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Êèÿíè ä³çíàþòüñÿ “ßê ñòàòè
ì³ëüéîíåðîì”
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðåçåíòóâàâ ñâîþ íîâó êíèæêó

²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Попри риз , а тивні раїнці, я і хоч ть
працювати, мож ть заробити мільйонні
с ми рошей. Я им чином це зробити,
розповідає місь ий олова Леонід Черно-
вець ий своїй новій нижці "Я стати
мільйонером", отр презент вав чора.
Мер аже, що оловне — вірити в Госпо-
да, не зміш вати сім'ю та бізнес і працю-
вати лише з професіоналами. Заробити
мільйон можна, розпочавши з тор івлі на
лот , ствердж є автор. Книж а обіцяє
стати бестселером, хоч і недешевим.

Òîï-ïîä³ºþ ó÷îðàøíüîãî äíÿ, áåç ñóìí³âó, ñòàëà
ïðåçåíòàö³ÿ êíèæêè ñòîëè÷íîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî "ßê ñòàòè ì³ëüéîíåðîì". Æóðíàë³ñò³â ó
êîíôåðåíö-çàë³ ç³áðàëîñÿ ñò³ëüêè, ùî ÿáëóêó í³äå áó-
ëî âïàñòè. Âñ³ ç ö³êàâ³ñòþ ñëóõàëè ïîðàäè ìåðà, ÿêèì
æå ÷èíîì ìîæíà çàðîáèòè ì³ëüéîí. Àâòîð á³ëüø-
ìåíø äåòàëüíî ïåðåïîâ³â çì³ñò êîæíîãî ç äåñÿòè ðîç-
ä³ë³â ïîñ³áíèêà äëÿ ìàéáóòí³õ áàãàò³¿â. ² õî÷à êíèæ-
êà ïðî ãðîø³, íàñàìïåðåä ó æèòò³, çà ñëîâàìè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî, ìàº áóòè â³ðà.

"Íà ïåðøîìó ì³ñö³ ìàº áóòè ñëóæ³ííÿ Áîãîâ³, íà
äðóãîìó — îðãàí³çàö³ÿ á³çíåñó, íà òðåòüîìó — ñ³ì'ÿ,
äðóæèíà, ä³òè, îíóêè",— ñêàçàâ ìåð. Çäèâîâàíèì òà-
êîþ øêàëîþ ö³ííîñòåé æóðíàë³ñòàì â³í ïîÿñíèâ, ùî
á³çíåñ ìàº çàáåçïå÷óâàòè ðîäèíó, òîæ âîíà íå ïîâèí-
íà çàâàæàòè ðîáîò³.

"ß äóæå ëþáëþ ñâî¿õ ä³òåé. Òà ÿêùî â ìåíå º ñåð-
éîçí³ ñïðàâè, âèð³øóþ ¿õ ïåðøî÷åðãîâî",— ñêàçàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ïàðò-
íåðàìè ïî á³çíåñó íå áàæàíî ðîáèòè ð³äíèõ ÷è äðó-
ç³â, áî öå ìîæå ç³ïñóâàòè ñòîñóíêè ç íèìè. Îäíàê
âèíÿòêè ìîæëèâ³, ÿêùî áëèçüê³ äîâåëè ñâ³é ïðîôå-
ñ³îíàë³çì òà ¿õí³ âì³ííÿ äîïîìîæóòü á³çíåñó. "Êîëè
â ìåíå áóâ âëàñíèé áàíê, äî îñòàííüîãî ìîìåíòó ÿ
äóìàâ ïðèçíà÷èòè ãîëîâîþ éîãî ïðàâë³ííÿ Äåíèñà
Áàññà. Â³í äóæå çä³áíèé. Ñâîãî ñèíà ÿ íå áà÷èâ íà
ö³é ïîñàä³. Àëå Ñòåïàí ïîäîëàâ âèñîêó ïëàíêó ³ äî-
â³â, ùî çìîæå âïîðàòèñÿ ç âàæëèâèìè çàâäàííÿ-
ìè",— ðîçïîâ³â ïðî âëàñíèé äîñâ³ä Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Íå îìèíóâ óâàãîþ àâòîð êíèæêè ³ êîðóïö³þ. "Íà
æàëü, ñüîãîäí³ â íàø³é íåíüö³ Óêðà¿í³ æîäåí á³çíåñ-
ìåí íå ìîæå ñïîê³éíî ïðàöþâàòè áåç õàáàð³â. ß íàïè-
ñàâ ïðî êîðóïö³þ òà ïðî òå, ÿê ç íåþ áîðîòèñÿ. Àäæå
ìåí³ ùîäíÿ äîâîäèòüñÿ ðîáèòè öå ÿê ìåðó Êèºâà",—
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â îäíîìó ç ðîçä³ë³â ïå-
ðåë³÷åíî çàêîíîäàâ÷³ ³í³ö³àòèâè ìåðà òà éîãî ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ á³çíåñ-êë³ìàòó â íàø³é äåðæàâ³.

Êíèæêà "ßê ñòàòè ì³ëüéîíåðîì", çà ñëîâàìè àâòî-
ðà, àäðåñîâàíà áóäü-êîìó, õòî õî÷å ðåàë³çóâàòè ñåáå
â á³çíåñ³. "Âîíà äëÿ âñ³õ, õòî õî÷å äîñÿãòè âèñîêèõ
ðåçóëüòàò³â ó áóäü-ÿê³é ñôåð³, ò³ëüêè íå äëÿ íåâäàõ",—
êàæå Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, çàðî-
áèòè ñîë³äí³ ãðîø³ ìîæíà â áóäü-ÿê³é ãàëóç³. "Íå îáî-
â'ÿçêîâî òîðãóâàòè íàôòîþ ÷è ãàçîì. Ãîëîâíå — âì³í-
íÿ, äîñâ³ä. Ïî÷èíàòè ìîæíà ç òîðã³âë³ íà ëîòêó",—
çàïåâíèâ ìåð.

Íåçàáàðîì âèäàííÿ "ßê ñòàòè ì³ëüéîíåðîì"
ç'ÿâèòüñÿ ó ïðîäàæó. Çâàæàþ÷è íà íàêëàä ó 15 òèñÿ÷
ïðèì³ðíèê³â, î÷³êóºòüñÿ àæ³îòàæ. Ïðî íåàáèÿêèé ³í-
òåðåñ äî êíèæêè ñâ³ä÷èòü ³ òå, ùî æóðíàë³ñòè ðîç-
õàïàëè ¿õ ïî ê³ëüêà øòóê. ² çðîçóì³ëî, àäæå êîøòó-
âàòèìå âîíà íåäåøåâî — ùîíàéìåíøå 98 ãðèâåíü.
"ß ââàæàþ, ùî äîñâ³ä ³ ïðàêòè÷í³ ïîðàäè êîøòóþòü
íåìàëî. Òîæ ïëàíóþ âèðó÷èòè ñåðéîçí³ ãðîø³",— ïî-
ÿñíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Óñ³ êîøòè â³ä ïðîäàæó
ïîòåíö³éíîãî áåñòñåëåðà ìåð ïîîá³öÿâ âèòðàòèòè íà
áëàãîä³éí³ñòü
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Столичний олова Леонід Черновець ий довів на власном досвіді: аби стати мільйонером, зовсім не обов’яз ово тор вати нафтою
чи азом, розпочинати можна з б дь-я о о бізнес
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Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
³ç ñ³ìíàäöÿòîþ ð³÷íèöåþ
Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè

Øàíîâí³ ñï³âðîá³òíèêè Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè!

Ùèðî â³òàþ
âàñ ³ç ïðîôåñ³é-
íèì ñâÿòîì —
ñ³ìíàäöÿòîþ ð³÷-
íèöåþ Ñëóæáè
áåçïåêè Óêðà¿íè!

Çàõèñò ³íòåðå-
ñ³â íàøî¿ êðà-
¿íè — ñêëàäíà òà
â ³äïîâ ³äàëüíà
ðîáîòà, ÿêà âè-
ìàãàº íå ò³ëüêè
âèñîêîãî ïðîôå-
ñ³îíàë³çìó, ð³çíîñòîðîíí³õ çíàíü, à é ìóæ-
íîñò³, âîë³ òà íåïîõèòíîñò³. Íà âàñ ïîêëà-
äåíî âàæëèâó ì³ñ³þ — çàõèùàòè êîíñòèòó-
ö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿí, ñòîÿòè íà
âàðò³ ³íòåðåñ³â êðà¿íè, ñïðèÿþ÷è çì³öíåí-
íþ äåðæàâíîñò³.

Âàøà ïðàöÿ ³ç ãàðàíòóâàííÿ íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè, çàïîá³ãàííÿ òà ïðèïèíåííÿ
ïðîòèïðàâíèì ä³ÿì, áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ
³ ì³æíàðîäíèì òåðîðèçìîì îñîáëèâîãî çíà-
÷åííÿ íàáóâàº ñàìå â ñó÷àñíèõ ðåàë³ÿõ.

Ïðèéì³òü ùèðó ïîäÿêó çà íåëåãêó ñëóæ-
áó, çà â³ðí³ñòü îáîâ’ÿçêó.

Áàæàþ, ùîá âàøó ðîáîòó çàâæäè ñóïðî-
âîäæóâàâ óñï³õ, à ó âàøèõ ñ³ì’ÿõ íåõàé çàâ-
æäè ïàíóþòü ùàñòÿ ³ äîáðîáóò!

Ç³ ñâÿòîì!
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ìàéáóòí³ ìåäèêè ïîêàæóòü
ïðàâäó ïðî òóáåðêóëüîç

Ó÷îðà â Êè¿âñüê³é ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ “ÐÀ”
â³äêðèëàñÿ ôîòîâèñòàâêà “Òóáåðêóëüîç.
Ñòîï-êàäð”. Âîíà òðèâàº â ðàìêàõ îäíîé-
ìåííî¿ àêö³¿, ÿêó ïðîâîäèòü Ìîëîä³æíà ðà-
äà ÂÃÎ “Óêðà¿íñüêèé ìåäè÷íèé ñîþç”. Ïî-
ä³þ ïðèóðî÷èëè äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòü-
áè ç òóáåðêóëüîçîì, ÿêèé â³äçíà÷àþòü ñüî-
ãîäí³. Íà âèñòàâö³ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ðî-
áîòè ñòóäåíò³â ìåäè÷íèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â Óêðà¿íè. Ìàéáóòí³ ìåäèêè çà äîïî-
ìîãîþ ôîòîãðàô³¿ ïîêàæóòü, ÿê âèãëÿäàº òó-
áåðêóëüîç ó ñóñï³ëüñòâ³. ²í³ö³àòîðè ä³éñòâà
ïåðåêîíàí³, ùî â³çóàë³çàö³ÿ ïðîáëåìè ñïðèÿº
êðàùîìó ¿¿ ðîçóì³ííþ. Òàêîæ ïðåäñòàâíèêè
Ìîëîä³æíî¿ ðàäè “ÓÌÑ” ïðîâåäóòü ëåêö³¿ ç
ïðîáëåìè òóáåðêóëüîçó äëÿ øêîëÿð³â Êèºâà.
Ôîòîâèñòàâêà òðèâàòèìå äî 28 áåðåçíÿ, ïî-
ò³ì âîíà ïîáóâàº ó âñ³õ ì³ñòàõ Óêðà¿íè

Ëþäÿì ç îáìåæåíèìè 
ìîæëèâîñòÿìè äîïîìîæóòü 
ç îòðèìàííÿì äîâ³äîê

Ó ïîíåä³ëîê ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ â³äáóëèñü
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íà òåìó “Ïðîöåäóðà âñòà-
íîâëåííÿ ³íâàë³äíîñò³” çà ó÷àñò³ ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿.
“Íàðàç³ â Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî 130 òèñÿ÷ ³í-
âàë³ä³â, 60% ç ÿêèõ — ïðàöåçäàòíîãî â³êó,—
çàçíà÷èëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.— Íà æàëü, ñó-
ñï³ëüñòâî ³ äîñ³ â ïîâíîìó îáñÿç³ íå çíàº ïðîá-
ëåì öèõ ëþäåé, ¿õí³õ ïîòðåá, çîêðåìà ùîäî
îôîðìëåííÿ ïåíñ³é òà ï³ëüã, à òàêîæ äîêóìåí-
ò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îôîðìëåííÿ ³íâàë³äíî-
ñò³”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â Êèºâ³ ³ñíóþòü 15 ìåäè-
êî-ñîö³àëüíèõ åêñïåðòíèõ êîì³ñ³é (ÌÑÅÊ),
ÿê³ âñòàíîâëþþòü òà ïåðåîôîðìëþþòü ³íâà-
ë³äí³ñòü. Â³ä ¿õ ðîáîòè òà â³ä ðîáîòè ðàéîí-
íèõ ïîë³êë³í³ê çàëåæèòü äîëÿ ëþäåé, ¿õíÿ
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ï³ëüã, ïåíñ³é.

— Ìè ïðàöþºìî íàä ïîë³ïøåííÿì ðîáîòè
ñòîëè÷íèõ ÌÑÅÊ³â,— ïîâ³äîìèëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà.— Ãîòóºìî ïîâíèé ïåðåë³ê çàêëàä³â,
ùî ïðàöþþòü ó Êèºâ³, òà ïîâíèé ïåðåë³ê ï³ëüã
äëÿ ³íâàë³ä³â, àáè ëþäè îòðèìóâàëè âñþ ³í-
ôîðìàö³þ â îäíîìó ì³ñö³.

Ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîâîäèëîñÿ
³íòåðàêòèâíå îïèòóâàííÿ íà òåìó: “ßê³ ³ñíó-
þòü ïðîáëåìè ïðè âñòàíîâëåíí³ ³íâàë³äíî-
ñò³?”, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 4,5 òèñÿ÷³
ãðîìàäÿí. Ç íèõ 59% íàçâàëè ïðîáëåìíèì
ïðîõîäæåííÿ ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ, à ùå
37% ïîñêàðæèëèñÿ íà áðàê ³íôîðìàö³¿

Âîëîäèìèð Âåëèêèé
ïðîéäå îáñòåæåííÿ
Ïîøêîäæåíèé çñóâîì àñôàëüò á³ëÿ ìîíóìåíòà â³äðåìîíòóþòü
óïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Постійна омісія з питань техно енно-е оло ічної
безпе и та надзвичайних сит ацій КМДА зібралась
понеділо на Володимирсь ій ірці. Спеціалісти

об оворили проблем зс в ґр нтів, що стався ци-
ми вихідними. Аби б ти ціл ом певненими, що
пам’ятни Володимир Вели ом не сповзе до
Дніпра, фахівці вирішили провести детальне об-
стеження мон мента. Востаннє та робот здій-
снювали 5 ро ів том . Тріщини ж в асфальті біля
пам’ятни а план ють залатати до Дня Києва. Про-
чистять та ож і водозливн аналізацію.

Ó ïîíåä³ëîê íà Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³ çàñ³äàëà Ïîñò³éíà êî-
ì³ñ³ÿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ÊÌÄÀ. Íà çóñòð³÷ çàïðîñèëè òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â
ìàéæå âñ³õ îáñëóãîâóþ÷èõ ñëóæá. Îáãîâîðþâàëè ³ìîâ³ðí³ñòü
ñïîâçàííÿ ïàì’ÿòíèêà Âîëîäèìèðó Âåëèêîìó äî Äí³ïðà ÷åðåç
çñóâ ´ðóíòó, ùî ñòàâñÿ âèõ³äíèìè. “Íàø³ ³íêë³íîìåòðè÷í³ äî-
ñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî ñõèë ñò³éêèé,— ïîÿñíèâ ãîëîâíèé
ãåîëîã Ñïåö³àë³çîâàíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðî-
á³ò Âàñèëü Áîêîâèé,— òóò â³äáóâàþòüñÿ ëèøå ïåâí³ ëîêàëüí³ äå-
ôîðìàö³¿ ÷åðåç òå, ùî ´ðóíò íàñèïíèé”. Ç òèì, ùî ïàì’ÿòíèêó
í³÷îãî íå çàãðîæóº, ïîãîäèëàñü ³ ðåøòà ïðèñóòí³õ ôàõ³âö³â.

— Äëÿ òîãî, ùîá áóòè âïåâíåíèìè ó â³äñóòíîñò³ çàãðîçè çñó-
âó ìîíóìåíòà, íåîáõ³äíî ïðîâåñòè éîãî ïîâíå îáñòåæåííÿ,— çà-
çíà÷èâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé.— Àäæå â³ä ìîìåíòó
îñòàííüîãî éîãî îãëÿäó ìèíóëî 5 ðîê³â, òîìó òðåáà çíàòè íà-
ïåâíå, ÷è íå ç’ÿâèëèñü ÿê³ñü â³äõèëåííÿ”. ßê ïîâ³äîìèëà çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà ÃÓ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Îëåíà Òóï-
÷³é, ñâîãî ÷àñó ì³ñòî ï³äïèñàëî äîãîâ³ð ïðî ñï³âïðàöþ ç Àêàäå-
ì³ºþ íàóê Óêðà¿íè. “Òîä³ ïðîâîäèëè ã³äðîãåîëîã³÷íèé ìîí³òî-
ðèíã çà ³ñòîðè÷íèìè òåðèòîð³ÿìè, ïðîòå ÷åðåç ïðèïèíåííÿ ô³-
íàíñóâàííÿ òàê³ ðîáîòè âæå ïðîòÿãîì 5 ðîê³â íå âèêîíóþòü-
ñÿ”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Òóï÷³é. Íà ïîáîþâàííÿ ùîäî âåëèêèõ
ãðîøîâèõ çàòðàò ïàí Ïøåíè÷íèé â³äïîâ³â, ùî ï³ñëÿ ï³äãîòîâ-
êè äîêóìåíò³â âèð³øàòü, ï³äóòü íà öå ãðîø³ ç ðåçåðâíîãî ôîí-
äó ÷è ç ôîíäó ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ïåðøî÷åðãîâ³ çàâäàííÿ ïî÷íóòü âèêîíóâàòè âæå ó êâ³òí³. Äî
Äíÿ Êèºâà ïëàíóþòü â³äðåìîíòóâàòè ïîøêîäæåíó ä³ëÿíêó, ïî-
÷èñòèòè äðåíàæíó ñèñòåìó òà âîäîçëèâíó êàíàë³çàö³þ. Ö³ ðî-
áîòè ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ óòðèìó-
þòü öþ òåðèòîð³þ. Ãåîëîãè ïåðåêîíàí³, ùî òàêèõ çàõîä³â íå-
äîñòàòíüî — ïîòð³áí³ ðàäèêàëüí³ø³ ä³¿. Ãîëîâà êîì³ñ³¿ ïîãîäèâ-

ñÿ, ùî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè îáñòåæåííÿ ³ çðîáèòè êîìïëåêñíèé
ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêîâî¿ çîíè íàâêîëî ïàì’ÿòíèêà. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóþòü óêëàñòè ãðàô³ê ðîá³ò òà âèð³øèòè ô³-
íàíñîâ³ ïèòàííÿ. Âîäíî÷àñ, ïàí³ Òóï÷³é çàçíà÷èëà, ùî ã³äðî-
ãåîëîãè ðåêîìåíäóþòü çìåíøèòè ³íòåíñèâí³ñòü ïîëèâó çåëåíèõ
íàñàäæåíü íàâêîëî ìîíóìåíòà. “Çà ³ñòîðè÷íîþ äîâ³äêîþ, öüî-
ãî çåëåíîãî ãàçîíó íå áóëî, à áóëà ÷àâóííà îãîðîæà ïî ïåðè-
ìåòðó, ùîá ëþäè íå ï³äí³ìàëèñü, à ä³òè íå á³ãàëè ïî ñòèëîáà-
òó”,— ïîÿñíèëà âîíà.

×ëåíè çàñ³äàííÿ ðîçãëÿäàëè òàêîæ äîö³ëüí³ñòü çâåðíåííÿ ç
êëîïîòàííÿì äî âèùèõ îðãàí³â âëàäè, îñê³ëüêè ìîíóìåíò º
ïàì’ÿòêîþ äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. “Ìè, ÿê êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ï³äãîòóºìî â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè, àäæå ñè-
òóàö³ÿ ï³äïàäàº ï³ä äåðæàâíèé êëàñèô³êàòîð íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é”,— ï³äñóìóâàâ ïàí Ïøåíè÷íèé

Ï³äïðèºìñòâà ïðàöþâàòèìóòü íà í³ìåöüêîìó îáëàäíàíí³

Ó Êèºâ³ ç’ÿâëÿòüñÿ 
ñì³òòºñïàëþâàëüí³ ì³í³-çàâîäè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Переробити всі 1,5 млн тонн
сміття, що їх прод є Київ, не
під сил жодном вели ом за-
вод . До то о ж, та о о столи-
ці досі немає. Проте вже зараз
місто знайшло інвесторів для
б дівництва двох малих сміттє-
спалювальних заводів. Їх пот ж-
ність 120—240 тис. тонн на рі .
Працюватим ть міні-підприєм-
ства при діючих отельнях, да-
ючи альтернативне паливо і до-
дат ове тепло для иян. Ви иди
ш ідливих азів — н льові. До-
свід, я і техноло ії, привезли з
Німеччини.

Ïîêè òðèâàþòü ïîøóêè ³íâåñòîðà äëÿ
áóä³âíèöòâà âåëèêîãî ñì³òòºñïàëþâàëü-
íîãî çàâîäó, çíàéøëèñü áàæàþ÷³ ïðîô³-
íàíñóâàòè çâåäåííÿ ó Êèºâ³ äåùî ìåíøèõ
îá’ºêò³â äëÿ óòèë³çàö³¿ ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â. ²äåþ ïîáóäîâè äâîõ ìàëèõ ñì³òòºñïà-
ëþâàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïðè ä³þ÷èõ ó
ðàéîíàõ êîòåëüíÿõ îáãîâîðèëè íà çàñ³-

äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ òà
ÏÅÊ. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ìèõàéëà Øïàðè-
êà, ïîïåðåäíüî ¿õ ðîçì³ùåííÿ çàïëàíî-
âàíå ó Ñâÿòîøèíñüêîìó, Ãîëîñ³¿âñüêîìó
àáî Îáîëîíñüêîìó ðàéîíàõ. ×ëåíè êîì³-
ñ³¿ ïîðàäèëè çâåðíóòè óâàãó íà ïðîìèñ-
ëîâ³ çîíè, äå âäîñòàëü êîòåëåíü, ðîçòàøî-
âàí³ ïîäàë³ â³ä æèòëà.

Çà ñëîâàìè ïàíà Øïàðèêà, Êè¿â ùî-
ðîêó “âèïóñêàº” 1,3-1,5 ìëí òîíí â³äõî-
ä³â. Òîæ îäèí çàâîä ïîòóæí³ñòþ 500 òèñ.
òîíí ïðîáëåìè óòèë³çàö³¿ íå âèð³øóº. Ìà-
ë³ æ çàâîäè çäàòí³ çíèùóâàòè 120-240 òèñ.
òîíí ñì³òòÿ íà ð³ê, êð³ì òîãî, ÿêùî ¿õ
ðîçì³ñòèòè ïðàêòè÷íî ó êîæíîìó ðàéî-
í³, íå áóäå íåîáõ³äíîñò³ âîçèòè ñì³òòÿ
âàíòàæ³âêàìè ÷åðåç óñå ì³ñòî. ßêùî äëÿ
çâåäåííÿ âåëèêîãî çàâîäó òðåáà ì³í³ìóì
5 ãà çåìë³, ìàëèé ìîæå ðîçòàøóâàòèñÿ ³
íà 1,5 ãà.

Íà ì³í³-çàâîäàõ çàñòîñîâóâàòèìåòüñÿ
ï³ðîë³çíà òåõíîëîã³ÿ ñïàëþâàííÿ. Íà âè-
õîä³ ï³ñëÿ îáðîáêè â³ä ñì³òòÿ ëèøàòè-
ìåòüñÿ òðîõè ãàçó òà êîêñó, ÿê³ ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè ó êîòåëüíÿõ. Ôàêòè÷íî,
öå àëüòåðíàòèâíå ïàëèâî, ÿêå çàáåçïå-
÷èòü äîäàòêîâå òåïëî äëÿ êèÿí. Çàëè-
øèòüñÿ ùå é çîëà — êîðèñíèé ìàòåð³àë
ïðè âèðîáíèöòâ³ áåòîííèõ áëîê³â. 70%
øê³äëèâèõ ãàç³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ ïðè ñïà-

ëþâàíí³, ïîãëèíàòèìå ïðÿìî ó ðåàêòîð³
ñïåö³àëüíå âàïíî. Òîáòî çàâîäè º àáñî-
ëþòíî åêîëîã³÷íèìè. Âîäíî÷àñ âîíè ³
ìåíø çàòðàòí³. ßêùî ñïàëþâàííÿ òîííè
ñì³òòÿ íà âåëèêîìó çàâîä³ êîøòóº 80 ºâ-
ðî, òî íà ìàëîìó — 50. Âàðò³ñòü áóä³â-
íèöòâà îäíîãî òàêîãî îá’ºêòà îá³éäåòüñÿ
íåäåøåâî — äî 50 ìëí ºâðî. Ïðîòå ì³í³-
çàâîäè ó Êèºâ³ ïðîïîíóºòüñÿ áóäóâàòè
âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê ³íâåñòîð³â. Òàê³, çà
ñëîâàìè Ìèõàéëà Øïàðèêà, ïîïðè êðè-
çó, âæå º, òîæ “ãð³õ íå ñêîðèñòàòèñÿ”.

