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Ó Êèºâ³ çàáóäîâíèêè ëàìàþòü
æóðíàë³ñòàì ðóêè
Ó÷îðà á³ëÿ ìåòðî “Êëîâñüêà” çàãîíè íåã³äíèê³â çíóùàëèñÿ 
ç êèÿí òà ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ²

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ, Îëåêñ³é ÃÎÐß×ÅÂ
“Õðåùàòèê”

Учора на в лиці Первомайсь о о Києві в
с тичці під час а ції протест проти захоп-
лення землі Б дин зв озапис та Київсь ої
фортеці побито ж рналістів иївсь их видань.
Місцеві жителі та представни и ромадсь о-
сті протест ють проти намір розпочати за-
боронене за оном б дівництво на території
історичної пам'ят и. Проте міліція воліє не
втр чатися онфлі т людей та бандитів.

Ó÷îðà íà âóëèö³ Ïåðâîìàéñüêîãî ó Êèºâ³, á³ëÿ ñòàíö³¿
ìåòðî “Êëîâñüêà”, â ñóòè÷ö³ ï³ä ÷àñ àêö³¿ ïðîòåñòó ïðî-
òè çàõîïëåííÿ Áóäèíêó çâóêîçàïèñó, ùî íà òåðèòîð³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ôîðòåö³, ïîáèòî æóðíàë³ñò³â. Ï’ÿí³ áàíäèòè, ÿê³
çàõîïèëè áóäèíîê, êèäàëè â íèõ òà ó÷àñíèê³â àêö³¿ ïðî-
òåñòó êàì³ííÿ é äîøêè. ²ãîðÿ Ëóöåíêà, ãîëîâíîãî ðåäàê-
òîðà ñàéòó “Ô³íàíñèñò” òà àêòèâ³ñòà ³í³ö³àòèâè “Çáåðå-

æåìî ñòàðèé Êè¿â” ïîáèëè òðîº. Ñåðéîçíå ïîðàíåííÿ
ä³ñòàâ ôîòîêîðåñïîíäåíò àãåíòñòâà ÓÍ²ÀÍ Âîëîäèìèð
Ãîíòàð. Ïîñòðàæäàâ ³ ôîòîêîð ãàçåòè “Êîìåðñàíò” Îëåê-
ñàíäð Òå÷èíñüêèé. Ó íüîãî çëàìàíà ðóêà. “Êàì³ííÿ ëå-
ò³ëî ç îáîõ áîê³â. Áàíäèòè ðîçä³ëèëèñÿ íà äâ³ ãðóïè é íà-
ìàãàëèñÿ âö³ëèòè ó æóðíàë³ñò³â òà ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â”,—
ðîçïîâ³â ôîòîêîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” Ìèêîëà Òèì-
÷åíêî, ÿêèé çí³ìàâ ïîä³¿ ðàçîì ³ç êîëåãàìè. Ïðè÷îìó,
ðîçïîâ³â â³í, ì³ë³ö³ÿ íå âòðó÷àëàñÿ ó ïîáèòòÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â ïðåñè, áàéäóæå ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ïîä³ÿìè, òà íà-
â³òü çàõèùàëà íàïàäíèê³â â³ä íàðîäó.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ìåòà ðåéäåð³â ç ÒÎÂ “Ãðà-
í³ò” — çåìëÿ â öåíòðàëüíîìó ðàéîí³ Êèºâà. ¯õ íå çóïè-
íÿº òå, ùî ìàéáóòí³é áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê ðîçòàøî-
âàíèé íà òåðèòîð³¿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè — Áàøòè ¹ 5
Êè¿âñüêî¿ ôîðòåö³. Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè ùå Ðàäè Ì³-
í³ñòð³â ÐÑÐ, îõîðîíí³ ñïîðóäè Êè¿âñüêî¿ ôîðòåö³, çå-
ìåëüí³ óêð³ïëåííÿ âíåñåíî äî ñïèñêó ïàì’ÿòîê àðõ³òåê-
òóðè, ùî îõîðîíÿþòüñÿ äåðæàâîþ. Çã³äíî ç³ ñò. 54 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, á³ëÿ òàêèõ ñïîðóä íå ìîæíà
ðîáèòè í³÷îãî, ùî øê³äëèâî âïëèâàº íà ðåæèì ¿õíüîãî

âèêîðèñòàííÿ. Âèëó÷àòè æ òàê³ ä³ëÿíêè ìîæíà ëèøå ç äî-
çâîëó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Çëî÷èíö³ ïëàíóþòü çâåñòè íà ö³é òåðèòîð³¿ 27- òà 23-ïî-
âåðõ³âêè ³ç ê³ëüêàïîâåðõîâèì ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì. Ï³ä’-
¿çä íà áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê çàïëàíîâàíî îáëàøòóâàòè
áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç çåìåëüíèé âàë ôîðòåö³. Áàãàòîòîíí³
âàíòàæ³âêè ðóõàòèìóòüñÿ òåðèòîð³ºþ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòó-
ðè. Öå ïðèçâåäå äî ïîâíîãî çíèùåííÿ çåìåëüíîãî ëàíä-
øàôòó, ñåðéîçíî¿ åðîç³¿ ´ðóíò³â ³ âðåøò³-ðåøò — äî ðóé-
íàö³¿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè. Íàðàç³ ìåøêàíö³ ïðèëåãëèõ
áóäèíê³â ñàìîòóæêè çàõèùàþòü ñòóä³þ çâóêîçàïèñó òà Áàø-
òó Êè¿âñüêî¿ ôîðòåö³, âëàøòóâàâøè ö³ëîäîáîâå ÷åðãóâàí-
íÿ á³ëÿ â’¿çäó íà òåðèòîð³þ ìàéáóòíüîãî áóä³âåëüíîãî ìàé-
äàí÷èêà. Ëþäÿì íå ðàç ïîãðîæóâàëè ô³çè÷íîþ ðîçïðàâîþ.
À íåùîäàâíî áàíäèòè íàïàëè íà æ³íîê, êîòð³ ñòîÿëè â ï³-
êåò³, ïîáèëè ¿õ, çëàìàâøè äâîì ðóêè. Â÷îðà æåðòâàìè ñòà-
ëè æóðíàë³ñòè. Ïðîòå º íàä³ÿ, ùî ñâàâîë³ çàáóäîâíèê³â íå-
çàáàðîì áóäå ïîêëàäåíî êðàé. Äâà òèæí³ òîìó ðîç³áðàòè-
ñÿ ³ç ñèòóàö³ºþ íàêàçàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåí-
êî. ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, Êè¿âðàäà âæå òàêîæ ãîòóº ð³-
øåííÿ ïðî çàáîðîíó íåçàêîííîãî áóä³âíèöòâà
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На передньом плані фото раф “Хрещати а” зафі с вав хто і я зламав р Оле сандрові Течинсь ом . Правор ч, в либині адр , добре видно
я відмороз и валять на землю фото рафа Володимира Гонтара
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: 

“Ïîë³òè÷í³ ³íòðèãè 
òà áàç³êàííÿ 
Þë³¿ Òèìîøåíêî ï³äì³íÿþòü
ðîçâ’ÿçàííÿ ãîñòðèõ 
åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì”

Ñüîãîäí³ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé
çàÿâèâ, ùî Þë³ÿ
Òèìîøåíêî ïîâ-
í³ñòþ ïîêàçàëà
ñâîþ íåñïðî-
ìîæí³ñòü íà ïî-
ñàä³ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà òà íàìà-
ãàºòüñÿ çà ïîë³-
òè÷íîþ ðèòîðè-
êîþ ïðèõîâàòè
íåâì³ííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè
êðà¿íè.

“Âæå êîòðèé ì³ñÿöü âñÿ êðà¿íà ñïîñòåð³-
ãàº, ÿê ïîë³òè÷í³ ³íòðèãè òà áàç³êàííÿ Þë³¿
Òèìîøåíêî ï³äì³íÿþòü ðîçâ’ÿçàíÿ ãîñòðèõ
åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì. Âîíà íå âèð³øóº æîä-
íîãî åêîíîì³÷íîãî ïèòàííÿ. Êðà¿íà âõîäèòü
ó ïî÷àòîê íîâîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó áåç
íîâî¿ ö³íè íà ãàç. Ïðîåêò áþäæåòó êðà¿íè
ñõîæèé íà êàçêó òà äàëåêèé â³ä ðåàëüíîãî
ñòàíó ñïðàâ. ²íôëÿö³ÿ ³ çðîñòàííÿ ö³í ñòàëè
íåçì³ííèìè ñóïóòíèêàìè ¿¿ áåçäàðíîãî óðÿ-
äó. Çàì³ñòü åôåêòèâíèõ åêîíîì³÷íèõ ð³øåíü
ç áîêó Òèìîøåíêî ëóíàþòü êðèêè ïðî ïî-
øóêè âèííèõ. Íå òàºìíèöÿ, ùî ãîëîñí³øå
çà âñ³õ êðè÷èòü: “Òðèìàé çëîä³ÿ!” ñàì çëî-
ä³é. ² öå — ôàêò”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çàçíà÷èâ, ùî
çðîñòàííÿ åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì ïî÷àëîñÿ íå
ñüîãîäí³, äî öüîãî ïðèçâåëî áåçñèñòåìíå òà
áåçäàðíå ïðàâë³ííÿ óðÿäó Òèìîøåíêî: “Ó
òîé ìîìåíò, êîëè â êðà¿í³ ïî÷àëèñÿ íåêåðî-
âàí³ ³íôëÿö³éí³ ïðîöåñè, Òèìîøåíêî ³í³-
ö³þº íåçàêîíí³ ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè â Êèºâ³.
Ì³ëüéîíè äåðæàâíèõ êîøò³â áóëî ñïðÿìîâà-
íî íà âèáîðè çàì³ñòü ñîö³àëüíèõ íàïðÿìê³â
äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ. Òîä³ êèÿíè
äîâåëè, ùî áàç³êàííÿ ³ ïîë³òèêàíñòâî â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ðåàëüíî¿ ðîáîòè ç ïîë³ïøåí-
íÿ æèòòÿ ïðîñòèõ ëþäåé. ² âîíè äàëè äîñòàò-
íüî íèçüêó îö³íêó ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, â³äìîâèâ-
øèñü â³ääàâàòè ñâî¿ ãîëîñè. Ñüîãîäí³ ¿¿ ïðî-
ðàõóíêè òà áåçäàðíó åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó áà-
÷èòü óñÿ êðà¿íà”.

Â³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç Äíåì ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

Äîðîã³ îñâ³òÿíè!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³é-

íèì ñâÿòîì! Öüîãî äíÿ õî÷ó ïîäÿêóâàòè âàì
çà áëàãîðîäíó òà ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ, ìóä-
ð³ñòü ³ ÷óéíå ñòàâëåííÿ äî ìîëîäîãî ïîêî-
ë³ííÿ.

Ð³ê ó ð³ê âè ïðîäîâæóºòå ñåáå ó ñâî¿õ ó÷-
íÿõ. Âàø³ äóìêè, ïî÷óòòÿ, ùåäðî â³ääàí³ ä³-
òÿì, ïðàöþþòü íà ìàéáóòíº. Êîæíà ëþäè-
íà ñâî¿ìè äîñÿãíåííÿìè òà ïåðåìîãàìè çî-
áîâ’ÿçàíà ïåðåäóñ³ì Â÷èòåëþ.

Ðîçâèòîê ñèñòåìè îñâ³òè äëÿ ñòîëè÷íî¿
âëàäè çàâæäè çàëèøàºòüñÿ ïð³îðèòåòíèì ïè-
òàííÿì. Íàøà ìåòà — ÿê³ñí³ îñâ³òí³ ïîñëó-
ãè äëÿ þíèõ êèÿí òà ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà
äëÿ ïåäàãîã³â, ÿê³ ôàêòè÷íî âèõîâóþòü ìàé-
áóòíº ñòîëèö³.

Ìè ï³êëóºìîñÿ ïðî ðîçáóäîâó ñèñòåìè îñ-
â³òè ñòîëèö³. Öüîãî ðîêó ââåäåíî â åêñïëó-
àòàö³þ ï’ÿòü íîâèõ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, â³ä-
êðèëè ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷îòèðè íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè (ã³ìíàç³¿ òà ñïåö³àë³çîâàí³ øêîëè),
çáóäóâàëè ì³æøê³ëüíèé áàñåéí òà íîâèé
êîðïóñ äëÿ Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà.

Ìè âèä³ëÿºìî êâàðòèðè äëÿ ïåäàãîã³â —
öüîãî ðîêó äî Äíÿ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè îðäå-
ðè îòðèìàëè 25 îñâ³òÿí.

ß ³ âñÿ ìîÿ êîìàíäà âêëîíÿºìîñÿ âàì, øà-
íîâí³ ïåäàãîãè, òà äÿêóºìî çà âàøó ñâÿòó
ïðàöþ.

Çè÷ó âàì çäîðîâ’ÿ, âèòðèìêè, íàñíàãè, çëà-
ãîäè é ëþáîâ³.

Õàé ùåäðîþ áóäå äîëÿ, õàé îìèíàþòü âàñ
æèòòºâ³ íåãàðàçäè. Íîâèõ çäîáóòê³â ³ ïåðåìîã!

Щиро ваш
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Êè¿âðàäà âèêðèëà 
øàõðàéñòâî 
ðàéîííîãî êåð³âíèöòâà

Папірцями районних бюро ратів Олеся Дов о о не обд риш

Ï³ñëÿ îñòàíí³õ ñåñ³é Êè¿âðàäè, äå äå-
ïóòàòàì óäàëîñÿ ïðàöþâàòè á³ëüø í³æ
êîíñòðóêòèâíî, â÷îðàøíÿ çäèâóâàëà íà-
ñàìïåðåä òðèâàë³ñòþ. Ïîïðè íå íàäòî
ïåðåïîâíåíèé ïîðÿäîê äåííèé, çàòâåð-
äæóâàëè éîãî äåïóòàòè ìàéæå äâ³ ãîäè-
íè, ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü ðåïë³ê òà ïðàâîê
ñóò³ ïèòàíü ñòîñóâàëèñÿ ìàëî. Çðåøòîþ
ïåðåë³ê ëèøèëè ìàéæå áåç çì³í. Ñâ³é
ïðîåêò ð³øåííÿ “Ïðî çàõèñò çàêëàä³â
êóëüòóðè” çíÿâ ïðåäñòàâíèê ôðàêö³¿
ÁÞÒ Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü äëÿ äîîïðà-
öþâàííÿ. Ùå îäíå ïèòàííÿ ç ðîçä³ëó
ïðî âëàñí³ñòü òåæ âèð³øèëè ïåðåíåñòè.

Íàñòóïí³ òðè ãîäèíè ó Êè¿âðàä³ ðîç-
â’ÿçóâàëè ïðîáëåìó òàê çâàíèõ åë³ò³âö³â.
ßê ³ ïåðåäáà÷àëè, âîíà ñòàëà ãîëîâíîþ.
“Ïîïðè ïåâí³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ â çàêîí³
òà íåäîñêîíàë³ñòü ìåõàí³çì³â, ìè ãîòî-
â³ âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ðè-
çèêè ³ ïîñòàâèòè íàðåøò³ êðàïêó â ö³é
ïðîáëåì³”,— çàïåâíèâ ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåñü Äîâãèé. Â³í äîäàâ, ùî “ïè-
òàííÿ áóäå çàñëóõîâóâàòèñÿ â ïðèñóò-
íîñò³ ïðåäñòàâíèêà Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà Ìàðèíè Ñòàâí³é÷óê”. Òàêîæ

÷åêàëè é ïðîô³ëüíîãî ì³í³ñòðà Âàñèëÿ
Êóéá³äó. “Äóìàþ, ùî äåïóòàòñüêèé êîð-
ïóñ çâåðíåòüñÿ â ¿õí³é îñîá³ äî Ïðåçè-
äåíòà, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â òà ÂÐ ç ïðî-
õàííÿì íåâ³äêëàäíî âíåñòè óòî÷íåííÿ
â çàêîíè, óêàçè òà ïîñòàíîâè Êàáì³íó,
ÿê³ ðåãóëþþòü â³äïîâ³äí³ âçàºìîâ³äíî-
ñèíè”,— ñïðîãíîçóâàâ ïàí Äîâãèé.

Äîïîâ³â ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè ìåð³¿ ó
ðîçâ’ÿçàíí³ æèòëîâî¿ ïðîáëåìè ïîñòðàæ-
äàëèõ â³ä êâàðòèðíî¿ àôåðè “Åë³òà-Öåí-
òðó” çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäè-
ìèð Ãîëîâà÷. Â³í íàãàäàâ ïðî Óêàç Ïðå-
çèäåíòà ³ ñòâîðåííÿ óðÿäîâî¿ êîì³ñ³¿ äëÿ
ðîçðîáêè ìåõàí³çì³â â³äøêîäóâàííÿ. Îä-
íàê, çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëîâà÷à, âñ³ ö³ çà-
õîäè áóëè íîì³íàëüíèìè, âñþ æ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çðåøòîþ “çâàëèëè íà ïëå÷³
ì³ñüêî¿ âëàäè”. Ìàéæå çà ð³ê ðîáîòè ôà-
õ³âö³ íàðåøò³ ï³äãîòóâàëè íàéîïòèìàëü-
í³øèé, íà ¿õíþ äóìêó, ìåõàí³çì, ÿêèé
“íå çàâäàº øêîäè í³ áþäæåòó, í³ ëþäÿì”.
Ó éîãî îñíîâó çàêëàëè ï³äïèñàííÿ äîãî-
âîð³â ç ïîñòðàæäàëèìè òà êîìïåíñàö³þ çà
ïðèíöèïîì “ìåòð çà ìåòð”, ÿê óæå ïè-
ñàâ “Õðåùàòèê”.

Ðåïë³êè òà çàóâàæåííÿ äî ïðîåêòó ð³-
øåííÿ íàãðîìàäèëèñÿ ÷è íå ó êîæíîãî
äåïóòàòà. Òàê, ïðåäñòàâíèê Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî çàêëèêàâ ùå
ðàç ïðîàíàë³çóâàòè ñõåìó, ùîá íå äîïóñ-
êàòè òàêèõ âèïàäê³â ó ìàéáóòíüîìó. “ßê
âàð³àíò ìîæíà ñòâîðèòè äåïîçèòí³ ðàõóí-
êè â ìåð³¿ äëÿ çàáóäîâíèê³â, êîøòè íà
ÿêèõ ãàðàíòóâàòèìóòü âèêîíàííÿ çîáîâ’-
ÿçàíü êîìïàí³ÿìè”,— çàïðîïîíóâàâ ïàí
Îìåëüÿíåíêî. Îäíàê óñ³ êîíñòðóêòèâí³
ðåïë³êè “ðîçáèâàëèñÿ”, àäæå çàõèñò ãðî-
ìàäÿí â³ä òàêèõ ñèòóàö³é íå ïåðåäáà÷åíèé
íà äåðæàâíîìó ð³âí³. Òîìó ïðîáëåìà çà-
ëèøèëàñÿ íåðîçâ’ÿçàíîþ. Äåïóòàòè, ÿê ³
ïåðåäáà÷àâ ïàí Äîâãèé, ïðîãîëîñóâàëè çà
òå, ùîá ñêåðóâàòè ëèñòè äî äåðæàâíèõ
êåðìàíè÷³â ³ç ïðîõàííÿì óñóíóòè ïðàâî-
âó êîë³ç³þ. Íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè ïèòàííÿ
ïåðåäàäóòü çíîâó âæå íà íàñòóïí³é ñåñ³¿.

Ïîêè êåð³âíèöòâî êðà¿íè ðîçãëÿäàòè-
ìå çâåðíåííÿ ñòîëè÷íèõ äåïóòàò³â, âîíè
ïåðåâ³ðÿòü ðîáîòó ðàéàäì³í³ñòðàö³é.
Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ,
çà ñëîâàìè ïàíà Äîâãîãî, çìóñèëè ïî-
ñò³éí³ ñêàðãè êèÿí. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ðàé-
àäì³í³ñòðàö³¿ îáìàíþâàëè é Call-öåíòð,
íàäñèëàþ÷è çâ³òè ïðî í³áèòî çðîáëåíå.
“Ïîëîâèíà êåð³âíèê³â ðàéîí³â íå âèêî-
íóþòü ïðîãðàìè ç ðåìîíòó ë³ôò³â, âèâå-
çåííÿ ñì³òòÿ. Ìè õî÷åìî, ùîá âîíè íà-
ðåøò³ ïîâåðíóëèñÿ îáëè÷÷ÿì äî ëþ-
äåé”,— ïîÿñíèâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè. Çà
éîãî ñëîâàìè, çàäëÿ óíèêíåííÿ ïîë³òè÷-
íîãî çàáàðâëåííÿ ó âèð³øåíí³ íàãàëüíî-
ãî äëÿ æèòòºçäàòíîñò³ ì³ñòà ïèòàííÿ ãî-
ëîâîþ êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷àòü ïðåäñòàâíèêà
îïîçèö³¿. Îêð³ì ïåðåâ³ðîê, ôàõ³âö³ ðîç-
ðîáëÿòü ³ íîðìè àòåñòàö³¿ äëÿ ðàéîííèõ
÷èíîâíèê³â. Íåäáàëüöÿì “ïîîá³öÿëè êàä-
ðîâ³ çì³íè”

×èíîâíèêàì ïðèãðîçèëè êàäðîâèìè çì³íàìè

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На вчорашній сесії Київради деп татам та і не вдалося про олос -
вати за порядо омпенсації постраждалим від афери "Еліта-
Центр". Для цьо о, я з'яс валося, потрібно вносити прав и до за-
онів. Деп тати направили до Верховної Ради, Президента та
прем'єр-міністра листи з проханням прийняти відповідні зміни. По-
верн тися до роз ляд питання вони вирішили за два тижні. Одна
цей час не змарн ють. У столиці почне працювати спеціальна тим-
часова онтрольна омісія з перевір и діяльності райадміністрацій.
У най ірших районах при розили провести адрові зміни.
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Ñòîëè÷í³ äîðîãè “çàñÿÿëè”
¯õ ðîçì³òèëè çà íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè
Òåòÿíà ØÅËÅÑÒ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

На 450 в лицях міста
з'явилася нова розміт а.
Цьо о ро на іль ох
автошляхах столиці її на-
носили за новітніми тех-
ноло іями — холодним
дво омпонентним плас-
ти ом. Ще на двох
транспортних ма істралях
виділили см и для ро-
мадсь о о транспорт ,
відзвіт вала омпанія
"Київ-автодор". Вона за-
інчила от вати доро и
до зими.

Íèí³øíüîãî ðîêó çàâåðøèëè
ðîçì³òêó äîð³ã íà 450 âóëèöÿõ
Êèºâà. Äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ñå-
çîíó ÷àñòèíó àâòîøëÿõ³â ì³ñòà
ðîçì³òèëè ïî-íîâîìó: õîëîäíèì
äâîêîìïîíåíòíèì ïëàñòèêîì ³ç
ðåôëåêòóþ÷èìè ñêëÿíèìè êóëü-
êàìè, ïîâ³äîìèëè â êîìïàí³¿
"Êè¿âàâòîäîð". Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà êîðïîðàö³¿ Âîëîäèìèðà
Ðîæíÿòîâñüêîãî, ïåðåâàãè òàêî-
ãî ìàòåð³àëó ïîð³âíÿíî ³ç ôàð-
áîþ î÷åâèäí³. Â³í ñëóãóº âòðè-
÷³ äîâøå ³ ïîì³òíèé íàâ³òü óíî-
÷³.

Óäîñêîíàëèòè ðîçì³òêó ïëàíó-
þòü ³ íà ³íøèõ âóëèöÿõ. Ïðèì³-
ðîì, âèîêðåìèòè ñìóãè ðóõó äëÿ
ìàðøðóòíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â íà âóëèöÿõ Ãåòüìàíà, Äîâ-
æåíêà, Îëåíè Òåë³ãè, ïðîñïåê-
òàõ Âàòóò³íà, Ìàÿêîâñüêîãî,

Ìîñêîâñüêîìó, Ãåðî¿â Ñòàë³í-
ãðàäà, Ïðàâäè, Ñâîáîäè, áóëüâà-
ðàõ Ïåðîâà, Øåâ÷åíêà, Õàðê³â-
ñüêîìó øîñå ³ Ìîñêîâñüêîìó
ìîñòîâîìó ïåðåõîä³. Ïåðåâ³ðÿòè
ñòàí ðîçì³òêè ó "Êè¿âàâòîäîð³"
îá³öÿþòü ðåãóëÿðíî. À â ðàç³ ¿¿

ïîøêîäæåííÿ — îïåðàòèâíî ðå-
ìîíòóâàòè.

