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Ïåðåçàâàíòàæåííÿ
Êè¿âðàäà ïîâåðíóëàñÿ â³ä ïîë³òèêè äî ðîáîòè

Ó÷îðà çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ðîçïî÷àëîñÿ
áåç òðàäèö³éíîãî áðèô³íãó ñåêðåòàðÿ çà-
êîíîäàâ÷îãî îðãàíó ñòîëèö³ Îëåñÿ Äîâãî-
ãî. Äåïóòàòè îäðàçó ïðèñòóïèëè äî ðîáî-
òè. ² õî÷à ñïî÷àòêó ó çàë³ çàðåºñòðóâàëèñÿ
ëèøå 62 ñòîëè÷í³ îáðàíö³, ïåðøå æ ð³-
øåííÿ óõâàëþâàëè 107 ãîëîñàìè.

Ïîðÿäîê äåííèé çàëèøèâñÿ áåç çì³í ç
ìèíóëîãî òèæíÿ: òîä³, ÷åðåç ïîë³òè÷íèé
çðèâ çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèêàìè îïîçèö³¿,
äåïóòàòàì íå âäàëîñÿ ðîçãëÿíóòè æîäíî-
ãî ç áëèçüêî 150 çàïëàíîâàíèõ ïðîåêò³â

ð³øåíü. Ó÷îðà æ ðîçïî÷àëè ç íàéàêòóàëü-
í³øîãî — ïðàâèë ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³-
òåêòóðíèõ ôîðì. Ïîïåðåäí³é ïðîåêò ïðåä-
ñòàâèâ â. î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. “Ó íîâîìó äîêóìåíò³
ìè âäîñêîíàëèëè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ
äîçâîë³â òà ñêàñóâàëè ïëàòó çà ïàéîâó
ó÷àñòü. Âàæëèâî òàêîæ, ùî äîêóìåíòàö³þ
ï³äïðèºìö³ çìîæóòü îôîðìëÿòè íå íà ð³ê,
à íà òðè”, — ïîÿñíèâ ãîëîâí³ â³äì³ííîñò³
ïðîåêòó ð³øåííÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî ïàí
Áàññ.

Ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ äîêóìåíò â³äïðàâèëè
íà îñòàòî÷íå äîîïðàöþâàííÿ. Çà ñëîâàìè
ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ï³äïðèºìíèöòâà Âàñèëÿ Ñåí÷ó-
êà, áóäå êðàùå, ÿêùî ï³äïðèºìö³ ïî÷åêà-
þòü ùå òèæäåíü, àí³æ ãîëîñóâàòèìóòü çà
íåäîîïðàöüîâàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ. Ïîïðà-
âîê æå ïëàíóþòü âíåñòè â³ñ³ì. “Ïîòð³áíî
÷³òêî ïðîïèñàòè îïåðàòîðà íàäàííÿ äîçâî-
ë³â, à òàêîæ âèçíà÷èòèñÿ, íà êîãî ³ íà ÿêèé
òåðì³í îôîðìëÿòèìóòü çåìëþ”, — îçâó÷èâ
äåÿê³ ç îñíîâíèõ çì³í ïàí Ñåí÷óê. Äîïðà-
öüîâóâàòè âèð³øèëè â êîì³ñ³ÿõ òà ç äîïî-
ìîãîþ ôàõ³âö³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Òèì ÷àñîì îõî÷³ ñòâîðèòè îá’ºäíàííÿ
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â
óæå òåïåð ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè íà äîïî-
ìîãó ñòîëè÷íî¿ âëàäè. ßê ³ ïëàíóâàëîñÿ
ðàí³øå, íà ñòèìóëþâàííÿ êèÿí äî ñàìî-
îðãàí³çàö³¿, êîæíîìó ç òàêèõ îá’ºäíàíü âè-
ä³ëÿòèìóòü 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Êîøòè ìåø-
êàíö³ áóäèíêó çìîæóòü âèêîðèñòàòè äëÿ
îôîðìëåííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ òà
³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Íåçâàæàþ÷è íà êîíñòðóêòèâíèé íàñòð³é,
ïîîáì³íþâàòèñÿ ïîë³òè÷íèìè çàÿâàìè äå-
ïóòàòàì òàêè êîðò³ëî. Çì³íè âëàäè òðàäè-
ö³éíî âèìàãàëè ïðåäñòàâíèêè Áëîêó Â³òà-
ë³ÿ Êëè÷êà òà ÁÞÒó. “Öå âñå ïîðîæí³ ñëî-
âà: ïîêè íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ó íàñ òàêà
âëàäà, ì³íÿòè ùîñü ó ì³ñò³ íåìàº ñåíñó, ïî-
÷èíàòè òðåáà ç âåðõ³â”, — çàÿâèâ òèì ÷à-
ñîì ãîëîâà ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñ³é
Îìåëüÿíåíêî. Ïîë³òè÷íó ïåðåïàëêó ï³äñó-
ìóâàâ ñâîºþ çàÿâîþ Îëåñü Äîâãèé. Ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè ïîïðîñèâ óñ³õ äåïóòàò³â-ïî-
ïóë³ñò³â éòè òà çàïèñóâàòèñÿ ó ïåðåäâèáîð-
í³ ñïèñêè òà âèñòóïàòè íà òåëåáà÷åíí³ é íå
ïåðåòâîðþâàòè çàñ³äàííÿ íà òîê-øîó. “ª
áàãàòî “ãàðÿ÷èõ ãîë³â”, ÿê³ õî÷óòü çàãîâî-
ðþâàòè ïðîáëåìè, à íå ðîçâ’ÿçóâàòè ¿õ.
Êîíôë³êòè âèã³äí³ ëèøå òèì, õòî íå õî÷å
ïðàöþâàòè. Îäíàê ÿ ñïîä³âàþñÿ, ùî ó íàñ
ïî÷èíàºòüñÿ íîâèé åòàï. Ñüîãîäí³øíº çà-
ñ³äàííÿ ïîêàçóº, ùî Êè¿âðàäà çäàòíà 
â³ä³éòè â³ä ïîë³òè÷íèõ îö³íîê ³ äàë³ êîíñ-
òðóêòèâíî ïðàöþâàòè”, — ï³äñóìóâàâ ïàí 
Äîâãèé
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Се ретар Київради Олесь Дов ий завжди знаходить спільн мов з деп татами
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київраді та и вдалося вчора нала одити онстр тивн робот після
політично о зрив сесії мин ло о тижня. Столичним обранцям вдало-
ся онстр тивно об оворити правила встановлення місті малих ар-
хіте т рних форм та підтримати створення об’єднань співвласни ів
ба ато вартирних б дин ів. Без політичних заяв звісно не обійшлося,
одна л нали вони здебільшо о на адрес державної влади.
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Ñòîëèö³ ïîâåðíóëè
ï³âì³ëüÿðäà ãðèâåíü

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ðîçïîä³ëèâ ïî îá’ºêòàõ
500 ìëí ãðí êîøò³â ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîí-
äó, ïåðåäáà÷åí³ íà âèêîíàííÿ Êèºâîì
ôóíêö³é ñòîëèö³. Â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàííÿ 200
ìëí ãðí íà äîáóäîâó Êóðåí³âñüêî-×åðâîíî-
àðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî íà ä³ëÿíö³ â³ä ñòàí-
ö³¿ “Ëèá³äñüêî¿” äî “Âàñèëüê³âñüêî¿”. Íà
ñïîðóäæåííÿ äðóãîãî ãîëîâíîãî êàíàë³çà-
ö³éíîãî êîëåêòîðà ñïðÿìóþòü 20 ìëí ãðí.
Ùå 50 ìëí çàòðàòÿòü íà ïåðåêëàäêó ä³ëÿí-
êè êîëåêòîðà, ÿêèé ïðîëÿãàº â³ä æèòëîâî-
ãî ìàñèâó Ñâÿòîøèí äî ×óìàêîâñüêîãî êî-
ëåêòîðà. 25 ìëí âèä³ëåíî äëÿ áóä³âíèöòâà
âîäîïðîâ³äíî¿ ìàã³ñòðàë³ â³ä âóëèö³ Ãëèáî-
÷èöüêî¿ äî Âîëîäèìèðñüêî¿. Ðåêîíñòðóêö³ÿ
ìåðåæ³ êîëåêòîð³â òà âîäîãîíó öüîãî ðàçó
ñòàëà îäí³ºþ ç íàéâàãîì³øèõ âèòðàòíèõ ñòà-
òåé. Òèì ÷àñîì 30 ìëí ãðí ñïðÿìóþòü íà
ðåêîíñòðóêö³þ é ðåñòàâðàö³þ ñïîðóä Âåð-
õîâíîãî Ñóäó íà âóëèö³ Îðëèêà, 8

Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîíó
ïîâåðíóëè ãîëîâó

Ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ ªâãåí Ðîìàíåíêî ìîæå ñïîê³éíî ïðî-
äîâæóâàòè âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â. Ó â³âòîðîê
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ñêàñó-
âàâ ñâ³é óêàç ïðî â³äñòîðîíåííÿ ïàíà Ðîìà-
íåíêà ç ïîñàäè, âèäàíèé 6 ëþòîãî öüîãî ðî-
êó. Ñâîº ð³øåííÿ ´àðàíò ïîÿñíèâ çàê³í÷åí-
íÿì ðîáîòè êîì³ñ³¿, ÿêà ïðîâîäèëà ñëóæáî-
âå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ðàéîííîãî î÷³ëüíè-
êà. Ôàêò³â íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿç-
ê³â, à òàêîæ ïåðåâèùåííÿ ïîâíîâàæåíü âè-
ÿâëåíî íå áóëî. Ðîáîòó ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ î÷î-
ëþâàâ çàñòóïíèê ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà Ðîìàí Áåçñìåðòíèé

Øê³ëüíà 
ôðàíêîìàí³ÿ

Òðåòÿ çà ïîøèðåííÿì òà ïîïóëÿðí³ñòþ ñå-
ðåä êèÿí ³íîçåìíà ìîâà — ôðàíöóçüêà —
ñåðéîçíî ïðåòåíäóº ñòàòè ë³äåðîì. Êè¿â ïî-
ãëèáëþº ñï³âïðàöþ ç Ôðàíö³ºþ ó ñôåð³ îñ-
â³òè. Ïðî öå éøëîñÿ íà çóñòð³÷³ âèêîíóâà÷à
îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ
Æóðàâñüêîãî òà àòàøå Ôðàíöóçüêîãî ïîñîëü-
ñòâà ç ïèòàíü îñâ³òè Ì³øåëÿ Ìàêñèìîâè÷à.
“Óêðà¿íà — äåðæàâà, ÿêà õî÷å ñòàòè íå ëè-
øå ãåîãðàô³÷íîþ, à é äóõîâíîþ ñêëàäîâîþ
ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Ðàçîì ³ç òèì, ê³ëü-
ê³ñòü ëþäåé, ÿê³ âîëîä³þòü ôðàíöóçüêîþ ìî-
âîþ, º íåäîñòàòíüîþ, ùîá Óêðà¿íà â³ëüíî
ïî÷óâàëàñÿ â ªâðîï³. Àäæå îô³ö³éíîþ ìîâîþ
çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ïðîâ³äíèõ ñóñï³ëüíî-ïîë³-
òè÷íèõ ñòðóêòóð, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó Ñòðàñáóð-
ç³, Áðþññåë³, Ïàðèæ³, âèçíàíî ñàìå ôðàí-
öóçüêó”,— çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ïàí Æó-
ðàâñüêèé. Ñòîðîíè ç³éøëèñÿ íà äóìö³, ùî
ïåðøî÷åðãîâèì ÷èííèêîì ó ïîøèðåíí³
ôðàíöóçüêî¿ ìîâè ó Êèºâ³ ìàþòü ñòàòè çà-
ãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè. Á³ëüøå âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàíèõ â÷èòåë³â ìîâè — á³ëüøå ä³òåé ¿¿ çíà-
òèìóòü. Â³òàë³é Æóðàâñüêèé çàêëèêàâ Ïî-
ñîëüñòâî Ôðàíöóçüêî¿ ðåñïóáë³êè äîëó÷èòè-
ñÿ äî ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, çàïðî-
ïîíóâàâøè ñï³âïðàöþ ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì
ïåäóí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà.
Íà ñüîãîäí³ ôðàíöóçüêó ìîâó âèâ÷àþòü ó 101
ñòîëè÷í³é øêîë³

Äëÿ êèÿí âëàøòóþòü
ñ³ì ÿðìàðê³â

Ó ñóáîòó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó ïðîâåäå 7 ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ ÿðìàðê³â ó ñòîëèö³. Äåøåâî ñêóïèòè-
ñÿ ìîæíà áóäå â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà âó-
ëèö³ Ðåâóöüêîãî, Äåñíÿíñüêîìó — íà Ëèñ-
ê³âñüê³é, Äí³ïðîâñüêîìó — íà Àëìà-Àòèí-
ñüê³é, 109. Ïðîäóêòè ç³ çíèæêàìè ïðîïîíó-
âàòèìóòü íà Îáîëîíñüêîìó ïðîñïåêò³, 23-43,
íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³. Òîðãóâàòèìóòü òàêîæ
íà ïðîñïåêò³ Êîìàðîâà, 28 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ òà íà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 2-
6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

Âàñèëü ÑÅÍ×ÓÊ: “Òðåáà äîìîâëÿòèñÿ
ç ³íâåñòîðàìè, ùîá ó êîæíîìó
íîâîìó áóäèíêó â³äâîäèëè ì³ñöå
ï³ä ñîö³àëüí³ ìàãàçèíè”
Голова омісії Київради з питань
тор івлі, підприємництва, ро-
мадсь о о харч вання та посл
розповів "Хрещати " про роз-
вито ініціативи місь ої влади
щодо створення соціальних ма-
азинів та боротьб зі стихійни-
ми рин ами.

— Êðèçà ïîçíà÷àºòüñÿ íà âñ³õ ñôåðàõ
æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³ êèÿí. ßê³ çàâäàííÿ òà
ïð³îðèòåòè ïîñòàâëåíî â ì³ñò³ äëÿ ï³äïðè-
ºìíèöòâà?

— Ñåðåä ïð³îðèòåò³â — íå íàâàíòàæóâà-
òè ï³äïðèºìö³â ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíå-
ñó, à íàìàãàòèñÿ ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ø³
óìîâè â òÿæêèé ïåð³îä, ùîá âîíè ìîãëè
ïðàöþâàòè. Öå ìîÿ ïîçèö³ÿ ÿê ãîëîâè êî-
ì³ñ³¿. ² ìåíå ï³äòðèìóþòü áàãàòî äåïóòàò³â
ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Íèí³ àêòèâíî ïî÷èíàºòüñÿ âåñíÿíî-ë³ò-
íÿ òîðã³âëÿ. Ñåëÿíè âæå âèíîñÿòü ñâîþ ïðî-
äóêö³þ ïðîäàâàòè ïðîñòî íà äîðîãè, â ïå-
ðåõîäè. ×è ïëàíóºòå âïîðÿäêîâóâàòè òàê³
áàçàð÷èêè?

— Ç³ ñòèõ³éíîþ òîðã³âëåþ áîðîòèñÿ òðå-
áà, áî, ïî-ïåðøå, öå — àíòèñàí³òàð³ÿ. À
ïî-äðóãå, í³õòî íå çíàº, ÿêî¿ ÿêîñò³ ïðî-
äóêòè òàì ïðîäàþòü. Ìè éäåìî äî òîãî,
ùîá çàòâåðäèòè ïîðÿäîê, äå áóäå ÷³òêî âè-
ïèñàíî âñ³ ïîëîæåííÿ ³ ïðàâèëà âñòàíîâ-

ëåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, òèì÷à-
ñîâèõ íàìåò³â, à òàêîæ ïåðåë³ê ïðîäóêö³¿,
ÿêîþ òàì ìîæíà òîðãóâàòè.

— À ÿê ñüîãîäí³ ðîçâèâàºòüñÿ ³í³ö³àòèâà
ùîäî ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíèõ ìàãàçèí÷èê³â
äëÿ êèÿí?

— Ñîö³àëüí³ ìàãàçèíè — äóæå áîëþ÷à
òåìà. Âñ³ì â³äîìî, ùî çà îñòàíí³õ äåñÿòü
ðîê³â ïðèâàòèçîâàíî ïðàêòè÷íî âñ³ ìàãà-
çèíè, ÿê³ ðåàë³çîâóâàëè ìîëîêî, õë³á òà ³í-

ø³ ïðîäóêòè ïåðøî¿ ïîòðåáè. ßê ãîëîâà
êîì³ñ³¿ íà ñüîãîäí³ ÿ áà÷ó ñòâîðåííÿ ñîö³-
àëüíèõ ìàãàçèí³â çîâñ³ì ó ³íøîìó íàïðÿì-
êó. Òðåáà øóêàòè ìîæëèâ³ñòü íà ïåâíèõ
óìîâàõ óêëàäàòè óãîäè ³ç çàáóäîâíèêàìè,
ùîá âîíè ïåðåäáà÷àëè ïåðåäà÷ó 150—200
êâàäðàòíèõ ìåòð³â íà îáëàøòóâàííÿ òàêèõ
ñîö³àëüíèõ ìàãàçèí³â. Ïðè÷îìó òðåáà îä-
ðàçó çàáîðîíèòè çì³íó ïðîô³ëþ ³ ïðèâà-
òèçàö³þ òàêèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê.

— Êîëè áóäå çàòâåðäæåíî ïîðÿäîê ðîçì³-
ùåííÿ ÌÀÔ³â, àäæå ñüîãîäí³ ñòîëè÷í³ ï³ä-
ïðèºìö³ â íåïåâíîìó ñòàíîâèù³?

— Íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ï³ñ-
ëÿ äâîãîäèííîãî îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ
ùîäî ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåê-
òóðíèõ ôîðì ìè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ñòâî-
ðèòè ðîáî÷ó ãðóïó. Äî íå¿ óâ³éäóòü äåïó-
òàòè, íà÷àëüíèêè ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü,
ï³äïðèºìö³. Öÿ ãðóïà ðîçãëÿíå ïðîåêò ð³-
øåííÿ ÊÌÄÀ ³ ò³ ïðîïîçèö³¿, ùî íàäàâ
Äåðæàâíèé êîì³òåò ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òè-
êè ³ ï³äïðèºìíèöòâà. Íàñòóïíîãî òèæíÿ
ìè ðîçãëÿíåìî öå ïèòàííÿ ó øèðøîìó
êîë³. Áåçóìîâíî, òðåáà ðàç ³ íàçàâæäè çà-
òâåðäèòè ïëàí-ñõåìó ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â
³ ïîñòàâèòè êðàïêó, àëå öå ïîòð³áíî çðî-
áèòè òàê, ùîá áóëî âèã³äíî âñ³ì ñóá’ºê-
òàì ãîñïîäàðþâàííÿ

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

Çàì³ñòü âèñîòêè ç’ÿâèòüñÿ ñêâåð
Æîâòíåâà ë³êàðíÿ âèáîðîëà ñâîþ òåðèòîð³þ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Через місяць ияни, я і шість
ро ів безстрашно захищали
Жовтнев лі арню від заб дови,
змож ть врешті зітхн ти з по-
ле шенням. 17 березня Вищий
Господарсь ий С д У раїни за-
довольнив позов за лад проти
виділення на йо о території зе-
мельної ділян и "Житлоб д ".
Останній може ще ос аржити рі-
шення Верховном С ді. Та
по и ияни радіють першом
справедливом рішенню с д ,
я е назвали прецедентом
юридичній пра тиці У раїни.

²ñòîð³ÿ øåñòèð³÷íî¿ “ãðîìàäÿíñüêî¿ â³é-
íè” íà çàõèñò Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³ ïðàê-
òè÷íî äîá³ãàº ê³íöÿ. Íàãàäàºìî, ó 2003
ðîö³ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè íà òåðèòîð³¿ çà-
êëàäó äëÿ êîìïàí³¿ “Æèòëîáóä” áóëî âè-
ä³ëåíî 45 ñîòîê çåìë³ ï³ä çâåäåííÿ áàãà-
òîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Âèñîòêó ìàëè
âòèñíóòè ó 45-ìåòðîâèé ïðîì³æîê ì³æ
äâîìà ïàì’ÿòíèêàìè àðõ³òåêòóðè. Òå, ùî
áóä³âåëüí³ ðîáîòè íà ö³é ä³ëÿíö³ ñóïåðå-
÷àòü íå ëèøå çàêîíîäàâñòâó, àëå é çäîðî-
âîìó ãëóçäó òà ìîðàë³, í³êîãî íå çóïèíÿ-
ëî — àäæå çà “Æèòëîáóäîì” ñòî¿òü íàðîä-
íèé äåïóòàò â³ä ÁÞÒó ²âàí Êóðîâñüêèé.

Âåñü êîëåêòèâ ë³êàðí³, ìåäè÷íà åë³òà
âñ³º¿ Óêðà¿íè òà ïðîñòî íåáàéäóæ³ êèÿíè
ïèñàëè ñîòí³ çâåðíåíü äî ïðåäñòàâíèê³â
âëàäè òà âèõîäèëè íà âóëèö³, àáè ïåðå-
øêîäèòè ñâàâ³ëëþ. Íîâèé ñêëàä Êè¿âðà-
äè òà êîìàíäà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ïîâí³ñòþ ï³äòðèìàëè ïîçîâ ë³êàðí³ äî ñó-
äó. Îäíàê îäèí çà îäíèì ð³øåííÿ ïðèé-
ìàëèñü íà êîðèñòü çàáóäîâíèêà. Çðåø-
òîþ, 17 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó Âèùèé Ãîñ-
ïîäàðñüêèé Ñóä ñêàñóâàâ óñ³ ïîïåðåäí³
ïîñòàíîâè é çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ë³êàðí³ ó
ïîâíîìó îáñÿç³.

“Öå ïðåöåäåíò â óêðà¿íñüê³é þðèäè÷-
í³é ïðàêòèö³. Âåëèêà âäÿ÷í³ñòü ñóääÿì,
â÷èíîê ÿêèõ ñâ³ä÷èòü, ùî ó íàñ º ùå ñó-
äè, â³ëüí³ â³ä á³çíåñ-³íòåðåñ³â, ÿê³ âì³þòü
ñóäèòè ñïðàâåäëèâî”,— ñêàçàëà íà â÷î-
ðàøí³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â³äîìèé ë³êàð,
êîëèøí³é äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëüãà Áîãî-
ìîëåöü. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ð³âíî ð³ê òîìó ïðè-
ïèíèòè áóä³âíèöòâî îá³öÿâ â³öå-ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ. “Àëå ï³ñëÿ
âèáîð³â â³í çàáóâ ïðî ö³ ñëîâà. À àäâî-
êàò “Æèòëîáóäó” íàçâàâ ¿õ ïðîñòî ïåðåä-
âèáîð÷îþ àã³òàö³ºþ”,— ñêàçàëà ïàí³ Áî-
ãîìîëåöü. ªäèíèì ïîñë³äîâíèì ïîë³òè-
êîì ó ñïðàâ³ çàõèñòó ë³êàðí³ âîíà íàçâà-
ëà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíó Ê³ëü÷èöüêó.

