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Äåïóòàòè âçÿëè 
Ãåíåðàëüíèé íàïðÿìîê
Òåïåð óæå áóäå íå äî ïåðåêóð³â

На шлях
до бла о строю

Ó÷îðà â Êè¿âðàä³ â³äáóëîñÿ çà-
ñ³äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VI
ñêëèêàííÿ. ßê ³ ïîâ³äîìëÿâ
"Õðåùàòèê", ïèòàíü ó ïîðÿäêó
äåííîìó áóëî ïîíàä ñîòíþ. Îä-
íàê ï³ñëÿ ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ

ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî äåÿê³ ç íèõ ³ç ïå-
ðåë³êó çíèêëè. À ñàìå: ïðî âñòà-
íîâëåííÿ íàäáàâîê ïðàö³âíèêàì
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â òà âèïëàòó
ïðåì³é äî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà
îñâ³òÿíàì. "×åðåç ä³¿ óðÿäó, ÿêèé
âí³ñ ïåâí³ êîðåêòèâè â ðîçì³ð
ïîñàäîâèõ îêëàä³â, íàø³ óïðàâ-
ë³ííÿ íå çìîãëè ðîçðàõóâàòè ñó-

ìó, ÿêó ïîòð³áíî âèä³ëèòè ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Öå âàæëèâà ðî-
áîòà, áî ïðåì³¿ òà íàäáàâêè îñ-
â³òÿíàì çàëåæàòü ñàìå â³ä öèõ
öèôð. ßê ò³ëüêè-íî ïðîåêò ð³-
øåííÿ äîîïðàöþþòü, ìè ãîòîâ³
çà íüîãî ïðîãîëîñóâàòè, àáè ïðà-
ö³âíèêè øê³ë òà ñàäî÷ê³â îòðè-
ìàëè ñâî¿ ãðîø³",— ïîÿñíèâ

çíÿòòÿ ïðîåêò³â ð³øåíü ç ðîçãëÿ-
äó ãîëîâà ôðàêö³¿ “Áëîêó Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî” Äåíèñ Êî-
ìàðíèöüêèé.

Ùå îäí³ºþ íåäîîïðàöüîâàíîþ
³í³ö³àòèâîþ ñòàëè íîâ³ ïðàâèëà
áëàãîóñòðîþ. Íàãàäàºìî, ùî ãî-
ëîâí³ ¿õí³ ïóíêòè íàïåðåäîäí³ íà
áðèô³íãó îïðèëþäíèâ ìåð Ëåî-

í³ä ×åðíîâåöüêèé. Çîêðåìà, âî-
íè ñòîñóâàëèñÿ çàáîðîíè âèðóáó-
âàííÿ ñòàðèõ íàñàäæåíü, ïðàâèë
ïðèáèðàííÿ ó ì³ñò³, à òàêîæ ï³ä-
âèùåííÿ îðåíäíèõ ñòàâîê òà âïî-
ðÿäêóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.
À ùå ïëàíóþòü çàáîðîíèòè ó
ñïàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà íåñàíêö³-
îíîâàí³ ôåºðâåðêè. Îäíàê ó ïðî-
öåñ³ ðîçãëÿäó ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî áà-
ãàòî ïèòàíü íàðàç³ íå êîíêðåòè-
çóâàëè. Ïðèì³ðîì, ãîäèíè, êîëè
ìîæíà ðåìîíòóâàòè êâàðòèðè,
àáè íå çàâàæàòè ñóñ³äàì, òà ñê³ëü-
êè ðàç³â íà òèæäåíü ïîâèíí³ ìè-
òè é ïðèáèðàòè ï³äçåìí³ ïåðåõî-
äè. Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ïåðåë³ê
óñ³õ çàóâàæåíü äåïóòàòè ïåðåäà-
äóòü çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè ÊÌÄÀ
òà êóðàòîðîâ³ ïðîåêòó Âîëîäèìè-
ðó Ãîëîâà÷ó.

За інчення на 2-й стор.
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Се ретарю Київради Олесю Дов ом вдалося ре лювати всі онфлі тні сит ації в сесійній залі та налашт вати столичних деп татів на прийняття важливих рішень для иян
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Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
"Õðåùàòèê"

Учора деп тати Київради схвалили ініціатив столично о олови Леоніда Черновець о о стосовно розроб и ново-
о Генерально о план столиці й продаж автопар Київради. Крім то о, вони пере лян ли правила ріння
ромадсь их місцях. Важливими дося неннями на засіданні мо ли стати прое ти рішень про надбав и працівни-
ам освіти та правила бла о строю міста, одна провадження перших від лали через певні "технічні не з о-
дження", а до др их ще вноситим ть прав и. Єдиним збоєм онстр тивній роботі деп татів ледь не стала
не з оджена позиція щодо надання У раїнсь ій православній цер ві приміщення під ртожито для паломни ів.
Одна після орот ої перерви цер в та и підтримали. Не стало острим, я зазвичай, олос вання і про зе-
мельні питання. Половин з них одно олосно затвердили, а др частин одраз зняли з роз ляд .
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ÊÏ “Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì” çâåðíóëîñÿ äî
áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïðîõàííÿì
âèä³ëèòè êîøòè íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâà-
íîñò³ ³ç çàðïëàòí³. Ñâîãî ÷àñó áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ íà áàç³ “Êè-
¿âñüêîãî ³ïîäðîìó” çàêðèòîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà. Íèí³ âàðò³ñòü ï³äïðèºìñòâà
îö³íåíî ó 47 ìëí ãðí. Ïðèáëèçíî òàêó ñà-
ìó ñóìó ìàâ óíåñòè ³íâåñòîð. Çà ãðîìàäîþ
Êèºâà çàëèøèòüñÿ 51 â³äñîòîê àêö³é. Ïðî-
òå ñüîãîäí³ “Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì” ùå çàëè-
øàºòüñÿ ïîâí³ñòþ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì. Äåïóòàòè çãîäí³ äîïîìîãòè ³ç çàð-
ïëàòîþ äëÿ ïðàö³âíèê³â, ïðîòå ïîðàäèëè
ï³äïðèºìñòâó ñïåðøó ðîç³áðàòèñÿ ç áîðæ-
íèêàìè. 

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, âæå òðèâàëèé ÷àñ Äåð-
æàâíèé ê³ííèé çàâîä óòðèìóº íà ³ïîäðî-
ì³ êîíåé, àëå íå ïëàòèòü çà öå. Óòðèìàí-
íÿ æ îäí³º¿ òâàðèíè îáõîäèòüñÿ â ñåðåä-
íüîìó 68 ãðí íà äîáó. ²ïîäðîìó âèíí³ âæå
1,38 ìëí ãðí. Äåïóòàòè ïîðàäèëè çâåðíó-
òèñÿ äî ñóäó é ïîîá³öÿëè þðèäè÷íó ï³ä-
òðèìêó

Ìåð³ÿ 
çâåäå “Ïàð”

Çã³äíî ³ç ðîçïîðÿäæåííÿì, ÿêå äíÿìè
ï³äïèñàâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé, äî 2010 ðîêó çáóäóþòü êîòåëüíþ
íà âóëèö³ Ðåçåðâí³é, 8, ùî â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³. Íàçâóòü ¿¿ “Ïàð”. Äîâæèíà ìå-
ðåæ³ ñòàíîâèòèìå 2,2 êì. Çàìîâíèêîì ðî-
á³ò âèçíà÷èëè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ÊÌÄÀ. Ðîçðîáíèêà
ïðîåêòó òà âèêîíàâöÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà
áóäå âèçíà÷åíî øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òåíäå-
ðó. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò çä³éñíþâàòèìåòü-
ñÿ â ìåæàõ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà
íà ïîòî÷íèé ð³ê. 

Íàãàäàºìî, ùî, çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá-
÷åíêà, öüîãî ðîêó â ì³êðîðàéîíàõ, äå ÷àñ-
òî òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè ïðîðèâó òðóáîïðî-
âîä³â, ìåðåæ³ îáîâ’ÿçêîâî áóäå çàì³íåíî.
Òàêèõ “ãàðÿ÷èõ òî÷îê” ó ì³ñò³ — 16. Êð³ì
òîãî, çà 3—4 ðîêè áóäå îíîâëåíî òðóáè,
ùî éäóòü â³ä ÖÒÏ äî áóäèíê³â. Çàì³ñòü ìå-
òàëåâèõ ìîíòóâàòèìóòü ïëàñòìàñîâ³. À âàæ-
ëèâèì íîâîââåäåííÿì íàñòóïíîãî ðîêó òà-
êîæ ñòàíå ïåðåâåäåííÿ áóäèíê³â íà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèìè òåïëîâèìè
ïóíêòàìè

Íà ñòàðèõ äåðåâàõ
ñòîëèöÿ 
ìîæå çàðîáèòè 
94 ì³ëüéîíè ãðèâåíü

Çíåñåííÿ ñòàðèõ äåðåâ ó ì³ñò³ ìîæå ïî-
ïîâíèòè áþäæåò íà 94 ìëí ãðí. Òàê³ öèô-
ðè îçâó÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Íàãàäàºìî, ùî ìîðà-
òîð³é íà çíåñåííÿ ñòàðèõ äåðåâ ó÷îðà ï³ä-
ïèñàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “Êè¿â óñüîìó
ñâ³òîâ³ â³äîìèé ÿê ì³ñòî-ïàðê. Òàê áóëî,
òàê ìàº áóòè é íàäàë³. Íåïðèïóñòèìî, êî-
ëè çàáóäîâíèêè çðóáóþòü ö³íí³ ñòàð³ äåðå-
âà. Çàâäÿêè öüîìó äîêóìåíòîâ³ äî áþäæå-
òó ì³ñòà íàä³éäå âäâ³÷³ á³ëüøå êîøò³â, í³æ
òîð³ê”, — ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ. Â³äíèí³ âè-
ðóáóâàííÿ îäíîãî äåðåâà â³êîì äî 20 ðî-
ê³â êîøòóâàòèìå äî 20 òèñ. ãðí, â³ä 20 äî
60 — äî 50 òèñ. ãðí, à â³ä 60, ÿê çàÿâëàâ
ìåð, — 150 òèñ. ãðí. Çíèùèòè òàêèé ðå-
ë³êò ìîæíà áóäå ëèøå çà ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, àëå äîçâ³ë íà
öå Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàäàâàòèìå ëèøå
â ðàç³ êðàéíüî¿ ïîòðåáè. 

Òàêîæ çà íåñàíêö³îíîâàíå âèðóáóâàí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³äêëèêàòèìóòü îð-
äåð íà áóä³âíèöòâî. ßê çàÿâèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ, êîøòè çà êîæíå
äåðåâî ñêåðîâóâàòèìóòü íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ òà îáëàøòóâàííÿ íîâèõ ïàðê³â ³ ñêâå-
ð³â

Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü
Îëåêñ³é ÃÎÐß×ÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора мер Леонід Чер-
новець ий з стрівся з
противни ами неза он-
них заб дов Києві.
Рез льтатом одинної
з стрічі зі столичним
оловою стала резолю-
ція про створення ро-
мадсь ої ради при
КМДА. Одним із зав-
дань новостворено о
ор ан б де вре лю-
вання часті ромадян
розв'язанні земель-

них проблем та вирі-
шенні питань містоб -
д вання.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ó÷îðà çàïðîñèâ äî
ñåáå íà îñîáèñòèé ïðèéîì àê-
òèâ³ñò³â ñï³ëüíîòè, ùî âèñòó-
ïàº ïðîòè íåçàêîííî¿ çàáóäî-
âè ó ñòîëèö³. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
ìåð óêîòðå íàãîëîñèâ, ùî
ïðîáëåìà çàëèøàºòüñÿ íàéàê-
òóàëüí³øîþ. Çàêðèâàòè íà íå¿
î÷³ â³í íå çáèðàºòüñÿ. Âîäíî-
÷àñ ïîâí³ñòþ ñïîä³âàºòüñÿ íà
ï³äòðèìêó ì³ñüêî¿ ãðîìàäè.

Äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñï³âïðàö³
âèð³øèëè ñòâîðèòè ãðîìàäñüêó
ðàäó ïðè ÊÌÄÀ, äî ÿêî¿ ââ³é-
äóòü àêòèâ³ñòè ðóõó. “Òàêà ðà-
äà âêðàé ïîòð³áíà, ïðîòå âàð-
òî ïîäóìàòè, ÿê ïðàâèëüíî ðå-
àë³çóâàòè öþ ³äåþ ç óðàõóâàí-
íÿì óñ³õ äåòàëåé. Îäíàê óæå
òåïåð ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïî-
òðàïèòè äî ñêëàäó ðàäè ìîæ-
íà áóäå ëèøå øëÿõîì âèáîð³â,

àáè çí³âåëþâàòè ìîæëèâ³ñòü
ïåðåòâîðèòè öåé îðãàí íà êî-
ðóìïîâàíó ñòðóêòóðó”, — çà-
ïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

À âò³ì, ñòâîðåííÿì íîâîãî
îðãàíó â÷îðàøíÿ çóñòð³÷ íå îá-
ìåæèëàñÿ. Ò³, õòî ïîñòðàæäàâ
â³ä íåçàêîííèõ çàáóäîâ, óñòèã-
ëè ïîä³ëèòèñÿ ïðîáëåìàìè. ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ïîïðè çàáîðîíó,
êîìïàí³ÿ-çàáóäîâíèê ïðîäîâ-

æóº ðîáîòè íà Ïðèð³÷í³é, 3.
Ñâîºþ ÷åðãîþ çàõèñíèê Æîâò-
íåâî¿ ë³êàðí³ ïðîôåñîð Âàäèì
Áåðåçîâñüêèé ïîäÿêóâàâ ïàíî-
â³ ×åðíîâåöüêîìó çà äîïîìî-
ãó é âîäíî÷àñ çàóâàæèâ, ùî
“Æèòëîáóä” ìàéäàí÷èê íå ïî-
êèíóâ, à âåäå ðîáîòè ï³ä âèãëÿ-
äîì óêð³ïëåííÿ ñõèë³â. Íàãà-
äàºìî, ùî é òàì áóäü-ÿêå áó-
ä³âíèöòâî ìåð çàáîðîíèâ

Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì 
ñóäèòèìåòüñÿ 
ç áîðæíèêàìè

Êèÿíè ïîîá³öÿëè Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó äîïîìàãàòè 
áîðîòèñÿ ç íåçàêîííèìè çàáóäîâíèêàìè

Леонід Черновець ий близь о сприймає проблеми неза онної заб дови міста і сподівається на підтрим
иян цьом питанні

За інчення. Почато на 1-й стор.

К рінню бій, а з пияцтвом
вирішили заче ати

Îäíàê, ïîïðè ïåðåíåñåííÿ äëÿ äîîïðà-
öþâàííÿ äåÿêèõ âàæëèâèõ äëÿ êèÿí ïè-
òàíü, ñòîëè÷íèì äåïóòàòàì óäàëîñÿ ïðîãî-
ëîñóâàòè çà íå ìåíø âàæëèâ³. Íàñàìïåðåä
ïðî çàáîðîíó êóð³ííÿ. “Ùîðîêó â³ä õâî-
ðîá, çóìîâëåíèõ êóð³ííÿì, ïîìèðàþòü 100
òèñÿ÷ ëþäåé. Ùå 800 òèñÿ÷ çàëåæí³ â³ä
ö³º¿ çãóáíî¿ çâè÷êè. Çà ìèíóëî¿ êàäåíö³¿
ìè ðîçðîáèëè ïðîåêò ð³øåíííÿ, ÿê çàõèñ-
òèòè êèÿí, íàñàìïåðåä ìàëåíüêèõ, â³ä òþ-
òþíîâîãî äèìó. Òåïåð óäîñêîíàëåíèé äî-
êóìåíò ïðîéøîâ ø³ñòü êîì³ñ³é òà ä³ñòàâ äâà
ïîçèòèâíèõ åêñïåðòíèõ âèñíîâêè”, — â³ä-
ðàïîðòóâàëà ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëàïàê. ²í³ö³-
àòèâó â ñåñ³éí³é çàë³ îäðàçó ï³äòðèìàëè
ôðàêö³¿ ÃÀÊ òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. “Êîëåãè,
äàâàéòå âæå ãîëîñóâàòè, áî â³ä÷óâàþ, ùî
º ³í³ö³àòîðè îäíî÷àñíîãî ïðèéíÿòòÿ ñóõî-
ãî çàêîíó”,— ïîæàðòóâàâ ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåñü Äîâãèé, óëîâèâøè ìàñîâó ï³ä-
òðèìêó çàëó. Ñâî¿ ãîëîñè çà çàáîðîíó â³ä-
äàëè 113 äåïóòàò³â.

Òàêèì ÷èíîì, êð³ì çàãàëüíîâèçíàíèõ
ì³ñöü, äå íå äîçâîëåíî êóðèòè, íà êøòàëò
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, çàêëàä³â îñâ³òè, ãóð-
òîæèòê³â, ó ïåðåë³êó ç’ÿâèëèñÿ ðîáî÷³ ì³ñ-
öÿ, êîìï’þòåðí³ êëóáè òà ê³íîòåàòðè.

Міст нарешті вирішили
дати паспорт

Íàðåøò³ ï³ñëÿ äîâãèõ ðîçìîâ òà ï³äãîòîâ-
êè ï³äòðèìàëè ó Êè¿âðàä³ é ³í³ö³àòèâó ïðî
ðîçðîáêó íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ñòî-
ëèö³ òà ïðèëåãëèõ äî íå¿ òåðèòîð³é. Äîâãî
ïåðåêîíóâàòè äåïóòàò³â ó âàæëèâîñò³ ñõâà-
ëåííÿ öüîãî ð³øåííÿ ãîëîâíîìó àðõ³òåêòî-
ðîâ³ Êèºâà Âàñèëþ Ïðèñÿæíþêó íå äîâå-
ëîñÿ. Â³í íàâ³â ëèøå ê³ëüêà ïîêàçíèê³â.
Íàñàìïåðåä òå, ùî äîêóìåíò íà 2010 ð³ê
ðîçðàõîâóâàëè íà 2,7 ì³ëüéîíà æèòåë³â òà
800 òèñÿ÷ àâòî. Òèì ÷àñîì ó íèí³øíüîìó
ñ³÷í³ â ì³ñò³ çàðåºñòðîâàíî ì³ëüéîííå àâ-
òî, à ê³ëüê³ñòü æèòåë³â, çà ð³çíèìè îö³íêà-

ìè, êîëèâàºòüñÿ â³ä 3 äî 5 ì³ëüéîí³â. Öå
ïðîâîêóº áàãàòî ïðîáëåì, íàñàìïåðåä
òðàíñïîðòíèõ, çàïåâíèâ ïàí Ïðèñÿæíþê,
³ îòðèìàâ 112 ãîëîñ³â íà ï³äòðèìêó ïðîåê-
òó ð³øåííÿ. “Ï³ñëÿ ñõâàëåííÿ Êè¿âðàäîþ
òàêîãî ñîö³àëüíî âàæëèâîãî ð³øåííÿ ìè
àêòèâíî ðîçïî÷íåìî ðåàë³çàö³þ Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó. Ñïî÷àòêó ïðîâåäåìî òåíäåð íà
ãåíåðàëüíîãî ïðîåêòóâàëüíèêà, çáèðàòèìå-
ìî ³íôîðìàö³þ ïðî ðåàëüíó ñèòóàö³þ â óñ³õ
ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà òà êîíñóëü-
òóâàòèìåìîñÿ ç â³äîìèìè â ñâ³ò³ àðõ³òåêòî-
ðàìè, âèâ÷àòèìåìî ³íîçåìíèé äîñâ³ä. Ïðè-
áëèçíî çà ï³âðîêó ðîçïî÷íåìî ôîðìóâàí-
íÿ íîâîãî Ãåíïëàíó Êèºâà äî 2020 ðîêó.
Çà íàøèìè ï³äðàõóíêàìè, öå òðèâàòèìå
ð³ê, îñê³ëüêè òðåáà ñõâàëèòè áàãàòî âàæëè-
âèõ àðõ³òåêòóðíèõ ð³øåíü. À âæå íàïðè-
ê³íö³ 2009-ãî ïëàíóºìî ïîäàòè ïðîåêò íà
ðîçãëÿä ñåñ³¿ òà çàòâåðäèòè íîâèé Ãåíå-
ðàëüíèé ïëàí ì³ñòà”, — ïî³íôîðìóâàâ æóð-
íàë³ñò³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ìåð³ÿ âæå ïðîâåëà ïåð-
øèé åòàï ïåðåãîâîð³â ç³ ñâ³òîâèìè êîí-
ñóëüòàíòàìè. Ó ëþòîìó ïëàíóþòü âëàøòó-
âàòè ì³æíàðîäíó êîíôåðåíö³þ é çàïðîñè-
òè íà íå¿ ãîëîâíèõ àðõ³òåêòîð³â Ìîñêâè,
Ëîíäîíà òà Ïàðèæà. “Ãåíåðàëüíèé ïëàí —
öå ôóíäàìåíòàëüíèé äîêóìåíò, ñâîºð³äíèé
ïàñïîðò ì³ñòà. Â³í ìàº âðàõîâóâàòè ðåàëü-
íó ê³ëüê³ñòü êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³, áóä³â-
íèöòâî ñîö³àëüíîãî æèòëà, òðàíñïîðòíèõ
ðîçâ’ÿçîê òà ìàã³ñòðàëåé äëÿ çìåíøåííÿ
çàòîð³â, îõîðîíó àðõ³òåêòóðíèõ òà ³ñòîðè÷-
íèõ ïàì’ÿòîê, âèíåñåííÿ ïðîìèñëîâèõ çîí
çà ìåæ³ ì³ñòà, ñòâîðåííÿ íîâèõ ïàðêîâèõ
çîí. À òîé Ãåíïëàí, ÿêèé ìàºìî ñüîãîäí³,
âæå íå â³äïîâ³äàº íèí³øí³ì ðåàë³ÿì. Àäæå
â³í ðîçðàõîâàíèé íà 1,5—2 ì³ëüéîíè ëþ-
äåé, òîä³ ÿê ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ ìåøêàº âæå
ïîíàä 5 ì³ëüéîí³â, íà 500 òèñÿ÷ àâòî, à äî-
ðîãàìè Êèºâà âæå êóðñóþòü ì³ëüéîí àâò³-
âîê ³ 250 òèñÿ÷ òðàíçèòó. Âï’ÿòåðî çá³ëü-
øåíèé áþäæåò äàº çìîãó ô³íàíñóâàòè ÷è-
ìàëî ñîö³àëüíî âàæëèâèõ îá’ºêò³â, àëå äëÿ
ðåàë³çàö³¿ öüîãî íàì êîí÷å ïîòð³áåí ÷³òêèé
ïëàí ðîçâèòêó Êèºâà, òîáòî íîâèé Ãåíå-
ðàëüíèé ïëàí”, — íàãîëîñèâ Äåíèñ Áàññ.

Êîøòóâàòèìå “ïàñïîðò” ì³ñòà íåìàëî.
Ëèøå íà öåé ð³ê ç áþäæåòó âèä³ëèëè 
5 ìëí ãðí, à çàãàëîì ïîòð³áíî íå ìåíøå
23,5 ìëí ãðí. Éìîâ³ðíî, íîâó êîíöåïö³þ
ðîçâèòêó ì³ñòà ïðîô³íàíñóþòü ñàì³ äå-
ïóòàòè — çà ðàõóíîê ðîçïðîäàæó àâò³âîê
Êè¿âðàäè, ÿêèìè íå êîðèñòóþòüñÿ. Òà-
êèõ â àâòîïàðêó íàçáèðàëîñÿ íå ìåíøå
200, ïîâ³äîìèëè â÷îðà â ñåñ³éí³é çàë³.

Паломни и житим ть
центрі
ªäèíèì, ÿêå ëåäü íå çáèëî ðîáîòó ñòî-

ëè÷íèõ äåïóòàò³â ç êîíñòðóêòèâíî¿ õâè-
ë³, ìàëî íå ñòàëî ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ
â êîðèñòóâàííÿ ÓÏÖ (ÊÏ) ïðèì³ùåíü ó
öåíòð³ ì³ñòà, íà âóëèö³ Òðüîõñâÿòèòåëü-
ñüê³é, 4-á. Çàóâàæåííÿ äî êîëåã ç Ìè-
õàéë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ âèñëîâèâ íàñòî-
ÿòåëü Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿ öåðêâè Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè àðõ³ºïèñêîï Ïàâåë ç
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ Ðåã³îí³â. Â³í çàï³äîçðèâ,
ùî ïðèì³ùåííÿ ìîæóòü âèêîðèñòàòè
“äëÿ çáàãà÷åííÿ ÿêî¿ñü îñîáè”, ïðèì³-
ðîì, çðîáèòè òàì ãîòåëü. Ïîðîçóì³ëèñÿ
ñëóæèòåë³ öåðêâè ëèøå ï³ñëÿ êîðîòêî¿
ïåðåðâè â ðîáîò³ çàñ³äàííÿ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿
îáèäâà ï³øëè íà íàðàäó ðàçîì ³ç ñåêðå-
òàðåì Êè¿âðàäè Îëåñåì Äîâãèì. Ïîòî-
ìó öå ð³øåííÿ òàêè ñõâàëèëè. Òå, ùî
ëþáîâ äî äóõîâíîãî ñïðè÷èíèòü âèñå-
ëåííÿ äâîõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ, äåïóòàò³â
íå ñïèíèëî. ×èíîâíèêàì ïîîá³öÿëè
çíàéòè ³íø³ îô³ñè.

Íå ñòàëè òðàäèö³éíî êîíôë³êòíèìè íà
â÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³ é ïèòàííÿ ïðîäà-
æó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä çàáóäîâó. Ïî-
ëîâèíó ç ø³ñòíàäöÿòè çàïëàíîâàíèõ ïðî-
åêò³â ð³øåíü äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ÷è íå
îäíîãîëîñíî, à ³íø³ çíÿëè ç ðîçãëÿäó äî
óòî÷íåííÿ äåÿêèõ ìîìåíò³â. Íàñòóïíîãî
ðàçó Êè¿âðàäà ìàº ç³áðàòèñÿ 30 âåðåñíÿ.
Ñåñ³þ ïðèñâÿòÿòü âèíÿòêîâî òðàíñïîðò-
í³é êðèç³ ó ñòîëèö³. À ³íø³ ïðîáëåìè ì³ñ-
òà îáãîâîðþâàòèìóòü ó çâè÷àéíîìó ðåæè-
ì³ 2 æîâòíÿ

Натал а МАКОГОН,
“Хрещати ”

Äåïóòàòè âçÿëè 
Ãåíåðàëüíèé íàïðÿìîê
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Þð³é ÊÎÑÒÅÍÊÎ: “Âèáîðö³ æîðñòîêî
ïîêàðàþòü Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî
òà Ïàðò³þ ðåã³îí³â”
Ë³äåð ÓÍÏ, íàðîäíèé äåïóòàò â³ä ÍÓ — ÍÑ íå øêîäóº ïðî ðîçïàä 
ïàðëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿
Лідер У раїнсь ої народ-
ної партії та деп тат від
НУ—НС Юрій Костен о
без ва ань про олос вав
за вихід пропрезидент-
сь их сил зі с лад демо-
ратичної оаліції. Він пе-
ре онаний: оаліція б ла
неефе тивна й не прой-
шла тест на демо ратич-
ність. Деп тат вважає, що
ідеоло ічна більшість
Верховній Раді 6- о с ли-
ання вза алі неможлива.
А том про ноз є тво-
рення " оаліції бізнес-ін-
терес " в с ладі БЮТ та
Партії ре іонів або ж —
нові вибори.

— ×îìó ðîçïàä ïîìàðàí÷åâî¿ êî-
àë³ö³¿ âñå-òàêè ñòàâñÿ, õî÷à âèáîð-
ö³ ÁÞÒ ³ ÍÓ — ÍÑ äî îñòàííüî-
ãî ñïîä³âàëèñÿ íà ¿¿ â³äíîâëåííÿ?

