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Êàíàë³çàö³éíà ïðîáëåìà
Íåäîô³íàíñóâàííÿ ç äåðæáþäæåòó áóä³âíèöòâà êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà
ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ïðîâåäåííÿ ó ñòîëèö³ ªâðî-2012

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Через нестабільне фінанс вання з державно о бю-
джет в столиці отре мож ть приз пинити б дів-
ництво др ої іл и аналізаційно о оле тора. Це
може призвести до численних поривів та аварій на
старих мережах. Отже, вини не за роза розлиття
небезпечних сто ів. Та а сит ація, звісно ж, не
сприятиме проведенню в Києві фінальної частини
Євро-2012. Тим паче, що основні роботи з про ла-
дання оле тора нині тривають поблиз НСК "Олім-
пійсь ий". Том столична влада має намір зверн -
тися до Кабмін з проханням профінанс вати б ді-
вельні роботи вже нинішньо о ро та передбачити
в прое ті держбюджет -2010 на б дівництво др о-
о оле тора 200 млн рн.

Áóä³âíèöòâî äðóãî¿ ã³ëêè êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà ó ñòîëèö³
ï³ä çàãðîçîþ çðèâó. Â ðàç³ ÷åðãîâîãî ïîðèâó øê³äëèâ³ ñòîêè ìî-
æóòü âèëèòèñÿ íà ïîâåðõíþ. Ïðî öå éøëîñÿ ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ
ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âìåòðîáóä” Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî, ñòà-
ðà êàíàë³çàö³ÿ, ñïîðóäæåíà ùå â ø³ñòäåñÿòèõ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ, ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ çàïîâíåíà íå÷èñòîòàìè. “Òîìó â 
1993-ìó ìè ïî÷àëè çâîäèòè óäâ³÷³ á³ëüøèé çà ðàä³óñîì êîëåêòîð-
äóáëåð, ÿêèé ìàº ðîçâàíòàæèòè ³ñíóþ÷ó êàíàë³çàö³þ,— ðîçïîâ³â
â³í. — Ðîáîòè ô³íàíñóâàëè ëèøå ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, ³ ÷åðåç
íåñòàá³ëüí³ñòü ¿õ ê³ëüêà ðàç³â ïðèçóïèíÿëè”. Âîëîäèìèð Ïåòðåí-
êî ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ ïðîéäåíî 8,2 êì ç ïîòð³áíèõ ìàéæå 
10 êì. Àëå çàâåðøåííÿ ðîá³ò çíîâó ï³ä çàãðîçîþ. “×åðåç öå ìîæ-
ëèâà âêðàé ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ,— çàÿâèâ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ “Êè¿â-
ìåòðîáóäó”. — Àäæå íà ñòàðîìó êîëåêòîð³ äåäàë³ ÷àñò³øå òðàï-
ëÿþòüñÿ ïîðèâè, ³ â³í ïðàöþº ïðàêòè÷íî â àâàð³éíîìó ðåæèì³”.
Çà éîãî ñëîâàìè, ÿêáè íå îïåðàòèâí³ ä³¿ êè¿âìåòðîáóä³âö³â, êîò-
ð³ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ä³á ïîñï³ëü ë³êâ³äîâóâàëè îäíó ç àâàð³é, íå-
÷èñòîòàìè çàëèëî á óâåñü Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí. “ßêùî íå âäàñòü-
ñÿ çàê³í÷èòè áóä³âíèöòâî äðóãî¿ ã³ëêè êîëåêòîðà, òàêà ïåðñïåê-
òèâà ÷åêàòèìå íà âñå ì³ñòî,— ïåðåêîíàíèé Âîëîäèìèð Ïåòðåí-
êî. — Äî òîãî æ ï³ä çàãðîçîþ ìîæå îïèíèòèñÿ é ïðîâåäåííÿ ó
ñòîëèö³ ªâðî-2012”. Íàðàç³ áóä³âåëüíèêè ïðàöþþòü ó ðàéîí³ ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé”. Òóò çàëèøèëîñÿ ïðîéòè 150 ì äî 9-ãî ñòîâáó-
ðà. Çàâäÿêè öüîìó â ðàç³ ïîðèâó ìîæëèâèì áóäå ïåðåï³äêëþ÷åí-
íÿ òà ïðîäîâæåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàä³îíó çã³äíî ç ãðàô³êîì. “Ó
ðàç³ íàëåæíîãî ô³íàíñóâàííÿ ìè çìîæåìî â÷àñíî, ïðîòÿãîì äâîõ
ðîê³â, çàâåðøèòè âñå, — çàçíà÷èâ ãîëîâíèé ìåòðîáóä³âåöü Êè-
ºâà. — Ì³ñüêà âëàäà âæå ïîîá³öÿëà ïåðøî÷åðãîâî âèä³ëèòè íàì
80 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, àëå æ öüîãî íåäîñòàòíüî”.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ï³äòâåð-
äèâ íàãàëüíó ïîòðåáó â áóä³âíèöòâ³ îá’ºêòà. Çà éîãî ñëîâàìè,
ì³ñòî íå îòðèìàëî êîøò³â äåðæáþäæåòó-2009, çàïëàíîâàíèõ Êàá-
ì³íîì ó ñòàá³ë³çàö³éíîìó ôîíä³ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é ñòîëèö³,
íà áóä³âíèöòâî êîëåêòîð³â. “Òîìó ìàºìî íàì³ð çâåðíóòèñÿ äî
Êàáì³íó ç ïðîõàííÿì ïðîô³íàíñóâàòè ö³ ðîáîòè ïîòî÷íîãî ðîêó
â áóäü-ÿêîìó ðàç³,— ñêàçàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. — À òàêîæ ïåðåäáà-
÷èòè â ïðîåêò³ äåðæáþäæåòó-2010 íà áóä³âíèöòâî äðóãîãî êîëåê-
òîðà 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”.

Îêð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ éøëîñÿ ³ ïðî ùå îäèí âàæ-
ëèâèé òà ïðîáëåìàòè÷íèé äëÿ ì³ñòà îá’ºêò — ðåêîíñòðóêö³þ
Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ (òàì ùîäîáè ïåðåðîáëÿþòü ïîíàä 
1 ìëí ì êóá. ñòîê³â). Çîêðåìà îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ô³íàíñóâàí-
íÿ öüîãî ïðîåêòó ÷åðåç çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî ïîïåðåäíüî ÿïîíñüêà ñòîðîíà ïîãîäèëàñÿ íàäàòè Êèºâó ò³ëü-
êè çâ’ÿçàíèé êðåäèò. Òîáòî ³íâåñòîð âèä³ëèòü êîøòè, ÿêùî ñòî-
ëèöÿ çàêóïèòü ³ âèêîðèñòîâóâàòèìå ëèøå ÿïîíñüê³ òåõíîëîã³¿ òà
îáëàäíàííÿ. Àëå íàðàç³ ÿïîíñüêà ñòîðîíà íå â çìîç³ íàäàòè Êè-
ºâó òàêèõ òåõíîëîã³é ³ ïîòð³áíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ îíîâëåííÿ
ñòàíö³¿ àåðàö³¿.

“Òîìó ìè ìàºìî íàì³ð ïðîâåñòè ïåðåãîâîðè ç ªÁÐÐ, ÿêèé ìî-
æå âèä³ëèòè ìàéæå 1 ì³ëüÿðä äîëàð³â êðåäèòó, ùîäî ìîæëèâîñò³
ô³íàíñóâàííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÁÑÀ ï³ä ãàðàíò³¿ óðÿ-
äó,— çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. — Äëÿ öüîãî ìè ïîâèíí³ ÿê-
íàéøâèäøå, õî÷à á ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2010 ðîêó, çàâåðøèòè
ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ âàæëèâîãî äëÿ ñòîëèö³ îá’ºêòà”
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Êîæíîìó áóäèíêó 
ïî ïàñïîðòó

Âëàñíèé ïàñïîðò íåçàáàðîì ç’ÿâèòüñÿ â
êîæíîãî ñòîëè÷íîãî áóäèíêó òà éîãî äâîðî-
âî¿ òåðèòîð³¿. Òàì áóäå çàô³êñîâàíî äàí³ ùî-
äî íèí³øíüîãî òåõí³÷íîãî ñòàíó áóä³âë³, çà-
çíà÷åíèé ïåðåë³ê âèêîíàíèõ ðîá³ò òà ñêëà-
äåíèé ïåðñïåêòèâíèé ãðàô³ê ïîòð³áíèõ ðî-
á³ò ³ç áëàãîóñòðîþ, à òàêîæ ïðîïèñàí³ íîð-
ìè ùîäî îïòèìàëüíîãî ñòàíó áóäèíêó.

Ó òàêèé ñïîñ³á ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº ïðè-
âåñòè äî ëàäó âñ³ áóä³âë³ Êèºâà òà çä³éñíþ-
âàòè íàëåæíèé êîíòðîëü çà ¿õ ïîäàëüøèì
áëàãîóñòðîºì.

Íèí³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
ñï³ëüíî ç 60-ìà êðàùèìè àðõ³òåêòîðàìè êðà-
¿íè ðîçðîáëÿþòü ïðîåêò óäîñêîíàëåíîãî ïàñ-
ïîðòó æèòëîâèõ áóäèíê³â. Ï³ñëÿ öüîãî áóäå
ñôîðìîâàíî ïåðøó òà äðóãó ÷åðãè ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é, ùî ïîòðåáóþòü âèêîíàííÿ
ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ.

Îêð³ì òîãî, ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó ðîáî÷ó
ãðóïó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ç îñâ³òëåííÿ òà
ðåêîíñòðóêö³¿ ôàñàä³â áóäèíê³â Êèºâà, ÿêà
ïðàöþº íàä ðîçðîáêîþ ïðîåêòó çîíóâàííÿ
òåðèòîð³¿ ì³ñòà íà òðè ÷àñòèíè òà âèçíà÷èòü
äëÿ êîæíî¿ ³ç íèõ îêðåìó êîëüîðîâó ãàììó
ÿê ôàñàä³â, òàê ³ ñèñòåì äîäàòêîâîãî îñâ³ò-
ëåííÿ.

“Ñïåö³àëüíî äëÿ çðó÷íîñò³ êèÿí òà ãîñòåé
ì³ñòà ó âñüîìó ì³ñò³ çàì³íÿòü òàáëè÷êè ³ç íà-
çâàìè âóëèöü òà íîìåðàìè áóäèíê³â íà ñó-
÷àñí³ø³. Òîæ íåçàáàðîì òàáëè÷êè ç àäðåñà-
ìè áóäèíê³â ³ç ï³äñâ³òêîþ ïåðåñòàíóòü áóòè
ïðèâ³ëåºì öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè Êèºâà, à ñòà-
íóòü çàãàëüíîþ òåíäåíö³ºþ äëÿ ñòîëèö³”,—
çàÿâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ

Ç òðàìâàÿ íà åëåêòðè÷êó
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ïåðåäáà÷àº 
ñïîðóäæåííÿ ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â äî åëåêòðîïî¿çä³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Уже до Ново о ро ияни отри-
мають подар но ви ляді чо-
тирьох с часних станцій на лінії
швид існо о трамвая. Усі з пи-
н ові омпле си б д ть оздоб-
лені по-різном . Більшість із
них — під Євро-2012, інші роз-
риватим ть темати назв існ -
ючих станцій. Для втілення в
життя заплановано о навіть за-
просили спеціальних дизайне-
рів. Р хатися ж ре онстр йова-
ними оліями б д ть новень і
ва они сан т-петерб рзь о о ви-
робництва та змонтовані в сті-
нах Київсь о о завод еле тро-
транспорт . Завершити спор -
дження 10 с часних станцій фа-
хівці мають до Дня Києва. З пе-
ребі ом робіт на лінії швид існо-
о трамвая п'ятницю ознайо-
милися фахівці-транспортни и
на чолі з першим заст пни ом
олови КМДА Денисом Бассом.

Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñ-
íîãî òðàìâàÿ òðèâàþòü â àâðàëüíîìó ðå-
æèì³. Íèí³ òóò ïðàöþþòü ó òðè çì³íè òà
áåç âèõ³äíèõ. Óæå äî ê³íöÿ ðîêó áóä³-
âåëüíèêè ìàþòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ ÷î-
òèðè íîâåíüêèõ ñòàíö³¿. Âèêîíàííÿ çàõî-
ä³â íà âàæëèâîìó òðàíñïîðòíîìó îá’ºêò³
ñòîëèö³ ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðà-
äè ïåðåâ³ðèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî áó-
ä³âåëüíèêè äåìîíòóþòü ñòàð³ êîíñòðóêö³¿
òà âñòàíîâëþþòü íîâ³. Îêð³ì öüîãî, çà-
áóðþþòü ñïåö³àëüí³ ïàë³ äëÿ íàêðèòòÿ çó-
ïèíêîâèõ êîìïëåêñ³â. Ó ï³äçåìí³é ÷àñòè-
í³ ïåðåõîä³â òàêîæ êèïèòü ðîáîòà. Òàì
ñïîðóäæóþòü êàñîâ³ çàëè òà ìîíòóþòü
òóðí³êåòè. Äëÿ îçäîáëåííÿ ñòàíö³é çà-
ïðîñèëè íàâ³òü ñïåö³àëüíó äèçàéíåðñüêó
ãðóïó.

“Äóæå âàæëèâî çáåðåãòè ñòèë³ñòèêó,—
çàçíà÷èâ Äåíèñ Áàññ.— Àäæå âñ³ ö³ îá’-
ºêòè ìè â³äêðèºìî â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè
äî ïðîâåäåííÿ â Êèºâ³ ªâðî-2012. Òîæ
á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ìàòèìóòü ñòèë³ñòèêó ñà-

ìå ôóòáîëüíîãî òóðí³ðó. ²íø³ — ðîçêðè-
âàòèìóòü ³ñòîðè÷íó òåìàòèêó íàçâè ñòàí-
ö³¿”.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé çàçíà÷èâ,
ùî îíîâëåíèìè êîë³ÿìè øâèäê³ñíî¿ ë³-
í³¿ ðóõàòèìóòüñÿ ñó÷àñí³ òðàìâà¿. “Çîê-
ðåìà âàãîíè, ÿê³ âèðîáëåíî â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðç³ òà íà Êè¿âñüêîìó çàâîä³ åëåê-
òðîòðàíñïîðòó,— ñêàçàâ â³í.— Íà ìî-
ìåíò â³äêðèòòÿ ë³í³¿ ìè çàïóñòèìî ùî-
íàéìåíøå 10—11 íîâåíüêèõ òðèñåêö³é-
íèõ òðàìâàéíèõ ïîòÿã³â”. Â³í äîäàâ, ùî
íàâêîëî ñòàíö³é òàêîæ íàâåäóòü ëàä: ðî-

ç³á’þòü ñêâåðè, îáëàøòóþòü äèòÿ÷³ ìàé-
äàí÷èêè.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî, íàïðèêëàä, íà çóïèí-
ö³ “Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ” áóäå ÷èìàëèé òðàíñ-
ïîðòíèé âóçîë. Àäæå íåïîäàë³ê îáëàø-
òóþòü çàë³çíè÷íó ïëàòôîðìó “Áîðùàã³â-
êà”. ×åðåç öå âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïàñàæè-
ð³â çìîæóòü ïåðåñ³ñòè ç òðàìâàÿ íà åëåê-
òðè÷êó ³ äîâîë³ øâèäêî (ïðîòÿãîì 5—10
õâèëèí) ä³ñòàòèñÿ äî ìåòðîïîë³òåíó. Çà-
ãàëîì æå çàâåðøèòè ñïîðóäæåííÿ ñó÷àñ-
íèõ 10 ñòàíö³é ó íàïðÿìêó âóëèö³ Ñòà-
ðîâîêçàëüíî¿ áóä³âåëüíèêè ïëàíóþòü äî
Äíÿ Êèºâà

Ãåíïëàí ïî-ºâðîïåéñüêè
Äî ðîçðîáëåííÿ íàäâàæëèâîãî äîêóìåíòà ñòîëèöÿ çàëó÷àº
âèçíàíèõ çàðóá³æíèõ ôàõ³âö³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Міжнародний симпозі м, при-
свячений об оворенню онцепції
ново о Генерально о план Ки-
єва, відб вся вчора в стінах ме-
рії. В ньом взяли часть про-
відні архіте тори з Німеччини та
Австрії. Вони засл хали інфор-
мацію про проблеми та пер-
спе тиви ново о Генплан сто-
лиці від йо о розробни ів.
Своєю чер ою зар біжні фахівці
розповіли про особливості роз-
вит та их міст, я Берлін, Па-
риж, Відень.

Êîíöåïö³þ íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ñòîëèö³ îáãîâîðèëè â÷îðà â ñò³íàõ
ìåð³¿ ñòîëè÷í³ àðõ³òåêòîðè ðàçîì ³ç çà-
ðóá³æíèìè ôàõ³âöÿìè. Êè¿âñüê³ çîä÷³
îçíàéîìèëè àðõ³òåêòóðíèõ ôàõ³âö³â ³ç
Í³ìå÷÷èíè òà Àâñòð³¿ ç ïðîáëåìàìè òà

ïåðñïåêòèâàìè íîâîãî Ãåíïëàíó ñòîëè-
ö³. Ñâîºþ ÷åðãîþ îñòàíí³ ðîçïîâ³ëè ïðî
ðîçâèòîê òàêèõ ïðîâ³äíèõ ì³ñò ªâðîïè,
ÿê Áåðë³í, Ìþíõåí, Ïàðèæ ³ Â³äåíü. “Ó
ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä íîâèì Ãåíåðàëüíèì
ïëàíîì Êèºâà äëÿ íàñ, éîãî çàìîâíèê³â
³ ðîçðîáíèê³â, äóæå ö³ííèì º òîé ºâðî-
ïåéñüêèé ³ ñâ³òîâèé äîñâ³ä, ÿêèé ìè ìî-
æåìî âèêîðèñòàòè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè
äîêóìåíòà. Öåé ñèìïîç³óì ïîêëèêàíèé
ñàìå ïðåäñòàâèòè íà îáãîâîðåííÿ ñâ³-
òîâèõ ôàõ³âö³â ò³ íàðîáêè ùîäî êîíöåï-
ö³¿, ÿê³ íà ñüîãîäí³ âæå âèêîíàëè ïðî-
åêòóâàëüíèêè”,— çàçíà÷èâ âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè ³ äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ Ñåð-
ã³é Áðîíåâèöüêèé.

Ïðåçåíòóþ÷è ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ ç
ðîçðîáêè êîíöåïö³¿ Ãåíïëàíó ñòîëèö³,
êè¿âñüê³ ôàõ³âö³ ìàëè ïðî ùî ðîçêàçà-
òè. “Íèí³ çðîáëåíî âæå äîâîë³ áàãàòî:
ç³áðàíî âèõ³äí³ äàí³, ïðîàíàë³çîâàíî
îïîðíèé ñòàí òåðèòîð³¿ ì³ñòà ³ ôàêòè÷-
íî îêðåñëåíî òó êàðòèíó, ÿêà ñêëàëàñÿ
íà ñüîãîäí³ ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ÷èííîãî
Ãåíïëàíó ùîäî æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà,

âèêîðèñòàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ çáå-
ðåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü”,— ñêàçàâ
ïàí Áðîíåâèöüêèé.

Òàêèé îáì³í äîñâ³äîì çîâñ³ì íå ïå-
ðåäáà÷àº, ùî Êè¿â ñòàíå ñõîæèì íà
ÿêåñü ºâðîïåéñüêå ì³ñòî. Óí³êàëüí³ñòü
³ ñâîºð³äí³ñòü ñòîëèö³ áóäå çáåðåæíåíî.
“Êè¿â — ì³ñòî ç³ ñâîºþ ³ñòîð³ºþ. Ìè
ïîâèíí³ éîãî ðîçâèâàòè, âèõîäÿ÷è ç ³ñ-
òîðè÷íîãî íàäáàííÿ, ÿêå º íèí³”,— íà-
ãîëîñèâ ïàí Áðîíåâèöüêèé.

Ïðîòÿãîì 2009 ðîêó Êè¿âñüêà ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ðàçîì ³ç ðîçðîáíè-
êàìè Ãåíïëàíó çä³éñíèëà ê³ëüêà â³äðÿ-
äæåíü äî Áåðë³íà, Ìþíõåíà òà Ìîñêâè.
À íàñòóïíîãî ðîêó çàïëàíîâàíî ïî¿çä-
êó äî Â³äíÿ.

“Òå, ùî êè¿âñüêà âëàäà ïðîâîäèòü òà-
ê³ çóñòð³÷³ äëÿ îáãîâîðåííÿ ñâîãî íîâî-
ãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó, ìàº äóæå âàæ-
ëèâå çíà÷åííÿ. Àäæå ï³ä ÷àñ ðîçâ’ÿçàí-
íÿ òðàíñïîðòíèõ ïðîáëåì, çàáóäîâè òà
çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà
áóäü-ÿêèé îáì³í äîñâ³äîì º àêòóàëü-
íèì”,— íàãîëîñèâ àðõ³òåêòîð ³ óðáà-
í³ñò, ðàäíèê ³ç ïèòàíü ì³ñüêîãî ðîçâèò-
êó Â³äíÿ ³ Ïàðèæà Òîìàñ Ç³âåðòñ

Головне правління освіти і на и

висловлює щирі співч ття

Ж равсь ом Віталію Станіславович ,

заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації — начальни

Головно о правління освіти і на и

з привод смерті йо о матері

Ганни Данилівни.

Прийміть наші либо і співч ття

з привод непоправно о оря —

смерті Вашої матері. Пішла з життя

найдорожча та найрідніша для Вас людина.

Неймовірно тяж о пережити та втрат

ожном . Сьо одні, цей важ ий для Вас

час, ми разом з вами низь о схиляємо

олов с орботі.

Вічна їй пам’ять,

і нехай земля б де п хом.

Працівни и
Головно о правління освіти і на и

Коле тив апарат Київсь ої місь ої
державної адміністрації висловлює співч ття

заст пни олови КМДА
Віталію Ж равсь ом

з привод смерті йо о матері,
Ганни Данилівни.