Íàðåøò³ ïîäáàòè âèð³øèëè é
ïðî âåëîñèïåäèñò³â. Çàêëàëè êîø-
òè íà ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ äëÿ îáëàøòóâàííÿ ùî-
íàéìåíøå 11 ñïåöäîð³æîê. Âîíè

ç'ÿâëÿòüñÿ íà Çäîëáóí³âñüê³é, Âîë-
ãîãðàäñüê³é, Ìåòðîëîã³÷í³é âóëè-
öÿõ, íà Ïàðêîâ³é àëå¿, ïðîñïåêòàõ
Ïåðåìîãè òà 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ.

Ïàí Ðîæíÿòîâñüêèé òàêîæ ðîç-
ïîâ³â, ùî ðîçì³÷àòèìóòü äîðîãè
ñòîëèö³ íå ëèøå á³ëîþ, à é æîâ-

òîþ ôàðáîþ, ÿêó íàíîñèòèìóòü
íà ïåðåõðåñòÿõ òà ó ì³ñöÿõ çàáî-
ðîíè ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó.
"Áåçïåêà òà çðó÷í³ñòü äëÿ âîä³¿â ³
ï³øîõîä³â º íàøèì íàéãîëîâí³-
øèì ïð³îðèòåòîì",— çàïåâíèâ
÷èíîâíèê

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

До почат фінальної час-
тини Євро-2012 столиці
оновлять систем енер о-
постачання. За альна вар-
тість робіт перевищ є 2,7
млрд рн. О рім то о, фа-
хівці АК "Київенер о" під-
от вали пропозицію що-
до ініціювання прое т
"Реабілітація та розвито
системи еле тропостачан-
ня Києва", я ий план ють
реаліз вати протя ом на-
ст пних чотирьох ро ів.
Йо о вартість орієнтовно
становить $239 млн. Для
реалізації зад мів мають
намір зал чити пози
Світово о бан .

Òîð³ê ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿
åíåðã³¿ ó ñòîëèö³ ñÿãíóëî 7,2 ìëðä
êÂò/ãîä, ùî ñòàíîâèòü 5% çàãàëü-
íîãî âèêîðèñòàííÿ ïî Óêðà¿í³.
Òàêîìó "àïåòèòó" ñïðèÿþòü ³ âè-
ñîê³ òåìïè çàáóäîâè â ì³ñò³. Àäæå
÷åðåç öå ç ðîêó â ð³ê åëåêòðîíà-
âàíòàæåííÿ çðîñòàº íà 5—6%.
Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ðîçïîâ³â äè-
ðåêòîð ³ç ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèò-
êó òà ³íâåñòèö³é ÀÊ "Êè¿âåíåðãî"
Ìèêèòà Êîíñòàíò³íîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ âæå
ïðàêòè÷íî âè÷åðïàíî ðåçåðâè
ïîòóæíîñò³ äæåðåë òà ïðîïóñêíî¿
çäàòíîñò³ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ.
Êð³ì òîãî, çíà÷íî óñêëàäíþº ñè-
òóàö³þ ìîðàëüíà çàñòàð³ë³ñòü ³ ô³-
çè÷íà çíîøåí³ñòü îáëàäíàííÿ
ï³äñòàíö³é, êàáåëüíèõ ë³í³é, êî-
ìóòàö³éíèõ àïàðàò³â íà ÒÅÖ òà â
åëåêòðè÷íèõ ìåðåæàõ. Òàê, á³ëü-
ø³ñòü ñòîëè÷íèõ ï³äñòàíö³é åêñ-
ïëóàòóþòü óæå ïîíàä 25 ðîê³â.
Ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äëÿãàº òðåòèíà
ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷³.

Çà ñëîâàìè ïàíà Êîíñòàíò³íî-
âà, â ñåðïí³ íèí³øíüîãî ðîêó íà
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè çàòâåðäæåíî ñõå-
ìó ðîçâèòêó åëåêòðîìåðåæ Êèºâà
äî 2020-ãî. "Çã³äíî ç äîêóìåíòîì
á³ëüø³ñòü îá'ºêò³â ìàþòü áóòè
ââåäåí³ â åêñïëóàòàö³þ ïðîòÿãîì
òðüîõ ðîê³â, ùî çàáåçïå÷èòü ñòà-
á³ëüíå ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñ-
òèíè ªâðî-2012,— çàçíà÷èâ
â³í.— Íàñàìïåðåä ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ï³äñòàíö³¿
"Ìîñêîâñüêà", áóä³âíèöòâî åëåê-
òðîï³äñòàíö³é "ªâðîïåéñüêà",
"Îë³ìï³éñüêà", "Óí³âåðñèòåòñüêà",
"Îëåí³âñüêà", "Ñëàâóòè÷", "Êîð-
÷åâàòñüêà", "Áîðòíè÷³" òà ïîòóæ-
í³øèõ — "Ïîñòâîëèíñüêà",
"Ëóê'ÿí³âñüêà". Ìèêèòà Êîíñòàí-
ò³íîâ äîäàâ, ùî çàãàëîì öå ïîíàä
20 îá'ºêò³â, ÿê³ óâ³éøëè äî ³íâåñ-
òèö³éíî¿ ïðîãðàìè "Êè¿âåíåðãî",
ïîãîäæåíî¿ Íàö³îíàëüíîþ êîì³-
ñ³ºþ ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãå-

òèêè. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò ïå-
ðåâèùóº 2,7 ìëðä ãðí, ³ç íèõ
347,4 ìëí ãðí — êîøòè ç äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó, 264,2 ìëí ãðí — ç
ì³ñöåâîãî áþäæåòó, 2136,3 ìëí
ãðí — ÀÊ "Êè¿âåíåðãî".

Îêð³ì òîãî, ÀÊ "Êè¿âåíåðãî"
ï³äãîòóâàëà ïðîïîçèö³þ ùîäî ³í³-
ö³þâàííÿ ïðîåêòó "Ðåàá³ë³òàö³ÿ òà
ðîçâèòîê ñèñòåìè åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ Êèºâà". Âàðò³ñòü ïðîåêòó,
ÿêèé ïëàíóþòü ðåàë³çóâàòè ïðî-
òÿãîì 2009—2012 ðîê³â, îð³ºíòîâ-
íî ñòàíîâèòü $239 ìëí. "Äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ çàäóì³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ çà-
ëó÷èòè ïîçèêó Ñâ³òîâîãî áàíêó â
ðîçì³ð³ $230 ìëí,— ïîâ³äîìèâ
Ìèêèòà Êîíñòàíò³íîâ.— ²í³ö³àòè-
âó "Êè¿âåíåðãî" âæå ï³äòðèìàëè
Ñâ³òîâèé áàíê òà Ì³íïàëèâåíåð-
ãî". Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîåêòîì
ïåðåäáà÷åíî ñïîðóäæåííÿ òà ðå-
êîíñòðóêö³þ ï³äñòàíö³é "Ìîñêîâ-
ñüêà", "Îëåí³âñüêà", "Âàòóò³íñüêà",
"Ëóê'ÿí³âñüêà", à òàêîæ áóä³âíèö-
òâî ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷³ "Çàõ³ä-
íà — Ëåïñå", "Çàõ³äíà — Á³ëè÷³",
"Çàõ³äíà — Ëóê'ÿí³âñüêà" òà "Çà-
õ³äíà — Ïîñò-Âîëèíñüêà".

Íà äóìêó ôàõ³âöÿ, ñâîº÷àñíà
ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó
åëåêòðîìåðåæ äàñòü çìîãó çàáåç-
ïå÷èòè íàä³éíå åëåêòðîïîñòà÷àí-
íÿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè òà ï³äãîòîâ-
êó äî ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-
2012 óñ³õ îá'ºêò³â ì³ñüêî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, çîêðåìà ñïîðòèâíèõ
ñïîðóä, ãîòåë³â, àåðîïîðò³â

Ñòîëè÷í³ åëåêòðîìåðåæ³
ï³äãîòóþòü äî ªâðî-2012
Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â çàïëàíîâàíî ïîáóäóâàòè 
³ ðåêîíñòðóþâàòè ïîíàä 20 îá’ºêò³â

Нова розміт а на столичних в лицях наносилася за новітніми техноло іями
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ÁÞÒ âèêèíóâ á³ëèé ïðàïîð
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора, в останній день,
оли в парламенті мала
з'явитися нова оаліція,
Бло Юлії Тимошен о на-
решті визначився з фор-
матом майб тньої більшо-
сті. Не доче авшися вза-
ємності від Партії ре іо-
нів, соратни и прем'єра
б ли зм шені домовляти-
ся із пропрезидентсь ими
силами. Але ціна порят н-

прем'єрсь о о рісла
для пані Тимошен о може
виявитися зависо ою. Та
ще й заплаченою марно.

Îñòàíí³é äåíü ðîáîòè ïàðëà-
ìåíòó, ï³ñëÿ ÿêîãî Âåðõîâíó Ðàäó
ìîæå ðîçïóñòèòè Ïðåçèäåíò, ðîç-
ïî÷àâñÿ ç ìàéæå òðèãîäèííî¿ çà-
òðèìêè ÷åðåç íåóçãîäæåíèé ïîðÿ-
äîê äåííèé ì³æ ÁÞÒ, ÍÓ—ÍÑ ³
Áëîêîì Ëèòâèíà. Öüîãî ðàçó íå
ãîòîâèì âèÿâèâñÿ ïàí Ëèòâèí,
ÿêèé çíîâó ïî÷èíàº ïî÷óâàòèñÿ
çàéâèì ó ì³öíèõ îá³éìàõ “çàêëÿ-
òèõ äðóç³â” ÁÞÒ ³ ÍÓ—ÍÑ. Â³ä
ñàìîãî ðàíêó ö³ äâ³ ñèëè çàõîïè-
ëèñÿ ç’ÿñóâàííÿì äàâí³õ ñòîñóíê³â
çàì³ñòü òîãî, ùîá ôîðìóâàòè íî-
âó êîàë³ö³þ. Âðåøò³-ðåøò ñàìå ³ç
çàëàãîäæåííÿ îáðàç ì³æ ôðàêö³-
ÿìè êîëèøíüî¿ “äåìîêðàòè÷íî¿”
êîàë³ö³¿ Àðñåí³é ßöåíþê ³ ðîçïî-
÷àâ çàñ³äàííÿ. Ïàðëàìåíò ïåðåé-

øîâ äî çàêîí³â, óõâàëåííÿ ÿêèõ
ïåðåäáà÷àëî ïîäîëàííÿ ïðåçè-
äåíòñüêîãî âåòà ³ íà ñêàñóâàíí³
ÿêèõ íàïîëÿãàëà “Íàøà Óêðà¿íà”.
Îñê³ëüêè ÁÞÒ ó÷îðà â³äìîâèâñÿ
â³ä ñï³ëüíîãî ãîëîñóâàííÿ ç ðåã³î-
íàëàìè, âñ³ ï’ÿòü çàêîí³â — ïðî
Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â, ïðî ÑÁÓ, ïðî

òèì÷àñîâ³ ñë³ä÷³ êîì³ñ³¿, ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä ³ ïðî ì³ñöåâ³ äåð-
æàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ — ëåãêî êàíó-
ëè â íåáóòòÿ. Öå çàäîâîëüíèëî àì-
á³ö³¿ íàøîóêðà¿íö³â, àëå ðîçëþòè-
ëî ðåã³îíàë³â, ÿê³ â³ä÷óëè ñåáå “êè-
íóòèìè” íåïîñë³äîâíîþ ïðåì’ºð-
êîþ. “ÁÞÒ êåðóºòüñÿ ó ñâî¿õ ä³-

ÿõ íå ïîë³òè÷íèìè ïåðåêîíàííÿ-
ìè, íå ïðèíöèïàìè, à âèêëþ÷íî
âóçüêîïàðò³éíèìè ³íòåðåñàìè”,—
íàãîëîñèëà Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ó ñâî-
¿é çàÿâ³, çàçíà÷èâøè, ùî â îñíîâ³
³íòåðåñó áëîêó ëåæèòü ëèøå çáå-
ðåæåííÿ ïðåì’ºðñüêîãî êð³ñëà çà
éîãî ë³äåðêîþ. Õî÷à, ÿê ç³çíàâñÿ
“Õðåùàòèêó” ÷ëåí ôðàêö³¿ Ïàðò³¿
ðåã³îí³â Òàðàñ ×îðíîâ³ë, ó òîìó,
ùî ñòàëîñÿ, âèííà ³ éîãî ïàðò³ÿ,
ÿêà íå çàõîò³ëà ï³òè íàçóñòð³÷ Þë³¿
Òèìîøåíêî, ñïîä³âàþ÷èñü âèãðà-
òè âèáîðè.

Ïðîòå íàâ³òü êàï³òóëÿö³ÿ Þë³¿
Òèìîøåíêî ïåðåä Ïðåçèäåíòîì
êð³ñëî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ¿é ïîêè
ùî íå çàáåçïå÷èëà. Îêð³ì â³äìî-
âè â³ä àíòèïðåçèäåíòñüêèõ çàêî-
í³â, “Íàøà Óêðà¿íà” âèìàãàº â³ä
ÁÞÒ â³ä³éòè â³ä çàãðàâàííÿ ç Ðî-
ñ³ºþ òà óõâàëèòè ñï³ëüíó çàÿâó ùî-
äî Ãðóç³¿. Òà é áåç öüîãî ôîðìó-
âàííÿ íîâî¿ á³ëüøîñò³ º ñïðàâîþ
íåïðîñòîþ. Ôîðìàò êîàë³ö³¿ äâîõ

ïîë³òè÷íèõ ñèë áåçïåðñïåêòèâíèé,
³ öå âèçíàþòü óñ³. À ç ôîðìàòîì
òðüîõ ó÷îðà íå êëå¿ëîñÿ. Ïðåäñòàâ-
íèê Ïðåçèäåíòà ó Âåðõîâí³é Ðàä³
Îêñàíà Ñë³ñàðåíêî íàãîëîñèëà: â
ðàç³ óòâîðåííÿ êîàë³ö³¿ ó ñêëàä³
ÁÞÒ, ÍÓ—ÍÑ ³ Áëîêó Ëèòâèíà
ïèòàííÿ ñòîñîâíî çàòâåðäæåííÿ
çàÿâè ïðî çâ³ëüíåííÿ Àðñåí³ÿ ßöå-
íþêà íå ïîðóøóâàòèìóòü. ² õî÷à
ëèòâèí³âö³ çàïåâíÿþòü, ùî “ïðî
ïîñàäó ñï³êåðà ï³ä ÷àñ ïåðåìîâèí
íå éøëîñÿ”, äåïóòàò â³ä ÍÓ—ÍÑ
Òàðàñ Ñòåöüê³â âèçíàâ “Õðåøàòè-
êó” ìîæëèâå ïðåòåíäóâàííÿ íà íå¿
Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà. Òàê ñàìî
ìîæóòü çíàéòèñÿ ëþäè, ÿê³ çàõî-
÷óòü ñòàòè ïðåì’ºðîì.

Ãîâîðèòè ïðî òå, ùî Âåðõîâíó
Ðàäó âðÿòîâàíî â³ä ðîçïóñêó, çàðà-
íî. Íà öüîìó íàãîëîñèâ ó÷îðà ³
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåí-
êî, çàÿâèâøè, ùî ãîòîâèé ï³äïè-
ñàòè â³äïîâ³äíèé óêàç. “ß ïðè-
õèëüíèê êîíñóëüòàö³é, ÿ ïðèõèëü-
íèê ä³àëîã³â, ÿ äàì ìîæëèâ³ñòü ïî-
ë³òè÷íèì ñèëàì ïðîâåñòè öåé ä³à-
ëîã, àëå ÿêùî ñï³ëüíî¿ çàÿâè ó â³ä-
ïîâ³äíèé òåðì³í (äî 24-¿ ãîäèíè
÷åòâåðãà. — “Õðåùàòèê”) íå áóäå,
ÿ ñêîðèñòàþñü ïðàâîì ðîçïóñêó
ïàðëàìåíòó”,— ñêàçàâ ãëàâà äåð-
æàâè. ×àñó äåïóòàòàì ìîæå íå âè-
ñòà÷èòè. “Ñüîãîäí³ ïðî óòâîðåííÿ
êîàë³ö³¿ çàðàíî ãîâîðèòè ùå é òî-
ìó, ùî º äâà ïèòàííÿ, ÿê³ òðåáà
âèð³øèòè ÁÞÒ ³ ÍÓ—ÍÑ: ñêàñó-
âàòè çàêîí ïðî ðåôåðåíäóìè ³
ñï³ëüíà çàÿâà ùîäî Ãðóç³¿. Ò³ëüêè
òîä³ ïî÷íóòüñÿ ðåàëüí³ êîàë³ö³éí³
ïåðåãîâîðè, ÿê³ ìîæóòü áóòè çà-
âåðøåí³ ó âèõ³äí³”, — çàÿâèâ ïàí
Ñòåöüê³â “Õðåùàòèêó”.

Õî÷à ñïðàâæíüîþ ïðè÷èíîþ,
ÿêà ìîæå ïîõîâàòè íàä³¿ ïàí³ Òè-
ìîøåíêî íà áàæàíå êð³ñëî, º íà-
â³òü íå ãðóçèíñüêå ïèòàííÿ ÷è
ñêëàäí³ñòü ïîä³ëó ïîðòôåë³â. ÁÞÒ
óæå áàíàëüíî íå â³ðÿòü. Àí³ ðåã³î-
íàëè, àí³ Ïðåçèäåíò. Â³êòîð
Þùåíêî ó÷îðà ïðèïóñòèâ, ùî
ñêàñîâàí³ ïàðëàìåíòîì çàêîíè ìî-
æóòü áóòè çíîâó óõâàëåí³ çà ê³ëü-
êà äí³â. À òîìó ÷åêàº â³ä ÁÞÒ íî-
âèõ äîêàç³â ëîÿëüíîñò³. Ñõîæå, âñ³
ó÷îðàøí³ ïðèíèæåííÿ Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî ìîæóòü íå ïðèíåñòè ¿é
æîäíîãî äèâ³äåíäà, òîæ íà âèáî-
ðè òàêè äîâåäåòüñÿ ï³òè

Ó ñåðåäó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé òà ì³í³ñòð ç ïèòàíü æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Îëåêñ³é
Êó÷åðåíêî âèñòóïèëè â ðîë³ õåäëàéíåð³â ó
ïðîãðàì³ “Øóñòåð Live” íà òåëåêàíàë³
“Óêðà¿íà”. Éøëîñÿ ïðî ïðîáëåìè ÆÊÕ, ÿê³
íèí³, îñîáëèâî ç íàñòàííÿì õîëîä³â, º äóæå
àêòóàëüíèìè.

Ìîæëèâî, ñàìå ÷åðåç ïðîáëåìàòèêó ïåðå-
äà÷³ òîê-øîó ñêîð³øå íàãàäóâàëî òåëåäóåëü.

Æâàâà äèñêóñ³ÿ ïðî ê³ëüê³ñòü àâàð³éíîãî
æèòëà â Óêðà¿í³ ì³æ Ëåîí³äîì ×åðíîâåöü-
êèì òà Îëåêñ³ºì Êó÷åðåíêîì çàâ’ÿçàëàñÿ îä-
ðàçó ï³ñëÿ ñþæåòó ïðî çàãèáåëü ó Ðîñ³¿ ä³-
òåé ï³ä çàâàëàìè øêîëè. Çà ñëîâàìè ì³í³ñ-
òðà, â Óêðà¿í³ ñòàðèõ áóä³âåëü ïðèáëèçíî
5 — 6%, àëå öÿ öèôðà ùîðîêó çðîñòàº. Íà-
òîì³ñòü Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îäðàçó çàóâà-
æèâ Îëåêñ³ºâ³ Êó÷åðåíêó, ùî ïðîô³ëüíèé
ì³í³ñòð êîðèñòóºòüñÿ ñîâäåï³âñüêîþ, òîáòî

â³ä³ðâàíîþ â³ä ðåàë³é, ñòàòèñòèêîþ, àäæå ö³
äàí³ çíà÷íî çàíèæåí³ é íèí³ ê³ëüê³ñòü àâà-
ð³éíîãî æèòëà ñÿãíóëà 30 — 40%. Ïðîâèíà
çà òàêèé ñòàí ðå÷åé, íà äóìêó ñòîëè÷íîãî
ìåðà, ö³ëêîì ëåæèòü íà íèí³øíüîìó óðÿä³.
Àäæå ðåã³îíàëüí³ áþäæåòè âêðàé ñëàáê³, ùîá
ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ ³ç æèòëîâèì ôîíäîì.

Ïîëåì³êó çáóðèëà é òåìà ÆÅÊ³â òà òàðè-
ô³â. Ì³í³ñòð ÆÊÕ Îëåêñ³é Êó÷åðåíêî âè-
çíàâ, ùî íå ìàº âïëèâó íà ÆÅÊè. Íå ìàº
éîãî ïîêè ùî ³ ì³ñüêà âëàäà, ïðîòå õî÷å âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì öþ ñèòóàö³þ çì³íèòè.
“ß âèñòóïèâ ç ³í³ö³àòèâîþ öåíòðàë³çóâàòè
æèòëîâ³ êîíòîðè, êîòð³ íåçàáàðîì ïåðåáó-
âàòèìóòü ï³ä ìî¿ì îñîáèñòèì êîíòðîëåì. Òå-
ïåð ÆÅÊè ï³äïîðÿäêîâóâàòèìóòüñÿ íå
ðàéîííèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, äå ç íåïîâàãîþ
ñòàâëÿòüñÿ äî ïðîñòèõ ëþäåé, à ì³ñòó. 
ÆÅÊè âæå íå ìàþòü ïðàâà ïðàöþâàòè çà ðà-
äÿíñüêîþ ñèñòåìîþ, êîòðà íåõòóâàëà ³íòå-
ðåñàìè ãðîìàäÿí. Æèòëîâ³ êîíòîðè íå çâ³-
òóþòü ïåðåä ãðîìàäÿíàìè, ÿêèì âîíè ñëó-

æàòü, íå âèêîíóþòü ìîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðî çá³ëüøåííÿ çàðïëàò äâ³ðíèêàì. Õîðî-
øèé êåð³âíèê ÆÅÊó — ð³äê³ñòü”,— íàãîëî-
ñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íà äóìêó ìåðà,
ÆÅÊè ïîòð³áíî çìóñèòè çâ³òóâàòè ïåðåä êè-
ÿíàìè ïðî ðîáîòó. Ïëàíóþòü ñêëàñòè ñïå-
ö³àëüí³ òàáëèö³ çâ³òíîñò³, ïóíêòè äî ÿêèõ çà-
ïðîïîíóþòü ìåøêàíö³ áóäèíê³â. Ç ³í³ö³àòè-
âè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ìàéíî òèõ
ÆÅÊ³â, ÿê³ íåÿê³ñíî îáñëóãîâóâàòèìóòü æè-
òåë³â ñòîëèö³, ïåðåäàâàòèìóòü â³äïîâ³äàëüí³-
øèì æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèì êîíòîðàì.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óïåâíåíî îòðèìó-
âàâ âèñîê³ ðåéòèíãè äîâ³ðè â³ä òåëåàóäèòî-
ð³¿. Íàïðèê³íö³ æ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íàéá³ëüø
íåáàéäóæå ëþäè ñïðèéíÿëè ôðàçó ñòîëè÷-
íîãî ìåðà ïðî òå, ùî â³í ïåðåæèâàº çà çå-
ëåí³ íàñàäæåííÿ. “Öå âåëèêà ïðîáëåìà. Òî-
ìó, çà ìî¿ì ðîçïîðÿäæåííÿì, øòðàô çà çðó-
áàíå â Êèºâ³ äåðåâî â³êîì ïîíàä 60 ðîê³â
ñòàíîâèòü 150 òèñ. ãðèâåíü”, — íàãîëîñèâ
ñòîëè÷íèé ìåð

Ìåð ðîçêàçàâ ïðîô³ëüíîìó ì³í³ñòðîâ³, ùî ðîáèòè 
ç æèòëîâî-êîìóíàëüíèì ãîñïîäàðñòâîì

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çíîâó 
çðîáèâ ðåéòèíã Ñàâ³êó Øóñòåðó

Ïðåçèäåíò íå ïîñï³øàº ïðèéìàòè êàï³òóëÿö³þ

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в про рамі "Ш стер Live" Київсь ий місь ий олова Леонід
Черновець ий дис т вав на тем житлово- ом нально о осподар-
ства з профільним міністром Оле сієм К черен ом. Мер звин ватив
ряд заниженні даних про іль ість старо о житла в У раїні та неба-
жання фінанс вати ал зь ЖКХ ре іонах. Місь ий олова та ож поді-
лився з міністром столичним досвідом реформ вання ал зі та роз-
повів про нові плани — прим сити ЖЕКи звіт вати перед иянами.