— Ðîçïàä êîàë³ö³¿ — ïðàêòèêà
áàãàòüîõ äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿í, ³
ó ðàç³ ç êîàë³ö³ºþ äåìîêðàòè÷íèõ
ñèë ÿ á íå ðàäèâ âèáîðöÿì ïåðå-
á³ëüøóâàòè çíà÷åííÿ ö³º¿ ïîä³¿ òà
ðîáèòè ç íå¿ òðàãåä³þ. Êîàë³ö³¿
çàâæäè íåñò³éê³, áî áóäóþòüñÿ íà
îñíîâ³ êîìïðîì³ñ³â. À â íàøîìó
ðàç³ ïð³îðèòåòè îäí³º¿ ³ç ïîë³òè÷-
íèõ ñèë â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó íå áó-
ëè ïð³îðèòåòàìè ³íøî¿. Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî òà ¿¿ ïàðò³ÿ çàâæäè áó-
ëè ñîö³àë-äåìîêðàòàìè, ³ ÿ âçà-
ãàë³ íå ðîçóì³þ, ÿêèì â³òðîì ¿õ
çàíåñëî “âïðàâî”. Ç ³íøîãî áîêó,
ïðîïðåçèäåíòñüê³ ñèëè ñïîâ³äó-
þòü ïðàâ³ é ïðàâîöåíòðèñòñüê³
³äå¿. Òîìó ïðîãðàìà êîàë³ö³¿ äå-
ôàêòî áóëà ñóö³ëüíèì êîìïðîì³-
ñîì. Ìè î÷³êóâàëè, ùî ò³ ïð³îðè-
òåòí³ íàïðÿìêè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
çì³íè åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè íà
êîðèñòü íàö³îíàëüíîãî âèðîáíè-
êà, çàõèñòó ìàëîãî ï³äïðèºìíèö-
òâà, ïðîáëåì óêðà¿íñüêîãî ñåëà
òà ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ íàö³î-
íàëüíîãî îáëè÷÷ÿ óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâíîñò³, ïî÷èíàþ÷è ç ³ñòîð³¿
³ çàê³í÷óþ÷è çîâí³øíüîïîë³òè÷-
íèìè ïð³îðèòåòàìè, çíàéäóòü â³ä-
îáðàæåííÿ ó ä³ÿõ âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè. Îäíàê öå âñå çàëèøèëîñÿ ëè-
øå íà ïàïåð³. Ìè ãîâîðèëè ïðî
äåìîêðàòè÷íó êîàë³ö³þ, àëå äå-
ìîêðàò³ÿ — öå ñòàíäàðòè ïîë³ï-
øåííÿ æèòòÿ íàðîäó. ßêùî öüî-
ãî íå ñòàëîñÿ — òî äåìêîàë³ö³ÿ
íååôåêòèâíà é ìàº ï³òè ç ïîë³-
òè÷íî¿ àâàíñöåíè.

— Ìîæå, ïàðëàìåíòñüêà á³ëü-
ø³ñòü íå äàëà óðÿäîâ³ çàêîíîäàâ-
÷èõ ³íñòðóìåíò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ êî-
àë³ö³éíî¿ óãîäè?

— Ïîãëÿíüìî íà òó óðÿäîâó
ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà íå ïîòðåáóº

ïðèéíÿòòÿ íîâèõ çàêîí³â. Íà-
ïðèêëàä, ó ïèòàííÿõ ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà íàéäîøêóëüí³øîþ
º òåìà ñóö³ëüíîãî ðåãóëþâàííÿ
öüîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêå çä³é-
ñíþºòüñÿ ïîñòàíîâàìè Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â. Íåáàãàòî ÷àñó ïî-
òð³áíî, ùîá ïåðåãëÿíóòè âñ³ ö³
ïîñòàíîâè, à äåÿê³ — ñêàñóâàòè.
Àäæå, äå º ïîñòàíîâà Êàáì³íó,
òàì íåîäì³ííî ç’ÿâëÿºòüñÿ
“óïîâíîâàæåíèé” ÷èíîâíèê ³
â³äïîâ³äíî — õàáàð.

Òåïåð ïðî óêðà¿íñüêå ñåëî. ßê
ïîÿñíèòè ñåëÿíèíîâ³, ÿêèé òðè-
ìàº õóäîáó, ùî óðÿä çàâîçèòü òàê
çâàíå äåøåâå ì’ÿñî, à ñîá³âàð-
ò³ñòü ïðîäóêö³¿ ñåëÿíñüêèõ äî-
ìîãîñïîäàðñòâ çíà÷íî ïåðåâè-
ùóº âàðò³ñòü ïåðåìîðîæåíèõ
ì’ÿñíèõ â³äõîä³â, ÿêèõ çàâåçëè
250 òèñ. òîíí. Àáî ïîÿñí³òü
óêðà¿íñüêîìó ôåðìåðîâ³-öóêðî-
âàðó, ÿêèé ùå íå çáóâ 1,6 ìëí
òîíí öóêðó ìèíóëîãî âðîæàþ,
÷îìó óðÿä çàâ³ç òðîñòèíîâèé öó-
êîð-ñèðåöü, ùî ðóéíóº âèðîá-
íèöòâî öóêðó â Óêðà¿í³! Îêð³ì
íàâåäåíèõ, º áåçë³÷ ³íøèõ ïðè-
êëàä³â òîãî, ùî óðÿä, ìàþ÷è
íèçêó çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä ãðîìà-
äÿíàìè Óêðà¿íè, ïðîâîäèâ àáñî-
ëþòíî íåïðàâèëüíó ïîë³òèêó.
Òîìó ÿ ââàæàþ, ùî öå ïîòð³áíî
ïðèïèíÿòè.

— ßêùî ôîðìóâàòè íîâó ïàðëà-
ìåíòñüêó êîàë³ö³þ íà îñíîâ³ çàõèñ-
òó íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ³íòå-
ðåñ³â, òî ëîã³÷íèì âèãëÿäàº ôîðìàò
“Íàøà Óêðà¿íà — Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â”, äî ñêëàäó ÿêèõ ³ âõîäèòü íà-
ö³îíàëüíèé âèðîáíèê, íà â³äì³íó
â³ä ñïåêóëÿòèâíîãî êàï³òàëó, ïðåä-
ñòàâëåíîãî â ÁÞÒ?

— Ïîïðè çàÿâè îêðåìèõ ïî-
ë³òèê³â, ïåðåãîâîðè ùîäî ñï³ëü-
íîãî ìàéáóòíüîãî ì³æ íàøèìè
ñèëàìè í³êîëè íå âåëèñÿ. Áî
ïîêè ùî ñï³ëüíèõ òåì äëÿ îá-
ãîâîðåííÿ ó íàñ íåìà. Çîêðåìà,
âè êàæåòå ïðî íàö³îíàëüíîãî
òîâàðîâèðîáíèêà ó ñêëàä³ Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â. Öåé âèðîáíèê
ñïðàâä³ ìàº â Óêðà¿í³ áàãàòî çà-
âîä³â ³ ï³äïðèºìñòâ, òà íàçâàòè
éîãî íàö³îíàëüíèì ÿ ïîêè ùî
íå ìîæó. Â³í íå ìàº íàö³îíàëü-
íîãî çàáàðâëåííÿ, áî ó ò³íüîâî-
ãî óêðà¿íñüêîãî é ò³íüîâîãî ðî-
ñ³éñüêîãî êàï³òàë³â º âåëèêà
ñï³ëüíà ³ñòîð³ÿ. Åêîíîì³êà âè-
ðîáíèöòâ â³ò÷èçíÿíî¿ ìåòàëóð-
ã³¿, âàæêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ,
ã³ðíè÷î-âèäîáóâíî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ òà êîêñîõ³ì³¿ íàðàç³ äóæå
ì³öíî çàâ’ÿçàíà íà ðîñ³éñüê³
ïàðòíåðñüê³ ï³äïðèºìñòâà, ñïî-
æèâ÷³ ðèíêè òà äåøåâèé ðîñ³é-
ñüêèé ãàç. ², ùî äåøåâèì äëÿ
íàøèõ âëàñíèê³â âåëèêèõ çàâî-
ä³â ðîñ³éñüêèé ãàç, òî ïðèáóòêî-
â³ø³ íàçâàí³ ìíîþ ãàëóç³ â³ò÷èç-
íÿíî¿ åêîíîì³êè. Òîìó öåé òàê
çâàíèé íàö³îíàëüíèé òîâàðîâè-
ðîáíèê ³ õî÷å, ùîá íà âóëèö³
Ãðóøåâñüêîãî, 12 ñèä³â òàêèé
óðÿä, ÿêèé çàáåçïå÷èòü éîìó äå-
øåâèé ðîñ³éñüêèé ãàç. Îñü êî-
ëè Óêðà¿íà ïåðåéäå ó ðîçðàõóí-
êàõ çà ãàç ç Ðîñ³ºþ íà ñâ³òîâ³ ö³-
íè, òîä³ ó íàñ íàðîäèòüñÿ ñïðàâ-
ä³ íàö³îíàëüíèé ïðîìèñëîâèé
âèðîáíèê.

— ßêèé íàé³ìîâ³ðí³øèé ôîðìàò
íîâî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿?

— Òåïåð³øíÿ ïîë³òè÷íà ñèòó-
àö³ÿ íå äàº çìîãè ñôîðìóâàòè ó
ïàðëàìåíò³ ³äåéíó á³ëüø³ñòü, ÿêà
á çàéíÿëàñÿ âò³ëåííÿì ó æèòòÿ
ïåâíî¿ óçãîäæåíî¿ ïðîãðàìè. Íè-
í³ òðåáà ãîâîðèòè ïðî ïðèñóò-
í³ñòü ó ïàðëàìåíò³ ïîòóæíèõ íå-
³äåîëîã³÷íèõ ñèë — ïîë³òè÷íèõ
ïðîåêò³â, ÿê³ âèðàæàþòü ³íòåðå-
ñè âåëèêîãî êàï³òàëó. Öå ìåãà-
áëîêè ÁÞÒ ³ ÏÐ. ßê íà ìåíå, ó
öüîìó ñêëèêàíí³ ³íøî¿ êîàë³ö³¿,
àí³æ ó ñêëàä³ ÁÞÒ ³ Ïàðò³¿ ðå-

ã³îí³â, þðèäè÷íî îôîðìèòè áó-
äå íåìîæëèâî. Ìåãàáëîêè, êîò-
ð³ ìàþòü ñï³ëüíèé á³çíåñ-³íòå-
ðåñ, ìîæóòü äîìîâèòèñÿ ì³æ ñî-
áîþ. Ïåðåãîâîðè ì³æ ÁÞÒ ³
Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â âåäóòüñÿ — öå
ôàêò. ² ñâ³ä÷åííÿì çìîâè öèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë ñòàëî óçãîäæåíå ãî-
ëîñóâàííÿ 2 âåðåñíÿ. Òîé ïåðå-
ë³ê çàêîíîïðîåêò³â, ùî ñòàëè çà-
êîíàìè ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëè ï³ä-
òðèìàí³ äâîìà ôðàêö³ÿìè ìåãà-
áëîê³â ðàçîì ³ç êîìóí³ñòàìè, ïå-
ðåêîíóº, ùî Òèìîøåíêî âñòóïè-
ëà ó ïåðåìîâèíè ç Ïàðò³ºþ ðå-
ã³îí³â çíà÷íî ðàí³øå, í³æ îãîëî-
ñèëè ïðî ðîçïàä äåìîêðàòè÷íî¿
êîàë³ö³¿. Î÷åâèäíî, ùî ïåðåãî-
âîðíèé ïðîöåñ òðèâàâ ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â.

² ñüîãîäí³, íåçàëåæíî â³ä òîãî,
ùî ö³ ñèëè íàïèøóòü íà ïàïåð³,
âîíè ïðèéìàòèìóòü çàêîíè, ïî-
òð³áí³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ çåìë³ çà
áåçö³íü, àáè â³ä³ðâàòè ó êîãîñü ³ç
îïîçèö³¿ ÷àñòêó êîëèøíüî¿ äåð-
æàâíî¿ âëàñíîñò³, à ïðîáëåìè ñó-
ñï³ëüñòâà òà çîâí³øíÿ ïîë³òèêà
äåðæàâè áóäóòü íà îñòàííüîìó
ì³ñö³ ñåðåä ¿õí³õ ïð³îðèòåò³â. ²í-
òåðåñ ÁÞÒ ³ ÏÐ ïîëÿãàº ó òîìó,
ùîá çì³íèòè íèçêó íîðì Êîíñòè-
òóö³¿ — ³ íå ëèøå â ÷àñòèí³ çìåí-
øåííÿ ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà,
à çàãàëîì, ùîá äîäàòè ïåâíîãî
÷àñîâîãî ïðîì³æêó ñï³ëüí³é ä³-
ÿëüíîñò³, äåñü äî 2012 ðîêó. Öå
äëÿ òîãî, àáè âèáîðö³ çàáóëè òó
çðàäó, ÿêà ñòàëàñÿ ç áîêó îáîõ ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë. Îäíàê ÿ âïåâíåíèé,
ùî ëþäè æîðñòîêî ¿õ ïîêàðàþòü.
Çãàäàéòå Îëåêñàíäðà Ìîðîçà!

— Âè íå ïðîãíîçóºòå íîâèõ äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè?

— ß á íå âèêëþ÷àâ ìîæëèâîñò³
íîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â.
Ð³÷ ó òîìó, ùî õî÷ ìè ôîðìàëü-
íî é ãîâîðèìî ïðî ñâîº ñ³ìíàä-
öÿòèë³òòÿ, çà ðåàëüíèì ð³âíåì äå-
ìîêðàò³¿ Óêðà¿íà ìàº âèãëÿä ìà-
ëþêà, ÿêèé ùå ó ïàìïåðñàõ õî-
äèòü. Ó îñíîâ³ ðåàë³é â³ò÷èçíÿíî-
ãî ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ëåæèòü íå-
âì³ííÿ ïîñòóïàòèñÿ ìàëèì çàäëÿ
âåëèêîãî. À ïîë³òè÷í³ ñèëè, ïî-
â’ÿçàí³ ç âåëèêèì êàï³òàëîì, äó-
æå ÷àñòî “ñòàþòü íà ãðàáë³” âëàñ-
íèõ åãî¿ñòè÷íèõ ³íòåðåñ³â, ³íòåðå-
ñ³â êèøåí³, ïðè öüîìó í³âåëþþ÷è
äåðæàâíèé ³íòåðåñ. À îñê³ëüêè
óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè ïîêè ùî íå
âì³þòü äîìîâëÿòèñÿ, íåìàº â³ä-
ïîâ³äíî é 100-â³äñîòêîâî¿ ãàðàí-
ò³¿ òîãî, ùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³ ÁÞÒ
äîìîâëÿòüñÿ ïðî óòâîðåííÿ êîàë³-
ö³¿ òà ðîçïîä³ë ïîñàä. Âèõîäÿ÷è ç
öüîãî, Ïðåçèäåíò ìàòèìå þðèäè÷-
íå ïðàâî ðîçïóñòèòè ïàðëàìåíò,
ÿêùî çà 30 äí³â êîàë³ö³þ íå óòâî-
ðÿòü. Îäíàê óêðà¿íñüêå çàêîíî-
äàâñòâî ³ éîãî íåçàâåðøåí³ñòü ó
áàãàòüîõ íàïðÿìêàõ íàäàþòü Ïðå-
çèäåíòîâ³ ïðàâî ðîçïóñêó Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè, âîäíî÷àñ íå çîáîâ’ÿçó-
þ÷è éîãî äî öüîãî ó êîíêðåòíèé
òåðì³í. Öèì ïðàâîì â³í ìîæå ñêî-
ðèñòàòèñÿ ³ íå ÷åðåç 30 äí³â. Ìîæ-
ëèâî, ó öüîìó º ïåâíà ðàö³ÿ, àäæå
Âåðõîâíà Ðàäà ùå ìàº óõâàëèòè
áþäæåò íà íàñòóïíèé ð³ê. Ðàçîì
³ç òèì ÁÞÒ ³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íà-
ìàãàþòüñÿ òåðì³íîâî âíåñòè ÿê³ñü
çì³íè äî çàêîíîäàâñòâà ç òèì, ùîá
çàïðîâàäèòè êðèì³íàëüíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
çà ðîçïóñê ïàðëàìåíòó. Îäíàê ÿ
ïåðåêîíàíèé, ùî ö³ ïîë³òè÷í³
åêñïåðèìåíòè í³ äî ÷îãî äîáðîãî
¿õ íå ïðèâåäóòü

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”

“Íåìàº 100-â³äñîòêî-
âî¿ ãàðàíò³¿ òîãî, ùî
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³ ÁÞÒ
äîìîâëÿòüñÿ ïðî óòâî-
ðåííÿ êîàë³ö³¿ é ðîçïî-
ä³ë ïîñàä”

“Ïîïðè çàÿâè îêðåìèõ
ïîë³òèê³â, ïåðåãîâîðè
ùîäî ñï³ëüíîãî ìàéáóò-
íüîãî ì³æ Ïàðò³ºþ ðå-
ã³îí³â òà ÍÓ — ÍÑ í³-
êîëè íå âåëèñÿ”

“Óðÿä, ìàþ÷è íèçêó çî-
áîâ’ÿçàíü ïåðåä ãðîìà-
äÿíàìè Óêðà¿íè, ïðîâî-
äèâ àáñîëþòíî íåã³äíó
ïîë³òèêó. Òîìó ÿ ââà-
æàþ, ùî òàêó ðóéí³âíó
ïîë³òèêó óðÿäó òðåáà
ïðèïèíÿòè”

“Íàö³îíàëüíèé” òîâà-
ðîâèðîáíèê ç Ïàðò³¿
ðåã³îí³â õî÷å, ùîá íà
âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, 12
ñèä³â òàêèé óðÿä, ÿêèé
çàáåçïå÷èòü éîìó äåøå-
âèé ðîñ³éñüêèé ãàç”
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Âîëîäèìèð ÊÓË²Ø: “Ìè äàâíî í³ â³ä êîãî
í³÷îãî íå ÷åêàºìî”
Політична риза, що вир є на
печерсь их па орбах, посилює
роль ре іонів забезпеченні
стабільності в державі. "Хреща-
ти " вирішив надати можливість
ерівни ам областей та найбіль-
ших міст раїни висловити свою
позицію з привод сит ації на
місцях та тих подій, що відб -
ваються Києві. Сьо одні сво-
їми д м ами з читачами "Хре-
щати а" ділиться бернатор
Чернівець ої області Володимир
К ліш.

— Íàñê³ëüêè âàæëèâå ì³ñöå çàéìàº êðàé
íà ïîë³òè÷í³é êàðò³ êðà¿íè?

— ß á äåùî ðîçøèðèâ ðàìêè çàïèòàí-
íÿ. Õî÷à Áóêîâèíà — íàéìåíøà îáëàñòü
Óêðà¿íè, ¿¿ ãîëîñ, ÿêùî ìîæíà òàê âèñëî-
âèòèñÿ, ÷óòè â ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó áà-
ãàòîãîëîññ³ äåðæàâè. Â îêðåìèõ ÇÌ² íà-
â³òü ç'ÿâèëèñÿ ïóáë³êàö³¿ íà êøòàëò "áóêî-
âèíñüêîãî êëàíó" â óêðà¿íñüêîìó ïîë³òè-
êóì³. Òà ð³÷ íå â öüîìó. Çâ³ñíî, ÿê ³ â ³í-
øèõ ðåã³îíàõ, íà Áóêîâèí³ øèðîêà ïàë³ò-
ðà ïîë³òè÷íèõ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³
íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ òîâàðèñòâ, ³ êîæ-
íà ç íèõ íàìàãàºòüñÿ çàéíÿòè ñâîþ í³øó
â áóêîâèíñüêîìó ñîö³óì³. Âîäíî÷àñ, ÿê íà
ìåíå, ñï³ëüíîòà êðàþ ìåíø ïîë³òè÷íî çà-
àíãàæîâàíà, àí³æ ó áàãàòüîõ ³íøèõ ðåã³î-
íàõ êðà¿íè. Òîáòî æèòåë³ îáëàñò³ íå íàä-
òî ïåðåéìàþòüñÿ ïîë³òèêîþ, âîíè çâèêëè
äàâàòè ñîá³ ðàäó ñàì³, íå î÷³êóþ÷è ìàííè
íåáåñíî¿ çâ³äêè á òî íå áóëî. Öå â òðàäè-
ö³¿ áóêîâèíö³â. ² öå ºâðîïåéñüê³ ï³äõîäè,
à â Áóêîâèí³ âîíè, áåç ïåðåá³ëüøåíü, äî-
ì³íóþòü. Âëàñíå, Áóêîâèíà íàñïðàâä³ º
÷àñòèíîþ ªâðîïè. Ñàìà ³ñòîð³ÿ êðàþ —
óí³êàëüíà. Âèñëîâëþ, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
äåùî ïàðàäîêñàëüíå ñóäæåííÿ: â ìèíóëî-
ìó Áóêîâèíè — ¿¿ ìàéáóòíº. Ðîçáóäîâóâà-
ëè ×åðí³âö³ ³ çàãàëîì Áóêîâèíó â ÕIÕ ñòî-
ð³÷÷³ ôàêòè÷íî íàíîâî íà îñíîâ³ ìàéæå
700-ë³òíüîãî, íàéë³ïøîãî â ªâðîï³, äîñâ³-
äó ðîçâèòêó "êëàïòèêîâî¿" ³ìïåð³¿ Ãàáñáóð-
ã³â. Öå ³äåîëîã³ÿ ñòâîðåííÿ íà Áóêîâèí³
òàê çâàíî¿ ì³í³-ìîäåë³ ªâðîïè. Áóêîâèí³
âæå òîä³ áóëî â³äâåäåíî îäíó ç öåíòðàëü-
íèõ, êëþ÷îâèõ ïîçèö³é ó òâîðåíí³ íîâî¿
ªâðîïè. Ïðîöåñ ïîñë³äîâíîãî çáëèæåííÿ
³íòåðåñ³â ªâðîñîþçó ³ Óêðà¿íè íèí³ çíîâó
çóìîâëþº ðîëü Áóêîâèíè ÿê ³íòåãðàòîðà
³äåé ³ ðåàëüíèõ ìåõàí³çì³â òàêî¿ ñï³âïðà-
ö³. Â öüîìó, çà âåëèêèì ðàõóíêîì, ÿ áà÷ó
³ñòîðè÷íó ì³ñ³þ êðàþ.

— ßêà íèí³ åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ ó ðåã³î-
í³?

— Ðîçóì³þ, âè ö³êàâèòåñü åêîíîì³êîþ â
êîíòåêñò³ ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³. Àëå
ïîë³òèêîþ â ÷èñòîìó âèãëÿä³ ÿ ïåðåéìà-
þñü ÿêðàç ìàëî. Ââàæàþ, ùî íàéêðàùà
ïîë³òèêà — ðåàëüíî âò³ëåí³ â æèòòÿ ïëà-
íè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Çà
îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â îáëàñòü äåìîíñòðóº
êðàù³ â Óêðà¿í³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó, ùî
äàëî çìîãó òîð³ê çäîáóòè ïåðøå ì³ñöå â çà-
ãàëüíîóêðà¿íñüêîìó ðåéòèíãó. Çà ùå âàæ-
ëèâ³øèì ³íòåãðàëüíèì ïîêàçíèêîì, òîáòî
³íäåêñîì ëþäñüêîãî ðîçâèòêó, à öå ãîëîâ-
íèé ºâðîïåéñüêèé ³íäèêàòîð, çà ÿêèì âè-
çíà÷àþòü ïðèâàáëèâ³ñòü êðà¿íè ÷è òåðèòî-
ð³¿ äëÿ æèòòÿ, Áóêîâèíà òàêîæ ó ïåðø³é
ï'ÿò³ðö³ ë³äåð³â, à ×åðí³âö³ âèçíàíî íàé-
ë³ïøèì äëÿ æèòòÿ ì³ñòîì Óêðà¿íè.

ªâðîïåéñüêèé Ñîþç çàëèøàºòüñÿ íàé-
á³ëüøèì ³íâåñòîðîì â åêîíîì³êó îáëàñò³.
Éîãî ÷àñòêà ñÿãíóëà ìàéæå 83 â³äñîòê³â
çàãàëüíîãî îáñÿãó ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³í-
âåñòèö³é. Ïðè÷îìó, ââîçÿòü ñó÷àñíå âèñî-
êîòåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ. Öå — äîáðèé
ôóíäàìåíò äëÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ
êðàþ, à îòæå, ï³äâèùåííÿ çàðïëàò, ïåíñ³é,
çàãàëîì ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â. Åêîíîì³êà
ñòàº âñå â³äêðèò³øîþ é îðãàí³÷íî ³íòåãðóº-
òüñÿ äî ñèñòåìè ºâðîïåéñüêîãî òà ñâ³òîâî-
ãî ïîä³ëó ïðàö³.

— Íàñê³ëüêè íàñè÷åíå êóëüòóðíå æèòòÿ
îáëàñò³?

— Áóêîâèíà — ìèñòåöüêà ñòîëèöÿ Óêðà-
¿íè. Êóëüòóðà êðàþ áàãàòîíàö³îíàëüíà.
Ìàºìî ïîâàæí³ ì³æíàðîäí³ ìèñòåöüê³ ïî-
ä³¿, ñêàæ³ìî, ôåñòèâàëü "Áóêîâà â³òü". À
ñâÿòî âèõîäó íà ïîëîíèíè "Ïîëîíèíñüêà
âàòðà", ùî âæå â 45-é ðàç â³äáóëîñÿ ó Ïó-
òèë³, çíàþòü äàëåêî çà ìåæàìè êðà¿íè. Âæå
òðàäèö³éíî ðóìóíñüê³ íàö³îíàëüíî-êóëü-
òóðí³ òîâàðèñòâà îðãàí³çîâóþòü Ñâÿòî ð³ä-
íî¿ ìîâè. Òàêèõ ïðèêëàä³â äåñÿòêè. Öüî-
ãîð³÷ ïëàíóâàëè ïðîâåñòè Âñåñâ³òí³é ôî-
ðóì áóêîâèíö³â, îäíàê ÷åðåç ñòèõ³éíå ëè-
õî ïåðåíåñëè éîãî íà íàñòóïíèé ð³ê. ßê ³
ôåñòèâàëü ñèðó "Ôåñò-ñèð" òà ³íø³ êóëü-
òóðíî-ìèñòåöüê³ ³ìïðåçè. Âàæëèâîþ ïî-
ä³ºþ â æèòò³ êðàþ ³ éîãî ñòîëèö³ ñòàíå
ñâÿòêóâàííÿ íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 600-ð³÷íî-
ãî þâ³ëåþ ïåðøî¿ ïèñüìîâî¿ çãàäêè ïðî
×åðí³âö³.

Íà Áóêîâèí³ ñïîêîíâ³ê³â æèëè ïðåä-
ñòàâíèêè áàãàòüîõ íàðîä³â, ³ òóò í³êîëè íå
âèíèêàëî ì³æíàö³îíàëüíèõ êîíôë³êò³â íà
ïîáóòîâîìó ð³âí³. Òîìó òîëåðàíòí³ñòü —
îäíå ç íàéö³íí³øèõ íàøèõ íàäáàíü. Çíà-
ºòå, â ñòàð³ ÷àñè íà Áóêîâèí³ íàâ³òü äâ³ð-
íèêè ñï³ëêóâàëèñÿ ï'ÿòüìà ìîâàìè.

— ßê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè âèçíà÷àþòü ïîë³òè÷-
íå îáëè÷÷ÿ ðåã³îíó? Ç ÿêèìè ïîë³òñèëàìè
âàì óäàëîñÿ íàëàãîäèòè êîíñòðóêòèâíó ðî-
áîòó, ç ÿêèìè — í³?