Жодні слова співч ття не поле шать болю
від смерті рідної людини. Втратити матір —
тяж е випроб вання, адже саме мати с про-
водж є своєю т рботою ожен наш ро
від само о почат життя, її образ ні оли

не залишає наше серце.
Шановний Віталію Станіславович ,

цей важ ий для Вас час оле тив Київсь ої
місь ої державної адміністрації низь о схи-
ляє олов с орботі та розділяє ваше оре.

Висловлюємо щирі співч ття
сій Вашій родині.

Головне правління льт ри і мистецтв
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(КМДА) висловлює щире співч ття
заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації
Ж равсь ом В. С.

з привод тяж ої втрати —
смерті йо о матері
Ганни Данилівни.

На лінії швид існо о трамвая б дівельни и демонт ють старі онстр ції з пин ових омпле сів
та встановлюють нові
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Òàðàñ ÄÅÌÓÐÀ: “Äàë³ ö³íè 
âæå íå ïàäàòèìóòü”
Ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ ë³äåð³â òóðá³çíåñó Óêðà¿íè ïðî äèíàì³êó ðèíêó 
òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã

— ßê äåâàëüâàö³ÿ âïëèíóëà íà
ïîïèò òóð³â â Óêðà¿íó ñåðåä ³íî-
çåìö³â?

— Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè,
ê³ëüê³ñòü ³íîçåìíèõ òóðèñò³â
çìåíøèëàñÿ íà 4 â³äñîòêè ïîð³â-
íÿíî ç ïîêàçíèêàìè ìèíóëîãî
ðîêó. Íàñïðàâä³, ç òåîðåòè÷íî¿
òî÷êè çîðó, ïîïèò óíàñë³äîê äå-
âàëüâàö³¿ ìàâ çðîñòè, àëå óêðà¿í-
ñüêèé òóðèñòè÷íèé ðèíîê íå º
ñôîðìîâàíèì, ìàº õàîòè÷íèé õà-
ðàêòåð. Á³çíåñ-òóðèçì íà òåðèòî-
ð³¿ Óêðà¿íè íå ñòàâ äåøåâøèì,
àäæå ö³íè äëÿ â³äïîâ³äíîãî êëà-
ñó êîòóþòüñÿ â ³íîçåìíèõ âàëþ-
òàõ.

— ßê³ ïðîáëåìè º íà òóðèñòè÷-
íîìó ðèíêó Óêðà¿íè?

— Íàïðèêëàä, ç³ðêè ãîòåë³â,
ÿêèõ íå âèçíàþòü ³íîçåìí³ òóðèñ-
òè÷í³ îïåðàòîðè. Êàòåãîðèçàö³ÿ
ãîòåëþ — öå ïèòàííÿ íå ëèøå
êîìôîðòó, à é áåçïåêè — ïîæåæ-
íî¿, ñàí³òàðíî¿, õàð÷îâî¿. ²íîçåì-
í³ òóðîïåðàòîðè íå ìîæóòü ðåêî-
ìåíäóâàòè ñâî¿ì ãðîìàäÿíàì ¿õà-
òè â êðà¿íó, äå íå çàêð³ïëåíî

íîðì áåçïåêè. Íåäîðîçâèíåí³ òà-
êîæ íàö³îíàëüí³ òóðèñòè÷í³
ìàðøðóòè — íåìàº ïîêàæ÷èê³â
àíãë³éñüêîþ, áðàê ³íôîöåíò³â äëÿ
òóðèñò³â.

— ßêèì ÷èíîì òóðèñòè÷í³ îïå-
ðàòîðè Óêðà¿íè ïðîñóâàþòü ñâî¿
ïîñëóãè?

— Âîíè ¿äóòü äî ªâðîïè íà ð³ç-
íîìàí³òí³ âèñòàâêè ³ ïðîïîíóþòü
ñâî¿ ïîñëóãè. Íàìàãàþòüñÿ ñòâî-
ðèòè óí³êàëüí³ ïàêåòè ïîñëóã, ÿê³
ìîæíà “ñêóøòóâàòè” ëèøå â
Óêðà¿í³, íàïðèêëàä, â³éñüêîâèé
òóðèçì — ïîêàòàòèñÿ íà òàíêàõ.
Íàé÷àñò³øå â öüîìó âèïàäêó òà-
êîæ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðîáëåìè ç ãî-
òåëÿìè, íåàäåêâàòíèì ö³íîóòâî-
ðåííÿì. Çâàæàþ÷è íà öå, ïîòåí-
ö³éíî òóðèçì â Óêðà¿í³ º áåç-
óìîâíî ö³êàâèì, à íà ïðàêòèö³
òàê³ ñòðóêòóðí³ òà êîìïëåêñí³
çì³íè òðèâàþòü ïðèáëèçíî 10 ðî-
ê³â.

— ×è äîïîìàãàº äåðæàâà ó ñôå-
ð³ òóðèçìó?

— Â Óêðà¿í³ ñôåðó òóðèçìó äî-

ñ³ óðÿäîâö³ íå ðîçãëÿäàþòü ÿê
áþäæåòîôîðì³âíó. Õî÷à âîíà
îá’ºäíóº ïîíàä 50 ãàëóçåé åêî-
íîì³êè. Íà óòðèìàííÿ òóðèçìó
â 2009 ðîö³ ç áþäæåòó áóëî âè-
ä³ëåíî 2,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà
âñþ êðà¿íó. Òîìó òóðîïåðàòî-
ðè — ÷ëåíè Àñîö³àö³¿ ë³äåð³â
òóðá³çíåñó Óêðà¿íè — âèð³øèëè
âëàñíèì êîøòîì ï³äòðèìàòè
ðîçâèòîê âíóòð³øíüîãî ³ â’¿çíî-
ãî òóðèçìó. ×àñòèíó êîøò³â â³ä
òóð³â, ïðîäàíèõ öèìè îïåðàòî-
ðàìè ÷åðåç òóðàãåíò³â ç³ “Çíà-
êîì ÿêîñò³ ÀËÒÓ” ñïðÿìóþòü íà
ï³äòðèìêó íàö³îíàëüíèõ òóðèñ-

òè÷íèõ ìàðøðóò³â ³ ï³äãîòîâêó
äî òóðèñòè÷íîãî ñóïðîâîäó â³ä-
â³äóâà÷³â ï³ä ÷àñ ªâðî-2012.
Ò³ëüêè ÷ëåíè ÀËÒÓ çà ð³ê çáå-
ðóòü á³ëüø ÿê ì³ëüéîí ãðèâåíü.
ßêùî äîëó÷àòüñÿ ùå 20-30 îïå-
ðàòîð³â, ìàòèìåìî ê³ëüêàì³ëü-
éîííèé ôîíä, ÿêèé äàñòü çìîãó
â³äêðèòè òóðèñòè÷í³ öåíòðè â
ì³ñòàõ, ìàðêóâàòè ìàðøðóòè òî-
ùî. Ïîòåíö³éíó ñóìó ñêëàäíî
íàçâàòè. ª áàãàòî äð³áíèõ, àëå
äóæå âàæëèâèõ ðå÷åé, ùî âæå
äàâíî ïîòð³áíî çðîáèòè, ³, çäàº-
òüñÿ, åë³òà ðèíêó òàêîæ óñâ³äî-
ìèëà öå.

— ßê ôîðìóþòüñÿ ö³íè íà ðèí-
êó?

— Ïóò³âêè íà ïîïóëÿðí³ ìàðø-
ðóòè äî Òóðå÷÷èíè, ªãèïåòó ïðî-
äàâàëè çà ï³âö³íè, ùîá çàõîïèòè
ðèíîê. Çà öèìè íàïðÿìêàìè ùî-
ðîêó â Óêðà¿í³ 600 òèñÿ÷ òóðèñ-
ò³â, ùî ñòàíîâèòü ïîëîâèíó âñüî-
ãî òóðèñòè÷íîãî ïîòîêó. Ãîëîâíà
ïðè÷èíà — íèçüê³ ö³íè. Äåøåâ-
øå òåïåð â³äïî÷èâàòè â Òà¿ëàíä³,
Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ, àëå äàë³ ö³-
íè âæå íå ïàäàòèìóòü

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”

Ô³íàíñîâ³ ðèíêè î÷³êóþòü 
ãðîøåé ÌÂÔ
²íàêøå ãðèâíÿ äåâàëüâóâàòèìå äî 9 ãðèâåíü çà îäèí äîëàð

Гривня зміцніла
Ì³æáàíê³âñüêèé âàëþòíèé ðè-

íîê ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà, 9 ëèñ-
òîïàäà, çàêðèâñÿ êîòèðóâàííÿìè
817,7 UAH/100 USD, îòæå, ãðèâ-
íÿ ïîäåøåâøàëà íà 0,4 %. Åêî-
íîì³ñò êîìïàí³¿ Astrum Invest-
ment Management Îëåêñ³é Áë³íîâ
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî ï³ä-

òðèìêà ãðèâí³ â³äáóâàºòüñÿ çà ðà-
õóíîê íèçüêèõ îáñÿã³â ë³êâ³äíî-
ñò³ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ â áàí-
ê³âñüê³é ñèñòåì³ Óêðà¿íè.

Ó â³âòîðîê, 10 ëèñòîïàäà,
ãðèâíÿ çì³öí³ëà ùîäî äîëàðà íà
0,75 %, çàê³í÷èâøè äåíü êîòè-
ðóâàííÿìè 812,5-814,2 UAH/100
USD. Íà êóðñ ïîçèòèâíî âïëè-

íóëè íîâèíè ùîäî ð³øåííÿ óðÿ-
äó âèêîðèñòàòè ñïåö³àëüí³ ïðà-
âà ïîçèêè, îòðèìàí³ â³ä ÌÂÔ ó
ñåðïí³ — âåðåñí³ äëÿ îïëàòè çà
³ìïîðòîâàíèé Óêðà¿íîþ ãàç ó
ëèñòîïàä³. Âèêîðèñòàííÿ öèõ
ãðîøåé º ñèãíàëîì, ùî óðÿä â³ä-
÷óâàº äåô³öèò ãðîøåé, à öå ïðî-
âîêóº çáåðåæåííÿ òåíäåíö³¿
íèçüêî¿ ãðèâíåâî¿ ë³êâ³äíîñò³ íà
âàëþòíîìó ðèíêó.

Ó ñåðåäó êîðèäîð ãðèâí³ ñòà-
íîâèâ 805-825 UAH/100 USD,
ùî º òèïîâèì äëÿ îñòàíí³õ òðüîõ
òèæí³â. Íàñòóïíîãî äíÿ ãðèâíÿ
íà 0,1 % ïîñëàáøàëà ùîäî äî-
ëàðà.

Çà ðåçóëüòàòàìè òèæíÿ óêðà¿í-
ñüêà âàëþòà çì³öí³ëà íà 0,3 %.
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïðî-
â³â ö³ëüîâèé àóêö³îí äëÿ ïîçè-
÷àëüíèê³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ïðîäàâ-
øè $ 1,65 ìëí äëÿ øåñòè êîìåð-
ö³éíèõ áàíê³â çà êóðñîì 800
UAH/100 USD.

