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Ãðèï â³äñòóïàº
Êàðàíòèííîãî ðåæèìó â ñòîëèö³ íå áóäå

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Вір сний рип залишає столицю.
Карантинно о режим в місті не
б де. Про це заявив перший ві-
це-прем'єр Оле сандр Т рчинов.
Водночас столичні апте и попов-
нили свої запаси. Майже всі вони
сьо одні мають вдосталь бинтів і
противір сних препаратів. Та
попри стабільн сит ацію вим -
шених ані л в освітніх за ладах
міста не с ас ють. Я і план ва-
ли, ш олярі та ст денти продов-
жать навчання двадцять третьо о
листопада.

Ãðèï ó ñòîëèö³ ïî÷àâ â³äñòóïàòè. Ïðî öå
çàÿâèâ ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ. “Éäåòüñÿ ïðî çàïðîâà-
äæåííÿ êàðàíòèííîãî ðåæèìó. Âæå ìîæíà
êîíñòàòóâàòè ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿. Çîêðå-
ìà, â Êèºâ³ ó ïîíåä³ëîê çàðåºñòðîâàíî âäâ³-
÷³ ìåíøå õâîðèõ íà ÃÐÂÇ ³ ãðèï”,— çàçíà-
÷åíî â çàÿâ³. Ïîêðàùåííÿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñèòóàö³¿ ó ñòîëèö³ ï³äòâåðäèâ ³ çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Âîëî-
äèìèð Çàãîðîäí³é. Ïðàö³âíèêè ñòîëè÷íèõ
àïòåê ïîì³òèëè çìåíøåííÿ ïàí³êè ñåðåä
êèÿí. ×åðãè òàì óæå ìåíø³. Äî ñëîâà, ìàé-
æå âñ³ ì³ñüê³ àïòåêè íèí³ ìàþòü âäîñòàëü
áèíò³â ³ ïðîòèâ³ðóñíèõ ïðåïàðàò³â.

Îäíàê âèìóøåíèõ êàí³êóë ó êè¿âñüêèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íå ñêàñîâóâàòèìóòü.
Øêîëÿð³ é ñòóäåíòè ïðîäîâæàòü íàâ÷àííÿ
äâàäöÿòü òðåòüîãî ëèñòîïàäà. “Ñèòóàö³ÿ ç
ãðèïîì ó Êèºâ³ ñïðàâä³ ïîë³ïøóºòüñÿ. Òî-
ìó ùî çàïîá³æíèõ çàõîä³â áóëî âæèòî â÷àñ-
íî. Àëå ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â, ÿê ³ ïëàíó-
âàëè, ä³òè äî øêîëè íå ï³äóòü. Ãðèï ó êðà-
¿í³ îäíàê º, òîæ êðàùå ïåðåñòðàõóâàòèñÿ.
Àäæå çäîðîâ’ÿ ä³òåé — öå çäîðîâ’ÿ ìàéáóò-
íüî¿ íàö³¿”,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Çàâäÿêè ïðî-
ô³ëàêòè÷íèì çàõîäàì ó ñòîëèö³ ê³ëüê³ñòü ä³-
òåé, õâîðèõ íà ãðèï òà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³
â³ðóñí³ çàõâîðþâàííÿ íå á³ëüøà, í³æ ó ïî-
ïåðåäí³ ðîêè.

Ó÷îðà ïàí Æóðàâñüêèé â³äâ³äàâ ã³ìíàç³þ
¹ 177, ùî â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³. “ß ïîáà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ âèìóøåíèõ
êàí³êóë ïåäàãîãè ïðîäîâæóþòü òðóäèòèñÿ.
Âîíè ïðàöþþòü íàä íîâèìè ïðîãðàìàìè
òà âäîñêîíàëþþòü ò³, ùî º. Öÿ ðîáîòà ïî-
òðåáóº áàãàòî ÷àñó”,— ñêàçàâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé.

“Çàâäÿêè êàí³êóëàì ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü
çðîáèòè ì³í³-ï³äðó÷íèê ç ïðàâîâîãî íàâ÷àí-
íÿ. Êîëè ä³òè çíîâó ïðèéäóòü äî øêîëè, ÿ
ìàòèìó äëÿ íèõ äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè — ö³-
êàâ³ é äîñòóïí³”,— ðîçïîâ³ëà â÷èòåëüêà ïî-
÷àòêîâèõ êëàñ³â Îëüãà Êó÷åðÿâà. Êð³ì ñâî-
¿õ ïðÿìèõ îáîâ’ÿçê³â, ñòîëè÷í³ ïåäàãîãè ïî-
ïðàöþâàëè ³ äëÿ êèÿí, çîêðåìà ïîøèëè
á³ëüø ÿê ñòî äåñÿòü òèñÿ÷ çàõèñíèõ ìàñîê
äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â òà ìåäèê³â. Äî ñëîâà,
íà â³äì³íó â³ä ðåã³îí³â, äå â³äîì³ âèïàäêè,
êîëè ïåäàãîã³â çìóøóþòü áðàòè â³äïóñòêó çà
âëàñíèé ðàõóíîê, ó Êèºâ³ ï³ä ÷àñ êàí³êóë
óñ³ â÷èòåë³ ïðîäîâæóþòü õîäèòè íà ðîáîòó,
òîæ îòðèìàþòü çàðîá³òíó ïëàòó òà ìóí³öè-
ïàëüíó íàäáàâêó
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Êèÿíàì ïîêàæóòü 
óñ³ ïîäàðóíêè ìåðà

Äî ïðèì³ùåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 36 çà-
ïðîñÿòü â³äâ³äóâà÷³â. Åêñêóðñ³¿ ïî÷íóòü
âëàøòîâóâàòè ó âèõ³äí³ îäðàçó ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ êàðàíòèíó. Âàðò³ñòü îãëÿäó âèñòàâêè
ïîêè ùî íå âèçíà÷åíî. Îäíàê åêñïîçèö³ÿ
óæå ãîòîâà. Íàñàìïåðåä îõî÷³ çìîæóòü îãëÿ-
íóòè Ìóçåé ïîäàðóíê³â, ÿê³ îòðèìóâàâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà éîãî çà-
ñòóïíèêè. Â³ä÷èíåíèìè òàêîæ áóäóòü ê³ëü-
êà ðîáî÷èõ êàá³íåò³â ÷èíîâíèê³â. Íà âèñòàâ-
ö³ ïðåäñòàâëÿòü êàðòèíè Òåòÿíè ßáëîíñüêî¿,
Ãðèãîð³ÿ Õèæíÿêà, Îëåêñ³ÿ Øîâêóíåíêà òà
³íøèõ ñó÷àñíèõ õóäîæíèê³â, ìàðêè òà ìîíå-
òè, íà ÿêèõ çîáðàæåíî Êè¿â. Äî ñëîâà, Ìó-
çåé ïîäàðóíê³â ó ìåð³¿ ä³º ç 2007 ðîêó, à åêñ-
êóðñ³¿ àäì³í³ñòðàòèâíèìè áóä³âëÿìè ó ñâ³ò³ º
äîâîë³ ïîïóëÿðíèìè

Ï³äãîòîâêà äîêóìåíò³â 
çàòðèìàëà åâàêóàòîð³â

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íà ñòîëè÷íèõ äîðîãàõ
åâàêóàòîðè íå ç’ÿâëÿòüñÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìè-
ëà äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” Îëå-
íà Ïîë³ùóê. “Åâàêóàòîðè âè¿äóòü íå ðàí³øå,
í³æ ÷åðåç òèæäåíü, à ìîæå, é ï³çí³øå. Öå ïî-
â’ÿçàíî ç òèì, ùî ïîêè ùî íå ïîãîäæåíî
þðèäè÷í³ ìîìåíòè ¿õíüî¿ ðîáîòè”,— ðîçïî-
â³ëà âîíà. Íàãàäàºìî, Äåðæàâíà àâòîìîá³ëü-
íà ³íñïåêö³ÿ çáèðàëàñÿ ðîçïî÷àòè åâàêóàö³þ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë
ïàðêóâàííÿ â Êèºâ³ ç 9 ëèñòîïàäà. Îäíàê ó
ÄÀ² êàæóòü, ùî òàêî¿ ìàñîâî¿ åâàêóàö³¿, ÿê
ðàí³øå, íå áóäå, à îäèí-äâà âèïàäêè íà äåíü.
“Ìèíóëî¿ åâàêóàö³¿, êîëè ìàøèíè çàáèðàëè
çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêîâêè, âæå íå áó-
äå. Éäåòüñÿ ò³ëüêè ïðî ãðóá³ ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë äîðîæíüîãî ðóõó. Íàïðèêëàä, âîä³é
ï’ÿíèé àáî ìàøèíà íåñïðàâíà. Òîáòî, éäåòü-
ñÿ íå ïðî ìàñîâ³ âè¿çäè, à ïðî îäèí-äâà âè-
ïàäêè íà äåíü”,— çàÿâèâ íà÷àëüíèê öåíòðó
ãðîìàäñüêèõ çâ’ÿçê³â ÃÓ ÌÂÑ â Êèºâ³ Âî-
ëîäèìèð Ïîë³ùóê