— Ó îáëàñí³é ðàä³ ïðåäñòàâëåí³ ³ ÁÞÒ,
³ "Íàøà Óêðà¿íà", ³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ³ ñî-
ö³àë³ñòè, é Íàðîäíà ïàðò³ÿ Ëèòâèíà. Ìè
çíàõîäèìî ïîðîçóì³ííÿ ç óñ³ìà ïîë³òè÷íè-
ìè ñèëàìè äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ íàéâàæëèâ³-
øèõ ïðîáëåì ðåã³îíó. Ìàëî òîãî, íàâ³òü ç
äåïóòàòàìè ñóñ³äíüî¿ äåðæàâè. Áóêâàëüíî
ê³ëüêà äí³â òîìó ñòàëàñÿ áåçïðåöåäåíòíà
ïîä³ÿ — â³äáóëîñÿ ñï³ëüíå çàñ³äàííÿ äåïó-
òàò³â Ñó÷àâñüêî¿ ïîâ³òîâî¿ ðàäè Ðóìóí³¿ ³
×åðí³âåöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ï³ä ÷àñ ÿêî-
ãî âèð³øóâàëè íàãàëüí³ ïèòàííÿ ðîçâèòêó
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä îáîõ ðåã³îí³â.

Íåäàâíî ìåíå îáðàëè âèêîíàâ÷èì ãîëî-
âîþ ªâðîðåã³îíó "Âåðõí³é Ïðóò", äî ñêëà-
äó ÿêîãî âõîäÿòü, îêð³ì ×åðí³âåöüêî¿, ²âà-

íî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü, äâà ïîâ³òè Ðóìó-
í³¿ ³ ñ³ì — Ìîëäîâè. ×åðí³âå÷÷èíà — ºäè-
íà ç ðåã³îí³â Óêðà¿íè, êîãî çàïðîøåíî äî
ñîë³äíîãî ºâðîïåéñüêîãî ñï³âòîâàðèñòâà
"Àëüïè — Àäð³àòèêà".

Ìè îáðàëè äëÿ ñåáå ãàñëî "Áóêîâèíà —
ëàáîðàòîð³ÿ ðåã³îí³â ªâðîïè". Íàìàãà-
ºìîñü éîãî íàïîâíèòè ðåàëüíèì çì³ñòîì
÷åðåç çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ñòàíäàðò³â ³
íîâî¿ ÿêîñò³ æèòòÿ áóêîâèíö³â. Òîð³ê áó-
ëî ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ìàéæå 200 ñî-
ö³àëüíèõ îá'ºêò³â. Æîäíà îáëàñòü íå ìî-
æå ïîõâàëèòèñü òàêèì ðåçóëüòàòîì. Ñêà-
æó, ïîâåðòàþ÷èñü äî âàøîãî çàïèòàííÿ,
òàê: ïîñëóãîâóþñü ïðèíöèïîì "ìåíå ÿê
ãóáåðíàòîðà íå ö³êàâëÿòü ïîë³òè÷í³ ñèì-
ïàò³¿ òèõ ÷è òèõ ïîñàäîâö³â". Ó ïåðø³ äí³
ïðèçíà÷åííÿ ÿ ñêàçàâ, ùî íå çâàæàòèìó
íà êîë³ð êðàâàòîê, îö³íþâàòèìó ëþäåé
çà ôàõîâèìè çä³áíîñòÿìè é ïîðÿäí³ñòþ.
Òîìó ñòâåðäæóþ, ùî â ×åðí³âåöüê³é îá-
ëàñò³, ïîïðè ïîë³òè÷í³ ïåðèïåò³¿ â êðà-
¿í³, ³ñíóþòü ïîðîçóì³ííÿ, çëàãîäà ³ ñòà-
á³ëüí³ñòü. Öå ³ äàº çìîãó äîñÿãàòè áàæà-
íîãî ðåçóëüòàòó.

— ßêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë áðàêóº?
— Íàì áðàêóº íå ïîë³òè÷íèõ ñèë, à ôà-

õ³âö³â ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè, îñâ³-
òè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, êóëüòóðè. Ó äåô³-
öèò³ êâàë³ô³êîâàí³ ðîá³òíèêè, ³íæåíåðè,
óïðàâë³íö³. Ìîæëèâî, íå âèñòà÷àº ïîë³-
òèê³â, ÿê³ íàäàþòü ïð³îðèòåò íàö³îíàëü-
íèì ³íòåðåñàì, à íå âëàñíèì, ïåðåéìàþ-
òüñÿ ïðîáëåìàìè òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
Î÷åâèäíî, äèíàì³÷í³øå ìàþòü ñòâîðþ-
âàòè ³íñòèòóòè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà.

— ×è â³ä÷óâàºòå íà ñîá³ òèñê ç áîêó ïî-
ë³òè÷íèõ ñòðóêòóð, çîêðåìà ç Êèºâà?

— Ùî îçíà÷àº òèñê ç Êèºâà? ß î÷îëþþ
îáëàñíèé îñåðåäîê ïàðò³¿ "Íàøà Óêðà¿íà".
Çâ³ñíî, ð³øåííÿ ïàðò³¿ ÿê ¿¿ ïðåäñòàâíèê
ó ðåã³îí³ âèêîíóþ. Òèì ïà÷å, ùî âîíè çá³-
ãàþòüñÿ ç ìî¿ì áà÷åííÿì ïåðñïåêòèâ ðîç-
âèòêó äåðæàâè. Öå ìîæíà ââàæàòè òèñ-
êîì? Ãàäàþ, í³. ßê êåð³âíèê âèêîíàâ÷î¿
âëàäè êðàþ ÿ âèêîíóþ óêàçè ³ äîðó÷åííÿ

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, óðÿäîâ³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ. Ñüîãîäí³ íå òîé ÷àñ, êîëè ìîæ-
íà êîãîñü ëàìàòè ÷åðåç êîë³íî. ßêùî òè
íå ïîãîäæóºøñÿ ç ÿêèìñü ð³øåííÿì ³ç
öåíòðó, òî ïîäàºø ó â³äñòàâêó. Êðàïêà.
Ðîçìîâè ïðî òèñê ç Êèºâà — "ñîâêîâà" ðè-
òîðèêà.

— Ùî ÷åêàþòü ó îáëàñò³ â³ä çàãàëüíîäåð-
æàâíî¿ âëàäè?

— Ìè äàâíî í³ â³ä êîãî í³÷îãî íå ÷åêà-
ºìî, áî çâèêëè ðîçâ'ÿçóâàòè ïðîáëåìè
êðàþ ñàìîòóæêè. Ïîâòîðþñü, öå â ìåí-
òàëüíîñò³ áóêîâèíö³â. Â³ä öåíòðó, ìàáóòü,
î÷³êóºìî êîíñîë³äàö³¿ âñ³õ äåìîêðàòè÷íèõ
ñèë, åôåêòèâí³øèõ ³ âèâàæåí³øèõ ð³øåíü,
îñîáëèâî ùîäî ðåã³îí³â. Òàêîæ, ââàæàþ,
â äåðæàâè íå ìîæå áóòè äâà ð³çíèõ çîâ-
í³øíüîïîë³òè÷íèõ êóðñè. Áàãàòîâåêòîð-
í³ñòü ìè âæå ïåðåæèëè, ñüîãîäí³ òðåáà ÷³ò-
êî çàäåêëàðóâàòè ³, ãîëîâíå, ðåàë³çîâóâà-
òè êóðñ íà ºâðîïåéñüêó ³ ºâðîàòëàíòè÷íó
³íòåãðàö³þ. Ïðè öüîìó êåðóâàòèñÿ ñë³ä íà-
ö³îíàëüíèìè ³íòåðåñàìè. Íàñ í³õòî íå ïî-
âàæàòèìå, ÿêùî ìè ñàì³ ñåáå íå øàíóâà-
òèìåìî.

— ßêèé âàø ïðîãíîç ùîäî ðîçâèòêó ïîë³-
òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³?

— Íåâäÿ÷íà ñïðàâà — ðîáèòè ïðîãíî-
çè, òèì ïà÷å â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³. Ñè-
òóàö³ÿ â êðà¿í³ ó ïîë³òè÷íîìó êîíòåêñò³
ñüîãîäí³ ñïðàâä³ ñêëàäíà. ª ñåðéîçí³
âíóòð³øí³ âèêëèêè ³ çàãðîçà çì³íè çîâ-
í³øíüîïîë³òè÷íîãî êóðñó. Áàãàòî õòî õî-
÷å öüîãî â Óêðà¿í³, à ùå á³ëüøå — çà ¿¿
ìåæàìè. Òîìó òàê àêòóàëüíî ñòî¿òü ïè-
òàííÿ áåçïåêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Óêðà-
¿íè. Àëå, ïîïðè âñå, ÿ îïòèì³ñò. Â³ðþ,
ùî çäîðîâèé ãëóçä ïåðåìîæå, ³ äåðæàâà
íå çóïèíèòüñÿ â ñâîºìó ðîçâèòêó. Íà-
ñòàíå ÷àñ, êîëè á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â, ÿê
³ á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí ªâðîñîþçó, íå çíà-
òèìóòü ³ìåí³ ïðåì'ºðà ÷è ñï³êåðà ïàðëà-
ìåíòó é îñîáëèâî íå ïåðåéìàòèìóòüñÿ
ïîë³òèêîþ

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
"Хрещати "

Êåð³âíèê ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³ çàïåâíÿº, ùî áóêîâèíö³ çâèêëè äàâàòè ñîá³ ðàäó ñàì³
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10.00 — â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ Ðàäè ï³äïðèºìö³â ïðè
Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â, íà ÿê³é ïðåäñòàâíèêè óðÿäó
òà ï³äïðèºìö³â îáãîâîðÿòü ïåðñïåêòèâè âçàºìî-
ä³¿ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè äëÿ ïîë³ïøåííÿ
óìîâ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìö³â òà øëÿõè ðîçâ’ÿçàí-
íÿ íàãàëüíèõ ïðîáëåì ï³äïðèºìíèöòâà â Óêðà-
¿í³. Âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 12/2, 8-é ïîâåðõ.

11.30 — ãåíåðàëüíèé ìåíåäæåð êîìïàí³¿ “DHL” Áîðèñ
Õðóñëîâ îãîëîñèòü ïðî â³äêðèòòÿ íàéá³ëüøîãî â
Óêðà¿í³ òåðì³íàëà ç îáðîáêè âàíòàæ³â. Ïîä³ÿ â³ä-
áóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ëóãîâà, 9 (îô³ñ “DHL
Óêðà¿íà”).

12.00 — ì³í³ñòð ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Âîëîäèìèð Íî-
âèöüêèé îïðèëþäíèòü ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí ï³ä-
ãîòîâêè äî 6-ãî Ì³æíàðîäíîãî àâ³àêîñì³÷íîãî ñà-
ëîíó “Àâ³àñâ³ò-XXI”. Ïîä³ÿ â³äáóäåòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 8/16.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

НН ОО ВВ ИИ НН ИИ
Çîëîòî ³ ñð³áëî ð³çêî 
çðîñòàþòü ó ö³í³

Ó÷îðà íà Òîâàðí³é á³ðæ³ Íüþ-Éîðêà
(COMEX) ð³çêî ïîäîðîæ÷àëè çîëîòî é ñð³á-
ëî. Çà îäèí äåíü ö³íà çðîñëà íà 9 %. Â ³ñòîð³¿
òåðì³íîâîãî ðèíêó çîëîòà öå íàéçíà÷í³øå ç
1980 ðîêó ï³äâèùåííÿ ö³íè çà îäíó ñåñ³þ.
Òðîéñüêà óíö³ÿ çîëîòà íà COMEX ïîäîðîæ-
÷àëà çà äåíü íà 70,0 äîë., à îô³ö³éíà ö³íà çî-
ëîòà äëÿ éîãî àêòèâíîãî ô’þ÷åðñó (ãðóäåíü)
äîð³âíþâàëà 850,5 äîë./óíö³ÿ — íàéâèùèé ïî-
êàçíèê çà ï’ÿòü ç ïîëîâèíîþ òèæí³â — ³ç 8
ñåðïíÿ. Ñð³áëî êîøòóº ùå á³ëüøå. Òàê, éîãî
ö³íà íà COMEX çá³ëüøèëàñÿ çà îäèí äåíü íà
11 %. Òðîéñüêà óíö³ÿ ñð³áëà íà COMEX ïî-
äîðîæ÷àëà çà äåíü íà 1,158 äîë. Ð³çêå ï³äâè-
ùåííÿ ö³í íà ñð³áëî ñïðè÷èíèëà ñèòóàö³ÿ íà
ðèíêó çîëîòà, äå çà îäèí äåíü ö³íà òðîéñüêî¿
óíö³¿ çîëîòà ï³äâèùèëàñÿ íà 70 äîë., àáî íà 
9 %, ùî òåõí³÷íî çóìîâèëî àêòèâí³ êóï³âë³
ñð³áëà.

Îô³ö³éíà ö³íà ñð³áëà íà COMEX äëÿ éîãî
àêòèâíîãî ô’þ÷åðñó (ãðóäåíü) ñòàíîâèëà 11,675
äîë./óíö³ÿ — íàéâèùèé ïîêàçíèê çà òèæäåíü.
Òèì ÷àñîì ö³íè ïî îïåðàö³ÿõ ç³ ñð³áëîì âñòà-
íîâèëèñÿ â ä³àïàçîí³ 10,435—12,170 äîë./óí-
ö³ÿ. Ïîçíà÷êó 12 äîë./óíö³ÿ êîòèðóâàííÿ ñð³á-
ëà ïåðåâèùèëè âïåðøå ç 8 âåðåñíÿ

Mirax Group ïðèçóïèíÿº 
áóä³âíèöòâî “Ì³ðàêñ Ïëàçà”
ó Êèºâ³

Ó÷îðà ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â Mirax Group
Ñåðã³é Ïîëîíñüêèé çàÿâèâ, ùî êîðïîðàö³ÿ
çàìîðîæóº ùîíàéìåíøå íà ð³ê áóä³âíèöòâî
áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó “Ì³ðàêñ
Ïëàçà” íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é. Öåé ïðîåêò
êîìïàí³ÿ ïðèäáàëà íàïðèê³íö³ 2006 ðîêó â
êîìïàí³¿ EL Invest. Íèí³ òðèâàº áóä³âíèö-
òâî îá’ºêòà — çâåäåíî âæå 10 ïîâåðõ³â. Ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ 11-ãî ïîâåðõó êîðïîðàö³ÿ ìàº
íàì³ð çàñêëèòè ôàñàä ³ ðîçïî÷àòè âíóòð³ø-
íº îçäîáëåííÿ âæå ãîòîâèõ ïðèì³ùåíü, ï³ä-
âåñòè êîìóí³êàö³¿, à ç 2009 ðîêó — çäàâàòè
îô³ñè â åêñïëóàòàö³þ. Â³äïîâ³äíî äî ïîâ³-
äîìëåííÿ, òóäè æ ïåðå¿äå é óêðà¿íñüêèé îô³ñ
êîìïàí³¿ Mirax Group. Ð³øåííÿ ïðî ïðèïè-
íåííÿ áóä³âíèöòâà ïðèéíÿòî ó çâ’ÿçêó ç³
ñêëàäíîþ ñèòóàö³ºþ íà ðèíêó íåðóõîìîñò³
Óêðà¿íè. Òèì æå, õòî âæå êóïèâ àïàðòàìåí-
òè â “Ì³ðàêñ Ïëàçà”, êîìïàí³ÿ ãîòîâà ïî-
âåðíóòè ãðîø³. Êð³ì òîãî, ïðåñ-ñëóæáà ïî-
â³äîìèëà, ùî êîìïàí³ÿ ìàº íàì³ð óõâàëèòè
ð³øåííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ áóä³âíèöòâà çà-
ëåæíî â³ä ñòàíó ðèíêó â 2009 ðîö³. Ðàí³øå
ïðî êîðèãóâàííÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ÷åðåç
êðèçó çàÿâèëè ³íø³ êîìïàí³¿, çîêðåìà “XXI
ñòîë³òòÿ”, KDD, “ÒÌÌ”, “Ò²ÊÎ-Êîíñòðàê-
øåí”

Çì³íà âëàñíèêà “Êðèâîð³æñòàë³”
Ó÷îðà ãîëîâà Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Âà-

ëåíòèíà Ñåìåíþê-Ñàìñîíåíêî çàÿâèëà ïðî
çì³íó âëàñíèêà “Àðñåëîð Ì³òòàë Êðèâ³é Ð³ã”
³ç Mittal Steel Germany íà Arcelor Mittal Duis-
burg. Ïðî öå âîíà ïîâ³äîìèëà íà çàñ³äàíí³
ñïåö³àëüíî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè ç ïèòàíü ïðèâàòèçàö³¿.

Ç ¿¿ ñë³â, çì³íà âëàñíèêà êîìïàí³¿ º ïîðó-
øåííÿì óìîâ ïðèâàòèçàö³¿ ìåòàëóðã³éíîãî
êîìá³íàòó “Êðèâîð³æñòàëü”. Âîäíî÷àñ âîíà
çàçíà÷èëà, ùî Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà ùå íå
îäåðæóâàâ â³äïîâ³ä³ íà òå, ÷è º Arcelor Mittal
Duisburg ïðàâîíàñòóïíèêîì Mittal Steel Ger-
many. ßêùî íîâèé âëàñíèê ñòàíå ïðàâîíà-
ñòóïíèêîì ïîïåðåäíüîãî, öå íå áóäå ïîðó-
øåííÿì óìîâ ïðèâàòèçàö³¿. Ïàí³ Ñåìåíþê-
Ñàìñîíåíêî òàêîæ íàãîëîñèëà, ùî ³íâåñòîð íå
âèêîíóº óìîâ äîãîâîðó ïðî êóï³âëþ “Êðèâî-
ð³æñòàë³”, à ñàìå â ÷àñòèí³ çàïóñêó íîâèõ êîê-
ñîâèõ áàòàðåé ¹¹ 3 ³ 4, ðåêîíñòðóêö³¿ öåõó
ñ³ðêîî÷èùåííÿ êîêñîõ³ì³÷íîãî âèðîáíèöòâà ³
âèòðàò íà ïîë³ïøåííÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ
óìîâ ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå ÿê 0,5 % âèòîðãó â³ä
ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ íà ð³ê

Під от вав
Дмитро ГАЛИЦЬКИЙ

Äîëàð ñòðèáíóâ 
íà ï’ÿò³ðêó
÷åðåç ïðàãíåííÿ áàíê³ð³â âèâåñòè âàëþòó ç êðà¿íè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ,
Íàòàëêà ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора рс ривні на міжбан ів-
сь ом валютном рин зни-
зився стосовно амери ансь ої
валюти до 5,03 рн/$1. На д м-

часни ів рин , різ е зни-
ження рс ривні пов'язане з
нестачею долара на валютном
рин раїни через виведення
доларової рошової маси з
раїнсь о о валютно о рин ,

що призвело до зростання по-
пит на долар. Е сперти фінан-
сово о рин висловлюють при-
п щення й про спе лятивні ма-
хінації з оливаннями рс
ривня/долар та радять збері а-
ти заощадження в євро, адже
ривня знецінюватиметься щодо
долара й надалі.

Ó÷îðà êóðñ ãðèâí³ íà ì³æáàíê³âñüêîìó
âàëþòíîìó ðèíêó ïðîäîâæèâ çíèæóâàòè-
ñÿ, ÿê ³ íàïåðåäîäí³. Ï³ñëÿ ïî÷àòêó òîð-
ã³â íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèí-
êó â³í äîñÿã ïîçíà÷êè 5,03 ãðí/$ 1. À âò³ì,
äî çàêðèòòÿ ö³íîâ³ ð³âí³ çíèçèëèñÿ äî
4,9400 ãðí/$ 1. Íàöáàíê Óêðà¿íè íå áðàâ
ó÷àñò³ â òîðãàõ. Êåð³âíèöòâî ÍÁÓ â÷îðà
áóëî íåäîñÿæíèì äëÿ êîìåíòàð³â, àëå, çà
íåîô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ, â ãîëîâíîìó
áàíêó êðà¿íè íàðàç³ âèð³øóþòü, ÷è ñòàíå
ï³äâèùåíèé ïîïèò íà äîëàð òåíäåíö³ºþ.

Ó÷àñíèêè ðèíêó íàçèâàþòü ãîëîâíîþ
ïðè÷èíîþ çíèæåííÿ êóðñó ãðèâí³ äåô³-
öèò ³íîçåìíî¿ âàëþòè â Óêðà¿í³. “Ìîæ-
íà ïðîñòåæèòè, ùî â îñòàíí³ òèæí³ íå
âèñòà÷àëî äîëàðîâèõ ðåñóðñ³â ó êðà¿í³, à
îñê³ëüêè íà ì³æáàíê³âñüêèé âàëþòíèé
ðèíîê âèéøëî áàãàòî ïîêóïö³â, ïîïèò íà
äîëàð çð³ñ, òîìó êóðñ ãðèâí³, ïðèðîäíî,
ïî÷àâ çíèæóâàòèñÿ”,— ïîÿñíèâ ñèòóàö³þ
äëÿ “Õðåùàòèêà” äèëåð Ïåðøîãî óêðà-
¿íñüêîãî ì³æíàðîäíîãî áàíêó (ÏÓÌÁ)
Îëåêñ³é Ìóõàíîâ. Íà éîãî äóìêó, òåíäåí-
ö³¿ íà âàëþòíîìó ðèíêó ñâ³ä÷àòü, ùî, ñêî-
ð³ø çà âñå, íåðåçèäåíòè âèâîäÿòü âàëþ-
òó ç Óêðà¿íè, àäæå çäåá³ëüøîãî âîíè é áó-
òè ¿¿ ïîêóïöÿìè. Âîäíî÷àñ íà÷àëüíèê äè-
ë³íãîâîãî öåíòðó “²íòåðáàíêó” Âëàäèñëàâ
²âêî ð³çêå çðîñòàííÿ ïîïèòó íà äîëàð ïî-
ÿñíþº àêòèâí³ñòþ ³ìïîðòåð³â òà íåñòà-
á³ëüí³ñòþ íà ñâ³òîâèõ ô³íàíñîâèõ ³ ôîí-
äîâèõ ðèíêàõ. “Êóïóâàëè âàëþòó äëÿ
ñïëàòè êîíòðàêò³â ïî ãàçó òà íàôò³ (ó âå-
ðåñí³ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè” êóïóº âàëþòó
äëÿ ðîçðàõóíê³â ç ðîñ³éñüêèì Ãàçïðî-
ìîì. — “Õðåùàòèê”). Â ñóêóïíîñò³ çàçíà-
÷åí³ ôàêòîðè é ñïðè÷èíèëè çíèæåííÿ
ì³æáàíê³âñüêîãî êóðñó ãðèâí³”,— íàãî-
ëîñèâ “Õðåùàòèêó” ïàí ²âêî. Íà÷àëüíèê
â³ää³ëó âèïóñêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ÀÊÁ
Óêðñîöáàíê Åð³ê Íàéìàí ó ïàä³íí³ êóð-
ñó ãðèâí³ óãëåä³â ðîñ³éñüêèé ñë³ä. “Îñ-
ê³ëüêè íèí³ º ïðîáëåìè â Ðîñ³¿, ñàìå ðî-
ñ³éñüê³ áàíêè ìîæóòü âèâîäèòè êàï³òàë,—
ïåðåêîíàíèé Åð³ê Íàéìàí,— ïðîòå â îñ-
íîâíîìó âèâåäåííÿ âàëþòè ç Óêðà¿íè —
ñïðàâà ðóê ãàðÿ÷èõ ñïåêóëÿòèâíèõ ³íâåñ-
òîð³â, ÿê³ äî òîãî âêëàäàëè â îáë³ãàö³¿”.
À âò³ì, áàíê³ð ïåðåêîíàíèé, ùî äîëàðî-

âèé âàêóóì áóäå çàïîâíåíî âæå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì. “²òàë³éñüê³, ôðàíöóçüê³ òà
àâñòð³éñüê³ áàíêè (çà ³íôîðìàö³ºþ ÍÁÓ,
òîð³ê â Óêðà¿í³ 15 áàíê³â ïðîäàíî ³íîçåì-
öÿì.— “Õðåùàòèê”) íàâïàêè çàâîäÿòü êà-
ï³òàë â Óêðà¿íó”,— ñêàçàâ â³í.

Ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíî¿ äóìêè äî-
òðèìóº äæåðåëî “Õðåùàòèêà” â êåð³âíèö-
òâ³ îäíîãî ç áàíê³â, ïðîäàíèõ çàõ³äíîìó
ô³íàíñîâîìó ³íñòèòóòîâ³. Ôàõ³âåöü ñòâåð-
äæóº, ùî ô³íóñòàíîâè íèí³ ñïðàâä³ ïðàã-
íóòü êîíâåðòóâàòè ãðèâí³ ó äîëàðè òà âè-
âîäèòè ¿õ íà çàðóá³æí³ ðèíêè. “Ïðîòå öå
çàëåæèòü â³ä ñòðàòåã³¿ áàíêó. ßêùî º ïëà-
íè íà çàä³þâàííÿ ãðèâí³ â Óêðà¿í³, âîíè
öüîãî á íå ðîáèëè”,— ïîâ³äîìëÿº äæå-
ðåëî. Êåð³âíèê ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷-
íîãî öåíòðó êîìïàí³¿ “Ôîðåêñ Êëóá”
Ìèêîëà ²â÷åíêî ïåðåêîíàíèé, ùî íà
êóðñ ãðèâí³ âïëèíå ³íôëÿö³ÿ. Çà ñëîâàìè
åêñïåðòà, ÷åðåç ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôëÿ-
ö³¿ ïðîòÿãîì îñ³íí³õ ì³ñÿö³â ìîæíà ðîç-
ðàõîâóâàòè íà âñòàíîâëåííÿ ãîò³âêîâîãî
êóðñó äîëàðà íà ð³âí³ 5,00—5,05 ãðí. À
âò³ì, îñê³ëüêè çà ï³äñóìêàìè ïîòî÷íîãî
ðîêó ³íôëÿö³ÿ ìîæå ñÿãíóòè 22 %, çíå-
ö³íåííÿ ãðèâí³ ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ é íà-
äàë³, ÷åðåç ùî Ìèêîëà ²â÷åíêî íå âè-
êëþ÷àº ðîçøèðåííÿ âàëþòíîãî êîðèäî-
ðó Íàöáàíêîì äî ð³âíÿ 5,25 ãðí/$ 1 ïðè
çàòâåðäæåíí³ áþäæåòó íà 2009 ð³ê.