Фондовий рино
зазнав оре цій

Ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà, 9 ëèñòî-
ïàäà, óêðà¿íñüê³ àêö³¿ çðîñëè íà
4 %, ÿê öå â³äáóâàëîñÿ ³ íà ºâðî-
ïåéñüêèõ ðèíêàõ, ï³ñëÿ ð³øåííÿ
âåëèêî¿ äâàäöÿòêè ñòîñîâíî ïî-
äîâæåííÿ ä³¿ ïðîãðàì ñòèìóëþ-
âàííÿ åêîíîì³êè.

Íàñòóïíîãî äíÿ, ó â³âòîðîê,
óêðà¿íñüê³ á³ðæ³ ïðîäîâæèëè
çðîñòàííÿ ïîíåä³ëêà, çá³ëüøèëè-
ñÿ â ñåðåäíüîìó íà 2 %. ²íäåêñ
UX çð³ñ íà 2,24 %, íàïðèê³íö³
äíÿ éîãî çíà÷åííÿ ñòàíîâèëî
1596 ïóíêò³â, à ³íäåêñ ÏÔÒÑ —
íà 1,95 %, 641 ïóíêò.

Îáñÿã òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é
á³ðæ³ ó â³âòîðîê ïîäâî¿âñÿ ïî-
ð³âíÿíî ç ïîíåä³ëêîì, äîñÿãíóâ-
øè 60 ìëí ãðí, à íà ÏÔÒÑ —
çíèçèâñÿ íà 11,2 ìëí ãðí. Ìå-
òàëóðã³ÿ òà ìàøèíîáóäóâàííÿ
ñòàëè ë³äåðàìè çðîñòàííÿ ö³í.

Àêö³¿ ÀâòîÊðàÇó íà Óêðà¿íñüê³é
á³ðæ³ ïîäîðîæ÷àëè íà 13 %, Äî-
íåöüêîãî ìåòàëóðã³éíîãî êîìá³-
íàòó — íà 5 %, Ëóãàíñüêòåï-
ëîâîçó — íà 3,17 %, à Ñóìñüêî-
ãî ÍÏÎ ³ìåí³ Ôðóíçå — íà
3,07 %.

Ó ñåðåäó óêðà¿íñüêèé ôîíäî-
âèé ðèíîê ïðîäîâæèâ çðîñòàí-
íÿ ðàçîì ç³ ñâ³òîâèìè ðèíêàìè,
â ÷åòâåð ðèíêè âòðàòèëè â ñå-
ðåäíüîìó ïî 1 %. Ó ï’ÿòíèöþ
óêðà¿íñüê³ ôîíäîâ³ ðèíêè çíî-
âó çàçíàëè ñïàäó. Òîðãè íà
Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çìåíøèëèñÿ
íà 18 %, äî 21 ìëí ãðí, à îáñÿã
òîðã³â íà ÏÔÒÑ çáåð³ãñÿ íà ð³â-
í³ 11,7 ìëí ãðí. Àêö³¿ ìàøèíî-
áóä³âíîãî ³ åëåêòðîåíåðãåòè÷íî-
ãî ñåêòîð³â âòðàòèëè íàéá³ëüøå.

Íåçâàæàþ÷è íà ñóìíèé ê³-
íåöü òèæíÿ, ó ï’ÿòíèöþ, ïîð³â-
íÿíî ç ïîíåä³ëêîì, ³íäåêñ
ÏÔÒÑ çð³ñ íà 2,7 %, ³íäåêñ
ÓÁ — íà 3,4 %

До не ативних тенденцій на рин т ристичних посл ,
о рім наслід ів фінансовї ризи, додалася ще й пані а
через рип. Та , протя ом останньо о тижня, за слова-
ми представни ів т р омпаній, в'їзних т ристів в У ра-
їн значно поменшало. Ва аються, чи їхати на вітчиз-
няні зимові рорти і самі раїнці. Адже епідемія ви-
р є саме на Західній У раїні. А втім, часни и рин з
оптимізмом дивляться майб тнє і вважають, що за
позитивних мов обся продаж на рин до інця ро
може збільш ватися. Про сит ацію в т рбізнесі "Хре-
щати " розповів президент Асоціації лідерів т ристич-
но о бізнес У раїни Тарас Дем ра.

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Протя ом тор овельної сесії мин ло о тижня амери-
ансь а валюта дещо втратила свої позиції на міжбан-
та на отів овом рин . К рс євровалюти на між-

бан івсь ом рин здебільшо о залишався незмін-
ним, а на отів овом ривні вдалося помітно відво-
ювати свої позиції щодо європейсь их рошей. Ниніш-
ньо о тижня валютний рино очі ватиме новин щодо
подальшої долі редитно о транш від МВФ та новин
зі світових тор овельних майданчи ів, вважають е с-
перти.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці Вайнштейн Галині Мовшевні
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Козятинському, 1 у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 999/999 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо розташу�
вання об’єкта містобудування — будівництва індивідуального
житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Козятинському, 1 у Печерському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 ро�
ку, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, та до детального плану території Пе�
черського району м. Києва, а саме: перевести територію в ме�
жах, визначених зазначеним містобудівним обґрунтуванням,
до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Вайнштейн Галині Мовшевні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Козятинському, 1 у Печерсько�
му районі м. Києва.

4. Передати громадянці Вайнштейн Галині Мовшевні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,09 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у пров. Козятинському, 1 у Печерському районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис�
тування.

5. Громадянці Вайнштейн Галині Мовшевні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконати 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.

5.3. 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).

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 09.06.2008 № 19�7214, комунальної організації
“Центр містобудування та архітектури” від 24.12.2008 № 15�
4020, Київської міської санепідстанції від 28.01.2009 № 462,
управління охорони навколишнього природного середовища
від 12.12.2008 № 071/04�4�22/7162, Головного управління
охорони культурної спадщини від 16.12.2008 № 8607, Дер�
жавної служби з питань національної культурної спадщини від
18.12.2008 № 22�35�35/35.

5.5. Питання майнових відносин вирішувати в установле�
ному порядку.

5.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо винесен�
ня меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготов�
лення документа, що посвідчує право власності на земельну
ділянку.

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

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 поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю “Старкада” договору оренди 

земельної ділянки від 24.05.2007 № 8266600420 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі адміністративного призначення 
з автомобільним паркінгом на вул. Тимірязєвській, 36 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1024/1024 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, враховуючи лист#звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “Старкада” від 02.07.2008 № 24 та витяг з протоколу № 18 засідання по#
стійної комісії Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від
02.12.2008, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років з 25.05.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки на вул. Тимірязєвській, 36 у Печерському
районі м. Києва від 24.05.2007 № 82�6�00420, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою від�
повідальністю “Старкада” на підставі рішення Київської місь�
кої ради від 22.02.2007 № 191/852 “Про передачу земель�
ної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Стар�
када” для будівництва, експлуатації та обслуговування не�
житлової будівлі адміністративного призначення з автомо�
більним паркінгом на вул. Тимірязєвській, 36 у Печерсько�
му районі м. Києва”

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Старкада”:

2.1. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки, зареєстрованого у книзі записів держав�
ної реєстрації договорів від 24.05.2007 № 82�6�00420.

3. 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 Головаченку 
Олександру Васильовичу у приватну власність 

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

у 26му пров. Дачному, 10 у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1008/1008 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 та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Дачному, 10 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Головаченку Олександру Ва�
сильовичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у 2�му пров. Дачно�
му, 10 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Головаченку Олександру Васи�
льовичу, 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 2�му пров. Дачному, 10 у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянину Головаченку Олександру Васильовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 11.09.2008 № 19�11593 та від 31.10.2008 № 09�
13523, Київської міської санепідстанції від 25.09.2008 № 8378,
управління охорони навколишнього природного середовища
від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5679, Головного управління
охорони культурної спадщини від 26.08.2008 № 5719.

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

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

5.6. 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).

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 товариству з обмеженою 
відповідальністю “Історія міста” земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
підпірної стінки та підземного і наземного паркінгів 

(лінійний об’єкт транспортної інфраструктури) 
у пров. Музейному, 12—14 у Печерському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1028/1028 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Історія міста” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання підпірної стінки та підземного і наземного паркінгів
(лінійний об’єкт транспортної інфраструктури) у пров. Му�
зейному, 12—14 у Печерському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “ Історія міста”, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, в довгострокову оренду на 15 років земельну ді�
лянку площею 0,17 га для будівництва, експлуатації та об�
слуговування підпірної стінки та підземного і наземного
паркінгів (лінійний об’єкт транспортної інфраструктури) у
пров. Музейному, 12—14 у Печерському районі м. Києва
за рахунок земель запасу житлової та громадської забу�
дови.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Історія
міста”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
лінні земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ді�
лянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

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

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених

насаджень (висновок попереднього обстеження зелених на�
саджень від 29.08.2008 № 255) та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому порядку.

3.5. 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).

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 01.12.2008 № 09�14524 та від 02.12.2008
№ 09�14540, Київської міської санепідстанції від 29.08.2008
№ 7764, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 04.09.2008 № 05�
09/6221 та від 13.11.2008 № 05�08/6627, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 18.03.2008 № 1696,
Державної служби з питань національної культурної спадщи�
ни від 08.12.2008 № 22�3414/35, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 05.12.2008 № 05�4055.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. 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
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Про передачу громадянину Андріяшу 

Анатолію Михайловичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у 26му пров. Дачному, 11 у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1010/1010 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 та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Дачному, 11 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Андріяшу Анатолію Михайло�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 2�му пров. Дачному,
11 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Андріяшу Анатолію Михайло�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 2�му пров. Дачному, 11 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

5. Громадянину Андріяшу Анатолію Михайловичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

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

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні 
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.09.2008 № 19�11605 та від 31.10.2008
№ 09�13522, Київської міської санепідстанції від 25.09.2008
№ 8383, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5683, Головного
управління охорони культурної спадщини від 09.09.2008
№ 5992.

5.4. 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.

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

5.6. 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).

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 громадянці Головаченко 
Світлані Іванівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у 26му 
пров. Дачному, 8 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1011/1011 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 та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Дачному, 8 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Головаченко Світлані Іванівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у 2�му пров. Дачному, 8 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Головаченко Світлані Іванівні, 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 2�му пров. Дачному, 8 у Деснянському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Головаченко Світлані Іванівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.09.2008 № 19�11596 та від 31.10.2008
№ 09�13534, Київської міської санепідстанції від 25.09.2008
№ 8370, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5676, Головного
управління охорони культурної спадщини від 26.08.2008
№ 5721.

5.4. 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.

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

5.6. 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).

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 Науменку 
Митрофану Степановичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у 26му 

пров. Дачному, 17 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1014/1014 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 та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Дачному, 17 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Науменку Митрофану Степа�
новичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у 2�му пров. Дачно�
му, 17 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Науменку Митрофану Степа�
новичу, 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 2�му пров. Дачному, 17 у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянину Науменку Митрофану Степановичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.09.2008 № 19�11614 та від 31.10.2008
№ 09�13525, Київської міської санепідстанції від 25.09.2008
№ 8366, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5681, Головного
управління охорони культурної спадщини від 09.09.2008
№ 5993.

5.4. 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.

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

5.6. 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).

