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Â³êòîð Þùåíêî ïîîá³öÿâ 
ðîçñòàâèòè êðàïêè â ³ñòîð³¿
Ë³â³ òà ïðàâ³ òðàäèö³éíî ñâàðèëèñÿ

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У вівторо зран ерівни и держави разом
відзначили свято По рови Пресвятої Бо оро-
диці на Софійсь ій площі столиці. З Прези-
дентом віти до пам’ятни а Бо данові Хмель-
ниць ом по лала ерівни ряд Юлія Тимо-
шен о.

Ïðåçèäåíò ïîâ³äîìèâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàº íà-
ì³ð ï³äïèñàòè Óêàç “Ïðî Äí³ óêðà¿íñüêî¿ âîºííî¿ çâèòÿ-
ãè”, ÿêèé îêðåñëèòü êëþ÷îâ³ ïåðåìîæí³ äàòè óêðà¿íñüêî¿
³ñòîð³¿.

“14 æîâòíÿ — Äåíü Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³,
ïîêðîâèòåëüêè óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà, çàéìàº ó öüîìó ðå-
ºñòð³ ÷³ëüíå ì³ñöå”,— ñêàçàâ Â³êòîð Þùåíêî.

Ãëàâà äåðæàâè çàóâàæèâ, ùî âøàíîâóþ÷è öüîãî ðîêó

þâ³ëåé Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó ï³ä ïðîâîäîì ãåòüìàíà Õìåëüíèöüêîãî, ìè ïîâèí-
í³ â³ä÷óòè ñâ³é îðãàí³÷íèé çâ’ÿçîê ç òèìè ÷àñàìè é ïî-
ä³ÿìè.

“Óêðà¿íà í³êîëè íå âåëà àãðåñèâíèõ âîºí. Ìè ïðàãíå-
ìî äî ìèðó, ìè ïðàãíåìî äî äðóæáè ç óñ³ìà íàøèìè ñó-
ñ³äàìè”,— íàãîëîñèâ Ïðåçèäåíò. Çà éîãî ñëîâàìè, ñòðà-
òåã³÷íà ìåòà Óêðà¿íè — ÷ëåíñòâî â îá’ºäíàí³é ðîäèí³ ºâ-
ðîïåéñüêèõ íàö³é ³ íàä³éíèé çàõèñò íàøîãî ñóâåðåí³òåòó
â ºäèí³é ºâðîàòëàíòè÷í³é ñèñòåì³ êîëåêòèâíî¿ áåçïåêè.
Íà äóìêó Â³êòîðà Þùåíêà, çàïîðóêîþ íåçàëåæíîñò³ é
äåðæàâíîñò³ º ñèëüíå â³éñüêî.

Â³êòîð Þùåíêî çàÿâèâ, ùî â³í ÿê Ïðåçèäåíò ³ Âåðõîâ-
íèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè çðîáèòü
óñå, àáè óêðà¿íñüêîìó ñîëäàòîâ³, îô³öåðîâ³ í³÷îãî íå áðà-
êóâàëî.

Òèì ÷àñîì ñòîëèöÿ â÷îðà ñòàëà ñïðàâæí³ì ïîë³ãîíîì
íèçêè ïðîïàãàíäèñòñüêèõ òà êîíòðïðîïàãàíäèñòñüêèõ çà-
õîä³â. Ïðàâ³ é íàö³îíàë³ñòè âèêîðèñòàëè íàéá³ëüøå êî-

çàöüêå ñâÿòî äëÿ ÿêíàéøèðøî¿ ïîïóëÿðèçàö³¿ ñâî¿õ ïàò-
ð³îòè÷íèõ ³äåé, à ë³â³, íàñàìïåðåä ðàäèêàëè, íå îìèíóëè
íàãîäè âèéòè íà âóëèö³, ùîá ïðîòèñòàâèòè ñâî¿ ö³ííîñò³.
Òàê, ñåêðåòàð îáêîìó ÊÏÐÑ Ïåòðî Ï³äîïðèãîðà çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî â³í ç îäíîïàðò³éöÿìè âèéøîâ íà Ïî-
êðîâó äî ïàì’ÿòíèêà Âîëîäèìèðó Ëåí³íó, àáè ïðîòèñòà-
âèòè ñîë³äàðí³ñòü êîìóí³ñò³â “øàáàøó íàö³îíàë³ñò³â”, ÿê³
äîìàãàþòüñÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ÓÏÀ.

×ëåí ÖÊ ÊÏÓ, ðåäàêòîð öåíòðàëüíî¿ ïàðò³éíî¿ ãàçåòè
“Êîìóí³ñò”, íàðîäíèé äåïóòàò Îëåêñàíäð Ãîëóá ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ÷ëåíè Êîìïàðò³¿ âçÿëè ó÷àñòü ó
òðüîõ ì³òèíãàõ: á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó — ï³êåò, á³ëÿ ì³ñü-
êî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íà çàõèñò ïðàâäè ³ñòîð³¿ òà ï³äòðèìêó
âèêîíàííÿ Çàêîíó “Ïðî óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè”, à òàêîæ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³.

“Ö³ àêö³¿ ïðîâîäèìî, àáè ïåðåøêîäèòè ìàðøó ÓÏÀ
öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè Êèºâà. Ìè ùîðîêó ïðîâîäèìî
òàê³”,— ñêàçàâ ó÷îðà Îëåêñàíäð Ãîëóá “Õðåùàòèêó”.

За інчення на 4-й стор.

1
8
7

Молоді політи и б ли по прав р Президента, досвідчені по лів

Ô
îò

î 
Á
îð

è
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  15 жовтня 2008

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Áîðòíèöüêó ñòàíö³þ 
ïðîô³íàíñóþòü 
íà 40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Äëÿ ïðîâåäåííÿ òåíäåðó ç âèçíà÷åííÿ ïðî-
åêòóâàëüíèêà ðåêîíñòðóêö³¿ Áîðòíèöüêî¿
ñòàíö³¿ àåðàö³¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó öüîãîð³÷
âèä³ëÿòü äîäàòêîâèõ 40 ìëí ãðí. Òàêå ð³øåí-
íÿ ï³äòðèìàëè ÷ëåíè êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó. Öþ ñó-
ìó áóäå äîäàíî äî âèä³ëåíèõ ïîïåðåäíüî 
5 ìëí ãðí. Òåíäåð õî÷óòü ïðîâåñòè íàéï³ç-
í³øå íà ïî÷àòêó íàñòóïíîãî ðîêó. Çàãàëîì
æå ïðîåêòóâàííÿ îá³éäåòüñÿ ó 300 ìëí ãðí.
Íàãàäàºìî, ñàìà ðåêîíñòðóêö³ÿ, â³äïîâ³äíî
äî ÒÅÎ, ðîçðîáëåíîãî í³ìåöüêîþ ô³ðìîþ
“Áåðë³í Âàñåð”, îá³éäåòüñÿ ïðèáëèçíî ó 2,7
ìëðä ãðí. Â³äðåìîíòóâàòè ñòàíö³þ ìàþòü äî
2011 ðîêó, îñê³ëüêè öå âõîäèòü ó ïëàíè ï³ä-
ãîòîâêè Êèºâà äî ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªÂÐÎ-
2012

Íà ïîòðåáè 
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí 
ó 2008 ðîö³ âèä³ëèëè ïîíàä 
20 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ñòîñîâíî çà-
áåçïå÷åííÿ ³íâàë³ä³â òà îñ³á ïîõèëîãî â³êó çà-
ñîáàìè ïåðåñóâàííÿ ³ ðåàá³ë³òàö³¿. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Ãîëîâà÷. Çà éîãî ñëîâàìè, öå ñïðèÿòèìå ñòâî-
ðåííþ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ìàêñèìàëüíîãî â³ä-
íîâëåííÿ âòðà÷åíèõ ôóíêö³é îðãàí³çìó, à òà-
êîæ áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó ö³º¿ êàòåãîð³¿
êèÿí äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.
“Íà ïðèäáàííÿ çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ òà ðåàá³-
ë³òàö³¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ñïðÿìóþòü 616 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü,— çàçíà÷èâ ïàí Ãîëîâà÷.— Ö³
êîøòè ïåðåäáà÷åíî â êîìïëåêñí³é ïðîãðàì³
“Òóðáîòà” íà 2008 ð³ê”. Çîêðåìà áóäå çàêóï-
ëåíî 110 äîðîæí³õ òà 30 ìàëîãàáàðèòíèõ êî-
ëÿñîê, 105 ïîðó÷í³â, 50 ñèä³íü äëÿ âàíí. Ë³ò-
í³ì ëþäÿì ïðèäáàþòü 300 ïàëèöü, 600 ìè-
ëèöü òà 80 õîäóíê³â ð³çíèõ òèï³â.

Çàãàëîì ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó êè-
ÿíàì, ÿê³ íàëåæàòü äî êàòåãîð³¿ ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ, ì³ñüêà âëàäà â ðàìêàõ âèêîíàííÿ
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íàäàëà äî-
ïîìîãó â ðîçì³ð³ ïîíàä 20 ìëí ãðí

Äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè 
ïîäîðîæ÷àþòü

Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà äîðó÷èëè ïåðåðàõóâàòè âàðò³ñòü âñòàíîâ-
ëåííÿ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â.
Íèí³øíþ ö³íó çàòâåðäæåíî ùå ó 2006 ðîö³.
Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê îáõîäèòüñÿ ì³ñòó â 50 òèñ.
ãðí, ñïîðòèâíèé — ó 30 òèñ. ãðí. Äåïóòàòè
Êè¿âðàäè ââàæàþòü, ùî ö³ îá’ºêòè ìàþòü ïî-
äîðîæ÷àòè íà 20 òèñ. ãðí. Äîäàòêîâ³ ãðîø³ ïðî-
ïîíóþòü âèòðàòèòè íà ï³ñîê, äå ãðàòèìåòüñÿ
ìàëå÷à, à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ îãîðîæ, àáè â
öèõ ì³ñöÿõ íå âèãóëþâàëè ñîáàê. “Ãàäàþ, ìè
çìîæåìî âèíàéòè ó 25-ì³ëüÿðäíîìó áþäæåò³
5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü äëÿ ä³òåé”,— çàçíà÷èâ äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè Îëåêñàíäð Êëþñ. Íîâó âàðò³ñòü
ìàéäàí÷èê³â ìàþòü âèçíà÷àòè çà òèæäåíü-äâà.
Îêð³ì òîãî, ïîâèíí³ ïîñèëèòè êîíòðîëü çà
òèì, àáè ìàéäàí÷èêè íå îáëàøòîâóâàëè â çî-
íàõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ: íàä òðóáàìè “Êè¿ââî-
äîêàíàëó” ÷è ï³ä ë³í³ÿìè åëåêòðîïåðåäà÷

Ãîðèùà “çàñòðàõóþòü” 
â³ä ïîæåæ

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íà óñ³ ãîðèùà òà ï³äâàëü-
í³ ïðèì³ùåííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ñòîëèö³ ÷å-
êàº îãëÿä. Â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ ï³äïèñàâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, òàê³ çàõîäè ïðîâî-
äÿòü, àáè óáåçïå÷èòèñÿ â³ä ïîæåæ òà íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é. Îãëÿäàòèìóòü ïðèì³ùåííÿ
ïðåäñòàâíèêè ÌÍÑ, ÃÓ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà ðàéàäì³í³ñòðàö³é. Óñóíóòè íåäîë³êè ìà-
þòü äî ïî÷àòêó çèìè

Àíîíñ
Сьо одні на сайті азети “Хрещати ” відб -

деться інтернет- онференція з дире тором
Франц зь о о льт рно о центр Матьє Арде-
ном. З стріч розпочнеться о 14-й одині. Свої
запитання до остя та ож ви можете постави-
ти, попередньо завітавши за веб-адресою:

Äóø äëÿ ñì³òòºâîç³â
Ìàøèíè òà êîíòåéíåðè äëÿ â³äõîä³â ìèòèìóòü

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Незабаром Києві зни н ть не
лише стихійні звалища, але й
сморід він сміттєперевізних ма-
шин та онтейнерів. Новий по-
рядо поводження з відходами
роз лян ла днями омісія Київ-
ради з питань житлово- ом -
нально о осподарства. Я що
фірма захоче наводити чистот
в місті, то м сить обладнати
машини системами GPS та спо-
р дити мий и для вантажіво і
онтейнерів.

Íåçàáàðîì çà âàíòàæ³âêàìè, ÿê³ âè-
âîçÿòü ñì³òòÿ ç âóëèöü Êèºâà, ñòåæèòè-
ìóòü çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè GPS. Öå îä-
íà ç íîâèõ óìîâ ðîáîòè ïåðåâ³çíèê³â íå-
ïîòðåáó â ñòîëèö³, ÿê³ äíÿìè ñõâàëèëà
êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ.
Ïîïåðåäí³ ïðèïèñè ñòîñîâíî ïîâîäæåí-

íÿ ç³ ñì³òòÿì ä³þòü ó ñòîëèö³ ç 2004 ðî-
êó ³, íà äóìêó äåïóòàò³â, óæå ìîðàëüíî
çàñòàð³ëè. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ìèõàéëà
Øïàðèêà, êèÿíè ÷è íå íàéá³ëüøå ñêàð-
æàòüñÿ ñàìå íà íåÿê³ñíå òà íåñâîº÷àñ-
íå âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òîìó äî òèõ, õòî
áåðåòüñÿ íàâîäèòè ó ì³ñò³ ÷èñòîòó, áó-
äóòü çíà÷íî æîðñòê³ø³ âèìîãè. Çàâäÿêè
ñèñòåì³ GPS óäàñòüñÿ ïðîñòåæèòè, êó-
äè ñàìå âèâîçÿòü ïîêèäüêè. Òîáòî ó âè-
ä³ëåí³ äëÿ öüîãî ì³ñöÿ ÷è ñêèäàþòü, äå
çàìàíåòüñÿ. Òåïåð ïåðåâ³çíèêàì ñì³òòÿ
âèäàâàòèìóòü ñïåö³àëüí³ òàëîíè-ïåðå-
ïóñòêè, ùîá âîíè áåç ïåðåøêîä âè¿æä-
æàëè çà ì³ñòî òà ïîâåðòàëèñÿ íàçàä. Àáè
êèÿíè íå ïîòåðïàëè â³ä ñìîðîäó, êîì-
ïàí³¿ ìóñÿòü îáëàøòóâàòè ïàðê äëÿ ìèò-
òÿ ñïåöìàøèí ³ êîíòåéíåð³â. ßêùî ô³ð-
ìà âèêîíàº óñ³ ö³ óìîâè, òî ñïåö³àëüíà
êîì³ñ³ÿ äàñòü ¿é äîçâ³ë íà ðîáîòó ïðî-
òÿãîì êâàðòàëó.

Ó ÃÓ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ñïî-
ä³âàþòüñÿ, ùî êîíêóðåíö³ÿ äàñòü çìîãó
êîæíîìó ðàéîíîâ³ îòðèìàòè õàé îäíîãî,
òà íàä³éíîãî ïåðåâ³çíèêà. “Ñüîãîäí³ íå-

â³äîìî, õòî â³äïîâ³äàº çà âèâåçåííÿ ñì³ò-
òÿ. Ó Äí³ïðîâñüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó,
Îáîëîíñüêîìó ðàéîíàõ ñèòóàö³ÿ ïðàêòè÷-
íî áåçêîíòðîëüíà”,— çàóâàæèâ Ìèõàéëî
Øïàðèê.— Ëèøå ïðîòÿãîì ì³ñÿ÷íèêà ç
áëàãîóñòðîþ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ âè-
ÿâèëè ïîíàä 350 íåñàíêö³îíîâàíèõ çâà-
ëèù òà âèâåçëè 7,5 òèñ. êóáîìåòð³â íå-
ïîòðåáó”.

Íå îñòàíí³ì àðãóìåíòîì ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó íà âèçíà÷åííÿ ïåðå-
â³çíèêà áóäå ö³íà íà éîãî ïîñëóãè. Îáè-
ðàòèìóòü, çâ³ñíî, òèõ, õòî ïðàöþâàòèìå
çà íàéìåíø³ ãðîø³. Ïðîòå, âæå äî ê³íöÿ
2008-ãî ÃÓ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè ìàº ïåðå-
ãëÿíóòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç³ çáèðàííÿ,
ïåðåâåçåííÿ, ïåðåðîáêè òà óòèë³çàö³¿ â³ä-
õîä³â.

Ó áþäæåò³ 2009-ãî ïðîïîíóþòü ïåðåä-
áà÷èòè 15 — 20 ìëí ãðí äëÿ çàêóï³âë³ 
5 òèñ. ñïåö³àëüíèõ êîíòåéíåð³â äëÿ ðîç-
ä³ëüíîãî çáèðàííÿ ñì³òòÿ. Íà ñüîãîäí³ â
ð³çíèõ ðàéîíàõ Êèºâà âæå âñòàíîâëåíî
1950 ñïåöóðí. Çàâäÿêè öüîìó âäàëîñÿ â³ä-
ïðàâèòè íà ïåðåðîáêó ïîíàä 60 òîíí ö³í-
íèõ ðåñóðñ³â

Незабаром ожна столична омпанія-перевізни твердих поб тових відходів має створити спеціальні мий и для сміттєвозів і онтейнерів

²íâåñòîðè ïðîñÿòü 
äîïîìîãè
Äåïóòàòè ïîâåðíóòüñÿ äî ïðîáëåìíî¿ çàáóäîâè íà Ì³ëþòåíêà, 29
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Деп тати Київради допомож ть
жертвам сво о ж рішення. Торі
літ через с ар и меш анців
з пинено спор дження житлово-
о б дин на в лиці Мілютен а,
29. Інвестори пояснюють, що
противни и вза алі не мають до
ньо о жодно о стос н , ос іль-
и не є с сідами. І все-та и лю-
ди, я і інвест вали б дівництво,
залишаються без дах над оло-
вою. Земельна омісія Київради
створить спеціальн р п , я а
має знайти шляхи розв’язання
проблеми.

Ó÷îðà äî êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çå-
ìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè çâåðíóëèñÿ ³íâåñòîðè, ÿê³ ìà-

þòü íàì³ð çâåñòè æèòëîâèé áóäèíîê íà
Ì³ëþòåíêà, 29. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,44 ãà ïåðåäàíî êîìïàí³¿ “Ìàðñ”
2004 ðîêó. Çâîäèòè ìàëè ñîö³àëüíå æèò-
ëî. Ïðåäñòàâíèê ³íâåñòîð³â Í³íà Ôåäî-
ð³âíà (ïð³çâèùå íàçâàòè íå ïîáàæàëà) êà-
æå, ùî ç ìåøêàíöÿìè ñóñ³äíüîãî áóäèí-
êó (çà íîìåðîì 5) ïðîâåäåíî ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ, ³ ïðîòè çàáóäîâè í³õòî íå çà-
ïåðå÷óâàâ. “Ìè óñ³ì, õòî õîò³â, ç öüîãî
áóäèíêó çàñêëèëè áàëêîíè, ïåðåíåñëè ãà-
ðàæ³”,— ðîçïîâ³ëà æ³íêà. Ï³ñëÿ îôîðì-
ëåííÿ âñ³õ äîçâîë³â óë³òêó 2007-ãî âðåø-
ò³-ðåøò ïîñòàâèëè ïàðêàí, ùîá ðîçïî÷à-
òè ðîáîòè. Àëå íà ìàéäàí÷èêó îäðàçó
ç’ÿâèëèñÿ ìåøêàíö³ áóäèíê³â íà âóëèö³
Ì³ëþòåíêà,7, 9 ³ 11. Ç íàìåòàìè ïðèé-
øëè ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë.
Çâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ ïðîòåñòè, Êè¿âðà-
äà çãîäîì â³äìîâèëà çàáóäîâíèêó â ïðî-
äîâæåí³ äîãîâîðó îðåíäè. Â³äòàê ðîáîòè
çóïèíèëèñÿ, òàê ³ íå ðîçïî÷àâøèñü. “Âæå
äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó ìè ìàëè îò-
ðèìàòè æèòëî, à ùî ìàºìî? Äâàíàäöÿòü
ñ³ìåé çìóøåí³ áîìæóâàòè, áî âæå ïðîäà-

ëè ñâî¿ “ãîòåëüêè”,— ñêàðæèëàñÿ ïðåä-
ñòàâíèöÿ ³íâåñòîð³â. Òàêèõ, ÿê öÿ æ³íêà,
ìàéæå 80. Âîíè âêëàëè ó áóä³âíèöòâî 
17 ìëí ãðí. Çà öåé ÷àñ ³íôëÿö³ÿ ïðàêòè÷-
íî ç’¿ëà ¿õí³ ³íâåñòèö³¿, õî÷à çàáóäîâíèê
ïåðåêîíóº, ùî ãîòîâèé âèêîíàòè ïåðåä
ëþäüìè ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ. “ßêùî îðåí-
äó ïðîäîâæàòü ³ ìè çìîæåìî ñïîðóäèòè
âèñîòêó, ëþäè îòðèìàþòü æèòëî íà óìî-
âàõ, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîðàõ”,— çàïåâíèâ
ïðåäñòàâíèê çàáóäîâíèêà Ëåîí³ä Àðòå-
ìåíêî.

Íà ñüîãîäí³ º âèñíîâîê ïðîêóðàòóðè,
ùî êîìïàí³ÿ “Ìàðñ” íà çàêîííèõ ï³ä-
ñòàâàõ îðåíäóâàëà çåìåëüíó ä³ëÿíêó é ïå-
ðåøêîäæàòè áóä³âíèöòâó íåïðèïóñòèìî.
Ñïðàâà ïðî çàáóäîâó ïðîéøëà óæå ÷åðåç
ê³ëüêà ñóäîâèõ ³íñòàíö³é.

Íà 16 æîâòíÿ ïðèçíà÷åíî ÷åðãîâèé
ðîçãëÿä ó ñóä³. ×ëåí çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿
Ñåðã³é Êðèì÷àê çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè
ñïåö³àëüíó ãðóïó, ÿêà âèâ÷èòü óñ³ îáñòà-
âèíè áóä³âíèöòâà, à òàêîæ ñóäîâ³ ð³øåí-
íÿ. Ï³ñëÿ öüîãî äåïóòàòè âèð³øóâàòèìóòü,
ÿê äîïîìîãòè ³íâåñòîðàì
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Ïðî ðèáó, 
òðåòþ ñèëó 
³ “õóòðî” íà âîç³

Îëåã ÏÎÊÀËÜ×ÓÊ, 
êðåàòèâíèé äèðåêòîð 
Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî 
³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ä³ñòàëè. Äî ñàì³ñ³íüêèõ ïå÷³íîê ä³ñòàëè.
Ë³â³ é ïðàâ³, â ñìóæêó é ó êðàïî÷êó, â êâ³-
òî÷êè ³ â ãîðîøîê. Ëëþòü êðîêîäèëÿ÷³ ñëüî-
çè çà “íåíüêó” ÷è “àòº÷åñòâî”, îáåðåæíåíü-
êî òÿãàþòü îäèí îäíîãî çà êðàâàòêè â³ä
Christian Lacroix ïåðåä òåëåêàìåðàìè, à â ïå-
ðåðâàõ ðàçîì õèõîòÿòü ç íàñ çà ÷àøêîþ êà-
âè ç äîáðèì áðåíä³. Åêîíîì³÷í³ á³æåíö³ ïðè-
íîñÿòü ³ç ñîáîþ äî ñòîëèö³ íîâ³ ñâ³ä÷åííÿ
êðèâä íîâèõ ïîì³ùèê³â, ÿêèì âëàäà â³ääàëà
Óêðà¿íó “íà êîðìëºí³º”.

×îãîñü ³íøîãî õî÷åòüñÿ. Ùîá íå çàïèòó-
âàëè âêîòðå íà âèáîðàõ, êîãî òè á³ëüøå ëþ-
áèø, “òàòà” ÷è “ìàìó”. Îáîº ðÿáîº, ÿê êà-
æóòü íà ñåë³. ×îãîñü òðåòüîãî.

²äåÿ òðåòüî¿ ñèëè ïðèâàáëèâà òîìó, ùî ëþ-
äè âòîìèëèñÿ ³ â³ä ìóäðóâàíü, íàâ³òü ïðàâäè-
âèõ, ³ â³ä áðåõí³, êîòðà ùîðàç öèí³÷í³øà. Ìè
âæå çâè÷íî îáóðþºìîñÿ ÷åðãîâèìè êíèæíè-
êàìè òà ôàðèñåÿìè òà ï³äáèðàºìî ÿêåñü ïàä-
ëî íà íàðîäíîãî âîçà — ñîá³ íà á³äó.

Ïðèãàäóþ êàçêó ïðî õèòðó ëèñèöþ, ùî
ïðèêèíóëàñÿ äîõëîþ, àáè ñåëÿíè ¿¿ ï³ä³áðà-
ëè ³ ïîêëàëè íà â³ç ³ç ðèáîþ. Âîíà ñêèäàëà
¿¿ ³ ïîò³ì òèõåíüêî ñïëèãíóëà. À ÿê âîâê ñïè-
òàâ ëèñèöþ ïðî òàêó áàãàòó çäîáè÷, âîíà êî-
àë³ö³éíî ïîðàäèëà éîìó ëîâèòè ðèáó â îïî-
ëîíö³ õâîñòîì. Êîëè æ îïîëîíêà âçÿëàñÿ
êðèãîþ, âîâê ñïîõîïèâñÿ, ñ³ïíóâñÿ ³ çàëè-
øèâ ó í³é ïîëîâèíó ñâîãî õâîñòà.

