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Ìóøêåòåðè, âïåðåä!
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè òðåíóâàëüíó áàçó äëÿ ôåõòóâàëüíèê³â 
ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ

ßñêðàâà ïåðåìîãà óêðà¿íñüêèõ ôåõòó-
âàëüíèöü íà îñòàíí³é Îë³ìï³àä³ â Ïåê³í³
ìîæå çàïî÷àòêóâàòè äîáðó òðàäèö³þ. Òå-
ïåð ó ìàéñòð³â åë³òàðíîãî âèäó ñïîðòó
ç’ÿâèëàñÿ õîðîøà áàçà äëÿ òðåíóâàíü. Ó÷î-
ðà â ñòîëèö³ â³äêðèëè çàë äëÿ ôåõòóâàí-
íÿ — íàéñó÷àñí³øèé â Óêðà¿í³ é îäèí ç

íàéêðàùèõ ó ªâðîï³. Ñèìâîë³÷íó ñòð³÷êó
â ïðèñóòíîñò³ ó÷í³â, ¿õí³õ òðåíåð³â òà îë³ì-
ï³éñüêèõ ÷åìï³îí³â ïåðåð³çàâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

“ß ñïîä³âàþñÿ, ³ç öüîãî çàëó âèéäå íå
îäèí ÷åìï³îí ªâðîïè òà ñâ³òó. Òå, ùî ìè
ðàçîì ç Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè â³äêðèëè

òàêèé çàêëàä — ïðèêëàä äîáðî¿ ñï³âïðàö³
é òóðáîòè ïðî íàøèõ ñïîðòñìåí³â”, — çà-
çíà÷èâ ïàí Æóðàâñüêèé.

Ïðèì³ùåííÿ, äå ðîçì³ñòèëàñÿ øêîëà
ôåõòóâàííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó áåçîïëàòíó
îðåíäó íàäàëî îáîðîííå â³äîìñòâî. Ç³ ñâî-
ãî áîêó ì³ñüêà âëàäà çä³éñíèëà ðåêîí-
ñòðóêö³þ âàðò³ñòþ á³ëüøå ÿê ì³ëüéîí ãðè-
âåíü. Ñüîãîäí³ â çàë³ âñòàíîâëåíî â³ñ³ì ìå-
òàëåâèõ äîð³æîê, ñïåö³àëüí³ ïðèëàäè êð³ï-
ëåííÿ äëÿ ôåõòóâàëüíèê³â, ñåêóíäîì³ðè. ª
òàêîæ ³ ñèëîâ³ òðåíàæåðè. “Ôåõòóâàííÿ —
íåìàñîâèé âèä ñïîðòó. Äëÿ çàíÿòòÿ íèì
ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ óìîâè. Íàéäîðîæ÷å
îá³éøëèñÿ ö³ äîð³æêè. Çàòå ñüîãîäí³ òóò
³äåàëüí³ óìîâè äëÿ òðåíóâàííÿ”, — ðîçïî-
â³â Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Ó òàêèõ ÷óäîâèõ óìîâàõ çàéìàòèìóòüñÿ íå
ëèøå âèõîâàíö³ øêîëè. Äëÿ ä³òåé âèä³ëåíî
òðè ãîäèíè íà äåíü, ³ç 15.00. Â ³íøèé ÷àñ
ñþäè ïðèõîäèòèìóòü ïðîôåñ³îíàëè, çîêðå-

ìà é îë³ìï³éñüê³ ÷åìï³îíè. Âîíè ÿêðàç ³ âè-
ñëîâèëè âäÿ÷í³ñòü ì³ñüê³é âëàä³ çà â³äêðèò-
òÿ òàêîãî ïîòð³áíîãî äëÿ íèõ çàëó. Îë³ìï³é-
ñüêà ÷åìï³îíêà Ãàëèíà Ïóíäèê, ÷åìï³îí ñâ³-
òó Âîëîäèìèð Ëóêàøåíêî òà áðîíçîâèé ïðè-
çåð Îë³ìï³àäè â Ïåê³í³ Âëàäèñëàâ Òðåòÿê
ïåðåäàëè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ øïàãó. Íà ¿¿ ëåç³
íàïèñàíî — “Ìåðó Êèºâà Ëåîí³äó ×åðíî-
âåöüêîìó â³ä ôåõòóâàëüíèê³â ì³ñòà”.

Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ó çàë³ â³äáóëàñÿ óðî÷èñ-
òà öåðåìîí³ÿ — äåñÿòüîõ êðàùèõ âèõîâàí-
ö³â øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ïîñâÿòè-
ëè â ìóøêåòåðè. Äèðåêòîð øêîëè, çàñëó-
æåíèé òðåíåð Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ìèðî-
íþê çà÷èòàâ Êîäåêñ ìóøêåòåð³â, â³äïîâ³ä-
íî äî ÿêîãî âîíè êëÿíóòüñÿ, ÿêùî é ïðî-
ãðàâàòè, òî ç ÷åñòþ, à âèãðàâàòè — ç
ã³äí³ñòþ. Çà ñëîâàìè ïàíà Ìèðîíþêà, ñüî-
ãîäí³ ó øêîë³ ìàéñòåðíîñò³ ôåõòóâàëüíè-
êà íàâ÷àþòüñÿ ïîíàä 150 þíèõ êèÿí. Ä³-
òåé áåðóòü ³ç ñåìèð³÷íîãî â³êó
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Десятьох най ращих вихованців ш оли олімпійсь о о резерв , майб тніх чемпіонів, посвятили чора в м ш етери в новом трен вальном залі для майстрів шпа и
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У раїнсь им фехт вальни ам по ращили доро до олімпійсь их вер-
шин. С часний трен вальний зал для майстрів шпа и чора від рив
заст пни олови КМДА Віталій Ж равсь ий. Ре онстр ція приміщен-
ня обійшлася міст майже в мільйон ривень. Тепер зал, обладнаний
металевими доріж ами та спеціальним приладдям, пропон є одні з
най ращих Європі мов для трен вання. Тож, о рім дітей, т т зай-
матим ться і професіонали. Із вдячністю олімпійсь і чемпіони пода-
р вали місь ом олові Леонід Черновець ом шпа .
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Ñï³â÷óòòÿ
Ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ ç ïðèâîäó ñìåðò³ Ïàòð³-
àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ Âñ³º¿ Ðóñ³ Àëåêñ³ÿ II.
“Íå ñòàëî âåëèêî¿ ëþäèíè, ÿêà âñ³ì ñåðöåì
ïðàãíóëà îá’ºäíàííÿ áðàòñüêèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ
íàðîä³â ÷åðåç â³ðó, ëþáîâ òà âçàºìîðîçóì³í-
íÿ. Êîæíèì ñâî¿ì êðîêîì â³í ñïðèÿâ óòâåð-
äæåííþ ìèðó, áðàòåðñòâà ³ õðèñòèÿíñüêî¿
ñîë³äàðíîñò³, ïðàãíóâ çíàéòè êîìïðîì³ñè ì³æ
ïðèõèëüíèêàìè ð³çíèõ ðåë³ã³é òà ñâ³òîãëÿ-
ä³â”,— çàçíà÷èâ ìåð. “Â³ä ³ìåí³ êè¿âñüêî¿
âëàäè òà â³ä ñåáå îñîáèñòî ïðîøó ïåðåäàòè
ùèð³ ñï³â÷óòòÿ âñüîìó ðîñ³éñüêîìó íàðîäó ç
ïðèâîäó ö³º¿ íåïîïðàâíî¿ âòðàòè. Ñâ³òëà ïàì-
’ÿòü ïðî íüîãî íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ â íà-
øèõ ñåðöÿõ”,— âèñëîâèâñÿ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Íàãàäàºìî, ùî Ïàòð³àðõ Ìîñêîâ-
ñüêèé ³ Âñ³º¿ Ðóñ³ Àëåêñ³é II ï³øîâ ³ç æèòòÿ
ó ï’ÿòíèöþ

Áåçïðèòóëüíèì 
äîïîìàãàòèìå 
ñîö³àëüíèé ïàòðóëü

Òðè âè¿çí³ áðèãàäè äëÿ çä³éñíåííÿ ñîö³-
àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ ñòâîðèëè â ñòîëèö³
íà áàç³ Áóäèíêó ñîö³àëüíîãî ï³êëóâàííÿ.
Ïðàöþâàòèìóòü âîíè äî 1-ãî êâ³òíÿ 2009
ðîêó. Ïàòðóë³ çàáåçïå÷óâàòèìóòü áåçïðè-
òóëüíèõ ãðîìàäÿí õàð÷óâàííÿì, âçóòòÿì,
îäÿãîì òà ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ. Ó ðà-
ç³ ïîòðåáè íàäàâàòèìóòü é ïåðøó ìåäè÷íó
äîïîìîãó, âèêëèêàòèìóòü øâèäêó. Àáè çà-
áåçïå÷èòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ðîáîòè ïðà-
ö³âíèê³â ñîö³àëüíîãî ïàòðóëÿ, ó êîæíîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ áóäå ñòâîðåíî â³äïîâ³äíèé
øòàá. Òóäè îõî÷³ çìîæóòü ïðèíîñèòè îäÿã
òà âçóòòÿ äëÿ áåçïðèòóëüíèõ ëþäåé. Ïðèé-
ìàòèìóòü äîïîìîãó é â³ä îðãàí³çàö³é òà áëà-
ãîä³éíèê³â. Â³ä âëàäè îï³êóâàòèìåòüñÿ ïðî-
åêòîì çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Ãîëîâà÷

Íå çà âñ³ ïîñëóãè 
ÆÅÊ³â ïîòð³áíî 
ïëàòèòè

Ïðî îáîâ’ÿçêîâ³ ïîñëóãè æèòëîâî-åêñïëó-
àòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é ³ ò³, ùî ïîòðåáóþòü
äîäàòêîâî¿ îïëàòè, çîáîâ’ÿçàëà ðàéîíè ïðî-
³íôîðìóâàòè íàñåëåííÿ ì³ñüêà âëàäà. Ïîòðå-
áà ñïðè÷èíåíà âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ñêàðã, ùî
íàäõîäÿòü â³ä ìåøêàíö³â äî ì³ñüêîãî Ñall-
öåíòðó. Ëþäè ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ç íèõ çáè-
ðàþòü äîäàòêîâ³ ãðîø³. ßê âèÿâèëîñÿ, äëÿ
îáîâ’ÿçêîâèõ ïîñëóã, ùî íàäàþòü ÆÅÎ. Ñå-
ðåä íèõ ïðèáèðàííÿ ñõîäîâèõ êë³òèí ³ ïðè-
áóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, îñ-
â³òëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, îá-
ñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â. Ïîâíèé ïåðåë³ê ÆÅÎ
ìàº ïðåä’ÿâèòè íà ïåðøó âèìîãó ìåøêàíöÿ.
Áóäü-ÿê³ ³íø³ ïîñëóãè, ÿêèõ íàðàõîâóþòü äî
77 (âèãîòîâëåííÿ êîï³é ïàñïîðò³â, ðåìîíòí³
ðîáîòè), âïðîâàäæóþòü âèíÿòêîâî çà áàæàí-
íÿì ëþäåé, â³äïîâ³äíî, é îïëà÷óþòüñÿ äî-
äàòêîâî

Ó ñòîëèö³ 
â³äçíà÷èëè 
Äåíü ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ â ìåð³¿ â³äçíà÷èëè
äåâ’ÿòó ð³÷íèöþ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Â óðî÷èñòîñòÿõ âçÿëè ó÷àñòü äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè, ðàéîííèõ ðàä, ïðàö³âíèêè àïàðàòó
Êè¿âðàäè. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿç-
ê³â òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè Îëåãà Êà÷-
êàíà, äîáðå, ùî â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ º Äåíü
íàðîäîâëàääÿ, äåìîêðàò³¿. Â³ä ³ìåí³ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³í ïðèâ³òàâ ïðèñóò-
í³õ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì òà âðó÷èâ â³äçíà-
êè. Òàê, ç íàãîäè ñâÿòà ö³ííèì ïîäàðóíêîì
â³ä Êàáì³íó íàãîðîäèëè äåïóòàòà Êè¿âðàäà
Ìàêñèìà Ñàâðàñîâà. Ïî÷åñíó ãðàìîòó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè îòðèìàëà äåïóòàò
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéðàäè Òåòÿíà Òðèêîç, à Ïî-
äÿêó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè âðó÷èëè
ïîì³÷íèêó çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè ñåê-
ðåòàð³àòó Êè¿âðàäè Þð³þ Õàâè÷ó

Ìåð ïðèâ³òàâ Àêàäåì³þ 
³ìåí³ ×àéêîâñüêîãî 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çðîáèëè Ïî÷åñíèì ïðîôåñîðîì
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Національна м зична а адемія
У раїни імені Петра Ілліча Чай-
овсь о о п’ятницю свят вала
95 ро ів з час засн вання.
Привітати нинішніх та майб тніх
"нотних митців" приб в мер
Леонід Черновець ий. Най ра-
щих ст дентів та ви ладачів
місь ий олова на ородив подя-
ами та почесними рамотами,
а для навчально о за лад пре-
зент вав артин Лариси Год -
нової "Андріївсь ий звіз".
Своєю чер ою ре тор Володи-
мир Рожо вр чив Леонід Чер-
новець ом "Посвідчення почес-
но о професора Національної
м зичної а адемії У раїни імені
Петра Чай овсь о о".

Íàïåðåäîäí³ ó¿ê-åíäó ñòîëè÷íèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîáóâàâ íà óðî-
÷èñòîìó êîíöåðò³, ïðèñâÿ÷åíîìó 95-ð³÷-
÷þ ç äíÿ çàñíóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷-
íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ïåòðà ×àé-
êîâñüêîãî. “Â³ä ³ìåí³ âñ³õ êèÿí, ÿê³ îá-
ðàëè ìåíå ìåðîì, íàéêðàùîãî, íàéá³ëüø
òâîð÷îãî ì³ñòà â ñâ³ò³, â³òàþ Íàö³îíàëü-
íó ìóçè÷íó àêàäåì³þ ³ìåí³ Ïåòðà ×àéêîâ-
ñüêîãî ç 95-ð³÷÷ÿì”,— ñêàçàâ ñòîëè÷íèé
ãðàäîíà÷àëüíèê.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî öåé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä îäèí ³ç íåáàãàòüîõ,
ÿêèé ãîòóº òâîð÷ó åë³òó ³ áàãàòî äåñÿòè-
ð³÷ ðîçâèâàº òàëàíòè. Àêàäåì³ÿ âèïóñòè-
ëà íèçêó â³äîìèõ ìóçèêàíò³â òà ñï³âàê³â,
ÿê³ íà âåñü ñâ³ò ïðîñëàâèëè Óêðà¿íó: Ãðè-
ãîð³é Âåðüîâêà, ²âàí Êîçëîâñüêèé, Ëåâ-
êî Ðåâóöüêèé, Âîëîäèìèð Ãðèøêî.

“Íèí³ ÿ äÿêóþ êåð³âíèöòâó çàêëàäó çà
ïë³äíó ä³ÿëüí³ñòü, â³ääàí³ñòü ñâî¿é ñïðà-

â³ é â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàþ çä³éñíåííÿ âñ³õ
âàøèõ ìð³é òà çàäóì³â”,— äîäàâ ìåð.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé çàïåâíèâ, ùî îäíèì ³ç ïð³îðè-
òåò³â ó ðîáîò³ ñòîëè÷íî¿ âëàäè º ï³äòðèì-
êà òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³. “Ëåâîâà ÷àñòêà ñòó-
äåíò³â àêàäåì³¿ — öå âèïóñêíèêè ìóçè÷-
íèõ øê³ë òà ìóçè÷íèõ ó÷èëèù Êèºâà, ÿêèõ
ô³íàíñóþòü ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Á³ëüø³ñòü
âèïóñêíèê³â àêàäåì³¿ ïîâåðòàþòüñÿ äî ìó-
çè÷íèõ ó÷èëèù ³ ïðàöþþòü ó òåàòðàõ, ÿê³
òàêîæ ô³íàíñóº ñòîëèöÿ”,— çàçíà÷èâ â³í.

Â³òàë³é Æóðàâñüêèé íàãàäàâ, ùî ìèíó-
ëîãî ðîêó íàïåðåäîäí³ þâ³ëåþ ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ ä³ñòàëà â äî-
â³÷íå êîðèñòóâàííÿ ä³ëÿíêó â 59 ñîòîê,
íà ÿê³é âîíà ðîçòàøîâàíà. “ßê áè âëàäà

íå çì³íþâàëàñÿ, öÿ òåðèòîð³ÿ â ñàìîìó
öåíòð³ Êèºâà áóäå íåäîòîðêàííîþ. Âîíà
çàâæäè ñëóãóâàòèìå ëþäÿì ìèñòåöòâà”,—
ï³äêðåñëèâ ïàí Æóðàâñüêèé.

Â³ä ³ìåí³ ñòîëè÷íî¿ âëàäè Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé âðó÷èâ ïîäÿêè òà ïî÷åñí³ ãðà-
ìîòè ñòóäåíòàì òà âèêëàäà÷àì ïðîñëàâëå-
íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ïðåçåíòóâàâ
ðåêòîðó ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ êàðòèíó “Àí-
äð³¿âñüêèé óçâ³ç” Ëàðèñè Ãîäóíîâî¿. Íàòî-
ì³ñòü ðåêòîð Âîëîäèìèð Ðîæîê â³äçíà÷èâ
âàãîìèé âíåñîê ñòîëè÷íîãî ãîëîâè ó ðîç-
âèòîê ìóçè÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ òà ¿õíüî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Íàîñòàíîê â³í íà-
ãîðîäèâ ìåðà “Ïîñâ³ä÷åííÿì ïî÷åñíîãî
ïðîôåñîðà Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäå-
ì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî”

За опі над столичною льт рою ре тор Національної м зичної а адемії імені Чай овсь о о
Володимир Рожо на ородив Леоніда Черновець о о посвідченням Почесно о професора

Àâàð³éí³ áðèãàäè îá’ºäíàþòü

Ïðîáëåìó íåäîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ àâà-
ð³éíèõ ïóíêò³â çíîâó ðîçãëÿäàëè ó ñòîëè-
ö³. Ïðî öå éøëîñÿ ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ðîç-
øèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ êè¿âñüêî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Ïøå-
íè÷íîãî, íèí³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Äåñíÿí-
ñüêîìó òà Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîíàõ ôóíê-
ö³îíóº òðè îïîðíèõ ïóíêòè àâàð³éíèõ áðè-
ãàä ÂÀÒ “Êè¿âãàçó”. “Òîáòî äâà ïóíêòè
íà Ïðàâîìó áåðåç³ òà îäèí íà Ë³âîìó áå-
ðåç³ Äí³ïðà, ÿê³ îáñëóãîâóþòü ñèñòåìó ãà-
çîïîñòà÷àííÿ äåñÿòè ðàéîí³â ñòîëèö³, òà
41 îïîðíèé ïóíêò òåõí³÷íèõ ñëóæá,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Çâàæàþ÷è íà çàãàëüíó ïëî-
ùó ì³ñòà, îïîðí³ ïóíêòè àâàð³éíèõ áðè-
ãàä íå â çìîç³ çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ïðè-
áóòòÿ ï³äðîçä³ë³â (ó ìåæàõ 40 õâèëèí.—

“Õðåùàòèê”) íà ì³ñöå ïîä³¿. Äëÿ íàä³éíî-
ãî ôóíêö³îíóâàííÿ ÂÀÒ “Êè¿âãàç” ïîòð³á-
íî äîäàòêîâî ùå 10 îïîðíèõ ïóíêò³â”.

Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé çàóâàæèâ, ùî ç ìå-
òîþ ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ àâàð³éíèõ ïóíê-
ò³â ÂÀÒ “Êè¿âãàç” ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèçíà÷è-
ëè ì³ñöÿ äèñëîêàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà âèðîáíè÷èõ áàç îïîðíèõ
ïóíêò³â àâàð³éíèõ áðèãàä. Íà â³äâåäåííÿ
äåâ’ÿòè ç íèõ óæå îòðèìàíî çãîäó ç âèãî-
òîâëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ. Òèì ÷àñîì
ïðîöåñó ïåðåøêîäæàþòü ðàéîíí³ àäì³í³ñ-
òðàö³¿.

Òàê³ ñàì³ ïðîáëåìè ³ â åíåðãåòèê³â. Íà-
ðàç³ â ñòîëèö³ ôóíêö³îíóº 33 îïîðíèõ
ïóíêòè àâàð³éíèõ áðèãàä òà 162 ðåìîíò-
íî-åêñïëóàòàö³éíèõ ïóíêòè ÀÅÊ “Êè¿â-
åíåðãî”. “Îá’ºêò³â äîñòàòíüî, âò³ì ðàéîí-

í³ àäì³í³ñòðàö³¿, çîêðåìà Ãîëîñ³¿âñüêà òà
Øåâ÷åíê³âñüêà, íå õî÷óòü ïðîäîâæóâàòè
îðåíäó”,— ç³òõàº ïàí Ïøåíè÷íèé.

Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé äîäàº, ùî â ì³ñò³
ôóíêö³îíóº 16 îïîðíèõ ïóíêò³â ÂÀÒ “Êè-
¿ââîäîêàíàë”. Òàêà ì³çåðíà ê³ëüê³ñòü íå
çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíî¿ ë³êâ³äàö³¿ àâàð³é íà
âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæàõ.
Äëÿ óñï³øíî¿ ðîáîòè ïîòð³áíî ñòâîðèòè
ùîíàéìåíøå 23 àâàð³éíèõ ïóíêòè.

Ïîòðåáóº îêðåìîãî ïóíêòó íà Ë³âîìó
áåðåç³ é êîìóíàëüíà àâàð³éíî-ðÿòóâàëü-
íà ñëóæáà ïîðÿòóíêó. Íà äóìêó ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãî-
ëóá÷åíêà, â³äêðèòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü
îïîðíèõ ïóíêò³â ó ì³ñò³ çàâàæàº áðàê
ïðèì³ùåíü. “Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ
öåíòðàëüíèõ ðàéîí³â ñòîëèö³, äå âàðò³ñòü
îðåíäè ïðèì³ùåíü äîðîãà ³ âëàñíèêè îò-
ðèìóþòü ÷èìàë³ ïðèáóòêè,— ââàæàº
â³í.— ×åðåç öå äåÿê³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ ðîçðèâàþòü äîãîâîðè îðåíäè íà ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ òàêèõ ï³äðîçä³ë³â ç â³äïîâ³ä-
íèìè ï³äïðèºìñòâàìè ³ â³äìîâëÿþòüñÿ ¿õ
ïîäîâæóâàòè. Öå ñòîñóºòüñÿ íàñàìïåðåä
Ïîä³ëüñüêîãî, Ãîëîñ³¿âñüêîãî ³ Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîí³â”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãî-
ëóá÷åíêà, íåïðèïóñòèìî, ùîá ó êîæíî-
ìó ç³ ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â íå áóëî àâàð³é-
íîãî ïóíêòó. Òîìó ì³ñòî ïðèñêîðèòü ïðî-
öåñ îôîðìëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä ¿õ
áóä³âíèöòâî. Äîðå÷íî òàêîæ ñòâîðþâàòè
êîìïëåêñí³, ºäèí³ îïîðí³ ïóíêòè, â ÿêèõ
ïåðåáóâàëî á îäðàçó ê³ëüêà ñëóæá, ïåðå-
êîíàíèé ïàí Ãîëóá÷åíêî

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На п’ятничном засіданні оле ії КМДА об оворили забезпечення
міста достатньою іль істю аварійно-рят вальних опорних п н тів.
Наразі лише 3 об’є ти аварійних бри ад ВАТ "Київ аз" обсл ов -
ють се місто. Не ліпша сит ація і в оле із "Київенер о" та "Київ-
водо анал ". Тим часом райдержадміністрації розривають оди
оренди приміщень для роботи та их сл жб та надають площ в
оренд підприємцям. Столична влада має намір прис орити процес
оформлення земельних діляно під б дівництво нових аварійних
опорних п н тів. Я варіант роз лядають створення єдиних об’є тів
одраз для іль ох сл жб.

×åðåç áðàê ïðèì³ùåíü ðÿòóâàëüíèêè ð³çíèõ ñëóæá 
ñèä³òèìóòü ðàçîì

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик  9 грудня 2008 ММІІССТТОО 33

“Ïðîë³ñîê” íàä³¿
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàâåçëà íîâå îáëàäíàííÿ äëÿ ä³òåé ³ç ÄÖÏ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Понад вісім тисяч дітей столиці
мають захворювання нервової
системи. Лише ожен п’ятий з
них за допомо ою фахівців має
шанс жити пра тично повноцінно.
У восьми иївсь их центрах спе-
ціалісти навчають дітей р хатися,
ратися, овтати їж . Реабіліта-
ційне обладнання для одно о з
та их центрів — "Проліс " — по-
дар вала перший заст пни о-
лови КМДА Ірена Кільчиць а. У
2009-м , обіцяє влада, місті
запрацює ще два та их, але с -
часніших за лади.