Володимир ЛИТВИН, лідер Бло Литвина:
—Нині всі на низь ом старті передвиборної ампанії

і нама аються звалити вин за достро ові вибори на ін-
ших. БЮТ діє за принципом: є синиця р ах, навіщо
ж равель небі. Я маю на вазі те, що сьо одні Тимо-
шен о — прем’єр-міністр, а я що б д ть достро ові ви-
бори, то не очевидно, що нинішня прис тність БЮТ
владі повториться. “Наша У раїна”, орист ючись на о-
дою, хоче дотисн ти БЮТ і, я що хочете, принизити. Й
ті по одж ються. Але переслід ють власн мет — щоб
еле торатові, особливо на заході У раїни, по азати, мов-
ляв, ми пішли на всі омпроміси й перест пили через се-
бе. Брати часть цих спе та лях ми не збираємося.

Тарас ЧОРНОВІЛ, фра ція Партії ре іонів:
— Партія ре іонів відмовилася від створення

надпот жної оаліції з БЮТ. Два тижні том ми “ и-
н ли” БЮТ і припинили з ними пере оворний про-
цес про створення оаліції. Це відб лося тоді, оли
б ло хвалено прово аційний за он про держсл ж-
б . Ми че али, що БЮТ першим зірветься.
Насправді мені начхати на БЮТ, але йде л а-

шен ізація раїни. Саме з вини Партії ре іонів ми
маємо та ий наслідо . Том я не бач сво о май-
б тньо о в ній. Дея і ре іонали за ралися свої ін-
три и. У них просто перемо ло бажання йти на ви-
бори.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Преса л з є з політи ів, але це не підштовх є їх до омпроміс
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Îëåã ÃÀÂÀØ²: “Öåíòðàëüí³ îðãàíè
âëàäè ïîâèíí³ íàðåøò³ ïî÷óòè
ïðî ïîòðåáè ðåã³îí³â”
Êåð³âíèê Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ââàæàº, ùî ïîë³òèêè íå ðîçóì³þòü ïîòðåá ãðîìàäÿí
"Хрещати " продовж є
знайомити читачів із си-
т ацією ре іонах раїни.
Сьо одні своїми д м ами
ділиться олова За арпат-
сь ої області Оле Гаваші.

— Íàñê³ëüêè âàæëèâå ì³ñöå ïî-
ñ³äàº Çàêàðïàòòÿ íà ïîë³òè÷í³é
êàðò³ êðà¿íè?

— Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü çàâæäè
ìàëà ñâîþ ñïåöèô³êó. Íàñàìïå-
ðåä öå ïîâ’ÿçàíî ç ³ñòîðè÷íèìè
îñîáëèâîñòÿìè êðàþ. Ñâîãî ÷àñó
îáëàñòü ïåðåáóâàëà ó ñêëàä³ ð³ç-
íèõ äåðæàâ. Ó 1939 ðîö³ çàêàðïàò-
ö³ ïðîáóâàëè ñòâîðèòè óêðà¿íñüêó
äåðæàâó, ïðîãîëîñèâøè â íåâå-
ëè÷êîìó ì³ñò³ Õóñò³ Êàðïàòñüêó
Óêðà¿íó. Ï³ñëÿ çäîáóòòÿ íåçàëåæ-
íîñò³ Çàêàðïàòòÿ çàéíÿëî ñâîþ
í³øó â ïîë³òè÷í³é ñòðóêòóð³ êðà-
¿íè. Çàö³êàâëåííÿ íàøèì êðàºì
çàâæäè áóëî âåëèêèì. Ïîÿñíþº-
òüñÿ öå ïåðåäóñ³ì ãåîïîë³òè÷íèì
ðîçòàøóâàííÿì: êîðäîíè îäðàçó
ç ÷îòèðìà êðà¿íàìè ªâðîñîþçó
ðîáèòü íàø êðàé ñòðàòåã³÷íèì
ùîäî ñòâîðåííÿ ðåã³îíàëüíî¿ ìî-
äåë³ ºâðî³íòåãðàö³¿.

Ñòîñîâíî âàæëèâîñò³ ì³ñöÿ Çà-
êàðïàòòÿ íà ïîë³òè÷í³é êàðò³
Óêðà¿íè, òî òóò ìîæíà ãîâîðèòè
ïðî ðîëü íåâåëèêîãî ðåã³îíó,
ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî ìàþòü ðåàëü-
í³ âàæåë³ âïëèâó íà ïîë³òèêó
óêðà¿íñüêîãî ìàñøòàáó. Â íèí³ø-
íüîìó ñêëàä³ ïàðëàìåíòó ìàºìî
îäðàçó ï’ÿòüîõ äåïóòàò³â â³ä Çà-
êàðïàòòÿ. Ì³é ïîïåðåäíèê íà ïî-
ñàä³ Â³êòîð Áàëîãà âæå ïîíàä äâà
ðîêè î÷îëþº Ñåêðåòàð³àò Ïðåçè-
äåíòà. Ðîëü ö³º¿ ëþäèíè íà ïîë³-
òè÷í³é àðåí³ Óêðà¿íè äóæå
âàæëèâà.

Çâ³ñíî, âïëèâ Çàêàðïàòòÿ, â
ÿêîìó òðîõè á³ëüøå ì³ëüéîíà
ìåøêàíö³â, íåìîæëèâî çð³âíÿòè
ç âïëèâîì ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà-
¿íè, äå º ì³ñòà, ùî ïåðåâàæàþòü

çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ íàø êðàé.
Ïðîòå ³ ìè çàéìàºìî íå îñòàííþ
ïîë³òè÷íó ñõîäèíêó â äåðæàâ³.

— ßê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè âèçíà÷à-
þòü ïîë³òè÷íå îáëè÷÷ÿ ðåã³îíó? Ç
ÿêèìè ïîë³òñèëàìè âäàëîñÿ íàëà-
ãîäèòè êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó, à ç
êèì — í³?

— Ó çàêàðïàòñüêîìó ïàðëàìåí-
ò³ ïðåäñòàâëåíî â³ñ³ì ïîë³òè÷íèõ
ñèë — áëîê “Íàøà Óêðà¿íà”,
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, Íàðîäíà ïàðò³ÿ,
ïàðò³ÿ “Áàòüê³âùèíà”, Áëîê Þë³¿
Òèìîøåíêî, Ñîöïàðò³ÿ,
“ÊÌÊÑ” — ïàðò³ÿ óãîðö³â Óêðà-
¿íè òà Äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ óãîð-
ö³â Óêðà¿íè. Íà ì³é ïîãëÿä, öå é
º ò³ ñèëè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïîë³-
òè÷íå îáëè÷÷ÿ ðåã³îíó. Â îáëàñ-
í³é ðàä³ ñòâîðåíî êîàë³ö³þ ³ç äâîõ
ãîëîâíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë — áëî-
êó “Íàøà Óêðà¿íà” òà Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â, ÿê³ ï³ä ÷àñ ì³ñöåâèõ âèáî-
ð³â ó 2006 ðîö³ íàáðàëè â³äïîâ³ä-
íî 23 òà 11 â³äñîòê³â ãîëîñ³â çà-
êàðïàòö³â. Ó ïåðø³ äí³ ðîáîòè îá-
ëàñíà ðàäà äîâåëà ñâîþ åôåêòèâ-
í³ñòü. Ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ ç âàæ-

ëèâèõ ïèòàíü ìàºìî ï³äòðèìêó
ìàéæå âñüîãî äåïóòàòñüêîãî êîð-
ïóñó. Ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü î÷³ëü-
íèê³â îñåðåäê³â âïëèâîâèõ ïàðò³é
ïðàöþº íà ³íòåðåñè çàêàðïàòö³â.

— ßêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë íå âè-
ñòà÷àº?

— Êàçàòè ïðî òå, ùî íà Çàêàð-
ïàòò³ íå âèñòà÷àº ÿêèõîñü ïîë³-
òè÷íèõ ñèë, íå äîâîäèòüñÿ. Ìîæ-
íà ãîâîðèòè ïðî òå, ÿêèõ ñèë
áðàêóº êðà¿í³. Íà ì³é ïîãëÿä,
çäàòíèõ îá’ºäíàòè êðà¿íó, òèõ,
ÿê³ ñòàâëÿòü çà îñíîâó ä³ÿëüíîñò³
òóðáîòó ïðî ïðîñòèõ ãðîìàäÿí.
Âëàñíå, êðà¿í³ ïîòð³áí³ äåðæàâ-
íèöüê³ ñèëè, ÿê³ á ñòàâèëè çà ìå-
òó íå ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü òà
ì³ñöü ó âëàä³, à ÿê³ çìîãëè á çà-
ïðîïîíóâàòè ÷³òêó ñòðàòåã³þ ðîç-
âèòêó Óêðà¿íè íà ïåðñïåêòèâó.

Íèí³øíÿ ïîë³òè÷íà êðèçà âè-
ÿâèëà ñëàáê³ñòü ïàðò³éíî¿ ñèñòå-
ìè â äåðæàâ³. Íà æàëü, á³ëüø³ñòü
ñèë, ùî ïðîéøëè äî ïàðëàìåí-
òó, íå âèêîíóþòü îá³öÿíêè, äàí³
âèáîðöÿì, à âêîòðå íàìàãàþòüñÿ
ïîä³ëèòè ïîñàäè, ïåðåïèñàòè “ï³ä

ñåáå” Êîíñòèòóö³þ, âðåøò³, çì³-
íèòè ôîðìó ïðàâë³ííÿ ó êðà¿í³.
Õ³áà öüîãî õî÷óòü óêðà¿íö³? Ïå-
ðåêîíàíèé, í³. Ëþäåé òóðáóþòü
çîâñ³ì ³íø³ ïðîáëåìè, ÿê³ é ìà-
þòü îá’ºäíàòè ïîë³òèê³â.

— ×è â³ä÷óâàºòå íà ñîá³ òèñê ç
áîêó ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóð, ñêàæ³-
ìî, ç Êèºâà?

— Ïðî òèñê ïîë³òè÷íèõ ñòðóê-
òóð íå éäåòüñÿ. Éäåòüñÿ ïðî íå-
ðîçóì³ííÿ, ç ÿêèì ³íîä³ ñòèêà-
ºøñÿ ç áîêó êè¿âñüêèõ ìîæíî-
âëàäö³â. Çîâñ³ì íåäàâíî, íàïðè-
êëàä, ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ ïîîá³öÿâ ³í³ö³-
þâàòè çâ³ëüíåííÿ êåð³âíèê³â çà-
õ³äíèõ îáëàñòåé, ùî ïîñòðàæäà-
ëè â³ä ëèïíåâîãî ïàâîäêà, çà íå-
åôåêòèâí³ñòü ³ íåçàäîâ³ëüí³ òåì-
ïè ðîá³ò ³ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
ëèõà. Õî÷à ñïðàâæíÿ ïðè÷èíà òà,
ùî ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³é íå ïðè-
¿õàëè íà ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ â Êàá-
ì³í. Öå íàçâàòè òèñêîì âàæêî,
øâèäøå — áåçãëóçäÿì. Ïåðåêî-
íàíèé, òðåáà ïðàöþâàòè, à íå çà-
ñ³äàòè â Êèºâ³. Íàø êðàé çà
îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â óæå âòðåòº
ïîòåðïàº â³ä ïàâîäê³â. Ó 2005-ìó
áóëî ðîçðîáëåíî ³ çàòâåðäæåíî
äåðæàâíó ïðîãðàìó ïðîòèïàâîä-
êîâîãî çàõèñòó â áàñåéí³ ð³÷êè
Òèñè. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âçÿâ
ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü ¿¿ ðåàë³-
çàö³þ. Ñâîãî ÷àñó Â³êòîð Þùåí-
êî ³íñïåêòóâàâ áóä³âíèöòâî äàì-
áè ïîáëèçó ×îïà. Äî ñëîâà, öÿ
çàõèñíà ñïîðóäà íà áåðåç³ äâîõ
íàéá³ëüøèõ ð³÷îê Çàêàðïàòòÿ
öüîãîð³÷ óáåðåãëà ì³ñòî â³ä ðóé-
í³âíî¿ ä³¿ âîäè.

Íà æàëü, ñòîâ³äñîòêîâî ïðîãðà-
ìó óðÿä ô³íàíñóâàâ ëèøå ó 2005-
ìó. Â íàñòóïí³ ðîêè êîøòè íà íå¿
âèä³ëÿëè íå ïîâíîþ ì³ðîþ. ßêáè
ãðîø³ íà áóä³âíèöòâî çàõèñíèõ
ñïîðóä íàäõîäèëè â÷àñíî ³ â ïîâ-
íèõ îáñÿãàõ, öüîãîð³÷íà ñòèõ³ÿ
çàâäàëà á çíà÷íî ìåíøå ëèõà.

Äåðæàâíèöüêó ñòðàòåã³þ íè-
í³øí³é óðÿä ï³äì³íÿº ïîë³òèêîþ
äåøåâîãî ïîïóë³çìó. Íå âèä³ëÿ-
þ÷è êîøòè íà êîìïëåêñí³ ïðî-
ãðàìè çàõèñòó, êðèòèêóº ðåã³îíè
çà íåñïðîìîæí³ñòü ïîäîëàòè íà-
ñë³äêè ëèõà, ÿêîìó ìîæíà áóëî
çàïîá³ãòè.

— ×îãî ÷åêàþòü ó îáëàñò³ â³ä çà-
ãàëüíîäåðæàâíî¿ âëàäè?

— Öåíòðàëüí³ îðãàíè âëàäè ïî-
âèíí³ íàðåøò³ ïî÷óòè ïðî ïîòðå-
áè ðåã³îí³â, à äèñêóñ³ÿ ïðî ðîç-
øèðåííÿ ïðàâ îáëàñòåé ìàº íà-
áóòè ðåàëüíèõ îáðèñ³â. Ðåôîðìà
ñèñòåìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, íà ì³é ïîãëÿä, ìàº íå ñò³ëü-
êè ïåðåãëÿäàòè ñèñòåìó óïðàâë³í-
íÿ, ñê³ëüêè ïåðåäáà÷èòè ä³ºâèé
ìåõàí³çì íàäàííÿ ðåàëüíèõ ïðàâ
ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ áþäæåò³â íà
ì³ñöÿõ.

Àëå é öüîãî ðîêó çàïðîïîíîâà-
íèì ïðîåêòîì áþäæåòó òàêèõ
ïðàâ íå ïåðåäáà÷åíî. ª ëèøå íå-
çíà÷í³ ïîñòóïêè ñòîñîâíî çá³ëü-
øåííÿ äîõ³äíèõ ñòàòåé îáëàñíèõ
áþäæåò³â. Ñõîæå íà òå, ùî é íà-
ñòóïíîãî ðîêó äîäàòêîâ³ ðåñóðñè
äëÿ îáëàñòåé òàê ³ çàëèøàòüñÿ ëè-
øå íà ïàïåð³. Öüîãîð³÷íèé óðÿ-
äîâèé ïðîåêò, ÿê ³ ïîïåðåäí³, ïå-
ðåäáà÷àº, ùî êîæíó êîï³éêó çíî-
âó äîâåäåòüñÿ “âèáèâàòè” íàãîð³.
Ñèòóàö³ÿ, êîëè ùîð³÷íî â äåð-
æàâíîìó áþäæåò³ ïëàíóþòü ñóá-
âåíö³¿ ì³ñöåâèì áþäæåòàì, àëå
îñíîâíà ÷àñòèíà ¿õ íà ì³ñöÿ íàä-
õîäèòü ëèøå íàïðèê³íö³ ðîêó, º
íåíîðìàëüíîþ.

Íàðàç³ ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ì³ñ-
öåâèõ áþäæåò³â äîïóñêàþòü ñåð-
éîçíó äèñïðîïîðö³þ ³ äèñáàëàíñ.
Òîìó çì³íè äî Áþäæåòíîãî êî-
äåêñó ùîäî ðîçøèðåííÿ ïðàâ
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ï³ä ÷àñ
ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â º
âêðàé àêòóàëüíèìè

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

Ô³ëàðìîí³þ ïîîá³öÿëè çàõèñòèòè
Ìåð³ÿ íå äîïóñòèòü ðóéíóâàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿòêè Êèºâà

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ïðî-
êîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëà-
äàºòüñÿ íàâêîëî áóä³âíèöòâà ãî-
òåëüíîãî êîìïëåêñó íà Âîëîäè-
ìèðñüêîìó óçâîç³, 6, ùî ïîðÿä
³ç Íàö³îíàëüíîþ ô³ëàðìîí³ºþ
Óêðà¿íè. Íàãàäàºìî, îñòàíí³ì
÷àñîì ñòàðîâèííà ñïîðóäà ïî-
òåðïàº â³ä çñóâ³â ´ðóíòó, ÿê³ ìî-
æóòü íàáóòè êàòàñòðîô³÷íèõ

ìàñøòàá³â óíàñë³äîê ïî÷àòêó ðî-
á³ò íà äí³ïðîâñüêèõ ïàãîðáàõ.
Îòîæ ó ìåð³¿ çàêëèêàþòü íå ÷å-
êàòè á³äè, à çóïèíèòè íåáåçïå÷-
íå áóä³âíèöòâî. "Íà ñüîãîäí³
çáåðåæåííÿ áóä³âë³ Íàö³îíàëü-
íî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè ïåðåáó-
âàº ï³ä ìî¿ì êîíòðîëåì. Îñê³ëü-
êè çàïëàíîâàí³ ðîáîòè ç³ çâåäåí-
íÿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó íà Âî-
ëîäèìèðñüêîìó óçâîç³, 6 ìîæóòü

çàãðîæóâàòè ðóéíóâàííþ ôóíäà-
ìåíòó îäíîãî ³ç íàéâèçíà÷í³øèõ
àðõ³òåêòóðíî-³ñòîðè÷íèõ îá'ºê-

ò³â ñòîëèö³, ïèòàííÿ ìàº ðîçãëÿ-
íóòè ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ç ïðîá-
ëåìíèõ áóä³âíèöòâ. ß ââàæàþ,

ùî öå ð³øåííÿ ïîòð³áíî â³äì³-
íèòè",— ñêàçàâ ó÷îðà Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. Íàö³îíàëüíà ô³-
ëàðìîí³ÿ Óêðà¿íè º êóëüòóðíèì
íàäáàííÿì íàö³¿, íåîö³íåííîþ
ñïàäùèíîþ äåðæàâíîãî çíà÷åí-
íÿ, ³ çà æîäíèõ îáñòàâèí ¿¿ áó-
ä³âëÿ íå ìîæå áóòè ïîøêîäæå-
íà. "ß îñîáèñòî ãàðàíòóþ äîòðè-
ìàííÿ ö³ë³ñíîñò³ òà áåçïåêè àð-
õ³òåêòóðíî¿ ïàì'ÿòêè, ³ í³õòî íå
äîçâîëèòü âåñòè áóä³âíèöòâî,
ÿêå ìîæå ¿é çàøêîäèòè",— çà-
ÿâèâ ïàí Æóðàâñüêèé. Âðÿòóâà-
òè ðàðèòåò ìîæå ð³øåííÿ äåïó-
òàò³â Êè¿âðàäè, ÿê³ ìàþòü çàáî-
ðîíèòè áóä³âíèöòâî ãîòåëþ ó
íåáåçïå÷íîìó ì³ñö³. Äîçâ³ë íà
éîãî çâåäåííÿ ïîðÿä ³ç ô³ëàðìî-
í³ºþ ó 2003 ðîö³ äàëà ñòîëè÷íà
âëàäà ÷àñ³â Îëåêñàíäðà Îìåëü-
÷åíêà. Òåïåð íàðîäí³ îáðàíö³
ìàþòü ïîì³ðêóâàòè, ùî âàæëè-
â³øå äëÿ ñòîëèö³: ùå îäèí ãî-
òåëüíèé êîìïëåêñ "âèùî¿ êàòå-
ãîð³¿" ÷è êóëüòóðíå íàäáàííÿ

Îëåíà ÑÒÎÃÍ²É
"Õðåùàòèê"

Учора заст пни олови КМДА Віталій Ж равсь ий
визнав, що заплановані роботи зі зведення поблиз
Національної філармонії У раїни отельно о омпле -
с на Володимирсь ом звозі, 6 мож ть за рож ва-
ти р йн ванням ф ндамент старовинної б дівлі.
Мерія обіцяє взяти сит ацію під онтроль. Пан Ж -
равсь ий же за ли ав деп татів Київради с ас вати
спірне питання щодо спор дження отелю, винесене
за часів Оле сандра Омельчен а.
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“Íàôòîãàç” îáâàëèâ ãðèâíþ
Âàëþòó ñêóïîâóâàëè äëÿ ðîçðàõóíê³â çà áëàêèòíå ïàëèâî
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хреща-
ти ", до інця нинішньо-
о ро ривня може по-
дешевшати до рівня 5,5
рн/$1. За словами е с-
пертів та часни ів рин ,
оловними причинами де-
вальвації стали дефіцит
долара на міжбан івсь о-
м валютном рин та
відті іноземно о апітал
з У раїни. На їхню д м ,
я що Національний бан
не втр чатиметься в сит -
ацію, ривня продовж ва-
тиме знецінюватися й на-
далі. Для то о ж, щоб за-
страх ватися від ризи ів,
що пов'язані з оливання-
ми рсів, е сперти ра-
дять диверсифі вати свої
заощадження та збері ати
їх в різних валютах.

Долар відвойов є
позиції

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”
ç äæåðåë, íàáëèæåíèõ äî ô³íàí-
ñîâèõ ê³ë, ãðèâíÿ ïðîäîâæóâà-
òèìå çíåö³íþâàòèñÿ ³ íàäàë³ é
çà ï³äñóìêàìè ðîêó ¿¿ âàðò³ñòü
ìîæå ñÿãíóòè ïîçíà÷êè 
5,50 ãðí/$1, ïðè÷îìó ÍÁÓ ïðî-
äîâæóº óòðèìóâàòè îô³ö³éíèé
êóðñ äîëàðà íà ð³âí³ 
4,85 ãðí/$1. Íàðàç³ æ íà ì³æ-
áàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó
îäèí äîëàð êîøòóº 5,1—5,12, à
âàðò³ñòü ãîò³âêîâîãî äîëàðà â
îáì³ííèõ ïóíêòàõ ñòàíîâèòü:
êóï³âëÿ — 5,07 ãðí/$1, ïðî-
äàæ — 5,30 ãðí/1$. Òàêèì ÷è-
íîì, ç ïî÷àòêó âåðåñíÿ ãðèâíÿ
çíåö³íèëàñÿ ùîäî äîëàðà íà 
10 %, äî ê³íöÿ æ 2008 ðîêó íà-
ö³îíàëüíà âàëþòà çíåö³íèòüñÿ
ìàéæå íà 20 %. Íàãàäóºìî, ùî
íà ïî÷àòêó ðîêó äîëàð êîøòó-
âàâ 5,05 ãðí, óò³ì, óæå â òðàâí³
íèí³øíüîãî ðîêó ÍÁÓ ïðîâ³â â
îäíîîñ³áíîìó ïîðÿäêó ðåâàëü-
âàö³þ òà øòó÷íî ïîíèçèâ îô³-
ö³éíèé êóðñ äîëàðà äî 4,5 ãðí.