Ïåðøà îñîáà â äåðæàâ³ ñüîãîäí³ íàãàäóº
òîãî ñàìîãî îøóêàíîãî âîâêà, ÿêèé çàëèøèâ
â îïîëîíö³ ïîë³òè÷íèõ ³íòðèã á³ëüøó ïîëî-
âèíó ñâîãî åëåêòîðàòó. ² òåïåð, ñïðàâåäëèâî
ðîçëþ÷åíèé, áåçóñï³øíî íàìàãàºòüñÿ íàçäîã-
íàòè ³ ïîêàðàòè õèòðó “ñîþçíèöþ”.

² íåõàé áè ñîá³, êîëè á ó ðîë³ íà¿âíèõ ñå-
ëÿí íà âîç³ íå áóëè ìè âñ³. Êîæí³ âèáîðè ö³
ïåðñîíàæ³ çíóùàþòüñÿ ç íàñ â òîé ÷è ³íøèé
ñïîñ³á. Ïðè÷îìó, íàâ³òü îñîáëèâî íå ñòàâ-
ëÿ÷è òîãî ñîá³ çà ìåòó. Ïðîòå êîæíîãî ðàçó
ìè çàëèøàºìîñÿ ç ïîðîæí³ì âîçîì. Òî êî-
ãîñü ï³äáåðåìî, òî êîãîñü â³ä âîâêà âðÿòó-
ºìî... À ñàì³?

Äî îäí³º¿ ñèëè, äî ³íøî¿ — ñàì³ îá³öÿíêè-
öÿöÿíêè äëÿ ³ä³îò³â, à íàì ùîðàçó çàãàíÿþòü
ÿêåñü “õóòðî” íà âîçà. ² òî íå ïðîñòî òàê, à
â ³ì’ÿ ÿêèõîñü âèùèõ íàö³îíàëüíèõ ³äåàë³â. ²
ìè ùîðàçó ïåðåêîíóºìî ñàì³ ñåáå, ùî ïðàã-
ëè ï³äáèðàòè êðàä³¿â óñå ñâîº æèòòÿ.

Òîìó ñåðåä óêðà¿íö³â âñå á³ëüøå çð³º î÷³-
êóâàííÿ íà ïîÿâó òðåòüî¿ ñèëè. Ìîæëèâî,
íå òàêî¿ íàö³îíàëüíî âèøóêàíî¿. Ìîæëèâî,
íå òàêî¿ ïîâíî¿ ïðàâåäíîãî ôîëüêëîðíîãî
ãí³âó, àëå òàêî¿, ÿêà á ãîâîðèëà ïðîñòèìè
ñëîâàìè. Òà õî÷à á ³ ìàòþêàìè! Äîñòàòíüî,
ùîá öÿ òðåòÿ ñèëà íàçèâàëà áðåõíþ áðåõíåþ,
à ïðàâäó — ïðàâäîþ. ² ÿêùî áàíäèò³â á³ëü-
øå íå ìîæíà ïðèëþäíî â³øàòè àáî ñàäèòè
íà ïàë³, òî ùîá õî÷ ¿õ ³ç òîðáàìè ïî ñâ³òó
ïîäàòêîâà ïóñòèëà. Ïðèâñåëþäíî. Îòî á íà-
ðîä ïîò³øèâñÿ!

Êàæóòü íàì ùîäíÿ â òåëåâ³çîð³ áðàò÷èê-
âîâê ³ ëèñè÷êà-ñåñòðè÷êà, ùî òðåòÿ ñèëà íà-
÷å íå òàêà âæå ³ âêðàé ïîòð³áíà. Çâ³ñíî, ìîæ-
íà áóëî á ³ áåç íå¿: äîñòàòíüî áóëî á íå áðà-
òè äóðíîãî â ãîëîâó, à äîõëîãî â ðóêè. Íà-
â³òü ÿêùî âîíî ççîâí³ á³ëå ³ ïóõíàñòå. Àëå æ
ëþäÿì òàêè ñïðàâä³ íàáðèäëî ïõàòè ïîðîæ-
íüîãî âîçà äî õàòè.

Êàæóòü, êîçàêè ç ïåðåâåðíåíèõ âîç³â óì³-
ëè øâèäêî ëàøòóâàòè áàðèêàäè
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Êàáì³í â³äìîâèâñÿ 
ô³íàíñóâàòè âèáîðè
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïî¿õàëà â³äñòîþâàòè âëàäó â ªâðîï³
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на позачер ово-
м засіданні ряд від-
мовився фінанс вати
вибори. Натомість Каб-
мін прийняв рішення
про підтрим під час
ризи приватних під-
приємців, лояльних до
Юлії Тимошен о. Лі-
дер а БЮТ, бло ючи
вибори, водночас до
них от ється. Зо ре-
ма, сьо одні вона спро-
б є презент вати Євро-
пі образ Ві тора Ющен-
а я з рпатора вла-
ди, а себе — я побор-
ницю прозахідних цін-
ностей.

Ó÷îðà Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
ï³ä ãîëîâóâàííÿì Þë³¿ Òèìî-
øåíêî òàêè ïðîâ³â ïîçà÷åðãî-
âå çàñ³äàííÿ, ïðîòå ãðîøåé íà
âèáîðè òàê ³ íå âèä³ëèâ. 15 ³ç
24 ÷ëåí³â Êàáì³íó â³äìîâè-
ëèñÿ ï³äòðèìàòè îáîâ’ÿçêîâå
äî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ
ÐÍÁÎ, íàòîì³ñòü çàêëèêàëè
Â³êòîðà Þùåíêà ñêàñóâàòè
ñâ³é óêàç ïðî ðîçïóñê ïàðëà-
ìåíòó. Ïðåäñòàâíèê Ïðåçè-
äåíòà â óðÿä³ Îëåêñàíäð
Øëàïàê íàçâàâ ä³¿ Êàáì³íó
ãðóáèì ïîðóøåííÿì çàêîíó.
“Óðÿä ìàâ áè ñêàçàòè: õàé ïî-
ë³òè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëå-
æèòü íà ÐÍÁÎ, à ìè óõâàëþ-
ºìî òåõí³÷íå ð³øåííÿ ïðî ô³-
íàíñóâàííÿ âèáîð³â. Íàòî-
ì³ñòü óðÿä ïî÷àâ âèð³øóâàòè,
çàêîííî ÷è íåçàêîííî ô³íàí-
ñóâàòè âèáîðè”,— çàóâàæèâ
â³í ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ óðÿäó.
Âîäíî÷àñ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
óõâàëèâ íèçêó ð³øåíü ùîäî
ï³ëüã ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíîìó
òà õ³ì³÷íîìó êîìïëåêñàì.

Òàê, ââåäåíî ìîðàòîð³é íà
ï³äâèùåííÿ ö³í íà åëåêòðî-
åíåðã³þ ³ íóëüîâó íàäáàâêó
íà ñïîæèâàíèé ãàç, â³äñòðî-
÷åíî îïëàòó çà çàë³çíè÷í³ ïå-
ðåâåçåííÿ äëÿ îêðåìèõ ïðè-
âàòíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðî-
ô³ëüí³ ì³í³ñòðè âèñòóïèëè
êàòåãîðè÷íî ïðîòè öèõ ð³-
øåíü, àäæå ïîë³ïøåííÿì ô³-
íàíñîâîãî ñòàíó ïðèâàòíèê³â
óðÿä ìîæå ïðèçâåñòè äî çáèò-
êîâîñò³ äåðæàâíèõ êîìïàí³é.
Ïðîòå Þë³þ Òèìîøåíêî ïå-
ðåä âèáîðàìè á³ëüøå õâèëþº
çáåðåæåííÿ ï³äòðèìêè ñâî¿õ
ïîòåíö³éíèõ ñïîíñîð³â ç
ïðèâàòíîãî êàï³òàëó, çîêðå-
ìà êîìïàí³¿ ²ÑÄ, ñï³ââëàñíè-
êîì ÿêî¿ º êåð³âíèê ãðóïè
øòàòíèõ ðàäíèê³â ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà Â³òàë³é Ãàéäóê.

Îêð³ì òîãî, ïàí³ Òèìîøåí-
êî âæå ñüîãîäí³ ñïðîáóº âè-
êîðèñòàòè ñâ³é îñòàíí³é, ºâ-
ðîïåéñüêèé, êîçèð ó áîðîòü-
á³ çà âëàäó. Â Áðþññåë³

ïðåì’ºð-ì³í³ñòð â³çüìå ó÷àñòü
ó çáîðàõ ªâðîïåéñüêî¿ íàðîä-
íî¿ ïàðò³¿. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ,
ùî òàì áóäóòü ïðèñóòí³ á³ëü-
ø³ñòü ºâðîïåéñüêèõ ë³äåð³â.
Òîð³ê ñàìå ï³äòðèìêà Áðþñ-
ñåëåì äîñòðîêîâèõ âèáîð³â â
Óêðà¿í³ ïîâí³ñòþ ¿õ ëåã³òèì³-
çóâàëà. Îäíàê öüîãîð³÷ ªâðî-
ïà íàëàøòîâàíà ìåíø ëîÿëü-
íî. Êàòåãîðè÷íî ïðîòè ÷åð-
ãîâîãî ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó
Ïðåçèäåíòîì âæå âèñëîâèëà-
ñÿ ãîëîâíèé ñïîñòåð³ãà÷ â³ä
Ðàäè ªâðîïè íà ïàðëàìåíò-
ñüêèõ âèáîðàõ-2007 Õàííå
Ñåâåð³íñåí. Ïîñîë Í³ìå÷÷è-
íè â Óêðà¿í³ Ãàíñ-Þð´åí
Ãàéìçüîò òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî
íîâ³ âèáîðè “ìîæóòü â³ääàëè-
òè Óêðà¿íó â³ä ÍÀÒÎ òà ªâ-
ðîñîþçó”. Ùîïðàâäà, â³í âîä-
íî÷àñ íàãîëîñèâ, ùî â ðàç³
ïðîâåäåííÿ äåìîêðàòè÷íîãî
âîëåâèÿâëåííÿ Í³ìå÷÷èíà
Óêðà¿íó îäíàê ï³äòðèìàº.

Îòîæ ñüîãîäí³øíþ ïî¿çäêó

ïàí³ Òèìîøåíêî äî Áðþññå-
ëÿ ö³ëêîì ìîæíà ðîçãëÿäàòè
³ ÿê ïåðåäâèáîðíó. Àäæå
îñòàíí³ ¿¿ ðåâåðàíñè â á³ê
Ìîñêâè âæå ïîðîäèëè ñóìí³-
âè â ïðîçàõ³äí³é îð³ºíòàö³¿ ë³-
äåðêè ÁÞÒ. “Â³çèò Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî äî Áðþññåëÿ º ÷åð-
ãîâèì ³ì³äæåâèì êðîêîì ó íå-
ñê³í÷åíí³é ïåðåäâèáîðí³é
êàìïàí³¿. Íèí³ âîíà íàìàãàº-
òüñÿ àêòèâ³çóâàòè óâàãó ªâðî-
ïè äî Óêðà¿íè. Àäæå îñòàíí³ì
÷àñîì âîíà ÷åðåç íåâèð³øå-
í³ñòü Áðþññåëåì âëàñíèõ
ïðîáëåì ñóòòºâî çìåíøèëàñÿ.
Òåïåð ïàí³ Òèìîøåíêî õî÷å
ñôîðìóâàòè ó ºâðîïåéö³â îá-
ðàç Þùåíêà-óçóðïàòîðà ³ ïå-
ðåáðàòè âèêëþ÷íî íà ñåáå
ðîëü ïðåäñòàâíèêà ºâðîïåé-
ñüêèõ ³íòåðåñ³â â Óêðà¿í³”,—
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” ïðî-
â³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê
²íñòèòóòó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè
òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí
ÍÀÍÓ Ñåðã³é Òîëñòîâ
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Вибори традиційно розпочинаються зіт неннями силови ів та деп татів с ді

— Êîëè ÷åêàòè ïðèïèíåííÿ áëîêàäè âèáîð÷îãî ïðîöåñó ç áîêó
ÁÞÒ?

— Ñüîãîäí³ ïåðøà ïðîáëåìà — çíÿòè ñóäîâó áëîêàäó ÁÞÒ, àëå
ãîëîâíà — ô³íàíñóâàííÿ âèáîð³â. ²ìîâ³ðí³øå, ùî ïðîòèñòîÿííÿ
çàê³í÷èòüñÿ, ÿêùî Ïðåçèäåíòîâ³ âäàñòüñÿ îòðèìàòè ð³øåííÿ ïðî
ô³íàíñóâàííÿ êàìïàí³¿ ÷åðåç Êàáì³í àáî æ êîëè êîøòè íà íå¿ âè-
ä³ëèòü Íàöáàíê. Ïîò³ì óæå ¿õ â³äøêîäóþòü ç äåðæáþäæåòó-2009.
ßêùî ïðîöåñ ïðîäîâæèòüñÿ, ïî÷íóòüñÿ ç’¿çäè, ðåºñòðàö³ÿ îêðó-
ã³â — òîä³ ÁÞÒ áóäå çìóøåíèé ï³äêëþ÷èòèñÿ äî âèáîð³â.

— Ó ñâî¿õ ä³ÿõ Áëîê Òèìîøåíêî îð³ºíòóºòüñÿ íà äóìêó íàñå-
ëåííÿ?

— Öå íå ãîëîâíå. Çðîçóì³ëî, ùî ÁÞÒ çàâæäè øóêàº ãîëîâ-
íèé íàñòð³é ³ íàìàãàºòüñÿ íà íüîìó ãðàòè. Àëå êëþ÷îâèé ìî-
òèâ ñüîãîäí³øí³õ ä³é ÁÞÒ — º äóæå âåëèêèé ðèçèê, ùî ï³ñëÿ
âèáîð³â Þë³ÿ Òèìîøåíêî âæå íå áóäå ïðåì’ºðîì. Ñàìå òîìó
âîíè íàìàãàþòüñÿ é ç³ðâàòè âèáîð÷èé ïðîöåñ.

— ßê³ ùå ìîæóòü áóòè íàñë³äêè áëîêóâàííÿ âèáîð³â?
— Áþò³âö³ ïðèíàéìí³ ñïðîáóþòü çìóñèòè Ïðåçèäåíòà äî ïåâ-

íîãî êîìïðîì³ñó. Íàïðèêëàä, ñïîíóêàòèìóòü Â³êòîðà Þùåí-
êà ï³òè îäíî÷àñíî íà äîñòðîêîâ³ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè. Àëå öå
íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ. Òîìó ÁÞÒ ñêîð³øå çà âñå ñõèëÿòèìå äî
öüîãî ðåã³îíàë³â, ÿê³ õî÷óòü âèáîð³â. Âîíè íà òàêèé âàð³àíò ïî-

ãîäÿòüñÿ ÷åðåç ïàðëàìåíòñüêå ð³øåííÿ, êîëè çðîçóì³þòü, ùî
Þùåíêî íå ìîæå ïîäîëàòè áëîêàäè ÁÞÒ. Òîáòî ðàçîì ïðî-
ãîëîñóþòü ó ïàðëàìåíò³ é çà äî÷àñí³ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè. Àáî
æ íà íàñ î÷³êóâàòèìå ñèñòåìíà êðèçà. Ïðèïóñêàþ, ùî, êîëè
ÁÞÒ ÷èíèòèìå é íàäàë³ ñïðîòèâ ô³íàíñóâàííþ âèáîð³â, óðÿä
ðîçêîëåòüñÿ. Òîä³ Â³êòîð Þùåíêî ìîæå ïðèçíà÷èòè âèêîíó-
âà÷à îáîâ’ÿçê³â ãëàâè óðÿäó.

— Àëå æ öå íå ïåðåäáà÷åíî Êîíñòèòóö³ºþ...
— À ùî ³íøå ïåðåäáà÷åíî? Ïàðëàìåíò íå ïðàöþº. Óðÿä ðîç-

êîëîâñÿ. Òðåáà ô³íàíñóâàòè âèáîðè. Êàáì³í â³äìîâëÿºòüñÿ öå
ðîáèòè. Öå òàêîæ íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì. ² ùî ðîáè-
òè? Íà îäí³ àíòèêîíñòèòóö³éí³ ä³¿ Ïðåçèäåíò ìîæå â³äïîâ³ñòè
³íøèìè àíòèêîíñòèòóö³éíèìè ä³ÿìè. ² òóò âèð³øóâàòèìå Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â, êîãî âîíà ï³äòðèìàº. Ñêîð³øå çà âñå, áëîêóâàííÿ
ç áîêó ÁÞÒ ëèøå çàãîñòðèòü êðèçó.

— Íåçàáàðîì ÷åðãîâà ð³÷íèöÿ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿. ×è ï³ä-
òðèìóâàòèìå êîãîñü íàðîä íà âóëèöÿõ?

— Ó íèí³øí³õ óìîâàõ º ïåðø³ íàñë³äêè åêîíîì³÷íî¿ êðèçè.
Íàðîä íå ï³ä³ãðàâàòèìå ïîë³òèêàì. Ëèøå çà ãðîø³. Í³ÿêîãî
Ìàéäàíó. Ò³ëüêè éîãî ³ì³òàö³ÿ.

Спіл вався Єв еній ДИКИЙ,
“Хрещати ”

ВВ  ТТЕЕММУУ

Âîëîäèìèð ÔÅÑÅÍÊÎ, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Öåíòðó ïðèêëàäíèõ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü “Ïåíòà”:

“Â³êòîð Þùåíêî ìîæå ïðèçíà÷èòè 
âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ãëàâè óðÿäó”
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Â³êòîð Þùåíêî ïîîá³öÿâ 
ðîçñòàâèòè êðàïêè â ³ñòîð³¿
Ë³â³ òà ïðàâ³ òðàäèö³éíî ñâàðèëèñÿ

За інчення. Почато на 1-й стор.

Êîîðäèíàòîð àêö³é ïðàâîãî
òàáîðó, ãîëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ
íàö³îíàë³ñò³â Áîãäàí ×åðâàê ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ñâÿò-
êóâàííÿ Ïîêðîâè ðîçïî÷àëîñÿ
ç ì³òèíãó á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Òà-
ðàñó Øåâ÷åíêó çà ó÷àñòþ îá’-
ºäíàííÿ “Ñâîáîäà” òà ³íøèõ
óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é, ïðî-
äîâæèëè óðî÷èñòîñò³ ïðàâ³ ñè-
ëè êîíöåðòîì ìîëîä³æíî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ìóçèêè íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³. Ïðîòå òàì ³ç ñàìî-
ãî ðàíêó ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíè-
êè ïðîðàäÿíñüêèõ ³ êðàéí³õ ë³-
âèõ îá’ºäíàíü.

“Êîìóí³ñòè é ³íø³ ë³â³ ñèëè
âèñòàâèëè íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-

íîñò³ ñâî¿ ïðàïîðè, ñêàíäóþòü
àíòèóêðà¿íñüê³, àíòèäåðæàâí³
ãàñëà, îáðàæàþòü âåòåðàí³â
ÎÓÍ-ÓÏÀ, àëå ¿õ îõîðîíÿº ì³-
ë³ö³ÿ, òîìó í³ÿêèõ ³íöèäåíò³â
òàì íåìàº”,— ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” â ïåðø³é ïîëîâèí³ äíÿ
ãîëîâà ñòîëè÷íèõ îóí³âö³â.

Çàäîâîëåíèé ñâÿòêóâàííÿìè
14 æîâòíÿ ³ ë³äåð ÂÎ “Ñâîáîäà”
Îëåã Òÿãíèáîê.

“Ìè ïðîâåëè âåëèêèé ì³òèíã
á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Øåâ÷åíêó, äå
áóëî áàãàòî ëþäåé — áëèçüêî 10
òèñÿ÷, ìè íàïðàâèëè äåëåãàö³þ
äî Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà ç
ïðîåêòîì óêàçó ïðî âèçíàííÿ
ä³é ÎÓÍ-ÓÏÀ áîðîòüáîþ çà
äåðæàâíó íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè.
Ìè ïðîñèìî, âèìàãàºìî â³ä
Ïðåçèäåíòà, ùîá òàêèé óêàç â³í

íàðåøò³ ï³äïèñàâ, ùîá ðîçñòà-
âèòè âñ³ êðàïêè íàä “³”. Ó÷àñ-
íèêè öüîãî ì³òèíãó ïðîäîâæè-
ëè ñâÿòêóâàííÿ Ïîêðîâè íà
Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³, äå àêö³¿
îðãàí³çóâàëà ãðîìàäñüêà ³í³ö³-
àòèâà “Îñòàííÿ áàðèêàäà”. ×àñ-
òèíà ëþäåé âçÿëà ó÷àñòü ó ïàð-
ò³éí³é êîíôåðåíö³¿ ÂÎ “Ñâîáî-
äà” â Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê”,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà
îá’ºäíàííÿ Îëåã Òÿãíèáîê.

Ë³äåð íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
çàÿâèâ òàêîæ “Õðåùàòèêó”, ùî
ì³ë³ö³ÿ íå çàâàæàëà ïðåäñòàâíè-
êàì ë³âèõ ñèë çàéíÿòè ìàéäàí
Íåçàëåæíîñò³ ïåðåä ïî÷àòêîì
êîíöåðòó ³ âèñëîâèâ ïðèïóùåí-
íÿ, ùî îñòàíí³ ìîæóòü ñòâîðè-
òè “ïåâí³ äèñêîìôîðò ³ ïðîâî-
êàö³¿”.

Âîäíî÷àñ ó÷îðà â Êèºâ³ â³äáó-
ëèñÿ äâà ö³ëêîì ïðîòèëåæí³ çà
ìåòîþ çàõîäè, ó÷àñíèêè ÿêèõ
çìàãàëèñÿ ó ð³çíîá³÷íèõ òëóìà-
÷åííÿõ ïîä³é ø³ñòäåñÿòèð³÷íî¿
äàâíèíè. Â ïåðø³é ïîëîâèí³
äíÿ ó ñòîëè÷íîìó ãîòåë³
“Ñàíêò-Ïåòåðáóðã” ç³áðàâñÿ óñ-
òàíîâ÷èé ç’¿çä ì³æíàðîäíîãî ðó-
õó “Ðîñ³ÿíè çà ÓÏÀ”, ÿêèé îá-
ðàâ ñâî¿ì ãîëîâîþ ðîñ³éñüêîãî
íàö³îíàë³ñòà, ïðåäñòàâíèêà îð-
ãàí³çàö³¿ “Ï³âí³÷íå áðàòñòâî”
Ïåòðà Õîìÿêîâà. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, á³ëüø³ñòü ðîñ³éñüêèõ íàö³î-
íàë³ñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é Ðîñ³¿
ìàþòü íàö³îíàë-ïàòð³îòè÷íèé
àáî ñîö³àë³ñòè÷íèé óõèë.

“Âîíè âñ³ ³ìïåðñüê³. Âñ³ áåç
âèíÿòêó. Ìè — íàö³îíàë-ðàäè-
êàëè, ìè — àíòè³ìïåðñüê³, àí-
òèêðåìë³âñüê³”,— ïîÿñíèâ
“Õðåùàòèêó” Ïåòðî Õîìÿêîâ.
Äìèòðî Êîð÷èíñüêèé, ÿêèé äî-
ëó÷èâñÿ äî ðîáîòè óñòàíîâ÷îãî
ç’¿çäó, ðîçïîâ³â, ùî â éîãî îð-
ãàí³çàö³¿ áðàëè ó÷àñòü ïðåäñòàâ-
íèêè áàãàòüîõ îðãàí³çàö³é, à íå
ëèøå î÷îëþâàíîãî íèì “Áðàò-
ñòâà”.

Íàïåðåäîäí³ óñòàíîâ÷îãî ç’¿ç-
äó ì³æíàðîäíîãî ðóõó “Ðîñ³ÿíè
çà ÓÏÀ” óêðà¿íñüê³ çàñîáè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ðîçïîâñþäèëè
ïîâ³äîìëåííÿ éîãî ³í³ö³àòîð³â,
ùî íà ç’¿çä áóëî çàïðîøåíî òà-
êèõ â³äîìèõ îñ³á ÿê ðîñ³éñüêî-
ãî á³çíåñìåíà Áîðèñà Áåðåçîâ-
ñüêîãî, ãîëîâó Íàö³îíàë-á³ëü-
øîâèöüêî¿ ïàðò³¿ Åäóàðäà Ë³ìî-
íîâà, ìåðà Ìîñêâè Þð³ÿ Ëóæ-
êîâà òà ÷ëåíà Äåðæäóìè Ðîñ³¿
Êîñòÿíòèíà Çàòóë³íà. Îñòàíí³é
òèì ÷àñîì öå ïîâ³äîìëåííÿ
ñïðîñòóâàâ. Çà ñëîâàìè ïàíà Çà-
òóë³íà, íàâ³òü êîëè á â³í ïðè¿õàâ
14 æîâòíÿ äî Êèºâà, íå ï³øîâ
áè íà ç’¿çä ðóõó “Ðîñ³ÿíè çà
ÓÏÀ”, à éîãî ³ì’ÿ âèêîðèñòàíî
çàäëÿ ðåêëàìè öüîãî çàõîäó. Â³í
ñòâåðäæóº, ùî ÿêáè ðîñ³éñüêà

ñòîðîíà ïîãîäèëàñÿ ç ðåàá³ë³òà-
ö³ºþ Þð³ÿ Øóõåâè÷à ÿê êîìàí-
äóâà÷à ÓÏÀ, òîä³ òðåáà áóëî á
ðåàá³ë³òóâàòè é ãåíåðàëà Àíäð³ÿ
Âëàñîâà, î÷³ëüíèêà Ðîñ³éñüêî¿
âèçâîëüíî¿ àðì³¿, ùî, çà éîãî
ñëîâàìè, ö³ëêîì íåïðèïóñòèìî.