×ëåíè êîì³ñ³¿ ÆÊÃ ï³äòðèìàëè ³äåþ.
“Ìè ñï³çíèëèñÿ íà 10 ðîê³â. Çàðàç òðè
ïèòàííÿ — ñì³òòÿ, êîëåêòîð òà Áîðòíèöü-
êà ñòàíö³ÿ àåðàö³¿ ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî
âèð³øåííÿ íåçàëåæíî â³ä òîãî, ³ñíóº êðè-
çà ÷è í³”,— ââàæàº äåïóòàò Îëåêñàíäð
Êëþñ. Òèì íå ìåíøå, êîì³ñ³ÿ äîðó÷èëà
ðàçîì ³ç çåìåëüíèì óïðàâë³ííÿì âèçíà-
÷èòè ïîòåíö³éí³ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî
òà ïðîâåñòè îáãîâîðåííÿ ñåðåä íàñåëåí-
íÿ. Ìèõàéëî Øïàðèê çàïåâíèâ, ùî æîä-
íî¿ øêîäè ëþäÿì çàâîäè íå çàâäàþòü.
Íàïðèêëàä, ó í³ìåöüêîìó Áóðãàó ïîä³á-
íèé çàâîä óæå 20 ðîê³â ïðàöþº ó çåëåí³é
çîí³ çà 300 ìåòð³â â³ä æèòëîâèõ áóäèíê³â.
Ó íàñ æå âèòðèìàþòü äèñòàíö³þ ì³í³ìóì
1,5 êì. Äî ñëîâà, ñàìå â Í³ìå÷÷èí³ âæå
çàìîâëåíî îáëàäíàííÿ äëÿ îäíîãî ñì³ò-
òºñïàëþâàëüíîãî ì³í³-çàâîäó

Аби вбере ти мон мент Володимира Вели о о від весняних зс вів,
йо о мож ть обнести чав нною о орожею
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Íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðî â³äêðèþòü çà 120 äí³â
Êîøòè íà äîáóäîâó çí³ìàòèìóòü ç ìåíø âàæëèâèõ îá’ºêò³â

Ïðî ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ñòîëè÷íî¿ ï³ä-
çåìêè, âèêîíàííÿ ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà
ìåòðîïîë³òåíó, ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè éøëî-
ñÿ íà îñòàíí³é êîëåã³¿ â ÊÌÄÀ. Íà÷àëüíèê
ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" Ïåòðî Ì³ðî-
øíèêîâ ðîçïî÷àâ ñâîþ äîïîâ³äü ç òîãî, ùî
ñòîëè÷íà ï³äçåìêà — ÷è íå ºäèíå ï³äïðè-
ºìñòâî â ì³ñò³, ÿêå çà âñþ ³ñòîð³þ ³ñíóâàí-
íÿ æîäíîãî ðàçó íå ìàëî çàáîðãîâàíîñò³ ³ç
çàðîá³òíî¿ ïëàòí³. Õî÷à ïðè öüîìó ìàº òè-
ñÿ÷³ ³íøèõ íåâèð³øåíèõ ïèòàíü.

“Îêð³ì òîãî, ùî êîæíîãî äíÿ ïåðåâî-
çèìî 1,7 ìëí ïàñàæèð³â, ìè º òàêîæ ïî-
òóæíèì ³íôîðìàö³éíèì ³íñòðóìåíòîì,
îá’ºêòîì öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè, — çàçíà÷èâ

Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ. — Òîìó ðîçðîáëå-
íîþ ïåðñïåêòèâíîþ ïðîãðàìîþ ðîçâèò-
êó ìåòðîïîë³òåíó ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðèñêî-
ðåííÿ òåìï³â éîãî áóä³âíèöòâà, ï³äâè-
ùåííÿ ð³âíÿ òåõí³÷íîãî îñíàùåííÿ,
åôåêòèâíîñò³ òà áåçïåêè ðîáîòè ³ çá³ëü-
øåííÿ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â”. Â³í äîäàâ,
ùî ïðîòÿãîì 2006—2010 ðîê³â òðèâàòèìå
ñïîðóäæåííÿ Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³é-
ñüêî¿ ë³í³¿ äî Âèñòàâêîâîãî öåíòðó, çâå-
äóòü äðóã³ âèõîäè íà ñòàíö³ÿõ "Äàðíèöÿ",
"Âîêçàëüíà". Êð³ì öüîãî, Ñèðåöüêî-Ïå-
÷åðñüêó ë³í³þ ïîäîâæàòü äî Äàðíèöüêî-
ãî âîêçàëó. Ùå äâ³ íîâ³ ã³ëêè ï³äçåìêè
ìàþòü ç’ºäíàòè ïðàâèé ³ ë³âèé áåðåãè

Äí³ïðà òà íàáëèçèòèñÿ äî æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Òðîºùèíà. Òóò òàêîæ ïåðåäáà÷åíî
çâåñòè ñó÷àñíå äåïî.

“Õî÷à ô³íàíñóâàòè ïðîãðàìó ñïîðóäæåí-
íÿ ìåòðîïîë³òåíó äåðæàâíèé ³ ì³ñüêèé áþ-
äæåòè ìàëè íàâï³ë, íàñïðàâä³ æ, ïåðøèé
çðîáèâ öå ëèøå íà 15 %, òîä³ ÿê äðóãèé —
íà 52,6 %”, — ïîâ³äîìèâ ïàí Ì³ðîøíè-
êîâ. Â³í íàãàäàâ, ùî íèí³øíüîãî ðîêó ìà-
þòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ òðè íîâ³ ñòàí-
ö³¿ — "Äåì³¿âñüêà", "Ãîëîñ³¿âñüêà", "Âàñèëü-
ê³âñüêà". Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 785 ìëí ãðí.
Ç íèõ 208 ìëí — öå êðåäèòîðñüêà çàáîð-
ãîâàí³ñòü çà ìèíóëèé ð³ê. ²íø³ êîøòè âè-
òðàòÿòü íà áóä³âåëüí³ ðîáîòè òà ïðèäáàí-
íÿ ïîòð³áíîãî îáëàäíàííÿ.

“Íàðàç³ ôàõ³âö³ ïðîéøëè òóíåë³ ³ ïðà-
öþþòü íà çâîðîòíèõ òóïèêàõ òà îçäîáëþ-
þòü ñòàíö³¿, — ïîÿñíèâ Ïåòðî Ì³ðîøíè-
êîâ. — Çîêðåìà, "Äåì³¿âñüêà" ãîòîâà âæå íà
80 %, "Ãîëîñ³¿âñüêà" òà "Âàñèëüê³âñüêà" —
íà 75 %. Òîð³ê áóëî âíåñåíî êîðåêòèâè â
ïîäîâæåííÿ ë³í³¿. Âèð³øåíî, ùî âîíà ïðî-
ëÿæå íå äî Âèñòàâêîâîãî öåíòðó, à äî Îäå-
ñüêî¿ ïëîù³. Ðàí³øå ïëàíóâàëîñÿ çäàòè íî-
â³ ñòàíö³¿ â ãðóäí³ 2008 ðîêó, ïðîòå òîä³
çðîáèòè öå çàâàäèëè ñêëàäí³ ́ ðóíòè, — ïðî-

äîâæóº íà÷àëüíèê ÊÏ. — Íå âäàñòüñÿ
çä³éñíèòè öå ³ äî Äíÿ Êèºâà, öüîãî ðàçó âæå
÷åðåç ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³. Ñêîð³øå çà âñå
â³äêðèòòÿ ñòàíö³é â³äáóäåòüñÿ çà 90—120
äí³â". Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñòó òðåáà ïðè-
äáàòè 100 âàãîí³â, 50 ç ÿêèõ îáñëóãîâóâà-
òèìóòü òðè íîâ³ ñòàíö³¿ â íàïðÿìêó æèòëî-
âîãî ìàñèâó "Òåðåìêè". Ðåøòà 50 êóðñóâà-
òèìóòü Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêîþ ë³í³ºþ.

“Äëÿ òîãî ùîá çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî
òðüîõ íîâèõ ñòàíö³é ìåòðî, â íèí³øíüîìó
ðîö³ áðàêóº ìàéæå 300 ìëí ãðí, — ââàæàº
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî. — Òîìó íàì íåîáõ³äíî
çâåðíóòèñÿ ç ëèñòîì äî óðÿäó ç ïðîõàííÿì
âèä³ëèòè ³ç ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó äîäàò-
êîâó ñóìó äëÿ çäà÷³ îá’ºêò³â. ßê àðãóìåíò
ìîæíà ïðèâåñòè íåäîñòà÷ó, ÿêó ì³ñòî ìàº
÷åðåç íåäîô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè ç äåð-
æàâíîãî áþäæåòó”. Â³í äîäàâ, ùî çäà÷à
òðüîõ ñòàíö³é íèí³øíüîãî ðîêó º íàâ³òü
íå ïðåäìåòîì îáãîâîðåííÿ, à ïðåäìåòîì
âèêîíàííÿ. ßêùî ìè öüîãî íå çðîáèìî,
íàâ³òü ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí, êèÿíè íàñ
ïðîñòî íå çðîçóì³þòü. Òîìó ïîòð³áíî êîø-
òè â³äíàéòè, ìîæëèâî, íàâ³òü çíÿòè ç ³í-
øèõ îá’ºêò³â", — êàæå ïàí Ãîëóá÷åíêî

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У мерії провели нарад з пи-
тань вре лювання продаж
ал о ольних напоїв та тютю-
нових виробів неповнолітнім.
Перший заст пни олови
КМДА Ірена Кільчиць а запро-
пон вала винести проблем
на роз ляд постійної омісії
Київради з питань охорони
здоров'я та соціально о за-
хист , а потім і на сесію Київ-
ради. Насамперед ідеться про
за альноосвітні за лади, по-
близ я их нині розташовано
160 тор овельних точо . До
то о ж більшості з них про-
дають нея існ чи онтра-
фа тн прод цію. Боротися з
ними почали ще вересні,
одна , напевне, не достатньо
жорст ими методами.

Ïîáëèçó áàãàòüîõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ çà-
êëàä³â ñòîëèö³ ñüîãîäí³ ìîæíà ïîáà÷è-
òè òîðãîâåëüí³ ê³îñêè. Òîðãóþòü òàì çäå-
á³ëüøîãî äð³áíîðîçäð³áíèì êðàìîì. Â
àñîðòèìåíò³ ÷àñòî º òþòþíîâ³ òà àëêî-
ãîëüí³ âèðîáè. Ïðîáëåì³ äîòðèìàííÿ
âèìîã ùîäî ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ïðîäóêö³¿ áó-
ëî ïðèñâÿ÷åíî ñïåö³àëüíó íàðàäó â ìå-
ð³¿, ÿêó ïðîâåëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

"Ìè îòðèìàëè ëèñò ³ç êîì³òåòó Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè ³ îáîðîíè ñòîñîâíî ïîðóøåíü
ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãëàìåíòóº ïðî-
äàæ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ
âèðîá³â,— ïîâ³äîìèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà. — Éäåòüñÿ íàñàìïåðåä ïðî òå, ùî
çàçíà÷åíó ïðîäóêö³þ ïðîäàþòü íåïîâ-
íîë³òí³ì".

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáó-
òó Âàñèëÿ Ùåðáåíêà, íèí³ â ì³ñò³ çà-
ðåºñòðîâàíî 5 âèðîáíèê³â àëêîãîëü-
íèõ íàïî¿â, 63 ñóá'ºêòè ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìàþòü ë³öåíç³¿ íà
òîðã³âëþ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè. Òî-

ð³ê ä³ÿëî 4158 ë³öåíç³é íà ïðàâî ðîç-
äð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëåì òà òþòþ-
íîì. Òîáòî, ìàéæå êîæåí ÷åòâåðòèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó ìàº â³äïîâ³äíó ë³öåí-
ç³þ.

Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî íèí³ ïîáëèçó íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ðîçòàøîâàíî 160
òîðãîâåëüíèõ òî÷îê. "Òîð³ê íàä³éøëî
317 çàÿâ â³ä ãðîìàäÿí ïðî ðåàë³çàö³þ
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ó çàáîðîíåíèõ ì³ñ-
öÿõ, çîêðåìà á³ëÿ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, øê³ë, íà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³ÿõ òà áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â,— ðîçïîâ³â Âàñèëü
Ùåðáåíêî. — Íàéá³ëüøå çâåðíåíü íà-
ä³éøëî ç Øåâ÷åíê³âñüêîãî, Ïå÷åð-
ñüêîãî òà Äåñíÿíñüêîãî ðàéîí³â". Â³í
çàóâàæèâ, ùî â áàãàòüîõ ê³îñêàõ, ÿê³
ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî, ðåàë³çîâóþòü
íåäîáðîÿê³ñíó ÷è êîíòðàôàêòíó ïðî-
äóêö³þ, ÿêà ìîæå çàøêîäèòè çäîðîâ'þ
ãðîìàäÿí, îñîáëèâî íåïîâíîë³òí³õ. Ñà-
ìå â òàêèõ çàêëàäàõ ô³êñóþòü íàéá³ëü-
øå ïîðóøåíü ïîðÿäêó ïðîäàæó àëêî-
ãîëüíèõ íàïî¿â íåïîâíîë³òí³ì.

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàïðîïîíóâàëà âè-
íåñòè ïèòàííÿ ðåãóëþâàííÿ ïðîäàæó

àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âè-
ðîá³â íåïîâíîë³òí³ì íà ðîçãëÿä ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
à ïîò³ì — íà ïîðÿäîê äåííèé ÷åðãî-
âî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.

Çà ñëîâàìè ñï³âãîëîâè ôðàêö³¿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ãîëîâè ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëè
Øëàïàê, ñèñòåìíó áîðîòüáó ïðîòè íå-
êîíòðîëüîâàíîãî òà øê³äëèâîãî òþòþ-
íîêóð³ííÿ âîíè ðîçïî÷àëè ç ïåðøèõ
äí³â ðîáîòè ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.
"Ïðîåêò ð³øåííÿ "Ïðî çàõîäè ùîäî
âïîðÿäêóâàííÿ òþòþíîêóð³ííÿ â ì³ñò³
Êèºâ³" áàãàòî ðîê³â ïåðåáóâàâ íà ðîçãëÿ-
ä³ â ð³çíèõ ³íñòàíö³ÿõ, ³ ò³ëüêè çóñèëëÿ-
ìè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî éîãî
áóëî óõâàëåíî,— çàçíà÷èëà ïàí³ Øëà-
ïàê. — Íèí³ çàâäÿêè ñï³ëüí³é ä³ÿëüíî-
ñò³ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó ³ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó ìè íàðåøò³ êîíñîë³äîâàíî
âçÿëèñÿ çà ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ çäîðîâ'ÿ
íàøèõ ä³òåé. Öèìè ä³ÿìè ìè ùå íà îäèí
êðîê íàáëèçèëèñÿ äî ºâðîïåéñüêîãî ð³â-
íÿ æèòòÿ"

Ñòîëè÷íà âëàäà ïîñèëèòü êîíòðîëü çà íåçàêîííèì 
ïðîäàæåì ïðîäóêö³¿ íåïîâíîë³òí³ì

Ìîëîäü âðÿòóþòü â³ä âïëèâó
àëêîãîëþ òà öèãàðîê

Íà êèÿí
÷åêàþòü
çîëîòî ³ ñð³áëî
Ñóìë³íí³ ïëàòíèêè 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
íå çàáðàëè ñâî¿ ïðèçè
Îêñàíà ÃÎÍ×ÀÐ
"Õðåùàòèê"

Золотий злито та чотири срібні монети
досі не забрали з КМДА с млінні платни и
за житлово- ом нальні посл и столиці.
Подар н и від місь ої влади мер Леонід
Черновець ий розі р вав ще напередодні
Ново о ро . Проте, незважаючи на наді-
слані на ад вання, дея і ияни про свої
призи дізналися лише від ореспондента
"Хрещати а". Отрим вати їх вони вир -
шать найближчими днями.

×åñíî âèãðàí³ ïðèçè â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè çà â÷àñíî
îïëà÷åí³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äîñ³ ÷åêàþòü ó ìåð³¿ íà
ñâî¿õ âëàñíèê³â. Ùå ïåðåä Íîâèì ðîêîì ó ÊÌÄÀ ïðî-
âåëè ïåðøèé ðîç³ãðàø ö³ííèõ ïðèç³â ñåðåä íàéñóì-
ë³íí³øèõ ïëàòíèê³â ñòîëèö³. Ïåðåìîæö³ ëîòåðå¿ îòðè-
ìàëè çîëîò³ çëèòêè, þâ³ëåéí³ ìîíåòè òà âîäîî÷èñí³
ô³ëüòðè.

Çëèòê³â çîëîòà áóëî 10, ñð³áíèõ þâ³ëåéíèõ ìîíåò —
25. Ñåðåä ïåðåìîæö³â ëîòåðå¿ íàéá³ëüøå âèÿâèëîñü
óëþáëåíèöü ìåðà — êè¿âñüêèõ áàáóñü. Ìåð Êèºâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé, êîòðèé îñîáèñòî âèòÿãóâàâ ùàñëè-
â³ íîìåðè, ïîîá³öÿâ, ùî ì³ñüêà âëàäà é íàäàë³ çàîõî-
÷óâàòèìå äîáðîñîâ³ñíèõ ïëàòíèê³â.

Äåõòî ç³ ùàñëèâ÷èê³â çàáèðàâ âèãðàø îäðàçó, ÿêùî
æ ëþäèíè íå áóëî íà ì³ñö³, ¿¿ ïîâ³äîìëÿëè ïðî öå çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. Òèì íå ìåíøå, ïî îäèí çëèòîê
³ ÷îòèðè ìîíåòè òàê í³õòî ³ íå ïðèéøîâ. Çà ñëîâàìè
äèðåêòîðà ÊÏ "Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð Êèºâà" Ñòàí³ñëàâà Êàïëóíåíêà, ïåðåìîæ-
öÿì íåîäíîðàçîâî äçâîíèëè, à òàêîæ ðîçì³ùóâàëè ïî-
â³äîìëåííÿ íà ñ³÷íåâèõ êâèòàíö³ÿõ íà ñïëàòó êîìóí-
ïîñëóã.

Òèì ÷àñîì, âèÿâèëîñÿ, ùî íàéñóìë³íí³ø³ ïëàòíè-
êè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïðî ñâî¿ ïðèçè íà ïëàò³æ-
êàõ ÷èòàþòü íå òàê óâàæíî, ÿê ïîãàøàþòü ðàõóíêè.
Òàê, âîëîäàðêà çîëîòî¿ öåãëèíêè Òåòÿíà Âäîâè÷åíêî
ïðî âèãðàø ä³çíàëàñÿ â³ä æóðíàë³ñòà "Õðåùàòèêà". Íà
íàø äçâ³íîê â³äïîâ³ëà Êàòÿ — íåâ³ñòêà æ³íêè. Êàæå,
ùî é íå çíàëà ïðî çàÿâêó íà ó÷àñòü â ëîòåðå¿. Æ³íêà
ïîîá³öÿëà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çàáðàòè çëèòîê. Çàïåâ-
íèëà, ùî â ÷àñè êðèçè òàê³ ïîäàðóíêè "íà äîðîç³ íå
ëåæàòü". ²ç âëàñíèêàìè ñð³áíèõ ìîíåò òàêà ñàìà ³ñòî-
ð³ÿ. Ñèí Àíäð³ÿ Ïåòðåíêà ðîçïîâ³â, ùî çíàâ ïðî çà-
ÿâêó íà êîíêóðñ, ÿêó ïîäàâàëè áàòüêè. Ïðîòå "äîëþ"
äîêóìåíòà íå ïðîñòåæóâàâ. Ñð³áí³ ìîíåòè òàêîæ ÷å-
êàþòü ó ìåð³¿ íà ïàí³ Äóáðîâ³íó, Í³êîëàºíêî òà Øà-
ìè÷

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Здача трьох станцій метрополітен — "Деміївсь ої", "Голосіївсь ої" та
"Василь івсь ої" — в отре переноситься. Я що торі на заваді цьом
стали с ладні ґр нти, то наразі — фінансові проблеми. Попри це,
столична влада обіцяє віднайти потрібні ошти, зверн вшись з лис-
том до ряд . Я відомо, державний бюджет же забор вав міст
значн с м . Здати станції збираються вліт , швидше за все — до
Дня Незалежності.

Місто хоче захистити дітей від ш ідливо о вплив дорослих
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Êðà¿íà 
ìîæå ñïàòè
ñïîê³éíî
Ñëóæáà áåçïåêè 
Óêðà¿íè â³äçíà÷àº 
ñâîº 17-ð³÷÷ÿ 
ðîçêðèòèìè ñïðàâàìè

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Сл жбі безпе и У раїни
виповнюється сімнадцять ро ів. У
державній правоохоронній системі
ор ани спеціально о призначення
посідають особливе місце. Головні
завдання спецсл жби спрямовані
на захист життєво важливих націо-
нальних інтересів і прав ромадян.
Чим саме займається спецсл жба,
вирішив дослідити "Хрещати ".

Державна таємниця
під надійним захистом

ÑÁÓ ïðèïèíåíî ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ãðîìàäÿ-
íèíà Óêðà¿íè, ÿê³ ìîãëè çàâäàòè øêîäè íà-
ö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì äåðæàâè â îáîðîííî-
ïðîìèñëîâ³é ñôåð³. Ïðè ñïðîá³ âèâîçó çà
êîðäîí ìàòåð³àë³â, ùî ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó
òàºìíèöþ, â ì³æíàðîäíîìó àåðîïîðòó “Áî-
ðèñï³ëü” ñï³âðîá³òíèêè êîíòððîçâ³äêè çà-
òðèìàëè ïðàö³âíèêà îäí³º¿ ç³ ñòîëè÷íèõ äî-
ñë³äíèõ îðãàí³çàö³é. Â³äë³òàþ÷è ó çàêîðäîííå
â³äðÿäæåííÿ ó ñêëàä³ óêðà¿íñüêî¿ äåëåãàö³¿,
íàóêîâåöü íàìàãàâñÿ âèâåçòè ñåêðåòí³ äîêó-
ìåíòè. Ôàõ³âö³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè åêñïåðò-
íîãî êîíòðîëþ âñòàíîâèëè, ùî âèëó÷åí³ íà-
óêîâ³ ìàòåð³àëè â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãîð³¿ òåõ-
íîëîã³é ïîäâ³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ — ìîæóòü
áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äëÿ öèâ³ëüíèõ, òàê ³ â³é-
ñüêîâèõ ïîòðåá.

Затримано тор івців
се ретною інформацією

Ñï³âðîá³òíèêè ñòîëè÷íîãî ãëàâêó âèêðèëè
äâîõ ä³ëê³â, ÿê³ òîðãóâàëè êîìïàêò-äèñêàìè
ç êîíô³äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ùî º âëàñ-
í³ñòþ äåðæàâè. Äàí³ ïðî åêñïîðòíî-³ìïîðò-
í³ îïåðàö³¿ ñóá’ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà 2007 òà 2008 ðîêè çëîâìèñíè-
êè íàìàãàëèñÿ ïðîäàòè çà 1500 ãðèâåíü.

Ñï³âðîá³òíèêè ñïåöñëóæáè çàòðèìàëè òîð-
ã³âö³â êîíô³äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ “íà ãà-
ðÿ÷îìó” — ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíè îòðèìàëè
ãðîø³ çà äèñê ç áàçàìè äàíèõ. Ç ìåòîþ êîí-
ñï³ðàö³¿ çàòðèìàí³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ôàé-
ëè ç êîíô³äåíö³éíîþ áàçîþ äàíèõ çàøèô-
ðóâàëè ïàðîëåì. Äëÿ íåâòàºìíè÷åíèõ ãðîìà-
äÿí äèñê íàçèâàâñÿ ïðîñòî — “Àíøëàã. Èê-
ðà çàìîðñêàÿ”.