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 
Берднікову Федору Григоровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд у 26му 
пров. Дачному, 21 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1015/1015 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 та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Дачному, 21 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Берднікову Федору Григоро�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 2�му пров. Дачно�
му, 21 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Берднікову Федору Григоро�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 2�му пров. Дачному, 21 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

5. Громадянину Берднікову Федору Григоровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.09.2008 № 19�11612 та від 31.10.2008
№ 09�13531, Київської міської санепідстанції від 25.09.2008
№ 8361, управління охорони навколишнього природного
середовища від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5675, Головно�
го управління охорони культурної спадщини від 09.09.2008
№ 5994.

5.4. 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.

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

5.6. 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).

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
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Про передачу громадянці Коваленко 
Світлані Григорівні у приватну власність земельної 

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

на вул. Квітки6Основ’яненка, 166а у Голосіївському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1039/1039 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Коваленко Світлані Григорівні
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Квітки�
Основ’яненка, 16�а у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Коваленко Світлані Григорівні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Квітки�Основ’яненка, 16�
а у Голосіївському районі м. Києва за рахунок міських зе�
мель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Коваленко Світлані Григорівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 20.03.2009 № 19�2426, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” ВАТ
“Київпроект” від 25.09.2008 № 1783, Київської міської сан�
епідстанції від 12.11.2008 № 9429, Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в м. Ки�
єві від 17.03.2009 № 05�08/1130, Державної служби з пи�
тань національної культурної спадщини від 03.10.2008 № 22�
2601/9, Головного управління земельних ресурсів від
25.03.2009 № 05�4380.

3.3. 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.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

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

3.6. 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 приватної власності на земельну ділянку.

3.7. 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).

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

5. 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 деякі питання передислокації 
підрозділу відкритого акціонерного товариства 

“Акціонерна компанія “Київводоканал”
Рішення Київської міської ради № 1046/1046 від 25 грудня 2008 року

З метою збереження історичного центру міста Києва, підвищення ефективності використання земель#
них ресурсів та забезпечення перспектив містобудівного розвитку міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити Головному управлінню земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) разом з відкритим акціонерним товариством
“Акціонерна компанія “Київводоканал”:

1.1. З урахуванням виробничих потреб та завдань від�
критого акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Ки�
ївводоканал” опрацювати питання виділення майданчиків
для будівництва сучасного автотранспортного підприємства
та його підрозділів.

2. Доручити відкритому акціонерному товариству “Акціо�
нерна компанія “Київводоканал”:

2.1. Підготувати пропозиції щодо передислокації Автоко�

лони № 1 технічного департаменту — структурного підроз�
ділу відкритого акціонерного товариства “Акціонерна компа�
нія “Київводоканал”, яке знаходиться за адресою: вул. Ста�
ронаводницька, 10, на інші виробничі бази за власні кошти.

2.2. Забезпечити передислокацію з історичного центру
міста Києва не пізніше кінця 2010 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію з питань житлово�комунального господар�
ства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 30.09.2004 № 532/1942 “Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ПЕРША БУДІВЕЛЬНА

КОМПАНІЯ” земельної ділянки для реконструкції 
нежитлової будівлі під житлово6офісний центр 

з об’єктами соціально6культурного призначення, 
подальшої його експлуатації та обслуговування 
на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. “А”) 

у Печерському районі м. Києва”, про продаж земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

“ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” для реконструкції 
нежитлової будівлі під житлово6офісний центр 

з об’єктами соціально6культурного призначення, 
подальшої його експлуатації та обслуговування 
на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. “А”) 

у Печерському районі м. Києва та про відмову у продажу
земельної ділянки сільськогосподарському товариству 
з обмеженою відповідальністю “ТЕРЕМКИ” на Кільцевій

дорозі, 16а у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 945/945 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, частини другої статті 127, статей 128, 134 Земельного кодексу Укра#
їни та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку
продажу земельних ділянок в м. Києві”, розглянувши технічну документацію щодо внесення змін до рі#
шення Київської міської ради від 30.09.2004 № 532/1942, враховуючи листи#звернення сільськогосподар#
ського товариства з обмеженою відповідальністю “ТЕРЕМКИ” від 17.10.2008 № 89 та товариства з обме#
женою відповідальністю “Перша будівельна компанія” від 17.10.2008 № 41, угоду про співробітництво від
03.04.2008 № 33, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
30.09.2004 № 532/1942 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ”
земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі під
житлово�офісний центр з об’єктами соціально�культурного

призначення, подальшої його експлуатації та обслугову�
вання на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. “А”) у Пе�
черському районі м. Києва” в частині площі земельної ді�
лянки, а саме: слова та цифри “площею 0,17 га” замінити
на слова та цифри “площею 0,32 га (в тому числі площею
0,09 га в межах червоних ліній), зокрема:

— площею 0,17 га — за рахунок земель, відведених від�
повідно до рішення Київської міської ради від 30.09.2004
№ 532/1942 “Про передачу товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” земельної ді�
лянки для реконструкції нежитлової будівлі під житлово�
офісний центр з об’єктами соціально�культурного призна�
чення, подальшої його експлуатації та обслуговування на
вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. “А”) у Печерському
районі м. Києва”, право користування якими посвідчено до�
говором оренди земельної ділянки від 18.04.2005 № 82�6�
00289;

— площею 0,02 га — за рахунок земель, відведених від�
повідно до рішення виконавчого комітету Київської міської
Ради депутатів трудящих від 07.12.67 № 2003 “Про відвод

земельної ділянки підприємству п/с В�8117 під будівництво
їдальні на 500 посадочних місць”;

— площею 0,13 га — за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2, літ. “А” у
Печерському районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
5 873 302,00 грн (п’ять мільйонів вісімсот сімдесят три ти�
сячі триста дві гривні 00 копійок) на підставі експертної гро�
шової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість зе�
мельної ділянки від 15.09.2008).

4. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” земельну ділянку площею
0,2300 га за 5 873 302,00 грн (п’ять мільйонів вісімсот сім�
десят три тисячі триста дві гривні 00 копійок) для реконструк�
ції нежитлової будівлі під житлово�офісний центр з об’єкта�
ми соціально�культурного призначення, подальших його екс�
плуатації та обслуговування на вул. Димитрова/Анрі Барбю�
са, 1/2, літ. “А” у Печерському районі м. Києва за рахунок зе�
мель, переданих в оренду згідно з пунктом 1 цього рішення.

5. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” земель�
ної ділянки на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2, літ. “А” у
Печерському районі м. Києва (згідно з додатком).

6. Договір купівлі�продажу земельної ділянки укласти в
двотижневий термін після укладання договору оренди зе�
мельної ділянки.

7. Відмовити у продажу земельної ділянки сільськогос�
подарському товариству з обмеженою відповідальністю 
“ТЕРЕМКИ” на Кільцевій дорозі, 1�а у Голосіївському райо�
ні м. Києва.

8. Зарахувати кошти, сплачені сільськогосподарським то�
вариством з обмеженою відповідальністю “ТЕРЕМКИ” (уго�
да про співробітництво від 03.04.2008 № 33) за земельну
ділянку на Кільцевій дорозі, 1�а у Голосіївському районі м.
Києва згідно з угодою від 03.04.2008 № 33 у сумі
1 327 597,16 грн (один мільйон триста двадцять сім тисяч
п’ятсот дев’яносто сім гривень16 копійок), в рахунок аван�
сового платежу товариству з обмеженою відповідальністю
“ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” за земельну ділянку на
вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2, літ. “А” у Печерському
районі м. Києва.

9. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

9.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу
земельної ділянки площею 0,2300 га на вул. Димитрова/Ан�
рі Барбюса, 1/2, літ. “А” у Печерському районі м. Києва за
ціною та на умовах, визначених цим рішенням, в двотиж�
невий термін від дня реєстрації договору оренди у книзі
записів державної реєстрації договорів.

9.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” в установленому поряд�
ку державний акт на право власності на земельну ділянку.

10. Підпункти 2.5, 2.6, 2.7 пункту 2 рішення Київської
міської ради від 30.09.2004 № 532/1942 викласти в такій ре�
дакції:

“2.5. Передати Головному управлінню житлового забез�
печення виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) 20% загальної площі квартир (крім
службового житла) в цих будинках на підставі пункту 38 рі�
шення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про
бюджет міста Києва на 2008 рік.

2.6. Проектом будівництва житлових будинків передба�
чити місця постійного зберігання автотранспорту (крім від�
критих автостоянок) у кількості, не меншій за одне маши�
номісце на кожні дві квартири в цих будинках.

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

11. Попередити товариство з обмеженою відповідальніс�
тю “ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ”, що право користу�
вання земельними ділянками та право власності на земель�
ну ділянку може бути припинено відповідно до статей 140,
141, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту Прокуратури міста Києва 
від 20.11.08 № 07/16302 вих608 на пункт 33 додатка 2 

до рішення Київської міської ради від 28.08.08 
№ 9362/93 “Про питання оренди об’єктів права 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва” 

Рішення Київської міської ради № 1054/1054 від 25 грудня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест Прокуратури міста Києва від 20.11.08 № 07/1#302 вих#08
на пункт 33 додатка 2 до рішення Київської міської ради від 28.08.08 № 93#2/93 “Про питання оренди об’#
єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва”, вважає неможливим його задо#
волення з нижченаведених підстав.

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, вирішують інші питання місцевого зна#
чення, віднесені законом до їхньої компетенції (стаття 143 Конституції України).

Відповідно до пунктів 1, 5, 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті
28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 № 371/1805,
територіальній громаді міста Києва належить право власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходить#
ся в комунальній власності.

Органи місцевого самоврядування, в даному випадку Київська міська рада, від імені та в інтересах те#
риторіальних громад здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпоряджання об’єк#
тами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’#
єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним осо#
бам, здавати їх в оренду, дозволяти або відмовляти укладати (переукладати) договори оренди (суборен#
ди).

Згідно зі статтею 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, ви#
значених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Враховуючи, що відповідно до рішення Київської міської ради від 27.12.01 № 208/1642 вбудовані не#
жилі приміщення жилого будинку № 25 літ. А на вул. Хрещатик загальною площею 192,6 кв. м належать
до комунальної власності територіальної громади м. Києва та згідно з п. 180 розпорядження Київської місь#
кої державної адміністрації від 22.02.02 № 347 “Про закріплення нежилих будинків та приміщень кому#
нальної власності територіальної громади міста Києва” закріплені за комунальним підприємством “Київ#
житлоспецексплуатація” на праві господарського відання, Київською міською радою було прийнято рішен#
ня про відмову у продовженні терміну дії договору оренди Київській організації ветеранів війни у вбудова#
них нежилих приміщеннях жилого будинку № 25 літ. А на вул. Хрещатик загальною площею 192,6 кв. м.

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, пунктами 1, 5, 6 статті 60, пунктом ЗО статті 26 За#
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,* статтею 28 Статуту територіальної громади міста
Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест Прокуратури міста Києва від
20.11.08 № 07/1�302 вих�08 на пункт 33 додатка 2 до рі�
шення Київської міської ради від 28.08.08 № 93�2/93 “Про
питання оренди об’єктів права комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про наслідки розгляду протесту повідомити Проку�
ратурі міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïåðåäàòè ñêàðáè
íàùàäêàì
Íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà
“Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà” Ìàðèíà Ì³ðîøíè÷åíêî ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó” ïðî ðåñòàâðàö³þ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè

В Андріївсь ій цер ві же
5-й місяць тривають рес-
тавраційні роботи. Корес-
пондент "Хрещати а" з -
стрівся з на овим співро-
бітни ом національно о за-
повідни а "Софія Київ-
сь а", аби довідатися про
перебі реставрації, а та-
ож чи є тамтешніх свя-
щени ів приміщення для
цер овно о сл жіння.