Íàðàç³ æ íà êîëèâàííÿ êóðñó
âàëþò âïëèâàþòü âèíÿòêîâî
ðèíêîâ³ ôàêòîðè. Òàê, çà ñëî-
âàìè åêñïåðò³â, ãîëîâíèìè ïðè-
÷èíàìè äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³ ùî-
äî äîëàðà º éîãî äåô³öèò ÿê íà
ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó
ðèíêó, òàê ³ â êðà¿í³ â ö³ëîìó,
ùî º íàñë³äêîì â³äòîêó êàï³òà-
ëó çà êîðäîí. Ïðîòå ñïðè÷èíè-
ëî äåâàëüâàö³þ ãðèâí³ íà ïî÷àò-
êó âåðåñíÿ êóï³âëÿ âàëþòè ÍÀÊ
“Íàôòîãàç Óêðà¿íè” äëÿ ïëàíî-
âèõ ðîçðàõóíê³â çà ïîñòà÷àííÿ
ðîñ³éñüêîãî ãàçó. ßê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” àíàë³òèê êîìïàí³¿
ÓÊ “Ñîêðàò” Ìèõàéëî Ñàëüíè-
êîâ, äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ áóëà
ïðîãíîçîâàíîþ òà î÷³êóâàíîþ,
ïî÷èíàþ÷è ç ëèïíÿ ì³ñÿöÿ.
“Ïåðøó æ õâèëþ äåâàëüâàö³¿
ñïðè÷èíèâ ÍÀÊ “Íàôòîãàç
Óêðà¿íè”, ÿêèé ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ òèæí³â íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ
ñêóïèâ ïðèáëèçíî $ 2,5 ìëðä
äëÿ êóï³âë³ ðîñ³éñüêîãî ãàçó, â
òîé ñàìèé ÷àñ, ÿê çàçâè÷àé â³í
êóïóº ïðèáëèçíî $ 800 ìëí ïðî-
òÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ”, — çàÿâèâ
Ìèõàéëî Ñàëüíèêîâ. Çà éîãî
ñëîâàìè, äðóãó õâèëþ äåâàëüâà-
ö³¿ ãðèâí³ â ñåðåäèí³ âåðåñíÿ
ñïðîâîêóâàëà ôîíäîâà êðèçà òà

íàñåëåííÿ (ç ïî÷àòêó ðîêó ³í-
äåêñ ÏÔÒÑ âïàâ íà 63 %. —
“Õðåùàòèê”). ×åðåç ïàä³ííÿ
âàðòîñò³ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðè-
ºìñòâ âëàñíèêè àêòèâ³â ïî÷àëè
¿õ ïðîäàâàòè òà âèâîäèòè ñâî¿
êàï³òàëè ç Óêðà¿íè, ÿê³ áóëè ó
äîëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³. Ïðè
öüîìó ãðàâö³ ðèíêó ïðîäàâàëè
íå ëèøå àêö³¿ â³ò÷èçíÿíèõ 
ï³äïðèºìñòâ, à é äåðæàâí³ 
îáë³ãàö³¿.

Ï³ñëÿ öüîãî îáâàë ãðèâí³
ñïðîâîêóâàëà òðåòÿ õâèëÿ äå-
âàëüâàö³¿, êîëè íàñåëåííÿ ñòè-
ìóëþâàëî ï³äâèùåííÿ ïîïèòó
íà àìåðèêàíñüêó âàëþòó, ðîçïî-
÷àâøè àêòèâíî ¿¿ ñêóïîâóâàòè â
îáì³ííèõ ïóíêòàõ. “Íàðàç³ æ
îáñÿãè òîðã³â íà ì³æáàíê³âñüêî-
ìó âàëþòíîìó ðèíêó âæå çíèçè-
ëèñÿ â 2,5 ðàçó ó ïîð³âíÿíí³ ç
ë³òí³ìè ì³ñÿöÿìè ÷åðåç äåô³öèò
âàëþòè, ÿêî¿ íåìàº ó áàíê³â, à
òàêîæ ÷åðåç çíèæåííÿ âèðó÷êè

åêñïîðòåð³â ìåòàëóðã³éíî¿ òà õ³-
ì³÷íî¿ ãàëóç³ (â òîé ñàìèé ÷àñ,
ÿê ìàøèíîáóä³âíà ãàëóçü òà
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî äåìîí-
ñòðóþòü ïîçèòèâíó äèíàì³êó. —
“Õðåùàòèê”), — íàãîëîñèâ Ìè-
õàéëî Ñàëüíèêîâ.

Öå äíÿìè ï³äòâåðäèâ ³ ñï³âãî-
ëîâà ðàäè ³íâåñòîð³â ïðè Êàá³-
íåò³ Ì³í³ñòð³â òà êîëèøí³é ãî-
ëîâà ÍÁÓ Ñåðã³é Òèã³ïêî, ÿêèé
òàêîæ ïîâ’ÿçóº ïîñëàáëåííÿ
ãðèâí³ ç ïîã³ðøåííÿì ìàêðî-
åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. “ßê-
ùî ñèòóàö³ÿ íà ðèíêàõ íå ïîë³ï-
øèòüñÿ òà çíèçÿòüñÿ ö³íè íà ìå-
òàë òà õ³ì³þ, ìè îäðàçó ìàòèìå-
ìî ïðîáëåìè ç çîâí³øíüîþ òîð-
ã³âëåþ, çá³ëüøèòüñÿ íåãàòèâíå
òîðãîâåëüíå ñàëüäî”, — íàãîëî-
ñèâ â³í. Ñåðã³é Òèã³ïêî òàêîæ
âèçíàâ, ùî ïîïðè ïîçèòèâíèé
ïëàò³æíèé áàëàíñ Óêðà¿íà ìàº
ïðîáëåìè ç³ çíèæåííÿì îáñÿãó
³íâåñòèö³é, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü

ñòàá³ëüíèé êóðñ ãðèâí³. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, º çàãðîçà ïîã³ðøåí-
íÿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíè-
ê³â (çîêðåìà íàðàç³ çðîñòàº äå-
ô³öèò òîðãîâåëüíîãî ñàëüäî. —
“Õðåùàòèê”), ÷åðåç ùî äåâàëü-
âàö³ÿ ãðèâí³ ïðîäîâæóâàòèìåòü-
ñÿ é íàäàë³.

НБУ ривню
не тримає

Óò³ì, äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³ ìîæ-
íà áóëî á óíèêíóòè, ÿêáè ÍÁÓ
â÷àñíî âèéøîâ áè íà ì³æáàí-
ê³âñüêèé âàëþòíèé ðèíîê òà íà-
ñèòèâ ïîïèò íà äîëàð. Õî÷à ðà-
í³øå ãîëîâà ðàäè ÍÁÓ Ïåòðî
Ïîðîøåíêî íåîäíîðàçîâî íàãî-
ëîøóâàâ, ùî ÍÁÓ âèõîäèòèìå
íà ì³æáàíê³âñüêèé âàëþòíèé
ðèíîê, êîëè ö³íà íà äîëàð ñòà-
íîâèòèìå 5,01—5,15. Îäíàê íà-

ö³îíàëüíèé áàíê âèéøîâ íà
ì³æáàíê³âñüêèé âàëþòíèé ðè-
íîê ëèøå ìèíóëîãî â³âòîðêà,
êîëè êóðñ ãðèâí³ íà íüîìó ñòà-
íîâèâ 5,06 ãðí/$1 òà ïðîäàâ íà
íüîìó ïðèáëèçíî $ 150 ìëí,
ïðè öüîìó, çà ñëîâàìè äèëåð³â,
ÍÁÓ ç â³äêðèòèìè ³íòåðâåíö³-
ÿìè íå âèõîäèâ. Íàðàç³ öåíòðî-
áàíê ïðàöþº ç ãðàâöÿìè ô³íàí-
ñîâîãî ðèíêó îïîñåðåäêîâàíî.
Çîêðåìà äíÿìè ÍÁÓ ïðîäàâ
ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè” äîëà-
ðè äëÿ êóï³âë³ ðîñ³éñüêîãî ãàçó.
Öå, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, çà-
ñâ³ä÷èëî ëèøå òå, ùî ÍÁÓ âè-
ð³øèâ çäåøåâèòè äëÿ ÍÀÊ
“Íàôòîãàç” äîëàðè, â ³íøîìó
âèïàäêó îñòàíí³é çìóøåíèé áóâ
áè êóïóâàòè àìåðèêàíñüêó âà-
ëþòó çà âèñîêîþ ðèíêîâîþ ö³-
íîþ. Öå ï³äòâåðäæóþòü ³ àíî-
í³ìí³ äæåðåëà, íàáëèæåí³ äî ô³-
íàíñîâèõ ê³ë òà ó÷àñíèê³â ðèí-
êó. Âò³ì, ÿê ñòàëî â³äîìî “Õðå-
ùàòèêó”, ÍÁÓ ïëàíóº òàêîæ
ïðîäàâàòè âàëþòó é ³íøèì ó÷àñ-
íèêàì ðèíêó âæå íàéáëèæ÷èì
÷àñîì çà íèæ÷èì êóðñîì â³ä
ðèíêîâîãî, â òîé ñàìèé ÷àñ, ÿê
íà ì³æáàíê³âñüêèé âàëþòíèé
ðèíîê âèõîäèòèìå áåç â³äêðè-
òèõ ³íòåðâåíö³é.

Îäíàê òàê³ êðîêè íå âðÿòóþòü
íàö³îíàëüíó âàëþòó â³ä çíåö³-
íåííÿ. Öå âèçíàþòü ³ ñàì³ ó÷àñ-
íèêè ðèíêó. ßê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ áàíêó “Êîíòðàêò”
Ïàâåë Êðàï³â³í, ó âèïàäêó, ÿê-
ùî â êðà¿í³ òðàïëÿòüñÿ ÿê³ñü
ôîðñ-ìàæîðí³ ñèòóàö³¿ (ïîâåí³,
îáâàë áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè, çà-
ãîñòðåííÿ ïîë³òè÷íîãî ïðîòè-
ñòîÿííÿ.— “Õðåùàòèê”), êóðñ
ãðèâí³ ìîæå âïàñòè ³ äî 
7,5 ãðí/$1. “Ï³äâèùåííÿ æ êóð-
ñó äî 5,5 äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî
ðîêó íå ìîæíà ïîâí³ñòþ âèêëþ-
÷àòè, õî÷à õîðîøèé óðîæàé öüî-
ãî ðîêó ñòðèìóâàòèìå ³íôëÿö³þ
âîñåíè òà çá³ëüøèòü ïðèòîê âà-
ëþòè íà óêðà¿íñüêèé âàëþòíèé
ðèíîê”, — çàçíà÷èâ áàíê³ð.

Долар — не панацея

×åðåç ïîäîðîæ÷àííÿ äîëàðà
áàíê³ðè òà ô³íàíñèñòè íå ðàäÿòü
çáåð³ãàòè çàîùàäæåííÿ ëèøå â
àìåðèêàíñüê³é âàëþò³, îñê³ëüêè
íåñòàá³ëüí³ñòü íà ñâ³òîâèõ ô³-
íàíñîâèõ ðèíêàõ ìîæå ñïðè÷è-
íèòè ÷åðãîâå êîëèâàííÿ âàðòî-
ñò³ äîëàðà. Òàê, íà äóìêó çà-
ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ïàñèâíèõ
³ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ÀÊÁ
“Ôîðóì” Ñâÿòîñëàâà Êàöàëàïà,
ãðîìàäÿíàì ñë³ä äèâåðñèô³êó-
âàòè ñâî¿ çàîùàäæåííÿ òà çáå-
ð³ãàòè ¿õ ó ð³çíèõ âàëþòàõ —
ãðèâíÿõ, äîëàðàõ òà ºâðî. “Ïðè
öüîìó ñï³ââ³äíîøåííÿ âàëþò ó
âàøîìó ïîðòôåë³ ìîæå áóòè ð³â-
íèì: òàêèì ÷èíîì âè çìîæåòå
çìåíøèòè ðèçèê âòðàòè äîõ³ä-
íîñò³ ó âèïàäêó çì³íè êóðñ³â”,—
íàãîëîñèâ ïàí Êàöàëàï.

Äóìêó áàíê³ðà ïîä³ëÿþòü ³
àíàë³òèêè êîìïàí³¿ “Ì³ëåí³óì
Êàï³òàë”, ÿê³ íàãîëîøóþòü, ùî
ïðîïîðö³¿ âàëþò â îùàäíîìó
êîøèêó ìîæóòü ñòàíîâèòè ð³â-
í³ ÷àñòêè: 33 % — ãðèâí³, 
33 % — äîëàð, 33 % — ºâðî.

Îäíàê ãîëîâà ïðàâë³ííÿ êîì-
ïàí³¿ ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè
“ÓêðÑèáÅññåò Ìåíåäæìåíò”
Ìàêñèì Êóïð³í ðàäèòü çâåðíó-
òè óâàãó íà ºâðî. “Çà îñòàíí³õ
ï³âðîêó íåñòàá³ëüí³ñòü ãðèâí³ òà
äîëàðà ñâ³ä÷èòü, ùî îïòèìàëü-
íèé âèá³ð íà ñüîãîäí³ — ºâðî”,
— ïåðåêîíàíèé åêñïåðò

НАК "Нафто аз" підірвав стабільність ривні
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хрещатик

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â óðî÷èù³
Íàòàëêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 91 895 23,00 ãðí (äåâ’ÿíîñòî
îäèí ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü òè-
ñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü òðè ãðèâí³ 00 êî-
ï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 19.12.2007).

3. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1”
÷àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 5,7106
ãà çà 91 895 923,00 ãðí (äåâ’ÿíîñòî îäèí
ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü òèñÿ÷
äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü òðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê)
äëÿ áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî
êîìïëåêñó â óðî÷èù³ Íàòàëêà â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â
îðåíä³ ó çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà “ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1” çã³äíî
ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 10.04.2006 ¹ 78-
6-00346, òà çàëèøèòè â îðåíä³ çàêðèòîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯Â-
Ì²ÑÜÊÁÓÄ-1” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
1,4223 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî êîìïëåêñó.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯Â-
Ì²ÑÜÊÁÓÄ-1” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â óðî-
÷èù³ Íàòàëêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (çã³äíî 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 5,7106 ãà â óðî-
÷èù³ Íàòàëêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ
öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÒÐÅÑÒ ÊÈ-
¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1”:

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

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíî-
ãî â êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîð³â â³ä 10.04.2006 ¹ 78-6-00346.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 114/114 

від 28 серпня 2008 року

УМОВИ 
продажу закритому акціонерному товариству 

“ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД%1” земельної ділянки на вул. Гамарника, 50 
в Оболонському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 15.11.2006
¹ 197) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 27.03.2007 ¹ 19-2774, äî÷³ðíüîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 13.03.2007 ¹ 719, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
09.01.2007 ¹ 2, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 21.02.2007 ¹ 06-
6-25/260 òà â³ä 09.01.2007 ¹ 08-8-18/6811,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 25.05.2007 ¹ 3608.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 1 678 306,34 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ø³ñò-
ñîò ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà ø³ñòü ãðè-
âåíü 34 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî
äî óãîäè ¹ 19 â³ä 04.03.2008, ùî ï³äòâåð-
äæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàð-
òîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
12 002 341,66 ãðí (äâàíàäöÿòü ì³ëüéîí³â
äâ³ òèñÿ÷³ òðèñòà ñîðîê îäíà ãðèâíÿ 66
êîï³éîê) ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷-
êó ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ð³âíèìè ÷àñòêà-
ìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³-

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про продаж земельної ділянки закритому 
акціонерному товариству 

“ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД%1” для будівництва
спортивно%оздоровчого комплексу в урочищі

Наталка в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 112/112 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 112/112 

від 28 серпня 2008 року

УМОВИ 
продажу земельної ділянки закритому акціонерному товариству

“ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД%1” в урочищі Наталка в Оболонському районі 
м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 10.02.2004 ¹ 19-1085, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 06.08.2003 ¹ 08-8-

20/5650 òà â³ä 26.03.2003 ¹ 10-10-12/640,
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 24.03.2004 ¹ 2001, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè òà ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ
ðîá³ò â³ä 18.07.2003 ¹ 4062, äåðæàâíîãî
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ïëåñî” â³ä
17.06.2003 ¹ 578 òà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëü-
íîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 24.09.2004 ¹ 148-1563.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 10 935 819,74 ãðí (äåñÿòü ì³ëüéîí³â äåâ’-
ÿòñîò òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò äåâ’-
ÿòíàäöÿòü ãðèâåíü 74 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé
â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 1 â³ä 24.01.2008,
ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì.
Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
80 960 103,26 ãðí (â³ñ³ìäåñÿò ì³ëüéîí³â
äåâ’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò òèñÿ÷ ñòî òðè ãðèâí³
26 êîï³éîê) ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷-

êó ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ð³âíèìè ÷àñòêà-
ìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³-
ñÿöÿ â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ
äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòåñü ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про продаж земельної ділянки закритому 
акціонерному товариству 

“ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД%1” для будівництва
спортивно%дозвільного комплексу для молоді
на вул. Гамарника, 50 в Оболонському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 114/114 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ãàìàð-
íèêà, 50 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 13 680 648,00 ãðí (òðèíàäöÿòü
ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ø³ñò-
ñîò ñîðîê â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³ä-
ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 27.05.2008).

3. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1” çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,6717 ãà çà
13 680 648,00 ãðí (òðèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â
ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñîðîê â³-
ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà
ñïîðòèâíî-äîçâ³ëüíîãî êîìïëåêñó äëÿ ìî-
ëîä³ íà âóë. Ãàìàðíèêà, 50 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåí-
ä³ ó çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1” çã³äíî ç äî-
ãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðå-
ºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 16.11.2007 ¹ 78-6-
00485.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯Â-
Ì²ÑÜÊÁÓÄ-1” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ãàìàðíèêà, 50 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà (çã³äíî 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 0,6717 ãà íà âóë.
Ãàìàðíèêà, 50 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ
öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÒÐÅÑÒ ÊÈ-
¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1”:

6. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãî-
â³ð 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 âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ñÿöÿ â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ
äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-

æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки від 16.08.2007 

№ 78%6%00456 та продаж цієї земельної 
ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю “ЛІНКОРН” для будівництва,
експлуатації та обслуговування 

торговельно%офісного центру 
на просп. Московському, 28%а в Оболонському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 115/115 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода"
жу земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист"звернення товариства з обмеженою відповідальніс"
тю “ЛІНКОРН” від 18.08.2008 № 11/08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 1 ð³ê ç 17.08.2008 äîãî-
â³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 28-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà â³ä 16.08.2007 ¹ 78-6-00456,
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ë²ÍÊÎÐÍ” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006
¹ 314/371 “Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ë³íêîðí” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî öåíòðó íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó,
28-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 28-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 18 709 704,00 ãðí (â³ñ³ìíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ì-
ñîò ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
23.11.2007).

4. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë²ÍÊÎÐÍ” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,7484 ãà çà 18 709 704,00
ãðí (â³ñ³ìíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò äåâ’ÿòü
òèñÿ÷ ñ³ìñîò ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê)
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 28-à â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë²Í-
ÊÎÐÍ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ìîñ-
êîâñüêîìó, 28-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,7484 ãà íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 28-à â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì, â³ä äíÿ
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè ó êíèç³ çàïè-
ñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â.

6.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë²Í-
ÊÎÐÍ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ-
íèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ë²ÍÊÎÐÍ”:

7.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, çàðåºñòðîâàíîãî ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
16.08.2007 ¹ 78-6-00456.

7.2. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä äíÿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â.

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 115/115 

від 28 серпня 2008 року

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ЛІНКОРН” 

земельної ділянки на просп. Московському, 28%а 
в Оболонському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
ð³ä 25.04.2006 ¹ 19-3333, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
07.12.2005 ¹ 8951, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 17.07.2006 ¹ 06-6-25/3712, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 12.12.2005 ¹ 1266.

5. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíî-ì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåð-
æàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

6. Ïåðåðàõóâàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ÿê êîìïåíñàö³þ âèòðàò çà ³íæåíåð-
íó ï³äãîòîâêó òà ã³äðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 1 380 840,37 ãðí (îäèí ì³ëüéîí òðèñòà
â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ñîðîê ãðèâåíü 37
êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 96 â³ä 24.09.2007. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 17 328 863,63 ãðí
(ñ³ìíàäöÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà äâàäöÿòü â³-

ñ³ì òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò òðè ãðèâí³ 63
êîï³éêè) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³â-
ñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

8. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-

æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Íîâîïèðîã³âñüê³é, 64-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 34 627 685,00 ãðí (òðèäöÿòü
÷îòèðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò äâàäöÿòü ñ³ì
òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 00
êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàð-
ò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.06.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àâåð-ÒÅÕ” çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,7267 ãà çà
34 627 685,00 ãðí (òðèäöÿòü ÷îòèðè ì³ëü-
éîíè ø³ñòñîò äâàäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñò-
ñîò â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ âèðîáíè÷îãî êîìïëåê-
ñó ç îáñëóãîâóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó ï³ä
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèé êîìïëåêñ òà éî-
ãî ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâó-
âàííÿ íà âóë. Íîâîïèðîã³âñüê³é, 64-à ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïå-
ðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àâåð-ÒÅÕ” çã³ä-
íî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 10.04.2008
¹ 79-6-00617.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Àâåð-ÒÅÕ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.

Íîâîïèðîã³âñüê³é, 64-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,7267
ãà íà âóë. Íîâîïèðîã³âñüê³é, 64-à ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ
òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Àâåð-ÒÅÕ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Àâåð-ÒÅÕ”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 116/116 

від 28 серпня 2008 року

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “Авер%ТЕХ” 

земельної ділянки на вул. Новопирогівській, 64%а 
у Голосіївському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó
çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ
çà äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäà-
æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 07.04.2005 ¹ 19-2788, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
18.11.2005 ¹ 4857, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 21.09.2004 ¹ 071/04-4-19/2335, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
26.11.2004 ¹ 001-09/6752-à, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 30.05.2005 ¹ 22-1974/35.

5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-

òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 05.04.2004 ¹ 99) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó
ñóì³ 1 088 160,85 ãðí (îäèí ì³ëüéîí â³-
ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò ãðè-
âåíü 85 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî
äî óãîäè ¹ 63 â³ä 12.07.2006, ùî ï³ä-
òâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåø-
òà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
33 539 524,15 ãðí (òðèäöÿòü òðè ì³ëüéî-
íè ï’ÿòñîò òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿò-
ñîò äâàäöÿòü ÷îòèðè ãðèâí³ 15 êîï³éîê)
ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿ-
ãîì òðüîõ ðîê³â ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî
äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ
â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãî-
âîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

8. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëà-
òåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “Авер%ТЕХ” 
для реконструкції виробничого комплексу 

з обслуговування автотранспорту 
під виробничо%складський комплекс 

та його подальших експлуатації 
і обслуговування на вул. Новопирогівській, 64%а

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 116/116 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:
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Про продаж земельної ділянки малому 

приватному підприємству 
“ВАША ВЕЛИЧНІСТЬ” для будівництва, 

експлуатації та обслуговування кафе 
на просп. Павла Тичини, 18 у Дніпровському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 117/117 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.
Ïàâëà Òè÷èíè, 18 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 703 330,00 ãðí. (ñ³ìñîò òðè òè-
ñÿ÷³ òðèñòà òðèäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
(âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 10.12.2007).

3. Ïðîäàòè ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “ÂÀØÀ ÂÅËÈ×Í²ÑÒÜ” çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0409 ãà çà 703 330,00
ãðí. (ñ³ìñîò òðè òèñÿ÷³ òðèñòà òðèäöÿòü
ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå íà ïðîñï.
Ïàâëà Òè÷èíè, 18 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó ìà-
ëîãî ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà “ÂÀØÀ
ÂÅËÈ×Í²ÑÒÜ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó
êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâî-
ð³â â³ä 31.07.2006 ¹ 66-6-00360.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ìàëîìó
ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÂÀØÀ ÂÅ-
ËÈ×Í²ÑÒÜ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.
Ïàâëà Òè÷èíè, 18 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî 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 0,0409 ãà íà
ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè, 18 ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ìàëîìó
ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÂÀØÀ ÂÅ-
ËÈ×Í²ÑÒÜ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÂÀØÀ ÂÅËÈ×Í²ÑÒÜ”:

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 117/117

від 28 серпня 2008 року

УМОВИ 
продажу малому приватному підприємству “ВАША ВЕЛИЧНІСТЬ” 

земельної ділянки на просп. Павла Тичини, 18 у Дніпровському районі
м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 26.07.2004 ¹ 19-7109, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
08.06.2004 ¹ 4035, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 12.02.2004 ¹ 071/04-4-21/206.

5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 85 799,51 ãðí. (â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷
ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü ãðèâåíü 51 êî-
ï³éêà), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 135 â³ä 28.12.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî
ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 617 530,49 ãðí.
(ø³ñòñîò ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò òðè-
äöÿòü ãðèâåíü 49 êîï³éîê) ìàº áóòè ñïëà-
÷åíà ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êó-
ï³âë³-ïðîäàæó.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 118/118 

від 28 серпня 2008 року

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ДЕЛІКАТЕС” 

земельної ділянки на вул. Кіровоградській, 118 
у Солом’янському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-

ì³ 264 700,75 ãðí. (äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò ÷îòè-
ðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ãðèâåíü 75 êîï³éîê),
ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 137 â³ä
28.12.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì
äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ñóì³ 2 538 210,25 ãðí. (äâà ì³ëü-
éîíè ï’ÿòñîò òðèäöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³
äåñÿòü ãðèâåíü 25 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ
ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó.

6. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ЕКСТРІМ” 

для будівництва, експлуатації та обслугову%
вання торговельно%офісного центру 

з підприємствами громадського харчування
на вул. Артема, 75 у Шевченківському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 119/119 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Àðòå-
ìà, 75 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 1 727 935,00 ãðí. (îäèí ì³ëü-
éîí ñ³ìñîò äâàäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò
òðèäöÿòü ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³ä-
ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 03.12.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÅÊÑÒÐ²Ì” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0574 ãà çà 1 727 935,00
ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò äâàäöÿòü ñ³ì òè-
ñÿ÷ äåâ’ÿòñîò òðèäöÿòü ï’ÿòü ãðèâåíü 00
êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî
öåíòðó ç ï³äïðèºìñòâàìè ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ íà âóë. Àðòåìà, 75 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº

â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ÅÊÑÒÐ²Ì” çã³äíî ç äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðî-
âàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ äîãîâîð³â â³ä 10.07.2003 ¹ 91-6-00130.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÅÊÑ-
ÒÐ²Ì” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Àðòåìà,
75 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî 5.1. Çàáåçïå÷èòè
îôîðìëåííÿ â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãî-
âîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ïëîùåþ 0,0574 ãà íà âóë. Àðòåìà, 75 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³-
íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-
íÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÅÊÑ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
12.12.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÅË²ÊÀÒÅÑ” çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1163 ãà çà 2 802 911,00
ãðí. (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò äâ³ òèñÿ÷³ äåâ’-
ÿòñîò îäèíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä øèíêó óêðà¿í-
ñüêî¿ êóõí³ ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì òà ãîñ-
òüîâîþ àâòîñòîÿíêîþ íà âóë. Ê³ðîâîãðàä-
ñüê³é, 118 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÄÅË²ÊÀÒÅÑ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó
êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãî-
âîð³â â³ä 24.06.2004 ¹ 72-6-00170, òà çà-
ëèøèòè â îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÅË²ÊÀÒÅÑ” çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,0289 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä øèíêó óêðà-
¿íñüêî¿ êóõí³ ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì òà ãîñ-
òüîâîþ àâòîñòîÿíêîþ.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÅË²ÊÀ-
ÒÅÑ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ê³ðîâî-
ãðàäñüê³é, 118 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (çã³äíî 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
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1163 ãà íà
âóë. Ê³ðîâîãðàäñüê³é, 118 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÅ-
Ë²ÊÀÒÅÑ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÄÅË²ÊÀÒÅÑ”:

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

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíî-
ãî â êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîð³â â³ä 24.06.2004 ¹ 72-6-00170.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ДЕЛІКАТЕС”

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування тимчасових споруд шинку

української кухні з літнім майданчиком 
та гостьовою автостоянкою 

на вул. Кіровоградській, 118 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 118/118 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ê³ðî-
âîãðàäñüê³é, 118 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 802 911,00 ãðí. (äâà ì³ëü-
éîíè â³ñ³ìñîò äâ³ òèñÿ÷³ äåâ’ÿòñîò îäèíàä-
öÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
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Додаток 
до рішення Київської міської ради № 119/119 

від 28 серпня 2008 року

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ЕКСТРІМ” 

земельної ділянки на вул. Артема, 75 
у Шевченківському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 11.09.2002
¹ 088-20/5061, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ïàì’-
ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè òà ³ñòîðè÷íîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 30.08.2002 ¹ 120-3, êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà.

4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 280 896,70 ãðí (äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷
â³ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü ãðèâåíü 70 êî-
ï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 91 â³ä 28.08.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëà-
ò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 1 447 038,30 ãðí
(îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷
òðèäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 30 êîï³éîê) ìîæå
ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì ðîêó
ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñ-
ëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî
ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про передачу земельної ділянки 
та продаж цієї земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю “КАЛИНА%ЛТД”
для реконструкції з прибудовою 

і будівництвом, подальших експлуатації 
та обслуговування офісно%житлового 

комплексу на вул. Малій Житомирській, 9 
(літера “А”) у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 120/120 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської
ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м.
Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀ-
ËÈÍÀ-ËÒÄ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïðèáó-
äîâîþ ³ áóä³âíèöòâîì, ïîäàëüøèõ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó íà âóë. Ìàë³é Æèòîìèð-
ñüê³é, 9 (ë³òåðà “À”) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀËÈÍÀ-ËÒÄ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 9 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0420 ãà äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ç ïðèáóäîâîþ ³ áóä³âíèöòâîì,
ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà âóë.
Ìàë³é Æèòîìèðñüê³é, 9 (ë³òåðà “À”) ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâèé áó-
äèíîê (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
25.12.2006 ¹ 330, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³
â³ä 31.01.2007 ¹ 330).

3. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìà-
ë³é Æèòîìèðñüê³é, 9 (ë³òåðà “À”) ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 683 513,00 ãðí (äâà ì³ëüéî-
íè ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò
òðèíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 20.05.2008).

5. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀËÈÍÀ-ËÒÄ” çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0420 ãà çà 2 683 513,00
ãðí (äâà ì³ëüéîíè ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò òðè
òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò òðèíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êî-

ï³éîê) äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïðèáóäîâîþ ³
áóä³âíèöòâîì, ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó íà âóë. Ìàë³é Æèòîìèðñüê³é, 9 (ë³-
òåðà “À”) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, ïåðåäàíèõ â
îðåíäó çã³äíî ç ïóíêòîì 2 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀËÈ-
ÍÀ-ËÒÄ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìà-
ë³é Æèòîìèðñüê³é, 9 (ë³òåðà “À”) ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äî-
äàòêîì).

7. Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè óêëàñòè ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

8.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0420 ãà íà âóë.
Ìàë³é Æèòîìèðñüê³é, 9 (ë³òåðà “À”) ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³-
íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-
íÿì.

8.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀ-
ËÈÍÀ-ËÒÄ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

9. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÊÀËÈÍÀ-ËÒÄ”:

9.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòåé
91, 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-

òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

9.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéî-
âó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

9.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 06.12.2007 ¹ 19-14392 òà â³ä
18.12.2007 ¹ 14850, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äåìñòàíö³¿ â³ä 10.12.2007 ¹ 10230, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 30.11.2007 ¹ 05-08/9394, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 24.12.2007 ¹ 071/04-4-
22/7446, Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
11.12.2007 ¹ 01/38-9384, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 27.12.2007
¹ 05-2525.

9.5. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³øåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì îô³ñíî-æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó.

9.6. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ æèòëîâî¿ ïëî-

ù³ öüîãî îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âè-
õîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðó-
äæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Ì³í³ñòåð-
ñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèö-
òâà Óêðà¿íè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà
äåíü îïëàòè, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 39 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê”.

9.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ì³ñöÿ ïî-
ñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå
ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó
êâàðòèðó â öüîìó êîìïëåêñ³.

9.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öüîìó îô³ñíî-æèòëîâîìó êîì-
ïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

9.9. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

10. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀËÈÍÀ-ËÒÄ”,
ùî ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ òà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ â³äïîâ³äíî äî
ñòàòåé 140, 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.
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Додаток 
до рішення Київської міської ради № 119/119 

від 28 серпня 2008 року

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “КАЛИНА%ЛТД” 

земельної ділянки на вул. Малій Житомирській, 9 (літера “А”) 
у Шевченківському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 458 958,95 ãðí (÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò â³-
ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò â³ñ³ì ãðè-
âåíü 95 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî
óãîäè ¹ 10 â³ä 28.02.2008, ùî ï³äòâåðäæå-
íî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòî-
ñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 2 224 554,05
ãðí. (äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ äâàäöÿòü ÷îòèðè

òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³ 05
êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³â-
ñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

ÒÐ²Ì” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ-
íèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÅÊÑÒÐ²Ì”:

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 âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі заходи щодо будівництва школи 
та дитячого садка на земельній ділянці 38 

у 8%му мікрорайоні житлового масиву Позняки
в Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1263/4096 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про основи містобудування”, статті 18
Закону України “Про планування і забудову території” та зважаючи на численні скарги громадян, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàáîðîíèòè Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó
ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè 38, 40, ðîçòàøîâàí³ ó 8-ìó ì³ê-
ðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè â
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êè-
ºâà âæèòè íåãàéíèõ çàõîä³â ùîäî äåìîí-
òóâàííÿ âñòàíîâëåíèõ øëàãáàóì³â, îãî-
ðîæ, ïàðêóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â òîùî íà çå-
ìåëüí³é ä³ëÿíö³ 38 ó 8-ìó ì³êðîðàéîí³
æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà ïðèâåäåííÿ çàçíà-
÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ïðèäàòíèé äëÿ
âèêîðèñòàííÿ ñòàí çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³ âæèòè çàõîä³â äëÿ ïðèñêîðåííÿ ïðî-
öåäóðè ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà øêîëè òà äèòÿ÷îãî ñàäêà íà
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 38 ó 8-ìó ì³êðîðàéîí³
æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” òà Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä ÷àñ
ðîçðîáêè äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèåâà çàáåçïå÷èòè
âêëþ÷åííÿ ïàðêó íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ
38, 40 ó 8-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Ïîçíÿêè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà äî çåëåíî¿ çîíè çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ ðàéîíó.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
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Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ: “Óñ³ øëÿõè ìîäè
âåäóòü äî Ïàðèæà”
Àâòîð ³ âåäó÷à ïðîãðàìè “Òèæäåíü ìîäè” — ïðî ôåøí ó ôðàíöóçüê³é ñòîëèö³
Цьо о тижня Франції
триває Паризь ий тиж-
день моди, я ий завер-
ш є фешн-марафон по а-
зів оле цій prеt-a-porter
сезон "Весна — літо
2009". Протя ом вересня
шан вальни ів моди
приймали Нью-Йор , Лон-
дон та Мілан. На паризь-
их поді мах тренди на-
ст пно о літа визначали
світові б дин и моди. Се-
ред них — Nina Ricci,
Yohji Yamamoto, Balmain,
Sonya Rickel, Karl Lager-
feld. Про перебі подій
Паризь о о тижня моди,
про ювілеї маро та най-
ці авіші оле ції сезон в
е с люзивном інтерв'ю з
Парижа читачам "Хреща-
ти а" розповіла вед ча
про рами "Тиждень моди"
на теле аналі "Київ" Дар'я
Шаповалова.

— Íà Ïàðèçüêîìó òèæí³ ìîäè
ñâî¿ êîëåêö³¿ ïîêàçóþòü äèçàéíå-
ðè íå ëèøå ç Ôðàíö³¿, à é ³íøèõ
êðà¿í — Âåëèêîáðèòàí³¿, Àìåðè-
êè, ßïîí³¿, Áåëüã³¿. Â ÷îìó îñî-
áëèâîñò³ ö³º¿ ïîä³¿?

— Ïàðèçüêèé òèæäåíü ìîäè º
íàéïðåñòèæí³øèì ôåøí-çàõîäîì
ñåçîíó. ² íàéâàæëèâ³øèì, áî òóò
ïîêàçóþòü îñíîâí³ äèçàéíåðñüê³
êîëåêö³¿, íàðîäæóþòüñÿ òðåíäè
íàñòóïíîãî ñåçîíó. ²íøèìè ñëî-
âàìè, âñ³ øëÿõè ìîäè âåäóòü äî
Ïàðèæà.

— ßê³ ìîäí³ áóäèíêè öüîãî ðîêó
ñâÿòêóâàëè þâ³ëå¿? ×èì âîíè çà-
ïàì’ÿòàëèñÿ?

— Ôðàíöóçüêà ìàðêà Cacharel
â³äçíà÷èëà ñâîº 50-ð³÷÷ÿ. Ñàìå ³ç
öüîãî ïðèâîäó ï³ñëÿ ïîêàçó âåñ-
íÿíî-ë³òíüî¿ êîëåêö³¿ ìàðêè ãëÿ-
äà÷³ ïîáà÷èëè ùå îäíå äåô³ëå. Íà
ñöåíó âèéøëè 50 ä³â÷àò ó ñóêíÿõ
ó äð³áíåíüê³ êâ³òî÷êè. Öå òàê çâà-
íèé liberty print, çàïî÷àòêîâàíèé
áóäèíêîì Cacharel. Êð³ì òîãî, íà
ïîä³óì òàêîæ âèéøîâ çàñíîâíèê
ìàðêè Æàí Áóñêå. Ñàìå â³í 50

ðîê³â òîìó íàçâàâ áðåíä ³ì’ÿì
êà÷êè, ùî æèâå íà ï³âäí³ Ôðàí-
ö³¿. Éîãî âèõ³ä çâîðóøèâ ïóáë³-
êó, íàâ³òü íîâ³ êðåàòèâí³ äèðåê-
òîðè ìàðêè Ìàðê Åë³ ³ Âàêàêêî
Êèøèìîòî ðîçïëàêàëèñÿ. Âëàñ-
íå, ¿õíÿ êîëåêö³ÿ ç íàçâîþ “Ì³ã-
ðóþ÷³ ïòàõè” ìàëà äóæå äîðå÷-
íèé âèãëÿä, ó òðàäèö³ÿõ
Cacharel — ò³ æ ÿñêðàâ³ ôàðáè é
ñîêîâèò³ â³äò³íêè. Áóëè ìè é íà
40-ð³÷÷³ ìîäíîãî áóäèíêó Sonya
Rickel. Ñïî÷àòêó â³äáóâñÿ ñàì ïî-
êàç, ïîä³ëåíèé íà ê³ëüêà òåìà-
òè÷íèõ ÷àñòèí. Îï³ñëÿ äîíüêà
Ñîí³ Ð³êåëü, Íàòàë³ Ð³êåëü, îãî-
ëîñèëà ïîäàðóíîê: 30 âèçíàíèõ
äèçàéíåð³â çðîáèëè ïî îäí³é ìî-
äåë³ â ñòèë³ Sonya Rickel. Ñåðåä
íèõ áóëè Ìàðò³í Ìàðäæåëà, Éî-
äç³ ßìàìîòî, Êàðë Ëà´åðôåëüä,
Æàí-Ïîëü Ãîòüº.

— Çâ³ñíî, ïðåñòèæíèé òèæäåíü
ìîäè íå îáõîäèòüñÿ áåç ôåøí-êðè-
òèê³â òà ç³ðîê. Ç êèì òè ñï³ëêóâà-
ëàñÿ íà Ïàðèçüêîìó òèæí³ ìîäè?
ßêå âðàæåííÿ íà íèõ ñïðàâëÿëè
êîëåêö³¿?

— Ï³ñëÿ ïîêàçó Nina Ricci ÿ çó-

ñòð³ëà øàíóâàëüíèöü ìîäíîãî áó-
äèíêó — Ì³ëó Éîâîâè÷ òà Ñî-
ô³þ Êîïïîëó, ÿê³ áóëè â çàõâàò³
â³ä êîëåêö³¿. Ôðàíöóçüêèé ä³ì
ìîäè ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà îäÿç³ äëÿ
ì³ñüêèõ í³ìô òà åëüô³â — âáðàí-
íÿ äóæå ëåãêå, ðóõëèâå é í³æíå.
Â öüîìó ñåçîí³ êðåàòèâíèé äè-
ðåêòîð Nina Ricci Îë³â’º Ò³ñêåíñ
çàïðîïîíóâàâ ñóêí³ ç³ øëåéôàìè
ïåðåâàæíî çåìëèñòèõ ³ áîëîòÿíèõ
êîëüîð³â. Ðåäàêòîðó ôðàíöóçüêî-
ãî Vogue Êàðåí Ðîéô³ëüä äóæå
ñïîäîáàâñÿ ïîêàç ìîäíîãî áóäèí-
êó Balmain. Äèçàéíåð ìàðêè
Êð³ñòîô Äåêàðíåí ñâîºþ äóæå
åôåêòíîþ êîëåêö³ºþ ïîâåðíóâ
ãëÿäà÷³â ó 80-ò³. Ð³çêà ë³í³ÿ ïëå-
÷à, ñóïåðì³í³, ïîòåðò³ äæèíñè
ñòàëè ãîëîâíèìè àêöåíòàìè éî-
ãî âáðàííÿ.

— ²íòåðâ’þ ç ÿêèìè äèçàéíåðà-
ìè ìè ïîáà÷èìî â íàñòóïí³é òåëå-
ïðîãðàì³ “Òèæäåíü ìîäè”?

— Ï³ñëÿ êîæíîãî ïîêàçó ìè çà-
çâè÷àé ñï³ëêóâàëèñÿ ç òâîðöÿìè
êîëåêö³¿. Öå ³ Îë³â’º Ò³ñêåíñ, ùî
ïðàöþº äëÿ ìîäíîãî áóäèíêó Ni-
na Ricci, é äèçàéíåðè Cacharel, â

òîìó ÷èñë³ é çàñíîâíèê áðåíäó
Æàí Áóñêå. Îñòàíí³ìè ìî¿ìè
ñï³âðîçìîâíèêàìè áóëè äèçàéíåð
ìîäíîãî áóäèíêó Costume Na-
tional Åíí³î Êàïàçà, â³äîìèé ïî-
ºäíàííÿì â îäÿç³ ñòðóêòóðíîñò³ é
÷óòòºâîñò³, òà ³êîíà ìîäè — Êàðë
Ëà´åðôåëüä. Êð³ì òîãî, äëÿ ïðî-
ãðàìè ìè ãîòóºìî ñþæåòè ç íàé-
êðàùèìè â³çàæèñòàìè òà ïåðóêà-
ðÿìè, ÿê³ ïðàöþþòü íà Ïàðèçü-
êîìó òèæí³ ìîäè.

— Ó Ïàðèæ³ ñâî¿ êîëåêö³¿ ïðåä-
ñòàâëÿëî áàãàòî ÿïîíñüêèõ áóäèí-

ê³â ìîäè. ßêèé ïîêàç ìîæåø â³ä-
çíà÷èòè?

— Äåô³ëå Yohji Yamamoto â³ä-
áóâàëîñÿ íà ï³äâåäåíîìó ïîä³óì³,
ÿêèé ñâ³òèâñÿ çñåðåäèíè. Çà ïî-
ä³óìîì çíàõîäèâñÿ ðîÿëü, çâó÷à-
ëà æèâà ìóçèêà. Ìàê³ÿæ ìîäåëåé
áóâ ³íñï³ðîâàíèé ÿïîíñüêîþ ïî-
õîðîííîþ òåìîþ. ßê ñêàçàëà ìå-
í³ ðåäàêòîð ðîñ³éñüêîãî L’Îfficiel
Åâåë³íà Õðîì÷åíêî, ùîá ïðîñëà-
âèòèñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ³íòåëåêòóàë-
êîþ, ñë³ä îäÿãòè âáðàííÿ â³ä
Yohji Yamamoto é ìîâ÷àòè.

— Áóëè ÿê³ñü íåñïîä³âàíêè íà
ïîêàçàõ?

— Òàê. Íàïðèêëàä, ñâîþ âåñíÿ-
íî-ë³òíþ êîëåêö³þ Ñòþàðò Â³-
âåðñ, ãîëîâíèé äèçàéíåð ³ñïàí-
ñüêî¿ ìàðêè Loewe, âèð³øèâ ïî-
êàçàòè áåç ìîäåëåé. Â³í ïðîñòî
îäÿãíóâ âáðàííÿ íà ìàíåêåíè. Â
ðåçóëüòàò³ âñ³ ïðèñóòí³ áóëè â çà-
õâàò³. Ðå÷³ ìîæíà áóëî äåòàëüíî
ðîçãëÿäàòè, ìàöàòè, ôîòîãðàôóâà-
òè. Òàêî¿ âñåäîçâîëåíîñò³ íå çó-
ñòð³íåø í³ íà îäíîìó øîó. Çàãàëü-
íó óâàãó ïðèâåðíóëè, çâè÷àéíî æ,
ñóìêè. Öå â³çèòíà êàðòêà áóäèí-
êó, à òàêîæ “óëþáëåíèé êîíèê”
äèçàéíåðà Â³âåðñà, ùî äîâãèé ÷àñ
ïðîïðàöþâàâ ó Bottega Veneta.
Àâàíãàðäíèé äèçàéíåðñüêèé äóåò
Viktor & Rolf â³äçíÿâ ñâ³é ïîêàç ³ç
îäí³ºþ ìîäåëëþ íà â³äåî ³ âèêëàâ
éîãî â ²íòåðíåò³. Öå ñòàëî ïåðøå
ñóòî â³ðòóàëüíå äåô³ëå

Вип с про рами “Тиждень мо-
ди з Дар’єюШаповаловою” з Па-
рижа дивіться на теле аналі “Ки-
їв” неділю, 5 жовтня, о 20.30.

Розмовляла Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

Автор та вед ча про рами “Тиждень моди з Дар’єю Шаповаловою” та Еніо Капаза — дизайнер і засновни
мар и Costume National

По аз дизайнера Наталі Рі ель для модно о б дин Sonya Rykiel По аз Карла Ла ерфельда для однойменно о б дин Karl Lagerfeld
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ªâãåí Ãðèöÿê. Íîðèëüñüêå ïîâñòàííÿ.
— Õàðê³â: Ïðàâà ëþäèíè, 2008

Çäàâàëîñÿ á, ñê³ëüêè ïðî÷èòàíî ïðî ò³ äí³
êíèæîê, âèäàíèõ îô³ö³éíî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
äâàäöÿòè ðîê³â, à êîëèñü — ó ñàìâèäàâ³. Àëå
æ âèïóùåíà âòðåòº äîêóìåíòàëüíà ðîçïîâ³äü
ªâãåíà Ãðèöÿêà “Íîðèëüñüêå ïîâñòàííÿ” â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä á³ëüøîñò³ âñüîãî, íàïèñàíîãî
ïðî ñòðàøí³ ÷àñè, ïðî ò³ ñòðàøí³ íåáëèçüê³
ì³ñöÿ. Áî öå îäíà ç íåáàãàòüîõ ³ñòîð³é íå ò³ëü-
êè ïðî ñòðàæäàííÿ, â ÿê³ òîé áîæåâ³ëüíèé ÷àñ
âòÿã ì³ëüéîíè ëþäåé, à ïðî ñïðîáó îïîðó ò³é
íåëþäñüê³é ñèñòåì³. Àäæå Íîðèëüñüêå ïîâ-
ñòàííÿ, ÿêå â³äáóëîñÿ â 1953 ðîö³ âæå ï³ñëÿ
ñìåðò³ Ñòàë³íà, áóëî îäíèì ³ç äóæå íåáàãàòüîõ
ôàêò³â îïîðó ÃÓËÀÃó, ÿêå, ìîæëèâî, íàâ³òü
òðîõè ïðèñêîðèëî çâ³ëüíåííÿ ñòàë³íñüêèõ â’ÿç-
í³â ³ç òàáîð³â.

Öþ íåâåëè÷êó êíèæêó íàïèñàâ ó÷àñíèê òèõ
ïîä³é ªâãåí Ãðèöÿê, ÿêèé, íà ùàñòÿ, íèí³ æè-
âèé. ßêùî ïîð³âíþâàòè “Íîðèëüñüêå ïîâñòàí-
íÿ” — òåêñò ñòðîãî äîêóìåíòàëüíèé — ç³ ñëà-
âåòíèìè “Êîëèìñüêèìè îïîâ³äàííÿìè” Âàð-
ëàìà Øàëàìîâà, îñîáëèâî ç “Îñòàíí³ì áîºì
ìàéîðà Ïóãà÷îâà” — îïîâ³äàííÿì, ÿêå íàé-
áëèæ÷å äî “Íîðèëüñüêîãî ïîâñòàííÿ” òåìà-
òè÷íî, — îäðàçó â³ä÷óâàºø: öþ êíèãó ïèñàâ íå
ïèñüìåííèê. Õî÷à ñòèëü ïèñüìà äóæå äîáðèé,
îïèñîâ³, åìîö³éí³ é ðåôëåêòèâí³ ìîìåíòè çâå-
äåíî äî ì³í³ìóìó, â³äòâîðåíî ò³ëüêè òå, ùî ïî-
òð³áíî äëÿ õðîí³êè. Àâòîð íå âèêîðèñòîâóº í³-
ÿêèõ ïðèéîì³â, ïðèòàìàííèõ ïðîôåñ³éíîìó
ïèñüìåííèêîâ³, ùîá ïîñèëèòè âðàæåííÿ â³ä
ñâîº¿ ðîçïîâ³ä³. Â³í ïðîñòî ÷åñíî ïåðåïîâ³äàº
ôàêòè â õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó ñêóïîþ ñòè-
ë³ñòèêîþ á³áë³éíèõ õðîí³ê. Àëå ñàìå öåé äî-
êóìåíòàë³çì, öåé ñïîê³éíèé, íàâ³òü äåùî â³ä-
ñòîðîíåíèé ñïîñ³á âèêëàäó ìàòåð³àëó òàê çàãîñ-
òðþº ò³ ñòðàøí³ ïèòàííÿ, ÿêèõ àâòîð í³áèòî é
íå ïîðóøóº, îäíàê ÿê³ ìèìîâîë³ âèíèêàþòü.
Çâ³äêè áðàëàñÿ òà ñèëà äóõó ó âèñíàæåíèõ, çà-
ìîðäîâàíèõ ëþäåé? ² ÷îìó ò³, õòî ñòåð³ã ¿õ, âè-
ÿâëÿëè, çäàâàëîñÿ á, çàéâèé ñàäèçì, ÿêîãî â³ä
íèõ íå âèìàãàëè? ×è âñå-òàêè âèìàãàëè?..

