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МЕГАПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА НОВОЇ
ГІЛКИ МЕТРО
Кр лий стіл на тем : “Київсь ий
метрополітен: проблеми розвит ”

Ì³ë³ö³ÿ ïî÷èíàº áðàòè 
ïðèêëàä ³ç Ëóöåíêà
Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â ÌÂÑ

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни столично о call-центр На-
талія Дань о повідомила "Хрещати ", що
від ромадян продовж ють надходити с ар-
и про неправомірні дії правоохоронців.
Кияни с аржаться на дії людей формі,
р бість і нехт вання правами меш анців
столиці.

Äî ñòîëè÷íîãî call-öåíòðó ïðîäîâæóþòü íàäõîäèòè
ñêàðãè ãðîìàäÿí íà ä³¿ ïðàâîîõîðîíö³â. ßê ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó” êåð³âíèê call-öåíòðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî, ïîò³ê
öèõ çâåðíåíü íå çìåíøóºòüñÿ, ³ âñ³ âîíè ñòîñóþòüñÿ íàä-

çâè÷àéíî âàæëèâèõ ïèòàíü. “Õðåùàòèê” çàòåëåôîíóâàâ
äåêîìó ç òèõ, õòî çâåðòàâñÿ äî ñàll-öåíòðó.

Æóðíàë³ñòàì êèÿíè çàóâàæèëè, ùî, íà ¿õíþ äóìêó, ì³-
ë³ö³ÿ áàéäóæà äî ñêàðã ïðîñòèõ ãðîìàäÿí òà ÷àñòî çà ãðî-
ø³ çàïëþùóº î÷³ íà íåïðàâîâ³ ä³¿. Íàòîì³ñòü îãîëîøåíà
Þð³ºì Ëóöåíêîì áîðîòüáà ç³ çëî÷èíí³ñòþ áàãàòüîõ îáóðþº.
Ó í³é âîíè âáà÷àþòü çäåá³ëüøîãî ãîíèòâó çà “äóòèìè” öèô-
ðàìè ñòàòèñòèêè. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” êèÿíêà Çîÿ
Ðàøèíöåâà, ¿¿ äîíüêó í³áèòî çà íåçàêîííó òîðã³âëþ â ïå-
ðåõîä³ ïðîòðèìàëè çà ´ðàòàìè òðè äîáè. Ïðè÷îìó ðå÷åé,
ÿê³ áóëè â æ³íêè ç ñîáîþ, í³õòî íå ïîâåðíóâ. Çà ñëîâàìè
³íøî¿ ãðîìàäÿíêè, ùî òàêîæ çâåðòàëàñÿ ïî äîïîìîãó, ¿¿
òðè÷³ çàñóäæåíèé çÿòü çà âèíàãîðîäó îòðèìàâ ó ä³ëüíè÷íî-
ãî ïîçèòèâíó äîâ³äêó ïðî ñâîþ ïîâåä³íêó ³ òåïåð âèìàãàº
ó ñóä³ ïîâåðíóòè éîìó îï³êó íàä ìàëîë³òíüîþ äèòèíîþ.

Â³äçíà÷àþòüñÿ ³ äà³øíèêè, ÿê³, ïðàãíó÷è äîãîäèòè íà-

÷àëüñòâó, ïåðåõîäÿòü óñ³ ìåæ³ çäîðîâîãî ´ëóçäó. Òàê, ó
â³âòîðîê, 29 ñ³÷íÿ, ïðàö³âíèê ÄÏÀ Ïåòðî Ìóêøèìåíêî
“çàãóáèâ” ñâ³é àâòîìîá³ëü ÷åðåç ä³¿ ïðàö³âíèê³â ÄÀ², ÿê³
çàáðàëè éîãî ìàøèíó ïîïðè òå, ùî âîíà ñòîÿëà ó äîçâî-
ëåíîìó ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó ì³ñö³. Ïðî êðàñèâå
ãàñëî “Çàêîí îäèí äëÿ âñ³õ” ì³ë³ö³îíåðè ÷îìóñü çãàäóâà-
òè íå ñòàëè. Áàãàòî êèÿí òàêîæ ïåðåêîíàí³, ùî ëþäåé ó
ðàéâ³ää³ëàõ á’þòü, çìóøóþòü ï³äïèñóâàòè ç³çíàííÿ, ³íêî-
ëè ïðîñòî âèìàãàþòü ñòàâèòè ï³äïèñ íà ÷èñòèõ àðêóøàõ
ïàïåðó. Òîæ íå äèâíî, ùî òåëåôîííà ë³í³ÿ ñòîëè÷íîãî
call-öåíòðó ðîçðèâàºòüñÿ â³ä ñêàðã.

Íàòîì³ñòü ñàì³ ïðàâîîõîðîíö³, ñõîæå, ïðîáëåìàìè êè-
ÿí íå äóæå ïåðåéìàþòüñÿ. Ñê³ëüêè ñàìå ëþäåé çâåðíó-
ëèñÿ äî íèõ ç³ ñêàðãàìè íà íåçàêîíí³ ä³¿ ì³ë³ö³¿ â ñ³÷í³,
ó ïðåñ-ñëóæá³ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ó Êèºâ³ “Õðå-
ùàòèêó” ïîâ³äîìèòè íå çìîãëè

2
0

Дії міліціонерів часто ви ли ають нарі ання ромадян, що стає вже надбанням мористів і народно о фоль лор
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Êè¿â çàñàäÿòü 
åêçîòè÷íèìè 
ðîñëèíàìè

“Êè¿âçåëåíáóä” ïî÷àâ ãîòóâàòèñÿ äî âåñ-
íÿíîãî îçåëåíåííÿ ñòîëèö³. Ðîáîòè ïëàíó-
þòü ðîçïî÷àòè ó áåðåçí³. Âïîðÿäêîâóâàòè-
ìóòü êëóìáè äâà ì³ñÿö³. Êð³ì çâè÷íèõ ÷îð-
íîáðèâö³â, áåãîí³¿ òà ïåòóí³¿, íà öåíòðàëü-
íèõ êâ³òíèêàõ ç’ÿâèòüñÿ á³ëüøå êàíí. Ðîç-
ñàäó ñïåö³àëüíî çàìîâèëè ó Í³ê³òñüêîìó áî-
òàí³÷íîìó ñàäó ßëòè. “Ðàí³øå çà ïàðò³éíè-
ìè óñòàíîâêàìè äëÿ ì³ñòà ò³ëüêè ÷åðâîí³ çà-
êóïîâóâàëè, à öüîãî ðîêó â³çüìåìî ð³çíèõ
êîëüîð³â”,— ðàä³º íà÷àëüíèê â³ää³ëó óïî-
ðÿäêóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà ÊÏ
“Êè¿âçåëåíáóä” Âàëåíòèíà Êèÿøêî. Êð³ì
òîãî, íà âóë. Õðåùàòèê âèñàäÿòü ìîëîä³ êàø-
òàíè òà ëèïè. Ó ïàðêàõ òà ñêâåðàõ ç’ÿâëÿòü-
ñÿ ñð³áëÿñò³ òà ãîñòðîëèñò³ êëåíè, ÿëèíè òà
ÿë³âåöü. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ìå-
ðà Äåíèñà Áàññà, ëèøå ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ïëàíóþòü âèñàäèòè ï³âòîðè òèñÿ÷³
íîâèõ äåðåâ. Êóùàìè áèðþ÷èíè, òóÿìè òà
ñï³ðåÿìè ïîâ³äíîâëþþòü æèâ³ ïàðêàíè.
Ïëàíóþòü, ùî ï³ä ÷àñ äâîì³ñÿ÷íèêà ç îçå-
ëåíåííÿ ó ðàéîíàõ â³äáóäóòüñÿ êâ³òêîâ³ ôåñ-
òèâàë³. Êîìïîçèö³¿-ïåðåìîæö³ ðîçì³ñòÿòü íà
ì³ñüêèõ êëóìáàõ

Ñíîóáîðäèñòè 
âëàøòóþòü øîó 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³

Ó÷îðà â ã³ðñüêîëèæíîìó ðîçâàæàëüíîìó
êîìïëåêñ³ “Ïðîòàñ³â ÿð” ðîçïî÷àëèñÿ çìà-
ãàííÿ ñíîóáîðäèñò³â çà êóáîê Êèºâà. Ïî-
ä³áí³ çìàãàííÿ â ñòîëèö³ ïðîõîäÿòü óïåð-
øå. Âîíè òðèâàòèìóòü äî 7 ëþòîãî. Ó÷àñòü
ó çìàãàííÿõ áåðóòü äâ³ êîìàíäè Êèºâà òà
îáëàñò³. Ñïîðòñìåíè îáåðóòü êðàùèõ íà
ñïóñêàõ ç³ ñõèëó ïîîäèíö³ òà â ïàðàëåëüíî-
ìó ñëàëîì³. “Íà ïðîâåäåííÿ çàõîäó ì³ñüêà
âëàäà âèä³ëèëà ìàéæå 6 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Á³ëüøó ÷àñòèíó ãðîøåé ìè çàïëàòèëè çà
îðåíäó êîìïëåêñó, íà ðåøòó çàêóïèëè ìå-
äàë³ òà äèïëîìè äëÿ ïåðåìîæö³â”,— ðîçïî-
â³â Â³êòîð Êàïóñòèíñüêèé ç óïðàâë³ííÿ
ñïîðòó ÊÌÄÀ.

Êð³ì òîãî, åêñòðåìàëüí³ òðþêè íà ñíîóáîð-
äàõ òà ëèæàõ ìîæíà áóäå ïîäèâèòèñÿ 9 ëþ-
òîãî íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. Òàì â³äáóäåòü-
ñÿ “Ñí³êåðñ Óðáàí³ÿ 2008”. Äëÿ áàæàþ÷èõ íå
ëèøå ñïîñòåð³ãàòè, à é ñàìèì ñïðîáóâàòè
òðþêè, íà ñõîäàõ Óêðà¿íñüêîãî äîìó âñòàíîâ-
ëÿòü ñïåö³àëüí³ ïåðèëà. Îäíàê ïðîïóñêàòè-
ìóòü äî íèõ ëèøå çàðåºñòðîâàíèõ ó÷àñíèê³â.
Ñïèñêè ñêëàäàòèìóòü áåçïîñåðåäíüî íà ªâ-
ðîïåéñüê³é ïëîù³ ç 12 äî 15 ãîäèíè. Î÷³êóº-
òüñÿ, ùî ñàìå ä³éñòâî òðèâàòèìå äî äåñÿòî¿
âå÷îðà

Ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê 
íà Ëóê’ÿí³âñüê³é 
íå çàáóäóþòü

Ó÷îðà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè âèð³øèëà ñêàñóâàòè çåìëå-
â³äâ³ä íà âóë. Ëóê’ÿí³âñüê³é, 77. Íà ì³ñò³
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà òà àâòîñòîÿíêè
ÒÎÂ “Ô³ðìà ÄÎÐ²Ñ” ïëàíóâàëà ïîáóäóâà-
òè æèòëîâèé êîìïëåêñ ç ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì. Ïðîòè áóä³âíèöòâà âèñòóïèëè ìåø-
êàíö³ ñóñ³äíüî¿ 9-ïîâåðõîâî¿ “ïàíåëüêè”.
“Ìàéäàí÷èê â³äíîñèòüñÿ äî íàøî¿ ïðèáó-
äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Â³í çíàõîäèòüñÿ íà çñó-
âîíåáåçïå÷íîìó ïàãîðá³, ÿêùî òàì ðîçïî-
÷àòè áóä³âíèöòâî, ó íàñ ïðîñòî çàâàëèòüñÿ
áóäèíîê,— îáóðþºòüñÿ Ñâ³òëàíà Òîëñòóøêî
ç ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè.— À ùå âîíè ñôàëüñè-
ô³êóâàëè ðåçóëüòàòè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü”.
Ðîçãëÿíóâøè ïèòàííÿ, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ âèð³-
øèëè ï³äòðèìàòè ìåøêàíö³â òà ñêàñóâàòè
çåìëåâ³äâ³ä ä³ëÿíêè â 15 ñîòîê, íàòîì³ñòü
âèä³ëèòè êîøòè íà ðåìîíò ñïîðòìàéäàí÷è-
êà. Ïðîåêò ð³øåííÿ ïëàíóþòü âèíåñòè íà
îäíó ç íàéáëèæ÷èõ ñåñ³é Êè¿âðàäè. Äëÿ áó-
ä³âíèöòâà êîìïàí³¿ “Äîð³ñ” çàïðîïîíóþòü
³íøó ä³ëÿíêó

Àíîíñ
Завтра о 13.00 дире тор КП “Київтранс-

пар сервіс” Олена Поліщ розповість про
сі проблеми пар вання місті. Спіл ван-
ня відб ватиметься форматі інтернет- он-
ференції на сайті азети “Хрещати ”. Запи-
тання можна поставити за адресою
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Çà ïàðêóâàííÿ âîä³é 
çàïëàòèòü òàëîíîì

Íå ìèíóëî é ðîêó, â³äêîëè
ì³ñüêà âëàäà âçÿëàñÿ çà âïðî-
âàäæåííÿ ó ì³ñò³ áåçãîò³âêî-
âî¿ ñèñòåìè îïëàòè çà ïàðêó-
âàííÿ. Ñïðàâó çðîáëåíî: ç 1
ëþòîãî ó ì³ñò³ ìîæíà ñïëà÷ó-
âàòè çà ïàðêóâàííÿ, ïðèäáàâ-
øè ñïåö³àëüíèé òàëîí íà ãî-
äèíó, äåíü àáî æ ì³ñÿöü. Ó÷î-
ðà êèÿíè â ñò³íàõ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ îáãîâîðèëè íà ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàííÿõ íîâîââåäåííÿ ó
ñèñòåì³ ïàðêóâàííÿ.

Ð³çíÿòüñÿ àáîíåíòí³ òàëîíè
ùå é çà çîíîþ ïàðêóâàííÿ:
íàéäîðîæ÷³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà,
íàéäåøåâø³ — äëÿ îêîëèöü, ³
ñåðåäíÿ âàðò³ñòü äëÿ òåðèòîð³¿
äîâêîëà öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà. Äî ÿêî¿ çîíè íàëåæèòü
âàøå çâè÷íå ì³ñöå ïàðêóâàííÿ,
ìîæíà ïîáà÷èòè íà ñõåì³ “Êè-
¿âïàñòðàíñïàðêñåðâ³ñó”. Ïðè-
äáàòè êâèòêè íà ñüîãîäí³ ìîæ-
íà ó ìåðåæàõ “Êè¿âïàñòðàíñó”,
“Ñîþçäðóêó”, “Êè¿âñüêîãî ìåò-
ðîïîë³òåíó”, “Óêðïîøòè” òà íà
àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³ÿõ “Êëî
Îéë” òà “Ëóêîéë”.

“Ãîëîâíà ìåòà âïðîâàäæåí-
íÿ áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè —
ùîá æîäíà êîï³éêà, ÿêó ñïëà-
÷óþòü êèÿíè, íå ïîòðàïèëà
êîìóñü äî êèøåí³, à éøëà íà
ðîçâèòîê äîð³ã, áóä³âíèöòâî
ïàðê³íã³â òà ³íø³ ïîòðåáè”,—
ïîÿñíèëà çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Ùå
äî ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ì³ñüêî-
ãî ïàðêóâàëüíèêà ÊÏ “Êè-
¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”, ìàøèíî-
ì³ñöå ó ðàéîíàõ, çà çâ³òí³ñòþ,
äàâàëî 38 ãðí íà ì³ñÿöü. Ó
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ³” öå
ì³ñöå ïðèíîñèòü 380 ãðí íà
ì³ñÿöü. “ßêùî ðàí³øå ðàéîíè
ïðèíîñèëè äî áþäæåòó 600—
700 òèñ. ãðí íà ì³ñÿöü, òî çà
òàêó æ ê³ëüê³ñòü ïàðêóâàëüíèõ
ì³ñöü ìè î÷³êóºìî íàäõîäæåíü
ìàéæå 10 ìëí ãðí”,— çàçíà-
÷èëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Ïðè¿õàâøè íà ïàðêóâàëü-
íèé ìàéäàí÷èê, âîä³é ðîáèòü
ó ñâîºìó òàëîí³ ïîçíà÷êè ïðî
ïî÷àòîê ïàðêóâàííÿ òà ðîçì³-
ùóº éîãî ï³ä ëîáîâèì ñêëîì.
ßêùî íà ïðèïàðêîâàíîìó àâ-

òî ïàðêóâàëüíèê íå ïîáà÷èòü
òàëîíà ç ïîçíà÷êîþ, àâòîìî-
á³ëü çàáëîêóþòü. Çãîäîì âîä³é
çìóøåíèé áóäå îïëàòèòè âàð-
ò³ñòü ïàðêóâàííÿ ³ 100 ãðí çà
ðîçáëîêóâàííÿ àâòî.

Ç áåðåçíÿ ñïëà÷óâàòè çà
ïàðêóâàííÿ ìîæíà áóäå ùå é

÷åðåç ìîá³ëüíèé òåëåôîí, íà-
ä³ñëàâøè ñìñ íà ñïåö³àëüíèé
íîìåð. À äî ê³íöÿ ðîêó â 30
ì³ñöÿõ íàéá³ëüøî¿ ãóñòîòè
ïàðêóâàíü âñòàíîâëÿòü ïàðêî-
ìàòè, ÿê³ äîçâîëÿòü ðîçðàõîâó-
âàòèñÿ ÷åðåç ñìàðòêàðòêè ÷è
ãîò³âêîþ

Ірена Кільчиць а розповіла иянам про нов систем без отів ової оплати посл за пар вання

Ó Êèºâ³ ââåëè áåçãîò³âêîâó îïëàòó ïîñëóãè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора ияни об оворю-
вали процес переход
на без отів ов оплат
за пар вання. Це до-
поможе вивести роші
з тіні, я і сплач ють за
посл . Я що раніше
машиномісце нібито
приносило до місь о о
бюджет всьо о 38 рн
на місяць, то нині —
380 рн.

Óêðà¿íñüê³ ì³ñòà âèéøëè
íà ô³í³ø
Ø³ñòü ì³ñò, äå â³äáóäóòüñÿ ìàò÷³ ªâðî-2012, â÷àñíî 
çàòâåðäèëè ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè äî ô³íàëó ÷åìï³îíàòó

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ â Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè éøëîñÿ ïðî ï³äãîòîâêó äåðæàâè
³ çîêðåìà ñòîëèö³ äî êîíòèíåíòàëüíîãî
÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó â 2012 ðîö³. Äâà
òèæí³ òîìó Ïðåçèäåíò çàÿâèâ ïðî òå, ùî
äî ê³íöÿ ñ³÷íÿ âñ³ ø³ñòü ì³ñò, äå â³äáó-
äóòüñÿ ô³íàëüí³ ìàò÷³, ìàþòü çàâåðøèòè
ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè, àáè âæå ó ëþòîìó
ðîçïî÷àòè ðîáîòè. Êè¿â çðîáèâ öå â÷àñ-
íî. Ñàìå 31 ñ³÷íÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè
ïðèéíÿëè çà îñíîâó “Ïðîãðàìó ï³äãîòîâ-

êè òà ïðîâåäåííÿ ó Êèºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñ-
òèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè-2012 ç ôóòáîëó”.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, ïðîãðàìó
ðîçðîáëåíî íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ êîîð-
äèíàö³éíî¿ ðàäè, ÿêó î÷îëþº Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè. “Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ïðîãðàìè
Êè¿âñüêà ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ïðîâåëà
äåòàëüíèé àíàë³ç ïîêàçíèê³â ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà, îö³íèëà áþ-
äæåòí³ ìîæëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè çàëó÷åí-

íÿ êðåäèòíèõ òà ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóð-
ñ³â”,— ñêàçàâ â³í. ² äîäàâ, ùî ì³ñòó âäà-
ëîñÿ âêëþ÷èòè â “Äåðæàâíó ö³ëüîâó ïðî-
ãðàìó ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç
ôóòáîëó ó 2012 ðîö³” 3 ìëðä ãðí, çîêðå-
ìà íà 2008 ð³ê ïåðåäáà÷åíî 718 ìëí ãðí.

Çàãàëîì æå çà ÷îòèðè ðîêè ï³äãîòîâêè
äî êîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíàòó ïîòð³á-
íî îñâî¿òè ìàéæå 38,5 ìëðä ãðí. Ç íèõ çà
ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó — 3 ìëðä
ãðí, ì³ñöåâîãî — 18 ìëðä ãðí òà ³íøèõ
êîøò³â (êðåäèòè ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çà-
ö³é, ³íâåñòèö³éí³ ðåñóðñè) — 17,5 ìëðä
ãðí. Îêð³ì öüîãî, êè¿âñüêà âëàäà ðîçðà-
õîâóº çàëó÷èòè äîäàòêîâî 12,9 ìëðä ãðí ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó çà ðàõóíîê âíåñåí-
íÿ çì³í äî äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Äîêëàäí³øå ïðî â÷îðàøíº çàñ³äàííÿ
óðÿäó ÷èòàéòå â íàñòóïíèõ íîìåðàõ “Õðå-
ùàòèêà”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Кабміні представни и міст У раїни об оворювали першо-
чер ові заходи, я і мають розпочатися в рам ах під отов и раїни
до Євро-2012. Зо рема, йшлося про шляхи вирішення омпле с
завдань, я і наразі стоять перед шістьма містами, в я их відб -
д ться матчі онтинентальної першості. Київ вчасно завершив про-
рам під отов и до онтинентальної першості.

рн/ од. рн/день рн/місяць

1 зона (центр) 7 21 294

2 зона 5 15 210

3 зона (о олиці) 3 9 126

Òàëîíè öåíòðàëüíî¿ çîíè ä³þòü â óñüîìó ì³ñò³. Òàëîíè
ñåðåäíüî¿ çîíè íå ä³þòü ëèøå ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³. Ä³ÿ
òàëîí³â òðåòüî¿ çîíè ïîøèðþºòüñÿ ëèøå íà îêîëèö³ ì³ñòà.
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Ó÷îðà Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïðî-
â³â ï³êåòóâàííÿ ç ìåòîþ â³äñòîÿòè ïðèì³-
ùåííÿ Ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòåêè ³ìåí³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè â³ä çàç³õàíü Â³äêðèòîãî àêö³îíåð-
íîãî òîâàðèñòâà “Óêðãàçïðîåêò”. ßê óæå ïî-
â³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, êåð³âíèöòâî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà ìàº íàì³ð ïîçáàâèòè
á³áë³îòåêó ïðèì³ùåííÿ, ÿêå âîíà çàéìàº âæå
ïîíàä 30 ðîê³â. Ïîì³÷íèê ïðåñ-ñåêðåòàðÿ
ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â Êè-
¿âðàä³ Îëüãà Âëàñîâà çàçíà÷èëà “Õðåùàòè-
êó”, ùî ¿¿ ïîë³òè÷íà ñèëà âèìàãàº, ùîá ÂÀÒ
“Óêðãàçïðîåêò” ïðèïèíèëî ðåéäåðñüêó àòà-
êó íà Ïóáë³÷íó á³áë³îòåêó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè. “Â 1996 ðîö³ ìèíóëîþ âëàäîþ áóëî
óõâàëåíå íåçàêîííå ð³øåííÿ ùîäî âêëþ-
÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ á³áë³îòåêè äî ñêëàäó
ìàéíà, ùî ï³äëÿãàº ïðèâàòèçàö³¿. Íèí³ ñåê-
ðåòàðåì Êè¿âðàäè Îëåñåì Äîâãèì óõâàëåíî
ð³øåííÿ ïðîäîâæèòè ðîçãëÿä ö³º¿ ñïðàâè ³
íàðåøò³ ç’ÿñóâàòè òå, ùî öå áóëî íåçàêîí-
íî”, — çàÿâèëà âîíà.

Äèðåêòîð Ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòåêè ³ìåí³ Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè Ëþäìèëà Êîâàëü÷óê ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó”, ùî ïðèì³ùåííÿ áóëî âíåñ-
êîì íà ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì³ñòà Êèºâà çà íàäàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ï³ä áóä³âíèöòâî ñïîðóäè “Óêðãàçïðîåêòó”.
Àëå ùå òðè ðîêè òîìó “Óêðãàçïðîåêò” ïî-
÷àâ âèìàãàòè ïî ï’ÿòíàäöÿòü äîëàð³â çà êî-
æåí ³ç ñòà ñ³ìäåñÿòè êâàäðàòíèõ ìåòð³â áó-
ä³âë³. Çàâäÿêè âòðó÷àííþ ïðåäñòàâíèê³â
Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â òîä³
âäàëîñÿ â³äñòîÿòè ïðèì³ùåííÿ. Íàðàç³
çä³éñíþþòü íîâó àòàêó. “Óêðãàçïðîåêò”
îñòàííüîþ äàòîþ ïåðåáóâàííÿ á³áë³îòåêè â
ïðèì³ùåíí³ íàçèâàâ 31 ãðóäíÿ ìèíóëîãî 
ðîêó. 