Ïàðàë³ìï³éñüêèì 
÷åìï³îíàì íàäàäóòü áàçè 
äëÿ òðåíóâàíü

Ñòîëè÷í³ ñïîðòñìåíè ðîçïî÷èíàþòü ï³ä-
ãîòîâêó äî çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ òà Ïàðà-
ë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2010 ðîêó, à òàêîæ çèìî-
âèõ Äåôë³ìï³éñüêèõ (îë³ìï³àäà äëÿ ëþäåé
³ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè ñëóõó) ³ãîð
2011 ðîêó. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ä-
ïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Äëÿ óñï³øíîãî âèñòóïó êè¿âñüêèõ
ñïîðòñìåí³â ó ì³ñò³ ñòâîðåíî îðãàí³çàö³éíèé
êîì³òåò òà çàòâåðäæåíî ïëàí çàõîä³â. “Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ÊÌÄÀ äîðó÷åíî ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ íà-
äàííÿ æèòëà çà ðàõóíîê ë³ì³òó ÊÌÄÀ ïðè-
çåðàì ÕÕ² Îë³ìï³éñüêèõ çèìîâèõ ³ãîð 2010
ðîêó, Õ çèìîâèõ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2010
ðîêó òà XVII çèìîâèõ Äåôë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
2011 ðîêó, ¿õí³ì òðåíåðàì ³ ôàõ³âöÿì, ÿê³
ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü ó Êèºâ³ òà ïåðåáóâà-
þòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó”,— ðîçïîâ³â çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.
Äëÿ òðåíóâàíü îë³ìï³éö³ îòðèìàþòü ó êî-
ðèñòóâàííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ áàçè òà
â³äíîâëþþ÷³ öåíòðè. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî
öåíòðàëüíó ó÷áîâî-òðåíóâàëüíó áàçó “Ëüî-
äîâèé ñòàä³îí”, êîâçàíêó “Êðèæèíêà” òà
ã³ðñüêîëèæíèé êîìïëåêñ “Ïðîòàñ³â ÿð”.
Ìåäè÷íèé êîíòðîëü çà ñïîðòñìåíàìè âåñ-
òèìóòü ôàõ³âö³ Êè¿âñüêîãî öåíòðó ñïîðòèâ-
íî¿ ìåäèöèíè òà Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ñïîð-
òèâíî¿ ìåäèöèíè

Äâ³ðíèê³â êàðàòèìóòü 
çà ñïàëþâàííÿ ëèñòÿ

Á³ëüø í³æ 30 ïðèïèñ³â òà 14 àäì³íïðîòî-
êîë³â ïðî çàáîðîíó ñïàëþâàííÿ ëèñòÿ ³ áóäü-
ÿêèõ âèä³â ñì³òòÿ ñêëàëî Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì. Äî â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ áóëî ïðèòÿãíåíî 12 êîìóíàëüíè-
ê³â. Ïèòàííÿ ïîðóøèëè ÷åðåç ìàñîâ³ çâåð-
íåííÿ êèÿí, êîòð³ ç íàñòàííÿì ëèñòîïàäó ÷è
íå ùîäíÿ ñêàðæàòüñÿ íà ¿äêèé äèì ï³ä â³ê-
íàìè

Íå ÷åêàëè...
Ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâæóº ðåéäè çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора представни и Го-
ловно о правління з
питань захист прав
споживачів продовжили
рейди за ладами ро-
мадсь о о харч вання.
Вони завітали до двох
афе в різних районах
Києва. І в обох випад-
ах знайшли численні
пор шення. Причом в
одном з афе страви
от вали на азовій
плиті, що небезпечно
я для йо о працівни-
ів, та і для відвід ва-
чів. На виправлення не-
долі ів обом за ладам
дали тиждень. Я що
афе не дотрим вати-
м ть санітарних норм і
за онодавства, їх за-
риють.

“Áðèãàäà” ç ïåðåâ³ðêè, ÿêà
ïðåäñòàâëÿëà Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â ñòîëè÷íî¿ ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ñïî÷àòêó
âèðóøèëà äî êèòàéñüêîãî êà-
ôå, ùî íà âóëèö³ Íàðîäí³é ïî-
ðÿä ³ç ×åðâîíîçîðÿíèì ïðîñ-
ïåêòîì. Ñóäÿ÷è ç îáëè÷ ãîñïî-
äàðÿ ³ îô³ö³àíòîê, òàì ïåðå-
â³ðêè íå ÷åêàëè. Âëàñíèê âäà-
âàâ, ùî íå çíàº í³ óêðà¿íñüêî¿,
í³ ðîñ³éñüêî¿ ìîâ, àëå ðåâ³çî-
ðàì âäàëîñÿ äåùî ðîçãîâîðè-
òè éîãî ï³äëåãëèõ. Îäèí ç íèõ,
íà ³ì’ÿ Ë³, ðîçïîâ³â, ùî êàôå

ç’ÿâèëîñÿ äîâîë³ äàâíî ³ í³áè-
òî äóæå ïîïóëÿðíå, îñîáëèâî
ñåðåä âîä³¿â òà ïðàö³âíèê³â ñó-
ñ³äíüî¿ ÀÇÑ. À ö³ â³äâ³äóâà÷³
íà ñàí³òàðí³ óìîâè íå íàäòî
çâàæàþòü. Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó
êèòàéö³ íå ëåãàë³çóþòü ñâîãî
á³çíåñó, Ë³ â³äïîâ³äàâ íåîõî÷å.
“Ó íàñ º ãîñïîäàð, à ìè ëèøå
éîãî ï³äëåãë³. Ùî ñêàæå, òå é
ðîáèìî. Æèòè ÿêîñü ïîòð³á-
íî”,— ñêàçàâ êèòàºöü.

Çà ê³ëüêà ãîäèí ïðåäñòàâíè-
êè ÃÓ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â ïîáóâàëè ùå â îä-
íîìó êàôå íà Îáîëîí³ (âóëè-
öÿ Ìàëèíîâñüêîãî). Ðåçóëü-
òàò, íà æàëü, î÷³êóâàíèé ³
ìàéæå ïîâí³ñòþ òàêèé, ÿê ³ íà
âóëèö³ Íàðîäí³é. Îñü ëèøå ò³
“íåçíà÷í³” íåäîë³êè, ÿê³ âè-
ÿâèëè ôàõ³âö³: íåìàº ïåðåë³-
êó àñîðòèìåíòó, äîêóìåíò³â íà
ïðîäóêö³þ — çâ³äê³ëÿ âîíà

ç’ÿâèëàñÿ, íåâ³äîìî, ïðèãîòó-
âàííÿ ñòðàâ íà ãàçîâ³é ïëèò³,
à òàêîæ íàð³êàííÿ íà ¿õíþ
ÿê³ñòü.

Îáîì çàêëàäàì âèäàëè
ïðèïèñè íà óñóíåííÿ íåäî-
ë³ê³â. Îôîðìèòè äîêóìåíòè
íà ëåãàëüíó ðîáîòó òà ïîë³ï-
øèòè ñàí³òàðí³ óìîâè êàôå
ìàþòü çà òèæäåíü. ²íàêøå ¿õ-
íþ ä³ÿëüí³ñòü áóäå ïðèïè-
íåíî 

Ó çâ’ÿçêó ³ç çìåíøåííÿì òàðèô³â íà
òåïëîâó åíåðã³þ, à òàêîæ êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ó ñòîëèö³ çì³íèâñÿ
ïîðÿäîê íàäàííÿ àäðåñíî¿ áåçãîò³âêîâî¿
äîïîìîãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ñîö³àëüíî
íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ Êèºâà.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

“Çà ³í³ö³àòèâè ìåðà ìè çíèçèëè òàðè-
ôè íà òåïëî, ãàðÿ÷ó âîäó ³ îïàëåííÿ ç 1
æîâòíÿ, ùîá óæå íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà
êèÿíè îòðèìàëè ïëàò³æêè ç íîâèìè öèô-
ðàìè,— çàÿâèâ â³í.— Òàêèì ÷èíîì, ÿê-
ùî âðàõîâóâàòè óâåñü îïàëþâàëüíèé ïå-
ð³îä, ìè çàîùàäèìî íàñåëåííþ ìàéæå

323 ì³ëüéîíà ãðèâåíü”. Çà ñëîâàìè ïàíà
Ãîëóá÷åíêà, ñòîëè÷íà âëàäà ³ íàäàë³ íà-
äàâàòèìå ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ìàëîçàõè-
ùåíèì êèÿíàì, õî÷à ì³ñòî áåðå íà ñåáå
äîäàòêîâ³ âèòðàòè ³ êîìïåíñóâàòèìå ð³ç-
íèöþ â òàðèôàõ êîìïàí³ÿì-ïîñòà÷àëü-
íèêàì.

Â³äòàê, çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì, ïî-
÷èíàþ÷è ç 1 æîâòíÿ äî 31 ãðóäíÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó ìàëîçàõèùåíèì êèÿíàì
íàäàâàòèìóòü àäðåñíó äîïîìîãó, ùî âè-
çíà÷åíî ÿê â³äñîòîê â³ä ÷èííèõ òàðèô³â,
à ñàìå: 48,4 % â³ä òàðèôó ç âîäîïîñòà-
÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ âîäè
òà 56,8 % â³ä òàðèôó ç âîäîâ³äâåäåííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè. Îòæå, ïëàòà çà êîìóíàëüí³

ïîñëóãè äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ Êèºâà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê
ð³çíèöÿ ì³æ íàðàõóâàííÿìè çà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè çà òàðèôàìè, ÿê³ ÷èíí³ ç 1
æîâòíÿ, òà àäðåñíîþ áåçãîò³âêîâîþ äî-
ïîìîãîþ.

Äèðåêòîð Ãîëîâíîãî ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíîãî öåíòðó ÊÌÄÀ Ñòàí³ñëàâ
Êàïëóíåíêî â÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî äî ïåðøîãî ÷åðâíÿ àäðåñíó äî-
ïîìîãó íàäàâàëè íà âñ³ âèäè êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã. Çîêðåìà — íà îïàëåííÿ, ãà-
ðÿ÷ó ³ õîëîäíó âîäó òà âîäîâ³äâåäåííÿ.
“Àäðåñíà äîïîìîãà íàðàõîâóâàëàñÿ çã³ä-
íî ç³ ñïèñêàìè, ÿê³ íàäàëè ñîö³àëüí³
ñëóæáè ì³ñòà,— ïîÿñíèâ â³í.— Â³äïîâ³ä-
íî äî îòðèìàíèõ äàíèõ, ç 1 âåðåñíÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó ïðàâî íà îòðèìàííÿ çàçíà-
÷åíî¿ äîïîìîãè áóëî ï³äòâåðäæåíî äëÿ
221 òèñÿ÷³ ñ³ìåé. Òîáòî äëÿ ïîíàä ï³â-
ì³ëüéîíà êèÿí”. Çà éîãî ñëîâàìè, ÿêùî
ðàí³øå ùîì³ñÿ÷íà àäðåñíà äîïîìîãà ñòà-
íîâèëà 5 ìëí 600 òèñ. ãðí, òî íàðàç³ — 1
ìëí 600 òèñ. ãðí.