Хабарни ам не дісталося
півмільйона

Ñï³âðîá³òíèêàìè ãëàâêó ñïåöñëóæáè ñï³ëü-
íî ç ïðîêóðàòóðîþ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ âèêðè-
òî ³ ïðèïèíåíî êîðóïö³éíèé ìåõàí³çì ñòÿã-
íåííÿ õàáàð³â ç ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêèé çàïðî-
âàäèëè ÷èíîâíèêè Âàñèëüê³âñüêîãî â³ää³ëåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ô³ë³¿ Öåíòðó äåð-
æàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó. Âèêîðèñòîâó-
þ÷è ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, ïîñàäîâö³ íå âè-
ð³øóâàëè ïèòàííÿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â àðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïîêè íå îòðèìóâàëè
õàáàðà.

12 áåðåçíÿ ó ðåçóëüòàò³ ñïåöîïåðàö³¿ ïðè
îòðèìàíí³ õàáàðà ó 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ
çàòðèìàíî îäíîãî ³ç çàñòóïíèê³â íà÷àëüíè-
êà â³ää³ëó ô³ë³¿. Ãðîø³ ÷èíîâíèê áðàâ ó ñâî-
ºìó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ï³ä ÷àñ îá³äíüî¿ ïå-
ðåðâè.

Çàãàëîì ç ïî÷àòêó ðîêó ãëàâêîì âèêðèòî
òà ïðèïèíåíî 19 êîðóïö³éíèõ ïðîÿâ³â ç áî-
êó äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ïðàâîîõîðîíö³â,
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ïîäàòê³âö³â òà ³íøèõ
äåðæàâíèõ ïîñàäîâö³â. Óñ³õ ï³äîçðþâàíèõ çà-
õîïëåíî ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ãðîøåé. Çàãàëü-
íà ñóìà âèëó÷åíèõ õàáàð³â ñêëàäàº ìàéæå
ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Òðèâàþòü àêö³¿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é, êîîðäèíîâàíèõ Öåíòðîì ç äîïîìî-
ãè ïîñòðàæäàëèì â³ä êðèçè, ñòâîðåíèì
ïðè öåðêâ³ “Ïîñîëüñòâî Áîæå” ïàñòîðà
Ñàíäåÿ Àäåëàäæ³. Êåð³âíèê öåíòðó, ãîëî-
âà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ãîñïîäàð³
çåìë³” Îëåíà Äîáðîâîëüñüêà ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó”, ùî íàðàç³ ó÷àñíèêè àíòè-
êðèçîâîãî ìàðøó ï³ä áàíêàìè ³ îðãàíà-
ìè âëàäè ñòîëèö³ î÷³êóþòü â³äïîâ³ä³ â³ä
òèõ ³íñòàíö³¿, ÿêèì âîíè ïîäàâàëè ñâî¿
ïðîïîçèö³¿.

— Ïðèïóñêàºìî, ùî ïîçèòèâíî¿ â³ä-
ïîâ³ä³ ïî ñóò³ íà íàø³ âèìîãè ìè íå îò-
ðèìàºìî. ßê íå áóëî é æîäíî¿ ðåàêö³¿
íà íàøå ïðîõàííÿ çàïðîâàäèòè ïðÿìå
ïðåçèäåíòñüêå ïðàâë³ííÿ íà ïåð³îä êðè-
çè, ùîá ï³äâèùèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü âëà-
äè çà âòðàòè íàñåëåííÿ âíàñë³äîê ô³-
íàíñîâèõ êàòàêë³çì³â. Çíàºìî, ùî îòðè-
ìàºìî áàãàòîñë³âí³ ïîÿñíåííÿ çàì³ñòü
êîíêðåòíèõ ñïðàâ. Ïðîòå ãîëîâíî¿ ìå-
òè íàøèõ àêö³é ìè äîñÿãëè. Ëþäè àê-
òèâíî âêëþ÷èëèñÿ â ãðîìàäñüêó ðîáî-
òó, ïîçáóëèñÿ çàö³ïåí³ííÿ, ñòàíó äåçîð³-
ºíòàö³¿ ³ ðîçïà÷ó,— êàæå Îëåíà Äîáðî-
âîëüñüêà.

Àêö³¿ ï³ä ïðîâîäîì àíòèêðèçîâîãî öåí-
òðó â³äáóâàëèñÿ â òðè åòàïè. Ñïåðøó ãðî-
ìàäñüê³ñòü âèìàãàëà ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâ-
íèê³â óõâàëåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ïðîãðàìè
ïîðÿòóíêó âíåñê³â íàñåëåííÿ ó áàíêàõ ³
ïðÿìîãî ïðåçèäåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ, ïî-
ò³ì 13 áåðåçíÿ ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ìàñî-
âèé àíòèêðèçîâèé ìàðø, ó÷àñíèêè ÿêî-
ãî ïîäàëè îðãàíàì ñâî¿ âèìîãè. Ñåðåä

íèõ çîêðåìà çìåíøåííÿ êðåäèòíî-äåïî-
çèòíîãî ïðåñèíãó íà ô³çè÷íèõ îñ³á, çà-
áåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïîñòðàæ-
äàëèõ â³ä åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, çíèæåííÿ
ïîäàòêîâîãî é àäì³í³ñòðàòèâíîãî òèñêó
íà ìàëèé ³ ñåðåäí³é á³çíåñ, ðîçâèòîê ³

ï³äòðèìêà óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèêà òîâà-
ð³â òà ïîñëóã, çáåðåæåííÿ òà ñòâîðåííÿ
ðîáî÷èõ ì³ñöü, ïðèñêîðåíèé ðîçâèòîê
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â Óêðà¿í³ òà ïî-
êðàùåííÿ æèòòÿ ëþäåé ó ñ³ëüñüê³é ì³ñ-
öåâîñò³

Ãðîìàäñüê³ñòü çíàº, 
ùî ðîáèòè ç âëàäîþ
Êîîðäèíàö³éíèé öåíòð äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì â³ä êðèçè
ðîçïî÷àâ àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü

Á³çíåñìåíè íå ïîä³ëèëè
“Ñòàðèé Ïîä³ë”
Ï³ä âèãëÿäîì ðåêîíñòðóêö³¿ ñêâåðó “×åðâîíà Ïðåñíÿ” 
íà Ïîäîë³ ïëàíóþòü éîãî çàáóäîâó

“Ñàìå íà çáîðàõ 21 ëþòîãî ñòàâñÿ ³í-
öèäåíò, ³ ñïðè÷èíèâ éîãî Âàëåíòèí Ñàõ-
íîâñüêèé — êîëèøí³é ãîëîâà ïîä³ëüñüêî¿
ãðîìàäè. Íåñïîä³âàíî äëÿ âñ³õ â³í âèñòó-
ïèâ ³ç ïðîïîçèö³ºþ ñòâîðèòè ãðîìàä-
ñüêèé êîì³òåò ç êîíòðîëþ çà ä³ÿìè âëà-
äè,— ðîçïîâ³äàâ ïðî ïîä³¿ òîãî äíÿ Ñåð-
ã³é Øåâ÷åíêî.— Ö³º¿ ³í³ö³àòèâè ïîïåðåä-
íüî íå ïîãîäæåíî ç ó÷àñíèêàìè çáîð³â.
Ëþäè çðîçóì³ëè, ùî Ñàõíîâñüêèé ïðàã-
íå ñòâîðèòè ñòðóêòóðó, ÿêà ä³ÿòèìå â³ä
³ìåí³ ãðîìàäè é ôàêòè÷íî çàì³íþâàòèìå
¿¿. Òàêîæ îñòàíí³ì ÷àñîì Âàëåíòèí Ñàõ-
íîâñüêèé ïîðóøóâàâ åëåìåíòàðí³ äåìî-
êðàòè÷í³ íîðìè, äî ÿêèõ çâèêëè â ãðî-
ìàä³: óõâàëþâàâ ð³øåííÿ áåç ïîïåðåäíüî-
ãî îáãîâîðåííÿ, íå äîñëóõàâñÿ äóìêè ³í-
øèõ, ï³ä ÷àñ çáîð³â íå äàâàâ ñëîâà îõî-
÷èì âèñòóïèòè. Ó â³äïîâ³äü íà ñâîºìó ç³-
áðàíí³ àêòèâ³ñòè “Ñòàðîãî Ïîäîëó” äî-
ñòðîêîâî ïðèïèíèëè ïîâíîâàæåííÿ Ñàõ-
íîâñüêîãî òà ïåðåîáðàëè êåð³âíèöòâî”.

Ï³ñëÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ äî ðåäàêö³¿ ãà-
çåòè çâåðíóâñÿ Âàëåíòèí Ñàõíîâñüêèé,
ÿêèé âèêëàâ ñâ³é ïîãëÿä íà ïîä³¿. Â³í çà-
ïåâíèâ, ùî íà çáîðàõ 21 ëþòîãî ïèòàí-
íÿ ïðî ïåðåîáðàííÿ âçàãàë³ íå ðîçãëÿäà-
ëè — öå ìîæóòü ï³äòâåðäèòè ê³ëüêà ñî-
òåíü ïðèñóòí³õ òîä³ ìåøêàíö³â ðàéîíó, à
òàêîæ äèêòîôîííèé çàïèñ çàñ³äàííÿ —
îñê³ëüêè “êåð³âíèöòâà ó áóäü-ÿêèõ òåðè-
òîð³àëüíèõ ãðîìàä, ÿê ³ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó, íå ³ñíóâàëî, íå ³ñíóº ³ àïð³îð³ ³ñ-
íóâàòè íå ìîæå”. “Íà çàãàëüíèõ çáîðàõ
ðîçãëÿäàëè çîêðåìà ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ
êîì³òåòó çàõèñòó ³íòåðåñ³â, ïðàâ òà ñâî-
áîä òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, íåäîâ³ðè êå-
ð³âíèöòâó ðàéðàäè ³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çâåð-
íåííÿ ãðîìàäè ñòîñîâíî çàáîðîíè áóäü-
ÿêî¿ çàáóäîâè âñ³º¿ òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âó-
ëèöü Ùåêàâèöüêî¿, Ìåæèã³ðñüêî¿, Ââå-
äåíñüêî¿ òà Êîñòÿíòèí³âñüêî¿. Áóëè òàêîæ
³ íåçðîçóì³ë³ ïðîâîêàö³¿ ç áîêó íàáëèæå-
íî¿ äî ïàíà Øåâ÷åíêà îñîáè — ìåøêàí-

öÿ Âèøãîðîäà Îëåêñàíäðà Ëÿëüêè”,—
ïîâ³äîìèâ Âàëåíòèí Ñàõíîâñüêèé.

Óñ³ çâèíóâà÷åííÿ “ó ïîðóøåíí³ äåìî-
êðàòè÷íèõ íîðì” â³í òàêîæ â³äêèäàº òà
ââàæàº áåç´ëóçäèìè. “Íåìàº æîäíîãî äî-
êóìåíòà, ÿêèé áè ÿ ï³äïèñàâ îäíîîñîáî-
âî, æîäíîãî ð³øåííÿ, ïðèéíÿòîãî áåç
óçãîäæåííÿ ç ãðîìàäîþ”,— äîäàâ àêòè-
â³ñò. Ï³äòâåðäèâ äóìêó Âàëåíòèíà Ñàõ-
íîâñüêîãî é ³íøèé ïðåäñòàâíèê ³í³ö³-
àòèâíî¿ ãðóïè “Ñòàðîãî Ïîäîëó” — Îëåê-
ñ³é Õîâðàòåíêî: “Ìåí³ ñîðîìíî íàäàâà-
òè êîìåíòàð³ ùîäî ëþäèíè, êîòðà âàæàº
ñåáå óñï³øíèì á³çíåñìåíîì. Õî÷ó â³ääà-
òè Ñåðã³þ Øåâ÷åíêó íàëåæíå çà òå, ùî
äîïîìàãàâ ó 2007 ðîö³ âñòàíîâèòè äèòÿ-
÷èé ìàéäàí÷èê. Àëå öå íå äàº éîìó ïðà-
âà ðîáèòè òàê³ çàÿâè ³ íàéìàòè ëþäåé äëÿ
ïðîâîêàö³é”.

Âîäíî÷àñ ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ïðèïóñêàº,
ùî ñïðîáè âíåñòè ðîçáðàò ó ðóõ àêòèâ³ñ-
ò³â “Ñòàðîãî Ïîäîëó”, ÿê³ âèñòóïàþòü
ïðîòè íèùåííÿ çåëåíî¿ çîíè ðàéîíó, çó-
ìîâëåí³ á³çíåñîâèìè ³íòåðåñàìè ïåâíèõ
îñ³á â “ðåêîíñòóðóêö³¿” ñêâåðó “×åðâîíà
Ïðåñíÿ”. Ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî ñòàëà íå-
ùîäàâíÿ ñåñ³ÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéðàäè, íà
ÿê³é çîêðåìà áóëî çàòâåðäæåíî Ïðîãðàìó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó. Îêðåìèìè ïóíêòàìè â äî-
êóìåíò³ éøëîñÿ ïðî áóä³âíèöòâî â ìåæàõ
çåëåíî¿ çîíè æèòëîâîãî êîìïëåêñó âàðò³ñ-
òþ 67 ìëí ãðí òà ðåêîíñòðóêö³¿ ñêâåðó íà
5 ìëí ãðí. Êèÿíàì äîáðå â³äîìî, ùî ó
ñòîëèö³ ïåðåäáà÷àº ðåêîíñòðóêö³ÿ ñêâå-
ðó — éîãî ïîâíå çíèùåííÿ. Òîæ “Õðå-
ùàòèê” ñòåæèòèìå çà ðîçâèòêîì ïîä³é

Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Нещодавно "Хрещати " повідомляв про події нав оло ромадсь о о
р х "Старий Поділ". У п блі ації від 4 березня б ло ви ладено пози-
цію иянина Сер ія Шевчен а. Він зо рема повідомив, що 21 люто о
відб лися збори територіальної ромади Подільсь о о район , на
я их начебто висловили недовір її ерівни ові Валентин Сахнов-
сь ом , а новим очільни ом обрали саме пана Шевчен а. Та, я
з'яс валося, не всі меш анці Подол з одні з та им тра т ванням по-
дій. Дехто пере онаний, що розбрат піді рівається свідомо. Адже на
он доля с вера, я ий може зни н ти під натис ом заб довни ів.

Громадяни У раїни отові відстоювати свої права
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Ïðîêëÿòòÿ áàíêó “Êè¿â”
Ï³ñëÿ õâîðîáè ïåðøîãî, ñìåðò³ äðóãîãî Íàöáàíê ïðèçíà÷èâ òðåòüîãî
àäì³í³ñòðàòîðà â ïðîáëåìíèé áàíê

Ó÷îðà ÍÁÓ ïðèçíà÷èâ íîâîãî òèì÷à-
ñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà â áàíê "Êè¿â". Ïðî
öå éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ Íàöáàíêó.
"Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà-
¿íè ïîñòàíîâèëî ïðèçíà÷èòè ç 23 áåðåç-
íÿ 2009 ðîêó òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòî-
ðîì áàíêó ô³çè÷íó îñîáó — íåçàëåæíî-
ãî åêñïåðòà (çà äîãîâîðîì ç ÍÁÓ) Ìè-
ðîíåíêà Â³êòîðà Ïåòðîâè÷à",— çàçíà÷àº-
òüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ Íàöáàíêó.

Òàêîæ Íàöáàíê ïîâ³äîìëÿº, ùî ïîâ-
íîâàæåííÿ íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÍÁÓ ïî Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é îáëàñ-
ò³ Àíàòîë³ÿ Ñòåïàíåíêà ïðèïèíåíî ó
çâ'ÿçêó ç éîãî òðèâàëîþ õâîðîáîþ.

Íàãàäàºìî, âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â òèì-
÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà áàíêó "Êè¿â" Âî-
ëîäèìèð Ïîíîìàð ïîìåð â í³÷ ç íåä³ë³
íà ïîíåä³ëîê.

ßê ñòàëî â³äîìî â÷îðà, Âîëîäèìèðà
Ïîíîìàðÿ áóëî çíàéäåíî ìåðòâèì íà
âëàñí³é äà÷³ â Õðèñòèí³âñüêîìó ðàéîí³
×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. Çã³äíî ç îô³ö³éíîþ
âåðñ³ºþ, ïðè÷èíîþ ñìåðò³ ñòàâ ³íôàðêò.

Îäíàê éîãî ñìåðòü äèâíèì ÷èíîì çá³ã-
ëàñÿ ç îïðèëþäíåííÿì ìèíóëîãî òèæíÿ
äàíèìè ïðî íàéá³ëüøèõ áîðæíèê³â áàí-
êó "Êè¿â". Òàê, ìèíóëîãî ÷åòâåðãà, 19 áå-
ðåçíÿ, Âîëîäèìèð Ïîíîìàð çàÿâèâ, ùî
÷åðåç áîðãè íàéá³ëüøèõ ïîçè÷àëüíèê³â
òèì÷àñîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ íå â çìîç³ âè-
ïëàòèòè êîøòè âêëàäíèêàì. Ñåðåä íàé-
á³ëüøèõ áîðæíèê³â Âîëîäèìèð Ïîíîìàð
íàçâàâ ñòîëè÷íó áóä³âåëüíó êîìïàí³þ
"Êè¿â-Æèòëî ²íâåñò", ùî âèííà áàíêó
ìàéæå 700 ìëí ãðí êðåäèò³â òà ùå ïðè-
áëèçíî 100 òèñ. ãðí â³äñîòê³â. Çà ñëîâà-
ìè Âîëîäèìèðà Ïîíîìàðÿ, ö³ êðåäèòè
íàäàíî çà ðàõóíîê äåïîçèò³â ô³çè÷íèõ

îñ³á, ùî âêëàëè ñâî¿ êîøòè â öåé áàíê.
Êð³ì òîãî, Âîëîäèìèð Ïîíîìàð íàçâàâ

ïð³çâèùà òðüîõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ îòðè-
ìàëè ïîçèêó íà ñóìó 20-30 ìëí ãðí: Êî-
âàëü÷óê, Ãîëîòàëî òà ×óìàê. Ö³ ïð³çâè-
ùà, íà ïåðåêîíàííÿ åêñ-òèì÷àñîâîãî àä-
ì³í³ñòðàòîðà, ïîâ'ÿçàí³ ç ðîäèíîþ âëàñ-
íèê³â áàíêó "Êè¿â" — áàòüêà òà ñèíà
Ìàð÷åíê³â. Ñâîºþ ÷åðãîþ Ìèêîëà Ìàð-
÷åíêî â 2006 ðîö³ áàëîòóâàâñÿ çà ñïèñ-
êàìè Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà äî Êè¿âðà-
äè.

Âêëàäíèêè áàíêó "Êè¿â" îô³ö³éí³é âåð-
ñ³¿ ñìåðò³ Âîëîäèìèðà Ïîíîìàðÿ íå â³-
ðÿòü. ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà "Õðåùàòèêó"
ãîëîâà êîì³òåòó "Äèêòàòóðà ïîñòðàæäà-
ëèõ âêëàäíèê³â" (â³í îá'ºäíóº âêëàäíè-
ê³â áàíêó "Êè¿â". — "Õðåùàòèê") Â'ÿ÷å-
ñëàâ Êàðïåíêî, ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî õâî-
ðîáà åêñ-òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà
áàíêó Àíàòîë³ÿ Ñòåïàíåíêà òà ñìåðòü
Âîëîäèìèðà Ïîíîìàðÿ º ëàíêàìè îäíî-
ãî ëàíöþãà. "Ïîêè ñë³äñòâî íå ïîñòàâèòü
êðàïêó â ö³é ñïðàâ³, îäíîçíà÷íèõ âèñ-
íîâê³â ðîáèòè íå ñë³ä, îäíàê íèçêà
îñòàíí³õ ïîä³é äîâêîëà áàíêó "Êè¿â" òà
éîãî áîðæíèê³â ñ³º ùîíàéìåíøå ñóìí³â
ó äèâí³é âèïàäêîâîñò³: ³ òðèâàëà õâîðî-
áà Àíàòîë³ÿ Ñòåïàíåíêà, ³ ñìåðòü Âîëî-
äèìèðà Ïîíîìàðÿ",— ñêàçàâ Â'ÿ÷åñëàâ
Êàðïåíêî. Â³í ââàæàº, ùî ïðàâîîõîðîí-
í³ îðãàíè ìàëè á äàâíî âòðóòèòèñÿ â ñè-
òóàö³þ, îäíàê íå çðîáèëè öüîãî. Òîìó
àêòèâ³ñòè "Äèêòàòóðè ïîñòðàæäàëèõ
âêëàäíèê³â" çâåðòàòèìóòüñÿ äî âñ³õ îðãà-
í³â äåðæàâíî¿ âëàäè, àáè ÿêíàéøâèäøå
áóëî ðîçñë³äóâàíî ä³ÿëüí³ñòü êåð³âíèöòâà
áàíêó "Êè¿â" ³ âèííèõ ïðèòÿãëè äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³. "Íàðàç³ æ ñêëàäàºòüñÿ âðà-

æåííÿ, ùî ñïðàâó ñòîñîâíî ïëàòîñïðî-
ìîæíîñò³ áàíêó "Êè¿â" íàìàãàþòüñÿ íàâ-
ìèñíî çàïëóòàòè ³ çâîë³êàòè ÿêîìîãà äîâ-

øå ÷àñ, àáè âèíí³ îñîáè â ô³íàíñîâèõ
çëîâæèâàííÿõ çìîãëè çàìåñòè ñë³äè",—
ñêàçàâ Â'ÿ÷åñëàâ Êàðïåíêî

В ладни и бан "Київ" не вірять випад овий збі обставин дов ола тимчасових
адміністраторів НБУ

Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â
â³äìîâëÿº ïðîáëåìíèì áàíêàì
Ïðîòå éîãî êîøò³â âñå îäíî ìîæå íå âèñòà÷èòè íà ïîêðèòòÿ âñ³õ äåïîçèò³â

Коштів на всіх
не вистачить

Ó÷îðà "Õðåùàòèêó" ï³äòâåðäè-
ëè ïîøèðåíó íàïåðåäîäí³ ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ïåðåâåäåííÿ "Óêð-
ïðîìáàíêó" ç êàòåãîð³¿ ó÷àñíèê³â
Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â äî
êàòåãîð³¿ òèì÷àñîâèõ ó÷àñíèê³â.

Óò³ì, ÿê ïîâ³äîìèëè íàø³é ãàçå-
ò³ ó ïðåñ-ñëóæá³ Ôîíäó, âñ³ ãà-
ðàíòîâàí³ äåðæàâîþ êîøòè çà äå-
ïîçèòíèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè áàí-
êó áóäå âêëàäíèêàì âèïëà÷åíî.
Ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ïî-
äàëüøî¿ ñï³âïðàö³ Ôîíäó òà "Óêð-
ïðîìáàíêó" áóëî ïðèéíÿòî äåðæ-
ñëóæáîâöÿìè ÷åðåç íåâèêîíàííÿ
áàíêîì åêîíîì³÷íèõ íîðìàòèâ³â.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â Ôîí-
äó, àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ
³ â ³íøèõ áàíêàõ, ÿêèì Ôîíä
ïðèñâî¿â ñòàòóñ "òèì÷àñîâîãî"
ó÷àñíèêà Ôîíäó: "Îäåñà-Áàíê",
"Ïðè÷îðíîìîð’ÿ", "Íàäðà", "Íà-
ö³îíàëüíèé êðåäèò", "Ô³íàíñîâèé
Ñîþç Áàíê".

Òà íàâ³òü ïîïðè ãàðàíòóâàííÿ
âèïëàòè ãàðàíòîâàíî¿ ñóìè âêëà-
ä³â, êîøò³â, ùî ¿õ ìàº Ôîíä äëÿ
öèõ ïîòðåá, íå âèñòà÷èòü. Àäæå
äåïîçèòíèé ïîðòôåëü ëèøå 10
íàéá³ëüøèõ áàíê³â êðà¿íè íà ïî-
÷àòêó ðîêó ñòàíîâèâ ìàéæå 15
ìëðä ãðí. "ÍÁÓ õîò³â çá³ëüøèòè
êàï³òàë Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ
âêëàä³â. Íàðàç³ æ â³í ñòàíîâèòü
áëèçüêî 3 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, âîä-
íî÷àñ ëèøå äåïîçèòí³ çîáîâ’ÿ-
çàííÿ ïî áàíêó "Íàäðà" â ê³ëüêà
ðàç³â ïåðåâèùóþòü öþ ñóìó",—
ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" ô³íàíñî-
âèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ "Ïðîñòî-
áàíê Êîíñàëòèíã" Îëåêñàíäð Ñº-
äèõ.

