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ВЕРХОВНА РАДА
ГОТУЄТЬСЯ ДО РОЗПУСКУ
Або відстав и Арсенія Яценю а

Äåíü ïðàö³âíèêà
âñåñâ³òíüî¿ òîðã³âë³
Óêðà¿íà âñòóïèëà â ÑÎÒ

Òå, íà ùî óêðà¿íñüêèé á³çíåñ ÷åêàâ 14
ðîê³â, çàâåðøèëîñÿ â÷îðà ó Æåíåâ³, äå áó-
ëî óðî÷èñòî ï³äïèñàíî ïðîòîêîë ïðî âñòóï
Óêðà¿íè äî Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³.
Ñâ³äêîì ïîä³¿ ñòàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî, ÿêèé îñîáèñòî ïðèáóâ äëÿ
ó÷àñò³ ó çàñ³äàíí³ Ãåíåðàëüíî¿ ðàäè ÑÎÒ.

Ó âèñòóï³ ïåðåä ç³áðàííÿì Ïðåçèäåíò
íàãîëîñèâ, ùî âñòóï Óêðà¿íè äî Ñâ³òî-
âî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ ï³äâèùèòü ð³âåíü
æèòòÿ òà äîáðîáóò ãðîìàäÿí. Çà éîãî ñëî-
âàìè, äæåðåëîì äëÿ öüîãî ñòàíóòü ñòðóê-
òóðí³ ðåôîðìè, ñòàá³ë³çàö³ÿ çàêîíîäàâ-
ñòâà, ïîñò³éíå ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòî-

ñïðîìîæíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè.
Â³í òàêîæ ïîîá³öÿâ ñâ³òîâîìó ñï³âòîâà-

ðèñòâó, ùî Óêðà¿íà áóäå â³äïîâ³äàëüíèì
ïàðòíåðîì ³ ïîâí³ñòþ âèêîíóâàòèìå ñâî¿
çîáîâ’ÿçàííÿ. Â³êòîð Þùåíêî íàãîëîñèâ:
íåâäîâç³ Óêðà¿íà ñòâîðèòü â³äêðèòèé ðè-
íîê çåìë³ é óõâàëèòü íîâèé ïîäàòêîâèé
êîäåêñ. Â³í âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ, ùî âñ³
ö³ çàâäàííÿ áóäå âèêîíàíî çàâäÿêè çëàãî-
äæåí³é ñï³âïðàö³ ì³æ Ïðåçèäåíòîì, óðÿ-
äîì ³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ. ßê çàçíà÷èâ ãëà-
âà äåðæàâè, íàáóòòÿ íàøîþ äåðæàâîþ
÷ëåíñòâà â ÑÎÒ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñèñòåì-
íèé ÷èííèê ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêî-
íîì³êè, ñòâîðåííÿ ïåðåäáà÷óâàíîãî ïðî-
çîðîãî ñåðåäîâèùà äëÿ çàëó÷åííÿ ³íîçåì-

íèõ ³íâåñòèö³é, ùî ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº
íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì Óêðà¿íè.

Â³êòîð Þùåíêî âïåâíåíèé, ùî âñòóï
Óêðà¿íè äî ÑÎÒ ïîçèòèâíî âïëèíå ³ íà
ðîçâèòîê òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíî-
ñèí ç ªÑ, à òàêîæ ñïðèÿòèìå ³íòåãðàö³¿
Óêðà¿íè äî ºâðîïåéñüêîãî åêîíîì³÷íîãî
ïðîñòîðó. Ãëàâà äåðæàâè âæå çàÿâèâ, ùî
Óêðà¿íà ñïîä³âàºòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ïðî ñòâîðåííÿ çî-
íè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç ªâðîïåéñüêèì ñî-
þçîì. Çà éîãî ñëîâàìè, Óêðà¿íà ðîçãëÿäàº
öåé åòàï ÿê âàæëèâèé äëÿ ïðîñóâàííÿ äî
â³ëüíîãî ðóõó òîâàð³â, êàï³òàëó é ðîáî÷î¿
ñèëè, ùî ìàº äàòè ïîòóæíèé ³ìïóëüñ äëÿ
ìàëîãî é ñåðåäíüîãî á³çíåñó â êðà¿í³
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Ще один ро до світової спільноти

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на сесії Генеральної ради СОТ У раїн прийняли до цієї ор ані-
зації. Президент Ві тор Ющен о, я ий особисто б в Женеві в цей
історичний момент, же на олосив, що наст пною метою раїни є зо-
на вільної тор івлі з Європейсь им союзом.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Íà Ñòð³òåííÿ 
ïåíñ³îíåðè îòðèìàþòü 
ïî 150 ãðèâåíü

Îäíîðàçîâó àäðåñíó äîïîìîãó âèïëàòÿòü
äî õðèñòèÿíñüêîãî ñâÿòà Ñòð³òåííÿ Ãîñïîä-
íüîãî ìàëîçàõèùåíèì êèÿíàì, ãîëîâíèì ÷è-
íîì ïåíñ³îíåðàì. Òàêå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ä-
ïèñàâ ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà-
ëåæíî â³ä ï³ëüã ñóìà äîïëàòè ñòàíîâèòèìå â³ä
75 äî 150 ãðí. ¯¿ îòðèìàþòü 516 òèñ. êèÿí.
Çàãàëîì íà äîïëàòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âè-
ä³ëÿòü 58 ìëí 366,47 òèñ. ãðí

Ó øêîëàõ ââåäóòü 
äîäàòêîâ³ óðîêè 
ô³çêóëüòóðè

Òðåò³é óðîê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ç’ÿâèòüñÿ ó
ðîçêëàä³ ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â. Íîâîââåäåí-
íÿ ïåðåäáà÷åíî ó êîìïëåêñí³é ïðîãðàì³ “Êè-
¿â ñïîðòèâíèé” íà 2008—2011ðîêè, ïîâ³äî-
ìèâ çàñòóïíèê ìåðà Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Öå
äîïîìîæå ó ôîðìóâàíí³ ô³çè÷íîãî ³ ìîðàëü-
íîãî çäîðîâ’ÿ ñòîëè÷íî¿ ìîëîä³”,— çàïåâ-
íèâ â³í. Ïëàíóºòüñÿ ðîçðîáèòè îíîâëåíó
ïðîãðàìó çàíÿòü äëÿ â³äâ³äóâà÷³â òàê çâàíèõ
ï³äãîòîâ÷èõ ãðóï òà ñïåö³àëüíèõ ìåäè÷íèõ
ãðóï. Â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàìè ïðîòÿãîì òðüîõ
ðîê³â ó Êèºâ³ ïðè øêîëàõ, ïðîôòåõó÷èëè-
ùàõ òà âèøàõ â³äêðèþòü â³ñ³ì ñïîðòèâíèõ
êëóá³â. Çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü çìàãàíü, à ñïè-
ñîê äèñöèïë³í ïîïîâíèòüñÿ ñïîðòèâíèì òó-
ðèçìîì. “Òàêîæ ìè øóêàºìî ñïîñ³á, ÿê âè-
çíà÷àòè ô³çè÷íó ï³äãîòîâàí³ñòü ä³òåé äî-
øê³ëüíîãî â³êó, ó÷í³â òà ñòóäåíò³â. Ìîæëè-
âî, ïðîâîäèòèìåìî äåðæàâí³ òåñòè é ðîçðî-
áèìî íîðìàòèâè äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï”,—
äîäàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

Ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ çíåñóòü 
200 íåçàêîííèõ ê³îñê³â

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè Ñåðã³é Àðòåìåíêî ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî â áåðåçí³ íà ñåñ³¿ ðàéðàäè
äåïóòàòè ðîçãëÿíóòü çì³íè äî ì³ñöåâîãî áþ-
äæåòó, à òàêîæ ðåãóëþâàííÿ ó ðàéîí³ ä³ÿëü-
íîñò³ áëèçüêî 200 íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ
ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì. “ÌÀÔè âñòàíîâ-
ëþþòü áåç æîäíîãî äîêóìåíòà, áåç æîäíîãî
äîçâîëó íà ÷åðâîíèõ ë³í³ÿõ — çàáîðîíåíèõ
ì³ñöÿõ, ³íîä³ äîõîäèòü äî àáñóðäó. Íà ñåñ³¿
âèâ÷èìî ïåðåë³ê íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ
ÌÀÔ³â”,— çàçíà÷èâ ïàí Àðòåìåíêî

Ç’ÿâëÿòüñÿ äîäàòêîâ³ 
àâàð³éí³ áðèãàäè 
“Êè¿âãàçó”

Ó ï’ÿòè ðàéîíàõ ñòîëèö³ ïîáóäóþòü íîâ³
îïîðí³ ïóíêòè àâàð³éíèõ áðèãàä ÂÀÒ “Êè-
¿âãàç”. Äëÿ öüîãî êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ï³äòðèìàëà çåìëåâ³ä-
âåäåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,73 ãà.

Òàê, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ îïîðíèé
ïóíêò ç’ÿâèòüñÿ íà âóë. Àêàäåì³êà Ãëóøêî-
âà, íà Îáîëîí³ éîãî ñïîðóäÿòü íà Âèøãîðîä-
ñüêèé, 150. Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ äëÿ öüî-
ãî â³äâåëè ì³ñöå íà Çàë³çíè÷íîìó øîñå, â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Îëüæè÷à. Ùå
îäíà àâàð³éíà áðèãàäà ðîçì³ñòèòüñÿ íà âóë.
Êàðëà Ìàðêñà â ñåë³ Æóëÿíàõ, ùî òàêîæ ó
ìåæàõ Êèºâà.

Áóäóâàòè íîâ³ îïîðí³ ïóíêòè êîìïàí³ÿ âè-
ð³øèëà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåâàíòàæåííÿì òðàíñ-
ïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê òà ïðîáêàìè íà äîðîãàõ.
Íàðàç³ ÷åðåç öå ïðèáóòòÿ áðèãàäè íà ì³ñöå
âèòîêó ãàçó íåð³äêî çàòðèìóºòüñÿ ùîíàéìåí-
øå íà 15 õâ.

Êð³ì “Êè¿âãàçó”, îïîðí³ ïóíêòè àâàð³éíèõ
áðèãàä áóäóâàòèìå òàêîæ “Êè¿ââîäîêàíàë”.
Çã³äíî ç ïðèéíÿòîþ íà ñåñ³¿ êîíöåïö³ºþ, òà-
êèõ ïåðåäáà÷åíî 23. Òî÷í³ àäðåñè ðîçì³ùåí-
íÿ ¿õ â³äïîâ³äí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ïîâèíí³ âè-
çíà÷èòè äî ê³íöÿ áåðåçíÿ

Àíîíñ
Сьо одні о 13.00 дире тор КП “Київтранс-

пар сервіс” Олена Поліщ розповість про сі
проблеми пар вання місті. Спіл вання від-
б ватиметься форматі інтернет- онферен-
ції на сайті азети “Хрещати ”.
Запитання можна поставити за адресою

http://kreschatic.kiev.ua/chat/

ªâðîïåéñüêèé òóíåëü 
ï³ä Äí³ïðîì
Çà òèæäåíü òåõí³÷í³ ôàõ³âö³ ªÁÐÐ ðîçïî÷íóòü âèâ÷åííÿ
ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà äîðîæíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â Êèºâ³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и
Європейсь о о бан
ре онстр ції і розвит
заявили про свою о-
товність до співпраці
розб дові дорожньої ін-
фрастр т ри Києва.
Зо рема в спор дженні
автомобільних т нелів
під Дніпром та від По-
дільсь о-Вос ресен-
сь о о мостово о пере-
ход . ЄБРР та ож ото-
вий взяти часть під-
отовці столичних об'-
є тів до Євро-2012.

Ðîçâàíòàæèòè ì³ñòî â³ä ÷èñ-
ëåííèõ çàòîð³â íà äîðîãàõ äî-
ïîìîæóòü àâòîìîá³ëüí³ òóíåë³.
Ùîïðàâäà, ñòîëèöÿ íå ìàº äî-
ñâ³äó â áóä³âíèöòâ³ òàêèõ
ñêëàäíèõ ³ äîðîãèõ îá’ºêò³â.
Òîìó âèð³øåíî çàëó÷èòè äî
ñï³âïðàö³ ïðîâ³äíèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ ôàõ³âö³â. Çîêðåìà ç ªâ-
ðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ³ ðîçâèòêó, ÿêèé áðàâ
ó÷àñòü ó ñïîðóäæåíí³ ï³äçåì-
íèõ ìàã³ñòðàëåé ó áàãàòüîõ
êðà¿íàõ, çîêðåìà â Ðîñ³¿ ó
Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³. Çà ñëîâàìè
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, â÷îðà
áóëî äîñÿãíåíî ïîïåðåäí³õ
äîìîâëåíîñòåé, íàñàìïåðåä
ùîäî ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíî¿
åêñïåðòèçè ñïîðóäæåíÿ ï³ä-
çåìíèõ àâòîìîá³ëüíèõ òóíåë³â.
“Ò³ëüêè òîä³ ìîæíà áóäå ãîâî-
ðèòè ïðî òåðì³íè òà äæåðåëà
ô³íàíñóâàííÿ öèõ äîâãîñòðî-
êîâèõ ïðîåêò³â,— ñêàçàâ ïàí
Áàññ.— Îäèí ç òóíåë³â ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ ïðîêëàñòè ï³ä Äí³ï-
ðîì, â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè äî
Áðîâàðñüêîãî ïðîñïåêòó, ³í-
øèé ñòàíå ïðîäîâæåííÿì

ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè Ïî-
ä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî
ìîñòîâîãî ïåðåõîäó”.

Íà ñüîãîäí³ Êè¿â ïðàöþº é
íàä ³íøèìè ïðîåêòàìè, òàêè-
ìè, ÿê çàïðîâàäæåííÿ ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ ñèñòåìè êåðóâàí-
íÿ äîðîæí³ì ðóõîì, áóä³âíèö-
òâî ïàðê³íã³â, òðàíñïîðòíî-
ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â, àâòîìî-
á³ëüíèõ ñìóã, à ùå ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿

àåðàö³¿ òà ïðîêëàäàííÿ äðóãî¿
ã³ëêè êàíàë³çàö³éíîãî êîëåê-
òîðà. Á³ëüø³ñòü ³ç öèõ îá’ºê-
ò³â âõîäÿòü ó ïðîãðàìó ï³äãî-
òîâêè ì³ñòà äî ïðîâåäåííÿ
ªâðî-2012.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòó ³íôðàñòðóêòóðè
ªÁÐÐ Òîìàñà Ìàéºðà, ùîá
çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿, ïîòð³áíî
íàñàìïåðåä îçíàéîìèòèñÿ ç
âèñíîâêàìè åêñïåðò³â. “Óæå

çà òèæäåíü íàø³ òåõí³÷í³ ôà-
õ³âö³ ðàçîì ç êè¿âñüêèìè ðîç-
ïî÷íóòü âèâ÷åííÿ çàïðîïîíî-
âàíèõ ïðîåêò³â. ßêùî ç åêî-
íîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó âîíè áó-
äóòü ïðèâàáëèâèìè, ªÁÐÐ ãî-
òîâèé ¿õ êðåäèòóâàòè,— çàÿâèâ
Òîìàñ Ìàéºð.— Íàéáëèæ÷èì
÷àñîì òàêîæ ç’ÿñóºòüñÿ, õòî
ùå ô³íàíñóâàòèìå ö³ ïðîåê-
òè — ïðèâàòíèé ïàðòíåð ÷è
äåðæàâíèé ñåêòîð”

Ó÷îðà ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìö³ ïîñêàðæè-
ëèñÿ ì³ñüê³é âëàä³ íà ðîáîòó äîçâ³ëüíèõ
öåíòð³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó ðàéîíàõ Êèºâà.
Ïðèì³ðîì, çà ìèíóëèé ð³ê äîçâ³ëüíèé
öåíòð Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó âèäàâ ëèøå
4 äîçâîëè. Âîäíî÷àñ îáîëîíö³ ñêàðæàòü-
ñÿ, ùî ¿õ íå êîíñóëüòóþòü, ÿê òðåáà ïðà-
öþâàòè. Ç ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ê³ëüêà ðà-
ç³â çâåðòàëèñÿ äî Äåðæêîìï³äïðèºìíèö-
òâà, àëå æîäíî¿ êâàë³ô³êîâàíî¿ â³äïîâ³ä³

íå ä³ñòàëè. “Ñïðàâæíÿ âàêõàíàë³ÿ ç âè-
äà÷åþ äîçâîë³â ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³”,—
íàãîëîñèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ëþäìèëà Äåíèñþê. Ïðèì³ùåííÿ äîçâ³ëü-
íîãî öåíòðó äåïóòàòè ðàéðàäè â³äïðàâè-
ëè íà òðèâàëó ðåêîíñòðóêö³þ, à ùî ðî-
áèòè ï³äïðèºìöÿì, í³õòî íå ïîÿñíþº.

Äî ñëîâà, ïðîáëåìè ç ïðèì³ùåííÿìè
áóëè ÷è íå â êîæíîìó ðàéîí³. Ç ïî÷àòêó
öüîãî ðîêó, êîëè ÊÌÄÀ ïî÷àëà âèìàãà-
òè çâ³òè ïðî ðîáîòó, ó ðàéîíàõ àêòèâí³-
øå ñòàëè çíàõîäèòè ì³ñöÿ äëÿ äîçâ³ëüíèõ
öåíòð³â.

Ó ðàéîíàõ óêëàäàþòü äîãîâîðè ç ð³ç-
íèìè äîçâ³ëüíèìè ñòðóêòóðàìè, àáè ï³ä-
ïðèºìöåâ³ íå äîâîäèëîñÿ â³äâ³äóâàòè ¿õ
óñ³ ñàìîìó, àëå ç îêðåìèìè îðãàíàìè,
ÿê-îò ç ÌÇÑ, ÌÍÑ, äîìîâèòèñü îñîáëè-
âî ñêëàäíî. “Òðåáà çàïðîøóâàòè êåð³â-
íèê³â öèõ ñòðóêòóð äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü ó ïðèñóòíîñò³ æóðíàë³ñò³â. Í³ùî
òàê íå ä³º íà ÷èíîâíèê³â, ÿê çàñîáè ìà-

ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿”,— ñêàçàëà “Õðåùàòè-
êó” Ëþäìèëà Äåíèñþê. Âîíà ââàæàº, ùî
ïîñàäîâö³, ÿê³ óìèñíî çàòÿãóþòü âèäà÷ó
äîçâîë³â ÷è ³íøèìè ä³ÿìè ãàëüìóþòü
ðîçâèòîê á³çíåñó, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çà
öå. “Ó çàêîí³ ìàº áóòè ÷³òêî ïðîïèñàíà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷èíîâíèêà, íàâ³òü êðè-
ì³íàëüíà, çà êîðóïö³éí³ ä³¿”,— ïåðåêî-
íàíà âîíà.

Íó äóìêó ïàí³ Äåíèñþê, ó ðàéîíàõ äî-
ñèòü ì³çåðí³ êîøòè âèä³ëåíî íà ðîçâèòîê
ï³äïðèºìíèöòâà. ßêùî ì³ñòî íà òàê³ ïî-
òðåáè ñïðÿìóâàëî 59 ìëí ãðí, òî ó îêðå-
ìèõ ðàéîíàõ öÿ ñóìà íå ïåðåâèùóº 
40—150 òèñ. ãðí. “Ùî òàêå 40 òèñ. ãðí?
Â³ñ³ì òèñÿ÷ äîëàð³â — ìåíøå, í³æ ð³÷íà
çàðïëàòà äâîõ äâ³ðíèê³â. À òàê³ ñóìè âè-
ä³ëÿþòü íà ï³äïðèºìñòâà âñüîãî ðàéîíó.
Öå ïðîñòî ãàíüáà”,— îáóðèëàñÿ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, á³çíåñ,
ÿêèé “ãîäóº ðàéîíè”, ìàº ïðàâî âèìàãà-
òè á³ëüøå

Ï³äïðèºìö³ äàäóòü ãðîø³
ðàéîíàì
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Підприємці Києва отові " од -
вати" районні бюджети, я що ті
під ть їм наз стріч. Водночас ті
самі районні дозвільні центри
працюють незадовільно через
бра оштів із райбюджет на
розвито підприємництва.