Ïàí Êàïëóíåíêî ââàæàº, ùî àäðåñíà
äîïîìîãà òîðêíåòüñÿ íå ëèøå ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ, à ïðàêòè÷íî êîæíîãî êèÿíèíà.
“Ìàþ íà óâàç³ íå â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, à çíèæåí-
íÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè äëÿ íàñåëåííÿ”,— ï³äñóìóâàâ â³í

Êèÿíè ïëàòèòèìóòü
ìåíøå
Äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ïåðåäáà÷èëè àäðåñíó 
áåçãîò³âêîâó äîïîìîãó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У Києві змінено порядо надання адресної без отів ової допомо и
о ремим ате оріям соціально незахищених верств населення. Від-
та столична влада омпенс ватиме малозахищеним иянам при-
близно половин тариф на водопостачання. Тобто, починаючи з 1
жовтня до інця нинішньо о ро цій ате орії населення надавати-
м ть адресн допомо , що визначена я відсото від чинних тари-
фів. А саме: 48,4 % від тариф з водопостачання та водовідве-
дення холодної води та 56,8 % від тариф з водовідведення аря-
чої води.

Працівни и итайсь их неле альних афе вдають, що не знають про заборон ви ористання небезпечних
азових балонів та их за ладах
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6 листопада Верховна Ра-
да хвалила олосами
246 народних деп татів
за он про внесення змін
до державно о бюджет
на поточний рі частині
фінанс вання підвищення
соціальних стандартів.
Про омент вати це рішен-
ня ми попросили народ-
но о деп тата, заст пни а
олови Партії ре іонів Ган-
н Герман.

— Ìè çàâåðøèëè äóæå äîâãó
ïðîöåäóðó, ÿêà òðèâàëà ùå ç êâ³ò-
íÿ. Íàøà ìåòà áóëà — äîìîãòèñÿ
ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò

òà ïåíñ³é, ³ 6 ëèñòîïàäà ñâî¿ì ãî-
ëîñóâàííÿì ìè âðó÷èëè Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿
ïðîãîëîñîâàíîãî íàìè çàêîíó.

Òàêèì ÷èíîì, ñòàëîñÿ òå, ùî
äàº ìîæëèâ³ñòü óæå ç 1 ëèñòîïà-
äà ï³äâèùèòè ì³í³ìàëüí³ ïåíñ³¿
6,5 ì³ëüéîíà ïåíñ³îíåð³â òà ì³í³-
ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó 600 òèñÿ-
÷àì áþäæåòíèõ ïðàö³âíèê³â.

Îòæå, ç 1 ëèñòîïàäà âñ³ ò³, õòî
îòðèìóâàâ íàéìåíøó ïåíñ³þ, ìà-
þòü ïðàâî îòðèìóâàòè ïåíñ³þ íà
75 ãðèâåíü á³ëüøå, ³ íà 400 ãðè-
âåíü çðîñòàº çàðîá³òíà ïëàòà òèõ
áþäæåòíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ äîñ³
îòðèìóâàëè ì³í³ìóì.

Ó òàêèé ñïîñ³á ìè äàëè Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â âàæåë³ äëÿ òîãî,
ùîá óæå ç 1 ëèñòîïàäà ëþäè ìîã-
ëè ìàòè íàðàõîâàí³ çàðïëàòè ³

ïåíñ³¿ çà íîâèìè ñîö³àëüíèìè
ñòàíäàðòàìè.

ß ââàæàþ öå ïåðåìîãîþ íå
ò³ëüêè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òà íàøî-
ãî ë³äåðà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à,
ÿêèé áóâ ³í³ö³àòîðîì çàçíà÷åíèõ
çì³í. ß ââàæàþ öå ïåðåìîãîþ
âñ³õ çäîðîâèõ ñèë ïàðëàìåíòó,
êîòð³ îá’ºäíàëèñÿ, çàõèùàþ÷è
á³äíèõ ëþäåé â³ä òðóäíîù³â, ÿê³
âîíè îñîáëèâî â³ä÷óâàþòü íèí³,
êîëè àæ³îòàæ íàâêîëî åï³äåì³¿
“ç’¿â” ¿õí³ îñòàíí³ çàîùàäæåííÿ,
àäæå â³ääàþòü îñòàíí³ êîï³éêè
çà ë³êè.

Àëå íà ñüîãîäí³ Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ òà âñ³ äåïóòàòè â³ä Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî
íå çóïèíÿòüñÿ íà öüîìó ï³äâè-
ùåíí³. Ìè ³ äàë³ äîìàãàòèìåìî-
ñÿ, ùîá ì³í³ìàëüí³ çàðïëàòè òà

ïåíñ³¿ çá³ëüøóâàëèñÿ, çîêðåìà é
äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó.

Óðÿä ïîâèíåí âèêîíóâàòè çà-
êîí. ßêùî òàì íå çíàþòü, äå âçÿ-
òè ãðîø³ íà ï³äâèùåííÿ ì³í³-
ìàëüíèõ çàðïëàò ³ ïåíñ³é, ìè íà-
ãàäàºìî Þë³¿ Âîëîäèìèð³âí³,
çâ³äêè âîíà áåðå ãðîø³ íà ñâî¿ ï³-
àð-àêö³¿, íà ñêëèêàííÿ ç óñ³º¿
Óêðà¿íè ãîë³â ñ³ëüñüêèõ ðàä äëÿ
òîãî, ùîá ðåêëàìóâàòè ñåáå ÿê
êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòè, çâ³äêè

âîíà âçÿëà 80 ì³ëüéîí³â, ÿê ïè-
øå ïðåñà, àáî 130 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü, ÿê ñòâåðäæóº Ïðåçèäåíò,
äëÿ ïðîâåäåííÿ ñâîãî ç’¿çäó. ßê-
ùî Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà õî÷å,
àáè ìè ïðîäîâæèëè ñïèñîê çà-
ïèòàíü, çâ³äêè âîíà áåðå ãðîø³,
ìè ¿é íàäàìî òàêèé äóæå êîí-
êðåòíèé ñïèñîê

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”
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Äîâêîëà “Ê³íîïàíîðàìè” 
ïî÷èíàºòüñÿ ö³êàâå ê³íî
Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати ” продовж є стежити
за онфлі том дов ола примі-
щення найстарішо о в столиці і-
нотеатр "Кінопанорама". Ниніш-
ній власни ISTIL Group с диться
з Єврейсь ою релі ійною рома-
дою. Перший ствердж є, що
план є відремонт вати інотеатр
та зап стити по ази, др а пере-
он є, що має всі права повер-
н ти собі приміщення я пець-

сина о . Справа пройшла всі
можливі інстанції, остання з я их
постановила пере лян ти мови
приватизації. Незабаром справ
роз лядатим ть Верховном с -
ді. Тим часом е сперти ствер-
дж ють, що найви ідніше на сьо-
одні від рити б дівлі розва-
жальний центр.

Äîëÿ ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó ðàí³øå çíàõî-
äèâñÿ íàéñòàð³øèé ñòîëè÷íèé ê³íîòåàòð
“Ê³íîïàíîðàìà”, çàâèñëà â ñóäàõ. Íà ñüîãî-
äí³ ïðèì³ùåííÿ ó öåíòð³ Êèºâà íà âóëèö³
Øîòà Ðóñòàâåë³, 19 íå ìîæóòü ïîä³ëèòè ì³æ
ñîáîþ êîìïàí³ÿ ISTIL Group òà ªâðåéñüêà
ðåë³ã³éíà ãðîìàäà. Îñòàííÿ íàìàãàºòüñÿ ïî-
âåðíóòè ñîá³ “Ê³íîïàíîðàìó” äëÿ “â³äðî-
äæåííÿ êóëüòîâî¿ ñïîðóäè ðåë³ã³éíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ”. Êàòåãîðè÷íî íå ïîãîäæóºòüñÿ ç
ö³ºþ âåðñ³ºþ êîìïàí³ÿ ISTIL, ÿêà âë³òêó
öüîãî ðîêó ïðèäáàëà áóä³âëþ ³ º òðåò³ì âëàñ-
íèêîì ï³ñëÿ ïðèâàòèçàö³¿ ê³íîòåàòðó òðóäî-
âèì êîëåêòèâîì.

“Ó 2008 ðîö³ áóä³âëþ áóëî âèñòàâëåíî íà
ïðîäàæ. Ìè îô³ö³éíî ¿¿ êóïèëè ÿê íå ðèçè-

êîâàíèé îá’ºêò, îôîðìèëè âñ³ äîêóìåíòè.
Í³õòî, êð³ì íàñ, íà ê³íîòåàòð íå ïðåòåíäó-
âàâ, ïàïåðè ïåðåâ³ðèëè þðèñòè. Îäíàê, ÿê
ò³ëüêè ìè âñå ñïëàòèëè, ç’ÿâèëàñÿ ªâðåéñüêà
ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ç ñóäîâèìè ïîçîâàìè”,—
ðîçïîâ³äàº ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿
ISTIL Management Ìèõàéëî Ìîðîçîâ. Â³í
äîäàº, ùî ÷åðåç ñóäè íèí³ ïðèì³ùåííÿ îïè-
íèëîñÿ â àâàð³éíîìó ñòàí³, áî ðåìîíòóâàòè
òà ðåêîíñòðóþâàòè éîãî çàáîðîíåíî.