Ïðîòå, çà éîãî ñëîâàìè, Íàö³î-
íàëüíèé áàíê íàìàãàºòüñÿ ï³ä-

òðèìàòè ë³êâ³äí³ñòü áàíê³â ðåô³-
íàíñóâàííÿì, íà ùî âæå áóëî âè-
òðà÷åíî ìàéæå 70 ìëðä ãðí. Çà-
âäÿêè öüîìó âäàñòüñÿ óíèêíóòè
áàíêðóòñòâà ñèñòåìíèõ áàíê³â.
Òîìó âêëàäíèêàì â³ò÷èçíÿíèõ
áàíê³â íå ñë³ä íàäòî ïåðåéìàòè-
ñÿ: "Íàöáàíê òîìó ³ ââîäèòü òèì-
÷àñîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿ â áàíêàõ, àáè
ï³äâèùèòè ë³êâ³äí³ñòü çàëó÷åí-
íÿì êîøò³â àáî äåðæàâè, àáî
ïðèâàòíèõ ³íâåñòîð³â".

Проблеми через
бор и

Çã³äíî ç äàíèìè Íàö³îíàëüíî-
ãî áàíêó Óêðà¿íè, íà ïî÷àòîê áå-
ðåçíÿ ð³âåíü ïðîáëåìíî¿ àáî ñóì-
í³âíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ íàñåëåííÿ
ñòàíîâèâ 22,6 ìëðä ãðí. Ðàçîì ç
òèì, çà äàíèìè êîëåêòîðñüêèõ
êîìïàí³é, âïðîäîâæ îñòàíí³õ ì³-
ñÿö³â îáñÿã ïðîáëåìíî¿ çàáîðãî-
âàíîñò³ ó êðà¿í³ çá³ëüøèâñÿ ìàé-
æå íà 5 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü (25,4%)
³ äîñÿã óæå 40 ìëðä ãðí. Òàêó ð³ç-

íèöþ êîëåêòîðè ïîÿñíþþòü ïðè-
õîâóâàííÿì äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî òàê³ ïðîáëåìí³ êðåäèòè ç
áîêó áàíê³â. Çà ñëîâàìè áàíê³â-
ñüêèõ àíàë³òèê³â, ïðîáëåìíà çà-
áîðãîâàí³ñòü íàäàë³ áóäå ëèøå
çðîñòàòè. ×åðåç öå áàíêàì âñå
ñêëàäí³øå áóäå âïîðàòèñÿ ç íåþ
â òîé ÷àñ, ÿê êîøò³â ðåô³íàíñó-
âàííÿ ìîæå íå âèñòà÷èòè íà ïî-
êðèòòÿ âèòðàò íà âèïëàòó äåïî-
çèò³â ïîçè÷àëüíèêàì òà â³äñîòê³â
çà íèìè

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Я стало відомо "Хрещати ", попри отримання "У р-
промбан ом" стат с тимчасово о часни а Фонд а-
рант вання в ладів, в ладни и отримають свої ошти
разі бан р тства цьо о бан . Та им чином, раніше по-
ширена інформація про те, що Фонд не відш одов ва-
тиме в лади низ и бан ів, не відповідає дійсності.
Проте, за словами аналіти ів, наразі проблеми з лі -
відністю мають понад 50 бан ів, 30 з я их невдовзі
мож ть ввести тимчасов адміністрацію. Та попри
значні ошти, що а м льовані в Фонді, вони не змо-
ж ть по рити навіть зобов’язання проблемно о бан
"Надра".

Розмір арантованої с ми від-
ш од вання за в ладами, в лю-
чаючи відсот и, становить на-
разі 150 тисяч ривень. Наразі
до Фонд арант вання в ладів
входять 178 часни ів. Фонд на-
разі здійснює відш од вання
в ладни ам бан ів "Інтер онти-
нентбан ", "Київсь ий нівер-
сальний бан " та "Європей-
сь ий бан розвит та заощад-
жень".

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Учора с андал дов ола с мнозвісно о бан "Київ" продовжився но-
вими обставинами. Та , на місце е с-тимчасово о адміністратора
бан Анатолія Степанен а НБУ призначив ново о адміністратора.
Стали відомі й обставини смерті ви он вача обов'яз ів тимчасово о
адміністратора бан Володимира Пономаря. В ладни и не вірять
офіційній версії смерті Володимира Пономаря і пов'яз ють її з опри-
людненням ним спис боржни ів "Києва", через що бан не може
виплатити депозити.
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Âàñèëü ÞÐ×ÈØÈÍ:

“Íå äóìàþ, ùî ñòàíåòüñÿ
ïîâíà â³äìîâà ÌÂÔ 
â³ä Óêðà¿íè”
Äèðåêòîð åêîíîì³÷íèõ ïðîãðàì Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó 
åêîíîì³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ì. Ðàçóìêîâà 
ïðî åêîíîì³÷íó äèíàì³êó êðà¿íè

— ×è ìîæíà äîâ³ðÿòè ðåé-
òèíãîâèì àãåíòñòâàì, ÿê³ îö³-
íþþòü ñòàí óêðà¿íñüêî¿ åêîíî-
ì³êè â ö³ëîìó òà îêðåìèõ ñòðóê-
òóð ïðèâàòíîãî ñåêòîðó åêîíî-
ì³êè?

— Ââàæàþ, ùî íå ò³ëüêè
ìîæíà, à é òðåáà. Çâè÷àéíî,
íå âàðòî àáñîëþòèçóâàòè,
àäæå â öèõ ðåéòèíãàõ çàâæäè
ïðèñóòí³é ïîë³òè÷íèé àñïåêò.
Êð³ì òîãî, êð³ì ðåéòèíãîâèõ
àãåíòñòâ, ³ñíóº ö³ëà íèçêà ³í-
øèõ ³íñòèòóò³â, ùî îö³íþþòü
ð³çí³ àñïåêòè á³çíåñ-ñåðåäîâè-
ùà êðà¿íè, ðîçðàõîâóþ÷è â³ä-
ïîâ³äí³ ïîêàçíèêè. Íàïðè-
êëàä, ³íäåêñ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³, êîðóïö³¿, ñïðèÿííÿ
êîíêóðåíö³¿, åêîíîì³÷íî¿ ñâî-
áîäè òîùî. Çàçâè÷àé õàðàêòåð
çíà÷åíü öèõ ³íäåêñ³â çá³ãàºòü-
ñÿ ç îö³íêàìè, ÿê³ ðîáëÿòü
ðåéòèíãîâ³ àãåíòñòâà. Ñàìå öå
º ñâ³ä÷åííÿì ¿õ îá’ºêòèâíîñò³
â îö³íö³ ñòàíó óêðà¿íñüêî¿
åêîíîì³êè.

— ßêèì ñàìå ÷èíîì åêîíî-
ì³÷íà êðèçà ìîæå çàøêîäèòè
ïåðåñ³÷íèì óêðà¿íöÿì?

— Ïèòàííÿ íåïðîñòå. Òðåáà
ç’ÿñóâàòè, ùî ìàºòüñÿ íà óâà-
ç³ ó âèïàäêó ðîçìîâè ïðî äå-
ôîëò. ßêùî éäåòüñÿ ïðî äåð-
æàâíèé áîðã, òî â³í â Óêðà¿íè
íåçíà÷íèé — ïðèáëèçíî
12—13 % â³ä ÂÂÏ. Öå äîâãèé
äåðæàâíèé áîðã, òîáòî ì³ñòèòü
ìåíøèé ðèçèê. Âîäíî÷àñ, ÿê-
ùî çãàäàòè, ùî Óêðà¿íà ìàº
çíà÷í³ êîðïîðàòèâí³ áîðãè ç
áîêó ï³äïðèºìñòâ-ìîíîïîë³-
ñò³â, òî ó âèïàäêó âèíèêíåí-
íÿ óñêëàäíåíü äåðæàâà íå â³ä-

ìîâèòüñÿ â³ä íèõ ³ ïîâèííà
áóäå ô³íàíñóâàòè çîáîâ’ÿçàí-
íÿ öèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó öüîìó
ðàç³ íåãàòèâíèì ÷èííèêîì º
òå, ùî ìè íå çíàºìî ñòðóêòó-
ðè êîðïîðàòèâíîãî óêðà¿í-
ñüêîãî áîðãó, â³äïîâ³äíî çíî-
âó ìîæå âèíèêíóòè ñèòóàö³ÿ
êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñò³ òåðì³-
íîâî¿ âèïëàòè çàáîðãîâàíîñò³,
ÿêà ðîçêðó÷óº âàëþòíèé êóðñ.
Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó ðèçèê íå-
ïëàòîñïðîìîæíîñò³ Óêðà¿íè
ñïðàâä³ âèñîêèé.

— À ÿêà ñèòóàö³ÿ ³ç âíóòð³ø-
í³ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè?

— Òóò ðèçèêè íàäçâè÷àéíî
âèñîê³, àäæå âæå çàðàç ìè áà-
÷èìî, ùî â³äáóâàþòüñÿ çà-
òðèìêè ç âèïëàòîþ çàðîá³òíî¿
ïëàòè, áàãàòî óêðà¿íö³â íå ìî-
æóòü ïëàòèòè çà êðåäèòàìè.
Ïëàòîñïðîìîæí³ñòü òà ô³íàí-
ñîâà äèñöèïë³íà ñóòòºâî ïî-
ã³ðøóþòüñÿ. Ïî ñóò³, ëþäè ìî-
æóòü çàëèøèòèñÿ áåç êâàðòèð,
ñêîðîòÿòüñÿ íàäõîäæåííÿ äî
áþäæåò³â ðàçîì ç ìîæëèâîñ-
òÿìè âèïëà÷óâàòè ïåíñ³¿ òî-
ùî. Òàêå ïîðóøåííÿ ô³íàí-
ñîâèõ ïîòîê³â áóäå â³äðàçó â³ä-
÷óòíèì, ³ íàâ³òü ò³, õòî ï³äòðè-
ìóº ñâîþ ïëàòîñïðîìîæí³ñòü,
â³ä÷óþòü íà ñîá³ âñ³ ö³ íåãà-
ðàçäè. Ùîäî çîâí³øíüîãî ñåê-
òîðó, íàéá³ëüø ñóòòºâî ñòàí
äåôîëòó â³ä³á’ºòüñÿ íà êóðñ³
ãðèâí³, ÿêà çàðàç ïåðåáóâàº ï³ä
âèñîêèì äåâàëüâàö³éíèì òèñ-
êîì. Ìîæóòü ïîâòîðèòèñÿ

øîêè, ÿê³ ìàëè ì³ñöå âîñåíè
2008 ðîêó.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ùî
ñòàíåòüñÿ ç â³ò÷èçíÿíîþ åêîíî-
ì³êîþ, ÿêùî ÌÂÔ íå íàäàñòü
Óêðà¿í³ äðóãèé êðåäèòíèé
òðàíø?

— ÌÂÔ íå âïåðøå ïðàöþº
ç Óêðà¿íîþ ³ çíàº, ùî íàøà
êðà¿íà íå º âç³ðöåì ô³íàíñî-
âî¿ äèñöèïë³íè òà âèêîíàííÿ
âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü.
Çâàæàþ÷è íà öå, ôàõ³âö³
ÌÂÔ ÷³òêî öå ðîçóì³ëè òà
óñâ³äîìëþâàëè ç ñàìîãî ïî-
÷àòêó. ßêùî ÌÂÔ óæå ïî÷àâ
ïðàöþâàòè ç íàìè, òî, çðîçó-
ì³ëî, â³ä÷óâàº ïåâíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü. ² ÿêùî ñòàíåòüñÿ
ïðîâàë ïðîãðàì äîïîìîãè, öå
ìîæå â³äáèòèñÿ íà ³ì³äæ³ îð-
ãàí³çàö³¿. Êð³ì òîãî, Óêðà¿íà
ïîñ³äàº ïîì³òíå ì³ñöå â ñèñ-
òåì³ êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ,
³ íå äóìàþ, ùî â³äáóäåòüñÿ
ïîâíà â³äìîâà ÌÂÔ â³ä
Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, íàéá³ëüø
³ìîâ³ðíèì º òå, ùî ð³øåííÿ
ïðî äðóãèé òðàíø áóäå ïðèé-
ìàòèñÿ íåñêîðî, ï³ñëÿ ö³ëî¿
íèçêè ìîí³òîðèíã³â. Çíà÷ó-
ù³ñòü öèõ êîøò³â âèñîêà,
àäæå éäåòüñÿ ïðî 1,9 ì³ëüÿð-
äà äîëàð³â. Âàæëèâó ðîëü â³-
ä³ãðàº ³ ïñèõîëîã³÷íà ñêëàäî-
âà. Òàê, â óìîâàõ çàòðèìêè
ïåðåãîâîð³â ç ÌÂÔ áàãàòî ³í-
âåñòîð³â ïîáîÿòüñÿ âêëàäàòè
êîøòè â Óêðà¿íó. Ñï³âïðàöÿ
ç ÌÂÔ º äëÿ íèõ ïîòóæíèì
ñèãíàëîì.

— ßêèì ÷èíîì öå âïëèâàº íà
ñï³âïðàöþ ç ³íøèìè êðåäèòîðà-
ìè Óêðà¿íè?

— Ëîã³êà â³äíîñèí ïîëÿãàº â
òàêîìó: ÿêùî Óêðà¿íà íå ìî-
æå ñï³âïðàöþâàòè ç ÌÂÔ, òî
ïðîöåñ îòðèìàííÿ êðåäèò³â ç
³íøèõ êðà¿í áóäå äóæå óñêëàä-
íåíî. Êð³ì òîãî, ïðîãðàìè,
ùî ¿õ ô³íàíñóº Ñâ³òîâèé áàíê,
òåæ ïîâ’ÿçàí³ ç ðåçóëüòàòèâ-
í³ñòþ ñï³âïðàö³ êðà¿íè ç
ÌÂÔ. Ó ñâ³ò³ òàê³ ïðàâèëà º
çàãàëüíèìè. Òîìó äåìîíñòðà-
ö³ÿ ñï³âïðàö³ ³íñòèòóò³â º äó-
æå âàæëèâîþ.

— ×è ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè
íà ïîêðàùàííÿ åêîíîì³÷íîãî
ñòàíó êðà¿íè?

— Çâ³ñíî, ðîçðàõîâóâàòè
ìîæíà, õî÷à éìîâ³ðí³ñòü öüî-
ãî äóæå íèçüêà. Íà ïåðøîìó
ì³ñö³ ìàº ñòîÿòè ïðèïèíåííÿ
ñâàðêè ì³æ ã³ëêàìè âëàäè. Öå
º ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíîþ óìî-
âîþ, áåç íå¿ áóäü-ÿê³ ä³¿ òà çà-
õîäè íå äàäóòü ðåçóëüòàò³â. Ðå-
àëüí³ñòü òîãî, ùî öå ñòàíåòü-
ñÿ, º íèçüêîþ. Ìîæíà, çâ³ñíî,
ãîâîðèòè ïðî íåîáõ³äí³ñòü
ñòèìóëþâàííÿ ìàëîãî òà ñå-
ðåäíüîãî á³çíåñó, äåðåãóëÿö³¿,
ïîäàòêîâî¿ ðåôîðìè, ï³äòðèì-
êè àãðàðíîãî ñåêòîðó òîùî,
ïðîòå â îñíîâ³ ðîçâ’ÿçàííÿ íà-
øèõ ïðîáëåì óñå æ ëåæèòü ïî-
ë³òè÷íå ïîðîçóì³ííÿ

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

Óêðà¿íó 
î÷³êóº áóì 
³íòåðíåò-ïðîäàæ³â

Çà ñëîâàìè ìàðêåòîëîã³â, ÷åðåç åêîíîì³÷-
íó êðèçó â ïîòî÷íîìó ðîö³ ìîæíà ÷åêàòè íà
áóì ³íòåðíåò-ïðîäàæ³â. Äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî
ðîêó ê³ëüê³ñòü ïîêóïîê ÷åðåç ìåðåæó ìîæå
çá³ëüøèòèñÿ íà 20—30 â³äñîòê³â. Ïî-ïåðøå,
çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, öå ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåîð³-
ºíòàö³ºþ ñïîæèâ÷èõ óïîäîáàíü. Àäæå ðàí³-
øå òîðãîâåëüí³ íàäáàâêè ï³äïðèºìö³â ðîç-
äð³áíî¿ òîðã³âë³ áóëè äîñòóïí³ á³ëüøîñò³ ñïî-
æèâà÷³â. Íàðàç³ æ ÷åðåç âèñîê³ ðîçäð³áí³ ö³-
íè òîâàðè òà ïðîäóêö³ÿ øèðîêîãî âæèòêó íå
ðîçïðîäàþòüñÿ. Â òîé ñàìèé ÷àñ âàðò³ñòü òî-
âàð³â, ùî ïðîäàþòüñÿ â ìåðåæ³, ìåíøà íà
20—35 %. Ïî-äðóãå, çá³ëüøåííÿ ïîïèòó íà
ðîçäð³áíèé ïðîäàæ ÷åðåç ³íòåðíåò ïîâ’ÿçà-
íå ç³ çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ ïîñò³éíèõ êîðèñ-
òóâà÷³â Óñåñâ³òíüî¿ ìåðåæ³. Òàê, çà äàíèìè
â³ò÷èçíÿíèõ êîíñàëòèíãîâèõ àãåíòñòâ, ïðî-
òÿãîì ìèíóëîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ùî
êîðèñòóþòüñÿ ³íòåðíåòîì, çá³ëüøèëàñÿ ìàé-
æå íà äâà ì³ëüéîíè. Â³ä ïî÷àòêó æ öüîãî ðî-
êó öÿ öèôðà çá³ëüøèëàñÿ ùå ìàéæå íà 3 â³ä-
ñîòêè ³ íàðàç³ ñòàíîâèòü ïîíàä ñ³ì ì³ëüéî-
í³â ïîñò³éíèõ â³äâ³äóâà÷³â ³íòåðíåò-ñàéò³â.
Ïðè÷îìó ïîíàä 65 % óêðà¿íö³â, êîòð³ ìàþòü
äîñòóï äî ³íòåðíåòó, æèâóòü ó Êèºâ³

Îðåíäà äàë³ 
äåøåâøàº

Â Óêðà¿í³ äî ê³íöÿ ðîêó î÷³êóºòüñÿ ïàä³í-
íÿ îðåíäíèõ ñòàâîê íà òîðãîâåëüí³ ïðèì³-
ùåííÿ äî 50 %. Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äîìèëà
ñòàðøèé êîíñóëüòàíò ç³ ñòðàòåã³÷íîãî êîí-
ñàëòèíãó òà îö³íêè óêðà¿íñüêîãî ïðåäñòàâ-
íèöòâà ì³æíàðîäíî¿ êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïà-
í³¿ â ñôåð³ êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³ CB
Richard Ellis Ìàðèíà Êðåñò³í³íà. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, öüîãî ðîêó î÷³êóºòüñÿ çíèæåííÿ âàð-
òîñò³ îðåíäè íà 50—60 % ó íåóñï³øíèõ òîð-
ãîâèõ öåíòðàõ ó ðåã³îíàõ ³ ñòîëèö³ òà íà
30—40 % — ó òîðãîâèõ öåíòðàõ ç ÿê³ñíîþ
êîíöåïö³ºþ. Ñòàá³ë³çàö³ÿ îðåíäíèõ ñòàâîê
â³äáóäåòüñÿ íàïðèê³íö³ öüîãî ðîêó, ïðîãíî-
çóº åêñïåðò. Âîíà òàêîæ â³äì³òèëà, ùî ñåðåä
òåíäåíö³é öüîãî ðîêó — ïåðåõ³ä â³ä ô³êñî-
âàíî¿ äî ïëàâàþ÷î¿ ñòàâêè îðåíäè òîðãîâåëü-
íèõ ïëîù (ô³êñîâàíà ñòàâêà ïëþñ â³äñîòîê
â³ä îáîðîòó), à òàêîæ ïåðåõ³ä â³ä ïðèâ’ÿçêè
äî äîëàðà àáî ºâðî äî ðîçðàõóíê³â ó íàö³î-
íàëüí³é âàëþò³. Çà äàíèìè êîìïàí³¿, âë³òêó
2008 ðîêó ñåðåäí³ ñòàâêè äëÿ ñåêö³é ïëîùåþ
100—250 êâ. ì ó êè¿âñüêèõ ÒÖ ³ç âäàëîþ êîí-
öåïö³ºþ ñòàíîâèëè $150—250/êâ. ì íà ì³-
ñÿöü. Ñòàâêè â ìåíø óñï³øíèõ ïðîåêòàõ ïå-
ðåáóâàëè â ä³àïàçîí³ $80—100/êâ. ì íà ì³-
ñÿöü. Ïðè öüîìó îðåíäí³ ñòàâêè ó âåëèêèõ
ðåã³îíàëüíèõ ì³ñòàõ áóëè íà 20—30 % íèæ-
÷³, í³æ ó Êèºâ³

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
â³äçâ³òóâàëà 
ïðî êîøòè ÌÂÔ

Ó÷îðà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî çàÿâèëà, ùî “æîäíî¿ êîï³éêè ïåð-
øîãî òðàíøó ÌÂÔ íå âèòðà÷åíî”. “Ïåð-
øèé òðàíø ñüîãîäí³ íå âèêîðèñòàíî. Æîä-
íî¿ êîï³éêè íå âèòðà÷åíî. Â³í ïåðåáóâàº ó
çîëîòîâàëþòíîìó ðåçåðâ³”,— çàïåâíèëà ïà-
í³ Òèìîøåíêî. Êð³ì òîãî, ïðåì’ºð çàçíà÷è-
ëà, ùî “äðóãèé òðàíø íàì íåîáõ³äíî îäåð-
æàòè íàéáëèæ÷èìè òèæíÿìè”. Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ñïîä³âàºòüñÿ, ùî
âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ Óêðà¿íà âèêîíàº ðå-
êîìåíäàö³¿ Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîí-
äó, òîæ éîãî ì³ñ³ÿ ïîâåðíåòüñÿ äî êðà¿íè.
Ìèíóëîãî òèæíÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
Þë³ÿ Òèìîøåíêî âèñëîâèëà ñïîä³âàííÿ, ùî
ÌÂÔ íàéáëèæ÷èìè òèæíÿìè â³äíîâèòü
ñï³âïðàöþ ç Óêðà¿íîþ ³ âèä³ëèòü äðóãèé
òðàíø êðåäèòó

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Затрим а з виділенням
У раїні др о о транш
редит МВФ обтяж є й
без то о с ладн е о-
номічн сит ацію. По-
при незначне ріплен-
ня ривні, що сталося
два тижні том , націо-
нальна валюта переб -
ває під тис ом і знов
продовж є знецінюва-
тися. По ірш ється ди-
намі а виробництві,
переробній ал зі, бан-
івсь ом се торі та ін.
Разом з тим, через
про нози о ремих ана-
літи ів щодо можливо о
дефолт У раїни поси-
люється пані а серед
населення. Я розвива-
тиметься сит ація на-
далі та чи є підстави
для пані и, “Хрещати-
” розповів дире тор

е ономічних про рам
Центр ім. Раз м ова
Василь Юрчишин.
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хрещатик

Про відміну пункту 87 рішення 
Київської міської ради від 10.07.2003
№ 638/798 “Про надання і вилучення 

земельних ділянок та припинення права 
користування землею”

Рішення Київської міської ради № 301/301 від 18 вересня 2008 року

Згідно з протоколом засідання робочої комісії по перевірці використання товариством з обмеженою від�
повідальністю “Готель” земельних ділянок на вул. Щербакова, 53�д та 57�д у Шевченківському районі м.
Києва (на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.07.2004 № 1385), зва�
жаючи на численні скарги громадян, керуючись статтями 8, 9, 416 Цивільного кодексу України, статтею
22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статтею 26 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188 Господарського кодексу
України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Â³äì³íèòè ïóíêò 87 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.07.2003 ¹ 638/798
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

2. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãîòåëü” íàäàòè çãî-
äó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.11.2003 ¹ 91-6-00190.