ßêùî ò³ ñïðèÿòèìóòü ¿õíüîìó ðîçâèòêó

Денис Басс і Томас Майєр дося ли попередніх домовленостей щодо співпраці розб дові
дорожньо-транспортної інфрастр т ри Києва

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик  6 лютого 2008 ППООЛЛІІТТИИККАА 33

Ïðåçèäåíò ç íàðîäîì
Êèÿíè çàâ³òàëè äî ãëàâè äåðæàâè

Ó÷îðà àäì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð
ñòîëèö³ çíîâó âêðèëè ïàðò³éí³
ïðàïîðè. Öüîãî ðàçó òóò ç³áðà-
ëèñÿ íå ïðîòèâíèêè ³ ïðèõèëü-
íèêè Âåðõîâíî¿ Ðàäè, à àêòè-
â³ñòè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî òà ¿õí³ îïîíåíòè ç Áëîêó
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, ÁÞÒ òà äåÿêèõ
ìåíø â³äîìèõ îïîçèö³éíèõ äî
÷èííî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ñèë. Ðà-
çîì ³ç ïðèõèëüíèêàìè ìåðà äî
êåð³âíèê³â äåðæàâè ïðèéøëè ³
ïîñòðàæäàë³ â³ä àôåðè “Åë³òà-
Öåíòðó”.

Ïðîòèâíèêè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ç³áðàëèñÿ ï³ä áóä³âëåþ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ñïîä³âàþ÷èñü,
ùî ïàðëàìåíò óõâàëèòü ïîñòàíî-

âó ïðî ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ
âèáîð³â ó Êèºâ³. Ïðîòå äåïóòà-
òàì ó÷îðà áóëî íå äî íèõ. Àäæå
â êóëóàðàõ óæå çàãîâîðèëè ïðî
äîñòðîêîâ³ âèáîðè ñàìî¿ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè. Ïðîòèâíèêè ìåðà, ïå-
ðåâàæíî ñòóäåíòè, ÷åðåç öå íå
äóæå ïåðåéìàëèñÿ. Íå ñîðîìëÿ-
÷èñü, âîíè ðîçïîâ³ëè êîðåñïîí-
äåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” ãîëîâíó
ìåòó ñâîãî â³çèòó — îòðèìàòè ïî

10 ãðèâåíü çà ãîäèíó ì³òèíãó-
âàííÿ â³ä îðãàí³çàòîð³â ï³êåòó.

Íàòîì³ñòü ïðèõèëüíèêè ìåðà,
çäåá³ëüøîãî ëþäè ñòàðøîãî â³êó
òà ïîòåðï³ë³ â³ä àôåðè “Åë³òà-
Öåíòðó”, ç³áðàëèñÿ íà âóëèö³
Áàíêîâ³é, á³ëÿ Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà. Ç³ãð³âàþ÷èñü çàõîï-
ëåíèìè ç äîìó ÷àºì òà êàâîþ,
ëþäè âïåðòî ÷åêàëè ãëàâó äåðæà-
âè. Âðåøò³-ðåøò Â³êòîð Þùåí-

êî âèéøîâ-òàêè äî íàðîäó. Ðîç-
ìîâà Ïðåçèäåíòà ç ï³êåòóâàëü-
íèêàìè â îñíîâíîìó òî÷èëàñÿ
íàâêîëî ïèòàííÿ êîìïåíñàö³¿
ïîñòðàæäàëèì â³ä áóä³âåëüíèõ
àôåð. Â³êòîð Þùåíêî ïîâ³äîìèâ
êèÿíàì, ùî äàâ äîðó÷åííÿ Ì³-
í³ñòåðñòâó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ñêëàñòè ºäèíèé ðåºñòð ïîñòðàæ-
äàëèõ â³ä àôåðè “Åë³òà-Öåíòðó”
ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â. Ïðè÷îìó,

çãàäóþ÷è ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Þð³ÿ Ëóöåíêà, ãëàâà äåð-
æàâè âïåðòî íàçèâàâ éîãî âèêî-
íóþ÷èì îáîâ’ÿçêè. Öå âæå äàëî
ïðèâ³ä äåÿêèì ïîë³òîëîãàì îãî-
ëîñèòè ïðî øâèäêèé ê³íåöü
êàð’ºðè ïàíà Ëóöåíêà íà ì³í³ñ-
òåðñüê³é ïîñàä³. Â³êòîð Þùåíêî
çàÿâèâ, ùî ñòâîðÿòü óðÿäîâó êî-
ì³ñ³þ, ÿêà ìàº ðîçðàõóâàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü íàäàííÿ ô³íàíñóâàííÿ ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó äëÿ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåìè ïîòåðï³ëèõ ³í-
âåñòîð³â “Åë³òà-Öåíòðó”.

Ó ñâîþ ÷åðãó ñï³âãîëîâà áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó Êè-
¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê ðîçïîâ³ëà
Â³êòîðó Þùåíêó òà âñ³ì ïðèñóò-
í³ì ïðî òå, ùî âæå çðîáëåíî
ì³ñüêîþ âëàäîþ. “Êè¿âðàäà âæå
â³äâåëà íèçêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
äå áóäóòü âèä³ëåí³ ç ñîö³àëüíîãî
æèòëà êâàðòèðè æåðòâàì “Åë³òà-
Öåíòðó”. Öå 350 êâàðòèð. Öå âæå
ïèòàííÿ âèð³øåíå”,— ïîâ³äîìè-
ëà Àëëà Øëàïàê Â³êòîðó Þùåí-
êó. Âîíà òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî íà
ï’ÿòíèöþ çàïëàíîâàíå ñï³ëüíå
çàñ³äàííÿ óðÿäîâî¿ êîì³ñ³¿ òà êî-
ì³ñ³¿ ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, äå áóäå
îñòàòî÷íî çàòâåðäæåíî ðåºñòð
ïîñòðàæäàëèõ ³ ï³ñëÿ öüîãî óõâà-
ëÿòü â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ. Íà äóì-
êó ïàí³ Øëàïàê, ëþäè â³ðÿòü ó
çäàòí³ñòü ì³ñüêî¿ âëàäè âèð³øè-
òè öå çàâäàííÿ, àäæå Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàâæäè íàãîëîøó-
âàâ íà ïîòðåá³ çàõèñòó ïîñòðàæ-
äàëèõ â³ä áóä³âåëüíèõ àôåð.
“Ëþäè âèéøëè, ùîá ï³äòâåðäè-
òè Ïðåçèäåíòó, ùî Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé — öå ¿õí³é âèá³ð”,—
íàãîëîñèëà Àëëà Øëàïàê

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент У раїни
Ві тор Ющен о з стрівся
з представни ами ро-
мадсь ості Києва, я і
прийшли на Бан ов під-
тримати мера Києва Лео-
ніда Черновець о о та ви-
ма али справедливої
омпенсації постражда-
лим від б дівельних
афер. Ві тор Ющен о зо-
бов'язав ряд роз лян ти
питання про допомо
жертвам шахраїв. Нато-
мість представни и міста
запевнили, що і иївсь а
влада с лавши р и не
сидітиме.

ßâíå ñòàº òàºìíèì

“Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî
ñüîãîäí³ ëèøå â Êèºâ³ º äåñÿò-
êè íîâèõ åë³òà-öåíòð³â, à ïî
Óêðà¿í³ ¿õ ñîòí³,— çàÿâèâ ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.—
ß çàïðîïîíóâàâ óðÿäó, Àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ïðåçèäåíòà òà ³íøèì îñî-
áàì, ÿê³ ìàþòü ïðàâî çàêîíîäàâ-
÷î¿ ³í³ö³àòèâè, âèð³øèòè öå ïè-
òàííÿ øëÿõîì âíåñåííÿ â³äïî-
â³äíîãî çàêîíîïðîåêòó íà ðîç-
ãëÿä ïàðëàìåíòó. Äîãàíó Ïðåçè-
äåíòà çà òå, ùî íå ðîçâ’ÿçàí³
ïðîáëåìè “Åë³òà-Öåíòðó”, ÿ àä-
ðåñóþ òèì ïîñàäîâèì îñîáàì â
óðÿä³ ³ éîãî àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê³ íå
ðîçãëÿäàëè ìî¿ âîëàþ÷³ çàÿâè
ùîäî çì³í çàêîíîäàâñòâà ïðî
ñïîðóäæåííÿ æèòëà äëÿ ëþäåé
çà âêëàäåí³ íèìè êîøòè. Ìè
ïðîïîíóâàëè çàáîðîíèòè áóä³â-
íèöòâî íà çàëó÷åí³ â³ä ïðîñòèõ
ëþäåé ³íâåñòèö³éí³ êîøòè, à
ïðîäàâàòè ò³ëüêè ãîòîâ³ êâàðòè-
ðè. Òîä³ íåìàº ðèçèêó áóòè îá-

ìàíóòèìè. Ïðîâåñòè öå ð³øåííÿ
ìîæíà ò³ëüêè çàêîíîì. ² ëèñò³â
òàêèõ áóëè äåñÿòêè. ßê ìîâèòü-
ñÿ, í³ â³äïîâ³ä³, í³ ïðèâ³òó Êè¿â-
ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ íå ä³ñòàëà”.

Çà ñëîâàìè ïàíà ×åðíîâåöü-
êîãî, í³õòî ç âèñîêèõ ïîñàäîâèõ
îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ é ë³äåð³â áëî-
ê³â, íà öå â³äïîâ³ä³ íå äàâ. Õî-
÷à, íàïðèêëàä, òàêèé çàêîí óæå
ìàéæå ï’ÿòü ðîê³â ³ñíóº â Ðîñ³¿.
“Ó íàñ æå õòîñü ³ç äóæå âèñîêèõ
íà÷àëüíèê³â, ìîæëèâî, íàâ³òü ³
íå îäèí, â ³ñíóâàíí³ òàêèõ åë³-
òà-öåíòð³â çàö³êàâëåí³. Êîëè-íå-
áóäü ¿õí³ ³ìåíà íàçâóòü ³ âîíè
ïîíåñóòü çà öå â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü”,— çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Ñòîëè÷íèé ìåð íàãîëîñèâ, ùî
ãëèáîêî îáóðåíèé, àäæå óêàç
“ï³äñóíóëè” Ïðåçèäåíòîâ³, íà-
â³òü íå îáãîâîðèâøè ç íèì, áåç
âèâ÷åííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ º â
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàäì³í³ñ-

òðàö³¿ ³ ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåìè. Íå âðàõóâàëè
é òîãî, ùî â³í ïåðåáóâàº íà ë³-
êàðíÿíîìó.

“Ñóìíî, ùî ïîì³÷íèêè Ïðå-
çèäåíòà ââåëè éîãî â îìàíó. ß
îñîáèñòî òðèìàþ íà êîíòðîë³
ïðîáëåìó âèäà÷³ êâàðòèð òèì,
õòî âòðàòèâ îñòàííº, âêëàäàþ÷è
ãðîø³ äî êèøåí³ øàõðà¿â. Àëå
íèí³ íàñ ñòðèìóº íîâå êåð³â-
íèöòâî ÌÂÑ, ÿêå, ïðèêðèâà-
þ÷èñü òàºìíèöåþ ñë³äñòâà, íå
ðîçêðèâàº ñïèñê³â ïîòåðï³ëèõ.
Íàñïðàâä³ âîíî íàìàãàºòüñÿ
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ïîñòðàæäà-
ëèõ øëÿõîì ï³äðîáêè äîêóìåí-
ò³â. ² öå — íåïîäîáñòâî!”,— çà-
óâàæèâ ìåð.

“Êàòåãîðè÷íî çàÿâëÿþ, ùî ìè
ðîçð³çíÿºìî òèõ, õòî ñïðàâä³ ïî-
ñòðàæäàâ â³ä àôåðè “Åë³òà-Öåí-
òðó”, ³ ñïåêóëÿíò³â òà äåìàãîã³â.
² ¿õí³ ïðîáëåìè íå ðîçâ’ÿçóâàòè-
ìåìî çà ðàõóíîê òèõ êèÿí, ÿê³
ñòîÿòü ó ÷åðç³ íà êâàðòèðè. Õàé
õî÷ ñê³ëüêè óêàç³â áóäå. ² áàãàòî
ñïåêóëÿíò³â, ÿê³ âêëàäàëè ñîòí³
òèñÿ÷ äîëàð³â ó “Åë³òà-Öåíòð”,
í³êîëè í³ÿêèõ êâàðòèð íå îòðè-
ìàþòü â³ä êè¿âñüêî¿ âëàäè. Õàé
çàáåðóòü ö³ ãðîø³ ó ïàíà Âîëêîí-
ñüêîãî òà êîëèøíüîãî ìåðà
Îìåëü÷åíêà. À çàâäàííÿì êè¿â-
ñüêî¿ âëàäè áóëî é çàëèøàºòüñÿ
áóä³âíèöòâî æèòëà äëÿ òèõ, õòî
ïåðåáóâàº ó ÷åðç³”,— çàçíà÷èâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий запевнив, що
місь а влада насправді розрізняє постраждалих від
афери "Еліта-Центр " та спе лянтів і дема о ів, проб-
лем я их не розв’яз ватим ть за рах но тих иян,
отрі стоять черзі на вартири. За йо о словами, но-
ве ерівництво МВС, при риваючись таємницею слід-
ства, не роз риває спис ів потерпілих і нама ається
збільшити їхню іль ість шляхом підроб и до ментів.

Êåð³âíèöòâî ÌÂÑ íå ðîçêðèâàº ïð³çâèù ïîñòðàæäàëèõ â³ä àôåðè “Åë³òà-Öåíòðó”,
ùîá çá³ëüøèòè ¿õíþ ê³ëüê³ñòü øëÿõîì ï³äðîáêè äîêóìåíò³â

Леонід Черновець ий завжди на боці иян

Ві тор Ющен о взяв під онтроль держави сит ацію нав оло афери "Еліта-Центр "
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА Âåðõîâíà Ðàäà 
ãîòóºòüñÿ äî ðîçïóñêó

Ó÷îðà çðàíêó äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ ³
“Íàøî¿ Óêðà¿íè” ðàí³øå çà îïîçèö³þ
âñòèãëè çàáëîêóâàòè ëîæó ïðåçèä³¿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, ùî äàëî çìîãó ñï³êåðó Àð-
ñåí³þ ßöåíþêó çàêðèòè ïåðøó ñåñ³þ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè é â³äêðèòè äðóãó. Ïðî-
òå äî óõâàëåííÿ êîíêðåòíèõ ð³øåíü ³
çàñëóõîâóâàííÿ ïîñëàííÿ Ïðåçèäåíòà
òàê ³ íå ä³éøëî. Àäæå Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³
êîìóí³ñòè ñâîºþ ÷åðãîþ çàáëîêóâàëè
òðèáóíó äëÿ âèñòóï³â. Âîíè ïðîäîâæó-
âàëè íàïîëÿãàòè íà óõâàëåíí³ âëàñíî¿
ïîñòàíîâè ïðî òåðì³íîâå ïðîâåäåííÿ
âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ùîäî
âñòóïó äî ÍÀÒÎ ³ âèìàãàëè â³äêëèêàòè
ï³äïèñ ñï³êåðà ï³ä ëèñòîì ïðî ÏÄ×.
Íàòîì³ñòü Àðñåí³é ßöåíþê çàïðîïîíó-
âàâ ïðîãîëîñóâàòè çà ïîñòàíîâó ïðî
âñòóï Óêðà¿íè â ÍÀÒÎ ç ïðîâåäåííÿì
ðåôåðåíäóìó áåçïîñåðåäíüî ïåðåä âñòó-
ïîì ó Àëüÿíñ. Îäíàê îïîçèö³ÿ â÷îðà
âèÿâèëà äèâà íåïîñòóïëèâîñò³. À êîëè
êîàë³ö³ÿ çðîáèëà ñïðîáó ñàìîñò³éíî
óõâàëèòè ïîðÿäîê äåííèé, Ïàðò³ÿ ðå-
ã³îí³â êèíóëàñÿ øòóðìóâàòè êð³ñëî ñï³-
êåðà. ÁÞÒ ³ “ÍÓ — ÍÑ” áóëè çìóøå-
í³ ï³äòÿãíóòè äîäàòêîâ³ ñèëè äëÿ îõî-
ðîíè ïðåçèä³¿ ïàðëàìåíòó. “Êåðóâàâ”
ïðîöåñîì Áîãäàí Ãóáñüêèé, ÿêèé íå-

ùîäàâíî “ïðîëåò³â” ïîâç êð³ñëî ãîëîâ-
íîãî áþò³âöÿ ñòîëèö³. Ïðîòå, íàìàãà-
þ÷èñü óòðèìàòè îáîðîíó êð³ñëà ñï³êå-
ðà, êîàë³ö³àíòè ïðîñòî ô³çè÷íî íå âñòè-
ãàëè ãîëîñóâàòè.