Òàêó çàÿâó äåïóòàò Äåðæäóìè
çðîáèâ ç ìîñêîâñüêîãî îô³ñó
Ðîñ³éñüêîãî ³íôîðìàö³éíîãî
àãåíòñòâà “Íîâèíè” ï³ä ÷àñ â³-
äåîìîñòó Êè¿â — Ìîñêâà íà òå-
ìó “Ñïðîáè ðåàá³ë³òàö³¿ ÎÓÍ-
ÓÏÀ — çëî÷èí ïðîòè Ïåðåìî-
ãè”, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü áàãà-
òî ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â òà ³ñòîðè-
ê³â, ùî ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà äî-
ñë³äæåííÿõ ä³é óêðà¿íñüêèõ íà-
ö³îíàë³ñò³â ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè. Ó÷àñíèêè çàõîäó çà-
ÿâèëè, ùî âîíè ñïîñòåð³ãàþòü
ïðîöåñ “ïåðåôîðìàòóâàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ç ïðî-
ðîñ³éñüêî¿ íà ïðèáàëò³éñüêó”.

Êîñòÿíòèí Çàòóë³í ï³ä ÷àñ â³-
äåîìîñòó âèñëîâèâ óïåâíåí³ñòü,
ùî óðÿä ÐÔ ïîâèíåí àêòèâí³øå
ô³íàíñóâàòè ïðîãðàìè çàõèñòó
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ðîñ³éñüêî¿
îñâ³òè â Óêðà¿í³. “Â íàñ ó ì³í³ñ-
òåðñòâ³ ³íîçåìíèõ ñïðàâ óæå ðî-
çóì³þòü, ùî áåç öüîãî íå ìîæ-
íà, à äî Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â
öÿ äóìêà ùå íå ä³éøëà”,— ñêà-
çàâ Êîñòÿíòèí Çàòóë³í.

Ï³ä çàê³í÷åííÿ â³äåîìîñòó
Êè¿â — Ìîñêâà éîãî ñï³âãîëî-
âà, êåð³âíèê êè¿âñüêîãî îô³ñó
Ð²À “Íîâèíè” ²ãîð Âèíîãðàäîâ,
ÿê ³ Îëåã Òÿãíèáîê, àíîíñóâàâ
ìîæëèâ³ ñóòè÷êè íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³. Îäíàê îïîíåíòè
ïðàâèõ ðàçîì ç ë³äåðîì ïðîãðå-
ñèâíèõ ñîö³àë³ñò³â Íàòàë³ºþ
Â³òðåíêî “áåç áîþ” çàëèøèëè
ïëîùó äî ïî÷àòêó êîíöåðòó
óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³æíî¿ ï³ñí³.
Íåáî íàä Êèºâîì áóëî ñîíÿ÷-
íèì

Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”Президент на азав бо нцям рівнятися на Бо дана Хмельниць о о

Ліве мин ле...
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Ó áàíê³â 
ðîçïî÷àëèñÿ 
ïðîáëåìè

Ó÷îðà á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ áàíê³â ââå-
ëè îáìåæåííÿ íà âèäà÷ó ãîò³âêè â áàíêî-
ìàòàõ. Çîêðåìà ó ãðîìàäÿí âèíèêëè ïðîá-
ëåìè ç³ çíàòòÿì ãîò³âêè â áàíêîìàòàõ
“Óêðñîöáàíêó”, “Ðîäîâ³äáàíêó”, “Íàäð” òà
³í. Îêðåì³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè ââåëè ë³ì³ò ³
íà çíÿòòÿ êîøò³â. Òàê, áàíê “Õðåùàòèê”
îáìåæèâ ðîçì³ð îäíîðàçîâîãî çíÿòòÿ ãîò³â-
êè 1,5 òèñ. ãðí. Á³ëüøó ñóìó ìîæíà çíÿòè
ó áàíê³â ç ÒÎÏ-10. Ïðèì³ðîì, ó áàíêîìà-
òàõ “ÐàéôôàéçåíÁàíê Àâàëü” ìîæíà çíÿòè
5 òèñ. ãðí. Ó “ÏðèâàòÁàíêó” íàãîëîøóþòü,
ùî îáìåæåíü íå ââîäèëè, à òèì÷àñîâ³ óñ-
êëàäíåííÿ ç âèäà÷åþ ãîò³âêè ïîÿñíþþòü
“òåõí³÷íèìè ïðîáëåìàìè”. Ñïðîñòîâóþòü
³íôîðìàö³þ ³ â “Óêðñîöáàíêó”, íàãîëîøó-
þ÷è, ùî í³ÿêèõ ïðîáëåì ç ãîò³âêîþ ó íèõ
íåìàº. Ðàí³øå ì³æíàðîäíå ðåéòèíãîâå
àãåíòñòâî Fitch ïîâ³äîìëÿëî ïðî êðèçó ë³ê-
â³äíîñò³ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â òà ïîíèæóâàëî
¿õí³ ðåéòèíãè. Çà îñòàíí³é æå ì³ñÿöü óêðà-
¿íö³ çíÿëè ìàéæå 6,2 ìëðä ãðí ç áàíê³â-
ñüêèõ äåïîçèò³â, ùî ñòàíîâèòü 3 % ñóìè
áàíê³âñüêèõ âêëàä³â

Ïîïèò 
íà ãîò³âêó çðîñòàº

Ïîïèò íà ãîò³âêîâó ³íîçåìíó âàëþòó â
Óêðà¿í³ çð³ñ ç $ 28,4 ìëí ó ñåðïí³ äî $ 60
ìëí ó âåðåñí³ â ñåðåäíüîìó çà äåíü. Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÍÁÓ. Çàãàëîì ó âå-
ðåñí³ áàíêè êóïèëè ó íàñåëåííÿ ³íîçåìíî¿
âàëþòè íà $ 2 ìëðä 534,8 ìëí (â åêâ³âàëåí-
ò³), ïðîäàëè — íà $ 3 ìëðä 855,8 ìëí (â åê-
â³âàëåíò³). Òàêèì ÷èíîì, ñàëüäî îïåðàö³é íà
ãîò³âêîâîìó âàëþòíîìó ðèíêó áóëî íåãàòèâ-
íèì ³ ñÿãíóëî ìàéæå $ 1 ìëðä 321 ìëí. Ó÷î-
ðà æ íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó,
çà ï³äñóìêàìè òîðã³â, ãðèâíÿ óêð³ïèëàñÿ äî
5,05—5,15 ãðí/$1. Çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â òîð-
ã³â, öå â³äáóëîñÿ çà ðàõóíîê âèõîäó íà ì³æ-
áàíê³âñüêèé ðèíîê Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè. Òîðãè ïî ºâðî ñüîãîäí³ â³äáóâàëè-
ñÿ â ä³àïàçîí³ 7—7,1 ãðí/ºâðî. Íàãàäàºìî, ùî
ó ïîíåä³ëîê òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó âà-
ëþòíîìó ðèíêó çàâåðøèëèñÿ â ä³àïàçîí³
5,15—5,3 ãðí/$1

ÏÔÒÑ ïîâåðòàº 
âòðà÷åí³ ïîçèö³¿

Ó÷îðà ³íäåêñ ÏÔÒÑ çð³ñ íà 0,83 % — äî
296,24 ïóíêòà. Çàãàëüíèé îá’ºì òîðã³â óïàâ
íà 77,84 % ³ ñòàíîâèâ 76 ìëí ãðí. Íàïåðå-
äîäí³ ÏÔÒÑ óïàâ íà 5,48 % — äî 293,80
ïóíêòà.

FundMarket UAI-50 (óêðà¿íñüêèé âð³âíîâà-
æåíèé ³íäåêñ) çàô³êñóâàâ çíèæåííÿ íà
1,36 %, äîñÿãíóâøè ïðè öüîìó 29,85 ïóíêòà.

Àêö³¿ óêðà¿íñüêèõ ïðîäîâîëü÷èõ êîìïàí³é,
ùî êîòèðóþòüñÿ íà ì³æíàðîäíèõ á³ðæàõ,
çíà÷íî ïîäåøåâøàëè. Òàê, ö³íí³ ïàïåðè öóê-
ðîâîãî õîëäèíãó Àñòàðòà (êîòèðóþòüñÿ íà
Âàðøàâñüê³é á³ðæ³) ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ âòðà-
òèëè 5,32 %, àãðîêîìïàí³¿ Landkom (Ëîí-
äîíñüêà á³ðæà) — 14,7 %, à àêö³¿ îäíîãî ç
íàéá³ëüøèõ â³ò÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â ³ åêñ-
ïîðòåð³â ìàñëîæèðîâî¿ ïðîäóêö³¿ êîìïàí³¿
Êåðíåë (êîòèðóþòüñÿ íà Âàðøàâñüê³é á³ðæ³)
ïîäåøåâøàëè íà 18,95 %.

Ðîñ³éñüêèé ôîíäîâèé ³íäåêñ ÌÌÂÁ âèð³ñ
íà 15 % ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì äíåì. Éî-
ãî ïîòî÷íå çíà÷åííÿ ñòàíîâèòü ñòàíîâèòü
765 ïóíêò³â. ÐÒÑ çà òîé æå ÷àñ ï³äíÿâñÿ íà
9,28 % — äî 864,63 ïóíêòà. Çàãàëîì ÐÒÑ ³
ÌÌÂÁ â³äêðèëèñÿ ñüîãîäí³ âðàíö³ ð³çêèì
çðîñòàííÿì, çóìîâëåíèì ï³äéîìîì íà àìå-
ðèêàíñüêèõ ³ àç³àòñüêèõ òîðãîâèõ ìàéäàí÷è-
êàõ. Íà ÌÌÂÁ òîðãè ïðèçóïèíÿëèñÿ íà ãî-
äèíó ÷åðåç íàäì³ðíå çðîñòàííÿ òåõí³÷íîãî
³íäåêñó

Під от вали
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
Тамара ДАВИДЕНКО,

спеціально для “Хрещати а”
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Êè¿â çåêîíîìèòü 
íà ñì³òò³
Ùîðîêó ñòîëèöÿ âòðà÷àº 70 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà â³äõîäàõ
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Днями Київсь а місь а державна
адміністрація запропон вала де-
п татам місь ої ради о олосити
тендер на вивезення сміття зі
столиці. Уже з 2009 ро сміт-
тєперевізни и працюватим ть
нових, жорст іших мовах. Цей
бізнес столиці наразі лише
починає розвиватися і щоро
приносить близь о $ 7 млн, тоді
я світі він дає понад $ 500
млрд приб т ів. Крім то о, Київ
щоро через неефе тивн ро-
бот сміттєперевізни ів ще й
втрачає до 70 млн рн.

План “чисте місто”
Äíÿìè íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ
Ìèõàéëî Øïàðèê çàÿâèâ, ùî íåâäîâç³
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè áóäå çàïðîïî-
íîâàíî ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ
òåíäåðà íà âèâåçåííÿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ.
Çà ñëîâàìè ïàíà Øïàðèêà, íàðàç³ ó ñòî-
ëèö³ ñêëàëàñÿ ñèòóàö³ÿ, ùî ïðèâàòí³
ñì³òòºâîçè ïðàöþþòü âèá³ðêîâî, ÷åðåç
ùî îêðåì³ ìàñèâè ì³ñòà ïîòîïàþòü ó ñòè-
õ³éíèõ çâàëèùàõ òà êóïàõ íåïîòðåáó.
“Íàðàç³ æ ïåðåâ³çíèê³â ñì³òòÿ â³äáèðàþòü
øëÿõîì òåíäåð³â, ÿê³ ïðîâîäÿòü ðàéîíè
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-åêñïëóàòà-
ö³éíèõ îðãàí³çàö³é”,— ðîçïîâ³â Ìèõàé-
ëî Øïàðèê. Çà éîãî ñëîâàìè, öå âïî-
ðÿäêóº ðîáîòó ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ,
àäæå íàðàç³ â îêðåìèõ ðàéîíàõ ì³ñòà ïðà-
öþþòü òðè ïåðåâ³çíèêè, à â ³íøèõ —
æîäíîãî.

Êð³ì òîãî, â³ä 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ì³ñü-
êà àäì³í³ñòðàö³ÿ íå äîïóñòèòü äî ðîáîòè
ñì³òòºâîçè, ÿê³ íå áóäóòü îñíàùåí³ ñèñ-
òåìîþ GPS — äëÿ â³äñòåæåííÿ äîïðàâ-
ëåííÿ â³äõîä³â, ùîá ïåðåâ³çíèêè ïðèáó-
âàëè çà ì³ñöåì ïðèçíà÷åííÿ, à íå íà ñòè-
õ³éí³ çâàëèùà íà îêîëèöÿõ Êèºâà.

Òàêîæ ì³ñüêà âëàäà ïîñèëèòü âèìîãè äî
ïåðåâ³çíèê³â (îáîâ’ÿçêîâîþ áóäå ñàí³òàð-
íà îáðîáêà ñì³òòºâîç³â òà êîíòåéíåð³â.—
“Õðåùàòèê”), à òàêîæ âèðîáèòü æîðñòê³
óìîâè äëÿ ó÷àñíèê³â òåíäåðà. Íàðàç³ æ ó
ñòîëèö³ âèâîçÿòü ïîáóòîâ³ â³äõîäè äåñÿò-
ê³â çî äâà ô³ðì, 10 ç íèõ êîíòðîëþþòü
90 % òðàíñïîðòóâàííÿ ñì³òòÿ ç Êèºâà.

Бізнес на відходах
Îäíàê ëèøå äåÿê³ ç 20 êîìïàí³é, ÿê³

ïðàöþþòü íàðàç³ íà ñòîëè÷íîìó ðèíêó
ñì³òòºïåðåâåçåííÿ, âèòðèìàº óìîâè êîí-
êóðñó. Öå “Êè¿âñïåöòðàíñ” òà “Ãð³íÊî”
(ðàçîì âîíè êîíòðîëþþòü ìàéæå 60 %
ðèíêó.— “Õðåùàòèê”), äå ìàøèíè îáëàä-
íàí³ ñèñòåìîþ GPS òà ìàþòü íàëåæí³
òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³.

Ïðîòå íàéãîëîâí³øîþ ñòîðîíîþ òåíäå-
ðó áóäå ö³íà, ÿêó ïåðåâ³çíèêè çàïðîïî-
íóþòü ì³ñüê³é âëàä³. Íàðàç³ êîæíà êîì-
ïàí³ÿ ìàº âëàñí³ òàðèôè, âèïèñàí³ â äî-
ãîâîðàõ ç³ ñòîëè÷íèìè ÆÅÎ. Íèí³øíüî-
ãî ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà âñòàíîâèëà òàê³
ö³íè: äëÿ êîìïàí³¿ ÒÎÂ “Êè¿âñïåö-
òðàíñ” — 23,76 ãðí/1 êóá. ì, À-ÒðàíÑ —
24,65 ãðí/1êóá. ì, çàâîä “Åíåðã³ÿ” —
10,36 ãðí/1 êóá. ì, ÒÎÂ “Åêîñåðâ³ñ-
ãðóï” — 15,6 ãðí/1 êóá. ì.

Âîäíî÷àñ, çà äàíèìè ÃÓ ç ïèòàíü ö³-
íîâî¿ ïîë³òèêè, ñîá³âàðò³ñòü âèâåçåííÿ 1
êóá. ì íåïîòðåáó êîøòóº 19,09 ãðí, òîæ
á³ëüø³ñòü ïåðåâ³çíèê³â çàÿâëÿº ïðî çáèò-
êè ³ íóëüîâó ðåíòàáåëüí³ñòü òàêîãî á³çíå-
ñó. ×åðåç öå âîíè âèá³ðêîâî óêëàäàþòü
óãîäè ç ÆÅÎ òà ïðàöþþòü â ïåðñïåêòèâ-
íèõ ðàéîíàõ.

Òîìó ïåðåâ³çíèêè ñâîºþ ÷åðãîþ âèìà-
ãàòèìóòü äîäàòêîâèõ ïðåôåðåíö³é òà

çá³ëüøåííÿ òàðèô³â ùå íà 30 %. Ì³ñüêà
âëàäà ïðàãíóòèìå çäåøåâèòè òðàíñïîð-
òóâàííÿ ñì³òòÿ òà ï³äâèùèòè ÿê³ñòü îá-
ñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â, ïðèáèðàþ÷è ç
ðèíêó äð³áí³ êîìïàí³¿, ÿê³ íå ìîæóòü
ÿê³ñíî îáñëóãîâóâàòè êèÿí.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ï³äïðèºìö³ ó â³äïîâ³äü
íà âèìîãè ñòîëè÷íî¿ âëàäè íàð³êàþòü íà
åêîíîì³÷íó íåîá´ðóíòîâí³ñòü òàðèô³â,
âñòàíîâëåíèõ ì³ñòîì, òà íàãîëîøóþòü,
ùî ñïðàâåäëèâîþ áóäå ö³íà áëèçüêî 30
ãðí/1 êóá. ì â³äõîä³â, àáè ðåíòàáåëüí³ñòü
ñòàíîâèëà 20 %. À çà ñëîâàìè ñï³âçàñíî-
âíèêà êîìïàí³¿ “Ãð³íÊî” Îëåêñàíäðà
Ãðèáàíà, íàðàç³ â ñòîëèö³ âèâîçèòè ñì³ò-
òÿ º “ñàìîãóáñòâîì”.

Îäíàê âèíèêàº ëîã³÷íå çàïèòàííÿ: ÷îìó
æ òîä³ ïåðåâ³çíèêè ïðàöþþòü íà öüîìó
ðèíêó òà íå éäóòü ç íüîãî, ³íâåñòóþ÷è â
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ì³ëüéîíè äîëàð³â (çà ñëî-
âàìè ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿ “Êè¿âñïåö-
òðàíñ”, àáè âèéòè íà “ñì³òòºâèé” ðèíîê
ñòîëèö³, ïîòð³áíî ëèøå $ 1 ìëí.— “Õðå-
ùàòèê”)? À öå îçíà÷àº, ùî ðèíîê íåíàñè-
÷åíèé, ïåðåáóâàº â çàðîäêîâîìó ñòàí³.

Âîäíî÷àñ, çà ñëîâàìè ñì³òòºïåðåâ³çíè-
ê³â, ðåíòàáåëüí³ñòü ó íèõ íàðàç³ íàáëè-
æàºòüñÿ äî íóëÿ, õî÷à çà ³ñíóþ÷èõ óìîâ
âîíà ìîæå áóòè 20 %. Òàê, íà äóìêó äè-
ðåêòîðà ô³ðìè “Àëüòôàòåð” (äî÷³ðíüî¿
ñòðóêòóðè í³ìåöüêî¿ êîìïàí³¿ VEOLIA.—
“Õðåùàòèê”) Ðîñòèñëàâà Ìàðòèíÿêà, òî-
ð³ê ï³äïðèºìñòâî ïðàöþâàëî ñîá³ íà çáè-
òîê, ëèøå íèí³øíüîãî ðîêó ïî÷àëè âè-
õîäèòè íà íóëüîâó ðåíòàáåëüí³ñòü. “Ñî-
á³âàðò³ñòü âèâåçåííÿ ñì³òòÿ â 2007-ìó ñòà-
íîâèëà 18 ãðí, íàì ïëàòèëè 3 ãðí, à 13
ãðí ìè âòðà÷àëè, òîæ íà ïî÷àòîê 2008-ãî
ô³ðìà çàáîðãóâàëà ìàòåðèíñüê³é ñòðóêòó-
ð³ â Í³ìå÷÷èí³ áëèçüêî 4 ìëí ãðí”,— ñêà-
çàâ “Õðåùàòèêó” ïàí Ìàðòèíÿê.

Îäíàê ñëîâà ï³äïðèºìö³â âèäàþòüñÿ
íåïåðåêîíëèâèìè, àäæå â ñòîëèö³ ùîðî-
êó çáèðàºòüñÿ 1,5 ìëí êóá. ì ñì³òòÿ, ³ ÿê-
ùî öþ öèôðó ïîìíîæèòè íà 23,76 ãðí
(ñåðåäíÿ âàðò³ñòü òðàíñïîðòóâàííÿ 1 êóá.
ì), çà ð³ê ïåðåâ³çíèêè çàðîáëÿòü ìàéæå
35 ìëí ãðí ($ 7 ìëí). Òîáòî ³íâåñòèö³ÿ $ 1
ìëí óæå ÷åðåç ð³ê ïðèíåñå ñåìèðàçîâèé
ïðèáóòîê, ÿêèé îñÿäå â êèøåíÿõ á³çíåñ-
ìåí³â, à íå â ì³ñüêîìó áþäæåò³, ç ÿêîãî
ïåðåâ³çíèêè âèìàãàþòü ùå é äîòàö³é (ëè-
øå íèí³øíüîãî ðîêó ñóìà “áîðãó” ïåðå-
â³çíèêàì ñÿãíóëà 25 ìëí ãðí.— “Õðåùà-
òèê”). Òàêèì ÷èíîì ùîðîêó ñòîëè÷íèé
áþäæåò âòðà÷àº ìàéæå 70 ìëí ãðí.

Âò³ì, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÒ “Êè¿âñïåö-
òðàíñ” Ôåä³ð Â³òò ñêàðæèòüñÿ, ùî ³ñíó-
þ÷³ òàðèôè íå äàäóòü çìîãè ï³äïðèºì-
ñòâó äîñòàòíüî çàðîáëÿòè â ìåæàõ 15 %
ðåíòàáåëüíîñò³. “Ãðîøåé, ÿê³ íàì ïåðå-
ðàõîâóþòü ³ç êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â, ëåä-
âå âèñòà÷àº íà áåíçèí äëÿ 200 àâòîìî-

á³ë³â, òîæ ò³ëüêè-íî êèÿíè çàòðèìàþòü
îïëàòó íàøèõ ïîñëóã, ³ ìè çìóøåí³ êó-
ïóâàòè áåíçèí ó áîðã, ÷åðåç ùî ñëóæáà
íå ðîçâèâàºòüñÿ”,— íàãîëîñèâ “Õðåùà-
òèêó” ïàí Â³òò. Íà éîãî äóìêó, ãîëîâ-
íîþ ïðè÷èíîþ çàíåïàäó öüîãî á³çíåñó â
ì³ñò³ º òå, ùî íåìàº îäíîãî âëàñíèêà
ñì³òòÿ — íàðàç³ ï³äïðèºìñòâà âîþþòü
ì³æ ñîáîþ, ïðîïîíóþ÷è ÆÅÎ íèçüê³ òà-
ðèôè, é äîãîâîðè ç íèìè óêëàäàþòü ëè-
øå íà ð³ê.

Світ заробляє мільярди
на смітті

Ó êðà¿íàõ ªÑ 50 % âèðó÷êè ñïåö³àë³-
çîâàíèõ íà óòèë³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâ çàáåç-
ïå÷óº ïðîäàæ âòîðñèðîâèíè. Çîêðåìà,
òîííà î÷èùåíîãî ñì³òòÿ ³ç âì³ñòîì ïëàñ-
òèêó êîøòóº íà ñâ³òîâîìó ðèíêó á³ëüøå,
ÿê 1 òèñ. ºâðî. À âèðîáè ç ïëàñòìàñè â
ì³ñüêèõ â³äõîäàõ ñòàíîâëÿòü 60 %.

Â Óêðà¿í³ æ çà òîííó ÏÅÒ ìîæíà îò-
ðèìàòè ëèøå 3 òèñ. ãðí, çäåá³ëüøîãî éî-
ãî åêñïîðòóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ îô³ñ-
íèõ ìåáë³â òà ³íøî¿ ïðîäóêö³¿. Òîííà ïå-
ðåðîáëåíîãî ïàïåðó íà âíóòð³øíüîìó
ðèíêó êîøòóº 1300 ãðí. Îäèí êîíòåéíåð
ñì³òòÿ (1,1 òîííè.— “Õðåùàòèê”) â Êè-
ºâ³ óòèë³çóþòü ëèøå 50 ãðí, à â ªâðîï³ çà
öå áåðóòü 25—35 ºâðî.

Ïðîòå íàéö³íí³øèìè â³äõîäàìè ââà-
æàºòüñÿ ëîì êîøòîâíèõ ìåòàë³â, ÿêèé
ñòàíîâèòü áëèçüêî 5 % òà ìîæå ïðèíî-
ñèòè ïðèáëèçíî $ 10 ìëí ùîðîêó, îäíàê
÷åðåç áðàê ïîòóæíîñòåé òà çíîøåí³ñòü
îáëàäíàííÿ çàâîäó “Åíåðã³ÿ” òîð³ê âäà-
ëîñÿ ïðîäàòè ëîìó íà 1 ìëí ãðí. Ìàéæå
90 % êîðèñíèõ ðåñóðñ³â âèêîðèñòîâóþòü
íå çà ïðèçíà÷åííÿì òà ïðîñòî âèâîçÿòü
íà ñì³òòºçâàëèùà.