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

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãîòåëü” ïðî
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ó ðàç³,
ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâëåíèé
çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷èòè ï³äãî-
òîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
14.11.2003 ¹ 91-6-00190 äî Ãîñïîäàðñüêî-
ãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий Про передачу громадянці 

Пителіній Людмилі Василівні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Марганецькій, 42 у Дніпровському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 187/187 від 28 серпня 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 ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³,
îáìåæåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ,
Ë³òèíñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
à ñàìå: òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îáãðóíòóâàííÿì, âèëó÷è-
òè ³ç òåðèòîð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðå-
âåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì
äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³ä-
íî äî ì³ñòîáóä³âíîãî îáãðóíòóâàííÿ, çà-
òâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40

Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì
¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó
(ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî
îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2010 òà
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå
ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006
¹ 667).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ïèòåë³í³é Ëþäìèë³ Âàñèë³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ìàðãàíåöüê³é, 42 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïèòåë³í³é
Ëþäìèë³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 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. Ìàðãàíåöüê³é, 42 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Ïèòåë³í³é Ëþäìèë³ Âà-
ñèë³âí³:

Про згоду на передачу жилих будинків, 
службового житла комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 253/253 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статті 319, частини другої статті 327 Цивільного кодексу України, частини другої статті 11
Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 30 частини першої статті 26, частини
п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Акціонер�
ного товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 19.12.07 № 5466/0/2�07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó
ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà æèë³ áóäèíêè
òà ñëóæáîâå æèòëî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî
çàêð³ïëåí³ íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-
íÿ çà Àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì õîëäèí-
ãîâîþ êîìïàí³ºþ “Êè¿âì³ñüêáóä”, çã³äíî
ç äîäàòêàìè 1, 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç Àêö³î-
íåðíèì òîâàðèñòâîì õîëäèíãîâîþ êîìïà-
í³ºþ “Êè¿âì³ñüêáóä” çä³éñíèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷å-
íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу громадянину 
Білоусу Юрію Петровичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Леніна в с. Троєщина у Деснянському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 342/342 від 18 вересня 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 Á³ëîóñó Þð³þ Ïåòðîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà â ñ. Òðîºùè-
íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Á³ëîóñó Þð³þ
Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà â ñ. Òðîºùè-
íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Á³ëîóñó Þð³þ Ïåòðîâè-
÷ó:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ 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 31.08.2007 ¹ 19-9038, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 30.10.2007
¹ 3332, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 16.01.2008 ¹ 261, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
14.12.2007 ¹ 9565, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 10.01.2008 ¹ 05-
08/32, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 15.02.2008 ¹ 05-2802.

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, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 
Чітаху Юрію Вячеславовичу у приватну 

власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Літинському, 7 у Дніпровському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 182/182 від 28 серпня 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 ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³,
îáìåæåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ,
Ë³òèíñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
à ñàìå: òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, âèëó÷è-
òè ³ç òåðèòîð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðå-
âåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì
äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êëþ÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî
çåìëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³ä-
íî äî ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, çà-
òâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åí-
íÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîí-
äó (ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà
“Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-
2006 òà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî”
â³ä 26.12.2006 ¹ 663).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó ×³òàõó Þð³þ Âÿ÷åñëàâîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 7 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×³òàõó Þð³þ
Âÿ÷åñëàâîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 7 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó ×³òàõó Þð³þ Âÿ÷åñëà-
âîâè÷ó:

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

7.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10911, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
23.11.2007 ¹ 9706, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
06.12.2007 ¹ 05-08/9612, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 23.08.2007 ¹ 2638,
Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2006, êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 663, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 24.01.2008 ¹ 05-2667.

Про передачу громадянину 
Шуніну Михайлу Сергійовичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Марганецькій, 38 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 188/188 від 28 серпня 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 ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³,
îáìåæåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ,
Ë³òèíñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
à ñàìå: òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, âèëó÷è-
òè ³ç òåðèòîð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðå-
âåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì
äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êëþ÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî
çåìëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³ä-
íî äî ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, çà-
òâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åí-
íÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîí-
äó (ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà
“Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-
2020 òà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî”
â³ä 26.12.2006 ¹ 667).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Øóí³íó Ìèõàéëó Ñåðã³éîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ìàðãàíåöüê³é, 38 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Øóí³íó Ìè-
õàéëó Ñåðã³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàðãàíåöüê³é, 38
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Øóí³íó Ìèõàéëó Ñåð-
ã³éîâè÷ó:

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

7.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10916, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
23.11.2007 ¹ 9694, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
06.12.2007 ¹ 05-08/9613, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 23.08.2007 ¹ 2613,
Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2020, êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.11.2006 ¹ 667, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 24.01.2008 ¹ 05-2670.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â
ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7.7. 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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

8. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.2. 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.

7.3 Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10915, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
23.11.2007 ¹ 9681, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 06.12.2007
¹ 05-08/9730, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà
“²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà” â³ä 17.09.2007 ¹ 2871, Êè¿âñüêîãî
êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áó-
ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2010, êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 667, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 14.01.2008 ¹ 05-2625.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7.7. 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”.

8. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â
ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7.7. 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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

8. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про відміну рішення 

Київської міської ради від 10.07.2003 
№ 638@2/798 “Про надання і вилучення 

земельних ділянок та припинення права 
користування землею”

Рішення Київської міської ради № 302/302 від 18 вересня 2008 року

Згідно з протоколом засідання робочої комісії по перевірці використання товариством з обмеженою від�
повідальністю “Готель” земельних ділянок на вул. Щербакова, 53�д та 57�д у Шевченківському районі 
м. Києва (на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.07.2004 № 1385),
зважаючи на численні скарги громадян, керуючись статтями 8, 9, 416 Цивільного кодексу України, стат�
тею 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статтею 26 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188 Господарського ко�
дексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 10.07.2003 ¹ 638-2/798 “Ïðî íà-
äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãîòåëü” íàäàòè çãî-
äó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.11.2003 ¹ 91-6-00189.

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

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãîòåëü” ïðî
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ó ðàç³
ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâëåíèé
çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷èòè ï³äãî-
òîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
14.11.2003 ¹ 91-6-00189 äî Ãîñïîäàðñüêî-
ãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 18.10.2007 № 1009/3842
Рішення Київської міської ради № 297/297 від 18 вересня 2008 року

У зв’язку з допущеною технічною помилкою Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.10.2007 ¹ 1009/3842,
à ñàìå:

— íàçâó þðèäè÷íî¿ îñîáè ïî òåêñòó ð³-
øåííÿ ÷èòàòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Óêðà¿í-
ñüê³é Óí³îíí³é Êîíôåðåíö³¿ Öåðêâè Àä-
âåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки 

Національній академії Служби безпеки України
для будівництва прибудови житлового 

будинку з підземною автостоянкою 
до існуючого будинку@гуртожитку 

із реконструкцією гуртожитку під житло 
у пров. Лабораторному, 6 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 293/293 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення Національної
академії Служби безпеки України від 28.07.2007 № 29/16�5480, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 2 ðîêè ç 24.10.2007 äîãî-
â³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ïðîâ. Ëàáî-
ðàòîðíîìó, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà â³ä 22.10.2002 ¹ 82-6-00062, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Íàö³î-
íàëüíîþ àêàäåì³ºþ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà-
¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 27 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.07.2002 ¹ 119/119
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ” òà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 16.03.2006 ¹ 283/3374 “Ïðî ïîíî-
âëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 22.10.2002 ¹ 82-6-00062, óêëàäåíîãî ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Íàö³îíàëü-
íîþ àêàäåì³ºþ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè”.

2. Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ Ñëóæáè áåçïå-
êè Óêðà¿íè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.10.2002 ¹ 82-6-00062.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Мазурчуку Костянтину Леонідовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Літинському, 9 у Дніпровському районі

Рішення Київської міської ради № 180/180 від 28 серпня 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 ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³, îáìå-
æåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ, Ë³òèí-
ñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,

çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, âèëó÷èòè ³ç òåðèòî-
ð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-

òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî
äî ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, çàòâåð-
äæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2005 òà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 662).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìàçóð÷óêó Êîñòÿíòèíó Ëåîí³äîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 9 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàçóð÷óêó
Êîñòÿíòèíó Ëåîí³äîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 9 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ìàçóð÷óêó Êîñòÿíòèíó
Ëåîí³äîâè÷ó:

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

7.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÃÎ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

7.3. 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.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10899, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
23.11.2007 ¹ 9687, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 06.12.2007 ¹ 05-
08/9617, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
23.08.2007 ¹ 2644, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëü-
íîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2005, êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³-
ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006
¹ 662, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 14.01.2008 ¹ 05-2631.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. 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.

7.7. 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”.

8. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження 
Порядку відшкодування збитків 

за порушення благоустрою при митті 
автотранспортних засобів поза спеціально 

обладнаними для цього місцями
Рішення Київської міської ради № 54/1109 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України “Про благоустрій
населених пунктів” та з метою відновлення благоустрою та поліпшення санітарного стану столиці Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ
çáèòê³â çà ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ ïðè
ìèòò³ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïîçà ñïå-
ö³àëüíî îáëàäíàíèìè äëÿ öüîãî ì³ñöÿìè
çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âæèâàòè ä³ºâèõ çàõîä³â ùîäî ïðè-
òÿãíåííÿ âèííèõ îñ³á äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ ïðè ìèòò³ àâ-
òîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïîçà ñïåö³àëüíî
îáëàäíàíèìè äëÿ öüîãî ì³ñöÿìè.

2.2. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ðàõóíîê äëÿ çàðàõóâàííÿ äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó ïëàòè çà â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â

çà ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ ïðè ìèòò³ àâ-
òîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïîçà ñïåö³àëüíî
îáëàäíàíèìè äëÿ öüîãî ì³ñöÿìè.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради



1100 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  25 березня 2009

Про передачу громадянину 
Лешку Святославу Ігоровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Літинському, 11 у Дніпровському 

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 218/218 від 28 серпня 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 розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 26.04.2007 № 07/4@74вих@07

на рішення Київської міської ради 
від 15.07.2004 № 421/1831 

“Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “АвтоНафта”

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автозаправного комплексу

на перетині вулиць Вишгородської 
та Резервної в Оболонському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 310/310 від 18 вересня 2008 року

Про внесення змін до рішень Київради 
від 29.11.01 № 151 /1585 від 27.12.01

№ 208/1642 з питань формування 
комунального майна

Рішення Київської міської ради № 257/257 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
збереження комунального майна Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
29.11.01 ¹ 151/1585 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ïåðåë³êó íåæèòëîâèõ áóä³âåëü êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà” çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-

ìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” çì³íè çã³äíî ç
äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³, îáìå-
æåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ, Ë³òèí-
ñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, âèëó÷èòè ³ç òåðèòî-
ð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî
äî ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, çàòâåð-
äæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåâåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2004 òà êîìóíàëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 661).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëåøêó Ñâÿòîñëàâó ²ãîðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 11 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëåøêó Ñâÿòî-
ñëàâó ²ãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 11 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.
7. Ãðîìàäÿíèíó Ëåøêó Ñâÿòîñëàâó ²ãî-

ðîâè÷ó:
7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.2. 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.

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

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10892, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.11.2007
¹ 9705, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 06.12.2007 ¹ 05-08/9614, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 23.08.2007
¹ 2636, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2004, êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêî-
âå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 661, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
14.01.2008 ¹ 05-2628.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. 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.

7.7. 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”.

8. 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.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порядок денний 
пленарного засідання 

VI сесії Київради V скликання 17.01.08

Рішення Київської міської ради № 1/4473 від 17 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

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

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

2. Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê.
3. Ïðî Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê.

4. Ïðî äîðó÷åííÿ âèáîðö³â äåïóòàòàì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëèêàííÿ.

5. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ðîáîòè VI òà
VII ñåñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëè-
êàííÿ íà 2008 ð³ê.

6. Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ïëîù³ ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³.

7. Ïðî ïîãîäæåííÿ â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿â-ìåäïðåïàðàò”
íàäàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êîðèñ-
òóâàííÿ ï³äçåìíèìè âîäàìè ç 2 àðòåç³àí-
ñüêèõ ñâåðäëîâèí, ðîçòàøîâàíèõ íà âóë.
Ñàêñàãàíñüêîãî, 139 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

8. Ïðî â³äá³ðíó êîì³ñ³þ ç íàïðàâëåííÿ
ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé ç ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé äî Â³äêðèòîãî ì³æ-
íàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè
“Óêðà¿íà”.

9. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 25.10.07 ¹ 1076/3909. 

10. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë ïðèéìàí-
íÿ ïîâåðõíåâîãî ñòîêó ó êè¿âñüêó ì³ñüêó
äîùîâó êàíàë³çàö³þ.

11. Ïðî ïðîäîâæåííÿ ä³¿ äîãîâîð³â îðåí-
äè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãî-
âîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãî-
âèõ îðåíäíèõ ñòàâîê.

12. Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, ïîçè÷êó
(áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ) äåðæàâíèì òà
êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì).

13. Ïðî íåæèë³ áóäèíêè íà âóëèö³ Âå-
ëèê³é Æèòîìèðñüê³é, 19 ë³ò. À òà Âåëèê³é
Æèòîìèðñüê³é, 19 ë³ò. Á, Á’ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

14. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìàíõåòòåí”
íà äåìîíòàæ ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåáóâàº íà áàëàí-
ñ³ ÊÏ “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâ-
ë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó” òà êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò”
êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”.

15. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 08.11.07 ¹ 1164/3997 “Ïðî íà-
äàííÿ çãîäè íà ïðîäîâæåííÿ Ôîíäîì äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ñòðîêó çàâåðøåí-
íÿ áóä³âíèöòâà — Êè¿âñüêîãî ìîëî÷íîãî
êîìá³íàòó ¹ 4 íà âóë. Äåãòÿðåíêà â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

²á. Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
12.07.2007 ¹ 1113/1774 “Ïðî íàäàííÿ Ïî-
ä³ëüñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-

êó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïåðåòèí³ âóë.
Íàòàë³¿ Óæâ³é òà âóë. Íîâîìîñòèöüêî¿ ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” (À 12207)

17. Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 456/1866 “Ïðî
ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òåðèòîð³-
àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å îá’ºäíàííÿ “Ë³êî-
Õîëäèíã” äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà åêñïëóàòàö³¿. îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà
ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ïàðê³íãîì íà
âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 137, 139 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” (À 12194)

18. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðè-
âàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÑÀÕÀÐÀ ÏËÞÑ”
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ âèñòàâêîâîãî çàëó, ìàãàçèíó, êà-
ôå-áàðó (ðåêîíñòðóêö³ÿ îá’ºêòà ç ðîçøè-
ðåííÿì) íà ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè, 3 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ª 0217)

19. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÏÀÒÐÀ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿
áóä³âë³ ï³ä îô³ñíî-òîðãîâåëüíî-ñêëàäñüê³
ïðèì³ùåííÿ ç ïîäàëüøîþ ¿õ åêñïëóàòà-
ö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Ãåðî¿â
Äí³ïðà, 43-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (ª 0661)

20. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íñüêà âèäàâ-
íè÷î-ïðîìèñëîâà ãðóïà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Õîðèâà, 55
(ë³ò. Á) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ (Ä 2815)

21. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìåä³íâåñò-êîíñàë-
òèíã” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ìåäè÷íîãî öåí-
òðó íà ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 3 ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä 3305)

22. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî âèêîíàííÿ ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.06.07 ¹ 1012/1673
“Ïðî íàäàííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ñì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó
ç òåðì³÷íèì çíåøêîäæåííÿì çàëèøêîâî¿
÷àñòèíè ÒÂÏ á³ëÿ ÒÅÖ-6 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

23. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 13.07.06 ¹ 54/54 “Ïðî óòâîðåí-
íÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

24. Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 17.03.2005 ðîêó ¹ 150/2726
“Ïðî ïåðåäà÷ó ÀÒÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëî-
âîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóë. Ãîðüêîãî, 103 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” (À 12269)

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 11.10.2007 № 07/1@184вих@07

на рішення Київської міської ради 
від 26.06.2007 № 956/1617 

“Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Український стандарт” 

земельних ділянок для будівництва дитячих
майданчиків, закладу громадського 

харчування сезонного типу, атракціонів 
та спортивно@розважального комплексу 

в парку “Перемога” 
у Дніпровському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 305/305 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 11.10.2007 № 07/1�
184вих�07 на рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 956/1617 “Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю “Український стандарт” земельних ділянок для будівництва дитячих майдан�
чиків, закладу громадського харчування сезонного типу, атракціонів та спортивно�розважального ком�
плексу в парку “Перемога” у Дніпровському районі м. Києва” вважає неможливим його задоволення на
нижченаведених підставах.

Зазначеним рішенням затверджено проект відведення та передано товариству з обмеженою відпові�
дальністю “Український стандарт” у довгострокову оренду на 10 років земельні ділянки загальною пло�
щею 1,53 га для будівництва дитячих майданчиків, закладу громадського харчування сезонного типу, ат�
ракціонів та спортивно�розважального комплексу в парку “Перемога” у Дніпровському районі міста Києва
за рахунок земель житлової та громадської забудови, з них:

— ділянку № 1 площею 1,14 га — для будівництва спортивно�розважального комплексу;

— ділянку № 2 площею 0,17 га — для будівництва атракціонів;

— ділянку № 3 площею 0,15 га — для будівництва закладів громадського харчування сезонного типу;

— ділянку № 4 площею 0,07 га — для будівництва дитячих майданчиків. 

Рішенням Київської міської ради від 26.06.2007 № 956/1617 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Український стандарт” земельних ділянок для будівництва дитячих майданчиків, закла�
ду громадського харчування сезонного типу, атракціонів та спортивно�розважального комплексу в парку
“Перемога” у Дніпровському районі м. Києва” прийняте в порядку, встановленому законодавством Укра�
їни, за результатами розгляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до частини шостої
статті 123 Земельного кодексу України погоджено з органом із земельних ресурсів, природоохоронним і
санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та культурної спадщини та щодо якого отри�

мано висновок державної землевпорядної експертизи.

Не можна погодитись з позицією, викладеною в протесті заступника прокурора міста Києва, щодо не�
обхідності застосування пункту 10.2 ДБН 360�92 при зміні цільового призначення земельної ділянки, ос�
кільки ці правовідносини врегульовані нормами Земельного кодексу України.

Помилковим є висновок заступника прокурора міста Києва про порушення Київською міською радою
Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” та Наказу Державного комітету
України по земельних ресурсах від 03.12.2004 № 391 “Про затвердження Методики проведення держав�
ної експертизи землевпорядної документації” з огляду на таке.

Відповідно до статті 31 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” обо�
в’язкова державна експертиза проводиться за клопотаннями (заявами) замовників чи розробників об’єк�
тів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів — також за клопотаннями відповідних орга�
нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. А згідно з пунктом 2.2 “Методики проведення
державної експертизи землевпорядної документації”, затвердженої Наказом Державного комітету Укра�
їни по земельних ресурсах від 03.12.2004 № 391, організація проведення державної експертизи за всіма
формами і видами проводиться безпосередньо експертними підрозділами в складі органів виконавчої
влади у сфері державної експертизи. Тобто у Київської міської ради відсутні повноваження з організації та
проведення експертизи проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Також не відповідає дійсності висновок заступника прокурора міста Києва про порушення Київською місь�
кою радою статті 120 Земельного кодексу України, оскільки ця стаття регулює перехід права власності на
земельну ділянку при переході права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, та не містить
жодних вимог щодо отримання згоди на відведення земельної ділянки.

Крім того, пунктом 5.4 рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 956/1617 на товариство з об�
меженою відповідальністю “Український стандарт” покладено обов’язок вирішувати питання майнових
відносин в установленому порядку.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 26.06.2007 № 956/1617 “Про передачу то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Український стандарт” земельних ділянок для будівництва ди�
тячих майданчиків, закладу громадського харчування сезонного типу, атракціонів та спортивно�розва�
жального комплексу в парку “Перемога” у Дніпровському районі м. Києва”, діяла на підставі, в межах пов�
новажень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Крім того, законність рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 956/1617 підтверджується рі�
шенням Господарського суду міста Києва від 26.02.2008 у справі № 3/42 за позовом заступника прокуро�
ра міста Києва в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів до Київ�
ської міської ради, де третя особа — товариство з обмеженою відповідальністю “Український стандарт”,
“Про визнання недійсним рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 956/1617”.

Вказаним рішенням суду, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського су�
ду від 14.05.2008, заступнику прокурора міста Києва відмовлено в позові повністю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 9, 21, 123 та пунктом 12 перехідних положень Зе�
мельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“КОМПАНІЯ РІВ’ЄРА” земельної ділянки 
для влаштування стоянки плавзасобів різного

призначення з благоустроєм прилеглої 
території на Дніпровській набережній 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 628/1289 від 24 травня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93,123,124
Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÊÎÌÏÀÍ²ß Ð²Â’ªÐÀ” äëÿ âëàøòóâàí-
íÿ ñòîÿíêè ïëàâçàñîá³â ð³çíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ç áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿
íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÌÏÀÍ²ß Ð²Â’ªÐÀ”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,44 ãà äëÿ
âëàøòóâàííÿ ñòîÿíêè ïëàâçàñîá³â ð³çíîãî
ïðèçíà÷åííÿ ç áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òå-
ðèòîð³¿ íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÊÎÌÏÀÍ²ß Ð²Â’ªÐÀ”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.03.2007 ¹ 19-1780, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 12.03.2007 ¹ 715, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 12.03.2007 ¹ 1595,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.03.2007
¹ 071/04-4-22/1230, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
13.03.2007 ¹ 1508.

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

3.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè áåç
ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì
ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ, ë³í³éíèõ
òà ³íøèõ), ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî
ñòàòåé 60, 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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 çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 26.04.2007 № 07/4�
74вих�07 на рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 421/1831 “Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю “АвтоНафта” для будівництва, експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу на перетині вулиць Вишгородської та Резервної в Оболонському районі м. Ки�
єва” вважає неможливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Відповідно до зазначеного рішення товариству з обмеженою відповідальністю “АвтоНафта” продано зе�
мельну ділянку площею 0,3342 га для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного ком�
плексу на перетині вулиць Вишгородської та Резервної в Оболонському районі м. Києва, яка перебуває в
оренді у товариства з обмеженою відповідальністю “АвтоНафта” згідно з договором оренди земельної ді�
лянки від 27.08.2003 № 78�6�00110.

Рішення від 15.07.2004 № 421/1831 прийнято Київською міською радою на підставі статті 128 Земель�
ного кодексу України, відповідно до якої продаж юридичним особам земельних ділянок державної та ко�
мунальної власності для потреб, визначених Земельним кодексом, провадиться органами місцевого са�
моврядування в межах їх повноважень. Юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у влас�
ність, подають заяву (клопотання) до Київської міської ради. У заяві зазначаються бажане місце розташу�
вання земельної ділянки, цільове призначення та її розмір.

До заяви додаються:

а) державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі;

б) план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності державного акта;

в) свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. 

Оскільки товариством з обмеженою відповідальністю “АвтоНафта” були надані всі необхідні докумен�
ти, Київська міська рада при прийнятті рішення від 15.07.2004 № 421/1831 “Про продаж земельної ді�
лянки товариству з обмеженою відповідальністю “АвтоНафта” для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування автозаправного комплексу на перетині вулиць Вишгородської та Резервної в Оболонському райо�
ні м. Києва” діяла в межах власних повноважень та не порушила вимог статей 127, 128 Земельного ко�
дексу України.

Відповідно до земельного законодавства України при продажу земельних ділянок не вимагається про�
ведення комплексної державної експертизи проекту будівництва, тому з позицією, викладеною в протес�
ті заступника прокурора міста Києва, погодитись не можна.

Безпідставним є висновок заступника прокурора міста Києва про порушення Київською міською радою
вимог статті 123 Земельного кодексу України, оскільки цією статтею регулюється порядок надання у по�
стійне користування земельних ділянок юридичним особам, а не порядок продажу земельних ділянок дер�
жавної та комунальної власності громадянам та юридичним особам.

Вимога заступника прокурора міста Києва щодо незаконності рішення Київської міської ради від
15.07.2004 № 421/1831 внаслідок незабезпечення участі громадян в обговоренні містобудівної докумен�
тації не ґрунтується на чинному законодавстві. Так, відповідно до Закону України “Про планування і забу�
дову територій” містобудівна документація — це затверджені текстові і графічні матеріали, якими регу�
люються планування, забудова та інше використання територій, а саме: Генеральна схема планування те�
риторії України, схема планування території, генеральний план населеного пункту, детальний план тери�
торії, проект розподілу території. Таким чином, проект відведення земельної ділянки не є містобудівною
документацією, а отже не підлягає обговоренню.

Крім того, опротестовуване рішення не порушує вимог статті 42 Земельного кодексу України, оскільки
цією статтею врегульовано питання використання та набуття права власності на земельні ділянки чи пра�
ва користування земельними ділянками, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а земель�
на ділянка на перетині вулиць Вишгородської та Резервної в Оболонському районі м. Києва вільна від за�
будови.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 15.07.2004 № 421/1831, діяла на підста�
ві, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 26.04.2007 ¹ 07/4-
74âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 15.07.2004 ¹ 421/1831 “Ïðî ïðî-
äàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀâòîÍàôòà” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó íà ïåðåòèí³

âóëèöü Âèøãîðîäñüêî¿ òà Ðåçåðâíî¿ â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 11.10.2007 ¹ 07/1-
184âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 26.06.2007 ¹ 956/1617 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íñüêèé ñòàíäàðò” çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà äèòÿ÷èõ ìàé-
äàí÷èê³â, çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ ñåçîííîãî òèïó, àòðàêö³îí³â òà ñïîðòèâ-
íî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó â ïàðêó “Ïå-

ðåìîãà” ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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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

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 10.08.2007 № 07/1@151вих@07

на рішення Київської міської ради 
від 25.01.2007 № 55/716 

“Про передачу закритому акціонерному 
товариству “Страхова компанія 

“Укренергополіс” земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування 
адміністративно@готельного комплексу 

з вбудованими та прибудованими 
приміщеннями громадського, торговельного

призначення, підземним паркінгом 
та для благоустрою ландшафтної зони 

на перетині бульв. Дружби Народів 
та вул. Старонаводницької у Печерському

районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 306/306 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 10.08.2007 № 07/1�
15івих�07 на рішення Київської міської ради від 25.01.2007 № 55/716 “Про передачу закритому акціонер�
ному товариству “Страхова компанія “Укренергополіс” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування адміністративно�готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями
громадського, торговельного призначення, підземним паркінгом та для благоустрою ландшафтної зони
на перетині бульв. Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва” вважає не�
можливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Зазначеним рішенням закритому акціонерному товариству “Страхова компанія “Укренергополіс” пере�
дана земельна ділянка у короткострокову оренду на 5 років загальною площею 5,36 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування адміністративно�готельного комплексу з вбудованими та прибудованими
приміщеннями громадського, торговельного призначення, підземним паркінгом та для благоустрою ланд�
шафтної зони на перетині бульв. Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Ки�
єва, у тому числі:

— площею 0,77 га — за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київ�
ської міської Ради народних депутатів від 15.10.79

№ 1355/7 “Про відведення земельної ділянки Київській міській Раді добровільного товариства “Авто�
мотолюбитель УРСР” під будівництво відкритої автостоянки”;

— площею 0,14 га — за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київ�
ської міської Ради депутатів трудящих від 12.01.60 № 35 “Про відвод земельних ділянок під будівництво
павільйонів “Морозиво” і “Молоко” в Печерському районі”;

— площею 1,36 га — за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комі�
тету Київської міської Ради депутатів трудящих від 19.06.72 № 972 “Про відведення земельної ділянки управ�
лінню культури міськвиконкому під спорудження пам’ятника Ковпаку С. А. на схилах між бульв. Дружби
Народів і Старо�Наводницькою вулицею в Печерському районі”;

— площею 3,09 га — за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

Рішення Київської міської ради від 25.01.2007 № 55/716 “Про передачу закритому акціонерному това�
риству “Страхова компанія “Укренергополіс” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування адміністративно�готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громад�
ського, торговельного призначення, підземним паркінгом та для благоустрою ландшафтної зони на пере�
тині бульв. Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва” прийняте в поряд�
ку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної ді�
лянки, який відповідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу України погоджено з органом із
земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та
культурної спадщини та щодо якого отримано висновок державної землевпорядної експертизи.

Такцм чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 25.01.2007 № 55/716 “Про передачу за�
критому акціонерному товариству “Страхова компанія “Укренергополіс” земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування адміністративно�готельного комплексу з вбудованими та прибудова�
ними приміщеннями громадського, торговельного призначення, підземним паркінгом та для благоустрою
ландшафтної зони на перетині бульв. Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м.
Києва”, діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та закона�
ми України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 93, 124, 125 та пунктом 12 перехідних положень Зе�
мельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 10.08.2007. ¹ 07/1-
15²âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 25.01.2007 ¹ 55/716 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Óêðåíåðãîïîë³ñ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà
ïðèáóäîâàíèì ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêî-
ãî, òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ï³äçåìíèì

ïàðê³íãîì ³ äëÿ áëàãîóñòðîþ ëàíäøàôòíî¿
çîíè íà ïåðåòèí³ áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â
òà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿ ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîþ ïî-
ðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “Класик” 
для реконструкції бризкального басейну 

з підвальним приміщенням під заклад торгівлі
з його подальшими експлуатацією 

та обслуговуванням 
на Львівській площі, 8@б (літ. А) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 372/372 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

Про продаж земельної ділянки фізичній 
особі — підприємцю Карпенку Василю 

Петровичу для будівництва, експлуатації 
та обслуговування зони короткочасного 

відпочинку з об’єктами громадського
харчування (кафе@шашлична) 

на просп. Академіка Палладіна, 46@б 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 270/270 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Àêàäå-
ì³êà Ïàëëàä³íà, 46-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ó ðîçì³ð³ 6 158 254,00 ãðí (ø³ñòü ì³ëüéîí³â
ñòî ï’ÿòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ÷î-
òèðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðò-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêî-
âó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.10.2007).

3. Ïðîäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ
Êàðïåíêó Âàñèëþ Ïåòðîâè÷ó çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,3877 ãà çà 6 158 254,00 ãðí
(ø³ñòü ì³ëüéîí³â ñòî ï’ÿòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷
äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê)
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ çîíè êîðîòêî÷àñíîãî â³äïî÷èíêó ç
îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ (êàôå-
øàøëè÷íà) íà ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà,
46-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó ô³çè÷íî¿ îñîáè —
ï³äïðèºìöÿ Êàðïåíêà Âàñèëÿ Ïåòðîâè÷à
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 25.04.2007 ¹ 75-
6-00347.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ô³çè÷í³é
îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Êàðïåíêó Âàñèëþ Ïåò-
ðîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Àêàäå-
ì³êà Ïàëëàä³íà, 46-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæíå-
âèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,3877 ãà íà ïðîñï.
Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, 46-á ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ,
âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ô³çè÷í³é
îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Êàðïåíêó Âàñèëþ Ïåò-
ðîâè÷ó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

6. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Êàðïåí-
êó Âàñèëþ Ïåòðîâè÷ó:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна

в секретаріаті Київради

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà Ëüâ³âñüê³é
ïëîù³, 8-á (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 5 139 000,00 ãðí (ï’ÿòü ì³ëü-
éîí³â ñòî òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü
00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.05.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Êëàñèê” çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1435 ãà çà 5 139 000,00 ãðí
(ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ñòî òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ áðèçêàëüíîãî áàñåéíó ç ï³äâàëüíèì
ïðèì³ùåííÿì ï³ä çàêëàä òîðã³âë³ ç éîãî
ïîäàëüøèìè åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâó-
âàííÿì íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³, 8-á (ë³ò. À)
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà
ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êëàñèê” çã³äíî ç
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 19.02.2008 ¹ 91-
6-00753.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êëàñèê”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³, 
8-á (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1435 ãà íà
Ëüâ³âñüê³é ïëîù³, 8-á (ë³ò. À) ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êëà-
ñèê” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна

в секретаріаті Київради



Ñòîëè÷í³ øêîëÿð³
âèõîäÿòü 
íà ì³æíàðîäíèé ð³âåíü

Â³äó÷îðà øòàá-êâàðòèðà Ãåíåðàëüíî¿
Àñàìáëå¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é íà
äâà äí³ "ïåðå¿õàëà" äî Êèºâà ³ ðîçòàøóâàëà-
ñÿ â Êè¿âñüêîìó ë³öå¿ á³çíåñó. 200 ñòàðøî-
êëàñíèê³â ç 28 êðàùèõ ñòîëè÷íèõ øê³ë ïå-
ðåòâîðÿòüñÿ íà äèïëîìàò³â òà ïîñë³â. Öå ñòà-
ëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ïðîâåäåííþ ÷åòâåðòî¿
ðåã³îíàëüíî¿ êîíôåðåíö³¿ "Ìîäåëü ÎÎÍ: Êè-
¿â-2009". "Ìîäåëü ÎÎÍ" — öå ì³æíàðîäíà
îñâ³òíÿ ïðîãðàìà, ÿêà âæå 35 ðîê³â íàäàº
ìîæëèâ³ñòü ñòàðøîêëàñíèêàì ïîðèíóòè ó
ñâ³ò ïîë³òèêè òà äèïëîìàò³¿. Ï³ä ÷àñ ãðè-êîí-
ôåðåíö³¿ êîæíà ó÷í³âñüêà äåëåãàö³ÿ ïðåä-
ñòàâëÿº ïåâíó êðà¿íó àáî îðãàí³çàö³þ, ùî
âõîäèòü äî ÎÎÍ. Øêîëÿð³ äèñêóòóþòü ó äå-
áàòàõ, ùîá âèð³øèòè ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè òà
êîíôë³êòè. Îðãàí³çàòîðè ââàæàþòü, ùî â³ä-
ñòîþþ÷è ð³çí³ òî÷êè çîðó, þí³ äèïëîìàòè
íàâ÷àòüñÿ ÷³òêî òà ´ðóíòîâíî âèñëîâëþâàòè
äóìêè, çáàãà÷óþ÷è ñâî¿ çíàííÿ ç ³ñòîð³¿ òà
êóëüòóðè ð³çíèõ êðà¿í. Îêð³ì öüîãî øêîëÿ-
ð³ ìàòèìóòü íàãîäó ïîðèíóòè ó îñîáëèâîñò³
ñâ³òîâî¿ ïîë³òèêè, ñòàòè îðàòîðàìè.

Öüîãî ðàçó þí³ äèïëîìàòè ðîçãëÿäàòèìóòü
îñíîâíó òåìó "Îñâ³òà ÿê ôàêòîð ïîäîëàííÿ
ãëîáàëüíî¿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè" òà
ïðîïîíóâàòèìóòü âëàñí³ ïðîåêòè ñâ³òîâîãî
ðîçâèòêó òà ñöåíàð³¿ äëÿ Óêðà¿íè. Òàêîæ â
ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ ôàõ³âö³ ÑÁÓ äîïîìî-
æóòü ïðîâåñòè ðîëüîâó ãðó "Àíòèòåðîð".

Ðåçîëþö³¿, ðîçðîáëåí³ òà ïðèéíÿò³ ó÷àñíè-
êàìè, ïåðåäàäóòü äî Ïðåäñòàâíèöòâà ÎÎÍ â
Óêðà¿í³, à ñöåíàð³¿ âèõîäó Óêðà¿íè ç êðè-
çè — â êîì³òåò ç ïèòàíü îñâ³òè Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè

Ì³ñòî ïîäáàëî 
ïðî ðîçâàãè 
ï³ä ÷àñ êàí³êóë

Íà âåñíÿíèõ êàí³êóëàõ äëÿ ä³òâîðè â³äêðè-
ëè êóïó ãóðòê³â, ñåêö³é òà çàïëàíóâàëè ÷èñ-
ëåíí³ ìàñîâ³ çàõîäè. Öüîãî ðîêó ñòîëè÷íèì
øêîëÿðàì í³êîëè áóäå íóäüãóâàòè, àäæå óñ³
çàãàëüíîîñâ³òí³ òà ïîçàøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè ì³ñòà â³äêðèò³ ³ ÷åêàþòü íà â³äâ³äóâà-
÷³â. Êèºâîì "ïðîéäóòü" âèñòàâêè, êîíêóðñè
åðóäèò³â, êîíöåðòè, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ,
òâîð÷³ âå÷îðè

Ïðîãðàìà 
Âåñíÿíèõ êàí³êóë —
2009:

— 25, 26 áåðåçíÿ — ì³ñüêèé ôåñòèâàëü ³ã-
ðîâèõ ïðîãðàì "Ãðà ñêëèêàº äðóç³â" â Êè¿â-
ñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà;

— 26, 28, 29 áåðåçíÿ — ïðåì’ºðà âèñòàâè
"Õîëîäíå ñåðöå" òåàòðó "²íêóíàáóëà" Êè¿â-
ñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà;

— 27 áåðåçíÿ — V²² ì³ñüêèé êîíêóðñ-âè-
ñòàâêà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà "Ïàë³ò-
ðà-2009" â Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà
þíàöòâà;

— 27 áåðåçíÿ — ãàëà-êîíöåðò Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî ôåñòèâàëþ äèòÿ÷îãî òà þíàöüêîãî
ìèñòåöòâà "Äèòÿ÷èé ï³ñåííèé âåðí³ñàæ" â
Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà;

— 27—29 áåðåçíÿ — ì³ñüê³ çìàãàííÿ ³ç ñóä-
íîìîäåëüíîãî ñïîðòó íà áàç³ Íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî êîìïëåêñó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó;

— 28 áåðåçíÿ — ñâÿòî íàñò³ëüíî¿ ãðè â Êè-
¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà.

Êð³ì òîãî, Ì³æíàðîäíèé öåíòð äèòÿ÷î-
þíàöüêîãî òóðèçìó îðãàí³çóº îçäîðîâ÷³ òà
êðàºçíàâ÷³ ïîõîäè, åêñêóðñ³¿, ïî¿çäêè ïî ðå-
ã³îíàõ Óêðà¿íè, çîêðåìà åêñïåäèö³ÿ ä³òëàõ³â
ïî¿äå äî Êðèìó. Çä³éñíþâàòèìå âåñíÿí³ çà-
ë³êîâ³ âè¿çäè ãóðòê³âö³â ³ Êè¿âñüêèé Ïàëàö
ä³òåé òà þíàöòâà.

Òàêîæ ïðîòÿãîì êàí³êóë ïðîõîäèòèìóòü
ðàéîíí³ â³äá³ðêîâ³ êîíêóðñè ì³ñüêèõ ôåñòè-
âàë³â:

— V² ì³ñüêîãî ôåñòèâàëü-êîíêóðñó äèòÿ÷èõ
òåàòðàëüíèõ êîëåêòèâ³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ì. Êèºâà "Ñð³áíå äæåðåëî";

— ì³ñüêîãî ôåñòèâàëþ àâòîðñüêî¿ ï³ñí³ òà
ñï³âàíî¿ ïîåç³¿.

Âèõîâàíö³ øàõîâîãî ãóðòêà Äèòÿ÷î-þíàöü-
êîãî öåíòðó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó áðàòèìóòü
ó÷àñòü ó ÕV²²² Ì³æíàðîäíîìó øàõîâîìó ôåñ-
òèâàë³ "Êè¿âñüêà âåñíà-2009".

Òàêîæ òðàäèö³éíî íà â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàþòü
áîòàí³÷í³ ñàäè òà çîîïàðê
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Відтепер знання ст дентів перевірятим ть не лише педа о и, але й чиновни и

Íà ñòóäåíòàõ  åêîíîìëÿòü
Ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ çàíèæóþòü îö³íêè, 
àáè íå ïëàòèòè ñòèïåíä³¿

Âàëåð³ÿ Õ²ËÜÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Я стало відомо "Хрещати ",
на вищі навчальні за лади, в
я их іль ість ст дентів, що
одерж ють стипендію, переви-
щ є 70 %, че ають серйозні пе-
ревір и. Ст денти пере онані,
що через це їм свідомо заниж -
ють оцін и, аби позбавити ви-
плат і до одити чиновни ам з
міністерства. Натомість рядовці
ствердж ють, що обмеж вати
іль ість стипендіатів не б д ть,
але перевірити я ість оцінюван-
ня — необхідно.

Íà âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, â ÿêèõ
ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ùî îäåðæóþòü ñòè-
ïåíä³þ, ïåðåâèùóº 70 % çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ áþäæåòíèê³â, ÷åêàþòü ñåðéîçí³
ïåðåâ³ðêè. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè çàï³äî-
çðèëî ¿õ â êîðóïö³¿. "Ìè ïåðåâ³ðèìî
ÂÍÇ ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ñòèïåíä³-
àò³â. Àäæå ÿêùî â óí³âåðñèòåò³ á³ëüøå
90 % ñòóäåíò³â îòðèìóþòü ñòèïåíä³þ,

âèíèêàþòü ï³äîçðè â êîðóïö³¿ ï³ä ÷àñ
ñåñ³¿. Ìè ïðîâåäåìî ñâîþ êîíòðîëüíó
ðîáîòó ó ÂÍÇ ³ ï³ñëÿ öüîãî ïîð³âíÿºìî
îö³íêè",— ãîâîðèòü äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó âèùî¿ îñâ³òè ßðîñëàâ Áîëþáàø.
Ó òàêèé ñïîñ³á ÷èíîâíèêè çìîæóòü çà-
îùàäèòè ãðîø³, ÿê³ éäóòü íà âèïëàòè
ñòóäåíòàì, àäæå ïîêè ùî â íåîáõ³äíèé
ë³ì³ò — 70 % ñòèïåíä³àò³â — âïèñàëèñÿ
ëèøå 32 ÂÍÇ ç 137-ìè, ãîâîðÿòü â ì³-
í³ñòåðñòâ³.

"Öüîãî ðîêó ñåñ³ÿ áóëà ÿê í³êîëè âàæ-
êîþ. Õîäèëè ÷óòêè, í³áè îö³íêè çàíè-
æóþòü íàâìèñíå, áî íå õî÷óòü ïëàòèòè
ñòèïåíä³¿. Ãîâîðèëè òàêîæ, ùî çìåíøå-
íî "ïðîõ³äíèé" áàë íà îòðèìàííÿ ñòè-
ïåíä³¿. ß íå ðîçóì³þ, ÿê öå òàê, êîëè
âèêëàäà÷ çàÿâëÿº, ùî ê³ëüê³ñòü ï’ÿò³ðîê
â íüîãî íà ãðóïó íå á³ëüøå 30 % ³ ïî÷è-
íàº ñòàâèòè äîäàòêîâ³ ïèòàííÿ äî á³ëå-
ò³â, ùîá "çàâàëèòè" ñòóäåíòà. À ÿêùî â
íàñ îäí³ ðîçóìíèêè íàâ÷àþòüñÿ ³ í³õòî
íå õî÷å ïîñòóïàòèñÿ íàïåðåäîäí³ âñòóïó
äî ìàã³ñòðàòóðè? Öå æ íåñïðàâåäëèâî" —
ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè ïðî çèìîâó ñåñ³þ
ñòóäåíòêà 4 êóðñó Ãàííà Ñèòíèê.

"ÂÍÇ íå õî÷óòü çàéâèõ ïåðåâ³ðîê. ¯ì
ïðîñò³øå çàíèçèòè íàì îö³íêè, í³æ òåð-
ï³òè ì³í³ñòåðñüê³ êîì³ñ³¿,— ãîâîðèòü ñòó-

äåíòêà Êàòåðèíà Ñìàëüêî. — Ó íàñ âæå
ïî÷àëèñÿ ïåðåâ³ðêè. ¯õ ïðîâîäÿòü íà òèõ
ïðåäìåòàõ, ÿê³ ìè çäàâàòèìåìî íà ë³òí³é
ñåñ³¿. Íàì ãîâîðÿòü, ùî íà ³ñïèò³ ìè íå
çìîæåìî îòðèìàòè îö³íêó âèùå, í³æ îò-
ðèìàëè íà òàê³é ïåðåâ³ðö³".

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè (ÌÎÍ)
êàæóòü, ùî îáìåæóâàòè ê³ëüê³ñòü ñòèïåí-
ä³àò³â íå áóäóòü, àëå ïåðåâ³ðèòè ÿê³ñòü
îö³íþâàííÿ — íåîáõ³äíî. Çàÿâè ïðî íà-
÷åáòî ïîðóøåííÿ ÌÎÍ çàêîíîäàâñòâà ³
ë³ì³òóâàííÿ ê³ëüêîñò³ äåðæàâíèõ ñòèïåí-
ä³àò³â º áåçï³äñòàâíèìè òà íåîá´ðóíòîâà-
íèìè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè ³ ô³íàíñóâàííÿ
ÌÎÍ Ñâ³òëàíà Äàíèëåíêî: "ÌÎÍ æîä-
íèõ ëèñò³â êåð³âíèêàì âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ïðî îáìåæåííÿ ê³ëüêîñò³
ñòóäåíò³â, ÿê³ îòðèìóþòü ñòèïåíä³¿, íå
íàäñèëàëî".

ßê ðàí³øå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, Ì³í³ñòåð-
ñòâî îñâ³òè çä³éñíþº àíàë³ç ñòàíó âèïëàò
ñòèïåíä³é ó ÂÍÇ ïîôàêóëüòåòíî ç ìåòîþ
âñòàíîâëåííÿ îá'ºêòèâíîñò³ îö³íþâàííÿ
çíàíü ñòóäåíò³â. Íàö³îíàëüí³ ñòàíäàðòè
îö³íþâàííÿ çíàíü ñòóäåíò³â — îäíà ³ç
ñêëàäîâèõ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè äî
ºâðîïåéñüêîãî ³ ñâ³òîâîãî ð³âí³â, â³äçíà-
÷èëè â ÌÎÍ

Âàëåð³ÿ Õ²ËÜÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

"Â óìîâàõ ìàñîâèõ çâ³ëüíåíü, ñèñòåìà-
òè÷íî¿ çàòðèìêè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ìàñî-
âîãî â³äïðàâëåííÿ ïðàö³âíèê³â ó íåîïëà-
÷óâàí³ â³äïóñòêè òà âðàõîâóþ÷è ðîçìàõ
íåãàòèâíèõ ñîö³àëüíèõ íàñë³äê³â åêîíî-
ì³÷íî¿ êðèçè, ùî ïðîãíîçóþòüñÿ íà òðà-
âåíü-ñåðïåíü, î÷åâèäíî, ùî ñîòí³ òèñÿ÷
ñ³ìåé ìîæóòü âòðàòèòè ìîæëèâ³ñòü ïëà-
òèòè çà íàâ÷àííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ," —
ââàæàþòü ìîëîä³æí³ ë³äåðè ³ òîìó ïðîïî-
íóþòü ïðîâåñòè êðóãëèé ñò³ë â Ì³í³ñòåð-
ñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, íà ÿêîìó
ïðåäñòàâëÿòü âëàñíèé ïðîåêò çì³í äî
ñòàòò³ 64 Çàêîíó "Ïðî âèùó îñâ³òó".

Ïîä³áíèé ïðîåêò íå íîâèé, íàïðèê³í-
ö³ 2008 ðîêó äåïóòàò îäí³º¿ ç ïîë³òè÷íèõ
ñèë âæå ïðîïîíóâàâ çì³íè, ïðîòå Ãîëîâ-
íå íàóêîâî-åêñïåðòíå óïðàâë³ííÿ ñêëà-
ëî ùîäî öèõ çì³í íåãàòèâíèé âèñíîâîê.
Ñàìå òîìó ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿ äîîïðà-
öþâàëè òåêñò çàêîíîïðîåêòó òà ïðîïî-
íóþòü çàðåºñòðóâàòè éîãî ÿê àëüòåðíà-
òèâíèé.

²í³ö³àòèâó â óìîâàõ êðèçè ïðîÿâèëè é
äåÿê³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê³ ïî÷à-
ëè ñàìîñò³éíî øóêàòè ìîæëèâîñò³ äîïî-
ìîãòè ñòóäåíòàì-êîíòðàêòíèêàì. Òàê, ó
Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³-
âåðñèòåò³ (ÄÍÓ) íà ïî÷àòêó ñåìåñòðó çà
íàâ÷àííÿ íå ñïëàòèëè 300 ñòóäåíò³â êîí-
òðàêòíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ. Â³äðàõóâàííÿ

ç ÂÍÇ, ÿê çàïèñàíî â êîíòðàêò³, íà äóì-
êó ðåêòîðà óí³âåðñèòåòó Ìèêîëè Ïîëÿ-
êîâà,— íå âèõ³ä: "Ïîòð³áíî äèâèòèñÿ íà
êîæíó êîíêðåòíó ñèòóàö³þ. Íàïðèêëàä,
ó ÄÍÓ âæå ïåðåâåëè íà áþäæåò 10 îñ³á.
Ï³ñëÿ ö³º¿ ðîáîòè áîðæíèê³â çàëèøèëî-
ñÿ âñüîãî 15, àëå íàêàçè ïðî â³äðàõóâàí-
íÿ ïîêè ùî íå ï³äïèñàí³".