“Öå êàòàñòðîôà, ìåðåæ³ â áóä³âë³ íå ì³-
íÿëè ç ÷àñó â³äêðèòòÿ ê³íîòåàòðó. Ìè ç æà-
õîì ÷åêàºìî ìîðîç³â. Êîëè äëÿ ê³íîòåàòðó
çíàéøîâñÿ ³íâåñòîð, ÿêèé ïîãîäèâñÿ â³äðå-
ìîíòóâàòè çàêëàä, íå çì³íþþ÷è ïðîô³ëþ,
ìè áóëè ïðîñòî ùàñëèâèìè, àëå, ÿê âèÿâè-
ëîñÿ, íåäîâãî”,— êàæå äèðåêòîð “Ê³íîïà-
íîðàìè” Íàòàë³ÿ Ñîáîëºâà. Âîíà äîäàº, ùî
âèìîãó ðîç³áðàòèñÿ â ñèòóàö³¿ òà íå äîïóñ-
òèòè çíèùåííÿ ê³íîòåàòðó äî âëàäè ì³ñòà òà
êðà¿íè âæå íàä³ñëàëà âñÿ òâîð÷à ³íòåë³ãåí-
ö³ÿ. Ï³ä çâåðíåííÿì ï³äïèñàëèñÿ ²âàí Ìàð-
÷óê, Ëåñü Òàíþê, Þð³é ²ëëºíêî, Àíàòîë³é
Õîñò³êîºâ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ªâðåéñüêà ðåë³ã³éíà ãðîìà-
äà â³äñòóïàòè íå çáèðàºòüñÿ. “Òå, ùî öå ïðè-
ì³ùåííÿ íàøå, ìè çíàëè âñå æèòòÿ. Ó íàñ
º ³ñòîðè÷íà äîâ³äêà, ëèñò Áðîäñüêîãî ïðî
ïåðåäà÷ó ÷àñòèíè ñâîãî ìàºòêó ï³ä ñèíàãî-
ãó, âèòðèìêè ç îô³ö³éíîãî âèäàííÿ ì³ñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ “Õðàìè Êèºâà”,— ïåðåêîíóº
Äàâèä Ì³ëüìàí, ïîì³÷íèê ãîëîâíîãî ðàáè-
íà Óêðà¿íè Ìîøå Ðåóâåíà Àñìàíà. Â³í äî-
äàº, ùî çâåðòàòèñÿ äî âëàäè ãðîìàäà ïî÷à-

ëà ùå ç 1996 ðîêó, êîëè âèéøîâ óêàç “Ïðî
ïîâåðíåííÿ êóëüòîâèõ ñïîðóä ðåë³ã³éíèì
ãðîìàäàì”. Îäíàê íà çàïèòè ïîñò³éíî ïðè-
õîäèëè â³äìîâè, ìîâëÿâ, “â ïðîöåñ³ ïåðåáó-
äîâè áóä³âë³ îçíàêè àâòåíòè÷íîñò³ áóëè âòðà-
÷åí³”. “À ïîò³ì ìè âèïàäêîâî ä³çíàºìîñÿ,
ùî áóä³âëÿ âæå ïðîäàíà-ïåðåïðîäàíà ³ ïðè-
âàòèçîâàíà”,— îáóðþºòüñÿ ïàí Ì³ëüìàí.
Îäíàê â³í ïåðåêîíàíèé, ùî “ñïðàâåäëèâ³ñòü
òàêè º, áî ñóä âèí³ñ ð³øåííÿ íà êîðèñòü
ãðîìàäè ³ çîáîâ’ÿçàâ ïåðåãëÿíóòè óìîâè ïðè-
âàòèçàö³¿”.

“Ó íàøîìó âèïàäêó, ìè ââàæàºìî ïåðå-
ìîãó ÷óäîì, áî äàâàòè õàáàð³ â ñóäàõ íàì çà-
áîðîíÿº ðåë³ã³ÿ. Ó òîé æå ÷àñ ìè ìàºìî
ñïðàâó ç ô³íàíñîâî íåîáìåæåíèìè ëþäüìè,
ÿê âëàñíèê ISTIL Ìîõàììàä Çàõóð”,— êà-
æå ïîì³÷íèê ãîëîâíîãî ðàáèíà Óêðà¿íè. Ïàí
Ì³ëüìàí óïåâíåíèé, ùî âñÿ ñóäîâà ä³ÿëü-
í³ñòü ISTIL íå á³ëüøå, í³æ “þðèäè÷í³ õèò-
ðîù³”, áî íà ìîìåíò êóï³âë³ ê³íîòåàòðó ùî-
äî ïðèì³ùåííÿ âæå áóëè ñóäè, ³ íå çâåðíó-
òè íà öå óâàãó ÷è òèì ïà÷å çàêðèòè î÷³ òà-
êèé îáåðåæíèé á³çíåñìåí ÿê Ìîõàììàä Çà-
õóð ïðîñòî íå ì³ã. “Òà ìè, êîëè êâàðòèðó ÷è
ìàøèíó êóïóºìî, ïåðåâ³ðÿºìî êîæåí ïàï³-
ðåöü, à òóò ïðîâåëè áàãàòîì³ëüéîííó ñïðà-
âó ³ íà÷å íå çíàëè, õòî ùå íà áóä³âëþ ìàº
ïðàâà”,— ðîçì³ðêîâóº Äàâèä Ì³ëüìàí.

Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñöå äëÿ ìîëèòâè ãðî-
ìàä³ òà é ì³ñòó á³ëüø í³æ ïîòð³áíå. “Íà
ñüîãîäí³ â Êèºâ³ 60 òèñÿ÷ ºâðå¿â ³ òðè ñè-
íàãîãè, ó òîé ÷àñ ÿê äî â³éíè ¿õ áóëî 156.
Ïðåäñòàâíèêè âñ³õ ã³ëîê âëàäè òà á³çíåñó,

ÿêèõ ìè çàïðîøóºìî íà âåëèê³ ñâÿòà, áà-
÷àòü, ñê³ëüêè ó íàñ ïðèõîæàí. Óñ³ ô³çè÷-
íî íå ìîæóòü â³äâ³äàòè ñëóæ³ííÿ. Îñòàí-
í³ìè ðîêàìè ìè îðåíäóºìî ïëîù³, ùîá
çàïàëèòè Õàíóêó. À â êîëèøí³é íàø³é ñè-
íàãîç³ ïîêàçóþòü áëîêáàñòåðè òà íàñèë-
ëÿ”,— ï³äñóìîâóº ïîì³÷íèê ãîëîâíîãî ðà-
áèíà Óêðà¿íè.

Òèì ÷àñîì ó ISTIL Group çàïåâíÿþòü, ùî
ð³øåííÿ ñóäó íà êîðèñòü ªâðåéñüêî¿ ãðîìà-
äè óõâàëþâàëîñÿ íàâ³òü áåç çàñëóõîâóâàííÿ
îá´ðóíòóâàíü. Íàðàç³ êîìïàí³ÿ ïîäàëà ñêàð-
ãó äî Âåðõîâíîãî ñóäó Óêðà¿íè. “Öå íîí-
ñåíñíà ñèòóàö³ÿ ç òî÷êè çîðó ñóäîâî¿ ñïðà-
âè, à íàéã³ðøå â òîìó, ùî òàê³ âèïàäêè íà-
äîâãî â³äëÿêóþòü ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â â³ä
Óêðà¿íè”,— âïåâíåíèé ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð Ìèõàéëî Ìîðîçîâ. Äîêè òðèâàþòü ñó-
äîâ³ òÿæáè íàñàìïåðåä ñòðàæäàþòü ãëÿäà÷³
ê³íîòåàòðó. Ïðåäñòàâíèêè ISTIL çàïåâíÿ-
þòü, ùî òàêè ïëàíóþòü ðîçïî÷àòè ïîêàçè â
ñåðåäèí³ ëèñòîïàäà ³ çì³íþâàòè ïðîô³ëü çà-
êëàäó íå çáèðàþòüñÿ.

Òèì ÷àñîì åêñïåðòè â öüîìó ñóìí³âàþòü-
ñÿ. Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â äè-
ðåêòîðà êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ Real Estate
Solutions Àíäð³ÿ Áîðùà, íàéâèã³äí³øèì âè-
êîðèñòàííÿì “Ê³íîïàíîðàìè” º ïåðåïðîô³-
ëþâàííÿ ïðèì³ùåííÿ â ðîçâàæàëüíèé
öåíòð. “Çà íèí³øí³õ âèìîã ³ ôîðìàòó ê³íî-
êîìïëåêñ³â, à öå ùîíàéìåíøå 4 çàëè íà çðà-
çîê ìóëüòèïëåêñó, “Ê³íîïàíîðàìà” ç ¿¿ äâî-
ìà çàñòàð³ëèìè çàëàìè âèïàäàº îäíîçíà÷-
íî. Âîäíî÷àñ íåïîäàë³ê ïðàöþº á³ëüøèé ê³-
íîòåàòð “Êè¿â” — ïðÿìèé êîíêóðåíò. Öå
òåæ ïåâíèé íåãàòèâ. Íàéë³ïøå òàì áóëî á
â³äêðèòè ðîçâàæàëüíèé öåíòð äëÿ ëþäåé ³ç
ñåðåäí³ì ð³âíåì äîñòàòêó, ç á³ëüÿðäîì, ³ãðî-
âèìè ê³ìíàòàìè äëÿ ä³òåé”,— îö³íèâ ïåð-
ñïåêòèâó ïàí Áîðù

Ãàííà ÃÅÐÌÀÍ: “Ìè ³ íàäàë³ 
äîìàãàòèìåìîñÿ ï³äâèùåííÿ 
ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò ³ ïåíñ³é”

Вищий осподарсь ий с д
У раїни повідомляє про під о-
тов матеріалів щодо обрання
безстро ово на посад с дді
Вищо о осподарсь о о с д
У раїни Ст денця Володими-
ра Івановича.

Втрачені дипломи, видані Київсь-
им національним ніверситетом
ім. Тараса Шевчен а на ім’я Кри-
лової Людмили Василівни за
спеціальністю е ономічна теорія:
ба алаврсь ий КВ № 25742452 від
24.06.2004 р. та ма істерсь ий КВ
№ 30407610 від 30.06.2006 р., вва-
жати недійсними.