“ß áðàëà ó÷àñòü ó òèõ ïîä³ÿõ, ìîæå, íå
ñò³ëüêè ÿê ïðåäñòàâíèê âëàäè, àëå ÿê êè-
ÿíêà ³ ãðîìàäÿíêà”,— çàïåâíèëà ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. Áóäó÷è âàã³òíîþ äðóãîþ äè-
òèíîþ, âîíà ñåðåä íî÷³ âè¿çäèëà íà ì³ñ-
öå òà áëîêóâàëà âëàñíèì àâòî ïðî¿çä äëÿ

òåõí³êè çàáóäîâíèêà, ÿêèé íàìàãàâñÿ ïðî-
ðâàòèñÿ íà òåðèòîð³þ ë³êàðí³. Äëÿ ñòâî-
ðåííÿ “áàðèêàä” ï³äòÿãíóëè é ì³ñüê³ åâà-
êóàòîðè. “Êîëè ìèíóëîãî ðîêó ìåäè÷íà
åë³òà âèñòóïèëà ç ëèñòîì äî Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî, ÿ îñîáèñòî ïåðåäàëà éîìó äî
ðóê öå çâåðíåííÿ. ² âæå ÷åðåç äâà äí³ áó-
ëî ñêàñîâàíî äîçâ³ë íà çâåäåííÿ ï³äï³ð-
íî¿ ñò³íêè, ïðèêðèâàþ÷èñü ÿêèì õîò³ëè
ïî÷àòè áóä³âíèöòâî”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, Êè¿âðàäà íå
ìîãëà âèíåñòè íà ðîçãëÿä ð³øåííÿ ïðî
â³äì³íó âèä³ëåííÿ çåìë³, ïîêè ñïðàâà ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ â ñóäàõ ð³çíèõ ³íñòàíö³é. Ñêî-
ðî òàêå ð³øåííÿ ìîæå ñòàòè ðåàëüíèì.

Àêòèâ³ñòè ïðîñÿòü, àáè äåïóòàòè ïðèé-
íÿëè ð³øåííÿ ùå é ïðî ñòâîðåííÿ íà òå-
ðèòîð³¿ ë³êàðí³ ñêâåðó ç ïàì’ÿòíèêîì ë³-
êàðÿì ó öåíòð³. Âîäíî÷àñ ³ àêòèâ³ñòè, ³
ì³ñüêà âëàäà ìóñÿòü ïî÷åêàòè ùå ì³ñÿöü.
Âïðîäîâæ öüîãî ÷àñó çàáóäîâíèê ìîæå
çâåðíóòèñÿ ç îñêàðæåííÿì äî Âåðõîâíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè

А тивісти пропон ють, аби деп тати прийняли рішення про створення на території лі арні с вер
з пам’ятни ом лі арям центрі
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Íèí³øíüîãî ðîêó Äåíü ªâðîïè â Êèºâ³
â³äçíà÷àòèìóòü âøîñòå. Îêð³ì ñòîëèö³, éî-
ãî ïëàíóþòü â³äçíà÷èòè â Òåðíîïîë³, Êðè-
âîìó Ðîç³, Ïîëòàâ³, Ñ³ìôåðîïîë³, Ëóöüêó òà
²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Ùîïðàâäà, ïðîáëåì ç
îðãàí³çàö³ºþ ñâÿòà â ðåã³îíàõ íå âèíèêàº. Ó
Êèºâ³ âçàãàë³ éøëîñÿ ïðî òå, ùî ñâÿòî íå

â³äáóäåòüñÿ. Ò³ëüêè ïðè÷èíè, ÿê³ çàâàäèëè
öüîìó — ïîë³òè÷í³ ÷è åêîíîì³÷í³, — â áþ-
ðî ªâðîêîì³ñ³¿ ÷îìóñü íå íàçèâàþòü.

Ïîïðè öå, çàõ³ä óñå-òàêè â³äáóäåòüñÿ. Çà
ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³ÿ
Ðóäèêà, Äåíü ªâðîïè ó ñòîëèö³ ñâÿòêóâàòè-
ìóòü, ÿê çàâæäè, ó òðåòþ ñóáîòó òðàâíÿ.

Îêð³ì öüîãî, 16 òðàâíÿ ó ñòîëèö³ â³äçíà÷à-
òèìóòü ùå é Äåíü íàóêè òà Ì³æíàðîäíèé
äåíü ñ³ì’¿. “Ñàìå òîìó ïåðåä ì³ñüêîþ âëà-
äîþ ñòî¿òü çàâäàííÿ îðãàí³÷íî ïîºäíàòè â
ñï³ëüíîìó çàõîä³ ºâðîïåéñüê³ òà ñ³ìåéí³ ö³í-
íîñò³, ïðèä³ëèòè óâàãó íàóö³”, — çàçíà÷èâ
ïàí Ðóäèê. Çà éîãî ñëîâàìè, çàçâè÷àé ªâ-
ðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ çâåðòàëàñÿ äî ÊÌÄÀ ç³
ñâî¿ìè ïðîïîçèö³ÿìè íà ïî÷àòêó ðîêó. Ñòî-
ëè÷íà âëàäà ç³ ñâîãî áîêó çàáåçïå÷óâàëà îð-
ãàí³çàö³éíó ÷àñòèíó ñâÿòà: âñòàíîâëåííÿ ñöå-
íè, ïåðåêðèòòÿ âóëè÷íîãî ðóõó, íàäàííÿ ³í-
ôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè, çàïðîøåííÿ æèòå-
ë³â òà ãîñòåé ì³ñòà äî ó÷àñò³ ó çàõîäàõ òîùî.

“Ïîïðè òå, ùî îô³ö³éíîãî çâåðíåííÿ â³ä
ªâðîêîì³ñ³¿ äî ìåð³¿ äîòåïåð íå íàä³éøëî,
ì³ñüêà âëàäà ïîâí³ñòþ ãîòîâà ïðîâåñòè Äåíü
ªâðîïè íà íàëåæíîìó ð³âí³, — çàÿâèâ Ñåð-
ã³é Ðóäèê.— Ñïîä³âàþñÿ, ùî äíÿìè â³äáó-
äåòüñÿ íàðàäà êåð³âíèöòâà ì³ñòà ç ïðåäñòàâ-

íèêàìè ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿, äå ðîçãëÿíå-
ìî âñ³ ïèòàííÿ ùîäî ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-
äåííÿ Äíÿ ªâðîïè â Êèºâ³”.

Ùîäî ô³íàíñóâàííÿ òà ïîïðè ñêëàäíó
åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ, ô³íàíñóâàííÿ ç áîêó
Êèºâà íà çàõîäè äî Äíÿ ªâðîïè çàëèøèòü-
ñÿ íà ð³âí³ ïîïåðåäí³õ ðîê³â — ïðèáëèçíî
60 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ó ðàìêàõ çàõîäó çàïëàíî-
âàíî êîíêóðñ äèòÿ÷îãî ìàëþíêà “ßêîþ ÿ
áà÷ó ªâðîïó”, äå âñ³ ó÷í³ ñòîëèö³ ìàòèìóòü
çìîãó âèñëîâèòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî ºâðî-
ïåéñüêèõ ö³ííîñòåé òà çìàëþâàòè ì³ñöå
Óêðà¿íè â îá’ºäíàí³é ªâðîï³.

“Ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó, áåçïåðå÷íî, ñïðè-
ÿòèìå æèâîìó íàïîâíåííþ ñâÿòà. ² ÿ îñî-
áèñòî çâåðíóñÿ äî ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïðîõàííÿì íàäàòè ìîæëèâ³ñòü ïåðåìîæöÿì
â³äâ³äàòè äèïëîìàòè÷í³ ïðåäñòàâíèöòâà ïðî-
â³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í”,— ïîîá³öÿâ
Ñåðã³é Ðóäèê

Äåíü ªâðîïè íå ñêàñóþòü
Ñòîëè÷íà âëàäà îðãàí³çóº ñâÿòî âëàñíèì êîøòîì

З перших днів роботи ні-
верситет "У раїна" сто-
лична влада є одним із
співзасновни ів цьо о на-
вчально о за лад . Зде-
більшо о ошти з місь о-
о бюджет перерахов -
ють за навчання ст дентів
з особливими потребами.
Чим живе сьо одні вищий
навчальний за лад, з я и-
ми проблемами сти аєть-
ся і я їх розв'яз є, "Хре-
щати " розповів проре -
тор з інформаційно-аналі-
тичної роботи, завід вач
афедри лобалісти и,
політоло ії та "паблі ри-
лейшнз", до тор політич-
них на Валерій Беби .

— Ñòîëè÷íà âëàäà º îäíèì ³ç
ñï³âçàñíîâíèê³â óí³âåðñèòåòó
“Óêðà¿íà”. Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà,
ÿê³ ä³þòü ïðîãðàìè ï³äòðèìêè íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó?

— Íàñàìïåðåä öå ïðîãðàìà
“Òóðáîòà”, ÿêó çàòâåðäèëè äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè. Âîíà ä³º âæå áà-
ãàòî ðîê³â. Íà ùàñòÿ, êåð³âíèö-
òâî ì³ñòà äîáðå ðîçóì³º, ùî ïî-
òð³áíî íàäàâàòè äîïîìîãó çíåäî-
ëåíèì — ä³òÿì ç îáìåæåíèìè ô³-
çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, ç ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ðîäèí. À ãîëîâíå
äàòè ¿ì íàä³þ, ùî ìàòèìóòü ðî-
áîòó â ìàéáóòíüîìó. Çâ³ñíî æ,
ÿêùî öå íå øêîäèòèìå çäîðîâ’þ.
Àäæå ó íàñ íàâ÷àþòüñÿ é òàê³ ñòó-
äåíòè, ÿê³ ìàþòü îáìåæåííÿ ùî-
äî ïåâíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Âëàñ-
íå êàæó÷è, óí³âåðñèòåò “Óêðà-
¿íà”, êîëè ñòâîðþâàâñÿ, ìàâ íà
ìåò³ ðåàë³çàö³þ âñ³õ ñîö³àëüíèõ
ïðîãðàì ÊÌÄÀ.

— Îêð³ì ì³ñüêî¿ âëàäè, ñï³âçà-
ñíîâíèêàìè “Óêðà¿íè” º ùå é ³í-
ø³ îðãàí³çàö³¿. ßêó ðåàëüíó äîïî-
ìîãó âîíè íàäàþòü ñòóäåíòàì?

— Ç íàìè ñï³âïðàöþº áàãàòî
ñòðóêòóð. Íàñàìïåðåä ñï³âçà-

ñíîâíèêàìè º ãðîìàäñüê³ îðãà-
í³çàö³¿, ñï³ëêè ³íâàë³ä³â. Õî÷à
óí³âåðñèòåò çà ôîðìîþ âëàñíî-
ñò³ íå º äåðæàâíèì íàâ÷àëüíèì
çàêëàäîì, àëå ñòàº äåðæàâíèì
çà òèìè ïðîáëåìàìè, ÿê³ äîâî-
äèòüñÿ ðîçâ’ÿçóâàòè. Òîìó íà
ôðîíòîí³ óí³âåðñèòåòó ìè âêà-
çàëè ³ìåíà ïî÷åñíèõ ëþäåé, íà-
çâè ãðîìàäñüêèõ òà êîìåðö³éíèõ
îðãàí³çàö³é, ÿê³ äîïîìàãàþòü
íàñàìïåðåä íàâ÷àííþ ³íâàë³ä³â.
ßê òàêîãî áþäæåòó ìè íå ìàº-
ìî, òîæ êîøòè çàðîáëÿºìî ñà-
ìîñò³éíî. À çà ñòóäåíò³â ç

îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè ñïëà÷óº
ì³ñüêà âëàäà.

— ×è íå â³ä÷óâàþòü òàê³ ëþäè
îáìåæåííÿ, äèñêîìôîðò ñåðåä çäî-
ðîâèõ ñòóäåíò³â?

— ßêðàç íàâïàêè. Â ³íø³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè âîíè íå ìîæóòü
ïîòðàïèòè ç ð³çíèõ ïðè÷èí — ô³-
çè÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ. Ó íàñ æå
äëÿ íèõ ñòâîðåíî âñ³ óìîâè. Âî-
íè íàâ÷àþòüñÿ â ³íòåãðîâàíèõ
ãðóïàõ, òîáòî ïîðó÷ ç³ çäîðîâèìè
þíàêàìè ³ ä³â÷àòàìè. Öå º ñòè-
ìóëîì ³ äëÿ òèõ, ³ äëÿ òèõ.

— Ñê³ëüêè ñòóäåíò³â íàâ÷àºòüñÿ
ñüîãîäí³ â óí³âåðñèòåò³ “Óêðà¿íà”?

— Çàãàëîì â óí³âåðñèòåò³ — ðà-
çîì ç ô³ë³ÿìè, ðîçòàøîâàíèìè â
³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè, — íàë³÷óº-
òüñÿ ìàéæå 50 òèñÿ÷ ñòóäåíò³â. Ó
Êèºâ³ — 11 òèñÿ÷ îñ³á. Ç íèõ â³-
ñ³ì â³äñîòê³â — öå ëþäè ç
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.

— Íåùîäàâíî îïðèëþäíåíî ðåé-
òèíã íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.
Íà âàøó äóìêó, â³í îá’ºêòèâíèé?

— ²äåàëüíèõ ðåéòèíã³â íåìàº ³
áóòè íå ìîæå. Òîìó ùî ¿õ ñêëà-
äàþòü ëþäè. Ïåðåêîíàíèé, ùî
ãîëîâíèé ðåéòèíã — öå ê³ëüê³ñòü
ñòóäåíò³â, ÿê³ ïðèéøëè äî ïðèé-
ìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ³ ïðèíåñëè ñâî¿
äîêóìåíòè íà òó ÷è ³íøó ñïåö³-
àëüí³ñòü. Áåçïåðå÷íî, º âèù³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, ÿêèì ïîíàä ñòî
ðîê³â, à º çíà÷íî ìîëîäø³. ² ÿê-
ùî â îñòàíí³õ ñòâîðåíî íîðìàëü-
í³ êàôåäðè, ëàáîðàòîðíó áàçó, òî
òóäè îõî÷å éäå íàâ÷àòèñÿ ìîëîäü.
Òîáòî ìàº áóòè çäîðîâà êîíêó-
ðåíö³ÿ. Ðåéòèíãè, çâ³ñíî, ïîòð³á-
í³, àëå íà ïåðøîìó åòàï³.

— Ñê³ëüêè ó âàñ çàãàëîì ôàêóëü-
òåò³â, ³ ÿê³ ñïåö³àëüíîñò³ ìîæíà
çäîáóòè â “Óêðà¿í³”?

— Ó íàñ º ïðàêòè÷íî âñ³ ñïå-
ö³àëüíîñò³ é íàïðÿìêè ï³äãîòîâ-
êè — â³ä ³íæåíåðíèõ, åêîíîì³÷-
íèõ, ïîë³òîëîã³÷íèõ äî ìàðêåòèí-
ãîâèõ, êîìï’þòåðíèõ ³ äèçàéíåð-
ñüêèõ. ª íàâ³òü êàôåäðà, äå íà-
â÷àþòü æóðíàë³ñòèêè, âèäàâíè-
÷î¿ ñïðàâè. Îêð³ì ôàêóëüòåò³â, º
é ³íñòèòóòè, à çàãàëîì ìàºìî ïîâ-
íèé íàá³ð äëÿ êëàñè÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó. Ìè òàêîæ ìàºìî ë³öåíç³þ
ð³âíÿ ìàã³ñòðà, àêðåäèòîâàí³. Óí³-
âåðñèòåò ðîçâèâàºòüñÿ. Ó íàñ ä³º
î÷íà, çàî÷íà, äèñòàíö³éíà ôîðìè
íàâ÷àííÿ. Íàðàç³ º ø³ñòü ñïåö³-
àëüíîñòåé â àñï³ðàíòóð³, íåçàáà-
ðîì â³äêðèºìî ùå äâ³.

— ×è â³ä÷óâàº óí³âåðñèòåò åêî-
íîì³÷íó êðèçó?

— Òàê. Àäæå çàêëàä ³ñíóº çà ðà-
õóíîê òîãî, ùî ñòóäåíòè ñïëà÷ó-
þòü çà íàâ÷àííÿ. ßêùî ëþäè

âòðà÷àþòü ðîáîòó, òî íå ìîæóòü
ðîçðàõóâàòèñÿ. ² öå íå ìîæå íå
ïîçíà÷èòèñÿ íà áþäæåò³ íàøîãî
óí³âåðñèòåòó, ÿê, äî ñëîâà, ³ â ³í-
øèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

— Íèí³ àêòèâíî áîðþòüñÿ ç êî-
ðóïö³ºþ ó âèù³é øêîë³. Àëå æ çó-
ñòð³÷àºòüñÿ ³ ïðèõîâàíà êîðóïö³ÿ?

— Çâ³ñíî. Íà ìîþ äóìêó, ïîòð³á-
íî íàñàìïåðåä çì³íèòè ïðîöåäóðó
íàäàííÿ äåðæçàìîâëåííÿ. Áî ÷î-
ìó íàäàþòü ïåðåâàãó äåðæàâíèì
âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì? Òîá-
òî ïîòð³áíî ïðîâåñòè â³äêðèòèé
òåíäåð. ² öå çí³ìå ÷èìàëî ïè-
òàíü — ÷îìó ñàìå öåé ³íñòèòóò ÷è
óí³âåðñèòåò îòðèìàâ ãðîø³ íà ï³ä-
ãîòîâêó åêîíîì³ñò³â àáî þðèñò³â.
Áåçóìîâíî, òðåáà âäîñêîíàëþâàòè
é ñèñòåìó òåñòóâàííÿ. Íà ìîþ
äóìêó, ï³ä “äèñêðèì³íàö³þ” ïî-
òðàïèëè çàî÷íèêè, ÿê³ çàê³í÷èëè
íàâ÷àííÿ 3—4 ðîêè òîìó, êîðèñ-
òóâàëèñÿ ³íøèìè ï³äðó÷íèêàìè. À
ñüîãîäí³ ¿õ òåñòóþòü çà íîâèìè ï³ä-
ðó÷íèêàìè. Àëå æ öå íåêîðåêòíî.

— “Óêðà¿íà” — ì³æíàðîäíèé
óí³âåðñèòåò. Ç ÿêèìè â³ò÷èçíÿíè-
ìè ³ çàðóá³æíèìè íàâ÷àëüíèìè çà-
êëàäàìè âè ï³äòðèìóºòå çâ’ÿçêè?

— Êîæíà êàôåäðà íàìàãàºòüñÿ
ï³äòðèìóâàòè ì³æíàðîäí³ çâ’ÿçêè
ç ³íøèìè óí³âåðñèòåòàìè. Ñêà-
æ³ìî, êàôåäðà õ³ì³÷íèõ òåõíîëî-
ã³é äðóæèòü ³ç ôðàíöóçüêèìè,
ñëîâåíñüêèìè êîëåãàìè, êàôåäðà
ïîë³òîëîã³¿ — ç ïîëÿêàìè, àìå-
ðèêàíöÿìè, í³ìöÿìè. Íåìîæëè-
âî ñòàòè ïîâíîö³ííèì íàóêîâ-
öåì, ÿêùî íå ï³äòðèìóºø çâ’ÿç-
ê³â, êîíòàêò³â ³ç çàêîðäîííèìè
ôàõ³âöÿìè. Òîìó ìè ëèñòóºìîñÿ,
îáì³íþºìîñÿ äîñâ³äîì, ³íôîðìà-
ö³ºþ, ïðîâîäèìî êîíôåðåíö³¿.
Íåùîäàâíî îðãàí³çîâóâàëè çàõ³ä
ç ïèòàíü ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè òà ðî-
áîòè ç ³íâàë³äàìè, â ÿêîìó âçÿëè
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ç øåñòè êðà-
¿í, çîêðåìà øâåäè, àìåðèêàíö³.
Öå ïîêàçíèê — äî íàñ ¿äóòü, ñï³ë-
êóþòüñÿ, ïåðåéìàþòü äîñâ³ä

Розмовляв
Віталій КУРІННИЙ,

“Хрещати ”

Âàëåð³é ÁÅÁÈÊ: “Òåíäåðè íà äåðæàâíå
çàìîâëåííÿ ñòóäåíò³â 
ïîâèíí³ â³äáóâàòèñÿ ïðîçîðî”
Ïðîðåêòîð óí³âåðñèòåòó “Óêðà¿íà” ðîçïîâ³â ïðî ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè, 
ÿê³ çàêëàä âò³ëþº ó æèòòÿ ðàçîì ç ì³ñüêîþ âëàäîþ
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Попри відмов Євро омісії взяти часть свят ванні Дня Європи в
Києві, захід се-та и відб деться. Йо о фінанс ватим ть за ошти
міста та інвесторів. Традиційно подію відзначатим ть центрі столиці
третьої с боти травня. О рім цьо о заход , 16 травня в Києві свят -
ватим ть ще й День на и та Міжнародний день сім’ї. У КМДА споді-
ваються, що наразі вдасться вирішити всі питання з представни ами
Європейсь ої омісії щодо під отов и та проведення в місті
свята.
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Êðèçà 
ðèíêó 
íå ïåðåøêîäà

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Що відб вається на рин
рітейла та на я і наслід и
варто очі вати після
за інчення ризи в цьом
се менті бізнес ?