Âî÷åâèäü, çðîçóì³âøè, ùî âèñòóïàòè
çà òàêèõ óìîâ ó ïàðëàìåíò³ ç³ ùîð³÷íèì
ïîñëàííÿì äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðî âíóò-
ð³øíº òà çîâí³øíº ñòàíîâèùå Óêðà¿íè
íåìîæëèâî, Â³êòîð Þùåíêî âèëåò³â äî
Æåíåâè íà öåðåìîí³þ âñòóïó Óêðà¿íè
äî ÑÎÒ. Êåð³âíèê ïðåçèäåíòñüêîãî
Ñåêðåòàð³àòó Â³êòîð Áàëîãà çàñâ³ä÷èâ
ïðåñ³, ùî ãëàâà äåðæàâè ïîêè ùî â³ä-
ìîâèâñÿ â³ä îñîáèñòîãî îïðèëþäíåííÿ
ïîñëàííÿ ïåðåä äåïóòàìè ÷åðåç ïðîòè-
ñòîÿííÿ ì³æ êîàë³ö³ºþ òà îïîçèö³ºþ.
Ïðè÷îìó âèííèìè ó òàêîìó ðîçâèòêó
ïîä³é ó Ñåêðåòàð³àò³ ââàæàþòü ÿê îä-
íèõ, òàê ³ äðóãèõ. “Ôðàêö³¿ á³ëüøîñò³ òà
ìåíøîñò³ âèÿâèëèñÿ íåçäàòíèìè íå ëè-
øå äîñëóõàòèñÿ îäíà äî îäíî¿, à é ñëó-
õàòè ë³äåðà íàö³¿. Ïðåçèäåíò íå ìîæå é
íå áóäå ãîâîðèòè â ðîçáóðõàíèé ïðè-
ñòðàñòÿìè çàë, äå ãàëàñ çàãëóøóº ñëîâà,
à åìîö³¿ — ðîçóì”,— íàãîëîñèâ Â³êòîð
Áàëîãà. Êð³ì òîãî, êîàë³ö³þ ìîæíà êðè-
òèêóâàòè ³ çà íèçüêó äèñöèïë³íîâàí³ñòü.
Àäæå, êîëè íà âèìîãó îïîçèö³¿ ñï³êåð

çðîáèâ ïåðåêëè÷êó â ñåñ³éíîìó çàë³,
ç’ÿñóâàëîñÿ ùî 17 äåïóòàò³â â³ä êîàë³-
ö³¿ íå áóëî. Çà òàêèõ óìîâ ïðîãðîçè ñï³-
êåðà ïðàöþâàòè áåç îïîçèö³¿ “ó ôîðìà-
ò³ 226” ïîë³òè÷íèõ ïðîòèâíèê³â ëÿêàëè
ìàëî. Êîëè ÷åðãîâ³ ïåðåìîâèíè ë³äåð³â
ôðàêö³é çàê³í÷èëèñÿ í³÷èì, ïàíà ßöå-
íþêà âçàãàë³ ðåã³îíàëè çàáëîêóâàëè ó
âëàñíîìó êàá³íåò³, îòîæ â³í íàâ³òü íå
çì³ã âèéòè ó ñåñ³éíó çàëó, ùîá çàêðèòè
çàñ³äàííÿ. Çà íüîãî öå çðîáèâ ë³äåð
ôðàêö³¿ ÁÞÒ ²âàí Êèðèëåíêî. Êóëó-
àðàìè îäðàçó æ ïîïîâçëè ÷óòêè, ùî ñï³-
êåð çáèðàºòüñÿ ïîäàòè ó â³äñòàâêó. “ßê-
ùî çàêðèâàº çàñ³äàííÿ íå Ãîëîâà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, à ³íøèé äåïóòàò, îòæå, â³í
âèêîíóº îáîâ’ÿçêè ãîëîâè ïàðëàìåíòó.
ßêùî îáîâ’ÿçêè ãîëîâè ïàðëàìåíòó âè-
êîíóº ²âàí Êèðèëåíêî, öå îçíà÷àº, ùî
Àðñåí³é ßöåíþê ïîäàâ ó â³äñòàâêó”,—
íàï³âæàðòîìà ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí
Áëîêó “ÍÓ — ÍÑ” Îëåñü Äîí³é. Ñâîºþ
÷åðãîþ äåïóòàòè-ðåã³îíàëè, çàëèøàþ÷è
çàë çàñ³äàííÿ, íàòÿêàëè íà ³íøó ìîæ-
ëèâó êóëüì³íàö³þ — ðîçïóñê ïàðëàìåí-
òó. “Ìè áëîêóâàòèìåìî çàñ³äàííÿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè äîòè, äîêè êîàë³ö³ÿ â³äìî-
âèòüñÿ â³ä ïðîâîêàö³éíîãî âòÿãíåííÿ
Óêðà¿íè â ÍÀÒÎ. Ìè íå â³äñòóïèìî íà-
â³òü ïåðåä çàãðîçîþ äîñòðîêîâèõ âèáî-
ð³â. Íå ïîòð³áíî íàñ ëÿêàòè ðîçïóñêîì
Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Äëÿ îïîçèö³¿ äîñòðîêî-
â³ âèáîðè — öå çàâæäè ïåðåìîãà”,— ïî-
ä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì” äåïóòàò â³ä
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Íåñòîð Øóôðè÷. ²íòðè-
ãó ìàâ ðîçâ’ÿçàòè áåçïîñåðåäíüî íà ñâî-
ºìó áðèô³íãó Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Òà çðåøòîþ ïðåñà Àðñåí³ÿ ßöåíþêà òàê
³ íå äî÷åêàëàñÿ. À êîëè ïðîâîäèòèìóòü
íàñòóïíå çàñ³äàííÿ, çàëèøàºòüñÿ íåâ³-
äîìèì íå ò³ëüêè óêðà¿íñüêîìó íàðîäî-
â³, à íàâ³òü ³ ïîë³òèêàì

Деп тати Верховної Ради по и що не отові йти на омпроміси

Ì³æ Ðîñ³ºþ
³ ªâðîïîþ

Ñåðã³é ÒÎËÑÒÎÂ
ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê 
²íñòèòóòó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè 
³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ÍÀÍÓ, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ï³ñëÿ òðèâàëîãî ïåð³îäó íåâèçíà÷åíîñò³ â
äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèíàõ óêðà¿íñüêà ñòîðîíà
ïðîïîíóº Ðîñ³¿ áóäóâàòè äâîñòîðîíí³ â³äíî-
ñèíè ç óðàõóâàííÿì ðåàë³é, ùî çì³íèëèñÿ, òà-
êèõ, ÿê ï³äâèùåííÿ ö³í íà ãàç ³ îáìåæåííÿ
2017 ðîêîì òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ ðîñ³éñüêî-
ãî ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó â Ñåâàñòîïîë³. Ó
äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèíàõ, ÿê ³ ðàí³øå, ô³ãó-
ðóþòü òåðì³íè “ñòðàòåã³÷íîãî ïàðòíåðñòâà”,
ïðîòå ¿õí³é çì³ñò ïîêè íå ðîçãîëîøóþòü. Îä-
íàê Â³êòîð Þùåíêî âèçíàâ ³ ï³äòâåðäèâ ÷èí-
í³ñòü ï³äïèñàíèõ óãîä ïî ãàçó ³ ñòàá³ëüí³ñòü
òðàíçèòó äî ªâðîïè, ùî äîçâîëÿº óòðèìóâà-
òè ïåâíèé áàëàíñ â³äíîñèí, ïðèíàéìí³ â êî-
ðîòêîòåðì³íîâ³é ïåðñïåêòèâ³. Íàòîì³ñòü ÷èí-
íèé ïðåì’ºð ïîñò³éíî çàÿâëÿº ïðî ïîòðåáó
ïåðåãëÿäó äîìîâëåíîñòåé, ùî íå ìîæå íå âè-
êëèêàòè ñòóðáîâàíîñò³ ó Ìîñêâ³.

Õî÷à Â³êòîð Þùåíêî ³ ñàíêö³îíóâàâ ïðè-
ºäíàííÿ Óêðà¿íè äî Ïëàíó ä³é ç ÷ëåíñòâà â
ÍÀÒÎ, ç óêðà¿íñüêîãî áîêó çâó÷àòü çàñïîê³é-
ëèâ³ ïîÿñíåííÿ, ùî ñàì öåé êðîê í³÷îãî
ïðèíöèïîâî íå çì³íþº, îñê³ëüêè ìîâà éäå
ïðî äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó. Çîêðåìà ç
áîêó Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ïðîçâó÷àâ ïðîãíîç,
ùî âñòóï Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ â³äáóäåòüñÿ íå
ðàí³øå 2018 ðîêó, ùî ì³ñòèòü ïðÿìèé íàòÿê
íà ñèíõðîí³çàö³þ âñòóïó äî ÍÀÒÎ ³ç çàê³í-
÷åííÿì òåðì³íó îðåíäè â³éñüêîâî-ìîðñüêî¿
áàçè ÐÔ ó Ñåâàñòîïîë³.

Çàö³êàâëåí³ñòü ãëàâè äåðæàâè â õî÷ áè
÷àñòêîâîìó âðåãóëþâàíí³ â³äíîñèí ³ç Ðîñ³ºþ
ïîñèëèëàñÿ â êîíòåêñò³ âíóòð³øíüîïîë³òè÷-
íèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñêëàëèñÿ â Óêðà¿í³ ï³ñëÿ
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. Çðîçóì³ëî, ùî Â³ê-
òîð Þùåíêî áðàòèìå ó÷àñòü ó ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîðàõ, äå éîãî éìîâ³ðíèì ñóïåðíè-
êîì ñòàíå Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Ñàìå ïðîòèä³ÿ
çðîñòàííþ âïëèâó ïðåì’ºðà, çîêðåìà â ñôå-
ð³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, ñòàº íàãàëüíèì ïè-
òàííÿì äëÿ êîìàíäè ãëàâè äåðæàâè. Àëå íå
äèâëÿ÷èñü íà ñïðîáè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçè-
äåíòà ñòðèìàòè àêòèâí³ñòü óêðà¿íñüêîãî
ïðåì’ºðà, ³í³ö³àòèâà ïîêè ùî ïåðåõîäèòü äî
Þë³¿ Ò³ìîøåíêî. Ó öüîìó ñåíñ³ íàáóâàþòü
âàæëèâîñò³ ³ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ÷àñ ³ õà-
ðàêòåð â³çèòó ïàí³ Ò³ìîøåíêî äî Ìîñêâè.

Â³êòîð Þùåíêî çàö³êàâëåíèé ó òîìó,
ùîá â³çèò Þë³¿ Ò³ìîøåíêî â³äáóâñÿ â ðàì-
êàõ çàñ³äàííÿ Ì³æäåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ 12 ëþ-
òîãî. Òîä³ ãëàâà óðÿäó îïèíèëàñÿ á íà äðó-
ãèõ ðîëÿõ ³ óòðèìóâàëàñÿ á ñëóæáîþ ïðî-
òîêîëó ï³ä ïåâíèì êîíòðîëåì. Â³äïîâ³äíî,
ÿêáè âîíà çðîáèëà ÿê³-íåáóäü ðàäèêàëüí³ ³
íàäì³ðíî ñàìîñò³éí³ çàÿâè, ¿õ ìîæíà áóëî
á äåçàâóþâàòè. ßêùî æ îô³ö³éíèé â³çèò
Þë³¿ Òèìîøåíêî â³äáóäåòüñÿ îêðåìî â³ä â³-
çèòó Â³êòîðà Þùåíêà, âîíà ìàòèìå íàáà-
ãàòî á³ëüøó ñâîáîäó ä³é äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî-
¿õ ïëàí³â. Â³äïîâ³äíî, íàñë³äêè ¿¿ äåìàðø³â
áóäå âèíÿòêîâî âàæêî íåéòðàë³çóâàòè.

Âðàõîâóþ÷è ïîñèëåííÿ íàïðóæåíîñò³ òà
³íòðèãè ó âíóòð³øí³é ïîë³òèö³, Ïðåçèäåíò
øóêàº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ïåâíî¿ ïîçèòèâíî¿ ïðî-
ãðàìè. Òî æ Â³êòîð Þùåíêî íàìàãàòèìåòü-
ñÿ ïîñë³äîâíî îáñòîþâàòè çáåðåæåííÿ Óêðà-
¿íîþ ñòàòóñó îñíîâíî¿ òðàíçèòíî¿ äåðæàâè,
ÿêèé ìîæíà âòðàòèòè âíàñë³äîê ïîë³òè÷íèõ
àâàíòþð ³ áåçãëóçäèõ ñïðîá ðîç³ãðóâàòè
óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüê³ â³äíîñèíè â äóñ³ ïðè-
ì³òèâíî¿ ìåëîäðàìè
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Àáî â³äñòàâêè Àðñåí³ÿ ßöåíþêà

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ, 
“Õðåùàòèê”,
ç Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Учора Верховна Рада та і не поч ла послання від президента Ві -
тора Ющен а. Триб на парламент виявилася забло ованою. Пар-
тія ре іонів і КПУ від рито протест вали проти НАТО і вима али від
спі ера від ли ати підпис щодо приєднання У раїни до ПДЧ. Вреш-
ті-решт сам Арсеній Яценю за ад ово зни із зали засідань, поро-
дивши ч т и про власн відстав й навіть можливий розп с Вер-
ховної Ради.
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Íà ê³íåöü ìèíóëîãî ðîêó áîðã
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè çà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ñòàíîâèâ 
8 ìëðä 9,9 ìëí ãðí. Ïðî öå íà
ìèíóëîìó òèæí³ ïîâ³äîìèëè â
Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ ñòàòèñòèêè.
Íàéá³ëüøèìè íåïëàòíèêàìè
ò³ëüêè çà îïàëåííÿ âèçíàíî Äî-
íåöüêó (774 ìëí ãðí), Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêó (672 ìëí ãðí), Õàðê³â-
ñüêó (541 ìëí ãðí) îáëàñò³. Âæå
ïðîòÿãîì ïåðøèõ äåñÿòè äí³â
2008 ðîêó çàãàëüíèé áîðã çà òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ çð³ñ íà 245 ìëí ãðí
³ ñòàíîâèòü ó äåðæàâ³ ïîíàä 
4 ìëðä ãðí. Íå ë³ïøà ñèòóàö³ÿ ³
ç êâàðòèðíîþ îïëàòîþ. Òóò ó
ãðóäí³ íàéã³ðø³ ïîêàçíèêè çàô³ê-
ñîâàíî â Äîíåöüê³é (271 ìëí
ãðí), Äí³ïðîïåòðîâñüê³é (252 ìëí
ãðí) îáëàñòÿõ. Ùîïðàâäà, â ïåð-
ø³ äí³ íîâîãî ðîêó çàáîðãîâàí³ñòü
çà êâàðòïëàòó ñêîðîòèëàñÿ â
Óêðà¿í³ íà 20 ìëí ãðí.

Çíà÷íî êðàùà ñèòóàö³ÿ ç ðîç-
ðàõóíêàìè â Êèºâ³. Çà ñëîâàìè
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âî-
ëîäèìèðà Ñòîðîæåíêà, íà ê³íåöü

ìèíóëîãî ðîêó çàãàëüíèé áîðã
ñòîëèö³ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ñòàíîâèâ 485 ìëí ãðí.
“Çîêðåìà çàãàëüíà ñóìà íåñïëàò
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè áóëà 
403 ìëí 148 òèñ ãðí. Ç íèõ áîðã
çà òåïëîâó åíåðã³þ íà ïîòðåáè
îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àí-
íÿ — 327 ìëí ãðí, çà ãàçîïîñòà-
÷àííÿ 13,4 ìëí ãðí, çà õîëîäíó
âîäó — 52,8 ìëí ãðí, çà åëåêòðî-
åíåðã³þ — 9,8 ìëí ãðí,— çàçíà-
÷èâ â³í.— Ñóìà íåñïëàòè ìåø-
êàíöÿìè çà êâàðòïëàòó ñòàíîâè-
ëà 80 ìëí 800 òèñ ãðí”. Â³í äî-
äàâ, ùî íàéêðàùå ñïëà÷óº íàñå-
ëåííÿ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè â Ïå÷åðñüêîìó (98,5 %),
Îáîëîíñüêîìó (98 %), Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó (97 %) ðàéîíàõ. Ïðàê-
òè÷íî ïîñò³éíî â ê³íö³ ñïèñêó —
Äàðíèöüêèé, Äí³ïðîâñüêèé, Ïî-
ä³ëüñüêèé ðàéîíè. Òóò ïîêàçíèê
îïëàòè â ñåðåäíüîìó ëåäü ïåðå-
âèùóº 95 %. Çàãàëîì æå òîð³ê ð³-
âåíü îïëàòè çà ÆÊÏ ó Êèºâ³ â
ñåðåäíüîìó íàáëèçèâñÿ äî 
96,8 %, ùî º äîñèòü íåïîãàíèì â
Óêðà¿í³

Êèÿíè âèëàçÿòü 
³ç áîðã³â
Ó ñòîëèö³ íàéìåíøà çàáîðãîâàí³ñòü
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ñåðåä íàéá³ëüøèõ ì³ñò ³ îáëàñòåé
Óêðà¿íè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На 1 січня 2008 ро забор ованість меш анців У ра-
їни за житлово- ом нальні посл и (ЖКП) перевищила
8 млрд рн. Най ірші справи зі сплатою в Донець ій,
Дніпропетровсь ій і Хар івсь ій областях. За альний
бор иян р дні становив 485 млн рн.

Ó Êè¿âðàä³ ìîæóòü
ç’ÿâèòèñÿ íîâ³ äåïóòàòè
ßêùî çàïðàöþº çàêîí ïðî ³ìïåðàòèâíèé ìàíäàò
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Київсь а місь а
територіальна виборча о-
місія може позбавити
мандантів деп татів Київ-
ради, я і сво о час зали-
шили свої фра ції, та за-
реєстр вати нових. Самі
"перебіжчи и" сподіваю-
ться, що остаточно їх до-
лю вирішить не ТВК, а
Констит ційний C д. На-
томість се ретар Київради
не с мнівається ле і-
тимності нинішньо о де-
п татсь о о орп с .

Ñüîãîäí³ íà çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿
êîì³ñ³¿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ïè-
òàííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ íîâèõ äå-
ïóòàò³â ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ çàì³ñòü
òèõ, ÷è¿ ïîâíîâàæåííÿ áóëî äî-
ñòðîêîâî ïðèïèíåíî ç’¿çäîì
ÁÞÒ ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì äî ³í-
øèõ ôðàêö³é. Íàãàäàºìî: 1 ëþ-
òîãî Àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé ñóä Êèºâà âèçíàâ çàêîííèì
ð³øåííÿ ÁÞÒ ùîäî âèêëþ÷åííÿ
ç³ ñâî¿õ ëàâ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ
ðàä.

Äåïóòàòè-îïîçèö³îíåðè óæå
ñïîä³âàþòüñÿ, ùî çìîæóòü âèêî-
ðèñòàòè öþ ñèòóàö³þ íà âëàñíó
êîðèñòü. Ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ ÁÞÒ
ó Êè¿âðàä³ Þð³é Äìèòðóê î÷³êóº,
ùî ÒÂÊ íà çàñ³äàíí³ ïðèéìå “çà-
êîííå ð³øåííÿ”. Íà äóìêó ïàíà
Äìèòðóêà, “êîì³ñ³ÿ íå ìàº ï³äñòàâ

íå ðåºñòðóâàòè íîâèõ äåïóòàò³â”,
³ ð³øåííÿ áóäå ïîçèòèâíèì äëÿ
ôðàêö³¿. Âîäíî÷àñ â³í ïðèïóñêàº,
ùî ïðîáëåìè òàêè ìîæóòü âèíèê-
íóòè. “ªäèíå, ùî ìîæå çàâàäè-
òè,— öå â³äñóòí³ñòü êâîðóìó íà çà-
ñ³äàíí³ ÒÂÊ”,— ç³çíàâñÿ “Õðåùà-
òèêó” Þð³é Äìèòðóê.

Êîëèøí³é áþò³âåöü, à íèí³
ïðåäñòàâíèê ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â Îëåêñàíäð Äàíèëîâ íàòîì³ñòü
ïîðàäèâ íå ïîñï³øàòè ç âèñíîâ-
êàìè. “² ñóäàì, ³ ÖÂÊ, ³ ÒÂÊ ïî-
òð³áíî äî÷åêàòèñÿ ð³øåííÿ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Cóäó, ÿêå á ïîñòàâè-
ëî êðàïêó â öüîìó ïðîöåñ³. ² òîä³
íå áóäå íåóçãîäæåííîñò³ ó òëóìà-
÷åíí³ öüîãî çàêîíó”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” ïàí Äàíèëîâ. Ñàìå
ñòîñîâíî òëóìà÷åííÿ íîðì çàêî-
íó ïðî ³ìïåðàòèâíèé ìàíäàò ³
òðèâàëè ñóïåðå÷êè äî îñòàííüîãî
÷àñó. Ãîëîâíå ïèòàííÿ ïîëÿãàº â
òîìó, ÷è ìîæíà çàñòîñîâóâàòè çà-

êîí äî äåïóòàò³â, ÿê³ âèéøëè ç
ôðàêö³¿ ùå äî éîãî óõâàëåííÿ.

Íàïðèêëàä, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé ó÷îðà ïåðåä çàñ³-
äàííÿì Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè íàãî-
ëîñèâ, ùî çàêîíè Óêðà¿íè íå ìà-
þòü çâîðîòíî¿ ñèëè, ³ ðîçìîâè ïðî
íåëåã³òèìí³ñòü äåïóòàò³â, ÿê³ ñâî-
ãî ÷àñó ïåðåõîäèëè ç îäí³º¿ ôðàê-
ö³¿ äî ³íøî¿, áåçãëóçä³. “Çàêîíè
Óêðà¿íè çâîðîòíî¿ ñèëè íå ìàþòü
³ çàñòîñîâóâàòèñÿ çàäí³ì ÷èñëîì
íå ìîæóòü”,— ïåðåêîíàíèé Îëåñü
Äîâãèé.