Äâà íîâèõ öåíòðè äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
ç âðàæåíîþ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ â³äêðè-
þòü íàñòóïíîãî ðîêó â ñòîëèö³. Ïðî íà-
ì³ðè çàÿâèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Íà ñüîãîäí³ òà-
êèõ çàêëàä³â ïðàöþº â³ñ³ì. Îäèí ³ç íèõ —
“Ïðîë³ñîê”, ùî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³, â³äâ³äàëà ÷èíîâíèê. Âîíà ïðèâåçëà äî
çàêëàäó ñïåö³àëüíå ðåàá³ë³òàö³éíå îáëàä-
íàííÿ.

“Ïðîë³ñîê” óæå ïÿòü ðîê³â ôóíêö³î-
íóº íà áàç³ êîëèøíüîãî äèòÿ÷îãî ñàäî÷-
êà. Ñüîãîäí³ ó íüîìó äîïîìàãàþòü 76 ä³-
òÿì â³êîì äî 18 ðîê³â. Ïðàöþþòü ç íè-
ìè 38 ñïåö³àë³ñò³â: ïñèõîëîãè, ìåäèêè,
ëîãîïåäè, ïåäàãîãè. Áàãàòüîõ ä³òåé ïðàê-
òè÷íî íå âèïóñêàþòü ³ç ðóê ìàòåð³ òà áà-
áóñ³. Çàâäÿêè ïåðåáóâàííþ ó öåíòð³ äå-

ÿê³ ä³òè íàâ÷èëèñÿ ñàìîñò³éíî õîäèòè,
³íø³ — çìîãëè íàðåøò³ êîâòàòè ¿æó. Äëÿ
ìàëå÷³ òà ïðàö³âíèê³â “Ïðîë³ñêà” òàê³
äîñÿãíåííÿ — íåéìîâ³ðíà ïåðåìîãà.

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïîäèâèëàñÿ, ÿê ä³òè
ïðîâîäÿòü ÷àñ, ïîñï³ëêóâàëàñÿ ç íèìè. Â
îäíîìó ç çàë³â çà ãðîþ çàñòóïíèöÿ ìåðà
çàñòàëà 13-ð³÷íó Íàñòþ. Ä³â÷èíêà ðîç-

ïîâ³ëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüê³é, ùî ðîáèòü, à
ïîò³ì ðàïòîì ç³çíàëàñÿ â êîõàíí³.

“ß òåæ ëþáëþ òàêèõ õîðîøèõ ä³òîê”,—
â³äïîâ³ëà âçàºìí³ñòþ ÷èíîâíèöÿ. Çãîäîì
âîíà ïîäèâèëàñÿ ö³ëó âèñòàâêó êàðòèí,
ÿê³ ä³òè çðîáèëè ñâî¿ìè ðóêàìè. Êð³ì
òðàäèö³éíèõ ìàëþíê³â ³ ðîá³ò ³ç ïëàñòè-
ë³íó, âèãàäíèêè âèêëàëè ñïðàâæí³ øå-

äåâðè ç ìàêàðîííèõ âèðîá³â. Ùå â îä-
í³é ³ç ê³ìíàò çóñòð³ëè ä³â÷èíêó, ÿêà ñòà-
ðàííî âèâîäèëà áóêâè òà öèôðè. Âèõî-
âàòåë³ ðàä³þòü, áî êàæóòü, ùî ìàº òàêèé
ä³àãíîç, ÷åðåç ÿêèé âîíà íå ìîæå ïèñà-
òè.

“Òàê³ öåíòðè äóæå ïîòð³áí³. Ç ä³òêàìè
òðåáà çàéìàòèñÿ, áî çàâäÿêè öüîìó âîíè
ñòàþòü ñàìîñò³éí³øèìè ³ ìîæóòü ïîâíî-
ö³ííî æèòè, ÿê óñ³ ìè”,— çàçíà÷èëà ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà. Êð³ì òîãî, âïåâíåíà ÷èíîâ-
íèöÿ, ðîáîòà ôàõ³âö³â ³ç ä³òüìè íå ðîáèòü
¿õ “òÿãàðåì” äëÿ ñ³ìåé. “Áàòüêè ìîæóòü
ïðàöþâàòè. ² íå ëèøå òîìó, ùî äîïîìîãè
íà äèòèíó-³íâàë³äà íå äîñòàòíüî ³ ìóñÿòü
ðîäè÷³ çàðîáëÿòè ùå, à äëÿ òîãî, ùîá âî-
íè æèëè â ñîö³óì³”,— ïîÿñíèëà çàñòóïíèê
ìåðà.

Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó Òåòÿíè Êîñòþðåíêî, ó Êè-
ºâ³ ïðèáëèçíî 8,5 òèñ. ä³òåé, õâîðèõ íà
ÄÖÏ. “ª ä³òè ç òÿæêîþ ôîðìîþ çàõâî-
ðþâàííÿ. ¯õ äîãëÿäàþòü ó äâîõ ñïåö³àë³-
çîâàíèõ áóäèíêàõ-³íòåðíàòàõ. À îò 1,5 òè-
ñÿ÷³ ìîæíà äîïîìîãòè, äëÿ íèõ ³ ïðàöþ-
þòü òàê³ öåíòðè”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Êîñ-
òþðåíêî. Íà ëþòèé íàñòóïíîãî ðîêó çà-
ïëàíóâàëè â³äêðèòè ó ñòîëèö³ ñó÷àñíèé
öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ Äåñíÿíñüêîãî òà
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â, ðîçðàõîâàíèé íà
500 ä³òåé. Ó âåðåñí³ 2009 â³äêðèþòü ì³ñü-
êèé öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íà âóëèö³
Îëåíè Òåë³ãè. Òàì áóäóòü íàâ³òü áàñåéí ³
ñàóíà. Äëÿ íîâîãî öåíòðó âæå çàêóïëåíî
îáëàäíàííÿ íà 4 ìëí ãðí ïëþñ äâ³ ìàøè-
íè äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàö³ºíò³â. Äëÿ íèí³
ä³þ÷èõ öåíòð³â ì³ñòî öüîãîð³÷ ïðèäáàëî
îáëàäíàííÿ íà 10 ìëí ãðí, ó òîìó ÷èñë³
ï’ÿòü àâòîìîá³ë³â

“Äåì³¿âñüêó” ñïîëó÷èëè 
ç “Âàñèëüê³âñüêîþ”
×åðåç áðàê ô³íàíñóâàííÿ òðè íîâ³ ñòàíö³¿ ïëàíóþòü çäàòè äî Äíÿ Êèºâà

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ
íàäïîòóæíà òóíåëåïðîõ³äíèöü-
êà ìàøèíà í³ìåöüêî¿ ô³ðìè
Herrenknecht ïîäîëàëà îñòàíí³
ìåòðè, ùî â³äìåæîâóâàëè ¿¿ â³ä
ñòàíö³éíîãî êîìïëåêñó ìåòðî
“Âàñèëüê³âñüêà”. Ìåòðîáóä³âö³
ñâÿòêóâàëè òàê çâàíó çá³éêó. Çà
ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ÂÀÒ “Êè¿âìåòðî-
áóä” Ëåîí³äà Ìèõàéëþêà, áóä³-
âåëüíèêàì çàëèøèëîñÿ ïðîêî-
ïàòè ùå 100 ì òóíåëþ ì³æ ñòàí-
ö³ÿìè “Ëèá³äñüêà” ³ “Ãîëîñ³¿â-
ñüêà”.

Íà ³ìïðîâ³çîâàíèõ óðî÷èñòîñ-
òÿõ áóâ ïðèñóòí³é ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ªâãåí ×åðâî-
íåíêî, ÿêèé â³äíåäàâíà îï³êóº-
òüñÿ â ì³ñò³ ï³äãîòîâêîþ äî ôóò-
áîëüíîãî ÷åìï³îíàòó. Ïàí ×åð-

âîíåíêî íàãàäàâ, ùî âñ³ òðè ñòàí-
ö³¿ — “Äåì³¿âñüêó”, “Ãîëîñ³¿â-
ñüêó” ³ “Âàñèëüê³âñüêó”, ÿê³ ñòà-
íóòü ïðîäîâæåííÿì Êóðåí³âñüêî-
×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ã³ëêè ñòîëè÷-
íîãî ìåòðîïîë³òåíó, — âêëþ÷åíî
äî ïðîãðàìè ªâðî-2012. Äî ïî-
÷àòêó êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñò³
ç ôóòáîëó çàëèøèëîñÿ íå òàê áà-
ãàòî ÷àñó, à ïðîáëåìè ïåðåíàñè-
÷åííÿ ïàñàæèðîïîòîêó â ìåòðî é
äîñ³ íå ðîçâ’ÿçàíî. “Ö³ ñòàíö³¿
âêðàé ïîòð³áí³ ì³ñòó — âîíî
ïðîñòî ïåðåâàíòàæåíå”,— ñêàçàâ
ïàí ×åðâîíåíêî.

Ïîïðè öå âñ³ ðîáîòè ç³ ñïîðó-
äæåííÿ íîâèõ ñòàíö³é ìåòðî íè-
í³ çàìîðîæåíî. “Áóä³âíèöòâî
ïðèçóïèíåíî, ìàòåð³àëè çàê³í-
÷èëèñÿ, çàðïëàò íå ïëàòÿòü ç âå-
ðåñíÿ, ëþäè ó â³äïóñòêàõ, à äå-

õòî ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ, — á³äêàºòüñÿ
ïàí Ìèõàéëþê. — Ïðè÷èíà —
áîðãè”.

Çà äàíèìè ÂÀÒ “Êè¿âìåòðî-
áóä”, çàìîâíèê, òîáòî ÊÏ “Êè-
¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, âèííèé
òîâàðèñòâó çà âèêîíàí³ ðîáîòè
ïîíàä 250 ìëí ãðí. Çàãàëîì æå
äëÿ çàâåðøåííÿ âñ³õ ðîá³ò ïîòð³á-
íî îòðèìàòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó

ùå 350 ìëí ãðí. Çà ÷àñ áóä³âíèö-
òâà îñâîºíî äåùî á³ëüøå çà 1,1
ìëðä ãðí, òîä³ ÿê çàãàëüíèé îá-
ñÿã êàï³òàëîâêëàäåíü ñòàíîâèòü
1,750 ìëðä ãðí.

ßêùî ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ç
ïîãàøåííÿì çàáîðãîâàíîñò³ ïå-
ðåä áóä³âåëüíèêàìè, ââàæàº ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ, òî
íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðî çàïðàöþþòü

óæå íàïðèê³íö³ âåñíè 2009 ðîêó.
Õî÷à ðàí³øå ìåð³ÿ ñïîä³âàëàñÿ
â³äêðèòè íîâ³ ñòàíö³¿ âæå äî
ê³íöÿ ðîêó. “Áóäóòü êîøòè —
ìîæíà çàê³í÷èòè âñå äî Äíÿ Êè-
ºâà”,— çàïåâíèâ “Õðåùàòèê” ªâ-
ãåí ×åðâîíåíêî. Â³í äîäàâ, ùî
çàëèøàòè íåäîáóäîâàíèì òå, ùî
âæå íà 95—97 â³äñîòê³â ãîòîâå,
ì³ñüêà âëàäà íå çáèðàºòüñÿ

Перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а запевнила, що з ожним ро ом місь а влада все
більше пі л ватиметься про дітей з ДЦП
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Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ, 
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Метроб дівці рочисто відзначили "збій ", тобто за-
вершення б дівництва право о пере інно о т нелю між
двома майб тніми станціями метро — "Деміївсь ою" та
"Василь івсь ою". Водночас свят вання відб валися
на тлі повно о припинення б дівництва об'є та. Хоча
основні онстр ції станційних омпле сів трьох май-
б тніх станцій підзем и вже отові, для завершення
робіт бра є щонайменше 350 млн рн. Нині перед
місь ою владою постало завдання: відш ати ошти.
Я що це вдасться, то нові станції запрацюють же на-
при інці травня наст пно о ро .
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Метрополітенівці під от вали три нові станції бі Терем ів на 97 відсот ів, для завершення робіт їм не вистачає 350
мільйонів ривень
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Протя ом тижня остями передачі
"Кава з Дмитром Джан іровим" на
ТРК "Київ" б ли ціл ом різні осо-
бистості. Попри те, що вед чий
сіх при ощав одна овою авою,
ожний із відвід вачів збері ав не-
повторність і притаманн лише йо-
м поведін .

Ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà ïåðåë³ê ö³êàâèõ
ñï³âðîçìîâíèê³â ³ç Äìèòðîì Äæàíã³ðîâèì
ðîçïî÷àâ Îëåã Áîíäàðåíêî, âèêîíàâ÷èé
äèðåêòîð ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî ³íôîðìà-
ö³éíîãî öåíòðó, êîòðèé ïîä³ëèâñÿ ïîäðî-
áèöÿìè ïîñëàííÿ ðîñ³éñüêîãî ïðåçèäåíòà
Äìèòðà Ìåäâåäºâà äî Äåðæäóìè, çã³äíî ç
ÿêèì ñóäîâà âëàäà â ñóñ³äí³é äåðæàâ³ áóäå
âèáîðíîþ, à ìàíäàòè çàêîíîäàâö³â ³ ïðå-
çèäåíòà ïîäîâæóþòü â³äïîâ³äíî äî 5 ³ 6 
ðîê³â. “Áóäü-ÿêèé çäîðîâèé ìåõàí³çì ïî-
âèíåí áóòè ºäèíèì ³ îäíî÷àñíî ìàòè â ñî-
á³ ïåâí³ “ðîáî÷³” ìîìåíòè”, — ñêàçàâ ðî-
ñ³éñüêèé ïîë³òîëîã ïðî òàíäåì Ïóò³í —
Ìåäâåäºâ.

Íàéïðèçåìëåí³øèì ³ íàéðåàë³ñòè÷í³øèì
ñï³âðîçìîâíèêîì ìèíóëîãî òèæíÿ, ïîçà
ñóìí³âîì, áóâ íàðîäíèé äåïóòàò, ãîëîâà
Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó ïðîìèñëîâö³â ³ ï³äïðè-
ºìö³â Àíàòîë³é Ê³íàõ. “Íà ñüîãîäí³ â³äñóò-
í³é ñêîíñîë³äîâàíèé ïàêåò àíòèêðèçîâèõ
çàõîä³â, äå ÷³òêî ñôîðìóëüîâàíî, ùî ïî-
âèíí³ ðîáèòè óðÿä, ïàðëàìåíò, ÍÁÓ, ÿê öå
ðîáëÿòü óñ³ äåðæàâè ñâ³òó. Íèí³, íàïðè-
êëàä, ìè ï³äáèâàºìî ï³äñóìêè ëèñòîïàäà. Çà
öåé ïåð³îä ÍÁÓ â ðåæèì³ ðåô³íàíñóâàííÿ
íàäàâ êîìåðö³éí³é áàíê³âñüê³é ñèñòåì³ ìàé-
æå 40 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. ² ö³ ãðèâí³ ïðàê-
òè÷íî âñ³ ï³øëè íà âàëþòíèé ðèíîê. Çàìê-
íóòå êîëî: Íàöáàíê êðåäèòóº êîìåðö³éí³
áàíêè, âñ³ ãðèâí³ éäóòü íà âàëþòíèé ðèíîê,
ï³äñèëþþòü ïîïèò íà âàëþòó é ùå äàë³ äå-
ñòàá³ë³çóþòü ñèòóàö³þ”, — âèñëîâèâñÿ íà-
ðîäíèé äåïóòàò çà êàâîþ. Çà éîãî ñëîâàìè,
çã³äíî ç âèñíîâêàìè åêñïåðò³â ó Ãààç³,
Óêðà¿íà çà âñ³ìà ïàðàìåòðàìè åêîíîì³÷íî-
ãî ïàä³ííÿ ïîñ³äàº îäíå ç íàéïåðøèõ ì³ñöü.
Çà ð³âíåì ïàä³ííÿ âèðîáíèöòâà: ó æîâòí³ —
19,8 â³äñîòêà. Çàáîðãîâàí³ñòü çàðîá³òíî¿
ïëàòè ó æîâòí³ çðîñëà íà 23 â³äñîòêè ³ âæå
íàáëèæàºòüñÿ äî ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.

Ìèíóëî¿ ñåðåäè, ó Âñåñâ³òí³é äåíü ëþ-
äåé ³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ãîñòåì ñòó-
ä³¿ áóâ ãîëîâà ïîñò³éíîãî êîì³òåòó Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ïåíñ³îíåð³â,
âåòåðàí³â òà ³íâàë³ä³â Âàëåð³é Ñóøêåâè÷,
êîòðèé ðîçâ³ÿâ ñòåðåîòèï ïðî òå, ùî ïî-
øèðåíà ïðàêòèêà “â³äêóïëåííÿ” â³ä ³íâà-
ë³ä³â ïåíñ³ÿìè º íîðìîþ. Íàñïðàâä³ öèì
ëþäÿì ïîòð³áíà íàñàìïåðåä óâàãà ³ ìîæëè-
â³ñòü ïî÷óâàòèñÿ ä³ºçäàòíèìè â 
ñóñï³ëüñòâ³.

Íàé´ðóíòîâí³ø³ ðîç’ÿñíåííÿ “çà êàâîþ”
äàâàâ â³äâ³äóâà÷ ñòóä³¿, äâ³÷³ ì³í³ñòð îáî-
ðîíè Îëåêñàíäð Êóçüìóê, êîòðèé ïðèéøîâ
íà ÒÐÊ íàïåðåäîäí³ ñâÿòêóâàííÿ ÷åðãîâî¿
ð³÷íèö³ ñòâîðåííÿ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.
“Äîçâîëüòå ç âàìè íå ïîãîäèòèñÿ”, — â³ä-
ïîâ³â â³í íà çàêèä âåäó÷îãî, ÷è ñïðîìîæ-
íà óêðà¿íñüêà àðì³ÿ çàõèñòèòè ñåáå ÷åðåç
íåäîô³íàíñóâàííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ó 1991-ìó íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè çíàõîäèëî-
ñÿ íàéñèëüí³øå â³éñüêîâå óãðóïîâàííÿ,
çäàòíå ïðîéòè, ÿê í³æ ó ìàñëî, àæ äî 
Ëà-Ìàíøó. “Ïåâåí, ùî é îïîðó ñåðéîçíî-
ãî íå áóëî á”,— ñêàçàâ êîëèøí³é ì³í³ñòð 
îáîðîíè

Ùèðî ïðî àêòóàëüíå

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий місь ий оло-
ва спішно завойов є
симпатії меш анців
столиці під час живо о
спіл вання. Це засвід-
чила і п’ятнична пере-
дача "Час мера", я а
традиційно тривала в
прямом ефірі на ТРК
"Київ". Леонід Черно-
вець ий розповів и-
янам про своє бачення
сит ації в політиці та
е ономіці раїни і на-
віть поділився дея ими
се ретами.

Київ — мати міст
р сь их

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ï³ä ÷àñ
ðîçìîâè ó ïðÿìîìó åô³ð³ âåäó-
÷èé ïåðåäà÷³ “×àñ ìåðà” Ðóñ-
ëàí Ïîë³ùóê ïîö³êàâèâñÿ ðåàê-
ö³ºþ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
íà ñóìíó ïîä³þ — ñìåðòü Ìîñ-
êîâñüêîãî ïàòð³àðõà Îëåêñ³ÿ
Äðóãîãî. Çà ñëîâàìè ìåðà, ê³-
íåöü çåìíîãî æèòòÿ ïàòð³àð-
õà — öå ñóìíà çâ³ñòêà äëÿ âñüî-
ãî ïðàâîñëàâíîãî ñâ³òó. “ß ïðà-
âîñëàâíèé, ùîíåä³ë³ õîäæó äî
öåðêâè, ùîäíÿ ÷èòàþ Á³áë³þ ³
ìîëþñÿ çà êèÿí, çà ñåáå ³ çà
Óêðà¿íó. Â ìåíå öÿ çâ³ñòêà âè-

êëèêàëà ïî÷óòòÿ íåïîïðàâíî¿
âòðàòè, áî ï³øëà ç æèòòÿ ëþ-
äèíà, ÿêà âñþ ñâîþ ñóòí³ñòü
ïðèñâÿòèëà ñëóæ³ííþ Áîãó. Öå
áóëà ìóäðà, äîñèòü äîáðà ³ äó-
æå çíà÷óùà ëþäèíà. ß çóñòð³-
÷àâñÿ ç íèì ó Ìîñêâ³, â³í
ïðèéìàâ íàñ ³ç ìèòðîïîëèòîì
Âîëîäèìèðîì Ñàáîäàíîì. Ìè
ãîâîðèëè ïðî äðóæáó äâîõ êðà-
¿í, ùî Áîã îäèí ³ ùî ïðàâî-
ñëàâ’ÿ º êðàùîþ ðåë³ã³ºþ äëÿ
ñëîâ’ÿíñüêîãî ñâ³òó. Ïàòð³àðõ
áóâ ãëèáîêî ðîñ³éñüêîþ ëþäè-
íîþ. Ó ìåíå äóæå áàãàòî ðîäè-
÷³â ó Ðîñ³¿, îäíèõ ëèøå äâîþ-
ð³äíèõ áðàò³â áóëî â 70-õ ðîêàõ
154 ÷îëîâ³êè. Ìîÿ ìàòè, ÿêà
ï³øëà ç æèòòÿ, ïðèùåïèëà ìå-
í³ ëþáîâ íå ëèøå äî Óêðà¿íè.
Õî÷ ÿ óêðà¿íåöü ³ ïàòð³îò”,—
â³äïîâ³â Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Поп лістів
попередили про
відповідальність

“Íåïðàâäà, ùî â ïàðëàìåí-
ò³ á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â äóìàþòü
ïðî òå, ÿê óõâàëèòè áþäæåò.
Ïðàâäà, ùî â ïàðëàìåíò³ òðè-
âàº áîðîòüáà çà âëàäó, çâèíó-
âà÷åííÿ îäèí îäíîãî â óñ³õ
ñìåðòíèõ ãð³õàõ ³ ïîñò³éí³ ïðî-
ãîëîøåííÿ íà âñþ Óêðà¿íó,
ùî â³äíèí³ áóäå äðóæáà íàâ³-
êè. Àáñîëþòíà áåçïðèí-
öèïí³ñòü ³ íåïîâàãà äî âèáîð-
ö³â. Íàéñòðàøí³øå, ùî öå âñå
âåäå äî áåçëàäó. Â Óêðà¿í³ ñêî-
ðî÷óþòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Ìåí³
äóæå í³ÿêîâî, ùî ÿ ÿê ïîë³òèê

òàêîæ çà âñå öå â³äïîâ³äàëü-
íèé”, — â³äïîâ³â Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà íà çàïèòàííÿ
âåäó÷îãî ïðî ìîòèâè, ÿêèìè
êåðóþòüñÿ óêðà¿íñüê³ ïîë³òè-
êè. “×èìàëî êèÿí ñòóðáîâàí³
ïåðñïåêòèâîþ îáìåæåíîãî âè-
áîðó ì³æ óòâîðåííÿì êîàë³ö³¿
ÁÞÒ òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ÿêà
ïîòåíö³éíî çàãðîæóº â ïîäàëü-
øîìó äèêòàòóðîþ àáî íèí³ø-
í³ì áåçëàäîì ó ïîë³òèö³”, —
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Íàñïðàâä³, çàïåâíèâ ìåð, ñöå-
íàð³¿â ìîæå áóòè áàãàòî. Íà
ïðîòèâàãó ñîþçó ÁÞÒ ³ç ðå-
ã³îíàìè, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé
ïðîòè Ïðåçèäåíòà, ç ³íøîãî
áîêó ãîòóºòüñÿ óêàç ïðî ðîç-
ïóñê ïàðëàìåíòó. Ìîæëèâèé
òàêîæ âàð³àíò, êîëè ÷àñòèíà
“Íàøî¿ Óêðà¿íè” — ìåíøà
(á³ëüøà â³ääàíà Ïðåçèäåíòó)
éäå ç Áëîêîì Ëèòâèíà ³ ðåã³î-
íàëàìè, òîä³ Ëèòâèí áóäå ñï³-
êåðîì, ßíóêîâè÷ — êåð³âíè-
êîì óðÿäó. Îñòàíí³é âàð³àíò
íàéáëèæ÷èé äî ðåàë³çàö³¿”, —
çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Â³í çàóâàæèâ, ùî íàðàç³
ñëàáêèì ì³ñöåì ïîë³òèê³â ³
ñåðéîçíîþ íåáåçïåêîþ äëÿ
ëþäåé º ïîïóë³çì. “Äóæå ëåã-
êî çà òàêèõ îáñòàâèí, ãîòó-
þ÷èñü äî âèáîð³â, óõâàëþâàòè
ð³øåííÿ, ÿê³ øâèäêî çíàéäóòü
â³äãóê ó ñåðöÿõ âèáîðö³â. Àëå
öå íåñåðéîçíà, íåñîë³äíà ³ íå-
ïàòð³îòè÷íà, àíòèóêðà¿íñüêà
ïîâåä³íêà. Ùîäî Ïðåçèäåíòà,
òî áàãàòî éîãî ð³øåíü íåïîïó-
ëÿðí³. Íà öå ïîòð³áíî ìàòè âî-
ëþ. Áî êîëè ëþäèíó îáèðàþòü
íà òàêó ïîñàäó, âîíà ïîâèííà
â³äïîâ³äàòè çà êðà¿íó. Âîíà íå
ïîâèííà äóìàòè ïðî ñüîãî÷àñ-
íèé ðåéòèíã ³ òèì÷àñîâ³ ïåðå-
ìîãè. Âîíà ïîâèííà óõâàëþâà-
òè ð³øåííÿ, ÿê³ îö³íÿòü, ìîæ-
ëèâî, ÷åðåç ñòî ðîê³â”,— ñêà-
çàâ ïðî ñó÷àñíó ïîë³òè÷íó ñè-
òóàö³þ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
ãîëîâà.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òîð-
êíóâñÿ òàêîæ õâîðîáëèâî¿ ðå-
àêö³¿ îêðåìèõ ïîë³òèê³â íà
ïóáë³êàö³¿ â ïðåñ³. “Íå ìîæíà
îáðàæàòèñÿ íà äçåðêàëî, ñë³ä
îáðàæàòèñÿ íà îðèã³íàë, ÿêèé
â³ääçåðêàëþº ó íüîìó”, — ñêà-
çàâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà.

