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Êè¿â — ñòîëèöÿ ñòàá³ëüíîñò³
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàâ³â ïðèêëàä äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід
Черновець ий провів перш
в цьом році прес- онфе-
ренцію та відповів на запи-
тання ж рналістів, я і їх
найбільше ці авили. Не
омин ли й та і проблеми,
я інфляція, можливе під-
вищення ціни на аз, під о-
тов а столиці до Євро-
2012, та найа т альніш —
допомо постраждалим від
афери "Еліта-Центр ".

Ó÷îðà ó âåñòèáþë³ çàëè äëÿ çàñ³-
äàíü ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ìàé-
æå âñ³õ íàéá³ëüøèõ ÇÌ² Êèºâà òà
Óêðà¿íè. Ïðèâîäîì äëÿ öüîãî ñòà-
ëà ïåðøà öüîãîð³÷íà ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.

Â³äêðèâàþ÷è ïðåñ-êîíôåðåíö³þ,
ìåð çàçíà÷èâ, ùî Êè¿â º ïðèêëàäîì
ñòàá³ëüíîñò³ äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè. “Ó
ñòîëèö³ ìàéæå ï³âòîðà ðîêó íàé-
íèæ÷à ö³íà íà ñîö³àëüí³ ñîðòè õë³-
áà, íàéìåíøà âàðò³ñòü ïðî¿çäó â
ì³ñüêîìó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-
ò³”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî öüîãî ðî-
êó áóëî ïðèéíÿòî ðåêîðäíèé áþ-
äæåò ñòîëèö³ — 24 ìëðä ãðí, ùî
äàñòü çìîãó çàáåçïå÷èòè çíà÷í³ ñî-
ö³àëüí³ âèïëàòè òà ðîçâèòîê ì³ñòà.

“Ó Êèºâ³ ð³âåíü ñåðåäíüî¿ çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè ïåðåâèùóº çàãàëüíî-
óêðà¿íñüêèé íà 80%”,— ñêàçàâ ñòî-
ëè÷íèé ìåð. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî â 2007-ìó áóëî
ââåäåíî ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè ìå-
äè÷íèì ïðàö³âíèêàì, çàâäÿêè ÷î-
ìó çàðïëàòà ë³êàð³â çá³ëüøèëàñÿ íà
409 ãðí. “Ó 2008 ðîö³ ñåðåäíÿ çà-
ðîá³òíà ïëàòà ñòîëè÷íèõ ïåäàãîã³â
çðîñòå íà 34% ³ äî ê³íöÿ ðîêó ñòà-
íîâèòèìå ïîíàä 2000 ãðí”,— ïî-
îá³öÿâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ æóð-
íàë³ñò³â ïðî ïðè÷èíè íåéìîâ³ðíî-
ãî çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿, ì³ñüêèé ãî-
ëîâà ñêàçàâ, ùî â³í ïîâí³ñòþ çãî-
äåí ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, ³ öå º
ñåðéîçíèì íåäîë³êîì ó ðîáîò³ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â. Çà éîãî ñëîâàìè,
Êàáì³í çàïîë³òèçîâàíèé ³ çàéìà-
ºòüñÿ ïîïóë³çìîì, à íå òèì, ÷èì
ïîâèíåí çàéìàòèñÿ âèêîíàâ÷èé îð-
ãàí. Òàêîæ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çàçíà÷èâ, ùî Êàáì³í íå âçàºìîä³º
³ç çàêîíîäàâ÷îþ âëàäîþ. Îäíèì ³ç
íàñë³äê³â ñòàëè ðåàëüí³ çàãðîçè åêî-
íîì³÷í³é ñòàá³ëüíîñò³ ó çâ’ÿçêó ³ç
çàÿâàìè Ðîñ³¿ ç ïðèâîäó ïîñòà÷àíü
ãàçó.