Íèí³ ÷åðåç â³êíà ïîñò³éíî çàãëÿäàþòü íå-
â³äîì³ ëþäè, ùî îáãîâîðþþòü ìîæëèâîñò³
çàì³íè çàìê³â, ïåðåïëàíóâàíü òà ðóéíóâàí-
íÿ ñò³í. Ùîá çàïîá³ãòè çàõîïëåííþ ïðèì³-
ùåííÿ, íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Ñâ³òëàíà Çîð³íà âæå
ðîçïîðÿäèëàñÿ ïîñèëèòè îõîðîíó á³áë³îòå-
êè. Ïðîòå, ñõîæå, âðÿòóâàòè êíèãîçá³ðíþ
äëÿ êèÿí òåïåð çìîæóòü ëèøå äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè, ÿê³ ìàþòü ïîñòàâèòè íà ì³ñöå çíà-
õàáí³ëèõ á³çíåñìåí³â

Анатолій ВЕРЯГІН

Ó÷îðà ÷ëåí ôðàêö³¿ ÊÏÓ ó Âåðõîâí³é Ðà-
ä³ Ñåðã³é Ãìèðÿ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî éîãî ïîë³òè÷íà ñèëà íàïîëÿãàòèìå, ùîá
ïàðëàìåíò â³äïðàâèâ ó â³äñòàâêó ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³ÿ Ëóöåíêà ó çâ’ÿçêó
ç íàïàäîì îñòàííüîãî íà ìåðà Êèºâà Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî. “Ö³ ïèòàííÿ ïîâèíåí
âèð³øóâàòè ïàðëàìåíò ó ïåðøó ÷åðãó. Ïî-
âåä³íêà Þð³ÿ Ëóöåíêà çàñëóãîâóº â³äñòàâ-
êè — áèòèñÿ ëþäèí³, ÿêà ïåðåáóâàº íà òà-
ê³é ïîñàä³, ïðèíàéìí³ íåãàðíî. Çà Êîíñòè-
òóö³ºþ Âåðõîâíà Ðàäà ìîæå â³äñòîðîíèòè
áóäü-ÿêîãî ì³í³ñòðà. Ïèòàííÿ â òîìó, ó êî-
ãî áóäå á³ëüø³ñòü ³ ÿê³ ð³øåííÿ âîíà ïðèé-
ìàòèìå. Ïðè÷îìó, ÿêà á íå áóëà ñòâîðåíà
êîì³ñ³ÿ, ÿê³ á íå áóëè îáñòàâèíè, î÷åâèä-
íî, ùî áèòè ëþäåé íå ìîæíà”,— ââàæàº
ïàí Ãìèðÿ. Ïðîòå äåïóòàò â³ä ÊÏÓ ñóìí³-
âàºòüñÿ ó øâèäêîìó âèð³øåíí³ öüîãî ïè-
òàííÿ, çâàæàþ÷è íà ³ñíóâàííÿ “ïîìàðàí-
÷åâî¿” á³ëüøîñò³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Çà òà-
êèõ óìîâ äåïóòàò-êîìóí³ñò çàêëèêàâ äðà-
ò³âëèâîãî ì³í³ñòðà íå ÷åêàòè, êîëè ó ïàð-
ëàìåíò³ íàçáèðàºòüñÿ êðèòè÷íà ìàñà íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â, à ñàìîìó ïîäàòè ó â³ä-
ñòàâêó. “Ïî-õîðîøîìó, ïàí Ëóöåíêî ñàì
áè ìàâ ï³òè ó â³äñòàâêó”, — çàçíà÷èâ Ñåð-
ã³é Ãìèðÿ

Єв еній ДИКИЙ
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Êèÿíè 
çàõèùàþòü 
äóõîâí³ñòü 
â³ä á³çíåñìåí³â

Þð³é Ëóöåíêî çàòðèìóº
Ïðåçèäåíòà

Âåñü ó÷îðàøí³é äåíü äî ï³çíüîãî âå÷îðà
ë³äåðè ïàðëàìåíòñüêèõ ôðàêö³é çà äîïî-
ìîãîþ ãëàâè äåðæàâè íàìàãàëèñÿ çíàéòè
êîìïðîì³ñ, ÿêèé áè äîçâîëèâ ðîçáëîêóâà-
òè ðîáîòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Îïîçèö³ÿ íå õî-
÷å ÷óòè ïðî ÍÀÒÎ äî ïðîâåäåííÿ âñåóêðà-
¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ç öüîãî ïèòàííÿ, à
òàêîæ ïðîïîíóº ñòâîðèòè òèì÷àñîâó ñë³ä-
÷ó êîì³ñ³þ, ÿêà ðîçñë³äóâàòèìå íàïàä Þð³ÿ
Ëóöåíêà íà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ñàìå
íà òàêèõ óìîâàõ ðåã³îíàëè ïîãîäæóâàëèñÿ
ðîçáëîêóâàòè òðèáóíó òà çàñëóõàòè ïîñëàí-
íÿ Ïðåçèäåíòà. “Ñïî÷àòêó Âåðõîâíà Ðàäà
ïîâèííà ðîçãëÿíóòè ïîñòàíîâó ùîäî 

ÍÀÒÎ ³ Ëóöåíêà. ßêùî ïðîãîëîñóþòü, òî-
ä³ ìè ðîçáëîêóºìî òðèáóíó”,— ïîâ³äîìè-
ëà “Õðåùàòèêó” ðåã³îíàëêà Ãàííà Ãåðìàí.
Ë³äåð ÊÏÓ Ïåòðî Ñèìîíåíêî ï³ä ÷àñ çó-
ñòð³÷³ ë³äåð³â ôðàêö³é ³ç Ïðåçèäåíòîì ó
ñâî¿õ âèìîãàõ ï³øîâ ùå äàë³ ³ çàÿâèâ ïðî
ïîòðåáó íåãàéíî¿ â³äñòàâêè ì³í³ñòðà Þð³ÿ
Ëóöåíêà. Âêðàé íåãàòèâíî îö³íþþòü âèò³â-
êè ïàíà Ëóöåíêà ³ ó Áëîö³ Ëèòâèíà. “Òàê³
ðå÷³ äèñêðåäèòóþòü óñþ âëàäíó ñèñòåìó, â
òîìó ÷èñë³ é ïðàâîîõîðîííó. ßêùî ì³í³ñòð
âíóòð³øí³õ ñïðàâ âäàºòüñÿ äî ïîáèòòÿ ³í-
øî¿ ëþäèíè, ÷îìó á äî öüîãî íå âäàâàòè-
ñÿ ñåðæàíòó”,— âèñëîâèâ “Õðåùàòèêó”

ñâîº îáóðåííÿ äåïóòàò â³ä Áëîêó Ëèòâèíà
Îëåã Çàðóáèíñüêèé.

Óæå ï³ä âå÷³ð íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî
Â³êòîð Þùåíêî âèð³øèâ ïðèñòàòè íà âè-
ìîãè îïîçèö³¿ ³ íå ïðîòè âèãîëîñèòè ñâîþ
ïðîìîâó ï³ñëÿ ðîçãëÿäó öèõ ïèòàíü. ×àñó
íà ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â ³ç ì³í³ñòðîì ó ãëà-
âè äåðæàâè íåìàº, àäæå çàâòðà â³í ìàº â³ä-
ëåò³òè äî Æåíåâè, ùîá îñîáèñòî áóòè ïðè-
ñóòí³ì ï³ä ÷àñ ïðèéîìó Óêðà¿íè äî ÑÎÒ.
Äëÿ Â³êòîðà Þùåíêà ïîòðåáà ó â³äíîâëåí-
í³ ðîáîòè ïàðëàìåíòó ïîâ’ÿçàíà ïåðåäóñ³ì
³ç îçâó÷åííÿì ñâîãî ùîð³÷íîãî ïîñëàííÿ äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Âæå â³äîìî, ùî êëþ÷îâè-
ìè ïðîïîçèö³ÿìè ãëàâè äåðæàâè äî äåïó-
òàò³â ñòàíå øâèäêå äîîïðàöþâàííÿ Äåð-
æàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà 2008 ð³ê, à òà-
êîæ ðîçðîáêà íîâî¿ ïîë³òèêè ïðèâàòèçàö³¿.
Êð³ì òîãî, ïàí Þùåíêî ìàº íàì³ð çàêëè-
êàòè Âåðõîâíó Ðàäó çàáåçïå÷èòè ïîâíîö³í-
íå ôóíêö³îíóâàííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè òà âðåãóëþâàòè ðîáîòó Âèùî¿
ðàäè þñòèö³¿. Àëå ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íàðîä-
íèìè îáðàíöÿìè Ïðåçèäåíò çìîæå ëèøå
ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî êîàë³ö³ÿ íå çàâàæà-
òèìå îïîçèö³¿ ðîçñë³äóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Þð³ÿ
Ëóöåíêà

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учорашній брифін се ретаря
РНБО Раїси Бо атирьової неспо-
дівано став ла м сом неп бліч-
ності раїнсь ої політи и. Зачи-
тавши з папірця основні тези,
я і об оворювали на засіданні
Радбез , пані Бо атирьова з по-
ч ттям ви онано о обов'яз за-
лишила ж рналістів на самоті
розмір ов вати над поч тим.

Ó÷îðà ñåêðåòàð ÐÍÁÎ Ðà¿ñà Áîãàòèðüî-
âà ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì ïðî ùî ñàìå
éøëîñÿ íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ ÐÍÁÎ.
Çàïðîñèâøè íà Áàíêîâó ïðåäñòàâíèê³â
ÇÌ², ïàí³ Áîãàòèðüîâà çà÷èòàëà òåçè ìàé-
æå íå â³äðèâàþ÷èñü â³ä ïàï³ðöÿ òà øâèä-
êî çíèêëà çà äâåðèìà, íà ïðåâåëèêèé æàëü
ïðèñóòí³õ æóðíàë³ñò³â, ÿê³ ìàëè ïðî ùî
ñïèòàòè ñåêðåòàðÿ ÐÍÁÎ.

Ñâ³é âèñòóï ïàí³ Áîãàòèðüîâà â îñíîâ-
íîìó ïðèñâÿòèëà ïèòàííþ ÿäåðíî¿ áåçïå-
êè. “Âî÷åâèäü, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïî-
òð³áíî áóäå óõâàëþâàòè ð³øåííÿ ïðî çà-
âåðøåí³ñòü ðåñóðñó ÿäåðíèõ ðåàêòîð³â òà
çàì³íè ¿õ íà íîâ³. Òîìó Ïðåçèäåíò ïîñòà-
âèâ óðÿäó ³ íàóêîâöÿì ãîëîâíå çàâäàííÿ —
òåðì³íîâî óõâàëèòè ïðîãðàìó ïîáóäîâè íî-
âèõ ÿäåðíèõ ðåàêòîð³â”,— çàçíà÷èëà ïàí³
Áîãàòèðüîâà. Êð³ì òîãî, ñòðàòåã³÷íèì çàâ-
äàííÿì íà çàñ³äàíí³ ÐÍÁÎ áóëî âèçíà÷å-
íî ñòâîðåííÿ ïîâíîãî, âëàñíå óêðà¿íñüêî-
ãî ÿäåðíîãî öèêëó ³ áóä³âíèöòâà ÿäåðíîãî
çàâîäó. “Òàêå ïèòàííÿ âèìàãàº ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ïëåá³ñöèòó ³ ôîðìóâàííÿ íàä³éíî¿
ïîë³òèêè óðÿäîì ³ ïàðëàìåíòîì”,— çàóâà-
æèëà ñåêðåòàð ÐÍÁÎ. Òàêîæ Ðà¿ñà Áîãàòè-
ðüîâà ãîâîðèëà ïðî âàæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ
çàêîíîäàâöÿìè ÿäåðíîãî êîäåêñó “³ç óðà-
õóâàííÿì òåíäåíö³é ñâ³òîâîãî ðîçâèòêó
àòîìíî¿ åíåðãåòèêè”.

Íå ìåíø âàæëèâèì, çà ñëîâàìè ïàí³ Áî-
ãàòèðüîâî¿, º ³ ïèòàííÿ ïîñèëåííÿ ôóíê-
ö³¿ ïðèðîäíî¿ ìîíîïîë³¿ ÍÀÊ “Íàôòîãàç”
íà ðèíêó ãàçó Óêðà¿íè. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ïå-
ðåä óðÿäîì ïîñòàâèëè òðè çàâäàííÿ: íå äî-

ïóñòèòè çì³íè ö³íè íà ³ìïîðòíèé ãàç, çà-
áåçïå÷èòè áåçïåðåá³éíå éîãî ïîñòà÷àííÿ
äî êðà¿í ªâðîïè òà ñïîæèâà÷àì Óêðà¿íè.
Ïðî â³äìîâó â³ä ïîñëóã “ÐîñÓêðÅíåðãî”,
ÿê çàÿâëÿëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ïàí³ Áîãà-
òèðüîâà ÷îìóñü íå ñêàçàëà æîäíîãî ñëîâà.
Àëå ç’ÿñóâàòè, õòî ñàìå ç ïðèñóòí³õ íà çà-

ñ³äàíí³ ÐÍÁÎ íå çðîçóì³â, ïðî ùî òàì
éøëîñÿ, æóðíàë³ñòàì íå âäàëîñÿ. Ïî çàê³í-
÷åíí³ “áðèô³íãó” æóðíàë³ñòàì ïîäÿêóâàëè
çà óâàãó ³ îãîëîñèëè, ùî ñï³ëêóâàííÿ çà-
ê³í÷åíî. Ñåêðåòàð ÐÍÁÎ, ïðî³ãíîðóâàâøè
çäèâîâàíèõ ³ â³äò³ñíåíèõ îõîðîíîþ ïðåä-
ñòàâíèê³â ÇÌ², øâèäêî çíèêëà ³ç çàëè

Ó Ðà¿ñè Áîãàòèðüîâî¿
ïî÷àëàñü ÿäåðíà ðåàêö³ÿ
íà æóðíàë³ñò³â

Раїса Бо атирьова вирішила тримати ж рналістів на відстані

Êîìóí³ñòè
â³çüìóòüñÿ çà
Þð³ÿ Ëóöåíêà
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Â³êòîð Þùåíêî âèñòóïèòü ³ç ïîñëàííÿì äî ïàðëàìåíòó,
ÿêùî öüîãî çàõî÷å îïîçèö³ÿ

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Президент У раїни Ві тор Ющен о має вист пити Вер-
ховні Раді із щорічним посланням. Щоб зробити це вчасно та ще й
сти н ти на офіційн церемонію вст п У раїни до СОТ, Президент
чора особисто вмовляв опозицію розбло вати робот парламен-
т . Швидше за все, доведеться піти на дея і жертви опозиції, не
винято , що та ою жертвою може стати і міністр вн трішніх справ
Юрій Л цен о.
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Ìåãàïðîåêò áóä³âíèöòâà 
íîâî¿ ã³ëêè ìåòðî
Êðóãëèé ñò³ë íà òåìó: “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí: ïðîáëåìè ðîçâèòêó”

Ïåòðî Ì²ÐÎØÍÈÊÎÂ,
íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”:
— Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí ñòàº îñíîâ-

íèì òðàíñïîðòíèì çàñîáîì äëÿ êèÿí.
Êè¿âñüêà âëàäà äóæå äîêëàäàº çóñèëü,
ùîá âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàñàæèðñüêèõ ïå-
ðåâåçåíü, ïðîáëåìó äîðîæí³õ ðîçâ’ÿçîê
òà ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü êîíòðîëþ çà
ðîáîòîþ íàçåìíîãî òðàíñïîðòó. Âîäíî÷àñ
ìè ìàºìî íåçàïåðå÷íèé ôàêò ñòð³ìêîãî
çðîñòàííÿ ïàñàæèðîïîòîêó â ìåòðî. ßê-
ùî â ñ³÷í³ 2007 ðîêó ùîäîáè ï³äçåìêà
ïåðåâîçèëà 1,7 ìëí ïàñàæèð³â, òî âæå òî-
ð³ê ó ãðóäí³ öåé ïîêàçíèê ñÿãíóâ 2,2 ìëí.
Ó íàéáëèæ÷³ äâà-òðè ì³ñÿö³ ìè ìîæåìî
çá³ëüøèòè ³íòåíñèâí³ñòü ðóõó íà Ñèðåöü-
êî-Ïå÷åðñüê³é ã³ëö³ ç ³íòåðâàëîì ðóõó ïî-
¿çä³â 90 ñåêóíä. Íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó “Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí” ïðàöþº ó íàé³íòåíñèâí³øîìó
ðåæèì³. Ìè âèïåðåäèëè ìåòðîïîë³òåí ³
Ìîñêâè, ³ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Íàéãîëîâí³øå äëÿ íàñ — â³äêðèòòÿ íî-
âèõ ñòàíö³é ìåòðî. Ñüîãîäí³ ìîæíà ãî-
âîðèòè ïðî ìåãàïðîåêò áóä³âíèöòâà ë³í³¿
³ ïðî ¿¿ ââåäåííÿ ÿê ºäèíîãî ïóñêîâîãî
êîìïëåêñó. Öå, çâ³ñíî, ïðîåêò äîâîë³ àì-
á³ö³éíèé, ïðîòå äëÿ íüîãî ïåðåäáà÷åíî
ñåðéîçíå ô³íàíñóâàííÿ, âàðò³ñòü ñÿãàº 12
ìëðä ãðí. Îäíàê ³äåòüñÿ ³ ïðî òåõí³÷íå
âèêîíàííÿ ïðîåêòó, àäæå îäíî÷àñíî áó-
äå çàïóùåíî 12 ñòàíö³é ìåòðî. Ðåàë³çà-
ö³ÿ öüîãî çàäóìó äàñòü çìîãó ðîçâàíòàæè-
òè ìåòðîïîë³òåí íà 20 — 25%. Çà îö³í-
êàìè åêñïåðò³â íà ìàñèâ³ Òðîºùèíà, êó-
äè ïðîêëàäóòü ã³ëêó, äî 2011 ðîêó ïðî-
æèâàòèìå ïîíàä 0,5 ìëí îñ³á, òîìó çàïóñê
ìåòðî ó öüîìó íàïðÿìêó á³ëüøå í³æ àê-
òóàëüíèé.

Àêòèâíî òðèâàº ³ ñïîðóäæåííÿ ìåòðî â
íàïðÿìêó Òåðåìê³â. Ñüîãîäí³ “Ìåòðî-
áóä” ïðèäáàâ äîðîãó íîâ³òíþ òåõí³êó, ùî
çíà÷íî ïðèøâèäøèòü òåìïè áóä³âíèöòâà.
Âæå öüîãî ðîêó ìè ïëàíóºìî â³äêðèòè íà
ö³é ë³í³¿ òðè ñòàíö³¿ — “Äåì³¿âñüêó”, “Âà-
ñèëüê³âñüêó” ³ “Ãîëîñ³¿âñüêó”.

Âîëîäèìèð ÏÅÒÐÅÍÊÎ,
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âìåòðîáóä”:
— Íà ñüîãîäí³ ãîëîâíèì äëÿ ïðèñêîðåí-

íÿ áóä³âíèöòâà, ÿñíà ð³÷, çàëèøàºòüñÿ ô³-
íàíñóâàííÿ. Ïèòàííÿ ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî
âèð³øåíî. Ùîäî òåìï³â ðîá³ò, òî çà ÷àñ³â
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó íîðìîþ áóëî áóä³â-
íèöòâî 1 êì ìåòðî ùîð³÷íî. Ñïî÷àòêó öåé
ïîêàçíèê çá³ëüøèëè äî 2 êì. ² òåïåð ïå-
ðåä íàìè ñòî¿òü çàâäàííÿ â³ä 3 ³ äî 7 êì
çàëåæíî â³ä òîãî, â ÿêîìó íàïðÿìêó êîïà-
þòü òóíåë³. Ñüîãîäí³ ï³äãîòîâêà çîíè â³ä-
÷óæåííÿ, òîáòî òåðèòîð³¿, äå ïðîëÿãàòèìå
ìåòðî, çàáèðàº 50 — 70% ÷àñó. Ñòðèìóþòü
³ òåíäåðè, ÿê³ òðèâàþòü äîâîë³ äîâãî. Âè-
êîíàâåöü ðîá³ò âèòðà÷àº äîñèòü ÷àñó, ùîá
âèãðàòè òåíäåð, ³ öåé ÷àñ ìîæíà íàçâàòè
çãàÿíèì. Ïîòð³áí³ çàêîíîäàâ÷³ êîðåêòèâè
öèõ ïðîöåñ³â.

Êð³ì òîãî, ñüîãîäí³ íà ïî÷àòêîâ³é ôàç³
íà 45 ìëí ãðí ïðîô³íàíñîâàíî äðóãèé âè-
õ³ä ç³ ñòàíö³¿ “Âîêçàëüíà”. Ùîïðàâäà, ³ òóò
ïî÷àòîê ðîá³ò çàòðèìóº ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó. À öå ñêëàäíèé ïðîåêò, àäæå äî
“Âîêçàëüíî¿” ïîòð³áíî ï³äâåñòè ÷åòâåðòó
ã³ëêó. Öå áóäå ñòàíö³ÿ “Âîêçàëüíà-2” Ïî-
ä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêî¿ ë³í³¿.

Â³êòîð ßÍ²Ê²Í,
äèðåêòîð ÄÏ “Ï² “Óêðìåòðîòóíåëüïðî-

åêò”:
— Äî 2010 ðîêó â Êèºâ³ ïîòð³áíî ïîáó-

äóâàòè 82 êì äîâæèíè ìåòðîïîë³òåíó. Ñüî-
ãîäí³øíÿ äîâæèíà ñòàíîâèòü 65 êì. Íèí³
â íàñ º 45 ñòàíö³é, íà 2010-é ¿õ ìàº áóòè
62. Öå íîâ³ ë³í³¿ ó íàïðÿìêó Òðîºùèíè,
Òåðåìê³â, à òàêîæ ñòàíö³ÿ “×åðâîíèé Õó-
ò³ð”. Îêð³ì öèõ ä³ëÿíîê, çàïëàíîâàíî äðó-
ãèé âèõ³ä ç³ ñòàíö³é “Âîêçàëüíà”, “Óí³-
âåðñèòåò”. Öüîãîð³÷ ìåð³ÿ âèä³ëèëà êîø-
òè íà ñïîðóäæåííÿ äðóãî¿ ïåðåñàäêè íà
ñòàíö³ÿõ “Çîëîò³ âîðîòà” — “Òåàòðàëüíà”.
Ïåðåäáà÷åíå Ãåíïëàíîì ïîòð³áíî âèêîíà-
òè.

Õî÷ó äîäàòè ç ïðèâîäó ïðîáëåìíèõ ä³-
ëÿíîê. Äîñ³ ìåòðîïîë³òåí íàìàãàâñÿ ïðî-

åêòóâàòè ³ áóäóâàòè ãëèáîêî â ñò³éêèõ ïî-
ðîäàõ, öå ëåãêî. Òà âðàõîâóþ÷è òå, ùî ïà-
ñàæèðàì çðó÷í³øå êîðèñòóâàòèñÿ íåãëè-
áîêèì ìåòðî, ìè ïåðåéøëè íà ì³ëêó çà-
êëàäêó. Í³äå ó ñâ³ò³, ó æîäí³é öèâ³ë³çîâà-
í³é êðà¿í³ íå áóäóþòü ãëèáîêîãî ìåòðî.
Òàì êóïóþòü íîâ³òíþ òåõí³êó, ÿêà ìîæå
ïðîéòè â òàêèõ íåñò³éêèõ ñìåòàíîïîä³áíèõ
´ðóíòàõ. Íåõàé öå íàâ³òü áóäå äîðîæ÷å, àëå
öå çðó÷í³øå ïàñàæèðàì.

Ïåòðî Ì²ÐÎØÍÈÊÎÂ:
— Âëàñíèõ êîøò³â íàì âèñòà÷àº äëÿ ïî-

êðèòòÿ 30 — 32% âèòðàò íà åêñïëóàòàö³é-
í³ ðîáîòè. Çâè÷àéíî, öüîãî íåäîñòàòíüî,
àëå é ïðî êîëàïñ ãîâîðèòè íåìàº ï³äñòàâ.
Öüîãî ðîêó ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèëà íàì 170
ìëí ãðí äîòàö³é ÿê êîìïåíñàö³þ ð³çíèö³
òàðèô³â.

Ïðî¿çä ó êè¿âñüêîìó ìåòðî íà ñüîãîäí³
äóæå äåøåâèé, ëèøå 50 êîï³éîê, äëÿ ó÷-
í³â éîãî çàêëàäàþòü ó 10 êîï., äëÿ ñòóäåí-
ò³â — ó 20 êîï. Òîä³ ÿê çà ðåçóëüòàòàìè íå-
çàëåæíîãî àóäèòó ñîá³âàðò³ñòü ïðî¿çäó ñòà-
íîâèòü 1,58 ãðí.

²íøå âàæëèâå ïèòàííÿ — öå çá³ëüøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ ðóõîìîãî ñêëàäó. Ñüîãîäí³
åêñïëóàòóºòüñÿ 664 âàãîíè. Â íàéáëèæ÷³ 4
ðîêè ïîòð³áíî áóäå 635 íîâèõ. ² ïðèäáàí-
íÿ ¿õ Êè¿âðàäà âêëþ÷èëà ó ì³ñüêó ïðîãðà-
ìó. Öüîãî ðîêó ìè õîò³ëè á ïðèäáàòè 165
âàãîí³â, ïðîòå âèðîáíèêè íå î÷³êóâàëè òà-
êèõ àïåòèò³â “Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó”.
Òîæ ó ë³ïøîìó ðàç³ ìè öüîãîð³÷ îòðèìà-
ºìî 70 âàãîí³â ðîñ³éñüêîãî âèðîáíèêà ³
ïåðøèõ 15 — â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà
Êðþê³âñüêîãî âàãîíîáóä³âíîãî çàâîäó.

Âàñèëü ÁÎÊÎÂÈÉ,
ãîëîâíèé ãåîëîã ÊÏ “Ñïåö³àë³çîâàíå

óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò”:
— Õî÷ó ï³äòâåðäèòè àáî íàãîëîñèòè íà

îá’ºêòèâíèõ ñêëàäíîùàõ ³íæåíåðíî-òåõ-
í³÷íèõ óìîâ, ó ÿêèõ äîâîäèòüñÿ áóäóâàòè
Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí. Íàïðèêëàä, Ñè-
ðåöüêà ë³í³ÿ, Òåðåìê³âñüêèé íàïðÿìîê —
íàäñêëàäí³ ä³ëÿíêè, áî âîíè ïðèëÿãàþòü
äî äîëèí ð³÷îê. Ïðèì³ðîì, ó ðàéîí³ Ìîñ-
êîâñüêî¿ é Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëîù º ïðèòîêè
Ëèá³ä³, ÿê³ ñòâîðþþòü ïåâí³ òðóäíîù³. Öå
âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî ´ðóíòè òàì ñìåòà-
íîïîä³áí³. Òðàäèö³éí³ ´ðóíòè äëÿ áóä³â-
íèöòâà — ãëèíè êè¿âñüêîãî êîìïëåêñó, ÿê³
ïîâèíí³ áóòè âîäîòðèâêèìè, íàñïðàâä³ æ
âîíè íå òàê³. Îñòàíí³ì ÷àñîì ó íèõ ç’ÿâè-
ëîñÿ áàãàòî òð³ùèí. Áîðîòüáà ç âîäîþ ï³ä
÷àñ ïðîêëàäàííÿ ìåòðî — öå, íà ìîþ äóì-
êó, ãîëîâíà ïðîáëåìà, ÿêà ìîæå áóòè çà òà-
êèõ óìîâ. Äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü: íàø³ äðåíàæ³
ãëèáîêîãî çàêëàäàííÿ, ³ ðîçòàøîâàí³ âî-
íè â òèõ ñàìèõ ãëèíàõ, ³ áóäóâàëè ¿õ òà-
êîæ ó ãëèíàõ, ò³ëüêè áóëè íà òîé ÷àñ áåç
âîäè, à íèí³ æ ò³ëà äðåíàæ³â ïðîõ³äíîãî
ïåðåð³çó ïîâí³ñòþ çàíóðåí³ ó âîäó. Öþ
ïðîáëåìó ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçóâàòè øëÿõîì
³íâåíòàðèçàö³¿ ñòàðèõ ñèñòåì ³ ñïîðóäæåí-
íÿ íîâèõ ñèñòåì ç âîäîâ³äâåäåííÿ.