À âò³ì, îðãàí³çàö³ÿ Federal Environ-
mental Executive ïîâ³äîìëÿº, ùî â ÑØÀ
ó ñôåð³ óòèë³çàö³¿ òà ïåðåðîáëåííÿ ñì³ò-
òÿ ïðàöþº áëèçüêî 2 ìëí îñ³á (ó Êèºâ³
ëèøå 2,5 òèñ. îñ³á.— “Õðåùàòèê”) òà 56
òèñ. ï³äïðèºìñòâ, ð³÷íèé îá³ã êîøò³â ÿêèõ
ñòàíîâèòü ïîíàä $ 236 ìëðä (áþäæåò Êè-
ºâà-2008 ñòàíîâèòü ëèøå $ 5 ìëðä.—
“Õðåùàòèê”). Òîä³ ÿê ëèøå ó ãàëóç³ âè-
ðîáíèöòâà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ çàä³ÿíî
1,4 ìëí îñ³á, â àâòîìîá³ëåáóäóâàíí³ —
1,2 ìëí.

Çà äàíèìè æ êîìïàí³¿ Veolia Environ-
mental Services, ó ñâ³ò³ ïðàöþº äî 300 òåï-
ëîâèõ åëåêòðîñòàíö³é, ùî âèêîðèñòîâó-
þòü ñì³òòÿ ÿê ïàëèâî. À çà ³íôîðìàö³ºþ
Âñåñâ³òíüîãî áàíêó, 2007 ðîêó â ñâ³ò³ âè-
ðîáëåíî ³ç âòîðñèðîâèíè 200 ìëí ìåò-
ðè÷íèõ òîíí ïàïåðó òà êàðòîíó, 450 ìëí
ìåòðè÷íèõ òîíí ð³çíîìàí³òíèõ ìåòàë³â òà
10 ìëí ìåòðè÷íèõ òîíí ïëàñòìàñè

Щоро сміття може приносити понад $ 7 млн чисто о приб т
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Ñòîëè÷í³ åíåðãåòèêè
çàâåðøàòü ð³ê 
ç³ çáèòêàìè
Íèí³ áîðã ñïîæèâà÷³â çà ñâ³òëî 
³ òåïëî âæå ïåðåâèùèâ 969 ìëí ãðí

Ó ñòîëèö³ ï³äêëþ÷àþòü áóäèí-
êè äî ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ.
ßê â³äîìî, íà öå ïîòð³áíî íå
äåíü ³ íå äâà. Òîìó ï³äãîòîâêó äî
îñ³ííüî-çèìîâîãî ñåçîíó åíåðãå-
òèêè ïî÷àëè çàâ÷àñíî. ßê ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïðàâë³í-
íÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” Ñåðã³é Òè-
òåíêî, ùå âë³òêó çàâåðøèëè âè-
ïðîáóâàííÿ òåïëîâèõ ìåðåæ. “Ó
òåïëó ïîðó âèÿâëåíî òà ë³êâ³äî-
âàíî 1054 ìàã³ñòðàëüíèõ ³ ðîçïî-
ä³ëü÷èõ ïîøêîäæåíü, ïåðåêëàäå-
íî 33 êì òðóáîïðîâîä³â,— ñêàçàâ
â³í.— Íà ÒÅÖ ³ â êîòåëüíÿõ â³ä-
ðåìîíòîâàíî ø³ñòü åíåðãîáëîê³â
òà 612 êîòë³â. Íèí³øíüîãî ðîêó
íà ðåìîíò òà îáñëóãîâóâàííÿ îá-
ëàäíàííÿ ô³íàíñîâèì ïëàíîì
ïåðåäáà÷åíî 90 ìëí ãðí”. Ïàí
Òèòåíêî äîäàâ, ùî äî 1 æîâòíÿ
êîìïàí³ÿ áóëà ïîâí³ñòþ ãîòîâà
äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó. Çà éîãî ñëîâàìè, ï³äêëþ÷à-
þòü ñèñòåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ â

äâà åòàïè. Òàê, ï³ä ÷àñ ïåðøîãî
òåïëî âæå íàä³éøëî â óñ³ ïîëî-
ãîâ³ áóäèíêè é ñòàö³îíàðè, 66
äèòñàäê³â òà 30 øê³ë. Äðóãèé åòàï
ïåðåäáà÷àº ï³äêëþ÷åííÿ äî ñèñ-
òåìè îïàëåííÿ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ð³çíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é â³äïîâ³äíî äî
ïîàäðåñíèõ ãðàô³ê³â. “Ïîïðè
ìàéæå 100 â³äñîòêîâó ãîòîâí³ñòü
äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó, â ñòîëè÷íèõ åíåðãåòèê³â º ÷è-
ìàëî ïðîáëåì,— ïîñêàðæèâñÿ
Ñåðã³é Òèòåíêî.— Íàñàìïåðåä
âîíè ïîâ’ÿçàí³ ç íåçàäîâ³ëüíèì
ô³íàíñîâèì ñòàíîì êîìïàí³¿, çó-
ìîâëåíèì çíà÷íèì áîðãîì ñïî-
æèâà÷³â çà íàäàí³ ïîñëóãè. Ðàçîì
³ç êðåäèòíèìè âèïëàòàìè, ðîç-
ðàõóíêàìè êîìïàí³¿ ïåðåä ïîñ-
òà÷àëüíèêàìè ðåñóðñ³â ñóìà íå-
âèïëàò íèí³ ñòàíîâèòü ïîíàä
ì³ëüÿðä ãðèâåíü”. Â³í äîäàâ, ùî
ñòàíîì íà 13 æîâòíÿ ñòîëè÷íà
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ âæå êîìïåí-

ñóâàëà åíåðãåòèêàì çáèòêè çà íà-
äàí³ ïîñëóãè ç òåïëîïîñòà÷àííÿ
çà òàðèôàìè, ÿê³ íèæ÷³ â³ä åêî-
íîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ. Òàê, ³ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó âæå íàä³éøëî
259 ìëí ãðí, ùî ñòàíîâèòü 61
â³äñîòîê ïîòðåáè.

Ñåðã³é Òèòåíêî ïîâ³äîìèâ òà-
êîæ, ùî íà ñåðåäèíó æîâòíÿ ëè-
øå áîðã ñïîæèâà÷³â çà ñâ³òëî ³
òåïëî ïåðåâèùèâ 969 ìëí ãðí.
Çîêðåìà, çà òåïëîâó åíåðã³þ â³í
ñòàíîâèòü 546,5 ìëí ãðí, à çà
åëåêòðè÷íó — ïîíàä 422 ìëí ãðí.
“Íàéá³ëüøèìè íåïëàòíèêàìè º
ÊÏ Óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, ÿêå âèííå êîìïàí³¿
497 ìëí ãðí,— ñêàçàâ â³í.— Äå-
ùî ìåíøå çàáîðãóâàëè “Êè¿ââî-
äîêàíàë” (357 ìëí ãðí), çà â³äîì-
÷å æèòëî (111 ìëí ãðí), ÆÁÊ
(47,8 ìëí ãðí)”. Ãîëîâíèé åíåð-
ãåòèê ñòîëèö³ äîäàâ, ùî, êð³ì
öüîãî, çàãàëüíèé áîðã çà áëàêèò-
íå ïàëèâî ðàçîì ³ç òðàíñïîðòó-
âàííÿì íèí³ çð³ñ äî 42 ìëí ãðí.
À öå ÷åðåç îáìåæåííÿ îáñÿã³â ãà-
çîïîñòà÷àííÿ êîòåëåíü ô³ë³àë³â
“Òåïëîâ³ ìåðåæ³” òà “Æèòëîòåï-
ëîåíåðãî” ìîæå ïðèçâåñòè äî çà-
òðèìêè ïîäà÷³ òåïëà.

Ïàí Òèòåíêî ââàæàº, ùî â ñè-
òóàö³¿, êîëè òàðèô íà òåïëîâó
åíåðã³þ íå ïîêðèâàº ¿¿ ñîá³âàðòî-
ñò³, çáèòêè êîìïàí³¿ â 2008 ðîö³
ñòàíîâèòèìóòü 801 ìëí ãðí. “² öå
ò³ëüêè çà òåïëîâó åíåðã³þ,— ïî-
ÿñíèâ â³í.— Ùîïðàâäà, ó ì³ñüêî-
ìó áþäæåò³ íà êîìïåíñàö³þ çà
òåïëîâèðîáíèöòâî ïåðåäáà÷åíî
408 ìëí ãðí. Òàêèì ÷èíîì, íèí³
äîõ³ä “Êè¿âåíåðãî” â³ä ðåàë³çàö³¿
òåïëîåíåðã³¿ íå ïîêðèâàº íàâ³òü
âàðòîñò³ ïàëèâà”

Çàîêåàíñüêèé 
äîñâ³ä
Çà ì³ñÿ÷íó çàðïëàòó àìåðèêàíñüêèé 
ó÷èòåëü ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ êóïèòè àâòî
Àííà ÏÀØÊÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Нещодавно раїнсь і ос-
вітяни поверн лися з від-
рядження до США, де на-
вчалися прем дрощей
амери ансь ої системи.
За 10 днів поб вали в
амери ансь их ш олах,
бібліоте ах, спіл валися
з чнями та вчителями.
Перева и та недолі и
системах обох раїн мо -
ли пізнати безпосередньо
на пра тиці.

Ïðèâàòíà äåöåíòðàë³çîâàíà
òðèð³âíåâà — öå àìåðèêàíñüêà
øêîëà. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ÑØÀ
çà ðîçì³ðàìè íàãàäóº ðàéîííå
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ó Êèºâ³ é çàé-
ìàºòüñÿ ïåðåâàæíî ðîçïîä³ëîì
êîøò³â ñåðåä øê³ë. Äëÿ ïîð³âíÿí-
íÿ Þð³é Áàãëàé, íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè òà
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
Êèºâà, äåìîíñòðóº ñòîëè÷íó ïðî-
ãðàìó ðîçâèòêó îñâ³òè — äîñèòü
ñîë³äíå âèäàííÿ. Àíàëîã³÷íà ïðî-
ãðàìà àìåðèêàíñüêèõ êîëåã óì³-
ùàºòüñÿ íà ìàëåíüêîìó áóêëåò³.

“Ïî-ïåðøå, â ÑØÀ òðèð³âíå-
âà øêîëà: ïî÷àòêîâà, ñåðåäíÿ òà
âèùà,— ïîÿñíèâ Þð³é Áàãëàé.—
Ïîâíà ñåðåäíÿ îñâ³òà íå º îáî-
â’ÿçêîâîþ, ÿê ó íàñ. Äèïëîìè ïðî
çàê³í÷åííÿ âèùî¿ øêîëè îòðèìó-
þòü ëèøå 60% ó÷í³â”. Ùîäî òåñ-
òóâàííÿ, òî éîãî ìàº ïðîéòè êî-
æåí, õòî õî÷å âñòóïèòè äî âèùî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Àëå, íà
â³äì³íó â³ä Óêðà¿íè, äå êîíòðî-
ëþº ÿê³ñòü îñâ³òè äåðæàâà, òàì öå
ïèòàííÿ â êîìïåòåíö³¿ ïðèâàòíèõ
ô³ðì. “Çâè÷àéíî, îäðàçó âèíèêàº
çàïèòàííÿ: ÿê ïðèâàòíà ô³ðìà ìî-
æå ïðîâåñòè îá’ºêòèâíå òåñòóâàí-

íÿ? — äèâóºòüñÿ ïàí Áàãëàé.—
Àëå íàñ çàïåâíèëè, ùî ïðîáëåì
ç öèì ùå íå âèíèêàëî”. Äëÿ çðó÷-
íîñò³ âèïóñêíèê³â òåñòóâàííÿ
ìîæíà çàìîâèòè íà áóäü-ÿêèé
äåíü, íàâ³òü îáðàòè ïåâíå ì³ñöå.

Óêðà¿íñüê³ îñâ³òÿíè ïîçàçäðèëè
òåõí³÷íîìó îñíàùåííþ øê³ë. Ó
áàãàòüîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ óñ³
ó÷í³ ìàþòü ïåðñîíàëüí³ êîìï’þ-
òåðè, îòîæ ëåêö³¿ âèêëàäà÷³â ìà-
þòü ó åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Àá-
ñîëþòíî âñ³ øêîëè çàáåçïå÷åíî
wi-fi — áåçäðîòîâèì ³íòåðíåòîì.
Çâè÷àéíî, º é ïðîáëåìè. Îäíà ç
ãîëîâíèõ, çà ñëîâàìè Þð³ÿ Áàã-
ëàÿ,— õàð÷óâàííÿ: “Â Óêðà¿í³ öåé
ïðîöåñ êîíòðîëþº óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òè. Ä³òè ïîâèíí³ îòðèìóâàòè
çäîðîâó çáàëàíñîâàíó ¿æó. Â 1970-
õ ðîêàõ â Àìåðèö³ òàêîæ áóëà òà-
êà ïðîãðàìà. Àëå ç ðîêàìè çäîðî-
âî¿ ¿æ³ ñòàâàëî âñå ìåíøå. Òåïåð
ó êîæí³é øêîë³ º àâòîìàòè, äå
ìîæíà êóïèòè ñîëîäêó ãàçîâàíó
âîäó, øîêîëàäêè, ÷èïñè òîùî.
Áàãàòî ñòàðøîêëàñíèê³â ìàþòü
ïðîáëåìè ³ç íàäëèøêîâîþ âàãîþ.
Äî ñëîâà, â îäí³é ç³ øê³ë ç öèì
áîðþòüñÿ òàê: ï³ä ÷àñ çàíÿòü ìîæ-
íà êóïóâàòè ëèøå ä³ºòè÷í³ ïðî-
äóêòè. Ï³ñëÿ æ — ìîæåø ¿ñòè âñå,
ùî çàáàæàºø”.

À îñü ïàòð³îòè÷íå âèõîâàí-
íÿ — ñàìå òîé äîñâ³ä, ÿêèé òðå-
áà ïåðåéíÿòè. Òàìòåøí³ ó÷í³ ìî-
æóòü íå çíàòè ÷îãîñü ïðî ³íø³
êðà¿íè, à ïðî ñâîþ ðîçêàæóòü óñå
â äåòàëÿõ. Îêð³ì òîãî, ïðîô³ëü-
íå íàâ÷àííÿ, ÿêå ó íàñ ò³ëüêè ïî-
÷èíàþòü ðåàë³çîâóâàòè, òàì óæå
äàâíî ä³º. “Òàê, çàðïëàòà ó àìå-
ðèêàíñüêèõ â÷èòåë³â äîñòîéíà —
â³ä 50 äî 100 òèñÿ÷ äîëàð³â íà
ð³ê,— ï³äñóìîâóº Þð³é Áàãëàé.—
Çà ì³ñÿ÷íó çàðïëàòó â÷èòåëü ìî-
æå äîçâîëèòè ñîá³ êóïèòè àâòî.
À âò³ì, ïîáà÷èâøè óñå íà âëàñ-
í³ î÷³, ðîçóì³ºø: öå íå òà Àìå-
ðèêà, ÿêó ïîêàçóþòü íàì ïî òå-
ëåâ³çîðó”

Головне правління з питань взаємодії з засобами масової
інформації та зв'яз ів з ромадсь істю ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця:
Головно о спеціаліста відділ теле ом ні ацій та еле тронних засобів

масової інформації.
Вимо и до андидатів:
- вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- знання раїнсь ої мови;
- знання та володіння па етом про рам Microsoft office (Word, Excel);
- досвід роботи в ор анах державної влади не менше 3 ро ів.
До менти для часті он рсі приймаються протя ом місяця з дня

оп блі вання о олошення за адресою: м.Київ, в л. Хрещати , 44,
онта тний телефон: 278-19-73.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фахівці АК "Київенер о" вчасно під от валися до по-
чат опалювально о сезон . Ще вліт під час випро-
б вання теплових мереж виявлено та лі відовано 1054
ма істральних і розподільчих пош оджень, пере ладе-
но 33 м тр бопроводів, відремонтовано шість енер о-
бло ів та 612 отлів. Наразі енер ети и вже подали
тепло в поло ові б дин и й стаціонари, 66 дитсад ів
та 30 ш іл. На черзі — житлові б дин и. Попри це, в
"Київенер о" с аржаться на незадовільний фінансовий
стан, з мовлений чималим бор ом споживачів за на-
дані посл и. Разом із редитними виплатами, розра-
х н ами омпанії перед постачальни ами рес рсів с -
ма невиплат нині становить понад мільярд ривень.

Хоча "Київенер о" вчасно під от валася до почат опалювально о сезон , в омпанії с аржаться на незадовільне
фінанс вання

хрещатик

Передплатні ціни (з серпня)

на місяць — 5 рн. 29 оп.
на 2 місяця — 10 рн. 78 оп.
на 3 місяця — 15 рн. 52 оп.
на 4 місяця — 20 рн. 56 оп.
на 5 місяців — 25 рн. 30 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 19 рн. 92 оп.
на 2 місяця — 40 рн. 04 оп.
на 3 місяця — 59 рн. 41 оп.
на 4 місяця — 79 рн. 08 оп.
на 5 місяців — 98 рн. 45 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК

2209461308
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Випуск №94 (527)
середа, 15 жовтня
2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

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

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину Галюку
Олександру Миколайовичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Горького, 40 

у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1438/4271 від 13 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ãàëþêó Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãîðüêîãî, 40 ó Ñîëîì'ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãàëþêó Îëåê-
ñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãîðüêîãî, 40 ó Ñîëîì'ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãàëþêó Îëåêñàíäðó Ìè-
êîëàéîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.12.2005 ¹ 19-10970, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 23.06.2006 ¹ 06-6-
25/2465, â. î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³-
òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 11.05.2006
¹ 2867, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 02.04.2007 ¹ 03-16/450-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ïðèáîð³â ³ ïîñóäó ³ì. Äçåðæèíñüêîãî çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ³ñíóþ÷èé çàâîä ³ äî-
çâ³ë íà áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷îãî êîðïó-
ñó ³ ðåêîíñòðóêö³þ çàâîäó".

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "²ÍÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ":

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 17.08.2007 ¹ 19-8417 òà â³ä
31.08.2007 ¹ 09-9030, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 27.08.2007 ¹ 6690,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 23.08.2007 ¹ 05-08/5588,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.08.2007 ¹ 6337, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" ÂÀÒ "Êè-
¿âïðîåêò" â³ä 06.08.2007 ¹ 2427, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 03.08.2007 ¹ 22-
1974/35.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 "Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³í-
æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà".

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Крапівіній Валентині Дмитрівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Карла Маркса, 15=а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1387/4220 від 6 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êðàï³â³í³é Âàëåíòèí³ Äìèòð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 15-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êðàï³â³í³é Âà-
ëåíòèí³ Äìèòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 15-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êðàï³â³í³é Âàëåíòèí³
Äìèòð³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.4. 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".

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 13.05.2005 ¹ 19-3823, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.09.2005
¹ 6348, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
10.06.2005 ¹ 071/04-4-19/2592.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

"ІНБУДІНВЕСТ" земельної ділянки 
для реконструкції, будівництва, 
експлуатації та обслуговування

адміністративно=офісного комплексу 
з підземним паркінгом 

та гостьовою автостоянкою 
на вул. Хорива, 55 (літ. К) 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1441/4274 від 13 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²Í-
ÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ" äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà ãîñòüîâîþ àâòî-
ñòîÿíêîþ íà âóë. Õîðèâà, 55 (ë³ò. Ê) ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèàçà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²ÍÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ", çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,13 ãà äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíî-
ãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà
ãîñòüîâîþ àâòîñòîÿíêîþ íà âóë. Õîðè-
âà, 55 (ë³ò. Ê) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, çà-
êð³ïëåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 21.02.67 ¹ 272
"Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà çàâîäîì ñòîëîâèõ
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Про передачу громадянину Шевченку Олегу
Андрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Тургенєва,43 у Дарницькому

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1386/4219 від 6 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Øåâ÷åíêó Îëåãó Àíäð³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Òóðãåíºâà, 43 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Øåâ÷åíêó
Îëåãó Àíäð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Òóðãåíºâà, 43 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Øåâ÷åíêó Îëåãó Àíäð³-
éîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

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

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

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.08.2003 ¹ 19-1486, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.08.2003 ¹ 119/04-4-
10/278, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 09.07.2003 ¹ 5018.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення Печерської районної 
у м. Києві державної адміністрації 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно=транспортної інфраструктури 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1413/4246 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення Печерської районної у м. Києві державної адміністрації від 11.10.07 № 090�3075/в�24, прото�
кол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 20.11.07
№ 29, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Ïå÷åðñüêó ðàéîííó ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ â³ä ñïëà-
òè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 41,68
òèñ. ãðí. ó çâ'ÿçêó ³ç çì³íîþ ôóíêö³î-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåíü æèò-
ëîâî¿. êâàðòèðè ¹ 75 áóäèíêó ¹ 26/1 íà
áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,00
êâ. ì íà íåæèòëîâ³.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

7. Ãðîìàäÿíö³ Êîâòîíþê Îëåí³ Ìèõàé-
ë³âí³:

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

7.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäî-
âè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà.

7.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

7.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 30.11.2006 ¹ 01-
04/1235, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá'ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà "ÊÈ¯ÂÇÅ-
ËÅÍÁÓÄ" â³ä 03.03.2004 ¹ 148-350, Äåð-
æàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ïëå-
ñî" â³ä 23.09.2002 ¹ 904, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.02.2006
¹ 19-1458, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêî-
ëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
30.06.2004 ¹ 08-8-20/3237, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
27.05.2004 ¹ 3725.

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

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

Про передачу громадянці 
Ковтонюк Олені Михайлівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель 
і споруд на вул. Старообухівській, 2=н 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1394/4227 від 6 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 2-í ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à
ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âè-
çíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñòà-
ðîîáóõ³âñüê³é, 2-í ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, ç çîíè ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â äî
òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè òà
äîðó÷èòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó "²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà"
ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³-
íè äî ãðàô³÷íî¿ òà òåêñòîâî¿ ÷àñòèí Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó
ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïå-
ð³îä äî 2020 ðîêó.

3. Âíåñòè çì³íè äî "Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà", çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-

ðåë³êó ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â (òàáëèöÿ 15) çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòà-
ë³ 32 âèä³ë³â 1, 3 Êîí÷à-Çàñï³âñüêîãî ë³ñ-
íèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ë³ñî-
ïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî "Êîí÷à-Çàñïà".

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êîâòîíþê Îëåí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 2-í ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 32 âèä³ë³â 1, 3 Êîí-
÷à-Çàñï³âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà "Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî
"Êîí÷à-Çàñïà" äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 30.11.2006 ¹ 01-
04/1235).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîâòîíþê Îëå-
í³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 2-í ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

1. Ïðèïèíèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó òðåñòó "Êè¿âì³ñüêáóä-7" ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 19.07.76
¹ 756/26 "Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òðåñòó "Êè¿âì³ñüêáóä-7" Ãîëîâêè¿â-
ì³ñüêáóäó â òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ, ï³ä
áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷èõ áàç", ïëîùåþ 
0,01 ãà òà â³äíåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Óêðà-

¿íñüêà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè (ðîçøè-
ðåííÿ ³ñíóþ÷î¿ áàçè) íà âóë. Ëþáîìèð-
ñüê³é, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ¹ 1 ïëîùåþ 0,0729 ãà íà Ñòî-
ëè÷íîìó øîñå, 54 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, ÿêà íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñ-
íîñò³ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíà
êîìïàí³ÿ" íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.06.2005,
àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 08.06.2005, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó
ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

"Українська гірничо=металургійна компанія"
земельних ділянок 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування 

виробничо=технологічної бази 
(розширення існуючої бази) 

на вул. Любомирській, 3 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1404/4237 від 6 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 20, 93, 123,
124, пункту "а" статті 141 Земельного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України
від 11.04.2002 № 502 "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають
у власності громадян або юридичних осіб", розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
них ділянок та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Українська гірни�
чо�металургійна компанія" від 13.06.2005 № 2817, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
03.03.2006 ¹ 10-8-00052, òà â³äíåñòè ¿¿ äî
çåìåëü ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ'ÿç-
êó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ³ äîçâîëèòè âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè (ðîçøè-
ðåííÿ ³ñíóþ÷î¿ áàçè).

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷î-ìå-
òàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ", çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âè-
ðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè (ðîçøèðåííÿ
³ñíóþ÷î¿ áàçè) íà âóë. Ëþáîìèðñüê³é, 3 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,04 ãà — çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 3 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,03
ãà, çîêðåìà ïëîùåþ 0,01 ãà — çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè; ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíà
êîìïàí³ÿ":

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè òà ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.06.2006 ¹ 19-5347 òà óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.09.2005 ¹ 071/04-4-
19/4273.

5.5. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
03.03.2006 ¹ 10-8-00052.