Приміщення інотеатр "Кінопанорама"стало об’є том с дової с переч и
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ISTIL Group — вели ий інвестор на ра-
їнсь ом рин . Гр п омпаній б ло засно-
вано 1991 році бізнесменом із Вели ої
Британії па истансь о о походження Мо-
хаммадом Зах ром. Серед її медіа-а тивів
прода шн-ст дія та азета Kyiv Post. Інвес-
т є та ож нер хомість, іновиробництво,
інодистриб цію, е оло ічні прое ти, про-
мисловість.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Єврейсь релі ійн ромад б ло засно-
вано столиці на в лиці Шота Р ставелі, 13
1991 році після про олошення незалеж-

ності У раїни. Нині ер є ромадою олов-
ний рабин У раїни Моше Ре вен Асман. Го-
ловний офіс знаходиться Центральній си-
на озі імені Бродсь о о. Останню рочисто
б ло від рито 2000 році, оли звідти до
нової б дівлі переїхав Ляль овий театр. Крім
релі ійних сл жб, там та ож реалізов ють
соціальні про рами, зо рема Центральній
сина озі працює їдальня для соціально не-
захищених на 250 осіб.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Ахадову Рустаму Абілфатовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 72 у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 976/976 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між про�
вулками Крайнім та Луговим у Деснянському районі м. Ки�
єва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Ахадову Рустаму Абілфатови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Луговому, 72 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Ахадову Рустаму Абілфатови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Луговому, 72 у Деснянському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

5. Громадянину Ахадову Рустаму Абілфатовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 75) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому поряд�
ку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 09.01.2008 № 19�70, від 01.12.2008
№ 09�14465, Київської міської санепідстанції від 11.01.2008
№ 133, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 10.10.2008 № 071/04�4�22/5890, Головного
управління охорони культурної спадщини від 24.12.2007
№ 9810, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 16.11.2007 № 3582 та Головного
управління земельних ресурсів від 03.12.2008 № 05�3986.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Попову Івану Володимировичу у приватну власність 

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

у пров. Крайньому, 63-а у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 977/977 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між про�
вулками Крайнім та Луговим у Деснянському районі м. Ки�
єва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Попову Івану Володимирови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 63�а у
Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Попову Івану Володимирови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Крайньому, 63�а у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Попову Івану Володимировичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 58) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому поряд�
ку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 09.01.2008 № 19�62, від 01.12.2008
№ 09�14476, Київської міської санепідстанції від

12.01.2008 № 163, управління охорони навколишнього
природного середовища від 09.10.2008 № 071/04�4�
22/5882, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 25.12.2007 № 9891, дочірнього підприємства
“Інститут генерального плану міста Києва” від 16.11.2007
№ 3622 та Головного управління земельних ресурсів від
03.12.2008 № 05�3984.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудкон�
тролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Петренку Євгену Леонідовичу у приватну власність 

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

у пров. Крайньому, 77 у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 985/985 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між про�
вулками Крайнім та Луговим у Деснянському районі м. Ки�
єва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Петренку Євгену Леонідови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 77 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Петренку Євгену Леонідовичу,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Крайньому, 77 у Деснянському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянину Петренку Євгену Леонідовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 78) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому поряд�
ку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 09.01.2008 № 19�61, від 01.12.2008
№ 09�14481, Київської міської санепідстанції від 12.01.2008
№ 164, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 25.02.2008 № 071/04�4�22/1009, Головного
управління охорони культурної спадщини від 25.12.2007
№ 9875, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 16.11.2007 № 3621 та Головного
управління земельних ресурсів від 03.12.2008 № 05�3991.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконт�
ролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Чекменьову Кирилу Юрійовичу у приватну власність 

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

у пров. Крайньому, 57 у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 986/986 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між провул�
ками Крайнім та Луговим у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Чекменьову Кирилу Юрійови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 57 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Чекменьову Кирилу Юрійови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Крайньому, 57 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.
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5. Громадянину Чекменьову Кирилу Юрійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо ор�
ганізації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру
(на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує пра�
во власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд,
що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 8) та інші питання
майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�

довища від 09.01.2008 № 19�64, від 01.12.2008 № 09�14463,
Київської міської санепідстанції від 17.01.2008 № 294, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
10.10.2008 № 071/04�4�22/5886, Головного управління охо�
рони культурної спадщини від 25.12.2007 № 9889, дочірньо�
го підприємства “Інститут генерального плану міста Києва”
від 15.11.2007 № 3546 та Головного управління земельних
ресурсів від 03.12.2008 № 05�3998.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу Укра�
їни.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Дзимі Вадиму Олександровичу у приватну власність 

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

у пров. Крайньому, 71 у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 987/987 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд між провулками Край�
нім та Луговим у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію, яка передається відповідно до цього рішення,
віднести за функціональним призначенням до території жит�
лової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Дзимі Вадиму Олександровичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 71 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Дзимі Вадиму Олександровичу,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Крайньому, 71 у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи ко�
ристування.

5. Громадянину Дзимі Вадиму Олександровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд,
що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�

саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що під�
лягають видаленню, від 11.01.2008 № 84) та інші питання
майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами
та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ра�
ди від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 09.01.2008 № 19�74, від 01.12.2008 № 09�14480,
Київської міської санепідстанції від 12.01.2008 № 165, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
10.10.2008 № 071/04�4�22/5878, Головного управління охо�
рони культурної спадщини від 27.12.2007 № 10065, дочірньо�
го підприємства “Інститут генерального плану міста Києва”
від 16.11.2007 № 3599 та Головного управління земельних ре�
сурсів від 03.12.2008 № 05�3994.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу Укра�
їни.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд між провулками Край�
нім та Луговим у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію, яка передається відповідно до цього рішення,
віднести за функціональним призначенням до території жит�
лової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Чудновському Олександру Олек�
сандровичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у пров. Луговому, 54
у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Чудновському Олександру Олек�
сандровичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у

приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Луговому, 54 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

5. Громадянину Чудновському Олександру Олександровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

Про передачу громадянину 
Чудновському Олександру Олександровичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Луговому, 54 
у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 988/988 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 27) та інші питання
майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 09.01.2008 № 19�99, від 01.12.2008 № 09�14461,
Київської міської санепідстанції від 10.01.2008 № 76, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища від
10.10.2008 № 071/04�4�22/5900, Головного управління охоро�
ни культурної спадщини від 24.12.2007 № 9818, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від

15.11.2007 № 3549 та Головного управління земельних ре�
сурсів від 03.12.2008 № 05�3990.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Кравченку Олександру Юрійовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Крайньому, 67 у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 989/989 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд між провулками Край�
нім та Луговим у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію, яка передається відповідно до цього рішення,
віднести за функціональним призначенням до території жит�
лової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Кравченку Олександру Юрійови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 67 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Кравченку Олександру Юрійови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд у пров. Крайньому, 67 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянину Кравченку Олександру Юрійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�

саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 36) та інші питання
майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 09.01.2008 № 19�116, від 01.12.2008 № 09�14475,
Київської міської санепідстанції від 12.01.2008 № 157, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
09.10.2008 № 071/04�4�22/5879, Головного управління охоро�
ни культурної спадщини від 27.12.2007 № 10029, дочірнього
підприємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
16.11.2007 № 3623 та Головного управління земельних ре�
сурсів від 03.12.2008 № 05�3996.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Ясеновому Миколі Ігоровичу у приватну власність 

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

у пров. Крайньому, 55 у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 990/990 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд між провулками Край�
нім та Луговим у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію, яка передається відповідно до цього рішення,
віднести за функціональним призначенням до території жит�
лової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Ясеновому Миколі Ігоровичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Крайньому, 55 у Деснянсько�
му районі м. Києва.

4. Передати громадянину Ясеновому Миколі Ігоровичу, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд
у пров. Крайньому, 55 у Деснянському районі м. Києва за ра�
хунок міських земель, не наданих у власність чи користуван�
ня.

5. Громадянину Ясеновому Миколі Ігоровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

5.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 70) та інші питання
майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 09.01.2008 № 19�80, від 01.12.2008 № 09�14484,
Київської міської санепідстанції від 12.01.2008 № 156, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
10.10.2008 № 071/04�4�22/5887, Головного управління охоро�
ни культурної спадщини від 24.12.2007 № 9819, дочірнього під�
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приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
16.11.2007 № 3628 та Головного управління земельних ресур�
сів від 03.12.2008 № 05�3980.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Жолукевській Олені Анатоліївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 68 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 991/991 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд між провулками Край�
нім та Луговим у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію, яка передається відповідно до цього рішення,
віднести за функціональним призначенням до території жит�
лової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Жолукевській Олені Анатоліївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Луговому, 68 у Деснянському
районі м. Києва.

4. Передати громадянці Жолукевській Олені Анатоліївні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд
у пров. Луговому, 68 у Деснянському районі м. Києва за раху�
нок міських земель, не наданих у власність чи користування.

5. Громадянці Жолукевській Олені Анатоліївні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�

саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 6) та інші питання
майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 09.01.2008 № 19�77, від 01.12.2008 № 09�14466,
Київської міської санепідстанції від 12.01.2008 № 159, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
10.10.2008 № 071/04�4�22/5891, Головного управління охоро�
ни культурної спадщини від 27.12.2007 № 10102, дочірнього
підприємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
16.11.2007 № 3566 та Головного управління земельних ре�
сурсів від 03.12.2008 № 05�3983.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Локтіонову Олексію Володимировичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Луговому, 64-а 
у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 993/993 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між про�
вулками Крайнім та Луговим у Деснянському районі м. Ки�
єва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Локтіонову Олексію Володи�
мировичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у пров. Луговому,
64�а у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Локтіонову Олексію Володи�
мировичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Луговому, 64�а у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянину Локтіонову Олексію Володимировичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 59) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому поряд�
ку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 09.01.2008 № 19�104, від 01.12.2008
№ 09�14459, Київської міської санепідстанції від 17.01.2008
№ 290, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 10.10.2008 № 071/04�4�22/5893, Головного
управління охорони культурної спадщини від 25.12.2007
№ 9887, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 16.11.2007 № 3559 та Головного
управління земельних ресурсів від 03.12.2008 № 05�3985.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Погребняку Євгенію Геннадійовичу у приватну власність

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

у пров. Луговому, 62-а у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 992/992 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд між провулками Край�
нім та Луговим у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію, яка передається відповідно до цього рішення,
віднести за функціональним призначенням до території жит�
лової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Погребняку Євгенію Геннадійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Луговому, 62�а у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Погребняку Євгенію Геннадійо�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Луговому, 62�а у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи ко�
ристування.