Óïåðøå öþ êíèæêó áóëî âèäàíî 1980 ðîêó
ó âèäàâíèöòâ³ “Ñìîëîñêèï”. Àâòîð ïðèìóä-
ðèâñÿ ó 1978-ìó ïåðåäàòè ñâ³é òåêñò çà êîðäîí.
Ïîò³ì éîãî âèêëèêàëè ó â³äïîâ³äí³ ì³ñöÿ, ðîç-
ïèòóâàëè ïðî òå, ÿê ñàìå öå éîìó âäàëîñÿ, à
òàêîæ ñòàâèëè áåç´ëóçä³ çàïèòàííÿ ïðî äåòàë³
ïîä³é 1953 ðîêó. Äëÿ ìåíå, ÷èº æèòòÿ äî 30 ðî-
ê³â ìèíàëî â áðåæíºâñüê³é êðà¿í³, çà ÿêîþ ùå
áàãàòî õòî ñóìóº, íàéö³êàâ³øîþ áóëà ñàìå òà
ï³ñëÿìîâà, äå éøëîñÿ ïðî ïîä³¿ ïî÷àòêó 80-õ,
êîëè â’ÿçí³â ñòàë³íñüêèõ ÷àñ³â í³áèòî ðåàá³ë³-
òóâàëè, îäíàê ïðî öå íàâ³òü ãîâîðèòè òîä³ áó-
ëî äóæå íåáàæàíî. Ò³ëüêè ò³, õòî æèâ ëèø îáè-
âàòåëüñüêèìè ³íòåðåñàìè, ìîãëè íå êîíòàêòó-
âàòè ç³ ñòðàøíèì, à òàêîæ òóïèì ³ àáñóðäíèì
³ñòåáë³øìåíòîì ï³çíüî¿ áðåæíºâùèíè! “Íî-
ðèëüñüêå ïîâñòàííÿ” ³ ïðî öå òàêîæ!

² îñü ºäèíèé íà âñþ êíèæêó “ë³ðè÷íèé â³ä-
ñòóï”, âèñòðàæäàíèé “îïèñ ïðèðîäè”, ÿêèé
ñïðàâëÿº á³ëüøå âðàæåííÿ, àí³æ â³äïîâ³äí³ ìî-
ìåíòè áåëåòðèñòèêè, íàïèñàí³ ìàéñòðàìè ñëî-
âà: “Ñêîðî÷óâàòè ÷àñ íàì ³íêîëè äîïîìàãàº
âäèâîâèæêó òàºìíè÷å é çàõîïëþþ÷å ìåðåõ-
ò³ííÿ ï³âí³÷íîãî ñÿéâà. Ìè òàê íàïðóæåíî ñòå-
æèìî çà òèì çàãàäêîâèì íåáåñíèì áàðâîãðà-
ºì, ùî íàì çäàºòüñÿ, ùî ìè âæå é ÷óºìî éî-
ãî, à íå ò³ëüêè áà÷èìî. Ìåí³ çäàëîñÿ òîä³, ùî
âðàæåííÿ, ÿêå ñïðàâëÿº íà ëþäèíó ï³âí³÷íå
ñÿéâî, ìîæíà ÿêîþñü ì³ðîþ ïåðåäàòè çà äî-
ïîìîãîþ ìóçèêè. ²íø³ æ çàñîáè ìèñòåöòâà òóò
ïðîñòî áåçñèë³”

Êíèæêà “Ìîñêàëèöÿ”
ñïðè÷èíèëà ñêàíäàë
Ãàííà Äåíèñåíêî
“Õðåùàòèê”

В останній день вересня відб -
лася з стріч рам ах "Книж о-
вих сезонів" — прое т , запо-
чат овано о рі том азетою
"Др читача". На та их зібран-
нях ожно о місяця визначають
персон , подію, ниж звітно о
період , а та ож представляють
лядачам новин и ниж ово о
рин . Нинішня, "вереснева",
з стріч б ла с ли ана не лише
для визначення номінантів за
всіма п н тами, а й задля опри-
люднення деталей най чнішо о
за останніх іль а ро ів літера-
т рно о с андал , що роз ор-
н вся дов ола виход нової
ниж и раїнсь ої письменниці
Марії Матіос "Мос алиця".

Òàêîæ íà çóñòð³÷³ ó ïðåñ-öåíòð³ “Ãëàâðåä-
ìåä³à” áóëî îãîëîøåíî ðåçóëüòàòè àêö³¿
“Ñåêñ-ñèìâîëè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè”. Ðå-
çóëüòàòè êîíêóðñó ôîðìóâàëèñÿ çà äîïîìî-
ãîþ àíêåòóâàííÿ ÷èòà÷³â, ÿêå â³äáóëîñÿ ï³ä
÷àñ Ôîðóìó âèäàâö³â ó Ëüâîâ³, à òàêîæ òðè-
âàëî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ íà ³íòåðíåò-ñàéò³ ãà-
çåòè. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð “Äðóãà ÷èòà÷à”
Äìèòðî Êàïðàíîâ ïðèâ³òàâ ïåðåìîæö³â. Ñå-
ðåä ÷îëîâ³ê³â íàéñåêñóàëüí³øèì âèçíàíî
Ëåñÿ Ïîäåðâ’ÿíñüêîãî, äðóãå ³ òðåòº ì³ñöå
ïîñ³ëè ïèñüìåííèê Þð³é Âèííè÷óê ³ ïîåò
Äìèòðî Ëàçóòê³í. Ãëàìóð ó ïîºäíàíí³ ç íå-
õòóâàííÿì íîðìàìè ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³ —
îñü ùî çáóäæóº íèí³øí³õ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ íà-
çâàëè íàéñåêñóàëüí³øîþ ïèñüìåííèöåþ
²ðåíó Êàðïó. Äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ ïîñ³ëè Ìà-
ð³ÿ Ìàò³îñ ³ Ëàðèñà Äåíèñåíêî.

Ëàóðåàò Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè,
ïèñüìåííèöÿ Ìàð³ÿ Ìàò³îñ ï³ñëÿ âðó÷åí-
íÿ ¿é ãðàìîòè “ñåêñ-ñèìâîëà” çàçíà÷èëà,
ùî òåïåð âîíà òî÷íî íàéñêàíäàëüí³øà
ïèñüìåííèöÿ Óêðà¿íè.

Ð³÷ ó ò³ì, ùî ï³ä ÷àñ ëüâ³âñüêîãî ôîðó-
ìó, íà ÿêîìó Ìàò³îñ ïðåçåíòóâàëà ñâ³é íî-
âèé ðîìàí “Ìîñêàëèöÿ”, âèäàâåöü, ë³òå-
ðàòóðíà à´åíö³ÿ “Ï³ðàì³äà”, ðîçì³ñòèâ ó
ì³ñò³ ï’ÿòü ðåêëàìíèõ á³ã-áîðä³â ³ 10 ñ³ò³-
ëàéò³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ïîä³¿. Ç 19 äî 23 âå-

ðåñíÿ ïðîêóðàòóðà Ëüâîâà ðîçïî÷àëà ïå-
ðåâ³ðêó “Ï³ðàì³äè” íà çàêîíí³ñòü ïðîâå-
äåííÿ ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿ “Ìîñêàëèö³”.
Çîêðåìà ïðîêóðàòóðó çàö³êàâèëî, çà ÷è¿
ãðîø³ ðîçì³ùåíî çîâí³øíþ ðåêëàìó êíèæ-
êè ó ì³ñò³.

Ïàí³ Ìàð³ÿ, íå ðîçóì³þ÷è ïðè÷èí òàêî-
ãî çàö³êàâëåííÿ ç áîêó ïðîêóðàòóðè, ïðè-
ïóñòèëà, ùî âñå ìîãëî ðîçïî÷àòèñÿ ³ç ¿¿
æàðòó, êîëè, ä³çíàâøèñü, ùî ¿¿ òâ³ð “Ñî-
ëîäêà Äàðóñÿ” çà ïðîäàæàìè ó êíèãàðíÿõ
ïîñ³äàº ïåðøå ì³ñöå, à äðóãå — ðîìàí
Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà “²ëþç³ÿ ñòðàõó”,
ïèñüìåííèöÿ ïîæàðòóâàëà: “Ó íàñ çàâæäè
òàê, ùî íà êîæíó Äàðóñþ çíàõîäèòüñÿ õòîñü
ó åïîëåòàõ”.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ ï³çí³øå, ï³äñòàâîþ äëÿ
îáøóêó ñòàëà çàì³òêà íà îäíîìó ç ³íòåðíåò-

ñàéò³â ï³ä íàçâîþ “Ìàò³îñ ïðàöþº íà Ðî-
ñ³þ”, â ÿê³é, ìàáóòü, âèõîäÿ÷è ³ç íåïðà-
âèëüíî òðàêòîâàíî¿ íàçâè òâîðó, ðîáèëè
â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè.

Ùî áóäå äàë³, íåâ³äîìî. Ìàð³ÿ Ìàò³îñ
ïîäàº äî ñóäó. À äëÿ òèõ, õòî íå çíàº, ë³-
òåðàòîðêà íå âòîìëþºòüñÿ ïîÿñíþâàòè:
ìîñêàëèöÿ — öå áàéñòðþê, ëþäèíà, íà-
ðîäæåíà â³ä ñîëäàòà-´âàëò³âíèêà öàðñüêî¿
àðì³¿. Ìîñêàëÿìè íàçèâàëè ñîëäàò³â ³
óêðà¿íö³â, ³ ðîñ³ÿí, ³ íàâ³òü í³ìö³â. “ß çíàþ
æ³íîê, ÿê³ íàðîäèëè â³ä í³ìö³â, ³ ¿õí³õ äî-
÷îê òåæ íàçèâàþòü ìîñêàëèöÿìè”,— ãî-
âîðèòü ïèñüìåííèöÿ. Âèõîäèòü, òðåáà ïî-
ÿñíþâàòè òå, ùî êîæåí ìàº çíàòè ç³
øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè. Àäæå ñàìå â òîìó â³-
ö³ ÷èòàþòü “Ìîñêàëÿ-÷àð³âíèêà” ²âàíà
Êîòëÿðåâñüêîãî

Îï³ð 
ëþäñüêîãî
ìàòåð³àëó

Øâåéöàðñüêèé êîìïîçèòîð Ôðàíñóà Êàò-
òàí çâåðíóâñÿ äî îñòàííüîãî ³ íàéâ³äîì³øî-
ãî çàãàäêîâîãî îïóñó Ìîöàðòà — “Ðåêâ³ºìó”.
Ëåãåíäà, çà ÿêîþ Ìîöàðò í³áèòî ïèñàâ çà-
óïîê³éíó ìåñó äëÿ âëàñíîãî ïîõîðîíó, âæå
ïîíàä äâà ñòîë³òòÿ ï³äòðèìóº ï³äâèùåíèé
³íòåðåñ äî òâîðó. Çàïðîïîíîâàíà íîâà ðå-
äàêö³ÿ êóëüòîâîãî òâîð³ííÿ ñóìí³â³â ùîäî
ïðàâäèâîñò³ ³ñòîð³¿ íå ëèøàº.

Ôðàíñóà Êàòòàí ïðè¿õàâ äî Êèºâà ç êàìåð-
íèì àíñàìáëåì “Ensemble Jeune Opera Com-
pagnie” òà äèðèãåíòîì Í³êîëÿ Ôàð³íîì, êîò-
ðèé çà îñíîâíèì ïóëüòîì êåðóâàâ ñèìôîí³÷-
íèì îðêåñòðîì Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿
Óêðà¿íè, õîðîì àíñàìáëþ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè
³ìåí³ Áîðèñà Ëÿòîøèíñüêîãî òà ñîë³ñòàìè

ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ “Ðåêâ³ºìó”. Âëàñíèìè
òâîðàìè Êàòòàí äèðèãóâàâ ñàì.

Æàíðè, äî ÿêèõ çâåðòàºòüñÿ êîìïîçèòîð,
ïåðåâàæíî ïðåäñòàâëåí³ õîðîâîþ òà ñîëü-
íî-àíñàìáëåâîþ âîêàëüíîþ ìóçèêîþ, àäæå
ãîëîâíèì äæåðåëîì íàòõíåííÿ äëÿ íüîãî º
ïîåòè÷í³ òåêñòè, ñëîâî. Ñàìå ÷åðåç ïîåç³þ
Ôðàíñóà âñòàíîâëþº çâ’ÿçîê ç Ìîöàðòîì.
Éîãî “Ðåêâ³ºì 2 Ìîöàðò” íàïèñàíèé íà
â³ðø³ àìåðèêàíñüêî¿ ïîåòåñè Åì³ë³¿ Ä³êê³í-
ñîí. Ä³àëîã åïîõ — ìåòà, ÿêó ñòàâèòü ïåðåä
ñîáîþ êîìïîçèòîð. Ôðàíñóà Êàòòàíó âàæ-
ëèâî áóëî óñóíóòè ñòåðåîòèïè ùîäî “Ðåê-
â³ºìó”, íàáëèçèòè ãåí³àëüíó ìóçèêó XVIII
ñòîë³òòÿ äî íàøîãî ÷àñó ³ íàãàäàòè, ùî òå-
ìà òà¿íñòâà æèòòÿ ³ ñìåðò³ àêòóàëüíà ÿê ó

÷àñè Ìîöàðòà, òàê ³ äëÿ ñüîãîäåííÿ. Êîì-
ïîçèòîðîâ³ âäàëîñÿ ñó÷àñíèìè çàñîáàìè ìó-
çè÷íî¿ âèðàçíîñò³ ïåðåäàòè ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ
ëþäèíè XXI ñòîë³òòÿ, ¿¿ ðîçóì³ííÿ ñïîêîí-
â³÷íî¿ òåìè. Äëÿ öüîãî â ìîöàðò³âñüêèé
“Ðåêâ³ºì” Ôðàíñóà Êàòòàí âñòàâëÿº íîìå-
ðè, íàïèñàí³ íèì äëÿ ³íñòðóìåíòàëüíîãî
ñåïòåòó (ôëåéòà, áàñ-êëàðíåò, âàëòîðíà, áà-
ÿí, àðôà, àëüò) òà ÷îòèðüîõ âîêàë³ñò³â.

“Ðåêâ³ºì 2 Ìîöàðò” ðîçïî÷èíàºòüñÿ åêñ-
ïðåñèâíî-íàïðóæåíèì ðå÷èòàòèâîì ñîïðà-
íî ó âèñîêîìó ðåã³ñòð³. Ëèøå ï³ñëÿ äðàìà-
òè÷íî¿ ìåëîäåêëàìàö³¿ íà ñëîâà Ä³êêåíñîí
(äëÿ íå¿ òåìà æèòòÿ ³ ñìåðò³ öåíòðàëüíà)
ç’ÿâëÿþòüñÿ çíàéîì³ àêîðäè ïåðøî¿ ÷àñòè-
íè öèêëó — Requiem. É íàäàë³ ìåëîä³¿ Êàò-
òàíà çâó÷àòü ì³æ ÷àñòèíàìè ìåñè àáî íàâ³òü
îäíî÷àñíî ç íèìè. Ñó÷àñíà ìóçè÷íà ìîâà ó
íîâèõ ôðàãìåíòàõ, îñîáëèâîñò³ òåìáðîâèõ
ñï³ââ³äíîøåíü ðîçâîäÿòü äâîõ êîìïîçèòîð³â
ó êàðäèíàëüíî ð³çí³ ïëîùèíè.

Ïðîñëóõîâóâàííÿ öüîãî òâîðó äàº ÿêåñü
íàäçâè÷àéíå, â³äñòîðîíåíå â³ä÷óòòÿ ÷àñó òà
ïð³ðâè ì³æ â³êàìè, ÿêó íå âäàºòüñÿ ïîäîëà-
òè. Ïîð³âíÿííÿ ÿñíî¿, â äåÿêèõ ôðàãìåíòàõ
æèòòºñòâåðäíî¿ ìóçèêè Ìîöàðòà òà åêñïðå-
ñèâíî çàãîñòðåíî¿ Êàòòàíà çàñâ³ä÷óþòü íå-
ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ äî ãàðìîí³¿ åïîõè
êëàñèöèçìó

×èòàºìî ðàçîì 
ç ªâãåí³ºþ Êîíîíåíêî

Äîïîâíèòè Ìîöàðòà
Â Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè íîâó âåðñ³þ “Ðåêâ³ºìó”
Îëåêñàíäðà ÁÎÐÈÑÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На золот середин XIX міжнародно о фестивалю "Київ М зи
Фест", я ий триває в Києві, припала раїнсь а прем'єра твор мо-
лодо о швейцарсь о о омпозитора Франс а Каттана "Ре вієм 2
Моцарт", що відб лася в Колонном залі Національної філармонії. І
я що ос часнення ласи и, с ажімо, в театрі, вже ні о о не див є,
то про та і е сперименти з м зичним те стом доводиться ч ти
значно рідше. Що й зроз міло — м зи а надто тендітна матерія.
Особливо, оли йдеться про дос оналі творіння Моцарта.

Марія Матіос зізнається, що та фантастичн історію, я а роз орн лася дов ола її нової
ниж и, вона я письменниця не ви адала б ні оли
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Ðîìàíîì Ìàð³¿ Ìàò³îñ çàö³êàâèëàñÿ ïðîêóðàòóðà
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Ñòàðòóþòü îäðàçó äâà ÷åìï³îíàòè 
â óêðà¿íñüêîìó ÷îëîâ³÷îìó áàñêåòáîë³
Êè¿âñüê³ êëóáè â íèí³øíüîìó ñåçîí³ íå çóñòð³íóòüñÿ
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні й завтра в нашом бас-
етболі стан ться дві непересічні
події — старт ють одраз два чо-
ловічих бас етбольних чемпіона-
ти. Першими на пар ет вийд ть
представни и новоствореної
У раїнсь ої бас етбольної лі и
(УБЛ), а наст пно о дня першість
розпочн ть л би С перлі и.

Ïðî ðîçêîë â óêðà¿íñüêîìó áàñêåòáîë³
ïèñàëè áàãàòî. Íàãàäàºìî, ùî ãðóïà êî-
ìàíä, íåçàäîâîëåíèõ ðîáîòîþ ³ äåÿêèìè
ð³øåííÿìè ïðåçèäåíòà ôåäåðàö³¿ áàñêåò-
áîëó Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà Âîëêîâà, âèð³-
øèëà âèéòè ç³ ñêëàäó ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ é
ñòâîðèòè Óêðà¿íñüêó áàñêåòáîëüíó ë³ãó òà
ïðîâîäèòè ñâ³é, àëüòåðíàòèâíèé ÷åìï³î-
íàò. Ïðåçèäåíòîì ÓÁË ñòàëà äîñèòü îä³-
îçíà ô³ãóðà, êîëèøí³é âîëîäàð ñòîëè÷íî-
ãî êëóáó "Êè¿â-Áàñêåò" ³ íèí³øí³é ãîñïî-
äàð "×åðêàñüêèõ Ìàâï" Ìèõàéëî Áðîä-
ñüêèé, ÿêèé ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ çðîáèâ
ê³ëüêà ãîñòðèõ çàÿâ íà àäðåñó Âîëêîâà,
çâèíóâàòèâøè òîãî ó êîðóïö³¿.

Ó íîâîñòâîðåíó Óêðà¿íñüêó áàñêåòáîëü-
íó ë³ãó ââ³éøëè äåñÿòü êëóá³â: êè¿âñüêèé
"Áóä³âåëüíèê", ÁÊ "Îäåñà", ³âàíî-ôðàíê³â-
ñüêà "Ãîâåðëà", "×åðêàñüê³ Ìàâïè", çàïî-
ð³çüêèé "Ôåððî-ÇÍÒÓ", äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêèé ÁÊ "Äí³ïðî", ñ³ìôåðîïîëüñüê³ "Ãðè-
ôîíè", ëüâ³âñüêà "Ïîë³òåõí³êà", äí³ïðî-
äçåðæèíñüêèé "Àçîò" ³ êðèâîð³çüêèé
"Êðèâáàñáàñêåò-Ëþêñ".

Çà çàòâåðäæåíèì ðåãëàìåíòîì, ö³ êëó-
áè çà ñèñòåìîþ ðîç'¿çíîãî êàëåíäàðÿ ç³-
ãðàþòü ó ø³ñòü ê³ë. Òàêèì ÷èíîì, ðåãó-
ëÿðíèé ÷åìï³îíàò âêëþ÷àòèìå 42 ìàò÷³
äëÿ êîæíî¿ êîìàíäè. Çàçíà÷èìî, ùî
êîìàíäè ðîçïîä³ëÿëè çà òåðèòîð³àëüíèì
ïðèíöèïîì, ùîá ¿ì áóëî çðó÷í³øå é âè-
òðà÷àëè ìåíøå êîøò³â. ²ãðîâèìè äíÿìè

ðåãóëÿðíîãî ÷åìï³îíàòó ÓÁË âèáðàíî
ï'ÿòíèöþ é íåä³ëþ. Ïîò³ì â³ñ³ìêà êðà-
ùèõ çà ñèñòåìîþ ïëåé-îô âèÿâèòü ïåð-
øîãî ÷åìï³îíà ÓÁË ³ ìåäàë³ñò³â. Íà ðàí-
í³õ ñòàä³ÿõ ñåð³¿ ãðàòèìóòü äî òðüîõ ïåðå-
ìîã, à ô³íàëüí³ — äî ÷îòèðüîõ. Óñ³ êëó-
áè îäíîãîëîñíî ï³äòðèìàëè ³äåþ ÷åìï³î-
íàòó, ÿêèé äàñòü çìîãó òðèìàòè êîìàíäè

â òîíóñ³ ïðîòÿãîì óñ³õ äåâ'ÿòè ì³ñÿö³â òóð-
í³ðó. Çàê³í÷åííÿ ïåðøîñò³ çàïëàíîâàíî
íà 23 òðàâíÿ.

Ñóïåðë³ãó â ñåçîí³, ùî ñòàðòóâàâ, ñêëà-
ëè â³ñ³ì êëóá³â: ÁÊ "Êè¿â", ìàð³óïîëüñüêèé
"Àçîâìàø", ÁÊ "Ïîëòàâà", ÁÊ "Äîíåöüê",
þæíåíñüêèé "Õ³ì³ê", ð³âåíñüêèé ÁÊ-93
"Ïóëüñàð", "Ñóìèõ³ìïðîì" òà ÌÁÊ "Ìè-
êîëà¿â". Êîìàíäè ñïî÷àòêó ç³ãðàþòü ó äâà
êîëà (îñòàíí³é òóð çàïëàíîâàíî íà 10 ñ³÷-
íÿ), à ïîò³ì óñÿ â³ñ³ìêà âèñòóïèòü ó ïëåé-
îô, çà ðåçóëüòàòàìè ïîºäèíê³â ó ÿêîìó ³
âèçíà÷àòü ÷åìï³îíà òà ïðèçåð³â ÷åìï³îíà-
òó Óêðà¿íè.

Ó æîâòí³ ñòîëè÷íèé "Áóä³âåëüíèê" ó ðå-
ãóëÿðíîìó ÷åìï³îíàò³ ÓÁË ïðîâåäå â³ñ³ì
ïîºäèíê³â — ïî ÷îòèðè âäîìà ³ íà âè¿çä³,
à ñàìå: ïðèéìàòèìå "Êðèâáàñáàñêåò-Ëþêñ"
(17 æîâòíÿ) òà "Àçîò (19), à òàêîæ ãðàòè-
ìå íà âè¿çä³ ïðîòè "Äí³ïðà" (3), "Ôåððî-
ÇÍÒÓ" (5), "Ïîë³òåõí³êè" (10), "Ãîâåðëè"
(12), "Ãðèôîí³â" (24) òà ÁÊ "Îäåñè" (26).

ÁÊ "Êè¿â" ó äðóãîìó ì³ñÿö³ îñåí³ â Ñó-
ïåðë³ç³ ç³ãðàº ÷îòèðè ìàò÷³: âäîìà — ïðî-
òè ÁÊ "Äîíåöüêà" (4 æîâòíÿ) òà "Õ³ì³êà"
(18), íà âè¿çä³ — ç ÌÁÊ "Ìèêîëà¿â" (11)
òà ÁÊ "Ïîëòàâà" (25).