За інчення на 2-й стор.
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Леонід Черновець ий вважає Київ при ладом для інших міст У раїни
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Ìåð³ÿ ïðèâ³òàº þâ³ëÿð³â
Ãîëîâàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæ-

àäì³í³ñòðàö³é äîðó÷åíî ñòâîðèòè áàçó äà-
íèõ îñ³á, ÿêèì íèí³øíüîãî ðîêó âèïîâíþº-
òüñÿ 75, 80, 85, 90, 95 ðîê³â òà çàáåçïå÷èòè
¿õ ïðèâ³òàííÿì â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ä-
ïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

ßê ïîâ³äîìèëà ó÷îðà “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà,
ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ “Ïðî ïðèâ³òàííÿ
ìåøêàíö³â Êèºâà, ÿê³ â³äçíà÷àþòü ñâ³é þâ³-
ëåé ó 2008 ðîö³” óõâàëåíî ç ìåòîþ äîäàò-
êîâîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó îêðåìèõ êàòåãî-
ð³é ìàëî-çàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ñòî-
ëèö³. Çã³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ ÃÓ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ïåðåäáà÷åíî âèä³ëè-
òè êîøòè ó ñóì³ 26,51 òèñ. ãðí äëÿ ïðèâ³-
òàííÿ îñ³á, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â ³ç
âðó÷åííÿì Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ àä-
ðåñó, ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ 500
ãðí òà êâ³ò³â

Ìîòîöèêëåòíèé çàâîä 
âêëþ÷åíî äî ïëàíó 
ïðèâàòèçàö³¿

Ç ìåòîþ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â ñòîëè÷íà âëàäà âêëþ÷èëà
äî ïëàíó ïðèâàòèçàö³¿ ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ìî-
òîöèêëåòíèé çàâîä”. Öå ï³äïðèºìñòâî ðîç-
òàøîâàíå íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 29,5 ãà. Ó ÃÓ
ïðîìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè ïîâ³äîìèëè, ùî íàðàç³ óò-
ðèìàííÿ ï³äïðèºìñòâà íà ö³é ïëîù³ âèçíà-
íî áåçïåðñïåêòèâíèì. Â³äîìî, ùî îö³íî÷íà
âàðò³ñòü áóä³âåëü ³ ñïîðóä ðàçîì ³ç çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ ñòàíîâèòü ìàéæå 1 ìëðä ãðí.
Ïðàêòè÷íî âñ³ îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó êîøòè
ñïðÿìóþòü äî Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî çàâîä — ºäè-
íèé â Óêðà¿í³ âèðîáíèê ôîòîòåõí³êè, ðîç-
ãëÿäàþòü ïèòàííÿ ïåðåáàçóâàííÿ ï³äïðèºì-
ñòâà â ì³ñüêó ïðîìèñëîâî-êîìóíàëüíó çîíó
“Òðîºùèíà” ç³ çáåðåæåííÿì ïåðøî÷åðãîâî-
ãî ïðîô³ëþ.

Çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ÷àñòèíó îòðèìàíèõ
â³ä ðåàë³çàö³¿ íàäëèøêîâîãî ìàéíà êîøò³â
ïëàíóþòü ñïðÿìóâàòè íà áóä³âíèöòâî âèñî-
êîòåõíîëîã³÷íîãî çàâîäó ³ç ñó÷àñíèì îáëàä-
íàííÿì, ÿêèé çàïðîïîíîâàíî ñòâîðèòè íà
ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 7 ãà â ïðîìèñëîâî-êîìó-
íàëüí³é çîí³ “Òðîºùèíà”

Ó÷èëèùå ³ìåí³ Ãë³ºðà 
ïåðåïðîô³ëþþòü

Êè¿âñüêå äåðæàâíå âèùå ìóçè÷íå ó÷èëè-
ùå ³ì. Ð. Ì. Ãë³ºðà îòðèìàº ñòàòóñ Êè¿â-
ñüêîãî ³íñòèòóòó ìóçèêè ³ì. Ð. Ì. Ãë³ºðà.
Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ
Ñâ³òëàíà Çîð³íà. Íàðàç³ ï³äïèñàíî â³äïîâ³ä-
íå ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. ²íñòèòóò áóâ çàñíîâàíèé
1868 ðîêó ÿê Êè¿âñüêå ìóçè÷íå ó÷èëèùå. Ó
1956 ðîö³ çàêëàäó áóëî ïðèñâîºíî ³ì’ÿ âè-
äàòíîãî ìóçè÷íîãî òà ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à,
êîìïîçèòîðà Ðåéíãîëüäà Ãë³ºðà