У столиці риза
б де м’я шою

“Íèí³, êîëè â Óêðà¿í³ íàáè-
ðàº îáåðò³â åêîíîì³÷íà êðèçà,
ìåí³ äóæå ïðèêðî, ùî âîíà ïî-
çíà÷èòüñÿ ³ íà êèÿíàõ. Àëå ó
çíà÷íî ìåíø³é ì³ð³, í³æ íà ðî-
á³òíèêàõ ³ ñëóæáîâöÿõ â ³íøèõ
ì³ñòàõ Óêðà¿íè. ß íå ìîæó â³ä-
ïîâ³äàòè çà ïðèâàòíèé á³çíåñ ³
éîãî ï³äïðèºìñòâà, àëå 200 òè-
ñÿ÷ êèÿí, ÿê³ ïðàöþþòü ó ì³ñü-
êèõ ñëóæáàõ, áóäóòü çàáåçïå÷å-
í³ ïðàöåþ ³ íàâ³òü ìàòèìóòü ï³ä-
âèùåíó çàðïëàòó”, — ñêàçàâ
ñòîëè÷íèé ãîëîâà. Ç ö³ºþ ìå-
òîþ ì³ñüêà âëàäà ïîñò³éíî øó-
êàº íîâèõ ïàðòíåð³â, çá³ëüøóº
ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü, ï³äâè-
ùóº çàðïëàòè. “Øóêàºìî òàëà-
íîâèòèõ ëþäåé íà äóæå âèñîê³
çàðïëàòè”, — íàãîëîñèâ ÷åðãî-
âèé ðàç ì³ñüêèé ãîëîâà.

Се рети
иївсь о о мера
Îñîáëèâó óâàãó ãëÿäà÷³â ïðè-

âåðíóëà ðîçïîâ³äü ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ïðî éîãî æèòòºâ³ óí³âåð-
ñèòåòè. Äî ä³òåé âóëèö³ â³í ñòà-
âèòüñÿ ç ãëèáîêèì ðîçóì³ííÿì,
òîìó ùî, íà éîãî äóìêó, äèòè-
íà çà áóäü-ÿêîãî ëàäó ìîæå çäî-
áóâàòè àâòîðèòåò àáî ÷åðåç ïðè-
â³ëå¿, àáî íà âóëèö³ “íå îáî-
â’ÿçêîâî êóëàêàìè, à ñèëîþ õà-
ðàêòåðó” — ÷åðåç ïîâàãó îäíî-
ë³òê³â. “Íà æàëü, äðóãèé øëÿõ
îáèðàþòü á³ëüø³ñòü îáäàðîâà-
íèõ ëþäåé. Â³äêðèþ âàì ñåê-
ðåò: ïðèáëèçíî 90 â³äñîòê³â òà-
êèõ ä³òåé óñå æ äîñÿãàþòü á³ëü-
øîãî. “ß ïîãàíî â÷èâñÿ ó øêî-
ë³, àëå ÿ ìàþ áëèñêó÷ó îñâ³òó —
çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé þðèäè÷-
íèé ³íñòèòóò ³ç â³äçíàêîþ ³ áóâ
êðàùèì ñòóäåíòîì çà âñþ ³ñòî-
ð³þ öüîãî ÂÍÇ. À òîä³øí³ â³ä-
ì³ííèêè íàñïðàâä³ íå â³äáóëè-
ñÿ. Îòæå, “ä³òüìè âóëèö³” âàð-
òî îï³êóâàòèñÿ, áî ¿ì ëèøå òðå-
áà ïîêàçàòè øëÿõ, à âîíè îáî-
â’ÿçêîâî âèïðàâäàþòü äîâ³ðó
ñóñï³ëüñòâà. ß çðîáëþ âñå ìîæ-
ëèâå, ùîá ä³òè âóëèö³ áóëè ñó-
ñï³ëüíî çíà÷èìèìè, òà îäåðæà-
ëè îñâ³òó”, — ïîä³ëèâñÿ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé

Леонід Черновець ий важно занотов вав сі побажання простих иян

1. А льон цвіте синьо, синьо
2. Ой на орі два д б и
3. Розпря айте, хлопці, оней
4. Несе Галя вод
5. Ой я їхав оза містом
6. Ти ж мене підман ла
7. Ой вишневом садоч
8. Гиля, иля сиві си
9. Ой дівчино ш мить ай
10. В сад ляла, віт и збирала

Поч ти раїнсь і народні пісні можна що одини в ефірі
“Радіо Київ-98 ФМ”
Повна версія про рами — щодня з 20-ї вечора на хвилі 98 ФМ

Àíàòîë³é 
Ê³íàõ 
çíàéøîâ 
çàéâ³ 
ì³ëüÿðäè

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçïîâ³â ïðî ñâî¿ óí³âåðñèòåòè

Â³äâ³äóâà÷³ ñòóä³¿ 
ÒÐÊ “Êè¿â” øóêàþòü 
ó êàâ³ ö³êàâ³ äóìêè

Хіт-парад люблених раїнсь их народних пісень
від Михайла Поплавсь о о
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Ïàâëî ÓÍÃÓÐßÍ: “Çàêîíîïðîåêò 
ïðî ïîäîëàííÿ ³ áîðîòüáó ç äèòÿ÷îþ
ïîðíîãðàô³ºþ äóæå æîðñòêèé”

— Áóëî çàðåºñòðîâàíî çàêîíîïðîåêò ïðî
áîðîòüáó ç àëêîãîë³çìîì. Íàñê³ëüêè öå àê-
òóàëüíî äëÿ íàøî¿ êðà¿íè?

— Äóìàþ, òÿæêî ïåðåîö³íèòè âàæëè-
â³ñòü ïèòàííÿ áîðîòüáè ç àëêîãîë³çìîì
â Óêðà¿í³. Òîìó ùî íà ñüîãîäí³ Óêðà¿íà
ïîñ³äàº ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ùîäî ïðîáëå-
ìè äèòÿ÷îãî àëêîãîë³çìó. ², ÿê çàâæäè,
âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç³ ñëàáîàëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â, õî÷à ñüîãîäí³ âæå íàóêîâî äîâåäå-
íî ³ òåõíîëîã³÷íî ï³äòâåðäæåíî, ùî ôàê-
òè÷íî â êîæí³é ïëÿøö³ ïèâà íå ìåíøå,
ÿê 50 ãðàì³â ÷èñòî¿ ãîð³ëêè. À ä³òè, øêî-
ëÿð³ ïî÷èíàþòü ç ìàëåíüêîãî â³êó âæè-
âàòè àëêîãîëüí³ íàïî¿, òþòþí, ³ öå ñòà-
íîâèòü íåáåçïåêó äëÿ íàøî¿ êðà¿íè. Íà
ñüîãîäí³ ñìåðòí³ñòü òà çàëåæí³ñòü â³ä àë-
êîãîëþ º ÷è íå íàéá³ëüøèìè çàãðîçàìè
çäîðîâ’þ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ ³ âèêëèêàìè
íàö³îíàëüí³é áåçïåö³. ² ñàìå òîìó çàêî-
íîïðîåêò ïðî áîðîòüáó ç àëêîãîëüíîþ òà
òþòþíîâîþ çàëåæí³ñòþ, ÿêèé ÿ âí³ñ íà
ðîçãëÿä, ïåðåäáà÷àº îáìåæåííÿ ðîç-
òàøóâàííÿ ì³ñöü ïðîäàæó àëêîãîëþ ³ òþ-
òþíó ïîáëèçó øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â,
ë³êàðíÿíèõ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ì³ñöü
â³äïî÷èíêó, ïëÿæ³â, ïàðê³â. Òîáòî ìè
ìàºìî çàêîíîäàâ÷î âðåãóëþâàòè ³ îáìå-
æèòè ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ àëêîãîëü-
íèõ íàïî¿â áåçïîñåðåäíüî òàì, äå âèõî-
âóþòü ä³òåé, ìîëîäü, áî íèí³ ìàºìî ñè-
òóàö³þ, êîëè äåÿê³ ñòàðøîêëàñíèêè íà
ïåðåðâàõ ó øêîë³ á³ãàþòü ³ âæèâàþòü àë-
êîãîëüí³ é òþòþíîâ³ âèðîáè. ßêùî ä³òè
ïîâåðòàþòüñÿ ç³ øêîëè äîäîìó ï³ñëÿ äðó-
ãî¿ çì³íè, òî á³ëÿ öèõ ìàãàçèí÷èê³â, íà-
ìåò³â, äå ïðîäàþòü àëêîãîëüí³ íàïî¿, çàâ-
æäè çíàõîäÿòüñÿ íåáåçïå÷í³ ëþäè, êðè-
ì³íàëüí³ åëåìåíòè. Áåçóìîâíî, öå âèêëè-
êàº çàíåïîêîºííÿ áàòüê³â, ³ íàñ, äåïóòà-
ò³â, öå íå ìîæå íå õâèëþâàòè. Òîìó öåé
çàêîíîïðîåêò äóæå ïðîñòèé òà äîñòàòíüî
æîðñòêèé. ß ñïîä³âàþñÿ íà éîãî ï³ä-
òðèìêó â ïàðëàìåíòñüêîìó çàë³.

— Âè òàêîæ º àâòîðîì çàêîíîïðîåêòó
ïðî áîðîòüáó ç äèòÿ÷îþ ïîðãíîãðàô³ºþ,
ÿêèì ÷èíîì ïëàíóºòå ¿¿ ïîáîðîòè?

— Ùîäî çàêîíîïðîåêòó, ÿêèé íàïðàâ-
ëåíî íà áîðîòüáó ç äèòÿ÷îþ ïîðíîãðà-
ô³ºþ, ìóøó ñêàçàòè, ùî, íà æàëü, Óêðà-
¿íà íà ñüîãîäí³ ïîñ³äàº ë³äèðóþ÷ó ïîçè-
ö³þ ç âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿, ÿêó ìîæ-
íà îõàðàêòåðèçóâàòè, ÿê ïðîäóêö³þ ïîð-
íîãðàô³÷íîãî õàðàêòåðó ç âèêîðèñòàí-
íÿì ä³òåé. ² ñàìå òîìó öåé çàêîíîïðî-
åêò äîñòàòíüî æîðñòêî ñïðÿìîâàíèé íà
áîðîòüáó ç ðîçïîâñþäæåííÿì ö³º¿ ïðî-
äóêö³¿ ³ íà áîðîòüáó ç ðîçïîâñþäæåííÿì
ó ìåðåæ³ ³íòåðíåò. Öèì çàêîíîïðîåêòîì,
ïåðø çà âñå, ìè ââîäèìî ïîíÿòòÿ, ùî
òàêå äèòÿ÷à ïîðíîãðàô³ÿ. Ïî-äðóãå, ìè
ñòàâèìî äóæå ñåðéîçí³ âèìîãè äî îïåðà-
òîð³â ³íòåðíåò-ìåðåæ³, òåëåêîìóí³êàö³é-
íèõ îïåðàòîð³â ùîäî â³äñòåæåííÿ, ô³ëü-
òðàö³¿ ïîðíîãðàô³÷íèõ ñàéò³â ³ç ìàòåð³-
àëàìè, íà ÿêèõ çîáðàæåíî öþ ãèäîòó,—
äèòÿ÷ó ïîðíîãðàô³þ. Ïî-òðåòº, ìè ââî-
äèìî äîäàòêîâ³ ñóâîð³ ñàíêö³¿ äî Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè: çíà÷íèé

æîðñòêèé ï³äõ³ä äî ïîêàðàííÿ — 5 ðî-
ê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ çà ðîçïîâñþäæåí-
íÿ ö³º¿ ãàíåáíî¿ ïðîäóêö³¿ ³ 7 ðîê³â, ÿê-
ùî öå ïîâòîðíà ñïðîáà àáî ñêîºíî ãðó-
ïîþ îñ³á ³ òàê äàë³. Äóìàþ, ùî âñ³, ïðè-
÷åòí³ äî öèõ òåì: áîðîòüáè ç àëêîãîë³ç-
ìîì, òþòþíîêóð³ííÿì, íàðêîìàí³ºþ,
ðîçïîâñþäæåííÿì ïîðíîãðàô³¿, â òîìó
÷èñë³ é äèòÿ÷î¿, ïîãîäÿòüñÿ ç³ ìíîþ â
ãîëîâíîìó — íà æàëü, ³ çàêîíîäàâöÿì, ³
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì, äåðæàâíèì,
ì³ñöåâèì îðãàíàì âëàäè äîâîäèòüñÿ ìà-
òè ñïðàâó ³ç íàñë³äêàìè. Áîðîòèñÿ ³ç íà-
ñë³äêàìè òîãî, ùî õòîñü âèðîáëÿº ïîð-
íîãðàô³÷íó ïðîäóêö³þ, ùî êîãîñü àã³òó-
þòü âæèâàòè àëêîãîëü ³ç ðåêëàìíèõ ùè-
ò³â, ç åêðàí³â òåëåáà÷åííÿ, ç ìîí³òîðó
êîìï’þòåðà. Íà ìîëîäå ïîêîë³ííÿ óêðà-
¿íö³â ëëºòüñÿ íåñê³í÷åííèì ïîòîêîì ³í-
ôîðìàö³ÿ: “Âèêîðèñòîâóéòå öå”, “Öå
ìîäíî”, “Öå êðóòî” ³ òàê äàë³. ß äóìàþ,
ùî ìî¿ çàêîíîäàâ÷³ ³í³ö³àòèâè º ñëóøíè-
ìè, âàæëèâèìè, ³ ñïîä³âàþñÿ íà ¿õíþ
ï³äòðèìêó â ïàðëàìåíò³. Ïåðø çà âñå,
ïîòð³áíî áîðîòèñÿ ç ïðè÷èíàìè, ùî
ñïðè÷èíÿþòü öþ õ³ì³÷íó, àëêîãîëüíó çà-
ëåæí³ñòü, íà æàëü, ó ìîëîäîãî ïîêîë³í-
íÿ óêðà¿íö³â. ² ñàìå äëÿ öüîãî ìè ³í³ö³-
þºìî áàãàòî ³äåé, ãåíåðóºìî áàãàòî ð³ç-
íîìàí³òíèõ çàõîä³â ùîäî òîãî, ÿê îðãà-
í³çóâàòè âèõîâàííÿ ä³òåé, íàâ÷àëüíèé
ïðîöåñ ó øêîëàõ, äîçâ³ëëÿ ä³òåé, ï³äë³ò-

ê³â ³ ìîëîä³. ² ñàìå íà öå áóäå ñïðÿìî-
âàíî ùå íèçêó çàêîíîïðîåêò³â, ÿê³ íèí³
ãîòóþ.

— ßêó ðåàêö³þ ñïðè÷èíèâ öåé çàêîíî-
ïðîåêò ó ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð³â?

— Îáèäâà çàêîíîïðîåêòè — ³ ç áîðîòü-
áè ç àëêîãîë³çìîì, ³ ç áîðîòüáè ç äèòÿ-
÷îþ ïîðíîãðàô³ºþ — ìàëè äâ³ ïðîòè-
ëåæí³ õâèë³. Ïåðøà õâèëÿ — öå, çâè÷àé-
íî, ï³äòðèìêà áàãàòüîõ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, ì³í³ñòåðñòâ, â³äîìñòâ òà ïðîñ-
òèõ ëþäåé, óêðà¿íö³â, ÿê³ ìåí³, äî ñëî-
âà, íàêàçóâàëè, êîëè ÿ îáèðàâñÿ äåïóòà-
òîì íàøîãî ïàðëàìåíòó, ùîá ç öèìè
ÿâèùàìè áîðîòèñÿ. Öå âèêëèêàëî äóæå
âåëèêó çàö³êàâëåí³ñòü ³ ï³äòðèìêó â áà-
ãàòüîõ áàòüê³â, ÿê³, íà æàëü, ñòèêàþòüñÿ
ç ïðîáëåìàìè àëêîãîë³çìó, íàðêîìàí³¿,
êóð³ííÿì ó ñâî¿õ ñ³ì’ÿõ. Àëå ç ³íøîãî áî-
êó, áåçóìîâíî, öå ö³ëà õâèëÿ ïðîòåñòó
ñåðåä ïðîâàéäåð³â ³íòåðíåò-ïîñëóã, ñå-
ðåä âèðîáíèê³â òà ðîçïîâñþäæóâà÷³â àë-
êîãîëüíî¿ ïðîäóêö³¿. Íà ìîþ åëåêòðîí-
íó àäðåñó ïî÷àëè íàäõîäèòè ð³çíîìàí³ò-
í³, íàâ³òü äî ïîãðîç ëèñòè, ÷àñòî àíî-
í³ìí³, ïî÷àëè íàäõîäèòè äçâ³íêè â³ä ð³ç-
íîãî ðîäó ëîá³ñò³â. ß äóìàþ, ùî ìè áó-
ëè ãîòîâ³ äî òàêîãî ñòàíó ðå÷åé, äî òà-
êî¿ ðåàêö³¿. Ñàìå òîìó çàêîíîïðîåêò ïðî
ïîäîëàííÿ ³ áîðîòüáó ç äèòÿ÷îþ ïîðíî-
ãðàô³ºþ äóæå æîðñòêèé. Äëÿ òîãî, ùîá

í³õòî íå çàëèøàâñÿ áàéäóæèì. ß äóìàþ,
ùî ³ â òîìó ïðîòåñò³, ÿêèé âèäàëè îïå-
ðàòîðè òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã, º òåæ
çåðíî ³ñòèíè, áî ÿ ìàâ êðóãëèé ñò³ë, ìàâ
çóñòð³÷ ³ç íèìè. ß çàïèòàâ ³íòåðíåò-àñî-
ö³àö³þ “Âîëÿ êàáåëü”: “Äðóç³, âè çà äè-
òÿ÷ó ïîðíîãðàô³þ?”, âîíè îäíîçíà÷íî
â³äïîâ³ëè: “Í³”. Òîä³ ìè ç âàìè íà îä-
íîìó áîö³, äàâàéòå äóìàòè, ³ íå ñêóï³òü-
ñÿ, íå øêîäóéòå ñâî¿õ ãðîøåé, à âè çìó-
øåí³ áóäåòå, ÿêùî äàñòü Áîã ³ öåé çàêîí
óõâàëÿòü, âêëàäàòè êîøòè â òåõí³÷í³ òà
³íø³ ìîìåíòè, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü òîìó,
ùîá íàéíåâðåãóëüîâàí³øèé ³íôîðìàö³é-
íèé ïðîñò³ð Óêðà¿íè, ³íòåðíåò-ïðîñò³ð,
ñòàâ õî÷à á òð³øå÷êè ÷èñò³øèì, òð³øå÷-
êè äîáð³øèì ³ ãîëîâíå, ùîá â³í óáåð³ã
íàøèõ ä³òî÷îê, íàøó ìîëîäü â³ä öèõ ãà-
íåáíèõ ñîö³àëüíèõ ÿâèù. Àëå ç ³íøîãî
áîêó, ïðàâîîõîðîíöÿì ìè äóæå æîðñòêî
³ ñåðéîçíî ñêàçàëè: “Äðóç³, âè ìóñèòå áî-
ðîòèñÿ ç âèðîáíèöòâîì ïîðíîãðàô³÷íî¿
ïðîäóêö³¿, ç ðîçïîâñþäæåííÿì öèõ ãà-
íåáíèõ çí³ìê³â, ô³ëüì³â ³ç âèêîðèñòàí-
íÿì ä³òåé ç Óêðà¿íè, ÿê³, íà æàëü, º äó-
æå ïîøèðåíèìè â ³íòåðíåò³. Âè ìóñèòå
äóæå ñåðéîçíî ïåðåãëÿíóòè ñâîþ áîðîòü-
áó”. ² ìè áóäåìî æîðñòêî çà öèì ñòåæè-
òè. Òîìó ñàìå òàêà ñüîãîäí³ ðåàêö³ÿ.

— ßêîþ áóëà ðåàêö³ÿ ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â, êîëè ¿ì ñòàëè â³äîì³ âàø³ ³í³ö³-
àòèâè?

— Äóìàþ, âîíè ñïðàâä³ ï³äòðèìàþòü ¿õ.
Âîíè êàæóòü ëèøå ïðî îäíå: “Ó íàñ ïðîá-
ëåìè ç ô³íàíñóâàííÿì”. Ìàáóòü, òóò ïî-
òð³áíî ðîçñòàâëÿòè ïð³îðèòåòè. Íà ìîº ïå-
ðåêîíàííÿ, ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî ãîâîðè-
òè íà ÐÍÁÎ, çàñ³äàòè ³ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîá-
ëåìè ãàçó, åêîíîì³êè ³ òàê äàë³ — öå âàæ-
ëèâî. Àëå ÿêùî ìè íå çóïèíèìî íèí³
çíà÷íî ãëèáø³ íåãàòèâí³ äóõîâí³, ìîðàëü-
í³, äåãðàäóþ÷³ ïðîöåñè, òî çàâòðà íå áóäå
äëÿ êîãî öþ åêîíîì³êó áóäóâàòè. Óêðà¿í-
ñüêèé åòíîñ ³ íàö³ÿ âèìèðàòèìå ÷åðåç
ÑÍ²Ä, àëêîãîë³çì, íàðêîìàí³þ, ïðîñòî
âèðîäæóâàòèìåòüñÿ ÷åðåç òàê³ ãàíåáí³ ÿâè-
ùà, ÿê äèòÿ÷à ïîðíîãðàô³ÿ òàêîæ.

— ßêèì ÷èíîì çàêîíîïðîåêò ùîäî áî-
ðîòüáè ç àëêîãîëåì çìîæå çá³ëüøèòè äî-
õ³äíó ÷àñòèíó áþäæåòó?

— ß º àâòîðîì ùå îäíîãî çàêîíîïðî-
åêòó ðàçîì ³ç ìî¿ìè êîëåãàìè ç ð³çíèõ
ôðàêö³é ïàðëàìåíòó ùîäî çá³ëüøåííÿ àê-
öèçíèõ çáîð³â íà ïðîäóêö³þ àëêîãîëþ é
òþòþíó. Öåé çàêîíîïðîåêò, áåçóìîâíî,
ìàº âèíÿòêîâî åêîíîì³÷íó ïëîùèíó, é
ïîâ’ÿçàíèé òàêîæ ³ç çàõèñòîì íàøî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³, íàñåëåííÿ, åòíî-
ñó â³ä öèõ çàëåæíîñòåé. ² ÿêùî çàêîíî-
ïðîåêò ï³äòðèìàþòü ó ïàðëàìåíò³, òî â³í
ñïðàâä³ áóäå îäíèì ³ç õîðîøèõ âàæåë³â
ïîïîâíåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó.

— ×è ïëàíóºòå áîðîòèñÿ ç ðåêëàìîþ àë-
êîãîëþ, ÿêà âèõîäèòü íà òåëåáà÷åíí³, íà
á³ã-áîðäàõ òà ³íøèõ ðåêëàìíèõ íîñ³ÿõ?