Ö³êàâî, ùî ³ "Áóä³âåëüíèê", ³ ÁÊ "Êè¿â"
ãðàòèìóòü â îäíîìó ñïîðòêîìïëåêñ³ —
"Ìåðèä³àí", àëå â ð³çíèõ çàëàõ. Ïåðøà
êîìàíäà íèí³ çàê³í÷óº îáëàãîðîäæóâàòè
àðåíó íà 900 îñ³á íà ì³ñö³ êîðò³â ñïîðò-
êîìïëåêñó "Ìåðèä³àí", òîìó ïåðø³ ïî-
ºäèíêè ÷åìï³îíàòó ÓÁË ïðîòè "Äí³ïðà" ³
"Ôåððî-ÇÍÒÓ" â³äáóäóòüñÿ íå âäîìà, à íà
âè¿çä³, â³äïîâ³äíî â ÑÊ "Ìåãàôîí" ³ ÑÊ
"ÇÍÒÓ". ÁÊ "Êè¿â" ïðèéìå ÁÊ "Äîíåöüê"
5 æîâòíÿ î 13-é ãîäèí³

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Відб лися поєдин и др -
о о т р р пових т рні-
рів Лі и чемпіонів. На
відмін від стартових
матчів оловно о л бно-
о т рнір Європи, жоден
із раїнсь их л бів пе-
ремо ти не змі . Київ-
сь е "Динамо" задоволь-
нилося н льовою нічиєю
в рі з т рець им "Фе-
нербахче", донець ий
"Шахтар", проп стивши
два м'ячі на останніх
хвилинах, дома пост -
пився іспансь ій "Барсе-
лоні" з рах н ом 1:2.

"Äèíàìî" çäîáóëî îäíå î÷êî â
îäíîìó ç íàéíåïðèºìí³øèõ ì³ñöü
ªâðîïè — íà ñòàä³îí³ "Øþêðó
Ñàðà÷îãëó". Ó Ñòàìáóë³ êèÿíè
ìîãëè é ïðîãðàòè, àëå í³÷èþ â³ä-
ñòîÿëè. Þð³é Ñüîì³í ïðîäîâæóº
âèâîäèòè êèÿí íà ð³âåíü ºâðîïåé-
ñüêîãî ôóòáîëó. Äâà î÷êè ó äâîõ
ìàò÷àõ ³ç äàëåêî íå íàéñëàáê³øè-
ìè êîìàíäàìè òîìó ï³äòâåðäæåí-
íÿ. Õî÷à ÿêáè Ìàêñèì Øàöüêèõ
âèêîðèñòàâ ñëóøíó íàãîäó â³äçíà-
÷èòèñÿ, êèÿíè ìîãëè á ïîâåðíó-
òèñÿ äîäîìó ç ïîâíîö³ííèìè
òðüîìà áàëàìè, òà, ïðîáèâàþ÷è ç
ëüîòó, ôîðâàðä â³äïðàâèâ ì'ÿ÷ âè-
ùå â³ä ïîïåðå÷èíè. Çàãàëîì æå
í³÷èÿ — ñïðàâåäëèâèé ðåçóëüòàò,

ïðî ùî êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷èòü ³
ñòàòèñòèêà ìàò÷ó. Îáèäâ³ êîìàí-
äè çàâäàëè ïî â³ñ³ì óäàð³â ïî âî-
ðîòàõ, "çàðîáèëè" ïî òðè "ã³ð÷è÷-
íèêè". Íåâåëèêà ïåðåâàãà ó "Ôå-
íåðà" çà êóòîâèìè — ø³ñòü ïðîòè
÷îòèðüîõ, ³ çà ÷àñîì âîëîä³ííÿ
ì'ÿ÷åì — ï'ÿòäåñÿò ÷îòèðè â³äñîò-
êè ïðîòè ñîðîêà øåñòè.

Òåïåð "Äèíàìî" íàëåæèòü ïðî-
âåñòè äâà ìàò÷³ ³ç ïîðòóãàëüñüêèì
“Ïîðòó”, ðîçäðàòîâàíèì ðîçãðî-
ìîì ó Ëîíäîí³ ç ðàõóíêîì 0:4 (ïî
äâà ãîëè â ñêëàä³ "Àðñåíàëó çàáè-
ëè Âàí Ïåðñ³ òà Àäåáàéîð) ". Ö³ë-
êîì ìîæëèâî, ùî ñàìå çà ðåçóëü-
òàòàìè î÷íèõ ïðîòèñòîÿíü êî-
ìàíä áàãàòî â ÷îìó âèð³øèòüñÿ
äîëÿ äðóãîãî ì³ñöÿ â ãðóï³, îñ-
ê³ëüêè ïåðøå, âïåâíåíèé, çàéìå
àíãë³éñüêèé "Àðñåíàë".

"Øàõòàð" ó äîìàøíüîìó ïî-
ºäèíêó ïðîòè "Áàðñåëîíè" áóâ â³ä
ïåðåìîãè íà â³äñòàí³ ïðîñòÿãíóòî¿
ðóêè, àëå íå ò³ëüêè íå âòðèìàâ ¿¿,
à é ïðîãðàâ! Ðàõóíîê ã³ðíèêè â³ä-
êðèëè íà îñòàíí³é õâèëèí³ ïåð-
øîãî òàéìó, êîëè ï³ñëÿ ÷óäîâî¿
ïåðåäà÷³ ÷åðåç ï³âïîëÿ Â'ÿ÷åñëàâà
Øåâ÷óêà ²ëüñ³íüî âèéøîâ ñàì íà
ñàì ç ãîëê³ïåðîì êàòàëîíö³â Â³ê-
òîðîì Âàëüäåñîì ³ ïåðåêèíóâ ÷å-
ðåç íüîãî ì'ÿ÷. Ïåðåìîãó "Áàðñå-
ëîí³" ïðèí³ñ àðãåíòèíåöü Ë³îíåëü
Ìåññ³, ÿêèé âèéøîâ íà çàì³íó.
Ñïî÷àòêó â³í ñêîðèñòàâñÿ ÿâíîþ
ïîìèëêîþ âîðîòàðÿ ãîñïîäàð³â
Àíäð³ÿ Ï'ÿòîâà, êîòðèé âèïóñòèâ
ç ðóê "ñìóãàñòîãî" ï³ñëÿ ôëàíãî-
âîãî ïðîñòð³ëó íà 89-é õâèëèí³, à
ïîò³ì ïåðåãðàâ ê³ïåðà åëåãàíòíèì
óäàðîì íà 4-é äîäàí³é õâèëèí³. ßê

òóò íå çãàäàòè ïîºäèíîê Êóáêà
ÓªÔÀ "Øàõòàð" — "Ñåâ³ëüÿ", êî-
ëè ã³ðíèêè òàêîæ ïîñòóïèëèñÿ íà
îñòàíí³õ ñåêóíäàõ, ïðè÷îìó ãîë ó
âîðîòà äîíåöüêîãî êëóáó çàáèâ
ãîëê³ïåð Àíäðåñ Ïàëîï.

Ó íàñòóïíîìó òóð³ "Øàõòàð"
ïðèéìàòèìå ïîðòóãàëüñüêèé
"Ñïîðò³íã", ÿêèé ó çâ³òíîìó òóð³
çàâäÿêè òî÷íèì óäàðàì Ðîìàíüî-
ë³ ³ Äåðëåÿ âäîìà ïåðåì³ã øâåé-
öàðñüêèé "Áàçåëü". Ïåðåìîãà ó
çóñòð³÷³ ç³ "Ñïîðò³íãîì" ìîæå äó-
æå íàáëèçèòè óêðà¿íñüêèé êëóá
äî çàïîâ³òíî¿ ìð³¿ — âèõîäó â íà-
ñòóïíèé ðàóíä Ë³ãè ÷åìï³îí³â.

Ñåðåä ³íøèõ ìàò÷³â äðóãîãî òó-
ðó Ë³ãè ÷åìï³îí³â â³äçíà÷èìî
ê³ëüêà ñåíñàö³éíèõ, à ñàìå: ïåðå-
ìîãó ê³ïðñüêîãî "Àíàðòîñ³ñà" íàä
ãðåöüêèì "Ïàíàò³íà¿êîñîì" —
3:1, à òàêîæ í³÷èéí³ ðåçóëüòàòè â
çóñòð³÷àõ ì³æ á³ëîðóñüêèì ÁÀÒÅ

òà ³òàë³éñüêèì "Þâåíòóñîì" —
2:2 é ðóìóíñüêèì ×ÔÐ ³ àíãë³é-
ñüêèì "×åëñ³" — 0:0.

Ó âîñüìè ãðóïàõ Ë³ãè ÷åìï³î-
í³â ëèøå ÷îòèðè êîìàíäè ç òðè-

äöÿòè äâîõ íàáðàëè ñòîïðîöåíò-
íó ê³ëüê³ñòü î÷îê, ïî ø³ñòü: ³ñ-
ïàíñüê³ "Áàðñåëîíà", "Ðåàë", "Àò-
ëåò³êî" é àíãë³éñüêèé "Ë³âåð-
ïóëü"

Äîíåöüêà òðàãåä³ÿ îñòàíí³õ õâèëèí
ó ãð³ ç “Áàðñåëîíîþ”
“Äèíàìî” â Ë³ç³ ÷åìï³îí³â óäðóãå ç³ãðàëî âí³÷èþ

Столичні “Б дівельни ” і БК “Київ” опинилися по різні сторони бари ад

І В Н П М О

1. "Барселона" 2 2 0 0 5-2 6

2. "Спортін " 2 1 0 1 3-3 6

3. "Шахтар" 2 1 0 1 3-3 3

4. "Базель" 2 0 0 2 1-4 0

І В Н П М О

1. "Арсенал" 2 1 1 0 5-1 4

2. "Порт " 2 1 0 1 3-5 3

3. "Динамо" 2 0 2 0 1-1 2

4. "Фенербахче" 2 0 1 1 1-3 1

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ
Ãðóïà G

Ãðóïà C

Останні хвилини рі “Шахтар” — “Барселона” переверн ли сит ацію на полі
з ні на олов
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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.

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

Міністерство вн трішніх
справ 1884 році роз ля-
н ло питaння про створен-
ня иївсь ої місь ої теле-
фонної станції (МТС) і ви-
рішило

а зал чити амери ансь те-
лефонн фірм Белла-Бле а

б зал чити спеціалістів Пів-
денно-Західної залізниці під
ерівництвом С. Ю. Вітте

в створювати державн МТС,
я б обсл ов вали чинов-
ни и поштово-теле рафно-
о відомства

врах вати досвід створення

МТС Мос ві, Ризі та Петер-
б рзі
1770 ро австрійсь ий ім-
ператор Йосип ІІ (ін о ніто,
під ім’ям рафа Фаль енш-
тейна) проїздом до Мо и-
льова на з стріч із Катери-
ною ІІ з пинявся в Києві
фешенебельном тра тирі

а “Зеленая остиница” на Пе-
черсь

б “Коммерчес ие номера” на
Подолі

в Рєзанова за Дніпром біля
Слобід и
“Василь и” на Деміївці

1
2

24 січня 1878 ро б ло освячено новий б дино місь ої Д -
ми. Площ перед ним ви ористов вали по-різном . Від ін-
ця 1907 до 1909 ро на ній розташов вався

в інемато раф
Нов б дівлю місь ої Д ми на Хрещатиць ій площі за ладено в липні

1873- о і поб довано протя ом 1874—1876 ро ів. Спор д формі під-
ови зводили за прое том архіте тора Оле сандра Шіле (1830—1897).
Центральний орп с мав три поверхи, а бічні — два. Д мсь і станови
розташов валися на др ом поверсі, а на першом б ли рамниці. Вн т-
рішнє оздоблення б дин завершено 1877 ро , освячено йо о 24 січня
1878- о. Головн частин б дівлі при расили вежею для одинни а з боєм,
пірамідальною банею, на верхівці я ої на чав нній позолоченій лі вста-
новили цин ов з позолотою стат ю (2,58 метра) по ровителя Києва —
архістрати а Михаїла, що раж є ч довись о. Розмір стат ї 2,58 метра.
Після зведення б дівлі площ стали називати Д мсь ою.
У 1878 році архіте тор Оле сандр Шіле запропон вав спор дити на

Д мсь ій площі ритий рино . Д ма цю пропозицію відхилила, територію
вирішили перетворити на с вер. Але пере п и з р нд ами, я і залиши-
лися т т після то о, я базар на Хрещатиць ій площі б ло лі відовано, чи-
нили відчайд шний спротив. Ця “війна” за інчилася на ористь ендля-
рів, остаточно виселити їх не вдалося. У липні 1907 ро Д ма хвалила
рішення про творення с вер . На певний час місце, призначене для йо-
о облашт вання, б ло здано в оренд на півро К. І. Стефан , я ий від-
рив т т невелич ий інемато раф. У березні 1908 ро оренд продов-
жили ще на півро , ос іль и роботи с вері розпочалися лише восени
1908- о, а завершилися 1909- о (Михайло Риба ов. Хрещати відомий і
невідомий.— К.: КИЙ, 2003.— С. 49 — 51).

На підставі історичних досліджень професор Оле сандр О -
лоблін ствердж є, що раїнсь а ідея Києва я “др о о
Єр салима” вперше з’являється
за часів етьманства Петра Конашевича-Са айдачно о

У раїнсь а державниць а д м а XVII—XVIII століття завжди стояла на по-
зиціях раїнсь ої самостійності. Козаць о- етьмансь а держава мисли-
лася я за онний і єдиний спад оємець стародавньої няжої У раїни-Р -
си, насамперед на землях, заселених раїнсь им (р сь им) народом.
Перемо а національно-визвольної революції Хмельниць о о за ріпила

цю традицію і втілила її в реальне життя то очасної У раїни. Політичні й
льт рні спіхи нової У раїнсь ої держави, що знов наб ла поважно о ста-

т с на сході Європи в доб Мазепи, звісно, ви ли али піднесення націо-
нальної ордості, одним із виявів я ої б ло відродження старої раїнсь ої
ідеї Києва я “др о о Єр салима”. Вона з’являється в Києві часи Са-
айдачно о. Її форм люють і пропа ють Іов Борець ий та Ісая Копин-
сь ий, прийнята вона і в Печерсь ом Атенеї Петра Мо или. Широ о о
роз олос ідея “Др о о Єр салима” наб ває в часи Хмельниччини (різ-
ні варіанти її в промовах та листах Сильвестра Косова, Теодосія Василе-
вича, Павла Тетері тощо).
У доб Мазепи ідея стає особливо поп лярною. В листі (26.11.1693 р.)

до Мазепи ошовий отаман Василь К зьмен о із Запоріжжя пише: “Исти-
н ре ши, именно во втором Иер салиме, в бо оспасаемом раде Кіеве”.
Ново о політично о зв чання наб ває в творах Теофана Про оповича,

в йо о “Володимирі” і “Казаннях” 1705—1706 рр.: Київ, що йо о “...всі хрис-
тияни одностайно називають др им Єр салимом і Новим Сіоном”.
Сл шно за важ є професор Ю. В. Шевельов, що в цих творах Про о-

повича ідея “др о о Єр салима — Києва” стає та ою ж типовою для
раїнсь ої національно-політичної свідомості, я ідея “третьо о Рима —

Мос ви” для свідомості мос овсь ої.
(Іван Мазепа і Мос ва. Історичні розвід и і статті.— К.: Рада, 1994.—

С. 12 — 13).
Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО

1

2

Відповіді на запитання 24го туру

ОВНИ
Тиждень б де д же напр женим. Віз ро-

боти. Т т однією бджолиною працьовитіс-
тю без допомо и ділової оманди й приві-
леївшефанеобійтися. Утім, на ерівництво
вам щастить особливо, схвалення сильних
світ цьо о стим лює, заряджає ент зіаз-
мом, але, нажаль, ви ли ає заздрість і про-
тидію недр ів- он рентів. За артов йте-
ся.Ніхтонеспроможнийс ин тивас із пре-
стол , адже цьо о ро ви під захистомВи-
щих Сил. За аманець не т рб йтеся, він
товстітиме в мір зароблено о— роші вас
нині просто обожнюють!

ТЕЛЬЦІ
Я щохочетедося ти спіх насл жбі, ре-

аліз ватися за професійним по ли анням,
ер йтеся правилом: “ ожен цвір н знай
свій припічо ”! Робочі жнива розпалі, до-
ведетьсяреор анізов ватися,під лючативи-
нахідливість,щобзадовольнитивимо ипра-
цедавців, зробити все вчасно, я існо, на ви-
со ом професіональном рівні. Втім, ре-
з льтати перевершать сі сподівання, ар’-
єрний демарш набере стрім их обертів. На
сердечном небосхилі орить зір а охання.
Зміцнюйте союз із обранцем. У ба атьох на
перший по ляд ле е захоплення перерос-
тедо18жовтнявсерйозн пристрасть. Тан-
дем зі С орпіонами принесе щастя.

БЛИЗНЮКИ
Розвійте т , заб дьте про не аразди,

налашт йтеся на ліричний лад та влашт й-
те свято на сцені під назвою “життя”. Т т ви
і режисер, і а тородночасно.Вашастихія—
охання, творчість, розва и, навіть олизав-
даватим ть т рботи діти, охані, допі ати-
м ть фінансові промахи, не впадайте від-
чай, вони не повинні затьмарити радість
б ття. Адже нині ви заряджаєте себе енер-
ієющастя на весь майб тній рі . Ви орис-
тайте з ма симальною прод тивністю цей
доро оцінний час. До 15 жовтня нові про-
е ти заморозьте.Цеперіод (25.09—15.10)
завершення “завислих” справ, з стрічей із
давніми др зями, вос ресіння мин лих ро-
манів, знайомств.

РАКИ
Мин ле повертається, бере в лещата і

перетворюєтьсянаповноправно о оспода-
ря вашо о б ття, прим ш ючи навести лад
розхитаних взаєминах, справах, я і ви по-

лишили. Аленарадість двері вмайб тнєне
за риють, те світло осяйно о майб тньо о
личе, вабить перспе тивою дося ти спіх
вбізнесі, оханні, одержати хороші дивіден-
ди від в ладенихморальних, енер етичних,
матеріальних рес рсів. Але майте на вазі,
розба атіти ви зможете, подолавшие оїзм,
освоївшимистецтводілової співпраці.Пра -
ніть до ідилії з партнерами. Їхня сила, впли-
вовість, діловий ент зіазм — дви н вашо-
о спіх . І пам’ятайте: одна ластів а весни
не зробить!

ЛЕВИ
Б ти онем, отрий тя не воза, вам не

зви ати. Працелюби нівро , випроб ван-
ня на витривалість тр довом марафоні
пройдете відмінно. Керівництво задоволе-
не, але фінансово заохоч вати не поспі-
шає... Не ображайтеся, зарплати більше,
ніжв лалисил, неодержите.Я щонині пос-
тане питання про підвищення валіфі ації,
обов’яз ово пройдіть рс навчання. Це
ваших інтересах:моз ові літ и налаштова-
ні на спішне засвоєння нової інформації.
Пра нітьдо армонійної співпраці, поважай-
те інтереси ділової оманди, а впертість і
принциповість ви орінюйте.

ДІВИ
Фіас о на любовном фронті не повинно

спричинити пані . Нав оло вас а ра холо-
д , а точніше, ви здаєтеся д же серйозни-
ми і неприст пними для протилежної статі.
Самооцін а спотворена, том особисті ба-
жання розходяться з реальнимиможливос-
тями. По и що не напр ж йтеся, зан ртеся
в тр дов діяльність, т т обстанов анаба а-
то раща, сприяє творчом зльот , ар’єр-

ном прос ванню.З24вереснядо15жовт-
ня альмо в приб т овій сфері, важливі по-
п и від ладіть, роші ні ди не в ладайте,
редити не беріть, ділові пропозиції всебіч-
но обміз йте, там — підводне аміння.

ТЕРЕЗИ
Ризи єте стати жертвою власної авто-

ритарності. Не сваріться з домочадцями,
оле ами, прибор айте ординю, спрям й-
те мо тній творчий потенціал на реаліза-
цію хорошихпро рам.Ваші стартові прое -
ти мають право на дов е життя. Кро йте
сміливо вперед, не озираючись на мин лі
помил и і пораз и. Ви запальний поводир,
на я о о дивляться, бер ть при лад, опі-
юють, палають симпатією. Б дьте бла о-
родним лицарем в очах тих, хто волею до-
лі опинився поряд, тоді встановити пере-
можнийпрапорналюбовном Евересті вам
ніщонепереш одить! Ащедбайтепроздо-
ров’я, позитивнапсихоло ічнаатмосфера—
найліпший рецепт хорошо о самопоч ття.

СКОРПІОНИ
Продовж ють тримати п блі під іпно-

зом се с альної чарівності, зводячи з роз -
м протилежн стать. Та все ж слід піти зі
сцени в тінь, сховатися за завіс , щоб не
прово вати заздрісних людей на пліт и.
Найбільш втіх матимете в рідних стінах.
Т тможнарозслабитися, насолодитися за-
тиш ом,поносталь ватизамин лимтапід-
зарядитисяпозитвнимивраженнямита аз-
ово прозріти, побачивши яс равий про-
мінь світла в щасливе майб тнє. Любіть
Тельців, Терезів, нині вони тя н тьсядовас,
я віт а, що розп с ається наз стріч сон-
цю.

СТРІЛЬЦІ
Рейтин с спільно о визнання зростає.

Претендентів на др жб ба ато, та все ж
пам’ятайте про оловне: ваш престиж не в
з хвалій жорст ій ритиці недолі ів інших.
Навчайтеся спіл ватися по д шах, висло-
влювати правд , за важення в ла онічній
формі, роз риваючи в людині найпре рас-
ніше, тоді одержите тіль и добро, ви орис-
тавшиобставинизма симальноюви одою
для себе. І майте на вазі, я що заварите
аш з мер антильною метою, потім ір о
доведеться її сьорбати.

КОЗОРОГИ
Сходження на ар’єрний олімп набирає

стрім их темпів і на тлі висо ої он ренції
все ж повинно вінчатися спіхом. Нама-
айтеся по-др жньом ладнати з оле ами,
асіть вчасно амбітний запал, нині “вас” та
ба ато—справжнєц намі! Адже олосаль-
на енер ія б’є лючем: хочеться обійняти
неосяжне, розпочати ба ато, схопитися за
всейодраз під впливомзахоплюючих, але
здебільшо о ілюзорних ідей. Зосередьтеся
на професійній творчості, для цьо о слід
провести “ревізію” мин ло о, позбавитися
від помил ової самооцін и, особливовпла-
ні власної еніальності, й р хатися вперед.
Діви, Стрільці допомож ть вам цьом .

ВОДОЛІЇ
Шеф зачарований вами, алеш ри-м ри

не заводьте, а с ористайтеся моментом,
аби заре оменд вати себе відмінним про-
фесіоналом, дістати люблене завдання й
ви онати йо о з творчим во ни ом. Адже в
офісі є підст пні недоброзичливці, отові на-
ш одити, том не пліт йте, не діліться со-
ровенним, необережно с азане слово— і
все зіпсовано. Підтрим йте др жні стос н-
и з омпаньйонами на роботі та тихень о
р люйтевсвоєм напрям .Цьо оро по-
трібноб тивільнимивсвоєм виборі, бо ви
вільний свободолюбивий птах, я ом ніхто
не посміє зв’язати рила ні в особистом
житті, ні на ділових теренах.

РИБИ
“Не май сто р блів, а май сто др зів”.

Доля отре прим сить вас пере онатися в
справедливості цієї стародавньої м дрості.
Пере ляньте стос н и з товаришами, по-
айтеся, пробачте зрад , вдихн вши нове
життя в оле тив. Допомо а Всевишньо о
цьо оро транслюється я раз черездр ж-
ні стос н и. Том я що поряд є люди зі сві-
тобаченням, що імпон є вашим по лядам,
інтересам, вам близь і їхні ідеали— об’єд-
н йтеся і р хайтеся разомдомети. На осо-
бистом фронті період а тивної праці, ба-
ато хто опиниться в полоні таємних захоп-
лень, це не протирічить осмічній про рамі.
Контролюйтеповінь пристрасті, вонанепо-
винна вийти з бере ів етичних меж
Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ, àñòðîëîã
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

За�рите�а�ціонерне

товариство

“А�роінвест-96”

повідомляє�про�проведення

чер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться

20 листопада�2008�ро��

об 11.00�за адресою:�м.�Київ,

в�л.�Патриса�Л�м�мби,�21.

Реєстрація�а�ціонерів�б�де

проводитися�з 10.00�до�10.30.

Порядо��денний�за�альних�зборів

а�ціонерів:

1.�Затвердження�рішення�про�вип�с�

а�цій.