Îïðèëþäíåí³ ðåçóëüòàòè
êîíêóðñ³â ³ç ïðîäàæó 
êâàðòèð

Â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ ïî-
ñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ï³äãî-
òîâêè, îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç
ïðîäàæó êâàðòèð â³ä 06.02.08 ¹ 6 ïåðå-
ìîæöÿìè êîíêóðñ³â, âèçíàíî òàêèõ îñ³á: 1.
Ç ïðîäàæó êâ. ¹ 7 íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é,
13 — Ãëàä÷åíêî Ãàëèíó Ðîñòèñëàâ³âíó. 2.
Ç ïðîäàæó êâ. ¹ 296 íà âóë. Ùåêàâèöü-
ê³é, 30/39 — Àíòîíåíêà Îëåêñàíäðà ²âàíî-
âè÷à

Àíîíñ
Завтра о 12.00 на сайті азети “Хрещати ”

розпочнеться інтернет- онференція з енераль-
ним дире тором КП “Київпастранс” Ми олою
Ламб ць им. Ор анізатори: азета “Хрещати ”,
тижневи “У раїнсь а столиця”. Свої питання
задавайте на сайті азети “Хрещати ”:
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Êè¿â áåç çàòîð³â
Êèÿíè äîëó÷èëèñÿ äî ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà 
³ ðåêîíñòðóêö³¿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ îá’ºêò³â

Ó÷îðà òåìîþ ÷åðãîâèõ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ó ìåð³¿ ñòàëà ðåêîíñòðóêö³ÿ äî-
ð³ã òà òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê ó Êèºâ³.
Â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ñòîëè÷íîþ
âëàäîþ ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà ³ ðîçâèò-
êó îá’ºêò³â äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, ðîçðàõîâàíî¿ äî 2011 ðî-
êó, â ì³ñò³ ìàþòü ðåêîíñòðóþâàòè ³ ïî-
áóäóâàòè 64 ³ â³äðåìîíòóâàòè 37 îá’ºê-

ò³â. Ò³ëüêè íîâèõ òðàíñïîðòíèõ ðîç-
â’ÿçîê ìàº ç’ÿâèòèñÿ 17. Çàãàëüíà ñóìà
êîøò³â, ïîòð³áíèõ íà “îçäîðîâëåííÿ”
ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëåé, ïåðåâèùóº 19
ìëðä ãðí. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿòèìóòü
íàéïðîáëåìí³øèì ì³ñöÿì, çîêðåìà
Ìîñêîâñüê³é, Ëåí³íãðàäñüê³é, Ïîøòî-
â³é ïëîùàì. Îêð³ì íèõ, ïîòðåáóþòü óâà-
ãè ³ ðîçâ’ÿçêè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Äí³ï-

ðî” òà íà Æóëÿíñüêîìó øëÿõîïðîâîä³.
Â³äîìî, ùî çã³äíî ç ãðàô³êîì îñîáëèâî
çàïðóäæåíó òðàíñïîðòîì Ìîñêîâñüêó
ïëîùó ìàëè çäàòè â åêñïëóàòàö³þ â ïåð-
øîìó ï³âð³÷÷³ 2009-ãî, àëå çà äîðó÷åí-
íÿì ìåðà âæèâàþòü çàõîäè, àáè ïðèñêî-
ðèòè âèêîíàííÿ ðîá³ò òà â³äêðèòè ïðî-
¿çä åñòàêàäîþ âæå íàïðèê³íö³ íèí³ø-
íüîãî ðîêó.

Ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ãîâîðèëè
³ ïðî ïîë³ïøåííÿ ïðî¿çäó â ñòîëèö³
îñòàíí³ì ÷àñîì çàâäÿêè îíîâëåííþ ìà-
ã³ñòðàëåé. Ñåðåä íèõ íàçâàëè ðåêîíñòðó-
éîâàí³ áóëüâàð Ïåðîâà, âóëèö³ Ñàêñàãàí-
ñüêîãî ³ Æèëÿíñüêó, äå, äî ñëîâà, çàïðî-
âàäæåíî îäíîñòîðîíí³é ðóõ. Îêð³ì öüî-
ãî, âäàëîñÿ äîñòðîêîâî â³äêðèòè é ðóõ àâ-
òî ÷åðåç ãàâàíñüêèé ì³ñò, ùî íà 4 êì ñêî-
ðîòèëî øëÿõ â³ä öåíòðó äî Îáîëîí³ é
Òðîºùèíè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора ияни разом зі столичною владою об оворили питання ре-
онстр ції та б дівництва транспортних розв'язо , дорі , шляхо-
проводів Києві. Тема виявилася ці авою для всіх, адже за роз-
робленою місь ою про рамою протя ом чотирьох ро ів столиці
мають звести 64 і відремонт вати 37 об'є тів дорожньо-транспорт-
ної інфрастр т ри.
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Êè¿â — ñòîëèöÿ ñòàá³ëüíîñò³
За інчення. Почато на 1-й стор.

Кияни залишаться
з теплом

Êèÿíè òàêîæ ìîæóòü çàëèøàòèñÿ ñïîê³é-
íèìè ùîäî ö³íè íà ãàç — ó ñòîëèö³ âîíà
çàëèøèòüñÿ ñòàá³ëüíîþ. “Íå âàðòî çàáóâà-
òè, ùî ãàç, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü íà ïîòðå-
áè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
íàäõîäèòü ç óêðà¿íñüêèõ ñâåðäëîâèí. Ö³íà
íà ãàç, ÿêèé íàäõîäèòü äî êâàðòèð àáî éäå
íà îïàëåííÿ æèòëà, íå ïîâèííà çàëåæàòè
â³ä âåëèêî¿ ïîë³òèêè. Ñòîëè÷íà âëàäà íå äî-
çâîëèòü, ùîá êèÿíè ñòàëè çàðó÷íèêàìè â
ñèòóàö³¿ ç ïîñòà÷àííÿì ãàçó â Óêðà¿íó, éî-
ãî âàðò³ñòü ó Êèºâ³ çàëèøèòüñÿ ñòàá³ëü-
íîþ”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ìåð Êèºâà íàãîëîñèâ, ùî â ñòîëèö³
îäí³ ç íàéíèæ÷èõ òàðèôè íà ïîñëóãè
ÆÊÃ, ³ öþ ïîë³òèêó ì³ñüêà âëàäà ìàº íà-
ì³ð ïðîäîâæóâàòè é íàäàë³ ç ìåòîþ ìàê-
ñèìàëüíîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó êèÿí.

Київ — столиця
Євро-2012

Ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ íå îá³éøëî-
ñÿ é áåç çàïèòàíü ïðî ï³äãîòîâêó ñòîëè-
ö³ äî ªâðî-2012. “ß íå çíàþ, ÿê ó ³íøèõ

ì³ñòàõ ãîòóþòüñÿ äî ªâðî-2012, à â Êè-
ºâ³ ìè ïðàêòè÷íî ãîòîâ³. Íàì íå âèñòà-
÷àº ëèøå ñòàä³îíó. Ó íàñ º ïðîáëåìà: óðÿä
íå ìîæå âèçíà÷èòèñÿ ç òèì, äå ïîâèíåí
áóòè öåé ñòàä³îí. Çáóäóâàòè éîãî ìîæíà
çà ð³ê”,— ïåðåêîíàíèé Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî â Êè-
ºâ³ íå ïîâèííî áóòè ïðîáëåìè ç ïðîæè-
âàííÿì óáîë³âàëüíèê³â. Çà ñëîâàìè ñòî-
ëè÷íîãî ìåðà, åêñïåðòè ÓªÔÀ âèñîêî
îö³íèëè ð³âåíü ï³äãîòîâêè ãîòåëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà Êèºâà äî ô³íàëüíîãî òóðí³-
ðó ªâðî-2012, ³ â ñòîëèö³ ïðîáëåì ç ðîç-
ñåëåííÿì óáîë³âàëüíèê³â íå áóäå.