²âàí ÍÎÂÎÕÀÖÜÊÈÉ,
ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçê³â òà ³íôîðìà-
òèçàö³¿:

— Ìåòðîïîë³òåí — íàéçðó÷í³øèé âèä
òðàíñïîðòó, ³ òîìó ìè äî íüîãî ñòàâèìî-
ñÿ äóæå ñåðéîçíî ÿê ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà,
òàê ³ åêñïëóàòàö³¿. Õîò³ëîñÿ á, çâè÷àéíî,
á³ëüøå êîøò³â. Ó áþäæåò³ Êèºâà íà 2008
ð³ê ïåðåäáà÷åíî íà öå âåëèê³ ñóìè. Ùîäî
çìåíøåííÿ çàòîð³â âàðòî çàóâàæèòè: òóò
éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî îðãàí³çàö³éíå ïèòàí-
íÿ, à é ìàéíîâå. ßêèì ÷èíîì, õòî ³ ÿê êî-
îðäèíóâàòèìå ðîáîòó çàë³çíèö³ òà íàçåì-
íîãî ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó, â òîìó ÷èñë³ é
ìåòðîïîë³òåíó. Íà ñüîãîäí³ ìàºìî äîñâ³ä
ðîáîòè ç Âèäóáè÷àìè — öå âåëèêà ïðîá-
ëåìà. Íàïðèêëàä, ïåðåä óâåäåííÿì ñòàí-
ö³¿ “×åðâîíèé Õóò³ð” ïîòð³áíî ïîäáàòè,
ùîá òàì áóëà é ñòîÿíêà äëÿ ëåãêîâîãî
òðàíñïîðòó. Âëàñíèê ïîñòàâèòü òàì ñâîº
àâòî çà ÿêèéñü êàðáîâàíåöü íà 10—12 ãîä.,
ñÿäå ó ìåòðî é ïî¿äå íà ðîáîòó. Öå çìåí-
øèòü çàòîðè íà äîðîãàõ ó ì³ñò³ ³ âèð³øèòü
ïèòàííÿ çðó÷íîñò³ äëÿ ïàñàæèð³â.

Îëåã ÍÅÂÅËÜ×ÓÊ,
íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ðåêëàìè íà òðàíñ-

ïîðò³:
— Ùîäî ðåêëàìè. ß ïðåäñòàâëÿþ Ãîëîâ-

íå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè â Êèºâ³,
ÿêå ñòâîðåíî ð³ê òîìó ³ ÿêå îá’ºäíàëî çîâ-
í³øíþ ðåêëàìó â ì³ñò³ é íà òðàíñïîðò³ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. ²äåÿ çàãàëîì õîðîøà,
ºäèíèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð
ì³ñòà ïåðåäáà÷àº äîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ
â³ä ðåêëàìè, êîòðà ñïðàâä³ øâèäêî ðîçâè-
âàºòüñÿ. Ìè ðîçðîáèëè íîâèé ïîðÿäîê
ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà
òðàíñïîðò³. Óæå ð³ê ðîçãëÿäàþòü íàø³ ïðî-
ïîçèö³¿ â ð³çíèõ ³íñòàíö³ÿõ. Îòîæ ìè ïðè-
ïóñêàºìî: ÿêùî º äîáðà âîëÿ ìåòðîïîë³-
òåíó, ÿêùî äî íàøîãî ôàõîâîãî äîñâ³äó
äîñëóõàþòüñÿ, òî ö³ íàäõîäæåííÿ ìîæóòü
çá³ëüøèòèñÿ âäâ³÷³-òðè÷³. Ìè çíàºìî ìå-
õàí³çìè, øëÿõè, íîðìè, çà ÿêèìè ðîçâè-
âàºòüñÿ ðåêëàìíèé ðèíîê â Óêðà¿í³

Учора в Київсь ій місь ій дер-
жавній адміністрації азета
"Хрещати " і тижневи "У раїн-
сь а столиця" проводили р -
лий стіл на тем : "Київсь ий
метрополітен: проблеми розвит-
". Головними для об оворення

стали питання фінанс вання Ки-
ївсь о о метрополітен , прис о-
рення від риття нових станцій
метро, ре лама столичній під-
земці. Модератором р ло о
стол вист пив в. о. оловно о
реда тора азети "Хрещати "
Денис Жар их.
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Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåê-
òîðà ïðîåêòó Àíäð³ÿ Á³äç³ëÿ,
òðèñåêö³éíèé áóäèíîê íà âóëè-
ö³ Áàëüçàêà, 10 ìàòèìå 24 ïîâåð-
õè. Íà ïåðøîìó ðîçòàøóþòü ãðî-
ìàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, íà äðóãî-
ìó — îô³ñè, à ïî÷èíàþ÷è ç òðå-
òüîãî — æèòëîâ³ êâàðòèðè. Ï³ä
çåìëåþ — äâîïîâåðõîâèé ïàð-
ê³íã íà 180 ìàøèí.

Ï³âñîòí³ ìåøêàíö³â ì³êðî-
ðàéîíó íà Áàëüçàêà, 8, 8-à, 10 ³
íà âóëèö³ Êàøòàíîâ³é, 15, 15-à,
15-á, ÿê³ ç³áðàëèñÿ â Áóäèíêó
êóëüòóðè “Äí³ïðî”, îäðàçó áóëè
ð³øó÷å íàëàøòîâàí³ ïðîòè áóä³â-
íèöòâà. “×èì êåðóâàâñÿ çàìîâ-
íèê, âèáèðàþ÷è ñàìå öå ì³ñöå —
ó äàâíî îáæèòîìó ì³êðîðàéîí³,
à íå íà îêîëèö³ Òðîºùèíè?” —
îáóðþâàâñÿ Â³òàë³é Øàðîâàðîâ.

“Ìè âçÿëè òå, ùî íàì çàïðî-
ïîíóâàëè,— ïàðèðóâàâ ïðåäñòàâ-
íèê òîâàðèñòâà “Óêðïðîìïî-
ñòàâêà” Ñåðã³é Ìóðàâñüêèé. —

Öå çåìåëüíà ä³ëÿíêà Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè, íàäàíà
â³äïîâ³äíèì ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè 29 êâ³òíÿ 2004 ðî-
êó”. Òî áóëà êîðîòêîòåðì³íîâà
îðåíäà. Âë³òêó 2007-ãî ¿¿ ïîíî-
âèëè ùå íà äâà ðîêè. Ðîçòàøó-
âàííÿ íîâîáóäîâè ïîãîäæåíî ç
Äåñíÿíñüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³ºþ, çàòâåðäæåíî Êè¿âãîëî-
âàðõ³òåêòóðîþ, âñ³ äîêóìåíòè
ïðîéøëè ÷åðåç “Êè¿âàâòîäîð”,
“Êè¿âïðîåêò”, “Êè¿âì³ñüêñâ³ò-
ëî”, “Óêðòåëåêîì”, “Êè¿âçåëåí-
áóä” ³ ùå ç äåñÿòîê îðãàí³çàö³é.

Ïðèñóòí³ â çàë³ òðîºùèíö³ çà-
æàäàëè îòðèìàòè âñ³ ïîãîäæó-
âàëüí³ äîêóìåíòè é íàãàäàëè, ùî
äîâêîëà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä
íîâîáóäîâó äàâíî òî÷àòüñÿ ñóïå-
ðå÷êè. Ãîëîâà æèòëîâî-áóä³âåëü-
íîãî êîîïåðàòèâó “Àâòîòðàíñ-
ïîðòíèê-5” Òåòÿíà Á³ëîêóðîâà
çâåðíóëà óâàãó, ùî áàãàòîïîâåð-
õ³âêó íà Áàëüçàêà, 10 ïëàíóþòü

çâåñòè ìàéæå âïðèòóë äî âæå ³ñ-
íóþ÷îãî áóäèíêó çà ò³ºþ æ àä-
ðåñîþ. Â³í ³ ïðèáóäèíêîâà òåðè-
òîð³ÿ äîâêîëà íüîãî íàëåæàòü
“Àâòîòðàíñïîðòíèêó-5”. Ç 1986
ðîêó ³ äî ñüîãîäí³ ÆÁÊ ñïëà÷óº
ïîäàòêè çà öþ òåðèòîð³þ, òîáòî
ââàæàºòüñÿ ¿¿ áàëàíñîóòðèìóâà-
÷åì. Â³äòàê, ãîëîâà “Àâòîòðàí-
ñïîðòíèêà-5” Òåòÿíà Á³ëîêóðî-
âà äèâóºòüñÿ: “ßê òàê ñòàëîñÿ,
ùî çà íàøèìè ñïèíàìè áóâ
óêëàäåíèé äîãîâ³ð îðåíäè ì³æ
Êè¿âðàäîþ ³ Äåðæàâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ñïðàâàìè?”.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ìåøêàíö³
ì³êðîðàéîíó íà Òðîºùèí³ çà ³í³-
ö³àòèâè ÆÁÊ “Àâòîòðàíñïîðòíè-
êà-5” òà ÎÑÁÁ “Ìàÿê-6” óæå
ïðîâîäèëè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ³
âèíåñëè âåðäèêò: ãðîìàäà ïðî-
òåñòóº ïðîòè íîâîáóäîâè íà Áàëü-
çàêà, 10. Ïðîòåñò íàïðàâèëè äî
ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè. Òà éîãî ï³ä-
òðèìàëà, ³ â áåðåçí³ 2006-ãî Êè-
¿âðàäà ñâî¿ì ð³øåííÿì â³äì³íèëà
âëàñíå æ ð³øåííÿ â³ä 29 êâ³òíÿ
2004-ãî. Òîáòî, äàëà âêàç³âêó
ïðèïèíèòè áóä³âíèöòâî é çàïðî-
ïîíóâàëà Äåðæàâíîìó óïðàâë³í-
íþ ñïðàâàìè ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
“Îñòàííº ð³øåííÿ ï³äòâåðäæóº,
ùî öÿ ä³ëÿíêà ó çàêîííîìó êî-
ðèñòóâàíí³ ÆÁÊ “Àâòîòðàíñ-
ïîðòíèê-5”,— ï³äâåëà ðèñêó ãî-
ëîâà ÆÁÊ Òåòÿíà Á³ëîêóðîâà.

“Ìè çíàéîìèëèñÿ ç óñ³ºþ äî-
êóìåíòàö³ºþ, ³ íàñïðàâä³ ñèòóàö³ÿ
äåùî ³íøà,— çàóâàæèâ ó ñâîþ
÷åðãó Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
Ôóíäàö³¿ “ªâðîïåéñüêèé Êè¿â”
Ìèõàéëî Ï³í÷óê. — Ãîñïîäàð-
ñüêèé ñóä ñòîëèö³, ðîçãëÿíóâøè

ïîçîâ Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
ñïðàâàìè, óõâàëèâ ð³øåííÿ, ÿêèì
ôàêòè÷íî ñêàñóâàâ ³ ïðîòåñò ïðî-
êóðîðà, ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ùîäî çàäîâîëåííÿ ïðî-
òåñòó ïðîêóðàòóðè. Êð³ì òîãî, ð³-
øåííÿì ñóäó áóëî ïîäîâæåíî
ïåðøå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ùîäî îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà”.

Ïðîòå òðîºùèíö³ íå çäàþòü-
ñÿ. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, çà äâà äí³
äî ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ,
òîáòî 25 ñ³÷íÿ, ÆÁÊ ïîäàâ ïî-
çîâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì.
Êèºâà, â ÿêîìó â³äñòîþº ñâî¿
ïðàâà íà òåðèòîð³þ ïîáëèçó áó-
äèíêó íà âóëèö³ Áàëüçàêà, 10.
Òîæ ó ðåçîëþö³¿ çáîð³â ï³âñîò-
í³ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó âè-
ñëîâèëè êàòåãîðè÷íèé ïðîòåñò
ïðîòè áóäü-ÿêî¿ çàáóäîâè íà âó-
ëèö³ Áàëüçàêà, 10.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ôóí-
äàö³¿ “ªâðîïåéñüêèé Êè¿â” Ìè-
õàéëî Ï³í÷óê, ÿêèé ìàº âåëè-
êèé äîñâ³ä ó ïðîâåäåíí³ ãðîìàä-
ñüêèõ îáãîâîðåíü, çàïðîïîíóâàâ
ìåøêàíöÿì òàêå: “Âàæëèâî íå
ïðîñòî âèñëîâèòè ïðîòåñò, áî
³íàêøå ò³ëüêè éîãî çàáóäîâíèê
³ âðàõóº, à äàòè êîíêðåòí³ çà-
óâàæåííÿ, äî ÿêèõ òîé çìóøå-
íèé áóäå äîñëóõàòèñÿ”. Òèì ïà-
÷å, ùî ìåøêàíö³ Òðîºùèíè ï³ä
÷àñ çóñòð³÷³ âèñëîâëþâàëè ñòóð-
áîâàí³ñòü, ùî äîñ³ â ðàéîí³ ìàé-
áóòíüîãî áóä³âåëüíîãî ìàéäàí-
÷èêà íå ïðîâåäåíî ãåîëîã³÷íó
ðîçâ³äêó, åêñïåðòèçó âñ³õ ³ñíó-
þ÷èõ êîìóí³êàö³é. ²ñíóº ïîáî-
þâàííÿ, ùî âèíèêíóòü ïåðåáî¿
ç³ ñâ³òëîì ³ ïîäà÷åþ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè. Õòî â³äøêîäóº ïàä³ííÿ ðèí-

êîâî¿ âàðòîñò³ êâàðòèð òðî-
ºùèíö³â?

Îäíàê ï³âñîòí³ ó÷àñíèê³â ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ íàñòîÿëè
ëèøå íà îäí³é, êàòåãîðè÷í³é ðå-
çîëþö³¿ — çàáîðîíèòè áóäü-ÿê³
ä³¿ ç áîêó ìîæëèâèõ çàáóäîâíè-
ê³â òåðèòîð³¿.

“Õðåùàòèê” ïîö³êàâèâñÿ ó
ïðåäñòàâíèêà çàáóäîâíèêà, ÿê
äàë³ ÷èíèòèìå òîâàðèñòâî “Óêð-
ïðîìïîñòàâêà”?

“Ä³ÿòèìåìî â ðàìêàõ ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà,— â³äïîâ³â Ñåðã³é
Ìóðàâñüêèé. — Õ³áà äóìêè âñ³õ
æèòåë³â ì³êðîðàéîíó âðàõîâàíî?
Ñüîãîäí³ áóëà ìîæëèâ³ñòü ïðè-
áóòè ñþäè âñ³ì. Ìè íàâ³òü âèä³-
ëèëè îêðåìèé âåëèêèé àâòîáóñ,
ùîá ïðèâåçòè ñþäè áàæàþ÷èõ.
Çàë âì³ùóº 2200 ÷îëîâ³ê, à ïðè-
áóëî ëèøå 52. Êîæåí âèñëîâëþ-
âàâ ñâîþ îñîáèñòó äóìêó, à íå
âèñòóïàâ â³ä ³ìåí³ êîãîñü. Ðàçîì
³ç ïèñüìîâèìè çàóâàæåííÿìè º
ëèøå 167 äîêóìåíòàëüíî îôîðì-
ëåíèõ ïðîòåñò³â”.

Ï³ñëÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ Ìèõàéëî Ï³í÷óê çàóâàæèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî, “ Çà ðåçóëüòà-
òàìè ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ,
ùî â³äáóëîñÿ, ê³ëüê³ñòü ãðîìà-
äÿí, ÿê³ çàïåðå÷óþòü áóä³âíèö-
òâî, ñòàíîâèòü ëèøå 442 ³ç 2401
îñîáè. Òàê, ñàìå 2401 êèÿíàì,
ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâèõ áóäèí-
êàõ íà òåðèòîð³¿ ì³êðîðàéîíó, ùî
º ïðèëåãëèì äî ì³ñöÿ ìàéáóòíüî-
ãî áóä³âíèöòâà îêðåìîãî îá’ºêòà
ì³ñòîáóäóâàííÿ, Ôóíäàö³ºþ “ªâ-
ðîïåéñüêèé Êè¿â” áóëî çàáåçïå-
÷åíî êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ùîäî
âçÿòòÿ ó÷àñò³ ó ãðîìàäñüêîìó îá-
ãîâîðåíí³”

Êîíôë³êò íàâêîëî áàãàòîïîâåðõ³âêè
Òðîºùèíö³ âèñòóïèëè çà öèâ³ë³çîâàíó çàáóäîâó ì³êðîðàéîíó
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

У Ф ндації сприяння розвит місцево о самовряд -
вання в Києві "Європейсь ий Київ" 27 січня цьо о
ро відб лося чер ове ромадсь е об оворення
містоб дівної до ментації. Цьо о раз щодо зве-
дення житлово о б дин з підземним пар ін ом на
в лиці Оноре де Бальза а, 10 Деснянсь ом
районі столиці. У мин л серед сплив час подання
пропозицій до план появи б дівлі. Тож Ф ндація
"Європейсь ий Київ" дала змо меш анцям мі ро-
район і заці авленим ор анізаціям же після збо-
рів ще протя ом трьох днів висловлювати свої за-
важення та пропозиції стосовно онфлі тної ново-
б дови.

Ñòîëèöÿ óêð³ïèòü ñõèëè
Íà 2008 ð³ê âèçíà÷åíî îá’ºêòè, ÿê³ ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî óêð³ïëåííÿ

Ó 2008-ìó íà óêð³ïëåííÿ çñó-
âîíåáåçïå÷íèõ ñõèë³â ó ñòîëèö³
ïëàíóþòü âèêîðèñòàòè 50 ìëí
ãðí. ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà “Õðåùà-
òèêó” íà÷àëüíèê ÊÏ “Ñïåö³àë³-
çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ
ï³äçåìíèõ ðîá³ò” Îëåã Ðóáëüîâ, ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó ï³äïðèºìñòâî
îòðèìàº 12,1 ìëí ãðí. “Ö³ êîø-
òè ïåðåäáà÷åíî íà óêð³ïëåííÿ
äí³ïðîâñüêîãî ñõèëó â ðàéîí³ ï³-
øîõ³äíîãî ìîñòó, à ùå íà óêð³ï-
ëåííÿ ñõèë³â íà âóë. Íèæíüîþð-
ê³âñüê³é, íà âóë. Ãåðî¿â îáîðîíè,
ïîðÿä ³ç Ñâÿòî-Ìàêàð³âñüêîþ
öåðêâîþ òà ó Áîæêîâîìó ÿðó,—
ðîçïîâ³â â³í.— Ùîïðàâäà, ïåð-
øî÷åðãîâî ìè ïëàíóâàëè îòðè-
ìàòè ñóìó ïîíàä 20 ìëí ãðí, àëå
ï³ñëÿ êîðèãóâàííÿ áþäæåòó äå-
ïóòàòè ¿¿ äåùî “óð³çàëè”. Òîæ ó
äåÿêèõ ì³ñöÿõ ðîáîòè äîâåäåòüñÿ
çàâåðøóâàòè â íàñòóïíîìó ðîö³”.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ðóáëüîâà, íà
âñ³ çàçíà÷åí³ îá’ºêòè âæå ðîçðîá-
ëåíî ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ. Íà-
ðàç³ òàì óæå òðèâàþòü óêð³ïëþ-

âàëüí³ ðîáîòè. Õî÷à îñíîâí³ çà-
õîäè ðîçïî÷íóòü ³ç íàñòàííÿì
ñïðèÿòëèâ³øèõ ïîãîäíèõ óìîâ.
“Ùîïðàâäà, íà 2008 ð³ê ÑÓÏÏÐ
äîäàòêîâî îòðèìàâ ùå ê³ëüêà âàæ-
ëèâèõ çàìîâëåíü,— çàçíà÷èâ Îëåã
Ðóáëüîâ.— Çîêðåìà íàø³ ôàõ³âö³
ïðàöþâàòèìóòü íà òåðèòîð³¿ Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Òóò ïåðåä-
áà÷åíî âèêîíàòè ðîá³ò íà ñóìó â
7 ìëí ãðí”. Â³í äîäàâ, ùî íåùî-
äàâíî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ñóïïð³âö³
ïîâèíí³ ïðîâåñòè ãåîëîã³÷í³ ðîç-
â³äóâàííÿ, ùîá çãîäîì ðîçïî÷àòè
ðîáîòè ç óêð³ïëåííÿ ñõèë³â íà
ì³ñö³ áóä³âíèöòâà Ìåìîð³àëüíîãî
êîìïëåêñó “Æåðòâàì ãîëîäîìî-
ð³â â Óêðà¿í³” íà âóë. Ñ³÷íåâîãî
ïîâñòàííÿ, 15-à. Îëåã Ðóáëüîâ ïî-
â³äîìèâ, ùî äëÿ ðîáîòè â öüîìó
ì³ñö³ îðãàí³çàö³¿ ïîòð³áíî äâ³ ñó-
÷àñí³ ñïåöìàøèíè ³òàë³éñüêî¿
ô³ðìè “Ìåéòêàò-230”. “Öÿ äî-
ñèòü ïîòóæíà òåõí³êà, ÿêà ìîæå
áóðèòè íà ãëèáèíó 30 ìåòð³â, çíà-
äîáèòüñÿ äëÿ ðîáîòè ³ â ³íøèõ

ì³ñöÿõ”,— ïåðåêîíàíèé â³í.—
Íàø³ ôàõ³âö³ âæå ïîáóâàëè â ãîñ-
òÿõ ó âèðîáíèê³â òà ïðîéøëè
êóðñ íàâ÷àííÿ”. Îêð³ì öüîãî, ôà-
õ³âö³ ï³äïðèºìñòâà íà çàìîâëåí-
íÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ íèí³øíüîãî ðîêó óêð³ï-

ëþâàòèìóòü ï³äï³ðíó ñò³íó íà âóë.
Êóäðÿøîâà.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ ç ïè-
òàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Â³òà-
ë³ÿ Ïøåíè÷íîãî, ôàõ³âöÿìè ñòâî-
ðåíî êàðòó çñóâîíåáåçïå÷íèõ ä³ëÿ-
íîê. “Óñüîãî â ñòîëèö³ âèÿâëåíî

ìàéæå 60 òàêèõ ì³ñöü,— çàçíà÷èâ
â³í.— ßêùî æ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³
òî÷êè, ¿õ îäðàçó æ áåðóòü íà îá-
ë³ê. Íàâ³òü ò³ ì³ñöÿ, äå ñóïïð³âö³
âæå çä³éñíèëè óêð³ïëþâàëüí³ ðî-
áîòè, òàêîæ çàëèøàþòüñÿ íà îá-
ë³êó, òîáòî ï³ä êîíòðîëåì”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фахівці КП "Спеціалізоване правління протизс вних
підземних робіт" 2008 році ріплюватим ть дніпров-
сь і схили та небезпечні ділян и на в л. Нижньоюр ів-
сь ій, в л. Героїв оборони, Бож овом яр , поряд із
Свято-Ма арівсь ою цер вою. Значн частин оштів
підприємство отримає для проведення спецзаходів із
б дівництва Меморіально о омпле с "Жертвам оло-
доморів в У раїні" та на території Києво-Печерсь ої
лаври.

Незважаючи на несприятливі по одні мови, фахівці-с ппрівці почали ріплювати дніпровсь і схили
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Îíêîõâîðèì âèä³ëÿòü 2 ìëðä.
940 ìëí. ãðí

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора, Всесвітній день
боротьби з ра ом, олов-
ний он оло ГУ охорони
здоров'я та медично о за-
безпечення КМДА Генна-
дій Олійничен о розповів
про стан захворювання на
ра столиці та за ально-
державн про рам бо-
ротьби з он оло ічними
захворюваннями.

Çã³äíî äàíèõ, îïðèëþäíåíèõ íå-
ùîäàâíî ªâðîïåéñüêîþ êîàë³ö³ºþ
ïðîòèä³¿ ðàêó (ªÊÏÐ), çëîÿê³ñí³
íîâîóòâîðåííÿ ïîñ³äàþòü äðóãå
ì³ñöå ó ñâ³ò³ çà ð³âíåì ñìåðòíîñò³
ï³ñëÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþ-
âàíü, çàïåâíèâ ãîëîâíèé îíêîëîã
ñòîëèö³ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ç íà-
ãîäè Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç
ðàêîì, ÿêà â³äáóëàñÿ ó÷îðà. Òîä³,
êîëè â ªâðîï³ âèæèâàº áëèçüêî
95% õâîðèõ íà ² ñòàä³þ ðàêó, òî â

Óêðà¿í³ ò³ëüêè 40%. Òà, çàãàëîì, ó
Êèºâ³ ñèòóàö³ÿ êðàùà, í³æ ïî
Óêðà¿í³. Çà ñëîâàìè ïàíà Îë³éíè-
÷åíêà, â Óêðà¿í³ ùîðîêó ä³àãíîñ-
òóºòüñÿ ðàê ó 160 òèñ. ïàö³ºíò³â, ç

ÿêèõ 80 òèñ. (òîáòî ïîëîâèíà) —
ïîìèðàþòü. Ó ñòîëèö³ æ ðåºñòðó-
ºòüñÿ 9—9,5 òèñ. âèïàäê³â çàõâî-
ðþâàíîñò³, ç ÿêèõ ò³ëüêè 3—3,5 —
òðåòèíà, çàê³í÷óþòüñÿ ëåòàëüíî.