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, íàðàç³ çàãàëüíà ñó-
ìà çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿
ïëàòè ñêëàäàº 1044 ìëí ãðèâåíü. Ñâîº-
÷àñíî íå îäåðæàëè çàðîá³òíó ïëàòó á³ëüø
í³æ 363 òèñ. ïðàö³âíèê³â çà îñòàíí³é ì³-
ñÿöü. Ç íèõ — ìàéæå 322 òèñ. îñ³á ìàþòü
çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè äî òðüîõ ì³ñÿ-
ö³â

Ñòóäåíòè, ÿê³ ñïëà÷óþòü çà íàâ÷àííÿ, ïðîñÿòü íàäàòè 
¿ì â³äñòðî÷êó

Îñâ³òà â áîðã
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Êðàñèâèé
æàõ
Âèñòàâêà Äåì’ºíà Õüîðñòà 
â Pinchuk Art Centre

Íàïðèê³íö³ 1980-õ, áóäó÷è
ñòóäåíòîì Goldsmiths College,
Õüîðñò îðãàí³çóâàâ åêñïîçèö³¿
Freeze (1988) òà Modern Medi-
cine (1990). Ö³ äâà øîó âïåðøå
îá’ºäíàëè íîâå ïîêîë³ííÿ áðè-
òàíñüêèõ õóäîæíèê³â ³ çðîáèëè
Äåì’ºíà Õüîðñòà ë³äåðîì óãðó-
ïîâàííÿ YBA (Young British
Artists — “Ìîëîä³ áðèòàíñüê³ õó-
äîæíèêè”). Ðàçîì ç³ ñâî¿ìè êî-
ëåãàìè ïî öåõó, ñåðåä ÿêèõ áóâ
³ Àíãóñ Ôåéðõüîðñò (çà 20 ðîê³â
Õüîðñò ïðèñâÿòèòü éîìó çâî-
ðóøëèâèé òðèïòèõ ó ðàìêàõ íî-
âî¿ ñåð³¿ ðîá³ò), Äåì’ºí çâåðòàº-
òüñÿ äî òåì æèòòÿ, ñìåðò³ ³ ñåê-
ñóàëüíîñò³, ðîçáóðõóþ÷è áðè-
òàíñüêå ñóñï³ëüñòâî, êàðäèíàëü-

íî çì³íþþ÷è éîãî ñòàâëåííÿ äî
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, ùî ñâîãî
÷àñó ðîáèâ õ³áà ùî Ôðåíñèñ Áå-
êîí.

Óò³ì, íà â³äì³íó â³ä Áåêîíà,
êîòðèì Äåì’ºí, ì³æ ³íøèì, çà-
õîïëþºòüñÿ ³ ÷è¿ ðîáîòè âïëè-
íóëè íà éîãî âëàñí³, Õüîðñò
ñâî¿ìè ðîáîòàìè (çîêðåìà, “Òè-
ñÿ÷à ðîê³â”, “Ô³çè÷íà íåìîæ-
ëèâ³ñòü ñìåðò³ â ðîçóì³ æèâî-
ãî”) âèð³øóº “êðóòî” ï³ä³éòè äî
ñâî¿õ òâîð÷èõ òåì — æèòòÿ, íå-
äóãè, ñìåðò³ òà ðóéíóâàííÿ. Éî-
ìó âäàºòüñÿ âò³ëèòè äóõ òâîð÷î-
ñò³ Äþøàíà, òðàäèö³þ àìåðè-
êàíñüêîãî ì³í³ìàë³çìó òà ò³ëåñ-
íó åìîö³éí³ñòü Ôðåíñèñà Áåêî-
íà. Â öüîìó é ïîëÿãàº íåñàìî-

âèò³ñòü òâîð÷îãî æåñòó Õüîð-
ñòà — ïåðåéíÿòè ìîäíó ðèòîðè-
êó ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü (â³ä 
Äþøàíà äî Äæàääà, ËåÂ³òòà ³
Ôëàâ³íà) ³ äåìîíñòðàòèâíî çà-
ðÿäèòè ¿õ ñòðàõàìè åêçèñòåíö³-
àë³çìó.

Òîæ, ïîçè÷èâøè ó Äþøàíà
êîíöåïö³þ “readymade” (ãîòîâèé
ïðîäóêò), à â àìåðèêàíñüêèõ ì³-
í³ìàë³ñò³â — ìîäåëü íåéòðàëüíî¿
³íäóñòð³àëüíî¿ ôîðìè, â êîòð³é
íåìàº çì³ñòó, Õüîðñò ïîâåðíóâ
æàõè ðåàëüíîñò³ ó ñó÷àñíå ìèñ-
òåöòâî ó âèãëÿä³ ìåðòâèõ òâàðèí,
ï³ãóëîê, ³íñòðóìåíò³â òà ìåäèêà-
ìåíò³â. Â³í ïðàâäèâî ãîâîðèòü
ïðî íåâòîìíó áîðîòüáó ëþäñòâà
ç³ ñìåðòþ. Îñü ÷îìó éîãî ðîáîòè

ñïðèéìàþòüñÿ ÿê áðóòàëüíå ³ õî-
ëîäíîêðîâíå “ãð³õîïàä³ííÿ” ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà ê³íöÿ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ.

Ïåðåä íàìè õóäîæíèê, êîòðèé
ó ðîçêâ³ò³ ñâîº¿ êàð’ºðè ðèçèê-
íóâ ðîçïî÷àòè óñå çíîâó (³ öå
ï³ñëÿ ìèíóëîð³÷íîãî íåâèìîâ-
íîãî óñï³õó íà ïðåñòèæíîìó àóê-
ö³îí³ Ñîòá³! Òîä³ æ Õüîðñò çà-
ÿâèâ, ùî á³ëüøå íå áóäå ñòâîðþ-
âàòè ðîáîòè, êîòð³ ïðèíîñÿòü
éîìó ñëàâó). Öå õóäîæíèê, êîò-
ðèé ñòâîðþº ñåáå çàíîâî. Ëþ-
äèíà, ÷èº ³ì’ÿ çàâæäè àñîö³þâà-
ëîñÿ ç òî÷íèìè ðîçðàõóíêàìè
ïðîäóêö³¿ â ñâ³ò³ ñòóä³éíèõ ïðè-
ì³ùåíü, òåïåð ïîâåðòàºòüñÿ äî
íàéá³ëüø áåçïîñåðåäíüî¿ ôîðìè

òâîð÷îñò³: ñòîÿííÿ ïåðåä ïîëîò-
íîì, ³íäèâ³äóàëüíà òåõí³êà æè-
âîïèñó, òâîð÷èé ïðîöåñ, åìîö³é-
íèé áàëàíñ õóäîæíèêà — óñà-
ì³òíåííÿ.

×îòèðè ïîâåðõè âèñòàâêîâîãî
ïðîñòîðó ³ ñïåö³àëüíî çìîíòîâà-
íèé êóá: ðåïðåçåíòóþ÷è ïîíàä
äåâ’ÿíîñòî ðîá³ò, â òîìó ÷èñë³
ðàíí³ êóëüòîâ³ òâîðè 1990-õ,
ñêóëüïòóðè, êàðòèíè îñòàíí³õ ðî-
ê³â, à òàêîæ íîâèé öèêë êàðòèí
skull paintings, Pinchuk Art Centre
ïðîïîíóº àáñîëþòíî íîâó òåìó
äëÿ ðîçìîâè ïðî òâîð÷³ñòü Äåì’º-
íà Õüîðñòà. Äî ñëîâà, êëþ÷îâ³
ðîáîòè õóäîæíèêà áóëî âçÿòî íà
÷àñ ïðîâåäåííÿ âèñòàâêè ç ïðè-
âàòíèõ êîëåêö³é

Îëåã ÏÓ×ÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Цей фільм, на перший
по ляд, видається та ою
собі романтичною оме-
дією з ле оважним за о-
лов ом. Хоча в ньом чо-
м сь знялося ба ато мо-
лодих інозіро : С арлетт
Йоханссон, Бен Аффле ,
Дженніфер Еністон,
Дженніфер Коннеллі,
Джастін Лон і Дрю Бер-
рімор — найпот жніший
с лад а торів серед сіх
березневих інопрем'єр.
А втім, стріч а не та а
же й проста. Це філо-
софсь ий і відносно сер-
йозний фільм про вза-
ємини чолові ів та жіно .

Ó ô³ëüì³ òðè ñþæåòí³ ë³í³¿,
ùî äîâîë³ ñëàáêî ïåðåïë³òàþòü-
ñÿ. Ó ïåðø³é ³äåòüñÿ ïðî òå, ÿê
îäðóæåíèé ÷îëîâ³ê âèïàäêîâî
çíàéîìèòüñÿ â ñóïåðìàðêåò³ ç
á³ëÿâîþ â÷èòåëüêîþ éîãè ³,
çâ³ñíî, ï³ääàºòüñÿ ñïîêóñ³ çðà-
äèòè äðóæèíó, êîòðà êîëèñü
çìóñèëà éîãî îäðóæèòèñÿ, à òå-
ïåð ö³ëêîì çàéíÿòà ðåìîíòîì
êâàðòèðè. Äðóãà ³ñòîð³ÿ ïðî ìî-
ëîäó æ³íêó, êîòðà çàëèøèëà
ñâîãî õëîïöÿ — çà ñ³ì ðîê³â
ñï³ëüíîãî æèòòÿ â³í òàê ³ íå îñ-
â³ä÷èâñÿ ¿é — íå ðîçóì³þ÷è, ÿê
øòàìï ó ïàñïîðò³ ìîæå ùîñü
çì³íèòè ó ¿õí³õ ñòîñóíêàõ. Íà-
ðåøò³ òðåòÿ ñþæåòíà ë³í³ÿ îïè-
ñóº, ÿê øóêàº ñâîþ ïîëîâèíêó

çâîðóøëèâî-íà¿âíà ä³â÷èíà,
êîòð³é, ç îäíîãî áîêó, çàâæäè
ùàñòèòü íà êàâàëåð³â, à ç ³íøî-
ãî — á³ëüø³ñòü ³ç íèõ çíèêàþòü
ï³ñëÿ ïåðøîãî æ ïîáà÷åííÿ, õî-

÷à âîíà òàê ñïîä³âàºòüñÿ íà ïðî-
äîâæåííÿ ñòîñóíê³â. Ãåðî¿íÿ çà-
âîäèòü äðóæáó ç ìåíåäæåðîì áà-
ðó, äå øóêàº îäíîãî ç³ ñâî¿õ
çíèêëèõ çàëèöÿëüíèê³â. Ìåíå-

äæåð, ìàéñòåð ôë³ðòó, ðîçïîâ³-
äàº ä³â÷èí³, ÿê òðåáà ðîçóì³òè ò³
÷è ³íø³ â÷èíêè ÷îëîâ³ê³â. Çâ³ñ-
íî, ¿õíÿ äðóæáà íåïîì³òíî ïå-
ðåðîñòàº ó ùîñü á³ëüøå.

Ïîä³¿ ô³ëüìó ðàçáàâëåí³ ìîíî-
ëîãàìè æ³íîê íå ç ïåðñîíàæ³â
êàðòèíè: îäíà, íàïðèêëàä, ðîç-
ì³ðêîâóº íàä òèì, ùî íîìåðè
âõ³äíèõ äçâ³íê³â ³íîä³ âèçíà÷àþ-
òüñÿ çîâñ³ì íåäîðå÷íî; ³íøà çãà-
äóº, ÿê ìàéñòåðíî çðàäèëè ¿¿ óñ³
òðîº êîëèøí³õ çàêîííèõ ÷îëî-
â³ê³â. Ïåðåä ãëÿäà÷åì — ô³ëüì
³ç íåòèïîâîþ àðõ³òåêòîí³êîþ, äå
ïðîñòåæóþòüñÿ óñ³ ê³íåìàòîãðà-
ô³÷í³ õîäè, á³ëüøå ïðèòàìàíí³
àðòõàóñíîìó ê³íî. Âî÷åâèäü,
ñòð³÷êà ðåêëàìóºòüñÿ ÿê ëåãêå
ê³íî äëÿ æ³íîê ëèøå òîìó, ùî
âèãàäàòè ÿêóñü ³íøó ìàðêåòèíã-
ñòðàòåã³þ äëÿ íüîãî áóëî á íå-
ìîæëèâî.

Íàñïðàâä³ ô³ëüì “Îá³öÿòè —
íå îçíà÷àº îäðóæóâàòèñÿ” âè-
éøîâ òàêèì òîìó, ùî éîãî ïî-
ñòàâèëè çà íåîäíîçíà÷íèì àìå-
ðèêàíñüêèì áåñòñåëåðîì “Âè
éîìó ïðîñòî íå ïîäîáàºòåñü: áåç-
ïàðäîííà ïðàâäà ïðî òå, ÿê çðî-
çóì³òè õëîïö³â”. Êíèæêà, ñòâî-
ðåíà íå áåç âïëèâó ñåð³àëó “Ñåêñ
ó âåëèêîìó ì³ñò³”, ïðèñâÿ÷åíà
ïñèõîëîã³¿ ÷îëîâ³÷èõ â÷èíê³â íà
ð³çíèõ ñòàä³ÿõ ñòîñóíê³â ³ç æ³í-
êàìè. Éäåòüñÿ ïðî ÷èñëåíí³
ïàñòêè ïðåäñòàâíèê³â ñèëüíî¿
ïîëîâèíè ëþäñòâà, ÿê³ âîíè âè-
ãàäóþòü ïðèíàéìí³ ó äâîõ âèïàä-
êàõ: àáè ïîçáóòèñÿ ä³â÷èíè òà
ùîá ñïðàâèòè íà íå¿ ³ëþçîðíå
õîðîøå âðàæåííÿ. Âíàñë³äîê
ô³ëüì íà îñíîâ³ êíèæêè ñêèäàº-
òüñÿ íà ëåêö³þ íà ïîøèðåíó òå-
ìó âçàºìèí ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê,
ÿêó ãðàþòü, äëÿ á³ëüøî¿ ïåðå-
êîíëèâîñò³, ãîëë³âóäñüê³ ê³íîç³ð-
êè. Õî÷à á çàðàäè çàäîâîëåííÿ
ïîáà÷èòè ¿õ ðàçîì öþ ñòð³÷êó
âàðòî ïîäèâèòèñÿ

© Дем’єн Хьорст
Заперечення смерті 2008
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Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ
“ÒÎÏ 10”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні Pinchuk Art Centre від ривається вели а
ретроспе тивна вистав а найбільш омерційно о х -
дожни а с часності, британця Дем’єна Хьорста. Ми-
тець представить Києві роботи, що б ли створені від
почат 1990-х і до наших днів.

Øëþá ó âåëèêîìó ì³ñò³
Ç 26 áåðåçíÿ âñÿ ïðàâäà ïðî ÷îëîâ³ê³â ó òðàã³êîìåä³¿ 
“Îá³öÿòè — íå îçíà÷àº îäðóæóâàòèñÿ”

Стріч а ре ордна бодай том , що т т ожен третій а тор — оллів дсь а інозір а

Хьорст поверн в жахи реальності с часне мистецтво ви ляді мертвих тварин, пі ло , інстр ментів та меди аментів
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Ï³äêîðþâà÷ 
ïîâ³òðÿíîãî ïðîñòîðó
Газета "Хрещати " рам ах прое т
"Київсь ий пантеон" продовж є п блі -
вати історії про людей, чиє життя та чи
іна ше б ло пов'язане з Києвом. Сьо о-
дні ми розповідаємо про авіа онстр -
тора І оря Сі орсь о о.

25 òðàâíÿ 1889 ðîêó â ñ³ì'¿ ïðîôåñîðà Êè¿âñüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó, â³äîìîãî â Ðîñ³¿ ë³êàðÿ-ïñèõ³àòðà
²âàíà Ñ³êîðñüêîãî íàðîäèëàñÿ ï'ÿòà äèòèíà, õëîï-
÷èê, ÿêîãî áàòüêè íàçâàëè ²ãîðåì. Íà òîé ÷àñ ñ³ì'ÿ
áóëà äîáðå â³äîìà â Êèºâ³, ñòàðàííÿìè ïðîôåñîðà
â ì³ñò³ ñòâîðåíî òîâàðèñòâî ïñèõ³àòð³â, òîâàðèñòâî
òâåðåçîñò³, â³äêðèòèé ³íñòèòóò äëÿ ä³òåé ³ç ïðîáëå-
ìàìè íåðâîâî-ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó, ç ³í³ö³àòèâè
²âàíà Ñ³êîðñüêîãî òà çà îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ ïî÷àëî ä³-
ÿòè Ôðåáåë³âñüêå òîâàðèñòâî, à ïðè íüîìó ³íñòè-
òóò, ùî ãîòóâàâ ïðîôåñ³îíàëüíèõ ïåäàãîã³â. Äî ö³º¿
ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñîð çàëó÷èâ ³ ñâî¿õ ñòàðøèõ ä³-
òåé — Îëüãó òà Îëåíó, ùî ñòàëè çàñíîâíèêàìè òî-
âàðèñòâà. Ìàòè, Ç³íà¿äà Ñ³êîðñüêà (â ä³âîöòâ³ Òåì-
ðþê-×åðêàñüêà), î÷îëþâàëà ñòàðîêè¿âñüêå â³ää³ëåí-
íÿ êóðàòîðñòâà á³äíèõ. Âîíà ïðèùåïèëà ä³òÿì ëþ-
áîâ äî ìóçèêè, ë³òåðàòóðè, çàêëàëà äóõîâí³ îñíîâè.
Â äîì³ ïàíóâàëà àòìîñôåðà ãëèáîêî¿ ïîøàíè äî
ëþäèíè, äî âëàñíî¿ ³ ÷óæî¿ ïðàö³.

Ïåðø³ ðîêè íàâ÷àííÿ ²ãîðÿ ìèíóëè â 1-é Êè¿â-
ñüê³é ã³ìíàç³¿, à 1903 ðîêó â³í, ÿê ³ ñòàðøèé áðàò
Ñåðã³é, âñòóïèâ äî Ïåòåðáóðçüêîãî ìîðñüêîãî êà-
äåòñüêîãî êîðïóñó, äå ³ âèÿâèâñÿ ³íòåðåñ þíàêà äî
òåõí³÷íèõ íàóê, îñîáëèâî äî ïðàêòè÷íîãî àñïåêòó.
Ðîçóì³þ÷è, ùî êàð'ºðà â³éñüêîâîãî íå äëÿ íüîãî, â
1906 ðîö³, çàê³í÷èâøè çàãàëüíîîñâ³òí³ êëàñè êîð-
ïóñó, ²ãîð Ñ³êîðñüêèé ¿äå äî Ôðàíö³¿, äå â³äâ³äóº
ïðèâàòíó òåõí³÷íó øêîëó, àëå ÷åðåç ï³âðîêó ïîâåð-
òàºòüñÿ äî Êèºâà ³ âñòóïàº äî Ïîë³òåõí³÷íîãî ³í-
ñòèòóòó.

Ó äâîð³ áóäèíêó Ñ³êîðñüêèõ íà Âåëèê³é Ï³äâàëü-
í³é, 15 â ñàðàé÷èêó ç'ÿâèëàñÿ ïåðøà ìàéñòåðíÿ, äå
ç ï³äðó÷íèõ ìàòåð³àë³â, øëÿõîì äîñë³ä³â, åêñïåðè-
ìåíò³â âèìàëüîâóâàâñÿ ïðîîáðàç ïåðøîãî âåðòîëüî-
òà. Í³ ï³äðó÷íèê³â, í³ ñïåö³àëüíî¿ ë³òåðàòóðè ùå íå
áóëî. Ãîëîâíèì äæåðåëîì çíàíü çàëèøàâñÿ äîñâ³ä.
Ïî âñ³é ªâðîï³ â³äêðèâàëèñÿ íåâåëèê³ ìàéñòåðí³,
ëüîòí³ øêîëè, äå øëÿõîì ïðîá ³ ïîìèëîê, ùî êîø-
òóâàëè ÷àñòî æèòòÿ â³ä÷àéäóøíèì âèïðîáóâà÷àì,
óäîñêîíàëþâàëèñÿ ìîäåë³ ïåðøèõ àåðîïëàí³â. Îä-
íàê ñâ³ò óñå ùå äèâèâñÿ íà àâ³àö³þ ÿê íà âèä öèð-
êîâîãî ìèñòåöòâà.

Ó 1909 ðîö³ îðãàí³çîâàíî Êè¿âñüêå òîâàðèñòâî ïî-
â³òðîïëàâàííÿ, ÿäðîì ÿêîãî ñòàâ ãóðòîê ïîâ³òðîïëà-
âàííÿ Ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó. Âåñü â³ëüíèé ÷àñ
ìàéáóòí³é êîíñòðóêòîð ïðîâîäèâ â àíãàð³, ÷àñòî íà
øêîäó çàíÿòòÿì. ²íñòèòóòó â³í òàê ³ íå çàê³í÷èâ. Ëè-
øå çãîäîì Ñ³êîðñüêîìó âèïèñàëè äèïëîì ïåòåð-
áóðçüêîãî ïîë³òåõó "honoris causa", òîáòî "çâàæàþ÷è
íà çàñëóãè".

Áóä³âíèöòâî àåðîïëàí³â áóëî ñïðàâîþ íåäåøåâîþ.
²ãîð Ñ³êîðñüêèé ïîêëèêàâ íà äîïîìîãó ³íøîãî ìî-
ëîäîãî êîíñòðóêòîðà, ñèíà áàãàòîãî êóïöÿ Áèëèíê³-
íà, ³ 1910 ðîêó áóëî çàâåðøåíî ïåðøèé âèòâ³ð Ñ³-
êîðñüêîãî — á³ïëàí Ñ-1, à ïîò³ì — âäîñêîíàëåíèé
Ñ-2. Êîíñòðóêòîð ñàì âèïðîáîâóâàâ ñâî¿ ë³òàêè. Ïî-
ëüîòè â³äáóâàëèñÿ íà Ñèðåöüêîìó ëåòîâèù³. Ïðîòÿ-
ãîì ðîêó áóëî ñòâîðåíî ï'ÿòü àåðîïëàí³â, ÿê³ ïîñò³é-
íî òåõí³÷íî óäîñêîíàëþâàëèñÿ. Ó âåðåñí³ 1911 ðîêó
ï³ä ÷àñ âåëèêèõ â³éñüêîâèõ ìàíåâð³â ï³ä Êèºâîì çà
ó÷àñòþ öàðÿ êîíñòðóêòîð ñàì ïðîäåìîíñòðóâàâ Ñ-5
ç ÷óäîâèìè ðåçóëüòàòàìè. Â³í ïåðåâåðøèâ çà òåõí³÷-
íèìè ³ ëüîòíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè êðèëàò³ ìàøè-
íè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, ùî áóëè â òîé ÷àñ íà
îçáðîºíí³. Îäíàê ðîáîòà ïðîäîâæóâàëàñÿ. Íàïðè-
ê³íö³ 1911 ðîêó íà á³ïëàí³ Ñ-6 ³ç äâèãóíîì ó 100 ê³í-
ñüêèõ ñèë ç äâîìà ïàñàæèðàìè íà áîðòó Ñ³êîðñüêèé
âñòàíîâèâ ñâ³òîâèé ðåêîðä øâèäêîñò³ — 111 êì/ãîä,
à íà âäîñêîíàëåí³é ìîäåë³ Ñ-6à ìîëîäèé êîíñòðóê-
òîð óæå ç ï'ÿòüìà ïàñàæèðàìè äîñÿãàº øâèäêîñò³ 
106 êì/ãîä. Â³äòîä³ é ïî÷àëàñÿ ñòð³ìêà êàð'ºðà 
22-ð³÷íîãî ³íæåíåðà, éîãî çàïðîñèëè íà ïîñàäó ãî-
ëîâíîãî êîíñòðóêòîðà àâ³àö³éíîãî â³ää³ëó Ðîñ³éñüêî-
Áàëò³éñüêîãî âàãîííîãî çàâîäó.