“Íå çâàæàþ÷è íà ïîë³òè÷í³ ³íòðèãè,
Êè¿â — ñòîëèöÿ ªâðî-2012. Öå ÿ ãàðàí-
òóþ ñâîºþ ðîáîòîþ íà ïîñàä³ ìåðà Êè-
ºâà ³ ç óñ³ºþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çàÿâëÿþ,
ùî ô³íàë ×åìï³îíàòó ªâðîïè â³äáóäåòü-
ñÿ â ñòîëèö³ Óêðà¿íè. Àëå ìè ³íôðàñòðóê-
òóðó ñòîëèö³ áóäóºìî ïåðåäóñ³ì äëÿ êè-
ÿí”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“Еліта-центр” —
проблема
на за онодавчом рівні

Ìåð Êèºâà òàêîæ çàÿâèâ, ùî â³í çàãà-
ëîì çãîäåí ç ïîçèö³ºþ Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè Â³êòîðà Þùåíêà ùîäî âèð³øåííÿ
ïèòàííÿ “Åë³òà-Öåíòðó”. “Àëå ÿ íå çãî-
äåí ç òèì, ùîá ïîâåðòàòè çáèòêè âñ³ì
ïîñï³ëü. Öèì ìè ëèøå ñòâîðèìî ïðåöå-
äåíò. ßêùî çà êîæíå øàõðàéñòâî ðîçðà-
õîâóâàòèìåòüñÿ äåðæàâà, òî çàâòðà êðà¿íó
íàñòèãíå ê³íåöü”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

“Ìè âñ³ ïèòàííÿ ôîðìàëüíî äàâíî âè-
ð³øèëè. Ïðîáëåìà áóëà, çâè÷àéíî, â òî-
ìó, ùî íå âèñòà÷àëî ëþäÿíîñò³ òèì, õòî
çàéìàâñÿ íèìè. Öå é ñïðîâîêóâàëî ïî-
ñòðàæäàëèõ â³ä “Åë³òà-Öåíòðó” íà ïîõ³ä
äî Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà. Íà ìîþ
ïðîïîçèö³þ ïåâíó ñóìó ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó áóäå âèä³ëåíî”,— ïîîá³öÿâ ìåð Êè-
ºâà. Òàêîæ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîâ³äî-
ìèâ, ùî êè¿âñüêà âëàäà çðîáèëà âñå, ùîá
òàê³ ñèòóàö³¿ íå ïîâòîðþâàëèñÿ. Ïðîòå
íàëåæèòü ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó íà çàêîíî-
äàâ÷îìó ð³âí³.

“Òðåáà ïðèéíÿòè çàêîí ³ ïðîäàâàòè ëè-
øå ãîòîâ³ êâàðòèðè, ÿê öå âæå çðîáëåíî
ï’ÿòü ðîê³â òîìó â Ðîñ³¿. Õî÷à ñåðåä íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â º îñîáè, ÿê³ çàö³êàâëå-
í³ â òîìó, ùîá òàêèé çàêîí íå áóëî ïðèé-
íÿòî”,— çàÿâèâ ìåð Êèºâà

Михайло ШКУРІН,
“Хрещати ”

Місь а влада особлив ва приділятиме найпроблемнішим місцям, зо рема Мос овсь ій, Ленін радсь ій, Поштовій площам
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Äîëþ êè¿âñüêèõ äåïóòàò³â
âèð³øèòü ÖÂÊ