Ïåðøå ì³ñöå çàéìàº ð³âåíü çà-
õâîðþâàííÿ íà ðàê øê³ðè òà ìå-
ëàíîìà, äðóãå — ðàê ìîëî÷íî¿ çà-
ëîçè. ×îëîâ³êè íàé÷àñò³øå ïîòåð-
ïàþòü â³ä çëîÿê³ñíèõ íîâîóòâîðåíü
ëåãåíü, øê³ðè, øëóíêà òà ïåðåäì³-
õóðîâî¿ çàëîçè. Ó æ³íîê íàé÷àñò³-
øå ä³àãíîñòóþòü ðàê ìîëî÷íî¿ çà-
ëîçè, øê³ðè, øëóíêó òà ðàê ìàò-
êè. Íà äóìêó ïàíà Îë³éíè÷åíêà,
ñèòóàö³ÿ ³ç îíêîçàõâîðþâàí³ñòþ ó
ñòîëèö³ íåïîãàíà. Äî òîãî æ ì³ñü-
êà âëàäà äîäàòêîâî ô³íàíñóº ãà-
ëóçü ó ðàìêàõ ïðîãðàìè “Çäîðîâ’ÿ
êèÿí”. Öüîãî ðîêó ïëàíóþòü äî-
äàòêîâî âèä³ëèòè íà îíêîõâîðèõ
íà 40% á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ ç ìè-
íóëèì ðîêîì.

Êóðñ ë³êóâàííÿ çàïóùåíèõ
ôîðì íàéäîðîæ÷èé — â³ä $ 25 òèñ.
äî $ 50 òèñ. Òîä³ ÿê íà ðàíí³õ ñòà-
ä³ÿõ ïîòð³áíî çíà÷íî ìåíøå êîø-
ò³â íà ïîâíå âèë³êóâàííÿ. Âèõîäÿ-
÷è ç öüîãî, íå ïîòð³áíî óíèêàòè
ïðîô³ëàêòè÷íèõ îãëÿä³â, àáè âè-
ÿâèòè çàõâîðþâàííÿ ÿêîìîãà ðà-
í³øå, ðàäèòü ïàí Îë³éíè÷åíêî.

Îñê³ëüêè ë³êóâàëüíî-ä³àãíî-
ñòè÷í³ çàêëàäè (îíêîöåíòðè, îí-

êîäèñïàíñåðè) â Óêðà¿í³ çíàõî-
äÿòüñÿ ï³ä åã³äîþ ð³çíèõ â³äîìñòâ,
º ïîòðåáà ó êîîðäèíàö³¿ ñï³ëüíèõ
çóñèëü ç ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòè-
êè òà îïòèìàëüíîãî ë³êóâàííÿ îí-
êîõâîðîá, ââàæàº ãîëîâíèé îíêî-
ëîã Êèºâà. Ó çâ’ÿçêó ç öèì âèíèê-
ëà ³äåÿ ñòâîðèòè â Óêðà¿í³ Íàö³î-
íàëüíèé ³íñòèòóò ðàêó. Òîáòî
öåíòð, â ÿêîìó áóäóòü ñêîíöåí-
òðîâàí³ êàäðîâ³, ô³íàíñîâ³, íàóêî-
â³ òà ìåòîäè÷í³ ðåñóðñè. Òîä³ ìîæ-
íà öåíòðàë³çîâàíî ïðîêîíòðîëþ-
âàòè é áþäæåòí³ êîøò³, êîòð³ âè-
ä³ëåí³ íà áîðîòüáó ç ðàêîì.

Çàïî÷àòêîâàíà äåðæàâíà ïðî-
ãðàìà “Îíêîëîã³ÿ íà 2002—2006
ðð.” íåîáõ³äíèì ë³êóâàííÿì çàáåç-
ïå÷èëà ò³ëüêè 10—15% õâîðèõ. Íà-
ðàç³ ðîçðîáëåíà íîâà çàãàëüíîäåð-
æàâíà ïðîãðàìà “Áîðîòüáà ç îí-
êîëîã³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè íà
2007—2016 ðð.”, îáñÿã ô³íàíñóâàí-
íÿ ÿêî¿ ñÿãàº 2 ìëðä. 940 ìëí. ãðí.
Çã³äíî ç íåþ, îñíîâí³ êîøòè ñïðÿ-
ìóþòü íà ðîçâèòîê ñèñòåìè ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ îíêîëîã³÷íî¿ äîïîìî-
ãè òà çàêóï³âëþ ä³àãíîñòè÷íîãî
óñòàòêóâàííÿ

²ðèíà ËÅÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íåùîäàâíî á³ëÿ ïðîäóêòîâîãî
ê³îñêó íåïîäàë³ê ìåòðî “Äàðíè-
öÿ” ÿ ïîáà÷èëà ãðóïó íåïîâíîë³ò-
í³õ õëîïö³â, êîòð³ ðîçïèâàëè ïè-
âî. ßê âîíè éîãî ïðèäáàëè, ç’ÿñó-
âàòè íå âäàëîñÿ, ³ ÿ çâåðíóëàñÿ â
Äí³ïðîâñüêèé â³ää³ë êðèì³íàëüíî¿
ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé. ßê âèÿâè-
ëîñÿ, òàê³ âèïàäêè íåïîîäèíîê³.
Îïåðóïîâíîâàæåíà Äí³ïðîâñüêîãî
â³ää³ëó êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ Íàòà-
ë³ÿ Äåíèñåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî ñà-
ìà íåùîäàâíî ñòèêàëàñÿ ç òàêîþ
ñèòóàö³ºþ. Óâå÷åð³ ï³ñëÿ ðîáîòè
âîíà çàéøëà äî ïðîäóêòîâîãî ìà-
ãàçèíó ³ ïîáà÷èëà ï³äë³òê³â, êîòð³
êóïóþòü ãîð³ëêó. Íå âòðèìàëàñÿ ³
çàïèòàëà: “Ìîëîä³ ëþäè, à ñê³ëü-
êè âàì ðîê³â?”. Îäèí øêîëÿð ñïî-
ê³éíî, íàâ³òü ³ç çóõâàëîþ óñì³ø-
êîþ, â³äïîâ³â, ùî éîìó â÷îðà âè-
ïîâíèëîñÿ 28. Ïðîäàâåöü ïàñïîð-
ò³â ó ìîëîä³ íå âèìàãàëà. À íà ìîº
çàóâàæåííÿ ñêàçàëà, ùî õëîïö³ é
íàñïðàâä³ âèãëÿäàþòü “äîñèòü ñî-
ë³äíî”, â ³íøîìó ðàç³ âîíà á çà-
ïðîñèëà äîêóìåíòè. Ïàí³ Äåíè-
ñåíêî ïîâ³äîìèëà, ùî ïðîäàâöÿ
îøòðàôóâàëè. Àëå æ ñê³ëüêè ä³òåé
òà é ïðîäàâö³â ñïèðòíîãî íå ïî-
ïàëèñÿ íà ãàðÿ÷îìó? Çà ðåçóëüòà-
òàìè îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíèìè
Íàðàäîþ ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ñåðåä ï³äë³òê³â 40 % õî÷à á
ðàç íà ì³ñÿöü óæèâàþòü àëêîãîëü.
Ñåðåä 14-ð³÷íèõ çàô³êñîâàíî âæå
90 %, à ñåðåä 20-ð³÷íèõ ìàéæå 
99 % òèõ, õòî âæèâàº àëêîãîëü.

Òà öå íå ºäèíà ïðè÷èíà, ç ÿêî¿
ò³íåéäæåðè ïîòðàïëÿþòü ï³ä
ïðèñòàëüíå îêî ì³ë³ö³¿. Ïðîâ³ä-
íèé ñïåö³àë³ñò Ñëóæáè ó ñïðàâàõ
íåïîâíîë³òí³õ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³òàë³é
Ìàð÷åíêî ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”,
ùî, íà æàëü, ÷àñòî ï³äë³òêè çàâè-
ñàþòü ó êîìï’þòåðíèõ êëóáàõ,
ïðîñàäæóþ÷è òàì ãðîø³ áàòüê³â.
Òîð³ê ñëóæáîþ ó ñïðàâàõ íåïîâ-
íîë³òí³õ áóëî ïðîâåäåíî 233 ðåé-
äè êîìï’þòåðíèìè êëóáàìè
(óñüîãî ïåðåâ³ðåíî 824 çàêëàäè,
ñåðåä íèõ — 45 êîìï’þòåðíèõ
êëóá³â, 82 ³ãðîâèõ çàë³â, 42 ³íòåð-
íåò-êàôå, 15 äèñêîòåê) ³ çàô³êñî-
âàíî 568 íåïîâíîë³òí³õ, ÿê³ çà-
ì³ñòü òîãî, ùîá íàâ÷àòèñÿ â øêî-
ë³, çàâçÿòî ãðàëè â êîìï’þòåðí³
³ãðè. Äëÿ áàòüê³â íå ïåðåäáà÷åíî
çà öå æîäíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïîêàðàíü. Ì³ë³ö³ÿ ëèøå ìîæå ïî-
ïåðåäèòè, àáè âîíè á³ëüøå óâàãè
ïðèä³ëÿëè âèõîâàííþ ä³òåé.

×îìó òàê áàãàòî âåøòàºòüñÿ âó-
ëèöÿìè áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé? ßê
ìåí³ âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè, á³ëüø³ñòü
³ç íèõ íå áîìæ³, âîíè ìàþòü áàòü-
ê³â ç ïðèñòîéíîþ ðîáîòîþ. Òà ¿ì
íåìàº êîëè ïðèä³ëèòè óâàãó âëàñ-
íèì ÷àäàì. ² îñü òîä³ ó÷í³ ïî÷ó-
âàþòüñÿ â³ëüíèìè. Àáî íàâ³òü ïî-
êèíóòèìè. Ïîòðàïëÿþ÷è íà âóëè-
öþ, âîíè íå ò³ëüêè ñòðàæäàþòü
â³ä øê³ëüíîãî ðåêåòó, à é ïî÷èíà-
þòü ö³êàâèòèñÿ çàáîðîíåíèìè
ïëîäàìè — öèãàðêàìè, àëêîãîëåì,
íàðêîòèêàìè. ßê ìàãí³òîì þíèõ
ïðèòÿãóþòü ãðàëüí³ àâòîìàòè, â
²íòåðíåò³ âîíè øóêàþòü ïîðíî-

ñàéòè, à ùå ðåºñòðóþòüñÿ â ÷àòàõ
³ ñï³ëêóþòüñÿ ³ç çîâñ³ì ÷óæèìè
ëþäüìè, ðîçêðèâàþ÷è óñþ äî-
ìàøíþ êóõíþ. Ñò³ëüêè ñïîêóñ ³
óò³õ íà âóëèöÿõ Êèºâà, ùî âòðè-
ìàòèñÿ ìàéæå íåìîæëèâî. Ä³òè ç

ö³ëêîì áëàãîïîëó÷íèõ ðîäèí ìî-
æóòü ïîòðàïèòè íà ãà÷îê äî øàõ-
ðà¿â, ÿê³ ÷åðåç ÷àòè øóêàþòü þíèõ
äëÿ çéîìîê ó ïîðíîô³ëüìàõ.

Çäàâàëîñÿ á, çàõèñòèòè ó÷í³â â³ä
øê³äëèâîãî âïëèâó âóëèö³ ìîæóòü

øê³ëüí³ ïñèõîëîãè. ßê âèÿâèëîñÿ,
öå íå çîâñ³ì òàê, áî ä³òè â á³ëüøî-
ñò³ ñâî¿é í³ ç êèì íå ðàäÿòüñÿ. ßê
öå íå äèâíî, âîíè øâèäøå ïîðà-
äÿòüñÿ ç îäíîë³òêàìè ÷è ç çîâñ³ì
íåçíàéîìèìè ëþäüìè â ÷àòàõ

Ïðîáëåìè ñàìîòíîñò³ ò³íåéäæåð³â
ó ìåãàïîë³ñ³
Ñòîëè÷í³ øêîëÿð³, 
íå â³ä÷óâàþ÷è óâàãè áàòüê³â, 
ïîäàþòüñÿ äî êîìï’þòåðíèõ 
êëóá³â, ïî÷èíàþòü êóðèòè 
òà âæèâàòè àëêîãîëü

Тетяна ЯРЧАК, вчитель фізичної льт ри, СЗШ № 204:
— Звичайно, трапляються серед ш олярів а ресивні особистості. Причини різні: с ладні життєві сит ації, я і

ламають дітей, фінансова нерівність. Ба аті одноліт и ви ли ають заздрощі ровесни ів, я і ін оли нама аю-
ться заробити роші, вдаючись до нечесних обор до і навіть радіжо . В сі часи діти б ли або від ритими,
або зам н тими. Із зам н тістю ми нама аємося боротися: проводимо робот з бать ами, дізнаємося причи-
ни, з я их дитина “зачинилася” в собі. Слід ємо за атмосферою ласах, дбаємо, аби всім б ло
омфортно.

Лідія ТЕЛЕГІНА, вчитель права, філософії та історії, СЗШ № 204:
— На жаль, діти нині не важні до навчання, бо відч вають певн свобод і вдома, і в ш олі. У вихованні та-
ож се досить демо ратично. Бать и часто не знають, що роблять їхні діти поза ш олою. Навіть не підозрю-
ють, що вони просадж ють роші на і рових автоматах, іноді навіть продаючи свої мобіл и заради ри. Цьо-
о важ о ни н ти, оли однор і бандити розташовані біля ш оли. Держава повинна поза ривати автомати
біля ш іл. Щоб вчителям не доводилося ор анізов вати рейди і відловлювати там чнів, я аж ть, “на аря-
чом ”. Адже ра — та ж нар озалежність, я і ал о олізм чи ріння. І хоча з цим важ о боротися, нама аємо-
ся зал чати бать ів. Проводимо бесіди з ними на ласних одинах. 60 % бать ів ці авляться проблемами вдас-
них дітей, хоча іноді вони неаде ватно реа ють на за важення — підвищ ючи на них олос.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

90% тінейджерів живають слабоал о ольні напої

Геннадій Олійничен о радить не зволі ати з візитом до лі аря
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Ãîëîâíèé îíêîëîã Êèºâà Ãåííàä³é Îë³éíè÷åíêî ðîçïîâ³â 
ïðî çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó áîðîòüáè ç îíêîëîã³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу земельної ділянки 

дочірньому підприємству 
“Управління спеціальних машин № 2”
відкритого акціонерного товариства
“Будмеханізація” для експлуатації 

та обслуговування будівель 
і споруд виробничої бази 

у пров. Деревообробному, 3 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 832/1493 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äî÷³ðíüî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Óïðàâë³ííÿ ñïåö³àëüíèõ
ìàøèí ¹ 2” â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òî-
âàðèñòâà “Áóäìåõàí³çàö³ÿ” äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä âè-
ðîáíè÷î¿ áàçè ó ïðîâ. Äåðåâîîáðîáíîìó,
3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó
“Óïðàâë³ííÿ ñïåö³àëüíèõ ìàøèí ¹ 2”
â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Áóä-
ìåõàí³çàö³ÿ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 6,54 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä âè-
ðîáíè÷î¿ áàçè ó ïðîâ. Äåðåâîîáðîáíîìó,
3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà
ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ñâ³äîöòâî ïðî ïðà-
âî âëàñíîñò³ â³ä 14.04.2004, ëèñò â³äêðè-
òîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Áóäìåõà-
í³çàö³ÿ” â³ä 04.03.2002 ¹ 1-65), â òîìó
÷èñë³:

— ïëîùåþ 4,38 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
01.11.66 ¹ 1657 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Óïðàâë³ííþ ñïåöìàøèí òðåñòó
“Áóäìåõàí³çàö³ÿ” Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó ïî
âóë. Äåðåâîîáðîáí³é â Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ï³ä ñòîÿíêó ñïåöìàøèí òà ìå-
õàí³çì³â”, â³ä 28.03.67 ¹ 481 “Ïðî â³äâîä
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Óïðàâë³ííþ áàøòîâèõ
êðàí³â òðåñòó “Áóäìåõàí³çàö³ÿ” òà “Êè¿â-
ï³äçåìøëÿõáóä” ¹ 1 Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó
ï³ä áóä³âíèöòâî áàç òà àâòîòðàíñïîðòíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó 09663 Êè¿âàâòîòðàíñó ï³ä
ïîøèðåííÿ àâòîïàðêó”;

— ïëîùåþ 0,60 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
24.06.66 ¹ 867 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì ì³ñ-
òà ï³ä êàï³òàëüíó çàáóäîâó” (ïóíêò 4), â³ä
19.11.68 ¹ 1940 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó äëÿ ðîçøèðåí-
íÿ çàâîäó ÇÁÊ-1 ÄÁÒ”, ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 05.11.78 ¹ 1525/6
“Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè çàâîäó çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é
¹ 1 äîìîáóä³âíîãî êîìá³íàòó ¹ 1 Ãîëîâ-
êè¿âì³ñüêáóäó”;

— ïëîùåþ 0,34 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
25.09.62 ¹ 1620 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà Êè-
¿âñüêèì Äåðåâîîáðîáíèì Êîìá³íàòîì çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà Òåëè÷ö³ â Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”;

— ïëîùåþ 1,22 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “Óïðàâë³í-
íÿ ñïåö³àëüíèõ ìàøèí ¹ 2” â³äêðèòîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Áóäìåõàí³çà-
ö³ÿ”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãî-
òîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 20.12.2004 ¹ 19-12871, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 25.05.2005 ¹ 071/04-4-
19/2329, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 01.02.2005 ¹ 633,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
07.02.2005 ¹ 001-09/494.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 01.11.66 ¹ 1657 “Ïðî â³äâîä çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Óïðàâë³ííþ ñïåöìàøèí òðåñ-
òó “Áóäìåõàí³çàö³ÿ” Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó
ïî âóë. Äåðåâîîáðîáí³é â Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ï³ä ñòîÿíêó ñïåöìàøèí
òà ìåõàí³çì³â” òà ï³äïóíêò à) ïóíêòó 1 ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
28.03.67 ¹ 481 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê Óïðàâë³ííþ áàøòîâèõ êðàí³â òðåñ-
òó “Áóäìåõàí³çàö³ÿ” òà “Êè¿âï³äçåìøëÿõ-
áóä” ¹ 1 Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó ï³ä áóä³â-
íèöòâî áàç òà àâòîòðàíñïîðòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó 09663 Êè¿âàâòîòðàíñó ï³ä ïîøè-
ðåííÿ àâòîïàðêó”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу комунальному підприємству
“Дирекція реставраційно5відновлювальних

робіт” земельної ділянки 
для будівництва житлового комплексу 
з приміщеннями соціально5побутового

призначення та паркінгом, з реконструкцією
або знесенням існуючих нежитлових будинків

на вул. Двінській, 155а 
(вул. Краснокутській, 35а, З5б, 45а, 

вул. Сиваській, 12/1 (літера “А”), 145а, 165а) 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 74/1908 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåêö³ÿ ðåñòàâ-
ðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³-
ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ïàðê³íãîì, ç ðåêîíñòðóêö³ºþ àáî
çíåñåííÿì ³ñíóþ÷èõ íåæèòëîâèõ áóäèíê³â
íà âóë. Äâ³íñüê³é, 15-à (âóë. Êðàñíîêóò-
ñüê³é, 3-à, 3-á, 4-à, âóë. Ñèâàñüê³é, 12/1
(ë³òåðà “À”), 14-à, 16-à) ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþ-
âàëüíèõ ðîá³ò”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 1,12 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàð-
ê³íãîì, ç ðåêîíñòðóêö³ºþ àáî çíåñåííÿì
³ñíóþ÷èõ íåæèòëîâèõ áóäèíê³â, íà âóë.
Äâ³íñüê³é, 15-à (âóë. Êðàñíîêóòñüê³é, 
3-à, 3-á, 4-à, âóë. Ñèâàñüê³é, 12/1 (ë³òåðà
“À”), 14-à, 16-à) ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,63 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
25.02.46 ¹ 376 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëüíèö³ òåðèòîð³¿ â Ñòàð³é Äàðíèö³ Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó 2-³é áóä³âåëüí³é ä³ëüíè-
ö³ “ÓÁÂÐ ÏÇÇ” ï³ä áóä³âíèöòâî ãóðòî-
æèòê³â äëÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³òíèê³â”;

— ïëîùåþ 0,06 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 03.05.88 ¹ 432
“Îá îòâîäå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäïðè-
ÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ”;

— ïëîùåþ 0,43 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåê-
ö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðî-
á³ò”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,

àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 23.07.2007 ¹ 19-7363, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 07.08.2007
¹ 6180, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 25.07.2007 ¹ 05-08/5265 òà
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.7. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèö-
òâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % â³ä çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð â öüîìó æèòëîâîìó êîìïëåê-
ñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñå-
ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà-
¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêî-
ìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу Національній спілці художників
України земельної ділянки для будівництва 

та експлуатації житлових будинків 
з вбудованими творчими майстернями 

та підземним паркінгом на вул. Сошенка, 33 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1072/1733 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³î-
íàëüí³é ñï³ëö³ õóäîæíèê³â Óêðà¿íè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ç âáóäîâàíèìè òâîð÷èìè ìàéñòåðíÿìè
òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ñîøåíêà,
33 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè Íàö³îíàëüí³é ñï³ëö³ õóäîæ-
íèê³â Óêðà¿íè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,71 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäî-
âàíèìè òâîð÷èìè ìàéñòåðíÿìè òà ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ñîøåíêà, 33 ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 11.12.56 ¹ 1818
“Ïðî çàêð³ïëåííÿ òà äîäàòêîâèé â³äâîä
Óêðà¿íñüêîìó â³ää³ëó õóäîæíüîãî ôîíäó
Ñîþçó ÐÑÐ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ³ñíó-
þ÷èé áóäèíîê òâîð÷îñò³ õóäîæíèê³â òà éî-
ãî ïîøèðåííÿ”, â³ä 14.01.58 ¹ 90 “Ïðî
÷àñòêîâó çì³íó ð³øåííÿ Ì³ñüêâèêîíêîìó
â³ä 11 ãðóäíÿ 1956 ðí çà ¹ 1818 “Ïðî çà-
êð³ïëåííÿ çåìä³ëÿíêè çà Óêðõóäîæôîí-
äîì ÓÐÑÐ ï³ä ïîøèðåííÿ ³ñíóþ÷îãî áó-
äèíêó”, â³ä 19.07.76 ¹ 756/30 “Ïðî â³ä-
âåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Õó-
äîæíüîìó ôîíäó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ òâîð÷èõ ìàéñòåðåíü òà ãîñïîäàð-
ñüêèõ ñïîðóä ³ òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàí-
ö³¿ ïî âóë. Ñîøåíêà” (ïëîùåþ 1,68 ãà) òà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ 0,03
ãà), ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³
íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ñâ³äîöòâî ïðî ïðà-
âî âëàñíîñò³ â³ä 11.12.2000 N Ï-602).

3. Íàö³îíàëüí³é ñï³ëö³ õóäîæíèê³â Óêðà-
¿íè:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 17.01.2005

¹ 6) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæ-
áîâî¿) â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 36 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

3.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áó-
äèíê³â.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.10 Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.02.2005 ¹ 19-1026, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.02.2005 ¹ 071/04-4-
19/530, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè,
ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 09.02.2005 ¹ 001-09/551 â. î. ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ 
ì. Êèºâà â³ä 14.01.2005 ¹ 234 òà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
21.04.2005 ¹ 03-52/401-Â.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî
÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 10.12.97
¹ 1999.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïðèïèíèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Àëãîðèòìöåíòð” ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,42 ãà, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî äî-
äàòêà 3 ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 19.04.88 ¹ 374 “Îá îòâîäå çåìåëüíèõ
ó÷àñòêîâ ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è
îðãàíèçàöèÿì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáüåêòîâ”
(ëèñò-çãîäà â³ä 21.11.2006 ¹ 4), òà â³äíåñ-
òè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÑÎÔÒ-
ËÀÉÍ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ íàóêîâî-ó÷áîâîãî öåíòðó
ç ãóðòîæèòêîì ãîòåëüíîãî òèïó íà âóë. Âà-
ñèëÿ Ñòóñà, 35-37 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÑÎÔÒËÀÉÍ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,42 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íàóêîâî-ó÷áîâîãî
öåíòðó ç ãóðòîæèòêîì ãîòåëüíîãî òèïó íà
âóë. Âàñèëÿ Ñòóñà, 35-37 ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÑÎÔÒËÀÉÍ”:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

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

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.01.2007 ¹ 19-408 òà â³ä
26.02.2007 ¹ 09-1596, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 19.12.2006 ¹ 2997, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.01.2007
¹ 411, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 21.12.2006 ¹ 06-6-25/6529.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Якубову Олексію Миколайовичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Кайсарова, 135в у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 112451/1785 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ßêóáîâó Îëåêñ³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êàéñàðîâà, 13-â ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ßêóáîâó Îëåê-
ñ³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êàéñàðîâà, 13-â ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ßêóáîâó Îëåêñ³þ Ìè-
êîëàéîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 02.04.2007 ¹ 19-3104, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.04.2007
¹ 2499 òà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
16.04.2007 ¹ 071/04-4-22/1770.

3.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-

íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

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

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу закритому акціонерному
товариству “СОФТЛАЙН” 

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації  та обслуговування 

науково5учбового центру 
з гуртожитком готельного типу 

на вул. Василя Стуса, 35537 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1117/1778 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину Шумару Андрію
Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Левадній, 555а 
у Дарницькому районі м. Києва
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Рішення Київської міської ради № 244/2078 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Øóìàðó Àíäð³þ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 55-à ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Øóìàðó Àí-
äð³þ Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 55-à ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Øóìàðó Àíäð³þ Âà-
ñèëüîâè÷ó:

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

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

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

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 28.09.2005 ¹ 19-8116,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 06.05.2005
¹ 071/04-4-19/1966, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 29.04.2005 ¹ 908.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Мартиненко Наталії Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Крилова, 93 у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 245/2079 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìàðòèíåíêî Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Êðèëîâà, 93 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàðòèíåíêî
Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðèëîâà, 93 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàðòèíåíêî Íàòàë³¿
Ìèêîëà¿âí³:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 17.03.2005 ¹ 19-1985,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 31.08.2004
¹ 071/04-4-19/2909, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
17.12.2004 ¹ 10166, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-

ºìñòâà “²íñòèòóò Êè¿âãåíïëàí” â³ä
20.10.2004 ¹ 2245.