— Ïðîáëåìè ð³òåéëà íàðàç³ âèäíî íå-
îçáðîºíèì îêîì. ßêùî çàéòè íèí³ â áóäü-
ÿêèé âåëèêèé ñóïåðìàðêåò, òî â íüîìó ìîæ-
íà çíàéòè ÷èìàëî ïîðîæí³õ ïðèëàâê³â. Âñå
ïðîñòî — ð³çêî îáâàëèëàñÿ ðîçäð³áíà òîð-
ã³âëÿ ÷åðåç çíèæåííÿ êóï³âåëüíîãî ïîïèòó
ãðîìàäÿí. Êð³ì òîãî, íà ðîçäð³áíèõ ð³òåé-
ëîð³â äóæå ñèëüíî òèñíå äåâàëüâàö³ÿ íàö³î-
íàëüíî¿ âàëþòè, îñê³ëüêè çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
òîâàðó, â òîìó ÷èñë³ é ïðîäîâîëü÷î¿ ãðóïè,
öå ³ìïîðò, ùî ïîäîðîæ÷àâ ï³ñëÿ çíåö³íåí-
íÿ ãðèâí³ òà óêð³ïëåííÿ îñíîâíèõ âàëþò
ùîäî óêðà¿íñüêî¿. Â³äïîâ³äíî ñêîðîòèëèñÿ
äîõîäè ð³òåéëîð³â. ßêèé âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿,
ùî ñêëàëàñÿ? Ïî-ïåðøå, øóêàòè äîäàòêîâå
ô³íàíñóâàííÿ, ÿê öå, íàïðèêëàä, ðîáëÿòü
âåëèê³ ðîçäð³áí³ ìåðåæ³, âèïóñêàþ÷è îáë³-
ãàö³¿. Â ³íøîìó âèïàäêó íà â³ò÷èçíÿíèõ ð³-
òåéëîð³â î÷³êóº ïðîäàæ ³íîçåìíèì ³íâåñòî-
ðàì (øâèäøå çà âñå, òàêèì ã³ãàíòàì ÿê
Metro Cash&Carry àáî ôðàíöóçüêèé Êàð-
ôóð) àáî çíîâó æ òàêè òðèâàòèìå òåíäåíö³ÿ
çëèòòÿ òà ïîãëèíàíü (M&A) íà óêðà¿íñüêî-
ìó ðèíêó. Îäíàê ïåðåéìàòèñÿ òà îñîáëèâî
ñóìóâàòè óêðà¿íñüêèì ð³òåéëîðàì íå òðåáà,
îñê³ëüêè ð³âåíü ïðîíèêíåííÿ ðîçäð³áíèõ
ìåðåæ â Óêðà¿í³ çíàõîäèòüñÿ, ÿê öå íå ïà-
ðàäîêñàëüíî, â çàðîäêîâîìó ñòàí³. Òîæ êà-
çàòè íàðàç³ ïðî òå, ùî ðèíîê ñèëüíî ïî-
ñòðàæäàº, íå âàðòî. Öå êðèçà, à ï³ä ÷àñ ¿¿
ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ,— íîðìàëüíå
ÿâèùå. Êðèçà — òàêîæ ÷àñòèíà ä³ëîâîãî
öèêëó. Àäæå ïîæâàâëåííÿ ðîçäð³áíî¿ òîð-
ã³âë³, à îòæå, ³ ðèíêó â ö³ëîìó ìîæíà î÷³-
êóâàòè, ãàäàþ, äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó.
Òèì á³ëüøå, ùî ðîçäð³áí³ ìåðåæ³ ³ òîðãîâ-
ö³ â êðàùîìó ñòàíîâèù³, àí³æ ³íø³ ñåãìåí-
òè á³çíåñó, çîêðåìà, âèðîáíèêè ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â. Îñê³ëüêè ðîçäð³áí³ òîðãîâö³ ìà-
þòü ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî ãîò³âêîâèõ ðåñóð-
ñ³â, ÿê³ îòðèìóþòü â ÿêîñò³ âèðó÷êè çà ïðî-
äàíó ïðîäóêö³þ ñïîæèâà÷àì. Îñòàíí³ ïðî-
äîâæóþòü â³ääàâàòè ñâî¿ ãîò³âêîâ³ êîøòè
ìåðåæàì. Òîìó ñòàíîâèùå ð³òåéëîð³â ìàº
äîñòàòí³é ð³âåíü ì³öíîñò³ — öå âèñîêîë³ê-
â³äíà ÷àñòèíà óêðà¿íñüêîãî á³çíåñó. Òîðãîâ-
ö³ ìàþòü ïðÿìèé äîñòóï äî cash’ó. Öå íå ðè-
íîê íåðóõîìîñò³ ÷è ³íø³ ñôåðè ä³ëîâî¿ àê-
òèâíîñò³. Ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ — öå ïîñò³é-
íèé ïîò³ê cash’ó, ÿêèé º äîñòàòíüî ë³êâ³ä-
íèì.

Ïðî òå, ÿê êðèçà âïëèâàº íà ³íø³ ñåêòî-
ðè åêîíîì³êè òà ñåãìåíòè á³çíåñó, ÷èòàéòå
â íàøèõ íàñòóïíèõ òðàäèö³éíèõ êîëîíêàõ
òà ñòàâòå çàïèòàííÿ, ÿê³ âàñ îñîáëèâî òóð-
áóþòü, çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ, âêàçàíîþ
âèùå

ßðîñëàâ ÆÀË²ËÎ:

“Âïëèâ ³ìïîðòó áóäå ñóòòºâèì”
Ïðåçèäåíò Öåíòðó àíòèêðèçîâèõ äîñë³äæåíü ïðî åêîíîì³÷íó 
ñèòóàö³þ â êðà¿í³
За словами о ремих е ономістів, пі ризи в
У раїні припаде на інець ро . Та і про нози ба-
з ються на очі ванні низ и не ативних явищ в
е ономіці та по іршенні ма рое ономічної динамі-
и. Про розвито сит ації та нинішню е ономічн
динамі в раїні "Хрещати " розповів президент
Центр анти ризових досліджень Ярослав Жаліло.

— ßðîñëàâå Àíàòîë³éîâè÷ó, ÷è º ðåàëüíèì ÷îòèðèâ³äñîòêîâèé
ð³âåíü ³íôëÿö³¿, çàô³êñîâàíèé ó ñ³÷í³ — ëþòîìó â Óêðà¿í³?

— Çàçâè÷àé ñóìí³âè â êîðåêòíîñò³ îô³ö³éíî îïðèëþäíåíîãî
ð³âíÿ ³íôëÿö³¿ º íîðìàëüíèìè. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ìè ìàº-
ìî ñïðàâó ç äóæå çàãàëüíèì ïîêàçíèêîì — íàñåëåíèé ïóíêò ³
ñïîæèâàííÿ óçàãàëüíåí³. Ôàêòè÷íî æ äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè ð³-
âåíü ³íôëÿö³¿ — ïîíÿòòÿ ³íäèâ³äóàëüíå. Òàê, ÿêùî â ñïîæèâ-
÷îìó êîøèêó á³ëüøå ïîâñÿêäåííèõ òîâàð³â, òî â ðàç³ ¿õ ïîäî-
ðîæ÷àííÿ ð³âåíü ³íôëÿö³¿ áóäå çíà÷íèì. Êð³ì òîãî, ñòð³ìê³øà
³ â³ä÷óòí³øà ³íôëÿö³ÿ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ. Òîæ íå ìîæíà îäíî-
çíà÷íî ãîâîðèòè ïðî êîðåêòí³ñòü ïîêàçíèêà ³íôëÿö³¿. Çâè÷àé-
íî, äî éîãî ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó º ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâà-
æåííÿ, àëå â áóäü-ÿêîìó ðàç³ ïðîöåñ º ñóòî òåõí³÷íèì.

— ßê³ ïðîãíîçè ð³âíÿ ³íôëÿö³¿ ó çâ’ÿçêó ç îãîëîøåíèìè äàíèìè
ìîæíà î÷³êóâàòè çà ï³äñóìêàìè áåðåçíÿ?

— Ïðî öå äîâîë³ ñêëàäíî ãîâîðèòè, òîìó ùî êðèçîâ³ ÿâèùà ñüî-
ãîäí³ â óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³ ïîâ’ÿçàí³ ç ïîâ³ëüíèì çðîñòàííÿì
äîõîä³â, ùî º àíòè³íôëÿö³éíèì ÷èííèêîì. À âò³ì, ñïîâ³ëüíåí-
íÿ òåìï³â ³íôëÿö³¿ â ëþòîìó ìîæíà ââàæàòè ÿê ïîçèòèâíèì ìî-
ìåíòîì, òàê ³ âèÿâîì ïîäàëüøîãî ðîçãîðòàííÿ êðèçè â óìîâàõ
ñïàäó ïîïèòó, ùî îáìåæóº çðîñòàííÿ ö³í ó òîðãîâåëüíèõ ìåðå-
æàõ. Äèíàì³êà ö³í ñüîãîäí³ çàëåæèòü â³ä äâîõ ÷èííèê³â. Ïî-ïåð-
øå, â³ä òîãî, ÿêîþ áóäå äèíàì³êà äîõîä³â íàñåëåííÿ. Ïî-äðóãå,
ÿê âèðîáíèêè çìîæóòü âïëèâàòè íà ö³ äîõîäè. Â êðèçîâèé ïåð³-
îä òàê³ öèôðè ïåðåäáà÷èòè äóæå ñêëàäíî. Ãàäàþ, íèí³ òåìïè ³í-
ôëÿö³¿ áóäóòü äóæå ïîâ³ëüíèìè, íà ð³âí³ îäíîãî â³äñîòêà.

— ×è âðàõîâóºòüñÿ â ïîêàçíèêó ³íôëÿö³¿ çíà÷íå ïîäîðîæ÷àííÿ
³ìïîðòíèõ òîâàð³â?

— Òàê, êîøèê âðàõîâóº äåâàëüâàö³þ ãðèâí³. Îñê³ëüêè îñíîâ-
íà ÷àñòèíà ³ìïîðòíèõ òîâàð³â ñêîíöåíòðîâàíà íà ðèíêàõ ç ïðî-
äóêö³ºþ ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³, íåïðîäîâîëü÷îìó ñåãìåíò³ òî-
âàð³â òðèâàëîãî âèêîðèñòàííÿ, äåâàëüâàö³ÿ ïîçíà÷èëàñÿ íà ö³-
íàõ ó öèõ ñåãìåíòàõ. Ç ³íøîãî áîêó, ö³ òîâàðè íå ñòàíîâèòè-
ìóòü çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ñïîæèâ÷îãî êîøèêà, òîìó ¿¿ âïëèâ íà çà-

ãàëüíèé ð³âåíü ìàëîâ³ä÷óòíèé. Òàêîæ òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî ÷å-
ðåç äåâàëüâàö³þ çá³ëüøóþòüñÿ äåÿê³ âèòðàòè âèðîáíèöòâà, íà-
ïðèêëàä, íà äîðîæ÷ó ñèðîâèíó, ùî òåæ ïîçíà÷àºòüñÿ íà ö³íàõ.

— ßê³ ÷èííèêè âïëèâàòèìóòü íà ³íôëÿö³þ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?
— Çàçâè÷àé íà ³íôëÿö³þ âïëèâàþòü äâà ÷èííèêè: ïîïèò òà

ïðîïîçèö³ÿ. Ïîïèò äèêòóºòüñÿ äèíàì³êîþ äîõîä³â íàñåëåííÿ,
ïðîïîçèö³ÿ — çäàòí³ñòþ âèðîáíèê³â ðåàãóâàòè íà öåé ïîïèò òà
ìîæëèâ³ñòþ ³ìïîðòó. Íèí³ áà÷èìî, ùî âïëèâ ³ìïîðòó áóäå ñóò-
òºâèì. Â ðîçð³ç³ íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèöòâà àêòèâíî ðåàãóº íà
ñèãíàëè ç áîêó ïîïèòó õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü. Îòæå, ãîëîâíîþ
ñêëàäîâîþ ³íôëÿö³¿ ñòàíå äèíàì³êà ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó òà äî-
õîä³â íàñåëåííÿ. Äóìàþ, ùî ïðîáëåì ³ç öèìè ïîêàçíèêàìè íå
áóäå, àäæå íà ðèíêó ñüîãîäí³ ïîâíå âèêîíàííÿ çàïëàíîâàíèõ
áþäæåòíèõ âèäàòê³â, çä³éñíåííÿ ïåíñ³éíèõ âèïëàò. Óñå öå ñòâî-
ðþº äîñòàòíþ íàïðóæåí³ñòü ïîïèòó. Çà óìîâ êîðåêòíî¿ ðåàêö³¿
óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè íà öåé ïîïèò íåçíà÷íà ³íôëÿö³ÿ íà ð³â-
í³ 0,5 â³äñîòêà çà ðàõóíîê öüîãî ÷èííèêà, íàâïàêè, ñòèìóëþ-
âàòèìå âèðîáíèöòâî

Розмовляла Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”

“Ñ³ëüïî” ðåñòðóêòóðèçóº
ñâî¿ êîøòè
Íàéá³ëüøèé ð³òåéëîð êðà¿íè âèïóñòèâ îáë³ãàö³¿ âíóòð³øíüî¿ ïîçèêè

Ó÷îðà êîìïàí³ÿ Fozzy, ÿê³é íàëåæèòü
ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â “Ñ³ëüïî”, ñïðîñòó-
âàëà ïîøèðåíó íàïåðåäîäí³ â ïðåñ³ çàÿâó
ïðî òå, í³áèòî êîìïàí³ÿ Fozzy õî÷å âè-
ïóñòèòè îáë³ãàö³¿ çîâí³øíüî¿ ïîçèêè äëÿ
ï³äâèùåííÿ êàï³òàë³çàö³¿ ãðóïè. Âò³ì, ÿê
ïîâ³äîìèëè â÷îðà “Õðåùàòèêó” ïðåäñòàâ-
íèêè Fozzy, ïîøèðåíó â ïðåñ³ ³íôîðìà-
ö³þ áóëî ïåðåêðó÷åíî.

“ÇÀÒ “Ñ³ëüïî ð³òåéë”, ÿêà âõîäèòü äî
ñòðóêòóðè íàéá³ëüøîãî îïåðàòîðà ïðîäóê-
òîâîãî ðîçäð³áíîãî ðèíêó â Óêðà¿í³ — ãðó-
ïó êîìïàí³é Fozzy group, âèïóñòèëà îáë³-
ãàö³¿ íà ñóìó 350 ìëí ãðí. 100 % ïàïåð³â
âèêóïèòü îäíà ç³ ñòðóêòóð Fozzy group, ùî
äîçâîëèòü “Ñ³ëüïî ð³òåéë” ïðàâèëüíî
ñòðóêòóðóâàòè ïîçèêîâèé êàï³òàë, îòðèìà-
íèé ðàí³øå â³ä ï³äïðèºìñòâ ãðóïè êîìïà-
í³é Fozzy group”,— éäåòüñÿ â îô³ö³éí³é
çàÿâ³ êîìïàí³¿, òåêñò ÿêî¿ ìàº “Õðåùàòèê”.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà äåïàðòàìåíòó
Fozzy Ìàð³àííè Êîí³íî¿, â ïðåñ³ îïóáë³-
êóâàëè ³íôîðìàö³þ, ÿêó áóëî ïåðåêðó÷å-

íî ç íåâ³äîìèõ ïðè÷èí, òîä³ ÿê êîìïàí³ÿ
íàäàëà æóðíàë³ñòàì âè÷åðïíó ³íôîðìà-
ö³þ. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” Ìàð³-
àííà Êîí³íà, â ö³é ³íôîðìàö³¿ éøëîñÿ
ïðî âèïóñê îáë³ãàö³é âñåðåäèí³ ãðóïè, à
íå ïðî âèïóñê îáë³ãàö³é äëÿ çîâí³øíüî¿
ïîçèêè.

Çà ñëîâàìè àíàë³òèê³â ðèíêó, íå áåç òî-
ãî, ùî òàê³ ïðîâîêàö³¿ äîâêîëà íàéá³ëü-

øèõ ð³òåéëîð³â êðà¿íè ìîæóòü ñâ³ä÷èòè
ïðî ïîñèëåííÿ íåäðóæí³õ ïîãëèíàíü òà
çëèòòÿ, íèçêó ÿêèõ î÷³êóþòü íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì ÷åðåç êðèçó.

Îòæå, ïîÿâà â ÇÌ² äàíèõ ïðî îêðåìèõ
ãðàâö³â ðèíêó ñâ³ä÷èòü, çà ñëîâàìè àíà-
ë³òèê³â, ïðî àêòèâ³çàö³þ òåíäåíö³é çëèò-
òÿ òà ïîãëèíàíü (M&A), ñêîðî÷åííÿ ê³ëü-
êîñò³ ìåðåæ òà â³äò³ê ³ç ðèíêó îêðåìèõ
ãðàâö³â (éäåòüñÿ ïðî ìåðåæó “ªÂÀ”.—
“Õðåùàòèê”).

Ó íèí³øíüîìó ðîö³ îá³ã ðèíêó âïàäå äî
20 ìëðä ãðí ïðîòè 27 ìëðä ãðí â ìèíó-
ëîìó ðîö³ (ó òîé ÷àñ, ÿê ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ ï’ÿòè ðîê³â ðèíîê çðîñòàâ â ìåæàõ
30 % ùîðîêó.— “Õðåùàòèê”). ×åðåç öå íà
ðèíêó ñïîñòåð³ãàºìî ïîñèëåííÿ ïîçèö³é
âåëèêèõ ìåðåæ òà çíèêíåííÿ äð³áíèõ. Ñå-
ðåäí³ æ ð³òåéëîðè çìóøåí³ áóäóòü ïðîäà-
âàòèñÿ ïîòóæí³øèì óêðà¿íñüêèì êîìïà-
í³ÿì àáî çàõ³äíèì ³íâåñòîðàì

Тенденції на рин злиття та по линань (M&A) розпочалися ще в 2008 році. За дани-
ми місь их мар етин ових омпаній:
— “Fresh” (Чер аси, 6 ма азинів) — придбала омпанія “Союз”;
— “ЖЖЖ” (Біла Цер ва, 3 ма азини) — придбала омпанія “Союз”;
— “Стандарт” (Житомир, 2 ма азини) — придбала омпанія “Союз”;
—“КИТ” (Запоріжжя + Бердянсь , 15 ма азинів) — придбала омпанія “Фоззі”;
—“Б мі мар ет” (Київсь а, Черні івсь а, С мсь а і Житомирсь а області, 40 ма ази-

нів) — придбала омпанія “Фоззі”;
— “Тристан” (С мсь а область) — придбала омпанія “ЕКО-Мар ет”;
— “Ален” (Крим, 12 ма азинів) — придбала омпанія BT Invest.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ", інформація про те, що мережі
"Сільпо" (Fozzy group) хоч ть вип стити облі ації, не відповідає дій-
сності. Це вчора спрост вали представни и Fozzy group. Я з'яс -
валося, омпанія план є вип стити облі ації вн трішньої пози и для
стр т ризації апітал , а не для зовнішньо о вип с . Дезінформа-
цію аналіти и пояснюють посиленням недр жніх по линань та злит-
тя на рин рітейл через е ономічн риз .



Сьо однішня сит ація зі стрім-
им підвищенням цін я на про-
мислові товари, та і на продо-
вольчі призвела до то о, що
споживачі все частіше почали
п вати дешев і не завжди

я існ прод цію. Збільшенню
асортимент та о о товар на
рин сприяє недос онале за о-
нодавство та відс тність відпові-
дальності за виробництво й про-
даж та ої прод ції. Про те, я
обрати я існий товар, "Хреща-
ти " розповіла ерівни прое -
т "Спільнота споживачів та ро-
мадсь і об’єднання" Клавдія
Ма симен о.

— Ó çâ’ÿçêó ç êðèçîþ á³ëüø³ñòü ñïîæèâà-
÷³â ïî÷àëè íàäàâàòè ïåðåâàãó äåøåâèì ïðî-
äóêòàì. ×è áåçïå÷í³ âîíè ³ ÿê îáðàòè ÿê³ñíó
ïðîäóêö³þ?

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ, òî íàéáåçïå÷í³øèìè ïðîäóêòàìè
äëÿ ñïîæèâà÷à º, çâ³ñíî, ò³ ïðîäóêòè, ÿê³
âèðîáëåí³ íàéáëèæ÷å äî ñïîæèâà÷à ³ â ñâî-
¿é ì³ñöåâîñò³. Òîìó ùî íà òàê³ ïðîäóêòè
ìåíøå âïëèâàº äîâæèíà ëàíöþæêà, ÿêèé
º ì³æ âèðîáíèêîì, ïðîäàâöåì ³ ñïîæèâà-
÷åì. Ùîäî ïðîìèñëîâèõ ïðîäóêò³â — òóò
íå çàâæäè ìîæíà çîð³ºíòóâàòèñÿ íà ö³íó òî-
âàðó. ²íîä³ äåøåâèé òîâàð íå îáîâ’ÿçêîâî
º íåáåçïå÷íèì, àëå º ïåâí³ òàê³ ³íäèêàòî-
ðè àáî ïåâí³ òîâàðè, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè
íàäòî äåøåâèìè, íàïðèêëàä, äèòÿ÷³ ³ãðàø-
êè, à îñîáëèâî ïëàñòèêîâ³ òà ãóìîâ³.

— ×è ìîæå ñòàòóñ îêðåìèõ ìàãàçèí³â ãà-
ðàíòóâàòè ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, ÿêó â íèõ ïðîäà-
þòü?

— Í³, íà ñüîãîäí³ ÿ òàê ñêàçàòè íå ìî-
æó. ßêùî éäåòüñÿ ïðî òàê³ çì³øàí³ ïðîäóê-
òîâî-ïðîìèñëîâ³ ìàãàçèíè, ÿê âåëèê³ øî-
ï³íã-ìîëè, òî öå íå º ºäèíà òîðãîâà òî÷êà.
Öå âåëèêå ïðèì³ùåííÿ, ï³ä äàõîì ÿêîãî
ïðàöþþòü îêðåì³ ïðîäàâö³. ², çâè÷àéíî,
ÿêî¿ñü ºäèíî¿ ïîë³òèêè ùîäî òîãî, ùî òàì
ïðîäàþòü, íåìàº. Òîìó äîñèòü âàæêî ãîâî-

ðèòè ïðî ÿê³ñòü. Íèí³ îð³ºíòóâàòèñÿ íà ñòà-
òóñ ìàãàçèíó íå ìîæíà, ìîæíà ò³ëüêè îð³-
ºíòóâàòèñÿ íà âëàñí³ çíàííÿ ³ íà óâàæí³ñòü.
Ïîòð³áíî ÷èòàòè ³íôîðìàö³þ íà óïàêîâ-
êàõ. Îáîâ’ÿçêîâî òðåáà äèâèòèñÿ íà òåðì³í
ïðèäàòíîñò³. Ïîòð³áíî äèâèòèñÿ íà çàçíà-
÷åííÿ âèðîáíèêà, éîãî àäðåñè, òåëåôîí. Ó
ðàç³, ÿêùî öüîãî íåìàº, — íå âàðòî âçàãà-
ë³ êóïóâàòè òàêèé òîâàð. ßêùî òåðì³í ïðè-
äàòíîñò³ íå ìîæíà çíàéòè àáî çàçíà÷åíî
éîãî â ÿêèéñü òàêèé ñïîñ³á, ùî öå âèêëè-
êàº ñóìí³â ùîäî òîãî, ÷è â³í íàíåñåíèé âè-
ðîáíèêîì, ÷è âæå ïåðåáèòèé ó ìàãàçèí³,
çíîâó æ òàêè, íå âàðòî êóïóâàòè òàêèé òî-
âàð, òîìó ùî ïîò³ì â³äíîâèòè ñâîº çäî-
ðîâ’ÿ ÷è ïîâåðíóòè ãðîø³ çà öåé òîâàð áó-
äå äîðîæ÷å çà òó åêîíîì³þ, ÿêó ìàòèìåòå.

— À ÿê ùîäî ìàðêóâàííÿ, ÿêå òåïåð ñòàâ-
ëÿòü íà ïðîäóêö³¿ “Áåç ÃÌÎ”? ×è âîíî â³ä-
ïîâ³äàº òîìó, ùî ãåíåòè÷íî-ìîäèô³êîâàí³ îð-
ãàí³çìè â ïðîäóêò³ â³äñóòí³?