— ßêå ñòàâëåííÿ ÞÍÅÑÊÎ äî
óêðà¿íñüêî¿ ïàì’ÿòêè?

— Àíäð³¿âñüêà öåðêâà º ñêëàäî-
âîþ ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî çàïî-
â³äíèêà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”. Ó 1990
ðîö³ ðàçîì ³ç Êèºâî-Ïå÷åðñüêîþ
ëàâðîþ çàïîâ³äíèê “Ñîô³ÿ Êè¿â-
ñüêà” áóëî âçÿòî íà îáë³ê äî ñïèñ-
êó Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑ-
ÊÎ. Â îñòàíí³ ðîêè òðèâàþòü ïå-
ðåìîâèíè ïðî òå, ùîá Àíäð³¿âñüêà,
à òàêîæ Êèðèë³âñüêà öåðêâè óâ³-
éøëè äî öüîãî ñïèñêó.

Åêñïåðòè ÞÍÅÑÊÎ, ïðè¿õàâ-
øè, îãëÿíóëè îáèäâ³ ñïîðóäè. Êî-
ëè âîíè ï³ä³éøëè ³ ïîáà÷èëè ðîç-
òàøóâàííÿ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè,
ïî-ïåðøå, ó ñòàð³é ÷àñòèí³ Êèºâà,
ïî-äðóãå, íà ïàãîðá³, íà òàêîìó
ñêëàäíîìó ãåîãðàô³÷íîìó ðåëüºô³,
òî ùå çäàëåêó îö³íèëè óí³êàëüí³ñòü
íàøî¿ ïàì’ÿòêè.

Àëå, íà ïðåâåëèêèé æàëü, âîíè
ïîáà÷èëè é óìîâè, â ÿêèõ Àíäð³-
¿âñüêà öåðêâà ïåðåáóâàº íèí³. Àäæå
íåùàäíî åêñïëóàòóºòüñÿ òåðèòîð³ÿ,
ùî ¿¿ îòî÷óº. Òîðãîâåëüí³ ê³îñêè
òà íàìåòè íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâî-
ç³, âåëèêà ê³ëüê³ñòü àâòîìîá³ë³â
íàâêîëî ïàì’ÿòêè, áóä³âíèöòâî íà
Äåñÿòèíí³é âóëèö³, íà Áîðè÷åâî-
ìó òîêó — âñå öå óñêëàäíþº ïî-
òðàïëÿííÿ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè äî
ñïèñêó ÞÍÅÑÊÎ. Òîìó íèí³ âå-
ëèêå ïèòàííÿ, ÷è óâ³éäå âîíà äî
ñïèñêó ö³º¿ âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿,
ïîòðàïèâøè òàêèì ÷èíîì ï³ä ¿¿
ïàòðîíàò.

— À êîëè ïîòðàïèòü äî ñïèñêó
ÞÍÅÑÊÎ, òî ÿê³ ïåðåâàãè ä³ñòàíå
íàøà ïàì’ÿòêà?

— Óñ³ êðà¿íè ñâ³òó ïðàãíóòü, ùîá
¿õí³ ïàì’ÿòêè — áóäü òî óí³êàëüíå
ïðèðîäíå ÿâèùå ÷è çàïîâ³äíèê, ÷è
àðõ³òåêòóðíà ñïîðóäà — ïîòðàïè-

ëè äî ñïèñêó ÞÍÅÑÊÎ. Öå, ïåðø
çà âñå, ïðåñòèæ êðà¿íè ³ ãîâîðèòü
ïðî òå, ùî êðà¿íà ìàº äàâíþ êóëü-
òóðó é äáàº ïðî ñâîº ìèíóëå, à çíà-
÷èòü, âîíà ìàòèìå ï³äòðèìêó ñâ³-
òîâî¿ ñï³ëüíîòè. ß âæå íå êàæó ïðî
ïåðåâàãè äëÿ êðà¿íè ùîäî òóðèñ-
òè÷íîãî á³çíåñó. Àíäð³¿âñüêà öåðê-
âà — â³çèòêà Êèºâà òà é âñ³º¿ Óêðà-
¿íè.

— Íèí³ öåðêâà ïåðåáóâàº íà äîâ-
ãîî÷³êóâàíîìó ðåìîíò³, ÷è íàäîâãî
öå, ³ ÿê ïðîñóâàþòüñÿ ñïðàâè?

— Ïî-ïåðøå, Àíäð³¿âñüêà öåðê-
âà º ìóçåºì óæå á³ëüø í³æ 40 ðî-
ê³â. Ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó âèïîâ-
íèâñÿ 41 ð³ê, ÿê âîíà ñòàëà äåðæàâ-
íîþ ïàì’ÿòêîþ, òîìó ¿¿ ñòàí ï³ä-
òðèìóºòüñÿ íàéêðàùèìè ðåñòàâðà-
òîðàìè Óêðà¿íè. Çàêðèâàºòüñÿ
öåðêâà íà ðåìîíò ÷è í³, ðåñòàâðà-
ö³þ òóò ïðîâîäÿòü ïîñò³éíî. Ùî
ñòîñóºòüñÿ îñòàíí³õ ðåìîíòíî-ðåñ-
òàâðàö³éíèõ ðîá³ò, òî âîíè íàçð³-
âàëè äàâíî. Ìàéæå ñ³ì ðîê³â òðè-
âàëè ðîçìîâè ïðî ðåñòàâðàö³þ ïà-
ãîðáà, íà ÿêîìó ñòî¿òü Àíäð³¿âñüêà
öåðêâà. Íà æàëü, â ðåçóëüòàò³ íå-
äîáðå ïðîäóìàíèõ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò ïàãîðá íàâêîëî õðàìó ïî÷àâ
çñóâàòèñÿ, ùî ìîãëî ñïðè÷èíèòè
ðóéíàö³þ ñàìî¿ öåðêâè. Ï³äãîòîâ-
÷³ ïðîåêòí³ ðîáîòè ðîçïî÷àëèñÿ ó
2008 ðîö³. À áåçïîñåðåäíüî ðåñòàâ-
ðàö³éí³ ðîáîòè — ó ëèïí³ íèí³ø-
íüîãî. Ðîáîòè ö³ ïîëÿãàþòü ó òî-
ìó, ùî çàáèâàþòü ó äâà ÿðóñè ï³ä
öåðêâîþ ³ âçäîâæ Ïåéçàæíî¿ àëå¿
áóðî-íàáèâí³ ïàë³, ÿê³ óêð³ïëþþòü
ïàãîðá. Òàêî¿ ìàñøòàáíî¿ ðåñòàâ-
ðàö³¿ â Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè íå áó-
ëî ùå í³êîëè. Ùîá çàáèòè ïàë³,
çåìëþ â³ä ôóíäàìåíòó õðàìó çíÿ-
ëè ïîâí³ñòþ. Öþ äóæå âàæëèâó ðî-
áîòó êðàùå áóëî á çðîáèòè ùå âë³ò-
êó. Òà ìè ðîçóì³ºìî âñþ ñêëàä-
í³ñòü íèí³øí³õ ÷àñ³â ³ç ô³íàíñó-
âàííÿì.

ßê äîâãî öå òðèâàòèìå, ìåí³
âàæêî ñêàçàòè, àëå îá³öÿëè íàì äî
íîâîãî ðîêó çàâåðøèòè çàáèâàòè
ïàë³ òà ñïîðóäèòè íàâêîëî ôóíäà-
ìåíòó áåðìó — äëÿ ïðîêëàäàííÿ
êîìóí³êàö³é. À çàñèïàòèìóòü çåì-
ëåþ óæå çà òåïëî¿ ïîãîäè, íàïåâ-
íî, âæå â òðàâí³-÷åðâí³ íàñòóïíî-
ãî ðîêó.

— Ó çâ’ÿçêó ç ðåìîíòîì ó öåðêâ³
ïðèïèíèëè áîãîñëóæ³ííÿ?

— ßê ìóçåé öåðêâó çàêðèòî ùå ç
ëèïíÿ 2009 ðîêó, à ùå äî ïî÷àòêó
ëèñòîïàäà âîíà áóëà äîñòóïíîþ äëÿ
â³ðóþ÷èõ. Âëàñíå êàæó÷è, íà áîãî-
ñëóæ³ííÿ ïðèõîäèòü íåáàãàòî ëþ-
äåé. Çàòå äóæå áàãàòî äî öåðêâè ïî-
òðàïëÿº òóðèñò³â, ÿê³ ïðèõîäÿòü ïî-
äèâèòèñÿ íà êðàñó âíóòð³øíüîãî
îçäîáëåííÿ õðàìó ³ ùîá ïîñòàâèòè
ñâ³÷êó. Ìè âæå 8 ðîê³â ñïîñòåð³ãà-
ºìî çà ðåë³ã³éíèì æèòòÿì â Àíäð³-
¿âñüê³é öåðêâ³ — â³äòîä³, ÿê ó 2001-
ìó íàêàçîì Êàáì³íó Óêðà¿íñüê³é
àâòîêåôàëüí³é ïðàâîñëàâí³é öåðê-
â³ áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà áîãîñëó-
æ³ííÿ â öüîìó õðàì³.

Â³äòîä³ õðàì íå ìàâ òóò æîäíî-
ãî âèõ³äíîãî äíÿ. Íàðåøò³, ñëàâà
Áîãó, íèí³, ï³ä ÷àñ ðåìîíòó, öåðê-
âà õî÷ â³äïî÷èíå.

— Êîëè çàâåðøèòüñÿ ðåñòàâðàö³ÿ?
— Âçàãàë³-òî ðàçîì ç ïîâíîþ

ðåñòàâðàö³ºþ ³íòåð’ºðó âñåðåäèí³
öåðêâè ðîáîòè ìàëè çàê³í÷èòèñÿ
çà ïëàíîì ó òðàâí³ 2010 ðîêó. Îä-
íàê çà áðàêîì êîøò³â ³ çà çãàÿíèì
÷àñîì âîíè ðîçòÿãíóòüñÿ íà äîâ-
øèé òåðì³í.

— À öåðêîâíîñëóæèòåë³ íå çâåð-
òàëèñÿ äî ëþäåé çà ïîæåðòâàìè íà
ðåñòàâðàö³þ, ç îãëÿäó íà òå, ùî â
äåðæàâíîìó áþäæåò³ íèí³ áðàêóº
êîøò³â?

— Â ÓÀÏÖ êàæóòü, ìîâëÿâ, íå-
õàé äåðæàâà ïåðåäàñòü íàì êëþ÷³
â³ä öåðêâè, òîä³ ìè äáàòèìåìî ïðî
ðåñòàâðàö³þ. Àëå æ Àíäð³¿âñüêà
öåðêâà — íå ðÿäîâà ðåë³ã³éíà ñïî-
ðóäà. ² îòàê çàïðîñòî ïåðåäàòè óí³-
êàëüíó ïàì’ÿòêó êóëüòóðè ñâ³òîâî-
ãî çíà÷åííÿ — õòî æ íà öå ï³äå? Â
óñüîìó ñâ³ò³ òàê ðîáëÿòü, êîëè òà-
êà ³ñòîðè÷íà ïàì’ÿòêà º ìóçåºì ³
îäíî÷àñíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê
ðåë³ã³éíà ñïîðóäà. Òàì óñ³ äáàþòü
ïðî çáåðåæåííÿ óí³êàëüíèõ ïàì’ÿ-
òîê äëÿ íàùàäê³â.