— Íàñïðàâä³, âè çíàºòå, ðåêëàìà çàáî-
ðîíåíà, àëå ð³øåííÿìè äåÿêèõ ñóä³â ðåê-
ëàìí³ àãåíö³¿ ïðèêðèâàþòü. Ïî-äðóãå,
ñüîãîäí³ º òàêà ö³êàâà ð³÷, ÿê ñïîíñîð-
ñòâî. Êîëè éäåòüñÿ â ðåêëàìíîìó ðîëè-
êó àáî íà á³ë-áîðä³ ïðî òå, ùî ïåâíà òîð-
ãîâà ìàðêà º ñïîíñîðîì òàêîãî-òî çàõî-
äó. Ïðî çàõ³ä 10 â³äñîòê³â ³íôîðìàö³¿, à
ïðî ñïîíñîðñòâî â³ä àëêîãîëüíîãî ïàðò-
íåðà ÷è òþòþíîâîãî — 90 â³äñîòê³â. Òî-
ìó ìè áà÷èìî, ùî îïåðàòîðè ïðîäàæó,
âèðîáíèöòâà àëêîãîëüíî¿, òþòþíîâî¿
ïðîäóêö³¿ “íàâ÷èëèñÿ” âèêîðèñòîâóâàòè
çàêîí, ÿê äèøëî — êóäè ïîâåðíåø, òó-
äè é âèéøëî. Òîìó ìè, áåçïåðå÷íî, ðî-
áèòèìåìî æîðñòê³øèìè îáìåæåííÿ ùî-
äî ñïîíñîðñòâà, ùîäî âèêîðèñòàííÿ
ïëîù äëÿ òîãî, ùîá òàì ô³ãóðóâàëè àë-
êîãîëüí³, òþòþíîâ³ áðåíäè

Під от вали
Тетяна ЯКОВЛЄВА,

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

Нарешті ініціатив мера Леоніда
Черновець о о, автора за оно-
прое т "Про мораль", та інші
рішення щодо боротьби з не а-
тивними с спільними явищами
підтримали й народні обранці.
Зо рема нещодавно в парламен-
ті б ло зареєстровано два за о-
нопрое ти про боротьб з ал о-
олізмом та дитячою порно ра-
фією. Про о ремі норми та очі-
вання від підтрим и цих за о-

нопрое тів нардепами "Хрещати-
" розповів їхній автор — на-

родний деп тат У раїни Павло
Ун рян.
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Ãðèâíÿ ñòàº 
ì³öí³øîþ

Êóðñ ãðèâí³ íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþò-
íîìó ðèíêó ï³ñëÿ çíèæåííÿ ó ï’ÿòíèöþ
çì³öíèâñÿ â ïîíåä³ëîê íà 5 êîï³éîê äî
7,50 ãðí/$. Òîðãè íà ì³æáàíêó ïî äîëàðó
â³äêðèëèñÿ íà ð³âí³ 7,4625/7,6380 ãðí/$, ³
äî 11.00 êóðñ çíèçèâñÿ äî 7,4000/7,6000
ãðí/$. Äî ïîëóäíÿ ñïðåä çâóçèâñÿ
(7,4500/7,5500) ³ íà ìîìåíò çàêðèòòÿ êî-
òèðóâàííÿ ñòàíîâèâ 7,5375/7,5620 ãðí/$.
Íàö³îíàëüíèé áàíê íà ðèíîê íå âèõîäèâ.
Óãîäè ïî ºâðî ñòàðòóâàëè ç ïîçíà÷îê
9,6585/9,7872 ãðí/È. Äî ïîëóäíÿ ñïðåä
çá³ëüøèâñÿ äî 9,5300/9,9170 ãðí/È, ³ íà
ìîìåíò çàêðèòòÿ òîðãîâåëüíî¿ ñåñ³¿ êîòè-
ðóâàííÿ áóëè 9,6682/9,7971 ãðí/È. Ñåðåä-
í³é êóðñ ïîêóïêè ³ ïðîäàæó ãîò³âêîâîãî
äîëàðà ïåðåáóâàâ íà ð³âí³ 7,2923 ³ 7,5567
ãðí/$ â³äïîâ³äíî. Ìàêñèìàëüíèé êóðñ êó-
ï³âë³ — 7,45, â áàíêó Swedbank, à ì³í³-
ìàëüíèé êóðñ ïðîäàæó — 7,36 — ïðîïî-
íóâàâ “²íäåêñ Áàíê”. Ñåðåäí³é êóðñ êó-
ï³âë³/ïðîäàæó ºâðî ñòàíîâèâ 9,2207/9,6463
ãðí/È. Îáì³íÿòè éîãî íà ãðèâíþ äîðîæ-
÷å — 9,44 — ìîæíà â áóëî â “ÎÒÏ Áàí-
êó”, à êóïèòè äåøåâøå — 9,45 — â
“Óêðñîöáàíêó” ³ “Òåððà Áàíêó”

Óðÿä îãîëîñèâ 
ñâî¿ ïëàíè 
íà ïðèâàòèçàö³þ

Ó÷îðà óðÿä îïðèëþäíèâ ïåðåë³ê êîì-
ïàí³é äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ â Óêðà¿í³, äåðæàâ-
í³ ïàêåòè àáî ÷àñòêè ÿêèõ ï³äëÿãàþòü ïðî-
äàæó â 2009 ðîö³. Çàãàëîì 230 îá’ºêò³â.
Öå 67,79 % àêö³é “Óêðòåëåêîìó”, 99,57 %
àêö³é Îäåñüêîãî ïðèïîðòîâîãî çàâîäó, ïî
60 % àêö³é åíåðãîãåíåðóþ÷èõ êîìïàí³é
“Öåíòð-”, “Äîíáàñ-”, “Çàõ³ä-” ³ “Äí³ïðî-
åíåðãî” òà 75,22 % àêö³é “Òóðáîàòîìó”.
Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáì³íó çà-
ãàëüíà íîì³íàëüíà âàðò³ñòü âíåñåíèõ äî
ïåðåë³êó ïàêåò³â ³ ÷àñòîê ñòàíîâèòü 64,47
ìëðä ãðí, îäíàê, çà ðîçðàõóíêàìè åêñïåð-
ò³â, âîíà ìàéæå íà ïîðÿäîê ìåíøà — 7,4
ìëðä ãðí. Ñåðåä íàéá³ëüøèõ ³ íàéïðèâàá-
ëèâ³øèõ îá’ºêò³â — 41,73 % àêö³é
“Óêðòðàíñë³çèíã”, 91,595 % õ³ìêîìïàí³¿
“Ñâåìà”, 100 % “Ëèñè÷àíñüêâóã³ëëÿ”, 25,1
% “Òîðãîâåëüíèé ôëîò Äîíáàñó”, 100
%””Ôåîäîñ³éñüêî¿ ñóäíîáóä³âíî¿ êîìïà-
í³¿ “Ìîðå”, 25 %+1 “Êðàñèòåëÿ”, ïî 100
% ²çþìñüêîãî òåïëîâîçîðåìîíòíîãî çàâî-
äó ³ Êîíîòîïñüêîãî çàâîäó ç ðåìîíòó äè-
çåëüíèõ ïîòÿã³â, 50,08 % ë³çèíãîâî¿ êîì-
ïàí³¿ “Óêðàãðîìàø³íâåñò”. Ìàéæå âñ³ âêà-
çàí³ â ïåðåë³êó îá’ºêòè áóëè â àíàëîã³÷-
íîìó ñïèñêó äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ 2008 ðîêó

Âîñåíè 
ïðèñêîðèëàñÿ 
³íôëÿö³ÿ

Ó÷îðà Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòêè
îïðèëþäíèâ ðåçóëüòàòè ïîêàçíèê³â áàçî-
âî¿ ³íôëÿö³¿. Òàê, ó ëèñòîïàä³ âîíà ïðè-
ñêîðèëàñÿ äî 1,6 % ïîð³âíÿíî ç 1,3 % ó
æîâòí³ òà 1,5 % ó âåðåñí³. Â³äïîâ³äíî äî
ðîçðàõóíê³â Äåðæêîìñòàòó, ç ïî÷àòêó ðî-
êó áàçîâà ³íôëÿö³ÿ ñÿãíóëà 18,9 %, òîä³ ÿê
ñïîæèâ÷³ ö³íè çðîñëè íà 19,8 %. Ó ëèñòî-
ïàä³ â³äíîâèëàñÿ ïåðåðâàíà íà îäèí ì³-
ñÿöü ó æîâòí³ òåíäåíö³ÿ, êîëè ÷åðåç ñåçîí-
íå ³ ïîâ’ÿçàíå ç³ ñïàäîì ñïîæèâàííÿ ñïî-
â³ëüíåííÿ çðîñòàííÿ ö³í íà ïðîäîâîëü÷³
ïðîäóêòè, áàçîâà ³íôëÿö³ÿ ïåðåâèùóº òåì-
ïè çðîñòàííÿ âñ³õ ñïîæèâ÷èõ ö³í. Ó ëèñ-
òîïàä³ âîíè çðîñëè íà 1,5 %. Áàçîâà ³í-
ôëÿö³ÿ íå âðàõîâóº êîðîòêîñòðîêîâ³ íå-
ð³âíîì³ðí³ çì³íè ö³í ï³ä âïëèâîì îêðå-
ìèõ ÷èííèê³â, ùî ìàþòü àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé, ïîä³ºâèé, à òàêîæ ñåçîííèé õàðàê-
òåð

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а

Êè¿â çàëèøàºòüñÿ 
ïðèâàáëèâèì
²íâåñòîðè ç³ Ñõîäó éäóòü â Óêðà¿íó
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ",
попри нестабільн фінансов си-
т ацію в е ономіці о ремі час-
ни и рин не лише не збираю-
ться йти з раїнс ьо о рин , а
навпа и, хоч ть і надалі розви-
вати бізнес в У раїні. Про це
чора “Хрещати ” заявив
перший заст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о. Попри те,
що за альна інвестиційна при-
вабливість У раїни залишається
незначною, Київ продовж є при-
вертати ва іноземних інвес-
торів із с сідніх раїн. І не див-
но, адже, за словами часни ів
рин та е спертів, наразі най-
ви ідніший час для в ладання
оштів в е ономі раїни та Ки-
єва зо рема, і саме а тивність
бізнесментів із олишніх радян-
сь их респ блі стабіліз є сит -
ацію фінансовом се торі.

Рятівні інвестиції зі Сход
Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ïîïðè åêîíîì³÷íó êðè-
çó ³íâåñòîðè, ùî ðåàë³çîâóþòü ñâî¿ ïðî-
åêòè â Óêðà¿í³, íå ìàþòü íàì³ðó ¿õ çãîð-
òàòè. “Êðèçà çìóñèëà çàâìåðòè äåÿê³ íà-
ïðÿìêè â åêîíîì³ö³ òà ïðîìèñëîâîñò³ â
óñ³é êðà¿í³. Ïðîòå ³íâåñòîðè â ñòîëèö³ íå
ìàþòü íàì³ðó ïðèïèíÿòè ðåàë³çàö³þ ñâî-
¿õ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â”, — çàçíà÷èâ
â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, âïðîäîâæ 9 ì³ñÿ-
ö³â ó Êèºâ³ îñâîºíî 24,3 ìëðä ãðí ³íâåñ-
òèö³éíèõ êîøò³â. Ó ô³íàíñîâ³é ä³ÿëüíîñ-
ò³ ñïîñòåðã³àºòüñÿ çðîñòàííÿ íà 20,8 % ó
ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2007
ðîêó. “Öå ïîêàçóº, ùî ó ñòîëèö³ Óêðà¿-
íè çáåð³ãàºòüñÿ âèñîêà ³íâåñòèö³éíà ïðè-
âàáëèâ³ñòü. Òèì ïà÷å, ùî Êè¿â àêòèâíî
ãîòóºòüñÿ äî ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012”, —
ñêàçàâ â³í.

Ó÷îðà ñëîâà çàñòóïíèêà ìåðà ï³äòâåð-
äèâ “Õðåùàòèêó” ³ ïðåäñòàâíèê îäíîãî ç
ïîòóæíèõ ãðàâö³â íà ô³íàíñîâîìó ðèíêó
êðà¿íè — ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â “ÁÒÀ
Áàíêó” Ìóõòàð Àáëÿçîâ. Îñòàíí³é çàÿâèâ,
ùî åêîíîì³÷í³ òðóäíîù³, ÿê³ íàðàç³ ïå-
ðåæèâàº Óêðà¿íà, — òèì÷àñîâå ÿâèùå ³
ùî óêðà¿íñüêèé á³çíåñ çà äîïîìîãîþ ³í-
âåñòèö³é ç êðà¿í êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó çìîæå íå ëèøå ïîäîëàòè âñ³
íåãàðàçäè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, à é ñòàá³-
ë³çóâàòè ñèòóàö³þ â ãàëóçÿõ åêîíîì³êè.
“Óêðà¿íà ìàº êîëîñàëüíèé åêîíîì³÷íèé
ïîòåíö³àë òà º íàðàç³ íàéïðèâàáëèâ³øîþ
êðà¿íîþ äëÿ ³íâåñòèö³é ó ªâðîï³”,— íà-
ãîëîñèâ â³í “Õðåùàòèêó”. Çà ñëîâàìè ïà-
íà Àáëÿçîâà, ô³íàíñîâà íåñòàá³ëüí³ñòü â
Óêðà¿í³ íå áóäå òðèâàëîþ òà ñïðè÷èíåíà
íàñë³äêàìè ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè.
Ìóõòàð Àáëÿçîâ ³ç ñóìîì çàóâàæèâ, ùî
íå ïîä³ëÿº ïåñèì³çìó ïðåäñòàâíèê³â çà-
õ³äíîãî á³çíåñó, ÿê³ ìàñîâî ñêîðî÷óþòü
ñâîþ ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³
òà Êèºâ³ çîêðåìà. Àäæå êðà¿íà ìàº íèç-
êó ïåðåâàã, ÿê³ â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåê-
òèâ³ ïðèíîñèòèìóòü çíà÷í³ äèâ³äåíäè ³í-
âåñòîðàì, — âèñîêîêëàñí³ ôàõ³âö³, áàãà-
ò³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè, âèã³äíå ãåîãðàô³÷íå
ïîëîæåííÿ, îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ñïîæèâ-
÷èõ ðèíê³â ªâðîïè.

“Íàø á³çíåñ ðîçøèðþº ñâî¿ ³íâåñòèö³¿
ó âàøó êðà¿íó, îñê³ëüêè â³ðèòü ó ¿¿ ìàé-
áóòíº”,— çàïåâíèâ “Õðåùàòèê” Ìóõòàð
Àáëÿçîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, â³í çàâæäè âè-
ìàãàº â³ä ï³äëåãëèõ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðî-
åêòàìè êàçàõñüêîãî ³íâåñòîðà, ïðèä³ëÿòè
óâàãó íå ëèøå çá³ëüøåííþ êàï³òàë³çàö³¿
á³çíåñó, à é äáàòè ïðî ìàéáóòíº Óêðà¿íè.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â Ìóõòàð

Àáëÿçîâ íàâ³â ïðèêëàä, ÿê ñàìå â ðîçïàë
êðèçè âîñåíè íèí³øíüîãî ðîêó êàçàõñüê³
àêö³îíåðè óêðà¿íñüêîãî “ÁÒÀ Áàíêó” äî-
äàòêîâî ³íâåñòóâàëè â êàï³òàë áàíêó ìàé-
æå $ 300 ìëí (çàãàëüíèé îáñÿã ³íâåñòè-
ö³é çà ï³äòðèìêè “ÁÒÀ Áàíêó” çà îñòàí-
í³ ðîêè ñòàíîâèòü áëèçüêî $ 1 ìëðä. À â
2007 ðîö³ “ÁÒÀ Áàíê” ñòàâ íàéá³ëüøèì
àêö³îíåðîì ÍÀÑÊ “Îðàíòà”. Öå ñòàëî
îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ïðèâàòèçàö³éíèõ
óãîä â êðà¿í³. — “Õðåùàòèê”). Çðîáëåíî
öå íà òë³ òîãî, ùî îêðåì³ çàõ³äí³ ³íâåñ-
òîðè ìàñîâî ïî÷àëè âèâîäèòè ñêî¿ êàï³-
òàëè çà êîðîäîí, êèäàþ÷è äî÷³ðí³ ñòðóê-
òóðè íàïðèçâîëÿùå. Âîíè æ çìóøåí³ áó-
ëè çâåðòàòèñÿ äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè ïî ô³íàíñîâó äîïîìîãó.

Òîìó Ìóõòàð Àáëÿçîâ çàêëèêàâ ³íøèõ
³íâåñòîð³â, ÿê ³ç ñóñ³äí³õ êðà¿í, òàê ³ âíóò-
ð³øíüîãî ³íâåñòîðà, íå ï³ääàâàòèñÿ ïàí³-
ö³ òà íå ò³ëüêè çàëèøàòè ñâ³é êàï³òàë â
Óêðà¿í³, à é çá³ëüøóâàòè ³íâåñòèö³¿, ùî
íîðìàë³çóº åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ âæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì.

Най ращий час
для інвестицій

Ïîä³ëÿþòü äóìêó Ìóõòàðà Àáëÿçîâà é
³íø³ ó÷àñíèêè ðèíêó òà åêñïåðòè, ÿê³ íà-
ãîëîøóþòü, ùî çàõ³äíèé êàï³òàë ïåðåâàæ-
íî áóâ ñïåêóëÿòèâíèé, òîìó çà ïåðøèõ
îçíàê íåñòàá³ëüíîñò³ â³í ï³øîâ ç Óêðà¿íè.
Òîä³ ÿê ³íâåñòèö³¿ ô³íàíñîâèõ ãðóï ³ç ðåñ-
ïóáë³ê êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ (çîêðåìà ³ êà-
çàõñüêèõ ô³íàíñèñò³â. — “Õðåùàòèê”) çî-
ð³ºíòîâàí³ íà äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó
íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó, âîíè ëèøå çá³ëü-
øóâàòèìóòü îáñÿãè ³íâåñòèö³é. Öå ñòàá³-
ë³çóº ñèòóàö³þ â ö³ëèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè
(áàíê³âñüêà òà ô³íàíñîâà ñôåðè, ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü, àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ. —
“Õðåùàòèê”). ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò “Óêðãàçáàíêó” Âà-
ñèëü Ãîðáàëü, áàíê³âñüêèé ñåêòîð Óêðà-
¿íè º ÷è íåíàéïðèâàáëèâ³øèì íàðàç³ äëÿ
³íâåñòóâàííÿ. Òîìó â³í ïîçèòèâíî ñòàâèòü-
ñÿ äî àêòèâ³çàö³¿ îêðåìèõ ³íâåñòîð³â, ÿê³
çá³ëüøóþòü âëèâàííÿ â öåé ñåêòîð. “ßê-
ùî àêö³îíåðè “ÁÒÀ Áàíêó” âèð³øèëè ï³ä-
òðèìàòè ñâîº äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî, òî
Óêðà¿íà öå ìîæå ò³ëüêè ñõâàëþâàòè. ß ðà-
äèé, ùî áàãàòî ìàòåðèíñüêèõ êîìïàí³é,
òàêèõ, ÿê “ÁÒÀ Áàíê”, ÷óâ, ùî ³ “Ðàé-
ôôàéçåíí Áàíê”, íå çàáóâàþòü ïðî ñâî¿
óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìñòâà òà ³íâåñòóþòü
êîøòè ó ¿õíþ ï³äòðèìêó. Ââàæàþ, ùî áàí-
ê³âñüêèé ñåêòîð Óêðà¿íè äóæå ïåðñïåê-
òèâíèé ïîïðè òèì÷àñîâ³ òðóäíîù³”,—
ñõâàëüíî â³äãóêíóâñÿ ïðî ³í³ö³òèâó êàçàõ-
ñüêî¿ ô³íàíñîâ¿ ãðóïè Âàñèëü Ãîðáàëü.

Îñòàííº ï³äòâåðäèëà “Õðåùàòèêó” ³
ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, äè-
ðåêòîð àñîö³àö³¿ “Óêðà¿íñüêèé êðåäèò-
íî-áàíê³âñüêèé ñîþç” Ãàëèíà Îë³ôåð.
“Íàðàç³ ³íâåñòîðè éäóòü ç Óêðà¿íè, ³
÷èì øâèäøå âîíè âèâîäèòèìóòü ãðîø³,
òèì á³ëüøå çðîñòàòèìå ìîæëèâ³ñòü, ùî
ô³íàíñîâèé ñåêòîð ìîæå çðóéíóâàòèñÿ.
Îäíàê íå ñë³ä ðîçõèòóâàòè ïîä³¿, à íàâ-
ïàêè òðåáà çàñïîêî¿òè íàñåëåííÿ. Çà
ñëîâàìè ïàí³ Îë³ôåð, ÍÁÓ é îðãàíè
äåðæàâíî¿ òà ì³ñüêî¿ âëàäè ïðîäîâæó-
þòü âæèâàòè çàõîäè äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñè-
òóàö³¿ ó ô³íàíñîâîìó ñåêòîð³ êðà¿íè. À
çàÿâè îêðåìèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ íàãîëî-
øóþòü, ùî ïðàöþâàòèìóòü â Óêðà¿í³ é
íàäàë³, äàþòü ïîçèòèâí³ ³ìïóëüñè äëÿ
â³ò÷èçíÿíîãî á³çíåñó. “Òîìó â ö³é ñè-
òóàö³¿ çàÿâè îêðåìèõ ³íâåñòîð³â, çîêðå-
ìà Ìóõòàðà Àáëÿçîâà, º äóæå ïîçèòèâ-
íèì ìîìåíòîì, àäæå êîëè ³íâåñòîðè ç
áëèçüêîãî çàðóá³ææÿ äåìîíñòðóâàòè-
ìóòü ñòàá³ëüí³ñòü, öå ìîæå ïîçèòèâíî
âïëèíóòè íà á³çíåñ-êë³ìàò â êðà¿í³ çà-
ãàëîì òà ñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ. Çîêðå-
ìà ³ â ô³íàíñîâìó ñåêòîð³”,— ñêàçàëà
Ãàëèíà Îë³ôåð.

Ðàäíèê ãîëîâè “ÏðèâàòÁàíêó” åêîíî-
ì³ñò Â³êòîð Ëèñèöüêèé ç òàêîþ äóìêîþ
ïîãîäæóºòüñÿ ³ äîäàº, ùî óâàãà äî â³ò÷èç-
íÿíîãî ðèíêó ç áîêó êàçàõñüêî¿ ãðóïè º
ëîã³÷íîþ. “ß á³ëüøå, í³æ ïåðåêîíàíèé,
ùî ïðèõ³ä êàçàõñüêîãî òà ðîñ³éñüêîãî êà-
ï³òàë³â â Óêðà¿íó — öå ïðèðîäíèé ïðî-
öåñ. Öåé êàï³òàë, ùî ãîëîâíå, íå áóäå
ñïåêóëÿòèâíèì, à äëÿ ïåðåñ³÷íîãî ãðî-
ìàäÿíèíà öå îçíà÷àòèìå: íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñ-
öÿ, çá³ëüøåííÿ â³äðàõóâàíü äî áþäæåò³â
òà ðåàë³çàö³ÿ ñåðéîçíèõ ïðîåêò³â”,— ñêà-
çàâ ïàí Ëèñèöüêèé “Õðåùàòèêó”.

À äèðåêòîð åêîíîì³÷íèõ ïðîãðàì Öåí-
òðó ³ìåí³ Ðàçóìêîâà Âàñèëü Þð÷èøèí
ïåâåí, ùî çàÿâà Ìóõòàðà Àáëÿçîâà — íå
ãîëîñë³âíà ³ àáñîëþòíî ïðàãìàòè÷íà.
“Ïîâåä³íêà òà êðîêè ïðåäñòàâíèê³â á³ç-
íåñó ç êðà¿í êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ íå º íå-
ñïîä³âàíêîþ. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ
Ðîñ³¿ òà Êàçàõñòàíó. Ïðåäñòàâíèêè öèõ
êðà¿í — çîêðåìà ³ êàçàõñüêà ô³íàíñîâà
ãðóïà, ùî êîíòðîëþº “ÁÒÀ Áàíê” òà
“Îðàíòó” — áà÷àòü ïàðàëåë³ â óêðà¿íñüê³é
åêîíîì³ö³ ç³ ñâî¿ìè êðà¿íàìè, âîíè êðà-
ùå ðîçóì³þòü íàøå ñåðåäîâèùå, àí³æ çà-
õ³äí³ ³íâåñòîðè, òà âì³þòü ðåàãóâàòè íà
ðèçèêè”,— íàãîëîñèâ â³í “Õðåùàòèêó”.
Íà ïåðåêîíàííÿ Âàñèëÿ Þð÷èøèíà, âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì î÷³êóºòüñÿ îæèâëåí-
íÿ íèçêè ãàëóçåé åêîíîì³êè, òîìó íàðà-
ç³ ïîðîæí³ âàãîì³ í³ø³ äëÿ ñóñ³äí³õ ³íâåñ-
òîð³â, ÿê³ âëèòòÿì êîøò³â â åêîíîì³êó
êðà¿íè ñòèìóëþâàòèìóòü ¿¿ ðîçâèòîê ³
çðîñòàííÿ

"БТА Бан " має намір надов о залишитися в У раїні
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хрещатик

Про передачу громадянам Безсмертному
Сергію Михайловичу та Безсмертній Ганні
Никифорівні у спільну часткову власність 

в рівних частках земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Академіка Кащенка, 2*д 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 42/4514 від 24 січня 2008 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 ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íàì Áåçñìåðòíîìó Ñåðã³þ Ìèõàéëîâè÷ó
òà Áåçñìåðòí³é Ãàíí³ Íèêèôîð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Àêàäåì³êà Êàùåíêà, 2-ä ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Áåçñìåðòíîìó
Ñåðã³þ Ìèõàéëîâè÷ó òà Áåçñìåðòí³é Ãàí-
í³ Íèêèôîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ñï³ëüíó ÷àñò-
êîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Àêàäå-
ì³êà Êàùåíêà, 2-ä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, â
òîìó ÷èñë³:

— ãðîìàäÿíèíó Áåçñìåðòíîìó Ñåðã³þ
Ìèõàéëîâè÷ó — 1/2 â³ä 0,10 ãà;

— ãðîìàäÿíö³ Áåçñìåðòí³é Ãàíí³ Íèêè-
ôîð³âí³ — 1/2 â³ä 0,10 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Áåçñìåðòíîìó Ñåðã³þ
Ìèõàéëîâè÷ó òà Áåçñìåðòí³é Ãàíí³ Íè-
êèôîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.12.2004 ¹ 19-12397, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 18.01.2005 ¹ 071/04-4-
19/52, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿
â³ä 06.01.2005 ¹ 93, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 04.04.2007 ¹ 03-
344/500-Â.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ó ìå-
æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. 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 äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.5. 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".