— ß ââàæàþ, ùî òàêå ìàðêóâàííÿ º ñó-
òî ðåêëàìíèì. ×îìó? Îñê³ëüêè äëÿ òîãî,
ùîá ìàòè çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè
çìîãó ìàðêóâàòè ïðîäóêö³þ ÿê òàêó, ùî º
áåç ÃÌÎ, òðåáà ïåðåâ³ðèòè íå ò³ëüêè ñàìó
ïðîäóêö³þ, à é ñèðîâèíó, ç ÿêî¿ âîíà âè-
ãîòîâëåíà. Òîáòî, ÿêùî â ñêëàä³ ïðîäóêö³¿
º ñîÿ ÷è áîáîâ³, òî òðåáà áóòè âïåâíåíèì,
ùî ñîÿ íå ì³ñòèòü ÃÌÎ. Â ðàç³, ÿêùî öå
ì’ÿñî, òî çà ªâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè,
ì’ÿñî ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî íå ì³ñòèòü
ÃÌÎ, ÿêùî çà ï³âðîêó äî òîãî, ÿê õóäîáà
ï³øëà íà çàá³é, ôåðìåð íå ãîäóâàâ ¿¿ êîð-
ìàìè, ÿê³ ì³ñòèëè ÃÌÎ. Òîáòî, öå äîñèòü
âåëèêèé øëÿõ ïåðåâ³ðêè ïîõ³äíèõ, ç ÿêèõ
óòâîðþºòüñÿ ïðîäóêö³ÿ, äëÿ òîãî, ùîá
ñïðàâä³ çà ñòàíäàðòàìè ìàòè çìîãó ïîñòà-
âèòè òàêèé çíàê. Äî òîãî æ çà óêðà¿íñüêèì
çàêîíîäàâñòâîì ï³äëÿãàº ìàðêóâàííþ ÿê-
ðàç òà ïðîäóêö³ÿ, ùî ì³ñòèòü ÃÌÎ. À òà-
êîãî ìàðêóâàííÿ, ÿê “íå ì³ñòèòü ÃÌÎ”, çà
çàêîíîì íåìàº.

— ªâðîïåéñüêà ïðîäóêö³ÿ º ÿê³ñí³øîþ, í³æ
íàøà, â³ò÷èçíÿíà? Àäæå â ªâðîïåéñüêîìó
Ñîþç³ âèù³ âèìîãè äî ÿêîñò³.

— Âèù³ âèìîãè äî ÿêîñò³ ò³º¿ ïðîäóêö³¿,
ÿêà ïîòðàïëÿº íà ðèíîê ªÑ. Îáîâ’ÿçêîâè-
ìè óìîâàìè äëÿ áóäü-ÿêîãî âèðîáíèêà,
êîòðèé âèðîáëÿº ïðîäóêö³þ íà åêñïîðò, º

âèìîãè äî áåçïåêè ïðîäóêö³¿. Òîáòî, òàê,
âîíà º áåçïå÷íîþ ³, íàïåâíî, áåçïå÷í³øîþ,
í³æ òà ïðîäóêö³ÿ, ÿêó ìîæóòü âèãîòîâëÿòè
â Óêðà¿í³ çà îáîâ’ÿçêîâèõ ñòàíäàðò³â áåç-
ïåêè ³ ïðÿìî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèðîáíèêà
çà áåçïåêó ïðîäóêö³¿, àáî ïðÿìî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà òó ìîæëèâó øêîäó, ÿêó öÿ ïðî-
äóêö³ÿ ìîæå çàâäàòè ñïîæèâà÷åâ³. Ùîäî
ÿêîñò³. ßê³ñòü íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó ªÑ
ðåãóëþºòüñÿ çäåá³ëüøîãî ðèíêîì òà ñïîæè-
âà÷åì, éîãî ñïðèéíÿòòÿì àáî íå ñïðèéíÿò-
òÿì ïåâíèõ ïðîäóêò³â ÷åðåç ¿õíþ ÿê³ñòü.
Òîìó îáîâ’ÿçêîâèõ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ íå ³ñ-
íóº, êð³ì òèõ, ùî âèñòàâèâ äëÿ ñåáå ñàì
âèðîáíèê, ³ òèõ, ùî â³í çàÿâëÿº ñïîæèâà-
÷åâ³. Òîìó ïðîäóêö³þ òðîõè íèæ÷î¿ ÿêîñ-
ò³ äóæå ïðîñòî ³ ëåãêî ìîæóòü åêñïîðòóâà-
òè íà ³íø³ ðèíêè ïîçà ìåæàìè ªÑ. Ó ðà-
ç³, ÿêùî öå ñïðèéìàþòü ñïîæèâà÷³ é äî-
çâîëåíî Ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè 
áåçïåêè.

— ßê³ íåäîë³êè óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà çàâàæàþòü ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ ç ïðà-
âàìè ñïîæèâà÷³â, ³ ÿê³ ïðàâà íàé÷àñò³øå ïî-
ðóøóþòü?

— Ó ïåðøó ÷åðãó — ïîðóøóºòüñÿ ïðàâî
íà áåçïå÷íó òà ÿê³ñíó ïðîäóêö³þ. Ó äðó-
ãó — ïðàâî íà ³íôîðìàö³þ, òîìó ùî çà çà-
êîíîì ³ çà ì³æíàðîäíèìè íîðìàìè ñïî-
æèâà÷ ìàº ïðàâî íà ñâîº÷àñíó, ïîâíó ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ïðîäóêò. Ñâîº÷àñíà îçíà÷àº,
ùî â³í îäåðæóº öþ ³íôîðìàö³þ íå ï³ñëÿ
òîãî, ÿê çä³éñíèòü ïîêóïêó àáî çàìîâëåí-
íÿ, à äî òîãî. Äëÿ òîãî, ùîá ïî³íôîðìî-
âàíî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî êóï³âë³ àáî
çàìîâëåííÿ ïðîäóêòó ÷è ïîñëóãè. Â çàêî-
íîäàâñòâ³ íå ³ñíóº çàô³êñîâàíî¿ ïðÿìî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ âèðîáíèêà çà áåçïåêó ïðî-
äóêö³¿. Òîáòî çà íèí³øíüî¿ ñèòóàö³¿, íàâ³òü
ÿêùî ñïîæèâà÷åâ³ ÷è ãðóï³ ñïîæèâà÷³â áó-
ëî çàâäàíî øêîäè ïåâíèì âèäîì ïðîäóê-
ö³¿ ÷è á³çíåñ-ïðàêòèêîþ, ÿêó çàñòîñîâóâàâ
âèðîáíèê, ñïîæèâà÷ ìàº ùå äîâåñòè â ñó-
ä³, õòî º â³äïîâ³äà÷åì. À ïî-äðóãå, çàâàæàº
íå÷³òêå âèçíà÷åííÿ â çàêîíîäàâñòâ³ âèìîã
ñòîñîâíî òîãî, çà ÿêèõ óìîâ ìîæå ñïîæè-
âà÷ ïîâåðíóòè ñîá³ ãðîø³ àáî â³äøêîäóâà-
òè çáèòêè

Розмовляла
Тетяна ЯКОВЛЄВА,

спеціально для “Хрещати а”

НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

“Íà ñüîãîäí³ ó Ñòàá³ë³çàö³éíîìó ôîíä³
Óêðà¿íè ñêîíöåíòðîâàíî 5,5 ì³ëüÿðäà ãðè-
âåíü, — ïîâ³äîìèëà ãîëîâà Äåðæàâíî¿
ñêàðáíèö³ Òåòÿíà Ñëþç.— ª êîøòè Ñòàá³-
ë³çàö³éíîãî ôîíäó, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ºäè-
íîìó êàçíà÷åéñüêîìó ðàõóíêó, ³ íèí³, ç îã-
ëÿäó íà â³äðàõóâàííÿ, ÿê³ ìè ïðîâåëè öüî-
ãî ðîêó, öÿ ñóìà ñòàíîâèòü îð³ºíòîâíî ìàé-
æå 5,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü”,— ñêàçàëà âîíà.
Íàãàäàºìî, ùî 31 æîâòíÿ 2008 ðîêó Âåð-
õîâíà Ðàäà óõâàëèëà çàêîí ïðî ïåðøî÷åð-
ãîâ³ çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ íåãàòèâíèì
íàñë³äêàì ô³íàíñîâî¿ êðèçè. ²ç ëèñòîïàäà
äîêóìåíò ï³äïèñàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî. Çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî çà ðà-
õóíîê íàäïëàíîâèõ íàäõîäæåíü â³ä ïðèâà-
òèçàö³¿ äåðæàâíîãî ìàéíà ó 2008-ìó òà íàä-
õîäæåíü öèõ êîøò³â ó ïîâíîìó îáñÿç³ â
2009 ðîö³, à òàêîæ ö³ëüîâîãî ðîçì³ùåííÿ
äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â ñòâîðèòè Ñòàá³-
ë³çàö³éíèé ôîíä. Êîøòè îñòàííüîãî âèêî-
ðèñòîâóâàòèìóòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíî-
ìó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà óçãî-
äæåííÿì ³ç êîì³òåòàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç
ïèòàíü ô³íàíñ³â ³ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà
ç ïèòàíü áþäæåòó. Â òîìó ÷èñë³ é íà äî-
áóäîâó äîâãîáóä³â, ïåðåë³ê ÿêèõ âæå âèçíà-
÷èâ Êàáì³í, íà ñóìó 3 ìëðä ãðí

ÍÊÐÅ 
ñêàñóâàëî 
ï³äâèùåííÿ 
òàðèô³â

Ó÷îðà Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ðåãóëþâàííÿ
åëåêòðîåíåðãåòèêè (ÍÊÐÅ) ñêàñóâàëà ñâîº
ïîïåðåäíº ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ç 1
êâ³òíÿ òàðèô³â íà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ ñïî-
æèâà÷³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ïîíàä 400
êÂò/ãîä. ùîì³ñÿöÿ. ßê ïåðåäàº êîðåñïîí-
äåíò ÓÍ²ÀÍ, ïðî öå â÷îðà ïîâ³äîìèâ ãî-
ëîâà ÍÊÐÅ Âàëåð³é Êàëü÷åíêî. Â³í çàçíà-
÷èâ, ùî ïîñòàíîâà áóëà íåäîîïðàöüîâàíà,
òîìó óõâàëåíî ð³øåííÿ ¿¿ ñêàñóâàòè. Ïðè
öüîìó ïàí Êàëü÷åíêî äàâ çðîçóì³òè, ùî äî
ê³íöÿ ðîêó ÍÊÐÅ íå ìàº íàì³ðó ï³äâèùó-
âàòè òàðèôè íà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ íàñå-
ëåííÿ. Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ, ÷è
ìîæíà ÷åêàòè ï³ñëÿ äîîïðàöþâàííÿ äîêó-
ìåíòà éîãî óõâàëåííÿ â íîâîìó âàð³àíò³,
Âàëåð³é Êàëü÷åíêî ñêàçàâ: “Äóìàþ, ùî ö³-
íà ïèòàííÿ º äóæå íèçüêîþ äëÿ òîãî, ùîá
ñüîãîäí³ âçàãàë³ ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ïðî
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ
íàñåëåííÿ”

“Ðîäîâ³ä Áàíê” 
çàéíÿâñÿ 
ðåñòðóêòóðèçàö³ºþ

“Ðîäîâ³ä Áàíê”, ó ÿêîìó ç 16 áåðåçíÿ
ïðàöþº òèì÷àñîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, óâ³â ðå-
ñòðóêòóðèçàö³þ êðåäèò³â äëÿ ïîçè÷àëüíè-
ê³â — ô³çè÷íèõ îñ³á. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà áàíêó. Ð³øåííÿ ïðî ââåäåííÿ
òàêèõ ïðîãðàì ðåñòðóêòóðèçàö³¿ êðåäèò³â
óõâàëèâ òèì÷àñîâèé àäì³í³ñòðàòîð “Ðîäî-
â³ä Áàíêó” Â³êòîð Êðàâåöü. Çîêðåìà áàíê
ïðîïîíóº ïîçè÷àëüíèêàì â³äñòðî÷êó äî 1
ðîêó ç ïîãàøåííÿ îñíîâíî¿ ñóìè áîðãó çà
êðåäèòîì, ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿ êðå-
äèòíîãî äîãîâîðó, çâ³ëüíåííÿ â³ä øòðàô-
íèõ ñàíêö³é çà óìîâè ïîãàøåííÿ â ïîâíî-
ìó îáñÿç³ ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äî
30 êâ³òíÿ, âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíèõ ï³ëü-
ãîâèõ âàëþòíèõ êóðñ³â äëÿ ïëàíîâîãî ïî-
ãàøåííÿ êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³. Áàíê
òàêîæ â³äíîâèâ çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â çà äî-
ðó÷åííÿì êë³ºíò³â ïðîòÿãîì îäíîãî ðîáî-
÷îãî áàíê³âñüêîãî äíÿ ç ìîìåíòó îòðèìàí-
íÿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ

Під от вала
Ін а ЛЕВЧЕНКО,

спеціально для “Хрещати а”
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Êëàâä³ÿ ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ: “Íèí³
îð³ºíòóâàòèñÿ íà ñòàòóñ
ìàãàçèíó íå ìîæíà”
Êåð³âíèê ïðîåêòó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó òà ïðîãðàìè 
ðîçâèòêó ÎÎÍ “Ñï³ëüíîòà ñïîæèâà÷³â òà ãðîìàäñüê³ 
îá’ºäíàííÿ” ïðî íàñè÷åííÿ ðèíêó íåÿê³ñíîþ ïðîäóêö³ºþ
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²ñòîð³ÿ ïðî äâ³ ëåéêåì³¿
11-ð³÷íèé Àíäð³é Ìåæåºâñüêèé òåðì³íîâî ïîòðåáóº äîïîìîãè
Ëþáîâ ÊÎËÁ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Îíêîõâîðèé Àíäð³é Ìåæåºâ-
ñüêèé — “ñòàðåíüêèé” â ÎÕ-
ÌÀÒÄÈÒ³. Ñòîëè÷í³ âîëîíòåðè
çãàäóþòü: â³í áóâ ¿õí³ì ïåðøèì
õëîï÷èêîì, ïî äîïîìîãó äëÿ ÿêî-
ãî âîíè çâåðíóëèñÿ äî æèòåë³â
Êèºâà. Îäíàê, íà æàëü, éîãî ïðî-
õàííÿ ïðî ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó
êè¿âñüêèì äîáðî÷èíöÿì äîâî-
äèòüñÿ çíîâó ä³ñòàâàòè ç àðõ³â³â.
Ìàìà õëîï÷èêà Îëÿ ðîçïîâ³äàº:
¿¿ ñèí çíîâó çàõâîð³â. Ò³ëüêè öå
íå ðåöèäèâ, ÿê çàçâè÷àé òðàïëÿº-
òüñÿ ó ðåøòè ä³òëàõ³â, à ³íøà îí-
êîõâîðîáà.

Ïî÷àëîñÿ æ óñå ó 2006 ðîö³. Â
ÎÕÌÀÒÄÈÒ ìàëèé Àíäð³éêî ïî-
òðàïèâ, êîëè éîìó áóëî 8 ðîê³â.
Òóò éîìó ï³äòâåðäèëè ä³àãíîç, ïî-
ñòàâëåíèé äî öüîãî â Êðåìåí÷ó-
ö³,— ì³ºëîáëàñòíèé ëåéêîç. Òîä³
ó ñò³íàõ ñòîëè÷íî¿ ë³êàðí³ Àíäð³é
ç ìàìîþ Îëåþ ïðîâåëè â³ñ³ì äîâ-
ãèõ ì³ñÿö³â: 10 ñåàíñ³â îïðîì³-
íåííÿ, “õ³ì³ÿ” ³ çàðîáëåí³ íà äî-
äà÷ó ãåïàòèòè Â òà Ñ. ßê ðîçïî-
â³äàº ìàìà Îëÿ, çäàâàëîñÿ á, òî-
ä³ âñå çàê³í÷èëîñÿ. Àíäð³éêî áóâ
ö³ëêîâèòî “î÷èùåíèì” â³ä áëàñ-
ò³â, à âñÿ ðîäèíà Ìåæåºâñüêèõ ç³-
òõíóëà ç ïîëåãøåííÿì.

— Ïðî õâîðîáó íàì âäàëîñÿ çà-
áóòè íà ö³ëèõ 2,5 ðîêè, ç ÿêèõ
ï³âòîðà — ìè íå ïðèéìàëè æîä-
íèõ ë³ê³â ³ íàðåøò³ ïî÷àëè æèòè
íîðìàëüíèì æèòòÿì,— ðîçïîâ³-
äàº Îëÿ.

Òàì, âäîìà, ó Ëóãàíñüêó âîíè
ðåãóëÿðíî ïðîõîäèëè îáñòåæåí-
íÿ, à â Êè¿â ìîëîäà ìàìà ç³ ñâî-
¿ì ñèíîì ïðè¿æäæàëè ò³ëüêè ùîá
ïîêàçàòèñÿ ë³êàðþ. Óñ³ ìåäèêè,
êàæå Îëÿ, îäíîãîëîñíî çàïåâíÿ-
ëè ¿õ, ùî íàðåøò³ ó íèõ âñå äîá-
ðå. Îäíàê ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî îáñòå-

æåííÿ Îëÿ ÷îìóñü çàáèëà íà ñïî-
ëîõ: çà äåê³ëüêà äí³â ó ¿¿ Àíäð³é-
êà âïàâ ãåìîãëîá³í — ç³ 100 äî 75.

— ß ñõîïèëà Àíäð³ÿ ³, íå ïî-
êëàäàþ÷èñü íà ì³ñöåâèõ ë³êàð³â,
ïðîñòî ïîëåò³ëà â ÎÕÌÀÒÄÈÒ.
Íà æàëü, ìîÿ ³íòó¿ö³ÿ ìåíå íå
ï³äâåëà. Êîíòðîëüíà ïóíêö³ÿ ïî-
êàçàëà, ùî ó Àíäð³ÿ 72% áëàñò³â,
òîáòî ðàêîâèõ êë³òèí ó ê³ñòêîâî-

ìó ìîçêó! — ðîçïîâ³äàº Îëÿ.— ²
öå íå ðåöèäèâ, à ³íøà ëåéêåì³ÿ.
Áóâ ì³ºëî¿äíèé ëåéêîç, à çàðàç —
ë³ìôîáëàñòíèé. Ââàæàéòå, äâà â
îäíîìó.

Òîæ ñèòóàö³ÿ ó ìàëåíüêîãî ïà-
ö³ºíòà ÎÕÌÀÒÄÈÒó á³ëüø í³æ
ñåðéîçíà. Òà é äëÿ ñàìèõ ë³êàð³â
ë³êóâàòè òàêîãî õâîðîãî, ÿê Àí-
äð³é, âàæêî. Ìåäèêè â³äâåðòî ç³-

çíàþòüñÿ ó òîìó, ùî òàêèõ, ÿê
öåé õëîï÷èê, ó íèõ íå áóëî âæå
äàâíî. Çà ñëîâàìè Îë³, ¿¿ ñèí çà-
ðàç äóæå ñëàáêèé ô³çè÷íî. “Ëå-
æèòü, âèáà÷òå íà ñëîâ³, ÿê
îâî÷”,— êàæå éîãî ìàìà. Ñïðàâ-
ä³, íà äîäà÷ó äî ïîãàíîãî ñàìî-
ïî÷óòòÿ â³ä “õ³ì³¿”, õëîï÷èê îò-
ðèìàâ íåéðîïàò³þ. Ãîâîðÿ÷è
ïðîñòî, ó Àíäð³ÿ çàðàç òðÿñóòüñÿ
ðóêè, ãóáè — éîìó âàæêî ðóõà-
òèñÿ ³ ãîâîðèòè, òîìó ìàëåíüêèé
ïàö³ºíò ìàéæå íå ï³ä³éìàºòüñÿ ç
ë³æêà. Ìàìà êàæå, ùî ó ¿¿ õëîï-
÷èêà íà öå ïðîñòî íå âèñòà÷àº
ñèë.

— Â³í çàðàç íà âñüîìó äîíîð-
ñüêîìó. Íà äîíîðñüê³é êðîâ³, íà
äîíîðñüêèõ òðîìáîöèòàõ ³ íà äî-
íîðñüê³é ïëàçì³. À ùå ã³ðøå òå,
ùî ÷åðåç âñ³ ö³ ë³êè éîãî ³ìóí³-
òåò äóæå îñëàáëåíèé ³ íàøå ³íøå
“îíêî”, òîáòî ì³ºëî¿äíèé ëåéêîç,
ïî÷èíàº “îæèâàòè”,— íå áåç õâè-
ëþâàíü ðîçïîâ³äàº ìàìà Îëÿ.—
Îäíàê ÿ íàìàãàþñÿ íå ïàí³êóâà-
òè, áî â ïàí³ö³ ìîæó çðîáèòè ÿêó-
íåáóäü ïîìèëêó. À ïîìèëîê íàì
ðîáèòè íåìîæíà.

Ñàì Àíäð³éêî äëÿ ñâîãî ìà-
ëåíüêîãî â³êó ÷óäîâî ðîçóì³º, ùî
ç íèì â³äáóâàºòüñÿ. Ìàìà ðîçïî-
â³äàº, ùî â³í äóæå ïîäîðîñë³øàâ
çà âñ³ ö³ ðîêè ³ çàðàç ³íêîëè âò³-
øàº ¿¿. “Ðàçîì ï’ºìî çàñïîê³éëè-
âå, áî íåðâè ÷àñîì, ñàì³ ðîçóì³-
ºòå, çäàþòü,— êàæå Îëÿ.— Îäíàê

ó íàñ ç íèì º îäíà ÷óäîâà ïðè-
êàçêà: ÿêùî ïàö³ºíò äóæå õî÷å
æèòè, òî ìåäèöèíà òóò áåçñèëü-
íà”. À 11-ð³÷íèé Àíäð³é íàäçâè-
÷àéíî ñèëüíî öüîãî õî÷å. Ñï³ë-
êóþ÷èñü ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè-îäíî-
êëàñíèêàìè, ÿê³ ÷àñòî íàâ³äóþòü-
ñÿ äî íüîãî, â³í âæå îáãîâîðþº ç
íèìè, ùî âîíè âñ³ ðàçîì ðîáè-
òèìóòü âë³òêó: â ÿê³ ³ãðè ãðàòè-
ìóòü, ÿê³ êíèæêè ÷èòàòèìóòü.

Òàêîæ Àíäð³éêî çíàº ïðî òå,
ùî éîìó ïîòð³áíà òðàíñïëàíòàö³ÿ
ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Äî ÷åðãîâî¿
“õ³ì³¿”, äî ÷åðãîâîãî áîëþ õëîï-
÷èê ãîòîâèé. Çàðàç ïîíàä óñå ìà-
ëåíüêîãî ïàö³ºíòà ÎÕÌÀÒÄÈÒó
òóðáóº ³íøå ïèòàííÿ — ô³íàíñî-
âå. Â³í ÷óäîâî óñâ³äîìëþº, ùî
150000 äîëàð³â (ïðèáëèçíèé ðà-
õóíîê ó êë³í³ö³ Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà) — âåëè÷åçíà ñóìà äëÿ éîãî
ðîäèíè.