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

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Дмитрук Галині
Іванівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Левадній, 275б у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 246/2080 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Äìèòðóê Ãàëèí³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåâàäí³é, 27-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äìèòðóê Ãàëè-
í³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåâàäí³é, 27-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äìèòðóê Ãàëèí³ ²âàí³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.02.2005 ¹ 19-1092, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.04.2005 ¹ 071/04-4-
19/1446, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 18.03.2005 ¹ 1890, ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 08.09.2004 ¹ 1874, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.03.2006
¹ 03-79/475-Â.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Êóòîâåíêî Îëüç³ Ôåäîð³âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ëºðìîíòîâà, 70-å ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êóòîâåíêî Îëü-
ç³ Ôåäîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëºðìîíòîâà, 70-å ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êóòîâåíêî Îëüç³ Ôåäîð³â-
í³:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 27.04.2006 ¹ 19-3453, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.12.2005 ¹ 071/04-4-19/5459,

â. î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³-
êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 05.05.2004 ¹ 3170, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò Êè¿âãåí-
ïëàí” AT “Êè¿âïðîåêò” â³ä 04.11.2005
¹ 2575, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 23.03.2007 ¹ 03-79/390-Â.

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

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Кутовенко Ользі
Федорівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Лєрмонтова, 705е у
Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 247/2081 від 22 серпня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада
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Ìàøà ÔÎÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ö³º¿ çèìè ìè ç äðóçÿìè âèð³øèëè ïî¿õà-
òè â òåïë³ êðà¿íè, îòîæ, íå äîâãî äóìàþ÷è,
âèáðàëè Òà¿ëàíä. ß äóæå ëþáëþ òåïëî,
îòîæ ïî ïðè¿çäó äî ñïåêîòíî¿ êðà¿íè âìèòü
ï³äíÿâñÿ íàñòð³é. Ïîïðè òðèâàëèé ïåðå-
ë³ò, òåïëå ñîíöå é çàïàõ îêåàíó â³äðàçó æ
âòîìó ìîâ ðóêîþ çíÿëè. Ãîòåëü íàñ ïîðà-
äóâàâ ïðîñòîðèìè, äóæå êðàñèâèìè é çà-
òèøíèìè íîìåðàìè. Ïåðåâäÿãíóëèñÿ â êó-
ïàëüíèêè é ï³øëè êóïàòèñÿ íà íåîñÿæíèé
îêåàí. Ï³ä òåïëèì ñîíå÷êîì ³ ì’ÿêèì ï³ñ-
êîì äåíü çà äíåì ïðîñòî ïðîë³òàëè. Íà ìå-
íå âåëè÷åçíå âðàæåííÿ ñïðàâèëà ñàìà Àç³ÿ:
âîíà ñïðàâä³ øîêóº. Áàãàòî ÷îëîâ³ê³â ó æ³-
íî÷îìó îäÿç³ ïðîñòî ãóëÿþòü ì³ñòîì. Ð³ç-
íîìàí³òí³ øîó — íà áóäü-ÿêèé ñìàê, à
ùå — íåçàáóòí³ åïàòàæí³ é âèäîâèùí³
“ãîó-ãîó” áàðè, äå ãîë³ “òàêèêè” âèðîáëÿ-
þòü òàêå, ùî ëþäÿì ³ç ñëàáêèìè íåðâàìè
äèâèòèñÿ íåáàæàíî. ßêùî âàì çà 70 àáî
òâåðä³ ìîðàëüí³ çàñàäè, ë³ïøå íå õîäèòè
íà òàê³ çàõîäè. Ìè æ ç äðóçÿìè âñå-òàêè
â³äâ³äàëè ¿õ, ³ íå øêîäóºìî, áî ââàæàþ, ùî
âñå ïîòð³áíî ïîáà÷èòè ³ çðîáèòè, ãîëîâíå,
ùîá öå íå çàøêîäèëî òîá³ é òâîºìó îðãà-
í³çìîâ³.

ß äóæå äîïèòëèâà, òîìó âèâ÷èëè âñ³ êó-
òî÷êè Òà¿ëàíäó. Ñïîäîáàëèñÿ íåçâè÷íà ¿æà
³ íàö³îíàëüíà ìóçèêà. ¯çäèëè íà âñ³ëÿê³
åêñêóðñ³¿. Íàéá³ëüøå âðàçèëè îñòð³â ìàâï
³ êðîêîäèëÿ÷à ôåðìà, äå “áîæåâ³ëüí³” òàé-
ö³ ïðîâîäÿòü åêñòðèì-øîó, çàñîâóþ÷è ãî-
ëîâó êðîêîäèëîâ³ â ïàùó.

Òà¿ëàíä íåçàáóòíÿ êðà¿íà, ç ÷óäîâîþ
êóëüòóðîþ ³ çâè÷àÿìè. Íå ìîæó íå ñêàçà-
òè ïðî òàéö³â — äîáðîçè÷ëèâèõ ³ ãîñòèí-
íèõ, ÿê³ äóæå øàíîáëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî ³íî-
çåìö³â. Íà æàëü, ð³äêî äå òàêå çóñòð³íåø.
¯õí³ îáëè÷÷ÿ çàâæäè îñÿâàº óñì³øêà (õî÷à
é íå ïðîìåíèñòà — ìàéæå ó êîæíîãî òàé-
öÿ êðèâ³ çóáè). Ìèðîëþáí³ é ñïîê³éí³ ëþ-
äè. Âîíè íå çíàþòü, ùî òàêå ñâàðêè àáî,
íå äàé Áîæå, ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â ïðè ñòî-
ðîíí³õ. Íàâ³òü ÿêùî ³ º êîíôë³êò, çàëàø-
òîâóþòü éîãî ³íòåë³ãåíòíî.

Ìåí³ ñïîäîáàâñÿ Òà¿ëàíä. Â³äïî÷èíîê
áóâ àêòèâíèì, áàãàòî ïîäîðîæóâàëà é ä³ñ-
òàëà âåëèêèé ïîçèòèâíèé çàðÿä. Äóìàþ,
îáîâ’ÿçêîâî ùå íå ðàç òóäè ïîïðÿìóþ

Á³ëîêàì’ÿíèé ñïîê³é
×åðí³ãîâà

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

При слові "Черні ів" т ристи, що
поб вали т т, одраз ж з ад -
ють три речі. 12 армат на Чер-
ні івсь ом Вал , намолені пра-
вославні собори Дитинця та аб-
солютний спо ій на старовинних
в лицях цьо о невели о о міс-
теч а.

Ùîá ïîäèâèòèñÿ ×åðí³ã³â, áàãàòî çó-
ñèëü (³ ô³çè÷íèõ, ³ ô³íàíñîâèõ) âèòðà-
÷àòè íå äîâåäåòüñÿ. Ï³âòîðè ãîäèíè íà
ìàðøðóòö³ ÷è ãîäèíà íà ìàøèí³ — ³
ñòîëè÷íèé øóì òà ñìî´ çì³íÿòüñÿ íà
ïðîâ³íö³éíèé ó êðàùîìó ñåíñ³ ñëîâà
×åðí³ã³â. Ìàðøðóòêè â³äïðàâëÿþòüñÿ
â³ä ñòàíö³é ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà”, “×åð-
í³ã³âñüêà”, “Ë³ñîâà”, òà â³ä êè¿âñüêîãî
àâòîâîêçàëó ç 9-¿ ðàíêó äî 21-¿ âå÷îðà,
à êâèòîê êîøòóº 15 — 21 ãðí.

Ï³ñëÿ ïðè¿çäó äî ×åðí³ãîâà êðàùå âè-
éòè îäðàçó æ á³ëÿ Äèòèíöÿ — ñòàð³é
÷àñòèí³ ì³ñòà, äå ðîçòàøîâàí³ íàéêðà-
ñèâ³ø³ ñîáîðè. Ìîæíà òàêîæ ïîïðîñè-
òè âîä³ÿ çóïèíèòè á³ëÿ áóäèíêó Mc-
Donald’s, çâ³äêè äî Äèòèíöÿ ïðîãóëÿòè-
ñÿ òèõåíüêèìè âóëî÷êàìè öåíòðà ì³ñ-
òà, äå êîæåí áóäèíîê — àðõ³òåêòóðíà
ïàì’ÿòêà. Äî ñëîâà, ³ñòîðè÷íå ìèíóëå
×åðí³ãîâà íå ïîñòóïàºòüñÿ êè¿âñüêîìó.
ª äàí³, ùî ëþäè ïî÷àëè ñåëèòèñÿ íà
ö³é çåìë³ ùå 100 òèñÿ÷ ðîê³â òîìó, à ó
÷àñè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ×åðí³ã³â ââàæàâñÿ
äðóãèì çà ïîë³òè÷íèì, åêîíîì³÷íèì òà
êóëüòóðíèì çíà÷åííÿì ì³ñòîì äåðæà-
âè. Òîìó ïîäèâèòèñÿ òóò º íà ùî.

Ще одні печери Антонія
Íà ñõ³äíîìó áîö³ Äèòèíöÿ çíàõîäèòü-

ñÿ ×åðí³ã³âñüêèé Âàë ç³ ñëàâåòíèìè 
12-ìà ãàðìàòàìè. Ãàðìàòè çàâåçëè ñþ-
äè ç áàñò³îí³â ×åðí³ã³âñüêî¿ ôîðòåö³ ó
XVII — XVIII ñòîð³÷÷ÿõ, àëå ¿õ ñï³òêà-
ëà òàêà æ äîëÿ, ÿê ³ ãàðìàòè Êè¿âñüêî¿
ôîðòåö³ — âîíè æîäíîãî ðàçó íå ñòð³-
ëÿëè. À ó XX ñòîð³÷÷³ áðîíçó íà íèõ çà-
ì³íèëè ÷àâóíîì, ÿêèé íèí³ ³ äèâèòüñÿ
íà ð³÷êó Äåñíó, ùî òå÷å âíèçó Âàëó.

Ç ïàðêà, ùî çíàõîäèòüñÿ íà Âàëó, ä³ñ-
òàòèñÿ äî Äèòèíöÿ ³ç á³ëîêàì’ÿíèìè
öåðêâàìè ïðîñòî — òðåáà ïðîéòè îäèí
ïðîë³ò ñõîäàìè óíèç ³ íàïðàâî. Åêñêóð-
ñ³ÿ Äèòèíöåì êîøòóâàòèìå 40 ãðèâåíü
äëÿ ãðóïè. Òóò î÷àì òóðèñòà â³äêðèþ-
òüñÿ íàéãîëîâí³ø³ ñîáîðè Äèòèíöÿ —
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé, ÿêèé ïîáóäó-
âàëè ùå â 1036 ðîö³, Ñâÿòî-Óñïåíñüêèé
òà Áîðèñîãë³áñüêèé ñîáîðè XVII ñòî-
ð³÷÷ÿ òà ²ëë³íñüêà öåðêâà. Ñåðåä â³äî-
ìèõ ïàì’ÿòîê ×åðí³ãîâà îáîâ’ÿçêîâî çà-
ïàì’ÿòîâóþòüñÿ Àíòîí³ºâ³ ïå÷åðè. Öå
ìîíàñòèð ó êàòàêîìáàõ, çàñíîâàíèé â
1069 ðîö³ õðèñòèÿíñüêèì ì³ñ³îíåðîì
Àíòîí³ºì, ÿêèé òàêîæ áóâ çàñíîâíèêîì
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Â³ä ëàâðñüêèõ
Àíòîí³ºâ³ ïå÷åðè â³äð³çíÿº îõàéí³ñòü òà
ïðîñò³ð, à òàêîæ âêàç³âíèêè äëÿ òóðèñ-
ò³â, ùîá íå çàáëóêàëè, ÿêùî çàõî÷óòü
ïðîãóëÿòèñÿ áåç åêñêóðñîâîäà.

Дві сторони святості
Îäíà ç íàéãîëîâí³øèõ àðõ³òåêòóðíèõ

ïàì’ÿòîê ×åðí³ãîâà — áóäèíîê ×åðí³ã³â-
ñüêîãî êîëåã³óìó. Áóäèíîê ïîáóäîâàíèé
ó XVII — XVIII ñòîð³÷÷ÿõ ïèñüìåííè-
êîì òà öåðêîâíèêîì ²îàííîì Ìàêñèìî-
âè÷åì ó ñòèë³ óêðà¿íñüêîãî áàðîêî. Íè-
í³, çâ³ñíî, òóò óæå í³õòî íå âèâ÷àº ëà-
òèíó òà Ñëîâî Áîæå, àëå ñàìå ó áóäèí-
êó ×åðí³ã³âñüêîãî êîëåã³óìó çáåð³ãàþòü-
ñÿ íàéð³äê³ñí³ø³ ³êîíè Óêðà¿íè. Îäíà

³ç íàéö³êàâ³øèõ — äâîñòîðîííÿ ³êîíà
XIX ñòîð³÷÷ÿ. Äåðåâî ³êîíè ìàº ðóá÷è-
êè íà ëèöüîâîìó áîö³: ÿêùî äèâèòèñÿ
íà íå¿ ç ïðàâîãî áîêó, òî áà÷èø Áîæó
Ìàò³ð, à ÿêùî ³ç ë³âîãî — ²ñóñà. Ùå ó
ìóçå¿ º äâ³ àïîêðèô³÷í³ ³êîíè ³ç òðèðó-
êîþ Áîæîþ Ìàò³ð’þ. Òðåòþ ðóêó, çà ëå-
ãåíäîþ, Ä³â³ Ìàð³¿ äàâ Áîã, êîëè âîíà,
âò³êàþ÷è â³ä ðîçá³éíèê³â, ïåðåïëèâàëà
ð³÷êó ³ âæå íå ìàëà ñèë ïëèâòè. Íå ìåíø
ö³êàâ³ ³êîíè, ÿê³ ðîáèëè ÷åðí³ã³âñüê³
ìàéñòðè ³ç ïðîñòîãî íàðîäó. Ìàëþþ÷è
²ñóñà Õðèñòà, Ä³âó Ìàð³þ òà ñâÿòèõ âå-
ëèêîìó÷åíèê³â, âîíè çîáðàæàëè ¿õ íà
ñâ³é óêðà¿íñüêèé ìàíåð. Òàêèì ÷èíîì
íà íàðîäí³é ³êîí³ XIX ñòîð³÷÷ÿ Ä³âà Ìà-
ð³ÿ ìàº óêðà¿íñüê³ ÷îðí³ î÷³ é ÷îðí³ áðî-
âè, à ìàëåíüêèé ²ñóñ îäÿãíåíèé ó âè-
øèâàíêó òà äèòÿ÷³ øàðîâàðè.

Раритети афе
Çâ³ñíî, çàäîâã³ ïðîãóëÿíêè òà åêñêóð-

ñ³¿ íàëàøòóþòü íà â³äïî÷èíîê ó êàôå
÷è ðåñòîðàí÷èêó. Àëå ó ×åðí³ãîâ³ òàêîæ
º âñåóêðà¿íñüêà ïðîáëåìà ìàéæå ïîâíî¿
â³äñóòíîñò³ ïðèñòîéíèõ çàêëàä³â (óñþ-
äèñóù³ ï³ööåð³¿ “×åëåíòàíî” òà ¿äàëü-
íÿ “Ïóçàòà õàòà” íå âðàõîâóþòüñÿ).
Á³ëüø³ñòü êàôå ³ ðåñòîðàí³â âèêîíàí³
òóò ó ñòèë³ 90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîð³÷-

÷ÿ, êîëè “ðàäÿíñüê³” ïðèíöèïè îáñëó-
ãîâóâàííÿ êë³ºíò³â ïîºäíóâàëèñÿ ³ç íàä-
ì³ðíèì ïëàñòèêîì ³ øòó÷íèìè êâ³òàìè
â ³íòåð’ºð³. Â òàê³ ì³ñöÿ õîäèòü ÷åðí³-
ã³âñüêà “çîëîòà ìîëîäü”, ÿêà êðèòè÷íî
ðîçäèâëÿòèìåòüñÿ çà¿æäæèõ ãîñòåé ³ çà-
ìîâëÿòèìå âñå, ùî íà ñòîë³ ó âàñ (íó íå
óïóñêàòè æ ìîìåíòó ïîêàçàòè êèÿíàì
ñâîþ ïëàòîñïðîìîæí³ñòü!).

Àëå º îäíå ñïðàâä³ ïðèñòîéíå ì³ñöå,
ÿêå çàäîâîëüíèòü ïðèñê³ïëèâîãî êèÿíè-
íà ³ ó ×åðí³ãîâ³,— êàôå-ìóçåé “Àáà-
æóð” íà âóëèö³ Ïðåîáðàæåíñüê³é. Êà-
ôå íåâåëè÷êå, àëå çðîáëåíå ç íåàáè-
ÿêèì êðåàòèâîì. Óçäîâæ âñ³õ ñò³í êàôå
ðîçì³ùåí³ â³äêðèò³ àíòðåñîë³, íà ÿêèõ
ç³áðàí³ ðàðèòåòí³ ðå÷³ ç ³ñòîð³¿. Òóò ³
ñòàðà åëåêòðîã³òàðà, ³ ìàëåíüêèé ïîäðÿ-
ïàíèé õîëîäèëüíèê ÷àñ³â ÑÐÑÐ, ³ ÿê³ñü
êíèæêè êëàñèê³â. Íà îäíîìó ³ç ñòîë³â
ñòî¿òü ãîëîâíèé åêñïîíàò — ëàìïà ï³ä
àáàæóðîì îñîáèñòîþ ïåðñîíîþ. À ùå ó
êàôå “Àáàæóð” â³äáóâàþòüñÿ âèñòàâêè
õóäîæíèê³â, ñêóëüïòîð³â. Íàðàç³, íà-
ïðèêëàä, òàì ìîæíà ïîäèâèòèñÿ ³ ïðè-
äáàòè êàðòèíè Âàëåíòèíè Ñóëòàíîâî¿ ó
ñòèë³ ïàï’º-àðò. “Àáàæóð” ³ íå ðåñòîðàí,
óò³ì, ãîòóþòü òóò ïðèñòîéíî — ó ìåíþ
ïðèñóòíÿ ïàñòà, º áàãàòî âàð³àö³é ìëèí-
ö³â òà äåñåðò³â çà äîâîë³ íåâåëèê³ ãðî-
ø³ (15 — 20 ãðí çà ìëèíö³)

Àç³ÿ, ùî
øîêóº

Дзвіниця поб довано о ще етьманом Іваном Мазепою Троїць о о монастиря — найвища
спор да місті

Ï³âòîðè ãîäèíè ¿çäè òà 30 ãðèâåíü íà äîðîãó 
â³äêðèþòü áàãàòèé íà óìèðîòâîðåííÿ 
òà ñòàðîâèíí³ ñîáîðè ×åðí³ã³â
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1         
ЖЕК №317 530-86-40  1        
ЖЕК №320 513-70-11  1        
ЖЕО №807 407-92-40       1   
ЖЕО №813 424-73-22       1   

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91     1     

Завідувач складом
КП УЕЖФ  „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25     1     

Майстер
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1         
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89  1        
ЖЕО №809 452-34-94       1   
ЖЕО №810 452-35-96       1   
КП ”ЖЕК” Золотоустівська” 594-04-32         2
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №505 418-88-87  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  1      

Майстер ремонтної групи
ЖЕК №301 513-55-29  1        
ЖЕК №303 518-27-37  1        
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №908 408-63-53      1  

Майстер технічної дільниці
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №303 518-27-37  1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №308 515-95-65  1       
ЖЕК №310 515-42-45  1       
ЖЕК №311 515-42-34  1       
ЖЕК №312 530-04-63  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   4     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   3     
ЖЕК №901 242-23-53      1  
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №905 275-52-40      1  
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22       1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

ПРОФЕСІОНАЛИ
Документознавець 

КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
Економіст І категорії

КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №909 408-72-36      1  
ЖЕК №911 457-61-91      1  

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Провідний спеціаліст по роботі з кадрами
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905  275-52-40      1  
ЖЕК №914 401-19-04      1  
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31       1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2       
КП “ЖЕО-112” 528-62-52 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №809 452-34-94     3   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КП ”ЖЕК ”Діброва” 400-82-15       1
КП ”ЖЕК ”Михайлівська” 278-17-31       1
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Бухгалтер ІІ категорії
ЖЕК №705 462-06-74    1    
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       

Диспетчер
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1       
ЖЕО №809 452-34-94     1   
ЖЕО №810 452-35-96     1   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КПУЖГ 402-69-89     4   

Інженер (виробничо-технічний відділ) І кат. 
ВТВ 411-47-33  1      

Інженер (виробничо-технічний відділ) 2 кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер (виробничо-технічний відділ)
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Інженер І категорії
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
ЖЕК №302 518-51-77  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №319 532-28-21  2       

Інженер по інформаційно-керуючих системах I кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер по техніці безпеки
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інспектор ВК
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Інспектор по контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65       1

Механік-товарознавець
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85      1  

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Діловод

КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
Електрогазозварник

ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      

Рі
ве

нь
По

са
да

Назва підприємства
Контакт-

ний 
телефон

Кількість вакансій по районах

Го
ло

сії
вс

ьк
ий

Де
сн

ян
сь

ки
й

Дн
іп

ро
вс

ьк
ий

Об
ол

он
сь

ки
й

Пе
че

рс
ьк

ий

По
ді

ль
сь

ки
й

Св
ят

ош
ин

сь
ки

й
Со

ло
м’

ян
сь

ки
й

Ш
ев

че
нк

івс
ьк

ий

ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕО №801-813 402-69-81     20   
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Електрогазозварник 4-го розряду
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    1    

Електрогазозварник 5-го розряду
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    2    
РБД 467-44-04    2    

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     25   
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  3      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  4      
ЖЕК №512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3р.
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    1    

Лицювальник-плиточник 4 р.
РБД 467-44-04    2    

Лицювальник-плиточник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Маляр
ЖЕО №801-813 402-69-81     6   
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Маляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр (рем.дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр 4 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    

Маляр 5 р.
ЖЕК №708 434-40-55    2    
РБД 467-44-04    6    
ЖЕК №703 468-52-57    2    

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81     205   

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕО №801-813 402-69-81     9   
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №512 463-93-60  2      
ЖЕК №513 430-17-04  1      

Муляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Муляр 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Муляр 5 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
РБД 467-44-04    3    

Паспортист
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №805 274-34-14     1   
ЖЕО №811 424-63-68     1   
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №910 408-12-90      1  
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Пічник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Секретар
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Секретар-друкарка
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Ярославська” 234-09-72       1
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
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Столяр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Столяр (тесляр)
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Столяр-будівельний 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    

Столяр-будівельний 5 р.
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    

Штукатур (рем. дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Штукатур 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    2    

Штукатур (рем. дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
РБД 467-44-04    3    

РОБІТНИКИ
Водій автомобіля

КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

РАДС 434-83-40    5    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    

Водій ВАЗ
АФУ 411-42-75  1      

Водій спец. автомобіля
РАДС 434-83-40    4    

Двірник
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     250   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   21     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   52     

Двірник 1 р.
ЖЕК №701 460-60-09    12    
ЖЕК №702 417-70-65    21    
ЖЕК №703 468-52-57    11    
ЖЕК №704 433-43-88    15    
ЖЕК №705 462-06-74    8    
ЖЕК №706 434-65-57    5    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    19    
ЖЕК №709 433-32-95    8    
ЖЕК №710 427-02-75    16    

Двірник 2р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №702 417-70-65    5    
ЖЕК №703 468-52-57    22    
ЖЕК №704 433-43-88    10    
ЖЕК №705 462-06-74    24    
ЖЕК №706 434-65-57    36    
ЖЕК №707 434-35-55    25    
ЖЕК №708 434-40-55    29    
ЖЕК №709 433-32-95    33    
ЖЕК №710 427-02-75    15    

Комірник
КП”ЖЕК”Центральна” 234-05-34       1
КП”ЖЕК”Шулявка” 456-19-32       1

Кур’єр
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Машиніст екскаватора
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Механізатор 4 р.
РАДС 434-83-40    3    

Оператор
ЖЕК №508 412-42-28  4      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Оператор ОДЗ
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських 
будівель 5 р.

ЖЕК №708 434-40-55    1    
Підсобний робітник

КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    3    

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕО №801-813 402-69-81     17   
ЖЕК №501 418-65-35  3      
ЖЕК №502 419-23-65  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  4      
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  3      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  4      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  5      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Покрівельник 2 р.
РБД 467-44-04    1    

Покрівельник 3 р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    

Покрівельник (рем. дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    3    
ЖЕК №710 427-02-75    2    

Покрівельник 5 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    
РБД 467-44-04    1    

Прибиральник 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   35     
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Прибиральник службових приміщень
ЖЕК №704 433-43-88    2    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Прибиральник сміттєпроводу 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   15     

Прибиральник сходових клітин
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        

Прибиральниця службових приміщень
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Робітники ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  7      

Робітники з комплексного прибирання 
ЖЕК №507 412-32-68  25      
ЖЕК №508 412-42-28  35      
ЖЕК №509 412-77-26  43      
ЖЕК №510 411-83-68  36      
ЖЕК №511 411-32-82  28      
ЖЕК №-512 463-93-60  19      
ЖЕК №513 430-17-04  15      
ЖЕК №-514 432-19-95  22      

Робочий зеленого господарства
АФУ 411-69-67  9      

Слюсар по обслуговуванню теплових мереж 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №512 463-93-60  13      
ЖЕК №513 430-17-04  11      
ЖЕК №-514 432-19-95  12      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №501 418-65-35  12      
ЖЕК №502 419-23-65  4      
ЖЕК №503 418-28-62  12      
ЖЕК №504 418-20-97  14      
ЖЕК №505 418-88-87  13      
ЖЕК №506 413-34-03  12      
ЖЕК №507 412-32-68  13      
ЖЕК №508 412-42-28  10      
ЖЕК №509 412-77-26  15      
ЖЕК №510 411-83-68  11      
ЖЕК №511 411-32-82  8      

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   9     
РАДС 434-83-40    2    
РБД 467-44-04    5    

Слюсар-сантехнік (аварійна бригада) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   0     
РБД 467-44-04    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП 3р.
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    4    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №702 417-70-65    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 4р.
ЖЕК №701 460-60-09    4    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №705 462-06-74    4    
ЖЕК №706 434-65-57    3    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    4    
ЖЕК №709 433-32-95    4    
ЖЕК №710 427-02-75    2    
ЖЕК №707 434-35-55    4    
ЖЕК №708 434-40-55    6    
ЖЕК №710 427-02-75    4    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    7    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 5р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    

Сторож
РБД 467-44-04    1    

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕО №801-813 402-69-81     4   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тесляр 4-го розряду 
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
РБД 467-44-04    1    

Тракторист
АФУ 411-42-75  1      
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Тракторист 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тракторист 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Чистильник
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  3      
ЖЕК №506 413-34-03  1      

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  2      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №-512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  2      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      
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Êàøà ÑÀËÜÖÎÂÀ: “Ãîëîâíà ïðèðîäîîõîðîííà 
îðãàí³çàö³ÿ ìàº áóòè â íàñ, êèÿí, ó ãîëîâ³”
Ë³äåð àëüòåðíàòèâíîãî ãóðòó “Êðèõ³òêà Öàõåñ” — ïðî åêîëîã³÷íå ìèñëåííÿ 
òà àêö³þ “Òîðáà — ïðèðîä³”
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Г рт "Крихіт а Цахес" зайнявся
не тіль и м зи ою, а й е оло-
ією. М зи анти ініціювали а цію
"Торба — природі", що має на
меті пере онати раїнців, осо-
бливо меш анців вели их міст,
менше ви ористов вати поліети-
ленові па ети. Я альтернатив
"КЦ" пропон ють ба аторазові
с м и з нат ральних т анин.
Перш партію спеціально роз-
роблених торбин м зи анти роз-
дали др зям, та ож їх можна за-
мовити і на сайті рт .