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

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

6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè òà ïðàâà
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî
äî âèìîã ñòàòåé 140, 141, 143 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

Про передачу громадянину Нетребі Петру
Севастяновичу, члену садівничого товариства
"Трикотажник" Дарницького району м. Києва,

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення колективного садівництва 

на вул. Садовій, 66, діл. 2 у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1395/4228 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Íåòðåá³ Ïåòðó Ñåâàñòÿíîâè÷ó, ÷ëå-
íó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà "Òðèêîòàæíèê"
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 66, ä³ë. 2 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Íåòðåá³ Ïåò-
ðó Ñåâàñòÿíîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òî-
âàðèñòâà "Òðèêîòàæíèê" Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ
âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 66, ä³ë. 2 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Íåòðåá³ Ïåòðó Ñåâàñòÿ-
íîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà
"Òðèêîòàæíèê" Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 07.06.2006 ¹ 19-4617,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.10.2004
¹ 071/04-4-19/3623, â. î. ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ¹ 19-9279,

äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" ÂÀÒ "Êè¿â-
ïðîåêò" â³ä 20.05.2005 ¹ 1020, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 08.07.2005
¹ 4441, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
02.12.2005 ¹ 06-6-25/6942, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
24.10.2006 ¹ 03-344/832-Â.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

"Лавіком Плюс" земельної ділянки 
для реконструкції з надбудовою, 
експлуатації та обслуговування

адміністративного будинку 
на вул. Верхній Вал, 60=б

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1400/4233 від 6 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ëàâ³êîì Ïëþñ", çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ç íàäáóäîâîþ, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèí-
êó íà âóë. Âåðõí³é Âàë, 60-á ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ'ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ð³øåí-
íÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä
04.11.2005 ¹ 14/669, ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä-
÷åííÿ ÁÒ² â³ä 27.03.2007 ¹ 2304-Ï) çà ðà-
õóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 9 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 08.11.2001 ¹ 85/1519 "Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ", ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
14.01.2003 ¹ 85-6-00034 (ëèñò-çãîäà â³ä
25.08.2005 ¹ 204).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Ëàâ³êîì Ïëþñ":

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

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

2.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 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".

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

2.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 03.05.2007 ¹ 03-0362.

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

3. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.01.2003
¹ 85-6-00034 (ëèñò-çãîäà òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ëàâ³êîì" â³ä
25.08.2005 ¹ 204) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-
âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Ëàâ³êîì Ïëþñ".

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 9 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
08.11.2001 ¹ 85/1519 "Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ".

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки суб'єкту
підприємницької діяльності — фізичній особі

Клименку Євгену Ростиславовичу для
будівництва, експлуатації та обслуговування

міні=маркету на вул. Маршала
Малиновського, 15/3 в Оболонському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1401/4234 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñóá'ºêòó
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é
îñîá³ Êëèìåíêó ªâãåíó Ðîñòèñëàâîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ì³í³-ìàðêåòó íà âóë. Ìàðøàëà
Ìàëèíîâñüêîãî, 15/3 â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 21.08.75 ¹ 813/4 "Ïðî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óïðàâë³ííþ ï³äïðè-
ºìñòâ êîìóíàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñüê-
âèêîíêîìó ï³ä áóä³âíèöòâî ãîòåëþ íà æèò-
ëîâîìó ìàñèâ³ "Îáîëîíü" â Ì³íñüêîìó
ðàéîí³" (ëèñò-çãîäà â³ä 07.02.2006 ¹ 059-
325), ïëîùåþ 0,03 ãà òà çàðàõóâàòè ¿¿ äî
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

3. Ïåðåäàòè ñóá'ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Êëèìåíêó ªâ-
ãåíó Ðîñòèñëàâîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,03 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ì³í³-ìàðêåòó
íà âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî, 15/3 â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè.

4. Ñóá'ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Êëèìåíêó ªâãåíó
Ðîñòèñëàâîâè÷ó:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ 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.

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

4.4. Ïðîâåñòè áëàãîóñòð³é äèòÿ÷îãî ìàé-
äàí÷èêà, ðîçòàøîâàíîãî íà ïðèëåãë³é òå-
ðèòîð³¿.

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
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êîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 27.12.99
¹ 76-5-00040.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
"Êè¿âåëåêòðîìîíòàæ":

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

2.2. Âèêîíóâàòè óìîâè íàäàííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 äîäàò-
êà 21 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 08.07.99 ¹ 348/449 "Ïðî íàäàííÿ òà âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê".

2.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ùîäî âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïî-

ñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ.

2.4. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïîâåðíóòè ¿¿ ó
ñòàí³, ïðèäàòíîìó äëÿ ïîäàëüøîãî âèêî-
ðèñòàííÿ. 

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1396/4229 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину Сорокіну
Олександру Миколайовичу земельної ділянки

для реконструкції нежитлової будівлі під
аптеку, її подальших експлуатації та

обслуговування на вул. Академіка Туполева,
24, літ. Б у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1406/4239 від 6 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ñîðîê³íó Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè-
÷ó äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³
ï³ä àïòåêó, ¿¿ ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëå-
âà, 24, ë³ò. Á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñîðîê³íó
Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä àïòåêó, ¿¿ ïîäàëü-
øèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë.
Àêàäåì³êà Òóïîëåâà, 24, ë³ò. Á ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè, ó çâ'ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíî-
ñò³ íà íåæèòëîâó áóä³âëþ (äîãîâ³ð êóï³â-
ë³-ïðîäàæó íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä
05.04.2002, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä
09.04.2002, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà
áàíêðóòà â ïðîöåñ³ ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâà
â³ä 05.04.2002 ¹ 15/13-1, àêò ïðèéîìó-ïå-
ðåäà÷³ â³ä 05.04.2002).

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñîðîê³íó Îëåêñàíäðó
Ìèêîëàéîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í 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.

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

çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà".

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.02.2004 ¹ 19-1774, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 11.04.2003 ¹ 2318, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 22.01.2004 ¹ 08-8-
20/9513 òà â³ä 24.12.2003 ¹ 10-10-12/8278,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
02.12.2004 ¹ 001-09/6832, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
09.11.2005 ¹ 03-23/1330, òà â àêò³ îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 08.10.2003
¹ 291.

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

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

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 13 òà äîäàòîê 13 äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 04.02.99
¹ 133/234 "Ïðî íàäàííÿ òà âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê".

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

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

4.7. Ïåðåðàõóâàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
ÿê êîìïåíñàö³þ âèòðàò çà ³íæåíåðíó ï³ä-
ãîòîâêó òà ã³äðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

4.8. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 08.06.2004 ¹ 19-4958, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 09.08.2004 ¹ 5796.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення поліклініці № 2
Шевченківського району м. Києва 

права користування земельною ділянкою 
для експлуатації та обслуговування 

будинку поліклініки на вул. Пимоненка, 10 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1405/4238 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України та постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 № 563�12 "Про земельну реформу" та розглянувши технічну документацію із землеустрою що�
до оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèãî-
òîâëåííþ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî ïðè-
âàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíî-
ìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à ïèòàí-
íÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àòêó áó-
ä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-

äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 "Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà".

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про передачу в оренду земельної ділянки
відкритому акціонерному товариству

"Київелектромонтаж" для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку

БМУ=2 на вул. Великій Васильківській, 41=б
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1402/4235 від 6 грудня 2007 року

У зв'язку з закінченням строку користування земельною ділянкою відкритого акціонерного товариства
"Київелектромонтаж" на вул. Великій Васильківській, 41�б у Печерському районі м. Києва, відповідно до
статей 93, 124 Земельного кодексу України та частини четвертої статті 16 Закону України "Про оренду зем�
лі" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó "Êè¿âåëåêòðîìîíòàæ", çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,037 ãà äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî áóäèíêó ÁÌÓ-2 íà âóë. Âåëèê³é Âà-

ñèëüê³âñüê³é, 41-á ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, íàäàíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 21 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.07.99 ¹ 348/449 "Ïðî
íàäàííÿ òà âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê",
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äî-
ãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðî-

1. Îôîðìèòè ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2 Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðàâî
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,66 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó ïî-
ë³êë³í³êè íà âóë. Ïèìîíåíêà, 10 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
07.12.87 ¹ 1184 (äîäàòîê ¹ 5) "Îá îòâî-
äå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷-
ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà îáúåêòîâ".

2. Ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2 Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà:

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

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

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

2.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 11.04.2007 ¹ 03-23/591-Â.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  15 жовтня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про часткове звільнення гр. Адамович І. Г. 

від сплати пайової участі (внеску) у створенні
соціальної та інженерно=транспортної

інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1372/4205 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Адамович І. Г. від 18.09.07 № 1/779 та протокол засідання постійної комісії Київради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.10.07 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Àäàìîâè÷ ²ííó Ãåîð-
ã³¿âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êè-
ºâà â ñóì³ 13,795 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ³ç ðå-
êîíñòðóêö³ºþ ç ðîçøèðåííÿì ÷àñòèíè
ïðèâàòíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ë³ò. "À"
(çàãàëüíà ïëîùà áóäèíêó 372,20 êâ. ì) íà

âóë. Åñòîíñüê³é, 34 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Âîëîñàºâà Àíàòîë³ÿ ²âà-
íîâè÷à, ãð. Âîëîñàºâà Â³òàë³ÿ Àíàòîë³éî-
âè÷à òà ãð. Âîëîñàºâó Âàëåíòèíó Áîðèñ³â-
íó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³
3,38 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ³ç ïðèáóäîâîþ äî
÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó ë³ò. "À" (çà-
ãàëüíà ïëîùà êâàðòèðè ¹ 1 — 89,60 êâ.

ì) ó ïðîâ. Òàãàíðîçüêîìó, 12-à ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий1. Çâ³ëüíèòè ÏÏ Ñåìåí÷åíêà Âàëåð³ÿ

Ìèõàéëîâè÷à â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà Êèºâà â ñóì³ 20 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ³ç
ðåêîíñòðóêö³ºþ ÷àñòèíè ï³äâàëüíèõ ïðè-
ì³ùåíü äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè êîìï'þ-
òåðíîãî êëóáó íà âóë. ×åðâîíîàðì³é-

ñüê³é, 132 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 256,10 êâ. ì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Çàõàð÷åíêà Ñåðã³ÿ Ìè-
êîëàéîâè÷à â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà
Êèºâà â ñóì³ 18,49 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ç áó-
ä³âíèöòâîì ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áó-
äèíêó ë³ò. "À" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 361,70
êâ. ì (çà äàíèìè ÁÒ²) ó ïðîâ. Ìàðøàêà,

9 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення ПП Семенченка В. М.
від сплати пайової участі 

(внеску) у створенні соціальної 
та інженерно=транспортної інфраструктури 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1376/4206 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення ПП Семенченка В. М. від 18.07.07 № 1/614 та протокол засідання постійної комісії Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.10.07 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про часткове звільнення гр. Захарченка С. М.
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної та інженерно=
транспортної інфраструктури 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1373/4206 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Захарченка С. М. від 25.09.07 № 1/803 та протокол засідання постійної комісії Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.10.07 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. ×àñòêîâî çâ³ëüíèòè óïðàâë³ííÿ êà-
ï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ³íâåñòèö³é Ì³-
í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â
ñóì³ 1025,20 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ç áóä³â-
íèöòâîì æèòëîâîãî áóäèíêó (çàãàëüíà
ïëîùà êâàðòèð 19968,30 êâ. ì) ç âáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ñëóæá çàãàëüíîþ ïëîùåþ 97,11
êâ. ì òà áóä³âíèöòâîì ïðèáóäîâàíèõ
ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1550,02

êâ. ì äî ³ñíóþ÷î¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³â-
ë³ íà âóë. Áàêèíñüê³é, 37/41 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî çä³éñíþ-
âàëîñü çà ðàõóíîê âèäàòê³â ³ç Äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó Óêðà¿íè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення 
управління капітального будівництва 

та інвестицій Міністерства внутрішніх справ
України від сплати пайової участі 

(внеску) у створенні соціальної 
та інженерно=транспортної інфраструктури 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1378/4211 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), керуючись
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.07 № 40 "Про встановлення граничного розмі�
ру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно�транспортної та соціальної інфраструктури
населених пунктів", враховуючи звернення управління капітального будівництва та інвестицій Міністерства
внутрішніх справ України від 01.11.07 № 1/936 і протокол засідання постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку від 20.11.07 № 29, Київська міська рада

Про звільнення гр. Волосаєва А. І., 
гр. Волосаєва В. А. та гр. Волосаєвої В. Б. 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної та інженерно=

транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1374/4207 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Волосаєвої В. Б. від 18.09.07 № 1/780, протокол засідання постійної комісії Київради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.09.07 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про звільнення гр. Пилипенка Г. М. 
та гр. Пилипенко О. С. від сплати 

пайової участі (внеску) у створенні соціальної
та інженерно=транспортної інфраструктури 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1377/4210 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Пилипенко О. С. від 09.10.07 № 1/838 та протокол засідання постійної комісії Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 20.11.07 № 29, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ïèëèïåíêà Ãðèãîð³ÿ
Ìàêñèìîâè÷à òà ãð. Ïèëèïåíêî Îëüãó
Ñïèðèäîí³âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà â ñóì³ 15,79 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ç áó-
ä³âíèöòâîì ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áó-
äèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 115,70 êâ. ì (çà

äàíèìè ÁÒ²) íà âóë. Ìèðó, 11-11-À â Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення гр. Кія О. Д. 
від сплати пайової участі 

(внеску) у створенні соціальної 
та інженерно=транспортної інфраструктури 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1375/4208 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Кія О. Д. від 31.07.07 № 1/658 та протокол засідання постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку від 11.09.07 № 24, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ê³ÿ Îëåãà Äìèòðîâè÷à â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ñóì³ 20 òèñ. ãðí
ó çâ'ÿçêó ³ç çì³íîþ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ïðèì³ùåíü æèòëîâî¿ êâàðòèðè ¹ 34
áóäèíêó ¹ 33 íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 88,50 êâ. ì íà íåæèòëîâ³ ç ïîäàëüøèì

âèêîðèñòàííÿì ï³ä ïîñëóãè íàñåëåííþ ïî
îáñëóãîâóâàííþ äèòÿ÷èõ ñâÿò.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:
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Ñâÿòîñëàâ ²ãîðåâè÷ – ì³öü 
Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè

Çà ñòàðîðóñüêèì ë³òîïèñîì,
Ñâÿòîñëàâ áóâ ºäèíèì ñèíîì êè-
¿âñüêîãî êíÿçÿ ²ãîðÿ ³ êíÿãèí³
Îëüãè. Ð³ê éîãî íàðîäæåííÿ òî÷-
íî íå â³äîìèé. Çã³äíî ç ²ïàò³¿â-
ñüêèì ñïèñêîì "Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿ-
íèõ ë³ò", íàðîäèâñÿ 942 ðîêó,
ïðîòå â ³íøèõ ñïèñêàõ, íàïðè-
êëàä, Ëàâðåíò³¿âñüêîìó, òàêîãî
çàïèñó íåìàº. ²ñòîðèê Â. Í. Òà-
ò³ùåâ íàçèâàº òàêîæ ðîêîì íàðî-
äæåííÿ 920-é, ïîñèëàþ÷èñü íà
Ðîñòîâñüêèé ³ Íîâãîðîäñüêèé
ìàíóñêðèïòè.

Ñâÿòîñëàâ ñòàâ ïåðøèì â³äî-
ìèì êè¿âñüêèì êíÿçåì ³ç ñëî-
â’ÿíñüêèì ³ì’ÿì, õî÷à éîãî áàòü-
êè ìàëè ³ìåíà ñêàíäèíàâñüêîãî
ïîõîäæåííÿ. Ó â³çàíò³éñüêèõ
äæåðåëàõ X ñòîë³òòÿ éîãî ³ì’ÿ ïè-
ñàëè ÿê Ñôåíäîñëàáîñ, çâ³äêè ³ñ-
òîðèêè, ïî÷èíàþ÷è â³ä Â. Í. Òà-
ò³ùåâà, âèñëîâëþâàëè ïðèïóùåí-
íÿ ïðî ñïîëó÷åííÿ ñêàíäèíàâ-
ñüêîãî ³ìåí³ Ñâåí (äàò. Svend,
øâåä. Sven) ³ç ñëîâ’ÿíñüêèì êíÿ-
æèì çàê³í÷åííÿì — ñëàâ.

945 ðîêó êíÿçÿ ²ãîðÿ áóëî âáè-
òî äðåâëÿíàìè çà ñòÿãóâàííÿ ç
íèõ íåïîì³ðíî¿ äàíèíè. Âäîâà
Îëüãà, êîòðà ñòàëà ðåãåíòîì ïðè
òðèð³÷íîìó ñèíîâ³, íàñòóïíîãî
ðîêó ï³øëà ç â³éñüêîì ó çåìëþ
äðåâëÿí. Áèòâó ðîçïî÷àâ Ñâÿòî-
ñëàâ. Êèíóâ “ñïèñ ó äðåâëÿí, ³
ñïèñ ïðîëåò³â ì³æ âóõàìè êîíÿ é
óäàðèâ êîíÿ ïî íîãàõ, áî áóâ
Ñâÿòîñëàâ ùå äèòèíà. ² ñêàçàëè
Ñâåíåëüä (âîºâîäà) ³ Àñìóä (ãî-
äóâàëüíèê): “Êíÿçü óæå ðîçïî-
÷àâ, ï³äåìî, äðóæèíî, çà êíÿçåì”.

Îëüãà çìóñèëà äðåâëÿí äî ïî-
êîðè. Çà ë³òîïèñíèìè äàíèìè,
Ñâÿòîñëàâ óñå äèòèíñòâî ïðîâ³â
á³ëÿ ìàòåð³ â Êèºâ³, õî÷à öå ñó-
ïåðå÷èòü ³íøèì äæåðåëàì. Ïðè-
ì³ðîì, â îäí³é ³ç ïðàöü, äàòîâà-
í³é ïðèáëèçíî 949 ðîêîì, â³çàí-
ò³éñüêèé ³ìïåðàòîð Êîíñòàíòèí
Áàãðÿíîðîäíèé ïèøå, ùî ïðèõî-

äèëè ç Ðóñ³ — ç Íåìîãàðäà — äî
Êîíñòàíòèíîïîëÿ ïîñëàíö³, ðà-
çîì ³ç íèìè í³áèòî áóâ “Ñôåí-
äîñëàâ, ñèí ²íãîðà, àðõîíòà Ðó-
ñ³”. Íåìîãàðäîì òîä³ íàçèâàëè
Íîâãîðîä, ÿêèì ñèíè êè¿âñüêèõ
êíÿç³â òðàäèö³éíî âîëîä³ëè.

Îëüãà â 955—957 ðîêàõ ïðèé-
íÿëà õðèñòèÿíñòâî ³ íàìàãàëàñÿ
îáåðíóòè ñèíà â ñâîþ â³ðó. Ñâÿ-
òîñëàâ æå äî ê³íöÿ æèòòÿ çàëè-
øèâñÿ ÿçè÷íèêîì, ïîñèëàþ÷èñü
íà òå, ùî, ñòàâøè õðèñòèÿíèíîì,
âòðàòèòü àâòîðèòåò ó äðóæèíè.
Ïðîòå áóâ òåðïèìèì äî â³ðè:
õðåñòèòèñÿ í³êîìó íå çàâàæàâ,
ò³ëüêè íàñì³õàâñÿ.

Ñàìîñò³éíî ïî÷àâ ïðàâèòè,
éìîâ³ðíî, ç 960 ðîêó. Ïðî éîãî
ïåðø³ êðîêè ÿê ìîæíîâëàäöÿ
“Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò” ïîâ³äîì-
ëÿº â 964-ìó:

“Êîëè Ñâÿòîñëàâ âèð³ñ ³ çìóæ-
í³â, ñòàâ â³í çáèðàòè áàãàòî âî-
¿í³â õîðîáðèõ, ³ øâèäêèì áóâ, íå-
ìîâ ïàðäóñ, ³ áàãàòî âîþâàâ. Ó
ïîõîäàõ æå íå âîçèâ çà ñîáîþ í³
âîç³â, í³ êàçàí³â, íå âàðèâ ì’ÿñà,
àëå, òîíêî íàð³çóþ÷è êîíèíó àáî
çâ³ðèíó, àáî ÿëîâè÷èíó ³ çàñìà-
æèâøè íà âóã³ëë³, òàê ¿â; íå ìàâ
â³í øàòðà, àëå ñïàâ, ï³äñòåëþþ÷è
ï³òíèê ç ñ³äëîì ó ãîëîâàõ. Òàêè-
ìè æ áóëè ³ âñ³ éîãî âî¿íè. ² ïî-
ñèëàâ ó ³íø³ çåìë³ ³ç ñëîâàìè:
“Éäó íà âè!”

Ó 965-ìó, çà äàíèìè “Ïîâ³ñò³
âðåì’ÿíèõ ë³ò”, Ñâÿòîñëàâ àòàêó-
âàâ ó Íåìîãàðä³ Õàçàðñüêèé êà-
ãàíàò: “Ó ð³ê 6473 (965) ï³øîâ
Ñâÿòîñëàâ íà õàçàð. Ïî÷óâøè æ,
ùî õàçàðè âèéøëè íàçóñòð³÷ íà
÷îë³ ç³ ñâî¿ì êíÿçåì Êàãàíîì, ï³-
øëè áèòèñÿ, ³ â áèòâ³ çäîëàâ Ñâÿ-
òîñëàâ õàçàð, ³ ñòîëèöþ ¿õ ³ Á³ëó
Âåæó âçÿâ. ² ïåðåì³ã ÿñ³â ³ êàñî-
ã³â”.

Ñâÿòîñëàâ íå ò³ëüêè çðóéíóâàâ
Õàçàðñüêèé êàãàíàò, à é íàìàãàâ-
ñÿ çàêð³ïèòè çàâîéîâàí³ òåðèòîð³¿

çà ñîáîþ. Íà ì³ñö³ Ñàðêåëà ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ ðóñüêå ïîñåëåííÿ Á³ëà
Âåæà, Òìóòàðàêàíü ïåðåõîäèòü
ï³ä âëàäó Êèºâà. ª â³äîìîñò³, ùî
ðóñè÷³ ïåðåáóâàëè â ²ò³ë³ òà Ñå-
ìåíäåð³ äî 990-õ, õî÷à é íåçðîçó-
ì³ëî, â ÿêîìó ñòàòóñ³. Íà íèí³ø-
í³é êàðò³ çàâîéîâàí³ êè¿âñüêèì
êíÿçåì òåðèòîð³¿ ðîçòàøîâàí³ â
Ïðèàçîâ’¿, Ïîâîëæ³ é Äàãåñòàí³.

966 ðîêó, âæå ï³ñëÿ ðîçãðîìó
õàçàð, ó “Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ ë³ò”
ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ïåðåìîãó íàä
âÿòè÷àìè ³ íàêëàäàííÿ íà íèõ äà-
íèíè.

Ó 967-ìó ì³æ Â³çàíò³ºþ ³ Áîë-
ãàðñüêèì öàðñòâîì ðîçãîð³âñÿ
êîíôë³êò, ïðè÷èíó ÿêîãî äæåðå-
ëà íàçèâàþòü ïî-ð³çíîìó. Ó
967—968 ðîêàõ â³çàíò³éñüêèé ³ì-
ïåðàòîð Íèêèôîð Ôîêà â³äïðàâ-
ëÿº äî Ñâÿòîñëàâà ïîñîëüñòâî.
Ãëàâ³ ïîñîëüñòâà Êàëîê³ðó áóëî
ïåðåäàíî 15 êåíòèíàð³¿â çîëîòà
(ïðèáëèçíî 455 êã), ùîá ñêåðó-
âàòè ðóñ³â íà Áîëãàð³þ. Çà íàé-
ïîøèðåí³øîþ âåðñ³þ, Â³çàíò³ÿ
õîò³ëà çàâîþâàòè Áîëãàðñüêå öàð-
ñòâî ÷óæèìè ðóêàìè, à çàðàçîì
îñëàáèòè é Êè¿âñüêó Ðóñü, ÿêà
ï³ñëÿ ïåðåìîãè íàä Õàçàð³ºþ
ìîãëà ïîâåðíóòè ñâ³é ç³ð íà
êðèìñüê³ âîëîä³ííÿ Â³çàíò³¿. Êà-
ëîê³ð äîìîâèâñÿ ç³ Ñâÿòîñëàâîì
ïðî àíòèáîëãàðñüêèé ñîþç, àëå
ðàçîì ³ç òèì ïîïðîñèâ äîïîìîã-
òè éîìó â³äíÿòè ó Íèêèôîðà Ôî-
êè â³çàíò³éñüêèé ïðåñòîë. Çà öå,
çà âåðñ³ºþ â³çàíò³éñüêèõ õðîí³ñ-
ò³â ²îàííà Ñê³ë³öè ³ Ëüâà Ä³àêî-
íà, Êàëîê³ð ïîîá³öÿâ “âåëèê³, íå-
çë³÷åíí³ ñêàðáè ç êàçíè äåðæàâ-
íî¿” ³ ïðàâî íà çàâîéîâàí³ áîë-
ãàðñüê³ çåìë³.

Ó 968 ðîö³ Ñâÿòîñëàâ íàïàâ íà
Áîëãàð³þ é ï³ñëÿ â³éíè ç áîëãà-
ðàìè îáëàøòóâàâñÿ â ãèðë³ Äó-
íàþ, â Ïåðåÿñëàâö³, êóäè äî íüî-
ãî ïîñèëàëè “äàíèíó ç ãðåê³â”.