— Â³í ùîäíÿ çàïèòóº ó ìåíå:
“Ìàìà, à ñê³ëüêè ó íàñ ãðîøåé íà
ðàõóíêó?”. Ùî ÿ éîìó ìîæó â³ä-
ïîâ³ñòè? Ò³ëüêè òå, ùî ìè îáî-
â’ÿçêîâî íàçáèðàºìî íåîáõ³äíó
ñóìó,— êàæå Îëÿ.— Â³í áà÷èâ ÿê
çáèðàëè äî êðèçè ãðîø³ íà òðàíñ-
ïëàíòàö³þ ³íøèì ä³òëàõàì. ² â³í
â³ðèòü, ùî ìè âñòèãíåìî íàçáè-
ðàòè ³ éîìó. Íà æàëü, íà â³äì³íó
â³ä ³íøèõ ä³òåé ÷àñó ó íàñ äóæå
ìàëî. Ìåí³ á âèðâàòèñÿ çâ³äñè —
³ ÿ á óñå ì³ñòî îá’¿çäèëà, ñòóêàëà
á ó êîæí³ äâåð³

Áàëåò ³ç ñòðàøíèì ô³íàëîì
Í³íó Öèêàëþê âèñòàâèëà íà âóëèöþ îï³êóíêà

Êîëèñü öÿ íèí³ ïîíóðà æ³íêà
òàíöþâàëà íà ñöåí³ ñòîëè÷íîãî
òåàòðó ï³ä êåð³âíèöòâîì â³äîìî-
ãî áàëåòìåéñòåðà-ïîñòàíîâíèêà
Âàõòàíãà Âðîíñüêîãî. “Ïî÷èíà-
ëà ç ìàëåíüêèõ ðîëåé, àëå, áóâà-
ëî,  òàíöþâàëà ³ âåäó÷³ ïàðò³¿ áà-
ëåòó. Óëþáëåíà ðîëü — Æè-
çåëü”,— ðîçïîâ³äàº æ³íêà. Òà, ÿê
â³äîìî, “â³ê” áàëåðèíè íå òàêèé
óæå é äîâãèé. Ï³ñëÿ ñöåíè áàëå-
ðèíà ï³øëà äîïîìàãàòè ñâîºìó
÷îëîâ³êó, ÿêèé â³äêðèâ òàíöþ-
âàëüíèé ãóðòîê äëÿ ä³òåé. Âëàñ-
íèõ ä³òåé òâîð÷à ñ³ì’ÿ íå ìàëà.
×îëîâ³ê áóâ ºäèíîþ ð³äíîþ ëþ-
äèíîþ äëÿ Í³íè. Ï³äòðèìóâàòè
éîãî â óñüîìó áóëî ñåíñîì ¿¿
æèòòÿ. Àëå íåñïîä³âàíî öüîãî
ñåíñó íå ñòàëî.

Ï³ñëÿ ðàïòîâî¿ ñìåðò³ ÷îëîâ³-
êà Í³íà í³áè ïîìåðëà ñàìà. “ß
çëÿãëà íåìîâ â³ä ÿêî¿ñü íåäóãè.
Íå ìîãëà ¿ñòè, ðóõàòèñÿ”,— ðîç-
ïîâ³ëà æ³íêà. Íà äîïîìîãó ¿é ó

ãîð³ íå ïðèéøîâ í³õòî. Çà âè-
íÿòêîì ä³â÷èíè, ÿêà ïîðó÷ âè-
íàéìàëà êâàðòèðó. Òà çàõîäèëà
ï³äòðèìàòè ñóñ³äêó, ïðèíîñèëà
³íîä³ ïî¿ñòè. Ðîç÷óëåíà Í³íà çà-
ïðîïîíóâàëà “áëàãîä³éíèö³” æè-
òè â íå¿, áî æ ñïëà÷óâàòè çà æèò-
ëî áóëî íåäåøåâî. Ïîò³ì âîíà
ïðîïèñàëà â ñåáå íîâó “ðîäè÷-
êó”, àáè òà ÿê êèÿíêà íå ìàëà
êëîïîòó ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ íà
ðîáîòó òîùî. Íåçàáàðîì Í³í³
ïîâ³äîìèëè ðàä³ñíó íîâèíó — ¿¿
ìîëîäà ñï³âìåøêàíêà ÷åêàº íà
äèòèíó. Çãîäîì ç’ÿâèâñÿ ³ ùàñ-
ëèâèé áàòüêî. Ðàçîì ìîëîäå “ñ³-
ìåéñòâî” çàÿâèëî, ùî Í³í³ ïî-
ðà âæå çâ³ëüíèòè æèòëîâó ïëî-
ùó. Ï³ñëÿ öüîãî æ³íêó ïî÷àëè
ñèñòåìàòè÷íî áèòè, ïîãðîæóâà-
òè. À îô³ö³éíî íåçàì³æíÿ ìîëî-
äà ìàìà-îäèíà÷êà óìóäðèëàñÿ
âèïèñàòè âëàñíèöþ æèòëà ç ¿¿
êâàðòèðè. “Ìåí³ ðàäèëè çâåðíó-
òèñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-

í³â, àëå ÿ áîÿëàñÿ”,— ðîçïëàêà-
ëàñÿ Í³íà.

Ó 2007 ðîö³ æ³íêà îïèíèëàñÿ
íà âóëèö³. Â æèòò³ âñå íå òàê, ÿê
ó òåàòð³. Òóò ñïðàâæí³é á³ëü ³
ñòðàæäàííÿ. Âèõîâàíà ó ïàðíè-
êîâèõ óìîâàõ, Í³íà íå áóëà ãî-
òîâà äî ðåàë³é ñüîãîäåííÿ. Âîíà
íå çìîãëà ñàìîòóæêè çàõèñòèòè-
ñÿ. Â³äòàê, çàì³ñòü ñöåíè îïèíè-
ëàñÿ íà ñì³òíèêó, çàì³ñòü ãëÿäà-
÷³â — âóëè÷í³ ñîáàêè, çàì³ñòü
êâ³ò³â — ñòóñàíè. “ß ñïàëà, äå
äîâåäåòüñÿ, ó ï³äâàëàõ, ï³ä’¿çäàõ.
×àñòî ëþäè ç îãèäîþ ãíàëè ìå-
íå çâ³äòè”,— ñóìíî çãàäóâàëà Í³-
íà Öèêàëþê. Ñåðåä áîìæ³â òà
ïðîôåñ³éíèõ æåáðàê³â âîíà òåæ
íå ñòàëà çà ñâîþ. Ò³ áà÷èëè â í³é
êîíêóðåíòêó, òà é ñàìà Í³íà íå
çíàëà, ïðî ùî ç íèìè ãîâîðèòè.
Òîæ áîìæèõà-áàëåðèíà òàê ³
áðîäèëà ñàìîòíüî âóëèöÿìè Êè-
ºâà, äîêè õòîñü íå ïðèâ³â ¿¿ äî
ì³ñüêîãî ïðèòóëêó. Â ¿¿ êâàðòè-
ð³ ñïîê³éíî æèâå àôåðèñòêà. Íè-
í³ â ñòîëèö³ ÷èìàëî “îï³êóí³â”,
ÿê³ îáäóðþþòü ñàìîòí³õ ë³òí³õ
êèÿí. Íàðàç³ âîíè ïîäàþòü ¿ì
ñêèáêó õë³áà, à âæå çàâòðà âèãà-
íÿþòü ¿õ íà âóëèöþ, ÿêùî íå íà
òîé ñâ³ò.

Àáè çàõèñòèòè ñåáå â³ä òàêèõ
àôåð, ñàìîòí³ ëþäè ë³òíüîãî â³-
êó ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ì³ñüêîþ
ïðîãðàìîþ “Êðàùèé ä³ì”. Àáè
ä³çíàòèñÿ äåòàë³, òåëåôîíóéòå 
15-51. Äçâ³íêè áåçïëàòí³

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Героїня нашої історії 57-річна Ніна Ци алю — одна з
неба атьох, хто б дин соціально о пі л вання не
ховав обличчя від фото рафа. По-перше, неї повна
апатія, їй байд же, хто її побачить, що про неї под ма-
ють, та й вза алі, схоже, подальше життя її не ці а-
вить. А ще пані Ніна впевнена, що в ній ніхто не впіз-
нає олишню балерин .

Äîïîìîæ³òü Àíäð³ºâ³ Ìåæåºâñüêîìó!
Îäåðæóâà÷: ÊÐÄ Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü
ÌÔÎ: 322904
Êîä Áàíêó: 23494105
Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê (òðàíçèòíèé): 2625 7199 0153
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Ïîïîâíåííÿ ÑÊÐ ¹ 0360064300 Ìåæåºâ-

ñüêà Îëåêñàíäðà Àíäæå¿âíà. ²äåíòèô³êàö³éíèé êîä 2777211660. Áåç-
êîðèñíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà íà ë³êóâàííÿ ñèíà Ìåæåºâñüêîãî Àí-
äð³ÿ.

Òåëåôîí ìàìè Îë³: 8 (099) 075-61-91 àáî 8 (063) 371-98-61.

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Колись Ніна Ци алю танцювала на сцені столично о театр
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Терехову Віктору Івановичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 8 у Деснянському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 438/438 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàé-
í³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Òåðåõîâó Â³êòîðó ²âàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 8 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òåðåõîâó Â³ê-
òîðó ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 8 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Òåðåõîâó Â³êòîðó ²âà-
íîâè÷ó:

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

5.2. 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.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 71) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-105 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7144, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 11.01.2008 ¹ 132,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.02.2008
¹ 071/04-4-22/847, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.12.2007 ¹ 10110, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 16.11.2007 ¹ 3561 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
21.07.2008 ¹ 05-3367.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Бреусенку Максиму Юрійовичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 36 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 437/437 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàé-
í³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Áðåóñåíêó Ìàêñèìó Þð³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 36 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áðåóñåíêó
Ìàêñèìó Þð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 36 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Áðåóñåíêó Ìàêñèìó
Þð³éîâè÷ó:

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

5.2. 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.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 51) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-115 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7112, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 11.01.2008 ¹ 125,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.02.2008
¹ 071/04-4-22/821, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.12.2007 ¹ 10042, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 16.11.2007 ¹ 3593 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
23.07.2008 ¹ 05-3404.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Осадчій Олені Юріївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 36;а у Деснянському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 436/436 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàé-
í³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Îñàä÷³é Îëåí³ Þð³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ëóãîâîìó, 36-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Îñàä÷³é Îëåí³
Þð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ëóãîâîìó, 36-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.
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5. Ãðîìàäÿíö³ Îñàä÷³é Îëåí³ Þð³¿âí³:
5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

5.2. 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.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 61) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

äîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-52 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7146, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 10.01.2008 ¹ 81,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.02.2008
¹ 071/04-4-22/844, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.12.2007 ¹ 10075, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 16.11.2007 ¹ 3573 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
22.07.2003 ¹ 05-3385.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Раковській Марині Вячеславівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Крайньому, 9 у Деснянському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 443/443 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàé-
í³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðàêîâñüê³é Ìàðèí³ Âÿ÷åñëàâ³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Êðàéíüîìó, 9 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðàêîâñüê³é Ìà-
ðèí³ Âÿ÷åñëàâ³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Êðàéíüîìó, 9 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíö³ Ðàêîâñüê³é Ìàðèí³ Âÿ÷å-
ñëàâ³âí³:

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

5.2. 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.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 74) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-90 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7141, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 16.01.2008 ¹ 273,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.02.2008
¹ 071/04-4-22/811, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.12.2007 ¹ 10051, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 16.11.2007 ¹ 3605 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
22.07.2008 ¹ 05-3392.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Степанюку Павлу Адамовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 34;а у Деснянському районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 435/435 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàé-
í³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ñòåïàíþêó Ïàâëó Àäàìîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 34-à-ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñòåïàíþêó
Ïàâëó Àäàìîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 34-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Ñòåïàíþêó Ïàâëó Àäà-
ìîâè÷ó:

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

5.2. 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.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 55) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-53 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7153, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 11.01.2008 ¹ 123,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.02.2008
¹ 071/04-4-22/826, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.12.2007 ¹ 10069, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 15.11.2007 ¹ 3548 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
21.07.2008 ¹ 05-3368.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Колеснику Миколі Петровичу у приватну 
власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва 
на вул. Гамарника, 73;а в Оболонському 

районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 600/600 від 30 жовтня 2008 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Зе�
мельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êîëåñíèêó Ìèêîë³ Ïåòðîâè÷ó äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Ãàìàðíèêà, 73-à â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîëåñíèêó
Ìèêîë³ Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,012 ãà
äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà
íà âóë. Ãàìàðíèêà, 73-à â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîëåñíèêó Ìèêîë³ Ïåò-
ðîâè÷ó:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 12.06.2007 ¹ 19-5709, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ì. Êèºâà â³ä
23.08.2007 ¹ 05-13/6178, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
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04.05.2007 ¹ 3111, Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
25.05.2007 ¹ 341/ð, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 19.03.2008 ¹ 05-
2918.

3.4. 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.

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

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

Про затвердження Київської
міської програми “Зайнятість

населення на 2009—2012 роки”

Рішення Київської міської ради № 565/565 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини І статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, стат�
ті 14 Закону України “Про зайнятість населення” та з метою забезпечення продуктивної зайнятості і соці�
ального захисту незайнятого населення в місті Київська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Çàòâåðäèòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó ïðîãðàìó
“Çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ íà 2009—2012 ðî-
êè” çã³äíî ç äîäàòêîì.

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

2.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ
íà 2009—2012 ðîêè”.

2.2. ²íôîðìóâàòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó ðàäó
ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðî-
ãðàìè “Çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ íà
2009—2012 ðîêè” òà ïðî ñòàí ðèíêó ïðà-

ö³ ùîêâàðòàëüíî íå ï³çí³øå 45 äí³â ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ çâ³òíîãî ïåð³îäó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним 
можна на веб�сторінці Головного управління праці

та зайнятості (www.kmv.gov.ua)

Про внесення змін до рішення Київради 
від 29.04.04 № 223/1433 

“Про надання згоди Національному 
Києво;Печерському історико;культурному 

заповіднику на передачу майна в безоплатне
користування (позичку) Свято;Успенській 

Києво;Печерській Лаврі 
(чоловічого монастиря) Української 

Православної церкви”
Рішення Київської міської ради № 398/398 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, статей 793, 827, 829 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарсько�
го кодексу України, звернення Свято�Успенської Києво�Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Україн�
ської Православної церкви (лист від 07.08.07 № 508/01) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
29.04.04 ¹ 223/1433 “Ïðî íàäàííÿ çãîäè
Íàö³îíàëüíîìó Êèºâî-Ïå÷åðñüêîìó ³ñòî-
ðèêî-êóëüòóðíîìó çàïîâ³äíèêó íà ïåðåäà-
÷ó ìàéíà â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïî-
çè÷êó) Ñâÿòî-Óñïåíñüê³é Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüê³é Ëàâð³ (÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ) Óêðà-
¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè” (ç³ çì³íà-
ìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
28.09.06 ¹ 25/82) òàê³ çì³íè:

— äîïîâíèòè ïóíêò 1 ð³øåííÿ ï³äïóíê-
òàìè 1.14, 1.15, 1.16 òàêîãî çì³ñòó:

“1.14. Êîðïóñ ¹ 71-à (ñòîðîæêà ïðè
âõîä³ äî Ãîñòèííîãî äâîðó ìîíàñòèðÿ; çà-
ãàëüíà ïëîùà 40 êâ. ì) íà âóëèö³ Ñ³÷íå-
âîãî Ïîâñòàííÿ, 25.”

“1.15. Êîðïóñ ¹ 84 (Öåðêâà Ïðåîáðà-
æåííÿ (Ñïàñà íà Áåðåñòîâ³), ïàì’ÿòêà íà-
ö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ (îõîðîííèé ¹ 2)
çàãàëüíà ïëîùà 328 êâ. ì) íà âóëèö³ Ñ³÷-
íåâîãî Ïîâñòàííÿ, 25.”

“1.16. Êîðïóñ ¹ 89 (ï³âäåííà (÷àñîâà)

áàøòà; çàãàëüíà ïëîùà 67 êâ. ì) íà âóëè-
ö³ Ñ³÷íåâîãî Ïîâñòàííÿ, 25.”

2. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
13.12.07 ¹ 1417/4250 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ
ìîðàòîð³þ íà â³ä÷óæåííÿ àáî ïåðåäà÷ó íå-
ðóõîìîãî ìàéíà Íàö³îíàëüíîãî Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³ä-
íèêà” òàê³ çì³íè:

— ïóíêò ïåðøèé âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿: “1. Âñòàíîâèòè ìîðàòîð³é íà â³ä-
÷óæåííÿ àáî ïåðåäà÷ó íåðóõîìîãî ìàéíà
Íàö³îíàëüíîãî Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ³ñòî-
ðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà, îêð³ì êîð-
ïóñó ¹ 71-à çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40 êâ. ì
íà âóëèö³ Ñ³÷íåâîãî Ïîâñòàííÿ, 25; êîð-
ïóñó ¹ 84 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 328 êâ. ì
íà âóëèö³ Ñ³÷íåâîãî Ïîâñòàííÿ, 25; êîð-
ïóñó ¹ 89 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67 êâ. ì íà
âóëèö³ Ñ³÷íåâîãî Ïîâñòàííÿ, 25.”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові 

та посадовим особам виконавчого 
органу Київради

Рішення Київської міської ради № 559/559 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî  îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
30.10.08, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-

ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’-
ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿â-
ðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çà-
ïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé
íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ
ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішень Київради
з питань передачі основних засобів 

та нематеріальних активів комунальної
власності територіальної громади 

міста Києва

Рішення Київської міської ради № 509/509 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до частин другої, п’ятої, восьмої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, частини другої статті 11 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, на виконан�
ня рішення Київради від 24.02.00 № 30/751 “Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструк�
ції та розвитку “Проекту енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва” та вра�
ховуючи звернення комунального підприємства “Група впровадження проекту з енергозбереження в ад�
міністративних і громадських будівлях м. Києва” від 30.11.07 № 409, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòê³â 1, 2, 3, 4, 5
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 12.02.04
¹ 24/1233 “Ïðî ïåðåäà÷ó îñíîâíèõ çàñî-
á³â òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â”, âèêëàâøè
¿õ ó ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêàìè 1, 2, 3, 4,
5 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòê³â 1, 2, 3, 4, 5
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.05.04
¹ 264/1474 “Ïðî ïåðåäà÷ó ó âëàñí³ñòü
ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäàì îñíîâíèõ çà-
ñîá³â òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â”, âèêëàâ-
øè ¿õ ó ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêàìè 6, 7,
8, 9, 10 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòê³â 1, 2 äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 31.03.05 ¹ 212/2787 “Ïðî
áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó îñíîâíèõ çàñîá³â òà
íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàä”, âèêëàâøè ¿õ ó ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äî-
äàòêàìè 11, 12 äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòê³â 1, 2, 4 äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 30.06.05 ¹ 465/3041
“Ïðî áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó îñíîâíèõ çàñî-
á³â òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â”, âèêëàâøè
¿õ ó ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêàìè 13, 14, 15
äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòê³â 1, 3, 9, 11,
13, 15, 16 äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 16.03.06
¹ 209/3300 “Ïðî ïåðåäà÷ó îñíîâíèõ çà-
ñîá³â òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà”, âèêëàâøè ¿õ ó ðå-
äàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêàìè 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 äî öüîãî ð³øåííÿ.

6. Ïåðåäàòè â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ ë³-
êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì óñòàíîâàì òà
ìåäè÷íèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ²-²² ð³â-
íÿ àêðåäèòàö³¿, ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), îñíîâí³ çà-
ñîáè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ âñòàíîâëåí³
â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ áþäæåòíî¿
ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó
“Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³
ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñòà Êèºâà”, çã³ä-
íî ç äîäàòêàìè 23, 24, 25, 27 äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

7. Ïåðåäàòè â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ
â³äïîâ³äíèì ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) îñíîâí³ çàñîáè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³
âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ
áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðåàë³çà-
ö³¿ ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñòà
Êèºâà”, çã³äíî ç äîäàòêîì 28 äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

8. Ïåðåäàòè â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ ë³-
êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì óñòàíîâàì òà
ìåäè÷íèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ²-²² ð³â-
íÿ àêðåäèòàö³¿, ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íåìàòåð³àëü-
í³ àêòèâè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ
áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðåàë³çà-
ö³¿ ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñòà
Êèºâà”, çã³äíî ç äîäàòêîì 26 äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

9. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì “Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ
ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà”
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðå-
äà÷ó îñíîâíèõ çàñîá³â òà íåìàòåð³àëüíèõ
àêòèâ³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 òà 8 öüîãî ð³øåííÿ, òåðèòîð³àëüíèì
ãðîìàäàì ðàéîí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàêëàäàì
òà óñòàíîâàì áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà.

10. 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 
Макаревичу Івану Вікторовичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 52 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 434/434 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:
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1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàé-
í³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìàêàðåâè÷ó ²âàíó Â³êòîðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 52 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàêàðåâè÷ó
²âàíó Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 52 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Ìàêàðåâè÷ó ²âàíó Â³ê-
òîðîâè÷ó:

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

5.2. 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.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 53) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-98 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7167, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 17.01.2008 ¹ 289,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.02.2008
¹ 071/04-4-22/1004, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.12.2007 ¹ 10106, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 16.11.2007 ¹ 3560 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
21.07.2008 ¹ 05-3375.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу фізичній особі — 
підприємцю Бондарській Розалії Емілівні 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування

житлово;офісного 
комплексу (з довідведенням 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування 

житлово;офісного комплексу з паркінгом) 
на Боричевому узвозі, 4 (літ. “А”) 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 421/421 від 2 жовтня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷-
í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Áîíäàðñüê³é Ðî-
çàë³¿ Åì³ë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñ-
íîãî êîìïëåêñó (ç äîâ³äâåäåííÿì äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïàð-
ê³íãîì) íà Áîðè÷åâîìó óçâîç³, 4 (ë³ò.
“À”) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðè-
ºìöþ Áîíäàðñüê³é Ðîçàë³¿ Åì³ë³âí³ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó â êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,329 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó
(ç äîâ³äâåäåííÿì äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì) íà Áî-
ðè÷åâîìó óçâîç³, 4 (ë³ò. “À”.) ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Áîí-
äàðñüê³é Ðîçàë³¿ Åì³ë³âí³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 22.05.2008 ¹ 19-6283, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
27.05.2008 ¹ 968, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 07.12.2007
¹ 05-08/9602 òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïè-
òàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 30.05.2008 ¹ 22-1362/9.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ
ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêî-
ñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà
êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öüîìó êîìïëåêñ³.

3.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó.