Ïðîòå ñóïåðå÷êà ïîë³òèê³â ìî-
æå áóòè âèð³øåíà é ³íøèì ÷èíîì.
ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ó÷îðà
ãîëîâà ÒÂÊ Ãàëèíà Á³ëèê ïåðåáó-
âàëà íà ë³êàðíÿíîìó. ×è ïðèéäå
âîíà ñüîãîäí³, íåâ³äîìî. Ìîæóòü
çàõâîð³òè òàêîæ ¿¿ êîëåãè. Òî æ
êâîðóìó äëÿ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàí-
íÿ ÒÂÊ íå áóäå, ÿê ³ î÷³êóâàíîãî
ðåçîíàíñíîãî ð³øåííÿ

Òåõí³÷íà ñ³ëü — öå á³ëà ñìåðòü
Äîðîãè çàïðîïîíóâàëè 
ïîñèïàòè ãðàâ³ºì

Ó÷îðà îäíèì ³ç îñíîâíèõ äèñ-
êóñ³éíèõ ïèòàíü íà çàñ³äàíí³ Ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè ñòàëà äî-
ö³ëüí³ñòü ïîäàëüøîãî âèêîðèñ-
òàííÿ òåõí³÷íî¿ ñîë³ íà äîðîãàõ
ñòîëèö³ äëÿ áîðîòüáè ç îæåëåäè-
öåþ. Çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÊÏ “Êè¿âçåëåíáóä”
Ïåòðà ßâîðîâñüêîãî, ðå÷îâèíà
çíèùóº äåðåâà. “×åðåç òåõí³÷íó
ñ³ëü äåðåâà âñèõàþòü, îñîáëèâ³ ò³,
ùî çà 5—7 ìåòð³â â³ä äîðîãè.
Êîæíå òðåòº íàâåñí³ äîâîäèòüñÿ
çàì³íþâàòè”,— ñêàçàâ â³í. Äëÿ
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè Ïåòðî
ßâîðîâñüêèé çàïðîïîíóâàâ ïî÷à-
òè âèêîðèñòîâóâàòè ³íø³ ðå÷îâè-
íè, ÿê öå ðîáëÿòü ó ªâðîï³, ïðè-
ì³ðîì, ãðàâ³é. Ïðè÷îìó îñòàíí³ì
ìîæíà ïîñèïàòè äîðîãè ê³ëüêà
ðîê³â. Îäíàê öå êîøòóâàòèìå
ñòîëèö³ äîðîæ÷å.

“Ö³íà äåÿêèõ çàì³ííèê³â ìîæå

ó 50 ðàç³â ïåðåâèùóâàòè âàðò³ñòü
ñîë³”,— çàÿâèâ ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÊÏ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîð-
ã³é Ãëèíñüêèé. Ï³ñëÿ íåòðèâàëî¿
äèñêóñ³¿ äåïóòàòè òà ÷èíîâíèêè
ïîãîäèëèñÿ ïðîâåñòè äîñë³äæåí-
íÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó òåõí³÷íî¿
ñîë³ íà äåðåâà. Äëÿ ñòàòèñòèêè
âèð³øèëè âçÿòè ïîêàçíèêè çà
îñòàíí³õ òðè ðîêè. ßêùî ï³äòâåð-
äèòüñÿ, ùî äåðåâà ñïðàâä³ âñèõà-
þòü ÷åðåç ñ³ëü, êîì³ñ³ÿ ãîòîâà îá-
ãîâîðþâàòè âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ
ðåàãåíò³â. Íà íèí³øíþ çèìó òåõ-
í³÷íî¿ ñîë³ äëÿ êè¿âñüêèõ äîð³ã
çàêóïèëè íà 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ðàçîì ³ç òèì ì³ñòî ïî÷àëî àêòèâ-
íî ãîòóâàòèñÿ äî âåñíÿíîãî îçå-
ëåíåííÿ. Ìèíóëîãî ðîêó äëÿ ïàð-
ê³â òà ñêâåð³â çàêóïèëè ïîíàä 100
òèñÿ÷ äåðåâ. Ó öüîìó ðîö³ ¿õ ïëà-
íóþòü âèñàäèòè çíà÷íî á³ëüøå.
Çàãàëîì ó Êèºâ³ íàë³÷óþòü 140
ïàðê³â

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора в стінах Київради деп тати дис т вали щодо
наслід ів ви ористання технічної солі для посипання
автошляхів. Разом із на овцями вирішено перевірити
вплив речовини на нав олишнє середовище. За попе-
редньою інформацією, після зими від солі на збіччі
ине ожне третє дерево. Я що статисти а підтвер-
диться, деп тати пор ш ватим ть питання про перехід
на інші реа енти.
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Хто саме тистн тиме на ноп и в залі Київради, сьо одні виріш ватиме
місь а виборча омісія

Незабаром двірни ам мож ть заборонити сипати під но и иян технічн сіль призначен для боротьби з ожеледецею

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



66 ММЕЕДДИИЦЦИИННАА Хрещатик  6 лютого 2008

Ãðèï àòàêóº
Íàñòóïíîãî òèæíÿ êè¿âñüê³ øêîëÿð³ ìîæóòü ï³òè íà ïîçàïëàíîâ³ êàí³êóëè

Òåðàï³ÿ ç ô³çè÷íèì óõèëîì
Çà äîïîìîãîþ âîäè, ñâ³òëà, åëåêòðîåíåðã³¿ ìîæíà íå ëèøå ë³êóâàòè, 
à é çàïîá³ãàòè á³ëüøîñò³ õâîðîá

Ô³ç³îòåðàï³ÿ (ç ãðåö. physis —
ïðèðîäà òà therapeia — ë³êóâàí-
íÿ) — öå ñóêóïí³ñòü ô³çè÷íèõ ìå-
òîä³â ë³êóâàííÿ. Âëàñíå, ñëîâî
ãîâîðèòü ñàìå çà ñåáå. Òåðàï³ÿ çà
äîïîìîãîþ, òàê áè ìîâèòè, “ï³ä-
ðó÷íèõ” çàñîá³â — âîäè, ñâ³òëà,
åëåêòðîåíåðã³¿.

Ô³ç³îòåðàï³ÿ ñüîãîäí³ ïîïó-
ëÿðíà.  Íèí³ ïðàêòè÷íî íåìàº
íåäóãè, ïðè ÿê³é áè íå âèêîðèñ-
òîâóâàëè ô³ç³îòåðàïåâòè÷íèõ ìå-
òîä³â. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî
êîíñóëüòàíòà ÃÓÎÇ òà ÌÎÇ ³ç
ïèòàíü ô³ç³îòåðàï³¿ Ñåðã³ÿ Áó-
÷èíñüêîãî, çàñòîñîâóþòü ¿õ íå
ò³ëüêè äëÿ ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³-
òàö³¿, à é äëÿ ïðîô³ëàêòèêè. Ô³-
ç³îòåðàï³ÿ äîáðà òèì, ùî íå
ñïðè÷èíþº àëåðã³¿ íà ë³êè, à ä³þ
äåÿêèõ ïðåïàðàò³â ïîñèëþº. Çà-
ëåæíîñò³ â³ä öèõ ìåòîä³â íå áó-
âàº, òåðì³íè æ ë³êóâàííÿ õâîðèõ
ñêîðî÷óþòüñÿ.

Åëåêòðî-, ñâ³òëî-, âîäî-, òåïëî-
ë³êóâàííÿ òà ë³êóâàííÿ ìåõàí³÷-
íèìè ÷èííèêàìè — öå âñå ô³ç³î-
òåðàïåâòè÷í³ ìåòîäè. Çàñòîñîâó-
þòü åëåêòðè÷íèé ñòðóì, ìàãí³ò-
í³ ïîëÿ, ñâ³òëîâó åíåðã³þ, çîêðå-

ìà óëüòðàô³îëåòîâ³ é ³íôðà÷åð-
âîí³ ïðîìåí³. Âîäîë³êóâàííÿ òà
áàíåîëîã³ÿ — öå äóø³, âàííè,
ïðèðîäí³ ÷è øòó÷í³ ì³íåðàëüí³
âîäè. Â îñíîâ³ òåïëîâî¿ ô³ç³îòå-
ðàï³¿ ëåæèòü âèêîðèñòàííÿ íàãð³-
òîãî ïàðàô³íó, îçîêåðèòó, ãðÿçåé,
ï³ñêó, ïàðè. Ë³êóâàííÿ ìåõàí³÷-
íèìè ÷èííèêàìè ïåðåäáà÷àº óëü-
òðàçâóêîâó òåðàï³þ, â³áðîòåðàï³þ,
ìàñàæ.

Ô³ç³îïðîô³ëàêòèêà â³äâåðíå çà-
ãîñòðåííÿ àáî ïîäàëüøå ïðîãðåñó-
âàííÿ õâîðîáè, çì³öíèòü îðãàí³çì,
äîïîìîæå øâèäêî â³äíîâèòè éîãî
íîðìàëüíó æèòòºä³ÿëüí³ñòü. Òàê,
äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ñåðöåâî-ñóäèí-
íèõ õâîðîá ó ïðèãîä³ ñòàþòü âîä-
í³ ïðîöåäóðè, âàííè (õâîéí³, êèñ-
íåâ³, âóãëåêèñë³, ìîðñüê³), åëåêòðî-
ôîðåç ð³çíèõ ðå÷îâèí.

Ùîá çàïîá³ãòè ãîñòðèì ðåñï³-
ðàòîðíèì â³ðóñíèì ³íôåêö³ÿì,
îðãàí³çì çàãàðòîâóþòü, ïîºäíó-
þ÷è âîäí³ ïðîöåäóðè ç ïðîãóëÿí-
êàìè, ïîâ³òðÿíèìè é ñîíÿ÷íèìè
âàííàìè, ïëàâàííÿì òà ³íãàëÿö³-
ÿìè ð³çíèõ ë³êàðñüêèõ ðîç÷èí³â.

Â³ä íåäóã îïîðíî-ðóõîâîãî
àïàðàòó é óðàæåíü ïåðèôåð³éíî¿

íåðâîâî¿ ñèñòåìè âðÿòóþòü ïî-
â³òðÿí³ òà ñîíÿ÷í³ âàííè â êîì-
ïëåêñ³ ç ô³çè÷íèìè âïðàâàìè òà
âîäíèìè ïðîöåäóðàìè (äóø
Øàðêî, ï³äâîäíèé äóø-ìàñàæ,
ñêèïèäàðí³, ñîëüîâ³, ñ³ðêîâîä-
íåâ³, ðàäîíîâ³ âàííè). Çàñòîñî-

âóþòü òàêîæ ³ ðó÷íèé ìàñàæ,
òåïëîë³êóâàííÿ é åëåêòðî³ì-
ïóëüñíó òåðàï³þ.

Â³ää³ëåííÿ ô³ç³îòåðàï³¿ º ïðè
êîæí³é ñòîëè÷í³é ïîë³êë³í³ö³. À
âò³ì, âèêîðèñòàòè öåé ìåòîä ë³-
êóâàííÿ ÷è ïðîô³ëàêòèêè ìîæ-

íà ³ â äîìàøí³õ óìîâàõ — çà äî-
ïîìîãîþ ³íãàëÿö³é, ã³äðîìàñàæó,
âàíí, ì³êðîñàóí. Íàéïîïóëÿð-
í³ø³ êîìïëåêñè â ñó÷àñíèõ SPA-
ñàëîíàõ òàêîæ íà 50 — 70% ñêëà-
äàþòüñÿ ç ô³ç³îòåðàïåâòè÷íèõ
ïîñëóã

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Уже третій день львівсь і
та черні івсь і ш олярі
на арантині — в цих
містах вже о олошено
епідемію рип . Юних
иян позапланові ані -
ли по и що не насти ли.
А втім, ймовірність поси-
діти тиждень-др ий до-
ма для них се ж та и
існ є. За словами фахів-
ців, столиці наст пно о
тижня вже мож ть за ри-
ти ш оли на арантин
через рип.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ç ãðèïîì òà
ÃÐÂ² çëÿãëè ÷èìàëî êèÿí. Ñïå-
ö³àë³ñòè çàïåâíÿþòü, ùî çàõâî-
ðþâàí³ñòü ñòð³ìêî çðîñòàº, õî-
÷à ïîêè ùî íå ïåðåâèùóº åï³-
äåì³îëîã³÷íîãî ïîðîãó. ßê ðîç-
ïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” â Öåíòð³
ãðèïó òà ÃÐÂ² ÌÎÇ Óêðà¿íè,
ìèíóëîãî òèæíÿ íà 10 òèñ. íà-
ñåëåííÿ ïðèïàëî ìàéæå 80 êè-
ÿí, êîòð³ çàõâîð³ëè íà ãðèï, òî-
ä³ ÿê ïîð³ã ñòàíîâèòü 121,3. À
âò³ì, íà ñïîëîõ ìåäèêè âæå ìî-
æóòü áèòè íàñòóïíîãî òèæíÿ,
êîëè çàõâîðþâàí³ñòü ñÿãíå êðè-
òè÷íî¿ ìåæ³. Çà ïðîãíîçàìè ôà-
õ³âö³â, ìîæå ñòàòèñÿ, ùî é êè-
¿âñüê³ øêîëè çàêðèþòü íà êà-
ðàíòèí.

Äèðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî öåí-
òðó ãðèïó òà ÃÐÂ² ÌÎÇ Óêðà¿íè
ïðîôåñîð Àðêàä³é Ôðîëîâ ââà-
æàº, ùî äî ãðóïè ðèçèêó íàëå-
æàòü íå ëèøå øêîëÿð³. Îñîáëè-
âî ñõèëüí³ äî ãðèïó ïàö³ºíòè ç

õðîí³÷íèìè ïðîöåñàìè ëåãåí³â,
ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, öóê-
ðîâèì ä³àáåòîì òà ëþäè â³êîì
ïîíàä 65 ðîê³â. Òàêîæ â³ðóñ
íàçäîãàíÿº òèõ, õòî óâåñü ÷àñ
“êðóòèòüñÿ” ñåðåä ëþäåé: ïðà-

ö³âíèê³â êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, òðàíñïîðòíèê³â, ìåäè-
ê³â òà ïåäàãîã³â. Ïîòðàïëÿþòü ó
ïîëîí â³ðóñ³â é ëåãêî âäÿãíóò³.
Àäæå ï³ä ÷àñ ïåðåîõîëîäæåííÿ
îðãàí³çì âòðà÷àº çäàòí³ñòü âè-
ðîáëÿòè ïðîòèãðèïîçí³ åëåìåí-
òè, íàñàìïåðåä ³íòåðôåðîí, ³ öå
ïðèçâîäèòü äî çàñòóäè. Òîìó ïî-
òåíö³éíèìè êë³ºíòàìè ë³êàð³â
ìîæóòü ñòàòè ï³êåòóâàëüíèêè,
êîòð³ ÷è íå ö³ëîäîáîâî ìåðçíóòü
íà âóëèöÿõ ³ ïëîùàõ ñòîëèö³, íà-
â³òü íå ãð³º ïëàòà çà òàêå ÷åðãó-
âàííÿ.

Àáè âáåðåãòèñÿ â³ä ãðèïó, ïàí
Ôðîëîâ ðàäèòü òåïëî âäÿãàòèñÿ ³
îñîáëèâî îáåð³ãàòè â³ä õîëîäó
ñòóïí³ òà ïîïåðåê. Â æîäíîìó ðà-
ç³ íå òðåáà âæèâàòè àëêîãîëü. Çà
ñëîâàìè ïðîôåñîðà, ïîïóëÿðíèé
íàðîäíèé ìåòîä — ë³êóâàòèñÿ
÷àð÷èíîþ ãîð³ëêè ç ïåðöåì —
ìîæå ò³ëüêè íàøêîäèòè. “Ñïèðò-
í³ íàïî¿ — ïîòóæí³ ðóéí³âíèêè
³ìóííî¿ ñèñòåìè, íàäì³ðí³ äîçè
àëêîãîëþ çíà÷íî çíèæóþòü îï³ð
îðãàí³çìó ëþäèíè äî ³íôåê-
ö³é”,— çàïåâíèâ ïðîôåñîð.

Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ãðèïó ë³êà-
ð³ ðàäÿòü âèêîðèñòîâóâàòè àï-
òå÷í³ ô³òîïðåïàðàòè: íàñòîÿíêó
åõ³íàöå¿ ïóðïóðîâî¿ ÷è åëåóòåðî-
êîêó. Ïðèéìàòè ïî 10—15 êðà-
ïåëü òðè÷³ íà äîáó. À îñü çàõîï-
ëþâàòèñÿ ìåäèêàìåíòàìè íå
ñë³ä — âîíè ìîæóòü ðîçáàëàíñó-
âàòè ³ìóííó ñèñòåìó. Ùîá óáå-
ðåãòèñü â³ä ãðèïó, ñë³ä âæèâàòè
â³òàì³íè, îñîáëèâî â³òàì³í Ñ,
÷àñò³øå áóâàòè íà ñâ³æîìó ïî-

â³òð³ òà äîòðèìóâàòè ðåæèìó
ïðàö³ é â³äïî÷èíêó.

Êîíêóðóâàòè ç ïðåïàðàòàìè
ìîæóòü ³ “áàáóñèí³ ðåöåïòè”.
Ãðèï áåççàõèñíèé ïåðåä öèáó-
ëåþ, ÷àñíèêîì òà õðîíîì. Îäíàê
îñòàíí³ì íå ñë³ä çëîâæèâàòè õâî-
ðèì íà ãàñòðèò. Êîðèñíèé ÷àé ç
êàëèíîþ, ÷îðíîþ ñìîðîäèíîþ,
ìàëèíîþ òà îáë³ïèõîþ.

Ãðèï “ïîëþáëÿº” ñëèçîâó îáî-
ëîíêó íîñîãëîòêè, òîìó ¿¿ òðåáà
äîáðå çàõèùàòè. Äëÿ öüîãî çíà-
äîáèòüñÿ îêñîë³íîâà ìàçü. Íåþ
çìàùóþòü ïîðîæíèíó íîñà âðàí-
ö³ òà ââå÷åð³. Ìîæíà êîðèñòóâà-
òèñÿ é îë³ºþ ãëîäó. ¯¿ ðîç÷èíîì
êîðèñíî ïîëîñêàòè ãîðëî òà
ðîò — òàêîæ äâ³÷³ íà äîáó.