Про зміну цільового призначення земельної
ділянки громадянина Дроботуна Івана

Петровича для будівництва індивідуального
житлового будинку з приміщеннями
соціально*побутового призначення 

у пров. Горького, 33 у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 55/4527 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002
№ 502 "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності гро(
мадян або юридичних осіб" та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Ки(
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Äðîáîòóíó ²âàíó Ïåòðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áó-
äèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ ó ïðîâ. Ãîðüêîãî, 33 ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ. Ãîðü-

êîãî, 33 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
ÿêà íàëåæèòü ãðîìàäÿíèíó Äðîáîòóíó ²âà-
íó Ïåòðîâè÷ó íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíî-
ñò³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäà-
æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 31.08.2005
¹ 1834 (ÂÑ² ¹ 332790), ïðàâî âëàñíîñò³
íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
23.09.2005 ¹ 08-7-01080, òà äîçâîëèòè ¿¿

Про передачу громадянці Тітаренко Ганні
Олександрівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Хортицькому, 9 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 36/4508 від 24 січня 2008 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 ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ò³òàðåíêî Ãàíí³ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Õîðòèöüêîìó, 9 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ò³òàðåíêî Ãàí-
í³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó Ç öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Õîðòèöüêîìó, 9 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ò³òàðåíêî Ãàíí³ Îëåêñàí-
äð³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. 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.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.10.2006 ¹ 19-9106, Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 31.05.2006
¹ 3298, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
03.03.2007 ¹ 071/04-4-22/1036, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
30.05.2007 ¹ 03-0559.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.7. 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".

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

âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äó-
àëüíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåí-
íÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Äðîáîòóíó ²âàíó Ïåòðî-
âè÷ó:

3.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 12.04.2007 ¹ 19-3430, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
07.05.2007 ¹ 3179, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 10.05.2007 ¹ 071/04-4-22/2197, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
15.06.2007 ¹ 03-0365.

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

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

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 çà-
áóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³í-
æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà".

3.6. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.7. 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
23.09.2005 ¹ 08-7-01080.

4. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 37 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.03.2005 ¹ 237/2812
"Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä".

5. 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.

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
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Про передачу громадянину Лисенку Віктору
Михайловичу земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Сигнальній, 24*б у Солом'янському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 48/4520 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину Каляєву Віктору
Михайловичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Залежному, 35*в у
Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 37/4509 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

Про надання дитячій поліклініці № 1
Деснянського району м. Києва земельної

ділянки для обслуговування та експлуатації
будівлі і споруд поліклініки на просп.

Володимира Маяковського, 18*а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 59/4531 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123 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 Ëèñåíêó Â³êòîðó Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñèãíàëüí³é, 24-á ó Ñîëîì'ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëèñåíêó Â³ê-
òîðó Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñèãíàëüí³é, 24-á ó Ñîëîì'ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëèñåíêó Â³êòîðó Ìè-
õàéëîâè÷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 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.

3.3. 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. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.12.2004 ¹ 19-12388, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 27.01.2005 ¹ 06-
06-25/143, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà"
â³ä 20.05.2004 ¹ 956, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ñïåö³àë³çîâàíîãî óïðàâë³ííÿ
ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò â³ä
08.07.2004 ¹ 8/1-919, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
12.08.2004 ¹ 6020.

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 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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êàëÿºâó Â³êòîðó Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 35-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàëÿºâó Â³ê-
òîðó Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 35-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàëÿºâó Â³êòîðó Ìè-
õàéëîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-

íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 30.08.2005 ¹ 19-7358, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
17.10.2005 ¹ 7651, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 29.09.2005 ¹ 071/04-4-19/4300, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò Êè¿â-
ãåíïëàí" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" â³ä 27.05.2005
¹ 1096, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 23.03.2007 ¹ 03-
344/388-Â.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.7. 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".

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äèòÿ÷³é
ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
áóä³âë³ ³ ñïîðóä ïîë³êë³í³êè íà ïðîñï. Âî-
ëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî,18-à ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1 Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,61 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ áóä³âë³ ³ ñïîðóä ïîë³êë³í³êè íà
ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, 18-à ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1 Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.08.2005 ¹ 19-6591, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 28.11.2005 ¹ 06-6-
25/6425/2.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â 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 громадянці Савченко Аллі
Мусіївні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Гаврилюка, 17*а у
Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 47/4519 від 24 січня 2008 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 Ñàâ÷åíêî Àëë³ Ìóñ³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ãàâðèëþêà, 17-à ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñàâ÷åíêî Àëë³
Ìóñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Ãàâðèëþêà, 17-à ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñàâ÷åíêî Àëë³ Ìóñ³¿âí³:
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-
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ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè 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. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 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 18.11.2002 ¹ 19-3484, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 16.10.2002 ¹ 08-8-
20/5913, â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
01.10.2002 ¹ 5314.

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

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
çíàõîäÿòüñÿ 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 03.10.2005 ¹ 19-8238, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 20.10.2005 ¹ 06-6-
25/5940, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 24.04.2007 ¹ 03-0151.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,143 Çåìåëüíî-
ãî 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 громадянину Чумакову Сергію
Миколайовичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Толстого, 16*в 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 34/4506 від 24 січня 2008 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 ×óìàêîâó Ñåðã³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Òîëñòîãî, 16-â ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×óìàêîâó Ñåð-
ã³þ Ìèêîëàéîâè÷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. Òîëñòîãî, 16-â ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ×óìàêîâó Ñåðã³þ Ìè-
êîëàéîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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 29.09.2003 ¹ 19-2618, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 29.09.2003 ¹ 7222, â³ä 30.03.2004
¹ 2174, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
26.09.2003 ¹ 119/04-4-10/841, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" â³ä
03.03.2004 ¹ 383, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.04.2007 ¹ 03-
0332.

3.7. 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.

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñêîðîïàä Âàëåíòèí³ Ñàâåë³¿âí³ äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Â³ëüøàíñüê³é, 20 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñêîðîïàä Âà-
ëåíòèí³ Ñàâåë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó Ç öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,02 ãà äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Â³ëüøàíñüê³é, 20 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñêîðîïàä Âàëåíòèí³ Ñà-
âåë³¿âí³:

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 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.

3.3. 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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 15.06.2005 ¹ 19-4855, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
10.01.2005 ¹ 105, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
10.01.2005 ¹ 071/04-4- 19/4444, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 02.02.2005
¹ 001-09/444 òà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
22.04.2005 ¹ Ì/ÎÏ-540/4.

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 громадянці Соловйовій Ірині
Анатоліївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Озерній, 52*а у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради N 25/4497 від 24 січня 2008 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 Ñîëîâéîâ³é ²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îçåðí³é, 52-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñîëîâéîâ³é
²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Îçåðí³é, 52-à ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñîëîâéîâ³é ²ðèí³ Àíàòî-
ë³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-

Про передачу громадянці Скоропад Валентині
Савеліївні у приватну власність земельної

ділянки для ведення індивідуального
садівництва на вул. Вільшанській, 20 

у Печерському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 49/4521 від 24 січня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину Ільчуку Сергію
Миколайовичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Заливній, 8*д у Голосіївському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 38/4510 від 24 січня 2008 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 ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ²ëü÷óêó Ñåðã³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Çàëèâí³é, 8-ä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ²ëü÷óêó Ñåð-
ã³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Çàëèâí³é, 8-ä ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê

ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ²ëü÷óêó Ñåðã³þ Ìèêî-
ëàéîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä çàòîï-
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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íàì Íåä³ëüêî Ëþäìèë³ Ìèêîëà¿âí³ òà Íå-
ä³ëüêó Ðóñëàíó Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êîì³íòåðíó, 8 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Íåä³ëüêî Ëþä-
ìèë³ Ìèêîëà¿âí³ òà Íåä³ëüêó Ðóñëàíó Ìè-
êîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü ó ð³âíèõ ÷àñòêàõ çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîì³í-
òåðíó, 8 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíàì Íåä³ëüêî Ëþäìèë³ Ìè-
êîëà¿âí³ òà Íåä³ëüêó Ðóñëàíó Ìèêîëàéî-
âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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. 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 26.12.2005 ¹ 19-11211, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 15.12.2005 ¹ 06-
06-2/5231, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåì-
ñòàíö³¿ â³ä 05.12.2005 ¹ 8893, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
04.04.2007 ¹ 03-79/498-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â 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

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Òîðãîâèé ä³ì Ì³æíà-
ðîäíî¿ ñï³ëêè óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â"
ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà ó íåæèëîìó áóäèíêó íà âóëèö³
Ïèðîãîâà, 2 ë³ò. Â ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 275,5 êâ. ì çà
óìîâè êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³, âèçíà÷åíî¿
çâ³òîì ïðî îö³íêó âàðòîñò³ çãàäàíèõ íåæè-
ëèõ ïðèì³ùåíü.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðî-
âåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ïðè-
ì³ùåíü, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Òîðãîâèé ä³ì Ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëêè
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â" ïåðåðàõóâàòè
êîøòè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çà ïðèì³ùåí-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà ó íåæèëîìó áóäèíêó íà
âóëèö³ Ïèðîãîâà, 2 ë³ò. Â.

4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äïèñàòè àê-
òè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Òîðãîâèé ä³ì Ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëêè óêðà-
¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â" ïðèì³ùåíü êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà ó íåæèëîìó áóäèíêó íà âóëèö³
Ïèðîãîâà, 2 ë³ò. Â ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³-
øåííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè-
¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" ñïèñàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó ïðèì³ùåí-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà ó íåæèëîìó áóäèíêó íà
âóëèö³ Ïèðîãîâà, 2 ë³ò. Â ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Тихонову
Олександру Михайловичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Кобилянської, 18*а 

у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 43/4515 від 24 січня 2008 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 Òèõîíîâó Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Êîáèëÿíñüêî¿, 18-à ó Ñî-
ëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òèõîíîâó
Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîáèëÿíñüêî¿, 18-
à ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òèõîíîâó Îëåêñàíäðó
Ìèõàéëîâè÷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
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 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 13.07.2005 ¹ 19-5642, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 21.10.2005 ¹ 06-6-
25/4617, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 24.04.2007 ¹ 03-0149.

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

ëåííÿ òà ï³äòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäà-
ìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.09.2004 ¹ 19-8311, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.10.2004 ¹ 071/04-4-
19/3309, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 11.10.2004 ¹ 7397,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" â³ä 15.05.2006
¹ 1178, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 03.05.2007 ¹ 03-0369.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ó ìå-
æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.7. 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".

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 "Торговий дім Міжнародної

спілки українських підприємців" 
під реконструкцію приміщень у нежилому

будинку на вулиці Пирогова, 2 літ. В 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 19/4491 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", до розпорядження Київської міської дер(
жавної адміністрації від 27.04.05 № 699 (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями Ки(
ївської міської державної адміністрації від 22.09.05 № 1781, від 09.08.06 № 1182), враховуючи звернен(
ня товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємців"
(лист від 30.08.07 № 30/08(07), а також те, що товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім
Міжнародної спілки українських підприємців" є переможцем конкурсу із залучення інвесторів до рекон(
струкції або реставрації нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної грома(
ди м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянам Неділько Людмилі
Миколаївні та Недільку Руслану Миколайовичу

у спільну часткову приватну власність
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Комінтерну, 8 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 29/4501 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 81, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про погодження відкритому акціонерному
товариству "Київмедпрепарат" надання
спеціального дозволу на користування
підземними водами з 2 артезіанських

свердловин, розташованих 
на вул. Саксаганського, 139 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 66/4538 від 24 січня 2008 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра(
їні", пункту 7 Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено(
го постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.07 № 480, та враховуючи звернення відкритого акціо(
нерного товариства "Київмедпрепарат" від 17.08.07 № 13/2112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó "Êè¿âìåäïðåïàðàò" íàäàííÿ ñïå-
ö³àëüíîãî äîçâîëó íà êîðèñòóâàííÿ ï³äçåì-
íèìè âîäàìè ç 2 àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí,
ðîçòàøîâàíèõ íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 139
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî îñòàòî÷íå ð³øåí-
íÿ ùîäî íàäàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó,
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,

ïðèéìàºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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²íäåêñ ÏÔÒÑ-Ñbonds ó ïîíåä³ëîê, ïåð-
øîãî ãðóäíÿ, ñòàíîâèâ 103,42 ïóíêòà. Ó â³â-
òîðîê, 2 ãðóäíÿ, öåé ³íäåêñ çíèçèâñÿ íà
0,29 ïóíêòà, àáî íà 0,03 %. Íàñòóïíîãî äíÿ
íà ðèíêó ñïîñòåð³ãàëîñÿ ï³äâèùåííÿ äî ð³â-
íÿ 103,39 àáî íà 0,26 ïóíêòà/0,02 %. Ïðî-
òÿãîì íàñòóïíèõ äâîõ äí³â ÏÔÒÑ-Ñbonds
çìåíøóâàâñÿ. Â ï’ÿòíèöþ ³íäåêñ ñòàíîâèâ
103,33 ïóíêòà. Ñåðåäíº éîãî çíà÷åííÿ çà
òèæäåíü ç ïåðøîãî äî ï’ÿòîãî ãðóäíÿ âòðè-
ìàëîñÿ íà ð³âí³ 103,326 ïóíêòà.

Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî ôîíäîâèé ³í-
äåêñ ÏÔÒÑ-Cbonds/TR äåìîíñòðóâàâ ³í-
øó òåíäåíö³þ. Ïî÷àòêîâå éîãî çíà÷åííÿ
â ïåð³îä³, ùî àíàë³çóºòüñÿ, ñòàíîâèëî
179,58 ïóíêòà. Ó â³âòîðîê, 2 ãðóäíÿ, ³í-
äåêñ çíèçèâñÿ íà 0,42 ïóíêòà ïîð³âíÿíî ç
ïîíåä³ëêîì ³ ñòàíîâèâ 179,16 ïóíêòà. Ïðî-
òÿãîì íàñòóïíèõ òðüîõ äí³â ³íäåêñ çá³ëü-
øóâàâñÿ. 5 ãðóäíÿ áóëî çàô³êñîâàíî çðîñ-
òàííÿ íà ð³âí³ 0,03 ïóíêòà ïîð³âíÿíî ç
ð³âíåì ÷åòâåðãà. Ô³íàëüíå çíà÷åííÿ ïåð³î-
äó ç 1 äî 5 ãðóäíÿ ñòàíîâèëî 179,72 ïóíê-
òà. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñåðåäíº çíà÷åííÿ ôîí-
äîâîãî ³íäåêñó ÏÔÒÑ-Cbonds/TR äëÿ

öüîãî ïåð³îäó ñòàíîâèëî 179,564 ïóíêòà.
ÏÒÔÑ ïðîòÿãîì ïåð³îäó, ÿêèé àíàë³çóº-

òüñÿ, íå ïðîäåìîíñòðóâàâ ìàêñèìàëüíèõ
çíà÷åíü îñòàíí³õ 52 òèæí³â. Õî÷à ³íäåêñ
íàáëèçèâñÿ äî ñâîãî ì³í³ìàëü³íîãî ð³âíÿ —
222,26 ïóíêòà, ÿêå áóëî çàô³êñîâàíî 27
æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Ìàêñèìàëüíî-
ãî çíà÷åííÿ ÏÔÒÑ äîñÿã 15 ñ³÷íÿ 2008
ðîêó — 1 208,61 ïóíêòà.

Çàãàëüíèé îáñÿã òîðã³â çà ïåð³îä, ùî
àíàë³çóºòüñÿ, ñòàíîâèòü 571,27 ìëí ãðí.
Òàêîãî îá³ãó áóëî äîñÿãíóòî âíàñë³äîê
óêëàäàííÿ 377 óãîä. Íàéàêòèâí³øèì ó öüî-
ìó ïëàí³ áóâ ÷åòâåð, 4 ãðóäíÿ 2008 ðîêó,
àäæå â öåé äåíü áóëî óêëàäåíî 85 % óñ³õ
óãîä íà çàãàëüíó âàðò³ñòü 487,15 ìëí ãðí.

ßê áà÷èìî, çàãàëüíèé ñòàí åêîíîì³êè
äçåðêàëüíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ôîíäîâîìó
ðèíêó êðà¿íè. Ç öüîãî ïðèâîäó Îëåêñ³é
Ïàë³é, ïðîâ³äíèé àíàë³òèê ³íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷íîãî öåíòðó “Forex-club”, çàçíà-
÷èâ, ùî çðîñòàííÿ òîâàðíîãî òà ôîíäîâî-
ãî ðèíê³â ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó
ñòèìóëþâàòèìóòü ïîñòóïîâîþ çì³íîþ ñâ³-
òîâî¿ êîí’þíêòóðè â ðàìêàõ áîðîòüáè ³ç

êðèçîþ, ÿêó íèí³ àêòèâíî çä³éñíþþòü 
áàãàòî êðà¿í.

Обся и попит
та пропозиції

Ñòàíîì íà 5 ãðóäíÿ íèí³øíüîãî ðîêó çà-
ãàëüíèé ïîïèò íà ôîíäîâîìó ðèíêó Óêðà-
¿íè, ïðåäñòàâëåíèé ÷àñòèíîþ ÏÔÒÑ, ñòà-
íîâèâ 66,76 ìëí ãðí. Çìåíøåííÿ ïîïèòó
ñòàíîâèëî 2,36 %. Àêö³¿ ñòàíîâèëè 41,34 %
öüîãî ïîïèòó, êîðïîðàòèâí³ îáë³ãàö³¿ —
20,07 %, ÎÂÄÌ — 2,75 %, ìóí³öèïàëüí³ îá-
ë³ãàö³¿ — 0,48 %, ³íâåñòèö³éí³ ñåðòèô³êà-
òè — 2,12 %.

Îáñÿãè çàãàëüíî¿ ïðîïîçèö³¿ ñòàíîâèëè
224,26 ìëí ãðí. Ïðîòÿãîì ïåðøîãî çèìî-
âîãî òèæíÿ îáñÿãè ïðîïîçèö³¿ òåæ çìåíøè-
ëèñÿ, â³äíîñíå çíà÷åííÿ öüîãî çìåíøåííÿ
ñòàíîâèëî 2,86 %. Êàï³òàë³çàö³ÿ ðèíêó çìåí-
øèëàñÿ íà 0,41 % ³ ñòàíîâèëà 179 525,43 ìëí
ãðí. Îáñÿãè ïðîïîçèö³é àêö³é ìàéæå âäâ³-
÷³ ïåðåâèùèëè ïîïèò íà íèõ, ¿õíÿ ÷àñòèíà
ñòàíîâèëà 73,19 % îáñÿã³â çàãàëüíî¿ ïðîïî-
çèö³¿. Â ñâîþ ÷åðãó, êîðïîðàòèâí³ îáë³ãàö³¿
ôîðìóâàëè 13,837 % ïðîïîçèö³¿, ÎÂÄÏ —
1,52 %, îáë³ãàö³¿ ìóí³öèïàëüíèõ ïîçèê —
3,36 %, ³íâåñòèö³éí³ ñåðòèô³êàòè — 7,82 %.

Лідери: я і вони?
Ç³ ñïèñêó TOP-10 ñ³ì êîìïàí³é ïðàöþº

â ô³íàíñîâîìó ñåêòîð³, êóðñ ö³ííèõ ïàïå-
ð³â ÷îòèðüîõ ³ç öèõ êîìïàí³é çìåíøóâàâ-
ñÿ. Íàéá³ëüøå â³äñîòêîâå çìåíøåííÿ ñòà-
íîâèëî 4,89 %, éîãî ïðîäåìîíñòðóâàëè îá-
ë³ãàö³¿ êîìïàí³¿ “Íàäðà-Ô³íàíñ”.

Äîáðå â³ä÷óâàëè ñåáå íà ðèíêó ö³ííèõ
ïàïåð³â îáë³ãàö³¿ ì³ñöåâèõ ïîçèê Áîðèñ-
ï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. ¯õíÿ âàðò³ñòü çðîñ-

ëà íà 1,56 %, ïðè öüîìó áóëî óêëàäåíî
÷îòèðè óãîäè íà ñóìó 234 707,55 ãðí. Ö³-
êàâî òàêîæ çàçíà÷èòè ï³äâèùåííÿ êóðñó
îáë³ãàö³é âíóòð³øí³õ äåðæàâíèõ ïîçèê, âè-
ïóùåíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè.
Êóðñ çð³ñ íà 0,17 %, áóëî óêëàäåíî òðè óãî-
äè íà ñóìó 635 193 ãðí.

Íàéïîïóëÿðí³øèì âèäîì ö³ííèõ ïàïå-
ð³â ñåðåä ãðàâö³â ô³íàíñîâî¿ ñôåðè â Óêðà-
¿í³ º îáë³ãàö³¿. Ïðè öüîìó àêö³¿ áàíêó “Ðàé-
ôôàéçåí Áàíê Àâàëü” çìåíøèëèñÿ â ö³í³
íà 4,11%, õî÷à âñå-òàêè âäàëîñÿ óêëàñòè
÷îòèðè óãîäè íà ñóìó 747 436 ãðí. Ãðàâöåì
ðàíãó ÒÎÐ-10 º òàêîæ êîìïàí³ÿ “Óêðíàô-
òà”, ÿêà ïðîïîíóº íàðàç³ ñâî¿ àêö³¿. 1 ãðóä-
íÿ öüîãî ðîêó âîíè çìåíøèëèñÿ â ö³í³ íà
5,45 %, ïðè öüîìó áóëî ï³äïèñàíî 20 óãîä,
ïðîäàíî 10 750 àêö³é íà ñóìó 1 135 500,5
ãðí. Çà ê³ëüê³ñòþ óãîä àêö³¿ “Óêðíàôòè”
ïîêàçàëè íàéâèù³ ïîêàçíèêè íà ôîíäîâî-
ìó ðèíêó ñòàíîì íà 5 ãðóäíÿ 2008 ðîêó.

Íà ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â íàéñóòòºâ³øå
çìåíøåííÿ êóðñó àêö³é áóëî õàðàêòåðíå
äëÿ êîìïàí³¿ “Àçîâñòàëü”, â³äíîñíå çìåí-
øåííÿ ¿õíüî¿ ö³íè ñòàíîâèëî 12,5 %. Âñüî-
ãî áóëî óêëàäåíî 15 óãîä íà 620 025 îäè-
íèöü àêö³é òà ñóìó 531 579,78 ãðí. Òàêà
òåíäåíö³ÿ â³äïîâ³äàº ïðîáëåìí³é ñèòóàö³¿
â ïðîìèñëîâîìó çðîñòàíí³ Óêðà¿íè.

Îòæå, çàãàëüíà òåíäåíö³ÿ ðîçâèòêó ôîí-
äîâîãî ðèíêó â³äïîâ³äàº ñòàíó âñ³º¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè. Çíà÷åííÿ ³í-
äåêñó ÏÔÒÑ, ÿêå áóëî çàô³êñîâàíî íà òîð-
ãîâåëüíîìó ìàéäàí÷èêó ôîíäîâîãî ðèíêó
êðà¿íè ïðîòÿãîì ïåð³îäó 1—5 ãðóäíÿ öüîãî
ðîêó, íàáëèæàëîñÿ äî ì³í³ìàëüíîãî. Åêñ-
ïåðòè âò³øàþòü, ùî ìåòîäè, ÿê³ íàðàç³ çà-
ñòîñîâóþòü äëÿ ïîäîëàííÿ êðèçè, áóäóòü ðå-
çóëüòàòèâíèìè, é åêîíîì³êà çðåøòîþ ïå-
ðåéäå íà êðèâó çðîñòàííÿ

Ôîíäîâèé ðèíîê ïðîäîâæóº ëèõîìàíèòè
²íäåêñ ÏÔÒÑ çà òèæäåíü çíèçèâñÿ ìàéæå íà 5 â³äñîòê³â

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої с боти в Києві
відб вся бла одійний но-
ворічний ярмаро , ініційо-
ваний Міжнародним жіно-
чим л бом. Учасни ом,
я ий представляв У раїн ,
вже в отре вист пила Ге-
неральна дире ція з об-
сл ов вання дипломатич-
них представництв.
Остання на ярмар пре-
зент вала товари та про-
д ти вітчизняних вироб-
ни ів. За словами ор ані-
заторів та часни ів, очі-
ється, що цьо о ро

б де вир чено приблизно
$ 100 тис., я і направлять
на за півлю медично о
обладнання для хворих
раїнсь их дітей.

Ïåðåäíîâîð³÷íèé ì³æíàðîäíèé
ÿðìàðîê, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ çà
³í³ö³àòèâè Ì³æíàðîäíîãî æ³íî-
÷îãî êëóáó, â öüîìó ðîö³ ïðîâî-
äÿòü óæå âø³ñòíàäöÿòå. ²äåÿ ÿð-
ìàðê³â çàðîäèëàñÿ â äèïëîìàòè÷-
íèõ êîëàõ, à ñàìå ñåðåä äðóæèí
³íîçåìíèõ ïîñë³â, ÿê³ ïðàöþþòü
â Óêðà¿í³. Ó÷àñíèêîì öüîãî ä³é-
ñòâà â³ä Óêðà¿íè âæå âêîòðå âè-
ñòóïèëà Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ äèïëîìàòè÷íèõ
ïðåäñòàâíèöòâ (ÃÄ²Ï).