Ö³êàâî, ùî ó ïàä³íí³ ãðèâí³ ñàì³ æ óðÿ-
äîâö³ ëàäí³ çâèíóâà÷óâàòè äåðæàâí³ ³íñòè-
òóö³¿, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ñóïåðå÷êè ó
âëàäíèõ ñòðóêòóðàõ. Òàê, ãîëîâà Íàö³î-
íàëüíî¿ àãåíö³¿ ç ³íâåñòèö³é òà ³ííîâàö³é
Â³êòîð ²â÷åíêî (÷îëîâ³ê ãóáåðíàòîðà Êè-
¿âùèíè Â³ðè Óëüÿí÷åíêî.— “Õðåùàòèê”)

ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà”
ðàïòîì çâèíóâàòèâ Íàöáàíê Óêðà¿íè ó
áåçä³ÿëüíîñò³. “Öüîãî ïîòð³áíî áóëî ÷åêà-
òè, àäæå Íàöáàíê ïîìèëèâñÿ, äîçâîëèâ-
øè ââåçåííÿ â Óêðà¿íó âàëþòè, ÿêå áóëî
ôàêòè÷íî íå êîíòðîëüîâàíå ñàìèì ÍÁÓ.
Î÷åâèäíî, íèí³ òðèâàº âèâ³ç ö³º¿ æ âàëþ-
òè, ³ çíîâó æ Íàöáàíê íå êîíòðîëþº ñè-
òóàö³þ”,— îáóðþºòüñÿ ïàí ²â÷åíêî. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, îñòàíí³õ äâà ðîêè áóëà òåí-
äåíö³ÿ äî ïðîäàæó óêðà¿íñüêèõ êîìåðö³é-
íèõ áàíê³â êðóïíèì çàõ³äíèì ô³íàíñîâèì
óñòàíîâàì, ÿê³ ïî÷àëè ðîçì³ùóâàòè äåïî-
çèòè ó ñâî¿õ óêðà¿íñüêèõ â³ää³ëåííÿõ, òà
ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî âîíè çàõî÷óòü ¿õ çà-
áðàòè. “Ñâîºþ ÷åðãîþ óêðà¿íñüê³ ðåçèäåí-
òè íàáðàëè çà êðåäèòàìè ó òèõ ñàìèõ áàí-
êàõ êóïó äîðîãî¿ òåõí³êè, òàêèì ÷èíîì
îïèíèâøèñü ó áîðãàõ, ÿê ó øîâêàõ, íå êà-
æó÷è âæå ïðî òå, ùî ñôîðìîâàíèì áîð-
ãîì óáèòî ïîïèò”,— çàÿâèâ Â³êòîð ²â÷åí-
êî. ×èíîâíèê ïåðåêîíàíèé, ùî íèí³øíÿ
êðèçà ó çàõ³äíèõ ìàòåðèíñüêèõ áàíêàõ íå-
îäì³ííî ïîçíà÷èòüñÿ ³ íà ¿õí³õ óêðà¿í-
ñüêèõ äî÷êàõ. “Âîíè óòèñêàòèìóòü âëèò-
òÿ êàï³òàëó, ÿêèé äî òîãî àêòèâíî ñïðÿ-
ìîâóâàëè íà ðîçâèòîê ñâî¿õ ñòðóêòóðíèõ
îäèíèöü â Óêðà¿í³”,— êàæå â³í.

Åêñïåðòè æ íå ðàäÿòü ãðîìàäÿíàì ïå-
ðåâîäèòè çàîùàäæåííÿ â àìåðèêàíñüêó
âàëþòó íà òë³ ¿¿ ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ ñòî-
ñîâíî ãðèâí³. Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿
ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè “ÓêðÑèá Åññåò
Ìåíåäæìåíò” Ìàêñèì Êóïð³í ðàäèòü
çâåðíóòè óâàãó íà ºâðî. “Çà îñòàíí³ ï³â-
ðîêó íåñòàá³ëüí³ñòü ãðèâí³ òà äîëàðà ñâ³ä-
÷èòü, ùî îïòèìàëüíèé âèá³ð íà ñüîãî-
äí³ — ºâðî”,— ïåðåêîíàíèé åêñïåðò

21 травня 2008 ро Нацбан зміцнив
ривню, встановивши з 22 травня офіційний
рс до амери ансь о о долара на рівні 4,85
рн/$ 1. Проте вже 22 травня рада Націо-
нально о бан У раїни поверн ла офіцій-
ний рс ривні на рівень 5,05 рн/$ 1. Го-
лова ради НБУ Петро Порошен о, застос -
вавши право від ладено о вето до рішення
правління НБУ, на олосив, що станом на 22

травня діє офіційний рс на рівні 5,05 рн/$
1. Але Нацбан У раїни на 23 травня зали-
шив без змін офіційний рс ривні до іно-
земних валют, встановлений на 22 травня:
100 USD США — 485,0000 рн. “Рада На-
ціонально о бан У раїни не має за онних
підстав давати ре омендації правлінню НБУ
щодо офіційно о рс ривні”,— заявив о-
лова НБУ Володимир Стельмах.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

У раїнсь а валюта втримала рс нижче, ніж п'ять ривень за долар
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Учора в Лондоні завер-
шився тиждень моди
prеt-a-porte сезон весна-
літо 2008. Щоро він дає
світовій моді ба ато пер-
спе тивних молодих ди-
зайнерів. У столиці Т -
манно о Альбіон не обій-
шлося без с андал —
Лондонсь ий тиждень мо-
ди нама алися с оротити
до трьох днів. Про розви-
то подій та найці авіші
оле ції спеціально для
"Хрещати а" з Лондона
розповіла вед ча про ра-
ми "Тиждень моди" на те-
ле аналі "Київ" Дар'я Ша-
повалова.

— ×îìó âèð³øèëè ñêîðîòèòè
Ëîíäîíñüêèé òèæäåíü ìîäè? Õòî
âèñòóïèâ ³í³ö³àòîðîì?

— Ïðîïîçèö³þ ïðî ñêîðî÷åí-
íÿ ïîäàëè íüþ-éîðêñüê³ äèçàé-
íåðè, ùîá çá³ëüøèòè òðèâàë³ñòü
òèæíÿ ìîäè â Àìåðèö³. Ñïî÷àò-
êó âîíè âçàãàë³ çàïðîïîíóâàëè
çìåíøèòè London Fashion Week
äî òðüîõ äí³â. Ð³÷ ó ò³ì, ùî â
Ëîíäîí³ çàçâè÷àé íåìàº ãó÷íèõ
³ìåí, òóò ñâî¿ êîëåêö³¿ ïîêàçó-
þòü ëèøå ê³ëüêà âèçíàíèõ äè-
çàéíåð³â. Ëîíäîíñüêèé òèæäåíü
ìîäè â³äîìèé íàñàìïåðåä ñâî-
¿ìè ìîëîäèìè òàëàíòàìè. Îñî-
áèñòî ÿ òàêîæ ââàæàþ, ùî ³ ÷î-
òèðüîõ äí³â áóëî á ö³ëêîì äî-
ñòàòíüî.

— Âðåøò³-ðåøò, ÿêèì áóäå îá-
ñÿã ïîêàç³â ëîíäîíñüêî¿ ìîäè íà-
äàë³?

— Ëîíäîíñüêèé òèæäåíü ìî-
äè pråt-a-porte ó âåðåñí³ òàê ³ çà-
ëèøèòüñÿ ï’ÿòèäåííèì. Òàêå ð³-
øåííÿ óõâàëèëè ãîëîâè ðàä äè-
çàéíåð³â Íüþ-Éîðêà, Ì³ëàíà,
Ëîíäîíà ³ Ïàðèæà — ãîëîâíèõ
ôåøí-ñòîëèöü. Íàòîì³ñòü Íüþ-
Éîðêñüêèé òèæäåíü ìîäè âñå-
òàêè ïîäîâæàòü íà îäèí äåíü.
Íå çà ðàõóíîê ëîíäîíñüêîãî, à
ïåðåí³ñøè ïî÷àòîê ïîêàç³â â
îô³ö³éíîìó ðîçêëàä³ íà äåíü ðà-
í³øå.

— Ùîá ïîòðàïèòè íà Óêðà¿í-
ñüêèé òèæäåíü ìîäè, ìîëîäîìó
äèçàéíåðîâ³ ïîòð³áíî ïðîéòè êîí-

êóðñ “Ñåçîíè ìîäè — ïîãëÿä ó
ìàéáóòíº”. ßêèì ÷èíîì ïî÷àòê³â-
ö³ ïîòðàïëÿþòü íà Ëîíäîíñüêèé
òèæäåíü ìîäè?

— Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ òàêîæ
ïðîâîäÿòü áåçë³÷ êîíêóðñ³â, íà-
ïðèêëàä, Fashion Fresh. Êð³ì òî-
ãî, òîðãîâ³ ìàðêè îäÿãó òàêîæ
øóêàþòü ìîëîä³ òàëàíòè. Çîêðå-
ìà â³äîìèé áðåíä Topshop âè-
ñòóïàº ñïîíñîðîì áàãàòüîõ ïî-
÷àòê³âö³â ³ äàº ¿ì êîøòè íà ïî-
øèòòÿ êîëåêö³é. Òîáòî ïðîïóñê
ó ñâ³ò ìîäè â Âåëèêîáðèòàí³¿ îò-
ðèìàòè ðåàëüíî, à äàë³ âæå çà-
ëåæèòü â³ä òàëàíòó ñàìîãî äè-
çàéíåðà.

— Íà Ëîíäîíñüêîìó òèæí³ ìî-
äè ïðåäñòàâëÿëà êîëåêö³þ ³ óêðà-
¿íñüêà äèçàéíåðêà Ë³ë³ÿ Ïóñòî-
â³ò. Òè áóëà íà ïîêàç³?

— Çâ³ñíî. Â Ëîíäîí³ Ë³ë³ÿ
Ïóñòîâ³ò ïðåäñòàâèëà ïóáë³ö³
âåñíÿíî-ë³òíþ êîëåêö³þ â îä-
íîìó ïîêàç³ ç äèçàéíåðîì Âîëî-
äèìèðîì Ïîäîëÿíîì. ßêùî äî-
ñ³ ïîêàç íàøèõ äèçàéíåð³â íå çà-
çíà÷àëè â ðîçêëàä³, òî òåïåð â³í
òàì áóâ, ùî âæå ñâ³ä÷èòü ïðî
âèçíàííÿ. Ë³ë³¿ Ïóñòîâ³ò ñïîäî-
áàëîñÿ ñàìå øîó, ÿêå âîíà ñïîñ-
òåð³ãàëà ç-çà êóë³ñ. Çàçíà÷ó, ùî

íîâà êîëåêö³ÿ áóëà ÿê³ñíîþ, ³
ñàì ïîêàç â³äáóâñÿ íà âèñîêîìó
ð³âí³. ²íòåð’ºð îôîðìèëè â ñòè-
ë³ ì³í³ìàë³çìó, ç êàì³íîì íà çàä-
íüîìó ïëàí³. Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿
íàø³ äèçàéíåðè ñïîâíåí³ ³äåé òà
ñèë. ßê ðîçïîâ³ëà ìåí³ Ë³ë³ÿ
Ïóñòîâ³ò, áàãàòî íîâèõ ìàãàçè-
í³â çàö³êàâèëèñÿ îäÿãîì â³ä
Poustovit. Ïðîòå äèçàéíåðêà äó-
æå ïðèñê³ïëèâî ñòàâèòüñÿ äî
ì³ñöü ïðîäàæó ñâî¿õ ðå÷åé, òî-
ìó íå ïîñï³øàº óêëàäàòè íîâ³
óãîäè.

— ßê³ ïîêàçè ç ïîáà÷åíèõ íà
òèæí³ ìîäè pråt-a-porte ìîæåø
â³äçíà÷èòè?

— Ìåí³ íàéá³ëüøå ñïîäîáàëè-
ñÿ Luella òà Christopher Kane.
Íèí³ Ëóåëëà Áàðòë³ º óëþáëå-
íèì äèçàéíåðîì ëîíäîíñüêèõ
ìîäíèê³â. ² öå ïîïðè òå, ùî
ê³ëüêà ðîê³â âîíà ïðîâåëà ó
Íüþ-Éîðêó. Ïîäåéêóþòü, ùî ó
Øòàòàõ Ëóåëëó ñï³òêàëà ô³íàí-
ñîâà íåâäà÷à. Îäíàê ¿¿ ïîâåð-
íåííÿ íà áàòüê³âùèíó ñïðèéíÿ-
ëè íàòõíåííî ³ òð³óìôàëüíî.
Íîâó ë³òíþ êîëåêö³þ Ëóåëëà ðî-
ç³ãðàëà â ÿñêðàâèõ êîëüîðàõ. Öå
ë³ëîâèé, ðîæåâèé, îðàíæåâèé,
áàãàòî áàðâèñòèõ ïðèíò³â. Âèêî-
ðèñòàííÿ â êîëåêö³¿ ìîòèâ³â Êî-
êî Øàíåëü, çîêðåìà òâ³äîâîãî
êîñòþìà, âèÿâèëîñÿ äîðå÷íèì:
íà ëîíäîíñüêèõ âóëèöÿõ ÿêðàç
áóì íà “øàíåë³âñüê³” îáðàçè.
Êð³ñòîôåð Êåéí çà÷àðóâàâ êî-
ëåêö³ºþ, ïðèñâÿ÷åíîþ òåì³ äè-
íîçàâð³â. Ðþø³ íà áëóçàõ ³ ñï³ä-
íèöÿõ ³ì³òóâàëè øèïè ðåïòèë³é
þðñüêîãî ïåð³îäó. Ò³ ñàì³ øèïè
áóëè ³ â øê³ðÿíèõ âñòàâêàõ íà
âçóòò³. À âò³ì, êîëåêö³ÿ âèéøëà
çîâñ³ì íåàãðåñèâíîþ, à íàâïàêè
æ³íî÷íîþ.

— ßê íà Ëîíäîíñüêîìó òèæí³
ìîäè óæèâàþòüñÿ àðò ³ êîìåðö³ÿ?

— Äèçàéíåðè ïåðåäóñ³ì îð³ºí-
òóþòüñÿ íà íîñèáåëüí³ñòü îäÿãó
³ éîãî ïðîäàæ. Ïðîòå ¿õí³ êîëåê-
ö³¿ âèð³çíÿþòüñÿ êîíöåïòóàëü-

í³ñòþ. Çàóâàæó, ùî ³ ñàì³ ëîí-
äîíö³ íàäçâè÷àéíî êðåàòèâí³ ó
ï³äáîð³ îäÿãó. Ïåâíî, ¿õ íàäèõàº
äóõ ì³ñòà.

— ßê³ ïîä³¿, ïðèñâÿ÷åí³ ìîä³,
â³äáóâàþòüñÿ â Ëîíäîí³, îêð³ì ïî-
êàç³â?

— Ï³ä ÷àñ Ëîíäîíñüêîãî òèæ-

íÿ ìîäè âëàøòîâóþòü áàãàòî âå-
÷³ðîê òà âèñòàâîê, ïðèñâÿ÷åíèõ
òâîð÷îñò³ îêðåìèõ äèçàéíåð³â ³
ìîäíèõ áóäèíê³â. Êð³ì òîãî, â
ðàìêàõ òèæíÿ ìîäè îðãàí³çóâà-
ëè áëàãîä³éíèé àóêö³îí Heart &
Design Auction. Â³í çáèðàâ ãðî-
ø³ íà äîïîìîãó òèì, õòî ñòðàæ-
äàº â³ä âàä ñåðöÿ ³ õâîðîá ëå-
ãåíü. Ëîòè äëÿ àóêö³îíó íàäàëè
âñåñâ³òíüî â³äîì³ äèçàéíåðè —
Äæîí Ãàëë³àíî, Ìàðê Äæåé-
êîáñ, Êàðë Ëàãåðôåëüä ³ áàãàòî
³íøèõ.

— ×è âïëèâàº Ëîíäîíñüêèé
òèæäåíü ìîäè íà æèòòÿ ì³ñòà?

— Óâàãè äî ïîä³é òèæíÿ ìîäè
â Ëîíäîí³ çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ó
Íüþ-Éîðêó. Íàïðèêëàä, êîëè ÿ
áóëà â Àìåðèö³, òàêñèñòè ÷àñòî
íå çäîãàäóâàëèñÿ, ùî â³äáóâàþ-
òüñÿ ìîäí³ ïîêàçè. À òóò íàâ³òü
âîä³é, ç ÿêèì ÿ ¿õàëà, ïåðåæèâàâ
çà ñêîðî÷åííÿ òèæíÿ ìîäè. Çâ³ñ-
íî, öå ëèøå ÷àñòèíà âåëèêîãî
êóëüòóðíîãî æèòòÿ áðèòàíñüêî¿
ñòîëèö³. Ïðîòå ëîíäîíö³ ñòåæàòü
çà ¿¿ ïåðåá³ãîì ³ æâàâî îáãîâî-
ðþþòü íîâèíè

Розмовляла
Марія БЄЛЯЄВА,

“Хрещати ”

Вип с про рами “Тиждень
моди з Дар’єю Шаповаловою”
з Лондона дивіться на теле а-
налі “Київ” неділю 21 верес-
ня о 20.30.

С пермодель світ А нес Діін та дизайнер Генрі Холланд

Автор про рами “Неделя моды” Дар’я Шаповалова та Ро санда Ілінчіч

По аз модно о дизайнера Л елли Бартлі

Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ: “Ó Ëîíäîí³ 
ìîëîä³ äèçàéíåðè îòðèìóþòü 
ïðîïóñê ó ñâ³ò ìîäè”
Àâòîð ³ âåäó÷à ïðîãðàìè “Òèæäåíü ìîäè” — ïðî ñïåöèô³êó ëîíäîíñüêî¿ ìîäè
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ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíî-
ãî çàñ³äàííÿ IV ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàí-
íÿ 14.06.07 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

1. Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïè-
ò³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè.

2. Ïðî ïîðÿäîê ðîáîòè ç äîðó÷åííÿìè
âèáîðö³â äåïóòàòàì Êè¿âðàäè V ñêëèêàí-
íÿ.

3. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 14.06.2006 ¹ 14/14 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè”.

4. Ïðî âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ Îëåãà Îëü-
æè÷à.

5. Ïðî âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ ²âàíà Áàã-
ðÿíîãî.

6. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò “Âóëèöÿ Ìèêîëè Ãð³í÷åíêà, 6-8”.

7. Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êâàðòàëüíèé
êîì³òåò “Çàðèâàõà”.

8. Ïðî âèêîðèñòàííÿ 5 % â³äðàõóâàíü
çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ íà
áóëüâàð³ Ïåðîâà, 10-12 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

9. Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 31.10.06 ¹ 160/217 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ ñï³ëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äí³ïðî
Ìîòîðñ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ çàâåðøåí-
íÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä âèðîáíè÷î¿ áà-
çè íà ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 3 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

10. Ïðî äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” íà
ñïèñàííÿ áîðãó ïî îðåíäíèõ ïëàòåæàõ ï³ä-
ðîçä³ëàì Äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Óêðà¿íè òà ì³ñòà Êèºâà.

11. Ïðî äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” íà
ñïèñàííÿ áîðãó ïî îðåíäíèõ ïëàòåæàõ îð-
ãàí³çàö³ÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ó ì. Êè-
ºâ³.

12. Ïðî äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” íà
ñïèñàííÿ áîðãó ïî îðåíäíèõ ïëàòåæàõ Êè-
¿âñüêîìó ì³ñüêîìó òà ðàéîííèì ó ì. Êè-
ºâ³ â³éñüêîâèì êîì³ñàð³àòàì òà â³éñüêî-
âèì óñòàíîâàì.

13. Ïðî äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” íà
ñïèñàííÿ áîðãó ïî îðåíäíèõ ïëàòåæàõ
Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³.

14. Ïðî çâ³ëüíåííÿ Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿
àêàäåì³¿ âîäíîãî òðàíñïîðòó ³ìåí³ ãåòü-
ìàíà Ïåòðà Êîíàøåâè÷à-Ñàãàéäà÷íîãî â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåí³
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

15. Ïðî âèêîðèñòàííÿ 5 % â³äðàõóâàíü
çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà
âóë. Õàðê³âñüêå øîñå, 152 (ñåêö³ÿ À, êîð-
ïóñ 1) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

16. Ïðî âèêîðèñòàííÿ 5 % â³äðàõóâàíü
çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà
ïåðåòèí³ âóëèöü Åðíñòà ³ Ïóëþÿ ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

17. Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåíü äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 22.02.07 ¹ 172/883 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêó
ïðèéìàëüíþ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè”.

18. Ïðî çâ³ëüíåííÿ Àêàäåì³¿ ïðîêóðàòó-

ðè Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà.

19. Ïðî âèçíàííÿ òàêèì, ùî âòðàòèëî
÷èíí³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.05
¹ 624/3085 “Ïðî óòâîðåííÿ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿”.

20. Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåííÿ äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.04.03 ¹ 368/528 “Ïðî
ì³ñüêó ïðîãðàìó ñïðèÿííÿ â çàáåçïå÷åí-
í³ ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ òà
³íøèõ ñóäîâèõ îðãàí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà
2003—2005 ðîêè”.

21. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ê³ëüê³ñíîãî òà
ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó íàãëÿäîâî¿ ðàäè êî-
ìóíàëüíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ô³íàíñîâî-êðå-
äèòíî¿ óñòàíîâè “Êè¿âñüêèé ³ííîâàö³é-
íèé ôîíä”.

22. Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåííÿ äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè”.

23. Ïðî áóä³âíèöòâî ³íôåêö³éíîãî êîð-
ïóñó íà òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷-
íî¿ ë³êàðí³ ¹ 4 íà âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é, 17
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

24. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 16.12.05 ¹ 607/3068 “Ïðî âè-
íåñåííÿ ç òðàñè áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêî-
ãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî â
ì. Êèºâ³ òà ë³í³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òå-
íó ÷àñòèíè ñàäîâèõ ä³ëÿíîê Ðóñàí³âñüêèõ
³ Âîñêðåñåíñüêèõ ñàä³â”.

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

26. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Ñâÿòîøèí-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿ òà ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàí-
íÿ íà äåìîíòàæ òåïëîâèõ ìåðåæ, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

27. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà îáëàäíàííÿ.

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

29. Ïðî áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó ìàéíà êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà.

30. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà îáëàäíàííÿ ñèñòåìè àåðàö³¿ àåðî-
òåíêó ¹ 9 Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ òà
òåõí³÷íî¿ ³ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ íà éîãî âèãîòîâëåííÿ.

31. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 14.03.02 ¹ 353/1787 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè
çáåðåæåííÿ ³ ðîçâèòêó íàóêîâî-òåõí³÷íî-
ãî òà âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó àâ³àö³éíî¿
ãàëóç³ “Êè¿âñüêå íåáî”.

32. Ïðî áåçîïëàòíå ïðèéíÿòòÿ äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà ñâ³òëîôîðíîãî îá’ºêòà ïî
ïðîñïåêòó Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 12-ã ó Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

33. Ïðî íàäàííÿ çãîäè êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâàì íà ïðîäàæ íà êîíêóðåíò-
íèõ çàñàäàõ îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëå-
æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

34. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 19.12.06 ¹ 292/346 “Ïðî íàäàí-
íÿ çãîäè íà ïåðåäà÷ó äî äåðæàâíî¿ âëàñ-

íîñò³ îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà”.
35. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ïîçàøê³ëüíî-

ìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó “Êè¿âñüêèé Ïà-
ëàö ä³òåé òà þíàöòâà” òà òåàòðàëüíî-âè-
äîâèùíîìó çàêëàäó êóëüòóðè “Êè¿âñüêèé
àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè” íà ñïèñàííÿ
îñíîâíèõ çàñîá³â.

36. Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåííÿ äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.06.04 ¹ 322/1532.

37. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà.
(2 ïðîåêòè)

38. Ïðî áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó ìàéíà êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó.

39. Ïðî ïåðåäà÷ó ñïîðóä ³ ãîñïîäàðñüêèõ
ïðèì³ùåíü ó ïðîâóëêó Áåõòåðåâñüêîìó, 15
ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó) Êè-
¿âñüêîìó Ïîêðîâñüêîìó æ³íî÷îìó ìîíàñ-
òèðþ.

40. Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèéíÿòòÿ äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà æèòëîâîãî áóäèíêó ó
ïðîâóëêó ×åðâîíîàðì³éñüêîìó, 11.

41. Ïðî íàäàííÿ çãîäè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) íà ïðîäàæ Ïîñîëüñòâó Ðåñïóá-
ë³êè Êàçàõñòàí â Óêðà¿í³ íåæèòëîâîãî áó-
äèíêó íà âóë. Ìåëüíèêîâà, 51.

42. Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèéíÿòòÿ äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà áóä³âë³ ¹ 4 â³éñüêîâî-
ãî ì³ñòå÷êà ¹ 204.

43. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà.

44. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ñóá’ºêòàì ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ íà ñïèñàííÿ îñíîâíèõ çàñî-
á³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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

46. Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 10.07.03 ¹ 584/744
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåíü ïðî ãîëîâ-
í³ óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿ òà ³íø³ ñòðóê-
òóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

47. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çàê³í÷åíèõ áóä³âíèöòâîì îá’ºêò³â
êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ —”Áóä³âíèö-
òâî íàäçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó ÷å-
ðåç ïðîñïåêò ×åðâîíèõ Êîçàê³â íà ïåðå-
òèí³ ç âóë. Ëàéîøà Ãàâðî”.

48. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êè-
ºâà çàê³í÷åí³ áóä³âíèöòâîì îá’ºêòè êîìó-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ —”Áóä³âíèöòâî
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà ïåðåòèí³ ïðîñï.
Âàòóò³íà ç âóë. Áàëüçàêà (ïåðøà ÷åðãà)”.

49. Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãî-
âîð³â îðåíäè òà íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè.

50. Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðîäîâæåííÿ
ðåã³îíàëüíèì â³ää³ëåííÿì Ôîíäó äåðæàâ-
íîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó ñòðîêó
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà íåçàâåð-
øåíîãî áóä³âíèöòâà — ãîñïîäàð÷îãî áëî-
êó ç ãðàäèðíåþ íà ïðîñïåêò³ Àêàäåì³êà
Ãëóøêîâà, 42 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-
òà Êèºâà ç ïåðåïðîô³ëþâàííÿì éîãî ó âè-
ðîáíè÷î—ñêëàäñüê³ òà îô³ñí³ ïðèì³ùåí-
íÿ.

51. Ïðî ñòâîðåííÿ çàêðèòîãî àêö³îíåð-
íîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âñüêèé Ìåä³à Õîë-
äèíã”.

52. Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðîäîâæåííÿ
ðåã³îíàëüíèì â³ää³ëåííÿì Ôîíäó äåðæàâ-
íîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó ñòðî-

êó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà íåçà-
âåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — ïðîô³ëàêòîð³þ
200 ì³ñöü òà ¿äàëüí³ íà 720 ì³ñöü â ï³î-
íåðòàáîð³ “Ñàëþò” íà 25-ìó êì Õàðê³â-
ñüêîãî øîñå.

53. 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”

54. Ïðî ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïî âè-
â÷åííþ ïèòàííÿ äîö³ëüíîñò³ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.11.2005ð. ¹ 389/2850 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 24.06.2004ð. ¹ 322/1532 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ïåðåë³êó áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êè-
ºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñ-
òàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîøòè”.

55. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äåòàëüíîãî ïëà-
íó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü ²ëë³ Åðåíáóð-
ãà, Êîðîëåíê³âñüêî¿, Áàéêîâî¿, Áîæåíêà,
çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó àäì³-
í³ñòðàòèâíîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

56. Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëà-
íó òåðèòîð³¿ ì³êðîðàéîíó “Æóëÿíè” â Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

57. Âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.02.2007 ¹ 111/772
“Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â “Æèòëîâ³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â ç
îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó 
7-ìó òà 8-ìó ì³êðîðàéîíàõ æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Îñîêîðêè — Öåíòðàëüí³ ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” (Ä 1744)

58. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.10.2006
¹ 185/242 “Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëîâ³íâåñòáóä-ÓÊÁ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì (äðóãà ÷åðãà
áóä³âíèöòâà) íà âóë. Âåëèê³é Êèòàéñüê³é,
55-57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”
(À 9673)

59. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.11.2005
¹ 548/3009 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä” (À 8776)

60. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006
¹ 484/541 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³
Ãðå÷ê³âñüê³é Ãàíí³ Âàëåð³¿âí³ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ïðèáóäîâàíîãî íåæèòëî-
âîãî ïðèì³ùåííÿ äëÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ
ïîñëóã íàñåëåííþ ç óêð³ïëåííÿì ñõèëó òà
áóä³âíèöòâîì ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè íà âóë.
Ëüâà Òîëñòîãî, 29 â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³” (À 10195)

61. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ï. 42 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004
¹ 125/1335 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïîíîâëåííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
25.06.2004 ¹ 63-6-00138 (À 9737)

62. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 419-
24/1829 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ” (À 10019)

63. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.11.2005
¹ 474/2935 “Ïðî ïåðåäà÷ó Öåíòðàëüíî-
ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó áóä³âåëüíîìó óïðàâ-
ë³ííþ (ãîñïðîçðàõóíêîâîìó) çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
òà ïàðê³íãàìè íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 30-
à òà íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 40 (ä³ë. 15,
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ä³ë. 16 íà òåðèòîð³¿ â/ì ¹ 147) ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” (À 9735).

64. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ï. 31 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.04.2004
¹ 237/1447 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ” (À 9832).

65. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÊÈ-
¯ÂÑÜÊÈÉ ÕÎËÎÄÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ ¹ 2”
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîì-
ïëåêñó áóä³âåëü òà ñïîðóä ó ïðîâ. ×åðâî-
íîàðì³éñüêîìó, Ç ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (ª 0489).

66. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÊÎÌÏÀÍ²ß ÅÒÐÅÊÑ” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 119 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (ª 0466).

67. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñï³ëü-
íîìó óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “ï³äïðèºìñòâó “ÀÐÃÎ
ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ” (òîâàðèñòâî ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêî¿ áàçè íà âóë.
ßìñüê³é, 34-36 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (ª 0248).

68. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñï³ëü-
íîìó óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “ÀÐÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ,
ËÒÄ” (òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë.
Õðåùàòèê, 50, ë³ò. “À” ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ª 0534).

69. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êëàñèê” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áðèçêàëüíîãî
áàñåéíó ç ï³äâàëüíèì ïðèì³ùåííÿì äëÿ
âëàøòóâàííÿ çàêëàäó òîðã³âë³ ç éîãî ïî-
äàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿì íà ïëîù³ Ëüâ³âñüê³é, 8-á (ë³òåðà “À”)
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (Ä 1762).

70. 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).

71. Ïðî ïåðåäà÷ó áëàãîä³éí³é îðãàí³çà-
ö³¿ “Áëàãîä³éíèé Ôîíä “Ëåëåêà ä³òÿì” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ðåêðåàö³éíîãî òà ñïîðòèâíî-òó-
ðèñòè÷íîãî öåíòðó íà îñòðîâ³ Æóê³â ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (À 2481).

72. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÀßÍÀ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë.
Þð³ÿ Øóìñüêîãî, 3-à ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ (Ä 1257).

73. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ßÂ²Ð-ÏËÞÑ” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêî-òîð-
ãîâåëüíîãî, ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà
ïàðê³íãàìè íà âóë. Ïðèð³÷í³é (á³ëÿ çàòî-
êè Ñîáà÷å Ãèðëî) ó Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ (Ä 2593).

74. Ïðî ïåðåäà÷ó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ
ÊÎÐÏÎÐÀÖ²ß” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
êîìïëåêñó áóä³âåëü ³ ñïîðóä äåìîíñòðà-
ö³éíî-òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç êîìïëåêñîì
ñóïóòí³õ ïîñëóã, ñòàíö³¿ òåõîáñëóãîâóâàí-
íÿ òà àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó íà âóë.
Âåëèêà Îêðóæíà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ (Ä 2344).

75. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÅÊÒÎÐ ÑÊ” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êóëüòóðíî-îçäî-
ðîâ÷îãî öåíòðó, òóðèñòè÷íîãî ì³ñòå÷êà
ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â íà âóë. Ïðèð³÷í³é (á³-
ëÿ çàòîêè Ñîáà÷å Ãèðëî) ó Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ (Ä 2666).

76. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÔÎ-
ÐÓÌ-ÄÑ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü
³ ñïîðóä ï³äïðèºìñòâà íà âóë. Æìåðèí-
ñüê³é, 1 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ (À
6399).

77. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíà êîìïà-
í³ÿ “Ñòèëü ³ êîìôîðò” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
ïàðê³íãîì íà âóë. Òåïëîâîçí³é ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ (Ä2317).

78. Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â “Æèòëîâ³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ ðåñòàâðàö³¿ ³ñíóþ÷îãî æèòëî-
âîãî áóäèíêó òà áóä³âíèöòâà íîâîãî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Çëà-
òîóñò³âñüê³é, 14-18 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ (Ä 1043).

79. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÅËÂ²ÊÑ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñ-
íîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì òà íàçåìíèì ïàð-
ê³íãîì òà áëàãîóñòðîþ ëàíäøàôòíî¿ çîíè
íà ïåðåòèí³ âóë. Áîðùàã³âñüêî¿ òà ïðîñï.
Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ (Ä 2756).

80. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “²ìïåêñ-Ïðîåêò” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 6 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ (Ä 1148).

81. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÊÂÀÒ²ÊÀ XXI”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñó, òåí³ñíèõ êîðò³â, ôóòáîëüíèõ
òà áàñêåòáîëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, çîíè â³ä-
ïî÷èíêó òà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â íà âóë.
Ïðèð³÷í³é (á³ëÿ çàòîêè Ñîáà÷å Ãèðëî) ó
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (Ä 2668).

82. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íñüê³ áóä³-
âåëüí³ ³íâåñòèö³¿” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî
áóäèíêó (ñòàðòîâîãî äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
êâàðòàëó) ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà îô³ñ-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. Øîëîì-
Àëåéõåìà, 7-à-11-á ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ (Ä 2325).

83. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “ÌÎÑÒÎÂÓÄ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåð-
õîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ (Ä 1553).

84. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Òðèêîòàæíà ôàáðèêà “Ðî-
çà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ñêëàäó óòèëþ íà
âóë. Ë³í³éí³é, 7 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
(À 7660).

85. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àãðîïðîìèñëîâà
êîìïàí³ÿ “Ãðåéí Ëàéí” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ðåêðåàö³éíî-îçäîðîâ÷îãî êîì-
ïëåêñó ç çàêëàäîì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ ç áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà
17-ìó ê³ëîìåòð³ àâòîäîðîãè Êè¿â-²ðï³íü ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ (Ä 2330).

86. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “²íâåñò-
áóä-11” òà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ ô³ðìà “Åð³äàí” äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
âèðîáíè÷î¿ áàçè íà âóë. Êîëåêòîðí³é, 3-á
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 3812).

87. Ïðî îôîðìëåííÿ ²íñòèòóòó ã³äðîá³î-
ëîã³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³-
âåëü òà ñïîðóä ³íñòèòóòó íà ïðîñï. Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäó, 12 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
(8890).

88. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñîë³äàðí³ñòü —
Ïëþñ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðÿäó òèì-
÷àñîâèõ çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ òîðãîâåëüíèõ ïà-
â³ëüéîí³â íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 14-å â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (À 4130).

89. Ïðî ïîíîâëåííÿ Ñëóæá³ áåçïåêè
Óêðà¿íè äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó íà
ïåðåòèí³ âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà òà ïðîñï. Ãå-
ðî¿â Ñòàë³íãðàäà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
(À 8259).

90. Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè êî-
ëåäæó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà Íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëî-
ã³é (ÊÐÃ ÍÓÕÒ) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ëàáîðàòîðíîãî
êîðïóñó òà ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. ×è-
ãîð³íà, 57 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ (À 5964).

91. Ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ì³ñüêîìó ìåäè÷íîìó öåíòðó ïðîáëåì ñëó-
õó òà ìîâëåííÿ “ÑÓÂÀÃ” äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó ïîë³êë³í³-
êè íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 43-à ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (À 7759).

92. Ïðî îôîðìëåííÿ äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é
ë³êàðí³ ¹ 4 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³êè òà äèòÿ÷îãî ñòà-
ö³îíàðó íà ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà,
3 òà âóë. Àêàäåì³êà Ñòðàæåñêà, 6-à ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 4087).

93. Ïðî îôîðìëåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 5 ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ë³êó-
âàëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ òà ñêëàäñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â³äïî÷èíêó, 11 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ (À 2335).

94. Ïðî íàäàííÿ äåðæàâíîìó êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó ïî îõîðîí³, óòðèìàí-
íþ òà åêñïëóàòàö³¿ âíóòð³øí³õ âîäîéì ì.
Êèºâà “Ïëåñî” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ î÷èñíèõ ñïîðóä çëèâîâèõ âîä íà âóë.
Åëåêòðîòåõí³÷í³é, æ/ì Âèãóð³âùèíà —
Òðîºùèíà (2-ãà ÷åðãà) ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ (Ä 1100).

95. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà òðèêîòàæíà
ôàáðèêà “Ðîçà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ðå-
ìîíòíî-ìåõàí³÷íîãî öåõó òà ñêëàäó ñèðî-
âèíè íà âóë. Íîâîâîêçàëüí³é, 41 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 3049).

96. Ïðî ïåðåäà÷ó ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³
“Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñüêî¿ ïàðàô³¿ Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ õðà-
ìó íà âóë. Ðàéäóæí³é, 4-ã ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ (À 2933).

97. Ïðî îôîðìëåííÿ Íàö³îíàëüí³é
àêàäåì³¿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü
òà ñïîðóä àêàäåì³¿ íà ïðîñï. ×åðâîíîçî-
ðÿíîìó, 98 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
(5900).

98. Ïðî îôîðìëåííÿ äåðæàâíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó äîñë³äíîìó êîíñòðóêòîðñüêî-
òåõíîëîã³÷íîìó áþðî “Ôîòîí” ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîíñòðóêòîð-
ñüêî-òåõíîëîã³÷íîãî êîðïóñó, ñêëàäó, ãà-
ðàæó òà ïðîõ³äíî¿ íà âóë. Ôðóíçå, 160 â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (À 3655).

99. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äî-
÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “Óïðàâë³ííÿ ñïå-
ö³àëüíèõ ìàøèí ¹ 2” â³äêðèòîãî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà “Áóäìåõàí³çàö³¿” äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³
ñïîðóä âèðîáíè÷î¿ áàçè ó ïðîâ. Äåðåâî-
îáðîáíîìó, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
(8480).

100. Ïðî ïåðåäà÷ó àâòîãàðàæíîìó êî-
îïåðàòèâó “Ï²ÂÍ²×” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðà-
æ³â íà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, 93 ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (9840).

101. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãðîìàäÿíèíó Ðÿáîâó Âîëîäèìèðó Âîëî-
äèìèðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ êàôå íà âóë. 15-³é Ñàäîâ³é, 44 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ (Ä 0939).

102. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà
ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ àâòîøêîëè íà âóë,
Äåãòÿð³âñüê³é, 8-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ (À 5569).

103. Ïðî ïåðåäà÷ó êîîïåðàòèâó àâòî-
ñòîÿíîê “Ðàéäóãà” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
ðîçì³ùåííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ òèì÷àñîâî¿ àâòîñòîÿíêè íà ïðîñï.
Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 22-24 ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ (À 4203).

104. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ —
ô³çè÷í³é îñîá³ Êóçíåöîâ³é Ëþäìèë³ Âà-
ñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ç ïðîäàæó õë³-
áîáóëî÷íèõ âèðîá³â íà âóë. Ñòåïàíà Îë³é-
íèêà, 9-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 1538).

105. Ïðî ïåðåäà÷ó àâòîêîîïåðàòèâó ïî
áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ ãàðàæ³â “Àâòîìîá³ë³ñò” çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ãàðàæ³â íà âóë. Ìàëèíñüê³é, 20 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ (À 6163).

106. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÌÎÁ²ËÜÍÈÉ
ÇÂ’ßÇÎÊ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ áóä³âåëü àâòîìîá³ëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà íà âóë. Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöüêîãî, 
1-ç ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 6578).

107. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÀÍ 2000” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ï-
ðà, 9-à ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (Ä 2632).

108. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³-
çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Êîâàëþ Âà-
ëåíòèíó Äìèòðîâè÷ó äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ãà-
ðàæíèõ áîêñ³â ï³ä ìàãàçèí-àâòîñàëîí ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà ï³ä ïóíêò ñåðâ³ñ-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ç â³äêðèòèìè àâòî-
ñòîÿíêàìè ç íàñòóïíîþ ¿õ åêñïëóàòàö³ºþ
òà îáñëóãîâóâàííÿì òà êîîïåðàòèâó ïî áó-
ä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
ñòîÿíîê “Êîîïåðàòèâíà — 6” äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ï³äçåìíèõ àâòî-
ñòîÿíîê íà âóë. ²ðï³íñüê³é, 62-á ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ (À 5368).

109. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ðàï³ä ÊÄ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áàçè â³äïî÷èíêó ñ³ìåéíîãî òèïó
íà âóë. Ë³ñí³é, 1-å ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
(À 7558).

110. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ôëàìåíêî” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ñåðâ³ñíî-îô³ñíèõ áóä³âåëü íà âóë.
Äîðîãîæèöüê³é, 1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ (À 6160).

111. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÎÑÂ²-ÁÓÄ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-òîðãîâåëü-
íîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà ïðèáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ ³ ï³äçåìíèì òà íàçåìíèì
ïàðê³íãàìè íà âóë. Õîðèâà (ë³òåðè “Ã”,
“Ä”, “Å”, “Æ”) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ (Ä
2397).

112. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà
ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” òà òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÍÎÂ² ÏÅÐ-
ÑÏÅÊÒÈÂÈ ÏËÞÑ” äëÿ áóä³âíèöòâà
îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèáóäîâà-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè, â³äïîâ³äíîþ ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà íà-
çåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ íà âóë. Ì³ëþòåíêà,
28-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (Ä 2352).

113. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà
ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” òà òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íâåñòèö³éíà
êîìïàí³ÿ “ÓÊÐÁÓÄÀËÜßÍÑ” äëÿ áóä³â-
íèöòâà îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè, â³äïîâ³ä-
íîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ, ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì òà íàçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ íà âóë.
Áðàòèñëàâñüêà, 32-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ (Ä 2349).

114. Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â “Æèòëîâ³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ¹ 26 (òðåòÿ ÷åðãà áóä³âíèö-
òâà) äëÿ áóä³âíèöòâà áëîêó ïîáóòîâîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà ï³äçåìíî¿ àâòîñòîÿíêè ó
3-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó “Ïî-
çíÿêè” ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 8700).

115. Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â “Æèòëîâ³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè òà ïàðê³íãîì íà ðîç³ âóë. Àëìà-Àòèí-
ñüêî¿ òà ïðîâ. Ñåíîâàíñüêîãî ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ (Ä 1208).

116. Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â “Æèòëîâ³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ¹ 8 (äðóãà ÷åðãà áóä³âíèöòâà)
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ó 3-
îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó “Ïî-
çíÿêè” ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 8256).

117. Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â “Æèòëîâ³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ¹ 6 òà ¹ 27 (äðóãà ÷åðãà áó-
ä³âíèöòâà) äëÿ áóä³âíèöòâà áëîêó ïîáóòî-
âîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ï³äçåìíî¿ àâòîñòî-
ÿíêè ó 3-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñè-
âó “Ïîçíÿêè” ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À
8257).

118. Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â “Æèòëîâ³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ¹ 17 (äîäàòêîâà òåðèòîð³ÿ)
äëÿ áóä³âíèöòâà äèòÿ÷îãî ñàäêà-øêîëè ó
3-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó “Ïî-
çíÿêè” ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 9437).

119. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
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íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ô²ÍÄÆÅÊ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëî-
âîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè íåÿñèëè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè, ïàðê³íãîì òà ñïîðòèâ-
íèì ìàéäàí÷èêîì íà âóë. Ðàéäóæí³é ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ (Ä 1489).

120. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÐÎÍ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè íà Ñòîëè÷íî-
ìó øîñå, 58 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
(À 8178).

121. Ïðî ïåðåäà÷ó ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³
Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè “Ñâÿòî-
ãî ïðîðîêà ²ëë³” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ öåðêâè â êâàðòàë³ ¹ 1 Êè¿âñüêîãî ë³ñ-
íèöòâà Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî
ãîñïîäàðñòâà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
(Ä 0169).

122. Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “À. Ê. Â.” äî-
ãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ðèíêîâîãî êîìïëåêñó íà áóëüâ. ×îêîë³â-
ñüêîìó, 5-7 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
(À 9494).

123. Ïðî ïåðåäà÷ó ì³æíàðîäíîìó áëà-
ãîä³éíîìó ôîíäó “Ìóçåé ³ñòîð³¿ ïîâ³òðî-
ïëàâàííÿ ³ àâ³àö³¿ ³ì. ². Ñ³êîðñüêîãî” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåñòàâðàö³¿ ç ïðèñòî-
ñóâàííÿì íåæèòëîâîãî áóäèíêó ç ïîäàëü-
øîþ éîãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿì éîãî ï³ä îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ ì³æíà-
ðîäíîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Ìóçåé ³ñòî-
ð³¿ ïîâ³òðîïëàâàííÿ ³ àâ³àö³¿ ³ì. ². Ñ³êîð-
ñüêîãî” òà ìóçåé ³ñòîð³¿ ïîâ³òðîïëàâàííÿ
³ àâ³àö³¿ ³ì. ². Ñ³êîðñüêîãî íà âóë. ßðîñëà-
â³â Âàë, 15-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.
(6609).

124. Ïðî ïåðåäà÷ó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï.
×åðâîíîçîðÿíîìó, 150-162 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ (À 6792).

125. Ïðî íàäàííÿ Íàö³îíàëüíîìó óí³-
âåðñèòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó
Óêðà¿íè (ÍÓÔÂÑÓ) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó ç ïðèì³-
ùåííÿìè ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì, ç ÷àñòêî-
âîþ ðåêîíñòðóêö³ºþ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä òà îáëàøòóâàííÿì ïðèëåãëî¿ òåðè-
òîð³¿ íà âóë. Äèìèòðîâà, 8-12 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ (Ä 1576).

126. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÎË²ÃÐÀÔÒÐÅÈÄ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-àäì³í³ñòðàòèâíî¿
áóä³âë³ íà âóë. Ìàøèíîáóä³âí³é, 50 ë³ò. “Ê”
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 5046).

127. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Àâòîòðàíñïîðòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî 13002” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
îðãàí³çàö³¿ ñòîÿíîê ðóõîìîãî ñêëàäó òà
ðîçì³ùåííÿ çîíè â³äïî÷èíêó íà âóë. Ê³-
ðîâîãðàäñüê³é, 15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ (À 2143).

128. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêèé çàâîä ãó-
ìîâèõ òà ëàòåêñíèõ âèðîá³â” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä çàâîäó íà âóë.
Àìóðñüê³é, 6 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (À
0372).

129. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ñêëàäñüêèõ ïðè-
ì³ùåíü âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ ç ï³ä-
çåìíî-íàçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ïîëüî-
â³é, 87-89 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
(Ä 1652).

130. Ïðî ïåðåäà÷ó äåðæàâíîìó òåðèòî-
ð³àëüíî-ãàëóçåâîìó îá’ºäíàííþ “Ï³âäåí-
íî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ îô³ñíîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåííÿ-
ìè òîðã³âë³ ³ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ñàêñàãàí-
ñüêîãî, 73 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
(Ä 2044).

131. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÍÂÅÑÒ ÏËÞÑ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
íà áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå, 6 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ (Ä 1953).

132. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÔÎÊ-Ñ²ÃÌÀ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóë. Ãàðìàòí³é, 25/2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ (À 6749).

133. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ, â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀÏ²ÒÀË-
ÏÐÎÔÁÓÄ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïðè-
ì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 14-á â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ (Ä 2401).

134. Ïðî ïåðåäà÷ó ñóá’ºêòàì ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷íèì îñîáàì
Êðîòîâó ªãîðó Äàíèëîâè÷ó òà Â³äåíñüêî-
ìó Â’ÿ÷åñëàâó Ëåîí³äîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. Àðõ³òåêòî-
ðà Âåðáèöüêîãî, 1 (ë³òåðè X, Ê) ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ (À 8566).

135. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²Ñ²ÄÀ-IVF” (ï³ä-
ïðèºìñòâî ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè) çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïîëîãîâîãî áó-
äèíêó òà áàãàòîïðîô³ëüíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàð-
í³ íà ðîç³ áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå òà ïðîñï.
Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ (Ä 1871).

136. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “Óñï³õ-21 ñòî-
ë³òòÿ” äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó ç òåõ-
í³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â íà
âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ (Ä 1496).

137. Ïðî îôîðìëåííÿ 195 Öåíòðàëüí³é
áàç³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè òðàíñïîðòó (â³éñü-
êîâ³é ÷àñòèí³ Ò0710) ïðàâà êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü òà ñïîðóä â³éñü-
êîâî¿ ÷àñòèíè íà âóë. Ìàãí³òîãîðñüê³é, 5
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 4806).

138. Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ “ÑÏÅÖÆÈÒËÎÔÎÍÄ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ó
ïðîâ. Ìîòîðíîìó, 3-à, 4, 6, 8 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ (À 9293).

139. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Òðåñò Êè¿âñïåöáóä” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
íà âóë. Ñïàñüê³é, 31-á ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ (À 2356).

140. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÑÌÀ-ÊÐÈÌ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷îãî àäì³í³ñòðàòèâíî-
îô³ñíîãî áóäèíêó ç áóä³âíèöòâîì ãîòåëü-
íî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãðî-
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 18 (ë³ò “Á”) ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ (Ä 2590).

141. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÁÊ Áóä-Á³çíåñ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-
ïîáóòîâîãî êîìïëåêñó íà ðîç³ âóë. Ãîðü-
êîãî òà âóë. Òåëüìàíà (çà áóäèíêîì ¹ 4)
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (Ä 0631).

142. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òåìçà Ãðóï” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
(ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó) (ë³òåðà “À”) íà
âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, 21 ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ (Ä 2396)

143. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß ²ÍÔÎÌÀÖ²ÉÍÈÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É” äëÿ áóä³â-
íèöòâà îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà
âóë. Æèëÿíñüê³é, 26 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ (À 6001).

144. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÎÑÏÎÄÀÐÍÈÊ”
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáëàøòóâàííÿ ðåê-
ðåàö³éíî¿ çîíè, â ïîºäíàíí³ âîäîéìèùà ç
áóä³âíèöòâîì ðîçâàæàëüíî-òîðãîâåëüíîãî
êîìïëåêñó íà ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó,
113 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. (Ä2242).

145. Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ìàëîìó
ï³äïðèºìñòâó “Ìèð” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ ïðèì³-
ùåíü íà âóë. Ìèõàéëà Ìàéîðîâà, 4 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³. (Ä0702).

146. Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ìàëîìó
ï³äïðèºìñòâó “Ìèð” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ñòàíö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ, ñêëàäñüêèõ òà îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 26 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³. (Ä 1444).

147. Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2004 ¹ 953/2345
“Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðñåë” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿí-
êîþ íà âóë. Ñàëþòí³é ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”. (À-10193).

148. Ïðî â³äì³íó ïóíêòó 9 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.04.2004
¹ 237/1447 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”. (À-10192).

149. Ïðî â³äì³íó ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.07.2003 638-
8/798 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ”. (À-10191).

150. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Øàëî-
ìººâó ªâãåíó Âîëîäèìèðîâè÷ó çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðåäóòí³é, 43 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ (À 9652).

151. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Äóäíèê
Ìàð³¿ Ìèõàéë³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ðåäóòí³é, 45à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
(À 9653).

152. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ñ³íåëü-
íèê Îëüç³ Âîëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ì³÷ó-
ð³íà, 42 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ (À 8877).

153. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êåí³
Ñåðã³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êâ³ò-
êè-Îñíîâ’ÿíåíêà, 10-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ (À 9337).

154. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êåí³
Îëåêñàíäðó Ìàòâ³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êâ³ò-
êè-Îñíîâ’ÿíåíêà, 10-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ (À 9338).

155. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì
ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Îáîëîíü-2”, çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíî-
ãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. 1-³é òà 2-³é Ïðî-
äîëüí³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (À 7128).

156. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó ²âàíî-
âó Àíàòîë³þ Àíäð³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ôåî-
ôàí³âñüêîìó, 59 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.
(À — 9594).

157. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìîéñå-
ºíêî Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñî-
ã³ðñüêîìó, 33 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.
(À — 9568).

158. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ñòðè÷àê
Íàä³¿ Ìèõàéë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó,
29 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. (À — 9565).

159. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ñòðè-
÷àêó Âîëîäèìèðó Âàñèëüîâè÷ó ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 31 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³. (À — 9564).

160. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ ×åðíÿ-
ºâ³é Þë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ.
Ëèñîã³ðñüêîìó, 48 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³. (À — 8170).

161. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Âîðîá-
éîâó ²âàíó Âàñèëüîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñî-
ã³ðñüêîìó, 50 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.
(À — 9566).

162. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Áàáàíî-
â³é Ç³íà¿ä³ Îëåêñ³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà Ëèñîã³ðñüêîìó
óçâîç³, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. 
(À — 9567).

163. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ðóìÿíöå-
â³é Àë³í³ Îëåêñàíäð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåð-
ìîíòîâà, 14-ä ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
(À 7442).

164. Ïðî ïåðåäà÷ó ãð. Õàëàìåíä³ Â³òà-
ë³þ Âÿ÷åñëàâîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ê³ðîâà, 16-ã ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
(À 9243).

165. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Êîìàð
Â³ò³ Âîëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîð³íí³é,
13-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíó (À 7260).

166. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ëîáà÷åâ-
ñüê³é Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîð³í-
í³é, 13-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (À 7259).

167. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêî
Ðà¿ñ³ Ìèõàéë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàëîìîâà, la ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 7430).

168. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ ²ëü÷åíêî-
Ñþéâ³ Ëåñ³ Âàñèë³âí³ äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëîêîìîòèâ-
í³é, 38 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 8291).

169. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Âàñèëè-
øåí³é Àíàñòàñ³¿ Âàñèë³âí³ ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ
³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäî-
â³é, 55, ä³ë. 185 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
(À 5181).

170. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ôîìåí-
êó Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. ²âàíà
Ôðàíêà, 1-º ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
(À 2863).

171. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êàäí³-
êîâó Îëåãó Â³êòîðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèðî-
í³âñüê³é, á³ëÿ áóäèíêó ¹ 1/23 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 7603).

172. Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 29.04.04
¹ 206/1416 “Ïðî ïîðÿäîê íàéìåíóâàííÿ
îá’ºêò³â ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, âøà-
íóâàííÿ ïàì’ÿò³ âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â ³ ïîä³é,
âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³”.

173. Ïðî ñòâîðåííÿ óìîâ òà ñïðèÿííÿ
ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè.

174. Ïðî âèïëàòó ïðåì³¿ ïðàö³âíèêàì
ãàëóç³ “Îñâ³òà” â ðîçì³ð³ ïîñàäîâîãî îêëà-
äó (ñòàâêè çàðîá³òíî¿ ïëàòè) äî ñâÿòà Äíÿ
ïðàö³âíèêà îñâ³òè.

175. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà ðåîð-
ãàí³çàö³þ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè — ³í-
òåðíàòó ¹ 3 äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ÿê³
çàëèøèëèñÿ áåç ï³êëóâàííÿ áàòüê³â 
³ì. Ä. Ç. Ìàíó¿ëüñüêîãî.

176. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

177. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ
“Ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ, âèêîíàííÿ òà
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà àäðåñíîþ çàãàëü-
íîì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ “Òâ³é ä³ì, òâîº
ïîäâ³ð’ÿ”.

178. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Òèïîâîãî ïî-
ëîæåííÿ ïðî êîìóíàëüíèé òåàòðàëüíî-âè-
äîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè, çàòâåðäæåíî-
ãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
10.07.03 ¹ 623/783.

179. Ïðî ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà
âóë. Ì³ëþòåíêà, 29 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИРІШИЛА:

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

1. Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïèò³â
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäîâèì
îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè.

2. Ïðî âèð³øåííÿ ïèòàíü çåìëåêîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ïðî çàòâåðäæåííÿ óãîä, óêëàäåíèõ Êè-
¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â³ä ³ìåí³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Ïðî ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ â
òàðèôàõ íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
æèòëîâî-áóä³âåëüíèì êîîïåðàòèâàì, îá’ºä-
íàííÿì ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â òà ³íøèì æèòëîâèì îðãàí³çàö³ÿì, íå-
çàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³.

5. Ïðî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè.

6. Ïðî ïåðåäà÷ó ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàí-
íÿ (ïîçè÷êó) Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ïðîôå-
ñ³éíîìó ë³öåþ ñôåðè ïîñëóã áóä³âë³ íà âóë.
Íèæí³é Âàë, 37, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà.

7. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 27.12.01 ¹ 208/1642 ç ïèòàíü ôîðìó-
âàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

8. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 29.04.04 ¹ 223/1433 “Ïðî íàäàííÿ
çãîäè Íàö³îíàëüíîìó Êèºâî-Ïå÷åðñüêîìó
³ñòîðèêî-êóëüòóðíîìó çàïîâ³äíèêó íà ïåðå-
äà÷ó ìàéíà â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïî-
çè÷êó) Ñâÿòî-Óñïåíñüê³é Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é
Ëàâð³ (÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ) Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè”.

9. Ïðî äåÿê³ çàõîäè ùîäî ïîë³ïøåííÿ ô³-
íàíñîâîãî ñòàíó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ”.

10. Ïðî áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó îñíîâíèõ çà-
ñîá³â ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Ïó-
òèâëÿ Ïóòèâëüñüêîãî ðàéîíó Ñóìñüêî¿ îá-
ëàñò³.

11. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà êîìóíàëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ.

12. Ïðî ë³êâ³äàö³þ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Æèòëîâèê”.

13. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 12.07.07 ¹ 1153/1814 “Ïðî çàõîäè,
ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ áóä³âíèöòâà
Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð³÷-
êó Äí³ïðî â ì³ñò³ Êèºâ³”.

14. Ïðî ïåðåäà÷ó æèëîãî áóäèíêó, ñëóæ-
áîâîãî æèòëà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

15. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 08.02.07 ¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó
ïðèâàòèçàö³¿ îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2007—2010 ðîêè”.

16. Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó.

17. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.06.2004 ¹ 3271537
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ïðàâî îðåíäè ÿêèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ
äî ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ),
òà ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêò³â â³äâåäåííÿ öèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê” òà
â³ä 26.04.2007 ¹ 494/1155 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ
äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-
íàõ)” (ª 0567).

18. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êàç³ìêó
Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëåâàäí³é, 48-â ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 5850).

19. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ (9 ïðîåêò³â) (1-À 7773) (2-À
5994) (3-À 5911) (4-À 6366) (5-À 4290) (6-À
2460) (7-À 5946) (8-À 5153) (9-À 8092).

20. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó

âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ (2 ïðîåêòè) (1-À 5562).

21. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ (3 ïðîåêòè) (1-À 5503) (2-À
6780) (3-À 7443).

22. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (12 ïðîåêò³â)
(1-À 7269) (2-À 7770) (3-À 7595) (4-À 6897)
(5-À 7145) (6-À 6260) (7-À 8645) (8-À 6933)
(9-À 6512) (10-À 8642) (11-À 8792) (12-À
8793).

23. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ (4 ïðîåêò³â) (1-À 6067) (2-
À 7041) (3-À 6818) (4-À 6744).

24. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ (2 ïðîåêòè) (1-À
8020) (2-À 5593)

25. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (4 ïðîåêòè) 
(1-À 10233) (2-À 7776) (3-À 7266) (4-À 7267).

26. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (1 ïðîåêò) (1-À
10069).

27. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ (1 ïðîåêò) (1-
À 8406).

28. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Äàðíèöüêîìó, Äåñíÿíñüêî-
ìó, Äí³ïðîâñüêîìó, Ïîä³ëüñüêîìó, Ñâÿòî-
øèíñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó, Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîíàõ (11 ïðîåêò³â) (1-À 9381) (2-
À 9478) (3-À 9951) (4-À 9723) (5-À 9527) (6-
À 10018) (7-À 9124) (8-À 93&) (9-À 9544)
(10-À 9528) (11-À 10048).

29. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ó Äàðíèöüêîìó, Äí³ïðîâñüêîìó, ÎáîËîí-
ñüêîìó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ ì. Êèºâà
äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà (8 ïðîåêò³â) (1-
¹ 249) (2-¹ 265) (3-¹ 141) (4-¹ 237) (5-
¹ 254) (6-¹ 39) (7-¹ 95) (8-¹ 69).

30. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãð. Ñòåøåíêà ªâãåí³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à, ÷ëå-
íà ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Àðñåíàëåöü”
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (¹ 288).

31. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Ì³÷óð³íåöü” ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (¹ 32).

32. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Ñàä-áóä³âíèê” ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (¹ 31).

33. Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âëàøòóâàííÿ áóä³âåëü-
íîãî ìàéäàí÷èêà (ïåð³îä áóä³âíèöòâà) íà
âóë. Ëåáåäºâà-Êóìà÷à, 14 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ (À 7918).

34. Ïðî ïåðåäà÷ó Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîí-
í³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ñâåðäëîâèíè àðòåç³àíñüêîãî âîäîïîñòà-
÷àííÿ íà âóë. Ìèêîëè Óøàêîâà, 1-à ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ (Ä 1733).

35. Ïðî ïåðåäà÷ó Óêðà¿íñüê³é Óí³îíí³é
Êîíôåðåíö³¿ Öåðêâè Àäâåíò³ñò³â ñüîìîãî
äíÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íå-
çàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà ï³ä ìå-
äè÷íèé öåíòð ç éîãî ïîäàëüøîþ åêñïëóàòà-
ö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Ëàðèñè Ðó-
äåíêî, 3 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 7686).

36. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Òðèêîòàæíà ôàáðèêà “Ðî-
çà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ñêëàäó óòèëþ íà âóë.
Ë³í³éí³é, 7 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (À
7660).

37. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà òðèêîòàæíà ôàá-
ðèêà “Ðîçà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ðåìîíòíî-
ìåõàí³÷íîãî öåõó òà ñêëàäó ñèðîâèíè íà âóë.
Íîâîâîêçàëüí³é, 41 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ (À 3049).

38. Ïðî ïåðåäà÷ó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèëèõ
áóäèíê³â íà âóë. Àííè Àõìàòîâî¿ ó 8-ìó ì³ê-
ðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ (Ä0550).

39. Ïðî îôîðìëåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìå-
äèöèíè êàòàñòðîô ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä çàêëàäó
(ï³äñòàíö³ÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà
ìåäèöèíè êàòàñòðîô ¹ 15) íà âóë. Åëåêòðî-
òåõí³÷í³é, 7 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (À 8146).

40. Ïðî îôîðìëåííÿ ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1 Ñî-
ëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ïîë³êë³í³êè íà âóë. Ãàðìàòí³é, 36 òà íà
ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 3 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ (À 8402).

41. Ïðî ïåðåäà÷ó ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ Óêðà-
¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó ïàðàô³¿ Ââåäåííÿ â Õðàì Ïðåñ-
âÿòî¿ Áîãîðîäèö³ â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
öåðêâè òà êàïëèö³ íà áóëüâ. Ðîìåíà Ðîë-
ëàíà, 10-À ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
(À 5099).

42. Ïðî ïåðåäà÷ó Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðà-
õóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîá-
íèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà-
¿íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ íåæèëîãî áóäèíêó àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,
92/2 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (À 6404).

43. Ïðî ïåðåäà÷ó àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñ-
òà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿
íà âóë. Ì³÷óð³íà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
(Ä 0834).

44. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “ÎÁÎËÎÍÜ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè íà âóë. Ïàâëà Äè-
áåíêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (À 3099).

45. Ïðî ïåðåäà÷ó Êè¿âñüê³é Ïàòð³àðõ³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêî-
ãî Ïàòð³àðõàòó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ïóøê³íñüê³é, 36 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ (À 3756).

46. Ïðî íàäàííÿ Äåðæàâíîìó íàóêîâî-äî-
ñë³äíîìó ³íñòèòóòó Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
³íñòèòóòó íà âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî, 8 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (À 4682).

47. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÊÎÐÁÎÒÀ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ç ïðî-
äàæó ðèòóàëüíèõ âèðîá³â íà âóë. Ïåòðà Çà-
ïîðîæöÿ, 26 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
(À 2789).

48. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñ-
òèö³ÿìè “ÞÐÎÌÀØ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ íåæèëî¿ áóä³âë³ ï³ä àäì³í³ñòðàòèâ-
íó íà âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7 (ë³òåðà “Ö”) ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (Ä 2244).

49. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êà-
ï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-ïîáóòîâîãî êîðïó-
ñó íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é, 33-37 (ë³ò. À) ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (À 6762).

50. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñóá’-
ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷-
í³é îñîá³ Êëèìåíêó ªâãåíó Ðîñòèñëàâîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ì³í³-ìàðêåòó íà âóë. Ìàðøàëà
Ìàëèíîâñüêîãî, 15/3 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ (À 6196).

51. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Êíèæêîâà äðóêàðíÿ íàóêî-
âî¿ êíèãè” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëîãî áóäèíêó —
îô³ñó íà âóë. Çëàòîóñò³âñüê³é, 2/4 ë³ò. Á ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À 6006).

52. Ïðî ïåðåäà÷ó ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó
êîîïåðàòèâó “Òåðåìîê-2” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðà-
æ³â íà âóë. Êðåéñåðà “Àâðîðà”, 16 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (À 4167).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки закритому 
акціонерному товариству “ФОЗЗІ” 
для експлуатації та обслуговування 

продовольчого магазину на вул. Миколи 
Кибальчича, 23 у Дніпровському районі 

м. Києва
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ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìè-
êîëè Êèáàëü÷è÷à, 23 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 792 697,00 ãðí. (äâà ì³ëü-
éîíè ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò
äåâ’ÿíîñòî ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³ä-
ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 15.08.2007).

3. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÔÎÇÇ²” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,1818 ãà çà 2 792 697,00 ãðí. (äâà
ì³ëüéîíè ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî äâ³ òèñÿ÷³
ø³ñòñîò äåâ’ÿíîñòî ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïðîäî-
âîëü÷îãî ìàãàçèíó íà âóë. Ìèêîëè Êè-
áàëü÷è÷à, 23 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó çàêðè-
òîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “ÔÎÇÇ²”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
14.08.2007 ¹ 66-6-00407.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÔÎÇÇ²” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à,
23 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³ä-
íî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1818 ãà íà âóë.
Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à, 23 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÔÎÇÇ²” â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÔÎÇÇ²”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради
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Ми всі тією чи іншою мірою пережили
подібне. Треба йти еть, треба припиняти
та е спіл вання, я е несе лиш оре й
приниження. Але все одно та хочеться
б ти саме з цією людиною, хочеться
щось довести їй, в чом сь її пере онати.
Та е б ває з дорослими людьми, і та е
б ває з підліт ами, оли спосіб життя ще
напівдитячий, а пристрасті вже ціл ом
дорослі. Вбивають одиниці. Незримі фа-
тальні пристрасті рід о доходять до та о-
о за острено о фінал . Але страждан-
ня — хай вони не призвели до вбив-
ства — мож ть б ти та ими ж нестерпни-
ми, я ими вони б ли в ероїні молодої,
можна навіть с азати, юної франц зь ої
письменниці Анн-Софі Брасм
(роман “Дихаю”, пере ладено з франц зь ої.
— Кальварія, 2008).

Ø³ñòíàäöÿòèð³÷íà Øàðëåíà çàäóøèëà ñâîþ ïîäðó-
ãó Ñàðó. Ñàðà çíóùàëàñÿ ç Øàðëåíè. Çíóùàëàñÿ ìàé-
ñòåðíî, ç³ çíàííÿì ñïðàâè, ³íòó¿òèâíî íàìàöóþ÷è áî-
ëüîâ³ òî÷êè Øàðëåíè. Êîëè Øàðëåíà âêîòðå ãîòîâà
ðîçïî÷àòè æèòòÿ áåç Ñàðè, òà çíàõîäèòü ñïîñ³á çíîâó
ïðèâ’ÿçàòè äî ñåáå íåâð³âíîâàæåíó ä³â÷èíó. Öå òðèâà-
ëî ê³ëüêà ðîê³â. Øàðëåíà íàìàãàëàñÿ ï³òè â³ä Ñàðè, íå
áà÷èòè ¿¿, çàáóòè ïðî íå¿. Àëå íå çìîãëà.

Â íå¿ íàâ³òü áóâ õëîïåöü, ÿêèé íàìàãàâñÿ äîïîìîã-
òè ¿é. Òóò ó ÷èòà÷à ìîæå âèíèêíóòè äóìêà, ùî Áðàñì
ïèøå íåïåðåêîíëèâî. Àäæå õëîïåöü äëÿ ø³ñòíàäöÿòè-
ð³÷íî¿ ä³â÷èíè — òî íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü. Çàðàäè þíàöü-
êîãî êîõàííÿ, ÿêùî ïîùàñòèòü éîãî ìàòè, ä³â÷àòà çà-
áóâàþòü óñå — ³ ïîäðóã, ³ íàâ÷àííÿ, ³ áàòüê³â. À Øàð-
ëåíà, ïîïðè çóñòð³÷ ç Ìàêñèìîì, íå çàáóëà Ñàðè. Êè-
íóëà õëîïöÿ é êèíóëàñÿ çíîâ ó âèð äåïðåñèâíèõ ñòî-
ñóíê³â ³ç æîðñòîêîþ ïîäðóãîþ. Ïåâíå, áóâàº ³ òàêå.
Õâîðîáëèâà ô³êñàö³ÿ òðàâìîâàíî¿ ä³â÷èíè-ï³äë³òêà íà
ò³é, õòî º äæåðåëîì ¿¿ íåçë³÷åííèõ òðàâì, íåâì³ííÿ äà-
òè ðàäó ö³é ñèòóàö³¿, êîëè äîëÿ äàº øàíñ íà äîïîìî-
ãó — òî âæå ïñèõ³÷íà õâîðîáà. ² íå õâîðîáà îäí³º¿ ëþ-
äèíè, à ÿêàñü ïîãàíî ä³àãíîñòîâàíà õâîðîáà ñîö³óìó.
Ùî ìàéæå íå ï³ääàºòüñÿ ë³êóâàííþ. Õî÷à ñîö³óì í³-
áèòî áëàãîïîëó÷íèé. Ïðèíàéìí³ ãîñòðèõ ñîö³àëüíèõ
ïðîáëåì ó íüîìó íåìàº. Àëå âíóòð³øíº ïåêëî îäíàê
ðîçâåðçëîñÿ â áàãàòüîõ äóøàõ...

Öå íå ïåðøèé â³äãóê íà “Äèõàþ” Àíí-Ñîô³ Áðàñì.
Ïîïðè òå, ùî óêðà¿íñüêèé ïåðåêëàä ïîïóëÿðíî¿ ó ñâ³-
ò³ êíèæêè ç’ÿâèâñÿ çîâñ³ì íåäàâíî, ¿¿ âæå ïðî÷èòàíî é
ïðîàíàë³çîâàíî. Àëå ÷èòàëè é àíàë³çóâàëè çäåá³ëüøîãî
ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ ïðèì³ðÿëè íà ñåáå äîëþ ãîëîâíî¿ ãå-
ðî¿í³. ß öþ êíèãó ÷èòàëà ïî-³íøîìó. ßê ìàòè ìîëîäî¿
ëþäèíè, êîòðà ïàì’ÿòàº ³ ñâî¿ þíàöüê³ òðàâìè.

Áàòüêè Øàðëåíè òàêîæ ïðèñóòí³ â ðîìàí³, îäíàê
äåñü òàì, íà çàäíüîìó ïëàí³. Âîíè íå º ãîëîâíèìè â
ö³é ³ñòîð³¿. Àëå ñàìå âîíè íàéá³ëüøå ö³êàâëÿòü ìåíå.
Â ¿õíüî¿ äî÷êè ãëèáîêèé íåâðîç. ×è ìîãëè âîíè äî-
ïîìîãòè ¿é? Äî ÿêî¿ ì³ðè áàòüêè ìîæóòü âòðó÷àòèñÿ ó
ñòîñóíêè ï³äë³òêà ç ðîâåñíèêàìè? Îñîáèñòî ìåí³, êî-
ëè ÿ áóëà ï³äë³òêîì, çäàâàëîñÿ, ùî áàòüêè ò³ëüêè çà-
âàæàþòü, ùî âîíè íå ïîâèíí³ âòðó÷àòèñÿ ó íå ñâî¿
ñïðàâè. Áàòüêè Øàðëåíè íå âòðó÷àëèñÿ àáî âòðó÷àëè-
ñÿ ì³í³ìàëüíî. Âîíè äàëè ä³â÷èí³ æèòòÿ. À òà çáóíòó-
âàëàñÿ ïðîòè ñàìîãî æèòòÿ. Ïîòÿã äî ñìåðò³ âèÿâèâñÿ
ñèëüí³øèì. Àëå Øàðëåíà íå ïîçáàâëÿº æèòòÿ ñåáå.
Âîíà âáèâàº ìàëåíüêó ñàäèñòêó-ïîäðóãó. Âîíà ó â’ÿç-
íèö³, à íå â áîæåâ³ëüí³. Ñîö³óì âèçíàâ ¿¿ ïñèõ³÷íî çäî-
ðîâîþ, òàêîþ, ÿêà çäàòíà â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ â÷èíêè.

² Øàðëåíà äèõàº. Äëÿ íå¿ äèõàííÿ º ÷èìîñü á³ëüøèì,
í³æ ïðîñòî ô³ç³îëîã³÷íèé àêò. Àäæå ä³â÷èíà õâîð³º íà
àñòìó, õâèëèíè ï³ñëÿ çàäóõè ñïîâíåí³ äëÿ íå¿ îñîáëè-
âèì çì³ñòîì... ×èíèòè òàê, ÿê Øàðëåíà, — íå âèõ³ä. Ó
ïðîñòîð³ ðåàëüíîñò³ í³õòî íå ìàº ïðàâà âáèâàòè. Àëå â
ÿêîìóñü íåçáàãíåííîìó ñâ³ò³ âèùî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ é òà-
êîþ, ÿê Ñàðà — öèí³÷íîþ, âëàäíîþ, áåçæàëüíîþ äî
ñëàáøèõ, — òàêîæ áóòè íå ìîæíà. ×è íå â öüîìó ñâîº-
ð³äíèé ïàôîñ ìàëåíüêîãî ïðèñòðàñíîãî ðîìàíó?
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Íàâ³ùî äèõàòè?
×èòàºìî ðàçîì
³ç ªâãåí³ºþ ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ

“Âñ³ ìè êèö³ ³ êîòè”
Ïðåì’ºðà â òåàòð³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà
Саме та назв має
п'єса знаної латвій-
сь ої письменниці та
поетеси Мари Заліте.
Прем'єра цьо о твор
раїнсь ою мовою (в

пере ладі Оле сандра
Ірванця) має відб ти-
ся завтра, в с бот ,
20 вересня на сцені
Національно о а аде-
мічно о театр імені
Івана Фран а. "Театр
фойє" — саме та

називається мала
сцена фран івців —
відчинить свої двері
перед лядачами о
16-й одині.

Ïîñòàíîâêó ñïåêòàêëþ
çä³éñíèâ ðåæèñåð Âàëåíòèí
Êóçüìåíêî-Äåë³íäå, à ðîë³
âèêîíóþòü Ëàðèñà Êàäèðî-
âà òà Ëåñü Ñåðäþê. Ïðîòÿãîì
äâîõ íå âåëüìè äîâãèõ ä³é
âîíè ðîçïîâ³äàòèìóòü ãëÿäà-
÷àì ³ñòîð³þ æèòòÿ, à òî÷í³-
øå — æèòò³â Ãåðìàí³ñà òà
Çåíòè, ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â. Íå-
ìîëîä³ óæå ëþäè, ÿê³ ïðîæè-
ëè íåëåãêî é íåïðîñòî, ³ îñü
óæå íà ñõèë³ â³êó ðàïòîì
ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî íå âñå ùå
ðîçêàçàíî îäíå îäíîìó, íå
âñ³ ïðèñòðàñò³ ïåðåæèòî, íå
âñ³ òàºìíèö³ ðîçêðèòî.

Î÷³êóºòüñÿ òàêîæ ïðèñóò-

í³ñòü íà ïðåì’ºð³ ñàìî¿ àâ-
òîðêè — ïàí³ Çàë³òå ìàº
ïðèáóòè ç Ðèãè äî Êèºâà ñà-
ìå ç îêàç³¿ ïîñòàíîâêè ¿¿
äðàìè. Ìàðà Çàë³òå — âè-
çíà÷íà ëàòèñüêà ïîåòåñà ³
äðàìàòóðã, ëàóðåàòêà ÷èñ-
ëåííèõ ëàòâ³éñüêèõ òà ì³æ-
íàðîäíèõ ë³òåðàòóðíèõ ïðå-
ì³é. Çîêðåìà âîíà º àâòîð-

êîþ ðîê-îïåðè ïðî íàö³î-
íàëüíîãî ãåðîÿ Ëàòâ³¿ Ëà÷-
ïëåñ³ñà, ³ öþ îïåðó ñòâîðå-
íî â ñï³âàâòîðñòâ³ ç ñàìèì
Ðàéìîíäîì Ïàóëñîì. Òàêîæ
Ìàðà Çàë³òå â³äîìà ÿê àê-
òèâíèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ ó
ñâî¿é êðà¿í³ ³ âçàãàë³ â Ïðè-
áàëòèö³. Ïåðåêëàâ ¿¿ ï’ºñó
óêðà¿íñüêîþ ïèñüìåííèê

Îëåêñàíäð ²ðâàíåöü. Öå
ïåðøå çíàéîìñòâî Ìàðè Çà-
ë³òå ç óêðà¿íñüêèì ãëÿäà÷åì.

Òîæ ìîæíà ñì³ëèâî ñòâåð-
äæóâàòè, ùî â íîâîìó òåàò-
ðàëüíîìó ñåçîí³ ãåîãðàô³ÿ
óêðà¿íñüêî¿ ñöåíè ðîçøè-
ðþºòüñÿ ùå áîäàé íà îäíó
êðà¿íó — Ëàòâ³þ

Інф. “Хрещати а”

Ïåðøèé ôåñòèâàëü “Ñâîº
ê³íî” â³äáóäåòüñÿ 7—16
æîâòíÿ â ñåë³ Ñòàðèõ Ïåò-

ð³âöÿõ, ùî çà 16 êì â³ä Êè-
ºâà. Ñàìå òàì ó÷àñíèêè ôåñ-
òèâàëþ — à öå 10 êîìàíä ³ç

ð³çíèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó — ïðî-
òÿãîì äåñÿòè äí³â çí³ìàòè-
ìóòü êîðîòêîìåòðàæí³ ñòð³÷-
êè. Ç-ïîì³æ íèõ æóð³ ôîðó-
ìó íà ÷îë³ ç ê³íîäðàìàòóð-
ãîì Ìàð³ºþ Âàéíî âèáåðå
íàéòàëàíîâèò³øèõ.

Ó Ñòàðèõ Ïåòð³âöÿõ ðîç-
òàøîâàíà ê³íîñòóä³ÿ êîìïà-
í³¿ “ÒàéìËàéí”, º ê³íîòåàòð.
Òîæ, çà ñëîâàìè ãîëîâè Ñòà-
ðîïåòð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè
Îëåêñàíäðà ªðåìè, óìîâè
äëÿ ïðîâåäåííÿ ôîðóìó º. À
íåêè¿âñüêà ïðîïèñêà ëèøå

äîäàñòü çàõîäó åêçîòèêè. Äî
òîãî æ öå ïîçáàâèòü ãîñòåé
ôåñòèâàëþ ïðîáëåìè ñëàâ-
íîçâ³ñíèõ ñòîëè÷íèõ ïðîáîê.

ªðåìà íàãîëîñèâ, ùî â ñå-
ëî ï³ä Êèºâîì óæå ïðè¿çäèâ
ôåñòèâàëü “Â³äêðèòà í³÷”. Ç
ðàä³ñòþ â³í ïðèéìå íà ñâî¿
òåðèòîð³¿ é íîâîñòâîðåíèé
ôîðóì — íàéïåðøå òîìó, ùî
íå õî÷å, àáè óêðà¿íñüêå ê³íî
çàíåñëè äî “×åðâîíî¿ êíè-
ãè”.

ßê çàçíà÷èâ ãîëîâà ôåñòè-
âàëþ “Ñâîº ê³íî” Ñåðã³é
Ä³õòåíêî, ãîëîâíîþ óìîâîþ
ó÷àñò³ ó íüîìó º áàæàííÿ ìî-
ëîäèõ ðåæèñåð³â ³ îïåðàòîð³â
âèÿâèòè ñâî¿ çä³áíîñò³, çíÿâ-
øè âëàñíó ñòð³÷êó áåçïîñå-
ðåäíüî íà ôåñòâèàë³, à íå ïî-
äàþ÷è ãîòîâó ðîáîòó äî ðîç-
ãëÿäó, ÿê öå áóâàº çàçâè÷àé.
Âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ âæå
çãîëîñèëèñÿ ìîëîä³ ìèòö³ ç
Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, ÑØÀ, ×åõ³¿,
Ïðèáàëòèêè.

Ó Ñòàðèõ Ïåòð³âöÿõ ïðî-
âåäóòü ìàéñòåð-êëàñè âèçíà-
í³ óêðà¿íñüê³ ê³íîìèòö³. Ðå-
æèñåð Þð³é ²ëüºíêî ïðî÷è-
òàº ëåêö³þ íà òåìó “Ôîðñ-
ìàæîð ó ðåæèñóð³”, à êîì-
ïîçèòîð Ìèõàéëî ×åìáåðæ³
ðîçïîâ³ñòü ïðî âèêîðèñòàí-
íÿ ìóçèêè â ê³íî. Òàêîæ ï³ä
÷àñ ôåñòèâàëþ áóäå çíÿòî
êë³ï íà íîâó ï³ñíþ ãóðòó
“Ãàéäàìàêè”, ÿêèé ïîêàæóòü
íà öåðåìîí³¿ çàêðèòòÿ. Â öåé
äåíü, 16 æîâòíÿ, êàðòèíè-
ïåðåìîæö³ ïîêàæóòü ó ñòî-
ëè÷íèõ ê³íîòåàòðàõ

Ê³íî çà äåñÿòü äí³â
Ïåðøèé ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü ó ñåë³ 
Ñòàðèõ Ïåòð³âöÿõ
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Гео рафія сцени столично о театр імені Фран а розширюється на одн раїн — Латвію

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Голова товариства льт ри "Сила д х " Роман
Л нь і дире тор іно омпанії "ТаймЛайн" Сер-
ій Діхтен о вчора о олосили про започат -
вання міжнародно о фестивалю "Своє іно".
За їхнім зад мом, він повинен стати полі оном
для молодих талантів, я і дістан ть на од
зняти власний фільм.

Голова фестивалю "Своє іно" Сер ій Діхтен о впевнений, що за 10 днів йо о часни и знім ть
справжні іношедеври
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Ðåçóëüòàò
ìàò÷ó
"Äèíàìî" —
"Àðñåíàë"
ìîæíà
ââàæàòè
ö³ëêîì
ñïðàâåäëèâèì

Â³êòîð ËÅÎÍÅÍÊÎ
çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó, åêñ-íàïàäíèê
êè¿âñüêîãî "Äèíàìî" ³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè

Ñïîäîáàâñÿ ëèøå äðóãèé òàéì ãðè Ë³ãè
÷åìï³îí³â "Äèíàìî" — "Àðñåíàë", ó ÿêîìó
êèÿíè ïîêàçàëè ãðó ð³âíÿ íàéñèëüí³øîãî
êëóáíîãî òóðí³ðó Ñòàðîãî Ñâ³òó. Â ïåðøîìó
æ í³ ï³äîï³÷í³ Þð³ÿ Ñüîì³íà, í³ "êàíîí³ðè"
íå âðàçèëè, à íàâïàêè, ìîæíà ñêàçàòè, ðîç-
÷àðóâàëè ñâî¿ìè ä³ÿìè íà ôóòáîëüíîìó ïî-
ë³ ñòàä³îíó "Äèíàìî" ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâ-
ñüêîãî.

Ó ãð³ ÷åðåç òðàâìó íå çì³ã âçÿòè ó÷àñòü íà-
ïàäíèê "Äèíàìî" Àðòåì Ì³ëåâñüêèé, àëå íå
äóìàþ, ùî â³í ñóòòºâî ï³äñèëèâ áè ãðó
êîìàíäè. Ùå ðàç íàãîëîøó: öå ãðàâåöü íå ºâ-
ðîïåéñüêîãî ð³âíÿ, òîæ ìîæå ïîêàçàòè ã³ä-
íèé ôóòáîë ò³ëüêè íà âíóòð³øí³é àðåí³.