— Öå íå ïåðøèé åêîëîã³÷íèé ïðîåêò, ó
ÿêîìó áåðå ó÷àñòü “ÊÖ”. Àäæå âè âèñòóïà-
ëè â Õàðêîâ³ íà åêîôåñò³ “Âäîõ”. Ó “Òîð-
á³ — ïðèðîä³” âè ñï³âïðàöþºòå ò³ëüêè ç
“×åòâåðòèì áëîêîì”. ×îìó íå âäàëîñÿ çðî-
áèòè öå òîä³øí³ì ñêëàäîì — ðàçîì ³ç ôîð-
ìàö³ºþ “Âäîõ”?

— Ìè òîä³ ÿê ñë³ä íå ïîçíàéîìèëèñÿ.
Íàñïðàâä³ íà ôåñòèâàë³ áóëî äóæå ìàëî
òåìè åêîëîã³¿ — ïðî öå ìàéæå íå ãîâîðè-
ëè í³ îðãàí³çàòîðè, í³ ó÷àñíèêè, íå áóëî
÷³òêî¿ êîíöåïö³¿, â³äïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â.
Öåé çàõ³ä ëèøå íîì³íàëüíî áóâ åêîëîã³÷-
íèì, îñê³ëüêè åêîîðãàí³çàö³ÿ âèñòóïèëà
ñïîíñîðîì, òîìó ïðî ñï³âïðàöþ íå éøëî-
ñÿ. Ïîò³ì, êîëè ìè ïî÷àëè äóìàòè, õòî ç
äèçàéíåð³â ì³ã áè ðîçðîáèòè ïåðø³ ìà-
ëþíêè äëÿ ñóìîê, ÿ çãàäàëà ïðî “×åòâåð-
òèé áëîê”. Ó íèõ º ö³ëèé íàïðÿìîê åêî-
ëîã³÷íèõ äèçàéíåðñüêèõ ïðîåêò³â — ³íñòà-
ëÿö³¿, ïëàêàòè òîùî. Ìîæå, ïîò³ì ³ ïðî-
âåäåìî ñï³ëüíó àêö³þ ìóçè÷íîãî íàïðÿì-
êó, ÷àñ ïîêàæå.

— Ñê³ëüêè ëþäåé óæå äîëó÷èëèñÿ äî àê-
ö³¿, ³ õòî öå ïåðåâàæíî?

— ²í³ö³àòèâó “Òîðáà — ïðèðîä³” ï³äòðè-
ìàëè áëèçüêî 10 íåóðÿäîâèõ åêîëîã³÷íèõ
îðãàí³çàö³é — ñåðåä íèõ Íàö³îíàëüíèé
åêîëîã³÷íèé öåíòð Óêðà¿íè, “Ìàìà-86”,
ñòóäåíòñüêèé êëóá “Çåëåíà õâèëÿ”, “Ïàð-
ò³ÿ çåëåíèõ”, ùå ñõâàëüíî â³äãóêíóëàñÿ
êîìïàí³ÿ “Ãð³íêî”. Êð³ì òîãî, ïðèºäíàëè-
ñÿ 6 òåëåêàíàë³â ³ áëèçüêî 20 ³íôîðìàö³é-
íèõ ðåñóðñ³â — ëüâ³âñüê³, äîíåöüê³ âèäàí-
íÿ. Ìåí³ íàáðèäëî æèòè â êðà¿í³ òðåòüîãî
ñâ³òó, à ¿¿ ïåðåòâîðåííÿ íà õî÷à á “äðóãèé
åøåëîí” ïî÷èíàºòüñÿ ç ìàëåíüêèõ êðîê³â.
Çâ³ñíî, õî÷åìî äîñòóêàòèñÿ äî ìàêñèìàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé. Óïðîâàäèòè â ñòîëè-
ö³, ïðèíàéìí³ ñåðåä ìîëîä³, åêîëîã³÷íî ñâ³-
äîìó ïîâåä³íêó, ÿêî¿ äàâíî âæå äîòðèìóº
óâåñü öèâ³ë³çîâàíèé ñâ³ò. ß óñâ³äîìëþþ:
ùîá çì³íèòè çâè÷êó ëþäåé, ïîòð³áåí ïåâ-
íèé ÷àñ, àëå ÿêùî çàâäÿêè íàø³é ³í³ö³àòè-
â³ õî÷à á òèñÿ÷à êèÿí ïîãîäèòüñÿ áðàòè ç
ñîáîþ ó ñóïåðìàðêåò âèêîðèñòàíèé ïàêåò
àáî ñóìêó, òî ìè çðóøèìî ç ìåðòâî¿ òî÷-
êè, ³ ïðîöåñ íàáëèæåííÿ Êèºâà äî ºâðî-
ïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ñïîæèâàííÿ ðîçïî÷-
íåòüñÿ. Ãîíêîíã ³ Êèòàé â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä
ïîë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â ÿê óïàêîâêè, ²íä³ÿ
òàêîæ, ó ê³ëüêîõ ì³ñòàõ ªâðîïè ³ ÑØÀ ¿õ
óçàãàë³ çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè ³ ïðî-
äàâàòè â ñóïåðìàðêåòàõ. ²ñïàíñüê³, àìåðè-
êàíñüê³ òà ³òàë³éñüê³ âèðîáíèêè îäÿãó âæå
äàâíî ïàêóþòü ðå÷³ â ïàïåðîâ³ ñóìêè. Ãà-
äàþ, íàñòàâ ÷àñ äëÿ Óêðà¿íè, äóæå õî÷ó,
ùîá ìåð³¿ óñ³õ ì³ñò çàêëèêàëè ãðîìàäÿí äî-
ëó÷èòèñÿ äî ö³º¿ ³í³ö³àòèâè.

— Ç ÿêèìè äèçàéíåðàìè, êð³ì “×åòâåðòî-
ãî áëîêó”, ïëàíóºòå ñï³âïðàöþâàòè â ðàì-
êàõ öüîãî ïðîåêòó?

— Ïîäèâèìîñÿ. Ïîêè ùî â Õàðê³âñüê³é
àêàäåì³¿ äèçàéíó òðèâàº êîíêóðñ, ÿêèé ìè
³í³ö³þâàëè, íà íàéêðàùèé ëîãîòèï ïðîåê-
òó “Òîðáà — ïðèðîä³”.

— Âè íàëåæèòå äî “Ãð³íï³ñà” ÷è ÿêî¿ñü ³í-
øî¿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ îðãàí³çàö³¿?

— Í³. Ãîëîâíà ïðèðîäîîõîðîííà îðãà-
í³çàö³ÿ ìàº áóòè â íàñ, êèÿí, ó ãîëîâ³, äåñü
òàì, äå º çäîðîâèé ́ ëóçä ³ ïîâàãà äî ³íøèõ.
Íå òðåáà ìàòè ïîñâ³ä÷åííÿ “Ãð³íï³ñà”,
ùîá ðîçóì³òè: âñå, ùî ìè âèêèäàºìî ³ ñïà-
ëþºìî, ïîâåðòàºòüñÿ â íàø îðãàí³çì ç ïî-
â³òðÿì, ¿æåþ ³ âîäîþ.

— Â³ä ÷îãî á³ëüøå ïóòòÿ: â³ä çàêîíîäàâ-
÷îãî òà öåíòðàë³çîâàíîãî çàõèñòó ïðèðîäè,
ïåâíèõ çàêîíîäàâ÷èõ çàáîðîí ÷è ãðîìàä-
ñüêèõ àêö³é?

— Çâè÷àéíî, â³ä çàêîíîäàâ÷èõ ä³é. Àëå
áóäüìî ðåàë³ñòàìè — öåíòðàë³çîâàíèì çà-
õèñò ïðèðîäè ìîæå ñòàòè ò³ëüêè â òîìó
ðàç³, ÿêùî â³í çá³ãàòèìåòüñÿ ç ô³íàíñîâè-
ìè ³íòåðåñàìè òèõ, õòî öå ëîá³þâàòèìå.
Íàïðèêëàä, ÿêùî êîìóñü ³ç ïîë³òèê³â íà-
ëåæàòèìå çàâîä ç ïåðåðîáëåííÿ âòîðñèðî-
âèíè àáî âèðîáíèöòâî åêîëîã³÷íî¿ óïà-
êîâêè, âîíè ïðèéìàòèìóòü çàêîíè, ÿê³ ¿õ
çàõèùàòèìóòü. Ó ×åõ³¿ â ñóïåðìàðêåòàõ
äîâãî äàâàëè ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòè áåç-
ïëàòíî. Ïîò³ì âîíè çðîçóì³ëè, ùî öå ¿ì
íåâèã³äíî, ³ ïðèïèíèëè. Íå òîìó, ùî ï³ê-
ëóâàëèñÿ ïðî ïðèðîäó — áî ¿ì öå áóëî íå-
âèã³äíî. Çàçâè÷àé ³íòåðåñè ïðèðîäè ïðÿ-
ìîïðîòèëåæí³ ³íòåðåñàì âëàñíèê³â ïðî-
ìèñëîâîñò³. Ñàìå òîìó àâòîìîá³ë³ äîñ³ ¿ç-
äÿòü íà áåíçèí³, à ïðîãðàìó åëåêòðîäâè-
ãóí³â íåùîäàâíî ïðèêðèëè â ÑØÀ ñï³ëü-
íèìè çóñèëëÿìè íàôòîâèê³â òà âèðîáíè-
ê³â àâòîìîá³ë³â. ß á äóæå õîò³ëà, ùîá ó
íàñ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ïðèéíÿëè ð³-

øåííÿ ï³äâèùèòè ö³íó íà ïîë³åòèëåíîâ³
ïàêåòè äî 5 ãðèâåíü, íàïðèêëàä. Öå áàãà-
òî êîãî çóïèíèëî á, ³ ëþäè ïðèçâè÷à¿ëè-
ñÿ á êîðèñòóâàòèñÿ îäíèì ïàêåòîì ê³ëüêà
ðàç³â, à ùå ë³ïøå, ÿê ìè ³ çàêëèêàºìî, õî-
äèëè â ìàãàçèí ³ç âëàñíîþ áàãàòîðàçîâîþ
ñóìêîþ äëÿ ïðîäóêò³â.

— Äåÿê³ ëþäè ñêåïòè÷íî ïîñòàâèëèñÿ äî
àêö³¿, ðîçö³íþþ÷è ¿¿ ïðîñòî ÿê ï³àð äëÿ ãóð-
òó, àäæå ìóçè÷íèõ ïðèâîä³â, îêð³ì áèòâè
äâîõ “ÊÖ” òà ïðåçåíòàö³¿ “Ìîíåòè”, êîìàí-
äà íå äàâàëà äîâîë³ äàâíî. Êîëè ÷åêàòè àëü-
áîì?

— Íó, ïðèïóñòèìî, ñèíãë ³ êë³ï âèéøîâ
äâà ì³ñÿö³ òîìó, à öå íå òàê äàâíî. Äî òî-
ãî ìè ùå çàïèñàëè “Àâðîðó” óêðà¿íñüêîþ
ðàçîì ç Àáè ÌÑ ³ ïåðåìîãëè â ³íâåñòè-
ö³éíîìó øîó “Àêóëè á³çíåñó”... Òðèâàëà
ïàóçà ïîâ’ÿçàíà ç³ ñìåðòþ íàøîãî ã³òà-
ðèñòà, íàì áóâ ïîòð³áåí ÷àñ, ùîá ïîâåð-
íóòèñÿ íà ñöåíó. ß ïîäóìàëà: ïîêè òðè-
âàº ñòóä³éíà ðîáîòà, ÷îìó á íå çàéíÿòè-
ñÿ ÷èìîñü ñóñï³ëüíî êîðèñíèì. Ùî á òàì
íå êàçàëè, ë³ïøå “Êðèõ³òêà Öàõåñ” ï³ä
÷àñ ìóçè÷íèõ ïàóç çâåðòàòèìå óâàãó ïóá-
ë³êè íà ïðîáëåìè åêîëîã³¿, í³æ ï³äå øëÿ-
õîì Áð³òí³ Ñï³ðñ, ÿêà òðè ðîêè äî àëüáî-
ìó Blackout ç’ÿâëÿëàñÿ â ìàñ-ìåä³à ç ³í-
øèõ ïðèâîä³â — ðîçëó÷åííÿ, âå÷³ðêè áåç
òðóñ³â ³ êåðóâàííÿ àâòîìîá³ëåì ó íåòâå-
ðåçîìó ñòàí³. Åêîëîã³ÿ — íóäí³øèé ïðè-
â³ä, àëå äëÿ Óêðà¿íè öå àêòóàëüí³øå ïè-
òàííÿ, í³æ ìîÿ á³ëèçíà, ÷è íå òàê? Íî-

âèé àëüáîì áóäå âë³òêó ÷è íàâåñí³. Óæå
áîþñÿ çàãàäóâàòè...

— ß ÷óëà íàð³êàííÿ, ìîâëÿâ, ñóìî÷êè
ìîæíà ò³ëüêè çàìîâèòè. Âè íå äóìàëè ïðî
àëüòåðíàòèâí³ øëÿõè ðîçïîâñþäæåííÿ
“òîðá”?

— Íàø³ ñóìêè äëÿ ìàãàçèíó — öå íå
óí³êàëüíà ðîçðîáêà, îäíàê ìè ïðîïàãóºìî
íå òîâàð, à åêîëîã³÷íî êîðèñíó çâè÷êó. À
ïîêè íàø³ òîðáèíêè äåô³öèò, áåð³òü ñâî¿,
óäîìà â êîæíîãî, ïåâíî, çíàéäåòüñÿ ÿêàñü
ñóì÷èíà, ç êîòðîþ ìîæíà õîäèòè ïî ïðî-
äóêòè. À íàø³ ìè ïîêè ùî ðîçäàëè äðó-
çÿì ³ çíàéîìèì, ÷åêàºìî ïîáàæàíü ³ âè-
ìîã. Çâàæèâøè íà êðèòèêó, íàñòóïíó ïàð-
ò³þ åêîòîðá çðîáèìî á³ëüøîþ, âîíè áóäóòü
òåìí³øèìè çàäëÿ ïðàêòè÷íîñò³. Ïðî øëÿ-
õè ðîçïîâñþäæåííÿ äóìàëè, º ê³ëüêà ³äåé.
Ñòåæòå çà ïðîåêòîì “Òîðáà — ïðèðîä³”,
äàë³ áóäå ö³êàâ³øå ³ ìàñøòàáí³øå...

— Âè ðåêëàì³ñò. ßê ñàì³ îö³íþºòå ðåçóëü-
òàòèâí³ñòü ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè â ñòîëèö³?

— Íèí³ äëÿ ìåíå ðåêëàìà á³ëüøå ÿê õî-
á³. À ñòîëè÷íà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìåíå ñì³-
øèòü çäåá³ëüøîãî. Â³øàþòü òüîòþ â ì³ë³-
ö³éí³é ôîðì³ ç êâ³òàìè ³ ïèøóòü: “Í³ —
íàðêîòèêàì”. Êîãî öå ìîæå çóïèíèòè? Íà
êîãî öå ñïðàâëÿº âðàæåííÿ? Öå ïðîñòî êó-
ìåäíî ³ àáñîëþòíî íååôåêòèâíî, í³êîãî
íå ñïîíóêàº í³ äî äóìîê, í³ äî ä³é. Äàëè
á íàì ê³ëüêà á³ëáîðä³â ï³ä åêîëîã³÷íèé
ïðîåêò, ³ òî êîðèñí³øå áóëî á

Щорічне зростання ви ористання пласти ової та поліетиленової
тари в У раїні становить 20 %. У Європі зростання виробництва па-
ов и з поліетиленів зросло за десятиліття в п’ять разів: від 300
тисяч тонн до 1,5 млн тонн. Варто відзначити, що 1 тонна поліети-
леново о сміття займає м2 площі звалищ.
Пласти ові відходи, що не тиліз вали або неправильно тилі-

з вали, завдають серйозної ш оди нав олишньом середовищ
і здоров’ю людини. Порожні пляш и та поліетиленові па ети, за-
лишені пар ах, с верах, на в лицях міста, є серйозною м ніци-
пальною проблемою. Пласти , з я о о ви отовляють па ети та
пляш и, д же стій ий до розчеплення. Важливою є правильна
тилізація ви ористаної пласти ової та поліетиленової тари, адже

спалювання пласти ових відходів неприп стиме, ос іль и це зав-
дає істотної ш оди атмосфері.
До слова, чені-меди и Лі арні ім. Джона Хоп інса, США, завер-

шивши дослідження в ал зі ра ових захворювань, оп блі вали
отримані дані, я і потім розповсюдив Медичний центр Walter Reed
Army. Надана ними інформація стос ється ви ористання па етів, од-
норазово о пос д і па ово із пласти а, до с лад я о о входить
“висо оотр йний для літин людсь о о ор анізм діо син, що ви-
ли ає, я з’яс валося, ра ові захворювання”. Зо рема, чені за-
стері ають населення про особлив небезпе ви ористання плас-
ти ової тари при на ріванні їжі в мі рохвильових печах, ос іль и
при висо их температ рах діо син вивільняється і прони ає в їж .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ó ïðèñêîðåíîìó åñòîíñüêîìó òåìï³
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої неділі в Національном
б дин ор анної та амерної м -
зи и відб вся онцерт естонсь ої
м зи и. Твори шістьох с часних
омпозиторів із цієї раїни ви-
онанні ансамблю солістів "Київ-
сь а амерата", отрим дири -
вав Ер і Пех , зв чали на честь
90-річчя естонсь ої
незалежності.

Ïåâíî, á³ëüø³ñòü ïóáë³êè âæå çà ìèòü
ïåðåä êîíöåðòîì ïåðåæèëà ãàìó õàðàê-
òåðíèõ â³ä÷óòò³â. ×îãî âàðòå ñàìå ëèøå
îçíàéîìëåííÿ ³ç ïðîãðàìîþ: ñåðåä øåñ-
òè åñòîíñüêèõ êîìïîçèòîð³â õ³áà ò³ëüêè
³ì’ÿ Àðâî Ïÿðòà ïîðîäæóº â óÿâ³ ïåâí³
âèðàçí³ àñîö³àö³¿, òîä³ ÿê ³íø³ ï’ÿòü ñïî-
íóêàþòü áàëàíñóâàòè ì³æ áàæàííÿì òóò
æå âèìîâèòè ö³ ïð³çâèùà âãîëîñ ³ áîÿç-
íþ ïîìèëèòèñÿ âèìîâîþ — Åñòåð Ìÿã³,
ßàíü Ðÿàòñ, Ëåïî Ñóìåðà, Åðêê³-Ñâåí
Òþóð, Òèíó Êèðâ³òñ. À âò³ì, ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ õî÷åòüñÿ íàâ³òü òàºìíî ò³øèòèñÿ,
ùî ö³ ïð³çâèùà ð³äêî ïîòðàïëÿþòü äî
íàøèõ àô³ø. Íåçàòåðò³ â³ä ÷àñòîãî âæè-
âàííÿ, âîíè çáåð³ãàþòü òå, áåç ÷îãî ìó-
çèêà íå ³ñíóº,— ìàã³þ çàãàäêîâîñò³.

Íà áàòüê³âùèí³ òâîðè öèõ êîìïîçèòî-
ð³â, ÿê ðîçïîâ³â ï³ñëÿ êîíöåðòó äèðèãåíò
Åðê³ Ïåõê, çàíåñåíî äî ñêàðáíèö³ åñòîí-
ñüêî¿ ìóçè÷íî¿ êëàñèêè. À çãàäàí³ ¿¿
ïðåäñòàâíèêè íà ñüîãîäí³ æèâ³-çäîðîâ³
(çà âèíÿòêîì Ëåïî Ñóìåðà) ³ º îð³ºíòè-
ðàìè äëÿ òèõ, õòî ö³êàâèòüñÿ ìóçè÷íîþ

³ñòîð³ºþ ö³º¿ êðà¿íè — â³ä ïîêîë³ííÿ
1960-õ (Ìÿã³, Ðÿàòñ) äî ìîëîäî¿ ´åíåðà-
ö³¿ êîìïîçèòîð³â (Òþóð, Êèðâ³òñ). Ïÿðò,
ÿêîìó íåùîäàâíî âèïîâíèëîñÿ 73, ó
1980-õ åì³´ðóâàâ äî Í³ìå÷÷èíè, õî÷à í³
â êîãî, çðîçóì³ëî, íåìàº ñóìí³â³â, ùî ñà-
ìå â³í íàéâèçíà÷í³øèé êîìïîçèòîð 
Åñòîí³¿.

Ëîã³÷íî, ùî ðîçïî÷èíàòè ³ çàâåðøóâà-
òè ïðîãðàìó öüîãî êîíöåðòó âèïàëî òî-
ìó æ òàêè Ïÿðòîâ³. Ïðîçâó÷àëè â³äïîâ³ä-

íî Cantus ïàì’ÿò³ Áåíäæàì³íà Áð³òòåíà
äëÿ äçâîí³â ³ ñòðóííîãî îðêåñòðó òà
Fratres äëÿ ñêðèïêè ³ êàìåðíîãî îðêåñ-
òðó. Óñÿ òà ïÿðò³âñüêà çàâîðîæëèâà ìå-
ëîäè÷íà ïîâòîðþâàí³ñòü, òÿãó÷³-áåçïåðå-
ðâí³ çâóêè êîíòðàáàñ³â òà â³îëîí÷åëåé,
ð³âíà, íåìîâ çàñòèãëà â ðóñ³ ôàêòóðà ³
íàïðî÷óä ïëàñòè÷íà òà ïëàâíà, à âîäíî-
÷àñ íàäçâè÷àéíî âèðàçîâà äèíàì³êà äà-
ëèñÿ “Êè¿âñüê³é êàìåðàò³” ï³ä êåð³âíèö-
òâîì åñòîíñüêîãî äèðèãåíòà áåçäîãàííî.

Ñïðàâä³, Åðê³ Ïåõêîâ³ âäàëîñÿ âñòóïèòè
ç êè¿âñüêèìè ìóçèêàíòàìè ó ÿêèéñü îñî-
áëèâèé ä³àëîã: çäàâàëîñÿ, îðêåñòðàíòè
ñïðîìîãëèñÿ â³äãàäóâàòè-ïåðåäáà÷àòè
éîãî ÷åðãîâèé ïðîìîâèñòèé ðóõ, à òå, ùî
äèðèãåíò ùîéíî ñêàçàâ ñâî¿ì æåñòîì
ñêðèïêàì ë³âîðó÷, äóæå äîáðå ðîçóì³ëè
³ â³îëîí÷åë³ íàâïðîòè.

Ãîâîðèòè ïðî ñòèë³ñòèêó êîæíîãî ç âè-
êîíóâàíèõ åñòîíñüêèõ êîìïîçèòîð³â —
ñïðàâà íåâäÿ÷íà. Ê³ëüêà ñë³â ëèøå ïðî
òå, ÷îìó öÿ ìóçèêà íàñò³ëüêè, ñêàçàòè á,
“åñòîíñüêà”. Âîíà — íàñï³âíà. Àëå ìî-
âà íå ïðî ìåëîä³éí³ñòü, ÿêó ìè çâèêëè
ðîçóì³òè çà ìóçèêîþ, ïðèì³ðîì, ×àéêîâ-
ñüêîãî. Íàñï³âí³ñòü òóò ÷èñòî ³íòîíàö³é-
íî¿ ïðèðîäè, ñêàæ³ìî, ÿê çâó÷àííÿ ñàìèõ
ïð³çâèù åñòîíñüêèõ êîìïîçèòîð³â àæ ³ç
ö³ëèìè äâîìà ãîëîñíèìè ï³äðÿä. Äî òî-
ãî æ ó öþ ìóçèêó ÿêîñü äóæå ïðèðîäíî
âïëåòåí³ åñòîíñüêèé íàðîäíèé ìåëîñ òà
ðèòì³êà. Òîìó, ïîïðè òå, ùî ó í³é, áåç-
óìîâíî, ÷óºòüñÿ ãîëîñ ìîäåðíîãî ÕÕ ñòî-
ð³÷÷ÿ, çàëèøàºòüñÿ ì³ñöå ³ äëÿ ÿêî¿ñü íå-
ñêàçàííî ãëèáîêî¿ àðõà¿êè.