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êðà¿í, ÿê³
âçÿëè ó÷àñòü â öüîãîð³÷íîìó áëà-
ãîä³éíîìó ÿðìàðêó, ñÿãíóëà 35. Çà
ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, î÷³êóºòü-
ñÿ, ùî â íèí³øíüîìó ðîö³ çàâäÿ-
êè ïðîäàæó ïðåäñòàâëåíèõ íà ÿð-
ìàðêó òîâàð³â ³ ïðîäóêò³â áóäå âè-
ðó÷åíî ìàéæå $ 100 òèñ. Íà öþ ñó-
ìó çàêóïëÿòü ìåäè÷íå îáëàäíàí-
íÿ äëÿ õâîðèõ óêðà¿íñüêèõ ä³òåé.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð ÃÄ²Ï Ïàâ-
ëî Êðèâîíîñ, ç êîæíèì ðîêîì
óâàãà ãðîìàäñüêîñò³ òà â³ò÷èçíÿ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ ëèøå çá³ëüøóº-
òüñÿ. “Áëàãîä³éí³ñòü äóæå ïîøè-
ðåíà â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó, äî
÷îãî ³ ïðàãíå Óêðà¿íà ÿê öèâ³ë³-
çîâàíà êðà¿íà, òîìó â öüîìó ðî-
ö³ âæå íå áóëî â³äáîþ â³ä ï³äïðè-

ºìñòâ, ÿê³ õîò³ëè âçÿòè ó÷àñòü â
ÿðìàðêó. Î÷³êóþòü, ùî ï³ñëÿ
éîãî çàê³í÷åííÿ îðãàí³çàòîðè
çáåðóòü ìàéæå $ 100 òèñ., ÿê³ ï³-
äóòü íà áëàãîä³éí³ ö³ë³, çîêðåìà
íà ë³êóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ ä³-
òåé”,— ñêàçàâ ïàí Êðèâîíîñ.

Ñòåíä, ïðåäñòàâëåíèé Ãåíå-
ðàëüíîþ äèðåêö³ºþ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ,

ïîñ³äàâ îäíå ç öåíòðàëüíèõ
ì³ñöü íà ÿðìàðêó. Êîæíèé â³ä-
â³äóâà÷ ì³ã íå ëèøå îçíàéîìè-
òèñÿ ç ïðîäóêö³ºþ óêðà¿íñüêèõ
âèðîáíèê³â, à é ïðèäáàòè ¿¿. Çîê-
ðåìà â³äâ³äóâà÷àì ïðîïîíóâàëè
øàìïàíñüêå óêðà¿íñüêèõ âèðîá-
íèê³â, ñîëîäîù³, ðîçìà¿òòÿ óêðà-
¿íñüêî¿ êóõí³.

Óêðà¿íñüêèé ñòåíä â³äð³çíÿâñÿ
â³ä ³íøèõ òàêîæ ïðîäóêö³ºþ, ÿêà
³íôîðìóº ïðî êðà¿íó òà ¿¿ çâè÷à¿:
òâîðè ìèñòåöòâà, êîìïàêò-äèñêè
ç â³ò÷èçíÿíèìè âèêîíàâöÿìè,
êðàºçíàâ÷³ äîâ³äíèêè ïðî Êè¿â òà
Óêðà¿íó. 

Îäíàê ÿðìàðîê ìàº íà ìåò³ íå
ëèøå áëàãîä³éí³ ö³ë³. Ïðåçåíòóâàí-
íÿ íà óêðà¿íñüêîìó ñòåíä³ â³ò÷èç-
íÿíî¿ ïðîäóêö³¿ ùîðîêó çíàéîìèòü
â³äâ³äóâà÷³â ³ç ïðîäóêö³ºþ, ÿêó âè-
ðîáëÿþòü óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìñòâà.
“ßðìàðîê — öå é ìîæëèâ³ñòü
îçíàéîìèòè ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ
êðà¿í ³ç íàøîþ ïðîäóêö³ºþ, âñòà-
íîâèòè ì³æíàðîäí³ êîíòàêòè, ïî-
òð³áí³ äëÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî
á³çíåñó”,— ñêàçàëà “Õðåùàòèêó”
äèðåêòîð äèðåêö³¿ “Äèïñåðâ³ñ” (ùî
º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ÃÄ²Ï.
— “Õðåùàòèê”) Ãàëèíà Ìåíæåðåñ.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, òàê³ ÿðìàðêè ñòèìó-
ëþþòü â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìö³â,
ïðèâåðòàþ÷è ¿õíþ óâàãó äî ãîñòðèõ
ñîö³àëüíèõ ïèòàíü òà çàîõî÷óþòü
çàéìàòèñÿ áëàãîä³éí³ñòþ. “Ìàþ
íàä³þ, ùî ÿðìàðêè, ÿê³ ïðîâîäèò-
èìóòü ó ìàéáóòíüîìó, çàëó÷àòè-
ìóòü ùå á³ëüøå ó÷àñíèê³â, ùî äî-
ïîìîæå ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè
óêðà¿íñüêèõ ä³òåé”, — çàçíà÷èëà
Ãàëèíà Ìåíæåðåñ

Êè¿â âêîòðå ïîêàçàâ ïðèêëàä 
äîáðî÷èííîñò³
Íîâîð³÷íèé ÿðìàðîê äîïîìîæå óêðà¿íñüêèì ä³òÿì

Генеральна дире ція з обсл ов вання дипломатичних представництв яс раво представила Київ та раїн
на доброчинном ярмар

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Станом на 1 р дня нинішньо о ро ПФТС становив 282,05 одиниці.
Наст пно о дня рс зменшився на 3,73 п н та, або на 1,3 %. У се-
ред , 3 р дня, він збільшився на 4,67 п н та, а протя ом наст пних
трьох днів знов зменш вався. Та , четвер рс становив 280,67
п н та, відносне зростання дорівнювало 0,8 %, а абсолютне зростан-
ня становило 2,32 п н та. В інці тижня ПФТС тримався на рівні
274,6 п н та, порівняно з попереднім днем зростання становило 6,07
п н та, або 2,2 %. Середній рівень ПФТС протя ом тижня з першо о
до п’ято о р дня б в на рівні 279,726 п н та.
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Êàðòèíêè 
ç âèñòàâêè
Ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” åêñïîíóâàëè êîì³êñè

Êîì³êñè — öÿ ïàíäåì³ÿ
ñó÷àñíîãî ëþäñòâà — ç äèâ-
íîãî çá³ãó îáñòàâèí â Óêðà-
¿í³ äîñ³ ìàþòü äîâîë³ ìàð´³-
íàëüíå ñòàíîâèùå. Íå
ñïðèéìàº ïîêè ùî, áà÷òå,
çàãàäêîâà óêðà¿íñüêà äóøà
æàíðó ìàëüîâàíèõ ³ñòîð³é,
ÿê³ òð³óìôóþòü ïëàíåòîþ
óæå ê³ëüêà äåñÿòèð³÷. ² öå
ïîïðè òå, ùî â ðåºñòð³ âè-
çíàíèõ ìèñòåöòâ çà ãðàô³÷-
íîþ ïðîçîþ çàêð³ïëåíî ïî-
÷åñíå äåâ’ÿòå ì³ñöå (îäðàçó
çà ê³íåìàòîãðàôîì, ùî ïî-

ñ³äàº ñüîìå ì³ñöå òà âàêàíò-
íèì âîñüìèì, çàðåçåðâîâà-
íèì çà òåëåáà÷åííÿì ÷è ôî-
òîãðàô³ºþ). Ùîïðàâäà,
ñêëàäíî íàçâàòè öåé ðåºñòð
îñîáëèâî àâòîðèòåòíèì äæå-
ðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî ñâ³ò
ìóç. Îäíàê äëÿ îðãàí³çàòî-
ð³â ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè
ìàëüîâàíèõ ³ñòîðèé, êîì³ê-
ñ³â, ìàíãà “9 ñâ³ò” — àãåíö³¿
9 World Agency òà ïåðøîãî
Âñåóêðà¿íñüêîãî æóðíàëó
ìàëüîâàíèõ ³ñòîð³é “Ê 9” —
äåâ’ÿòèé ñâ³ò ñòàâ ðåàë¸üí³ñ-
òþ, à ðåãàë³ÿ ìàëîâ³äîìîãî
ðåºñòðó — áðåíäîì, ï³ä ÿêèì
óæå íå âïåðøå âëàøòîâóþòü
ìàñøòàáíèé îãëÿä òà ÿêèé
çáèðàº ôàí³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè.
À ¿õ ó íàñ ö³ëèé ëåã³îí, íå-
çâàæàþ÷è íà ìàð´³íàëüíîå
ñòàíîâèùå êîì³êñà â ïåðåë³-
êó ïåðåâàã çàêîíîäàâö³â îô³-
ö³éíîãî ìèñòåöòâà, øâèäøå,
íàâ³òü çàâäÿêè éîìó äîâêî-
ëà êîì³êñ-åñòåòèêè ñôîðìó-
âàâñÿ ö³ëèé ïóë ïðîãðåñèâ-
íî¿ ìîëîä³ ç-ïîì³æ øàíó-
âàëüíèê³â æàíðó.

Óñþ âèñòàâêó ïîä³ëåíî íà
òðè ðàéîíè, êîæåí ç ÿêèõ
ïðåäñòàâëÿº îäíó ç òðüîõ
êóëüòóð êëàñè÷íèõ øê³ë êî-

ì³êñó: ºâðîïåéñüêó, àç³éñüêó
òà àìåðèêàíñüêó. Òàêîæ áó-
ëè îêðåì³ åêñïîçèö³¿ â³ò÷èç-
íÿíèõ òà çàõ³äíèõ õóäîæíè-
ê³â ³ òåìàòè÷í³ äîá³ðêè: “Ñî-
ö³àëüíèé êîì³êñ”, ïðèñâÿ÷å-
íèé ïðîáëåìàì ÑÍ²Äó, ãàð-
ìîí³éíà âçàºìîä³ÿ ì³æ ëþ-
äèíîþ ³ êîìï’þòåðîì, íàé-
ÿñêðàâ³ø³ ïîºäèíêè êîì³êñ-
áèòâè, îðãàí³çîâàíî¿ ïîðòà-
ëîì www.comics.com.ua ðà-
çîì ³ç Âñåóêðà¿íñüêèì æóð-
íàëîì ìàëüîâàíèõ ³ñòîð³é 
“Ê 9”.

Ï³ä ÷àñ ðîáîòè âèñòàâêè
“9 ñâ³ò” ïðàöþâàëî ê³ëüêà
ìåä³à-ìàéäàí÷èê³â, äå ïîêà-
çóâàëè ô³ëüìè òà àí³ìå, çíÿ-
ò³ çà ñöåíàð³ÿìè âñåñâ³òíüî
â³äîìèõ êîì³êñ³â. Îêð³ì òî-
ãî, êîæåí îõî÷èé ì³ã ñïðî-
áóâàòè ñåáå â ðîë³ ñóïåð-ãå-
ðîÿ êîìï’þòåðíèõ ³ãîð,
ñòâîðåíèõ çà ìîòèâàìè ìà-
ëüîâàíèõ ³ñòîð³é.

Â³äâ³äóâà÷àì çàïðîïîíóâà-
ëè ³ ìàéñòåð-êëàñè: ç îá’ºì-
íîãî ñêóëüïòóðóâàííÿ, ìà-
ëþâàííÿ ñêåò÷³â, ïîñò-ïðî-
äàêøí, ç âèêîðèñòàííÿ ñó-
÷àñíèõ òåõí³÷íèõ ð³øåíü,
còâîðåííÿ ìàëüîâàíèõ ³ñòî-
ð³é  

²ðîí³ÿ äîë³ â³ä ªâãåí³ÿ Ãðîìîâà
Êîíöåðò äî ðîêîâèí ç äíÿ ñìåðò³ Êàðëãàéíöà Øòîêãàóçåíà ³ Âîëüôãàíãà Àìàäåÿ
Ìîöàðòà â Ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà

Ó ªâãåí³ÿ Ãðîìîâà íåçâè÷íèé ïîãëÿä
íà ìóçè÷íó êóëüòóðó. Â³í êàòåãîðè÷íî íå
ïîãîäæóºòüñÿ ç ð³çíîìàí³òíèìè êëàñè-
ô³êàö³ÿìè ìóçèêè, ïîä³ëîì ¿¿ íà “êëà-
ñè÷íó”, “ðîìàíòè÷íó”, “àâàí´àðäíó”,
“íîâó” ³ “ñòàðó” — íà éîãî äóìêó, öå
ëèø çàâàæàº ñëóõà÷åâ³ ¿¿ íåóïåðåäæåíî
ñïðèéìàòè. Çâ³äñè, ââàæàº â³í, ñòåðåîòèï
îáèâàòåëüñüêîãî ðîçìåæóâàííÿ ìóçè÷íèõ
òâîð³â (³ êîìïîçèòîð³â) íà “çðîçóì³ë³” òà
“íå çðîçóì³ë³”. “ßê òî òàê,— îáóðþºòü-
ñÿ ï³àí³ñò.— Ìîöàðòà âîíè, áà÷, ðîçóì³-
þòü, à Øåíáåðãà ç³ Øòîêãàóçåíîì — í³!”.
Äëÿ íüîãî âñÿ ìóçèêà (ÿêùî âîíà íå áåç-

äàðíà) — ºäèíà ³ íåïîä³ëüíà. Âîíà ñàìà
çäàòíà âèêîíóâàòè âñþ “ðîáîòó” — âïëè-
âàòè íà ñâ³äîì³ñòü ³ ïñèõ³êó ñëóõà÷à (à ³í-
êîëè íàâ³òü äîêîð³ííî çì³íþâàòè ¿õ). Òî-
ä³ ÿê â³ä íüîãî, ñëóõà÷à, ìóçèêà âèìàãàº,
çäàâàëîñÿ á, íåáàãàòî: áóòè ìàêñèìàëü-
íî â³äêðèòèì äî íå¿.

Ñàìå öþ ³äåþ Ãðîìîâ õîò³â äîíåñòè
ïóáë³ö³ ï³ä ÷àñ ñâîãî ÷åðãîâîãî êîíöåð-
òó “Ïåðåòèíè-2” (ïðîåêòîì “Ïåðåòèíè-
1” ï³àí³ñò â³äçíà÷èâ 125-ð³÷÷ÿ ç äíÿ ñìåð-
ò³ Âàãíåðà ³ 125-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåí-
íÿ Âåáåðíà ó òðàâí³ öüîãî ðîêó â ðàìêàõ
ôåñòèâàëþ “Ãîãîëüôåñò”), ùî â³äáóâñÿ
ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ â Ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî
ìèñòåöòâà. Áàæàíèé åôåêò äîñÿãàâñÿ
êîìïëåêñîì çàñîá³â. Öå, ïî-ïåðøå, íå-
âèïàäêîâî ä³áðàíà ïðîãðàìà. Êëàâ³ðø-
òþêè (Klavierstuck â ïåðåêëàä³ ç í³ìåöü-
êî¿ — ôîðòåï³àííà ï’ºñà) Øòîêãàóçåíà,
êîòð³ ñàì êîìïîçèòîð íàçèâàâ “çàìàëüîâ-
êàìè”, ÷åðãóâàëèñÿ ç ïîä³áíèì “åêñïåðè-
ìåíòàëüíèì” æàíðîì ç òâîð÷îãî äîðîá-
êó Ìîöàðòà — éîãî ôàíòàç³ÿìè. Ïî-äðó-
ãå, ïóáë³êó çàçäàëåã³äü ïîïðîñèëè óòðè-
ìàòèñÿ â³ä îïëåñê³â ì³æ òâîðàìè, àáè íå
ïîðóøóâàòè ö³ë³ñíîñò³ çâóêîâîãî ïðîñòî-
ðó (à âò³ì, äçâ³íêàì ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â,
ÿê³ é öüîãî ðàçó çàÿâèëè ïðî ñåáå, ñõî-
æå, æîäåí çàêîí íåïèñàíèé). Ïî-òðåòº,
òâîðè ³ Ìîöàðòà, ³ Øòîêãàóçåíà â ³íòåð-
ïðåòàö³¿ Ãðîìîâà ñïåö³àëüíî âèêîíóâà-
ëèñü îäíèì çâóêîì — ð³çêóâàòî-òð³ñêó-
÷èì, “ìîëîòî÷êîâèì”, ç ò³ºþ æ “ïîì³ð-
íîþ àãðåñèâí³ñòþ”, ÿêùî ìîæíà òàê ñêà-
çàòè. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî êîãîñü íàâ³òü
îáóðþâàëî òàêå ïîâîäæåííÿ ç ìóçèêîþ,
íàäòî ñòîñîâíî Ìîöàðòà, çâè÷íèé ³íòî-
íàö³éíèé îáðàç ÿêîãî ïåñòèòü ³ í³æèòü
ñëóõ. Óò³ì, ã³ðøå, ÿêùî òàêî¿ ðåàêö³¿ íå
áóëî — ò³ëüêè â ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó
ìîæíà ââàæàòè, ùî ïðîåêò ªâãåí³ÿ Ãðî-
ìîâà âäàâñÿ

Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ 
“ÒÎÏ 10”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Цьо оріч вистав а
"9 світ" відб лася за
сприяння Київсь ої
місь ої алереї мис-
тецтв "Лавра", отра,
я з’яс валося, є таєм-
ним шан вальни ом
жанр мальованих істо-
рій і отра надала своє
приміщення для прове-
дення заход
5—7 р дня.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Што а зен і Моцарт померли в
один день з різницею два
століття — 5 р дня. Утім, на-
віть попри цю рим історії,
обидва мали всі шанси потра-
пити я що не в " ни містич-
них перехрещень омпозиторів
часі та просторі", то в он-

цертн про рам иївсь о о пі-
аніста Єв енія Громова. Річ
тім, що онцерт із творів саме
цих двох ласи ів, між я ими,
на перший по ляд, немає нічо о
спільно о, Громов мав намір
зробити ще тоді, я Што а зен
б в живим. Не дивно, що після
звіст и торі про смерть світо-
во о аванґардиста номер один
піаніст сам зля ався власної ін-
т їції.

На д м Єв енія Громова, той, хто любить Моцарта, не може не полюбити і Што а зена
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Îëåêñàíäð Ñåóêàíä îòðèìàâ 
ñóïåðïîäàðóíîê â³ä ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ
“Ñîê³ë” âèéøîâ ó ë³äåðè Â³äêðèòîãî ÷åìï³îíàòó Ðîñ³¿ ç õîêåþ
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий "Со іл" нарешті
став одноосібним лідером
Вищої лі и Від рито о
чемпіонат Росії з хо ею
Західній зоні. Це стало-

ся після двох виїзних по-
єдин ів із оловним он-
рентом оманди Оле -

сандра Се анда
ХК "Дмитров", я ий не
здавав лідерсь ої позиції
з почат першості. Цими
перемо ами, одна з я их
б ла здоб та овертаймі,
хо еїсти "Со ола" зазда-
ле ідь поздоровили з
днем народження сво о
наставни а — 6 р дня
Оле сандр Се анд ви-
повнилося 58 ро ів.

Ó ïåðø³é ãð³, ÿêà çàê³í÷èëàñÿ
ç ðàõóíêîì 3:1 íà êîðèñòü óêðà-
¿íñüêîãî êëóáó, øàíñ³â íà ïåðå-
ìîãó ó ÕÊ “Äìèòðîâ” ìàéæå íå
áóëî — “Ñîê³ë” ç³ãðàâ äóæå âïåâ-
íåíî, ÿê ó íàïàä³, òàê ³ â îáîðî-
í³, à ïðî ìàéñòåðí³ñòü ãîëê³ïåðà
²ãîðÿ Êàðïåíêà ãîâîðèòè ìàðíî.
Äóáëü íà ñâ³é ðàõóíîê îôîðìèâ
ðîñ³éñüêèé ôîðâàðä Âàäèì Àâåð-

ê³í, ÿêèé îñòàíí³ì ÷àñîì ñòàâ
ñïðàâæí³ì ë³äåðîì êîìàíäè.

Äðóãèé ïîºäèíîê âèéøîâ äëÿ
“Ñîêîëà” çíà÷íî ñêëàäí³øèì ³ äè-
âóâàòèñÿ í³÷îìó — ïðîãðàâàòè íà
ïðîòÿç³ ñåçîíó â÷åòâåðòå êèÿíàì
õîêå¿ñòè ÕÊ “Äìèòðîâ” ÿâíî íå
çáèðàëèñÿ, õî÷à ³ ïðîïóñòèëè ïåð-
øèé ãîë óæå íà 51 ñåêóíä³ ï³ñëÿ
âëó÷íîãî êèäêà Ðîìàíà Ìàëîâà. Ó
â³äïîâ³äü ï³äìîñêîâíèé êëóá çà-
êèíóâ äâ³ øàéáè, ï³ñëÿ ÷îãî íàñòàâ
÷àñ ïðîÿâèòè ñåáå Îëåãó Øàôà-

ðåíêó. Íàïàäíèê “Ñîêîëà” ñïî-
÷àòêó ó á³ëüøîñò³ çð³âíÿâ ðàõóíîê,
à íà ÷åòâåðò³é õâèëèí³ îâåðòàéìó
îñòàòî÷íî ïîõîâàâ íàä³¿ 
ÕÊ “Äìèòðîâ” íà ïåðåìîãó.

Äâ³ ïåðåìîãè íàä ÕÊ “Äìèòðîâ”
ñòàëè íàéö³íí³øèì ïîäàðóíêîì
äëÿ íàñòàâíèêà “Ñîêîëà”, çàñëó-
æåíîãî òðåíåðà Óêðà¿íè Îëåêñàí-
äðà Ñåóêàíäà, ÿêîìó 6 ãðóäíÿ âè-
ïîâíèëîñÿ 58 ðîê³â. Â³äñâÿòêóâà-
òè äåíü íàðîäæåííÿ Îëåêñàíäðó
Þð³éîâè÷ó äîâåëîñÿ íå â Óêðà¿í³,

à â Ðîñ³¿. Ï³ñëÿ çóñòð³÷åé ³ç 
ÕÊ “Äìèòðîâ”, íà “Ñîê³ë” î÷³êó-
âàëè ïîºäèíêè â Êëèíó ç ì³ñöå-
âèì “Òèòàíîì”, ïåðøèé ³ç ÿêèõ
çàê³í÷èâñÿ â÷îðà ï³çíî ââå÷åð³ çà
êè¿âñüêèì ÷àñîì. Ñüîãîäí³ â³äáó-
äåòüñÿ ïîâòîðíà çóñòð³÷, à â ð³ä-

íèõ ñò³íàõ ïðèõèëüíèêè ñòîëè÷-
íîãî êëóáó çìîæóòü ïîáà÷èòè ñâî-
¿õ óëþáëåíö³â 15—16 ãðóäíÿ ó áðî-
âàðñüêîìó òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëü-
íîìó êîìïëåêñ³ “Òåðì³íàë”, êîëè
êèÿíè î 19 ãîäèí³ ïðèéìàòèìóòü
ìîñêîâñüêèé êëóá “Êðèëà Ðàä”

Êè¿âñüêå “Äèíàìî” ðîáèòü óñå äëÿ
ïîâåðíåííÿ ÷åìï³îíñüêîãî òèòóëó
Ñòîëè÷íèé “Àðñåíàë” ïðîäîâæóº “áîìæóâàòè”
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Перенесеним поєдин ом
між марі польсь им "Іллі-
чівцем" і иївсь им "Ди-
намо" за інчилася осіння
частина першо о в історії
чемпіонат У раїни з ф т-
бол під е ідою новоство-
реної Прем’єр-лі и. Пер-
ше місце посідають сто-
личні "динамівці", я і ви-
переджають на шість очо
хар івсь ий "Металіст".
Ще один иївсь ий л б,
"Арсенал", знаходиться
лише на дванадцятом
місці, маючи своєм а -
тиві 12 очо .

Äðóãà ÷àñòèíà ïîïåðåäíüîãî
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, ïåðåìîæöåì
ÿêîãî ñòàâ äîíåöüêèé “Øàõòàð”, à
êè¿âñüêå “Äèíàìî” ïîñ³ëî äðóãå
ì³ñöå, ñêîðîòèâøè â³äñòàâàííÿ â³ä
ã³ðíèê³â äî ì³í³ìóìó, ìàáóòü, íà-
äîâãî çàïàì’ÿòàëàñÿ ïðèõèëüíèêàì
ôóòáîëó. Â ïåðøó ÷åðãó, ÷åðåç òå,
ùî óñï³õ³â êèÿíè äîñÿãëè ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì ðîñ³ÿíèíà Þð³ÿ Ñüî-
ì³íà. “Ïàëè÷”, ÿê í³æíî íàçèâàþòü
Ñüîì³íà íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñ-
òîð³, çì³ã ïîáóäóâàòè ãðó êîìàíäè,
ïîçáàâèâñÿ íåïîòð³áíîãî áàëàñòó, â
ïåðøó ÷åðãó áðàçèëüñüêîãî, àëå,
íàéãîëîâí³øå, äîâ³â ïðåçèäåíòó
êëóáó ²ãîðþ Ñóðê³ñó — ç öèì ñêëà-
äîì ìîæíà ³ ïîòð³áíî ãðàòè.