5. Громадянину Погребняку Євгенію Геннадійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 57) та інші питання
майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 09.01.2008 № 19�103, від 01.12.2008 № 09�14472,
Київської міської санепідстанції від 17.01.2008 № 293, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
10.10.2008 № 071/04�4�22/5895, Головного управління охоро�
ни культурної спадщини від 24.12.2007 № 9812, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
16.11.2007 № 3584 та Головного управління земельних ре�
сурсів від 03.12.2008 № 05�3988.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Хлистуну Олексію Валентиновичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 66 у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 994/994 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва житлових будинків, господарських будівель і споруд
між провулками Крайнім та Луговим у Деснянському райо�
ні м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва,
затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію, яка передається відпо�
відно до цього рішення, віднести за функціональним при�
значенням до території житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Хлистуну Олексію Вален�
тиновичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Луго�
вому, 66 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Хлистуну Олексію Валенти�
новичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Луговому, 66 у Дес�
нянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

5. Громадянину Хлистуну Олексію Валентиновичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 29) та інші
питання майнових відносин вирішити в установленому
порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008
рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями
Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від
30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 09.01.2008 № 19�112, від 01.12.2008
№ 09�14474, Київської міської санепідстанції від
12.01.2008 № 160, управління охорони навколишнього
природного середовища від 10.10.2008 № 071/04�4�
22/5892, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 25.12.2007 № 9888, дочірнього підприємства
“Інститут генерального плану міста Києва” від 15.11.2007
№ 3551 та Головного управління земельних ресурсів від
03.12.2008 № 05�3987.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки терито�
рії по захисту її від підтоплення та затоплення повеневи�
ми водами та погодити їх у встановленому порядку.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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×óäîâà äâàäöÿòêà
Íàéêðàù³ óêðà¿íñüê³ õóäîæíèêè çìàãàþòüñÿ çà ïðåì³þ PinchukArtCentre
Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ 
“ÒÎÏ 10”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

30 жовтня від рилася ви-
став а номінантів на здо-
б ття премії PinchukArt-
Centre. Двадцять х дожни-
ів, я і війшли до премі-
ально о шорт-ар ша, зма-
атим ться за отримання
оловно о приз і двох
спеціальних премій, воло-
дарів я их авторитетне ж -
рі назве же 4 р дня.

Êîëè âïåðøå ïîâ³äîìèëè ðå-
çóëüòàòè ïîïåðåäíüîãî â³äáîðó íî-
ì³íàíò³â íà ïðåì³þ, áóëè ïîáî-
þâàííÿ, ùî âèñòàâêà ç ¿õ ó÷àñòþ
ìîæå âèéòè ìàëîö³êàâîþ: ðîáîòè
çíà÷íî¿ ÷àñòèíè õóäîæíèê³â, ÿê³
ïîòðàïèëè äî øîðò-àðêóøà, çà-
âñ³äíèêàì êè¿âñüêèõ ãàëåðåé äîá-
ðå â³äîì³, à “òåìí³ êîíÿ÷êè”, òîá-
òî ìàëîâ³äîì³ õóäîæíèêè, ùî óâ³é-
øëè äî ïðåñòèæíîãî ñïèñêó, âè-
êëèêàëè âåëèêèé ñêåïòèöèçì.
Ïðîòå çàãàëîì ïðîåêò âäàâñÿ.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ñàìå òàêèé ïðî-
åêò â³ò÷èçíÿíîìó àðò-ïðîöåñó áóâ
äóæå ïîòð³áåí, àäæå, âèéøîâøè ç
ò³ñíèõ ³ íå çàâæäè êîìôîðòàáåëü-
íèõ óêðà¿íñüêèõ ãàëåðåéíèõ ñò³í,
à òî é ïðîñòî êâàðòèð òà ìàéñòå-
ðåíü ³ îáëàøòóâàâøèñÿ â êîìôîð-
òàáåëüíèõ çàëàõ PinchukArtCentre,
óêðà¿íñüêå ìèñòåöòâî íåñïîä³âàíî
íàáóëî äóæå ³ äóæå ïðåçåíòàáåëü-
íîãî âèãëÿäó, ö³ëêîì ó ðóñë³ íî-
â³òí³õ àêòóàëüíèõ òåíäåíö³é. Òàê
áóâàº: â ì³ðó ôåøåíåáåëüíèé êîí-
òåêñò çìóøóº ïî-íîâîìó ïîäèâè-
òèñÿ íà ïðåäìåò ìèñòåöòâà, ÿêèé
çäàâàâñÿ íåïîì³òíèì ó ñòàð³é ìàé-
ñòåðí³, à ïåðåíåñåíèé ó ³íøèé,
ñìèñëîòâ³ðíèé, ïðîñò³ð ïî÷èíàº
ãîâîðèòè ç ãëÿäà÷åì àáñîëþòíî
íîâîþ ìîâîþ.

×ëåíàìè æóð³ ïðåì³¿ PinchukArt-
Centre ñòàëè ïðîâ³äí³ ñâ³òîâ³ êóðà-
òîðè òà õóäîæíèêè — Ôðàí÷åñêî
Áîíàì³, Äæåññ³êà Ìîðãàí, Áîðèñ
Ìèõàéëîâ ³ Ñåðã³é Áðàòêîâ. Ùîá
çðîçóì³òè êðèòåð³¿, çà ÿêèìè â³ä-
áèðàòèìóòü íîì³íàíò³â, ìè ïîïðî-
ñèëè ñóää³â â³äïîâ³ñòè íà ê³ëüêà
ïðîñòèõ çàïèòàíü.

1. ßê³ ðèñè, íà âàøó äóìêó, ñüî-
ãîäí³ ïîòð³áí³ ìîëîäîìó õóäîæíèêî-
â³, òà íà ÿêèõ êðèòåð³ÿõ ́ ðóíòóâàòè-
ìåòüñÿ âàøà îö³íêà ðîá³ò íà çäîáóò-
òÿ ïðåì³¿ PinchukArtCentre?

Ôðàí÷åñêî ÁÎÍÀÌ²:
— Êîæåí õóäîæíèê ó áóäü-ÿêèé

÷àñ — ³ â÷îðà, ³ ñüîãîäí³, ³ çàâ-
òðà — ïîâèíåí ìàòè ïîòðåáó ñêà-
çàòè ùîñü ñâ³òîâ³ òà çäàòí³ñòü ïå-
ðåòâîðèòè öþ ³äåþ íà ïåðåæèâàí-
íÿ äëÿ ãëÿäà÷à. Îñü ó öüîìó é ïî-
ëÿãàòèìóòü ìî¿ êðèòåð³¿. Ó â³äïî-
â³ä³ íà ïðîñòå çàïèòàííÿ: ÷è ãîâî-
ðèòü ìåí³ öåé àâòîð ùîñü ïðî ñâ³ò,
ó ÿêîìó ÿ æèâó? ×è â³äêðèâàº â³í
àáî âîíà â³êíî êóäèñü, äå ÿ ùå íå
áóâàâ, ïðî ³ñíóâàííÿ ÷îãî ÿ ùå,
ìîæëèâî, íàâ³òü íå ÷óâ?

Äæåññ³êà ÌÎÐÃÀÍ:
— Ãàäàþ, íèí³ çàòðåáóâàí³ ò³ ñà-

ì³ ÿêîñò³, ùî ëèøàþòüñÿ âàæëèâè-
ìè çàâæäè: ñàìîâ³ääàí³ñòü, ùè-
ð³ñòü, ñåðéîçí³ñòü. ² â ³äåàë³ — îá³-
çíàí³ñòü â ³ñòîð³¿ ìèñòåöòâà. Âè-
çíà÷èòè, ùî õóäîæíèê íå äî ê³í-
öÿ â³ääàíèé òîìó, ÷îãî â³í íàìà-
ãàºòüñÿ äîñÿãòè ³ íå ìàº â³ä÷óòòÿ
ñâîãî ì³ñöÿ â ³ñòîð³¿ ìèñòåöòâà, äó-
æå ïðîñòî. Çâ³ñíî, òåïåð óñ³ ñïî-
ä³âàþòüñÿ çíàéòè õóäîæíèê³â, êîò-

ð³ íàìàãàþòüñÿ âèéòè çà ðàìêè çà-
ãàëüíîïðèéíÿòèõ ìåæ ìèñòåöòâà
àáî ïðîñòî ÷óäîâî âîëîä³þòü ñâî-
¿ì ðåìåñëîì.

Áîðèñ ÌÈÕÀÉËÎÂ:
— Çàïèòàííÿ äëÿ ìåíå äóæå

ñêëàäíå, òîìó ùî íèí³ ìî¿ êðèòå-
ð³¿ ïîëàìàëèñÿ. Ðàí³øå ïîòð³áíî
áóëî òâîðèòè îá’ºêò, öå áóëî íàé-
âàæëèâ³øèì. À òåïåð îá’ºêò çíî-
âó ïåðåñòàâ áóòè ö³êàâèì. ² òîìó
ìî¿ êðèòåð³¿ òð³øêè çì³íèëèñÿ, áà-
ãàòî òâîð³â ìèñòåöòâà ç òèõ, ùî ÿ
ñüîãîäí³ áà÷ó, ìåí³ âèäàþòüñÿ äó-
æå îäíîçíà÷íèìè, äî òîãîæ ÿ íå
çàâæäè ìîæó âèÿâèòè òîé åëåìåíò,
íà ÿêîìó ´ðóíòóºòüñÿ öå ìèñòåö-
òâî. ß áàãàòî ïðî öå äóìàþ.

Ñåðã³é ÁÐÀÒÊÎÂ:
— Äëÿ ìåíå âàæëèâ³ òðè ìîìåí-

òè: ñàì àðò-îá’ºêò, îñîáèñò³ñòü õó-
äîæíèêà òà àâàíãàðäíà ñêëàäîâà,
îðèã³íàëüí³ñòü ïðîåêòó.

2. Ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå ìèñòåöòâî
ñüîãîäí³ äîâîë³ á³äíî ïðåäñòàâëåíå
íà ñâ³òîâ³é àðåí³. ßê³ êðîêè ïîòð³á-
íî çðîáèòè, ùîá âîíî çàÿâèëî ïðî
ñåáå íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ ÿê ïðî
ÿâèùå?

Ôðàí÷åñêî ÁÎÍÀÌ²:
— Ïîòð³áíî ðîáèòè õîðîøå ìèñ-

òåöòâî, ïåâíèé ÷àñ íàâ³òü íå äóìà-
þ÷è ïðî òå, ùî òè óêðà¿íåöü. ²äåí-
òè÷í³ñòü ñòàº ñèëüí³øîþ íå òîä³,
êîëè ïðî íå¿ êðè÷àòü, à êîëè ¿¿ õî-
÷åòüñÿ óÿâèòè.