968—969 ðîêàìè äàòóþòü íàïàä
íà Êè¿â ïå÷åí³ã³â. ²ñòîðèêè ïðè-
ïóñêàþòü, ùî ïå÷åí³ã³â íà Ðóñü
íàöüêóâàëè õàçàðè, à ó â³äïîâ³äü
Ñâÿòîñëàâ îðãàí³çóâàâ äðóãèé ïî-

õ³ä ïðîòè íèõ, çàõîïèâøè ²ò³ëü ³
îñòàòî÷íî ðîçãðîìèâøè êàãàíàò.
Ñâÿòîñëàâ ç ê³ííîþ äðóæèíîþ
ïîâåðíóâñÿ äëÿ çàõèñòó ñòîëèö³
é â³ä³ãíàâ ïå÷åí³ã³â ó ñòåï. Ï³ä
÷àñ ïåðåáóâàííÿ êíÿçÿ â Êèºâ³
ïîìåðëà éîãî ìàòè, êíÿãèíÿ Îëü-
ãà. Ñâÿòîñëàâ ñàäèòü ñèíà ßðî-
ïîëêà íà êè¿âñüêèé ïðåñòîë, Îëå-
ãà — íà äðåâëÿíñüêèé, Âîëîäè-
ìèðà — íà íîâãîðîäñüêèé. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî âîñåíè 969 ðîêó çíîâó ç
â³éñüêîì âèðóøàº íà Áîëãàð³þ.
“Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò” çàêàðáó-
âàëà éîãî ñëîâà: “Íå ãîäèòüñÿ ìå-
í³ ñèä³òè â Êèºâ³, õî÷ó æèòè â
Ïåðåÿñëàâö³ íà Äóíà¿ — òàì ñå-
ðåäèíà çåìë³ ìîº¿, òóäè ñò³êàþ-
òüñÿ âñ³ äîáðà: ç Ãðåöüêî¿ çåì-
ë³ — çîëîòî, ïàâîëîêè, âèíà, ð³ç-
íîìàí³òí³ ïëîäè, ç ×åõ³¿ é Óãîð-
ùèíè — ñð³áëî ³ êîí³, ç Ðóñ³ æ —
õóòðà ³ â³ñê, ìåä ³ ðàáè”.

Ñâÿòîñëàâ íàëåæàâ äî òèõ ïðà-
âèòåë³â-çàâîéîâíèê³â, ÿê³ íå ëþ-
áèëè ñòîëèöþ ³ ïðàãíóëè ïåðå-
íåñòè ¿¿ áëèæ÷å äî êîðäîí³â, ó
íàïðÿìêó âëàñíèõ çàâîþâàíü.
Ïîä³áíî äî Ïåòðà I â³í òàêîæ õî-
ò³â ïåðåíåñòè ñòîëèöþ Ðóñ³, àëå
íå íà ï³âí³÷, à íà ï³âäåíü. Ë³òî-
ïèñíèé Ïåðåÿñëàâåöü íà Äóíà¿
òî÷íî íå ³äåíòèô³êîâàíèé. ²íîä³
éîãî îòîòîæíþþòü ç Ïðåñëàâîì
àáî ïîðòîì íà Äóíà¿ Ïðåñëàâîì
Ìàëèì. Â³çàíò³éñüê³ äæåðåëà ñêó-
ïî îïèñóþòü â³éíó Ñâÿòîñëàâà ç
áîëãàðàìè. Áóö³ìòî éîãî â³éñüêî
ï³ä³éøëî äî áîëãàðñüêîãî Äîðîñ-
òîëà íà Äóíà¿ é ï³ñëÿ áèòâè çà-
õîïèëî éîãî. Çãîäîì çâîþâàëè
ñòîëèöþ Áîëãàðñüêîãî öàðñòâà,
Ïðåñëàâ Âåëèêèé, ï³ñëÿ ÷îãî
áîëãàðñüêèé öàð çìóøåíèé áóâ
çàêëþ÷èòè ñîþç ³ç Ñâÿòîñëàâîì.

Íàâåñí³ 970 ðîêó Ñâÿòîñëàâ ðà-
çîì ³ç áîëãàðàìè, ïå÷åí³ãàìè é
óãîðöÿìè íàïàâ íà âîëîä³ííÿ Â³-
çàíò³¿ ó Ôðàê³¿. Öÿ â³éíà âèäàëà-
ñÿ äëÿ íüîãî íåâäàëîþ. Ó êâ³òí³
971-ãî ³ìïåðàòîð ²îàíí I Öèì³ñü-
õèé îñîáèñòî âèñòóïèâ ïðîòè
Ñâÿòîñëàâà íà ÷îë³ ñóõîïóòíî¿ àð-
ì³¿, â³äïðàâèâøè íà Äóíàé ôëîò

³ç 300 êîðàáë³â, ùîá â³äð³çàòè
øëÿõè äî â³äñòóïó. 21 ëèïíÿ â³ä-
áóëàñÿ ãåíåðàëüíà áèòâà, â ÿê³é
Ñâÿòîñëàâ, çà ñëîâàìè â³çàíò³é-
ö³â, ä³ñòàâ ïîðàíåííÿ. Áèòâà çà-
ê³í÷èëàñÿ áåçðåçóëüòàòíî äëÿ îáîõ
ñòîð³í, ïðîòå ï³ñëÿ íå¿ Ñâÿòîñëàâ
âñòóïèâ ó ìèðí³ ïåðåãîâîðè. Óìî-
âè ðóñè÷³â ²îàíí Öèì³ñüõèé áåç-
çàñòåðåæíî ïðèéíÿâ. Ñâÿòîñëàâ ç
â³éñüêîì ïîâèíåí áóâ ïîêèíóòè
Áîëãàð³þ. Â³çàíò³éö³ çàáåçïå÷óâà-
ëè éîãî âî¿í³â (22 òèñÿ÷³) çàïàñîì
õë³áà íà äâà ì³ñÿö³. Ñâÿòîñëàâ òà-
êîæ âñòóïèâ ó â³éñüêîâèé ñîþç ³ç
Â³çàíò³ºþ, â³äíîâëþâàëàñÿ òîðã³â-
ëÿ. Íà òàêèõ óìîâàõ Ñâÿòîñëàâ ï³-
øîâ ³ç Áîëãàð³¿. Â³í ó ãàðàçä³ äî-
ñÿã ãèðëà Äí³ïðà é ïîïðîñòóâàâ
äî ïîðîã³â. Âîºâîäà Ñâåíåëüä ðà-
äèâ éîìó: “Îá³éäè, êíÿçþ, ïîðî-
ãè íà êîíÿõ, áî ñòîÿòü á³ëÿ ïîðî-
ã³â ïå÷åí³ãè”. “Êîëè íàñòàëà âåñ-
íà, ïîïðÿìóâàâ Ñâÿòîñëàâ äî ïî-
ðîã³â. ² íàïàâ íà íüîãî Êóðÿ,
êíÿçü ïå÷åí³çüêèé, ³ óáèëè Ñâÿ-
òîñëàâà, é óçÿëè ãîëîâó éîãî, ³
çðîáèëè ÷àøó ç ÷åðåïà, îáêóâàâ-
øè éîãî, é ïèëè ç íüîãî”.

Ì. Ì. Êàðàìç³í íàçèâàâ Ñâÿ-
òîñëàâà ñòàðîäàâí³ì Ñóâîðîâèì:
“Ñâÿòîñëàâ íå ò³ëüêè õîðîáðèé
âèòÿçü, íå ò³ëüêè íàâîäèâ æàõ íà
ãðåê³â, ÿê³ ëÿêàëè ä³òåé Ñôåíäî-
ñîëàâîì — òàê âîíè íàçèâàëè éî-
ãî,— à é ùèðèé ëèöàð. Ùå äè-
òÿ÷îþ ðóêîþ êèíóâøè ñïèñ ó
äðåâëÿí, óáèâöü éîãî áàòüêà, â³í
íå ò³ëüêè âñå æèòòÿ ñâîº ïðîâ³â
ó ïîë³, ä³ëèâ íóæäó é òðóä ç â³ð-
íèìè òîâàðèøàìè, ñïàâ íà ñèð³é
çåìë³, ïðîñòî íåáà; àëå, ëþáëÿ÷è
ñëàâó, ëþáèâ ³ ñóâîðó â³éñüêîâó
÷åñí³ñòü. Íåñòîð, ñêóïèé íà ñëî-
âà, íå çàáóâ ö³º¿ âåëèêî¿ ðèñè âäà-
÷³ éîãî: Ñâÿòîñëàâ í³êîëè íå õî-
ò³â íàïàäàòè çíåíàöüêà, çàâæäè
íàïåðåä îãîëîøóâàâ â³éíó (ùî â
òîä³øí³ âàðâàðñüê³ ÷àñè áóëî áåç-
ïðèêëàäíå). Öåé ãåðîé ëþáèé
íàì ³ òîìó, ùî â æèëàõ éîãî òåê-
ëà âæå êðîâ ñëîâ’ÿíñüêà ³ ùî â³í
ïåðøèé ç ðóñüêèõ êíÿç³â íàçè-
âàâñÿ ³ìåíåì ìîâè íàøî¿”

Газета “Хрещати ” в рам ах прое т “Київсь ий панте-
он”, ор анізовано о Київсь им Медіа Холдин ом, про-
довж є п блі ації матеріалів, присвячених історії міста
й людей, отрі в різний час творили в ім’я слави та
ордості раїнсь ої столиці. Завдання прое т — роз-
ширити явлення иян про історію рідно о міста. На
сайті азети “Хрещати ” розміщено списо імен вели-
их иян. Кожен охочий може вносити нові імена, я і
т чи інш інформацію в біо рафічні статті. Читачі та-
ож матим ть змо олос вати за своїх люблених е-
роїв. Нині в перелі понад сто імен, завдя и ж чита-
чам їх має стати ще більше. Отож читайте, пишіть та
беріть часть олос ванні.
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²ãîð ÀÍÄÐ²ªÂÑÜÊÈÉ: “Ìóçèêàíò³â ïðîøó
ïðî îäíå: íå ïîøêîäóâàòè ãðîøåé 
³ ï³äêëþ÷èòèñÿ äî ôðàíöóçüêîãî 
òåëåêàíàëó “Mezzo”, ùîá ïðèâ÷àòè
âóõà äî õîðîøîãî âèêîíàííÿ”
Сьо одні Ансамбль ла-
сичної м зи и імені Бори-
са Лятошинсь о о прий-
має остей — м ніципаль-
ний хор "Юна м зи а" з
Вільнюса. На сцені Націо-
нально о б дин ор анної
та амерної м зи и ли-
товсь их хористів і ра-
їнсь ий ор естр об’єднає
славетна "Глорія" Антоніо
Вівальді. Напередодні
онцерт дири ент І ор
Андрієвсь ий розповів
"Хрещати ", що саме
очолюваний ним ан-
самбль наполе ливо ш -
ає старовинних парти-
т рах.

— Àíñàìáëü ³ìåí³ Ëÿòîøèíñüêî-
ãî — ºäèíèé ³ç êè¿âñüêèõ êîëåê-
òèâ³â, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ìîíó-
ìåíòàëüíèõ êàíòàòàõ ³ îðàòîð³ÿõ.
Ïðè÷îìó îñòàíí³ì ÷àñîì âè ãðàºòå
ïðåì’ºðè ëåäü íå ùîì³ñÿöÿ!

— Çàñíîâíèê àíñàìáëþ Â³êòîð
Ìèõàéëîâè÷ ²êîííèê ñòàâèâ äó-
æå áàãàòî òâîð³â, ÿê³ äî òîãî í³-
êîëè íå çâó÷àëè â Óêðà¿í³. Ñêà-
æ³ìî, “Ïîðè ðîêó” Ãàéäíà, Ìå-
ñó ñ³-ì³íîð Áàõà. Êîëåêòèâ îñòà-
òî÷íî ñôîðìóâàâñÿ íà ïî÷àòêó
1990-õ, ³ âæå òîä³ âèêîíóâàëè
îðàòîð³¿. Çà çàäóìîì, â³í óí³êàëü-
íèé. Ó ñâ³ò³ íåìàº ãóðò³â, äå á îä-

íî÷àñíî áóëè õîð ³ îðêåñòð. Çà-
çâè÷àé âîíè ³ñíóþòü îêðåìî, çáè-
ðàþòüñÿ äëÿ ÿêîãîñü ïðîåêòó ³
ðîçõîäÿòüñÿ.

— Íà êîãî âè îð³ºíòóºòåñü?
— Íà êîëåêòèâè, ùî ñïåö³àë³-

çóþòüñÿ íà áàðîêîâ³é ìóçèö³. Ó
íèõ çàçâè÷àé º âîêàë³ñòè é ³í-
ñòðóìåíòàë³ñòè. Ïðîòå Àíñàìáëü
³ìåí³ Ëÿòîøèíñüêîãî ê³ëüê³ñíî
çíà÷íî á³ëüøèé, òóò äî ñîðîêà
õîðèñò³â ³ ñò³ëüêè æ ìóçèêàíò³â.
Ñòâîðåíî éîãî çà çðàçêîì àíñàì-

áëþ Ðîáåðòà Øîó, âèçíà÷íîãî
àìåðèêàíñüêîãî äèðèãåíòà. Ï³ñ-
ëÿ éîãî ãàñòðîëåé â Ðàäÿíñüêîìó
Ñîþç³ Â³êòîð ²êîííèê çàñíóâàâ
êàìåðíèé õîð, äî ÿêîãî çãîäîì
äîëó÷èâñÿ îðêåñòð. Òåïåð öå çâó-
÷èòü äèâíî, àëå òîä³ òðåáà áóëî
äîâîäèòè äîö³ëüí³ñòü êàìåðíîãî
õîðó.

— Òîìó ùî ç âåëèêîãî çàâæäè
ìîæíà çðîáèòè ìåíøèé, à íàâïà-
êè — í³?

— Íå çîâñ³ì. Íàïðèêëàä, êîëè

õîðèñò³â ìàëî, ïîì³òí³øèì ñòàº
“õèòàííÿ” ãîëîñó. ²íø³ ñêëàäíî-
ù³ — áàëàíñ ³ ïîâíîòà ôàêòóðè.
Ðîçòàøóâàííÿ “êâàðòåòàìè”, êî-
ëè ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè ÷åðãóþòüñÿ
(òåæ âèíàõ³ä Ðîáåðòà Øîó),
ñïðèÿº “óù³ëüíåííþ” çâóêó.
Âàæëèâî, ùî ñï³âàêè ìàþòü ïå-
ðåä î÷èìà íå ëèøå ñâîþ ïàðò³þ,
à ïîâíèé êëàâ³ð. ªäèíå, ùî ìå-
í³ õîò³ëîñÿ á çì³íèòè, öå òðîõè
ðîçøèðèòè ðåïåðòóàð çà ðàõóíîê
ñèìôîí³÷íî¿ ìóçèêè.

— ßê ñêðèïàëþ âàì, íàïåâíî,
ö³êàâ³øå ïðàöþâàòè ñàìå ç îðêåñ-
òðîì?

— ßêùî ÷åñíî, ÿ âçàãàë³ íå
çáèðàâñÿ òóò ïðàöþâàòè — Â³êòîð
Ìèõàéëîâè÷ ëåäü íå ñèëîþ çìó-
ñèâ ìåíå ïîãîäèòèñü. Ñêàçàâ: “ß
âàñ ïðèâ÷ó äî öüîãî àíñàìáëþ,
çìóøó éîãî ïîëþáèòè”. Ç íèí³ø-
í³ì õóäîæí³ì êåð³âíèêîì Âàëåí-
òèíîþ Îëåêñàíäð³âíîþ ²êîííèê-
Çàõàð÷åíêî ó íàñ íåîô³ö³éíà äî-
ìîâëåí³ñòü: âîíà â³äïîâ³äàº çà
õîð, ÿ — çà îðêåñòð. Õî÷à ââàæà-
þòü, áóö³ìòî çàéìàòèñÿ ç õîðîì
ë³ïøå çà äîïîìîãîþ ñêðèïêè.
Íàâ³òü íàéêðàùèé õîðìåéñòåð íå
çäàòíèé ïðî³íòîíóâàòè ìåëîä³þ
òàê òî÷íî, ÿê íà ñòðóííèõ. ²êîí-
íèê äóæå ðàä³â, êîëè â àíñàìáë³
ç’ÿâèâñÿ ñêðèïàëü.

— ×è ï³ä ñèëó àíñàìáëþ âèêî-
íóâàòè äàâí³ êàíòàòè é îðàòîð³¿ â
àâòåíòè÷í³é ìàíåð³, ÿê öüîãî âèìà-
ãàº ñüîãîäåííÿ?

— Äåÿê³ îá’ºêòèâí³ ïåðåøêîäè

äóæå òÿæêî ïîäîëàòè. Àäæå õâè-
ëÿ àâòåíòè÷íîãî âèêîíàâñòâà —
íå ëèøå ³äåîëîã³ÿ ³ ìîäà, à é á³ç-
íåñ. Â³í çäàâíà ðîçâèíåíèé ó
Ôðàíö³¿, ²òàë³¿, Àíãë³¿, Ïîëüù³.
Êðà¿íè, ÿê³ â³ä÷óâàëè òóò âëàñíå
êóëüòóðíå â³äñòàâàííÿ, â÷èíèëè
ðîçóìíî: ïðàêòè÷íî ç íóëÿ ñòâî-
ðèëè öåíòðè ç âèâ÷åííÿ áàðîêî-
âî¿ âèêîíàâñüêî¿ òðàäèö³¿. Ïðè-
äáàëè ³íñòðóìåíòè, çíàéøëè ëþ-
äåé, ÿê³ ìîæóòü ¿õ âèãîòîâëÿòè é
óì³þòü íà íèõ ãðàòè. Òåïåð ãî-
ëîâí³ öåíòðè àâòåíòè÷íîãî âèêî-
íàâñòâà — øâåéöàðñüê³ Æåíåâà ³
Áàçåëü.

— Â Óêðà¿í³ öå ìîæëèâå?
Ìåí³ á äóæå õîò³ëîñÿ “ïåðåáó-

äóâàòè” Àíñàìáëü ³ìåí³ Ëÿòî-
øèíñüêîãî, àëå ìè çìóøåí³ ãðà-
òè òàê, ÿê ó ªâðîï³ ãðàëè ðîê³â
ï’ÿòíàäöÿòü òîìó. Áàõà, ïðèì³-
ðîì, òðåáà âèêîíóâàòè íà ñïåö³-
àëüíèõ òðóáàõ “êëàðèíî” (â Êè-
ºâ³ öåé ³íñòðóìåíò ìàº ëèøå Àí-
äð³é ²ëüê³â, ³ â³í ñàìîòóæêè íà-
ìàãàºòüñÿ éîãî îïàíóâàòè). Âçà-
ãàë³ â³äìîâèòèñü â³ä Áàõà ìè íå
ìîæåìî. Íà éîãî ìóçèêó º ïî-
ïèò, ëþäè õî÷óòü ¿¿ ñëóõàòè, ïðî-
òå ïðèäáàòè íàëåæí³ ³íñòðóìåí-
òè òàêîæ íå ìîæåìî. Ìóçèêàíò³â
ÿ ïðîøó ëèøå ïðî îäíå: íå ïî-
øêîäóâàòè ãðîøåé ³ ï³äêëþ÷èòè-
ñÿ äî ôðàíöóçüêîãî òåëåêàíàëó
“Mezzo”, ùîá ïðèâ÷àòè âóõà äî
õîðîøîãî âèêîíàííÿ

Розмовляла Інна ПИСАРСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”

Ñàìîòíÿ ôåÿ
Ó ìàéñòåðí³ òåàòðàëüíîãî 
ìèñòåöòâà “Ñóç³ð’ÿ” 
Êñåí³ÿ Í³êîëàºâà ç³ãðàëà ë³òíþ
àêòðèñó
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Для а триси Театр на Лі-
вом березі Дніпра Ксенії
Ні олаєвої вистава "Самот-
ня леді", прем’єра я ої не-
щодавно відб лася май-
стерні театрально о мис-
тецтва "С зір’я",— своєрід-
не продовження свят ван-
ня власно о 50-річно о
ювілею. П’єса І оря Афа-
насьєва для а торсь о о
бенефіс ідеальна, адже в
її основі історія інтелі ент-
ної а триси, волею долі
приреченої на самотність.

Íà ð³äí³é ñöåí³ äî ñâÿòà Êñå-
í³ÿ Í³êîëàºâà ïðèóðî÷èëà îñòàí-
í³é âèõ³ä ó “Âèøíåâîìó ñàäó”. Ó
âèñòàâ³ çà ï’ºñîþ Àíòîíà ×åõî-
âà, ÿêó çíÿëè ç ðåïåðòóàðó ³ íà

÷åñòü þâ³ëåþ ïîêàçàëè âîñòàííº,
Í³êîëàºâà âèêîíóâàëà ðîëü çíà-
ìåíèòî¿ Ðàíåâñüêî¿, ÿêà íîñòàëü-
ã³÷íî çãàäóâàëà ðîêè ìèíóëî¿ ñëà-
âè íà òë³ ³ñòîð³¿ ç ïðîäàæåì ðî-
äèííîãî ìàºòêó çóáîæ³ëèìè äâî-
ðÿíàìè ³ âèðóáóâàííÿ âèøíåâî-
ãî ñàäó, ç ÿêèì ïîâ’ÿçàí³ íàéêðà-
ù³ ìîìåíòè æèòòÿ.

Ó äðóã³é áåíåô³ñí³é âèñòàâ³, óæå
â òåàòð³ “Ñóç³ð’ÿ”, Í³êîëàºâà çíî-
âó ç³ãðàëà ðîëü àêòðèñè. Ç ò³ºþ
ëèøå ð³çíèöåþ, ùî “Ñàìîòíÿ ëå-
ä³” — íàøà ñó÷àñíèöÿ, òîìó ¿¿
ïðîáëåìè áëèçüê³ êîæíîìó ãëÿ-
äà÷åâ³.

Ó ï’ºñ³ óêðà¿íñüêîãî ðåæèñåðà ³
äðàìàòóðãà ²ãîðÿ Àôàíàñüºâà,
ÿêèé íèí³ ïðîæèâàº â Àìåðèö³,
éäåòüñÿ ïðî ë³òíþ àêòðèñó Îëåê-
ñàíäðó Áîðèñ³âíó. Âîíà æèâå çà
ïîíÿòòÿìè äàâíî ìèíóëèõ ÷àñ³â.
Òîáòî äîòðèìóº òîãî÷àñíèõ ïðà-
âèë ïîâåä³íêè é åòèêåòó, ñòåæèòü
çà ìîâîþ, íå áàæàþ÷è çìèðèòèñÿ
³ç æàðãîíîì, ùî éîãî ïîëþáëÿº
ìîëîäü. Ó âèñòàâ³ öå — Ìàêàð

(²ãîð Àíòîíîâ), ÿêèé õî÷å â Îëåê-
ñàíäðè íàéíÿòè ê³ìíàòó, ³ ºäèíà
ñïàäêîºìèöÿ ñàìîòíüî¿ æ³íêè —
ïëåì³ííèöÿ Â³ðà (Â³ðà Ìàçóð). Ï³ä
÷àñ ðîçìîâè ç þíàêîì ãåðî¿íÿ Í³-
êîëàºâî¿ íå âñòèãàº ïîïðàâëÿòè
éîãî ìîâó, çìóøóþ÷è çì³íèòè
“ñ³ñòè” íà “ïðèñ³ñòè” ³ íå âæèâà-
òè ñëîâîñïîëó÷åíü íà êøòàëò “ñ³ê-
òè êàïóñòó” ó ô³íàíñîâîìó ñåíñ³.
Âðåøò³-ðåøò õëîïåöü çâåðòàºòüñÿ
íå äî “áàáóë³”, à äî “ëåä³”.

Ðåæèñåð âèñòàâè ²ãîð Ñëàâèí-
ñüêèé âèïðîáîâóº íà ì³öí³ñòü íå
ëèøå ãðàìàòèêó. Â³í ïåðåâ³ðÿº íà
àêòóàëüí³ñòü òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê äîá-

ðîïîðÿäí³ñòü, ñîâ³ñòü, ÷åñòü, ÿêè-
ìè æèâå àêòðèñà ³ ÿêèì, çäàâàëî-
ñÿ, íåìàº ì³ñöÿ â ñüîãîäåíí³. Êî-
ëè æ ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî Ìàêàð
ïðèéøîâ çîâñ³ì íå äëÿ òîãî, àáè
íàéíÿòè ê³ìíàòó, à ç íàì³ðîì îá³-
êðàñòè êâàðòèðó, ö³ ïðîáëåìè çà-
ãîñòðþþòüñÿ. Òà ïðàâäà âñå-òàêè
íà áîö³ äîáðà, ïðèíàéìí³ âñ³ íå-
÷èñò³ íàì³ðè òàê ³ íå ðåàë³çóþòü-
ñÿ. Âðàæåíèé äîáðîòîþ ³ ïîðÿäí³ñ-
òþ Îëåêñàíäðè, êîòðà, ðîç÷óëåíà
ñêðóòíèì ñòàíîâèùåì çìóøåíîãî
éòè íà çëî÷èí þíàêà, ìîâ êàçêî-
âà ôåÿ, äàðóº éîìó ö³íí³ ðå÷³, Ìà-
êàð ÷è íå âïåðøå â æèòò³ çàìèñ-

ëþºòüñÿ íàä ïðàâèëüí³ñòþ äîðîãè,
ÿêó îáðàâ.