"Äèíàìî" ç³ãðàëî ç îäíèì ôîðâàðäîì —
ãâ³íåéöåì ²ñìàåëåì Áàí´óðà, àëå ÿêáè Þð³é
Ñüîì³í âèïóñòèâ ç³ ñòàðòîâèì ñâèñòêîì äðó-
ãîãî íàïàäíèêà, òî íèì, íà ìîþ äóìêó, ìàâ
áè áóòè Ìàêñèì Øàöüêèõ. Â óçáåöüêîãî ëå-
ã³îíåðà á³ëüøå äîñâ³äó â ïîºäèíêàõ òàêîãî
ð³âíÿ, í³æ ó òîãî æ òàêè Àðòåìà Êðàâöÿ, à
öå â ìàò÷àõ ïðîòè êëóá³â êàë³áðó ëîíäîí-
ñüêîãî "Àðñåíàëó" ìàº äóæå âåëèêå çíà÷åí-
íÿ.

Ì³é êîëèøí³é êëóá áóâ â³ä ïåðåìîãè çà
îäèí êðîê, àëå âòðàòèâ êîíöåíòðàö³þ ³ çà-
äîâîëüíèâñÿ í³÷èºþ. ßê íà ìåíå, òàêèé ðå-
çóëüòàò ñïðàâåäëèâèé, îñê³ëüêè ñóïåðíèêè
ïîêàçàëè ïðèáëèçíî ð³âíèé êëàñ ãðè ³ íå çà-
ñëóãîâóâàëè íà ïîðàçêó â ñòàðòîâîìó ïîºäèí-
êó Ë³ãè ÷åìï³îí³â.

Áàãàòî çàïèòàíü âèêëèêàëè åï³çîäè, â
ÿêèõ áóëî çàáèòî ì'ÿ÷³. Ãàäàþ, ïåíàëüò³, ùî
éîãî ïðèçíà÷èâ ó âîðîòà "Àðñåíàëó" ³ñïàí-
ñüêèé àðá³òð Ìåä³íà Êàíòàëåõó, áóâ íà âñ³
ñòî â³äñîòê³â, à îñü êîëè âîðîòà äèíàì³â-
ö³â óðàçèëè ãîñò³, ìîæëèâî, ³ âèíèêëî ïî-
ëîæåííÿ ïîçà ãðîþ, îäíàê ñòâåðäæóâàòè öå
âàæêî, íàâ³òü ï³ñëÿ ê³ëüêîõ òåëåâ³ç³éíèõ ïî-
âòîð³â.

Ï³äîï³÷í³ Þð³ÿ Ñüîì³íà, ÿêîãî ÿ äóæå ïî-
âàæàþ ³ ââàæàþ îäíèì ³ç íàéàâòîðèòåòí³-
øèõ ôàõ³âö³â ñó÷àñíîãî ôóòáîëó, ç³ãðàëè â í³-
÷èþ ç ôàâîðèòîì ãðóïè. Áàæàþ éîãî êîìàí-
ä³ óñï³õ³â, àëå íåõàé Þð³é Ïàâëîâè÷ íà ìå-
íå íå îáðàæàºòüñÿ — ç íèí³øí³ìè ñêëàäîì
³ ð³âíåì ãðè "Äèíàìî" íå ñâ³òèòü âèõ³ä ³ç ãðó-
ïè ³ ïðîäîâæåííÿ áîðîòüáè çà ïî÷åñíèé òðî-
ôåé. Áóäó äóæå ðàäèé, ÿêùî ìî¿ ïðîãíîçè
íå ñïðàâäÿòüñÿ

Ùàñòÿ êè¿âñüêîãî "Äèíàìî" 
ó ñòàðòîâîìó ïîºäèíêó Ë³ãè
÷åìï³îí³â áóëî äóæå áëèçüêèì
Ôóòáîë³ñòè ëîíäîíñüêîãî "Àðñåíàëó" íå çíàþòü ïðèíöèï³â
ôåéºð-ïëåé
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Київсь е "Динамо" розпочало
свій новий сезон Лізі чемпіо-
нів з нічиї 1:1 домашньом по-
єдин з одним із рандів євро-
пейсь о о ф тбол , лондон-
сь им "Арсеналом". До перемо-
и підопічним Юрія Сьоміна не
вистачило лічених хвилин, та
най оловніше, що ра, я по а-
зали динамівці, додає справж-
ньо о оптимізм .

Êâèòêè íà ïîºäèíîê êèÿí ïðîòè ëîí-
äîíñüêîãî êëóáó áóëî ïðîäàíî áóêâàëü-
íî çà ê³ëüêà äí³â. Ö³íà íà íèõ ñòàíîâè-
ëà 100—300 ãðí. Çâ³ñíî, ùî â òàê³é ñèòó-
àö³¿ íå ìîãëè äîáðÿ÷å ïîïðàöþâàòè ³ çíà-
ìåíèò³ ñïåêóëÿíòè. Ïîñï³ëêóâàâøèñÿ ç
îäíèì ³ç íèõ, ä³çíàâñÿ, ùî çà êâèòêè âî-
íè öüîãî ðàçó áàãàòî íå áðàëè — ëèøå
ï³âòîðà-äâà íîì³íàëè, òà é ì³ë³ö³ÿ çà ¿õ-
íüîþ "ðîáîòîþ" ñòåæèëà äóæå ïèëüíî.
"Ïðèãàäóþ ïîºäèíîê Ë³ãè ÷åìï³îí³â "Äè-
íàìî" — "Ðåàë", îñü íà íüîìó ÿ çàðîáèâ
ñê³ëüêè, ùî íèí³ âèñòà÷èëî á íà òðè â³ä-
ïóñòêè â Êðèìó. Òåïåð ÷àñè çîâñ³ì íå
ò³",— ñêàçàâ Áîðèñ, ïîç³õíóâ ³ ï³øîâ ó
ïîøóêàõ ïîòåíö³éíèõ êë³ºíò³â.

Ùîäî ðîáîòè íàøî¿ ì³ë³ö³¿, òî öüîãî
ðàçó âîíà ïîïðàöþâàëà äóæå äîáðå. Íà
ìàò÷³ áóëî çàä³ÿíî á³ëüøå, í³æ òðè òèñÿ-
÷³ ñòðàæ³â ïîðÿäêó. Íà â³äì³íó â³ä ãðè
"Äèíàìî" ïðîòè ìîñêîâñüêîãî "Ñïàðòà-
êà", âîíè ïîâîäèëèñÿ äîâîë³ êîðåêòíî,
íå çàãëÿäàëè â î÷³ êîæí³é ëþäèí³, âáà-
÷àþ÷è â í³é ïîòåíö³éíîãî òåðîðèñòà. Äî
ñëîâà, âïåðøå íà ñòàä³îí³ "Äèíàìî" ³ìå-
í³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî ä³ÿëà ñèñòåìà
ïðîõîäó ç êâèòêàìè, ÿê³ ìàþòü ìàãí³òíèé
øòðèõ-êîä. Çðîáëåíî öå äëÿ òîãî, ùîá
íà àðåíó íå ïîòðàïëÿëè ëþäè áåç êâèò-
ê³â. À âò³ì, íà ãðó ç "Àðñåíàëîì" äåñü äî
òèñÿ÷³ "ïàñàæèð³â" áåç "ò³êåò³â" ïîòðàïè-
ëè. ßêèì ÷èíîì — öå âæå çàïèòàííÿ äî
îðãàí³çàòîð³â ìàò÷ó ³ ñòþàðä³â.

Ïðèõèëüíèê³â ëîíäîíñüêîãî "Àðñåíà-
ëó" íà ìàò÷³ áóëî íåáàãàòî — ïðèáëèçíî
ñîòíÿ. Ïåðåä ãðîþ ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ãðó-
ïîþ òåìíîøê³ðèõ ôàí³â "êàíîí³ð³â", ÿê³
ç³áðàëèñÿ á³ëÿ ïîðòðåòà Ëîáàíîâñüêîãî.
Îäèí ³ç íèõ íà ³ì’ÿ Äæîí ðîçïîâ³â, ùî
ïðè¿õàëè ç Ëîíäîíà äâà äí³ òîìó, çàïëà-
òèâøè çà ïî¿çäêó (ïåðåë³ò, õàð÷óâàííÿ,
ïðîæèâàííÿ, êóëüòóðíó ïðîãðàìó ³ êâè-
òîê íà ãðó) ïî òèñÿ÷³ ôóíò³â. Íà çàïèòàí-
íÿ, ÷è íå áóëî â íèõ êîíôë³êò³â ³ç âáî-
ë³âàëüíèêàìè "Äèíàìî", àíãë³ºöü óñì³õ-
íóâñÿ ³ â³äïîâ³â: "Ìè ç êèÿíàìè ñòàëè
äðóçÿìè, òèì ïà÷å, ùî ðàçîì âèïèëè âæå

íå îäíó ïëÿøêó ãîð³ëêè. Äóæå ñïîäîáà-
ëàñÿ âàøà "Ïåðö³âêà", ÿêà ìåí³ ÷èìîñü
íàãàäóº íàøå â³ñê³".

Ùå õâèëèí çà òðèäöÿòü äî ïî÷àòêó ãðè
ñòàä³îí áóâ íàï³âïîðîæí³ì, àëå êîëè ³ñ-
ïàíñüêèé àðá³òð Ìåä³íà Êàíòàëåõó äàâ
ñòàðòîâèé ñâèñòîê, æîäíîãî â³ëüíîãî
ì³ñöÿ íà òðèáóíàõ àðåíè âæå íå áóëî.
Âáîë³âàëüíèêè äóæå äîáðå ï³äòðèìóâàëè
"Äèíàìî", à ùî ñòàëîñÿ â òîé ìîìåíò,
êîëè Îãíåí Âóêîºâè÷ çàðîáèâ ïåíàëüò³,
òðåáà áóëî áà÷èòè íà âëàñí³ î÷³! Âèðîê
ñóää³ ÷³òêî âèêîíàâ ²ñìàåëü Áàí´óðà, ðîç-
â³âøè ãîëê³ïåðà ãîñòåé Àëüìóí³þ ïî ð³ç-
íèõ êóòàõ. Íà æàëü, ãâ³íåéñüêèé íàïàä-
íèê íåñïîä³âàíî ñòàâ ³ àíòèãåðîºì ìàò-
÷ó. Áàí´óðà âèéøîâ ðàçîì ç Àë³ºâèì ïðî-
òè îäíîãî çàõèñíèêà, àëå íå çì³ã â³ääà-
òè â÷àñíó ïåðåäà÷ó íà ïàðòíåðà ïî
êîìàíä³, ÿêà ìîãëà çàê³í÷èòèñü äðóãèì
ãîëîì ó âîðîòà ãîñòåé. "Îáð³çêà" çàê³í-
÷èëàñü êîíòðàòàêîþ ëîíäîíö³â ³ òî÷íèì
óäàðîì ç áëèçüêî¿ â³äñòàí³ Ãàëëàñà. Íàä
ñòàä³îíîì "Äèíàìî" ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáà-
íîâñüêîãî çàïàíóâàëà ãëèáîêà òèøà.

Óæå â êîìïåíñîâàíèé àðá³òðîì ÷àñ ñòà-

ëàñÿ íåïðèºìí³ñòü. Îäèí ç äèíàì³âö³â
ä³ñòàâ òðàâìó, ³, çâ³ñíî, íàø³ ôóòáîë³ñòè
âèáèëè ì’ÿ÷à çà ïîëå. Ïîâåðíóòè éîãî
ôóòáîë³ñòàì "Äèíàìî" îïîíåíòè ç "Àðñå-
íàëó" íå çàõîò³ëè. Çâè÷àéíî, í³õòî íå
ïðèìóøóâàâ ¿õ öå ðîáèòè, àëå ³ñíóþòü ùå
ïåâí³ ïðèíöèïè ôåéºð-ïëåé, òîáòî ÷åñ-
íî¿ ãðè.

Ï³ñëÿ âäàëèõ ïîºäèíê³â "Äèíàìî",
îñîáëèâî íà ì³æíàðîäí³é àðåí³, øàíó-
âàëüíèêè êîìàíäè äîâãî ñâÿòêóþòü óñ-
ï³õ ñâî¿õ óëþáëåíö³â. Ìîæëèâî, ïîçíà-
÷èâñÿ ï³çí³é ÷àñ ïî÷àòêó çóñòð³÷³ Ë³ãè
÷åìï³îí³â "Äèíàìî" — "Àðñåíàë", àëå
âæå õâèëèí ÷åðåç òðèäöÿòü ôàíàòñüêèõ
ðå÷³âîê ó öåíòð³ ì³ñòà íå áóëî ÷óòè. Íå-
âæå í³÷èéíèé ðåçóëüòàò ó ãð³ ç îäíèì ³ç
íàéàâòîðèòåòí³øèõ êëóá³â ñâ³òîâîãî ôóò-
áîëó, ÿêèì, áåçóìîâíî, º "êàíîí³ðè", öå
âæå òðàãåä³ÿ? ×è âñå-òàêè ïðèõèëüíèêè
ñòîëè÷íîãî êëóáó â³äêëàëè ñâÿòêóâàííÿ
íà çàê³í÷åííÿ ãðè ïðîòè ïîðòóãàëüñüêî-
ãî "Ïîðòó", â ÿê³é ï³ñëÿ ïîáà÷åíîãî ï³ä
÷àñ çóñòð³÷³ ç ï³äîï³÷íèìè Àðñåíà Âåí-
ãåðà, ñïîä³âàþòüñÿ ëèøå íà ïåðåìîãó?

Юрій СЬОМІН, оловний тренер иївсь о о "Динамо":
— Я би до ри з та ою омандою, я "Арсенал", нам с азали, що рах но б де 1:1,

ми б ли б д же задоволені. Та ос іль и перемо а б ла десь поряд, то нині є лише не-
вели е задоволення інцевим рез льтатом.
Що стос ється ри, то я д же задоволений її змістом і за алом стартом Лізі чем-

піонів. А те, що нам не вдалося ви онати цьом поєдин , об оворимо вже завтра,
оли разом зберемося на базі. Сьо одні я не отовий оворити на цю тем . Проте ще
раз повторю: я не маю претензій пра тично до всіх ф тболістів, я і брали часть мат-
чі з " анонірами".

Арсен ВЕНГЕР, оловний тренер лондонсь о о "Арсенал ":
У омпенсований до др о о тайм час с ддя дав омандам віді рати лише одн хви-

лин з трьох доданих. Мені не зроз міло, я арбітри підрахов ють доданий час — з
рах ванням сіх затримо час на заміни і надання допомо и травмованим ф тболіс-
там. Коли я зверн вся до Медіни Канталех з цим питанням, він та нічо о мені й не
змі пояснити.
Б дь-я а ра — це омпле с позитивних і не ативних емоцій. У першом таймі в нас

б ло іль а можливостей вийти вперед, але в др ій половині ри ияни нас помітно
пере равали. В інці матч , після то о, я рах но став 1:1, ф тбол вже не б ло я та-
о о.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

За іль а се нд вінеєць Ісмаель Банґ ра від риє рах но матчі Лі и чемпіонів
"Динамо" — "Арсенал"

"Динамо" (Київ, У раїна) — "Арсе-
нал" (Лондон, Ан лія) — 1:1 (0:0)
17 вересня. Київ, стадіон "Динамо" ім.

В. Лобановсь о о

С ддя — Медіна Канталех (Іспанія)

"Динамо": Бо ш, Бетао, В оєвич, Алі-
єв, Банґ ра (Кравець, 90+1), Р. Єремен-
о, Діа ате, Михали , Несмачний, Нін о-
вич, Юс ф (Асатіані, 90+1)
Головний тренер — Юрій Сьомін

"Арсенал": Альм нія, Санья (Об є, 78),
Фабре ас, К. Т ре, Галлас, ван Персі (Ве-
ла, 83), Уол отт, Денілсон, Сон (Бенд-
тнер, 70), Кліши, Адебайор.
Головний тренер — Арсен Вен ер

Голи: 1:0 — Бан ра (63, з пенальті),
1:1 — Галлас (88).

Попередження: Несмачний (57), Бан-
ра (71), Діа ате (90).

Рез льтат іншо о матч р пи G:

"Порт " (Порто, Порт алія) — "Фе-
нербахче" (Стамб л, Т реччина)— 3:1
(2:1)

Голи: 1:0 — Лісандр (10), 2:0 — Л чо
(13), 2:1 — Г іса (29), 3:1 — Лин (90+2).

І В Н П Г О

1. "Порт " 1 1 0 0 3-1 3

2. "Арсенал" 1 0 1 0 1-1 1

3. "Динамо" 1 0 1 0 1-1 1

4. "Фенербахче" 1 0 0 1 1-3 0
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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

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2008 РІК СТОР. 27

ОВНИ
Ви ризи єте “прославитися” базі-

анням, марнотратством, п стити на
вітер доро оцінний час, роші, д -
шевні, інтеле т альні енер орес рси
захопившися випад овими знайом-
ствами. Вчіться вибирати, з им спіл-
ватися, людей “не вашо о польот ”

слід оминати, єднайтеся з тими, з
им ле о і просто. Слід завершити
справи, дор чені вам ерівництвом.
Іспит долі на самовіддано о валіфі-
овано о підле ло о триває, тож не
підірвіть довір шефа, це запор а
ар’єрно о сходження.

ТЕЛЬЦІ
Тр діться з творчим во ни ом, вам

слід рео аніз вати свою працю з ра-
х ванням про ресивних техноло ій,
вирости професійно, щоб набрати
ар’єрних оборотів. Треба терміново
заповнювати про алини в знаннях, в
процесі роботи дос оналюватися.
На сердечном фронті період спри-
ятливий. Ваш с п тни відповідає
всім нормам ідеал на нинішьом
етапі.

БЛИЗНЯТА
Б дьте обачними, ле оважні вчин-

и мож ть зробити вас мішенню для
злих жартів. Із домочадцями слід ла-
дити, б дьте добрим осподарем і
люблячим сім’янином. Свар и вдо-
ма, я і на роботі, мож ть спрово -
вати безповоротне р йн вання сто-
с н ів. До хатніх лопотів зви айте,
т т вас е замен є доля, на терпля-
чість і виносливість. А втім, зал чай-
те до роботи родин — самот ж и не
впоратися з поб товими проблема-
ми.

РАКИ
Цинічно рити ватимете, зас -

дж ватимете, перемиватимете іс-
точ и — за ладете мін під сл жбо-
вий ф ндамент. Успіх вашо о зрос-
тання залежить від міри повернення
бор , міння співпрацювати, дипло-
матичної майстерності. В сім’ї поч -
ватиметеся найліпше, т т ваш енер-
опотенціал роз риється сповна. Об-
лаштов йте домашнє ніздо, робіть

йо о затишним, расивим, модним,
під лючивши дизайнерсь ий талант.

ЛЕВИ
Від вас роботі потрібна не іль-

ість, а висо а я ість. Одержимість
вели ими заробіт ами може пере-
творити вас на механічно о тр до о-
лі а, не давши роз вітн ти природ-
ним талантам. Більше спіл йтеся з
людьми, розширюйте оло зна-
йомств. Одино і мають шанс з стрі-
ти пар . Одр женим слід віддати ер-
мо правління бла овірним, тоді союз
зміцніє, дістане нове дихання.

ДІВИ
Ори інальність дор ченій робо-

ті — ось що від вас вима ається. То-
ді сподобаєтеся шефові, знайдете з
ним спільн мов , розвіявши щонай-
менші підозри про ваш прихован
виб хонебезпечність. Та й праця не
пропаде — отримаєте засл жен ви-
на ород . Зароблене не с ладайте
на чорний день. Спрямов йте ошти
на бла ородні справи, допома айте
тим, хто не спроможний заплатити
за себе. Єдина мова — віддача для
вас, редитора, має б ти не в май-
б тньом , а наразі.

ТЕРЕЗИ
Ви полонили се с альною чарів-

ністю п блі . Одна сл жбові рома-
ни недоречні, адже нав оло і та пов-
но пліто , “дезою” переповнений
ефір. Ні о о не сл хайте, рім вн т-
рішньо о олос , і не роз олош йте
сл жбових таємниць. Щастя знайде-
те в рідній домівці, дорожіть цим свя-
тим місцем, дбайте про омфорт. Ро-
дичі охоче допомож ть вам розв’я-
занні ба атьох проблем.

СКОРПІОНИ
Заздрість, неви онання обіцяно ,

моральні й матеріальні бор и — це
ризи непоправних втрат др жньо-
м олі та ро , що потрібно б ти
щедрим, допома ати, ділитися. Від-
дасте більше — повернеться двічі.
Для тих, хто потрапив полон таєм-
но о роман , порада: на сімейні сто-
с н и це повинно впливати лише по-

зитивно, заряджати стим лом до жит-
тя, вселяти впевненість собі я чо-
лові а та і жін и.

СТРІЛЬЦІ
Кризова см а ся не льмінації.

Пересидіти в о опі не вдасться. Во-
юйте, м жньо сприймайте втрати,
адже перемо и вима ають жертв.
Тим часом ваш рейтин зростатиме,
бо все ж та и вмієте вболівати за о-
ле тивні інтереси, відч вати братер-
сь ий д х та відповідати взаємністю.

КОЗОРОГИ
Ви повинні заробляти власними

стараннями, і для цьо о є мови.
Тіль и не заплям йте себе бр дом
фінансових махінацій, робіть се з ід-
но із за оном. У тр довом оле ти-
ві ваш імідж армонійно о партнера
повинен б ти на висоті. Я що опи-
нилися під до матичним тис ом ч -
жих порад чи рити и, сприймайте
це спо ійно, ви самодостатня осо-
бистість і вмієте відсортов вати зер-
на від полови.

ВОДОЛІЇ
Ви по ли ані миттєво в лючатися в

сит ації, діа ност вати всі “плюси” і
“мін си” реальності й свідомлювати
своє місце в ній. А торсь а ра може
ізолювати, створити ва м. Розрив
стос н ів із людьми, що вже не є для
вас ці авими, вважайте нормою. На
змін прийд ть саме ті, хто посприяє
на часі вашій д ховній еволюції.

РИБИ
Наведіть лад під сімейним дахом,

звільніться від непотрібних речей,
з’яс йте стос н и з оточенням, ви-
словивши все, що на ипіло на д ші.
Образи і біль повинні відійти, тоді
зни не д х ворожості, що та ш о-
див сім’ї та ар’єрі. З оле ами під-
трим йте товарись і стос н и, дис-
танціюватися не слід. Цьо о ро
Творець посилає вам щастя через
вірних др зів-по ровителів

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 19 ïî 25 âåðåñíÿ)  
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.

23
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

У 1870 році затверджено
"Городс ое положение",
з ідно з я им оловним
ор аном місь о о само-
вряд вання Києві стала
місь а Д ма та місь а
Управа. Новообрана Д ма
розпочинала сесію тіль и
з дозвол

а виборч ом про визнання
виборів дійсними
б бернатора
в "Г бернс о о по ородс им
делам прис тствия"
Д ми попередньо о с ли-
ання

Нетлінні остан и перших
р сь их святих Бориса і
Гліба 1115 ро б ло пере-
несено в поб дований виш-
ородсь ий ам'яний храм
в ім'я святих нязів вели о-
м чени ів. У храмі біля мо-
щей Бориса і Гліба

а нязі освяч вали мечі на бо-
ротьб із за арбни ами
б відб валося ч до зцілення
(од жання) тяж охворих
в висвяч вали обере и

нязі пробачали один одном
образи і давали волю поло-
неним

1 2

У 1897 році першими ла реатами Київсь о о літерат рно-ар-
тистично о товариства, я і одержали золоті жетони, б ли Ле-
ся У раїн а і

а новеліст А. Ф. Бернер
Літерат рно-артистичне товариство—перша в історії Києва за альномісь-
а ор анізація творчої інтелі енції, що вини ла 1895 ро з ініціативи місце-
вих ж рналістів. Їй б в властивий демо ратичний д х, між діячами льт ри
не робили різниці за національністю, мовою і вірою. Цін вали тіль и талант
і засл и перед мистецтвом. Товариство надавало пріоритет "тем общече-
ловечес им принципам, оторые стоят на знамени истинной на и".
У 1897 році Товариство вперше визначило своїх ла реатів. Перш і остан-

ню в житті на ород — Золотий жетон ла реата товариства — отримала Ле-
ся У раїн а із р йо о олови, петерб ржця за народженням, иївсь о о ар-
хіте тора а адемі а Володимира Ні олаєва. Др им ла реатом став моло-
дий єврейсь ий новеліст А. Ф. Бернер, я ий незабаром після цьо о помер.
Товариство влаштов вало вечори, присвячені ласи ам світової і російсь ої

літерат ри. Відзначали дати, пов'язані з іменами Котляревсь о о, Гребін и,
Глібова, Кропивниць о о, К ліша, Ушинсь о о та інших діячів. Урочистості на
честь Шевчен івсь их ро овин влаштов вали в б дин товариства на Ро -
нідинсь ій в лиці щорічно і при велелюдді иян (Анатолий Ма аров. Малая
энци лопедия Киевс ой старины.— К.: Довіра, 2005.— С. 261 — 262).

Чемпіон світ з шахів Х. Р. Капаблан а відвідав Київ двічі — 1914
та 1936 ро ів. Котра із цих інформацій, стосовно др их відвідин,
не є достовірною?

б провів бла одійний сенс, ошти від я о о б ло передано на допомо
революційній Іспанії
У 1936 році Хозе Ра ль Капаблан а вдр е відвід є Київ. Шість днів пере-

б вання (16—21 червня) б ли заповнені е с рсіями містом, ле цією про під-
с м и Мос овсь о о т рнір і перспе тиви т рнір в Ноттін емі, шаховими
сеансами. Перші два сеанси зі рав з шахістами-розрядни ами, третій про-
вів Палаці піонерів (нинішній Колонний залНаціональної філармонії). 18 черв-
ня на 30 дош ах перше в житті зма ався з дітьми ві ом 10—16 ро ів. Гість
ви рав 23 партії, дві про рав і п'ять звів до нічиєї. "Київсь і діти,— азав про
юних с перни ів бинець,— по азали д же висо ий лас ри. Вони рають
значно раще від своїх одноліт ів із Західної Європи".
Водночас Києві астролював видатний іспансь ий ітарист Андрес Се о-

вія. "Ми б ли знайомі вже давно: він — за оханий шахи, і я — за оханий
м зи ! Він мав дати онцерт, а я — сеанс одночасної ри.... і ми, природ-
но, запросили на них один одно о",— з ад вав Капаблан а. Всі три шахові
сеанси з йо о частю не б ли бла одійними.
21 червня Капаблан а вилетів за маршр том Київ — Дніпропетровсь —

Одеса — Хар ів — Мос ва. До слова, це б в перший політ йо о житті.
(Михайло Риба ов. Хрещати відомий і невідомий.— К.: Кий, 2003.— С.

364 — 370).