Ó íàñ ÿêîñü òàê ñêëàëîñÿ, ùî
ìóçåéíèêè ïðàãíóòü çáåðåãòè óí³-
êàëüí³ äåðæàâí³ ñêàðáè, à öåðêîâ-
íèêè ëèøå äáàþòü ïðî òå, ÿê ñêî-
ðèñòàòèñÿ íèìè. Àëå æ íàøå ñï³ëü-
íå çàâäàííÿ ïåðåä ³ñòîð³ºþ — çáå-
ðåãòè íàäáàííÿ â³ê³â. Ìè ïðèéíÿ-
ëè ñêàðáè â³ä ïðåäê³â, òîæ ïîâèí-
í³ ïåðåäàòè ¿õ ³ ñâî¿ì íàùàäêàì

Спіл вався В’ячеслав КОВТУН,
спеціально для “Хрещати а”
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

За рите а ціонерне товариство
“Енер о енер юча омпанія “ДАРтеплоцентраль”
Повідомляє споживачів теплової енер ії, з я ими ладені до овори

на постачання теплової енер ії ви ляді арячої води, про змін та-
рифів з 01.10.2009 ро з ідно з розпорядженням ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
15.10.2009 ро № 1192 “Про затвердження тарифів на теплов енер ію,
встановлення та по одження тарифів на ом нальні, посл и з цент-
ралізовано о опалення”.

З пова ою, адміністрація, ЗАТ “ЕК “ДАРтец”

Дарниць ий районний с д повідомляє про те, що 24 листопада 2009 ро о 9.30 відб деться
роз ляд цивільної справи за позовом Катрич Дмитpa Віталійовича доШахова Івана Михайловича,
Київсь о о місь о о бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’є ти
нер хомо о майна, 3-тя особа: Садове товариство “Бджіл а” про визнання права власності на
садовий б дино .

Шахов Іван Михайлович, я ий проживає м. Києві по в л. Садова, 53, діл. 110, вам необхідно
з’явитися до Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб.
210 для часті справі! Голов ючий с ддя А. О. Мальчен о

Наслід ом неяв и може б ти заочний роз ляд справи!
Обов’яз ово випад неяв и останній зобов’язаний повідомити с д про причини неяв и!

Апеляційний с д м. Києва повідомляє Ісаєн о Т. М., Мойсеєн о Р. А., що
цивільна справа за апеляційною с ар ою Ісаєн а Т. М. на хвал Оболонсь о о
районно о с д м. Києва від 11 серпня 2009 ро в справі за позовом Мойсеєн о
Р. А., я ий діє я правонаст пни Мойсеєн о Н. Г., до Ісаєн а Т. М., Ісаєн о С. М.,
третя особа Головне правління юстиції м. Києві про розподіл спільно о с місно о
майна та визнання права власності на 1/2 йо о частин , призначена до роз ляд
в приміщенні Апеляційно о с д м. Києва (в л. Солом’янсь а, 2-а) на 25 листопада
2009 р. о 15.50.

С ддя Л. Д. У раїнець

Дарниць ий районний с д повідомляє про те, що 26 листопада 2009 ро о 14.00 відб деться
роз ляд цивільної справи за позовом Б лах Оль и Іванівни до Б лах Ми оли Ми олайовича,
Дарниць о о РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві, 3-тя особа: ЖЕД№ 222 Кп “Господар”, Б лах Марина
Ми олаївна, Б лах Ірина Ми олаївна про визнання особи та ою, що втратила право орист вання
жилим приміщенням. Б лах Ми ола Ми олайович, я ий зареєстрований за адресою: м. Київ,
в л. Хар івсь е шосе, 67-а, в. 109, необхідно з’явитися до Дарниць о о районно о с д м. Києва
за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 210 для часті роз ляді справи!

Голов ючий с ддя А. О. Мальчен о.
Наслід ом неяв и може б ти заочний роз ляд справи!
Обов’яз ово випад неяв и останній зобов’язаний повідомити с д про причини неяв и!

Втрачен р л печат ТОВ “МОКС ЕТ ПРОСПЕРЕ” адреса:

03124 Київ, в л. Ми оли Василен а, 7-А (ідентифі аційний номер

34001033) вважати недійсною з 31 серпня 2009 ро .

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2,

серія А, № 505146 на ім’я Шиш Віталія Васи-

льовича вважати недійсним.

Посвідчення дитини, я а постраждала від

наслід ів аварії на Чорнобильсь ій АЕС, серія

Д, № 308224 і в лад № 005110 на ім’я Мов-

чаню Анастасії Ми олаївни вважати недійс-

ними.
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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 2174

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  17 листопада 2009

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó ÷åòâåð ó ðàìêàõ âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ àêö³¿ “Ïî÷óþ êîæíîãî” íà
Ïîäîë³ â³äêðèòî öåíòðàëüíó ãðî-
ìàäñüêó ïðèéìàëüíþ êàíäèäàòà
ó ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à. Òàê³ ñàì³ ïðèéìàëü-
í³ áóäå â³äêðèòî ó êîæíîìó ðàéî-
í³ ñòîëèö³.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî âèáîð÷îãî øòà-
áó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³êòîðà Ñ³â-
öÿ, ðîáîòà öèõ ïðèéìàëåíü ñóò-
òºâî â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä ðîáî-
òè ïðèéìàëåíü ³íøèõ êàíäèäà-
ò³â. Àäæå ó ïàðò³¿ º äîñâ³ä ðîáî-

òè ïàðò³éíèõ ãðîìàäñüêèõ ïðèé-
ìàëåíü, ÿê³ íå ïðèïèíÿëè ñâîº¿
ðîáîòè ï³ñëÿ âèáîð³â. Â³í çàïåâ-
íèâ, ùî âñ³ì íàäàâàòèìóòü âèñî-
êîïðîôåñ³îíàëüíó þðèäè÷íó äî-
ïîìîãó. Ïîñòóïîâî òàê³ ïðèé-
ìàëüí³ ïðàöþâàòèìóòü ó ³íøèõ
ðåã³îíàõ.

Òàêîæ ïàí Ñ³âåöü çàçíà÷èâ, ùî
êîæíà ïðèéìàëüíÿ áóäå ñïðî-
ìîæíîþ íàäàòè äîïîìîãó ùîíàé-
ìåíøå 50 ãðîìàäÿíàì ùîäåííî.
“ßêùî áóäå ïîòðåáà, òî ïðèé-
ìàëüí³ ïðàöþâàòèìóòü ³ ó âå÷³ð-
í³ ãîäèíè, ³ ó âèõ³äí³”,— íàãîëî-
ñèâ êåð³âíèê âèáîð÷îãî øòàáó.

Íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Âà-
ñèëü Ãîðáàëü, â³äêðèâàþ÷è ïðèé-

ìàëüíþ, çàçíà÷èâ, ùî âñ³ çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí â³äïîâ³äíî äî
ãðàô³êà ïðèéîìó, ðîçãëÿäàòèìóòü
äåïóòàòè â³äïîâ³äíèõ ðàéîííèõ
ðàä Êèºâà, äåïóòàòè Êè¿âðàäè òà
íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè â³ä
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

“Çîêðåìà äî öåíòðàëüíî¿ ïðèé-
ìàëüí³ ìîæóòü çâåðòàòèñÿ íå ëè-
øå ìåøêàíö³ ñòîëèö³, à é ³íîãî-
ðîäí³. ¯õí³ çâåðíåííÿ ïðèéìàòè-
ìóòü, ïîò³ì îáðîáëÿòèìóòü ³ íà
êîæíå íàäàâàòèìóòü â³äïîâ³äü”,—
ñêàçàâ Âàñèëü Ãîðáàëü. Ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ, ùî ïðèéìàëüí³ ïðàöþ-
âàòèìóòü íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ³ ¿õ
íå çàêðèþòü ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿

Ñìóãàñòà Êñþøà
Õëîï÷èê Ñàøêî âèãðàâ íà àóêö³îí³ ïðàâî äàòè
ïð³çâèñüêî íîâîíàðîäæåíîìó çåáðåíÿò³
Ðóñëàíà Í²ÊÎËÀªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Правом дати прізвись о
зебреняті в Київсь ом
зоопар с ористався
хлопчи Саш о, отрий
ви рав на а ціоні до 100-
річчя зоосад відповідний
сертифі ат.

Ç³ ñöåíè â³í çàÿâèâ, ùî õîò³â áè
íàçâàòè ëîøà ñâî¿ì ³ì’ÿì, àëå,
êîëè ä³çíàâñÿ, ùî çåáðåíÿ — ä³â-
÷èíêà, ïðîçâàâ òâàðèíêó íà ÷åñòü
ëþáî¿ ñåñòðè÷êè. Òàê ó ñòîëè÷íî-
ìó çâ³ðèíö³ îô³ö³éíî ç’ÿâèëàñÿ
ñìóãàñòà Êñþøà, ÿêó ðàí³øå çáè-
ðàëèñÿ íàçâàòè ïðàâèëüíî, ïî-êî-
íÿ÷îìó, Òåññîþ.

Ïåðåìîæöÿ àóêö³îíó ïîçíàé-
îìèëè ç ï³äîï³÷íèì çåáðåíÿì,
êîòðå íàðîäèëîñü ó ñåðïí³ 2009
ðîêó, ³ Ñàøêî äàâ éîìó ïð³çâè-
ñüêî Êñþøà. Õëîï÷èê âèð³øèâ
íàçâàòè íàøó ñèìïàòÿãó ñâî¿ì
óëþáëåíèì ³ì’ÿì. Êîäîâó íàçâó
Òåññà â³äêèíóëè, à â á³îëîã³÷íó
êàðòêó òâàðèíè, ùî íà÷å ïàñ-
ïîðò, îô³ö³éíî âïèñàëè ³ì’ÿ
Êñþøà. “ßêùî ðàïòîì çåáðåíÿ
ïåðå¿äå äî ³íøîãî çîîïàðêó, òî
öå ïð³çâèñüêî çàëèøèòüñÿ ç íèì
íà âñå æèòòÿ,— ðîçïîâ³ëà êîí-
ñóëüòàíò ç³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³-
ñòþ Ãàëèíà Áóçàí.— Áëàãîä³éíèé
àóêö³îí ç íàãîäè þâ³ëåþ çîîñàäó
ìè ïðîâîäèëè çàäëÿ òîãî, àáè çà-
ëó÷èòè äîäàòêîâ³ êîøòè äëÿ ðîç-
âèòêó çîîïàðêó. Íà æàëü, ãðîøåé
ç³áðàëè íåáàãàòî, àäæå á³ëüø³ñòü
ëîò³â íå êóïèëè — çàìîæíà ïóá-
ë³êà íå çàáàæàëà ÷åêàòè íà ïðî-
âåäåííÿ àóêö³îíó. Ìè çðîáèëè
âèñíîâêè é íàñòóïíîãî ðàçó çì³-
íèìî òàêòèêó. Áóäåìî â ìàéáóò-
íüîìó îð³ºíòóâàòèñÿ íà çâè÷àé-
íèõ ëþäåé, ïðîïîíóâàòèìåìî ö³-
êàâ³, íåäîðîã³ ëîòè. Òîä³ öÿ ñïðà-
âà çðóøèòü ç ì³ñöÿ. Àëå æ ³ öüî-
ãî ðàçó º ðåçóëüòàò. Ìè âïåðøå
çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ ïðîâîäèëè òà-