Òÿæêî ñêàçàòè, ÿêîþ áóëà á ãðà
“Äèíàìî”, ÿêáè ï³äîï³÷í³ Þð³ÿ
Ñüîì³íà íå ïîòðàïèëè â Ë³ãó ÷åì-
ï³îí³â, ïîñòóïèâøèñü ó êâàë³ô³-
êàö³éíîìó ðàóíä³ ³ðëàíäñüê³é
“Äðîãåä³”. Êîìàíäà ìîãëà ïîòðà-
ïèòè â ñïðàâæí³é ïñèõîëîã³÷íèé
ñòóïîð, âèéòè ç ÿêîãî áóëî á äó-
æå âàæêî. Íà ùàñòÿ, öüîãî íå ñòà-
ëîñÿ ³, ÿê áà÷èìî, “Äèíàìî” ë³-
äèðóº â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè. Êëóá
ïîòðàïèâ äî ï³âô³íàëó Êóáêà
Óêðà¿íè ³ íà ºâðîêóáêîâ³é àðåí³
ìàº âñ³ øàíñè ïîòðàïèòè äî Êóá-
êà ÓªÔÀ ³ ïîáîðîòèñÿ çà ïî÷åñ-
íèé òðîôåé. Þð³é Ñüîì³í ç³ ñâî-
¿ì ìîñêîâñüêèì “Ëîêîìîòèâîì”
äâ³÷³ âèõîäèâ ó ï³âô³íàë Êóáêà

ÓªÔÀ, òî ÷îìó á éîìó íå çðîáè-
òè öå ç êè¿âñüêèì “Äèíàìî”?

“Êè¿âñüê³ áîìæ³” — òàê íàçèâà-
þòü ñåðåä óáîë³âàëüíèê³â ñòîëè÷-
íèé “Àðñåíàë”. Çâ³ñíî, çà öå ñî-
ðîìíî, àëå öå ã³ðêà ïðàâäà. “Êà-
íîí³ðàì” ïðîñòî íåìàº äå ãðàòè ³,
çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà êëóáó, ïà-
íà Âàäèìà Ðàá³íîâè÷à òà ãîëîâíî-
ãî òðåíåðà êîìàíäè Îëåêñàíäðà
Çàâàðîâà, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñè-
òóàö³ÿ íàâðÿä ÷è ïîë³ïøèòüñÿ. Âà-
äèì Çèíîâ³éîâè÷ ðîçïîâ³äàº íà
êîæíîìó ðîç³, ùî â³í íå ìîæå
îäåðæàòè çåìëþ äëÿ áóä³âíèöòâà
íîâîãî ñòàä³îíó, àëå ó òèõ ëþäåé,
ÿê³ ìàþòü ¿¿ âèä³ëèòè, âèíèêàº çà-
ïèòàííÿ: ÷è íå ïîáóäóº îë³ãàðõ çà-

ì³ñòü ñïîðòèâíî¿ àðåíè íîâèé òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ,
òèì ïà÷å, ùî çà ³íôîðìàö³ºþ ç
äîñòîâ³ðíèõ äæåðåë, íàâ³òü ïðîåê-
òó “ì³ñòà ñïîðòó” ó Âàäèìà Çèíî-
â³éîâè÷à ³ éîãî ï³äëåãëèõ ïîêè ùî
íåìàº.

Ùîäî ³íøèõ êëóá³â Ïðåì’ºð-ë³-
ãè, òî, çâ³ñíî, áàãàòüîõ çäèâóâàâ
ñëàáêèé ñòàðò ÷åìï³îíà Óêðà¿íè
òà âîëîäàðÿ Êóáêà äîíåöüêîãî
“Øàõòàðÿ”. Ùîïðàâäà âîñåíè ã³ð-
íèêè íàáðàëè ðîçãîíó, ïåðåìîãëè
âäîìà â î÷íîìó ïðîòèñòîÿíí³ êè-

¿âñüêå “Äèíàìî”, ñêîðîòèâøè ð³ç-
íèöþ â³ä íüîãî äî äâàíàäöÿòè
ïóíêò³â. Äî ê³íöÿ ïåðøîñò³ êîæ-
í³é ³ç êîìàíä íàëåæèòü ïðîâåñòè
ùå ïî òðèíàäöÿòü ïîºäèíê³â, àëå
çðîáèìî íåâåëèêèé ïðîãíîç —
÷åìï³îíñüêèé òèòóë “Äèíàìî” ó
íèí³øíüîìó ñåçîí³ í³êîìó íå â³ä-
äàñòü. Çäàºòüñÿ, çà äðóãå ì³ñöå â³ä-
áóäåòüñÿ â³ä÷àéäóøíà áîðîòüáà
ì³æ “Ìåòàë³ñòîì” òà “Øàõòàðåì”,
ó ÿêó ìîæå âêëèíèòèñÿ äí³ïðî-
ïåòðîâñüêå “Äí³ïðî”, à, ìîæëè-
âî, é äîíåöüêèé “Ìåòàëóðã”

Оле сандр СЕУКАНД, оловний тренер иївсь о о “Со ола”:
— Матчі з ХК “Дмитров” завжди проходять напр жено. Не стали ви-

нят ом і ці з стрічі в підмос овном місті. Команди по азали все, на що
здатні. Я д маю, вболівальни и залишилися задоволені видовищним
хо еєм, я ий продемонстр вали обидві оманди.
У др ій рі нам особливо пощастило. По одьтеся, без везіння в спорті

д же тяж о, тим більше в хо еї. Я вдячний своїм підопічним за те, що змо -
ли витерпіти, особливо в др ом періоді. Хлопці дістали ба ато травм, але
оч и в з стрічах із оловним он рентом просто та не даються.
Я би не хотілося, але ми по и що не отові вист пати в Континен-

тальній хо ейній лізі, ос іль и Києві не створено належних мов, не-
має матеріально-технічної бази та Льодово о палац , щоб рати на та-
ом рівні.

Андрій СИДОРЕНКО, оловний тренер ХК “Дмитров”:
— У першій рі “Со іл” ціл ом засл жено перемі , наші хо еїсти б ли

не отові до та ої ри.
У др ом поєдин на лід вийшла зовсім інша оманда. Особливо це

стос ється др о о період , в я ом мали ба ато ольових моментів, але
не з міли їх реаліз вати. Не забиваєш ти, забиває с перни . Напри ін-
ці нам не вистачило досвід і майстерності, бо та і матчі потрібно ви-
тя вати. Забили ол, але вже через невели ий проміжо час вил чи-
ли нашо о равця і с перни реаліз вав іль існ перева .
Вважаю, що моїм підопічним не вистачило онцентрації й морально-

вольових я остей. Звичайно, д же не хотілося б про равати та і матчі,
але д маю, це посл жить хорошою ш олою і додасть певненості в май-
б тньом .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Шайб в ам ніції шведсь о о воротаря л б "Дмитров" Даніеля Сперрле
с дді ш али більше я три хвилини
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1 “Динамо” Київ 17 14 1 2 42:11 43

2 "Металіст" Хар ів 17 11 4 2 29:12 37

3 "Метал р " Донець 17 10 3 4 23:12 33

4 "Ворс ла" Полтава 17 9 6 2 19:10 33

5 "Шахтар" Донець 17 8 7 2 25:12 31

6 "Метал р " Запоріжжя 17 7 6 4 17:15 27

7 "Дніпро"
Дніпропетровсь 17 6 6 5 15:13 24

8 "Зоря" Л ансь 17 5 6 6 18:25 21

9 "Чорноморець" Одеса 17 6 2 9 18:21 20

10 "Карпати" Львів 17 4 7 6 16:21 19

11 "Кривбас" Кривий Рі 17 4 7 6 14:20 19

12 "Арсенал" Київ 17 3 5 9 12:21 14

13 "Таврія" Сімферополь 17 3 5 9 19:31 14

14 "Іллічівець" Марі поль 17 3 3 11 16:30 12

15 ФК "Львів" 17 3 3 11 11:25 12

16 ФК "Хар ів" 17 0 9 8 10:25 9

Òóðí³ðíå ñòàíîâèùå

На оди для радощів ф тболістів иївсь о о "Динамо" в нинішньом сезоні
б ло вдосталь
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Êè¿âñüê³ ³òàë³éö³
Газета “Хрещати ” рам-
ах прое т “Київсь ий
пантеон”, ор анізовано о
Київсь им Медіа Холдин-
ом, продовж є п блі ації
матеріалів, присвячених
історії міста й людям,
отрі в різний час твори-
ли в ім’я слави та ордо-
сті раїнсь ої столиці.
Завдання прое т — роз-
ширити явлення иян
про історію рідно о міста.
На сайті азети “Хреща-
ти ” розміщено списо
імен вели их иян. Кожен
охочий може вносити нові
імена, я і т чи інш ін-
формацію біо рафічні
статті. Читачі та ож мати-
м ть змо олос вати за
своїх люблених ероїв.
Нині в перелі понад сто
імен. Наразі розповідь
про відомих архіте торів
Ві ентія (Вінченцо) і Оле -
сандра Беретті.

Ñèí ³òàë³éñüêîãî þâåë³ðà, ùî
íàðîäèâñÿ â ðèìñüêîìó ïå-
ðåäì³ñò³, Â³êåíò³é Áåðåòò³ ñòàâ
â³äîìèì ïåòåðáóðçüêèì àðõ³òåê-
òîðîì, ïðîôåñîðîì ²ìïåðàòîð-
ñüêî¿ Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ, ÷ëåíîì
êîì³òåòó ç³ ñïîðóäæåííÿ ²ñààê³-
¿âñüêîãî ñîáîðó òà Á³ðæ³. Ó 1835

ðîö³, âèãðàâøè âåëüìè ïðåä-
ñòàâíèöüêèé êîíêóðñ ïðîåêò³â
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, â³í âè-
¿õàâ äî Êèºâà íà 4 ì³ñÿö³ é çà-
ëèøèâñÿ òóò íàçàâæäè. Çà éîãî
ïðîåêòàìè ïîáóäîâàí³ ãîëîâíèé
(÷åðâîíèé) êîðïóñ óí³âåðñèòåòó,
áóä³âë³ Êè¿âñüêî¿ îáñåðâàòîð³¿ é
²íñòèòóòó øëÿõåòíèõ ä³â÷àò.

²òàë³éñüêèé àðõ³òåêòîð âèçíà-
÷èâ ñòèëü êëàñèöèçìó â àðõ³òåê-
òóð³ ñòàðîãî Êèºâà: â³í áðàâ
ó÷àñòü â ñêëàäàíí³ ïåðøîãî Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ðåêîíñòðóêö³¿
Êèºâà, ÿêà â³äáóâàëàñÿ â 1830—
1840-õ ðîêàõ. Ñàìå â³í çàâåð-

øèâ ñïîðóäæåííÿ Îëåêñàíäð³â-
ñüêîãî êîñòüîëó ³ óêð³ïèâ ñò³íè,
â³äêðèòèõ ó ê³íö³ 1820-õ ðîê³â,
Çîëîòèõ âîð³ò. Ïîáóäîâàí³ íèì
çíà÷í³ áóä³âë³ ïåðåòâîðèëè ïàò-
ð³àðõàëüíèé çîâí³øí³é âèãëÿä
Êèºâà ³ ñòàëè â³äïðàâíèìè òî÷-
êàìè îñâîºííÿ íîâèõ ì³ñüêèõ
ðàéîí³â: ç³ ñïîðóäè óí³âåðñèòå-
òó ïî÷àâñÿ “íîâèé Êè¿â”.

Ãîëîâí³ ñâî¿ ïðîåêòè Â³êåí-
ò³þ Áåðåòò³ çàê³í÷èòè íå âäàëî-
ñÿ: ï³ñëÿ ñìåðò³ áàòüêà éîãî
ñïðàâó ïðîäîâæèâ ñèí — Îëåê-
ñàíäð Â³êåíò³éîâè÷ Áåðåòò³.

Áåðåòò³-ìîëîäøèé òåæ ïåðå-

¿õàâ æèòè â íàøå ì³ñòî. Òóò â³í
òâîðèâ ó ò³ ïîõìóð³ ÷àñè, êîëè
â àðõ³òåêòóð³ ïîíàä óñå ö³íóâà-
ëè êàçåííó îäíîìàí³òí³ñòü.
Ïðîòå ³ â òàêèõ óìîâàõ àðõ³òåê-
òîðîâ³ âäàëîñÿ çáóäóâàòè ê³ëüêà
âèäàòíèõ áóä³âåëü. Ãîëîâí³ éî-
ãî òâîð³ííÿ — Âîëîäèìèðñüêèé
ñîáîð, Àíàòîì³÷íèé òåàòð (íè-
í³ — Ìóçåé ìåäèöèíè) ³ ïðèì³-
ùåííÿ Ïåðøî¿ êè¿âñüêî¿ ã³ìíà-
ç³¿ íà áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà, 14.
Òåïåð éîãî íàçèâàþòü “æîâòèì
êîðïóñîì óí³âåðñèòåòó”.

Îëåêñàíäð Â³êåíò³éîâè÷ ïîñ³-
äàâ íå îñòàííº ì³ñöå ñåðåä êè-

¿âñüêèõ äîìîâëàñíèê³â: ó ð³çíèé
÷àñ éîìó íàëåæàëè òðàêòèð ³ç ãî-
òåëåì íà Áåññàðàáö³ (äå, äî ñëî-
âà, çóïèíÿâñÿ Òàðàñ Øåâ÷åíêî),
ìàºòêè íà Âîëîäèìèðñüê³é ³ ²í-
ñòèòóòñüê³é, ö³ëèé ïðèáóòêîâèé
êîìïëåêñ íà áóëüâàð³. Ó âëàñíî-
ìó éîãî áóäèíêó íà âóëèö³ Âî-
ëîäèìèðñüê³é (íèì æå ³ ñïðîåê-
òîâàíèì ó òðàäèö³ÿõ êè¿âñüêîãî
êëàñèöèçìó) ðîçòàøîâàíà òåïåð
ïðèéìàëüíÿ ÑÁÓ Óêðà¿íè.

Íèí³ áàòüêî é ñèí ñïî÷èâà-
þòü íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³, à
³ì’ÿì Â³êåíò³ÿ Áåðåòò³ íàçâàíî
âóëèöþ íà Òðîºùèí³

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора два раїнсь і ро -
рти "Тельню : Сестри" і

"КОМУ ВНИЗ" дали пер-
ший онцерт рам ах
мистець ої а ції "Вітер
століть". Одеса стала
першим із восьми міст
У раїни, серед я их і сто-
лиця, де м зи анти пред-
ставлять про рам з пі-
сень на вірші раїнсь их
поетів, та им чином дол -
чаючи молодь до ласи-
и. Напередодні в Києві
часни и та ор анізатори
прое т поділилися сво-
їми планами і за ли али
всіх охочих "виписати по-
етичне полотнище вітр
ХХІ століття".

Ìèñòåöüêà àêö³ÿ “Â³òåð ñòî-
ë³òü”, ³í³ö³àòîðîì ÿêî¿ º ðîê-ãóðò
“Òåëüíþê: Ñåñòðè”, ïîêëèêàíà
îçíàéîìèòè óêðà¿íñüêó ìîëîäü ³ç
êëàñè÷íîþ óêðà¿íñüêîþ ïîåç³ºþ
ó íîâîìó ìóçè÷íîìó âèÿâ³. Äîâî-
äèòè àêòóàëüí³ñòü òâîð³â Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Ïàâ-
ëà Òè÷èíè ³ Âàñèëÿ Ñòóñà Ëåñ³ òà
Ãàëèí³ Òåëüíþê äîïîìàãàòèìå
ñòîëè÷íèé ðîê-ãóðò “ÊÎÌÓ
ÂÍÈÇ”, ïðî ùî çàÿâèâ Ñåðã³é

Ñòåïàíåíêî, äèðåêòîð ³ áàñ-ã³òà-
ðèñò ãðóïè. Ï³ñíþ íà â³ðø Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêà “Ñóáîò³â” “ÊÎÌÓ
ÂÍÈÇ” çàïèñàëè äëÿ ïåðøîãî
ôåñòèâàëþ “×åðâîíà ðóòà” â 1989
ðîö³. Òîä³ æ íà ìóçèêó áóëî ïî-
êëàäåíî ñëîâà Îëåêñàíäðà Îëåñÿ
“Âîðîíè”. Áàòüêî Ëåñ³ òà Ãàëè-
íè Ñòàí³ñëàâ Òåëüíþê, â³äîìèé
ïîåò ³ ë³òåðàòóðîçíàâåöü, ëþáîâ
äî ïîåç³¿ ïëåêàâ ó äîíüîê çìàë-
êó, òîæ íå äèâíî, ùî â ðåïåðòó-
àð³ ãóðòó “Òåëüíþê: Ñåñòðè” ïå-
ðåâàæàþòü êîìïîçèö³¿ íà â³ðø³
Âàñèëÿ Ñòóñà, Áîãäàíà ²ãîðÿ-Àí-
òîíè÷à, Ïàâëà Òè÷èíè, Ëåñ³
Óêðà¿íêè.

Ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ó÷àñíè-
êè àêö³¿ íà àâòîáóñ³ ç ê³ëüêîìà
ôóðãîíàìè òåõí³êè ïîáóâàþòü ó
Õåðñîí³, Êðèâîìó Ðîç³, Ê³ðîâî-
ãðàä³, Ñóìàõ, Õàðêîâ³. Îðãàí³çà-
òîðè îá³öÿþòü òàêîæ ó äâàäöÿòèõ
÷èñëàõ ãðóäíÿ âëàøòóâàòè çà-
êëþ÷íèé êîíöåðò ó Êèºâ³, àëå çà-
çíà÷àþòü, ùî àêö³ÿ ïåðåäóñ³ì
ñïðÿìîâàíà íà óêðà¿íñüê³ ðåã³î-
íè, äå òàê³ çàõîäè â³äáóâàþòüñÿ
âêðàé ð³äêî. Á³ëüø³ñòü êîíöåðò³â
â³äáóâàòèìåòüñÿ â àêòîâèõ çàëàõ
íàéá³ëüøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Óêðà¿íè, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. Ïðîòå âñ³
îõî÷³, íåçàëåæíî îä â³êó é ñòàòó-
ñó, çìîæóòü ïîòðàïèòè íà êîí-
öåðò. Ìóçèêàíòè âèñòóïàòèìóòü
áåçïëàòíî.

Âèðóøàþ÷è â ïîäîðîæ, ñåñòðè
Òåëüíþê íà ñâîºð³äíîìó ïîëîò-
íèù³ çàïèñàëè öèòàòè ç óëþáëå-

íèõ â³ðø³â, ÿê³ â³ä³ãðàëè îñîáëè-
âó ðîëü ó ¿õíüîìó ìóçè÷íîìó ³
îñîáèñòîìó ñòàíîâëåíí³. Âèêàð-
áóâàâøè ïîåòè÷í³ ðÿäêè ²âàíà
Äðà÷à ³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà Ãàëÿ ³
Ëåñÿ Òåëüíþê, âèñëîâèëè ñïîä³-
âàííÿ, ùî â õåðñîíñüêî¿, ñóì-
ñüêî¿, õàðê³âñüêî¿ ìîëîä³ º ñâî¿
óëþáëåí³ â³ðø³, ÿêèìè âîíè ïðî-
äîâæàòü íàïèñàí³ ñåñòðàìè. 

Òàêèì ÷èíîì “ïîåòè÷íå ïîëîò-
íèùå” îá’ºäíàº Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ, êî-
ëè ïèñàâ Øåâ÷åíêî, ³ç ÕÕ², â ÿêî-
ìó æèâåìî ìè. Çà äîïîìîãîþ òà-
êîãî ³ìïðîâ³çîâàíîãî ë³òîïèñó
ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè, ÿê³ æ ïî-
åòè÷í³ ðÿäêè ñüîãîäí³ íàéàêòóàëü-
í³ø³ ñåðåä óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³

Ðîêåðè çàö³êàâèëèñÿ 
êëàñèêàìè
Ðîçïî÷àëàñÿ ìèñòåöüêà àêö³ÿ
“Â³òåð ñòîë³òü”

Ві ентій БереттіОле сандр Беретті

Сестри Леся і Галя Тельню пере онані, що один зі шляхів любові раїнсь ої молоді до поезії ласи ів
проля ає через ро -м зи
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності
Замовни�ом�ВАТ�“ДБК-4”�передбачається�б�дівництво�2,�3,�4�мі�ро-

районів�житлово�о�масив��“Осо�ор�и�Північні”���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

Прое�том�передбачено�б�дівництво�житлових�мі�рорайонів�з�наземним

пар�ін�ом� і� підземною� автостоян�ою.� У� вб�дованих� та� приб�дованих

приміщеннях� передбачаються� бан�,� пер��арня,� �афе,� ма�азини,� апте�а,

пральня,��л�б�дозвілля�населення,�молочна���хня,�майстерня�по�ремонт�

вз�ття,� прийомний� п�н�т� хімчист�и,�фіз��льт�рно-оздоровчий� �омпле�с,

офіси.�В�центрі�мі�рорайонів�розташовані�дитячий�садо��на�160�місць�та

почат�ова�ш�ола.

Розташ�вання�ділян�и�б�дівництва�мі�рорайонів�відповідає�санітарним�нор-

мам.�При�прое�т�ванні�дотрим�ються�санітарно-�і�ієнічні,�е�оло�ічні,�б�дівельні

норми.

В�прое�ті�передбачені�всі�необхідні�заходи�щодо�забезпечення�норматив-

но�о�стан��та�е�оло�ічної�безпе�и,�пожежної�безпе�и,�енер�озбереження,�ш�-

мозахист��та�е�ономії�природних�рес�рсів.

Дощові�сто�и�з�стояно��ле��ових�автомобілів�проходять�попереднє�очищен-

ня�в�ло�альних��станов�ах�ОЛВ.

Хара�тер�діяльності�об’є�та�ви�лючає�можливість��творення��льтразв���,

еле�трома�нітних�та�іоніз�ючих�випромінювань,�ви�лючає�можливість�забр�д-

нення�ґр�нтів,�поверхневих�і�підземних�вод,�не�ативної�дії�на�рослинний�і�тва-

ринний�світ,�на��еоло�ічне�середовище.

На�соціальне�середовище�вплив�позитивний,�по�ращ�ються�житлові��мо-

ви�населення�і�розвивається�інфрастр��т�ра.

Об’є�т�не�відноситься�до�видів�діяльності,�що�становить�підвищен��е�о-

ло�ічн��небезпе���і�пра�тично�не�б�де�здійснювати�ш�ідливо�о�вплив��на�се-

редовище�я��під�час�е�спл�атації,�та��і�під�час�б�дівництва�за�рах�но��про-

е�тних�рішень�щодо�йо�о�ор�анізації.

Вплив�на�нав�олишнє�середовище�матим�ть�незначні�ви�иди�в�атмосфе-

р��забр�днюючих�речовин�від�за�ритих�і�від�ритих�автостояно�,�я�і�створю-

ють��онцентрації�в�приземном��шарі�по�всіх�речовинах�менше�0,01��ранично

доп�стимих��онцентрацій.

Та�им�чином,�б�дівництво�не�матиме�помітних�залиш�ових�впливів�на�нав-

�олишнє�середовище.

ТОВ�“Гаста”

(04050,�м.�Київ,�в�л.�Глибочиць�а,�17,��орп.�2;�2-й�поверх,��аб.�211,��од�ЄДРПОУ�33013341)�

проводить�прилюдні�тор�и�по�реалізації�нер�хомо�о�майна,�

а�саме:�

ЛОТ�№�3�—�4-�імнатна��вартира,�я�а�знаходиться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Архіте�-

тора�Городець�о�о,�б.�№�4,��в.�№�2.�Квартира,�за�альною�площею�—�78,9��в.�м,�житло-

вою�—�41,4 �в. м,�с�ладається:�4-і�житлові��імнати�(9,8��в.�м,�17,7��в.�м,�10,6��в.�м,�13,1

�в.�м),���хня�—�9,2��в. м,��оридор�—�(1,2��в.�м,�7,8��в.�м),�ванна��імната�—�3,6��в.�м,�вби-

ральня�—�1,3��в.�м,�бал�они�—�4,6��в.�м.�Стіни�б�дин���—�це�ла.�Квартира�після�пере-

план�вання�та�є�три�імнатною.�Квартира�розташована�на�2�поверсі�4-поверхово�о�б�-

дин���та�під�лючена�до�всіх�інженерних�мереж.�Інші�дані�невідомі.�Майно�реаліз�ється

за��ошти�і�в�рах�но��по�ашення�забор�ованості�перед�ЗАТ�“У�рСибінвест”,�04080,�м. Київ,

в�л.�Фр�нзе,�86,��од�ЄДРПОУ�32213023.�Стартова�ціна�—�3 417�903,00��рн,�без�ПДВ.�Га-

рантійний�внесо��—�478�506,42��рн,�без�ПДВ.�Прилюдні�тор�и�відб�д�ться�26.12.2008�р.