Äæåññ³êà ÌÎÐÃÀÍ:
— Ïîòð³áíî çíàéòè íàéêðàùèõ

õóäîæíèê³â (ç äîïîìîãîþ åêñïåð-
ò³â ó ö³é ãàëóç³) ³ ïîò³ì ï³äòðèìó-
âàòè ¿õ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³, ïðè-
÷îìó øâèäøå ñåðéîçíèìè ìåòîäà-
ìè, í³æ çà äîïîìîãîþ ñòâîðåííÿ
ñåíñàö³é.

Áîðèñ Ìèõàéëîâ:
— Ãàäàþ, í³ÿê³ êðîêè íå áóäóòü

ä³ºâèìè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ïðîñ-
òî ç’ÿâëÿòüñÿ àâòîðè, êîòð³ çìî-
æóòü çðîáèòè ïðîëîì ó ñò³í³, ³ âî-
íà ïðîá’ºòüñÿ. Æîäíà äèðåêòèâíà
ð³÷ òóò ïðîñòî íå ñïðàöþº. Ñüîãî-
äí³ áàãàòî êóðàòîð³â, âîíè ¿çäÿòü
ñþäè ³ ñï³ëêóþòüñÿ ç õóäîæíèêà-

ìè, äèâëÿòüñÿ íà òå, ùî âîíè ðîá-
ëÿòü. ² âðåøò³-ðåøò, ÿêùî òóò
ç’ÿâèòüñÿ ùîñü äîâîë³ ìîãóòíº, ùî
ïðîñòî çîáîâ’ÿçàíå áóòè ïðåäñòàâ-
ëåíèì ó ñâ³òîâîìó ïðîñòîð³, òî éî-
ãî ïîáà÷àòü ³ ïî÷óþòü. À ÿêèì ÷è-
íîì ñïåö³àëüíî, øòó÷íî ï³äíåñòè
óêðà¿íñüêå ìèñòåöòâî, ìåí³ äóæå
ñêëàäíî ñêàçàòè.

Ñåðã³é ÁÐÀÒÊÎÂ:
— Áåçóìîâíî, òàëàíò. Ïîòð³áíî

ïðàöþâàòè, ³ òîä³ íàñ ïîì³òÿòü. À
äðóãå — öå äåðæàâíà ñêëàäîâà.
Âñå-òàêè ïîâèííà ³ñíóâàòè ïåâíà
ï³äòðèìêà â³ä äåðæàâè, çîêðåìà
ïîòð³áíî ñòâîðèòè íàö³îíàëüí³ ìó-
çå¿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà.

3. Ñüîãîäí³ áàãàòî õòî ãîâîðèòü
ïðî òå, ùî ñó÷àñíå ìèñòåöòâî ïî-
òðåáóº “íîâîãî àâàíãàðäó”, êîíöåï-
ö³¿, ÿêà ïîæâàâèòü éîãî ³ ñïðÿìóº
ó ñâ³æå ðóñëî. Äå, íà âàøó äóìêó,
âàðòî øóêàòè âèòîê³â öüîãî
àâàíãàðäó, ³ ÿêèì áóäå ìèñòåöòâî
ìàéáóòíüîãî?

Ôðàí÷åñêî ÁÎÍÀÌ²:
— ß íå ÿñíîâèäåöü ³ í³êîëè íèì

íå áóâ. Àâàíãàðä ç’ÿâëÿºòüñÿ, êî-
ëè ìè éîãî íå ÷åêàºìî, ³ êîëè ìè
âèïðîøóâàòèìåìî éîãî, â³í í³êî-
ëè íå ïðèéäå. Ñàìå â òîìó êðàñà
ìèñòåöòâà, ùî âîíî ìîæå çì³íèòè
íàø ïîãëÿä íà ñâ³ò àáñîëþòíî íå-
ñïîä³âàíèì ÷èíîì. Ìèñòåöòâî
ìàéáóòíüîãî, íà ìîþ äóìêó, áóäå
òàêèì æå, ÿê ³ ìèñòåöòâî ìèíóëî-
ãî òà ñüîãîäåííÿ. Îáðàçîòâîð÷å
ìèñòåöòâî ðîçâèâàºòüñÿ òàê ñàìî,
ÿê ³ ë³òåðàòóðà, ç ò³ºþ ëèøå ð³çíè-
öåþ, ùî âîíî ìîæå ðîçïîâ³ñòè ³ñ-
òîð³þ îäíèì äîòèêîì ïåíçëÿ — ³
òàêèì áóäå ìèñòåöòâî ìàéáóòíüî-
ãî. ²ñòîð³þ æ çàâæäè ðîçïîâ³äàþòü
îäíó é òó ñàìó, àëå ñïîñîáè çàâ-
æäè îíîâëþþòüñÿ, ³ ÿêùî ëþäèíà
ðîçïîâ³äàº ³ñòîð³þ ïî-íîâîìó, öå
ðîáèòü éîãî õóäîæíèêîì ìàéáóò-
íüîãî.

Äæåññ³êà ÌÎÐÃÀÍ:
— ß óâåñü ÷àñ ó ïîøóêó “íîâî-

ãî àâàíãàðäó”, àëå ïîêè ùî í³äå
íå áà÷èëà! Òà âñå æ òàêè ÿ äóæå õî-
÷ó çíàéòè ³ äóæå ñïîä³âàþñÿ, ùî
ï³çíàþ éîãî, êîëè öå íàðåøò³ ñòà-
íåòüñÿ.

Áîðèñ ÌÈÕÀÉËÎÂ:
— ßêáè ÿ çíàâ, òî ï³äñòåëÿâ

áè... ß âæå òàì áóâ áè ³ çðîáèâ
ùîñü ó ö³é öàðèí³. Àëå í³õòî íå
çíàº, ùî ïîâ’ÿçàíå ç ìèñòåöòâîì
ìàéáóòíüîãî. Íèí³ íàñòàâ ÷àñ ïî-
øóêó ö³º¿ òåíäåíö³¿. Ïîêè ùî â
ìîºìó îòî÷åíí³ ÿ öå áà÷ó ÿê ïî-
øóê íîâèõ øëÿõ³â. Àëå “çíàõ³ä-
êó” ùå íå âèçíà÷åíî. Àáî ìåí³
öüîãî àâàíãàðäó ïðîñòî ùå íå
âèäíî. Ïåðñïåêòèâè àðò ìàº çàâ-
æäè. ª ð³çí³ âåðñ³¿ ìàéáóòíüîãî
ìèñòåöòâà, º íîâèé ïîï-àðò ³ íî-
âèé êëàñèöèçì. Òà öå òàê³ âåëèê³
òåíäåíö³¿, à ùî â³ä íèõ çàëèøèòü-
ñÿ â ìèñòåöòâ³ ìàéáóòíüîãî, íèí³

ñêëàäíî ñêàçàòè. Êîæåí ì³ðêóº ³
ïðàöþº ó ñâîºìó íàïðÿìêó. ß îñü
äèâëþñÿ ç ïîãëÿäó íå æèâîïèñó
àáî ÿêîãîñü ãëîáàëüíîãî àðòó, à
ôîòîãðàô³¿, ìåí³ á³ëüøå ö³êàâ³ ïî-
â’ÿçàí³ ç íåþ ôåíîìåíè. ² â ö³é
ñôåð³ ÿêîãîñü ÷³òêîãî îð³ºíòèðó
íå áà÷ó, õî÷à, ìîæëèâî, ÿ ïðîñòî
íå çíàþ âñüîãî.

Ñåðã³é ÁÐÀÒÊÎÂ:
— Òåíäåíö³¿ ò³ ñàì³, âîíè çáå-

ð³ãàþòüñÿ ç 1990-õ. Öå íàñàìïå-
ðåä ìèñòåöòâî âóëèöü, äåìîêðà-
òè÷íå â³ëüíå ìèñòåöòâî. À äðó-
ãîþ ïåðñïåêòèâíîþ ãàëóççþ º,
ìàáóòü, luxury

Коле тив АТЗТ “У раїнсь а незалежна
ТВ- орпорація”

либо о с м є з привод
передчасної ончини провідно о менеджера
по роботі з персоналом навчально о центр

Оль и Федорівни ЛОГВИНЧУК

та висловлює щире співч ття сім’ї
та близь им по ійної.

Олі виповнилося лише
30 ро ів. Вона вихов вала
малень о о сина. Істори
за освітою, вона пра тично
одраз відч ла своє по ли-
ання і пішла працювати в
навчальний центр — спо-
чат до АКБ “У рсоцбан ”,
а потім — на теле анал “Ін-
тер”. Саме завдя и ент зі-
азм та надзвичайній енер-
ійності Олі та одраз ав-
торитетно й олосно змо -
ла заявити про себе Інтер-
ш ола, з перших хвилин
спіл вання з нею людям
здавалося, що знають її
завжди. Том найвідоміші
люди іно й телебачення

ставали ви ладачами прое т , а інтерш олярі — від найперших і
до її останньо о вип с — др зями назавжди.
Пішла з життя людина, отра запам’яталася оле ам не просто

я хороший спеціаліст, а насамперед я пре расний, добрий, ч й-
ний товариш. Її професійна майстерність і життєва м дрість на-
завжди залишаться пам’яті вдячних оле .

Оле сій Сай. “Пліснява”
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2135
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Ìåëîä³¿ ð³äíî¿ çåìë³
Êîìïîçèòîð ³ ñï³âàê Îëåã Ìàðöèíê³âñüêèé óæå
40 ðîê³â ïîïóëÿðèçóº óêðà¿íñüêó ï³ñíþ
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Творчій діяльності
співа а і омпози-
тора Оле а Мар-
цин івсь о о — 40
ро ів. З цієї на о-
ди знято до мен-
тальний фільм
“Без мас и”. А в
р дні виходить
дис “Шедеври
світової ласи и.
Співає Оле Мар-
цин івсь ий”. До
ньо о війшли
ласичні твори в
с часній автор-
сь ій обробці,
більшість із я их
перше прозв -
чать раїнсь ою
мовою.