Íîâèé åòàï ä³ÿëüíîñò³ ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî ïîâ'ÿçà-
íèé ç³ ñòâîðåííÿì âàæêèõ áàãàòîìîòîðíèõ ë³òàê³â.
Óë³òêó 1913 ðîêó ïîáóäîâàíî ïðèíöèïîâî íîâèé
âàæêèé áàãàòîìîòîðíèé ë³òàê, ã³ãàíòñüêèé á³ïëàí,
ñïî÷àòêó íàçâèé "Ãðàíä", à ï³ñëÿ âäàëèõ ïîëüîò³â
íàä Ïåòåðáóðãîì ïåðåéìåíîâàíèé íà "Ðîñ³éñüêîãî
âèòÿçÿ". Éîãî ñïàäêîºìöåì ñòàâ âåëè÷åçíèé íà ò³
÷àñè øåñòèñò³éêîâèé á³ïëàí "²ëëÿ Ìóðîìåöü". Íà-
äàë³ öÿ íàçâà ñòàëà çá³ðíîþ äëÿ ö³ëîãî êëàñó âàæ-
êèõ ìàøèí. Ë³òàê âñòàíîâèâ ñâ³òîâèé ðåêîðä âàí-
òàæîï³äéîìíîñò³ — ì³ã óçÿòè íà áîðò á³ëüøå, ÿê
òîííó. Íà "Ìóðîìö³" ç åê³ïàæåì ³ç ÷îòèðüîõ îñ³á

Ñ³êîðñüêèé çä³éñíèâ óí³êàëüíèé ïåðåë³ò Ïåòåð-
áóðã — Êè¿â — Ïåòåðáóðã, çà ùî îòðèìàâ ìåäàëü
Êè¿âñüêîãî ïîâ³òðîïëàâíîãî òîâàðèñòâà. Ç ïî÷àòêîì
â³éíè "Ìóðîìö³" ñêëàëè îêðåìó åñêàäðó, ¿õ óñï³ø-
íî âèêîðèñòîâóâàëè ÿê âàæê³ áîìáàðäóâàëüíèêè.

Ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ íîâà âëàäà ââàæàëà ðîçâèòîê
àâ³àö³éíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ñïðàâîþ íåïîòð³áíîþ ³
ìàðíîþ. Ñâîºþ ÷åðãîþ Ñ³êîðñüêèé, êîòðèé íå ïðè-
õîâóâàâ ³äåîëîã³÷íîãî íåñïðèéíÿòòÿ á³ëüøîâèöüêî-
ãî ðåæèìó, â ëþòîìó 1918 ðîêó íà íåâåëèêîìó ïà-
ðîïëàâ÷èêó â³äïëèâ ³ç Ìóðìàíñüêà äî Âåëèêîáðè-
òàí³¿, äàë³ — äî Ôðàíö³¿, à ïîò³ì ïåðå¿õàâ äî ÑØÀ.
Â 1923 ðîö³ ðàçîì ³ç ñîðàòíèêàìè-åì³ãðàíòàìè â
ì³ñòå÷êó Ðóçâåëüô³ëä íà îñòðîâ³ Ëîíã Àéëåíä ²ãîð
Ñ³êîðñüêèé îðãàí³çîâóº ë³òàêîáóä³âíó ô³ðìó. Íå-
îö³íåííó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ³ ìîðàëüíó ï³äòðèì-
êó â öåé ñêëàäíèé ìîìåíò êîíñòðóêòîðîâ³ íàäàâ
êîìïîçèòîð Ñåðã³é Ðàõìàí³íîâ, ùî êóïèâ íà $ 5000
àêö³¿ ô³ðìè. Ìàþ÷è äîñâ³ä áóä³âíèöòâà âàæêèõ ë³-
òàê³â, ²ãîð ²âàíîâè÷ ðîçðîáèâ ìîäåëü S-29À äëÿ
âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü, ÿêà øâèäêî îêóïèëàñÿ ³ ìà-
ëà âåëè÷åçíèé ïîïèò ñåðåä ïåðåâ³çíèê³â. Çãîäîì
íåâåëèêà ô³ðìà Ñ³êîðñüêîãî óâ³éøëà äî ñêëàäó ìî-
ãóòíüî¿ àâ³àö³éíî¿ êîðïîðàö³¿ "Þíàéòåä Åðêðàôò
åíä Òðàíñïîðò Êîðïîðåéøí", ùî äàëî ¿é çìîãó ïå-
ðåæèòè "âåëèêó äåïðåñ³þ".

Íàïðèê³íö³ 1920-õ — íà ïî÷àòêó 1930-õ ðîê³â ²ãîð
Ñ³êîðñüêèé ïðàöþº íàä ë³òàêàìè-àìô³á³ÿìè, ÿê³
ñàì â³í ââàæàâ ñâî¿ì ïåðøèì òâîð÷èì óñï³õîì â
Àìåðèö³. Ó 1934-ìó íà ñâ³ò ç'ÿâèâñÿ ì³æêîíòèíåí-
òàëüíèé ë³òàþ÷èé ÷îâåí S-42, ùî âñòàíîâèâ äåñÿòü
ñâ³òîâèõ ðåêîðä³â. Ï³ä ê³íåöü 1930-õ ðîê³â Ñïîëó-
÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè çàö³êàâèëèñÿ ³äåÿìè Ñ³êîð-
ñüêîãî, ÿêèé íå ïðèïèíÿâ âåñü öåé ÷àñ ðîáîòè íàä
ãåë³êîïòåðîì îäíîãâèíòîâî¿ ñèñòåìè. Ó 1939 ðîö³
ðàçîì ³ç ô³ðìîþ "Âîóò" áóëî ñòâîðåíî ïåðøó ä³þ÷ó
ìîäåëü VS-300 (Âîóò — Ñ³êîðñüêèé), à ç 1943 ðîêó
â Áð³äæïîðò³ (øòàò Êîííåêòèêóò) ô³ðìà "Ñ³êîð-
ñüêèé Åðêðàôò" âïåðøå íàëàãîäèëà ñåð³éíå âèðîá-
íèöòâî ãåë³êîïòåð³â. Çàãàëîì ó 1939—1972 ðîêàõ
êîíñòðóêòîð ñòâîðèâ òðè ïîêîë³ííÿ — 18 îñíîâíèõ
òèï³â âåðòîëüîò³â, ùî øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëè â
ð³çíèõ ñôåðàõ, ÿê öèâ³ëüí³é, òàê ³ â³éñüêîâ³é. Äî-
òåïåð äâ³ òðåòèíè áîéîâèõ âåðòîëüîò³â, ùî º íà
îçáðîºíí³ àìåðèêàíñüêî¿ àðì³¿, âèãîòîâëåíî íà ô³ð-
ì³ Ñ³êîðñüêîãî. Êðèëàòà ë³òåðà S ïðèêðàøàëà ³ ïðè-
êðàøàº ãåë³êîïòåðè àìåðèêàíñüêèõ ïðåçèäåíò³â, ïî-
÷èíàþ÷è ç Àéçåíõàóåðà.

Ç ê³íöÿ 1950-õ ðîê³â ó÷åíèé â³äõîäèòü â³ä ñïðàâ
ô³ðìè, çàëèøàþ÷èñü ¿¿ êîíñóëüòàíòîì òà â³öå-ïðå-
çèäåíòîì, çâåðòàºòüñÿ äî çîâñ³ì ³íøî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Éîãî îñòàíí³ êíèæêè ñòîñóâàëèñÿ ñôåðè äóõó, ïè-
òàíü â³ðè, ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüêîãî îñìèñëåííÿ ÿâèù
æèòòÿ. Ëåéòìîòèâ — çàñòåðåæåííÿ ïðî íàñóâàííÿ ãó-
ìàí³òàðíî¿ êàòàñòðîôè, ïîðîäæóâàíî¿ ïîðîæíå÷åþ
áåçâ³ð'ÿ íà òë³ áóðõëèâîãî òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó.

Ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè ïàì'ÿòü ïðî âèäàòíîãî çåìëÿ-
êà óâ³÷íåíî äâîìà ìåìîð³àëüíèìè äîøêàìè — íà
ñïîðóä³ ìåõàí³÷íèõ ìàéñòåðåíü Ïîë³òåõí³÷íîãî ³í-
ñòèòóòó ³ íà áóäèíêó çà àäðåñîþ ßðîñëàâ³â Âàë (êî-
ëèøíÿ Âåëèêà Ï³äâàëüíà), 15. À áóäèíîê Ñ³êîð-
ñüêèõ, äå ìèíóëî äèòèíñòâî ³ þí³ñòü ²ãîðÿ, ó òèõî-
ìó äâîð³ öåíòðàëüíî¿ âóëèö³ âæå ê³ëüêà äåñÿòèð³÷
áåçíàä³éíî ÷åêàº íà ñâîº â³äðîäæåííÿ. Óë³òêó 2008
ðîêó êè¿âñüêèé ìåìîð³àë ïîïîâíèâñÿ ùå îäíèì
çíàêîì ïàì'ÿò³. Ó ïàðêó íåïîäàë³ê Íàö³îíàëüíîãî
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó (ÊÏ²) â³äêðèëè ïåðøèé ³
ïîêè ùî ºäèíèé ó ñâ³ò³ ïàì'ÿòíèê àâ³àêîíñòðóêòî-
ðîâ³
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління вн трішньо о
фінансово о онтролю та а дит ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА)
запрош є на робот талановитих і перспе тивних співробітни ів
на посади начальни ів відділів, завід вачів се торів, оловних

та провідних спеціалістів.
Основні ритерії при прийнятті андидатів на робот :

- вища освіта е ономічно о чи юридично о спрям вання;
- досвід роботи б х алтером, а дитором, ревізором річних ал зях, досвід роботи в сфері

державних за півель, омпетентність, відповідальність, ом ні абельність, ініціативність,
вміння працювати в оманді.
Детальна інформація за телефонами: +380(44) 223-31-93, +380(44) 270 51 44.
Резюме з власними даними надсилати на еле тронн адрес finaudit@finaudit.kmv.gov.ua

чи фа сом +380(44) 270-51-48.
Адреса: 01601, м. Київ-601, в л. Трьохсвятительсь а, 4-Б, 3 поверх.

Втрачений стат т об’єднання ромадян “Київсь а е о-
номічно-політична ф ндація”, зареєстрований Управлінням
юстиції м. Києві (свідоцтво № 403 від 17 люто о 1995 р.)
вважати недійсним.

До ва и а ціонерів
За рито о а ціонерно о товариства

“Страхова омпанія “АЕЛІТА”
( од ЄДРПОУ 31351587)

За рите а ціонерне товариство “Страхова омпанія “АЕЛІТА” (далі —
Товариство) повідомляє про доповнення поряд денно о чер ових за альних
зборів а ціонерів Товариства, я і відб д ться 7 вітня 2009 ро о 17.00
за адресою: м. Київ, в л. Пань івсь а, б д. 6-Б, наст пним питанням:

“10). Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятим ться
Товариством, та надання повноважень олові правління Товариства на ладання
значних правочинів.”

Ознайомитися з до ментами, пов’язаними з поряд ом денним чер ових
за альних зборів а ціонерів Товариства, можливо за адресою: м. Київ,
в л. Пань івсь а, б д. 6-Б. Телефон/фа с для довідо : (044) 235-70-87, 288-17-96.

Повідомлення в ЗМІ про с ас вання довіреностей
Державно о ом нально о підприємства

“Кінотеатр “Братислава”
Державне ом нальне підприємство “Кінотеатр “Братислава” ( од ЄДРПОУ

21618508; місцезнаходження: 04210, м. Київ, в л. Мате Зал и, 5) повідомляє, що
відповідно до на аз № 03203 с асовано сі довіреності, видані до 19.03.09 на
представництво інтересів Державно о ом нально о підприємства “Кінотеатр
“Братислава”, зв’яз з чим зазначені до менти вважати недійсними.

Дарниць ий районний с д
м. Києва ви ли ає відповідача Мар-
ча а Володимира Петровича для часті
цивільній справі за позовом Андр -

щен о Людмили І орівни до Марча а
Володимира Петровича про визнання
права власності на 03.04.2009 р. о
14.00 за адресою: м. Київ, в л. Сева-
стопольсь а, 7/13, аб. 17.

У разі неяв и відповідача до с д
дане о олошенння вважається належ-
ним повідомленням та справ б де
роз лян то по с ті за наявними в
справі матеріалами.

С ддя Сизова Л.А.

Від рите а ціонерне
товариство

“Бан Столиця”
повідомляє про змін назви

наслідо реор анізації
Товариства з обмеженою

відповідальністю
омерційно о бан
“Столиця” шляхом

перетворення Від рите
а ціонерне товариство

“Бан Столиця”.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 563
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Владислав ЛУК’ЯНОВ, народний деп тат:
Я д же добре рав шахи, при ад ю, я “ сліп ” ви-

равав з щене моло о! Одно о раз дворі старші ра-
ли в шахи, я подивився на позицію, під азав хід, і “мій”
часни ви рав. Д же добре рах вав, ви равав район-
ні, обласні і все раїнсь і олімпіади з математи и та фі-
зи и. У настільном тенісі мав звання андидата майс-
три спорт . Пам’ятаю, я 1986 році наша оманда з
настільно о теніс ви рала перше місце по інстит т . Я
д же пишався нашою дійсно сильною омандою!

Єв ен ДЕРЕВ’ЯНКО, с льптор:
Основний напрям — це б в спорт і все, що пов’яза-

но з фізичними навантаженнями, з тілом. І зізнаюся,
що в мене це непо ано виходило: я займався і танця-
ми, і плаванням, і боротьбою, стрільбою з л а. У спор-
ті я б в андидатом майстри спорт з плавання, ви-
рав чемпіонат У раїни з п’ятиборства. Для 8- о ла-
с це б в висо ий рез льтат, і тренер проро вав ме-
ні вели спортивн ар’єр . Проте, потім я почав зай-
матися мистецтвом — завдя и своїм бать ам. Бать о

помітив, що я люблю свої д м и вимальов вати на па-
пері, часом р ч за 2 ро и еть спис вав, перенося-
чи на ар ш свій вн трішній світ. Словами це поясни-
ти не мі , проте поті інформації виривався назовні.

Юрій ЖУРАВЕЛЬ, лідер рт “OT VINTA”:
У дитинстві мені добре вдавалося малювати. Зараз

я бер часть створенні ліп-м льтфільм на “Пісню
онвалій”, презентація я о о відб деться, до речі, цьо-
о четвер а “До ер ABC”. Це поєднання відео та м ль-
типлі ації. За сюжетом, ерої, я их я малюю, потім ожи-
вають і співають. У дитинстві, вза алі, я м зи не лю-
бив, проп с ав ро и і в 6—7 ро ів ні оли б не под -
мав, що займатим ся м зи ою. Сво о час захоплю-
вався боротьбою і мав юнаць ий розряд, що й нині в
житті допома ає. С ладав вірші в дитинстві, перед свя-
тами збиралися з др зями і “ реативили”. Я змінив
іль а ш іл, і всюди б в реда тором стін азети. А
8—9 ласах захопився ро ом, зо рема ро -н-ролом. І
досі пере онаний: я що людина по-справжньом ним
захопиться, вона не може не почати рати!

ßêèé òàëàíò âè ìàëè â äèòèíñòâ³?

Âèõîâàòåëü äèòÿ÷èõ
òàëàíò³â 
Æàííà Ëèòâèíåíêî âæå ïîíàä äåñÿòü ðîê³â 
ïîºäíóº ðîáîòó â÷èòåëÿ, ðåæèñåðà é ïîñòàíîâíèêà
âèñòàâ, ñöåíàðèñòà, ë³áðåòèñòà òà ³ìïðåñàð³î

Çà ïðîôåñ³ºþ Æàííà Ëèòâè-
íåíêî — ìóçèêîçíàâåöü. Âîíà
âèêëàäàº òåîðåòè÷í³ äèñöèïë³íè
â ²íñòèòóò³ ìóçèêè ³ìåí³ Ãë³ºðà.
Âò³ì, ÿê æîäåí ³íøèé òåîðåòèê,
âîíà íå ëèøå óñâ³äîìèëà âàæëè-
â³ñòü ïðàêòèêè â ìóçè÷íîìó ìèñ-
òåöòâ³, à é çðîáèëà ðåàëüíó ñïðà-
âó, àáè çàéâèé ðàç öå äîâåñòè.
Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â òîìó ïàí³
Ëèòâèíåíêî ñòâîðèëà ìóçè÷íèé
ëåêòîð³é “Êëàñèêè — íàùàäêàì”.
Öå — óí³êàëüíèé ó ïåâíîìó ñåí-
ñ³ ïðîåêò, îñê³ëüêè â éîãî ðåàë³-
çàö³¿ áåðóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè
àáñîëþòíî âñ³õ ôàêóëüòåò³â, ùî
³ñíóþòü ó êîæíîìó ìóçè÷íîìó
âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.
Òîáòî, öå êîëè þí³ ³ñòîðèêè ðîç-
ïîâ³äàþòü, íàïðèêëàä, ïðî Ìåí-
äåëüñîíà — õòî â³í, êîëè æèâ, ùî
³ ÿê ïèñàâ, à þí³ ï³àí³ñòè ³ëþñ-
òðóþòü òó ðîçïîâ³äü éîãî æ “Ï³ñ-
íÿìè áåç ñë³â”, ÷è þí³ êëàðíå-

òèñòè ãðàþòü Êîíöåðò äëÿ äâîõ
êëàðíåò³â í³ìåöüêîãî êëàñèêà; à
áóëî, ùî â ðàìêàõ ïðîåêòó íàâ³òü
ñòàâèëè îïåðó! Äîáðå îä òîãî
âñ³ì: òåîðåòèêè ïðîõîäÿòü ëåê-
òîðñüêó ïðàêòèêó (º òàêèé ïðåä-
ìåò ó ìóçèêàíò³â), à âèêîíàâö³
âèïðîáîâóþòü ñâî¿ ñèëè íà âåëè-
ê³é ñöåí³. Âñå öå ç 1998 ðîêó ùî-
ì³ñÿöÿ â³äáóâàºòüñÿ íà ñöåí³ ñòî-
ëè÷íîãî Áóäèíêó â÷èòåëÿ. Òà é
íå ò³ëüêè òóò: ìîëîä³ àðòèñòè âè-
ñòóïàþòü ³ çà ìåæàìè Êèºâà, à â
ì³ñò³ Áó÷à º íàâ³òü ô³ë³àë ëåêòî-
ð³þ, ùî ïðàöþº íà áàç³ Óêðà¿í-

ñüêîãî ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó.
Ñàìà Æàííà Àíäð³¿âíà òóò — ³
îðãàí³çàòîð, ³ ðåæèñåð, ³ ñöåíà-
ðèñò, ³ íåâòîìíèé ³ìïðåñàð³î.

Äîñèòü òîãî, ùî ïîä³áíîãî
ïðîåêòó, òàêîãî, ùî, áóäó÷è ïðè-
â’ÿçàíèì äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðà-
ìè, ïðàöþº ñèñòåìàòè÷íî ³ ïë³ä-
íî, äî òîãî æ, óæå ñò³ëüêè ÷àñó,—
íåìàº â æîäíîìó ³íøîìó ìóçè÷-
íîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ Óêðà-
¿íè. Æàííà Àíäð³¿âíà â öüîìó
ñåíñ³ — ³ ïåðøîïðîõîäåöü, ³ ÷åì-
ï³îí. Ïðîòå ¿¿ öå, ñõîæå, õâèëþº
íàéìåíøå

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ñõ³äíèé,

ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+6°Ñ, âíî-
÷³ —1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +10°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +7...+9°Ñ, âíî÷³
+2...+4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —1...—3°Ñ, âíî÷³
—1...—3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Äîù ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ñõ³äíèé,
1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+7°Ñ, âíî÷³ —1...+1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 25 áåðåçíÿ
День промайне на емоційній хвилі. Щиро спіл йте-
ся, зазирайте одне одном в д ш , виливайте набо-
ліле. Це допоможе очистити вн трішній світ від по-
ч ттєвих “шла ів”, отр йних д мо та ілюзій і за-
п стить процес психоло ічної ре енерації. Інерт-
ність, апатія, зневіра власних силах та підтримці
Всевишньо о, не ативні емоції — воро и дня. За на-
родним повір’ям, сьо одні сатанинсь ий день, оли
“правлять балом” сили зла, затя ючи в тенета не-
араздів. Нічо о не робіть зопал , на нівній ноті,
іна ше шлейф проблем дов о лишатиметься за ва-
ми. Переймайтеся лише світлими, бла одатними
помислами, відвідайте храм, поспіл йтеся з вір -
ючими людьми.

ОВНИ, не робіть апостей, ні о о не зас дж йте, не обманюйте. Ни-
ні все вилізе на поверхню, тож ви ризи єте зіпс вати свою добр ре-
п тацію. Поб дьте на самоті, помоліться — це допоможе армоніз -
вати д ш й тіло і знеш одити хвороби, я і взяли вас в обло остан-
нім часом.
ТЕЛЬЦІ, ви надто ордовиті, а це заморож є взаємн любов, я ій

потрібен підбадьорливий свіжий вітер поч ттів. Він повіє від сердець
бла овірних, тож не б дьте неприст пною с елею, тоді все с ладеть-
ся я най раще.
БЛИЗНЯТА, зосередьтеся на професійній діяльності, на сл жбі має

б ти отовність номер один, ос іль и можливі несподівані на ази е-
рівництва. А віз домашніх проблем нехай тя н ть рідні, ви ж можете
ле ень о йо о підштовх вати, бо це ваш армічний обов’язо , де нех-
т вання протипо азано (протя ом ро ).
РАКИ, правд -мат ніть обережно. На жаль, оточення не отове

сприймати ритичн інформацію з ваших в ст та ом ви ляді, на-
віть я що вона достовірна. Ви ч довий психоло , візьміть на озбро-
єння цей дар, тоді не б де ризи помилитися де, оли і що азати.
ЛЕВИ, знайдете — не радійте, втратите — не с м йте. Що впало,

те пропало, а насправді, доля вил чила те, з чим потрібно б ло роз-
прощатися. Це на а дбайливим Левам, що сидять на припоні влас-
ниць их інстин тів і не здатні відірвати від себе на опичені рес рси
(моральні, матеріальні, се с альні, ділові). Їх неодмінно потрібно -
дись в ладати!
ДІВИ, під професійний Олімп за ладено виб хів , том при аль-

м йте, аби не “підірватися”, ціл ом довірившися омпаньйонам. Їхні
винахідливість і ори інальність мають стати омпасом про ресивно-
м напрям .
ТЕРЕЗИ, бережіть добрі стос н и з роботодавцями та оле ами, я

зіницю о а, жертв йте всім заради цьо о. Майб тнє ар’єри залежить
не лише від вашо о професіоналізм , а й від мистецтва д шевно ла-
дити з людьми. Роботодавців задовольнить нетрадиційний творчий під-
хід до ви онання дор чено о.
СКОРПІОНИ сяйн ть донж ансь ими талантами, ма нітом прива-

бивши то о, хто та потрібен нині вашом з олоднілом по оханню
серцю. Це на орода за витрим до байд жості й холод , що пан є
(цьо о ро ) в подр жніх стос н ах і є армічним випроб ванням.
СТРІЛЬЦІ, по лопочіться про особисте щастя, засіваючи серце зер-

нами любові та милосердя. А ар’єра ні ди не втече, вона — жорст-
ий іспит долі (цьо оріч), що перетворює вас на робота-тр до олі а.
КОЗОРОГИ, б дьте осподарем слова, особливо в оле тиві, дали

обіцян — ви он йте, іна ше підірвете сл жбовий авторитет. Спіл-
йтеся на ці аві теми, ни айте повчань та рити анства, бо це по-

вернеться злом, адже ви не ан ели.
ВОДОЛІЇ, ви пре расні своїй непередбач ваності. Це та захоп-

лює і о рилює людей, що по р зли й исн ть р тині повся денно-
сті!
РИБИ, дайте волю емоціям та ініціативам. Вам потрібно заради

про рес льтив вати в собі сміливість і незалежність, діяти само-
стійно, б ти ори іналом, що не впис ється в рам и традицій, а реа -
ція пра матично о приземлено о оточення — то я ір, що тя не в ре -
рес

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У Б дин вчителя то о ве-
чора — діти, і хвилювання,
я перед іспитами. Геро-
їню нашої розповіді, ви-
ладача м зично-теоретич-
них дисциплін Київсь о о
м зично о чилища (а те-
пер — інстит т ) імені Глі-
єра Жанн Андріївн Лит-
винен о ми впізнали за
жвавим, діловито-за лопо-
таним тоном розмови, я
вона вела. Йшлося про
ларнет, вини ли я ісь
проблеми з цим інстр -
ментом, а він має зв чати
на онцерті. Вона — йо о
ор анізатор.

Жанна Андріївна Литвинен о заохоч є юних м зи антів працювати і р ами,
і оловою
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