Ó áîðîòüá³ ç ãðèïîì äîïîìîæå
é æóðàâëèíà. Âîíà çíèæóº òåì-
ïåðàòóðó, âèâîäèòü øëàêè ³, ùî
íàéãîëîâí³øå — ïîñèëþº ä³þ ë³-
ê³â (àíòèá³îòèê³â ³ ñóëüôàí³ëàì³-
ä³â) ó ê³ëüêà ðàç³â. Öÿ ÿãîäà º
÷åìï³îíîì çà âì³ñòîì òàí³íó,
ÿêèé ìàº çäàòí³ñòü “çáèðàòè” â
îðãàí³çì³ õâîðîáîòâîðí³ áàöèëè
é âèâîäèòè ¿õ íà ïîâåðõíþ. Ìîðñ
³ç æóðàâëèíè ëåãêî ïðèãîòóâàòè
ñàìîìó: äâ³ ñêëÿíêè ÿã³ä ðîç³-
ì’ÿòè, âè÷àâèòè ñ³ê òà ïåðåëèòè
â ïîñóä, ùî íå îêèñëþºòüñÿ, íà-
ïðèêëàä, ó ñêëÿíèé, ïîðöåëÿíî-
âèé ÷è åìàëüîâàíèé. Øêóðêè ïî-
êëàñòè â êàñòðóëþ, çàëèòè äâîìà
ë³òðàìè âîäè òà êèï’ÿòèòè 4 — 5
õâèëèí. Â³äâàð ïðîö³äèòè, ðîç-
âåñòè â íüîìó ï³âñêëÿíêè ìåäó
òà 1 ñòîëîâó ëîæêó öóêðó, äîäà-
òè âè÷àâëåíèé ñ³ê

Я що ви вже захворіли на рип, то під час чхання й ашлю нама айтеся
при ривати рота х стин ою, аби не поширювати інфе цію
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Водолі вання — один із найпростіших методів фізіотерапії, я ий можна застосов вати й дома
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

В арсеналі фізіотерапії — всі "підр чні" засоби: вода,
світло, еле троенер ія. Саме том нині вона є одним з
найпоп лярніших методів лі вання та профіла ти и
хвороб — я медичних за ладах, та і вдома чи
SPA-салонах. Про можливості фізіотерапії чора розпо-
вів "Хрещати " оловний онс льтант ГУОЗ та МОЗ із
питань фізіотерапії Сер ій Б чинсь ий.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянці 

Несін Катерині Анатоліївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Левадній, 96$а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 248/2082 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 Íåñ³í Êàòåðèí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåâàäí³é, 96-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Íåñ³í Êàòåðèí³
Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåâàäí³é, 96-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Íåñ³í Êàòåðèí³ Àíàòîë³-
¿âí³:

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 ÀÃÎ 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, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 17.07.2006 ¹ 19-5925, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 28.07.2006
¹ 4542, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
23.05.2006 ¹ 071/04-4-19/1690, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
11.04.2006 ¹ 861, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 03.04.2007 ¹ 03-
79/468-Â.

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

3.6. 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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó 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

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 ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè ³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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 21.06.2006 ¹ 19-5133, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä

25.01.2006 ¹ 433, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 26.08.2005 ¹ 071/04-4-19/3534 òà â³ä
22.11.2006 ¹ 071/04-4-19/3995, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 19.08.2005
¹ 1816, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.03.2007 ¹ 03-79/334.

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ñîâåíêó ²âàíó Îëåêñàíäðîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ìîñòîâ³é, 36-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñîâåíêó ²âà-
íó Îëåêñàíäðîâè÷ó, 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. Ìîñòîâ³é, 36-à ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñîâåíêó ²âàíó Îëåê-
ñàíäðîâè÷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 ðî-
á³ò 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 13.01.2006 ¹ 19-83, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 30.08.2005
¹ 071/04-4-19/3785, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 07.02.2007
¹ 03-79/148-Â.

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 
Чернієнко Зінаїді Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Шевченка, 8$а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 249/2083 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 ×åðí³ºíêî Ç³íà¿ä³ Âîëîäèìèð³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 8-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åðí³ºíêî Ç³-
íà¿ä³ Âîëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09

ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 8-à ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×åðí³ºíêî Ç³íà¿ä³ Âîëî-
äèìèð³âí³:

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

Про передачу громадянину 
Совенку Івану Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Мостовій, 36$а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 250/2084 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:
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Про передачу громадянці 
Галаган Вірі Олексіївні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у 1$му пров. Лермонтова, 9 у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 251/2085 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 Ãàëàãàí Â³ð³ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
1-ìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 9 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãàëàãàí Â³ð³
Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
1-ìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 9 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãàëàãàí Â³ð³ Îëåêñ³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 21.09.2005 ¹ 19-7947, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 29.11.2005 ¹ 071/04-4-19/5246,
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 16.11.2004 ¹ 9344, ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 28.08.2000 ¹ 06-1456/ÊÃÏ,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 14.02.2007 ¹ 03-79/188-Â.

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

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ó ìå-
æàõ 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 âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó 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 ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ 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

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

Про передачу громадянину 
Єременку Богдану Петровичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Котовського, 23$а у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 253/2087 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 ãðîìàäÿ-
íèíó ªðåìåíêó Áîãäàíó Ïåòðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êîòîâñüêîãî, 23-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ªðåìåíêó Áîã-
äàíó Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êîòîâñüêîãî, 23-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ªðåìåíêó Áîãäàíó Ïåò-
ðîâè÷ó:

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
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. 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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. 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.

3.5. 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 25.10.2005 ¹ 19-9142, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.02.2006 ¹ 071/04-4-
19/551, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 10.08.2005 ¹ 5383.

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 Струк Вірі Павлівні 
у приватну власність земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Завальній, 22$г у Дарницькому районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 252/2086 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:

Про передачу громадянці 
Жиленко Надії Іванівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Котовського, 4$а у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 254/2088 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 Ñòðóê Â³ð³ Ïàâë³âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Çàâàëüí³é, 22-ã ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñòðóê Â³ð³ Ïàâ-
ë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàâàëü-
í³é, 22-ã ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñòðóê Â³ð³ Ïàâë³âí³:
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
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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 20.12.2005 ¹ 19-10964, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 10.07.2005
¹ 45520, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
22.06.2005 ¹ 071/04-4-19/2693, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 21.04.2005 ¹ 856,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 05.12.2006 ¹ 03-79/988-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-

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Æèëåíêî Íàä³¿ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êîòîâñüêîãî, 4-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Æèëåíêî Íàä³¿
²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ.
Êîòîâñüêîãî, 4-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Æèëåíêî Íàä³¿ ²âàí³âí³:
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
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.01.2005 ¹ 19-98, ãîëîâíî-
ãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 11.10.2004 ¹ 7400, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 04.11.2004 ¹ 071/04-4-19/3699,
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 02.07.2004 ¹ 1363,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 26.04.2006 ¹ 03-79/555-Â.

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

3.6. Ó ðàç³ çì³íè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè çàáåçïå÷èòè áåçïåðåøêîäíèé ïðî-
¿çä íà 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”.

3.8. 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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî ïðèâàòíî¿ 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 громадянину 
Січкарю Миколі Васильовичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Левадній, 75 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 255/2089 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 ãðîìàäÿ-
íèíó Ñ³÷êàðþ Ìèêîë³ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåâàäí³é, 75 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñ³÷êàðþ Ìè-
êîë³ Âàñèëüîâè÷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. Ëåâàäí³é, 75 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñ³÷êàðþ Ìèêîë³ Âàñè-
ëüîâè÷ó:

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, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ ÂÀÒ “ÊÈ¯ÂÏÐÎÅÊÒ” â³ä 12.07.2005
¹ 1496, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 27.10.2005 ¹ 19-9252, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 20.12.2004 ¹ 10210, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 19.11.2004 ¹ 071/04-4-
19/4056, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 12.12.2006 ¹ 03-79/1013-Â.

3.6. 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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó 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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëóöåíêó Âîëîäèìèðó Âîëîäèìèðî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîòîâñüêîãî, 22-à ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëóöåíêó Âî-
ëîäèìèðó Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,08 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà. òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîòîâñüêîãî, 22-à
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëóöåíêó Âîëîäèìèðó
Âîëîäèìèðîâè÷ó:

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
äîçâ³ë 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. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.01.2004 ¹ 19-260, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.02.2004 ¹ 071/04-4-
19/315, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä

11.04.2006 ¹ 849, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.03.2007 ¹ 03-
79/340-Â.

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 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 ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Õ³ëüêî Îêñàí³ ªâãåí³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ïîëüîâ³é, 22-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Õ³ëüêî Îêñàí³
ªâãåí³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ïîëüîâ³é, 22-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Õ³ëüêî Îêñàí³ ªâãåí³¿â-
í³:

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 ÀÃÎ 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, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà ²íñòèòóòó
“Êè¿âãåíïëàí” ÂÀÒ “ÊÈ¯ÂÏÐÎÅÊÒ” â³ä
16.06.2004 ¹ 1205, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.02.2004 ¹ 19-
1493, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî
ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 18.06.2004 ¹ 4416,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.06.2004
¹ 071/04-4-19/1988, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 16.02.2007 ¹ 03-
79/209-Â.

3.5. 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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ 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 
Ярич Наталі Іллівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Польовій, 32$д 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 258/2092 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:

Про передачу громадянці 
Хілько Оксані Євгенї’вні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Польовій, 22$а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 257/2091 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:

Про передачу громадянину 
Луценку Володимиру Володимировичу 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Котовського, 22$а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 256/2090 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 ßðè÷ Íàòàë³ ²ëë³âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ïîëüîâ³é, 32-ä ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ßðè÷ Íàòàë³ ²ë-
ë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó Ç öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ïîëüîâ³é, 32-ä ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
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ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ßðè÷ Íàòàë³ ²ëë³âí³:
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
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. 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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. 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.

3.5. 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 15.03.2006 ¹ 19-2106, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.09.2004 ¹ 071/04-4-
19/2968, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 31.08.2004 ¹ 6444.

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 
Царук Вікторії Петрівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Левадній, 37$в 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 259/2093 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 Öàðóê Â³êòîð³¿ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåâàäí³é, 37-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Öàðóê Â³êòîð³¿
Ïåòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåâàäí³é, 37-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Öàðóê Â³êòîð³¿ Ïåòð³âí³:
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
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. 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 âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. 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.

3.5. 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 21.09.2006 ¹ 19-7913, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.05.2006 ¹ 071/04-4-
19/1687, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 21.04.2006 ¹ 2505.

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 
Царук Ганні Олександрівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Левадній, 37$б у Дарницькому районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 260/2094 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 Öàðóê Ãàíí³ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 37-á ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Öàðóê Ãàíí³
Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåâàäí³é, 37-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Öàðóê Ãàíí³ Îëåêñàí-
äð³âí³:

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

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

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

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

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 21.09.2006 ¹ 19-7921,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.05.2006
¹ 071/04-4-19/1688, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
20.04.2006 ¹ 2498.

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 громадянину 
Свириді Віктору Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Озерній, 43$а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 261/2095 від 22 серпня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 20, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002
№ 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності гро�
мадян або юридичних осіб”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ñâèðèä³ Â³êòîðó Îëåêñàíäðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îçåðí³é, 43-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,03 ãà íà âóë.
Îçåðí³é, 43-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâ³, ÿêà íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíî-
ñò³ ãðîìàäÿíèíó Ñâèðèä³ Â³êòîðó Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïî-
ñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
29.11.2006 ¹ 10-7-06233, òà äîçâîëèòè ¿¿
âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñâèðèä³ Â³ê-
òîðó Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îçåðí³é, 43-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ñâèðèä³ Â³êòîðó Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-

êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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 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”.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 30.10.2006 ¹ 19-9211,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.10.2006
¹ 071/04-4-19/3317, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 04.10.2006 ¹ 6003, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 26.03.2007 ¹ 03-79/402-Â.

4.6. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
29.11.2006 ¹ 10-7-06233.

5. 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.

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
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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      
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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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Ê³íîïðîêàòíèêè çàáèëè 
íà ñïîëîõ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни и дистри-
б'юторсь их омпаній ви-
ст пили проти різ о о пе-
реход на стовідсот ове
д блювання раїнсь ою
мовою іноземних фільмів,
зв'яз з чим про ат ба-
атьох стрічо стає е оно-
мічно не ви ідним. Нато-
мість про атни и запро-
пон вали свій варіант
раїнізації іно без ш о-

ди для лядача та
інд стрії.

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè âåëèêèõ
óêðà¿íñüêèõ äèñòðèá’þòîðñüêèõ
êîìïàí³é çàÿâèëè ïðî êðèòè÷íó
ñèòóàö³þ ó ñôåð³ óêðà¿íñüêîãî ê³-
íîá³çíåñó. Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî
ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä çîáî-
â’ÿçàâ ïðîêàòíèê³â ô³ëüì³â äóáëþ-
âàòè àáî ñóáòèòðóâàòè âñ³ ³íîçåì-
í³ ñòð³÷êè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Ïåðøîþ ïîñòðàæäàëà ôðàíöóçüêà
êîìåä³ÿ “Àñòåð³êñ íà Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãðàõ”, çàêóïëåíà ç ðîñ³é-
ñüêèì äóáëÿæåì, ÿêà íå îòðèìàëà
ïðîêàòíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ. Öüîãîð³÷

êîìïàí³¿ “Ñ³íåðã³ÿ” ³ JRC íå âè-
ïóñòÿòü íà øèðîêèé åêðàí ùå
ïðèíàéìí³ 7 ñòð³÷îê, ñåðåä ÿêèõ
“Ïîëþâàííÿ Õàíòà” ç Ð³÷àðäîì
Ã³ðîì òà “Ñó¿í³ Òîää” ³ç Äæîíí³
Äåïïîì.

Âò³ì, ïðîáëåìà íå ìîâíà, à ñó-
òî ³íäóñòð³àëüíà, çàïåâíÿº ñï³â-
âëàñíèê êîìïàí³¿ “Ñ³íåðã³ÿ”
Îëåêñàíäð Òêà÷åíêî. Â Óêðà¿í³
äîñ³ íå ñòâîðåíî òåõí³÷íî¿ áàçè
äëÿ âèñîêîÿê³ñíîãî äóáëþâàííÿ ³
ñóáòèòðóâàííÿ ñòð³÷îê. ßê ðîçïî-
â³â ïðåçèäåíò ðåêîðäèíãîâî¿ êîì-
ïàí³¿ JRC Âîëîäèìèð Àðòåìåíêî,
ùîíåä³ë³ âèõîäèòü 80 çàðóá³æíèõ
êàðòèí, öå 150 — 200 ô³ëüìîêî-
ï³é. Âîäíî÷àñ ñó÷àñíà ïîòóæí³ñòü
ñòóä³é — 20 êîï³é íà òèæäåíü.

Êð³ì òîãî, äèñòðèá’þòîðè ïî-
áîþþòüñÿ, ùî âèòðàòè íà äóáëþ-
âàííÿ íå îêóïîâóâàòèìóòüñÿ ó
ïðîêàò³. Âàðò³ñòü âèïóñêó ô³ëüìó
â ïðîêàò çà ïðèáëèçíèìè ï³äðà-
õóíêàìè ñòàíîâèòü $500 — 600 òèñ.
(50% â³ä ïðîêàòó îòðèìóþòü ê³íî-
òåàòðè, ðåøòà — äóáëþâàííÿ ³ êî-
ï³þâàííÿ, ðåêëàìà, êóï³âëÿ ïðàâ).
Ïðîòå òàêîãî ðåêîðäó çà ìèíóëèé
ð³ê ëåäâå äîñÿãëè 20 — 30 ñòð³÷îê.
ßê ïåðåêîíóº äèðåêòîð êîìïàí³¿
“Àâðîðà ô³ëüì” Ðîìàí Ìàðòèíåí-
êî, îñíîâíèé óäàð ïðèïàäå íà ³í-
òåëåêòóàëüíå ê³íî — ºâðîïåéñüê³

é ôåñòèâàëüí³ êàðòèíè. Íàòîì³ñòü
çàëèøàòüñÿ ãîëë³âóäñüê³ áëîêáàñ-
òåðè, êîìåä³¿, ³, çâ³ñíî, ïîá³ëüøàº
ðîñ³éñüêîìîâíèõ ñòð³÷îê, ÿê³ ìîæ-
íà íå äóáëþâàòè, à òèòðóâàòè.

Ñåðåä ³íøèõ íåâò³øíèõ ïðîã-
íîç³â ïðîêàòíèê³â: ïîïóëÿðí³ñòü
ï³ðàòñüêîãî â³äåî òà çàêðèòòÿ ê³-
íîçàë³â ó ñõ³äíèõ ³ ï³âäåííèõ ðå-
ã³îíàõ. Ñàìå òàì ïðîáëåìà ïîñòà-
ëà ³ â ìîâí³é ïëîùèí³. Çã³äíî ç äà-
íèìè íåîô³ö³éíèõ äîñë³äæåíü ê³-
íîòåàòð³â, êàñîâ³ çáîðè â Õàðêî-
â³, Äîíåöüêó, Äí³ïðîïåòðîâñüêó,
Îäåñ³ çíà÷íî çìåíøèëèñÿ íà ïî-
êàçàõ ñòð³÷îê óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ,
à â ßëò³ çàêðèâñÿ ê³íîòåàòð
“Ñïàðòàê”. Òèì ÷àñîì ìåðåæà ê³-

íîòåàòð³â “Ìóëüòèïëåêñ õîëäèíã”
ó ñ³÷í³ ðîçïî÷àëà àêö³þ ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ïðîòåñòó ïðîòè ïðèìóñîâî-
ãî äóáëþâàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ: ï³ä â³äêðèòèì ëèñòîì äî óðÿ-
äó çáèðàþòü ï³äïèñè òèõ, õòî íå
çãîäåí ç ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè. “Ìè íå ìàº-
ìî ïðàâà ïîçáàâëÿòè ãëÿäà÷³â âè-
áîðó”,— çàÿâèâ ñï³ââëàñíèê êîì-
ïàí³¿ “Ñ³íåðã³ÿ” Îëåêñàíäð Òêà-
÷åíêî.—”Óêðà¿í³çàö³ÿ ê³íî ïî-
òð³áíà, àëå ïîñòóïîâî, ç â³äïîâ³ä-
íèì òåõí³÷íèì ï³ä´ðóíòÿì”.

Ê³íîïðîêàòíèêè âæå çâåðíóëè-
ñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ äî óðÿäó. Â ëèñ-
ò³ äî ì³í³ñòðà êóëüòóðè ³ òóðèçìó
Âàñèëÿ Âîâêóíà êåð³âíèêè ïðî-

â³äíèõ äèñòðèá’þòîðñüêèõ êîìïà-
í³é çàïðîïîíóâàëè “ïåðåõ³äíèé
ïåð³îä”: íà ïåâíèé ÷àñ äîçâîëèòè
ïîêàçóâàòè 30% ñòð³÷îê ç ðîñ³é-
ñüêèì äóáëþâàííÿì, à òàêîæ ðîç-
ðîáèòè ìåõàí³çìè â³äøêîäóâàííÿ
çàòðàò íà äóáëþâàííÿ ³ ñóáòèòðó-
âàííÿ ô³ëüì³â óêðà¿íñüêîþ òà ï³ä-
òðèìêè ê³íîòåàòð³â ñõîäó ³ ï³âäíÿ
Óêðà¿íè. Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè é
òóðèçìó Óêðà¿íè, ç³ ñâîãî áîêó,
âæå ïîäàëî äî óðÿäó ïðîïîçèö³¿
ùîäî çâ³ëüíåííÿ â³ä ÏÄÂ ñòð³÷îê,
äóáëüîâàíèõ äåðæàâíîþ ìîâîþ, à
â Íàö³îíàëüíîìó öåíòð³ Îëåêñàí-
äðà Äîâæåíêà ïîîá³öÿëè ñòâîðè-
òè ïîòð³áíó áàçó — ñòóä³þ äóáëþ-
âàííÿ òà îçâó÷óâàííÿ ô³ëüì³â

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

16 люто о відб деться
мас арадний бал "Карна-
валія". Уже вдр е йо о
влашт ють Колонній за-
лі иївсь ої мерії, проте
дрес- од мас арад не
с ворий. А ціон для збо-
р оштів на за півлю
нижо дитячі б дин и
б де тихим, а половина
вит ів, що ошт ють по
500 ривень, дістанеться
спонсорам та деп татам
Київради.

16 ëþòîãî ó Êîëîíí³é çàë³ êè-
¿âñüêî¿ ìåð³¿ â³äáóäåòüñÿ ìàñêà-
ðàäíèé áàë “Êàðíàâàë³ÿ”. Éîãî
óæå âäðóãå îðãàí³çîâóº ôîíä
“Ìèñòåöüêà ñêàðáíèöÿ” íà ÷î-
ë³ ç Òåòÿíîþ Ëîãóø. Ïåðøèé
áàë âëàøòóâàëè ð³ê òîìó ÿê äîá-
ðî÷èííó àêö³þ. Ï³ä ÷àñ àóêö³î-
íó òîä³ áóëî ç³áðàíî 36 òèñ. ãðí,
íà ÿê³ Òåòÿíà Ëîãóø çàêóïèëà
êíèæêè óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèö-
òâà äëÿ 90 ñòîëè÷íèõ á³áë³îòåê.
À âò³ì, áþäæåò êàðíàâàëó — 500
òèñ. ãðí — ïàí³ Ëîãóø äîâåëî-
ñÿ ïîêðèâàòè ñàìîñò³éíî. “Âî-
íà ìåíå ïî ñâ³òó ïóñòèòü ç³ ñâî-
¿ìè äîáðî÷èííèìè ïðîåêòà-
ìè”,— êàçàâ ïîò³ì ¿¿ ÷îëîâ³ê
Þð³é Ëîãóø — ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð êîìïàí³¿ “Kraft Foods
Óêðà¿íà”, êîòðèé äîïîìàãàâ

äðóæèí³ ç îðãàí³çàö³ºþ “Êàðíà-
âàë³¿”. Áþäæåò äðóãî¿ “Êàðíà-
âàë³¿” íå ïîìåíøàâ, à ïðîãðàìà
çì³íèëàñÿ â á³ê ³íä³éñüêèõ òðà-
äèö³é. ßê ³ òîð³ê, ïðîãðàìà
ñêëàäàòèìåòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí.
Àëå öüîãî ðàçó ï³ñëÿ ñâÿòêóâàí-
íÿ Ñòð³òåííÿ Ãîñïîäíüîãî ³ òàí-
ö³â íà “Â³äåíñüêîìó áàëó-ðåäó-

ò³” âèñòóïëÿòü ³íä³éñüê³ òàíö³â-
íèêè — íà ÷åñòü ³íä³éñüêîãî
ñâÿòà Ãîë³ (áàë ïàòðîíóþòü ïî-
ñîëüñòâà ²íä³¿ òà Àâñòð³¿).

Ç âèêîíàâö³â íà “Êàðíàâàë³¿”
ñë³ä ÷åêàòè îðêåñòð Íàö³îíàëü-
íî¿ îïåðè “Êè¿â-Êëàñèê” òà
îïåðíèõ ñï³âàê³â Îëåêñàíäðà Âà-
ñèëü÷åíêà é Àë³íó Øàë³ìîâó, à

òàêîæ õîð ³ìåí³ Âåðüîâêè, ñï³â-
àê³â Í³íó Ìàòâ³ºíêî, Êàìàë³þ
òà Ðîñàâó. Ñïåö³àëüíî ïðè¿äå ³í-
ä³éñüêèé àêòîð Ðàâ³ ×àóõàí, ùîá
ç³ãðàòè ðîëü Ìàõàðàäæè â ³ìïðî-
â³çîâàíîìó ³íä³éñüêîìó ñïåêòàê-
ë³. Íå îá³éäåòüñÿ ³ áåç íîìåðà
óñþäèñóùèõ òàíö³âíèê³â Âëàäà
ßìè òà Îëåíè Øîïòåíêî.

Àóêö³îí, ïîêëèêàíèé çáèðà-
òè êîøòè íà äîáðî÷èíí³ñòü,
öüîãî ðàçó áóäå òèõèì. Òîáòî
ëîòè ìîæíà áóäå ðîçäèâëÿòèñÿ
ïðîòÿãîì óñüîãî âå÷îðà òà ïðî-
ïîíóâàòè çà íèõ ñâîþ ö³íó. Ñå-
ðåä ëîò³â íèí³øíüî¿ “Êàðíàâà-
ë³¿” — ì³êðîôîí ìóçèêàíòà
Ñâÿòîñëàâà Âàêàð÷óêà, íàìèñòî
â³ä äèçàéíåðà Ë³ë³¿ Ïóñòîâ³ò, êà-
ïåëþõ â³ä äèçàéíåðà Âåðîí³êè
Æàíâ³ òà ñþðïðèçè â³ä ñåêðåòà-
ðÿ ÐÍÁÎ Óêðà¿íè Ðà¿ñè Áîãàòè-
ðüîâî¿ ³ ïðåçèäåíòà ìîäåëüíî¿
àãåíö³¿ Karin MMG Âëàäè
Ëèòîâ÷åíêî.

Êâèòêè íà “Êàðíàâàë³þ”
ìîæíà êóïèòè. ²ç 500 ì³ñöü çà
áåíêåòíèìè ñòîëàìè ïîëîâèíó
áóäå ïðîäàíî ïî 500 ãðèâåíü, à
ïîëîâèíà ï³äå ñïîíñîðàì òà äå-
ïóòàòàì Êè¿âðàäè. “ß íàìàãàëà-
ñÿ ïåðåêîíàòè, ùîá íàðîäí³ îá-
ðàíö³ êóïóâàëè êâèòêè, ÿê óñ³,
àëå, ìàáóòü, äëÿ íèõ 500 ãðè-
âåíü — âåëèê³ ãðîø³”,— ñêàçà-
ëà ç öüîãî ïðèâîäó Òåòÿíà 
Ëîãóø.

À îñü ³ç äðåñ-êîäîì Òåòÿíà
Ëîãóø âèð³øèëà íå áóòè çàíàä-
òî ñòðîãîþ. Íà áàë-ìàñêàðàä
ìîæíà ïðèõîäèòè ó âå÷³ðí³é
ñóêí³ ÷è ñìîê³íãó ç ìåòåëèêîì,
â³éñüêîâ³é ôîðì³ òà, çâ³ñíî æ, ó
êàðíàâàëüíîìó êîñòþì³. Ìàñêè
(ÿêùî õòîñü çàáóäå) ìîæíà áó-
äå ïðèäáàòè ïðè âõîä³, àëå ÷å-
ðåç íåäîñòàòíüî äîâãó ñóêíþ ÷è
â³äñóòí³ñòü ìåòåëèêà Òåòÿíà Ëî-
ãóø ïðèñê³ïëèâî íå ïîñòàâèòü-
ñÿ — äî çàëè ïóñòèòü
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Òîòàëüíà óêðà¿í³çàö³ÿ ê³íîìîâè
ïîçíà÷èòüñÿ íà ê³ëüêîñò³ 
³ ÿêîñò³ ô³ëüì³â

Â ìåð³¿ íàä³íóòü ìàñêè
Ó Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ “Êàðíàâàë³ÿ”

Тетяна Ло ш на власній персоні проре лам вала мас и від дизайнер и Марини Лапи

Дистриб’ютери Роман Мартинен о (лівор ч) та Оле сандр Т ачен о ( центрі) впевнені, що на фільми з раїнсь им
д бляжем люди не під ть
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 51 ð³ê
ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÊÏ
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” 
Ïåòðó Ì²ÐÎØÍÈÊÎÂÓ
Із днем народження йо о вітає оловний інже-
нер — перший заст пни начальни а ГУП “Мос-
овсь ий метрополітен” Оле сандр ЄРШОВ.

— Зичимо Петрові Мірошни ов здоров’я, спіхів, щастя й хорошої ро-
боти в ал зі метроб д вання. Ми читаємо підбір азет і бачимо, що є
різні д м и про розвито метрополітен в У раїні. Але ми знаємо, що Пет-
ро Володимирович — професіонал висо о о лас . Щиро бажаємо йом
плідної діяльності на бла о Києва та У раїни.

З на оди свята вітає начальни ДП “Хар івсь ий метрополітен”
Сер ій МУСЄЄВ.

— Коле тив Хар івсь о о метрополітен вітає в особі Петра Мірошни-
ова про ресивне, с часне правління зі с ладним, соціально знач щим
підприємством “Київсь ий метрополітен”. Щиро й по-світлом заздримо
спішній боротьбі за розвито метрополітен . Бажаємо щастя, здоров’я,
спіхів, араздів, а та ож залишатися фла маном і безперечним орієнти-
ром для оле .

Щирі вітання шле ви он вач обов’яз ів начальни а ДП “Дніпро-
петровсь ий метрополітен” Михайло ЛЮБОГОВСЬКИЙ.

— Від імені оле тив Дніпропетровсь о о метрополітен аряче і сер-
дечно вітаю Петра Володимировича із днем народження. Бажаю йом пе-
ред сім новаторства, терпіння й впевненості в спішності всіх планів, я і
він перед собою поставив. Зич дов оліття і підтрим и з бо партнерів,
бла опол ччя. Нехай йо о оточ ють однод мці і в житті все вдається. Пра-
ця метрополітені завжди спрямована людям на добро.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ó÷îðà â êëóá³ áóëè òàíö³
Îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà â³äêðèëà âëàñíó õîðåîãðàô³÷íó ñòóä³þ

Ó÷îðà â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêî-
ãî ìóí³öèïàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî
òåàòðó îïåðè é áàëåòó äëÿ ä³òåé
òà þíàöòâà çà ï³äòðèìêè Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ ÊÌÄÀ óðî÷èñòî â³äêðèëè
ïåðøó ïðèâàòíó øêîëó òàíöþ
“³ìåí³” Ë³ë³¿ Ïîäêîïàºâî¿ ç³
ñêðîìíîþ íàçâîþ: êëóá ñïîðòèâ-
íîãî òà áàëüíîãî òàíöþ “Çîëîòà
Ë³ë³ÿ”.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ñà-
ìà àâòîðêà ïðîåêòó, îë³ìï³éñüêà
÷åìï³îíêà ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñ-
òèêè Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà, íà ³äåþ
ñòâîðèòè âëàñíó ñòóä³þ ¿¿ íàäèõ-
íóëà ó÷àñòü ó ïðîåêò³ òåëåêàíà-
ëó “1+1” “Òàíö³ ç ç³ðêàìè”:
“Äÿêóþ ïàðòíåðàì òà ñïîíñî-
ðàì, ÿê³ ï³äòðèìóþòü âñ³ ìî¿ ïî-
÷èíàííÿ. Çàâäÿêè “Òàíöÿì” ÿ
çðîçóì³ëà, ùî öÿ ³äåÿ ìåí³ äóæå

áëèçüêà — ñöåíà, òâîð÷³ñòü, ìî-
âà ò³ëà òà õîðåîãðàô³ÿ. Òîæ â³ä-
íèí³ ÿ íå óÿâëÿþ ñâîãî æèòòÿ
áåç öüîãî ìèñòåöüêîãî æàíðó”.
Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà ïåðåêîíàíà,
ùî íåìàº â ñâ³ò³ òàêî¿ ëþäèíè,
ÿêó íå ìîæíà áóëî á íàâ÷èòè
áîäàé îñíîâíèõ åëåìåíò³â ÷à-÷à-
÷à, ñàìáè, ðóìáè, ïàñàäîáëþ ÷è
äæàéâó. À ÿêùî ïîºäíàòè ïðî-
ôåñ³îíàë³çì ³ äîñâ³ä âèêëàäà÷³â
òà ùå é äîäàòè íåâè÷åðïíó
åíåðã³þ îë³ìï³éñüêî¿ ÷åìï³îí-
êè, òî ï³äãîòóâàòè íàéñèëüí³ø³
“êàäðè” ó íàéêîðîòøèé òåðì³í
ö³ëêîì éìîâ³ðíî.

Ï³ñëÿ ïîçäîðîâëåíü â³ä êîëåã ïî
öåõó ãîñòåé ÷àñòóâàëè øîó-ïðî-
ãðàìîþ, ÿêó çàïàëüíèì äæàéâîì
â³äêðèëè çîâñ³ì þí³, àëå âæå “çà-
ñëóæåí³” ó÷àñíèêè Â³äêðèòîãî
÷åìï³îíàòó Ãîëëàíä³¿ òà ×åìï³î-

íàòó Óêðà¿íè-2007 ó êëàñ³ “þâåíà-
ë³â” ßðîñëàâ Áðàâàëüñüêèé òà ²ðè-
íà Øâåä. Îêð³ì íèõ, ìàéñòåðí³ñòü
ó âèêîíàíí³ ñàìáè, ðóìáè, ìîäåð-
íó òà õ³ï-õîïó ïîêàçàëè Ìàðãàðè-
òà Ãîðáèñ òà Êîñòÿíòèí Ìèõàé-

ëèê, Äìèòðî Áîíäàðåíêî òà Ïîë³-
íà Êîìèñîâà, äèòÿ÷à òàíöþâàëü-
íà ãðóïà “Íàä³ÿ”, áàëåò Happy
Family, øîó-áàëåò Free Art, á³ëü-
øå â³äîìèé ÿê ãóðò Quest Pistols.

Íàîñòàíîê óñ³ îõî÷³ âçÿëè

ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñ³ ï³ä êåðó-
âàííÿì Äìèòðà Áîíäàðåíêà òà
Ïîë³íè Êîìèñîâî¿. ² ÿêùî ïî-
÷àòê³âö³ â³ä÷óâàëè ðèòì, òî çà 10
õâèëèí âîíè ìîãëè îïàíóâàòè îñ-
íîâè ðóìáè

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці від рили новий л б спортивно о та
бально о танцю "Золота Лілія". Віднині основам хорео-
рафії та жвавим ритмам самби, р мби або ж вальс
всіх охочих навчатиме власниця ст дії "сво о імені",
олімпійсь а чемпіон а зі спортивної імнасти и Лілія
Под опаєва та її партнери з прое т "Танці з зір ами"
Поліна Комисова й Дмитро Бондарен о.

Лілія Под опаєва провела для новач ів безплатний майстер- лас
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Playboy íàãîðîäèâ
çà åðîòèêó
Æóðíàë äëÿ ÷îëîâ³ê³â çàâåðøèâ ôîòîêîíêóðñ
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ, 
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в ресторані Dolce
відб лося на ородження
переможців он рс
Playboy photo awards
2007, я ом всі охочі
мо ли позма атися
вмінні фото раф вати
о олених дівчат. На ород-
ження, незважаючи на пі-
антність привод , відб -
лося досить с ромно:
остей розважали роз ті
bunny-girls та "половина"
д ет "Алібі" Аліна За-
вальсь а.

Ó÷îðà â ðåñòîðàí³ Dolce íàãî-
ðîäæóâàëè ïåðåìîæö³â êîíêóðñó
Playboy photo awards 2007, îðãà-
í³çàòîðàìè ÿêîãî ñòàëè æóðíàë
Playboy òà êîìïàí³ÿ Nicon. Ó
íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 500 ëþ-
áèòåë³â àâòîðñüêî¿ ôîòîãðàô³¿,
ùî íå çëÿêàëèñÿ îðèã³íàëüíîãî
æàíðó “íþ”.

Ïåðåìîæöÿìè îáðàëè òðüîõ
ôîòîãðàô³â: Ìàêñèìà Áîðîäàÿ,
Êèðèëà Ñìèðíîâà òà Þð³ÿ Àðòþ-
õà. Âîíè, íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â,
íàéêðàùå ïåðåäàëè êðàñó æ³íî-
÷îãî ò³ëà ó ôîòîãðàô³¿. Çà ñâî¿ äî-
ñÿãíåííÿ ïåðåìîæö³ îòðèìàëè
ñêëÿí³ ñòàòóåòêè òà ôîòîàïàðàòè
Nicon, ïðîòå çàëèøèëèñÿ áåç ãî-
íîðàð³â ÷è àâòîðñüêèõ ïðàâ. Çà
óìîâàìè êîíêóðñó, âñ³ ó÷àñíèêè
ìàëè ïåðåäàòè àâòîðñüê³ ïðàâà íà
âèêîðèñòàííÿ ôîòîãðàô³é ÷îëî-
â³÷îìó ãëÿíöó Playboy. Ùå îä-
í³ºþ âèìîãîþ äî àâòîð³â ñòàâ ¿õ-

í³é äðóê — â åëåêòðîííîìó âè-
ãëÿä³ ¿õ íå ïðèéìàëè. Âò³ì, êîí-
êóðñàíòè çíàéøëè íàâ³òü ó öèõ
ñóâîðèõ ïðàâèëàõ ìîæëèâ³ñòü
êðåàòèâó. Íàïðèêëàä, îðãàí³çàòî-
ðè îòðèìàëè ôîòîêàðòêó ³ç çîá-
ðàæåííÿì êîðîâè òà çàóâàæåí-
íÿì, ùî âîíà — “íþ”. Ôîòîãðà-
ôîì-ëþáèòåëåì ñòàâ 90-ð³÷íèé
ä³äóñü, ãóìîð ÿêîãî, ùîïðàâäà,
îðãàí³çàòîðè íå îö³íèëè.

²äåÿ êîíêóðñó ñåðåä ôîòîãðà-
ô³â, ïðàöþþ÷èõ ó ñòèë³ “íþ”,
íàëåæèòü íå óêðà¿íñüêîìó Play-
boy, à ïîëüñüêîìó, ãîëîâíèé ðå-
äàêòîð ÿêîãî — Ìàð÷åí Ìèë-
ëåð — ³ âò³ëèâ çàäóì âïåðøå. Ï³ä-
õîïèâ åñòàôåòó ãîëîâíèé ðåäàê-
òîð â³ò÷èçíÿíî¿ âåðñ³¿ ùîì³ñÿ÷-

íèêà Âëàä Ô³ñóí, êîòðèé çíàé-
øîâ ó ëþáèòåëüñüêèõ çí³ìêàõ
ñâîþ âèãîäó. “Ôîòîãðàô³¿ ïóáë³-
êóâàòèìåìî íà ñòîð³íêàõ íàøîãî
âèäàííÿ. Íàì öå âèã³äíî — ìè íå
ìàºìî ïîñò³éíèõ àâòîð³â”,— ðîç-
ïîâ³â ïàí Ô³ñóí. Ïðîòå “ïðîñó-
âàòè” ïåðåìîæö³â æóðíàë íå áó-
äå. “Ïóò³âêó â æèòòÿ ìè íå äà-
ºìî — ìè íå òóðàãåíòñòâî”,— ÿê
â³äð³çàâ Âëàä Ô³ñóí.

Âå÷³ðêà íà ÷åñòü íàãîðîäæåííÿ
áóëà äîñèòü òèõîþ. Ãîñòåé ðåñòî-
ðàíó Dolce íà âõîä³ çóñòð³÷àëè ëå-
ãåíäàðí³ bunny-girls — ä³â÷àòà,
îäÿãíóò³ ó âóøêà òà õâ³ñò êðîëè-
êà, à ðîçâàæàëè “ïîëîâèíà” ãóð-
òó “Àë³á³” Àë³íà Çàâàëüñüêà òà
äæàç-áåíä “Äæàíêîé áðàçåðñ”

Звабливі bunny-girls с м вали наодинці через невели іль ість остей
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Най раще амері Крістофера Дойла вдається роздивитися хлопчи а

Óêðà¿íñüêå ê³íî éäå
íà Áðàíäåíáóðçüê³
âîðîòà
Íà Áåðë³íàëå íàñ êîëè íå ïîáà÷àòü, 
òî ïðèíàéìí³ ïî÷óþòü

Äî Êèºâà âåçóòü íîâå ê³íî ç Ïàðèæà

Äâ³ ç ÷îòèðüîõ êàðòèí ôåñòè-
âàëüíî¿ ïðîãðàìè çíÿòî ðåæèñå-
ðàìè-åì³ãðàíòàìè, ³ öå ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ çàãàëîì â³äïîâ³äàº ðîç-
êëàäó ñèë ó ñüîãîäí³øíüîìó
ôðàíöóçüêîìó ê³íî.

Â³äêðèº ôåñòèâàëü ô³ëüì
“Ñïàäîê” ¥åëè ³ Òåìóðà Áàáëó-
àí³. Çíÿòà ó æàíð³ road-movie
êàðòèíà ðîçïîâ³äàº ïðî òðüîõ
ìîëîäèõ ôðàíöóç³â, êîòð³ ïðè-
¿õàëè â Òá³ë³ñ³, ùîá ðîçøóêàòè
çàìîê, ÿêèé ä³ñòàâñÿ îäíîìó ³ç
íèõ ó ñïàäîê. Äîðîãîþ ¿õ ÷åêà-
þòü çóñòð³÷³ ç íåçâè÷àéíèìè ïåð-
ñîíàæàìè — ÷îãî âàðòèé ñàìèé
ëèøå ñòàðèé ³ç îíóêîì, ÿêèé òÿã-
íå òðóíó, ùîá ïîêëàñòè â íå¿
æåðòâó íà çíàê ïðèìèðåííÿ ì³æ
äâîìà êëàíàìè, ùî âîðîãóþòü.

Ó àí³ìàö³éíîìó “Ïåðñåïîë³ñ³”
Ìàðæàí³ Ñàòðàï³ âñå äàëåêî íå
òàê ³äèë³÷íî. Ó îñíîâ³ êàðòè-
íè — äèòèíñòâî ðåæèñåðà â Òå-
ãåðàí³. Â³éíà çì³íþºòüñÿ ðåâî-
ëþö³ºþ, ðåâîëþö³ÿ — õâèëåþ
òåðàêò³â. Àëå é åì³ãðàö³ÿ íå ïðè-
íîñèòü ïîëåãøåííÿ, àäæå ªâðî-
ïà âêðàé íåñïðàâåäëèâà äî á³-
æåíö³â ç³ Ñõîäó. Ïîñòóïîâå ï³ç-
íàâàííÿ íîâî¿ áàòüê³âùèíè â³ä-
áóâàºòüñÿ ïàðàëåëüíî ç ³ñòîð³ºþ
äîðîñë³øàííÿ ìàëåíüêî¿ ä³â÷èí-
êè, ÿêà ïåðåòâîðþºòüñÿ ñïî÷àò-

êó íà ï³äë³òêà, ÿêîãî òåðçàþòü
êîìïëåêñè, à ïîò³ì íà ðîçóìíó
é ïðèâàáëèâó ìîëîäó æ³íêó. ªâ-
ðîïåéñüê³ ê³íåìàòîãðàô³÷í³ ãóðó
âæå âñòèãëè îõðåñòèòè ô³ëüì
àí³ìàö³éíèì øåäåâðîì, íàãîðî-
äèòè éîãî íà òîð³øíüîìó ôåñ-
òèâàë³ â Êàíí³ é íàâ³òü âèñóíó-
òè íà çäîáóòòÿ “Îñêàðà” â íîì³-
íàö³¿ “íàéêðàùèé ³íîçåìíèé
ô³ëüì ðîêó”.

Ùå îäèí ðåæèñåðñüêèé äå-
áþò — ñïîðòèâíà äðàìà “Íà ðèí-
ãó” Ìàãàë³ Ð³øàð-Ñåððàíî. Ó
ñòð³÷ö³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ
ïðîòèñòîÿííÿ äâîõ æ³íîê-áîêñå-
ð³â, êîòðèì ÿêîñü äîâåëîñÿ ç³-
òêíóòèñÿ íà ðèíãó îáëè÷÷ÿì äî
îáëè÷÷ÿ. Îäíó ç äâîõ ãîëîâíèé
ðîëåé ó ô³ëüì³ âèêîíàëà ïîðòó-
ãàëüñüêà àêòðèñà Ìàð³ÿ Äå Ìå-
äåéðîñ — îäíà ç íàéö³êàâ³øèõ ³
çàòðåáóâàíèõ àêòðèñ ó ñó÷àñíîìó
àâòîðñüêîìó ê³íî.

Ñïåö³àëüíî æ äëÿ ëþáèòåë³â
êîìåä³¿ îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ
ââåëè â ïðîãðàìó ô³ëüì “Ã³ñòü”
Ëîðàíà Áóí³êà. Çíÿòà êàðòèíà çà
îäíîéìåííèì ðîìàíîì Äàâèäà
Ôàðàî, à â ðîë³ ïðîäþñåðà òóò çà-
ñâ³òèâñÿ ñàì Ëþê Áåññîí. Ãîëîâ-
í³ ðîë³ â êîìåä³¿ ãðàþòü ç³ðêè
ôðàíöóçüêîãî ê³íî Äàí³åëü Îòîé
³ Òüºðð³ Ëåðì³ò

Óðîêè 
ôðàíöóçüêî¿

Êàòåðèíà Ê²ÑÒÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Çàâòðà ó ñòîëèö³ Í³ìå÷÷èíè
ñòàðòóº ÷åðãîâèé Áåðë³íñüêèé ê³-
íîôåñòèâàëü. Öüîãî ðîêó íà îä-
íîìó ç íàéá³ëüøèõ ê³íîôîðóì³â
ñâ³òó âïåðøå ìàñøòàáíî ïðåäñòàâ-
ëÿòèìóòü óêðà¿íñüêó ê³íîïðîäóê-
ö³þ ç ³í³ö³àòèâè êîìïàí³¿ Nemiroff
òà ñïåö³àëüíî ñòâîðåíî¿ òîð³ê
Óêðà¿íñüêî¿ ê³íîôóíäàö³¿.

Ïåðøà “íåìèð³âñüêà” ³íòåðâåí-
ö³ÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî íà ôåñòèâà-
ë³ êëàñó À áóëà òîð³ê ó Êàíí³. ² òî-
ä³, é òåïåð íàø³ ìåíåäæåðè âèð³-
øèëè ï³òè øëÿõîì, ÿêèé ïðîòîðó-
âàëè ñóñ³äè ç³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. ßê-
ùî ô³ëüì³â òâîº¿ êðà¿íè íåìàº ó
êîíêóðñí³é òà ïîçàêîíêóðñí³é
ïðîãðàìàõ — âëàøòîâóé ñïåö³àëü-
í³ ãó÷í³ àêö³¿, çàïðîøóé òèõ, â³ä
êîãî çàëåæèòü ñâ³òîâèé ïðîêàò, ³
ðîçïîâ³äàé ¿ì ÿêîìîãà ãîëîñí³øå,
ÿê³ õîðîø³ êàðòèíè âèðîáëÿþòü ó
òâî¿é êðà¿í³.

Öüîãî ðîêó ç ³í³ö³àòèâè Nemiroff
ïðî óêðà¿íñüêå ê³íî ðîçïîâ³äàòè-
ìóòü îäðàçó â äâîõ ì³ñöÿõ. Ïåð-
øå — ñïåö³àëüíèé ñòåíä ó ïàâ³ëü-
éîí³ ê³íîðèíêó, ÿêèé ïðàöþâàòè-
ìå ï³ä ÷àñ Áåðë³íàëå. Íà ñòåíä³
ðîçäàâàòèìóòü ðåêëàìíî-³íôîðìà-
ö³éíó ïðîäóêö³þ, à ùå äåìîíñòðó-
âàòèìóòü òðåéëåðè ô³ëüìó “Á³ëÿ

ð³÷êè” ªâè Íåïìàí, ÷îòèðüîõ
óêðà¿íñüêèõ êîðîòêîìåòðàæîê
(“Òàêñèñò” Ðîìàíà Áîíäàð÷óêà,
“Êëÿòâà” Ìàðèíè Âðîäè, “Íà ãðà-
í³” Àðòåìà Ñóõàðºâà òà Ìèêèòè
Ðàòíèêîâà ³ “Ïðèáëóäà” Âàëåð³ÿ
ßìáóðçüêîãî), à òàêîæ êàðòèí-ïå-
ðåìîæíèöü ïðîåêòó “Óêðà¿íñüêà
ïàíîðàìà” ìèíóëîð³÷íî¿ “Ìîëî-
äîñò³”. Çàðàäè ñàìî¿ ò³ëüêè ïîâ-
íîö³ííî¿ ïðåçåíòàö³¿ ìîæëèâîñòåé
óêðà¿íñüêîãî ê³íîðèíêó íà öüîìó
ñòåíä³ äî Áåðë³íà âèðóøàþòü
áëèçüêî ï’ÿòäåñÿòè ìåíåäæåð³â òà
ïðîäþñåð³â — íå÷óâàíà ê³ëüê³ñòü
äëÿ òàêèõ çàõîä³â ùå ð³ê òîìó.

Íàéâàæëèâ³øà ïîä³ÿ â³äáóäåòü-
ñÿ 12 ëþòîãî â áàëüí³é çàë³ ãîòå-
ëþ Adlon Kempinski á³ëÿ Áðàíäåí-
áóðçüêèõ âîð³ò. Âëàñíå, òóò íà
ãðàíä³îçí³é âå÷³ðö³ ó ïðèñóòíîñò³
äèðåêòîð³â ì³æíàðîäíèõ ê³íîôåñ-
òèâàë³â, ðåæèñåð³â, àêòîð³â, ïðî-
äþñåð³â, êðèòèê³â, à òàêîæ ïðåçè-
äåíòà ÔÐÍ, ìåðà Áåðë³íà òà óêðà-
¿íñüêî¿ ïåðøî¿ ëåä³ âèð³øóâàòè-
ìóòü, ÷è êóïóâàòèìå ñâ³ò íàøå ê³-
íî ïðèíàéìí³ ïðîòÿãîì ðîêó.
Ñê³ëüêè îðãàí³çàö³ÿ öèõ çàõîä³â
êîøòóâàòèìå Nemiroff, íàðàç³ íå
ðîçãîëîøóºòüñÿ, ïðîòå ó êîìïàí³¿
çàïåâíÿþòü, ùî ³íâåñòóâàííÿ ó
ïðîìîö³þ â³ò÷èçíÿíîãî ê³íî — ñà-
ìå òîé á³çíåñ, íà ÿêîìó ïðîãðàòè
íåìîæëèâî

Ïåðåë³òíèé â³ê
Ñêåéòáîðäè ³ ï³äë³òêè 
â “Ïàðàíî¿ä-ïàðêó” Âàí Ñåíòà

Ó ñåðåäí³é øêîë³ Ïîðòëåíäà
çàíÿòòÿ ïåðåðâàíî ïîÿâîþ ïîë³-
öåéñüêîãî — ³íñïåêòîð Ëþ (Äå-
í³ºë Ë³ó) îïèòóº íà ïðåäìåò àë³-
á³ ì³ñöåâèõ ñêåéòáîðäèñò³â. Ïî-
ë³ö³ÿ ðîçñë³äóº ïðè÷èíè ñìåðò³
íåìîëîäîãî çàë³çíè÷íîãî îõî-
ðîíöÿ, ÿêîãî íàâï³ë ïåðå¿õàâ ïî-
òÿã; ïåðåä ñìåðòþ ïîê³éíîãî
òð³ñíóëè ïðåäìåòîì, ùî íàãàäóº
ñêåéò.

16-ð³÷íèé Àëåêñ (¥åéá Íå-
â³íñ), ìèëîâèäèé ñêóéîâäæåíèé
õëîï÷èê, ùî íå ðîçëó÷àºòüñÿ ç
äîøêîþ, õîâàº î÷³ — ùîñü çíàº.
À âò³ì, ïî íüîìó äî ïóòòÿ íå
çðîçóì³ºø: íà Àëåêñîâîìó îá-
ëè÷÷³ âèðàç çàäóìëèâî¿ äèòÿ÷î¿
ðîçãóáëåíîñò³ çàâìåð é íå ñõî-
äèòü íàâ³òü ó íàéåêñòðåìàëüí³-
øèõ ñèòóàö³ÿõ, ÷è òî äîïèò, ÷è
ïåðøèé ñåêñ ³ç ïîäðóæêîþ àáî
³ ùîñü ã³ðøå.

Â Àëåêñà òóðáîò, çäàºòüñÿ, âè-
ñòà÷àº é áåç ïîë³ö³¿. Áàòüêè ðîç-
ëó÷àþòüñÿ ³ æèâóòü îêðåìî.
Ãüîðëôðåíä (Òåéëîð Ìîìñåí),
äàðìà, ùî çà øê³ëüíèìè ì³ðêà-
ìè êðàñóíÿ, ÿêîñü íå íàäèõàº.
ª ³íøà ä³â÷èíêà, ðîçóìíà (Ëî-
ðåí Ìàêê³íí³), àëå âîíà òîâñòà
³ ç ïðèùàìè. Ïîíàä óñå Àëåê-
ñîâ³ õî÷åòüñÿ äîáðå êàòàòèñÿ,
àëå âèõîäèòü òàê ñîá³. Òîìó, íà-
â³òü îïèíèâøèñÿ â Ïàðàíî¿ä-
ïàðêó, ãîëîâí³é ñêåéòåðñüê³é
òî÷ö³ îêðóãè, â³í íå ñò³ëüêè òðå-
íóºòüñÿ, ñê³ëüêè ïðîñòî ñïîñòå-
ð³ãàº çà òèì, ÿê çë³òàþòü ó ïî-

â³òðÿ, ïîðóøóþ÷è çàêîíè ô³çè-
êè, ³íø³. ²íø³ — êëþ÷îâå ïî-
íÿòòÿ â ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â. ² â³ä-
÷óæåííÿ, öÿ óëþáëåíà âäÿãàíêà
ñó÷àñíîãî ãîðîäÿíèíà, ÿêó ï³ä
äîðîñëèõ ³äåàëüíî óì³â ï³äãàíÿ-
òè ò³ëüêè Àíòîí³îí³, íà ï³äë³ò-
êîâ³ ñèäèòü ëåãêî é ïðèðîäíî:
îñòàíí³ ô³ëüìè Âàí Ñåíòà, ïî-
÷èíàþ÷è ç “Äæåð³”, âëàñíå, òà-
ê³ ò³íåéäæåðñüê³ âàð³àíòè “Ïðè-
ãîäè” ³ “Blow Up”.

Çâ³äñè æ — æàíð ïñåâäîäåòåê-
òèâó, â ÿêîìó çðîáëåíî “Ïàðà-
íî¿ä-ïàðê”. Çàâäÿêè çàêàäðîâî-
ìó ãîëîñó Àëåêñà, ùî âêðèâàº
çàêàðëþ÷åíèìè ë³òåðàìè ñòîð³í-
êè ùîäåííèêà, ó íàñ º íåíàä³é-
íèé (íå ö³ëêîì íàä³éíèé) îïî-
â³äà÷. Çàâäÿêè ïåðåïëóòàíîìó
õðîíîòîïîâ³ — ³íòðèãà: ÿêèé
ñòîñóíîê ìàº ãåðîé äî ñìåðò³
îõîðîíöÿ, äî ïåâíîãî ìîìåíòó
ëèøàºòüñÿ íåçðîçóì³ëèì. Òà íà-
â³òü êîëè êðàïêè íàä “i” ðîçñòà-
âëåíî, öå âæå í³÷îãî íå ì³íÿº.
Öå íåâàæëèâî — ÿê íåâàæëèâî,
÷è áóâ òðóï ó ëîíäîíñüêîìó ïàð-
êó ³ êóäè çíèêëà ä³â÷èíà íà îñ-
òðîâ³. Âàæëèâèé ³ìïóëüñ, âàæ-
ëèâà ïîä³ÿ, ùî ìàñøòàáí³øà çà
ïåðñîíàæ, ³ òîìó çàñòàº éîãî
çíåíàöüêà.

Êð³ñòîôåð Äîéë, ùî ïîêèíóâ
Âîí´à Êàð Âàÿ, ç äóæå ñóìíèìè
äëÿ òîãî íàñë³äêàìè çí³ìàº äëÿ
Âàí Ñåíòà òàê, í³áè çàâæäè ò³ëü-
êè òèì ³ çàéìàâñÿ — õî÷à ºäè-
íîþ ¿õíüîþ ðîáîòîþ äîñ³ áóâ

ïîêàäðîâèé ðèìåéê “Ïñèõîçó”,
âèïàäîê óñå-òàêè ñïåöèô³÷íèé.
Äîéë øàíîáëèâî ðîçâèâàº ñòè-
ë³ñòèêó ïîïåðåäíüîãî âàíñåíò³â-
ñüêîãî îïåðàòîðà, ÷óäîâîãî Õàð-
ð³ñà Ñàâ³äåñà — àëå éîãî êàìå-
ðà â ³íòèìí³øèõ ñòîñóíêàõ ç àê-
òîðàìè, çàâäÿêè ÷îìó êðèæàíèé
òîí Âàí Ñåíòà ïîì³òíî ïîòåïë³â.
Çàãàëüí³, ï³äêðåñëåíî äîâã³ ïëà-
íè ó øê³ëüíèõ êîðèäîðàõ ³ íà
ïðèðîä³ íå º âèçíà÷àëüíèìè, ÿê
ó “Ñëîí³” àáî “Îñòàíí³õ äíÿõ”.
Äîéë óâåñü ÷àñ âäèâëÿºòüñÿ ó
õëîï÷èêà, çàëèøàþ÷è, ÿê ïðà-
âèëî, òëî ðîçìèòèì — ÷óäîâà â
öüîìó ñåíñ³ ñöåíà ðîçìîâè
Àëåêñà ç áàòüêîì: ëþäèíà, ùî
ñòàëà ìàéæå ÷óæîþ, áàãàòî ÷àñó
çàëèøàºòüñÿ ïðîñòî íå ó ôîêó-
ñ³.

Âàí Ñåíò ïðèìóäðÿºòüñÿ íå ç³-
ïñóâàòè ô³ëüì íàâ³òü ñêåéòáîð-
äèíãîì — íàðèâàþ÷èñü íà íå-
ìèíó÷³ é íåáåçïå÷í³ ïîð³âíÿí-
íÿ ç Ëàðð³ Êëàðêîì (ó ÿêîãî, äî
ñëîâà, º ô³ëüì ç ïîä³áíîþ íà-
çâîþ). Àëå, ÿê ç’ÿñîâóºòüñÿ, íà-
â³òü ñòÿãíóòè ç ï³äë³òêà äæèíñè
ìîæíà ïî-ð³çíîìó. Ñêåéòåðñüê³
ïîëüîòè, ãîëîâíèì ÷èíîì çíÿò³
äëÿ á³ëüøî¿ êðàñè íà çàñòàð³ëèé
ôîðìàò “Ñóïåð-8”, íåäîðå÷íî,
íà÷åáòî, çàéìàþòü ê³ëüêà íå-
ñê³í÷åííèõ õâèëèí êîìïàêòíî-
ãî ô³ëüìó ³ ùå íåäîðå÷í³øå çà-
ñòðÿþòü ó ïàì’ÿò³ — õî÷à, çäàº-
òüñÿ, ùî ìîæå áóòè áàíàëüí³-
øèì çà ñêåéòåð³â ó ðàï³ä³, òà ùå
ï³ä ÿêèéñü åìá³ºíòíèé øåï³ò.
Àëå Âàí Ñåíò íå áî¿òüñÿ çàãàëü-
íèõ ì³ñöü: ó íüîãî ùå é Í³íî
Ðîòà çâó÷èòü ³, ñòðàøíî ñêàçà-
òè, Äåâ’ÿòà ñèìôîí³ÿ. Ì³ñöå,
ÿêå â³í ïîñë³äîâíî, ô³ëüì çà
ô³ëüìîì òîëî÷èòü,— âîíî ³
ñïðàâä³ çàãàëüíå: õòî íå áóâ ò³-
íåéäæåðîì? Àëå é òî ïðàâäà: çà-
ãàëüíå — îçíà÷àº í³÷èº

²ãîð ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра на раїнсь і е рани із запізненням на два мі-
сяці нарешті виходить дете тивна драма Ґаса Ван Сен-
та "Параноїд-пар ". Напередодні прем'єри "Хрещати "
спроб вав з'яс вати, навіщо майб тнім лядачам стріч-
и перейматися тінейджерсь ими проблемами.
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.ru

Ñòàí³ñëàâ ÁÈÒÞÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра столичном інотеатрі "У раїна" старт є чоти-
риденний фестиваль ново о франц зь о о іно від ом-
панії "Артха зтрафі ". До інця тижня ияни всти н ть
перейнятися долями жіно -бо серо , ірансь их біжен-
ців, р зинсь их спад оємців і зан ритися в атмосфер
с то франц зь о о мор з присма ом абс рд .
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідом-

ляє,
що
цивільна
справа
за
апеляційною

с�ар�ою
Шеми�он
Оле�сандра
Анатолійо-

вича
та
Шеми�он
Анатолія
Михайловича

в
інтересах
Шеми�он
Тетяни
Іванівни
на

заочне
рішення
Деснянсь�о�о
районно�о

с$д$
м.
Києва
від
21
березня
2007
ро�$
в

справі
за
позовом
Савч$�а
Івана
Михай-

ловича,
Савч$�
Марії
Митрофанівни
до

Шеми�он
Оле�сандра
Анатолійовича,
Ше-

ми�он
Тетяни
Іванівни,
Шеми�он
Юлії
Ана-

толіївни,
третя
особа
-
Деснянсь�а
район-

на
в
м.
Києві
державна
адміністрація,
про

визнання
осіб
та�ими,
що
втратили
пра-

во
�орист$вання
жилим
приміщенням,
б$-

де
 роз�лядатись
 в
 приміщенні
 Апе-

ляційно�о
 с$д$
м.
 Києва
 (в$л.
 Володи-

мирсь�а,
15)
3.03.2008
р.
о
16.10.

