лядатим ть питання подо-
лання вето Президента, я е він
застос вав на почат літа щодо
митної політи и У раїни. Наст п-
но о тижня план ють поставити
на олос вання питання підви-
щення мита на ввезення авто до
25 %. Для подолання вето до-
статньо рішення двох найбільших
фра цій парламент — Партії ре-
іонів та БЮТ, я і висловили ба-
жання підтримати раїнсь ий
автопром. Разом із тим, за про -
нозами е спертів, лобі раїн-
сь их автовиробни ів поставить
пал и в олеса раїнсь им е с-
портерам.

Ç ïîíåä³ëêà ó Âåðõîâí³é Ðàä³ àêòèâíî
ðîçãëÿäàòèìóòü ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ ìèò-
íèõ ñòàâîê íà ââåçåííÿ íîâèõ àâòîìîá³-
ë³â. Ó ïîíåä³ëîê âîíî áóäå íà ïîðÿäêó
äåííîìó ó ôðàêö³ÿõ òà ïðîô³ëüíîìó êî-
ì³òåò³. Ïîò³ì äåïóòàòè íàìàãàòèìóòüñÿ
ïîäîëàòè âåòî Ïðåçèäåíòà òà âñòàíîâèòè
ìèòíó ñòàâêó íà àâòî äî ê³íöÿ íèí³øíüî-
ãî ðîêó íà ð³âí³ 25 % íå ëèøå äëÿ ô³çè÷-
íèõ, à é äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á. ßê ïîâ³äî-
ìèâ, äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè (Ïàðò³ÿ ðå-
ã³îí³â), ÷ëåí êîì³òåòó ç ïèòàíü ïîäàòêî-
âî¿ òà ìèòíî¿ ïîë³òèêè Â³òàë³é Õîìóòèí-
í³ê, ìîæëèâ³ñòü ïîäîëàííÿ âåòî ñïðàâä³
³ñíóº. “Ïîïðè òå, ùî ìè ìàºìî ðóõàòè
Óêðà¿íó äî ñï³âïðàö³ ç ªâðîïîþ, ïîòð³á-
íî äàòè óêðà¿íñüêèì âèðîáíèêàìè àâòî-
ìîá³ë³â äîïðàöþâàòè äî ê³íöÿ ðîêó â íîð-
ìàëüíîìó ðåæèì³. Âîíè ôîðìóþòü áþ-
äæåòè íà ð³ê, ìàþòü ïëàíè, íåõàé âèêî-
íàþòü ¿õ. À ç íàñòóïíîãî ðîêó íåõàé ïðà-
öþþòü çà íîâèìè ñòàíäàðòàìè”,— âèñëî-
âèâ â³í ñâîº ñòàâëåííÿ ó ðîçìîâ³ ç “Õðå-
ùàòèêîì”.

Íàãàäàºìî, ùî 3 ÷åðâíÿ Âåðõîâíà Ðà-
äà Óêðà¿íè óõâàëèëà Çàêîí “Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ìèòíèé
òàðèô Óêðà¿íè”. Â³í ñòîñóºòüñÿ ñòàâîê
³ìïîðòíîãî ìèòà òà ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü ãðà-
ô³êó òàðèôíèõ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè ùî-
äî âñòóïó äî Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³â-
ë³. Ó çàêëþ÷íèõ ïîëîæåííÿõ éäåòüñÿ ïðî
òå, ùî ãðàíè÷íèé òåðì³í âñòóïó äîêó-
ìåíòà â ñèëó — 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó. Çà-
ñòóïíèê ì³í³ñòðà åêîíîì³êè Âàëåð³é
Ïÿòíèöüêèé ï³äêðåñëþâàâ, ùî óõâàëå-
íèé òîä³ çàêîí íå â³äïîâ³äàâ óìîâàì óãî-
äè ïðî âñòóï Óêðà¿íè äî ÑÎÒ. Çà éîãî
ñëîâàìè, íåâ³äïîâ³äí³ñòü ó äàò³, êîëè ïî-
÷èíàþòü ä³ÿòè íîâ³ çíèæåí³ òàðèôè. Öå
ñòîñóâàëîñÿ íå ëèøå àâòî, à é 150 òîâàð-
íèõ ïîçèö³é. Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåí-
êî, ÿêèé â³ä ïî÷àòêó ñâîº¿ ðîáîòè ðàòó-
âàâ çà âñòóï Óêðà¿íè äî ÑÎÒ, íå çàëè-
øèâñÿ îñòîðîíü ï³ñëÿ òàêîãî ð³øåííÿ
ïàðëàìåíòó. 20 ÷åðâíÿ â³í çàñòîñóâàâ
ïðàâî âåòî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ìèò-
íèé òàðèô Óêðà¿íè”.

Òîæ ³ç 20 ÷åðâíÿ ä³º 10 % ìèòî äëÿ
þðèäè÷íèõ îñ³á, à ñòàâêà äëÿ ô³çè÷íèõ —
25 %. ßêùî í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ, òî ç 1

ñ³÷íÿ äëÿ âñ³õ âñòàíîâëÿòü ñòàâêó â ðîç-
ì³ð³ 10 %, à, çà ñëîâàìè íàðîäíîãî äåïó-
òàòà Óêðà¿íè, ÷ëåíà êîì³òåòó ç ïèòàíü
ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíî¿ ïîë³òèêè Äìèòðà
Ñâÿòàøà, ç 1 ñ³÷íÿ 2010 ä³ÿòèìå íàâ³òü 9
% ìèòî, ÿê äëÿ ô³çè÷íèõ, òàê ³ äëÿ þðè-
äè÷íèõ îñ³á.

Äåïóòàòè, çîêðåìà ïðåäñòàâíèêè “Íà-
øî¿ Óêðà¿íè”, íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿëè ïðî
ìîæëèâ³ ñàíêö³¿ äî Óêðà¿íè ç áîêó ÑÎÒ ó
ðàç³ íåâèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü, ÿê³ âîíà
âçÿëà, ñòàâøè ÷ëåíîì îðãàí³çàö³¿. Ñâîºþ
÷åðãîþ, Äìèòðî Ñâÿòàø ïåðåêîíàíèé, ùî
í³ÿêî¿ çàãðîçè ó ï³äíÿòò³ ìèòà äî 25 % íå-
ìàº. “Àáè çàñòîñóâàòè ñàíêö³¿, ïîòð³áíî
çàïóñòèòè áåçë³÷ ïðîöåäóð. Äîêè âîíè íà-
áóäóòü ÷èííîñò³, âæå íàñòàíå 2009 ð³ê ³ ä³-
ÿòèìå 10% ìèòî”,— çàïåâíèâ â³í. Ðàçîì
³ç òèì, Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñåí³é
ßöåíþê ñòî¿òü íà ñâîºìó. “ßêùî âåòî ïî-
äîëàþòü, òî Óêðà¿íà ìàòèìå âåëèê³ ïðîá-
ëåìè ç ÑÎÒ”,— ñêàçàâ â³í, ïðîòå íå óòî÷-

íèâ, ïðî ùî ñàìå éäåòüñÿ. Â ðîçìîâ³ ç
“Õðåùàòèêîì” äèðåêòîð ²íñòèòóòó åêîíî-
ì³÷íèõ äîñë³äæåíü ²ãîð Áóðêîâñüêèé ðîç’-
ÿñíèâ, ùî â ðàç³ ïîâåðíåííÿ 25 % ìèòíèõ
ñòàâîê çíèçèòüñÿ ³íâåñòèö³éíà ïðèâàáëè-
â³ñòü Óêðà¿íè, à óìîâè êðåäèòóâàííÿ óêðà-
¿íñüêèõ êîìïàí³é ìîæóòü ñòàòè æîðñòê³-
øèìè. “Ãîëîâíå — ÑÎÒ ìîæå îáìåæèòè
ïîñòàâêè óêðà¿íñüêèõ òîâàð³â íà ðèíêè
êðà¿í — ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿”,— ñêàçàâ åêñ-
ïåðò. Òàêèì ÷èíîì ëîá³ óêðà¿íñüêèõ àâòî-
âèðîáíèê³â ï³äñòàâèòü ï³ä óäàð óêðà¿í-
ñüêèõ åêñïîðòåð³â. Ñåðã³é Òåðüîõ³í, ãîëî-
âà ïðîô³ëüíîãî êîì³òåòó, ó ðîçìîâ³ ç “Õðå-
ùàòèêîì” ñêàçàâ, ùî â³ä ï³äâèøåííÿ ìè-
òà ñåíñó âæå íå áóäå. “Öå áóëî àêòóàëüíî
ï’ÿòü ì³ñÿö³â òîìó”,— ââàæàº â³í. Óò³ì,
ÿê â³äîìî, á³ëüøó ÷àñòèíó ô³íàíñóâàííÿ
áþäæåòí³ îðãàí³çàö³¿ çàçâè÷àé îòðèìóþòü
ñàìå â îñòàííüîìó êâàðòàë³ ðîêó. Òîæ âî-
íè áóäóòü çìóøåí³ êóïóâàòè àâò³âêè, ÿê³
ìèòòºâî ïîäîðîæ÷àþòü

09.30 — ïîì³÷íèê Äåðæñåêðåòàðÿ ÑØÀ Äåí³åë Ôð³ä òà
ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ³íîçåìíèõ ñïðàâ Âî-
ëîäèìèð Õàíäîãèé îáãîâîðÿòü ïèòàííÿ ñï³âðîá³ò-
íèöòâà êðà¿í ó ³íâåñòèö³éí³é ãàëóç³ â ðàìêàõ ÷åò-
âåðòîãî çàñ³äàííÿ óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüêî¿ Ì³æ-
â³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³éíî¿ ãðóïè.

12.00 — äèðåêòîð êîðïîðàö³¿ “Óêðàâòî” Îëåêñàíäð Êî-
ç³ñ ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ Ñòîëè÷íîãî àâòîøîó-2008 çó-
ñòð³íåòüñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè äèëåðñüêèõ êîìïà-
í³é òà îáãîâîðèòü ³ç íèìè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó
àâòîìîá³ëüíîãî ðèíêó Óêðà¿íè.

14.00 — ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî íà ðîçøèðåíî-
ìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿
òà êåð³âíèêè ðàéîí³â ðîçãëÿíóòü òàê³ ïèòàííÿ: âè-
êîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó æèòëîâîìó ôîíä³ Êè-
ºâà â 2008 ðîö³, çàòâåðäæåííÿ Ñõåìè ðîçì³ùåííÿ
ãîòåë³â ó Êèºâ³ äî 2020 ðîêó òà âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàìè áóä³âíèöòâà áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА



Випуск №80 (513)
п’ятниця,  12 вересня
2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

Про порядок денний пленарного засідання 
IV сесії Київради V скликання 26.06.07

Рішення Київської міської ради № 907/1568 від 26 червня 2007 року

Враховуючи подання постійних комісій Київради V скликання та Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ IV ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ
26.06.07 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

². Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïè-
ò³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè.

2. Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 04.02.99 ¹ 135/236
“Ïðî ðèíêîâèé çá³ð ó ì. Êèºâ³”.

3. Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Êîâàëÿ
Ï. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

4. Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàí-
ñ³â Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè çàëèøêó ïàéîâî¿
ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà Êèºâà.

5. Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

6. Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ï³ñêóíîâî¿ Ò. ª.
â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

7. Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ñîñíèöüêî¿ Ç. ß.
â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

8. Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êó÷àé Ì.². â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåí-
í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

9. Ïðî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ðåã³îíàëüíèé
îðãàí àäì³í³ñòðóâàííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó
âèáîðö³â.

10. Ïðî óòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

11. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó “Òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ ï³äõîä³â òà ìåõàí³çì³â îðãàí³çà-
ö³¿ ñï³âïðàö³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Êèºâà
òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³”.

12. Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó íà íàïèñàííÿ ïðîåêòó Ã³ìíó
(ìóçèêà òà ñëîâà) ì³ñòà Êèºâà.

13. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Âóëè÷íèé êîì³-
òåò “Âóëèöÿ ßã³äíà (Ñàìáóðêè)”.

14. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò “Ïðîñïåêò Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 18-æ”.

15. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò “Âóëèöÿ Êóäðÿøîâà, 7-á”.

16. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò “Ïðîñïåêò 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 18-á”.

17. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò “Âóëèöÿ Ïåòðà Ðàä÷åíêà, 21,23”.

18. Ïðî äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíî-
âàæåíü îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó “Íîâà Äàðíèöÿ —
1”.

19. Ïðî ñõâàëåííÿ íàäàííÿ Ì³æíàðîä-
íèì áàíêîì ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó äî-
äàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 45 ìëí.
äîëàð³â ÑØÀ äëÿ çàâåðøåííÿ ðåàá³ë³òàö³¿
òà ðîçøèðåííÿ öåíòðàë³çîâàíîãî òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ì. Êèºâà.

20. Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåííÿ äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.04.03 ¹ 368/528 “Ïðî
ì³ñüêó ïðîãðàìó ñïðèÿííÿ â çàáåçïå÷åíí³
ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ òà

³íøèõ ñóäîâèõ îðãàí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà
2003—2005 ðîêè”.

21. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó íàðîäíèõ
çàñ³äàòåë³â Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

22. Ïðî âèçíà÷åííÿ ïðîöåäóðè êîìïåí-
ñàö³¿ çà ñàäîâ³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü çíå-
ñåííþ â çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì Ïîä³ëü-
ñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó.

23. Ïðî âäîñêîíàëåííÿ ïàðêóâàííÿ â 
ì. Êèºâ³.

24. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïåðåäà÷ó â
çàñòàâó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”.

25. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ “Ïðî
ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ, âèêîíàííÿ òà çä³éñ-
íåííÿ êîíòðîëþ çà àäðåñíîþ çàãàëüíî-
ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð’ÿ”.

26. Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³.

27. Ïðî ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

28. Ïðî ïðîäîâæåííÿ ä³¿ äîãîâîð³â îðåí-
äè òà íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â ñóáîðåíäè.

29. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Êè¿âñüê³é ì³ñü-
ê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 12 íà çíåñåííÿ òà
ñïèñàííÿ ãðàäèðí³.

30. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Êè¿âñüê³é ì³ñü-
ê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 5 íà ñïèñàííÿ îñ-
íîâíèõ çàñîá³â.

31. Ïðî ïðîäîâæåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ ïðèì³ùåííÿìè áóäèíêó ¹ 39-à íà âó-
ëèö³ Ñïàñüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé êîíòðàêòî-
âèé ÿðìàðîê”.

32. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çàê³í÷åíèõ áóä³âíèöòâîì òà ðåêîí-
ñòðóêö³ºþ îá’ºêò³â.

33. Ïðî ïðîäîâæåííÿ äîãîâîðó îðåíäè
ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ê³íîòåàò-
ðó “Íèâêè”.

34. Ïðî áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó ìàéíà êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

35. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 29.11.01 ¹ 151/1585 òà äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.01 ¹ 208/1642
ç ïèòàíü ôîðìóâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ ì³ñòà Êèºâà.

36. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñïèñàííÿ
îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà.

37. Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðîäîâæåííÿ
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà
íåçàê³í÷åíîãî ðåêîíñòðóêö³ºþ áóä³âíèö-
òâà íåæèëîãî áóäèíêó íà âóë. Ïðîð³çí³é,
24/39 ë³ò. “À”.

38. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çàê³í÷åíèõ áóä³âíèöòâîì îá’ºêò³â.

39. Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåðæàâíèì
òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíî-
âàì, îðãàí³çàö³ÿì).

40. Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó íà êîíêóðñ-
íèõ çàñàäàõ.

41. Ïðî ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïî âè-

â÷åííþ ïèòàííÿ äîö³ëüíîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.11.2005 ¹ 389/2850 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.06.2004 ¹ 322/1532 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ÿê³
ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿
çà çàëó÷åí³ êîøòè”.

42. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 08.02.07 ¹ 62/723 “Ïðî Ïðî-
ãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ îá’ºêò³â ïðàâà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 — 2010 ðîêè”.

43. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 26.05.05 ¹ 422/2998 “Ïðî âè-
ìîãè äî çàáóäîâíèê³â æèòëîâîãî áóä³âíèö-
òâà ùîäî çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ì³ñöÿ-
ìè çáåð³ãàííÿ âëàñíîãî àâòîòðàíñïîðòó”.

44. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëà-
íóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä
äî 2020 ðîêó ùîäî âèëó÷åííÿ òåðèòîð³¿
íàâêîëî Âèäóáèöüêîãî îçåðà íà Íàáåðåæ-
íî-Ïå÷åðñüêèé äîðîç³, 4-10 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çîíè çåëåíèõ íàñà-
äæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ïåðåâå-
äåííÿ ¿¿ çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åí-
íÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè.

45. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíèíó Ñàâèöüêîìó Âàëåíòèíó Â³êòîðî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòîâîãî òà æèòëîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øî-
ñå (óðî÷èùà Êîí÷à-Çàñïà), ä³ë. 24 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª 0475)

46. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.01.2003
¹ 252/412 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðî-
äàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’-
ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çà-
áóäîâó”. (ª 0569)

47. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíèíó Âàñ³é÷óêó Àíäð³þ Âîëîäèìèðî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòîâîãî òà æèòëîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øî-
ñå (óðî÷èùà Êîí÷à-Çàñïà), ä³ë. 25 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª 0476)

48. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÏÀÒÐÀ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 8 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³.(ª 0304)

49. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿â-
ñüêèé ïèâçàâîä ¹ 1” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 8 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà. (ª 0332)

50. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿
íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (êîíêóðñàõ) ï³ä çàáó-
äîâó. (ª 0545)

51. Ïðî ðîçãëÿä ïðîòåñòó çàñòóïíèêà
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.05.2007
¹ 07/2-78âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.02.2007 ¹ 124/785
“Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÐ³íâåñòðåñóðñ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà îá-
ëàøòóâàííÿ ñêâåðó, áóä³âíèöòâà ãîòåëüíî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî, òîð-
ãîâåëüíîãî, ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ç
íàçåìíèì ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãàìè íà âóë.
Ìèõàéë³âñüê³é, 24-26 òà Ìèõàéë³âñüê³é
ïëîù³ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”. (À 10119)

52. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íàóêîâî-ïðîìèñ-
ëîâå ï³äïðèºìñòâî “Àâàíãîð” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ áóä³âåëü òà
ñïîðóä íà âóë. Õîðèâà, 55, ë³ò. “À” ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2292)

53. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Åêâ³ñ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ áóä³âåëü òà
ñïîðóä íà âóë. Õîðèâà, 55, ë³ò. “Ç” ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2291)

54. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íñüêèé ñòàí-
äàðò” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, çàêëàäó ãðîìàäñüêî-
ãî õàð÷óâàííÿ ñåçîííîãî òèïó, àòðàêö³î-
í³â òà ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåê-
ñó â ïàðêó “Ïåðåìîãà” ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³. (Ä 1320)

55. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ä²Ì ² Ê” çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì (äîäàòêî-
âà òåðèòîð³ÿ äëÿ ðîçøèðåííÿ) íà âóë.
Ìåëüíèêîâà, 18-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ (Ä 1082)

56. Ïðî ïåðåäà÷ó ñóá’ºêòó ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ñå-
âàñòüÿíîâó Îëåêñàíäðó Àíàòîë³éîâè÷ó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ïà-
â³ëüéîíó íà ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 75/2 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. (À
6100)

57. Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “ÄÅÂ ÎÉË” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ êîìïëåêñó àâòîòåõîáñëóãîâóâàííÿ íà
ïðîñï. Áðîâàðñüêîìó, 53-à ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³. (À 7069)

58. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ãóìåí
Ñâ³òëàí³ ²âàí³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëü-
íîãî ïàâ³ëüéîíó ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì íà
ïðîñï. Áðîâàðñüêîìó, 7 (ë³òåðà “À”) ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. (À 7449)

59. Ïðî ïîíîâëåííÿ Ðèìñüêî-êàòîëèöü-
ê³é ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ ïàðàô³¿ Ñâ. Ôðàí-
öèñêà Àññ³çüêîãî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ õðàìó íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà
ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³. (À 9392)

60. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ðîìñòàë Óêðà¿íà”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-ñêëàäñüêèõ áó-
ä³âåëü òà ñïîðóä íà âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³â-
ñüê³é, 4-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2186)

61. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÀÃ-Ê” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå ç çîíîþ â³äïî÷èí-
êó 89 êâàðòàë Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñíèöòâà
Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. (Ä 0364)

62. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áàñò³îí-600” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñòàíö³¿ òåõí³÷íî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Ê³ðîâîãðàäñüê³é,
36 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. (Ä 0496)

63. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãåíåðàëüíà äè-
ðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñòêî¿ ðàäè ç îáñëóãî-
âóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ” äëÿ
ñïîðóäæåííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî ìàêåòíîãî
êîìïëåêñó “Êè¿â â ì³í³àòþð³” íà òåðèòî-
ð³¿ Ã³äðîïàðêó á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ìëèí” ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1223)

64. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ô³ðì³ “ÐÅÃ²ÍÀ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ òîðãîâåëüíèõ ïà-
â³ëüéîí³â íà âóë. Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêî-
ãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1281)

65. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÅÍÁÅÑÒ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíó-
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þ÷îãî òà áóä³âíèöòâà íîâîãî àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ áóäèíê³â ç ïîäàëüøîþ ¿õ åêñïëó-
àòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè, 90/1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.
(Ä 1311)

66. Ïðî íàäàííÿ öåíòðàëüí³é ñàí³òàð-
íî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿ Óêðà¿íè Ì³-
í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ áóä³âë³ ÖÑÅÑ, ãàðàæà òà â³-
âàð³þ íà âóë. ßðîñëàâñüê³é, 41 ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³. (À 2040)

67. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Õîëîäîêîìá³íàò ¹ 3”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ õîëîäèëüíèêà òà ³í-
øèõ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàé-
íîâîãî êîìïëåêñó íà âóë. Ñòåïàíà Ñàãàé-
äàêà, 114-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. (À
9165)

68. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÌÏÀÍ²ß ÁËÀ-
ÃÎÄÀÐ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàçè îâî÷åôðóêòî-
ñõîâèùà íà âóë. Ëåí³íà, 34 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³. (À 9902)

69. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÌÏÀÍ²ß ÁËÀ-
ÃÎÄÀÐ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ìàé-
äàí÷èêà äëÿ òîðã³âë³ ñ³ëüãîñïïðîäóêö³ºþ
íà âóë. Ëåí³íà, 34-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³. (À 9901)

70. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïîë³ññÿ” çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåê-
ñó ç ãîñòüîâèìè àâòîñòîÿíêàìè íà ïðîñï.
Ì³íñüêîìó, 2, 2à, òà ïë. Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà â êîë³ ê³íöåâî¿ çóïèíêè òðàìâàéíîãî
ìàðøðóòó ¹ 19 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.
(6555)

71. Ïðî ïåðåäà÷ó ñóá’ºêòó ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Êî-
âàëü÷óêó Àðêàä³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó (òîðãîâåëüíî-
ãî ïàâ³ëüéîíó) íà ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 1
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. (À 7152)

72. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ Áóä³âåëüí³é êîìïà-
í³¿ “ÊÐÎÓÍ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîç-
òàøóâàííÿ îá’ºêò³â ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ç ìîæëèâ³ñòþ îáëàøòóâàííÿ çë³ò-
íî-ïîñàäî÷íî¿ ñìóãè íà âîä³ äëÿ ã³äðîïëà-
í³â òà áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà
î. Äîëîáåöüêèé ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³.
(À 6272)

73. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë³çêî Êè¿â” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³â-
ë³ ï³ä ðîçì³ùåííÿ òåëåðàä³îñòóä³¿ òà ïî-
äàëüøî¿ ¿¿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
íà âóë. Ùóñºâà, 26 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³. (À 6735)

74. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ñàìîâè-
÷ó ²âàíó Àíòîíîâè÷ó â êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó ñòðîêîì íà 5 ðîê³â çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà íà âóë. Êîì³íòåð-
íó, 5 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. (À 7130)

75. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ñï³ëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “ÅËÀÍÄÀ ÀÑÒÐÀ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âè-
ðîáíè÷î¿ áàçè ³ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü íà
âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 14-à ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³. (À 2823)

76. Ïðî ïåðåäà÷ó Ñïåö³àë³çîâàíîìó çà-
êëàäó äëÿ ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí ïîõèëî-
ãî â³êó òà ³íâàë³ä³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³
ñïîðóä çàêëàäó íà âóë. ²âàíà ¯æàêåâè÷à, 3
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (À 4875)

77. Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó Öåíòðó “Ïàðèòåò” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áàãàòîïîâåðõîâîãî æèëîãî áóäèí-
êó ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. ×åð-
âîíîàðì³éñüê³é, 102 (ë³ò. Ó) ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³. (À 7869)

78. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Ñïåö-²íâåñò” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ áóä³âåëü íà âóë.
Íèæíüîþðê³âñüê³é, 81 òà 81-à ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³. (À 5642)

79. Ïðî ïåðåäà÷ó Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é
ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêîâî¿ çîíè ó ÷åòâåðòîìó
ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñîâó “Âèãóð³â-
ùèíà — Òðîºùèíà” ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³. (Ä 1832)

80. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíè-
ìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë.
Àëìà-Àòèíñüê³é, 109-á ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³. (Ä 0582)

81. Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “ÂÀÃÀÐØÀÏÀÒ” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå-øàø-
ëè÷íî¿ íà Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, 9 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³. (À 6883)

82. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÆÈÒËÎÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà
ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàä-
ñüêîãî ³ òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà íà-
çåìíèì ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãàìè íà âóë.
Àíð³ Áàðáþñà, 39/2 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³. (Ä 2619)

83. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÈ¯ÂÑÎÖÁÓÄ”
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ç³ çíå-
ñåííÿì, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâî-àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîìïëåêñó ç
âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà íàçåìíèì ³ ï³äçåìíèì
ïàðê³íãàìè íà âóë. Ùîðñà, 19 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³. (Ä2620)

84. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“²íâåñòèö³éíà ãðóïà “Ñõ³ä” äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 12 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³. (Ä2030)

85. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àðõ³òåêòóðíî-áóä³-
âåëüíèé àëüÿíñ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî, òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî, êóëüòóðíîãî,
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî, ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî êîìïëåêñó íà âóë. Ïðèð³÷í³é ó
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2592)

86. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄÀËÜßÍÑ²Í-
ÄÓÑÒÐ²ß-2006” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè
ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ïðèì³ùåííÿìè
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ³ ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, çàêëàäàìè ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë.
Àíð³ Áàðáþñà, 9 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. (Ä
2332)

87. Ïðî ïåðåäà÷ó äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êóðåí³” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ðåñòîðàíó ï³ä ãîòåëüíî-ðåñòî-
ðàííèé êîìïëåêñ ç ãîñòüîâîþ àâòîñòîÿí-
êîþ ç éîãî ïîäàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ òà
îáñëóãîâóâàííÿì íà Ïàðêîâ³é äîðîç³, 4 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2350)

88. Ïðî ïåðåäà÷ó Êè¿âñüêîìó ãåîëîãî-
ðîçâ³äóâàëüíîìó òåõí³êóìó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ íîâîãî êîìïëåêñó áóä³âåëü òà
ñïîðóä òåõí³êóìó íà Õàðê³âñüêîìó øîñå,
210 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. (Ä 2322)

89. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Ðèíîê Ë³ñîâèé” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ðèíêó ïî ïðîäàæó âèðî-
á³â ç ìåòàëó íà âóë. Ìèðîï³ëüñüê³é, 2 ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. (À 3393)

90. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âàñèëüîê-ËÒÄ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì íà âóë. ²âàíà Ìè-
êèòåíêà, 4 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. (À
3299)

91. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Òðåéä Ëàéí Ëòä” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó-
ñòàíö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë.
Áðàòèñëàâñüê³é, 52 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³. (Ä 0327)

92. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíà êîìïà-
í³ÿ “ÊÈÉ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Íîâîìî-
ñòèöüê³é, 15 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (Ä
2754)

93. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÐÎÔ²Ë” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâó-

âàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ðî-
ç³ âóë. Êóäðÿøîâà òà âóë. Ïåòðà Êðàñèêî-
âà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1294)

94. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÎÊÀÑ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì âóë. Ñòð³ëåöüê³é / ïðîâ.
Ãåîðã³¿âñüêîìó, 9/11 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³. (Ä 2369)

95. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÅÉÑ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì íà ïåðåòèí³ âóë. Êðóãëîóí³âåð-
ñèòåòñüêî¿ òà âóë. Êðóòîãî óçâîçó, 16/7 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. (À 2588)

96. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Êîìïëåêñ “Ëèá³äñüêèé”
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä íà âóë.
Ìèêîëè Ãð³í÷åíêà, 18 â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³. (À 7583)

97. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ ªãàíîâ³é
Îêñàí³ Áîãäàí³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
ïðèáóäîâè òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî ïðèì³-
ùåííÿ äî æèòëîâîãî áóäèíêó ç íàñòóïíèì
îáñëóãîâóâàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 39 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³. (Ä 1909)

98. Ïðî ïåðåäà÷ó Ñâÿòî-Êèðèë³âñüê³é
ïàðàô³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ãîñïîäàð÷èõ ïðèì³ùåíü
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ïàðàô³¿ íà âóë. Ôðóíçå, 103 (“À”) ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2201)

99. Ïðî ïåðåäà÷ó ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ ïà-
ðàô³¿ íà ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ, àðõ³-
ºïèñêîïà Ì³ð Ë³ê³éñüêîãî ×óäîòâîðöÿ ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâî-
ñëàâíî¿ Öåðêâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà êàïëèö³ òà ïðîâåäåííÿ ðåë³ã³é-
íèõ ñëóæ³íü íà âóë. Òåîäîðà Äðàéçåðà, 2-Á
(ì³æ áóä³âëåþ ÄÀ² Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó òà
ñïîðòèâíèì ñòàä³îíîì) ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³. (Ä 2558)

100. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íàôòîâà êîìïà-
í³ÿ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ç áóä³âíèöòâîì ìåõàí³êî-ñêëàäñüêîãî êîð-
ïóñó ï³ä îô³ñíî-òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ç
ïàðê³íãîì íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 8 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2616)

101. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë²ÒÎÐÀËÜ” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòî-
ð³¿ ç âëàøòóâàííÿì ñêâåð³â, ïàðê³â, çîí
â³äïî÷èíêó; áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ðåêðåàö³éíîãî
ïðèçíà÷åííÿ á³ëÿ îçäîðîâ÷îãî òàáîðó
“Ñâ³òàíîê” ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. (Ä
2751)

102. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó òðåñò “Êè¿âì³ñüêáóä-1”
³ìåí³ Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç çà-
áóäîâîþ æèòëîâîãî êâàðòàëó íà âóë. Ìè-
êîëè Ëóêàøåâè÷à /êâàðòàë îáìåæåíèé âó-
ëèöÿìè Áðþëëîâà, Ôóðìàíîâà ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1834)

103. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó Àâ³àêîìïàí³ÿ “Â²ÒÀ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷î¿ áàçè â óðî÷èù³ ×îðòîðèé (ïàðê
Äðóæáè Íàðîä³â) ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.
(À 4973)

104. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÌÄÊ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿ áàçè ç îô³ñíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè íà Íàáåðåæíî-Ïå÷åð-
ñüê³é äîðîç³, 1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. (À
7644)

105. Ïðî ïåðåäà÷ó ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³ä-
ïðèºìöþ Êóðåí³âñüêîìó Îëåêñ³þ Ìèêî-
ëàéîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå-
ìàãàçèíó ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì ç íàêðèò-
òÿì íà ì³ñö³ ³ñíóþ÷îãî òîðãîâåëüíîãî ê³î-
ñêó íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 52 ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1519)

106. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÌÊ ÏËÀÍÅÒÀ-
ÁÓÄ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì òà âáó-
äîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî ³ ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ íà âóë. Ãðèãîð³ÿ Àíäðþùåíêà, 4 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1019)

107. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÅË²ÒÀ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåì-
íèì àâòîïàðê³íãîì íà âóë. Âåðáîâ³é, 17-
À ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2252)

108. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Øï³ëü” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿
æèòëîâîãî áóäèíêó ïî ïðîâóë. Ïëàòîí³â-
ñüêîìó, 1-Ã â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. (Ä
2614)

109. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Øï³ëü” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿
îô³ñíî-ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë.
Êðóïñüêî¿, 4 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. (Ä
2357)

110. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íåî-Á³çíåñ-Ñèñòå-
ìè” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà
ðåêîíñòðóêö³¿ îô³ñíî-ñêëàäñüêîãî êîì-
ïëåêñó íà âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà, 32 ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. (Ä2402)

111. Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ “ÑÏÅÖÆÈÒËÎÔÎÍÄ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ãóðòîæèòêó ï³ä
æèòëîâèé áóäèíîê íà âóë. Âîëîä³ Äóá³í³-
íà, 6 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1228)

112. Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ “ÑÏÅÖÆÈÒËÎÔÎÍÄ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Ïåòðîïàâë³âñüê³é,
50, 50-á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1366)

113. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Æèòëî³íáóä”
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè äèòÿ÷îãî øàõî-
âîãî êëóáó òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ìàðøàëà
Ìàëèíîâñüêîãî, 4 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³. (Ä 0779)

114. Ïðî ïåðåäà÷ó ñóá’ºêòó ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Êà-
êóí³í³é Âàëåíòèí³ Ìèõàéë³âí³ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó ç ë³òí³ì ìàé-
äàí÷èêîì íà ïðîñï. Íàóêè, 26 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³. (À 3950)

115. Ïðî ïåðåäà÷ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó ç
òåõí³÷íèì çíåøêîäæåííÿì çàëèøêîâî¿
÷àñòèíè ÒÏÂ á³ëÿ ÒÅÖ-6 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³. (Ä 2820)

116. Ïðî ïåðåäà÷ó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â äëÿ ÷åðãîâèê³â êâàðòèðíî-
ãî îáë³êó çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â,
îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî òà òîðãî-
âåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. ²âàíà Ïó-
ëþÿ (á³ëÿ êîòåëüí³) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³. (Ä 2719)

117. Ïðî çì³íó ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Âèãàíó
Â³êòîðó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó çàï-
÷àñòèí òà ñêëàäó íà âóë. Ìèêîëè Òðóáëà-
¿í³, 37-â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. (À
5564)

118. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªâðîòðàíñáóä” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âëàøòóâàííÿ áóä³-
âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà äëÿ áóä³âíèöòâà àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà ïðîñï. Ïåðå-
ìîãè, 5-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. (Ä
2444)

119. Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “ÑÒÐÎÉÒÎÐÃ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó-êà-
ôå íà âóë. Ìèêîëè Ëàâðóõ³íà, 11-à ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³. (À 8141)

120. Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.09.2003 ¹ 31-7/905
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”. (À 9024)

121. Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1087/2497
“Ïðî ïåðåäà÷ó Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é ó
ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà ïðîñï.
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 27-á â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”. (À 8775)

122. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004



Хрещатик  12 вересня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 99
¹ 1137/2547 “Ïðî íàäàííÿ äî÷³ðíüîìó
ï³äïðèºìñòâó äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ “Óêð-
ñïåöåêñïîðò” — äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Óêðîáîðîíñåðâ³ñ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-îô³ñíèõ òà âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà
âóë. Ðàññîøàíñüê³é, 3-à, Ç-á, 3-â ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”. (À 7477)

123. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. (À 9180)

124. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (5
ïðîåêò³â). (1-À 10415) (2-10416) (3-À 10417)
(4-À 10418) (5-À 10419)

125. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (2 ïðîåêòè). (1-À
9327) (2-À 9328)

126. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ (1 ïðîåêò). (1-À
10322)

127. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (1
ïðîåêò). (À 8953)

128. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Íåä³ëü-
ñüêîìó Âîëîäèìèðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 54-à
174 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. (À 7954)

129. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ñîëîìà-
ñ³ Ãðèãîð³þ ²âàíîâè÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ïàíô³ëîâ-
ö³â, 44-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. (À 6965)

130. 1) Ïðî ñòâîðåííÿ óìîâ òà ñïðèÿí-
íÿ ïðîâåäåííþ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè.

131. Ïðî âñòàíîâëåííÿ ìîðàòîð³þ (çàáî-
ðîíè) íà ï³äâèùåííÿ ö³í íà õë³á ³ õë³áî-
áóëî÷í³ âèðîáè ó ì³ñò³ Êèºâ³.

132. Ïðî âñòàíîâëåííÿ ìîðàòîð³þ (çàáî-
ðîíè) íà ï³äâèùåííÿ ö³í íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè ó ì³ñò³ Êèºâ³.

133. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì
“ÇÀÂÎÄ ÐÅÌÄÈÇÅËÜ” çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
âèðîáíè÷èõ òà ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Åëåêòðèê³â, 28 ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³. (À 5212)

134. Ïðî â³äì³íó ïóíêòó 8 ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 15.04.2004 ¹ 183/1393 “Ïðî íà-
äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.
(À 10442)

135. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Ðåìäèçåëü” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ áóä³âåëü òà ñïîðóä íà âóë. Åëåêòðèê³â,
28 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (À 2931)

136. Ïðî â³äìîâó ó ïîíîâëåíí³ äîãîâî-
ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà â³äì³íó
ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 23.10.2003 ¹ 121- 18/994 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

137. Ïðî âñòàíîâëåííÿ íàäáàâêè ïåäà-
ãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ì. Êèºâà.

138. Ïðî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä òà äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

139. Ïðî çâåðíåííÿ äî Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ó ì. Êèºâ³ ðàäè ùîäî ðîçì³ùåííÿ òåàòðó
“Àêòîð”.

140. Ïðî ïîíîâëåííÿ ô³ðì³ “Ò. Ì.
Ì.” — òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó æèòëî-
âèõ áóäèíê³â ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ òà êðèòèìè àâòîñòîÿí-
êàìè íà âóë. Çâ³ðèíåöüê³é, 59 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³. (À-9088)
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäó-
âàííÿ ³ç çì³íîþ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ, åêñïëóàòàö³¿, îáñëóãîâóâàííÿ òà
áóä³âíèöòâà áàçè â³äïî÷èíêó ñ³ìåéíîãî òè-
ïó òà îçäîðîâ÷î-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåê-
ñó íà âóë. Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüê³é ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ
çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà,
³íøî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òåðèòîð³þ
íà âóë. Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüê³é ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïåðåâåñòè äî
òåðèòîð³¿ ðåêðåàö³éíî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó òåðèòîð³é ³ îá’ºêò³â ïðè-
ðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó (òàáëèöÿ 23) çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 29,90 ãà ó çàïëàâ-
í³é ÷àñòèí³ Êàí³âñüêîãî âîäîñõîâèùà â³ä
ãèðëà ð. Â³òà äî ï³âäåííî¿ ìåæ³ ì. Êèºâà.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,

ï³äïóíêò “ã” ïóíêòó 1 ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äå-
ïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 23.06.64 ¹ 888 “Ïðî
çàêð³ïëåííÿ ³ñíóþ÷èõ òà â³äâîä äîäàòêî-
âèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
âîäíî-ìîòîðí³é ïðèñòàí³ Óïðàâë³ííÿ ïî-
áóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä ðîçì³ùåííÿ
ñòîÿíîê ìîòîðíèõ ³ ãðåáíèõ ÷îâí³â ³íäè-
â³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ÷îâí³â äåðæ-
óñòàíîâ, ÿê³ íå ìàþòü ñâî¿õ ïðè÷àë³â, ³ ïî-
ðÿäîê êîðèñòóâàííÿ íèìè” ÿê òàêå, ùî íå
áóëî âèêîíàíå.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÇ²ÍÂÅÑÒ”
äëÿ åêñïëóàòàö³¿, îáñëóãîâóâàííÿ òà áóä³â-
íèöòâà áàçè â³äïî÷èíêó ñ³ìåéíîãî òèïó òà
îçäîðîâ÷î-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë.
Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÇ²ÍÂÅÑÒ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 30,97 ãà ó äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â (ó òîìó ÷èñ-
ë³ â ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã
ïëîùåþ 23,00 ãà) äëÿ åêñïëóàòàö³¿, îáñëó-
ãîâóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà áàçè â³äïî÷èí-
êó ñ³ìåéíîãî òèïó òà îçäîðîâ÷î-ðîçâà-
æàëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë. Íàáåðåæíî-
Êîð÷óâàòñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÁÓÇ²ÍÂÅÑÒ”:

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

7.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.08.2007 ¹ 19-8471 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 09-9912, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 06.09.2007 ¹ 7030, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 20.08.2007 ¹ 05-08/6018, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 21.08.2007 ¹ 6238, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 10.09.2007 ¹ 22-2241/35, Äí³ïðîâ-
ñüêîãî áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 23.10.2007 ¹ ÀÄ/8-1440 òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

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

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

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

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

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

7.7. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
îõîðîííèõ çîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ òà ãà-
çîïðîâîäó âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿ-
ìè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

7.8. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.9. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóãàõ âèêîðèñòîâóâàòè
áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä
(êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà
ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89
Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. 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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Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо оформлення права користування земельною
ділянкою, відповідно до Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90 № 563"XII “Про земель"
ну реформу”, Указу Президента України від 25.06.2007 № 553/2007 “Про невідкладні заходи щодо роз"
витку Державного музею народної архітектури та побуту України”, статті 92 Земельного кодексу України
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè äåðæàâí³é óñòàíîâ³ “Ìó-
çåé íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó Óêðà-
¿íè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ, ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 131,55 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ åêñïîíàò³â,
áóä³âåëü òà ñïîðóä ìóçåþ â ñ. Ïèðîã³â ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äå-
ïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 21.08.75 ¹ 813/20
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ìóçåþ
íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó ÓÐÑÐ ï³ä
ñïîðóäæåííÿ öåíòðàëüíîãî âõîäó”, ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 30.05.77
¹ 272-à “Ïðî âèëó÷åííÿ çåìåëü ç êîðèñ-
òóâàííÿ ðàäãîñïó “Õîò³âñüêèé” òà íàäàí-
íÿ ¿¿ Óêðà¿íñüêîìó òîâàðèñòâó îõîðîíè
ïàì’ÿòíèê³â ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè ï³ä áóä³â-
íèöòâî îá’ºêò³â äðóãî¿ ÷åðãè ìóçåþ íàðîä-
íî¿ àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó ÓÐÑÐ”, ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Ðàäè Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ
â³ä 20.06.77 ¹ 464-ð, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â â³ä 21.04.88 ¹ 383 “Ïðî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óêðà¿íñüêîìó
òîâàðèñòâó îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà
êóëüòóðè ³ â³äñåëåííÿ ãðîìàäÿí ç ä³ëÿíêè
â³äâîäó”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî àêòîì íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ â³ä 22.12.72 òà äåðæàâíèìè àêòà-
ìè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ ñåð³ÿ Á
¹ 027538.

2. Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ “Ìóçåé íàðîäíî¿
àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó Óêðà¿íè Íàö³îíàëü-
íî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè”:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî
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 âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

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

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

2.6. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâó-
âàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïî-
ðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ
òà ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.06.99 ¹ 308/409 “Ïðî âèçíàííÿ òàêèì,
ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 21.04.88 ¹ 383 “Ïðî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óêðà¿íñüêî-
ìó òîâàðèñòâó îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà
êóëüòóðè ³ â³äñåëåííÿ ãðîìàäÿí ç ä³ëÿíêè
â³äâîäó”.

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 ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий
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На по азах Нью-Йор вед ча "Тижня моди" на ТРК "Київ" Дар'я Шаповалова випитала всі се рети для иївсь их модни ів дизайнера Lacoste Крістофа Лемера

Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ: “Íüþ-Éîðê
öüîãî òèæíÿ — ñòîëèöÿ ìîäè”

Сьо одні Нью-Йор за інч єть-
ся перший із чотирьох основних
тижнів моди prеt-a-porte весна —
літо-2009. Коле ції там проде-
монстр вали понад 70 дизайне-
рів, а Дім моди DKNY відсвят -
вав 20-річчя фешн-діяльності.
Підбирати новин и для своїх ар-
деробів на по ази зі знаменитос-
тей з'явилися Дженіфер Лопес,
Ві торія Бе хем та Келлі Осборн.
Про те, я відб валося дійство, а
та ож, що стане модним на-
ст пном сезоні в е с люзивно-
м інтерв'ю з Нью-Йор а
читачам "Хрещати а" розповіла
вед ча про рами "Тиждень моди"
на теле аналі "Київ" Дар'я
Шаповалова.

— Äàð’º, ÿê âïëèâàº Òèæäåíü ìîäè íà
Íüþ-Éîðê?

— Ì³ñòî ïî÷èíàº ùå á³ëüøå âîðóøèòè-
ñÿ (ñì³ºòüñÿ). Ùå á ïàê, Íüþ-Éîðêñüêèé
òèæäåíü â³äêðèâàº ì³ñÿ÷íèê ñâ³òîâî¿ ìî-

äè ³ íà òèæäåíü ñòàº éîãî ñòîëèöåþ. Ïî-
êàçè â³äáóâàþòüñÿ â ð³çíèõ ì³ñöÿõ, ïîáà-
÷èòè ¿õ âñ³ ô³çè÷íî íåìîæëèâî. Ñâî¿ êî-
ëåêö³¿ âæå ïðåçåíòóâàëè ïîíàä 70 äèçàé-
íåð³â.

— Îäíàê, óïåâíåíà, ùî º êóòþð’º, ÿêèõ
í³õòî íå ïðîïóñêàº...

— Çâ³ñíî. Íàñàìïåðåä öå êîëåêö³ÿ Êð³ñ-
òîôà Ëåìåðà, ÿêèé ïðàöþâàâ íà ²â Ñåí
Ëîðàíà òà Êð³ñò³àíà Ëàêðóà äëÿ Äîìó ìî-
äè Lacoste. Öüîãî ðàçó â³í ðîçáèâ ïîêàç íà
òðè áëîêè. Äëÿ ïåðøîãî â³í îáðàâ ñâ³òë³
òîíè òà ëåãê³ òêàíèíè. Ïðåçåíòóâàâ êîñ-
òþìè ó ñòèë³ ñàôàð³ ç³ øê³ðÿíèìè ïàñêà-
ìè òà ñàíäàëÿìè ó ÿêîñò³ àêñåñóàð³â. Îäÿã
äëÿ ìîëîä³ ðîçðîáèëè ó ñòèë³ 60-õ. À íà
ïëÿæ Ëàìåð ïîðàäèâ îäÿãàòè ÿñêðàâ³ êó-
ïàëüí³ êîñòþìè òà ôóòáîëêè.

— ßêà ùå êîëåêö³ÿ âðàçèëà?
— ×è íå íàéÿñêðàâ³øèì áóëî äåô³ëå,

îðãàí³çîâàíå Marc Jacobs. Ïîêàç áóâ ìàé-
æå òåàòðàë³çîâàíèì ä³éñòâîì. Â³äáóâàâñÿ
â³í ó êîëèøíüîìó â³éñüêîâîìó ïðèì³ùåí-
í³. Ïîä³óì îôîðìèëè âåëè÷åçíèìè äçåð-
êàëàìè. Âáðàííÿ ïðåäñòàâëÿëè 53 íàéêðà-
ù³ ñâ³òîâ³ ìîäåë³. Â êîëåêö³¿ âì³ëî áóëè
ïîºäíàí³ åëåìåíòè ð³çíèõ ñòèë³â, åïîõ. Òàì

ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ÿê áëèñêó÷³ æàêàð-
äîâ³ áðþêè, òàê ³ êîâáîéñüê³ ñîðî÷êè.