Âèñòàâà áàãàòà íà ìóçè÷í³ íîìå-
ðè. Îäèí ³ç íèõ — äå àêòðèñà ó êëî-
óíñüê³é ïåðóö³ ðàçîì ³ç ìîëîäèìè
ïðèÿòåëÿìè ñï³âàº øàíñîí “Êóï³òü
ìåí³ íà ðèíêó êàðòîííå ïàëüòî” —
ïðîñòî ðîç÷óëþº. Ñòàº çðîçóì³ëî:
âèãàäàíèé ñâ³ò, â ÿêîìó æèâå àêò-
ðèñà, ãðàþ÷è ñâî¿ ðîë³ òà íå ïîì³-
÷àþ÷è ñüîãîäí³øíüî¿ ä³éñíîñò³, ðå-
àëüí³øèé çà òîé, ùî íàñ îòî÷óº. ²
ëþäèí³, ÿê ñï³âàëîñÿ ó âñ³ì â³äîì³é
ï³ñí³, âàðòî ïðèñëóõàòèñÿ äî çàêî-
í³â âëàñíî¿ äóø³, à íå æîðñòîêèõ
ïðàâèë ñó÷àñíîãî ñâ³òó

Оле сандра Борисівна (Ксенія Ні олаєва) навчає Ма ара (І ор Антонов) і свою племінницю Вір (Віра Маз р) хороших
манер. Зрештою молодь переймає в а триси не лише правила поведін и, а й черпає життєв м дрість
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Ñîö³àëüíà ðåêëàìà 
ìàº áóòè ö³íí³ñíî çàáàðâëåíà
Ìèòö³ é ðåêëàì³ñòè âïåâíåí³, ùî âîíà ìîæå ïðàöþâàòè íå ã³ðøå, àí³æ êîìåðö³éíà

Ó÷îðà â Áóäèíêó ê³íî â ðàìêàõ
ê³íîôåñòèâàëþ “Ïîêðîâ” â³äáóâ-
ñÿ êðóãëèé ñò³ë íà òåìó “Ñîö³àëü-
íà ðåêëàìà é ê³íî”. Äèñêóñ³ÿ ïðî
ôîðìóâàííÿ ³íäóñòð³¿ ñîö³àëüíî¿
ðåêëàìè íà ïîñòðàäÿíñüêîìó
ïðîñòîð³ îá’ºäíàëà øèðîêå êîëî
ñöåíàðèñò³â, ðåæèñåð³â, ôàõ³âö³â
ç ðåêëàìè òà ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ².
Ìîäåðàòîðîì êðóãëîãî ñòîëó âè-
ñòóïèâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
“Ïîêðîâà” Îëåêñàíäð Àêóëîâ.
Öåíòðàëüíîþ òåìîþ îáãîâîðåí-
íÿ ñòàëî òå, ÷îìó ñîö³àëüí³ ðåê-
ëàìí³ ïðîåêòè íå ïðàöþþòü ó ïî-
ñòðàäÿíñüêèõ ñóñï³ëüñòâàõ, äå òà-
êà òåìàòèêà, çäàâàëîñÿ á, º ïåð-
øî÷åðãîâîþ. Çîêðåìà òîä³, ÿê â
Óêðà¿í³ ââåäåííÿ ñîö³àëüíî ñïðÿ-
ìîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ â êîìåðö³é-
íó òà ïîë³òè÷íó ðåêëàìó ïðèíî-
ñèòü óñï³õ ïîë³òèêàì ³ ìàðêåòèí-
ãîâèì áðåíäàì, ïðîïàãàíäà äîá-
ðèõ ñïðàâ âèêëèêàº íåñïðèéíÿò-
òÿ àóäèòîð³¿.

Ïåðøå, ùî ñïàäàº íà äóìêó â
àíàë³ç³ ö³º¿ ïðîáëåìè,— öå ïî-
øèðåíèé ñòåðåîòèï, áóö³ìòî ñî-
ö³àëüíà ðåêëàìà íå ïðàöþº, áî
º äàëåêîþ â³ä ðåàë³é æèòòÿ. Íà
áîðîòüáó ç öèì õèáíèì óÿâëåí-
íÿì, ÿê ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð Àêó-

ëîâ, áóëî êèíóòî âñ³ ñèëè ê³íî-
³íäóñòð³¿, êîëè ê³íîêàìåðà ïîêà-
çàëà ëþäÿì óñ³ òåìí³ ñòîðîíè àë-
êîãîë³çìó, íàðêîìàí³¿, òþòþíî-
êóð³ííÿ, àáîðò³â, ñèð³òñòâà, õâî-
ðîá. “Ìè ïîêàçàëè âñå öå — ³
ïîòðàïèëè â ïàñòêó. Ó ëþäåé
çíèê ³íòåðåñ äî ñîö³àëüíî¿ ðåê-
ëàìè”,— êàæå ðåæèñåð. Ðîñ³é-
ñüêèé äîñâ³ä ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè
çàñâ³ä÷èâ: ðåêëàìà, â îñíîâó ÿêî¿
çàêëàäàºòüñÿ øîê, “âìèêàº” ó
ëþäåé ìåõàí³çìè âèò³ñíåííÿ ³
ïðîâîêóº ñóñï³ëüíå íåñïðèéíÿò-
òÿ. Ïðî öå ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó” àâòîð êíèæêè “Ñîö³àëüíà
ðåêëàìà: òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà” òà
êåð³âíèê ³íòåðíåò-ïðîåêòó “Ñî-
ö³àëüíà ðåêëàìà. ðó” Ãþçåëëà
Í³êîëàéøâ³ë³. “Áóäü-ÿêèé øîê
âèêëèêàº â ëþäèíè àäðåíàë³í,
ùî âîíà íå õî÷å äîâãî òðèìàòè
â ñîá³. ² êîëè õòîñü íå ìîæå çà-
ñíóòè â³ä øîêó, ÿêèé çàïàì’ÿ-
òàâ, òî øóêàº çàñîá³â éîãî çàì³-
ùåííÿ. Íèìè ñòàþòü ò³ ñàì³ ï³-
ãóëêè, àëêîãîëü, íàðêîòèêè”.
Òî÷êó çîðó ïàí³ Ãþçåëëè ï³äòðè-
ìàâ é ê³íîðåæèñåð Ñåðã³é Êíÿ-
çºâ. “Áóäü-ÿê³ íàìàãàííÿ íàëÿ-
êàòè íàñ — òèõ, õòî ïåðåæèâ
×îðíîáèëü, Ãîëîäîìîð, ñîö³àëü-

í³ êàòàêë³çìè ³ çíàéøîâ âèõ³ä ñà-
ìîñò³éíî, — ïðèðå÷åí³ íà íåóñ-
ï³õ. Íàñ íå íàëÿêàºø, íàâïàêè,
ìè áàéäóæ³ºìî äî á³äè ³ ãîâîðè-
ìî: “ÿ òóò í³ äî ÷îãî”,— ïîÿñ-
íèâ ïàí Êíÿçºâ.

Ïðîòå, ÿêùî íà çì³íó “òåìíî-
ìó” ñîö³àëüíî-ðåêëàìíîìó ïðî-
äóêòó ðîçðîáëÿòè ïðèâàáëèâèé ³
êðåàòèâíèé, º ðèçèê ïîòðàïèòè
â ³íøó ïàñòêó, çàïåâíÿº äèðåê-
òîð ÒÐÊ “Êè¿â” Äìèòðî Äæàí-
ã³ðîâ. “Ñòâîðþâàòè “á³ëó” ðåê-
ëàìó çíà÷íî äîâøå ³ ñêëàäí³øå,
àí³æ “÷îðíó”. É òóò âàæëèâî,
ùîá àíòèðåêëàìà ÿêîãîñü íåãà-
òèâíîãî ÿâèùà íå ñòàëà éîãî

ðåêëàìîþ ³ íå ñïðîâîêóâàëà â
ìîëîä³ ³íòåðåñó çàì³ñòü íåñïðèé-
íÿòòÿ”,— íàãîëîñèâ ïàí Äæàíã³-
ðîâ. “Çîëîòà ñåðåäèíà” ïîëÿãàº
ó ö³íí³ñí³é êîìïîíåíò³ ñîö³àëü-
íî¿ ðåêëàìè òà ¿¿ àâòîðà, ïåðåêî-
íàíèé ñöåíàðèñò Âàëåð³é Äüî-
ì³í, ëàóðåàò “Ïîêðîâà” 2008 ðî-
êó â íîì³íàö³¿ “Êðàùèé ñöåíà-
ð³é”. “Ëþäèíà, ÿêà âèãîòîâëÿº
ñîö³àëüíó ðåêëàìó, ìàº â³ä÷óâà-
òè ïîòðåáó ñóñï³ëüñòâà â òèõ ÷è
òèõ ö³ííîñòÿõ. Ò³ëüêè òîä³ ðîëèê
çíàéäå â³äãóê ó ñåðöÿõ”,— ââà-
æàº â³í. Òî÷êó çîðó ïàíà Äüîì³-
íà ïîâí³ñòþ ïîä³ëÿº äèðåêòîð
ìåä³à-ïðîåêò³â êîìïàí³¿ “Óêðà-

¿íñüêèé ìåä³à-ìîí³òîð” Ëåîí³ä
Õðèïëèâèé. Â³í íàãîëîñèâ, ùî
ñîö³àëüíà ðåêëàìà — ïåðåäóñ³ì
ìàðêåòèíãîâèé ïðîäóêò. Òîìó
ï³ä ÷àñ ¿¿ ðîçðîáëåííÿ íå ãð³õ çâ³-
ðèòè ö³íí³ñíå ïîëå àâòîðà ³ç ñî-
ö³àëüíèìè äîñë³äæåííÿìè, íå
çàéâå é ïðîòåñòóâàòè ïðîäóêò íà
ôîêóñ-ãðóï³. “Óêðà¿íñüê³ ðåàë³¿
ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî ñîö³àëüíó
ðåêëàìó çàìîâëÿþòü ³ ô³íàíñó-
þòü äåðæñòðóêòóðè. À ÷èíîâíèê
÷àñòî ìàº ãëèáîêî ïîìèëêîâå
óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî ñàìå ïîòð³á-
íî äåðæàâ³, ³ éîãî ö³ííîñò³ íå º
ö³ííîñòÿìè ñóñï³ëüñòâà”,— ïî-
ÿñíèâ ìåä³àåêñïåðò

Нарешті Православна цер ва дод малась до від риття ре ламної а енції
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Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в рам ах шосто о фестивалю православно о іно
"По ров" започат овано он рс на най ращ телевізій-
н соціальн ре лам і най ращий сценарій соціально о
іно. Соціальн ре лам іномитці роз лядають не лише
я ідеоло ічн зброю боротьбі за моральн чистот
життя, а і я орисний інформаційний прод т. Том
при ор омітеті інофестивалю "По ров" план ють
створити спеціальн ре ламн а енцію, я а реалізов -
ватиме інформаційні прое ти соціально о спрям вання.

Народження ново о спільно о раїнсь о-чесь о о
підприємства “Бо дан — Ш ода Транспортейшн”
Нещодавно раїнсь а автомобільна орпорація “Бо дан” і чесь ий
виробни “Skoda Transportation” підписали прото ол про створення
спільно о підприємства “Бо дан — Ш ода Транспортейшн”.

Трамваї, ва они метро та примісь і еле тропоїзди виробництва Skoda в Чехії — саме
в цій ал зі спеціаліз ватиметься новостворена омпанія. До інця 2009 ро спільне
підприємство план є реаліз вати вже понад дві сотні одиниць техні и.

Стат тний апітал омпанії с ладатиме 12 мільйонів ривень і б де порівн розподілено
між засновни ами.

— Це лише перший етап, — с азав президент орпорації “Бо дан” Оле Свинарч , —
в подальшом ми роз лядаємо по либлення нашої співпраці, а саме — ор анізацію
виробництва цьо о транспорт в У раїні.

Нині орпорація “Бо дан” є одним з найбільших с б’є тів раїнсь о о автомобільно о
рин . Вона і б ла створена в лютом 2005 ро для то о, щоб реалізов вати масштабні
інвестиційні прое ти, спрямовані на створення в У раїні пот жностей з виробництва та
продаж різних видів транспортних засобів. До її с лад входять аж двадцять омпаній,
серед я их та і я автомобільний завод “Бо дан” (Л АЗ), “Чер ась ий автоб с”, “Хюндай
Моторс У раїна”, “Кіа Моторс У раїна” і інші.

За словами енерально о дире тора Томаша Крсе а, нове спільне підприємство
“Бо дан — Ш ода Транспортейшн” план є зб вати прод цію на рин ах У раїни та раїн
СНГ.

В У раїні, на території я ої р хомий с лад еле тротранспорт зношений на 70-90 %,
попит на прод цію спільно о підприємства має б ти досить висо им.

Наміри ново о СП реаліз вати свою прод цію в Києві співпадають з планами столичної
влади щодо оновлення системи місь о о пасажирсь о о транспорт , зо рема метро.
“Наст пно о ро план ється ради альне оновлення пар метро — 100-200 нових
ва онів”, — заявив олова постійної омісії з питань транспорт і зв’яз Київсь ої місь ої
ради Дмитро Олійни . Він та ож на олосив, що нинішня иївсь а влада орієнт ється на
нові е оло ічні стандарти місь их перевезень: “Ми вітаємо замін бензиново о транспорт
на еле тричний”.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Апеляційний� с�д� м.� Києва� пові-

домляє,
що
роз�ляд
апеляційної
с�ар-

�и
Дід�х
А.В.
на
рішення
Шевчен�івсь�о-

�о
 районно�о
 с�д�
 м.
 Києва
 від

05.05.2008
 ро��
 в
 справі
 за
 позовом

Дід�х
А.В.
до
Чиві�ова
А.М.,
третя
осо-

ба:
 садове
 товариство
 “Приозерний”,

про
 стя�нення
 с�ми
 та
 відш�од�вання

моральної
ш�оди,
 відб�деться
 30.10.

2008
р.
о
15.15.

Адреса
 с�д�:
 м.
 Київ,
 в�л.
 Со-

лом’янсь�а,
2-А.

С�ддя
О.В.
Шахова

ІНФОРМАЦІЯ

ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��про�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місце-

знаходження:

1.
 Нер�хоме
 майно —
 нежиле

приміщення
�
п’ятиповерховій
б�дівлі
�о-

телю,
за�альною
площею
81,00
м
2
,
роз-

ташоване
 за
 адресою:
 м.
 Київ,
 пр-т

Повітрофлотсь�ий,
 76-А,
що
 переб�ває

на
балансі
державно�о
підприємства
“Го-

ловний
 навчальний
 та
 сертифі�аційний

центр
цивільної
авіації
У�раїни”;
ор�ан
�п-

равління
—
Міністерство
 транспорт�
 та

зв’яз��
У�раїни.
Почат�овий
розмір
місяч-

ної
орендної
плати
становить
6494,41
�рн

без
ПДВ
(базовий
місяць
розрах�н��
—

вересень
2008
р.),
мета
ви�ористання
—

розміщення
офіс�.

У
подальшом�
орендна
плата
підля�ає

�ори��ванню
 на
 щомісячні
 інде�си

інфляції.

Основні� вимо�и� щодо� �мов� �он-

��рс�:

- найбільший
 запропонований
 розмір

місячної
орендної
плати;

- відповідність
запропонованій
меті
ви-

�ористання;

- �омпенсація
�оштів
за
ви�онан�
неза-

лежн�
оцін��
замовни��
оцін�и;

- на
момент
��ладення
до�овор�
орен-

ди
переможець
�он��рс�
зобов’язаний

надати
�з�оджений
висново�
балансо-

�трим�вача
 та
 орендаря
щодо
 стан�

майна.

- стро�
оренди
1
рі�;

- �тримання
 об’є�та
 �
 відповідності
 до

санітарно-е�оло�ічних
та
протипожеж-

них
норм,
правил
тор�івлі;

- ��ладення
 ��оди
 з
 балансо�трим�ва-

чем
про
відш�од�вання
витрат
на
�т-

римання
 орендовано�о
майна
 та
 на-

дання
�ом�нальних
посл��
Орендарю;

- заборона
 приватизації
 та
 переход�

права
власності
на
орендоване
майно

третім
особам;

- заборона
передачі
об’є�та
оренди
або

йо�о
 частини
 �
 с�боренд�,
 надання

третім
 особам
 права
 �орист�вання

об’є�том;

- �
 повном�
 обсязі
 ви�он�вати
 �сі
 зо-

бов’язання,
зазначені
�
до�оворі
орен-

ди;

- по�одження
 орендарем
 продовження

термін�
дії
до�овор�
оренди
з
ор�аном,

�повноваженим
�правляти
державним

майном;

- переможець
 �он��рс�
 зобов’язаний

сплатити
завдато�
протя�ом
10
днів
з

момент�
підписання
до�овор�
в
розмірі

не
менше,
ніж
потрійна
орендна
пла-

та
за
перший(базовий)
місяць
оренди,

я�ий
вноситься
в
рах�но�
плати
за
три

останніх
місяці
оренди;
��ласти
до�овір

оренди.

Для� �часті� в� �он��рсі� �часни�� �он��р-

с�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної� �омісії

та�і�матеріали:

1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та

до��менти,
я�і
визначені
на�азом
Фон-

д�
 державно�о
 майна
 У�раїни
 від

14.11.2005
р.
№2975
“Про
затверджен-

ня
Перелі��
 до��ментів,
 я�і
 подаються

орендодавцеві”,
а
саме:

� заяв�
про
намір
�зяти
в
оренд�
май-

но,
що
 належить
 до
 державної
 влас-

ності,
 із
 зазначенням
 наймен�вання,

місцезнаходження
(місця
проживання)

та
 платіжних
 ре�візитів
 заявни�а,

інформації
про
за�альн�
площ�
об’є�та

оренди;

� прое�т
 до�овор�
 оренди
 об’є�та,
що

відповідає
типовом�
до�овор�
оренди,

затвердженом�
 на�азом
Фонд�
 дер-

жавно�о
 майна
 У�раїни
 №1329
 від

09.08.2007р.,
з
розрах�н�ом
орендної

плати
 та
 врах�ванням
 зобов’язань

(пропозицій)
 щодо
 ви�онання
 �мов

�он��рс�.

2. Відомості� про� �часни�а� �он-

��рс�:

а) для� �часни�ів,� я�і� є� юридичними

особами:

- посвідчені
нотарі�сом
�опії:
�станов-

чих
до��ментів
(стат�т�
та
�становчо-

�о
до�овор�),
свідоцтва
про
держав-

н�
реєстрацію,
довід�а
ор�ан�
стати-

сти�и
 про
 в�лючення
 орендаря
—

юридичної
 особи
до
ЄДРПОУ,
 �опія

свідоцтва
 про
 реєстрацію
 платни�а

подат��
 на
 додан�
 вартість
 (форма

N
 2-р),
 �опія
 довід�и
 про
 взяття
 на

облі�
платни�а
подат��;
�опія
ліцензії

на
здійснення
юридичною
особою
о�-

ремо�о
вид�
діяльності
(за
наявності

та�о�о);

- до��менти,
 що
 посвідч�ють
 повно-

важення
 представни�а
 юридичної

особи;

- відомості
 про
фінансове
 становище

(платоспроможність)
�часни�а
�он��р-

с�
з
�рах�ванням
дебіторсь�ої
і
�реди-

торсь�ої
забор�ованостей;

- довід��
від
�часни�а
�он��рс�
про
те,

що
щодо
 ньо�о
 не
 пор�шено
 справ�

про
бан�р�тство;

б) для��часни�ів,�я�і�є�фізичними�осо-

бами:

- �опію
до��мента,
що
посвідч�є
особ�

�часни�а
 �он��рс�
 (паспорт
 (стор.
 1,

2,
 11)
 тощо),
 або
 належним
 чином

оформлен�
довіреність,
видан�
пред-

ставни��
фізичної
особи;

- �опію
ідентифі�аційно�о
�од�,
свідоц-

тво
про
реєстрацію
фізичної
особи
я�

с�б’є�та
 підприємниць�ої
 діяльності,

свідоцтво
про
сплат�
єдино�о
подат��

або
свідоцтво
про
реєстрацію
платни-

�а
ПДВ
(нотаріально
посвідчені);

- де�ларацію
про
доходи
(звіт
про
фінан-

сові
 рез�льтати
 с�б’є�та
 мало�о

підприємництва).

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви
та
до��менти
на
�часть
�
�он-

��рсі
 приймаються
 протя�ом
20
 �ален-

дарних
днів
з
дати
оп�блі��вання
в
�азеті

“Відомості
приватизації”
до
16.00
остан-

ньо�о
 дня
 (�імната
 215)
 за
 адресою:

01032,
м.
Київ,
б�львар
Шевчен�а,
50-Г,

ре�іональне
 відділення
Фонд�
 держав-

но�о
майна
У�раїни
по
м.
Києв�,
в
�он-

верті
з
написом
“на
�он��рс”,
запечата-

ном�
 печат�ою
 �часни�а
 �он��рс�
 (для

фізичних
осіб
—
в
разі
наявності)
із
за-

значенням
 назви
 �часни�а
 �он��рс�
 та

об’є�та
оренди
(адреса,
площа,
балан-

со�трим�вач).

Кон��рс
 б�де
 проведено
 о
 15.00
 на


22-й
 �алендарний
 день
 після
 оп�блі��-

вання
в
�азеті
“Відомості
приватизації”
за

адресою:
 м.
 Київ,
 б�львар
Шевчен�а,


50-Г,
 ре�іональне
 відділення
 ФДМ

У�раїни
по
м.
Києв�,
�імната
№
103.

Ознайомитись
з
об’є�том
оренди
мож-

на
в
робочі
дні
за
місцем
йо�о
розташ�-

вання.

Додат�ов��інформацію�можна�от-

римати��
відділі
��ладання
до�оворів

оренди
 державно�о
 нер�хомо�о
 май-

на
ре�іонально�о
відділення
ФДМ
У�-

раїни
 по
 м.
 Києв�
 або
 за
 телефоном

(8044)
234-69-85.

ІНФОРМАЦІЯ

ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��про�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місце-

знаходження:

1.
Нежиле
приміщення
за�альною
пло-

щею
18,00
�в.
м,
я�е
розташоване
за
ад-

ресою:
м.
Київ,
в�л.
Виш�ородсь�а,
85-

А,
перший
поверх
чотириповерхово�о
не-

житлово�о
б�дин��
і
переб�ває
на
балансі

лі�арні
з
полі�ліні�ою
ГУ
МВС
У�раїни
в

Київсь�ій
області.

Почат�овий
розмір
місячної
 орендної

плати
становить
516,00
�рн
без
ПДВ
(ба-

зовий
 місяць
 розрах�н��
 —
 червень

2008 р.,
мета
ви�ористання
—
розміщен-

ня
 аптечно�о
 п�н�т�).
Ор�ан,
 �повнова-

жений
 �правляти
 об’є�том
 оренди,
—

Міністерство
вн�трішніх
справ
У�раїни.

У
подальшом�
орендна
плата
підля�ає

�ори��ванню
 на
 щомісячні
 інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший
 запропонований
 розмір

місячної
орендної
плати;

� �омпенсація
�оштів
за
ви�онан�
неза-

лежн�
оцін��
замовни��
оцін�и;

� ��ладення
 з
 балансо�трим�вачем

орендовано�о
 майна
 до�овор�
 про

відш�од�вання
витрат
балансо�трим�-

вача
на
�тримання
орендовано�о
май-

на
 та
 надання
 �ом�нальних
 посл��

орендарю;

� на
момент
��ладення
до�овор�
орен-

ди
переможець
�он��рс�
зобов’язаний

надати
 висново�
щодо
 стан�
майна,

�з�оджений
з
балансо�трим�вачем
та

орендарем;

� стро�
оренди
1
рі�;

� здача
майна
�
с�боренд�
за
письмо-

вою
з�одою
орендодавця
та
балансо-

�трим�вача;

� орендоване
майно
приватизації
орен-

дарем
та
третіми
особами
не
підля�ає;

� проводити
 поліпшення
 орендовано�о

майна
 лише
 за
 письмовою
 з�одою

орендодавця
та
балансо�трим�вача;

� �
 повном�
 обсязі
 ви�он�вати
 зо-

бов’язання,
зазначені
�
до�оворі
орен-

ди;

� продовження
 термін�
 дії
 до�овор�

оренди
з
дозвол�
ор�ан�
�правління;

� переможець
�он��рс�
повинен
сплати-

ти
 завдато�
 в
 потрійном�
розмірі
 за-

пропонованої
ним
с�ми
місячної
оренд-

ної
плати
протя�ом
10-ти
днів
з
момен-

т�
 підписання
до�овор�
 оренди.
Вне-

сений
завдато�
підля�ає
зарах�ванню

в
рах�но�
плати
за
три
останніх
місяці

платежів
за
ви�ористання
майна.

Для� �часті� в� �он��рсі� �часни�� �он��р-

с�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної� �омісії

та�і�матеріали:

1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та

до��менти,
я�і
визначені
на�азом
Фон-

д�
державно�о
майна
У�раїни
від
14.11.