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО

1

2

Відповіді на запитання 22го туру

Âèìîãè øàõòàð³â-³íâàë³ä³â
ïðèçâåäóòü äî çíèùåííÿ Ôîíäó

Починаючи з 2005 ро ро-
мадсь і ор анізації шахтарів-
інвалідів та інших потерпілих на
виробництві пор ш ють питан-
ня щодо перерах н щомісяч-
них страхових виплат, я ий про-
водиться ожно о ро на о-
ефіцієнт рост середньої номі-
нальної заробітної плати, а не
середньої реальної, я здійс-
нюється сьо одні, та проводять
пі ет вання державних станов,
аби задовольнити свої вимо и.
Перерах вання с м щомісяч-

них страхових виплат прова-
диться разі зростання попе-
редньом алендарном році
середньої заробітної плати а-
л зях національної е ономі и за
даними центрально о ор ан
ви онавчої влади з питань ста-
тисти и.
Рішення про те, я ий саме о-

ефіцієнт (середньої номінальної
заробітної плати чи середньої
реальної заробітної плати) ви-
ористов вати, приймається
правлінням Фонд , до с лад
я о о входять представни и з
бо держави, застрахованих
осіб, роботодавців, виходячи із
то о, я і фінансові можливості
за ладено в розмір страхово о
тариф для страх вальни ів по
внес ах до Фонд , що визна-
чається за онодавством.
Постановами правління Фон-

д 2002—2006 ро ах б ли за-
тверджені оефіцієнти перера-
х н щомісячних страхових
виплат потерпілим (членам їх
сімей), я і по даним Державно-
о омітет статисти и У раїни
є оефіцієнтами підвищення се-
редньої реальної заробітної
плати.
За роз’ясненням Державно о
омітет статисти и, номінальна
заробітна плата— це нарах ван-
ня працівни ам рошовій і на-
т ральній формі за відпрацьова-
ний час або за ви онан робот ,
премії, доплати, надбав и, а ре-
альна заробітна плата — хара -
териз є півельн спроможність
номінальної заробітної плати під
впливом змін споживчих цін на
товари та посл и і рівня по-
дат ів (подато з фізичних осіб
становить 15% з нарахованої за-
робітної плати) й обов’яз ових
платежів, до я их віднесено вне-
с и на за альнообов’яз ове дер-
жавне соціальне страх вання, я і
становлять 3,5% з нарахованої
заробітної плати.
Відповідно до діючо о за о-

нодавства с ми щомісячних
страхових виплат не в люча-
ються до с пно о оподат ов -
вано о доход , приб т овий по-
дато із цих с м не стя ється.
Тобто, я що застрахованій
особі нараховано заробітн
плат в розмірі 1000 ривень,
то реально врахов ючи всі
відрах вання, вона отримає
820,25 рн. У разі, я що ця осо-
ба ш одила здоров’я та МСЕК
встановлено 100% втрати про-
фесійної працездатності, то їй
б де виплач ватись щомісячна
страхова виплата без б дь-я их
відрах вань в повном обсязі
1000 ривень.

Крім то о, щомісячні страхові
виплати інде с ються з ідно із
За оном У раїни “Про інде -
сацію рошових доходів насе-
лення”.
У 2007 році правлінням Фон-

д прийнято постанов про за-
твердження Поряд призна-
чення, перерах н й проведен-
ня страхових виплат, що за-
реєстрована в Міністерстві юс-
тиції У раїни. Цим Поряд ом
підтверджені оефіцієнти се-
редньої заробітної плати, на я і
здійснювався перерах но с м
щомісячних страхових виплат,
починаючи з 2002 ро .
Вимо а шахтарів-інвалідів по

с ті відображає природне ба-
жання потерпілих — мати більші
виплати, одна її ви онання по-
треб є внесення змін до за о-
нодавства, нормативних а тів
Фонд та додат ово потреб є
3 514,4 млн. ривень, що с ла-
дає майже річний бюджет Фон-
д . Я що ж подивитись на ви-
дат ов частин бюджет Фон-
д , то майже 80% витрат с ла-
дають видат и з відш од вання
ш оди потерпілим та членам їх
сімей, а решт видат и на ме-
ди о-соціальн реабілітацію по-
терпілих, заходи з профіла ти-
и нещасних випад ів на вироб-
ництві тощо.
Потрібно роз міти, що

правління Фонд приймає рі-
шення в межах наданих повно-
важень. Ні за онодавство, ні
бюджет Фонд не передбача-
ють сьо одні можливостей до-
дат ово о зал чення зазначеної
вище с ми. Вже сьо одні зв -
чать ідеї щодо створення о ре-
мо о фонд соціально о стра-
х вання від нещасних випад ів

в ільній ал зі, передачі
ф н цій Фонд страховим ом-
паніям і том подібне, що одно-
значно призведе до знищення
цьо о вид страх вання, а 318
тис. потерпілих та членів їх
сімей залишаться без виплат,
я і, я правило, для них є єди-
ним джерелом доход .
По риття дефіцит бюджет в

3 514,4 млн. рн. можливе ли-
ше за рах но страхових внес ів
роботодавців, я і пра тично є
єдиним джерелом оштів Фон-
д . Том необхідно б де в
де іль а разів збільшити серед-
ньорозрах н овий розмір стра-
хово о тариф на страх вання
від нещасно о випад , що
можливо зробити тіль и шляхом
внесення змін до За он У -
раїни “Про страхові тарифи на
за альнообов’яз ове державне
соціальне страх вання від не-
щасно о випад на вироб-
ництві та професійно о захво-
рювання, я і спричинили втра-
т працездатності”, а це, зреш-
тою, призведе до по іршення
мов оплати праці мільйонів
працюючих.
Врахов ючи те, що в ільна
ал зь дотаційна за рах но
інших ал зей е ономі и, це
призведе до значно о наванта-
ження на інші ал зі.
Я засвідч є аналіз, за 2007

рі сплачені страхові внес и
підприємствами в ільної ал зі
до Фонд становлять лише 28%
від с ми сплачених страхових
внес ів в цілом по У раїні.
Розмір страхово о тариф для
цих підприємств відповідно до
за онодавства становить 13,6%.
При цьом розрах н овий роз-
мір страхово о тариф по цій а-
л зі становить 26,7%. Тобто,
майже 50% страхових внес ів за
в ільн ал зь форм ються
іншими ал зями е ономі и.
На позаплановом засіданні

правління Фонд , що відб лося

липні поточно о ро , б ло роз-
лян то прое т постанови
правлінняФонд “Про проведен-
ня перерах н щомісячних
страхових виплат” із врах ван-
ням пропозицій ромадсь их ор-
анізацій шахтарів-інвалідів.
Після об оворення цьо о питан-
ня членами правлінняФонд , б -
ло прийнято рішення, що фінан-
с вання щомісячних страхових
виплат 2008 році проводити-
меться з ідно з чинним за оно-
давством та постановою прав-
ління Фонд від 27.04.2007 ро
№24, що зареєстрована в
Міністерстві юстиції У раїни.
Інших правових підстав для про-
ведення зазначених перера-
х н ів, на жаль, сьо одні не існ є.
Крім то о, правовий аналіз

до ментів, що стос ються ви-
мо часни ів а ції протест ,
засвідч є, що дії Міністерства
юстиції У раїни щодо реєстрації
постанов правління Фонд 2007
та 2008 ро ів б ли правомірни-
ми. Підстав для пере ляд
рішення про реєстрацію в аза-
них а тів немає.
Я що ж ви онати вимо и шах-

тарів-інвалідів і прийняти рішен-
ня про перерах но щомісячний
страхових виплат на новий о-
ефіцієнт зростання середньої
заробітної плати, то Фонд б де
зм шений припинити фінанс -
вання всіх інших стат тних на-
прямів, в том числі заходів з
профіла ти и нещасних ви-
пад ів і професійних захворю-
вань, медичної, професійної,
соціальної реабілітації тощо.
А це призведе до то о, що по-
терпілі та члени їх сімей зали-
шаться без належно о лі ван-
ня, протез вання, санаторно- -
рортно о оздоровлення, не б -
д ть забезпечені протезно-ор-
топедичними виробам, оляс-
ами та автомобілями.
Я що те, що робить сьо одні

Фонд по своєчасном забезпе-
ченню потерпілих на виробництві
та членів їх сімей страховими
виплатами, меди о-соціальними
посл ами, забезпеченню со-
ціально о захист членів сімей
за иблих під час вели их аварій,
я і сталися останнім часом на
шахтах ім.О.Ф.Засядь а, ім. Кар-
ла Мар са, “Краснолимансь а”,
зв’яз з аварією транспорт-

но-б сирно о с дна “Нафто аз-
67”, вертольот Мі-8 не варто
ва и, я нама аються стверд-
ж вати о ремі представни и
шахтарів-інвалідів, то можливо
вже давно назріло питання більш
важно придивитися до та их
представни ів та їх зв’яз ів з ад-
во атсь ими онторами, що вже
не перший рі ви ористов ють
недос оналість чинно о за оно-
давства та с дової системи з
єдиною метою власно о зба а-
чення на людсь ом орі. Тіль и
за 2006 — 2007 ро и з бюджет
Фонд через с ди ці р п ван-
ня відволі ли майже 150 млн.
ривень.
Проаналіз вавши це питання,

можна ствердж вати, що задо-
волення вимо р пи шахтарів-
інвалідів, я і, до речі, не можна
ви онати без з оди правління
Фонд , внесення змін в за оно-
давство призведе до знищення
Фонд . Чи варто р бати іл на
я ій сидиш? Про це потрібно
под мати представни ам ро-
мадсь их ор анізацій шахтарів-
інвалідів

Станіслав БОГДАНОВ,
Дире тор ви онавчої дире ції

Фонд соціально о
страх вання від нещасних
випад ів на виробництві

та професійних захворювань
У раїни

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

Організатор: 
редакція газети 
«Хрещатик» 

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

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

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

До��ва�и�а�ціонерів�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”!

Правління�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”�повідомляє�

про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�

ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”,�я�і�відб�д�ться�

4�листопада�2008�р.�об�11.00�за�адресою:�

04136,�м.�Київ,�в�л.�Стецен�о,�б�д.�6

Порядо��денний:

1. Про� збільшення� стат�тно�о� �апітал�� бан���шляхом� збільшення� �іль�ості

а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості�за�рах�но��додат�ових�внес�ів.

2. За�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�прото�ол��рішення

про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

3. Затвердження� перелі��� інших� інвесторів,� серед� я�их� передбачено

розміщення�а�цій,�відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.

4. Про� внесення� змін� до� Стат�т�� Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства

“Комерційний�бан��“А�ордбан�”�шляхом�ви�ладення�йо�о�в�новій�реда�ції.

5. Затвердження�проспе�т��емісії�а�цій�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Комерційний�бан��“А�ордбан�”.

6. Про� визначення� �повноважено�о� ор�ан�� та� �повноважених� осіб� ВАТ

“КБ “А�ордбан�”�з�питань�щодо�розміщення�а�цій�емітента.

Додат�ова�інформація

Мотив�збільшення�стат�тно�о��апітал��є�зал�чення�фінансових�рес�рсів�для

забезпечення� темпів� розвит��,� визначених� страте�ічними� цілями�ВАТ� “КБ

“А�ордбан�”,�підвищення�рівня�надійності�та�захист��від�с���пності�бан�івсь�их

ризи�ів.

Спосіб� збільшення� стат�тно�о� �апітал�:� додат�овий� вип�с�� а�цій� та� їх

приватне�розміщення.�Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал�:

8 600� 000,00� (вісім�мільйонів�шістсот� тисяч)� �ривень�шляхом� за�рито�о

(приватно�о)�розміщення�а�цій.

Додат�ово� план�ється� розмістити� 8� 600� (вісім� тисяч�шістсот)� простих

іменних�а�цій�за�альною�номінальною�вартістю�8�600�000,00�(вісім�мільйонів

шістсот�тисяч)��ривень.

Номінальна�вартість�однієї�а�ції�1�000,00�(одна�тисяча)��ривень.

Реєстрація��часни�ів�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан���б�де�здійснюватись

4�листопада�2008�ро���з�9.30�до�10.40�за�місцем�проведення�зборів.

Для�реєстрації��часни�ам�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан���необхідно�мати

паспорт� та� довід��� про� ідентифі�аційний� номер.� Уповноваженим� особам

а�ціонерів�—�паспорт�та�засвідчені�з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни

довіреність� на� право� представляти� на�За�альних� зборах� а�ціонерів� Бан��

інтереси�а�ціонера,�я�ий�надає�та�і�права��повноваженій�особі.

Довід�и�за�телефоном���м.�Києві�(044)�593-99-60

Правління�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”

Інстит�т�фізіоло�ії�їм.�О.О.�Бо�омольця�НАН�У�раїни�передає�в�оренд�

на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення

№

п/п

Хара�теристи�а�приміщення Адреса�приміщення Площа�приміщення,�

�в.�м

Мета�

ви�ористання

1
Лабораторно-виробничий��орп�с

на�2�поверсі�(�ім.�1-5)
В�л.�Бо�омольця,�4 127,5 Розміщення�офіс�

2
Лабораторно-виробничий��орп�с

на�1�поверсі�(�ім.�11)
В�л.�Бо�омольця,�4 22,7 Розміщення�офіс�

До��ва�и�З�бова�Дмитра�Ві�торовича!

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

відповідача�по�цивільній�справі�за�позовом�ВАТ�“Кредитпромбан�”�до�З�бова�Дмитра

Ві�торовича�про�стя�нення�забор�ованості,�я�е�призначено�на�2�жовтня�2008�ро��

на�10.00,�і�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�33.

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

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

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

на�підставі���ній�даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відповідно�до�ч. 9�ст. 74�ЦПК�У�раїни,�з оп�блі��-

ванням�о�олошення� про� ви�ли�� відповідач� вважається� повідомленим�про� час� та

місце�роз�ляд��справи.

С�ддя�Ма�арен�о�Г.В.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Опанасен�о�На-

талію�Ми�олаївн��в�я�ості�відповіда-

ча�в�с�дове�засідання�по�цивільній

справі�за�позовом�АКБ�“У�рсоцбан�”

до�Опанасен�о�Н.М.�цро�стя�нення

забор�ованості,�що� відб�деться� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,

м.� Київ,� в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,

14-а,��аб.�1.�—�14.10.2008�р.�о�14.30.

В�разі�вашої�неяв�и�на�в�азане�с�-

дове� засідання,� с�д� роз�лядатиме

справ��без�вашої��часті.

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Антощен�а�Оле-

�а�Михайловича�в�я�ості�відповідача

в� с�дове� засідання� по� цивільній

справі�за�позовом�АКБ�“У�рсоцбан�”

до� Антощен�а�О.М.� про� стя�нення

забор�ованості,�шо� відб�деться� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,

м.� Київ,� в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,

14-а,��аб.�1�—�14.10.2008�р.�о�14.00.

У�разі�вашої�неяв�и�на�в�азане�с�-

дове� засідання,� с�д� роз�лядатиме

справ��без�вашої��часті.

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Варав��Єв�енія�Сер�ійовича,� я�ом�

необхідно�29.09.2008�ро���о�9.00�з’явитись�до

Оболонсь�о�о� районно�о� с�д�� м.� Києва� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�о,�2-є,��аб.�16

в� я�ості� відповідача� для� �часті� �� роз�ляді

цивільної�справи�за�позовом�Варави�Катерини

Ми�олаївни�до�Варави�Єв�енія�Сер�ійовича�про

розірвання�шлюб�.

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

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

169,�170�ЦПК�У�раїни,�ст.�185-3�КпАП�У�раїни.

С�ддя�Л.П.�С�ш�о

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�на�2�жовтня�2008

ро��� о� 12.00� в� я�ості� відповідача�Овеч�іна

Валерія�Оле�сандровича� по� цивільній� справі

за�позовом�Кредитної�спіл�и�“Сімейна�пози�а”.

В� разі� неяв�а� справа� б�де� роз�лян�та� на

підставі�наявних�до��ментів.

С�дове�засідання�відб�деться�в�приміщенні

Оболонсь�о�о� районно�о� с�д�� м.� Києва� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�б.�2-Є,��аб.

19�під��олов�ванням�с�дді�Тищ���М.Ф.

С�ддя�Тищ���М.Ф.

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

повідомляє�відповідача�Чеч���� (Цибен�о)�Ва-

лентин�� Ми�олаївн�,� я�а� зареєстрована� в

м. Києві,�в�л.�Сосниць�а,�10,��в.�92,�про�те,�що

с�довий� роз�ляд� справи� за� позовом�Чеч��и

Павла� Івановича� до� неї� про� визнання� та�ою,

що� втратила� право� �орист�вання� жилим

приміщенням,� призначено� на� 07.10.08� р.� на

11.00���приміщенні�Дніпровсь�о�о�районно�о

с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Сер-

�ієн�а,�3,��аб.�37.

Яв�а�в�с�дове�засідання�обов’яз�ова.�У�ви-

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

відб�деться���йо�о�відс�тність.

С�ддя�Т.І.�Горбань

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Ковпош��Леоніда�Володимировича��

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

2553/08� за� позовом�Ковпоши�Наталії� Оле�-

сандрівни�до�Ковпоши�Леоніда�Володимиро-

вича�про�розірвання�шлюб����с�дове�засідан-

ня�на�26.09.2008�р.�об�11.40.

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

�аб.�18,�с�ддя�Борисова�О.В.

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

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

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

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

ЦПК�У�раїни.

С�ддя�О.В.�Борисова

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Хмельниць���Юлію�Василівн�� в� я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-4353/2008�ро��

за� позовом� Риб�іна� Володимира� Івановича� до

Хмельниць�ої�Юлії�Василівни�про�стя�нення�бор��

��с�дове�засідання�на�6�жовтня�2008�ро���о�14.20.

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

О�р�жним� адміністративним� с�дом

м. Києва�роз�лядаються�адміністративні�спра-

ви�№�6/311,�№�6/311�за�позовом�про��рора�Со-

лом’янсь�о�о�район��м.�Києва�в�інтересах�дер-

жави�в�особі�Державної��омісії�з�цінних�паперів

та�фондово�о�рин���до�ТОВ� “Компанія� з� �п-

равління�а�тивами�та�адміністр�вання�пенсійних

фондів�“Б.І.К.”�про�стя�нення�штраф�.

С�дове� засідання� �� справах�призначено�на

02.10.08�р.�о�12.30� та�о�12.45.�Роз�ляд�справ

відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятин-

на,�4/6.

Святошинсь�ий�райс�д�м.�Києва�повідомляє

З�б�о�Леоніда�Михайловича,�місце�проживання:

м. Київ,� в�л.� Зодчих,� 26,� �в.� 53,�що� 10� вересня

2008 ро��� с�ддею�Л��’янен�о�Л.М.�б�ло�винесено

заочне�рішення,� я�им�позов�З�б�о�Людмили�Ва-

силівни�до�З�б�о�Леоніда�Михайловича�про�розірван-

ня�шлюб��—�задоволено,�шлюб�розірвано.

С�ддя�Л��’янен�о�Л.М.
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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 2438
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Оль а СУМСЬКА, народна ар-
тист а У раїни:
— Кияни і львів’яни. Стосовно

мови, то львів’яни відсот ів на
п’ятдесят, точно, збері ають чис-
тот раїнсь ої мови. Західна
У раїна вза алі особлива в плані
раїнсь ої льт ри. Київ поти-

хень відродж ється, одна не та
пот жно, я хотілося б.

Павло ЖУРАВЛЬОВ, чемпіон
світ з і бо син , засл жений
майстер спорт :
— На це запитання важ о і на-

віть, я б с азав, неможливо відпо-
вісти однозначно. У наш час, мені
здається, що поняття льт ри для
ба атьох вза алі втратило свою а -
т альність. Помінялися цінності.
Я що підходити до цьо о питання

простіше, то я б відзначив Київ і
Львів. Київ, бо це, по-перше, сто-
лиця і місто з величезною і ба а-
тою історією, а по-др е, місто з
вели ими можливостями. Звичай-
но ж, люди пра н ть по можливо-
сті переїхати жити до Києва, і з ча-
сом там творюється онцентрація
льт рної еліти та інтелі енції.

Львів завжди б в особленням
раїнсь ої національної льт ри.

А ще до цьо о спис хотілося б
додати Севастополь!

Іван СПОДАРЕНКО, народний
деп тат:
— Кияни, львів’яни. Це і збере-

ження раїнсь их традицій, і ра-
їнсь ий д х. А історична з мовле-
ність висо ої льт ри — само со-
бою очевидна річ!

Íàéêóëüòóðí³ø³
óêðà¿íö³ — öå...

М рат ІБРАШЕВ, бо сер:
— Найяс равіші моменти дитинства в мене пов'яза-

ні з літнім відпочин ом селі в баб сі. На природі я
із задоволенням збирав риби та рибалив. Запам'-
яталися і родинні походи з сіма атриб тами: наме-
тами, во нищем, піснями та ці авими історіями. Звіс-
но, в дитинстві я бавився і раш ами та ба ато час
проводив із одноліт ами. Особливо полюбляв спор-
тивні і ри. Одним із найсерйозніших дитячих захоп-
лень б ло оле ціон вання маро . В цьом мені до-
пома али бать и: п вали мар и, я ими я потім об-
мінювався з товаришами. І досі в мене збері ають-
ся 3 альбоми з мар ами, люблені зних — на спор-
тивн темати .

Юрій ГОРБАНЬ, ж рналіст:
— Я виріс селі. Моя мати працювала вчитель ою,

а бать о — лі арем. Хатньої роботи завжди б ло ба-

ато, тож нашій родині пан вала атмосфера не і ор
і відпочин , а а тивної роботи. Увечері я допома ав
матері і брав на себе частин роботи бать а, я ий зав-
жди б в на роботі і не всти ав. Разом ми вр чн зби-
вали масло, чистили зерно, топили в печі.

Тарас ПРОХАСЬКО, письменни :
— У дитинстві д же частими в родині б ли взаємні

історії. Старші розповідали молодшим, а молодші стар-
шим різні історії з мин ло о чи пережито о щойно, про
життя власне й інших. Ціла х дожня літерат ра чи ро-
ман... Це б ло найс ттєвіше. Важливою б ла спільна
домашня праця — збирання врожаю ябл , вашення
ап сти, передріздвяне при от вання свят ової вече-
рі. Та ож при ад ю спільні виїзди й мандри. У бать а
б в старий радянсь ий автомобіль, я ий вдавалося
вдало ви ористов вати — ми їздили Прибалти і
У раїною...

Ùî âè ëþáèëè ðîáèòè 
â äèòèíñòâ³ âñ³ºþ ðîäèíîþ?

Êèÿíè ââàæàþòü
ñåáå êóëüòóðíèìè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Êèÿíè — 36 %
2. Ëüâ³â'ÿíè — 30 %
3. Õàðê³â'ÿíè — 14 %
4. Îäåñèòè — 12 %
5. Ïîëòàâ÷àíè — 8 %

Íàéìåíøèé ñîë³ñò
áðåéê-äàíñó
Êèÿíèí Äàíè¿ë Àôàíàñåíêîâ 
ìàº âæå äåñÿòîê òâîð÷èõ ïðîôåñ³é
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
"Õðåùàòèê"

Хоча Даниїл Афанасен о-
в ще не виповнилося й
10 ро ів, всти він ба ато:
перемі на он рсі
"Beauty Star У раїна-2008",
самостійно опан вав
брей -данс ще й заспівав.
Нині малень ий иянин
от є нові танцювальні та
во альні номери й зби-
рається брати часть
різноманітних творчих
зма аннях. Сцена для Да-
ниїла вже стала фа тично
др ою домів ою. Бать и
хлопчи а — Олена та Сер-
ій Афанасен ови — допо-
ма ають синові розвивати
таланти. Вони пере онані:
нинішня енерація дітей-
інди о ще здив є світ
своїми неординарними
здібностями.

Êèÿíèí Äàíè¿ë Àôàíàñåíêîâ ó
ñâî¿ íåïîâí³ 10 ðîê³â ìîæå ïîõâà-
ëèòèñÿ ÷óäîâèìè òâîð÷èìè çäî-
áóòêàìè. Â³í íå ëèøå ïðîôåñ³é-
íî ñï³âàº, à é òàíöþº. Ïðè÷îìó
òàê çàõîïèâñÿ áðåéê-äàíñîâîþ
êóëüòóðîþ é äîñÿã ó í³é âèñîò,
ùî éîãî íàâ³òü çàïðîñèëè âåñòè
ðóáðèêó "Øêîëà áðåéê-äàíñó" â
ìîëîä³æíîìó ÷àñîïèñ³ "Ò³íåé-
äæåð". Ùå îäíà ñõîäèíêà ó òâîð-
÷³é êàð'ºð³ äåâ'ÿòèð³÷íîãî êèÿíè-
íà — ïåðåìîãà íà êîíêóðñ³ "Beau-
ty Star Óêðà¿íà-2008", äå õëîïåöü
âðàçèâ àðòèñòèçìîì ïðîôåñ³îíà-
ë³â ç³ ñâ³òó øîó-á³çíåñó. Ñâî¿ì
áðåéêîì ï³ä çàïàëüí³ ðèòìè ãóð-
òó ÒÍÌÊ Äàíè¿ë Àôàíàñåíêîâ
çà÷àðóâàâ óñ³õ ïðèñóòí³õ ó çàë³, à
æóð³ îäíîñòàéíî âèçíàëî éîãî
Ì³í³-ì³ñòåðîì Beauty Star. À ùå

9-ð³÷íèé êèÿíèí îáîæíþº ñï³âà-
òè. Íà 1 âåðåñíÿ ó ðîçâàæàëüíî-
ìó öåíòð³ "Äèâîñâ³ò" ï³ä áóðõëè-
â³ îïëåñêè â³í âèêîíàâ ï³ñíþ
"Øêîëà", ñëîâà ÿêî¿ íàïèñàâ éî-
ãî áàòüêî Ñåðã³é Àôàíàñåíêîâ.

Ïîïðè âåëèêå íàâàíòàæåííÿ —
íàâ÷àííÿ ó øêîë³, ïî êëàñó âî-
êàëó òà õîðåîãðàô³¿, éîãî çàëó÷à-
þòü äî âèñòóï³â íà êîíöåðòàõ, ùî
ïðîâîäèòü ïðîäþñåðñüêèé öåíòð
"Ç³ðêîâèé øëÿõ", Äàíè¿ë âñòèãàº
ùå é äîïîìàãàòè íà âèðîáíèöòâ³
áàòüêàì, ÿê³ º çàñíîâíèêàìè òîð-
ãîâî¿ ìàðêè ì'ÿêî¿ ³ãðàøêè "Àí-
íà". Õëîï÷èê âæå âèïðîáóâàâ ñå-
áå â ðîë³ ³ äèçàéíåðà, ³ êîíñóëü-
òàíòà, ³ îïåðàòîðà âèøèâàëüíî¿
ìàøèíè. Âèêîíóº çàâäàííÿ â äè-
çàéíåðñüêèõ ïðîãðàìàõ "Ôîòî-
øîï" òà "Êîðåë". Çà ñâîþ ðîáîòó

ìàëåíüêèé àðòèñò îòðèìóº çàð-
ïëàòó. Ïðè öüîìó â³í íå ïðîñèòü
ó áàòüê³â ãðîøåé, à ïðîñòî êàæå:
"Äîïîìîæ³òü ìåí³ çàðîáèòè!". Ñà-
ìîñò³éí³ñòþ, íàïîëåãëèâ³ñòþ ³ òà-
ëàíòàìè Äàíè¿ë Àôàíàñåíêîâ ïî-
÷àâ äèâóâàòè äàâíî. À ð³ê òîìó
â³í ïðîñòî ï³ä³éøîâ äî áàòüê³â ³
ñêàçàâ: "Õî÷ó áóòè ç³ðêîþ". Ï³ñ-
ëÿ öüîãî Îëåíà òà Ñåðã³é Àôàíà-
ñåíêîâè ïîñò³éíî ñïîñòåð³ãàþòü
çà äèâîâèæíèìè ïåðåòâîðåííÿìè
ñèíà ³ ò³ëüêè äèâóþòüñÿ: ÿê â³í
øâèäêî äîñÿãàº âèñîêèõ ðåçóëü-
òàò³â. Ìàìà Äàíè¿ëà ââàæàº, ùî
â³í íàëåæèòü äî ãåíåðàö³¿ ä³òåé-
³íäèãî. Ñàìå ¿ì ³ íàëåæàòèìå
ìàéáóòíº. Òåïåð çàâäàííÿ äîðîñ-
ëèõ — äîïîìîãòè þíèì òàëàíòàì
ðîçâèíóòè ñâ³é äàð, ÿêèé ìàº ñëó-
æèòè ëþäÿì
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Найбільш культурні
українці — це:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 

2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+10°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+14...+19°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +11...+15°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+9°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Даниїл Афанасен ов же отовий стати зір ою
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