² ùå îäèí øòðèõ. Öå ìóçèêà äóæå ñâ³ò-
ëà “çà êîëüîðîì”, ïðèíàéìí³ òàêå âðà-
æåííÿ ñïðàâëÿëè ä³áðàí³ äëÿ êîíöåðòó
òâîðè. Íàâ³òü “Ïîêèíóòèé îñòð³â” äëÿ
ñòðóííîãî îðêåñòðó Åðêê³-Ñâåí Òþóð,
êîìïîçèö³ÿ ³ç â³ä÷óòíîþ åìîö³ºþ â³ä÷àþ,
íîñòàëüã³¿ òà ñóìó — íå âèíÿòîê. Ùî-
ïðàâäà, â³ä÷óòòÿ ò³º¿ çàãàäêîâîñò³, íåçâà-
æàþ÷è íà çîâí³øíþ ïðîñòîòó ³ ÿñí³ñòü
òâîð³â, ñëóõà÷à äî ê³íöÿ êîíöåðòó íå çà-
ëèøàº. ² äîáðå, ùî îáèäâ³ ñîë³ñòêè —
åñòîíñüêà ôëåéòèñòêà Ìîí³êà Ìàòò³éñåí
òà óêðà¿íñüêà ñêðèïàëüêà Áîãäàíà Ï³â-
íåíêî — öüîãî âðàæåííÿ âì³ëî 
íå ðîçâ³ÿëè

Ï³âí³÷íà ïðèáàëò³éñüêà ðåñïóáë³êà â³äñâÿòêóâàëà 90-ð³÷÷ÿ íåçàëåæíîñò³

Êàòåðèíà Ê²ÑÒÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра столичном метро роз-
почнеться чер ова х дожня а ція
від міжнародної ф ндації "Ей-
дос". Прое т перетворення міста
на територію с часно о мистец-
тва, підтриманий Київсь ою
місь держадміністрацією, на
станції метро "Арсенальна" ре-
алізов ватим ть р па "Р.Е.П.",
"SOS а", "Профсоюз в лично о
мистецтва" та інші представни и
contemporary art із У раїни
та Росії.

Ï³ñëÿ àêö³é, ïðîâåäåíèõ ó ãîòåë³ òà íà
ðèíêó âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó, ôóíäàö³ÿ
“Åéäîñ” òåñòóº íà ñóì³ñí³ñòü ³ç ñó÷àñíèì
ìèñòåöòâîì êè¿âñüêå ìåòðî. Âèá³ð ñòàí-
ö³¿, çâè÷àéíî, íå âèïàäêîâèé: ñàìå íà
“Àðñåíàëüí³é”, ÿê äîñòåìåííî â³äîìî
êîæíîìó êèÿíèíó, íàéäîâøèé ó ì³ñò³ åñ-
êàëàòîð, à îòæå, é õóäîæí³õ ïîñëàíü íà
ëàéòáîêñàõ ìîæíà ðîçì³ñòèòè ÷èìàëî. Íà
ö³é ÷àñòèí³ ñòàíö³¿ ïàñàæèðàì äîâåäåòü-
ñÿ êîâòàòè ïàòð³îòè÷íèé ñëîâíèê â³ä ãðó-
ïè “Ð.Å.Ï.” — åðí³÷í³ ãðàô³÷í³ ì³í³àòþ-
ðè íà òåìó ïîáóòîâèõ ñòåðåîòèï³â óêðà-
¿íö³â. Ùå îäíà ÷àñòèíà åêñïîçèö³¿ ÷åêà-
òèìå íà ïëîù³ ïåðåä ñòàíö³ºþ — òóò ó
ïåðåñóâí³é ãàëåðå¿ ìîæíà áóäå îçíàéîìè-
òèñÿ ³ç ôîòîãðàô³ÿìè, íà ÿêèõ çàäîêó-
ìåíòîâàíî õóäîæíþ ä³ÿëüí³ñòü ìîëîäèõ
ìèòö³â ³ç Êèºâà, Õàðêîâà òà Ìîñêâè. À
íàéö³êàâ³øîþ ÷àñòèíîþ ö³º¿ íåòèïîâî¿
âèñòàâêè, íàïåâíî, ñòàíå äåìîíñòðàö³ÿ
óòîï³÷íèõ ïðîåêò³â ó÷àñíèê³â àêö³¿ — â³ä
ïàïåðîâî¿ ì³ñüêî¿ àðõ³òåêòóðè äî îáðàçó
íîâîãî ñóïåðìàðêåòà, ó ÿêîìó çàì³ñòü
÷³ïñ³â òà ãîð³ëêè òîðãóþòü îçíàêàìè çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ

Напередодні від риття
“Спільно о простор ” на
запитання “Хрещати а” відповів
один з членів раторсь ої
оманди вистав и

— Âèõ³ä çà ìåæ³ ãàëåðåé, ó ì³ñüêèé ïðîñ-
ò³ð — äëÿ “ÐÅÏó” öå ïî÷àòîê ïðèíöèïîâî
íîâîãî åòàïó?

— Äëÿ íàñ ïðèíöèïîâî íîâèé åòàï —
çíîâó âèñòàâëÿòèñÿ â Óêðà¿í³, à íå ëèøå
çà ¿¿ ìåæàìè. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðî-
ê³â “ÐÅÏ” ðåàë³çóâàâ ÷èìàëî ïðîåêò³â çà
êîðäîíîì, àëå ïåâíîãî äíÿ ïðèéøëî ðî-
çóì³ííÿ, ùî êîëè ìè íå ³íâåñòóâàòèìåìî
çóñèëëÿ ó ðîçáóäîâó õóäîæíüîãî êîíòåêñòó
òóò, òî ñòàíåìî íîìàäàìè, ÿêèì í³êóäè
ïîâåðíóòèñÿ. Êîëè áàãàòî ìàíäðóºø, ç³ãð³-
âàº â³ä÷óòòÿ, ùî º êóäè ïîâåðòàòèñÿ.

— Âè ïîâåðíóëèñÿ íå ïðîñòî õóäîæíèêà-
ìè, ÿêèìè âàñ ïàì’ÿòàþòü ³ç îñåí³ 2004-ãî,
à ïîâíîö³ííèìè îðãàí³çàòîðàìè âèñòàâîê. ßê
ðîçâèâàºòüñÿ êóðàòîðñüêà ä³ÿëüí³ñòü “ÐÅ-
Ïó”?

— Íàâåñí³ 2007-ãî ìè ðîçïî÷àëè ñåð³þ
âëàñíèõ êóðàòîðñüêèõ ïðîåêò³â “Ïðîåêòîì
ñï³ëüíîò” ó Öåíòð³ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà
ïðè ÍàÓÊÌÀ. Ó ãàëåðå¿ “Àòåëüº “Êàðàñü”
òðèâàº âèñòàâêà “Íîâà óêðà¿íñüêà ìîâà”.
Çàâòðà â³äêðèºòüñÿ “Ñï³ëüíèé ïðîñò³ð”.
Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ ó “ß-ãàëåðå¿” Ïàâëà Ãó-
ä³ìî ïðåäñòàâëÿòèìåìî ïðîåêò “Òðàíçèò”.
Ïîñë³äîâí³ñòü öèõ ïðîåêò³â ìàº âëàñíó ëî-
ã³êó. ª íèçêà ðèñ, âèçíà÷àëüíèõ äëÿ ìî-
ëîäîãî ïîêîë³ííÿ â óêðà¿íñüêîìó ìèñòåö-
òâ³. Âëàñíå, òàêèì âèçíà÷àëüíèì äëÿ íà-
øîãî ïîêîë³ííÿ ïîíÿòòÿì ìè é ïðèñâÿòè-

ëè ñâî¿ àêö³¿. “Ñï³ëüíîòè” ââîäèëè òåìó
êîìóí³òàðíîñò³, ñï³ëüíîãî õóäîæíüîãî âè-
ñëîâëþâàííÿ â³ä ³ìåí³ ãðóïè. “Íîâà óêðà-
¿íñüêà ìîâà” ïðîãîëîøóº êîìóí³êàòèâ-
í³ñòü, òåíäåíö³¿ íîâîãî êðèòè÷íîãî ðåàë³ç-
ìó â ìîëîäîìó óêðà¿íñüêîìó ìèñòåöòâ³.
“Ñï³ëüíèé ïðîñò³ð” — ³íòåðâåíö³ÿ ó ïóá-
ë³÷íå, ì³ñüêå ñåðåäîâèùå, à “Òðàíçèò” —
öå äîñë³äæåííÿ ïåðåõ³äíîñò³, íåñòàá³ëüíî-
ñò³ óêðà¿íñüêèõ îáñòàâèí. Ïî÷óòòÿ â³äñóò-
íîñò³ ´ðóíòó ï³ä íîãàìè óñ³õ íàñ ñóïðîâî-
äæóº ïîñò³éíî, ìè íå ìîæåìî íå â³ä÷óâà-
òè, ùî æèâåìî ó òðàíçèòí³é êðà¿í³. Áàãà-

òî ùî ïðîõîäèòü êð³çü íàø æèòòºâèé ïðîñ-
ò³ð, íå çàòðèìóþ÷èñü ó íüîìó. Ìè æèâå-
ìî ó ïðîõ³äí³é ê³ìíàò³.

— Çàéìàòèñÿ êóðàòîðñòâîì âàñ çìóñèëè
îáñòàâèíè ÷è öå ëîã³÷íèé ðîçâèòîê ñàìîãî
“ÐÅÏó”?

— Êóðàòîð — öå õóäîæíèê, êîòðèé ñòâî-
ðþº ñâ³é ìèñòåöüêèé òâ³ð, âèêîðèñòîâó-
þ÷è â³çóàëüí³ ìàòåð³àëè ³íøèõ õóäîæíè-
ê³â. Âèñòàâêà — éîãî òâ³ð, à õóäîæíèêè —
éîãî ìàòåð³àë. Õîðîøèé êóðàòîð ñòâîðþº
ìîæëèâ³ñòü ä³àëîãó ³ äàº õóäîæíèêàì ñâî-
áîäó âèñëîâëþâàííÿ. Êîëåêòèâíå êóðàòîð-
ñòâî äëÿ íàñ — àáñîëþòíî ïîâíîö³ííà ³ äó-
æå ö³êàâà ôîðìà òâîð÷îñò³. Ä³àëîã, ùî ïî-
÷èíàºòüñÿ â êóðàòîðñüê³é ãðóï³, ïîò³ì ïî-
øèðþºòüñÿ íà âñ³õ ó÷àñíèê³â âèñòàâêè. Öå
íàáàãàòî ïðîäóêòèâí³øà, ó òâîð÷îìó ïëà-
í³, ³ ö³êàâ³øà ñèòóàö³ÿ, àí³æ ïðîñòà äå-
ìîíñòðàö³ÿ ÷îãîñü, ìîâëÿâ, îñü ìè çðîáè-
ëè äëÿ âàñ âèäîâèùå, ¿æòå éîãî. Äëÿ íàñ
ìèñòåöòâî — ³íòåëåêòóàëüíà ïðèãîäà,
àâàíòþðà ó íåâèçíà÷åíîìó ïðîñòîð³, äå
íåìàº çà ùî âõîïèòèñÿ. Çàëèøàºòüñÿ ì³ö-
íî òðèìàòèñÿ îäíå çà îäíîãî.

— Ïåðåìîãà íàä ³íäèâ³äóàë³çìîì, çäàò-
í³ñòü òâîðèòè ó ñï³ëüíîò³ — öå ³ º ðîçãàäêà
ïîêîë³ííÿ äâîòèñÿ÷íèõ?

— Öå õóäîæíº ïîêîë³ííÿ ç’ÿâèëîñÿ çà àá-
ñîëþòíî íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ, áåç â³äïîâ³ä-
íî¿ îñâ³òè, áåç ³íñòèòóö³é ñó÷àñíîãî ìèñòåö-
òâà, áåç äîñòóïó äî óñ³º¿ ïîòð³áíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Âîíî âèíèêëî âñóïåðå÷, çà ðàõóíîê
ÿêîãîñü âëàñíîãî ðåñóðñó íèçêè ÿñêðàâèõ
îñîáèñòîñòåé. ² âèæèëî, òîìó ùî çíàéøëî
öþ ³äåþ êîìóí³òàðíîñò³, ñï³ëüíîòè, ñôîð-
ìóëþâàëî ïîçèö³¿, îá’ºäíóþ÷³ óñ³õ íàñ 
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Дири ентові Ер і Пех вдалося заразити иївсь их м зи антів естонсь ими ритмами

“Äëÿ íàñ ìèñòåöòâî — 
àâàíòþðà ó íåâèçíà÷åíîìó
ïðîñòîð³”
“Ðåï³âåöü” Ìèêèòà Êàäàí — ïðî õóäîæíþ ñîë³äàðí³ñòü, 
ïîêîë³ííÿ 2000-õ òà â³ä÷óòòÿ ïðîõ³äíî¿ ê³ìíàòè

Ìèñòåöòâî
¿äå ó ìàñè
íà åñêàëàòîð³ 
êè¿âñüêîãî ìåòðî
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 5 ëþòîãî
Це день осмічної “порожнечі”. Від розпочато о ористі не очі йте, бо доведеться все перероб-

ляти по-новом . В цей час йде а тивний процес очищення підсвідомості, вихлюп ється не атив,
що заважає правильно мислити, приймати об’є тивні рішення.

ОВНИ, пірн вши з оловою професійн діяльність, не заб дьте, що домочадцям теж потрібна ва а. Пе-
рест пивши порі оселі, заб дьте про сл жбові справи. ТЕЛЬЦІ, совість — ваш поводир і справедливий ар-
бітр, присл хайтеся до її олос і розба атієте на нових др зів. БЛИЗНЯТА, займіться самоаналізом. Це спри-
ятиме вн трішньом психоло ічном атарсис і добре позначиться на стос н ах із оточенням. І пам’ятайте:
ваша залежність від тих, з им пов’язані альпіністсь ою мот з ою, насправді не зло, а бла о для всіх. РАКИ,
емоційне напр ження ся не льмінації, не поспішайте спопеляти мости, ламати — не б д вати. Вам потріб-
на рамотна висо о валіфі ована ділова оманда, тож ер йтеся саме цією станов ою під час реор аніза-
ції. ЛЕВИ, терпіння і тр д все перетр ть. Станьте тя ловою оня ою, тоді ваші сили знов зафонтан ють, а
сл жбова реп тація різ о зросте. ДІВИ, вас широ ий реперт ар артистичних образів. Перевтілюйтеся за-
лежно від обставин, тоді б дете с різь любленими, бажаними і поп лярними. ТЕРЕЗИ, ви під нітом інстин -
т самозбереження, я ий дале о не альтр їстичний... Одна щодо відносин із оле ами та ерівництвом знай-
діть собі сили побороти йо о. СКОРПІОНИ, нала одж йте сердечні справи, в лючивши роз м, то най ра-
щий ерманич на шлях до щастя. СТРІЛЬЦІ, щоб не стати маріонет ою спо сливих матеріальних апетитів,
дотрим йтеся висо оморальних норм поведін и та присл хайтеся до порад членів сім’ї. Ділові пропозиції, що
надійд ть, — порожні. Не зад рманюйте ними олов . КОЗОРОГИ, прибор айте бари адний настрій... о-
ристі б де більше, я що спрям єте з силля на поліпшення зовнішньо о ви ляд . Зазирніть люстер о...
ВОДОЛІЇ, поб дьте на самоті, це допоможе с ин те ярмо ілюзій, позб тися самообман , бажання таємно
звести з ривдни ами рах н и. Вели од шно вибачте всіх ріховодни ів, тоді і вам простять доп щені про-
махи. РИБИ, тримайтеся приятелів, я що ви не втратили їхню пова , тоді можна з певністю онстат вати,
що бла одаттю Творця в майб тньом не б дете обділені

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

“Åðóäèò” çàâåðøèâñÿ
Ïðèçåðè îòðèìàëè ö³íí³ ïîäàðóíêè â³ä ãåíåðàëüíîãî
ñïîíñîðà — ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà

Â³òàþ÷è ïåðåìîæö³â, çàñòóï-
íèê ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Äàâè-
äåíêî ñêàçàâ, ùî ðåäàêö³ÿ ðîáèòü
äîáðó ñïðàâó, çàîõî÷óþ÷è ÷èòà-
÷³â ä³çíàâàòèñÿ á³ëüøå ç ³ñòîð³¿
Êèºâà òà Óêðà¿íè. Â³í çàóâàæèâ,
ùî Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ òà îñîáèñòî ¿¿ ãîëîâà
Â³êòîð Ïèëèïèøèí óñ³ëÿêî
ñïðèÿòèìóòü, ï³äòðèìóâàòèìóòü,
ñïîíñîðóâàòèìóòü òàê³ ³í³ö³àòè-
âè. Àëå º ïîáàæàííÿ, ùîá îðãà-
í³çàòîðè âèáóäóâàëè çìàãàííÿ
òàê, àáè ðîçøèðèòè êîëî ó÷àñíè-
ê³â çà ðàõóíîê ìîëîä³, à îñîáëè-
âî øêîëÿð³â.

Ïàí Äàâèäåíêî âðó÷èâ åðóäè-
òàì åíöèêëîïåäè÷í³ âèäàííÿ,
çîêðåìà “Âñåñâ³òíþ ³ñòîð³þ êî-
çàöòâà”, “Óêðà¿íñüêó ì³ôîëîã³þ”,
“Îñîáíÿêè Êèºâà”, “Óêðà¿íñüê³
ìåöåíàòè”, “Óêðà¿íêè â ³ñòîð³¿”,
“²ñòîð³ÿ Õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè”.
À àáñîëþòíèé ïåðåìîæåöü 2007
ðîêó Âàëåíòèíà Êðàêîâíà îòðè-
ìàëà ñóïåðïðèç — ôóíäàìåíòàëü-
íó ïðàöþ Â. Ã. Ùîê³íà “Âèäàòí³
ïîñòàò³ Óêðà¿íè” (äðóãå âèäàííÿ).

Çà óìîâàìè êîíêóðñó ÷èòà÷³
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîïîíóâàòè
ñâî¿ çàïèòàííÿ. Ñåðåä ó÷àñíè-
ê³â, ÷è¿ ïðîïîçèö³¿ áóëî âçÿòî
äî óâàãè, ïðîâåäåíî ðåéòèíãîâå

ãîëîñóâàííÿ. Íàéö³êàâ³øèì âè-
çíàíî çàïèòàííÿ ïðàö³âíèêà
“Êè¿âì³ñüêäîâ³äêè” Ãðèãîð³ÿ
Êîòêà. Â³í çàïðîïîíóâàâ êîí-
êóðñàíòàì íàçâàòè ³ì’ÿ òîãî, õòî
1918 ðîêó ñêàçàâ òàê³ ñëîâà: “Á³-
äà Óêðà¿íè â òîìó, ùî íåþ ïðàâ-
ëÿòü ò³, êîìó âîíà íå ïîòð³áíà”.
Äðóãå é òðåòº ì³ñöÿ ðîçä³ëèëè
Âàëåíòèíà Øåðåìåòüºâà, ³íæå-
íåð I êàòåãîð³¿ íàóêîâî-äîñë³ä-
íîãî ³íñòèòóòó “Îð³îí”, ³ç çàïè-
òàííÿì: “ßêùî Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêó ëàâðó ââàæàþòü ñîíöåì Êè-
ºâà, òî ÿêèé ³ç êè¿âñüêèõ ìîíàñ-
òèð³â íàçèâàþòü ì³ñÿöåì?” òà
Âàëåíòèí Â³íàð, ³íæåíåð ÇÀÒ
“Ìàðñ”, ÿêèé çàïèòàâ, äå íà òå-
ðèòîð³¿ Êèºâà áóëà ³ñòîðè÷íà
ì³ñöåâ³ñòü — Âåñåëèé Ìàéäàí. 

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâíî-
ãî ðåäàêòîðà ãåçåòè Äåíèñ Æàð-
êèõ ïðèâ³òàâ ïåðåìîæö³â ç óñï³-
õîì ³ ñêàçàâ, ùî ó ïëàíàõ ðåäàê-
ö³¿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó äëÿ ÷è-
òà÷³â, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ ³ñòîðè÷íèì
ìèíóëèì òà ñó÷àñí³ñòþ Êèºâà,
àëå âæå â ³íøîìó, á³ëüø ï³çíà-
âàëüíîìó ôîðìàò³, ùî äàñòü çìî-
ãó ðîçøèðèòè êîëî ó÷àñíèê³â, çà-
ëó÷èâøè ìîëîäü òà øêîëÿð³â

Îëåêñàíäð ßÐÅÌÅÍÊÎ
âåäó÷èé êîíêóðñó

Реда ція азети “Хрещати ” протя ом чотирьох ро ів
поспіль проводила фірмовий он рс “Ер дит”. За цей
час йо о часни и відповіли більш ніж на 500 запитань
(на 135 лише в 2007 році) з історії У раїни, Києва та з
інших ал зей знань. Випробов вали свою форт н
майже дві сотні читачів “Хрещати а”, але тіль и двоє
з нинішніх призерів — Наталія Михальчен о та Вален-
тин Вінар — брали часть всіх етапах цьо о творчо о
зма ання.

Заст пни олови Шевчен івсь ої райдержадміністрації Ві тор Давиден о вр чає с перприз-2007 ро
Валентині Кра овній
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А ціонерне товариство “Каліон Бан У раїна”
м. Київ, в л. Володимирсь а, 23-а, тел. 490-14-00, фа с 490-14-05

повідомляє, що позачер ові за альні збори а ціонерів
відб д ться 24 березня 2008 ро об 11:00 за адресою:
9, Набережна Президента Поля Д мера, 92920, Париж,

Ля Дефанс Седе с, Франція.
Реєстрація а ціонерів здійснюється за в азаною адресою

з 10.30 до 11.00.

Порядо денний:
1. Про внесення змін до рішення за альних зборів а ціонерів від 27 вітня 2007

ро по питанню др ом поряд денно о за альних зборів а ціонерів “Зменшення
необов’яз ово о фонд Бан та повернення оштів з цьо о фонд на рах но
нерозподілено о приб т ”.

2. Про внесення змін до рішення за альних зборів а ціонерів від 27 вітня 2007
ро по питанню третьом поряд денно о за альних зборів а ціонерів “Сплата
дивідендів за рах но нерозподілено о приб т і реінвест вання цих дивідендів
в стат тний апітал Бан ”.

3. Про внесення змін до рішення за альних зборів а ціонерів від 27 вітня 2007
ро по питанню четвертом поряд денно о за альних зборів а ціонерів
“Затвердження рішення про збільшення стат тно о апітал Бан ”.

4. Затвердження змін до стат т Бан , пов’язаних зі збільшенням стат тно о
апітал шляхом збільшення номінальної вартості а цій.

Інформація про збільшення стат тно о апітал Бан :
(а) Стат тний апітал Бан збільш ється з метою розвит бан івсь ої діяльності

до 172 928 760 ривень за рах но реінвестиції дивідендів шляхом збільшення
номінальної вартості а цій з 25 ривень до 51 ривні і вип с 3 390 760 простих
іменних а цій в бездо ментарній формі. Усі а ції розподіляються та належать
єдином а ціонер Каліон Глобал Бен ін, збит и єдином а ціонер внаслідо
вип с а цій не передбачаються. Від рита підпис а на а ції не проводиться.

(б) У зв’яз зі зміною стат тно о апітал п н ти 5.1 і 5.2 статті 5 Стат т
Бан вносяться та і зміни:

“СТАТТЯ 5. Стат тний апітал Бан
5.1. Стат тний апітал Бан становить 172 928 760 (сто сімдесят два мільйони

дев’ятсот двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят) ривень і поділяється на
3 390 760 (три мільйони триста дев’яносто тисяч сімсот шістдесят) простих іменних
а цій, ожна номінальною вартістю 51 (п’ятдесят одна) ривня.

5.2. Усі а ції вип с аються в бездо ментарній формі.
Усі 3 390 760 а цій на за альн с м 172 928 760 ривень розподіляються та

належать єдином А ціонер - Каліон Глобал Бен ін.”
Представни ам а ціонерів необхідно мати до мент, що посвідч є особ , та

належним чином оформлен довіреність на право часті та олос вання на
за альних зборах а ціонерів Бан .

Правління А ціонерно о товариства “Каліон Бан У раїна”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

О�олош�ється��он��рс�на�оренд��приміщень

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“ЕРА”�
(надалі�-�Товариство)�повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�(надалі

-�збори),�я�і�відб�д�ться�22�березня�2008 ро���о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Спась�а,

9-а,���приміщенні��оловно�о��орп�с��(3 поверх).

Порядо��денний

1.�Звіт�правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Товариства�за

2007�рі��та�основні�напрям�и�діяльності�на�наст�пний�рі�.

2.� Звіт� ревізійної� �омісії� Товариства� за� 2007� рі�.� Затвердження� звіт�� і� виснов�ів

ревізійної��омісії�щодо�фінансової�звітності�Товариства�за�2007�рі�.

3.� Затвердження� рез�льтатів� фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� Товариства� і

фінансової�звітності�Товариства�за�2007�рі�,�порядо��по�риття�збит�ів�за�2007�рі�.

Інформація�до�п�н�т��3�поряд���денно�о:

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ

фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Товариства

Реєстрація�а�ціонерів�проводитиметься�з�09.00�до�09.45���день�проведення�зборів.�Для
�часті���зборах�а�ціонерам�при�собі�необхідно�мати�до��мент,�я�ий�посвідч�є�особ�,�а�пред-
ставни�ам�а�ціонерів�—�додат�ово�до��менти,�що�підтвердж�ють�їх�повноваження,�оформ-
лені�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства.
З�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�зборів�можна�ознайомитися�в�б�х-

�алтерії�Товариства.
Довід�и�за�телефоном�8�(044)�425-25-61.

Правління�Товариства

№ Наймен�вання
Од.

вимір�
2006�р. 2007�р.

1 Усьо�о�а�тивів Тис.��рн. 1086,2� 1005,3�

2 Основні�засоби Тис.��рн. 1454,6 1481,3�

3 Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції Тис.��рн. - -

4 Запаси Тис.��рн. 101,1 61,5

5 С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість Тис.��рн. 34,9 203,9

6 Грошові��ошти�та�їх�е�вівалент Тис.��рн. 2,1 15,4

7 Нерозподілений�приб�то� Тис.��рн. - -

8 Власний��апітал� Тис.��рн. 1185,2 810,6

9 Стат�тний��апітал Тис.��рн. 63,2� 63,2

10 Дов�остро�ові�зобов’язання Тис.��рн. - -

11 Поточні�зобов’язання Тис.��рн. 167,4 194,7

12 Чистий�приб�то��(збито�) Тис.��рн. -266,4 -108,2

13 Середньорічна��іль�ість�а�цій Шт. 6 317 750 6 317 750�

14
Кіль�ість�власних�а�цій,�за��плених�протя�ом

період�
Шт.� - -

15
За�альна�с�ма��оштів,�затрачених�на�ви��п

власних�а�цій�протя�ом�період�
Тис.��рн. - -

16 Чисельність�працівни�ів�на��інець�період� Осіб 73 72�

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Інтернет�Медіа�Гр�п”,

ідентифі�аційний��од�31954377�(надалі�—�“Товариство”),

повідомляє�про�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і відб�д�ться�25�березня�2008�ро���о�10.00�за�адресою:

м. Київ,�пр-т�40-річчя�Жовтня,�26.