2005 р.
№
2975
“Про
затвердження
Пе-

релі��
до��ментів,
я�і
подаються
орендо-

давцеві”,
а
саме:

- заяв�
про
намір
�зяти
в
оренд�
майно,

що
належить
до
державної
власності,
із

зазначенням
наймен�вання,
місцезна-

ходження
 (місця
 проживання)
 та

платіжних
ре�візитів
заявни�а,
інформації

про
за�альн�
площ�
об’є�та
оренди;

- нотаріально
посвідчен�
 �опію
ліцензії

на
тор�івлю
лі�арсь�ими
засобами;

- прое�т
до�овор�
оренди
об’є�та,
я�ий

відповідає
типовом�
до�овор�
оренди,

затвердженом�
на�азом
Фондом
дер-

жавно�о
 майна
 У�раїни
 №1329
 від

09.08.2007
р.
з
розрах�н�ом
орендної

плати,
 із
 врах�ванням
 зобов’язань

(пропозицій)
стосовно
ви�онання
�мов

�он��рс�,
що
 підписаний
 �часни�ом

�он��рс�
і
завірений
печат�ою.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

а) для� �часни�ів,� я�і� є� юридичними

особами:

- посвідчені
нотарі�сом
�опії
�становчих

до��ментів
(стат�т�
та
�становчо�о
до-

�овор�
(�
разі
звернення
�осподарсь�о-

�о
товариства
із
заявою
про
оренд�);

свідоцтва
 про
 державн�
 реєстрацію;

довід�а
ор�ан�
 статисти�и
про
 в�лю-

чення
орендаря
—
юридичної
особи
до

ЄДРПОУ;
 �опія
 свідоцтва
 про

реєстрацію
платни�а
подат��
на
дода-

н�
 вартість
 (форма
 N
 2-р);
 �опія

довід�и
про
взяття
на
облі�
платни�а

подат��;
 �опія
 ліцензії
 на
 здійснення

юридичною
особою
о�ремо�о
вид�

діяльності
(за
наявності
та�о�о);

- до��менти,
що
 посвідч�ють
 повнова-

ження
представни�а
юридичної
особи;

- відомості
 про
фінансове
 становище

(платоспроможність)
�часни�а
�он��р-

с�
з
�рах�ванням
дебіторсь�ої
і
�реди-

торсь�ої
забор�ованостей;

- довід��
від
�часни�а
�он��рс�
про
те,

що
щодо
 ньо�о
 не
 пор�шено
 справ�

про
бан�р�тство;

б) для��часни�ів,�я�і�є�фізичними�осо-

бами:

- �опію
до��мента,
що
посвідч�є
особ�

�часни�а
 �он��рс�
 (паспорт
 (стор.
 1,

2,
 11)
 тощо),
 або
 належним
 чином

оформлен�
довіреність,
видан�
пред-

ставни��
фізичної
 особи,
 �опію
 іден-

тифі�аційно�о
�од�
 (та�ож
для
фізич-

них
 осіб,
 я�і
 не
 є
 с�б’є�тами

підприємниць�ої
діяльності),
свідоцтво

про
 реєстрацію
 фізичної
 особи
 я�

с�б’є�та
 підприємниць�ої
 діяльності,

свідоцтво
про
сплат�
єдино�о
подат��

або
свідоцтво
про
реєстрацію
платни-

�а
ПДВ
(нотаріально
посвідчені),
де�-

ларацію
 про
 доходи
 (звіт
 про
фінан-

сові
 рез�льтати
 с�б’є�та
 мало�о

підприємництва).

- де�ларацію
про
доходи;

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви
та
до��менти
на
�часть
�
�он-

��рсі
приймаються
протя�ом
20
�ален-

дарних
днів
з
дати
оп�блі��вання
в
�а-

зеті
 “Відомості
 приватизації”
 до
 16.00

останньо�о
дня
(�імната
215),
за
адре-

сою:
01032,
м.
Київ,
б�львар
Шевчен�а,

50-Г,
ре�іональне
відділення
Фонд�
дер-

жавно�о
 майна
 У�раїни
 по
 м.Києв�,
 в

�онверті
з
написом
“на
�он��рс”,
запе-

чатаном�
 печат�ою
 �часни�а
 �он��рс�

(для
фізичних
осіб
—
в
разі
наявності)

із
зазначенням
назви
�часни�а
�он��р-

с�
 та
 об’є�та
 оренди
 (адреса,
 площа,

балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о
15.00
на

22-й
 �алендарний
 день
 після
 оп�блі��-

вання
в
�азеті
“Відомості
приватизації”
за

адресою:
 м.
 Київ,
 б�львар
Шевчен�а,


50-Г,
 ре�іональне
 відділення
 ФДМ

У�раїни
по
м.
Києв�,
�імната
№103.

Ознайомитись
з
об’є�том
оренди
мож-

на
в
робочі
дні
за
місцем
йо�о
розташ�-

вання.

Додат�ов��інформацію�можна�от-

римати��
відділі
��ладання
до�оворів

оренди
 державно�о
 нер�хомо�о
 май-

на
ре�іонально�о
відділення
ФДМ
У�-

раїни
 по
 м.
 Києв�
 або
 за
 телефоном

(8044)
235-05-28.

ІНФОРМАЦІЯ

ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��про�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місце-

знаходження:

1.
 Нер�хоме
 майно
 —
 нежиле

приміщення
�
б�дівлі
навчально�о
�ор-

п�с�
№2,
за�альною
площею
111,00
м
2
,

розташоване
за
адресою:
м.
Київ,
пр-т

Повітрофлотсь�ий,
76-А,
що
переб�ває

на
 балансі
 державно�о
 підприємства

“Головний
 навчальний
 та
 сер-

тифі�аційний
центр
цивільної
авіації
У�-

раїни”;
ор�ан
�правління
—
Міністерство

транспорт�
та
зв’яз��
У�раїни.
Почат�о-

вий
розмір
місячної
орендної
плати
ста-

новить
 7891,28
 �рн
 без
ПДВ
 (базовий

місяць
розрах�н��
—
вересень
2008 р.),

мета
 ви�ористання
 —
 розміщення

офіс�.

У
подальшом�
орендна
плата
підля�ає

�ори��ванню
 на
 щомісячні
 інде�си

інфляції.

Основні� вимо�и� щодо� �мов� �он-

��рс�:

- найбільший
 запропонований
 розмір

місячної
орендної
плати;

- відповідність
запропонованій
меті
ви-

�ористання;

- �омпенсація
�оштів
за
ви�онан�
неза-

лежн�
оцін��
замовни��
оцін�и;

- на
момент
��ладення
до�овор�
орен-

ди
переможець
�он��рс�
зобов’язаний

надати
�з�оджений
висново�
балансо-

�трим�вача
 та
 орендаря
щодо
 стан�

майна.

- стро�
оренди
1
рі�;

- �тримання
 об’є�та
 �
 відповідності
 до

санітарно-е�оло�ічних
та
протипожеж-

них
норм,
правил
тор�івлі;

- ��ладення
 ��оди
 з
 Балансо�трим�ва-

чем
про
відш�од�вання
витрат
на
�т-

римання
 орендовано�о
майна
 та
 на-

дання
�ом�нальних
посл��
Орендарю;

- заборона
 приватизації
 та
 переход�

права
власності
на
орендоване
майно

третім
особам;

- заборона
передачі
об’є�та
оренди
або

йо�о
 частини
 �
 с�боренд�,
 надання

третім
 особам
 права
 �орист�вання

об’є�том;

- �
повном�
обсязі
ви�он�вати
�сі
зо-

бов’язання,
 зазначені
 �
 до�оворі

оренди;

- по�одження
 орендарем
 продовження

термін�
дії
до�овор�
оренди
з
ор�аном,

�повноваженим
�правляти
державним

майном;

- переможець
 �он��рс�
 зобов’язаний

сплатити
завдато�
протя�ом
10
днів
 з

момент�
підписання
до�овор�
в
розмірі

не
менше,
ніж
потрійна
орендна
плата

за
перший(базовий)
місяць
оренди,
я�ий

вноситься
в
рах�но�
плати
за
 три
ос-

танніх
місяці
оренди;
 ��ласти
до�овір

оренди.

Для� �часті� в� �он��рсі� �часни�� �он��р-

с�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної� �омісії

та�і�матеріали:

1. Заяв��про��часть����он��рсі�та

до��менти,
я�і
визначені
на�азом
Фон-

д�
 державно�о
 майна
 У�раїни
 від

14.11.2005
р.
№2975
“Про
затверджен-

ня
Перелі��
 до��ментів,
 я�і
 подаються

орендодавцеві”,
а
саме:

� заяв�
про
намір
�зяти
в
оренд�
майно,

що
належить
до
державної
власності,
із

зазначенням
наймен�вання,
місцезна-

ходження
 (місця
проживання)
 та
пла-

тіжних
ре�візитів
заявни�а,
 інформація

про
за�альн�
площ�
об’є�та
оренди;

� прое�т
 до�овор�
 оренди
 об’є�та,
що

відповідає
типовом�
до�овор�
оренди,

затвердженом�
 на�азом
Фонд�
 дер-

жавно�о
 майна
 У�раїни
 №1329
 від

09.08.2007р.,
з
розрах�н�ом
орендної

плати
 та
 врах�ванням
 зобов’язань

(пропозицій)
 щодо
 ви�онання
 �мов

�он��рс�.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

а) для� �часни�ів,� я�і� є� юридичними

особами:

- посвідчені
 нотарі�сом
 �опії:
 �станов-

чих
до��ментів
(стат�т�
та
�становчо-

�о
до�овор�),
свідоцтва
про
державн�

реєстрацію,
довід�и
ор�ан�
статисти-

�и
 про
 в�лючення
 орендаря
—
юри-

дичної
особи
до
ЄДРПОУ,
�опія
свідоц-

тва
про
реєстрацію
платни�а
подат��

на
додан�
вартість
(форма
N
2-р),
�опія

довід�и
про
взяття
на
облі�
платни�а

подат��;
 �опія
 ліцензії
 на
 здійснення

юридичною
 особою
 о�ремо�о
 вид�

діяльності
(за
наявності
та�о�о);

- до��менти,
що
 посвідч�ють
 повнова-

ження
представни�а
юридичної
особи;

- відомості
 про
фінансове
 становище

(платоспроможність)
�часни�а
�он��р-

с�
з
�рах�ванням
дебіторсь�ої
і
�реди-

торсь�ої
забор�ованостей;

- довід��
від
�часни�а
�он��рс�
про
те,

що
щодо
 ньо�о
 не
 пор�шено
 справ�

про
бан�р�тство;

б) для��часни�ів,�я�і�є�фізичними�осо-

бами:

- �опію
до��мента,
що
посвідч�є
особ�

�часни�а
 �он��рс�
 (паспорт
 (стор.
 1,

2,
 11)
 тощо),
 або
 належним
 чином

оформлен�
довіреність,
видан�
пред-

ставни��
фізичної
особи;

- �опію
ідентифі�аційно�о
�од�,
свідоц-

тво
про
реєстрацію
фізичної
особи
я�

с�б’є�та
 підприємниць�ої
 діяльності,

свідоцтво
про
сплат�
єдино�о
подат��

або
свідоцтво
про
реєстрацію
платни-

�а
ПДВ
(нотаріально
посвідчені);

- де�ларацію
про
доходи
(звіт
про
фінан-

сові
 рез�льтати
 с�б’є�та
 мало�о

підприємництва).

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�ово-

р��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви
та
до��менти
на
�часть
�
�он-

��рсі
 приймаються
 протя�ом
20
 �ален-

дарних
днів
з
дати
оп�блі��вання
в
�азеті

“Відомості
приватизації”
до
16.00
остан-

ньо�о
 дня
 (�імната
 215),
 за
 адресою:

01032,
м.
Київ,
б�львар
Шевчен�а,
50-Г,

ре�іональне
 відділення
Фонд�
 держав-

но�о
майна
У�раїни
по
м.
Києв�,
в
�он-

верті
з
написом
“на
�он��рс”,
запечата-

ном�
 печат�ою
 �часни�а
 �он��рс�
 (для

фізичних
осіб,
в
разі
наявності)
із
зазна-

ченням
 назви
 �часни�а
 �он��рс�
 та

об’є�та
оренди
(адреса,
площа,
балансо-

�трим�вач).

Кон��рс
 б�де
 проведено
 о
 15.00
 на


22-й
 �алендарний
 день
 після
 оп�блі��-

вання
в
�азеті
“Відомості
приватизації”
за

адресою:
 м.
 Київ,
 б�львар
Шевчен�а,


50-Г,
 ре�іональне
 відділення
 ФДМ

У�раїни
по
м.
Києв�,
�імната
№103.

Ознайомитись
з
об’є�том
оренди
мож-

на
в
робочі
дні
за
місцем
йо�о
розташ�-

вання.

Додат�ов��інформацію�можна�от-

римати��
відділі
��ладання
до�оворів

оренди
 державно�о
 нер�хомо�о
 май-

на
ре�іонально�о
відділення
ФДМ
У�-

раїни
 по
 м.
 Києв�
 або
 за
 телефоном

(8044)
234-69-85.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає
Біло�са
Дмитра
 Івановича,
 останнє

відоме
місце
проживання:
м.
Київ,
пр.
Правди,

17,
 �в.
 47,
 Усова
О.Л.,
 останнє
 відоме
місце

знаходження:
 м.
 Київ,
 в�л.
 Артема,
 40-а,

К�нд� Я.І.,
останнє
відоме
місце
знаходження:

м. Київ,
 в�л.
 Кловсь�ий
 сп�с�,
 12,
 �в.
 10,

в с�дове
 засідання
 по
 справі
 за
 позовом

Півнен�а
С.С.
до
Корчен�ової
Р.В.,
Біло�с
Д.І.,

Би�анова
В.М.,
 треті
 особи:
Вертебна
Л.О.,

Усов
О.Л.,
К�нда
Я.І,
Головне
�правління
юстиції

в
 м.
 Києві,
 про
 визнання
 до�овор�
 ��півлі-

продаж�
 недійсним,
 я�е
 відб�деться
 під

�олов�ванням
 с�дді
 Борисю�
 Л.П.
 27.10.

2008 ро��
о
9.30
(м.
Київ,
в�л.
Я.Коласа,
27-а).

С�ддя
Борисю�
Л.П.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідом-

ляє
про
день,
час
та
місце
с�дово�о
засідання
�

справі
 за
 позовом
 А�ціонерно�о
 товариства

“Інд�стріально-Е�спортний
Бан�”
до
Б�цана
І�оря

Валентиновича
 про
 стя�нення
 забор�ованості
 в

поряд��,
 передбаченом�
 ЦПК
 У�раїни,
 я�е

призначено
 на
 23 жовтня
 2008
 ро��
 10.00
 за

адресою:
 м.
 Київ-01010,
 в�л.
 М.
 Гайцана,
 4,

�аб. 405
(�олов�ючий
—
с�ддя
К�зьмен�о
В.В.).

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

Др�жинсь�о�о
Віталія
Славовича,
я�ий
проживає
за

адресою:
м.
Київ,
в�л.
Вільямса,
15,
�орп.
1,
�в.
126,

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

позовом
ВАТ
КБ
“А�тив-Бан�”
до
Др�жинсь�о�о
В.С.

про
стя�нення
забор�ованості
за
до�овором
�редит�,

що
відб�деться
23.10.2008
ро��
о
9.00,
в
приміщенні

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

Потєхіна,
б�д.
14-а,
�аб.
№ 25.

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

справ�
без
йо�о
�часті.

С�ддя
А.
Нова�
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Ярослав СУХИЙ, народний
деп тат У раїни:
— Є чіт ий ритерій, за я им

можна відрізнити ероя У раїни від
не- ероя. Однозначно, ероями
нашої раїни не є і не мож ть б -
ти політи и. Герой У раїни — це
перед сім той, хто працює задля
У раїни. Це — людина праці, той,
о о можна назвати національним
виробни ом. Особисто для мене
найбільшим ероєм У раїни, тим,
хто впродовж ро ів долає безліч
переш од, працюючи на її бла о,
є енеральний дире тор ВАТ “Мо-
тор Січ”

Оле ЄЛЬЦОВ, ж рналіст,
правозахисни :
— Герой У раїни — це ожен

наш ромадянин, я ий працює за
по ли анням і є професіоналом
своєї справи. Гідна щоденна пра-
ця людини — це той найбільший
“подви ”, я ий вона може зроби-
ти для своєї раїни і я ий робить
цю людин ероєм. І оловні ри-
терії т т — це натхнення та відпо-
відальність.

Наталя ОКУНСЬКА, світсь а
леді:
— Перше, що спадає на д м ,
оли ч єш слова “ ерой У ра-
їни”, — це видатні історичні пос-
таті — Бо дан Хмельниць ий, Яро-
слав М дрий. С часність же по а-
з є, що “ ерой У раїни” — це не
твердження, а запитання. Хто є
цим ероєм: чи це Юлія Тимошен-
о, чи Бо дан Ст п а, чи Р слана
Лижич о, чи брати Клич и? Усі во-
ни відомі, я і видатні діячі мин -
ло о, але дійсна “ ероїчність” пе-
редбачає ожної людини та ий
вчино , подви , я ий змінив жит-
тя цілої раїни. Том на те, хто
справжній ерой У раїни, може
відповісти лише історія.

Олена ГАНЦЯК-КАСЬКІВ, о-
лова патріаршо о товариства
УГКЦ:
— Це насамперед особистість,

я а своїй ієрархії життєвих цін-
ностей на найвищом місці має
Бо а, а та ож роз міє і любить свій
народ, працює для ньо о, по ла-
дає за ньо о свої таланти і, нареш-
ті, життя.

Ãåðîé Óêðà¿íè —
öå...

Бо дан БЕНЮК, народний артист У раїни, а -
тор:
— Чесно аж чи, рецепт одно о немає. Все зале-

жить від п блі и, її інтелі ентності, від то о, чи хоче во-
на, щоб її розважали. Г мор не завжди потішить, нав-
па и. П блі а любить серйозн розмов із в раплен-
нями мор .

Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— У мене зовсім інша професія, я не артист а. Шо

і створення одя — ціл ом різні речі. Я роблю одя ,
щоб йо о носили, а не сміялися над ним. А ось заці-
авити п блі — це зовсім інше. Її хочеться заінтри-
вати чимось новим, чо о ще не бачили. Та , незаба-

ром від ривається мій відділ в одном з ма азинів, де
б де представлено нов оле цію от тюр — вечірні
с ні для особливої на оди.

Володимир БИСТРЯКОВ, народний артист У ра-
їни, омпозитор:
— Усе залежить від то о, я а п блі а. Є та і, я им до-

статньо Сердюч и, іншим — Гофмана, с ажімо. Це од-
на ово, що ом сь хочеться звичайно о приморсь о-
о портвейн , а ом сь — виш ано о франц зь о о ви-
на. Я що ж брати ласичний варіант, то п блі роз-
важають персонажі-блазні, “д рніші” за неї, напри лад,
ло ни. Але ло н цир насправді — один з найта-
лановитіших і різнобічних артистів. Справжній артист
володіє інтеле том, фа тажем, поч ттям мор і має
парадо сальний с лад роз м .

Іра ЦІЛИК, письменниця:
— Під час спіл вання з а диторією, на мою д м ,

має переважати щирість і ле ість. Письменни не по-
винен б ти паяцом, я ий звеселяє натовп. Це не та лю-
дина, отра повинна а цент вати ва на формі, нав-
па и — зміст пріоритетний. Видавництво має т рб -
ватися про форм . Хоча ба ато залежить і від персо-
налії письменни а. Ін оли вони добре пиш ть, проте
не мож ть арно де лам вати. Або ж бер ть часть
різних заходах, а пиш ть не д же. Том зміст зали-
шається важливішим.

ßê áè âè ðîçâàæèëè 
ïóáë³êó?

Êèÿíè ëþáëÿòü
ìóäðèõ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Ëþäìèëà Ãîðäåëàäçå 
îáñòîþº îñåðåäîê êóëüòóðè
Äèðåêòîð ê³íîòåàòðó “Æîâòåíü” ï³äíÿëà 
öåé çàêëàä íà ºâðîïåéñüêèé ð³âåíü
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

За вісім ро ів, від оли і-
нотеатр "Жовтень" очо-
лює Людмила Гордела-
дзе, за лад значно роз-
ширився і славиться те-
пер винят ово я існим і-
но та демо ратичними ці-
нами. Визнанням сл жить
і в лючення "Жовтня" до
мережі європейсь их іно-
театрів. Наразі йом за-
рож є продаж з а ціон ,
чо о Людмила Горделадзе
обіцяє не доп стити.

Ñâî¿ì íèí³øí³ì âèãëÿäîì ê³-
íîòåàòð “Æîâòåíü” çàâäÿ÷óº äè-
ðåêòîðîâ³ Ëþäìèë³ Ãîðäåëàäçå,
ÿêà î÷îëþº çàêëàä ç 2000 ðîêó.
Òîä³ ó ïðèì³ùåíí³ ê³íîòåàòðó
ïðàöþâàâ ëèøå îäèí çàë, à â îä-
í³é áóä³âë³ ðîçòàøîâóâàâñÿ í³÷-
íèé êëóá. Íàðàç³ ó “Æîâòí³”
ôóíêö³îíóþòü ÷îòèðè çàëè, ç
ÿêèõ äâà ê³íîçàëè, à ó äâîõ ïîêà-
çóþòü ñòð³÷êè íà öèôðîâèõ íîñ³-
ÿõ. “Íàøèì íàéá³ëüøèì äîñÿã-
íåííÿì º âêëþ÷åííÿ ê³íîòåàòðó
â ñåðïí³ 2008 ðîêó äî ì³æíàðîä-
íî¿ ìåðåæ³ ºâðîïåéñüêèõ ê³íîòå-
àòð³â “ªâðîïà cinema”,— ðîçïî-
â³ëà Ëþäìèëà Ãîðäåëàäçå. Îêð³ì
çàãàëüíîãî ðåïåðòóàðó, òàê çâàíî-
ãî mainstream, “Æîâòåíü” ïðîïî-
íóº ãëÿäà÷àì ÷èìàëî àâòîðñüêèõ
³ ôåñòèâàëüíèõ ñòð³÷îê. Ó ñåðåä-
íüîìó êâèòîê íà ñåàíñ êîøòóº 23
ãðèâí³, à ñòóäåíòè õîäÿòü ó ê³íî
çà 15 ãðèâåíü.

Ïî÷èíàëà òâîð÷èé øëÿõ Ëþä-
ìèëà Ãîðäåëàäçå ç òåëåáà÷åííÿ.
Çàê³í÷èâøè ôàêóëüòåò æóðíàë³ñ-
òèêè Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó,
ïðàöþâàëà íà êè¿âñüêîìó òåëåáà-
÷åíí³ ïîì³÷íèêîì ðåæèñåðà, ðå-

äàêòîðîì ³ âåäó÷îþ äèòÿ÷èõ òåëå-
ïðîãðàì. Çãîäîì ïàí³ Ëþäìèëà
ïåðåéøëà â óïðàâë³ííÿ ê³íîô³êà-
ö³¿, äå çàéìàëàñÿ ïðîâåäåííÿì
êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â. ×ëåí
Ã³ëüä³¿ êðèòèê³â ³ Ñï³ëêè ê³íåìà-
òîãðàô³¿, ó 1988 ðîêó âîíà î÷îëè-
ëà ïåðøèé â³ò÷èçíÿíèé ê³íîêî-
îïåðàòèâ, ùî îðãàí³çîâóâàâ ïðå-
ì’ºðè òà ê³íîðèíêè. Òàêîæ Ëþä-
ìèëà âèñòóïèëà ïðîäþñåðîì òå-
ëåïðîåêòó “ß ïàì’ÿòíèê ñîá³” ç
âåäó÷èì ²ëëåþ Íîÿáðüîâèì, ùî
òðàíñëþâàëè ÿê íà óêðà¿íñüêó,
òàê ³ íà ì³æíàðîäíó àóäèòîð³þ.

Â³ñ³ì ðîê³â òîìó Ëþäìèë³ çà-
ïðîïîíóâàëè î÷îëèòè äåðæàâíå
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Æîâ-
òåíü”. Ç 2007 ðîêó âîíî ðåîðãà-
í³çóâàëîñÿ â ÒÎÂ “Ê³íîìàí”,

ñòâîðåíå òðóäîâèì êîëåêòèâîì
ê³íîòåàòðó. “Öå íàéñòàð³øèé ³ç
ê³íîòåàòð³â, ùî çáåðåãëèñÿ,— çà-
çíà÷àº Ëþäìèëà Ãîðäåëàäçå.— ß
³ óâåñü êîëåêòèâ ñòàâèìîñÿ äî
íüîãî ÿê äî ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòó-
ðè òà êóëüòóðè íàøîãî ì³ñòà.
Ïðèºìíî, ùî íàðàç³ ê³íîòåàòð º
õðàìîì ìèñòåöòâà, ÿêèé ìàº
âëàñíó ïóáë³êó”. Íåçâàæàþ÷è íà
öå, êîìóíàëüíèé ê³íîòåàòð “Æîâ-
òåíü” ïëàíóþòü ïðîäàòè íà àóê-
ö³îí³. “Ìè ÿê êèÿíè íå äîïóñòè-
ìî â³ä÷óæåííÿ âëàñíîñò³”,—
óïåâíåíà Ëþäìèëà Ãîðäåëàäçå.
Ñåðåä ñóìíèõ âèïàäê³â ïðîäàæó
³ çíèùåííÿ ê³íîòåàòð³â ìîæíà íà-
âåñòè ïðèêëàä “Àâðîðè”, íà ì³ñ-
ò³ ÿêîãî ïîáóäîâàíî òîðãîâåëü-
íèé öåíòð
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Герой України — це:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 2—5

ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+15°Ñ, âíî÷³ +7...+11°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+17...+19°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +19...+21°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. ßðîñëàâ Ìóäðèé — 30%
2. Ñòåïàí Áàíäåðà — 21%
3. Ñèìîí Ïåòëþðà — 21%
4. ²âàí Ìàçåïà — 13%
5. Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé — 12%
6. Ùîðñ — 4%

Своїм нинішнім ви лядом, стат сом та іміджем інотеатр «Жовтень» завдяч є
дире торові Людмилі Горделадзе
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