êèé çàõ³ä ³ ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåí-
íÿ ï³äðàõóâàëè, ùî âäàëîñÿ ç³-
áðàòè ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü”.
Ïðèì³ðîì, âèñòàâëåíà íà àóêö³-
îí êàðòèíà êîøòóâàëà 1200 ãðè-
âåíü, ¿¿ ïðèäáàëè çà 1300 ãðèâåíü.
Îòæå, ìèòåöü îäåðæàâ êîøòè çà
ïðîäàæ, ³ ëèøå 100 ãðèâåíü ä³ñ-
òàëîñÿ çîîïàðêó. Êîëè òåìïåðà-
òóðà ïàäàº íèæ÷å çà êîìôîðòíó,
çåáðè Ãðàíòà ïîñï³øàþòü äî òåï-
ëî¿ ñòàéí³, ó ìèíóëîìó — ïðèì³-
ùåííÿ äëÿ êóëàí³â. Ò³ñíóâàòî òàì
âèõ³äöÿì ³ç ñàâàíè, ÿê³ ïðèáóëè
äî çîîñàäó ç³ Øâåö³¿, ³ç çîîïàð-
êó Áîðàñ. Ö³ êîí³ òåïëîëþáí³,
òîæ ãóëÿþòü, êîëè òåìïåðàòóðà
ïîâ³òðÿ íå íèæ÷à í³æ +5. Õîëîä-
íî¿ ïîðè ðîêó çì³íèëèñÿ çâè÷êè
êîíåé: óë³òêó âîíè çíåìàãàëè ï³ä
ñîíöåì ³ ìàëî ðóõàëèñÿ, à îò çà-
ðàç — öå íåçàáóòí³ âðàæåííÿ äëÿ
â³äâ³äóâà÷³â çîîïàðêó. Íàøîðî-
øåí³ñòü, îáåðåæí³ñòü äèêèõ çâ³-
ð³â ó íèõ ÿñêðàâî ïîì³òíà. Çåá-
ðè íå ðæóòü, ÿê êîí³, ³ íå êðè-
÷àòü, íà÷å â³ñëþêè. Çâóêè, ùî ö³
äèêóíè “âè÷àâëþþòü” ³ç ñåáå,
ñï³ëêóþ÷èñü, íàãàäóþòü ãàð÷àí-

íÿ ëåâà ÷è òèãðà. Ìîæëèâî, ñà-
ìå â öüîìó ðîçãàäêà ¿õíüî¿ íàçâè
“òèãðîêîí³”.

“Êñþøà ãðàéëèâà, ïîëþáëÿº
ñòðèáàòè, á³ãàòè. Ïîêè ùî çà
áóäü-ÿêî¿ íåáåçïåêè õîâàºòüñÿ çà
ìàìó Ñîô³þ. Íåëÿêëèâà. ßêùî
ì³æ ëþäåé ïî÷óº áðóòàëüíó ôðà-
çó, êðèê, ìîæå í³ÿê íå â³äðåàãó-
âàòè àáî æ â³ä³éäå âá³ê. Ïðîáóº
¿ñòè ñ³íî, ëèñòÿ, îâî÷³,— ðîçïî-
â³ëà “Õðåùàòèêó” çàâ³äóâà÷êà
ñåêòîðà êîïèòíèõ Ë³ä³ÿ Ãîí÷àð.—
Ó æåðåá’ÿòêà ñìóæêè íà øê³ð³
ïîêè ùî êîðè÷íåâ³. Ìèíå ùå ï³â-
ðîêó, ä³â÷èíêà ï³äðîñòå, â³äìî-
âèòüñÿ ïèòè ìàòåðèíñüêå ìîëî-
êî, òîä³ ç³éäå ïóøîê ³ ç’ÿâèòüñÿ
õàðàêòåðíå ÷îðíî-á³ëå çàáàðâëåí-
íÿ äî ñàìèõ êîïèò, ÿê ³ ãîäèòüñÿ
öüîìó âèäó çåáð. À ÿê âèðîñòå äî
1,4 ìåòðà çàââèøêè, äåñü 2,4 ìåò-
ðà çàâäîâæêè òà íàáåðå âàãó äî
350 ê³ëîãðàì³â — òîä³ ¿¿ âæå íå-
ìîæëèâî áóäå â³äð³çíèòè â³ä ³í-
øèõ ñàìèöü, õ³áà ùî çà â³çåðóí-
êîì ñìóã. Íàâåñí³ Êñþøà ïåðåé-
äå â îñíîâíå ñòàäî é ãóëÿòèìå ðà-
çîì ç ³íøèìè çåáðàìè”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè äîù. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+8°Ñ, âíî÷³
+3...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +4...+6°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ, âíî÷³ +4...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+5°Ñ,
âíî÷³ +1...+3°Ñ

ВВ ИИ ББ ОО РР ИИ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 17 ëèñòîïàäà
ОВНИ, не зан рюйтеся в себе! Р хайтеся, змінюйте нав олишню об-

станов . Дайте вихід шаленом ент зіазм , я ий личе на волю. Ни-
ні вашим діям потрібен широ ий простір. Робіть се з рандіозним роз-
махом, немає значення де — на ділових чи романтичних теренах. І
нехай во онь бла ородства не з асає, за ним та зас м вало оточен-
ня, особливо ваші любленці! Ди а природа, відвідини храм ч дово
вплин ть на ваш стан д ші.
ТЕЛЬЦІ, я що взялися за нов справ — перед вами “мінне поле”,

не ризи йте даремно, по ладаючись на власн цілеспрямованість,
стій ість, сміливість. Розпочніть день із пош потрібної інформації
(інстр цій, юридичних за онів). Займіться вирішенням подат ових,
митних, фінансових питань, спадщиною. Одна про онс льт йтеся з
омпетентним юристом, лі арем, аналіти ом, ви ладачем, е ономіс-
том, посадовим чиновни ом.
БЛИЗНЯТА, план йте важливі ділові з стрічі, домовляйтеся, онс ль-

т йтеся з юридично рамотними людьми. Це вима атиме від вас дип-
ломатично о хист , самодисципліни та відповідальності. Гн ч ість під
час вирішення принципових питань є д же важливою, ос іль и парт-
нер налаштований повчати вас прем дростям життя та спроб є втя -
н ти в сфер власних інтресів, я і с перечать вашим.
РАКИ, я що занед жаєте, помір йте, чом ?.. Втім, під аз а від ри-

вається д же просто: швидше за все ви пор шили земні та д ховні
за они, співпрацюючи з людьми. Тож не виходьте за межі чинно о юри-
дично о за онодавства та дотрим йтеся Божих заповідей, тоді б де-
те здоровими, ба атими і оханими.
ЛЕВИ, романтична та творча арена б де до ваших посл . Творіть,
охайтеся, розважайтеся, але в мір , дисциплін ючи нестримний азарт.
І пам’ятайте: ожна ра має свої правила і потрібно не хильно їх дотри-
м ватися. Нечесна перемо а стане неможливою, ос іль и з’явиться тре-
тя сторона — незаці авлений і справедливий арбітр. У ділових питаннях
дотрим йтеся офіційно о ети ет і обов’яз ових за онів співпраці.
ДІВИ, о олосіть бій спо сі, що прово є до хаос ! Дім — це с ве-

ренна територія, де домашні не мають права встановлювати свої за-
они, іна ше, о рім поб тово о роз ардіяш та психоло ічно о с м’ят-
тя, нічо о не вийде. Тож візьміть себе в р и і займайтеся своїми спра-
вами. Я що правильно ор аніз єте робот , о реслите оло а т аль-
них завдань, с онцентр єтеся, то намічені плани реаліз ються.
ТЕРЕЗИ, фахівець ви нівро ! Одна знема ати під тис ом вищих

посадовців заради рошей — йти проти долі. Візьміть на себе відпо-
відальність за співробітни ів і втілюйте в життя ці аві ідеї (їх вас хоч
реблю ати). Реалізація власних інтересів вима ає жорст их дій, о-
ловне — не пор ш вати юридично о за онодавства і старанно дотри-
м ватися Небесних приписів.
СКОРПІОНИ випромінюють іпнотичн чарівність, зводячи з роз м

протилежн стать. Утім, справам приділяйте чимало час , а втіхам — лі-
чені хвилини, натомість ор анізованість діях сприятиме а тивізації та-
лант дбайливо о осподаря, рамотно о фінансиста. Раціонально спла-
н йте приб т и та витрати на найближчий місяць, підбийте підс м и. У
професійній сфері висо ий динамічний ритм триватиме до червня, тож
не лін йтеся, а прод тивно працюйте та заробляйте роші.
СТРІЛЬЦІ вист плять в ролі блис чо о оратора, чар ватим ть п б-

лі расномовством, всесторонньою обізнаністю, професіональною
омпетентністю. Цим самим протор єте доро на б дь-я ий олімп.
Мрії про міцний соціальний стат с стан ть реальністю, тіль и знайдіть
товаришів-однод мців, об’єднайтеся на тлі спільних інтересів, бо по-
перед дов отривалий період (2 ро и), де заради др жби доведеть-
ся йти на вели і жертви.
КОЗОРОГИ, Всевишній поч є ваші молитви і від неться! Спові-

д йтеся, айтеся та просіть вас очистити, наставити на шлях добра
та світла, особливо в стос н ах “бать и — діти”, “ ерівни — підле -
лий”. Подр жні стос н и бережіть. Нині (на рі ) вам автономне пла-
вання протипо азано, хіба що взяти ініціатив в свої р и і навчитися
правильно ерм вати заради збереження армонії в шлюбі.
ВОДОЛІЇ, оді воювати, то ра в свої ворота! Насолодж йтеся спіл-
ванням з оточенням, обирайте нових др зів, соратни ів по д х .

Азарт і ці авість армонійно поєдн ватим ться з обачністю, тож ваш
вибір б де правильним. Старт йте з новими прое тами, вст пайте до
л б за інтересами, неформально о співтовариства. Я що з’являть-
ся інтеле т альні (ідейні) захоплення — це ч дово.
РИБИ, спрям йте творче натхнення в професіональн діяльність. Це
зня вашої ар’єри і матеріально о зба ачення. Об оворіть важливі

теми з роботодавцями, запропон йте ці ав ідею, о ресліть план дій.
Др зів не рити йте, бо вони нині є вашими с ворими, але м дри-
ми вчителями, тож поставтеся з ма симальною відповідальністю до
їхніх порад.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Â³êòîð ßíóêîâè÷ 
íàëàãîäæóº çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê ³ç êèÿíàìè

Малень а зебра Ксюша за б дь-я ої небезпе и ховається за мам
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