3.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) â
öüîìó æèòëîâî-îô³ñíîìó êîìïëåêñ³ íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475

“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.
3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó çäà-
÷³ â åêñïëóàòàö³þ æèòëîâî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñó êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç
áóä³âíèöòâà, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëå-
íî¿ Ì³í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèò-
êó ³ áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà äåíü îïëàòè, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 39 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Якименку Андрію Аркадійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Крайньому, 41 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 454/454 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ —
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóë-
êàìè Êðàéí³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà
ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðè-
òîð³¿ æèòëîâî¿ ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó ßêèìåíêó Àíäð³þ Àðêàä³éîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä ó ïðîâ. Êðàéíüîìó, 41 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ßêèìåíêó
Àíäð³þ Àðêàä³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Êðàéíüîìó, 41
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó ßêèìåíêó Àíäð³þ Àð-
êàä³éîâè÷ó:

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

5.2. 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.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿

âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê
ïðî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî
ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008
¹ 16) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-86 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7135, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 17.01.2008 ¹ 297,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.02.2008
¹ 071/04-4-22/839, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
25.12.2007 ¹ 9873, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 16.11.2007 ¹ 3558 òà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 21.07.2008 ¹ 05-3359.

5.7. 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.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  3 квітня 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про передачу громадянці 

Андрієвській Олені Вікторівні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Крайньому, 45 у Деснянському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 445/445 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàé-
í³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Àíäð³ºâñüê³é Îëåí³ Â³êòîð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Êðàéíüîìó, 45 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Àíäð³ºâñüê³é
Îëåí³ Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Êðàéíüîìó, 45 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíö³ Àíäð³ºâñüê³é Îëåí³ Â³ê-
òîð³âí³:

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

5.2. 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.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 46) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-84 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7133, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 17.01.2008 ¹ 300,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 25.02.2008
¹ 071/04-4-22/858, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.12.2007 ¹ 10090, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 16.11.2007 ¹ 3557 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
23.07.2008 ¹ 05-3410.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Страхолісу Олександру Олексійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 18 у Деснянському районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 466/466 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàé-
í³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-

íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ñòðàõîë³ñó Îëåêñàíäðó Îëåêñ³éîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 18 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñòðàõîë³ñó
Îëåêñàíäðó Îëåêñ³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 5 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. Ëóãîâîìó, 18 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Ñòðàõîë³ñó Îëåêñàíäðó
Îëåêñ³éîâè÷ó:

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

5.2. 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.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 33) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-114 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7118, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 11.01.2008 ¹ 121,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 25.02.2008
¹ 071/04-4-22/842, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.12.2007 ¹ 10099, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 16.11.2007 ¹ 3587 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
22.07.2008 ¹ 05-3398.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Степанюк Надії Петрівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 34 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 439/439 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàéí³ì
òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ñòåïàíþê Íàä³¿ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëó-
ãîâîìó, 34 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñòåïàíþê Íàä³¿
Ïåòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëóãîâî-
ìó, 34 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíö³ Ñòåïàíþê Íàä³¿ Ïåòð³âí³:
5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïî-
ñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 11) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-54 òà â³ä 09.06.2008
¹ 09-7113, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåì-
ñòàíö³¿ â³ä 11.01.2008 ¹ 124, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.02.2008 ¹ 071/04-4-22/825,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 27.12.2007 ¹ 10085, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 15.11.2007 ¹ 3547
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 21.07.2008 ¹ 05-3372.

5.7. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ñâ³òëàíà ËÎÁÎÄÀ: “Ì³é íàéêðàùèé 
âèñòóï áóäå íà ªâðîáà÷åíí³”

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У вівторо в Національній філар-
монії дав онцерт фоль лорний
рт "Древо". Попри те, що

вперше за тридцять ро ів творчої
діяльності "Древо" вист пає на
центральній а адемічній сцені
раїни, фоль лор, схоже, впевне-
но зміцнює свої позиції просто-
рі та званої офіційної льт ри.

Òðàäèö³ÿ äàâíÿ, àëå ñò³éêà: ïîä³ëÿòè êóëü-
òóðó íà “âèñîêó” ³ “íèçüêó”, “åë³òàðíó” ³
“ìàñîâó”, “îô³ö³éíó” ³ òó, ÿê³é ñóäèëîñÿ áó-
òè íà â³÷íèõ ìàðã³íàë³ÿõ... Ñó÷àñíà äîáà,
êîòðó íàçèâàþòü ïîñòìîäåðí³ñòñüêîþ, çäà-
âàëîñÿ á, ç’ºäíàëà âñå äîêóïè. Àëå ïåâíà
³íåðö³ÿ òàêîãî ñïðèéíÿòòÿ êóëüòóðè â ñó-
ñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ çàëèøèëàñÿ. Ïðèì³ðîì,
òîé ôàêò, ùî ôîëüêëîðíèé àíñàìáëü “Äðå-
âî” âïåðøå çà òðèäöÿòü ðîê³â ñâîº¿ ä³ÿëü-
íîñò³ âèñòóïàº íà ô³ëàðìîí³÷í³é ñöåí³, ùî-
íàéìåíøå äèâóº. Âèõîäèòü, ôîëüêëîð ó òðà-
äèö³éí³é ³ºðàðõ³¿ çàéìàº âñå æ òàêè íèæ÷ó
ñõîäèíêó ï³ñëÿ òàê çâàíî¿ ñåðéîçíî¿ àêàäå-
ì³÷íî¿ êóëüòóðè.

À âò³ì, íà ³ì³äæ “Äðåâà”, íàéñòàðøîãî
ïðîôåñ³îíàëüíîãî óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîð-
íîãî ãóðòó (öå ñàìå ç íüîãî ùå íàïðèê³íö³
1980-õ ïî÷àëàñÿ “ìîäà” íà ôîëüêëîðíó àâ-
òåíòèêó, ùî çãîäîì ïåðåðîñëà ó ñïðàâæí³é
“ôîëüêëîðíèé ðóõ”, ÿêèé òðèâàº é äîñ³), öå
íàâðÿä ÷è ÿêîñü âïëèâàº. Òèì á³ëüøå, ùî
áóäü-ÿê³ çâèíóâà÷åííÿ êîëåêòèâó â “íåñåð-

éîçíîñò³”, àìàòîðñòâ³ àáñîëþòíî áåçïðåä-
ìåòí³: âñ³ àðòèñòè êîëåêòèâó — ïðîôå-
ñ³îíàëüí³ ó÷àñíèêè íàóêîâî-äîñë³äíèõ
ôîëüêëîðíèõ åêñïåäèö³é, çîêðåìà ïðàö³â-
íèêè åòíîãðàô³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ ïðè Êè¿â-
ñüê³é êîíñåðâàòîð³¿ òà êàôåäðè ìóçè÷íî¿
ôîëüêëîðèñòèêè öüîãî çàêëàäó.

Âëàñíå, ïðîãðàìà þâ³ëåéíîãî êîíöåðòó
“Äðåâà” íàãàäóâàëà ñâîºð³äíèé çâ³ò ÿê òâîð-
÷î¿, òàê ³ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîëåêòèâó, ùî-
ïðàâäà, öå ÿêðàç òîé ð³äê³ñíèé âèïàäîê, êî-
ëè íàóêà ³ ìèñòåöòâî ñòàíîâëÿòü îäíå ãàð-
ìîí³éíå ö³ëå. Àðòèñòè ïðîäåìîíñòðóâàëè,
òàê áè ìîâèòè, âñüîãî ïîòðîõó ç òèõ ðåã³î-
í³â, ÿê³ äîñë³äæóþòü ç òî÷êè çîðó ìóçè÷íî-
ãî ôîëüêëîðó. Ïåðåâàæíî öå Ïîëòàâùèíà ³
Öåíòðàëüíå òà Ñõ³äíå Ïîë³ññÿ. Ïîë³ññÿ
“îçâó÷èëè” âåñíÿíêàìè, æíèâíèìè ï³ñíÿ-
ìè, âåñ³ëüíèìè íàãðàâàííÿìè (äëÿ öüîãî ðå-
ã³îíó õàðàêòåðíèé ñàìå îáðÿäîâèé æàíðî-
âèé öèêë), à Ïîëòàâùèíó ïðåäñòàâèëè ïå-
ðåâàæíî ë³ðè÷íèìè ï³ñíÿìè ç ¿õí³ì ùåä-
ðèì ìèëîçâó÷íèì áàãàòîãîëîññÿì. Ïîïðè
òå, ùî íà êîíöåðò³ íå ðîç³ãðóâàëè ³ íå ðîç-
ñï³âóâàëè ÿêîãîñü îäíîãî îáðÿäó (õî÷à ñöå-
íó ïðèêðàøàëè ðóøíèêè, ñòîÿëè ñò³ëüö³,
âêðèò³ êèëèìàìè — íåìîâ äî âå÷îðíèöü),
íà ê³íåöü âå÷îðà âèìàëþâàëàñÿ êàðòèíà ï³ð
ðîêó, àêöåíòîâàíèõ ï³ñíÿìè. Âåñíÿí³ çà-
êëè÷êè çàïðîøóâàëè âåñíó, ïåòð³â÷àí³ é
æíèâí³ ï³ñí³ íàãàäàëè ïðî ë³òî, âåñ³ëüí³ —
ïðî îñ³íü, à òàê çâàí³ íåéòðàëüí³ ë³ðè÷í³
(“Îé òàì, çà Äóíàºì” ³ “Îé ó ïîë³ äðåâî”),
ïåâíî, êîëèñü ñï³âàëè ñàìå äîâãèìè çèìî-
âèìè âå÷îðàìè. Òîæ çà äâ³ ãîäèíè ïóáë³êà
í³áè ïåðåæèëà ö³ëèé ð³ê. À “Äðåâî” — óñ³
òðèäöÿòü

14 травня відб деться
др ий півфінал Євроба-
чення, в я ом раїнсь а
зір а Світлана Лобода ви-
онає свою пісню Be My
Valеntine. “7+7я” стало ві-
домо, чом співач а змі-
нила своє рішення, а та-
ож я і неї стос н и з
даішни ами і на що вона
любить витрачати роші.

— Íà åñòðàä³ çà âàìè çàêð³ïèâ-
ñÿ ³ì³äæ åïàòàæíî¿, øîêóþ÷î¿ âè-
êîíàâèö³. À â æèòò³ âè ëþáèòå åïà-
òàæ?

— Ùå é ÿê! Íåùîäàâíî âèð³-
øèëà “çäèâóâàòè” âîä³¿â ³ âè¿õà-
ëà íà çóñòð³÷íó ñìóãó! Àëå çîâ-
ñ³ì íå ïîì³òèëà äà³øíèêà, ÿêèé
ó ðåçóëüòàò³ îøòðàôóâàâ ìåíå íà
550 ãðèâåíü! Îñü òàêèé åïàòàæ
âèéøîâ!

— Ïîïðè òå, ùî âè âåäåòå àê-
òèâíå ñâ³òñüêå æèòòÿ, ïðî âàøå
îñîáèñòå æèòòÿ â³äîìî äóæå ìàëî.
Öå ñâ³äîìî âèáðàíà ïîçèö³ÿ?

— Ìîº îñîáèñòå æèòòÿ òîìó ³
íàçèâàºòüñÿ îñîáèñòèì, ùî â³-
äîìî ïðî íüîãî îñîáèñòî ò³ëü-
êè ìåí³, ³ í³ ç êèì ³íøèì ä³ëè-
òèñÿ íèì ÿ íå çáèðàþñÿ. Àëå,
ïîâ³ðòå íà ñëîâî, òàì óñå ãà-
ðàçä!

— Íà ï³äãîòîâêó äî “ªâðîáà÷åí-
íÿ” âèòðà÷àºòüñÿ áàãàòî ñèë. ×èÿ

ï³äòðèìêà º íàé³ñòîòí³øîþ —
áàòüê³â, äðóç³â, êîõàíîãî, ïðîäþ-
ñåðñüêî¿ êîìàíäè?

— Óñ³ ö³ ëþäè, íàéóëþáëåí³-
ø³ ëþäè â ìîºìó æèòò³, äîïî-
ìàãàþòü ìåí³ ç ìàêñèìàëüíîþ
â³ääà÷åþ. Ïðè÷îìó ³íîä³ äîïî-
ìàãàþòü òèì, ùî ñïðàâä³ äîïî-
ìàãàþòü, à ³íîä³ òèì, ùî íå çà-

âàæàþòü! ² çà öå ÿ ¿õ ëþáëþ ùå
á³ëüøå!

— ßêèé âèñòóï çàïàì’ÿòàâñÿ âàì
ïîíàä óñå?

— Ñïîä³âàþñÿ, ùî ì³é íàéêðà-
ùèé âèñòóï ùå ïîïåðåäó. À êîí-
êðåòíî, 14-ãî ³ 16-ãî òðàâíÿ â
Ìîñêâ³!

— Íà ùî âè ëþáèòå âèòðà÷àòè
ãðîø³?

— Íà ïîäàðóíêè. Ïðè÷îìó íå
äëÿ ñåáå!

— Âè ÷àñòî â³äïî÷èâàºòå â ²í-
ä³¿. ×èì âàñ ïðèâàáëþº öÿ êðà-
¿íà?

— Íàñò³ëüêè ÷àñòî, íàñê³ëüêè

äîçâîëÿº ÷àñ. Öÿ êðà¿íà äîäàº
ìåí³ ñèëè.

— Âè çàáîáîííà? Â³ðèòå â õî-
ðîø³ ÷è ïîãàí³ ïðèêìåòè?

— Çâè÷àéíî! Âðàíö³ ÿ âñòàþ
ò³ëüêè ç ë³âî¿ íîãè, ÷èùó çóáè
ñïî÷àòêó ïàðí³, ïîò³ì íåïàðí³.
Òðè÷³ ïëþþ ÷åðåç ë³âå ïëå÷å, ÿê-
ùî ìåí³ ïåðåá³ãàº äîðîãó ÷îðíà
ê³øêà! ßêùî ÿ ùîñü çàáóëà ³ ïî-
âåðíóëàñÿ äîäîìó, òî îáîâ’ÿçêî-
âî äèâëþñÿ â äçåðêàëî, ùîá íà-
ãàäàòè ñîá³ â ÷åðãîâå, õòî íà ñâ³-
ò³ âñ³õ ìèë³øå (ñì³ºòüñÿ). Íó, ³
íàéãîëîâí³øà ïðèêìåòà — ÿ íà-
ìàãàþñÿ íå â³ðèòè í³ â îäíó ç
öèõ ïðèêìåò!

— ßêèé ô³ëüì ñïðàâèâ íà âàñ
íàéá³ëüøå âðàæåííÿ?

— “Ì³ëüéîíåð ç òðóùîá”.
Ïðàâäà, ó çâ’ÿçêó ç íåéìîâ³ðíîþ
çàâàíòàæåí³ñòþ ÿ éîãî ùå íå äè-
âèëàñÿ, àëå â³äãóêè ïðî íüîãî âñ³õ
ìî¿õ äðóç³â âæå ñïðàâèëè íà ìå-
íå íåçàáóòíº âðàæåííÿ!

— Âè ñòåæèòå çà ó÷àñíèêàìè
“ªâðîáà÷åííÿ-2009”? Õòî ç âèêî-
íàâö³â âàì ïîäîáàºòüñÿ íàéá³ëü-
øå?

— Íàéá³ëüøå ìåí³ ñïîäîáàâñÿ
ñèìïàòè÷íèé ìîëîäèé ñï³âàê ³ç
Ãðåö³¿! Àëå äî ìóçèêè ³ äî “ªâ-
ðîáà÷åííÿ” öå íåìàº í³ÿêîãî 
ñòîñóíêó!

Тарас ФРОЛОВ,
7+7я,

спеціальнодля “Хрещати а”

Òðèäöÿòü ðîê³â
çàëïîì
Ôîëüêëîðíèé àíñàìáëü “Äðåâî” 
ðîçì³íÿâ âëàñíèé 30-ð³÷íèé þâ³ëåé 
íà ñâ³é ïåðøèé êîíöåðò ó ô³ëàðìîí³¿
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Сер ій Охрімч — і на с рипці, сопілці рав, і пісні співав
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×è÷èêîâè, ðóñàëêè òà ³íø³
ïåðñîíàæ³
200-ð³÷íèé þâ³ëåé Ìèêîëè Ãîãîëÿ 
â³äçíà÷èëè íà éîãî áàòüê³âùèí³

²äåÿ âëàøòóâàòè ãóëÿííÿ íà áàòüê³âùè-
í³ ïèñüìåííèêà íàëåæèòü çàñíîâíèêó ³
îðãàí³çàòîðó ôåñòèâàëþ ìèñòåöòâ “Ãî-
ãîëüFest” Âëàäèñëàâó Òðî¿öüêîìó. À îñ-
ê³ëüêè ãóëÿííÿ áåç ãîñòåé í³÷îãî íå âàð-
òå, òî âèð³øèëè çàïðîñèòè íà íüîãî ñòî-
ëè÷íèõ æóðíàë³ñò³â, ìèòö³â, êè¿âñüêèé
áîìîíä ³, çâ³ñíî, ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â. ²ç
â³äîìèõ êèÿí äî Ãîãîëåâà äî¿õàëè, çîê-
ðåìà, àêòîð Âîëîäèìèð Ãîðÿíñüêèé, âå-
äó÷³ Ñí³æàíà ªãîðîâà ³ Àíò³í Ìóõàð-
ñüêèé, êåð³âíèê Ìàéñòåðí³ òåàòðàëüíîãî
ìèñòåöòâà “Ñóç³ð’ÿ” Îëåêñ³é Êóæåëüíèé.
Ô³íàíñîâî ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâó ïàðòíåð
ôåñòèâàëþ, ï³äïðèºìåöü-ìåöåíàò ªâãåí
Óòê³í.

Òîé ôàêò, ùî êîëîíà àâòîáóñ³â ïðÿìóº
íå êóäè-íåáóäü, à íà ñâÿòêóâàííÿ þâ³-
ëåþ íàéçàãàäêîâ³øîãî ç ïèñüìåííèê³â,
óñâ³äîìèëè äåñü íà ïîëîâèí³ øëÿõó. Ç’ÿ-
ñóâàëîñÿ, ùî â îêîëèöÿõ º äâà ñåëà ç îä-

í³ºþ íàçâîþ Ãîãîëåâå, òîìó ñåðåä òðüîõ
àâòîáóñ³â æîäåí íå ¿äå ïðàâèëüíèì øëÿ-
õîì, à îäèí ³ç íèõ âçàãàë³ çàãóáèâñÿ. Äî-
êè øóêàëè äîðîãó ñàìå äî òîãî Ãîãîëå-
âà, ÿêå â Øèøàöüêîìó ðàéîí³ íà Ïîë-
òàâùèí³, äå çíàõîäèòüñÿ ðîäîâèé ìàºòîê
Ãîãîëåâèõ-ßíîâñüêèõ, íàñòàâ âå÷³ð. Ñòî-
ëè÷í³ ãîñò³ ñêèäàëèñÿ íà òàêèõ ñîá³ ×è-
÷èêîâèõ ³ç ïîåìè Ãîãîëÿ, ÿê³ ¿çäÿòü óñ³-
ìà óñþäàìè â ïîøóêàõ ÿêùî íå “ìåðò-
âèõ äóø”, òî øëÿõó. Óò³ì, äî ì³ñöÿ ïðè-
çíà÷åííÿ òàêè ä³ñòàëèñÿ, õî÷ áóëà íå ÷åò-
âåðòà ãîäèíà äíÿ, ÿê îá³öÿëè îðãàí³çàòî-
ðè, à ñüîìà âå÷îðà. Íàãîðîäîþ “çà ìó-
êè” ñòàëî ÷àñòóâàííÿ âñ³ëÿêèìè óêðà¿í-
ñüêèìè ñòðàâàìè, ùî â³äáóâàëîñÿ ïðîñ-
òî íåáà íà æèâîïèñíîìó áåðåç³ ñòàâêà,
ÿêèé ðîçòàøóâàâñÿ íà òåðèòîð³¿ ìóçåþ-
çàïîâ³äíèêà. Òèì ÷àñîì äî ïðîòèëåæíî-
ãî áåðåãà ïî÷àâ ï³äòÿãóâàòèñÿ íàðîä, ì³ñ-
öåâ³ ìåøêàíö³.

Êèÿíàì, ïåðåä òèì ÿê äîëó÷èòèñÿ äî
çàãàëüíîãî íàòîâïó, çàïðîïîíóâàëè â³ä-
â³äàòè ùîéíî â³äðåñòàâðîâàíèé ìàºòîê.
Ïîêàçàëè ëèøå òðè ê³ìíàòè áóäèíêó:
ñïàëüíþ, â³òàëüíþ ³ ¿äàëüíþ. Íà ñò³íàõ —
ïîðòðåòè áàáóñ³, ìàòåð³ ïèñüìåííèêà, à
òàêîæ éîãî ñàìîãî. Ïîì³æ åêñïîíàò³â —
îñîáèñò³ ðå÷³ Ãîãîëÿ, ïåðø³ âèäàííÿ éî-
ãî òâîð³â ³ ðóêîïèñè, à òàêîæ (öå çâåð-
íóëî íà ñåáå óâàãó íàñàìïåðåä) âåëèêèé
îá³äí³é ñò³ë. Ó ðîäèí³ ïèñüìåííèêà éî-
ãî íàçèâàëè ñîðîêàí³æêîþ, áî çà íèì ñ³-
äàëî äâàäöÿòü îñ³á.

Ó ðàìêàõ âå÷³ðíüî¿ ïðîãðàìè àêòîðè
“ÄÀÕó” ç³ãðàëè òåàòðàë³çîâàíèé ïåðôîð-
ìàíñ çà ìîòèâàìè òâîð³â Ãîãîëÿ, âïë³òà-
þ÷è â êàíâó ä³éñòâà ïîäðîáèö³ æèòòÿ
ïèñüìåííèêà. Ñöåíó îáëàøòóâàëè íà âî-
ä³. Â òîé ÷àñ íà ïðîòèëåæíîìó áîö³ ñòàâ-
êà ðóñàëêè òàíöþâàëè á³ëÿ âîãíèùà, êà-
òàëèñÿ íà ãîéäàëêàõ, à çàãàäêîâ³ ³íôåð-

íàëüí³ îñîáè â á³ëèõ ìàñêàõ ïëàâàëè íà
÷îâíàõ. Çàïàëþâàëè ³ êèäàëè ó âîäó ïà-
ïåðîâ³ àðêóø³ — òàê ãëÿäà÷àì íàãàäóâà-
ëè, ùî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñâî¿õ òâîð³â ïèñü-
ìåííèê íåùàäíî ñïàëþâàâ (òå ñàìå â³í
â÷èíèâ ³ç òåêñòîì, ùî ìàâ áóòè ïðîäîâ-
æåííÿì ïîåìè “Ìåðòâ³ äóø³”).