Реєстрація�а�ціонерів�починається�о�9.30.

Порядо��денний:

1. Про� обрання� Голови� та� Се�ретаря� За�альних� зборів

А�ціонерів�Товариства.

2. Про�розподіл�а�цій�Товариства.

3. Про�змін��Генерально�о�дире�тора�Товариства.

4. Про�реор�анізацію�Товариства.

5. Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��Товариства.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�Ф�рсов��Ві�торію
Володимирівн�,�1965�ро���народження�(я�а�меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Липсь�а,
9-б,��в.�38),�та�третю�особ�:�ТОВ�“РЕАЛ�-�ТРЕЙД”�(ідентифі�аційний��од�30966072)
по�цивільній�справі�ЖМ799/07�за�позовом�Страхової��омпанії�“До�мат�Страх�вання”
до�Ф�рсової�Ві�торії�Володимирівни,�третя�особа:�ТОВ “Реал-Трейд”�про�стя�нення
забор�ованості,�я�е�відб�деться�13�люто�о�2008�ро���о�12.00�за�адресою:�м.�Київ,
в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під��олов�ванням�с�дді�Умнової�О.В.
З�оп�блі��ванням�о�олошення�про�ви�ли��відповідач�та�третя�особа�вважається

повідомленими�про�день,�час�та�місце�роз�ляд��справи,� і�в�разі�неяв�и�до�с�д�
справа�може�б�ти�роз�лян�та�за�йо�о�відс�тності.
С�ддя�Умнова�О.В.

Громадянин��Хрещи��Юрію�Петрович��не-
обхідно�19� люто�о�2008�ро��� з’явитись�о
16.00�до�Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м.
Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,
2-є,� �аб.� 22�для� �часті� �� роз�ляді� по� с�ті
цивільної�справи�за�позовом�Радчен�о�Сер�ія
Івановича�до�Хрещи��Юрія�Петровича,�Обо-
лонсь�ої� районної� в� м.� Києві� державної
адміністрації,� АТХК� “Київмісь�б�д”,� ДП
“ЕКОС”,� відділ�� приватизації�Оболонсь�о�о
район��м.�Києва�про�визнання�недійсним�ор-
дер�,�виселення,�визнання�свідоцтва�про�пра-
во� власності� недійсним.�Наслід�ом�неяв�и
б�де�роз�ляд�справи�за�відс�тності�відповіда-
ча.� У�разі� неяв�и� відповідач� зобов’язаний
повідомити�с�д�про�причини�неяв�и.

С�ддя�С.А.�Вол�ов.

До��ва�и�а�ціонерів

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“У�раїнсь�ий�Професійний�Бан�”�
Чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“У�раїнсь�ий

Професійний�Бан�”�(далі�-�ВАТ�“УПБ”)�відб�д�ться�2��вітня�2008�р.�
Місце�проведення:�м.�Київ,�в�л.�М.�Рас�ової,�15,�6-й�поверх.�
Почато��реєстрації�а�ціонерів�з�15.30�до�16.00.�Почато��зборів�о�16.00.
Для� �часті� �� зборах� а�ціонерам� необхідно�мати� при� собі� до��мент,�що� посвідч�є

особ�,�а�представни�ам�а�ціонера,��рім�посвідч�ючо�о�до��мента,�довіреність�на�право
�часті���зборах,�оформлен��відповідно�до�чинно�о�за�онодавства.
Порядо��денний:

1. Звіт�Правління�бан���про�рез�льтати�діяльності�ВАТ�“УПБ”�за�2007�рі�.
2. Звіт�Ревізійної��омісії�про�фінансово-�осподарсь���діяльність�ВАТ�“УПБ”���2007�році
та�йо�о�затвердження.

3. Затвердження�фінансово�о�річно�о�звіт��та�баланс��ВАТ�“УПБ”�за�2007�рі�.
4. Затвердження�звіт��та�виснов���зовнішньо�о�а�дитора�АФ�“Блис�ор”�за�2007�рі�.
5. Про�розподіл�приб�т���ВАТ�“УПБ”�за�2007�рі��та�ви�онання�за�онодавчих�вимо��щодо
здійснення�обов’яз�ових�відрах�вань�до�резервно�о�фонд�.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Бан���за�2007 р.�(тис. �рн)

Наймен�вання�по�азни�а

Усьо�о�а�тивів

Кошти�НБУ�та��отів�ові��ошти�Бан��
Кошти�в�інших�бан�ах
Цінні�папери�в�тор�овом��портфелі�Бан��
Цінні�папери�в�портфелі�Бан���на�продаж
Кредити�та�забор�ованість��лієнтів
Цінні�папери�в�портфелі�Бан���до�по�ашення
Основні�засоби�та�нематеріальні�а�тиви
Нараховані�доходи�до�отримання
Відстрочений�подат�овий�а�тив
Інші�а�тиви
Усьо�о�зобов`язань

Кошти�бан�ів
Кошти��лієнтів
Ощадні�(депозитні)�сертифі�ати,�емітовані�Бан�ом
Бор�ові�цінні�папери,�емітовані�Бан�ом
Нараховані�витрати�до�сплати
Інші�зобов`язання
Власний��апітал

Стат�тний��апітал
Емісійні�різниці
Резерви�та�інші�фонди�Бан��
Резерви�переоцін�и�необоротних�а�тивів
Нерозподілений�приб�то��мин�лих�ро�ів
Приб�то��звітно�о�ро��,�що�очі��є�затвердження
Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.)
Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період�
Численність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб)

2007
1�516�800
61�548
414�691
142�057
909

870�247
-

18�028
5�782
-

3�538
1�303�148
333�483
840�997
16�500
100�000
9�014
3�154
213�652
180�000
9�540
8�238
95
-

15�779
179�985�000

0
306

2006
626�514
76�342
142�061
16�827

-
375�516

-
7�567
1�795
260
6�146
424�540
50�577
370�724

-
-

1�888
1�351
201�974
180�000
9�540
5�882
95
-

6�457
93�094�580

0
196

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє� Дол�анова� Вадима
Опанасовича,�Ковт�нен�а�Сер�ія�Федоровича,�Шестоперов��Ві�торію�про�те,�що
13.02.2008�ро���о�09.30�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,
42-а,��аб.�12,�с�ддя�Цо�ол�Л.І.�відб�деться�роз�ляд�цивільної�справи�№�2-112/08
за�позовом�Міжре�іональної�а�адемії��правління�персоналом�до�них,�ДП�“Столичні
новини”�про�захист� честі,� �ідності� і� ділової�реп�тації,� відш�од�вання�моральної
ш�оди.
У�разі�неяв�и�без�поважних�причин�або�неповідомлення�про�причини�неяв�и

справа�б�де�роз�лян�та���відс�тність�сторони.
С�ддя�Л.І.�Цо�ол.

ПП�“Ло�істранс”�має�наміри�продовжити�термін�дії�дозвол��на�вихід

забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря�від��азової��отельні�офіс�

по�в�л.�Кі�відзе,�17���Печерсь�ом��районі.

Котельня�має�два� �отли� “Viessman”,� виходи� від� я�их� с�ладають�по

азот��діа�сид��0,085�м�/м3,�0,018057�т/рі�,�в��лецю�о�ис�5,000�м�/м3,

0,007917�т/рі�.

В�разі�пропозицій�з�цьо�о�питання�просимо�повідомити�Печерсь��

райдержадміністрацію�за�тел.�280-16-16.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� �� с�дове� засідання� Кизима

Сер�ія�Васильовича�в�я�ості�відповідача,

для��часті�в�цивільній�справі�за�позовом

А�ціонерно�о��омерційно�о�бан���“Альянс”

до�Кизима�Сер�ія�Васильовича�про�стя-

�нення�с�ми� �редит�,� забор�ованості� по

відсот�ах�та�штрафних�сан�ціях,�роз�ляд

я�ої� відб�деться�20�люто�о�2008�ро���о

10.00�в�приміщенні�Печерсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м. Київ,�в�л.

М.�Гайцана,�4,��аб.�412.

С�ддя�А.М.�Горяйнов.

Оболонсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає�Дамінова�Раїма�Базаровича,�Даміно-
в��Марал�Місірівн�,�Дамінов��Лейл��Раїмівн�,
Дамінов�� Таміл�� Раїмівн�� я�� позивачів� по
справі�за�адміністративним�позовом�№�2-а-
18/08�за�Вашим�позовом�до�Відділ��ДВС�Обо-
лонсь�о�о�РУЮ�в�м.�Києві,�ДАК�“Національна
мережа�а��ціонних�центрів”�про�визнання�при-
людних�тор�ів�та�прото�ол��№�1-168/4�про-
ведення�прилюдних�тор�ів�від�19.05.2006�ро-
���не�чинними�в�с�дове�засідання�на�20�лю-
то�о�2008�ро���на�14.00.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-є,
�аб.�22,�с�ддя�Пшон�а�Р.�М.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,
я�а�бере��часть� �� справі,� передбачені� ст.ст.
169,�170�ЦПК�У�раїни,�ст.�185-3�КпАП�У�раїни.

С�ддя�Р.М.�Пшон�а.

Святошинсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає� відповідач���—�Масловсь���Людмил�

Ми�олаївн�,�місце�проживання:�м.�Київ,� б�льв.

Вернадсь�о�о,� 61,� �в.� 37�для� �часті� в� цивільній

справі� за� позовом� Звя�іна� В.Г.� до� Мас-

ловсь�ої Л.М.,�третя�особа:�КПУЖГ�Святошинсь�о-

�о�р-н����м.�Києві�про�відш�од�вання�ш�оди.

С�дове�засідання�відб�деться�13.02.2008�ро-

���о�14.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,

142,��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.

У�разі�неяв�и�Масловсь�ої�Л.М.�до�с�д��без�по-

важних�причин� або� �� разі� неповідомлення�про

причини�неяв�и� справа�б�де�роз�лядатись� за� її

відс�тності.

С�ддя�Л.М.�Ш�м.

Кірілен�о�Наталія�Єв�еніївна�—

фізична особа-підприємець,

і ден тиф і �ац і йний � номер

2729214521�(свідоцтво�серія В02

№�659112,�видане�Голосіївсь�ою

РДА�24.10.2007)�повідомляє�про

припинення� підприємниць�ої

діяльності.

� Посвідчення� лі�відатора� на�ЧАЕС,

�ате�орія� 2, серія� А, № 274562� на

ім’я� Третя�а�Ми�оли�Васильовича

вважати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на�ЧАЕС,

�ате�орія� 2, серія� А, № 342431� на

ім’я�Бє�єтова�Валерія�Федоровича

вважати�недійсним.

� Посвідчення� �ромадянина, я�ий

ева��йований�із�зони�відч�ження��

1986� році,� �ате�орія� 2, серія� Б,

№ 022422� на� ім’я� Крас�ць�о�о

Андрія� Анатолійовича� вважати

недійсним.

� Посвідчення�дитини, я�а�постраж-

дала�від�наслід�ів�аварії�на�Чорно-

бильсь�ій�АЕС,�серія�Д, № 089657

на� ім’я� Крас�ць�о�о�Оле�сандра

Андрійовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення� �ромадян�и,� я�а

постійно� проживала� �� зоні� доб-

ровільно�о�відселення,��ате�орія�3,

серія�Б, № 101289�на�ім’я�Черн�хи

Катерини� Мар�івни� вважати

недійсним.

� Втрачений� атестат� КХ�№17875503

Лісни�івсь�ої� за�альноосвітньої

ш�оли�I-III�ст�пенів�на�ім’я�Козій�Юлії

Павлівни�вважати�недійсним.

період

Довід�и�за�телефоном�(044) 568-52-36

З�пова�ою,�Правління�Бан��

Обов’яз�ові� �мови� �он��рс�:� внесення� орендної� плати� авансом� за� 2�місяці

вперед;��омпенсація��оштів�за�об’яв��в��азеті.

Пропозиції� надсилати� в� письмовом�� ви�ляді� на� адрес�:� 03164,� м.� Київ,

в�л. А�адемі�а�Б�лаховсь�о�о,�2,�ДП�ІЦ�“С�ш�а”�ІТТФ�НАН�У�раїни.

Останній�день�подачі�заяв�25.02.2008�р.

Кон��рс� відб�деться� 4� березня� 2008� ро��� об� 11.00� за� адресою:�м.� Київ,

в�л. А�. Б�лаховсь�о�о,�2.

Перелі��до��ментів:�заява�на��часть����он��рсі;��опії�до��ментів�про�державн�

реєстрацію��часни�а��он��рс�;�посвідчені�нотарі�сом��опії��становчих�до��ментів

(для�юридичних�осіб);�довіреність�представни���юридичної�особи;�відомості�про

платоспроможність� �часни�а� �он��рс�;� зобов’язання� �часни�а� �он��рс��щодо

ви�онання��мов��он��рс�;�зобов’язання�щодо�сплати�орендної�плати.

Пропозиції� �часни�ів� �он��рс�� надаються� �� запечатаних� печат�ою� �часни�а

�он��рс���онвертах�з�написом�“на��он��рс”.

Тел.�8 (044)�424-02-79.

№

з/п

Повна

хара�теристи�а

приміщення�

Адреса

приміщення�

Площа

приміщення,

�в. м

Можлива�мета

ви�ористання

приміщення

Стартова

ціна

�рн/�в. м

1

Каналізаційна

(насосна)�спор�да

стіни�це�ляні,

металеві,�по�рівля

(р�беройд)

м.�Київ,

в�л.�А�адемі�а

Б�лаховсь�о�о,�2

12 Розміщення

с�ладів
24,60

2

Павільйон

П-72/2

Стіни�навісні,�с�ло,

по�рівля�ДСП,

по�рівля�(шифер)

м.�Київ,

в�л.�А�адемі�а

Б�лаховсь�о�о,�2

390�

Розміщення

ма�азин�-

с�лад�

29,13�

3

Павільйон

П-72/3

стіни�це�ляні,

по�рівля�ДСП,

по�рівля�(шифер)

м.�Київ,

в�л.�А�адемі�а

Б�лаховсь�о�о,�2

340�

Розміщення

ма�азин�-

с�лад�

31,09�

4

Павільйон

Кисловодсь�-1,

Кисловодсь�-2,

стіни�навісні

металеві,�с�ло,

по�рівля�(р�беройд)

м.�Київ,

в�л.�А�адемі�а

Б�лаховсь�о�о,�2

1790

Розміщення

ма�азин�-

с�лад�

32,89�
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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

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

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/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 378

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  5 лютого 2008

Павло КОСТІЦИН, телевед чий:
— Звісно, одя ати. Це пов’язано з тим, що я люблю

дар вати доро і речі. Особливо приємно не тіль и пре-
зент вати жінці я сь при рас чи білизн , а й надя -
ти її на неї. Це с то естетичне задоволення.

Юлія РАЙ, співач а:
— Одя ати ці авіше доро их ма азинах. Найбіль-

ше полюбляю білизн , ледь помітн , з мереживом.
Вдя н та навіть під товстий светр, вона надає відч т-
тя жіночності. А роздя ати — звісно, люблено о чо-
лові а. А ще раще, я що він сам роздя ається с -
проводі романтичної м зи и. Для мене важливо, я

одя аються люди, я і мене оточ ють. У них мають
б ти расивий, охайний ви ляд та відч ття власно о
стилю.

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор:
— Дивлячись о о і оли. Одя ати ці авіше зран і

вдень, роздя ати — ввечері. А охан людин ці аво
роздя ати завжди. Головне в одязі — раса і армо-
нія. У висо ій моді часто та прийнято, що хлопці не-
традиційної орієнтації з сереж ами в хах ди т ють
нормальним чолові ам і жін ам, я їм одя атися. Справ-
ді армонійний та зр чний одя приємно я знімати, та
і одя ати.

Ùî ö³êàâ³øå — 
îäÿãàòè ÷è ðîçäÿãàòè?

“Ç³ðêîâ³” 
àâòîãîíùèêè
Øîóìåíè âèïðîáóâàëè íîóòáóê â³ä ÍÐ

31 ñ³÷íÿ â êëóá³ “Àðåíà” ç³-
áðàëè ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî-
ãî øîó-á³çíåñó, ùîá ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè ìóëüòèïë³êàö³éí³ ìîæ-
ëèâîñò³ íîóòáóê³â HP Pavillion.
Íà âõîä³ ä³â÷èíà â ïåíüþàð³ äå-
ìîíñòðóâàëà, ÿê ïðèºìíî ïîëå-
æàòè ç ëåïòîïîì íà äèâàí³, òà
çàïðîøóâàëà ñôîòîãðàôóâàòèñÿ
ç íåþ. Ïîñåðåä çàëó êðàñóâàëè-
ñÿ âèíóâàòö³ òîðæåñòâà — ³ãðîâ³
íîóòáóêè ÍÐ Pavilion, êîòð³ ìà-
ëè ñòàòè æåðòâàìè “ç³ðêîâèõ”
³ãîð.

Âåäó÷³ âå÷îðà Ñí³æàíà ªãîðî-
âà òà Àíäð³é Êóçüìåíêî, â³í æå
Êóçüìà ç³ “Ñêðÿá³íà”, øâèäåíü-
êî ïîä³ëèëè ãîñòåé íà äâ³ êîìàí-
äè. Îäíó ç íèõ — “Ðó÷íèêè” —
î÷îëèâ ñàì Êóçüìà. Â³í â³ä³áðàâ
ó ñâîþ ãðóïó íåçì³ííîãî òåëåñó-
ïóòíèêà Ñàøó Áóõãàëòåðà, òåëå-
âåäó÷èõ ²ãîðÿ Ïåëèõà òà Âàñèë³-
ñó Ôðîëîâó, ðîçáàâèâøè ìóçè÷-
íèì äóåòîì Ñàøêà Ïîëîæèí-
ñüêîãî ³ Òàðàñà ×óáàÿ. Äî äðóãî¿
êîìàíäè ç ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ
“Ãðóäè Ïèñàíêè” ï³ä êåð³âíèö-
òâîì âåäó÷îãî Þð³ÿ Ãîðáóíîâà
óâ³éøëè ñàìà Ðóñëàíà Ïèñàíêà,
²ãîð Êîíäðàòþê òà Äìèòðî Îñü-
ê³í, ìóçèêàíò ç ãóðòó “ÒÍÌÊ”
Ôîçç³ é ó÷àñíèê “95 êâàðòàëó”
ªâãåí Êîøîâèé. Ó ê³ëüêîõ çà¿ç-
äàõ ïîïóëÿðíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿

ãðè Need for Speed ProStreet
ó÷àñíèêè ³ç çîñåðåäæåíèìè âè-
ðàçàìè îáëè÷÷ÿìè íàìàãàëèñÿ
ñïðàâèòèñÿ ç êîìï’þòåðíèìè
ìàøèíàìè. Íàéë³ïøå öå âäàëî-
ñÿ ²ãîðåâ³ Ïåëèõó, Ôîçç³ òà ªâ-
ãåíó Êîøîâîìó, ÿê³ îòðèìàëè
ïðèçè — íîóòáóêè ÍÐ Pavillion.
“Òîé, õòî äîáðå ãðàº, ïîãàíî
ïðàöþº”,— ïîæàðòóâàëà Ðóñëà-
íà Ïèñàíêà, ÿêà ïîñò³éíî ô³í³-
øóâàëà ÷è íå îñòàííüîþ. ²ãîð
Ïåëèõ ç³çíàâñÿ, ùî âå÷îðàìè
÷àñòî ãàíÿº ç ä³òüìè â Need for
Speed. Ðåøòó “ç³ðêîâèõ” ó÷àñíè-
ê³â êàìïàí³ÿ Hewlett Paccard òåæ
íå ñêðèâäèëà — ¿ì ä³ñòàëèñÿ
ñìàðòôîíè ÍÐ.

Íàñàìê³íåöü íå÷èñëåíí³é ïóá-
ë³ö³ çàïðîïîíóâàëè ïîáàâèòèñÿ
â³äåî³íñòàëÿö³ºþ “Ôàíòàçì”,
ïðèâåçåíîþ ÿïîíñüêèì õóäîæ-
íèêîì Òàêàõ³ðî Ìàöóî. Àíîíñî-
âàíå “÷óäî ìèñòåöòâà ³ òåõí³êè”
âèÿâèëîñÿ çîáðàæåííÿì á³ëèõ
ìåòåëèê³â íà ÷îðíîìó òë³. Ñïå-
ö³àëüíèé ÷åðâîíèé ë³õòàðèê,
ÿêèé äàâàëè êîæíîìó, çìóøóâàâ
¿õ ëåò³òè íà âîãíèê. Çðåøòîþ
ñïîãëÿäàííÿ êîìàõ ó òåìðÿâ³ ï³ä
ñïîê³éíó ìóçèêó ñõèëÿëî äî ìå-
äèòàö³¿. Òèì ÷àñîì âå÷³ðêà-ïðå-
çåíòàö³ÿ äîá³ãëà ê³íöÿ, ³ ãðàâö³
ïîñï³øàëè ï³òè, íåñó÷è ç ñîáîþ
òåõíîëîã³÷í³ íîâèíêè

Â³ä Ñâ³òëàíè Ëîáîäè 
çàëèøèòüñÿ ô³ðìîâèé îäÿã
Ñï³âà÷êà îäÿãíå øàíóâàëüíèöü ó Fuck’n’màcho
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю на зйом-
ах чер ово о лі-
п "Не мачо"
співач а Світлана
Лобода о олосила
про створення о-
ле ції одя під
назвою Fuck'n'mа-
cho. Повся денний
одя , розроблений
разом із дизайне-
ром Лілією Літ ов-
сь ою, поп-діва
поп ляриз є сво-
їми астролями, а
цін обіцяє зроби-
ти дост пною для
ожної меш ан и
У раїни.

Ñï³âà÷êà Ñâ³òëàíà
Ëîáîäà â³äêðèëà ó ñîá³
íîâèé òàëàíò. Ìèíóëî-
ãî ðîêó ïîï-ä³âà Ëîáî-
äà çäèâóâàëà ñâî¿ìè ôî-
òîâðàæåííÿìè â³ä ïî-
¿çäêè äî ²íä³¿, à òåïåð ó
òâîð÷îìó òàíäåì³ ç ïî-
äðóãîþ äèçàéíåðîì Ë³-
ë³ºþ Ë³òêîâñüêîþ âçÿ-
ëàñÿ çà ñòâîðåííÿ âëàñ-
íî¿ êîëåêö³¿ casual îäÿ-
ãó. “Âäîìà, ïîðó÷ ³ç
óëþáëåíèì ÷îëîâ³êîì
õî÷åòüñÿ çàãîðíóòèñÿ â
çðó÷íèé ñâåòð ³ í³êóäè
íå âèëàçèòè”,— ïîÿñ-
íèëà “Õðåùàòèêó” êîí-
öåïö³þ êîìôîðòíîãî
îäÿãó Ñâ³òëàíà Ëîáîäà.
Ñåðåä îáîâ’ÿçêîâèõ
êîìïîíåíò³â êîëåêö³¿ —
ôóòáîëêè, äæèíñè,
øòàíè, ïåðåðîáëåí³ â
ñîðî÷êè.

Íîâîñïå÷åíèé ñòèëü
ñï³âà÷êà Ëîáîäà, ïåðå-
ôàðáîâàíà âæå â á³ëÿâ-
êó, ïðîäåìîíñòðóâàëà ó
íîâîìó êë³ï³: âîíà
ç’ÿâèëàñÿ â åêñòðàâà-
ãàíòíèõ áëèñêó÷èõ ëî-
ñèíàõ òà ó ìàéö³ ç íàïè-
ñîì Fuck’n’màcho ïî-
âåðõ øê³ðÿíîãî òîïà. “Â

íàøîìó ñâ³ò³ âñå çì³-
íþºòüñÿ,— ïîæàë³ëàñÿ
íîâîñïå÷åíà äèçàéíåðêà
Ëîáîäà.— Æ³íêè ñòàþòü
ñèëüí³øèìè òà íåçàëåæ-
íèìè, à ÷îëîâ³êè ïðîñ-
òî ïåðåâîäÿòüñÿ. Õî÷à â
æèòò³ ìåíå îòî÷óþòü
ñïðàâæí³ ìà÷î”. Íà âè-

ðîáàõ Ñâ³òëàíà Ëîáîäà
àíîíñóº åêñïðåñèâí³ íà-
ïèñè íà çðàçîê Fuck’n’
màcho — âèñëîâè, ùî
÷àñòî âæèâàþòü â åêñ-
òðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Ïîøèðþâàòè â ìàñè
îäÿã, îáëè÷÷ÿì ÿêîãî
ñòàíå ñàìà ñï³âà÷êà,

Ñâ³òëàíà Ëîáîäà çáèðàº-
òüñÿ ó êîíöåðòíîìó òóð³
ì³ñòàìè Óêðà¿íè òà ó êè-
¿âñüêèõ ìàãàçèíàõ. Îð³-
ºíòîâíó âàðò³ñòü îäÿãó
ñï³âà÷êà íå íàçâàëà.
“Â³í áóäå ñòèëüíèé ³ äî-
ñòóïíèé êîæí³é ä³â÷è-
í³”,— çàóâàæèëà âîíà

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—

12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—5°Ñ, âíî÷³ —1...—6°Ñ; íà óçáåðåæ-
æ³ Êðèìó äî +4; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ; íà
âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü —2...—6°Ñ, âíî÷³ —7...
—9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿ-
ìè +1...+4°Ñ, âíî÷³ —2...—6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Ì³ñ-
öÿìè òóìàí. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ —1...—2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Торі Світлана Лобода захопилася фото рафією, а нині — дизайном одя
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

31 січня омпанія Hewlett Paccard презент вала в
У раїні новин — но тб для розва НР Pavillion. Те-
левед чі та м зи анти першими позма алися на леп-
топі в автомобільних пере онах, а потім сі охочі за-
бавлялися відеоінсталяцією "Фантазм" від японсь о о
дизайнера Та ахіро Мац о.