— ßêùî ïîêàç áóâ íàñò³ëüêè íåîðäèíàð-
íèì, ÷è â³äâ³äàëè éîãî ç³ðêè?

— ß ñêàçàëà á íå ïðîñòî ç³ðêè, à ñóïåð-
ñòàðñ. Ïîäèâèòèñÿ íà ïîêàç òà ï³ä³áðàòè
íîâèíêè ñîá³ â ãàðäåðîá ïðè¿õàëè ñï³âà÷-
êà Äæåí³ôåð Ëîïåñ, Â³êòîð³ÿ Áåêõåì òà
Êåëë³ Îñáîðí.

— Íà ÷è¿õ ùå êîëåêö³ÿõ âè çóñòð³÷àëè
çíàìåíèòîñòåé?

— Ïîêàçè ñâîãî óëþáëåíîãî áðåíäó Car-
olina Herrera òðàäèö³éíî â³äâ³äàëà ê³íîàêò-
ðèñà Ðåíå Çåëüâåãåð. Äèçàéíåð íå ðîç÷à-
ðóâàëà. Âîíà ïðåäñòàâèëà äîâîë³ íàñè÷å-
íó êîëåêö³þ. Êîêòåéëüí³ ñóêí³ ó ñêëàäî÷-
êè òà ðþø³ çàì³íèëè òðàäèö³éí³ áðþ÷í³
êîñòþìè. À êð³ì óæå çâè÷íèõ ÷îðíîãî òà
á³ëîãî, ó âáðàíí³ ç’ÿâèëèñÿ ÷åðâîíèé òà
êîðè÷íåâèé êîëüîðè. Âàðòî â³äçíà÷èòè,
ùî ìîäåë³ Herrera òàêîæ äåô³ëþâàëè ó æà-
êåòàõ à-ëÿ “òîðåàäîð” òà âóçüêèõ øòàíÿõ
äî ëèòîê. Êîëåêö³þ â³ä Diane von Fursten-
berg ïðèéøëà ïîäèâèòèñÿ Óìà Òóðìàí.

— ßê ðåàãóâàëè äèçàéíåðè íà ïîä³¿ íà ñâ³-
òîâ³é àðåí³, ì³ë³òàðèñòñüê³ íàñòðî¿?

— Òóò ö³êàâó ³íòåðïðåòàö³þ ïðåäñòàâèâ
Alexandre Herchcovich. Â³í â³äîìèé ñâî-
¿ìè ïàöèô³ñòñüêèìè íàñòðîÿìè. Ñàìå âî-
íè â³äîáðàçèëèñÿ ó êîëåêö³¿ “Àðì³ÿ ëþáî-
â³”. Äèçàéíåð çóì³â ñòâîðèòè âò³ëåííÿ æ³-
íî÷íîñò³ ç ñîëäàòñüêî¿ óí³ôîðìè. Ï³ä ïî-
ãîíàìè ìîäåë³ íîñèëè ïðîçîð³ áëóçè, áàð-
âèñò³ ñóêí³ òà ïðîñòîð³ êîìá³íåçîíè.

— Êð³ì ïîêàç³â, ÷è â³äáóâàëèñÿ ùå ÿê³ñü
ïîä³¿?

— Çâ³ñíî, âñå êðóòèëîñÿ íàâêîëî ôåøíó,
êîëåêö³é. Ó òîé æå ÷àñ äåÿê³ äåô³ëå íå ìîæ-
íà íàçâàòè ïðîñòî ïîêàçàìè. Ïðèì³ðîì, Ä³ì
ìîäè DKNY â³äñâÿòêóâàâ ó Íüþ-Éîðêó 20-
ð³÷÷ÿ âëàñíî¿ òîðãîâî¿ ìàðêè. Òîìó ïîêàç

ñòàðòóâàâ ³ç ô³ëüìó, ïðèñâÿ÷åíîãî ñòâîðåí-
íþ áðåíäó òà ³ñòîð³¿ íüþ-éîðêñüêî¿ ìîäè.
Ñàìà æ êîëåêö³ÿ áóëà âèòðèìàíà ó ñòèë³
80-õ — ÿñêðàâ³ êîëüîðè, íàâ³òü ñïîðòèâíèé
äèçàéí. Ïîì³æ êîëüîð³â áàãàòî ñèíüîãî.

— Îäíèì ñëîâîì, ñâÿòî áóëî âäàëèì.
— Êîëè ïîêàç çàê³í÷óâàâñÿ ³ Äîííà Êà-

ðàí âèéøëà íà ïîä³óì ³ç ä³òüìè, àáè ï³ä-
êðåñëèòè ñâÿòêîâ³ñòü çàõîäó, íà ñöåíó ââ³ð-
âàëèñÿ ëþäè â êîñòþìàõ êðîëèê³â, çàìà-
ùåí³ ÷åðâîíîþ ôàðáîþ. Ïîò³ì ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, ùî öå áóëè çàõèñíèêè ïðèðîäè, ÿê³ òà-
êèì ÷èíîì ïðîòåñòóâàëè ïðîòè âèêîðèñ-
òàííÿ íàòóðàëüíîãî õóòðà â îäÿç³.

— ßê ðåàãóâàëè íà ïîä³¿ ôåøí êðèòèêè?
— Êîëåêö³þ Diane von Furstenberg îõ-

ðåñòèëè “Äèòÿ êâ³ò³â” (ñì³ºòüñÿ). Íàñïðàâ-
ä³ âîíà íàçèâàëàñÿ “Ðîê áîãèíÿ”. Ìîäíè-
öÿì Ä³àíà çàïðîïîíóâàëà îäÿãàòèñÿ â ÿñ-
êðàâ³ áàðâèñò³ ñóêí³ òà òóí³êè. Âñå ïðè-
ñê³ïëèâî îãëÿäàëà é ðåäàêòîð àìåðèêàí-
ñüêîãî æóðíàëó Vogue Àííà Â³íòóð. Îäíàê
âðàæåííÿìè îá³öÿëà ïîä³ëèòèñÿ ï³çí³øå.

— ßê³ òðåíäè ìîæíà âèçíà÷èòè ³ ùî æ
íîñèòè êèÿíàì ó íàñòóïíîìó ñåçîí³?

— Íà æàëü, ùå íå ìîæíà îäíîçíà÷íî
â³äïîâ³ñòè, áî Íüþ-Éîðê ëèøå ïåðøå ì³ñ-
òî, äå òðèâàþòü ïîêàçè. Îñòàòî÷í³ òðåíäè
ñôîðìóþòüñÿ ï³ñëÿ Ëîíäîíà, Ïàðèæà òà
Ì³ëàíà, òîáòî çà òðè òèæí³. Ïðîòå â íà-
ñòóïíîìó ñåçîí³ êèÿíêè òà êèÿíè íå ïî-
âèíí³ áîÿòèñÿ îäÿãàòèñÿ ÿñêðàâî. Â ãàð-
äåðîá³ ìàþòü áóòè áëóçè òà ñóêí³ ç áàðâèñ-
òèõ ëåãêèõ òêàíèí, çàâóæåí³ âêîðî÷åí³
áðþêè òà òóí³êè

Розмовляла
Марина ГУБЕНКО

Вип с про рами “Тиждень моди з
Дар’єю Шаповаловою” з Нью-Йор
дивіться на теле аналі “Київ” неді-
лю 14 вересня о 20.30.

Офіційно Нью-Йор сь ий тиждень моди на сьо одні називається Mercedes-Benz Fashion
Week. Уперше він відб вся 1943 році. Нацистсь а Німеччина той час захопила Францію
і поїхати до Парижа оловні равці фешн-інд стрії просто не мали змо и. По ази в США за-
почат вала відома ж рналіст а ал зі моди Елеонора Ламбер. Тоді вона назвала захід
“Прес Тиждень”. По пців на по ази не п с али, вони їздили безпосередньо Б дин и мо-
ди або дизайнерсь і салони. Одна попри це, тиждень став спішним, бо всі модні ж рна-
ли, насамперед Vogue, б ли заповнені інформацією про тренди та тюр’є. Тож по пці ма-
ли звід и її почерпн ти. Відтоді Нью-Йор сь ий тиждень моди дістав стат с “старт ” все-
світньо о місячни а най оловніших по азів.

Íà ïåðøèé òèæäåíü ìîäè ó Íüþ-Éîðêó 
ïîêóïö³â íå ïóñòèëè



ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Øåâ÷åíêî
ïî÷àâ 
çì³íþâàòèñÿ
³ ñòàº 
á³ëüø 
êîìàíäíèì
ãðàâöåì

Àíàòîë³é ÇÀßªÂ 
çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè

Ùå äî ïî÷àòêó ïîºäèíêó Êàçàõñòàí —
Óêðà¿íà ÿ áóâ íà ñòî â³äñîòê³â óïåâíåíèé ó
ïåðåìîç³ íàøî¿ êîìàíäè, ÿêà çà êëàñîì çíà÷-
íî ñèëüí³øà çà ñóïåðíèêà. Ï³äîï³÷í³ Îëåê-
ñ³ÿ Ìèõàéëè÷åíêà ÷³òêî âèêîíàëè íàñòàíî-
âó íà ãðó ³ çäîáóëè çàñëóæåíó ïåðåìîãó. ßê
ÿ ëþáëþ êàçàòè, Óêðà¿í³ ùå á ðîçâèâàòè äè-
òÿ÷èé ôóòáîë — ³ âîíà ñòàíå Áðàçèë³ºþ.

Äîìàøí³é ïîºäèíîê ïðîòè Á³ëîðóñ³ ó
Ëüâîâ³ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè íå âäàâñÿ.
Õî÷à âîíà ³ çäîáóëà ïåðåìîãó, íå òðåáà çà-
áóâàòè, ùî öå áóëà ñòàðòîâà ãðà — âîíà çàâ-
æäè äàºòüñÿ òÿæêî.

Ìèõàéëè÷åíêî çðîáèâ ïåðåñòàíîâêè ó
ñêëàä³, é öå ïðèíåñëî ïëîäè. Íàø òðåíåð
óãàäàâ, ïîñòàâèâøè Íàçàðåíêà íà ïðàâèé
ôëàíã ï³âçàõèñòó — ãðàâåöü “Äí³ïðà” áóâ äó-
æå àêòèâíèì ³ çàáèâ äâà ì’ÿ÷³.

Ñïîäîáàëàñÿ ãðà Øåâ÷åíêà, ÿêèé ïî÷àâ
íàãàäóâàòè ñåáå ó ñâî¿ êðàù³ ÷àñè. Â³í àâòî-
ðèòåò äëÿ ïàðòíåð³â ïî êîìàíä³, é öèì óñå
ñêàçàíî. Ïðèâåðíóâ óâàãó îäèí åï³çîä —
Øåâ÷åíêîâ³ äàëè íåòî÷íó ïåðåäà÷ó, ðàí³øå
â³í áè îáîâ’ÿçêîâî ñòóñîíóâ çà öå. Íèí³ æ,
Àíäð³é íàâïàêè ï³äíÿâ óãîðó âåëèêèé ïà-
ëåöü, ïîäÿêóâàâøè ïàðòíåðîâ³ çà ïàñ. Öå ãî-
âîðèòü ïðî òå, ùî Øåâà ïî÷àâ çì³íþâàòèñÿ
³ ñòàº íàðåøò³ ãðàâöåì, ÿêèé äóìàº íå ïðî
ñåáå, à ïðî êîìàíäó.

Íå ñïîäîáàëîñÿ, ùî ï³ñëÿ äðóãîãî çàáèòî-
ãî ãîëó íàøà çá³ðíà çóïèíèëàñü. Àâòîðè-
òåòí³øèé çà Êàçàõñòàí ñóïåðíèê ì³ã áè öèì
ñêîðèñòàòèñü ³ çð³âíÿòè ðàõóíîê.

Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó ãðè íàøî¿ çá³ðíî¿ ïîäè-
âèâñÿ ³ ìàò÷ Õîðâàò³ÿ — Àíãë³ÿ. Ïðåäñòàâ-
íèêè Òóìàííîãî Àëüá³îíó ïîêàçàëè ïðîñòî
áëèñêó÷èé ïîºäèíîê. Òà õî÷ âîíè ³ ðîäîíà-
÷àëüíèêè ôóòáîëó, õîðâàòè òåæ ìàëè íåïî-
ãàíèé âèãëÿä. Òîìó ïîðàçêà ç âåëèêèì ðà-
õóíêîì äåùî çäèâóâàëà, àëå íå ñë³ä çàáóâà-
òè, ùî ñàìå Õîðâàò³ÿ íå ïóñòèëà Àíãë³þ íà
îñòàíí³é ÷åìï³îíàò ªâðîïè. ßê áà÷èìî, ïîì-
ñòà âèéøëà äóæå ñîëîäêîþ.

Ñàìå ç õîðâàòàìè çá³ðíà Óêðà¿íè ïðîâå-
äå ñâ³é íàñòóïíèé ïîºäèíîê. Çà ï³äáîðîì
ãðàâö³â óêðà¿íñüêà êîìàíäà, ÿê íà ìåíå, íå
ïîñòóïàºòüñÿ ìàéáóòíüîìó ñóïåðíèêîâ³. Äó-
ìàþ, õîðâàòè â³ä íàñ í³êóäè íå ïîä³íóòüñÿ
³ ïî¿äóòü äîäîìó ç ïîðîæí³ì áàãàæåì
î÷îê
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Êîìàíäà Îëåêñ³ÿ 
Ìèõàéëè÷åíêà ðîçïî÷àëà
øëÿõ äî ÏÀÐ ³ç äâîõ ïåðåìîã
Ï³âçàõèñíèê Ñåðã³é Íàçàðåíêî çàáèâ ïåðø³ ì’ÿ÷³ 
â îô³ö³éíèõ ³ãðàõ çà çá³ðíó
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Національна збірна У раїни про-
вела др ий відбір овий поєди-
но чемпіонат світ з ф тбол
2010 ро . В Алма-Аті підопічні
Оле сія Михайличен а перемо -
ли азахів із рах н ом 3:1. Та-
им чином, "синьо-жовті" розпо-
чали свій шлях до ПАР, де від-
б деться фінальний т рнір м н-
діалю, з двох перемо і лише за
різницею забитих та проп ще-
них м'ячів пост паються першим
місцем ан лійцям.

Â³äêðèòè ðàõóíîê ãîñòÿì âäàëîñÿ íà-
ïðèê³íö³ ïåðøîãî òàéìó — Ñåëåçíüîâ
âëó÷èâ ó ïîïåðå÷èíó, à Íàçàðåíêî ç ê³ëü-
êîõ ìåòð³â ãîëîâîþ â³äïðàâèâ ì’ÿ÷ ó âî-
ðîòà. Äâà ³íø³ ãîëè ó âîðîòà êàçàõ³â Øåâ-
÷åíêî ³ òîé æå Íàçàðåíêî çàáèâàëè óäà-
ðàìè ç ñåðåäíüî¿ äèñòàíö³¿ â ïðàâèé â³ä
ãîëê³ïåðà Ëîð³¿ êóò.

Â³äçíà÷èìî, ùî ï³âçàõèñíèê íàö³îíàëü-
íî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ³ äí³ïðîïåòðîâñüêî-
ãî “Äí³ïðà” Ñåðã³é Íàçàðåíêî â³äêðèâ

ðàõóíîê ì’ÿ÷àì, ÿê³ çàáèâ â îô³ö³éíèõ
ìàò÷àõ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿.