А�ціонери� мають� право� �� встанов-

леном��за�оном�поряд���не�пізніше,�я�

за�30��алендарних�днів�до�дати�прове-

дення� за�альних� зборів� а�ціонерів

ЗАТ “А�роінвест-96”,�подати�пропозиції

про�внесення�питань�до�поряд���ден-

но�о�за�альних�зборів.�Пропозиції�по-

даються���письмовом��ви�ляді�Дире�-

тор��ЗАТ�“А�роінвест-96”.�Для��часті��

за�альних�зборах�а�ціонерів�необхідно

мати� до��мент,� що� посвідч�є� особ�,

представни�ам,� �рім� то�о,� відповідне

дор�чення,�оформлене�з�ідно�чинно�о

за�онодавства.�Довід�и�за�телефоном

8�(044)�235-51-44.

Інформація

Фонд��приватизації��ом�нально�о

майна�Печерсь�о�о�район��м.�Києва

Про� о�олошення� �он��рс�� з� відбор�� с�б’є�тів

оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�для�прове-

дення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,�що�належать�до

�ом�нальної� власності� територіальної� �ромади� Пе-

черсь�о�о� район�� м.� Києва,� з� метою� приватизації

шляхом�ви��п��орендарями�нежилих�приміщень�та

б�дівель�за�адресами:

1. в�л.� Червоноармійсь�а,� 85-87,� літ.� “А”,� площею� 78,2� �в.� м,

підвал;

2. в�л.�Інстит�тсь�а,�25А,�літ.�“А”,�площею�6,5��в.�м,�І�поверх;

3. в�л.�К.Біло��р,�10/15,�літ.�“А”,�площею�141,5��в.�м,�підвал;

4. в�л.�Кі�відзе,�12а,�літ.�“А”,�площею�68,4��в.�м,�підвал;

5. в�л.�Басейна,�15,�літ.�“А”,�площею�29,0��в.�м,�підвал;

6. в�л.�Са�са�ансь�о�о,�12,�літ.�“А”,�площею�244,3��в.�м,�підвал;

7. в�л.�І.К�дрі,�20,�літ.�“А”,�площею�76,8��в.�м,�підвал;

8. в�л.�Мечні�ова,�8,�літ.�“А”,�площею�63,6��в.�м,�підвал;

9. в�л.�Кловсь�ий��звіз,�6,�літ.�“А”,�площею�59,7��в.�м,�підвал;�

10. в�л.�Кловсь�ий��звіз,�4А,�літ.�“А”,�площею�58,9��в.�м,�підвал;

11. в�л.�Кловсь�ий��звіз,�14/24,�літ.�“А”,�площею�28,4��в.�м,�цо-

�оль;

12. в�л.�Лютерансь�а,�7/10,�літ.�“А”,�площею�117,4��в.�м,�цо�оль;

13. в�л.�Кі�відзе,�1/2,�літ.�“А”,�площею�155,5��в.�м,�підвал;

14. в�л.�Мендєлєєва,�12,�літ.�“А”,�площею�26,7��в�м,�І�поверх;

15. в�л.�Кі�відзе,�22,�літ.�“А”,�площею�64,4��в.�м,�підвал;

16. пров.�Че�істів,�4,�літ.�“А”,�площею�42,5��в.�м,�підвал;

17. в�л.�Басейна,�23,�літ.�“А”,�площею�46,0��в.�м,�цо�оль;

18. в�л.� Івана� Мазепи,� 16-18/29,� літ.� “В”,� площею� 164,4� �в.� м,

підвал;

19. в�л.�Щорса,�29а,�літ.�“А”,�площею�285,6��в.�м,�підвал;

20. Печерсь�ій��звіз,�19,�літ.�“А”,�площею�24,3��в.�м,�І�поверх;

21. пров.� Лабораторний,� 12,� літ.� “А,� Б,� В”� площею� 2900,2� �в� м,

б�дівлі;

22. Печерсь�ій� �звіз,� 19,� літ.� “А”,� площею� 142,6� �в.� м,� І� поверх,

підвал;

23. пров.�Басейна,�3,�літ.�“А”,�площею�82,8��в.�м,�І�поверх,�підвал;

24. в�л.�Перспе�тивна,�7а,�літ.�“Б;�Б1;�Б2;�В,в;�В2;�В3;�Д;�Ж;�Ж1;�Ж2”,

площею�1532,6��в.�м,�б�дівлі;�

25. в�л.�К�т�зова,�6,�літ.�“А”,�площею�155,6��в.�м,�підвал;

26. в�л.�Кі�відзе,�28,�літ.�“А”,�площею�71,4��в.�м,�цо�оль;�

27. в�л.�Зань�овець�ої,�5/2,�літ.�“А”,�площею�156,5��в.�м,�підвал.

Кон��рсний� відбір� с�б’є�тів� оціночної� діяльності� б�де

здійснюватися� відповідно� до� Положення� про� �он��рсний� відбір

с�б’є�тів� оціночної� діяльності, затверджено�о� на�азом� Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�25.11.2003�р.�№2100�і�зареєстровано�о

��Міністерстві�юстиції�У�раїни�19.12.2003 р.�за�№1194/8515.

До��часті�в��он��рсі�мож�ть�б�ти�доп�щені�с�б’є�ти�оціночної

діяльності, я�і� діють� на� підставі� сертифі�атів� с�б’є�тів� оціночної

діяльності, виданих�відповідно�до�За�он��У�раїни�“Про�оцін���май-

на,�майнових�прав�та�професійн��оціночн��діяльність�в�У�раїні”.

Учасни�ам��он��рс��потрібно�подати�до�Фонд��приватизації

�ом�нально�о�майна�Печерсь�о�о�район��м.�Києва��он��рсн��до-

��ментацію,�я�а�с�ладається�з��он��рсної�пропозиції�та�підтверд-

них�до��ментів�.

До�підтвердних�до��ментів�належать:

� заява�на��часть����он��рсі�за�встановленою�формою;

� �опія��становчо�о�до��мента�претендента;

� �опії� �валіфі�аційних� до��ментів� оцінювачів,� я�і� працюють� �

штатном��с�ладі,�та�я�их�б�де�зал�чено�до�проведення�оцін�и

та�підписання�звіт��про�оцін���майна;

� письмові�з�оди�оцінювачів,�я�их�б�де�додат�ово�зал�чено�пре-

тендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підписання

звіт��про�оцін���майна,�завірені�їхніми�особистими�підписами;

� �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяльності,�видано�о�пре-

тендент��Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

� інформація�про�претендента�(до��мент,�я�ий�містить�відомості

про� претендента� щодо� йо�о� досвід�� роботи,� �валіфі�ації� та

особисто�о� досвід�� роботи� оцінювачів,� я�і� працюють� �� йо�о

штатном��с�ладі�та�додат�ово�зал�чаються�ним�з�незалежної

оцін�и�майна,���том��числі�подібно�о�майна�тощо).

Кон��рсна�пропозиція�претендента�подається���запеча-

таном���онверті�і�має�містити:�

� пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт;

� �аль��ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт;

� термін�ви�онання�робіт.

На��онверті�необхідно�зробити�відміт��:�“На��он��рс�з�відбо-

р��с�б’є�тів�оціночної�діяльності”.

Пропозиції�щодо��мов�термін��ви�онання�робіт�необхідно�за-

значити�в�єдиній�одиниці�вимір��—��алендарних�днях.

Фонд�приватизації��ом�нально�о�майна�Печерсь�о�о�район�

м.�Києва�б�де�роз�лядати�лише�та�і�пропозиції��часни�ів��он��р-

с�,�в�я�их�термін�ви�онання�робіт�—�не�більше�7��алендарних�днів.

Кон��рсн��до��ментацію�слід�подавати�до�Фонд��приватизації

�ом�нально�о�майна�Печерсь�о�о�район��м.�Києва�(в�л.�С�воро-

ва,�15,��ім.�400)�до�18.00�16.10.2008�р.

Кон��рс�відб�деться���Фонді�приватизації��ом�нально�о�май-

на�Печерсь�о�о�район��м.�Києва�21.10.2008р.�об�11.00.

Телефон�для�довідо�:�280-03-11.

Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:�

�оловно�о�спеціаліста�відділ��інформаційно-технічно�о

та �омп’ютерно�о�забезпечення�

Київради��правління�матеріально-технічно�о�

та��омп’ютерно�о�забезпечення�(V��ате�орія).

Відповідно�до�Поряд���проведення��он��рс��на�заміщення�ва�антних

посад� державних� сл�жбовців,� затверджено�о� постановою� Кабінет�

Міністрів�У�раїни�від�15.02.02�№169�та�з�ідно�з�Типовими�професійно-

�валіфі�аційними�хара�теристи�ами�посад�державних�сл�жбовців�вста-

новлюються� основні� �валіфі�аційні� вимо�и� до� �андидатів:� вища� освіта

відповідно�о�професійно�о�спрям�вання,�стаж�роботи�за�фахом�на�дер-

жавній�сл�жбі�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�в�інших�сфе-

рах��правління�не�менше�5�ро�ів,�післядипломна�освіта���сфері�держав-

но�о��правління.

Особи,�я�і�відповідають�основним��валіфі�аційним�вимо�ам,�подають

до��он��рсної��омісії�та�і�до��менти:�заяв��на��часть����он��рсі,�в�я�ій�за-

значається�про�ознайомлення�заявни�а�із�встановленими�за�онодавством

обмеженнями�щодо�прийняття�на�сл�жб��та�проходження�сл�жби�в�ор-

�анах�місцево�о�самовряд�вання;�заповнен��особов���арт���(форма�П-

2ДС)�з�відповідними�додат�ами:��опії�до��ментів�про�освіт�,�засвідчені��

встановленом��за�онодавством�поряд��;��опію�першої�та�др��ої�сторіно�

паспорта��ромадянина�У�раїни,�засвідчені��адровою�сл�жбою;�відомості

про�доходи�та�зобов’язання�фінансово�о�хара�тер��щодо�себе�та�членів

своєї�сім’ї�за�2007�рі�;�дві�фото�арт�и�розміром�4x6�см.

Термін�подання�до��ментів�—�30��алендарних�днів�від�дня�п�блі�ації

о�олошення�про��он��рс.�Інформація�щодо��он�ретних�ф�н�ціональних

обов’яз�ів�та��мов�оплати�праці�надається�додат�ово.

До��менти�приймаються�за�адресою:�01044,�м.�Київ-44,�в�л.�Хреща-

ти�,�36,��.�913�(на��он��рс).�Телефон�для�довідо�:�254-11-88.

Заст�пни��місь�о�о��олови�—�

се�ретар�Київради О.�Дов�ий

Управління��апітально�о�б�дівництва

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”
повідомляє�про�наміри�щодо�“Ре�онстр��ції�прохідно�о��оле�тора

водопровод�

Д=1400�мм�від�станції�метро�“Дніпро”�до�в�л.�Кірово�радсь�ої

з�ідно�з�“Про�рамою�соціально-е�ономічно�о�та���льт�рно�о

розвит���міста�Києва�на�2008�рі�”,�затвердженою

розпорядженням�КМДА�від�25.07.2008�р.�№1040.

Звернення�та�пропозиції�надсилати�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10

ЗАЯВА�ПРО�НАМІРИ

1. Інвестор� (Замовни�):� Управління� �апітально�о� б�дівництва� ВАТ� “АК “Київ-

водо�анал”.

Поштова�адреса:�01015,�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�10.

2.Місце� розташ�вання� майданчи�ів� (трас)� б�дівництва� (варіанти):� Київ,

Печерсь�ий�р-н:�Набережне�шосе,�25-А,�в�л.�Січнево�о�повстання,�26,�в�л. Патріса

Л�м�мби,�4/6;�Голосіївсь�ий�р-н:�в�л.�Кірово�радсь�а,�15.

3.Хара�теристи�а� діяльності� об’є�та:� водопровідний� �оле�тор.� Технічні� та

техноло�ічні�дані:�водопровідний��оле�тор�Д=1400�мм;�L=4672�п.м.

4.Соціально-е�ономічна� необхідність� планової� діяльності:� �ом�нальне

б�дівництво.

5.Потреба�в�рес�рсах�при�б�дівництві�і�е�спл�атації:

— водних:��ом�нальні�мережі.

6.Транспортне�забезпечення�(при�б�дівництві�та�е�спл�атації):�

б�дівельна�ор�анізація.

7.Можливі�впливи�планової�діяльності�(при�б�дівництві�та�е�спл�атації)�на

нав�олишнє�середовище:

— повітряне:�в�межах�норм.

8.Обся��ви�онання�ОВНС:�з�ідно�з�прое�том.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�про�день,�час�та�місце�проведен-

ня� с�дово�о� засідання� �� справі� за� позовом

ТОВ�“Подар�н�и”�до�Іщен�о�Г.В.,�Печерсь�ої

РДА,� Підприємства� з� іноземним� �апіталом

“СВІМПОРТ”,�ПП�“Міхаель”,�ЗАТ�“Виробничо-

б�дівельна� фірма� “Берест”,� Коломієць� А.В.,

ТОВ�“Тор�овий�дім�“Мерін�івсь�ий”,�Ярошен-

�о� Т.Л.,� Спіра� Жан-Мішель,� Кооператив�

“Мрія”� про� виділ� долі,� припинення� права

спільної�част�ової�власності,�я�е�призначено

на�15 жовтня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:

м. Київ�—�01001,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�16.

(�олов�юча�—�с�ддя�Кафідова�О.В.).�

С�ддя�Кафідова�О.В.

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

ви�ли�ає� Овчарен�а� Ми�ол�� Васильовича� в

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

3875/08� за� позовом� Овчарен�о� В.А.� до

Овчарен�а� М.В.� про� розірвання� шлюб�,

сл�хання� я�ої� відб�деться� о� 9.30� 20� жовтня

2008� ро��� в� залі� №� 5� с�дово�о� засідання� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Пол-

�овни�а�Потєхіна,�14-А.�У�разі�неяв�и�справа

роз�лядатиметься�за�йо�о�відс�тності.�С�ддя�—

Маз�ри��О.Ф.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�відповідача�Ф�рт�шна�М.А.,�місце

реєстрації�м.�Київ,�б-р�Перова,�20,��в.�38�в

с�дове�засідання�на�16.10.2008�р.�на�13.45

��справі�за�позовом�Павлю��Л.В.�до�Ф�р-

т�шна�М.А.,�Павлю��Р.В.�про�визнання�за-

повіт��недійсним.

Адреса� с�д�:� м.� Київ,� в�л.� П.� Потєхіна,

14-А,��аб.�24.

С�ддя�В.А.�Неж�ра

Каза�ова�Ві�тора�Петровича

01024,�м.�Київ,�в�л.�Лютерансь�а,�9/9,��в.�14

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає

вас���попереднє�с�дове�засідання���справі�№2-959-

1/08� за� позовом� Дьоміної� Людмили� Василівни� до

Каза�ова� Ві�тора� Петровича� про� визнання� особи

та�ою,� що� втратила� право� �орист�вання� жилим

приміщенням,� я�е� призначено� на� 21� жовтня� 2008

ро��,� о� 10.00,� і� відб�деться� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Гайцана,�4,��аб.�304,�с�ддя�Вов��С.В.

Ви� зобов’язані� повідомити� с�д� про� причини

неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня� без� поважних� причин� або� неповідомлення� с�д

про�причини�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то���ваш�

відс�тність�на�підставі�наявних�даних.

С�ддя�С.В.�Вов�

О�р�жним� адміністративним� с�дом

м. Києва� від�рито� провадження� �� справі

№ 10/403�за�позовом�Рибчен�а�Оле�сандра

Геор�ійовича� до� Головно�о� �правління

Міністерства� вн�трішніх� справ� У�раїни� в

м. Києві�та�Головно�о��правління�транспор-

т��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

про�визнання�протиправним�та�с�ас�вання

спільно�о�на�аз��від�16.07.2008,�№�41/104

“Про� затвердження� Поряд��� взаємодії� між

Головним��правлінням�МВС�У�раїни�в�місті

Києві�та�Головним��правлінням�транспорт�

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

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

щодо�припинення�адміністративних�правопо-

р�шень,� пов’язаних� з� пор�шенням� правил

з�пин�и�і�стоян�и�транспортних�засобів”.�С�-

дове�засідання�із�роз�ляд��зазначеної�спра-

ви�відб�деться�06.10.2008р.�о�14.30�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Втрачений�диплом�УВ�№807833

У�раїнсь�ої�сільсь�о�осподарсь�ої

а�адемії�на�ім’я�Волошина�Воло-

димира� Федоровича� вважати

недійсним.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2543
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Павло ЖУРАВЛЬОВ, чемпіон
світ з і бо син , засл жений
майстер спорт :
— Мені й досі ці авий м льт-

фільм про Вінні-П ха. Цей ведмідь
під пов є своєю безпосередні-
стю і мором. Пра тично ожен
вислів із цьо о м льтфільм став
рилатим. Та й решта ероїв цієї іс-
торії не менш хара терні й при-
вабливі. М льтфільм має либо ий
філософсь ий онте ст і повністю
відображає рйози нашо о життя.

Олена ЗАТОЛОКІНА, модель,
а триса:
— С р дж Ма Да , Г б а Боб.

Із радянсь их — ерої "Н , по-
стривай!" і "Їжачо т мані".

Останній — мій люблений
м льтфільм. С р дж Ма Да хо-
ча і с пий, але в інці м льтфіль-
м завжди приймає правильні рі-
шення і робить справді щедрі ре-
чі. Ця метаморфоза від по ано о
до хорошо о мені завжди подо-
балася!

Іва RICH, співач а:
— Найбільше мені подобався і

подобається Вінні-П х. Він д же
расивий! А ще це найдобріший
ерой, наймиліший і найд шевні-
ший! Завжди залюб и пере ляда-
ла м льти и з йо о частю. І тепер,
оли є вільна хвилин а, та ож мо-
ж ввім н ти DVD і трохи заб ти
про нав олишню с єт .

Ì³é óëþáëåíèé
ãåðîé ìóëüòô³ëüìó...

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
— Д маю, все-та и О сана з Го оля, я а попросила
Ва ли дістати черевич и від оролеви. Це с то жі-

ноче прохання. Та би вчинила ожна справжня жін а.
Мені подобається, оли жін а ставить висо і вимо и,
а чолові ви он є їх. О сана — раїнсь а рас ня, се -
с альний образ ероїні. Жін и не змінилися з тих пір!

І ор ЛІХУТА, продюсер:
— Ви знаєте, оли писалися ці твори, та і речі, я се -

с альність, не об оворювалися. Ще десять ро ів том
се с в раїні нібито не б ло, це вже сьо одні про це
оворимо. З-поміж літерат рних ероїв я б назвав Та-
раса Б льб та йо о синів. Бо дана Хмельниць о о,
маб ть, ні. А з жіночих образів — це, безперечно, Ро -
солана, я ій далося без ль і пострілів зяти т рець-

армію в полон.

Андрій БУДЯК, письменни :
—Мина Мазайло! Це оли оворити з мором. Я б в

зраз овим чнем і прочит вав еть сю літерат р , я
нам задавали за ш ільною про рамою. Проте, щоб
я ийсь ерой б в наділений се с альністю... Та о о не
пам'ятаю! У раїнсь а літерат ра по-своєм ні альна,
й основний а цент робили на життя та поб т ріпа ів,
їхніх панів і правителів. Звичайно, творах опис вали
і стос н и, але вони не домін вали.

Вадим ГЛАДЧУК, олова все раїнсь о о об’-
єднання “Молодь — надія У раїни”:
— Я не замислювався над цим. Звісно, най арнішою

жін ою можна вважати Ро солан — це ласи а. Врод-
лива дівчина, я а за допомо ою се с дійшла до вла-
ди і впливала не лише на вн трішню, а й міжнародн
політи . Справжня др жина т рець о о с лтана!

Õòî ç ãåðî¿â óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè íàéñåêñóàëüí³øèé?

Êèÿíè ëþáëÿòü
òâîð÷³ñòü Äàâèäà
×åðêàñüêîãî
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Êàï³òàí Âðóíãåëü — 22 %
2. Çàºöü ç ìóëüòô³ëüìó "Íó, ïîñòðèâàé!" — 20 %
3. Êàï³òîøêà — 19 %
4. ×åáóðàøêà — 16 %
5. Â³íí³-Ïóõ — 16 %
6. Ì³êê³-Ìàóñ — 6 %

Íà âåðøèí³ 
ë³òåðàòóðè ³ ñåêñó
Øàíóâàëüíèêè ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè
âèçíà÷èëè íàéñåêñóàëüí³øîãî óêðà¿íñüêîãî
ë³òåðàòîðà
Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

У раїнсь ий х дож-
ни та письменни
Лесь Подерв'ян-
сь ий здоб в по-
чесний тит л
"се с-символа с -
часної раїнсь ої
літерат ри". Це
звання йом при-
своїла азета
"Др читача" за
підс м ами рей-
тин ово о олос -
вання. Народне
волевиявлення від-
б валося на Між-
народном фор мі
видавців Львові,
а та ож на сайті
видання.

Ìàáóòü, í³õòî ç óêðà-
¿íñüêèõ ë³òåðàòîð³â íå
çðîáèâ á³ëüøå äëÿ ëåãà-
ë³çàö³¿ íåöåíçóðíî¿ ëåê-
ñèêè, í³æ àâòîð "Ãàìëº-
òà" ³ "Ïàâë³êà Ìîðîçî-
âà". Íà öèõ òà ³íøèõ
ï'ºñàõ Ëåñÿ âèõîâóâàëî-
ñÿ íå îäíå ïîêîë³ííÿ
êèÿí. Ïîïóëÿðí³ âîíè é
íèí³, õî÷à á³ëüø³ñòü ³ç
òèõ îïóñ³â íàïèñàíî ùå
â 1970-ò³ — 1980-ò³ ðî-
êè. Äëÿ íèí³øí³õ ñòó-
äåíò³â ïàí Ïîäåðâ'ÿí-
ñüêèé âçàãàë³ âèäàºòüñÿ
÷èìîñü íà çðàçîê ïàòð³-
àðõà, ãóðó, áà íàâ³òü
"ïðîðîêà íàö³¿". "Éîãî
êèì íå íàçâè, âñ³ì áóäå
äîáðå, à éîìó áàéäó-
æå",— ñêàçàâ ïðî íüîãî

ïèñüìåííèê Àíäð³é Êî-
êîòþõà.

ßê õóäîæíèê Ëåñü
Ïîäåðâ'ÿíñüêèé â³äî-
ìèé øèðîêîìó çàãàëó
çíà÷íî ìåíøå. Òèì ÷à-
ñîì éîãî ðîáîòè º â êî-
ëåêö³ÿõ ì³í³ñòåðñòâ
êóëüòóðè Óêðà¿íè òà Ðî-
ñ³¿, à òàêîæ ó Íàö³îíàëü-
íîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿,
â õóäîæí³õ ãàëåðåÿõ Í³-
ìå÷÷èíè, Øâåö³¿, â Óí³-
âåðñèòåò³ øòàòó Â³ñêîí-
ñèí (ÑØÀ). Ê³ëüêà ðî-

ê³â òîìó îäíó ç êàðòèí
Ëåñÿ "Âî¿í, ñìåðòü i äè-
ÿâîë" ïðèäáàâ ó Íüþ-
Éîðêó âèäàòíèé àìåðè-
êàíñüêèé ê³íîðåæèñåð
Âóä³ Àëëåí.

Ëåñü — õóäîæíèê ó
òðåòüîìó ïîêîë³íí³. Éî-
ãî ìàìà, Ëþäìèëà Ì³-
ëÿºâà, äîêòîð ìèñòåö-
òâîçíàâñòâà, íàðîäèëà-
ñÿ â ñ³ì'¿ õóäîæíèêà.
Áàòüêî, Ñåðã³é Ïàâëî-
âè÷, áóâ íàðîäíèì õó-
äîæíèêîì Óêðà¿íè,

ïðîôåñîðîì Íàö³îíàëü-
íî¿ àêàäåì³¿ îáðàçîòâîð-
÷îãî ìèñòåöòâà ³ àðõ³-
òåêòóðè. ², äî ñëîâà,
çì³ã äîñÿãòè âñüîãî òî-
ãî, ôàêòè÷íî íå ñòâî-
ðþþ÷è ïîëîòåí ó ñòèë³
ñîöðåàë³çìó. À ùå äóæå
ëþáèâ ìàëþâàòè îãîëå-
íó æ³íî÷ó íàòóðó. Òîæ
ìîæíà ñì³ëèâî ïðèïóñ-
òèòè, ùî ñâ³é åñòåòè÷-
íèé íîíêîíôîðì³çì
Ëåñü ïåâíîþ ì³ðîþ óñ-
ïàäêóâàâ â³ä áàòüêà
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³ +10...+11°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +23°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +19...+22°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +20...+23°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +13...+17°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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