Çàãàëîì ó ä³éñòâ³ ãîä³ áóëî øóêàòè ÿêî-
ãîñü ñþæåòó, ÿê ³ íàìàãàòèñÿ ðîçï³çíàòè
âñ³õ ãîãîë³âñüêèõ ïåðñîíàæ³â. Òà é ñàìî-
ãî Ãîãîëÿ (òî÷í³øå, éîãî òðèìåòðîâèé
äåðåâ’ÿíèé ñèëóåò, ÿêèé çà äîïîìîãîþ
ìîòóçîê ïåðåñóâàëè ïî âîä³) ï³ä ô³íàë
ä³éñòâà ñïàëèëè. Öèì ïîñòàíîâíèêè íà-
ãàäàëè Áóëãàêîâà, ÿêèé âóñòàìè Âîëàí-
äà êàçàâ, ùî “ðóêîïèñè íå ãîðÿòü”. Óò³ì,
â äàíîìó âèïàäêó, “íå ãîðÿòü” ñàìå ïèñü-
ìåííèêè ³ ñëàâà ïðî íèõ. Àäæå, ïîâåð-
íóâøèñü ï³ä ðàíîê äî Êèºâà, õîò³ëîñÿ íå
òàê âèñïàòèñÿ, ÿê ïåðå÷èòàòè Ãîãîëÿ ³
éîãî á³îãðàô³þ

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У серед , першо о вітня, ореспонденти "Хрещати а" їздили в село
Го олеве, що на Полтавщині — відзначати ювілей Ми оли Го оля.
Т т, о рім рочистостей на офіційном рівні (б в Президент Ві тор
Ющен о!), відб лося й справжнє народне ляння. Полтавчани свят-
вали разом із иївсь ою бо емою, ж рналістами, я і приїхали з
раїнсь ої столиці аж трьома автоб сами. Відзначилися на свят -

ванні, найперше, артисти Центр с часно о мистецтва "ДАХ" та їхній
ерівни Владислав Троїць ий: театралізованом перформансі обі-
рали всі чотири природні стихії, а та ож "вдихн ли життя" ероїв
о олівсь их творів.

1. «ПІСНЯ ПРО РУШНИК» (исп. Леонид Черновецкий)
2. «ДЫШИ» (исп. Леонид Черновецкий)
3. «ПРИДИ КО МНЕ» (исп. Стас Михайлов)
4. «ГУБЫ ТВОИ АЛЫЕ» (исп. Таисия Повалий)
5. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ» (исп. Александр Серов)
6. «КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ТОБОЙ» (исп. Кристина Орбакайте)
7. «ПАЛЬМА ДЕ МАЙОРКА» (исп. Михаил Шафутинский)
8. «СВЕЧА» (исп. Стас Михайлов)
9. «Я ЭТО ТЫ» (исп. Мурат Насыров)
10. «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН»

(исп. Ирина Аллегрова и Игорь Крутой)
11. «МЫ ВМЕСТЕ» (исп. Валерия)
12. «ПАРУС» (исп. Григорий Лепс)
13. «ВЫ ЛЕТИТЕ, ГОЛУБУШКИ!» (исп. Петлюра)
14. «БЫВШИЙ» (исп. Таисия Повалий)
15. «ТЕМНЫЕ ГЛАЗА» (исп. Стас Михайлов)

Фантазія ор анізаторів розпалювала бажання перечитати Го оля

Р описи в р ах "ДАХівців" та и орять
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Â³êòîð ËÅÎÍÅÍÊÎ, 
çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó, 
åêñ-ãðàâåöü çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 
òà êè¿âñüêîãî “Äèíàìî” 

— ßêùî â³äâåðòî, òî â³äá³ðêîâèé ïîºäèíîê
÷åìï³îíàòó ñâ³òó ì³æ çá³ðíèìè Àíãë³¿ òà Óêðà-
¿íè ìåí³ íå ñïîäîáàâñÿ. Ñêëàäàëîñÿ âðàæåí-
íÿ, ùî íà ïîëå âèéøëè äâ³ äâîðîâ³ êîìàíäè,
îäíà ç ÿêèõ äåùî ñèëüí³øà çà ³íøó. Â òàê³é
ñèòóàö³¿ äóæå æàëêóþ, ùî íàøà íàö³îíàëüíà
çá³ðíà ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ç ïîðàçêîþ,— ñó-
äÿ÷è ç ïåðåá³ãó ïîä³é íà ïîë³, âîíà íà ïîðàç-
êó íå çàñëóãîâóâàëà.

Ïåðåä ãðîþ áàãàòî õòî êàçàâ ïðî “àíãë³éñüêó
ìàøèíó”, ÿêà ïðîñòî “ç³òðå” Óêðà¿íó “â ïî-
ðîøîê”. ßê âèÿâèëîñÿ, “âîâê áóâ çîâñ³ì íå òà-
êèì ñòðàøíèì, ÿê éîãî ìàëþþòü”,— ðîäîíà-
÷àëüíèêè ôóòáîëó ïðîäåìîíñòðóâàëè ôóòáîë
íåâèñîêîãî ´àòóíêó, àëå ÷îìó öèì íå ñêîðèñ-
òàëèñÿ ï³äîï³÷í³ Îëåêñ³ÿ Ìèõàéëè÷åíêà, çàïè-
òàííÿ òðåáà ñòàâèòè ñàìå äî íàñòàâíèêà ñè-
íüî-æîâòèõ.

Áàãàòî ðîçìîâ ïåðåä ãðîþ òî÷èëîñÿ ùîäî
âèõîäó ç ïåðøèõ õâèëèí çóñòð³÷³ Àíäð³ÿ Øåâ-
÷åíêà. ß íå íàñòàâíèê çá³ðíî¿ é íå ìåí³ ñóäè-
òè, ÷è òðåáà áóëî âèïóñêàòè Øåâó â “îñíîâ³”,
àëå òå, ùî â³í çàãîñòðèâ ãðó íàøî¿ êîìàíäè ³
çð³âíÿâ ðàõóíîê ó ìàò÷³, ïîãîäüòåñÿ, ôàêò.
Ìîæëèâî, åôåêòèâí³øèé âèãëÿä ìàëà á çâ’ÿç-
êà Âîðîí³í — Øåâ÷åíêî, àëå, ñóäÿ÷è ç óñüîãî,
ïåðøèé îòðèìàâ òðàâìó ³ ñàìå ÷åðåç öå íå çì³ã
ïðîäîâæèòè çóñòð³÷.

Òå, ùî ìè ìàéæå ïîâí³ñòþ ïðîãðàëè öåíòð
ïîëÿ, í³õòî ñïåðå÷àòèñÿ íå áóäå. Äî Îëåêñàí-
äðà Àë³ºâà ì’ÿ÷ ïðàêòè÷íî íå äîõîäèâ, à ùî
ñòîñóºòüñÿ Àðòåìà Ì³ëåâñüêîãî, ÿêèé ãðàâ
ôîðâàðäà, á³ëüø àêöåíòîâàíîãî ñàìå íà ï³â-
çàõèñò, òî â³í çàïàì’ÿòàâñÿ ò³ëüêè ñâî¿ìè ïà-
ä³ííÿìè, ÿê³ âæå äîáðå âèâ÷èëè ºâðîïåéñüê³
àðá³òðè. Ìåí³ äîð³êàþòü çà òå, ùî ÿ ïîñò³éíî
êðèòèêóþ Ì³ëåâñüêîãî, ÿêèé, â³äçíà÷ó, îñòàí-
í³ì ÷àñîì çì³íèâ ïîãëÿä íà ñâîþ ãðó, àëå â
ìàò÷³ ç Àíãë³ºþ â³í íå ëèøå íå ïðîÿâèâ ñåáå,
à é çãàäàâ ñòàðå. Íàðàç³, íà ö³ ïàä³ííÿ ìîæóòü
êóïèòèñÿ ò³ëüêè àðá³òðè ç ïåðøîñò³ ïðîâ³í-
ö³éíîãî ðàéîíó...

Áàãàòî êàæóòü ïðî ðîëü ó ãð³ çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè îïîðíîãî ï³âçàõèñíèêà Àíàòîë³ÿ Òèìîùó-
êà. Íå ñïåðå÷àòèìóñÿ, ùî öå ãðàâåöü âèñîêî-
ãî êëàñó, àëå ÿê ò³ëüêè çãàäóþ, ùî â³í îá³é-
øîâñÿ ï³òåðñüêîìó “Çåí³òó” ó äâàäöÿòü “ëè-
ìîí³â”, àæ ñòðàøíî ñòàº. Â³äì³ííà ãðà ó ï³ä-
êàòàõ, ñèëüí³ äàëüí³ óäàðè — îñü ìàéæå ³ âñå,
ùî º ó äîðîáêó Òèìîùóêà. Êîëè çá³ðíà Óêðà-
¿íè ïðîïóñòèëà äðóãèé ãîë â³ä áðèòàíö³â, ñà-
ìå Àíàòîë³é ìàâ çðîáèòè âñå ìîæëèâå, ùîá ïî-
âåñòè êîìàíäó íà îñòàíí³é øòóðì, àëå öüîãî,
íà æàëü, íå ñòàëîñÿ.

Óñ³ ìè áóäåìî âáîë³âàòè çà çá³ðíó Óêðà¿íè
³ áóäåìî áàæàòè ¿é ïåðåìîã ó íàñòóïíèõ ïî-
ºäèíêàõ. Ùîäî ïåðñïåêòèâ, òî áàãàòî â ÷îìó
âîíè çàëåæàòèìóòü â³ä íàñòóïíîãî ïîºäèíêó â
Õîðâàò³¿. Ïðè öüîìó íå òðåáà ñêèäàòè ç ðàõóí-
ê³â ³ á³ëîðóñüêó êîìàíäó, ÿêà çäàòíà ï³äíåñòè
ó öüîìó â³äá³ðêîâîìó öèêë³ ñþðïðèçè, ÿê
êîìàíä³ Îëåêñ³ÿ Ìèõàéëè÷åíêà, òàê ³ ³íøèì
ñóïåðíèêàì ó ãðóï³

Áåç øàíñ³â íà óñï³õ

Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Позавчора національна збірна
У раїни з ф тбол провела на
виїзді відбір овий матч чемпіо-
нат світ проти оманди Ан лії.
Невиразна ра за інчилася з ра-
х н ом 2:1 на ористь пред-
ставни ів Т манно о Альбіон .
Після чотирьох матчів синьо-
жовта др жина з сімома оч ами
в шостій р пі посідає третє
місце. На першом місці зі сто-
відсот овим рез льтатом ан лій-
ці — 15 очо , на др ій сходинці
хорвати — 10 п н тів.

Ìàò÷ ì³æ çá³ðíèìè Àíãë³¿ òà Óêðà¿íè
âèêëèêàâ íåàáèÿêèé àæ³îòàæ ñåðåä âáî-
ë³âàëüíèê³â. Íà çíàìåíèòîìó ñòàä³îí³
“Âåìáë³” ç³áðàëîñÿ ìàéæå 90 òèñÿ÷ ãëÿ-
äà÷³â. Óò³ì, ãðà íå áóëà âèäîâèùíîþ.
Ãîëîâíèé òðåíåð çá³ðíî¿ Óêðà¿íè Îëåê-
ñ³é Ìèõàéëè÷åíêî, ó ïðèòàìàííîìó ñòè-
ë³, ïîáóäóâàâ ãðó â³ä çàõèñòó. Â³äìîâè-
ëèñÿ â³ä àòàêóþ÷îãî ôóòáîëó é àíãë³é-
ö³. Òîæ çà òàêî¿ òàêòèêè âñå âèð³øóâàâ
³íäèâ³äóàëüíèé ð³âåíü ôóòáîë³ñò³â. À â
òîìó, ùî áðèòàíö³ íà ãîëîâó ìàéñòåðí³-
ø³ çà óêðà¿íö³â, íàïåâíî, í³õòî íå ñóì-
í³âàºòüñÿ. Çàçíà÷èìî, íàïåðåäîäí³ ìàò-
÷ó íàïàäíèê óêðà¿íñüêî¿ äðóæèíè Àí-
äð³é Âîðîí³í çàÿâèâ, ùî ïîçèòèâíèé ðå-
çóëüòàò ãðè äëÿ éîãî êîìàíäè ìîæå áó-
òè â ðàç³ àòàêóþ÷îãî ôóòáîëó. À âò³ì, â
àòàö³ íà “Âåìáë³” êîìàíäà Óêðà¿íè ä³-
ÿëà íå íàéêðàùèì ÷èíîì. Àíäð³é Âîðî-
í³í, ÿê çàâæäè, ñòàðàâñÿ, à îñü Àðòåì
Ì³ëåâñüêèé á³ëüøå ïàäàâ, àí³æ ãðàâ. Ðà-
õóíîê ó çóñòð³÷³ áóëî â³äêðèòî íà äâà-
äöÿòü äåâ’ÿò³é õâèëèí³ ïîºäèíêó. Ì’ÿ÷
íà ñâ³é ðàõóíîê çàïèñàâ äâîìåòðîâèé
“ñêåëåò” Ï³òåð Êðàó÷, ÿêèé ñêîðèñòàâ-

ñÿ íåóçãîäæåí³ñòþ ä³é çàõèñòó íàøî¿
êîìàíäè. Àëå óêðà¿íö³ àí³òðîõè íå äî-
äàëè â òåìï³. Ïðîäîâæóâàëè ãðàòè êâî-
ëî òà íåö³êàâî. Ï³ñëÿ ïåðåðâè õ³ä ïî-
ºäèíêó íå çì³íèâñÿ. Íà 55-é õâèëèí³ çà-
ì³ñòü òðàâìîâàíîãî Àíäð³ÿ Âîðîí³íà
(éîìó êàï³òàí àíãë³éö³â Äæîí Òåðð³ ó
áîðîòüá³ ïîëàìàâ í³ñ), íà ïîëå âèéøîâ
Àíäð³é Øåâ÷åíêî. À ÷åðåç äåâ’ÿòíàä-
öÿòü õâèëèí Øåâà êðàùå çà ³íøèõ çìå-
òèêóâàâ ó êàðíîìó ìàéäàí÷èêó é íàïðà-
âèâ ì’ÿ÷ ó âîðîòà Äæåéìñà. ² ïîêè â³ò-
÷èçíÿí³ âáîë³âàëüíèêè ç äóìêîþ ïðî çà-
âîéîâàíå î÷êî ïèëè ïèâî, à óêðà¿íñüê³
ôóòáîë³ñòè ìîëèëè Áîãà ïðî ñêîð³øå çà-
âåðøåííÿ öüîãî ïðîòèñòîÿííÿ, àíãë³é-
ö³ çàáèëè äðóãèé ì’ÿ÷. ×óäîâèé íàâ³ñ ç
ôëàíãó Áåêõåìà, ñêèäêà Äæåððàðäà ³
âëó÷íèé ïîñòð³ë Òåðð³ — 2:1. Ìîìåíò³â,
ùîá çð³âíÿòè ðàõóíîê óêðà¿íñüê³ ôóòáî-
ë³ñòè òàê ³ íå ñòâîðèëè.

Ï³ñëÿ ìàò÷ó íàñòàâíèê óêðà¿íö³â Îëåê-
ñ³é Ìèõàéëè÷åíêî âèñëîâèâ ñóì â³ä òî-
ãî, ùî íå âäàëîñÿ íàáðàòè î÷îê, íà ÿê³
çàñëóãîâóâàëà éîãî êîìàíäà. “Ìè áàãàòî
÷àñó ïðèä³ëÿëè ñòàíäàðòàì, ³ ïðîñòî íå-
ïðèïóñòèìî áóëî ïðîïóñêàòè äâà ãîëè-
áëèçíþêè. Îñîáëèâî âðàõîâóþ÷è òîé
ôàêò, ùî â îáîðîí³ ìè ìàëè ñîë³äíèé
âèãëÿä, àíãë³éö³ íå ìîæóòü ïîõâàëèòèñÿ
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ãîëüîâèõ ñèòóàö³é.
Âîäíî÷àñ â àòàö³ õëîïö³ íå çìîãëè ðîç-
êðèòè âåñü ñâ³é ïîòåíö³àë. Âîíè ñïðàâ-
ä³ ìîæóòü ãðàòè êðàùå”, — â³äçíà÷èâ â³í.
Òàêîæ êîó÷ óêðà¿íñüêî¿ çá³ðíî¿ ïîÿñíèâ,
÷îìó éîãî ï³äîï³÷í³ ãðàëè äóæå íåâèðàç-
íî: “Ïåðåäóñ³ì ìè âèõîäèëè ³ç ñèëüíèõ
ÿêîñòåé çá³ðíî¿ Àíãë³¿, ïîñòàðàëèñÿ íà-
ñèòèòè ñåðåäèíó ïîëÿ, ùîá íå äàòè ðîç-
âåðíóòèñÿ Ðóí³ é Äæåððàðäó, ÿê³ íèí³ ó

áëèñêó÷³é ôîðì³. Êð³ì òîãî, ìè ïðàãëè
ïåðåêðèòè ïðàâèé ôëàíã, äå ó çá³ðíî¿
Àíãë³¿ ä³º äîâîë³ àêòèâíèé Ëåííîí. Çà
âåëèêèì ðàõóíêîì, â³í íå áóâ òèì Ëåí-
íîíîì, ÿêèì éîãî çâèêëè áà÷èòè âáîë³-
âàëüíèêè. Çàçâè÷àé â àòàö³ â³í ãðàº ãîñ-
òð³øå. Ùî ñòîñóºòüñÿ ä³é íàøèõ ôóòáî-
ë³ñò³â, òî, âèñòàâèâøè äâîõ íàïàäíèê³â ³
ìàþ÷è íà ïîë³ îäðàçó ê³ëüêîõ ãðàâö³â,
çäàòíèõ çðîáèòè ãîñòðó ïåðåäà÷ó, ìè âñå-
òàêè ñïîä³âàëèñÿ, ùî íàøà ãðà â àòàö³ áó-
äå àãðåñèâí³øîþ. Àëå, íà æàëü, íàì öå
íå âäàëîñÿ âò³ëèòè”.

Ãîëîâíèé òðåíåð çá³ðíî¿ Àíãë³¿ Ôàá³î
Êàïåëëî âèçíàâ, ùî ãðà óêðà¿íö³â íå
ñòàëà äëÿ íüîãî íåñïîä³âàíêîþ. “ß çà-
äîâîëåíèé ³ ðåçóëüòàòîì, ³ ãðîþ, ³ òèì,
ùî ìî¿ ï³äîï³÷í³ çóì³ëè âèÿâèòè õàðàê-
òåð ³ äîâåñòè ìàò÷ äî ïåðåìîæíîãî ê³í-
öÿ. Íå ìîæó âèä³ëèòè í³êîãî êîíêðåò-
íîãî — ñüîãîäí³ õîðîøà áóëà âñÿ êîìàí-
äà. Ïåðåä ãðîþ ÿ ïîïåðåäèâ ñâî¿õ ãðàâ-
ö³â, ùî ìàò÷ ç Óêðà¿íîþ áóäå äóæå
ñêëàäíèì. ßê ïðîäåìîíñòðóâàâ ïîºäè-
íîê, ÿ íå ïîìèëèâñÿ. Àëå ÿ íå ìîæó
ñêàçàòè, ùî ñóïåðíèê ìåíå ÷èìîñü çäè-
âóâàâ. ß äèâèâñÿ ìàò÷³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè
ïðîòè Õîðâàò³¿, Á³ëîðóñ³¿ ³ Êàçàõñòàíó,
³ ïîâèíåí ñêàçàòè, ùî ñüîãîäí³ óêðà¿í-
ñüêà êîìàíäà ç³ãðàëà ó ñâîºìó çâè÷íî-
ìó êëþ÷³. Ìè áóëè äî öüîãî ãîòîâ³”, —
çàçíà÷èâ Êàïåëëî.

Ó ñåðåäó â íàø³é ãðóï³ â³äáóëîñÿ ùå
äâà ìàò÷³. Çîêðåìà, çá³ðíà Õîðâàò³¿ ïå-
ðåìîãëà ó ãîñòÿõ “êàðëèêîâó” Àíäîð-
ðó — 2:0, à á³ëîðóñè íà âè¿çä³ ðîçãðîìè-
ëè êàçàõ³â — 5:1. Ö³êàâî, ùî ïåðøèé
òàéì çàê³í÷èâñÿ ç ðàõóíêîì 1:0 íà êî-
ðèñòü Êàçàõñòàíó, à ï³ñëÿ ïåðåðâè ñÿá-
ðè ï’ÿòü ðàç³â çàñìó÷óâàëè ãîñïîäàð³â
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Íà ôîí³ ãðè
àíãë³éö³â,
Óêðà¿íà 
àæ í³ÿê íå
çàñëóãîâóâàëà
íà ïîðàçêó

Ôóòáîë³ñòè çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ïîñòóïèëèñü àíãë³éöÿì

Наст пні матчі збірної У раїни

Хорватія — У раїна (6 червня)
У раїна — Казахстан (10 червня)
У раїна — Андорра (5 вересня)
Білор сь — У раїна (9 вересня)
У раїна — Ан лія (10 жовтня)
Андорра — У раїна (14 жовтня)

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

І В Н П М О

1. Ан лія 5 5 0 0 16-4 15

2. Хорватія 5 3 1 1 10-4 10

3. У раїна
4 2 1 1 5-3 7

4. Білор сь 4 2 0 2 9-6 6

5. Казахстан 5 1 0 4 6-16 3

6. Андорра 5 0 0 5 1-14 0

Òóðí³ðíå ñòàíîâèùå êîìàíä ó 6-é ãðóï³
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ОВНИ
Я що старт вали
з новими плана-
ми і р хаєтеся
незвіданими до-
ро ами до запо-
вітної мети, нині
з’яс ються всі

“плюси” і “мін си” ділових спільни-
ів, я их зяли в поп тни и. Сто-
с н и неле і, між вами ба ато р й-
нівних підводних аменів, хитрощів
та л авства, а чесність і поряд-
ність на ва золота. Дотрим йте-
ся принцип “довіряй, але переві-
ряй”. У подр жніх пар період “рес-
таврації” поч ттів (до 17 вітня).
Озирніться, виправте помил и і с-
відомте: взаємно о світло о охан-
ня без щирої др жби на тлі д хов-
них інтересів існ вати не може! То
ілюзія.

ТЕЛЬЦІ
Відч ття, що

ви за ті в лан-
цю и обме-
жень, — прод т
підсвідомості.
Винних не ш -
айте, ці бар’єри ви створили са-
мі. Хворіючи, самітнюючись, вті-
аючи від реальності, прихованих
проблем, розчар вань, насправді
біжите від себе, і нор ючи само-
розвито . Прорвіться різь при-
марні психоло ічні ордони, роз-
ріпачтеся і звільніться від таємних
триво , образ, самообманів. Уро-
и мин ло о під ть на ористь, до-
помож ть позб тися ілюзій, поми-
ло , свідомити доп щені в мин -
лом році промахи, а точніше —
пор шення за онів д ховної ево-
люції. Професійних і сімейних зо-
бов’язань це стос ється перед-
сім.

БЛИЗНЯТА
Незадоволення
особистим жит-
тям олюч ою
сидить середи-
ні, а тивіз ючи в
підсв ідомост і
давні образи,

що отр ює д ш , штовхає до дес-
потизм . Сімейне во нище пере-
творилося на арен зведення ра-
х н ів із домочадцями. Поб т “за-
їдає”, забираючи доро оцінні сили,
я і в рай потрібні на роботі. Втім,
не все та драматично. У сфері о-
хання намічається про рес, “реані-
мація” інтимних стос н ів із охани-
ми йде швид им темпом, і це дає
надію, що напівзр йнований союз
знов зміцниться на хвилі оновле-
них поч ттів. Творчим особам вар-
то проштовх вати свої ідеї попри
переш оди!