Ì³æ öèìè òî÷íèìè óäàðàìè ñâ³é ì’ÿ÷
çàáèëè ³ ãîñïîäàð³ ïîëÿ — Îñòàïåíêî âò³ê
â³ä çàõèñíèê³â ³ ïðîáèâ òî÷íî ïîâç Ï’ÿòî-

âà. Òàêèì ÷èíîì, ïåðåðâàâ ñóõó ñåð³þ
ãîëê³ïåðà äîíåöüêîãî “Øàõòàðÿ”, ÿêîìó
âäàâàëîñÿ çàõèùàòè âîðîòà íàö³îíàëüíî¿
çá³ðíî¿ ³ íå ïðîïóñêàòè ãîë³â ó ìàò÷àõ ç³
ñâîºþ ó÷àñòþ âïðîäîâæ 393 õâèëèí

Оле сій МИХАЙЛИЧЕНКО,
оловний тренер збірної У раїни:
— Насамперед, я задоволений рез льтатом ри. Те, що оман-

да завоювала сьо одні три оч и — д же важливо. У цілом , сьо о-
дні по азали осмислен р і в обороні, і в атаці. Ми мали безліч
ольових моментів. Але і не обійшлося без при рих промахів. Ма-
ючи перева в два м’ячі, прим дрилися проп стити ол, до я о о
привели індивід альні помил и в обороні. Тяж о б ло рати без по-
мило , тим більше, що ми вперше рали в та ом с ладі, ос іль и
втратили Р сола в захисті й Мілевсь о о в атаці.
Ми нама алися, нас іль и це можливо, освіжити наш р . Лев-

чен о рав сьо одні др о о опорно о півзахисни а. Це дозволило
дати більше простор поперед Алієв й Назарен . І всі, я д маю,
бачили, що ата вали непо ано і доводили все до завершально о
дар .
Д же орисно сьо одні зі рав Андрій Шевчен о. Наш апітан і ол

забив, і передачі віддавав, і в обороні допома ав.
Для Шевчен а, я ий має величезний досвід і талант, не стано-

вить вели их проблем рати в парі з б дь-я им форвардом. Сьо-

одні ви всі добре побачили, я він взаємодіяв із Селезньовим, з
я им перше вийшов разом на поле.

Арно ПАЙПЕРС,
оловний тренер збірної Казахстан :
— Сьо одні б ла трохи дивна ра. У першом таймі ми створи-

ли 4—5 непо аних моментів для взяття воріт, а Остапен о б в зо-
бов’язаний від ривати рах но після виход сам на сам із ол іпе-
ром остей П’ятовим. У цілом , перш половин ми провели непо-
ано, я що не вважати ола в наші ворота на останній хвилині. В
др ій половині, після нашо о ола, з’явилася надія на нічию, я ,
на жаль, зламав третій м’яч раїнців.
Наша збірна провела три ри відбір овом ци лі чемпіонат сві-

т 2010 ро . У першій рі з Андоррою оманда діяла добре і з -
міла дося ти потрібно о рез льтат . У Хорватії відб лася д же с лад-
на ра. Цю оманд вважаю однією з ращих Європі на даний час.
Щодо сьо однішньо о матч , то мене не влаштов вав підс м овий
рез льтат, але те, що оманда діяла своєм стилі, мене порад -
вало.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

"Синьо-жовті" розпочали свій шлях до чемпіонат світ з ф тбол 2010 ро

Áàñêåòáîëüí³ çá³ðí³ Óêðà¿íè
ó â³äáîð³ äî ªâðî-2009 
âèñòóïèëè ïî-ð³çíîìó
Ä³â÷àòà âèðâàëè ïåðåìîãó â ìàò÷³-òðèëåð³
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ,
“Õðåùàòèê”

Жіноча й чоловіча збірні У раїни
з бас етбол провели чер ові
поєдин и відбір ово о т рнір
чемпіонат Європи 2009 ро .
Рез льтати виявилися зовсім
різними — слаб а половина
відчайд шній боротьбі лише в
овертаймі вдома перемо ла
оманд Ізраїлю, а ось наші " -
лівери" пост пилися на виїзді
бель ійцям.

Æ³íî÷à çá³ðíà Óêðà¿íè â çàâåðøàëüíî-
ìó äëÿ íå¿ ìàò÷³ â³äá³ðêîâîãî òóðí³ðó ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè-2009 â ñòîëè÷íîìó ñïîðò-
êîìïëåêñ³ “Ìåðèä³àí” âèãðàëà ó êîìàí-
äè ²çðà¿ëþ — 90:85 ³ çáåðåãëà øàíñè âè-

éòè ó ô³íàëüíó ÷àñòèíó òóðí³ðó, ìèíóâ-
øè äîäàòêîâèé êâàë³ô³êàö³éíèé ðàóíä.

Íàø³ áàñêåòáîë³ñòêè ïîñòóïàëèñÿ ïðàê-
òè÷íî ïðîòÿãîì óñ³º¿ çóñòð³÷³, ïðîòå, çìîã-
ëè ïåðåâåñòè ãðó â îâåðòàéì ³ âèðâàòè ïå-
ðåìîãó â ïîºäèíêó, ÿêèé ìîæíà ñì³ëèâî
íàçâàòè ñïðàâæí³ì òðèëåðîì. Íàéðåçóëü-
òàòèâí³øèìè ó ñêëàä³ “ñèíüî-æîâòî¿”
êîìàíäè ñòàëè Ãîðáóíîâà (26 î÷îê) ³ Á³-
ðþê (15).

Ó íèí³øíüîìó â³äá³ðêîâîìó öèêë³ æ³-
íî÷à áàñêåòáîëüíà çá³ðíà Óêðà¿íè îïè-
íèëàñÿ äóæå áëèçüêî äî âèõîäó ó ô³íàëü-
íó ÷àñòèíó ÷åìï³îíàòó ªâðîïè, â ÿê³é âî-
íà íå áðàëà ó÷àñò³ ç 2003 ðîêó. Çàâåð-
øàëüíèé òóð ãðóïîâîãî òóðí³ðó â³äáóäåòü-
ñÿ 13 âåðåñíÿ. ßêùî â íüîìó ïåðåìîãè
çäîáóäóòü ³çðà¿ëüòÿíêè ³ ëèòîâêè, â óêðà-
¿íîê çàëèøèòüñÿ øàíñ âèéòè ó ô³íàë ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè ÿê ó êðàùî¿ òðåòüî¿
êîìàíäè. Â ³íøîìó âèïàäêó, âîíè âè-

ñòóïëÿòü ó äðóãîìó êâàë³ô³êàö³éíîìó ðà-
óíä³, äå ðîç³ãðóâàòèìóòü äâ³ îñòàíí³ ïó-
ò³âêè íà êîíòèíåíòàëüíó ïåðø³ñòü.

Íàðàç³, òóðí³ðíå ñòàíîâèùå â ãðóï³ òà-
êå: Óêðà¿íà — 13 î÷îê (8 ìàò÷³â), ²çðà-
¿ëü — 12 (7), Ëèòâà — 12 (7), Âåëèêîáðè-
òàí³ÿ — 7 (6), Í³ìå÷÷èíà —7 (6).

Ùîäî ÷îëîâ³÷î¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, òî âî-
íà çàçíàëà äðóãî¿ ïîðàçêè ó â³äá³ðêîâî-
ìó öèêë³. Ï³äîï³÷í³ Âàëåíòèíà Ìåëüíè-
÷óêà ïîñòóïèëèñÿ ó Øàðëåðóà áåëüã³é-
öÿì ³ç ðàõóíêîì 61:72. Á³ëüøå âñüîãî
î÷îê ó ñêëàä³ ãîñòåé íàáðàâ Äðîçäîâ (27),
àëå ï³äòðèìêè â³ä ïàðòíåð³â ïî êîìàíä³
â³í, íà æàëü, íå îòðèìàâ.

Íàñòóïíèé ñâ³é ìàò÷ íàøà çá³ðíà ïðî-
âåäå â ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ ñïîðòó 13 âåðåñ-
íÿ ïðîòè ë³äåðà ãðóïè — çá³ðíî¿ Òóðå÷÷è-
íè, ÿêà ï³ñëÿ òðüîõ òóð³â íàáðàëà 6 î÷îê.
Ôðàíö³ÿ, Áåëüã³ÿ é Óêðà¿íà ìàþòü ó ñâî-
ºìó àêòèâ³ ïî 4 ïóíêòè
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Öåé äæàç íàäîâãî
Íà ï³âòîðà ì³ñÿöÿ Êè¿â ïåðåòâîðèòüñÿ íà ì³æíàðîäíó äæàçîâó ñòîëèöþ
Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої середи старт вав
півторамісячний Міжна-
родний фестиваль Jazz in
Kiev. Ініційований одно-
йменним продюсерсь им
центром, він отримав під-
трим з бо Центр ос-
вітньої омпанії "Майстер-
лас", Фонд мистецтв
Володимира Філіпова та
Київсь ої місь ої держад-
міністрації. С дячи з фес-
тивальної про рами, ч т и
про "щось неч ване" в
житті раїнсь о о джа-
з — реальність.

Ôîðìàö³ÿ Jazz in Kiev âèíèêëà
ìèíóëîãî ðîêó. Âò³ì, óæå âñòèã-
ëà ïðèâ÷èòè ñòîëè÷íó ïóáë³êó äî
ðåãóëÿðíèõ êîíöåðò³â âèñîêîãî
ð³âíÿ. Âîíî é íå äèâíî, àäæå çà
ä³ëî âçÿëèñÿ ëþäè, ÿê³ íà äæàç³,
ÿê òî êàæóòü, “ñîáàêó ç’¿ëè”. Ñå-
ðåä íèõ çîêðåìà â³äîìèé äæàçî-
çíàâåöü òà ðàä³îâåäó÷èé Îëåêñ³é

Êîãàí. Ñàìå íà éîãî þâ³ëå¿, ð³ê
òîìó, áóëî çàÿâëåíî, ùî òðè
æîâòíåâèõ äí³ 2008-ãî ñòàíóòü
÷èìîñü íàäçâè÷àéíèì ó æèòò³ â³ò-
÷èçíÿíî¿ ³ìïðîâ³çàö³éíî¿ ìóçè-
êè. Ñüîãîäí³ àô³ø³ Jazz in Kiev
îáóìîâëþþòü ò³ àìá³ö³¿ — âïðî-

äîâæ òðüîõ îñ³íí³õ äí³â íà ñöåí³
Ì³æíàðîäíîãî Öåíòðó êóëüòóðè
òà ìèñòåöòâ (“Æîâòíåâîãî ïàëà-
öó”) ó íàñ âèñòóïëÿòü òàê³ ç³ðêè
ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, ÿê Äåéâ Õîëàíä,
×àðë³ Õàíòåð, Àâ³øà¿ Êîåí, Åë
Äæåððî. Äî öüîãî æ ó ðàìêàõ

ôåñòèâàëþ â³äáóäåòüñÿ áåçë³÷ ö³-
êàâèõ ð³çíîôîðìàòíèõ àêö³é äæà-
çîâîãî ñïðÿìóâàííÿ, á³ëüøà ÷àñ-
òèíà ç ÿêèõ áóäå äîñòóïíîþ äëÿ
âñ³õ çàö³êàâëåíèõ.

Ñõîæå íà òå, Jazz in Kiev ïëà-
íóº ïðåäñòàâèòè àáñîëþòíî íî-
âèé äëÿ Óêðà¿íè ï³äõ³ä äî äæàç-
ôåñòó ÿê òàêîãî: êð³ì òðàäèö³é-
íèõ êîíöåðò³â â³ò÷èçíÿíèõ òà çà-
ïðîøåíèõ ç³ðîê, ïóáë³ö³ çàïðî-
ïîíóþòü âèñòàâêó ôîòîãðàô³é òà
êàðòèí íà äæàçîâó òåìàòèêó, â³-
äåî³íñòàëÿö³¿, ïðåçåíòàö³¿ íîâèõ
àëüáîì³â ó âèãëÿä³ ïåðôîðìàíñ³â,
âå÷³ð äæàçîâîãî ãóìîðó. Íàâ³òü
(îäíà ç ðåâîëþö³éíèõ ³äåé) â³ä-
áóäåòüñÿ ìàéñòåð-êëàñ äëÿ íàé-
ìîëîäøèõ ñëóõà÷³â ³ç âåñåëèì
çíàéîìñòâîì ìàéáóòíüî¿ àóäèòî-
ð³¿ ³ç äæàçîì òà éîãî ³ñòîð³ºþ. Äî
ñëîâà, îðãàí³çàòîðè ìàþòü íàì³ð
ïðîåêñïåðèìåíòóâàòè ñòâîðåííÿ
äèòÿ÷îãî “øóìîâîãî” îðêåñòðó.
Çâ³ñíî, ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ â³äáó-
âàòèìóòüñÿ é ìàéñòåð-êëàñè àð-
òèñò³â-ó÷àñíèê³â. Âèêîíàâ÷èé
äèðåêòîð Jazz in Kiev Âîëîäèìèð
Êàì³íñüêèé îá´ðóíòóâàâ òàê³ íî-
âîââåäåííÿ “ïî-äæàç³âñüêè”:
“Îñê³ëüêè äæàç — öå, ïåðø çà
âñå, ³ìïðîâ³çàö³ÿ, âèõ³ä çà ïåâí³

ðàìêè, òî ìè âèð³øèëè âèéòè çà
ìåæ³ ïåâíèõ òðàäèö³é, ïîêàçàâøè
â³äâ³äóâà÷àì äæàç íå ëèøå ç áî-
êó ñöåíè, à é ïîçà íåþ”.

Îòæå, êè¿âñüêà îñ³íü â³ä Jazz in
Kiev îá³öÿº ³íòðèãóâàòè ³, çâ³ñ-
íî, ï³äíîñèòè íåñïîä³âàíêè (ÿê
áåç íèõ?). Òîìó îðãàí³çàòîðè, ÿê³
âèçíàþòü, ùî âñüîãî çàçäåëåã³äü
íå ïåðåäáà÷èëè (ó äæàç³ öå çàëåä-
âå ìîæëèâî), çàÿâëåíó ôåñòè-
âàëüíó ïðîãðàìó õàðàêòåðèçóþòü
ÿê “íîòè, çà ÿêèìè â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ ³ìïðîâ³çàö³ÿ”. Íå áåç òî-
ãî, ùî ìóçèêàíòè ç ð³çíèõ êî-
ëåêòèâ³â íåñïîä³âàíî îá’ºäíàþ-
òüñÿ â îðêåñòð ïðîñòî íà ñöåí³,
ïðåçåíòàö³ÿ äèñêó çà êíèæêîþ
Õàðóê³ Ìóðàêàì³ çàâåðøèòüñÿ
ê³ëüêàãîäèííèì äæåìîì, à ãîñò³
íà ñâî¿õ ìàéñòåð-êëàñàõ â³äêðè-
þòü äëÿ ñåáå ìàéáóòí³õ ïàðòíå-
ð³â ñåðåä ìîëîäèõ òàëàíîâèòèõ
óêðà¿íñüêèõ ìóçèêàíò³â. ² âåñå-
ëèé ëîãîòèï ôåñòèâàëþ, ñòâîðå-
íèé â³äîìèì á³ëîðóñüêèì õóäîæ-
íèêîì Âîëîäèìèðîì Öåñëå-
ðîì — Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé
âåðõè íà êîí³, ùî ñêëèêàº ñëó-
õà÷³â ãóðêîòîì âåëèêîãî áàðàáà-
íó, — ñòàíå çíàêîì ÿêîñò³ óêðà-
¿íñüêîãî ôåñòèâàëüíîãî ðóõó

Øîó çà ðîÿëåì àáî 
ðîçáóäèòè Ëþöèôåðà
Ãðóçèíñüêà ï³àí³ñòêà Í³íî Æâàí³à åïàòóâàëà êè¿âñüêó ïóáë³êó
Îëåêñàíäðà ÁÎÐÈÑÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої середи Малом залі
онсерваторії відб вся онцерт
піаніст и Ніно Жваніі. Ви он ючи
"сценічн м зи " Карлхайнца
Што ха зена, харизматична р -
зин а вправно ор д вала моло-
точ ом японсь ої ейші, а та ож
продемонстр вала різні види х -
дожньо о свист і стильний при-
йом " ліссандо сідницями". Щи-
рість та відвертість ви онанні,
за словами піаніст и, цих "д же
дивних лавірштю ів" німець о-
о омпозитора стали запор -
ою то о, що вечір аван ард
вдався.