Îëåã Ìàðöèíê³â-
ñüêèé — ñï³âàê, êîì-
ïîçèòîð ³ ìóçèêàíò, ó
òâîð÷îìó äîðîáêó ÿêî-
ãî òâîðè ñâ³òîâî¿ òà
óêðà¿íñüêî¿ êëàñèêè,
á³ëüø ÿê 150 íàðîäíèõ
ï³ñåíü, êîáçàðñüê³ äó-
ìè, áàëàäè, ñó÷àñí³
ï³ñí³, ïîíàä 300 âëàñ-
íèõ òâîð³â. Ùå â äàëå-
êîìó 1980-ìó â Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñí³é ô³-
ëàðìîí³¿ â³í ñòâîðèâ
ôîëüêëîðíèé àíñàìáëü
“Ìåäîáîðè”, ùî øâèä-
êî ñòàâ ïîïóëÿðíèì â
Óêðà¿í³.

Ï³ñëÿ àâàð³¿ íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ Îëåã

ïðîâ³â ïîíàä 500 òâîð-
÷èõ çóñòð³÷åé òà êîí-
öåðò³â ó çîí³ ëèõà. Â³í
îäèí ³ç íåáàãàòüîõ â
Óêðà¿í³ ïèøå ìóçèêó
äëÿ ä³òåé òà áàãàòî ³
ïë³äíî ïðàöþº ç ìîëî-
äèìè âèêîíàâöÿìè. Â
2007 ðîö³ äîëó÷èâñÿ äî
çàñíóâàííÿ Ì³æíàðîä-
íîãî êîíêóðñó-ôåñòè-
âàëþ äèòÿ÷î¿ òà þíàöü-
êî¿ òâîð÷îñò³ “Óñ³ ìè
ä³òè òâî¿, Óêðà¿íî!” çà

ó÷àñòþ òàëàíîâèòî¿
óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ ç
óñüîãî ñâ³òó òà ïðåä-
ñòàâíèê³â íàö³îíàëü-
íèõ ìåíøèí, ÿê³ ìåø-
êàþòü â Óêðà¿í³.

Ó 2008 ðîö³ â³äáóëà-
ñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ÷åðãîâî-
ãî êîìïàêò-äèñêó ñï³-
âàêà òà êîìïîçèòîðà
“Ìî¿ ìåëîä³¿”, éîãî
òâîðè âêëþ÷åíî äî ìå-
òîäè÷íîãî ïîñ³áíèêà
“Ï³çíàé Óêðà¿íó”, ðå-

êîìåíäîâàíîãî Ì³í³ñ-
òåðñòâîì îñâ³òè Óêðà-
¿íè äëÿ âèâ÷åííÿ ó ñó-
áîòí³õ òà íåä³ëüíèõ
øêîëàõ óêðà¿íöÿìè çà-
ðóá³ææÿ.

Îëåã Ìàðöèíê³â-
ñüêèé º îðãàí³çàòîðîì
÷èñëåííèõ ñîö³àëüíèõ
ïðîãðàì. Îñîáëèâî¿
óâàãè çàñëóãîâóº áëà-
ãîä³éíà ä³ÿëüí³ñòü ï³ñ-
íÿðà ñåðåä ñîö³àëüíî
íåçàõèùåíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè —
³íâàë³ä³â, ñàìîòí³õ
ïåíñ³îíåð³â, áàãàòîä³ò-
íèõ ñ³ìåé, âåòåðàí³â
â³éíè ³ ïðàö³ òà íåïîâ-
íîë³òí³õ. Ç 2004 ðîêó
â³í º îðãàí³çàòîðîì òà
ó÷àñíèêîì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî êëóáó ñ³ìåé-
íèõ çóñòð³÷åé “Òåïëèé
ä³ì”, ñîö³àëüíî¿ ìèñ-
òåöüêî¿ ïðîãðàìè “Äî-
ðîãà äî õðàìó äóø³”,
Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñ-
òèâàëþ òâîð÷îñò³ “Ïî-
â³ð ó ñåáå” çà ó÷àñòþ
ä³òåé ç ôóíêö³îíàëü-
íèìè îáìåæåííÿìè.

2009 ð³ê äëÿ ñï³âàêà ³
êîìïîçèòîðà þâ³ëåé-
íèé. Ç íàãîäè 40-ð³÷÷ÿ
éîãî òâîð÷î¿ ä³ëüíîñò³
áóëî çíÿòî äîêóìåí-
òàëüíèé ô³ëüì “Áåç
ìàñêè”. Ï³äãîòîâàíî äî
âèõîäó ó ãðóäí³ êîïàêò-
äèñê “Øåäåâðè ñâ³òî-
âî¿ êëàñèêè. Ñï³âàº
Îëåã Ìàðöèíê³â-
ñüêèé”. Äî íüîãî óâ³é-
øëè êëàñè÷í³ òâîðè â
ñó÷àñí³é àâòîðñüê³é îá-
ðîáö³, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ
óïåðøå ïðîçâó÷àòü
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+12°Ñ, âíî-
÷³ +4...+7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +14...+15°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +7...+9°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, âíî÷³ +4...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+9°Ñ, âíî÷³ +6...+7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 11 ëèñòîïàäà
Енер ети а дня сприятиме дос оналенню ділових нави ів,

інтеле т альном розвит , забезпеч ватиме ор анізованість,
відповідальне ставлення до обов’яз ів. Аби с різь сти н ти,
все розплан йте. Не розрахов йте на “авось”, живіть за чіт-
им рафі ом. Чистота д мо , поч ттів є оловною мовою.
Це “санітарний” день для д ші. Тож причеп ріть вн трішній
храм — тоді нія і спо си л аво о не зіб’ють вас із правед-
но о шлях .

ОВНИ, ваше місце на тр довом фронті. Заповзятливо працюйте,
ладьте з оле ами та заробляйте бали на ористь ар’єри. З др зя-
ми не пересваріться через роші, бо д ховне і матеріальне нині пе-
реб ває в протиборстві. Розплатіться з тими, ом зобов’язані, і на-
адайте боржни ам про їхні бор и.
ТЕЛЬЦІ, б дете в центрі ва и! Том поводьтеся бездо анно, про-

демонстр йте висо моральн льт р , інтеле т. З вас бер ть при-
лад, симпатиз ють вам, тож саме час розширити оло прихильни ів,
стати поп лярними. Хиз йтеся не с нями, а роз мовими здібностя-
ми, насамперед перед ерівництвом. На роботі можливі фіас о через
он рентів, отрі нама аються вас підсидіти.
БЛИЗНЯТА, я що рани мин ло о нестерпно болять, то не ативна

залежність, я ої треба позб тися. М жньо візьміть себе в р и і пе-
ретерпіть, се мине. До оджайте рідним, пі л йтеся про сімейний
доброб т. Ні о о не повчайте та не нав’яз йте особистих пере онань,
від то о п ття не б де, одні не аразди.
РАКИ продемонстр ють ні альність сво о менталітет , що баз є-

ться на бездо анних ло ічних виснов ах, статистичній аналітиці, де
омар носа не підточить. У справах охання працюйте на віддач . Геть
ординю! Нині ермо правління має б ти в р ах партнерів, і не смій-
те йо о перехоплювати.
ЛЕВИ, поч ття власної ідності — ось престол, на я ом вам б де

затишно, де вас обожнюватиме шеф та підле лі. І справді є за що:
с млінний тр дівни , висо о ласний фахівець, золотий адровий фонд
робочом оле тиві. З бла овірними охайтеся, заб вши про мин -

лі нез оди та образи, що б ло, те б р’яном поросло.
ДІВИ, переб ватимете в полоні звичо , я і терміново потрібно ви-
орінювати. Знайдіть собі сили відмовитися від не ативних потреб,
вони завдають ш оди здоров’ю і пс ють ваш імідж. На роботі не сва-
ріться, бо, по аряч вавши, можете о ось за од вати на р йнівн
про рам .
ТЕРЕЗИ, не рвіться на передов , посидьте схованці. Варто зро-

бити е с рс мин ле і присвятити день по аянню та переосмислен-
ню моральних цінностей. Це допоможе зняти емоційне не ативне бло-
вання, очистити д шевні анали від ріховно о мотлох . На завтра

вос реснете на новом рівні. Грошима смітити небажано, втім, я що
хочете похиз ватися бла ородством, тр сніть аманцем, роз ош йте,
робіть щедрі подар н и, при ощайте за свій ошт. Про себе, любих,
теж не заб дьте.
СКОРПІОНИ, беріться за шт рвал і ведіть с дно др жби за визна-

ченим фарватером. Братерсь а підтрим а — це запор а вашо о
спішно о майб тньо о. Стежте за еле трообладнанням, дотрим й-
теся техні и безпе и, бо воно може вийти з лад , взявши на себе ваш
психічний еле тророзряд, аби врят вати вас від самор йнації.
СТРІЛЬЦІ, стос н и “бать и-діти” вийд ть на передній план. До ла-

діть ма сим м з силь, аби зробити рідних щасливими. Нині це ваш
армічний обов’язо , і нехт вати ним протипо азано. З шефом б дь-
те “шов овими”, можна провести таємні пере овори та вирішити чи-
мало наболілих питань. А малознайомим людям від ривати д ш про-
типо азано.
КОЗОРОГИ, з др зями, отрі мають на вас ма ічний вплив, можли-

ві с тич и, ос іль и це не відповідає вашим д ховним подобанням і
не ативно позначається на особистом розвит . Нині план а мораль-
них цінностей підвищиться. Тож оло людей, я і відповідають ідеалам,
різ о зв зиться. Це нормальний процес, том не жал йте за “балас-
том”, він вам же не потрібен.
ВОДОЛІЇ, переб ватимете полоні се с альної пристрасті. Не п с-

тіться розп сно о бере а, а влашт йте інтимне побачення з оханим
і втішайтеся досхоч . Шефа не драт йте претензіями, бо ваша хариз-
ма йом іст ою в орлі...
РИБАМ пощастить з стріти людин , я а стане для вас відд шиною.

Одна не самітнюйтеся, а пра ніть армонійних стос н ів. Це саме
той день, оли люди зі спільними рисами хара тер притя ються. До
серйозно о шефа варто підлеститися, бо заздрісні оле и та і норов-
лять вам наш одити

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло