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, íà ÿêî-
ìó ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ðåºñòðàö³¿ íîâèõ äå-
ïóòàò³â ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³, çàì³ñòü òèõ, êîòðèõ
âèêëþ÷èëè çà ð³øåííÿì êåð³âíèöòâà áëîêó.
ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé, çà éîãî äàíèìè, íà òåðâèáîð÷êîì
÷èíèâñÿ øàëåíèé òèñê ç áîêó ïîë³òè÷íèõ
ñèë òà äåÿêèõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â, çàö³êàâ-
ëåíèõ ó ôîðñóâàíí³ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ íà ¿õ-
íþ êîðèñòü. Ïðîòå ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ òàê ³
íå çàäîâîëüíèëî æîäíó ç³ ñòîð³í, àäæå ÷ëå-
íè êîì³ñ³¿ âèð³øèëè ïðèçóïèíèòè ðîçãëÿä
ïèòàííÿ. Ï³äñòàâîþ äëÿ öüîãî ñòàëî òå, ùî
ïðåäñòàâíèêè ÁÞÒ óæå ïîäàëè â³äïîâ³äí³
äîêóìåíòè ³ äî ÖÂÊ. Òîæ ó Êèºâ³ âèð³øè-
ëè ïî÷åêàòè ñëîâà “ñòàðøèõ” êîëåã. Íàòî-
ì³ñòü áþò³âö³ çâèíóâàòèëè ÒÂÊ ó ñëóæáîâ³é
íåäáàëîñò³. À ãîëîâà ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿â-
ðàä³ Òåòÿíà Ìåë³õîâà ââàæàº, ùî âàðòî ðîç-
ïî÷àòè ïðîöåäóðó ðîçïóñêó êè¿âñüêîãî ÒÂÊ
“çà áåçä³ÿëüí³ñòü”. Ñàì³ ÷ëåíè ÒÂÊ çäèâî-
âàí³ òàêèìè çàÿâàìè. “ÁÞÒ íå ïîâ³äîìèëè
íàì, ùî ¿õíº ïèòàííÿ âæå ðîçãëÿäàº ÖÂÊ.
Àäæå ÖÂÊ ³ ÒÂÊ íå ìîæóòü îäíî÷àñíî ðîç-
ãëÿäàòè ïèòàííÿ ³ ïàðàëåëüíî âèíîñèòè ð³-
øåííÿ ç îäíîãî ïèòàííÿ”,— çàÿâèëà ãîëîâà
ÒÂÊ Ãàëèíà Á³ëèê

Ìèêîëó Ðóäüêîâñüêîãî 
çàõèñòèòü ªâðîïà

ßê ïîâ³äîìèëè ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-
ñëóæá³ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè, ÑÏÓ
ìàº íàì³ð îñêàðæóâàòè ð³øåííÿ ñóäó, ÿêèé
çàëèøèâ ï³ä âàðòîþ êîëèøíüîãî ì³í³ñòðà
Ìèêîëó Ðóäüêîâñüêîãî. Êð³ì òîãî, ïàðò³ÿ
âæå çâåðíóëàñÿ äî ºâðîïåéñüêèõ ñòðóêòóð òà
îñîáèñòî äî â³öå-ïðåçèäåíòà ÏÀÐª Ìàðåêà
Ñ³âöÿ çà äîïîìîãîþ. “Ãîëîâíå çàâäàííÿ ïàð-
ò³¿ — ïðèâåðíóòè óâàãó ì³æíàðîäíî¿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ äî òîãî, ùî ÷èíèòüñÿ â Óêðà¿í³ íàâ-
êîëî Ìèêîëè Ðóäüêîâñüêîãî, òîìó ùî, ÿê
çàñâ³ä÷èëî çàñ³äàííÿ ñóäó, íåìàº ñåíñó øó-
êàòè ïðàâäè ³ ñïðàâåäëèâîñò³ òà ë³òåðè çàêî-
íó â Óêðà¿í³”,— íàãîëîñèëà ïðåñ-ñåêðåòàð
ÑÏÓ ²ðèíà Ãàâðèëîâà. Íàãàäàºìî, ùî ó÷î-
ðà ñóääÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êèºâà
Ñåðã³é Âîâê óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî óòðèìàí-
íÿ ï³ä âàðòîþ êîëèøíüîãî ì³í³ñòðà òðàíñ-
ïîðòó Ìèêîëó Ðóäüêîâñüêîãî. Òàêèì ÷èíîì
ñóääÿ çàäîâîëüíèâ ïîäàííÿ ïðîêóðàòóðè Êè-
ºâà, ÿêà ïðîñèëà çì³íèòè ì³ðó çàïîá³æíîãî
çàõîäó ïàíó Ðóäüêîâñüêîìó ç ï³äïèñêè ïðî
íåâè¿çä íà àðåøò.

Ðîñ³ÿíè ïî÷åêàþòü 
äî âå÷îðà

“Ãàçïðîì” â³äêëàäàº íà â³ñ³ì ãîäèí òåðì³í
â³äêëþ÷åííÿ ãàçó Óêðà¿í³, çàïëàíîâàíèé ðà-
í³øå íà ñüîãîäí³øí³é ðàíîê. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ îô³ö³éíèé ïðåäñòàâíèê ãàçîâîãî õîëäèí-
ãó Ñåðã³é Êóïð³ÿíîâ ó ïðÿìîìó åô³ð³ ðîñ³é-
ñüêî¿ ðàä³îñòàíö³¿ “Åõî Ìîñêâè”. Çà éîãî
ñëîâàìè, ïåðåãîâîðè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ
“Íàôòîãàç Óêðà¿íè” Îëåãà Äóáèíè ç ãëàâîþ
“Ãàçïðîìó” Îëåêñ³ºì Ì³ëëåðîì ïðîäîâæàòü
ñüîãîäí³. “À öå îçíà÷àº, ùî ÷àñ ïðèïèíåí-
íÿ ïîñòàâîê ãàçó ïåðåíîñÿòü ç 10-¿ äî 18-¿ ãî-
äèíè 12 ëþòîãî”,— ñêàçàâ ïàí Êóïð³ÿíîâ

Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà
ïðîêîíòðîëþº 
Þë³þ Òèìîøåíêî

15 ëþòîãî Ðàäà íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè é
îáîðîíè íà ñâîºìó íàñòóïíîìó çàñ³äàíí³
ðîçãëÿíå ïèòàííÿ ïðèâàòèçàö³éíèõ ïðîöåñ³â
â Óêðà¿í³. Ïðî öå â÷îðà çàÿâèëà íà áðèô³í-
ãó ñåêðåòàð ÐÍÁÎ Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà. “Òàê,
ÿê ³äóòü ïðèâàòèçàö³éí³ ïðîöåñè ñüîãîäí³ —
äóæå òóðáóº ÿê ³íâåñòîð³â çîâí³øí³õ, òàê ³
ïåâíîþ ì³ðîþ çàãîñòðþº ñèòóàö³þ óñåðåäè-
í³ äåðæàâè”,— ñêàçàëà ïàí³ Áîãàòèðüîâà.
Êð³ì òîãî, ï³äêðåñëèëà ñåêðåòàð ÐÍÁÎ, âàæ-
ëèâî, ùîá óðÿä ì³ã ÷³òêî ïîÿñíèòè ñóñï³ëü-
ñòâó, äå â ïðèâàòèçàö³éíèõ ïðîöåñàõ íàö³î-
íàëüíèé ³íòåðåñ ³ ÿêó âèãîäó ìàòèìå óêðà-
¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî â³ä öüîãî. Íàãàäàºìî, ùî
ïèòàííÿ ïðèâàòèçàö³¿ ìàéíà äóæå ãîñòðî
ïîñòàëî ï³ñëÿ òîãî, ÿê óðÿä ïî÷àâ â³ä÷óâàòè
íåñòà÷ó êîøò³â äëÿ âèêîíàííÿ ñîö³àëüíèõ
îá³öÿíîê
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Ïðàö³âíèêè 
ç âåëèêî¿ äîðîãè
Çà ì³ñÿöü àâòî³íñïåêö³ÿ çàáðàëà ïðàâà ìàéæå 
ó äâàíàäöÿòè òèñÿ÷ êèÿí