Êîíöåðòó ïåðåäóâàâ ìàéñòåð-êëàñ. Ï³-
àí³ñòêà ãîòóâàëà ïóáë³êó äî òîãî, ùî âî-
íè ìàëè ïî÷óòè é ïîáà÷èòè. Ëþáèòåë³â
ðàäèêàëüíîãî àâàíãàðäó î÷³êóâàëè êëà-
â³ðøòþêè Øòîêõàóçåíà — âåðñ³¿ äëÿ ôîð-
òåï³àíî ð³çíèõ ñöåí îïåðíî¿ ãåïòàëîã³¿
“Ñâ³òëî”. “Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî îçíàéîìëåí-
íÿ ç öèìè òâîðàìè ìîæíà çáîæåâîë³-
òè”,— ñì³ºòüñÿ Í³íî. Ìàéñòåð-êëàñ, ìîæ-
íà ñêàçàòè, ñòðàõóâàâ ñëóõà÷³â â³ä ÷îãîñü
òàêîãî.

Ïàí³ Æâàí³à, äîñâ³ä÷åíà âèêîíàâèöÿ é
òîíêèé ñïåö³àë³ñò ³ç ôîðòåï³àííî¿ ìóçè-
êè Øòîêõàóçåíà, ñï³ëêóâàëàñÿ ç êîìïîçè-
òîðîì îñîáèñòî, íåîäíîðàçîâî áðàëà
ó÷àñòü ó éîãî êóðñàõ. Êð³ì òîãî, âîíà º
ëàóðåàòîì òà âîëîäàðêîþ ñïåö³àëüíèõ
ïðèç³â Îðëåàíñüêîãî ì³æíàðîäíîãî êîí-
êóðñó ôîðòåï³àííî¿ ìóçèêè ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Ïðî ðîçøèðåííÿ âèêîíàâñüêèõ ìîæëè-
âîñòåé ó òàê³é ìóçèö³ Í³íî çíàº íå ç ïî-
ãîëîñê³â. Íàâðÿä ÷è áóäå ïåðåá³ëüøåííÿì
ñêàçàòè, ùî ñâîº ³ì’ÿ â ìóçè÷íèõ êîëàõ
âîíà çðîáèëà ñàìå íà öüîìó. Àäæå ãðàòè
Áåòõîâåíà ÷è Øîïåíà ìîæå êîæåí ï³-
àí³ñò. ²íøà ñïðàâà — âèêîíóâàòè (áóòè ³
ï³àí³ñòîì, ³ àêòîðîì) ö³ëèé ïåðôîðìàíñ:
ïðàöþâàòè íà êëàâ³àòóð³, ðàõóâàòè âãîëîñ
í³ìåöüêîþ ìîâîþ, ìîëîòî÷êîì ãåéø³ ÷³-

ïàòè ñòðóíè ðîÿëÿ, ñâèñò³òè, äçâåí³òè ³í-
ä³éñüêèìè äçâ³íî÷êàìè ³ çàïóñêàòè â çàë
êàðòîíí³ ðàêåòè. Ó Í³íî öå âèõîäèòü îð-
ãàí³÷íî, âïåâíåíî, ÿñêðàâî. Âîíà ðîáèòü
øîó. Àêàäåì³÷íå, àëå âñå æ òàêè øîó.

Ùîïðàâäà, ôðàãìåíò ³ç ðàêåòàìè ï³-
àí³ñòêà, ÿê ïðàâèëî, íå âèêîíóº. Òóò ìàº
ðåçîëþö³þ àâòîð — Øòîêõàóçåí äîçâî-
ëÿâ, çà áàæàííÿ âèêîíàâöÿ, â³äìîâèòèñÿ
â³ä êàðòîííî¿ ï³ðîòåõí³êè. Öüîãî ðàçó ó
âèêîíàâèö³ çíàéøîâñÿ “àðãóìåíò”: “Ãðó-
çèíêó ç ðàêåòàìè, õî÷ ³ ïàïåðîâèìè, ñüî-
ãîäí³ íàâðÿä ÷è çðîçóì³þòü àäåêâàòíî”,—
æàðòóº ï³àí³ñòêà.

Äî ïî÷àòêó ãðè Í³íî âëó÷íî ïðîöèòó-
âàëà ùå îäíîãî àâàíãàðäèñòà Äæîíà
Êåéäæà, ÿêèé ñêàçàâ, ùî ïóáë³êà íà êîí-
öåðò³ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè ìàº íå ò³ëüêè
âóõà, à é î÷³, òîìó ìàº íå ëèøå ñëóõàòè,
à é äèâèòèñÿ. À ïîäèâèòèñÿ òàêè áóëî
íà ùî.

Ó ñâî¿é îïåðí³é ãåïòàëîã³¿ (ñ³ì ÷àñòèí
ðîçðàõîâàí³ íà âèêîíàííÿ ó ñ³ì äí³â)
Øòîêõàóçåí çâåðòàºòüñÿ äî àðõåòèïîâèõ
ðåë³ã³éíèõ ñèìâîë³â. Êëàâ³ðøòþê XIII
(íàéðÿñí³øèé åêñòðàâàãàíòíèìè ä³ÿìè
ï³àí³ñòêè) ìàº íàçâó “Ñîí Ëþöèôåðà”.
Âèêîíàâèöÿ âò³ëþº ñâîãî ðîäó ðå³íêàð-
íàö³þ îáðàçó ªâè. ¯¿ ìåòà — ðîçáóäèòè
ñïëÿ÷îãî Ëþöèôåðà, çâàáèòè éîãî. Í³-
íî ó ñâîºìó ñöåí³÷íîìó ÷îðíîìó âáðàí-
í³ ñòàâèòü îäèí, àëå êðàñíîìîâíèé àê-
öåíò: íà ¿¿ ðóêàõ — ÷îðí³ ðóêàâè÷êè ç
îáð³çàíèìè ïàëüöÿìè.

ßêùî õòîñü ³ ïåðåæèâàâ, ùî Í³íî íå-
íàðîêîì ñïðàâä³ ðîçáóäèòü Ëþöèôåðà,
òî äàðåìíî, àäæå çà çì³ñòîì ï’ºñè äè-
ÿâîë òàê ³ íå ïðîêèíåòüñÿ. Íàòîì³ñòü
êîæåí óäàð ïî íîâåíüêîìó ðîÿëþ —
ë³êòåì, ñòåãíîì ÷è íîãîþ — ìàâ ùîíàé-
ìåíøå îäèí, àëå ö³ëêîì ïðàêòè÷íèé
ñåíñ: íå äàâàâ çàñíóòè ïóáë³ö³

“ÄÀÕ” 
çàïðîøóº
Öåíòð ñó÷àñíîãî 
ìèñòåöòâà ðîçïî÷àâ 
14-é òåàòðàëüíèé ñåçîí

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора і сьо одні в центрі с часно о
мистецтва "ДАХ" по аз ють вистав
"Безхребетність. Вечір для людей
із пор шеною поставою" за п'єсою
нім ені Інґрід Ла з нд. Цей спе -
та ль продовж є започат ований
мин ло о ро х дожнім ерівни ом
театр Владиславом Троїць им про-
е т "Нова німець омовна драмат р-
ія", першою ластів ою я о о стала
вистава за драмою швейцарця Л -
аса Берф са "Се с альні неврози
наших бать ів".

Íà óêðà¿íñüê³é ñöåí³ çð³äêà ñòàâëÿòü ñó÷àñ-
íó ºâðîïåéñüêó ï’ºñó. Îäíàê âîíà âæå äàâíî
çàâîþâàëà àâòîðèòåò ó ºâðîïåéñüêèõ ³ ðîñ³é-
ñüêèõ òåàòðàõ. Âëàä Òðî¿öüêèé, ïðåäñòàâëÿ-
þ÷è íà ñöåí³ ñâîãî òåàòðó çðàçêè ñàìå òàêî¿
äðàìàòóðã³¿, íå ëèøå âèêîíóº ðîëü ïðîñâ³ò-
íèêà, à ³ ç êîæíîþ íîâîþ ïîñòàíîâêîþ äî-
ëàº ïð³ðâó ì³æ òåàòðîì òà ðåàëüíèì æèòòÿì.

Âæå ó âåðåñí³ “ÄÀÕ” ïîêàæå íîâó âåðñ³þ
âèñòàâè “Ïñèõîç 4.48” çà äðàìîþ ñêàíäàëü-
íî¿ àíãë³éêè Ñàðè Êåéí, êîòðà íåâäîâç³ ï³ñ-
ëÿ íàïèñàííÿ òâîðó ïîê³í÷èëà æèòòÿ ñàìî-
ãóáñòâîì. À ó÷í³ “íåä³ëüíî¿ øêîëè”, ñâîºð³ä-
íîãî äðàìàòè÷íîãî ãóðòêà, äå Òðî¿öüêèé ïëå-
êàº òàëàíòè, ï³äãîòóþòü ïðåì’ºðó çà ï’ºñîþ
Þð³ÿ Êëàâä³ºâà “Õîä³ìî, íàñ ÷åêàº ìàøè-
íà”.

Áëèæ÷å äî çèìè òóò ïîêàæóòü âèñòàâó “Öàð
Åä³ï” çà òðàãåä³ºþ Ñîôîêëà. Ðîëü Åä³ïà, ÿêèé
ðîçøóêóº âèíóâàòö³â ñìåðò³ áàòüêà ³ çðåøòîþ
ç’ÿñîâóº, ùî âáèâöÿ — â³í ñàì, ç³ãðàº ç³ðêà
òåàòðó Äìèòðî ßðîøåíêî. Äî ñëîâà, ïåðôîð-
ìàíñ çà ìîòèâàìè ö³º¿ òðàãåä³¿ êîëåêòèâ óæå
âñòèã ïîêàçàòè íà öüîãîð³÷íîìó ôåñòèâàë³
“Øåøîðè”.

Îêð³ì ïðåì’ºð ó âëàñíîìó òåàòð³, êîëåêòèâ
ãîòóº “Ãîãîëü-fest-2009”. Òàêîæ äàõ³âöÿì âè-
ïàëà ÷åñòü òåàòðàë³çîâàíèìè öåðåìîí³ÿìè â³ä-
êðèâàòè ³ çàêðèâàòè 38-é ê³íîôåñòèâàëü “Ìî-
ëîä³ñòü”, ùî öüîãî ðîêó òðèâàòèìå ç 18 äî 26
æîâòíÿ
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Оле сій Ко ан (правор ч) переліч є иївсь і джазові фестивалі на пальцях
правої р и
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ОВНИ
Усе таємне стане явним. Усві-

домте причини хронічних нед
(д шевних, тілесних) і по-новом
ор аніз йте режим праці та відпо-
чин . Можливо, з ораючи на
сл жбі, ви не врах вали міцності
енер орес рсів та виснажилися?..
Др жно співпрацюйте з діловими
партнерами. Стос н и з оле ами
та в шлюбі мають баз ватися на
спільних д ховних інтересах. Три-
майтеся Близнят, Терезів.

ТЕЛЬЦІ
Особисте щастя ваших р ах.

К пайтеся взаємній любові, на-
солодж йтеся ароматом тіх. Со-
юз з обранцем матиме др е ди-
хання, де пристрасть і др жба зіл-
лються воєдино. В робочом офі-
сі передбачається чимало робо-
ти. Б дьте ор анізованими, е о-
номно розподіляйте сили, аби все
ви онати визначений термін і на
висо ом професійном рівні.
Добре себе заре оменд вавши,
виправдаєте сподівання робото-
давців. Спіл йтеся з Близнятами,
Терезами.

БЛИЗНЮКИ
Нала одж йте домашній поб т,
ріплюйте сімейний тил. Роди-

чі — ваша опора. Втім, роль зраз-
ово о сім’янина не повинна заби-
рати сили з професійної ниви, де
потрібно б ти всеозброєнні, ос-
іль и там роз ортаються непе-
редбачені події. Вони по ли ані
підняти вас на вищий щабель фа-
хової дос оналості. На ам рних
шляхах — зелене світло. Заводь-
те нові знайомства, за ох йтеся,
розважайтеся, любовні при оді —
детонатор сердечно о тон с .

РАКИ
Для вас нині життя — це тяж а,

але ці ава ш ола, де потрібно ста-
ранно засвоювати ро и долі, ста-
ти відмінни ом навчання. Владно
пристосов йтеся до непередба-
чених обставин. Аби триматися
на ар’єрном плав , не блажай-
те Е о, а нама айтеся танцювати
під д д тих, хто платить. Тоді й
вам дістанеться ласий шмато від
спільно о пиро а. Риби віді рають
важлив роль вашом житті.

ЛЕВИ
Ви перевершите себе на ам р-

них теренах, продемонстр вавши
мистецтво любовно о ма а, зама-
нивши в тенета жертв ... не за ве-
лінням серця, а з холодно о роз-
рах н . Тоді п стите в хід ба а-
тий арсенал ер диції, пере она-
єте доцільності своїх планів і
ладете од про спільн діяль-

ність. Тіль и не заб дьте ермо
віддати в р и партнера та поста-
вити йо о вимо и й потреби на
перше місце.

ДІВИ
Вам належить дося ти ідилії в

партнерсь их стос н ах. Тисн ти
силою і авторитарністю не мож-
на — це р йнівний шлях. Присто-
сов йтеся інт їтивно, під лючив-
ши ч ття й милосердя. На робо-
ті — жнива, збирайте ба атий ро-
жай зароблено о, але не все ре-
біть під себе, треба чесно поділи-
тися з омпаньйонами. Пам’ятай-
те, цьо о ро дача до вас може

завітати лише через оле . Обе-
рі айте той бла одатний анал.
Левам, Козоро ам с дилося зі ра-
ти доленосн роль вашом жит-
ті.

ТЕРЕЗИ
Я створити бла одатний мі ро-
лімат оле тиві — завдання не
з ле их. Але з ним можна спіш-
но впоратися завдя и особистій
чарівності, ор анізованості, не пе-
редженості й талант тя ти терп-
ляче тр дово о воза. Схильність
до розва треба “дисциплін вати”.
Ваші донж ансь і ви р таси не по-
винні заш одити серйозним сто-
с н ам. Близнята, Овни, С орпіо-
ни матим ть над вами влад .

СКОРПІОНИ
Я що ви за лопотані пристрас-

ним захопленням, шаленіючи, не
втратьте олов . Втім, ваш ерой
серця любить тверезим роз мом
і идатися вир хмільно о жадан-
ня не схильний навіть, на щастя,
може ост дити вас. На роботі ви-
паде шанс для хороших лівих під-
робіт ів. Працювати з пол м’яним
ент зіазмом ви вмієте, тож напов-
нюйте аманець, а роші в ладіть
сімейний доброб т. Саме там

вони принес ть найбільш о-
ристь.

СТРІЛЬЦІ
Учіться розшифров вати зна и

Космос в рідних стінах — них
під аз а на майб тнє. На роботі
ар’єрне сходження може за аль-
м ватися, ос іль и т т доля поста-
вила план , щоб вистачило енер-
ії для домашніх справ. Тож міло
баланс йте між сл жбою та до-
мом, підтрим йте армонійні сто-
с н и з дітьми та оханими, а в
оле тиві б дьте на варті спільних
інтересів. Я що ом сь не випаде
на ода при расити життя роман-

тичною інтриж ою — це не с пе-
речить небесній про рамі.

КОЗОРОГИ
Удос оналюйте льт р пове-

дін и. Щоб вас цін вали й поважа-
ли, не нав’яз йте своїх по лядів,
до м, ідеалів, не хиз йтеся. Ш -
айте споріднені д ші, завдя и
мові любові й милосердя завжди
знайдете взаємороз міння. В до-
машніх пенатах влаштов вати
с андальні розбір и на тем ос-
подарювання не варто. Ваше зав-
дання — заробляти роші. І для
цьо о доля створила ч дові мо-
ви, тіль и не ледарюйте, а про-
д тивно працюйте та наповнюй-
те сімейний бюджет. Стрільців ша-
н йте, а Дівам сл жіть.

ВОДОЛІЇ
Орбіти бажань і можливостей,

на жаль, по и що не перетн ться.
Прибор айте свій запал. Під о-
ріться її величності с ворій дій-
сності. Т т виставлено армічні за-
побіжни и. Допомо а може надій-
ти навіть від першо о з стрічно о.
Том слід р титися, не сидіти на
місці, ре лярно змінювати обста-
нов .

РИБИ
Ви манні й демо ратичні, але

оточення до то о мер антильне й
пра матичне, що знайти з ним
мирний діало , пробити ам’ян
стін непороз міння можна лише
анало ічним методом. Правило
“ лин лином вибивають” спра-
цює бездо анно. Аби задовольни-
ти свої бажання та с ористатися
допомо ою інших, робіть все тиш-
ом-ниш ом, беріть до ва и та-
ємн інформацією та мітливо ма-
ніп люйте. Від Дів та Водоліїв очі-
йте найбільшо о вплив .

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 12 ïî 18 âåðåñíÿ)

Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.
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прізвище, ім’я

телефон

У 1897 році першими ла-
реатами Київсь о о Літе-
рат рно-артистично о то-
вариства, я і одержали
золоті жетони, б ли Леся
У раїн а і

а новеліст А. Ф. Бернер
б омпозитор Ми ола Лисен-
о

в а тор Михайло Стариць ий
банд рист Гнат Галайда

Чемпіон світ з шахів
Х. Р. Капаблан а відвідав
Київ двічі — 1914 та 1936
рр. Котра із цих

інформацій, стосовно др -
их відвідин, не є достовір-
ною?

а поб вав на онцерті видат-
но о іспансь о о ітариста
Андреса Се овії
б провів бла одійний сеанс,
ошти від я о о б ли переда-
ні на допомо революційній
Іспанії
в вперше провів сеанс ри на
30 дош ах з дітьми 10-16
ро ів
вперше в житті здійснив по-
літ літа ом (з Києва містами
У раїни до Мос ви)

1

2

У першій половині ХVII сторіччя в містах Вели о о Князівства
Литовсь о о (до я их належав і Київ) вибори місь их рядни-
ів (радців) відб валися

б за дозволом і частю радців Старої ради

Виборні місь і рядни и в Києві, я і в ба атьох оролівсь их містах Ре-
чі Посполитої, переб вали на ряді один рі . Час виборів б в сталим —
вони відб валися щоро за три тижні до Вели одня. Очевидно, з точ и
зор Київсь ої місь ої ради, проводити вибори саме в той час б ло до-
цільним, ос іль и вони відб валися після всіх Різдвяних та інших зимових
свят, а та ож Ми олаївсь о о ярмар , я ий проходив Києві др о о
тижня Вели о о пост . Цей час традиційно призначали для виборів і в ін-
ших значних містах Вели о о Князівства Литовсь о о.
Спис и андидатів на посади “рочних” рядни ів, с дячи з сьо о, о-

т вали заздале ідь радці Старої ради. Та им чином, вибори Нової ради
відб валися за частю і дозволом радців Старої ради. Вплив радців по-
передньої аденції на вибори нових столиці б в значним, та само я і
в польсь их та литовсь их містах. Одраз після виборів радці Старої ра-
ди звіт вали перед новообраними про свою діяльність. Після цьо о від-
б валася церемонія вст п на ряд обраних осіб, я і прися али на вір-
ність місь ій ромаді. Прися с ладали в соборній цер ві — Успіння Прес-
вятої Бо ородиці Пиро ощі. Прися а зобов’яз вала радців збері ати вір-
ність місь ій ромаді, б ти справедливими під час роз ляд с дових справ,
дбати про зба ачення міста, не роз олош вати місь их таємниць. Тіль и
по том новий ряд вважали ле ітимним і чинним.
(Наталія Біло с. Київ напри інці ХV — першій половині ХVІІ століття.—

К., 2008.— С. 121-123)

Напри інці 1887 — почат 1888 рр. перше новозб дованій
Біржовій залі (Хрещати , 13) відб лася бла одійна вистав а ар-
тин, етюдів, малюн ів на ористь

хатніх робітниць

Х дожні вистав и до почат 70-х ро ів ХІХ століття Києві відб вали-
ся д же рід о. Почато ф н ціон вання щорічних, постійних виставо із
ращих х дожніх творів сво о час по лало Дворянсь е зібрання, залі
я о о протя ом 1872 — 1879 ро ів щорічно виставлялися х дожни и-пе-
редвижни и (О. Бо олюбов, В. Васнєцов, М. Ге, П. Клодт, О. Крамсь ой,
А. К їнджі, І. Шиш ін та інші). Ці вистав и справляли на иян либо і вра-
ження. Відтоді Хрещати почав перетворюватися на оловне місце про-
ведення виставо . У 1979 році Дворянсь е зібрання припинило надавати
своє приміщення передвижни ам, і вони стали виставлятися в А товій за-
лі Університет св. Володимира та інших місцях, до и напри інці 80-х ро-
ів не перемістилися до Біржової зали. У 1882 —1883 ро ах б ло зб до-
вано др е приміщення Біржі (Хрещати , 13), де вільний від біржових
операцій час проводилися х дожні та інші вистав и, онцерти, ле ції.
Напри інці 1887 — почат 1888 ро ів перше Біржовій залі відб ла-

ся бла одійна вистав а артин, етюдів і малюн ів на ористь хатніх ро-
бітниць. На ній б ли широ о представлені твори В. В. Вереща іна, осо-
блив ва приверн ли артини “Арешт шпи на” та “Два ястр би”, ви-
со о поціновані І. Ю. Рєпіним.
Після завершення виставо проводили а ціони, на я их можна б ло

придбати е спонати або пити їх 1-м а ціонном залі на Хрещати ,
27.
(Михайло Риба ов. Хрещати відомий і невідомий.— К., “КИЙ”, 2003.—

С. 345-347)
Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО

1

2

Відповіді на запитання 21го туру

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Шановні� а�ціонери,� повідомляємо,� що� з�ідно� з� п�н�том

4 прото�ол�� засідання� Дире�ції� ВАТ� “Центренер�о”� від

04.09.2008 р.�№34/2008�та�з�ідно�із�зверненням�а�ціонера�—�НАК

“Енер�етична� �омпанія� У�раїни”,�що� володіє� па�етом� а�цій� �

розмірі� 78,29� %� стат�тно�о� �апітал�� Товариства� (лист� від

21.08.2008� р.�№3943-07/2),� прийнято� рішення� про� с�ли�ання

позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�“Центренер�о”�об

11.00�30.10.2008�р.�За�альні�збори�б�д�ть�проведені�за�адресою:

Київсь�а�область,�Об�хівсь�ий�р-н,�смт.�Козин,�в�л.�Солов’янен�а,

б�дино����льт�ри�санаторію�“Зміна”.

Порядо��денний:

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

ВАТ� “Центренер�о”� та� затвердження� ре�ламент�� роботи� за�альних� зборів

а�ціонерів.

2. Внесення�змін�в�рішення�За�альних�зборів�а�ціонерів�від�26.04.2007�ро���з

питання�6�поряд���денно�о:�—�“Розподіл�приб�т���за�підс�м�ами�діяльності

Товариства�за�2006�рі�� та�затвердження�нормативів�розподіл��приб�т���на

2007�рі�”.

3. Внесення�змін�в�рішення�За�альних�зборів�а�ціонерів�від�03.04.2008�ро���з

питання�6�поряд���денно�о:�—�“Розподіл�приб�т���за�підс�м�ами�діяльності

Товариства�за�2007�рі�� та�затвердження�нормативів�розподіл��приб�т���на

2008�рі�”.

4. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��ВАТ�“Центренер�о”.

5. Внесення� змін� та� доповнень� до� вн�трішніх� нормативних� до��ментів�ВАТ

“Центренер�о”.

Пропозиції�щодо�внесення�а�ціонерами�змін�до�поряд���денно�о�приймаються

�� письмовій� формі� із� зазначенням� повних� ре�візитів� а�ціонера� не� пізніше

30.09.2008 р.,�за�адресою�02660,�м.�Київ,�МСП,�в�л.�Ма�ніто�орсь�а,�1,�Дире�ція

ВАТ�“Центренер�о”.

А�ціонери�мож�ть�ознайомитися�з�до��ментами,�пов’язаними�із�поряд�ом�денним,

починаючи� з� 20.10.2008�р.� �� робочі� дні� з� 8.00� до� 16.00� за� адресою:�м.� Київ,

в�л. Ма�ніто�орсь�а,�1,��.�108.�Довід�и�можна�отримати�за�т.�(8-044)�459-03-35.

А�ціонер�для�реєстрації�на��часть���зборах�зобов’язаний�мати�при�собі�паспорт,

а�представни��а�ціонера�—�паспорт�та�відповідн��довіреність�на�право�представляти

інтереси� а�ціонера� або� �р�пи� а�ціонерів� на� позачер�ових� за�альних� зборах,�що

пройд�ть�30.10.2008�р.,�засвідчен��нотаріально�або���реєстратора�—�Від�рито�о

а�ціонерно�о�товариства�“Фінансова��омпанія�“У�рнафто�аз”.

Дире�ція�ВАТ�“Центренер�о”

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Заріньш�Арт�-

ра,�я�а�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Хорольсь�а,�8/4,��в.�17�в�с�дове�засідання,

я�е� відб�деться� 30� вересня�2008�ро��� о

15.30� в� приміщення� с�д�� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3,��аб.�10.�У�випад-

��� неяв�и� відповідача� в� с�дове� засідання,

справа�б�де�роз�лян�та���йо�о�відс�тність.

С�ддя�О.О.�Федю�.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� я�� відповідача� Коле�ціонов��Лесю

Анатоліївн��по�цивільній�справі�№�2-3278/08�за

позовом�Оспіщева�Андрія�Анатолійовича�до�Ко-

ле�ціонова�Сер�ія�Дмитровича,�Коле�ціонової

Лесі�Анатоліївни�про�відш�од�вання�збит�ів�в

с�дове�засідання�на�22�вересня�2008�ро���на

10.30.

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��.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Пшенично�о�Юрія�Михайловича,�Пра�шина

Ві�тора�Юрійовича� в� с�дове� засідання� на� 03.10.08.2008� ро��� на� 09.30� �� справі� за� позовом

Апанасович�Л.В.�до�Пшенично�о�Ю.М.,�Пра�шина�В.Ю.,�3-тя�особа:�ВГІРФО�про��с�нення�переш�од

шляхом�зняття�з�реєстраційно�о�облі��,�я�е�відб�деться�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�03148,

м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-А,�під��олов�ванням�с�дді�Оздоби�М.О.�С�ддя�М.О.�Оздоба.

Втрачений�Державний�а�т�на

право� приватної� власності� на

земельн�� ділян��� (м. Київ,

с. Би�івня,�пров.�Щасливий,�15)

серії�ЯЖ�№�048091�від�25�липня

2008� ро��,� я�ий� виданий

Київсь�ою�місь�ою� радою� на

підставі� рішення�№�744/3578

від� 01.10.2007� ро��� на� ім’я

Шаповал�Ми�оли�Оле�сійовича

вважати�недійсним.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє�Сочнева�Сер�ія�Ві�торовича,

я�ий�меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Різниць�а,�9-а,��в.�4,�що�роз�ляд

апеляційної�с�ар�и�ВАТ�АБ�“У�р�азбан�”�на�заочне�рішення�Печерсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�від�21.05.2007�р.�в�справі�за�позовом�ВАТ�АБ

“У�р�азбан�”�до�Сочнева�С.В.�про�стя�нення�забор�ованості�за��редитним

до�овором,�відб�деться�24.09.2008�р.�об�11.10.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�пл.�Солом’янсь�а,�2-а.

С�ддя�Корчевний�Г.В.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Києва�ви�-

ли�ає�в�я�ості�відповідача�Вознесенсь���Наталію�Ге-

ор�іївн��(останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,

в�л.�Ю.�Кондратю�а,�4-Б,��в.�22)�в�с�дове�засідання,

призначене�на�22.09.2008�ро���на�15.30�в�зв’яз���з

роз�лядом� цивільної� справи� за� позовом� Возне-

сенсь�о�о�Юрія�Станіславовича�до�Вознесенсь�ої�На-

талії� Геор�іївни� про� розірвання�шлюб�� та� в� с�дове

засідання,�призначене�на�22.09.2008�ро���на�15.45�в

зв’яз���з�роз�лядом�цивільної�справи�за�позовом�Воз-

несенсь�о�о�Юрія�Станіславовича�до�Вознесенсь�ої

Наталії�Геор�іївни�про�визнання�особи�та�ою,�що�втра-

тила�право��орист�вання�жилим�приміщенням.

В�разі�неяв�и�в�с�дові� засідання,�справи�б�д�ть

роз�лян�ті���відс�тність�відповідача�на�підставі�зібра-

них�по�справі�до�азів.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-Є,��аб.�21,

с�ддя�Яцен�о�Н.О.

СУДОВА�ПОВІСТКА�

��цивільній�справі�№�2-2216/2008

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє�Третья�овій�Катерині�Ва-

лерїївні� про� с�дове� засідання� �� справі

за� позовом� У�раїнсь�о�о� ДП� “У�р-

хімтрансаміа�”�про�відш�од�вання�май-

нової�ш�оди,� завданої� неповерненням

матеріальних� цінностей� об� 11.00

23.09.2008�р.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,

42-а,��аб.�13.�С�ддя�Вол�ова�С.Я.

Тодось�о� Наталія� Оле�сандрівна

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

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

А�ціонерний�Бан��“Фа�торіал�Бан�”�до

Тодось�о� Наталїї� Оле�сандрівни� про

достро�ове� розірвання� до�овор�� та

стя�нення� забор�ованості� на� 9.30� 22

вересня�2008�ро���в�Святошинсь�ом�

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

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

№�2,��абінет�№�3).

С�ддя�В.А.�Твердохліб.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Федорчен�а�Сер�ія�Ми�олайовича�в

я�ості� відповідача� по� цивільній� справі�№� 2-

4587/2008� ро��� за� позовом� Лян�о� Ірини

Іванівни�до�Федорчен�а�Сер�ія�Ми�олайовича.

ВГІРФО�Оболонсь�о�о� РУГУ�МВС� У�раїни� в

м. Києві�про��с�нення�переш�од�в�здійсненні

права� �орист�вання� та� розпорядження

особистим�майном�та�зняття�з�реєстраційно�о

облі��� �� с�дове� засідання� 22� вересня� 2008

ро���о�10.00.

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

�аб�18.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,

я�а� бере� �часть� �� справі,� предбачені� ст.� ст.

169,�170�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л.В.Шевчен�о.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Філатов��Тама-

р��Оле�сіївн�� в� я�ості� відповідача

по�цивільній�справі�№2-3264/08�за

позовом�до�ТОВ�“ВІЧЕ”�до�Філато-

вої�Т.О.,�сл�хання�я�ої�відб�деться

об� 11.30� 17� вересня� 2008�ро��� в

залі�№ 5�с�дово�о�засідання�в�при-

міщенні� с�д�� за�адресою:�м. Київ,

в�л.� Пол�овни�а� Потєхіна,� 14-А.

У разі� неяв�и� справа� роз�лядати-

меться�за�йо�о�відс�тності.�

С�ддя�Маз�ри��О.Ф.

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє�про�день,�час

та�місце� проведення� с�дово�о� за-

сідання���справі�за�позовом�Кредит-

ної� спіл�и� “Т�рбота”� при� Міжна-

родній�ор�анізації�“Жіноча�Громада”

до�Мельни�а�Вадима�Оле�сандро-

вича�про�стя�нення�забор�ованості

за��редитним�до�овором,�я�е�при-

значено�на�25�вересня�2008�ро���о

10.00�за�адресою:�м.�Київ�—�01001,

в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�16�(�оло-

в�юча-�с�ддя�Кафідова�О.В.).

С�ддя�Кафідова�О.В.

Святошинсь�ий�райс�д�м.�Києва�повідомляє�Жида��Івана�Ми�олайовича,�місце�про-

живання:�м.�Київ,�в�л.�Уборевича�20,��в.�1,�що�с�ддею�Л��’янен�о�Л.М.�5�вересня�2008�б�-

ло�винесено�заочне�рішення,�я�им�позовні�вимо�и�Жида��Лесі�Федорівни�до�Жида��Івана

Ми�олайовича�про�розірвання�шлюб��—�задоволено�(за�адресою:�м. Київ,�в�л.�Я.�Коласа,

27-а,�зал�№�11).�С�ддя�Л��’янен�о�Л.М.
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О�р�жний�адміністративний�с�д�міста�Києва�ви�ли�ає�Звеняць�о�о�Михайла�Семеновича,�Литвинен�о�О�-

сан��Ми�олаївн��я��третіх�осіб�по�адміністративній�справі�№�12/217�за�позовом�Волош�о�Віри�Оле�сандрівни�до

Відділ��державної�ви�онавчої�сл�жби�Святошинсь�о�о�районно�о��правління�юстиції�міста�Києва,�треті�особи�Зве-

няць�ий�Михайло�Семенович,�Литвинен�о�О�сана�Ми�олаївна,�Кравчен�о�Ніна�Іванівна,�про�визнання�дій�непра-

вомірними���с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�23�вересня�2008�ро���о�10.30.

Останнє�відоме�місце�проживання�Звеняць�о�о�Михайла�Семеновича:�м.�Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�проспе�т

Перемо�и,�б�д. 8,��в.�6.

Останнє�відоме�місце�проживання�Литвинен�о�О�сани�Ми�олаївни:�м.�Київ,�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�б�д.�87,��в.�62.

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Треті�особи�мають�право�подавати�до�с�д��до�ази.�Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6,�с�ддя�Цвір��н�Ю.І.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

За�рите�а�ціонерне�товариство�“АЛЬФА-БАНК”�
повідомляє�про�проведення�позачер�ових�За�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�28�жовтня�2008�ро���о�14.30

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

Порядо��денний�за�альних�зборів�а�ціонерів�

ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”:

1)�Внесення�змін�до�Положення�про�Спостережн�Рад�ЗАТ�“Альфа-

Бан�”.

Реєстрація�часни�ів�зборів�бде�здійснюватися�28�жовтня�2008�ро�

з�14.10�до�14.30��приміщенні�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”.

А�ціонерам�для� реєстрації� необхідно�мати� до�мент,�що� засвідчє

особ,� належним� чином� оформлен� довіреність� (для� представни�ів

а�ціонерів).

До�ва�и�Забродсь�о�о�Михайла�Оле�сандровича!
Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�вас��сдове�засідання�в�я�ості

відповідача� по� цивільній� справі� за� позовом�За�рито�о� а�ціонерно�о� товариства
“У�раїнсь�ий�мобільний�зв’язо�”�до�Забродсь�о�о�Михайла�Оле�сандровича�про
стя�нення� забор�ованості,� я�е� призначено� на� 15� вересня� 2008� ро�� на� 14.30,
і відбдеться�за�адресою:�м.�Київ,�вл.�Хрещати�,�42-А,��аб.�33.
Ви�зобов’язані�повідомити�сд�про�причини�неяв�и.
Роз’яснюємо,�що��разі� неяв�и�в� сдове� засідання�без�поважних�причин�або

неповідомлення�сд�про�причини�неяв�и,�справ�бде�роз�лянто��ваш�відстність
на�підставі��ній�даних�та�до�азів.
Додат�ово� роз’яснюємо,�що� відповідно� до� ч. 9� ст. 74�ЦПК� У�раїни,� з� опб-

лі�ванням�о�олошення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про�час
та�місце�роз�ляд�справи.
Сддя�Г.В.�Ма�арен�о.

Діюче�підприємство�ТОВ�Міжнародна��омпанія�“АНТАРЕС”,�що�знаходиться

в�Солом’янсь�ом�районі�м.�Києва�по�Василен�а,�1-А�повинно�отримати�Дозвіл�на

ви�иди�в�атмосфер.

Підприємство�спеціалізється�по�випс��хімічно�чистих�титанових�злит�ів.�З�ідно� із

звітом�по�інвентаризації�ви�идів�забрднюючих�речовин�в�атмосфер,�ви�онаним�в�2008 р.,

на�підприємстві�11�стаціонарних�джерел�ви�идів�в�атмосфер�та�1�пересвне�джерело

(автотранспорт�ви�иди�не�нормються).

За�альні�ви�иди�с�ладають�0,1152��/с,�0,173044�т/рі��в�том�числі:�хром�шестивалент-

ний�—�0,001504�т/рі�,�мар�анець�та�йо�о�спол�и�—�0,01�т/рі�,�азот�діо�сид�—�0,02514

т/рі�,�алюмінію�о�сид�—�0,0006�т/рі�,�заліза�о�сид�—�0,0448�т/рі�,�масло�мінеральне�—

0,0783�т/рі�,�в�лецю�о�сид�—�0,0119�т/рі�,�титан�діо�сид�—�0,0008�т/рі�.�Підприємство

належить�до�3��рпи�об’є�тів.

За�резльтатами�розрахн�ів�розсіювання��онцентрації�на�межі�санітарно-захисної�зо-

ни�та�в�житловій�забдові�менш��раничнодопстимих,�що�дає�можливість�отримати�Дозвіл

на�ви�иди�в�атмосфер.

Заваження�та�пропозиції�щодо�видачі�Дозвол�просимо�надсилати�в�Солом’янсь�

районн�державн�адміністрацію�(тел.�207-09-75).

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�проведення�

За�альних�зборів

а�ціонерів

Промінвестбан��

Спостережна� Рада� та� Прав-

ління�Промінвестбан���повідом-

ляють,�що�За�альні�збори�а�ціо-

нерів�відб�д�ться�15�листопада

2008�ро���о�10.00�за�адресою:

смт.�Бортничі,� в�л.�Автотранс-

портна,�6.�Реєстрація�а�ціонерів

б�де�проводитись�з�9.00�до�9.30

за�місцем�проведення�За�аль-

них�зборів.

Порядо��денний:

1. Затвердження� резльтатів

за�рито�о�(приватно�о)�розміщен-

ня� а�цій� та� звіт� про� резльтати

за�рито�о�(приватно�о)�розміщен-

ня�а�цій.

2. Внесення� змін� до� Статт

бан�,�пов’язаних�зі�збільшенням

статтно�о��апітал.

Спостережна�Рада�

та�Правління�Промінвестбан��

хрещатик

Передплатні�ціни�(з�серпня)

на�місяць�—� 5��рн.�29��оп.

на�2�місяця�—� 10��рн.�78��оп.

на�3�місяця�— 15��рн.�52��оп.

на�4�місяця�— 20��рн.�56��оп.

на�5�місяців�— 25��рн.�30��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ПН,�ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 19��рн.�92��оп.

на�2�місяця�—� 40��рн.�04��оп.

на�3�місяця�— 59��рн.�41��оп.

на�4�місяця�— 79��рн.�08��оп.

на�5�місяців�— 98��рн.�45��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК

2209461308
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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 2383
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Вадим ГЛАДЧУК, олова все-
раїнсь о о об’єднання “Мо-

лодь — надія У раїни”:
— Ос іль и я балот вався ме-

ри вже чотири рази, я знаю, я
працює місь е осподарство, а ось
Президенти ще не йшов. Адже це

можна робити після 35, а мені 33,
то є ще 2 ро и, щоб повчитися. Це
я жарт ю. А літа ом, оли Росія
прийде в У раїн , доведеться на-
вчитися ер вати. Та й не тіль и
літа ом!

Лада ЛУЗІНА, письменниця:
— Я б хотіла навчитися ер ва-

ти раїною, адже нас вза алі ні-

хто не ер є! А до цьо о — ер -
вати власним життям. До то о іде-
ально о стан , оли все, що пла-
н єш, виходить!

Жанна КАДИРОВА, х дожниця:
— Літа ом, звісно, хотілося б. А

втім, я постійно навчаюся чо ось
ново о. Людині постійно доводить-
ся вчитися, оли з’являється біль-
ше відповідальності. А раїною е-
р вати не хоч . Кожн справ має
робити професіонал і витрачати
свій час на це. Я свій ве тор за-
нять же обрала. Автомобіль вч -
ся водити, до слова, й досі д же
важ о!

ß õî÷ó íàâ÷èòèñÿ
êåðóâàòè...

Êèÿíè íå õî÷óòü
íàâ÷èòèñÿ 
êåðóâàòè äåðæàâîþ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Äî Êèºâà ïðèáóëà
ïåðøà Ëåä³ Äèñêî
Ãëîð³ÿ Ãåéíîð âèñòóïèòü ó Êèºâ³

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю в палаці "У ра-
їна" вист пить з онцер-
том перша Леді Дис о
Глорія Гейнор. Прозв -
чить, звісно, ме а-хіт сти-
лю дис о, знаменита піс-
ня I Will Survive, ви онав-
сь а історія отрої почи-
нається саме з Гейнор.

Ìàáóòü, íåìàº ëþäèíè, ÿêà á
íå âï³çíàëà ç ïåðøèõ àêîðä³â ï³ñ-
í³ I Will Survive. Ñïî÷àòêó öåé
øëÿãåð êðóòèëè íà òàíöþâàëüíèõ
ìàéäàí÷èêàõ, ÿê³ ò³ëüêè-íî ïî-
÷àëè ïåðåéìåíîâóâàòè â äèñêî-
òåêè íà ÷åñòü ïîïóëÿðíîãî ó â³-
ñ³ìäåñÿò³ ñòèëþ äèñêî. Ïîò³ì ï³ñ-
íþ ïåðåñï³âàëè ÷è íå âñ³, çðî-
áèâøè áåçë³÷ êàâåð-âåðñ³é òà ïà-
ðîä³é. Íà çíàê ï³äòâåðäæåííÿ
âñåíàðîäíî¿ ëþáîâ³ êîìïîçèö³þ
â³äçíà÷èëè â 1980 ðîö³ ïðåì³ºþ
“Ãðåìì³” ÿê íàéêðàùèé äèñêî-
çàïèñ, I Will Survive óâ³éøëà äî
òîï-500 “Íàéêðàùèõ ï³ñåíü óñ³õ
÷àñ³â” àâòîðèòåòíîãî ìóçè÷íîãî
æóðíàëó Rolling Stone. À ñàìà âè-

êîíàâèöÿ, àìåðèêàíñüêà ñï³âà÷êà
Ãëîð³ÿ Ãåéíîð, îòðèìàëà íàãîðî-
äó World Music Awards ó íîì³íà-
ö³¿ “Ëåãåíäà ìóçèêè”. Ó íåä³ëþ
ñàìå öþ îñü æèâó ëåãåíäó ìîæ-
íà áóäå ïîáà÷èòè â Êèºâ³. Ãëîð³ÿ
Ãåéíîð íà ïðàâàõ ïåðøî¿ âèêîíà-
âèö³ I Will Survive ïðåäñòàâèòü â³-
äîìó ï³ñíþ “â îðèã³íàë³”. Àäæå
³ñòîð³ÿ âèêîíàâñòâà öüîãî õ³òà ïî-
÷èíàºòüñÿ ñàìå ç ëåä³ Ãåéíîð.

Íà ïî÷àòêó 1978 ðîêó ï³ä ÷àñ
êîíöåðòó ó íüþ-éîðêñüêîìó Bea-
con Theatre ñï³âà÷êà, óïàâøè,
ñèëüíî òðàâìóâàëà ñïèíó. Ç ïåð-
øîãî ðàçó ¿¿ íå âèë³êóâàëè, çãî-
äîì ïðîîïåðóâàëè. ×åðåç òðàâìó
âîíà íå çìîãëà âèñòóïèòè ç “êî-
ðîëåâîþ äèñêî”, ÿê òîä³ íàçèâà-
ëè Äîííó Ñàììåð, íà ãðàíä³îç-
íîìó øîó Òhe International Bill-
board Disco Convention, ïðîòå
ïðè¿õàëà òóäè íà ³íâàë³äíîìó â³ç-
êó. Öåé â÷èíîê íå çàëèøèâñÿ áåç
óâàãè, àäæå Äîííà Ñàììåð ïåðå-
ðâàëà ñâ³é âèñòóï ³ ïîâ³äîìèëà
ïóáë³ö³, ùî â çàë³ áóëà “ïåðøà
Ëåä³ Äèñêî” Ãëîð³ÿ Ãåéíîð. Öå
íå áóëî äëÿ ñï³âà÷êè òð³óìôîì,
ïðîòå ñëóãóâàëî ñâîºð³äíèì ³ì-
ïóëüñîì äëÿ ïîÿâè êîìïîçèö³¿ I
Will Survive.

Íàïðèê³íö³ òîãî æ ðîêó Ãëî-
ð³ÿ Ãåéíîð ðîçïî÷àëà çàïèñ íî-
âîãî àëüáîìó. Ôðåéä³ Ïåððåí,
ÿêèé ñòâîðèâ äëÿ ñï³âà÷êè ìå-
ëîä³þ ï³ñí³, çàáóâ òåêñò ³ äîïè-
ñàâ éîãî ïî ïàì’ÿò³ íà ñòàðîìó
êîíâåðò³. Â³äíîâèâøè éîãî,
Ãëîð³ÿ çðîçóì³ëà, ùî öå áóäå ¿¿
õ³ò.

Êîìïîçèö³ÿ ñòàëà ìîäíîþ ñïî-
÷àòêó â íüþ-éîðêñüêîìó êëóá³
Studio 54, à ïîò³ì íàáóâàëà ïîïó-
ëÿðíîñò³. Äåáþòóâàâøè ó ÷àðò³
æóðíàëó Billboard íà 87-ìó ì³ñö³,
÷åðåç äâà òèæí³ âîíà âæå áóëà íà
âåðøèí³, ïîò³ñíèâøè õ³ò Ðîäà
Ñòþàðòà Do Ya Think I’m Sexy.
Çãîäîì ï³ñíÿ î÷îëèëà ñïèñêè ïî-
ïóëÿðíîñò³ ïðàêòè÷íî ïî âñüîìó
ñâ³òó — ó êðà¿íàõ, äå ïðîäàâàëè
ñèíãë.

Â Óêðà¿íó âîíà òàêîæ ïðèé-
øëà “íà õâèë³”, àäæå âïåðøå
ïðîëóíàëà íà ðàä³î “Ìàÿê”. Òî-
ä³ â åô³ð³ áóëà ïîâíà âîñüìèõâè-
ëèííà âåðñ³ÿ ï³ñí³, ÿêà äîñ³ çâó-
÷èòü íà âåñü ñâ³ò. Óêðà¿íñüê³ øà-
íóâàëüíèêè äèñêî àáî ò³, õòî ëþ-
áèòü óñå ñïðàâæíº é îðèã³íàëü-
íå, ìàþòü íàãîäó äîòîðêíóòèñÿ
äî ëåãåíäè â íåä³ëþ ó ïàëàö³
“Óêðà¿íà”
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Я хочу навчитися
керувати:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè íåâåëèêèé äîù.
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü

+13...+17°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +22...+25°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+15...+17°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+16...+20°Ñ, âíî÷³ +11...+13°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü

+12...+14°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ
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У неділю Глорія Гейнор на правах першої ви онавиці I Will Survive представить відом пісню “в ори іналі”

1. Àâòî — 30 %
2. Ìîòîöèêëîì — 20 %
3. Ë³òàêîì — 14 %
4. Ñîáîþ — 13 %
5. Äåðæàâîþ — 11 %