РАКИ
Посп ішайте

задовольнити
ар’єрні амбіції
за рах но мо-
дернізацій на
професійном
фронті. Ви має-
те блис чі шанси дося ти прес-
тижно о стат с в соці мі, б ти
сильними, владними, я що прибор-
аєте норовисте Е о і трансформ -
єтеся (я е страверт) під дією об-
ставин. Цьо о ро реальність о-
това з радістю від рити обійми
щедрим, доброзичливим Ра ам і
“переплавити” всі відпрацьовані
шла и в д ховне золото. Ключ до
щастя в особистом житті — се с і

роші. Б дь-я і “е сперименти” в
інтимній сфері б д ть орисними й
ріплять шлюбні стос н и.

ЛЕВИ
Соціальні мови
працюють на
вас. Час заво-
ювати поп ляр-
ність, ма си-
мально “роз р -
тити” імідж,

проре лам вавши свої дося нен-
ня і таланти. Подорож йте, долай-
те власні обмеження, навчайтеся
відч вати і дивитися на світ по-
новом , розширюючи звичні яв-
лення про дійсність. Змінюйте сві-
то ляд! Пра ніть зроз міти ч жі
льт ри і віросповідання. Важли-

ві по п и робіть по- осподар-
сь ом , дбайливо рівноваживши
“хоч ” і “можна”, зваживши мате-
ріальні можливості, пам’ятаючи,
що с пий платить двічі.

ДІВИ
У мистецтві

з а з и р н т и
в либ, до опа-
тися до істини,
пізнати таємни-
ці Всесвіт , за-
н ритися влас-
ний світ і дослідити за ад ові пси-
холо ічні пласти вам рівних не б -
де. Але цей захоплюючий еволю-
ційний процес передбачає зіт нен-
ня з небезпечними сит аціями і ре-
чами, я их ви д же боїтеся. Боріть-
ся зі страхом і м жньо пірнайте
б рхливий вир життя, бо ризи —
справа бла ородна. Пам’ятайте: те,
що вас не зламає, — зробить силь-
нішими! Стресові обставини, де ви
символічно “помрете і відродите-
ся”, — на бла о. Нині е стрим —
ваш вірний др !

ТЕРЕЗИ
На ін поставле-
но подр жнє
щастя. Проявіть
ріш чість і смі-
ливість осо-
бистом житті.
Ваш партнер —

расивий, привабливий, одна
владна особа, ате оричний сво-
їх вимо ах. Утім, я аж ть, милі
сваряться — лише тішаться. З’ясо-
в йте стос н и мирно, роз ривши
всі арти одне перед одним. Ви-
словіть се, що на ипіло в д ші, і
довіртеся небесним ан елам, вони
зроблять се, аби во онь взаємної
пристрасті з ас. Цьо о ро ваше
серце сповнено бла ословенною
любов’ю!

СКОРПІОНИ
Маєте оло-

сальн праце-
здатність. Під
час тр дово о
ент зіазм здат-
ні ори перевер-
н ти. Це сл є
зраз ом для оточення, дає шанс
прод тивно попрацювати, поліп-
шити матеріальний стат с. Дбайте
про здоров’я, перенапр ження на
роботі заради рошей за рож є ви-
снаженням, хворобами. Вчасно від-
почивайте, праця має приносити на-
солод , іна ше стресові на опичен-
ня оберн ться нед ами. З олодні-
лі за романти ою, б дьте напо ото-
ві! Самовпевненість може приспати
пильність. На любовном фронті під-
стері ають ідні с перни и. Дезер-
тирство заборонено армою.

СТРІЛЬЦІ
Бажання б ти в
центрі ва и, на-
п о в нюв а т и с я
енер ією ціл ом
природне. Нині
життя — це сце-
на для реалізації

талантів. С спільна діяльність ч -
дово впис ється в ці вимо и. Дис-
танціюйтеся від тих, хто вас рити-
є, і оточіть себе людьми, що схва-

люють ваші дії, з им відч ваєте д -
шевн спорідненість, інтеле т аль-
н армонію, єдність інтересів. Пре-
расний артистизм, майстерність
перевтілюватися — щасливий про-
п с в раїн КОХАННЯ. І лише на
ар’єрном фронті не до розва .
Т т потрібно б ти виш оленим сол-
датом, адже ожен професійний
промах під на лядом боса.

КОЗОРОГИ
Настав час

позб тися ом-
пле сів, зняти
п с и х о л о і ч н і
бло вання і різ-
ні “ одові” ста-
нов и, на опи-
чені протя ом ро . Мо тні осміч-
ні пото и енер ії освітлюють вас
зсередини, ви аняючи не ативні
пристрасті, сприяючи очищенню,
о риляючи, вселяючи певненість.
Це дасть інтенсивний позитивний
поштовх на домашньом і тр дово-
м терені. Утримайтеся від ритич-
них за важень і моралей, від них
віє застоєм і до матизмом, що дра-
т є людей. Я що втя н ть с пе-
реч и, дис сії — перемо отрима-
єте за рах но про ресивно о сві-
то ляд . Поставте д ховні цінності
на перше місце. Світ тримається
не лише на матеріальних бла ах, і
не все можна пити за роші.

ВОДОЛІЇ
Про идайтеся!
Свіжі враження
для бадьорості
д х вам потріб-
ні, я весняне
сонце після зи-
ми. Подорож й-

те, розширюйте оло знайомств.
Спіл йтеся з тими, хто вам ці авий
я творча особа, обмінюйтеся ін-
формацією і діловим досвідом. Це
дає вели і “плюси” сфері парт-
нерсь ої співпраці, де потрібно по-
азати себе з я най ращо о бо ,
заре оменд вати ініціативним про-
фесіоналом. Перспе тивних ідей —
море, засівайте ними ділові поля,
незабаром вони дад ть ч дові па-
рост и. Бажання і можливості ар-
моніз йте, щоб ни н ти неприєм-
ностей.

РИБИ
Сфо с йте

з силля щодо
лобальних цін-
ностей. Що для
вас найбажані-
ше і найдорож-
че на цьом ета-
пі б ття?.. Я що ар’єра і роші —
все с ладеться ч дово! На працю
поспішайте, я на свято. У сл жбо-
вій царині б дь-я робот (від при-
биральниці до президента) ви о-
н йте з радістю і творчим натхнен-
ням. Шеф до вас налаштований по-
зитивно, том поповнити армію
безробітних вам не за рож є. Од-
на жертовном пориві не наван-
таж йте себе ч жими зобов’язан-
нями. У онфлі тні моменти в бій не
встрявайте. Стрим йте джина а -
ресії омпромісом, адже ламати —
не б д вати. Нині потрібні спільни-
и пра тичні, хазяйновиті, з аналі-
тичним мисленням. Ваша нев а-
мовна енер ія плюс раціоналізм
партнерів дад ть хороші плоди

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (5—11 êâ³òíÿ)

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

Шановні пасажири!
З метою по ращення я ості обсл ов вання

пасажирів на залізничном транспорті та на
ви онання розпоряджень У рзалізниці з 01.04.09 р.
по 30.04.09 р. подовжено Місячни по по ращенню
я ості обсл ов вання пасажирів під аслом “Чистий
перон, чистий во зал, чистий ва он”.

Та ож звертаємо ваш ва на правила безпе и при
знаходженні в межах залізниці.

Залізнична станція Святошин

Головне правління транспорт
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

1. Начальни відділ правової роботи.
Вимо и до андидата: вища освіта (спеціаліст за фахом “правознавство”),

стаж роботи в юридичній сфері, ділова раїнсь а мова.

2. Головні та провідні спеціалісти відділ правової роботи.
Вимо и до андидатів: вища освіта (спеціаліст за фахом “правознавство”),

стаж роботи в юридичній сфері, ділова раїнсь а мова.

3. Головні спеціалісти.
Вимо и до андидатів: вища освіта, досвід роботи за фахом, ділова раїнсь а

мова, знання ПК та ор техні и обов’яз ове.

4. Провідні спеціалісти.
Вимо и до андидатів: вища освіта, досвід роботи за фахом, ділова раїнсь а

мова, знання ПК та ор техні и обов’яз ове.

Термін приймання до ментів протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання
о олошення про проведення он рс .

До менти подавати за адресою: 01030, м. Київ, в л. Леонтовича, 6.

Телефон для довідо 8(044) 278-22-41.

За рите а ціонерне товариство
“Ма азин № 555”

повідомляє про с ли ання 19 травня 2009 р. об 11.00
за адресою: У раїна, 03186, м. Київ, Солом’янсь ий район,

Чо олівсь ий б львар, 22, за альних зборів.

Порядо денний:
1. Пpo прийняття рішення про припинення За рито о а ціонерно о товариства

“Ма азин № 555” шляхом перетворення йо о на Товариство з обмеженою
відповідальністю “Ма азин №555”.

2. Про призначення омісії з припинення, встановлення поряд та стро ів
припинення ЗАТ “Ма азин №555”.

3. Про визначення поряд та мов обмін а цій ЗАТ “Ма азин № 555” на
письмові зобов’язання про видач відповідної іль ості часто стат тном апіталі
Товариства з обмеженою відповідальністю “Ма азин №555”, що створюється
шляхом перетворення.

4. Різне. Реєстрація а ціонерів б де проводитися з 10.00 до 10.45 за в азаною
адресою.

ЗАТ НДЦ “Нафтохім”
Повторно повідомляє про проведення за альних зборів
а ціонерів, що відб д ться 7 вітня 2009 р. о 14.00

за адресою: м. Київ, в л.Фрометівсь а, 18.
Порядо денний:

1. Звіт Голови правління товариства про підс м и фінансово- осподарсь ої
діяльності товариства за 2008 р.

2. Різне.

Реєстрація а ціонерів з 13.00. Для реєстрації необхідний до мент,
що засвідч є особ .

ІПІЕНД ім. І.Ф. К раса НАНУ
о олош є он рс на передач в оренд приміщення 218,1 в. м
на першом поверсі адміністративної б дівлі за адресою: м. Київ,

в л. К т зова, 8 для розміщення офіс . Стартова ціна 143,00 рн/ в. м.

Кон рс проводиться 23 вітня 2009 ро о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. К т зова,
8, аб. 217. Пропозиції до 17 вітня 2009 ро .

Умови та довід и за телефоном 8(044) 286-76-73.
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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”   
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Фестиваль "М зичні
прем’єри сезон — 2009"

Вперше за свою десятирічн іс-
торію фестиваль зі стат сом між-
народно о серйозно пор ш є
власні правила: іноземним час-
ни ам цьо о ро довелося від-
мовити. Причина — фінансова
риза. Втім, зміст а ції, що про-
ходитиме в Києві з 3 по 8 вітня,
схоже, не постраждав. О рім ці-
авих онцертів Національній
філармонії, Національній м зич-
ній а адемії У раїни ім. П. І. Чай-
овсь о о, Спілці омпозиторів
У раїни, Домі іно 4, 5 та 6 віт-
ня демонстр ватим ться фільми
вітчизняних інемато рафістів на
м зи раїнсь их омпозиторів:
Г би, Храпачова, Дич о, Стан о-
вича, Кр ті ова, Киви, Сась о,
Л ньова, За ай евич, Юріної.
Прое т ні альний, надто врахо-
в ючи той фа т, що та і фільми,
я “Ніч світла” Романа Балаяна
чи анімаційн стріч “Одноразо-
ва вічність” Михайла Ільєн а нав-
ряд чи знайдете в Інтернеті, не
аж чи вже про можливість по-
бачити їх на е ранах иївсь их і-
нотеатрів.
3 вітня, 19.00,
від риття фестивалю
Національна філармонія

У раїни
4, 5, 6 вітня, 15.00
Респ блі ансь ий б дино і-

но (синій зал),
в л. Са са ансь о о, 3

Д ет баяністів
в У раїнсь ом
фонді льт ри

Чернівчани брати-баяністи Во-
лодимир та Іван Гайдич и вирі-
шили завойов вати столицю ра-
зом. Перший за інчив иївсь
онсерваторію, а др ий там на-
вчається. Втім, недавня перемо-
а на престижном он рсі ан-
самблів Польщі лише надала
насна и вист пати надалі д етом.
У здібних хлопців вже є своя п б-
лі а: останньо о раз , я ан-
самбль давав онцерт остелі
св. Оле сандра, зал б в повний.
Воно й не дивно, адже рім про-
фесійної ри на баяні, Гайдич и
пропон ють насолодж ватися ще
й пре расною м зи ою. Цьо о
раз на їх вечорі прозв чать тво-
ри ласи ів (Вівальді, П’яццолли),
а та ож с часних омпозиторів
(Власова, З биць о о та інших).
3 вітня, 19.00
У раїнсь ий фонд льт ри,
в л. Липсь а, 16

"На вартирни до Лесі
У раїн и"

Лідер столично о ро - рт “Са-
мі Свої” Оле С харєв та дире ція
М зею видатних діячів раїнсь ої
льт ри вирішили відновити тра-

дицію проведення вечорів раїн-
сь ої поезії й м зи и в б дин , де
на почат ХХ століття меш ала
Леся У раїн а. Тіль и тепер на
вартирни в “нашої Лесі” щоп’ят-
ниці остюватим ть переважно
раїнсь і ро - рти, а та ож інші

автори-ви онавці (до речі, ор ані-
затори прое т від риті до пропо-
зицій). На черзі — славнозвісний
рт “Пропала рамота” і йо о лі-

дер Павло Нечитайло.
3 вітня, 19.00
М зей Лесі У раїн и,
в л. Са са ансь о о, 97

Концерт Сезарії Евори
Палаці "У раїна"

Відома всьом світові роджен-
а островів Зелено о Мис при-
їжджає до Києва часто й охоче. 4
вітня ияни знов , я рі том , пе-
ренес ться до бере ів Атлантич-
но о о еан , печаль портової та-
верни й чорної либини ночей, на
бать івщин співач и, отра вже
більш я двадцять ро ів володіє
серцями сл хачів сьо о світ .
Дарма, що слова її пісень мовою
раїни Кабо-Верде зроз мілі оди-
ницям. В Києві “найс мніша спів-
ач а світі” вист пить з про ра-
мою “О еан любові”.
4 вітня, 19.00
Палац “У раїна”

Г рт "Сплін"
в "Альта Е спо"

Я що омпанія Wrigley сво о ча-
с заплатила лідер р пи “Сплін”
Оле сандр Васильєв за пісню
“Орбит без сахара”, то це, маб ть,
одне з най спішніших мар етин-
ових апіталов ладень. Бо ця піс-
ня й досі є візитною арт ою о-
ле тив і вже ба ато ро ів поспіль
зв чить на всіх без винят їхніх
онцертах. Цьо о раз “Спліни”
обіцяють познайомити иївсь
п блі й з новими піснями — їх за
останні півро б ло написано з
десято , в лючаючи й нинішній
шля ер радіохвиль “Більше нія о-
о ро -н-рол ”.
4 вітня, 18.00,
“Альта Е спо”,
просп. Мос овсь ий, 11а

Олеся НАЙДЮК,
Аля ФІЛІППОВА, Тим р БАША,
спеціально для “Хрещати а”

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

Інна ЦИМБАЛЮК,
телевед ча, “Міс У раїна — Всесвіт-2006”:
— Я розповім старий хороший ане дот, я ий мені

бать о роз аз вав. Висить о олошення: “У цир потрі-
бен онферансьє”. Приходить чолові :
— Доб о о дня! Я прийшов влашт ватися онфе ан-

сьє!
— Ви ж роз мієте,— м’я о відповідають йом .— Кон-

ферансьє повинен мати хорош ди цію, все має б ти
расиво. Йдіть, потрен йтеся ще.
Проходить іль а днів. Чолові вдр е приходить до

цир :
— Добро о дня!
— О! У вас же та ч дово виходить!
— Я ж пот ен вався!

Володимир БИСТРЯКОВ,
омпозитор:
— Із останніх жартів: нині є ба ато шан вальни ів Го-

оля, а літерат рознавці від ривають ори інали, пер-
шоджерела творів і дея і фрази, я і б ло змінено піз-
нішими реда ціями, виявляються ціл ом несподівани-
ми. Та , відомі слова Тараса Б льби “Я тебе породив,
я тебе і б’ю” в ори іналі зв чали я : “Чим я тебе по-

родив, тим я тебе і б’ю”. Росіяни завжди див ються з
раїнсь ої демо ратії і з наших жартів над владою.

Мовляв, них мало ане дотів про П тіна, Медведєва.
А причина одна: нас влада займається святим ді-
лом — дерибанить роші, і їм байд же, що про них о-
ворять! А хороший розі раш, при ад ю, б в на нашій
старій вартирі. Моя перша др жина і баб ся, отра
мене виховала і зробила з мене людин , проводжали
мене на астролі до Владивосто а. А літа в аеропор-
т на доб затримали, том ми поверн лися, по лали
чемодани на шаф і ля ли спати. Заходить баб ся і а-
же: “Ви ж поїхали!”. А я відповідаю: “Та ні, ні ди ми не
їздили і не збиралися”. Баб ся пішла пити валер’ян
і дов о з нами не розмовляла. Але потім помирилися.

Жанна КАДИРОВА,
х дожни :
— На перше вітня я вже я ий рі поспіль не мож

ні над им пожарт вати! Або заб ваю про це свято, або
частіше — сама стаю об’є том жарт чи розі раш .
При цьом я ле о довіряю людям, сприймаю все всер-
йоз і попадаюся навіть на та ий жарт, що вся спина
біла! Вза алі, я люблю мор та жарти в житті, але най-
оловніше, щоб жарт б в доречним!

ßêèé âàø óëþáëåíèé æàðò?

Áëîê ×åðíîâåöüêîãî
âì³º ñì³ÿòèñÿ
Êîìàíäè ðàéîííèõ ïðèéìàëåíü ÁË× ç³ãðàëè ó ÊÂÊ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

1 вітня свято мор під-
от вали співробітни и
приймалень Бло Леоні-
да Черновець о о. Коман-
ди з 8 районів влашт ва-
ли перший Місь ий чем-
піонат КВК. Найбільше
розсмішити п блі вда-
лося "Гречаній аші" з Го-
лосіївсь о о район .

Ó ñåðåäó â ñòîëè÷íîìó áóäèí-
êó êóëüòóðè “Äàðíèöÿ” â³äáóâñÿ
ïåðøèé Ì³ñüêèé ÷åìï³îíàò ÊÂÊ
â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî. Îêð³ì ïåðøîêâ³òíåâîãî ñâÿòà,
öå ïîë³òè÷íå îá’ºäíàííÿ â³äçíà-
÷èëî ³ ñâîþ ð³÷íèöþ — 26 áåðåç-
íÿ ÁË× âèïîâíèëîñÿ òðè ðîêè.

“Õòî ãàðíî ïðàöþº, òîé ãàðíî
â³äïî÷èâàº”,— çàóâàæèëà ñï³âãî-
ëîâà ôðàêö³¿ áëîêó ó Êè¿âðàä³ Àë-

ëà Øëàïàê, äàë³ ðîçïî÷àëàñÿ çà-
õîïëèâà ãðà. Ó÷àñòü ó ÊÂÊ âçÿ-
ëè ñï³âðîá³òíèêè ãðîìàäñüêèõ
ïðèéìàëåíü ç âîñüìè ðàéîí³â Êè-
ºâà. Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ãîäèí
êîìàíäè áîðîëèñÿ çà ïåðåìîãó â
òðüîõ êîíêóðñàõ: “Äàâàéòå äðó-
æèòè ðàéîíàìè”, “Åêîíîì³÷íà
êðèçà” òà “Ó íàñ íà ðàéîí³”. Çà
êîæíó ç êîìàíä âáîë³âàëà ðàéîí-
íà ãðóïà ï³äòðèìêè — ç ³ãðàøêî-
âèìè êâ³òàìè, ïîâ³òðÿíèìè êóëü-
êàìè òà ïëàêàòàìè. Â ïåðåðâàõ
ãîñòåé ðîçâàæàâ íîìåðàìè òàí-
öþâàëüíèé ãóðò “Ñåðåáðÿíî÷êè”,
à õîð ñï³âðîá³òíèê³â Ñall-öåíòðó
âèêîíàâ ï³ñíþ “Êèºâå ì³é”.

Îö³íþâàëî ïî÷óòòÿ ãóìîðó ïî-
âàæíå æóð³: çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Ðîñòèñëàâ Êàðàíäººâ, â. î. ãîëîâ-
íîãî ðåäàêòîðà “Õðåùàòèêà” Äå-
íèñ Æàðêèõ, îë³ìï³éñüêà ÷åìï³-
îíêà ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè Êà-
òåðèíà Ñåðåáðÿíñüêà, ïîåò ³ êîì-
ïîçèòîð, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà-
¿íè Àíàòîë³é Ìàòâ³é÷óê òà ó÷àñíè-

öÿ âèùî¿ ë³ãè ÊÂÊ Íàòàëÿ Áåëü-
ñüêà. Ó íîìåðàõ êîìàíäè òîðêà-
ëèñÿ íàéáëèæ÷èõ ¿ì òåì, îá³ãðó-
âàëè êóìåäí³ ìîìåíòè ç ðîáîòè
ïðèéìàëåíü, Ñall-öåíòðó, ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàíü, à òàêîæ, ùî õàðàê-
òåðíî äëÿ ÊÂÊ, óêðà¿íñüê³ ïîë³-
òè÷í³ ðåàë³¿ òà ì³ñüê³ ïðîáëåìè. Íå
îá³éøëîñÿ, çâ³ñíî, áåç “óëþáëå-
íèõ áàáóñü”, ÿêèõ äîòåïíèêè ç ëþ-
áîâ’þ îñó÷àñíèëè, ïåðåîäÿãíóâøè
äëÿ öèõ ðîëåé õëîïö³â. Íàéãîëîâ-
í³øå, ùî ãëÿäà÷³ íàñì³ÿëèñÿ äî-
ñõî÷ó ³ çàëèøèëèñÿ çàäîâîëåí³.

Êîëè ïîòð³áíî áóëî âèçíà÷àòè
ïåðåìîæö³â, æóð³ íå ñóìí³âàëîñÿ.
Íàéêðàù³ âèñòóïè ïðîäåìîíñòðó-
âàëà êîìàíäà “Ãðå÷àíà êàøà” ç
äóæå õàðèçìàòè÷íèì õëîïöåì-
”áàáóñåþ”. Äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ
ïîñ³ëè â³äïîâ³äíî “Äí³ïðóõà” ç
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó òà “ÄÀÐ-
Stars” ç Äàðíèöüêîãî. À ñóâîðå
æóð³ ïðîïîíóâàëî êîìàíä³ ÁË×
ñòâîðèòè ºäèíó êîìàíäó ³ âèñòó-
ïàòè íà ðåñïóáë³êàíñüêîìó òà
ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî-
÷³ +2...+4Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +7...+9°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +18...+20°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³ä-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ

Найсмішніші сцен и розі р вали олоритні "баб сі"
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