В
 с$дове
 засідання
 ви�ли�аються
 я�

відповідачі
 Шеми�он
 Оле�сандр
 Ана-

толійович
та
Шеми�он
Юлія
Анатоліївна.

С$ддя
Остапч$�
Д.О.

Ре�іональне�відділення�Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�по�м.Києв�

повідомляє�про�підс�м�и�приватизації�шляхом�ви��п�

об'є�та��ом�нальної�власності��р�пи�А:

— нежилі
 приміщення
 за�альною
 площею
338,0
 �в.м,
 за
 адресою:

м. Київ,
 в$л.
Пиро�овсь�о�о,
 4,
 літ.А.
Приватизовані
юридичною

особою
за
1582740,00
�рн,
в
том$
числі
ПДВ
263790,00
�рн.

За�рите�а�ціонерне�товариство

“Страхова��омпанія�“УНІКА Життя”

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

я�і відб�д�ться�21�березня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Рейтарсь�а,�37.

Реєстрація
 $часни�ів
 з
 10.00
 до
 10.45
 в
 день
 і
 за
місцем
 проведення

зборів.

Порядо��денний:

1. Внесення
 змін
 до
Стат$т$
 Товариства,
 пов'язаних
 зі
 збільшенням

стат$тно�о
�апітал$
Товариства.

2. Обрання
та
від�ли�анні
членів
На�лядової
Ради
Товариства.

3. Призначення
та
від�ли�ання
членів
Правління
Товариства.

А�ціонери
ЗАТ
 “СК
 “УНІКА
Життя”
 б$ли
 ознайомлені
 з
 до�$ментами,

пов'язаними
з
поряд�ом
денним,
відповідно
до
вимо�
чинно�о
за�онодавства

та
Стат$т$
ЗАТ
“СК
“УНІКА
Життя”.

А�ціонери
ЗАТ
 “СК
 “УНІКА
Життя”
мож$ть
 запропон$вати
 в�лючення

додат�ових
питань
до
поряд�$
денно�о
не
пізніше,
ніж
за
30
днів
до
дати

проведення
за�альни�
зборів
шляхом
письмово�о
звернення
до
Правління

ЗАТ
“СК
“УНІКА
Життя”
за
адресою:
01034,
місто
Київ,
в$л.
Рейтарсь�а,
37.

Шановні��оле�и-роботодавці!

Першим��иївсь�им�об'єднанням�роботодавців�“Столиця”

та Асоціацією�роботодавців�м.�Києва�створено

ЄДИНИЙ�СПІЛЬНИЙ�ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ�ОРГАН

СТОРОНИ РОБОТОДАВЦІВ�м.�Києва.

Запрош$ємо
всі
ор�анізації
роботодавців
та
їх
об'єднання
приєднатися

до
процес$
під�отов�и
та
підписання
тристоронньої
ре�іональної
$�оди

з
Київсь�ою
місь�ою
владою
та
ор�анізаціями
профспіло�
Києва.

Настав�час�об'єднати�свої�з�силля.

До�співпраці,��оле�и!

Адреса�для�лист�вання:

м.
Київ,
в$л.
Басейна,
1/2-а,
тел.
235-60-93,
e-mail:
ssociati@t.kiev.ua

У
відповідності
до
статті
18
За�он$
У�раїни
“Про
план$вання
і
заб$дов$
тери-

торії”
та
статті
2.1.11
“Про
правила
заб$дови
м.
Києва”,
з
метою
врах$вання
�ро-

мадсь�ої
д$м�и
інформ$ємо,
що
ВАТ�трест�“Київмісь�б�д-1”�імені�М.П.�За-

�ородньо�о�має
наміри
здійснити
реставрацію
предмет$
охорони
з
реабілітацією

та
пристос$ванням
під
адміністративний,
приб$довою
дворової
частини
та
над-

б$довою
мансардно�о
поверх$
нежитлово�о
б$дин�$
по
пров$л�$
Несторівсь�о-

м$,
8,
літера
“А”
$
Шевчен�івсь�ом$
районі
м.
Києва.

Пропозиції
від
фізичних
та
юридичних
осіб
з
цьо�о
питання
просимо
надсила-

ти
в
письмовом$
ви�ляді
протя�ом
місяця
з
дня
п$блі�ації
о�олошення
за
адре-

сою:
04209,
м.
Київ,
в$л.
Лебединсь�а,
6.

ВАТ�“Київсь�ий�завод�Граніт”
(�од
СДРПОУ
04012394)

повідомляє,�що�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�2��вітня

2008�р.�о�15.00�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�Визволителів,�17.

Реєстрація
 $часни�ів
 проводитиметься
 з
 13.00
 до
 14.45
 $
 день
 проведення

зборів.

Для
$часті
$
зборах
при
собі
мати
до�$мент,
що
посвідч$є
особ$
(паспорт),
а

для
представни�ів
а�ціонерів
-
ще
й
дор$чення,
оформлене
відповідно
до
вимо�

чинно�о
за�онодавства.

З
до�$ментами,
пов'язаними
з
поряд�ом
денним
зборів,
можна
ознайомитися

в
б$х�алтерії
товариства.

Телефон
для
довід�и
(044)
516-57-44.

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:

1. Звіт
правління
про
діяльність
Товариства
за
2007
р.

2. Звіт
ревізійної
�омісії
за
2007
рі�.

3. Звіт
На�лядової
ради
за
2007
рі�.

4. Затвердження
річної
фінансової
звітності
за
2007
рі�.

5. Затвердження
 поряд�$
 розподіл$
 приб$т�$,
 стро�ів
 та
 поряд�$
 виплати

дивідендів.

6. Від�ли�ання
та
обрання
�олови
та
членів
правління.

7. Від�ли�ання
та
обрання
членів
На�лядової
ради.

8. Від�ли�ання
та
обрання
членів
ревізійної
�омісії.

9. Створення
 товариства
 для
 забезпечення
 б$дівництва
 та
 е�спл$атації

тор�овельно-офісно�о
центр$.

Надаємо
інформацію
про
основні
по�азни�и
фінансово-�осподарсь�ої
діяльності

Товариства
за
2007
рі�.

Наймен�вання

по�азни�а�

Період�

2007�рі� 2006�рі�

1 Усьо�о
а�тивів
 10641,9 9894,6

2 Основні
засоби
 5771,8 5199,0

3 Дов�остро�ові
фінансові
інвестиції - -

4 Запаси
 1358,7 1448,2

5

С$марна
дебіторсь�а

забор�ованість

1005,2 452,4

6 Грошові
�ошти
та
їх
е�віваленти 2248,1 1957,0

7 Нерозподілений
приб$то� 745,7 140,0

8 Власний
�апітал 8963,1 8357,4

9 Стат$тний
�апітал 2500,0 2500,0

10 Дов�остро�ові
зобов'язання 847,1 847,1

11 Поточні
зобов'язання
 831,4 689,8

12 Чистий
приб$то� 745,7 140,0

13 Середньорічна
�іль�ість
а�цій,
шт. 250.000.000 161.129.338

14

Кіль�ість
власних
а�цій,

ви�$плених
протя�ом
період$,
шт.

- -

15

За�альна
с$ма
�оштів,
витрачених

на
ви�$п
власних
а�цій
протя�ом

період$

- -

16

Чисельність
працівни�ів
на
�інець

період$
(осіб)

134 131

Шевчен�ісь�а�районна���м. Києві

державна�адміністрація�повідомляє,

що
14
люто�о
2008
ро�$
о
18.00
за
ад-

ресою:
м.
Київ,
в$л. Т$р�енєвсь�а,
48/13

(“Комітет
мі�рорайон$
 “Центр-3”)
 б$-

д$ть
проводитись
�ромадсь�і
сл$хання

з
привод$
б$дівництва
ТОВ
 “Матін�а”

житлово�о
 б$дин�$
 з
 підземним

пар�ін�ом
по
в$л.
П$�ачова,
17-б
$
Шев-

чен�івсь�ом$
районі
м.
Києва.

Дніпровсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає
в
с$дове
засідан-

ня
Мілютіна
Д.М.
по
цивільній
справі

за
позовом
Іваніної
Ю.Ю.
до
Мілютіна

Д.М.,
3-тя
особа:
Відділ
$
справах
�ро-

мадянства,
 іммі�рації
 та
 реєстрації

фізичних
 осіб
 Дніпровсь�о�о
 РУГУ

МВС
У�раїни
м.
Києва
про
визнання

особи
та�ою,
що
втратила
право
�о-

рист$вання
житловим
приміщенням
та

зняття
її
з
реєстраційно�о
облі�$,
я�е

відб$деться
12
люто�о
2008
ро�$
об

11.00
 за
 адресою
 м.
 Київ,
 в$л.

Сер�ієн�а,
3,
�аб.
44.

У
разі
неяв�и
справа
б$де
роз�ля-

н$та
за
Вашої
відс$тності.

С$ддя
Савл$�
Т.В.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

(03148,
м.
Київ,
в$л.
Я.
Коласа,
25-а,
�аб.
№ 3)

повідомляє,
що
по
справі
за
позовом
К$щен-

�о
Ніни
Володимирівни,
К$щен�а
Юрія
Петро-

вича,
 К$щен�а
 Оле�сандра
 Юрійовича
 до

Здарч$�
Альони
 Іванівни,
3-ті
 особи:
Ор�ан

опі�и
 та
 пі�л$вання
 Святошинсь�ої
 РДА
 $

м. Києва,
Відділ
ГІРФО
Святошинсь�о�о
РУ
ГУ

МВС
У�раїни
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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 379
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Валерій БАРАНОВ,
народний деп тат:
— З ідно з правилами — не

більше ніж 60 м за один . Але,
на мою д м , в Києві потрібно їз-
дити ще повільніше: місті та ба-
ато арних жіно , і ймовірність во-
дія задивитися й зіт н тися з ін-
шим авто д же вели а. Це я, звіс-
но, жарт ю. Міністр вн трішніх
справ вис н в ініціатив преміюва-
ти працівни ів ДАІ, запровадивши
радацію: за мерседес — 80 рн,
за “Таврію” — 10 рн. Це абс рд,
можна та б дь-я ш ал ввести:
висо ий водій чи низь ий, х дий
чи повний. У всьом світі діє чин-
не за онодавство, і в У раїні по-
трібно діяти відповідно до за онів.
Я в Києві недавно, том сам їждж
по столиці обережно, плавно і
добре.

Дмитро ГОРДОН,
телевед чий, оловний
реда тор азети
“Б львар Гордона”:
— З тією доп стимою швид іс-

тю, я а не спричинить вини нен-
ня аварії. Вза алі потрібно їздити
і жити за правилами. Оптимальна
швид ість — від 60 до 100 м/ од,
вона повинна залишатися в межах
норми. У мене випад ів, пов’яза-
них із перевищенням швид ості,
слава Бо , не б ло.

Світлана КАРУНСЬКА,
с льптор, х дожни :
— Я написано правилах до-

рожньо о р х — 60 м/ од. Я мо-
лодий водій і їждж повільно, але
впевнено. В Києві не всі дотрим -
ють правил дорожньо о р х , ля-
ають і водії, і люди, і я ість до-
рі — по дорозі десь можна за -
бити олесо. Але я ось потрібно в
та ій сит ації ви р ч ватися. Зі
сво о по и що невели о о досві-
д водіння мож с азати, що жін-
и порівняно з чолові ами їздять
д же делі атно й толерантно. Чо-
лові и ж нама аються “стр нчити”
інших водіїв, особливо я що ті на
доро их машинах. Це та ий своє-
рідний фемінізм.

Кароліна АШІОН,
телевед ча:
— Я вела дея ий час бло , але нині роблю це все рід-

ше. Вважаю, що хороший інстр мент для передачі ін-
формації широ ом ол людей. Або це добре для при-
хованої ре лами то о, що подобається особисто тобі
або чом ти заці авлений. Зрід а заходж на свій
бло на Хайвеї.

Оле сандр РОЙТБУРД,
х дожни :
— Потрібен, він мене є. Там я переважно п блі ю

свої артин и та д м и або вітаю др зів. А вза алі-то
я не фанат цієї справи, але маю до 60 френдів, ще май-
же 200 людей “зафрендили” мене. Особисто я додаю
списо др зів тих, о о знаю сам. З одним із них, до

слова, більше спіл юся в ЖЖ, ніж по телефон , адже
нероз мно щораз телефон вати, оли можна зали-
шити оментарі на блозі.

Світлана ВОЛЬНОВА,
телевед ча:
—Мені достатньо бло на Таблоїді. Він потрібен на-

самперед для виховання наших зіро . Т т мені з ад єть-
ся наш с андал з Натал ою Мо илевсь ою. До слова, ті,
хто веде бло и, мають чіт о свідомлювати, що ожне
слово повинне б ти вивіреним та чіт им. Т т існ є ризи
втратити, по-перше, довір до сво о імені, по-др е, чи-
мал с м рошей разі с дових позовів, том я завжди
перевіряю те, що пиш . Крім то о, це певна ре лама про-
рами “Вольності Вольнової”, бо пиш я про своє життя,
а воно нині повністю присвячене цьом прое т .

Âàì ïîòð³áåí ÆÆ?

Êèÿíè íå ïîä³ëÿþòü
ç ðîñ³ÿíàìè ëþáîâ
äî øâèäêî¿ ¿çäè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Áîðèñ Ëîæê³í âèðàõóâàâ
ðåêëàìíó ïëîùó 
óêðà¿íñüêîãî ÆÆ
Óêðà¿íñüêèé ìåä³àõîëäèíã êóïèâ ïðàâà 
íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â óêðà¿íñüêîìó ñåãìåíò³
“Æèâîãî æóðíàëó”
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

В останній день січня
У раїнсь ий медіахолдин
(УМХ), президентом я о о
є Борис Лож ін, о олосив
про до овір із російсь ою
омпанією СУП. З ідно з
мовами, УМХ став е с-
люзивним володарем
прав на розташ вання
ре лами в раїнсь ом
се менті "Живо о ж рна-
л " (ЖЖ).

²ç ïðîíèêíåííÿì ó íàéïîïó-
ëÿðí³øó ñîö³àëüíó ìåðåæó á³çíåñ-
ìåí Áîðèñ Ëîæê³í óäðóãå îïè-
íèâñÿ “íà õâèë³”. Ó ïåð³îä ðîçê-
â³òó òåëåáà÷åííÿ 1996 ðîêó â³í çà-
ñíóâàâ àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
“Òåëåíåäåëÿ”, à òåïåð çàõîïèâñÿ
²íòåðíåòîì òà Web 2.0.

Áîðèñ Ëîæê³í äîìîâèâñÿ ³ç ðî-
ñ³éñüêîþ êîìïàí³ºþ ÑÓÏ ïðî îò-
ðèìàííÿ ïðàâ íà ðîçòàøóâàííÿ
ðåêëàìè â óêðà¿íñüêîìó ñåãìåíò³
ïîïóëÿðíîãî áëîã-ñåðâ³ñó Live-
journal. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó” ìàðêåòèíãîâèé äèðåêòîð ÑÓÏ
Áåíäæàì³í Âåãã-Ïðîññåð, êîìïà-
í³ÿ îäðàçó îáðàëà ÿê óêðà¿íñüêî-
ãî ïàðòíåðà ÓÌÕ, íå ðîçãëÿäàþ-
÷è ³íø³ âàð³àíòè, áî ³ç òîï-ìåíå-
äæìåíòîì áóëî äîñÿãíóòî ïåâíèõ
äîìîâëåíîñòåé îäðàçó ï³ñëÿ êóï³â-
ë³ Livejournal ltd. ó àìåðèêàíñüêî¿
êîìïàí³¿ Six Apart ó ãðóäí³ 2007
ðîêó. Âñå æ òàêè ÓÌÕ º íàéá³ëü-
øèì ìåä³àõîëäèíãîì â Óêðà¿í³,
àäæå ó éîãî ñêëàä³ 83 ïðîåêòè ó
ïðåñ³, ðàä³î òà ²íòåðíåò³. Çà ï³ä-
ñóìêàìè 2007-ãî, îáîðîò ÓÌÕ ïå-
ðåâèùèâ $150 ìëí.

Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ óãîäè â ÆÆ
ç’ÿâèòüñÿ ðåêëàìà óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ òà ìîæëèâ³ñòü ³íòåãðîâàíî¿
àâòîðèçàö³¿ íå ò³ëüêè íà ñàéòàõ

“Îáîç” ³ “Êîìåðñàíò”, à é ó ³í-
òåðíåò-âåðñ³¿ “Êîìñîìîëüñüêî¿
ïðàâäè”. Öå äàº áëîãåðàì çìîãó
çàëèøàòè êîìåíòàð³ áåç ïîäâ³éíî¿
àâòîðèçàö³¿.

Íà ñüîãîäí³ ñåðâ³ñó Livejournal

ñïîâíèëîñÿ 8 ðîê³â, à ê³ëüê³ñòü çà-
ðåºñòðîâàíèõ êîðèñòóâà÷³â ñÿãíó-
ëà ìàéæå 15 ìëí (ç íèõ á³ëüø ÷è
ìåíø àêòèâíèõ ìàéæå 1,8 ìëí). Çà
ê³ëüê³ñòþ êîðèñòóâà÷³â ÆÆ ó ñâ³-
ò³ Óêðà¿íà ïîñ³äàº øîñòå ì³ñöå
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Як ви думаєте, з якою
швидкістю повинні їздити

автомобілі у місті?

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 +5; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ; íà
âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü —2...—5°Ñ, âíî÷³ —7...
—8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿ-
ìè +1...+4°Ñ, âíî÷³ —2...—5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè ìîêðèé ñí³ã òà
äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+1...+4°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Борис Лож ін знайшов СУПі партнера

1. ×èì ïîâ³ëüí³øå, òèì êðàùå — 37 %
2. ßêùî âñ³ äîòðèìóâàòèìóòüñÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó — âñå áó-

äå äîáðå — 32 %
3. Òà, ç ÿêîþ òðåáà, ç òàêîþ õàé ³ ¿çäÿòü — 12 %
4. Øâèäê³ñòü ó ì³ñò³ ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 100 êì/ãîä — 8 %
5. Âçàãàë³ òðåáà çàáîðîíèòè ¿çäèòè ó ì³ñò³ âñ³ì, îêð³ì ãðîìàäñüêî-

ãî òðàíñïîðòó ³ òàêñ³ — 6 %
6. Ìåí³ âñå îäíî — 4 %

Ç ÿêîþ øâèäê³ñòþ 
ïîâèíí³ ¿çäèòè 

àâòîìîá³ë³ ì³ñòîì?