о�10.00�за�адресою:�Київ,�в�л.�Глибочиць�а,�17,��орп.�2;�2-й�поверх,��аб.�211.�Кінцевий

термін�подачі�заяв�25.12.2008�р.�до�13.00.�Гарантійний�внесо��вноситься�на�поточний�ра-

х�но��26002060107657�в�КГРУ�КБ�“ПриватБан�”,�МФО�321842,��од�ЄДРПОУ�33013341,

одерж�вач�—�ТОВ�“Гаста”.�Ознайомитись�з�майном�можна�щодня�(�рім�вихідних�та�свят-

�ових�днів),�зверн�вшись�до�ор�анізатора�прилюдних�тор�ів.�Бажаючих�взяти��часть�в�при-

людних�тор�ах�необхідно�зверн�тися�до�ор�анізатора�прилюдних�тор�ів�для�подачі�заяв

за�адресою:�Київ,�в�л.�Глибочиць�а,�17,��орп.�2;�2-й�поверх,��аб.�211.�Остаточна�оплата

за�придбане�майно�здійснюється�протя�ом�7�бан�івсь�их�днів�з�дня�затвердження�про-

то�ол��прилюдних�тор�ів.�Телефон�8(044)�2071091.

Дире�тор�С. Ю.�Стрелець

Дарниць�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� представни�а� відповідача

ТОВ “А�роб�дперероб�а�ЛТД”,�що�знаходиться�за�адресою:�08320,�Київсь�а�обл.,

Бориспільсь�ий�р-н,�с.�Мала�Оле�сандрів�а,�в�л.�Га�аріна,�14-А,�третю�особ��—

Бенч�Оль���Гри�орівн�,�я�а�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�Бажана,�1-М,��в.

36�та�представни�а�третьої�особи�—�ТОВ�“Київвисотб�д”,�що�знаходиться�за�ад-

ресою:�08320,�Київсь�а�обл.,�Бориспільсь�ий�р-н,�с.�Мала�Оле�сандрів�а,�в�л.�Га-

�аріна,�14-А,�в�с�дове�засідання�по�цивільній�справі�за�позовом�Петрен�а�Петра�Ва-

сильовича�до� ТОВ� “А�роб�дперероб�а”,� треті� особи:� Кани�ін�Сер�ій� Гри�орович,

Войт�о�Олена�Оле�сіївна,�М�р�а�О�сана�Анатоліївна,�М�р�а� Тарас�Ми�олайович,

Бенч�Оль�а�Гри�орівна,�Державне�підприємство� “У�ржитлосервіс”,�Державне� �п-

равління�справами,�ТОВ�“Київвисотб�д”�про�зобов’язання�вчинити�дії�з�передачі��вар-

тири���власність.

С�дове�засідання�відб�деться�30��р�дня�2008�ро���о�10.00�в�приміщенні�с�д��за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,�14,��аб.�41.

В�разі�неяв�и�відповідача�до�с�д��дане�о�олошення�вважається�належним�повідом-

ленням�та�справ��б�де�роз�лян�то�по�с�ті�за�наявними�в�справі�матеріалами.

Представни��відповідача�ТОВ�“А�роб�дперероб�а�ЛТД”,�третя�особа�—�Бенч�Оль-

�а�Гри�орівна�та�представни��третьої�особи�—�ТОВ�“Київвисотб�д”���випад���неяв-

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

С�ддя�Майданевич�А. Г.

Дарниць�ий� районний� с�д�м.� Києва� ви�ли�ає�відповідача,�що�проживає�за�адресою:�м.�Київ,� в�л.
Вірменсь�а,�11,��в.�273,�в�с�дове�засідання�по�цивільній�справі�за�позовом�Т�ачен�а�Сер�ія�Ми�олайовича

до�Климен�а�Ві�тора�Оле�сандровича�про�відш�од�вання�ш�оди,�завданої�внаслідо��ДТП.

Засідання�відб�деться�23.12.2008�ро���о�16.00�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,

14,��аб.�41.

В�разі�неяв�и�відповідача�до�с�д��дане�о�олошення�вважається�належним�повідомленням�та�справ��б�-

де�роз�лян�то�по�с�ті�за�наявними�в�справі�матеріалами.

Відповідач�Климен�о�В.О.���випад���неяв�и�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини�неяв�и.

С�ддя�Майданевич�А. Г.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Медіна�Валенсіа�Хосе
Ман�еля�по�цивільній�справі�за�позовом�Медіної�Валенсії�В.О.�до�Медіна�Валенсіа�Х.М.�про�стя�-

нення�аліментів.

С�дове�засідання�призначено�на�16.12.08�ро���на�9.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�П.�Потєхіна,

14-а,��аб.�20.

Прош��забезпечити�ваш��яв���або�вашо�о�представни�а,�або�направити�на�адрес��с�д��свої

письмові� пояснення� по� с�ті� позовних� вимо�.� В� разі� неяв�и� справа� б�де� роз�лян�та� �� ваш�

відс�тність.

С�ддя�Горбань�Н. І.

Деснянсь�ий� райс�д� м.� Києва� (пр-т�Мая�овсь�о�о,� 5-в)� ви�ли�ає� в� с�дове� засідання

16.12.08 р.�о�10.00,��аб.�11,�3-ю�особ��Федорю�а�Ми�ол��Єв�еновича�по�справі�за�позовом�Фе-

дорю�а�В.М.,�Бральч���В.М.�до�Прийми�Г.Н.,�ВДВС�Деснянсь�о�о�РУЮ���м.�Києві,�3-я�особа:�Фе-

дорю��М.Є.,� про� визнання� права� власності� на� �вартир�� в� поряд��� спад��вання� за� за�оном,

звільнення�майна�з-під�арешт�.

С�ддя�А. М.�Андрієн�о

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва,�ви�ли�ає���с�дове�засідання,�я�е�призначене�на

19.12.2008� р.� об� 11.20� (м.� Київ,� в�л.�П.�Ш�това,� 1,� �аб.�№�4),� відповідача:�Ві��лова�Ві�тора

Оле�сійовича,�що�меш�ає:�м.�Київ,�в�л.�Уша�ова,�2,��в.�6,���цивільній�справі�за�об’єднаним�по-

зовом�Ві��лової�Олени�Петрівни�про�визнання��вартири�особистою�приватною�власністю.

В�разі�неяв�и�справа�б�де�сл�хатись���ваш��відс�тність�за�наявними�в�справі�матеріалами.

С�ддя�Ю.�Мя��оход

До�М��ачівсь�о�о�місь�районно�о�с�д��ви�ли�ається�Че�ан�Мар’яна�Іванівна�в�я�ості�відповідача�по

цивільній�справі�за�позовом�Роман�Василя�Ференцовича�до�М��ачівсь�о�о�місь�ви�он�ом��За�арпатсь�ої�об-

ласної�державної�адміністрації,�Че�ан�Івана�Михайловича,�Че�ан�Мар’яни�Іванівни,�Че�ан�Оле�сандра�Івано-

вича�про��с�нення�переш�од�в��орист�ванні�майном,�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�20��р�дня�2008�ро-

���о�9.30�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�М��ачево,�в�л.�К.�Беляєва,�8/12.

С�ддя�В.М.�Слюсарч��

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 069212�на�ім’я�Отрош�о

Федора�Я�овича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 375073�на�ім’я�На�орно�о

Федора�Гри�оровича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 200330�на�ім’я�Стовб�на

Володимира�Івановича�вважати�недійсним.

Інстит�т�проблем�моделювання�в�енер�етиці�ім.�Г. Є. П�хова�НАН�У�раїни

здає�в�оренд��на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення:�

№

з/п
Хара�теристи�а�приміщення

Адреса

приміщення

Площа�приміщення,�

�в.�м

Можлива�мета

ви�ористання

приміщень

Стартова�ціна��рн/�

�в.�м/�місяць�

(станом�на

30.09.2008�р.)

1
Кім.�№�126�на�першом��поверсі

адміністративної�б�дівлі�

м.�Київ�—�164,�

в�л.�На�мова,�15
58,2

Для�здійснення

виробничної�діяльності
37,71

2
Кім.�№�217,�217А�на�др��ом�

поверсі�адміністр.�б�дівлі

м.�Київ�—�164,�

в�л.�На�мова,�15
207,0

Для�здійснення

виробничної�діяльності
46,03

3
Кім.�218�на�др��ом��поверсі

адміністративної�б�дівлі

м.�Київ�—�164,�

в�л.�На�мова,�15
14,5 Розташ�вання�офіс� 46,03

4
Кім.�№�219,�219А�на�др��ом�

поверсі�адміністр.�б�дівлі

м.�Київ�—�164,�

в�л.�На�мова,�15
31,9 Розташ�вання�офіс� 46,03

5
Кім.�№�220�на�др��ом��поверсі

адміністративної�б�дівлі

м.�Київ�—�164,�

в�л.�На�мова,�15
16,2 Розташ�вання�офіс� 46,03

6
Кім.�221�на�др��ом��поверсі

адміністративної�б�дівлі

м.�Київ�—�164,�

в�л.�На�мова,�15
15,9 Розташ�вання�офіс� 46,03

7
Кім.�222�на�др��ом��поверсі

адміністративної�б�дівлі

м.�Київ�—�164,�

в�л.�На�мова,�15
17,1 Розташ�вання�офіс� 46,03

8
Кім.�223�на�др��ом��поверсі

адміністративної�б�дівлі

м.�Київ�—�164,�

в�л.�На�мова,15
36,8

Розташ�вання�офіс�,

розташ�вання�с�лад�
46,03

В�провадженні�Святошинсь�о�о�районно�о�с�-
д��м.�Києва�знаходиться�цивільна�справа�за�по-
зовом� Єр�ашової� Н.Д.� до� Єр�ашова� У.Т.� про

розірвання�шлюб�.

У�зв’яз���з�цим�просимо�розмістити�о�олошен-

ня�слід�ючо�о�зміст�:

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

відповідача�—�Єр�ашова�Уза�а�Ташовича,�місце�про-

живання:�м.� Київ,� в�л.� Т�полєва,� 13-А,� �в.� 7,� для

�часті�в�цивільній�справі�за�позовом�Єр�ашової�Н.Д.

до�Єр�ашова�У.Т.�про�розірвання�шлюб�.

С�дове�засідання�відб�деться�22.12.2008�ро���о

13.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.

22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.

У� разі� неяв�и� відповідача�Єр�ашова� Уза�а� Та-

шовича�до�с�д��без�поважних�причин�або���разі�не-

повідомлення�про�причини�неяв�и,�справа�б�де�роз-

�лядатись�за�йо�о�відс�тності.

С�ддя�Л.М.�Ш�м

Втрачений� Державний� а�т� на

право� власності� на� земельн�

ділян��,� серія�ЯЖ�№�007392,�що

розташована�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.� Плещєєва,� 3,� на� ім’я� С�с-

ленсь�ої�Єлизавети�Оле�сандрівни

вважати�недійсним.

Громадянин��К�ли���Віталію�Борисович�,

останнє� відоме�місце� проживання:�м.� Київ,

в�л. Горлівсь�а,�220,�необхідно�25.12.2008�ро-

���з’явитись�на�10.00�до�Дарниць�о�о�район-

но�о�с�д��м.�Києва:�м.�Київ,�в�л.�Севасто-

польсь�а,�7/13,��аб.�10�для��часті���с�довом�

засіданні�по�цивільній�справі�за�позовом�Гав-

риш�Ми�оли�Володимировича�про�стя�нення

�рошових��оштів.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�проведення�з’яс�-

вання�обставин���справі�на�підставі�до�азів,

про�подання�я�их�б�ло�заявлено�під�час�по-

передньо�о�с�дово�о�засідання.

С�ддя�Щасна�Т. В.

Втрачений� Державний� а�т� на

право� власності� на� земельн�

ділян��,� серія�ЯЖ�№�007393,�що

розташована�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.� Плещєєва,� 1,� на� ім’я� С�с-

ленсь�о�о�Петра�Оле�сандровича

вважати�недійсним.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�відповідач��,�що�проживає�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Вербиць�о�о,�34,��в.�97,�в�с�до-

ве�засідання�по�цивільній�справі�Власова�О.Р.

до�Риж�о-Дієс�О.М.�про�стя�нення�забор�ова-

ності.

Засідання� відб�деться� 17.12.2008� ро��� о

15.00�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Севастопольсь�а,�14,��аб.�41.

В�разі�неяв�и�відповідача�до�с�д��дане�о�о-

лошення� вважається� належним� повідомлен-

ням�та�справ��б�де�роз�лян�то�по�с�ті�за�на-

явними�в�справі�матеріалами.

Відповідач�а�Риж�о-Дієс�О.М.���випад���не-

яв�и�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини

неяв�и.

С�ддя�Майданевич�А. Г.

Втрачені�свідоцтво�про�реєстра-

цію,�стат�т,�довід�а�про�внесення

до� державно�о� реєстр�,� довід�а

4-ОПП� та� печат�а� ТОВ� “Фото�о-

мора”� ідентифі�аційний� номер

№36184422�вважати�недійсними.

В� таблиці� в�азано� стартов�� вартість� приміщення� до� почат��� �он��рс�,� без� врах�вання� �ом�нальних� та� інших� платежів

станом�на�30.09.2008 р.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаних��онвертах�з�печат�ою��часни�а��он��рс��та�з�написом�“на��он��рс”

до�12.00�24��р�дня�2008 р.�за�адресою:�м.�Київ-164,�в�л.�Ген.�На�мова,15,��імната�№�1005.�

Кон��рс�відб�деться�25��р�дня�2008 р.�о�10.00�в�приміщенні�а�тово�о�зал��за�адресою:�м.�Київ-164,�в�л.�Ген.�На�мова,15.

Довід�и�про��мови�проведення��он��рс��та�перелі��необхідних�для��он��рс��до��ментів�можна�отримати�з�9.00�до�12.00

за�адресою:�м.�Київ-164,�в�л.�Ген.�На�мова,15,�за�телефоном�(044)�424-91-62.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідом-

ляє�Резні�а�Сер�ія�Володимировича,�я�ий

меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Са�са-

�ансь�о�о,�68,��в.�6,�що�роз�ляд�йо�о�апе-

ляційної�с�ар�и�на�заочне�рішення�Со-

лом’янсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�від

18�червня�2008�ро���в�справі�за�позовом

DECEUNINCK�NV�до�Резні�а�Сер�ія�Воло-

димировича�та�Державно�о�департамен-

т��інтеле�т�альної�власності�МОН�У�раїни

про�визнання�недійсним�свідоцтв�У�раїни

№�31634�та�№�31635�від�15.05.2003�р.�на

зна�и�для�товарів� і�посл���відб�деться

24 �р�дня�2008�р.�о�15.00.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Солом’янсь-

�а,�2-а.

С�ддя�Корчевний�Г. В.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повторно� ви�ли�ає� в� с�дове� засідання� по

справі�№�2-8806/08�за�позовом�Попової�Л.Л.

до�Бєляєва�О.В.�про�стя�нення�бор���в�я�ості

відповідача:�Бєляєва�О.В.,�місце�проживання

я�о�о:�м.�Київ,�в�л.�Ярославів�Вал,�6,��в.�6�та

м.�Київ,�пров.�Землянсь�ий,�13.�Роз�ляд�спра-

ви�призначено�на�3�люто�о�2009�ро���о�10.15

в�приміщенні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�-

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

нова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.-зал�№�60.

В� разі� неяв�и� відповідача�Бєляєва�Оле�-

сандра�Володимировича�в�с�дове�засідання

справа�б�де�роз�лядатись�в�йо�о�відс�тності

за�наявними���справі�до�азами.

Крім�то�о,�с�д�роз’яснює�обов’язо��повідо-

мити� с�д� про� причини� неяв�и� в� с�дове

засідання.

С�ддя�Т. М.�Васильєва.

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє�про�день,�час

та� місце� проведення� с�дово�о

засідання� �� справі� за� позовом�За-

�рито�о� а�ціонерно�о� товариства

“Кредит�Європа�Бан�”�до�Пирх�Оле�-

сандра�Петровича,�Ве�лен�а�Дмитра

Володимировича�про�стя�нення�за-

бор�ованості� за�до�овором�про�на-

дання�е�спрес-�редит�,�я�е�призна-

чено�на�16��р�дня�2008�ро���о�10.30

за� адресою:� м.� Київ� —� 01001,

в�л. Хрещати�,�42-А,� �аб.�16� (�оло-

в�юча�—�с�ддя�Кафідова�О. В.).

С�ддя�Кафідова�О. В.
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Артем ЧЕХ, письменни :
— Чесно аж чи, мені подоба-

ється запах мандаринів. А до Но-
во о ро я ставлюся доволі про-
холодно. Запах мандаринів асоці-
юється з дитинством, ожної лю-
дини Новий рі пов’язаний з цим
періодом, з очі ванням свята. З
ві ом це очі вання не втрачаєть-
ся, але настає певне розчар ван-
ня: ти вже дорослий, і тебе вже
мало що здив є. Просто ще один
рі мин в...

Ірина ДАНИЛЕВСЬКА, олова
ор омітет UFW (У раїнсь о о
тижня моди):
— Мені найбільше подобається

те, що це сімейне свято! Коли вся
родина збирається разом за свят-
овим столом. Ми на Новий рі пе-
ренесли різдвян традицію, але
вона д же хороша! Ми переодя а-

ємося, добираємо елементи ар-
навальних остюмів — смішні мас-
и, рават и, я ісь симпатичні ре-
чі... І обов’яз ово в ороб ах є ба-
ато подар н ів під ялин ою!

Володимир БИЗОВ, х дож-
ни :
— Я д же спо ійно ставлюся до

цьо о дня — б денне свято. Осо-
бливо ні на що не сподіваюся в
добром сенсі цьо о слова, бо все,
слава Бо , нормально. У день Но-
во о ро перш половин дня
присвяч ю праці в майстерні, а
др — родині з он ами. О два-
надцятій на риємо свят овий стіл,
б де шампансь е, подар н и... Ко-
ли я б в молодим, мав певні спо-
дівання на Новий рі , я ий відліч -
вав я нов сторін життя. Тепер
же дивлюся на це свято з ори і не
д же переймаюся ним.

Íàéêðàùå 
â Íîâîìó ðîö³...

Єв енія ДАНИЛОВА, х дожниця:
— У нас б дино — не пам’ятни архіте т ри: я жи-

в на Оболоні дев’ятиповерховом б дин , в я ом
ніхто з митців не меш ав. Том вважаю, що встанов-
лювати дош немає сенс . Краще встановлювати в
центрі, і під час вибор дош и я б з одж вала з архі-
те торами Києва. Адже своя атмосфера є ожном
місті. Я х дожни не мож нав’яз вати свою д м .

Оль а ГЕРАСИМ’ЮК, народний деп тат, засл -
жений ж рналіст У раїни:
— Я хотіла б, щоб з моєї в лиці Почайної, на місці

я ої олись проті ала річ а Почайна, почали відновлю-
вати старий Поділ, я ий нині настіль и ос часнено!
Символічно, я би це відновлення розпочали з цієї в -
лиці, щоб відновили історичний Поділ, на я ом о-
лись жили вели і люди. А потім поставили б пам’ят-
ни чи меморіальн дош том , хто здійснив це — ве-

ли ом бать ові відродження Подол . У нас встанов-
лювали пам’ятни и не тим людям, хто д мав про своє
ба атство, а хто віддавав свої стат и й сили іншим —
тобто етьманам, меценатам. Та их людей потрібно
вшанов вати і в наш час.

Єв ен ФІЛІНДАШ, дире тор Центр соціальної
аналіти и “Лівий по ляд”:
— Біля сво о б дин я не вважаю за потрібне вста-

новлювати пам’ятни чи дош — це потрібно робити в
ромадсь их місцях. Я б поставив пам’ятни тим жите-
лям У раїни пострадянсь их 90-х, період вели их змін,
я і змо ли вижити і пережити ошмар в У раїні внаслі-
до рин ових реформ, я і призвели до з божіння міль-
йонів людей. Але при цьом вони з міли залишитися
людьми. Та ж меморіальн дош я повісив би на не-
елітном б дин , в б дь-я ій хр щовці, в я их і нині
меш ають ті люди, я им потрібно поставити пам’ятни .

ßêó ìåìîð³àëüíó äîøêó âè õîò³ëè á 
óñòàíîâèòè íà ñâîºìó áóäèíêó?

Êèÿíè ÷åêàþòü
ïîäàðóíê³â
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Áîðèñ Ãð³í÷åíêî ç’ÿâèâñÿ 
ó ñâîºìó óí³âåðñèòåò³
Äî 145-¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ïåäàãîãó 
âñòàíîâèëè áàðåëüºô

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в оновленом ор-
п сі ре торат Київсь о о
місь о о педа о ічно о
ніверситет імені Бориса
Грінчен а презент вали
барельєф на честь відо-
мо о педа о а. Від риття
при рочили до 145-ї річ-
ниці від дня народження
Бориса Грінчен а. Ще за
5 ро ів ювілей шановано-
о ромадсь о о діяча
план ють відзначити
пам’ятни ом.

Óïåðøå â ñòîëèö³ â³äêðèëè
ïàì’ÿòíèé çíàê, ùî óâ³÷íþº ³ì’ÿ
ïåäàãîãà, ïèñüìåííèêà òà ãðîìàä-
ñüêîãî ä³ÿ÷à Áîðèñà Ãð³í÷åíêà.
Êîðïóñ ðåêòîðàòó ºäèíîãî ìóí³-

öèïàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó,
íàçâàíîãî íà éîãî ÷åñòü, òåïåð
ïðèêðàøàº áàðåëüºô âåëèêîãî
ïîåòà.

“Öÿ ïîñòàòü çíàêîâà íå ò³ëüêè
äëÿ ñèñòåìè îñâ³òè, à é äëÿ ðîç-
âèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿
³äå¿ òà ð³äíî¿ ìîâè,— çàçíà÷èâ
ðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Áîðèñà Ãð³í÷åíêà Â³êòîð Îãíå-
â’þê íà óðî÷èñòîñòÿõ,— ³ ìè ïè-
øàºìîñÿ òèì, ùî íàø íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä íîñèòü éîãî ³ì’ÿ”.

Íàãàäàºìî, ùî ñàìå ïîäðóææÿ
Ãð³í÷åíê³â ç³áðàëî ïåðøèé ñëîâ-
íèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ÿêèé íà-
ë³÷óâàâ 68 òèñÿ÷ ñë³â. À îñîáèñ-
òà êíèãîçá³ðíÿ ïåäàãîãà ³ç 15 òè-
ñÿ÷ òîì³â ñòàëà îñíîâîþ Íàö³î-
íàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³
Âîëîäèìèðà Âåðíàäñüêîãî.

Öüîãîð³÷ Óêðà¿íà â³äçíà÷àº 145-
òó ð³÷íèöþ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ãð³í÷åíêà. “Â³í á³ëüøå ïðàöþâàâ,

í³æ æèâ!” — ñêàçàëà íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
ÊÌÄÀ Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷. ² ñïðàâä³,
ïîñòàòü âåëèêîãî òðóä³âíèêà âïåâ-
íåíî ìîæíà ñòàâèòè ïîðÿä ³ç òà-
êèìè òèòàíàìè óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿,
ÿê Òàðàñ Øåâ÷åíêî, ²âàí Ôðàí-
êî òà Ëåñÿ Óêðà¿íêà. Ñâîãî ÷àñó
íà ×åðí³ã³âùèí³ Ãð³í÷åíêî âèäàâ
ïîíàä 200 òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â íàé-
êðàùèõ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ òà ñâ³-
òîâèõ ïèñüìåííèê³â. Öå áóëî íå-
éìîâ³ðíî äëÿ òîãî ÷àñó.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ áà-
ðåëüºôà êåð³âíèöòâî óí³âåðñèòå-
òó ðàçîì ç ãîñòÿìè íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³ á³ëÿ ìîãèë ñ³ì’¿ Ãð³í-
÷åíêà âçÿëè ó÷àñòü ó ìîëåáí³ òà
ïîêëàëè êâ³òè.

Óøàíîâóâàòè ïàì’ÿòü âåëèêîãî
ïèñüìåííèêà ïëàíóþòü ³ äàë³.
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó ïîîá³öÿâ, ùî
äî 150-¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ íàðîäæåí-
íÿ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà éîìó âñòà-
íîâëÿòü ïàì’ÿòíèê
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Найкраще 
у Новому році:

 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Äîù³ ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³â-

í³÷íî-çàõ³äíèé, 5—9 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+6°Ñ, âíî÷³+1...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-

ìó äî +10°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ; íà ñõî-
ä³ êðà¿íè +6...+8°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿ-
ìè —1...+1°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Äîù ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³âí³÷íî-çà-
õ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ

1. Ïîäàðóíêè â³ä Ä³äà Ìîðîçà — 33 %
2. Øàìïàíñüêå — 24 %
3. Ö³êàâ³ òåëåïåðåäà÷³ — 19 %
4. Ñâÿòêîâèé ñò³ë — 15 %
5. Âåñåëà ³ òåïëà Ñí³ãóðîíüêà — 9 %
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Пам’ятн дош Борис Грінчен , я ий лав перший словни раїнсь ої мови та започат вав Національн бібліоте
У раїни імені Володимира Вернадсь о о, презент вав ре тор м ніципально о ніверситет Ві тор О нев’ю