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëè â³äîì³ ï³ä-
ñóìêè âñåóêðà¿íñüêîãî ì³ñÿ÷íèêà îïåðà-
òèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ÄÀ² ç ï³ä-
âèùåííÿ áåçïåêè íà äîðîãàõ Êèºâà. Íà-
ãàäàºìî, ç 10 ñ³÷íÿ äî 10 ëþòîãî, çá³ëü-
øèâøè íà 25% ê³ëüê³ñòü ïàòðóë³â ³ ïðî-
â³âøè ¿õíþ ðîòàö³þ ïî Óêðà¿í³, êåð³â-
íèöòâî ÌÂÑ ïðàãíóëî çàáåçïå÷èòè âèêî-
íàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà “Ïðî íåâ³äêëàä-
í³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó”. Ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ çîêðå-
ìà â Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî ïîíàä 61 òèñÿ-
÷ó âèïàäê³â ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó (çàãàëîì ïî Óêðà¿í³ äî 816 òè-
ñÿ÷). Ó ñòîëèö³ çàô³êñîâàíî 1255 âèïàä-
ê³â êåðóâàííÿ àâò³âêîþ ó íåòâåðåçîìó
ñòàí³ (ïî Óêðà¿í³ ïîíàä 35 òèñÿ÷) ³
11314 — ñòâîðåííÿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ íà
äîðîç³ (ïî Óêðà¿í³ ïîíàä 108 òèñÿ÷). Íàé-
ïîì³òí³øèì ïîêàçíèêîì ðîáîòè ÄÀ² ó
Êèºâ³ ñòàëî âèëó÷åííÿ ïðàâ ó 12366 îñ³á.
Îäíàê ó ïîäàëüøîìó çà ð³øåííÿì ñóäó
á³ëüøîñò³ âîä³ÿì ïðàâà ïîâåðíóëè. Çðåø-
òîþ ó ñòîëèö³ âòðàòèëè ïðàâà ëèøå 2887
ãðîìàäÿí.

Íà ïðàêòèêó âèëó÷åííÿ ïðàâ ñï³âðî-
á³òíèêàìè ÄÀ² íàð³êàþòü íå ëèøå âîä³¿,
à é åêñïåðòè, ÿê³ ââàæàþòü ä³¿ ì³ë³ö³¿ íå-
çàêîííèìè. Àäæå âèëó÷åííÿ äîêóìåíòà ³
íåãàéíå çàòðèìàííÿ âîä³ÿ ç ìåòîþ äî-
ïðîâàäæåííÿ äî ñóäó ñóïåðå÷èòü ÷èííî-
ìó çàêîíîäàâñòâó. Íå äóæå â³ðÿòü ³ ïåðå-
ìîæíèì ðåëÿö³ÿì ïðàâîîõîðîíö³â. Íà
äóìêó ÷ëåíà Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÌÂÑ
Âîëîäèìèðà ×åìåðèñà, âåëèêîþ ê³ëüêî-
ñò³ çàáðàíèõ ïðàâ êåð³âíèöòâî ÌÂÑ ïðî-
áóº ïîêàçàòè ïîçèòèâíó ñòàòèñòèêó. “Íà-

ñïðàâä³ æ, ÿêùî ïðîàíàë³çóâàòè, âîíà íå-
ãàòèâíà. Êîëè Äåïàðòàìåíò ÄÀ² çàïðîñèâ
ñâÿùåíèêà îñâÿòèòè ì³ñò Ïàòîíà, öå, ìà-
áóòü, áóâ åôåêòèâí³øèé çàñ³á áîðîòüáè ç
ÄÒÏ, àí³æ âèëó÷åííÿ ïðàâ. Àäæå, çà äà-
íèìè ñàìîãî æ Äåïàðòàìåíòó ÄÀ², ïîðó-
øåíü çàô³êñîâàíî á³ëüøå íà 30%. Ïðîòå
ÄÒÏ ç ïîòåðï³ëèìè ïîìåíøàëî íà 17%.
Õî÷à öå âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ðå÷³. ßêùî çðîñ-
ëà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ, òî ìàº çðîñ-
òè é ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ ç ïîòåðï³ëèìè. Òóò
î÷åâèäíî ³ñíóþòü ïåâí³ ï³äòàñîâêè ñòà-
òèñòèêè”,— ïðèïóñòèâ Âîëîäèìèð ×åìå-
ðèñ.

Ïî Êèºâó äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ

ïðèãîä ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì
2007-ãî ðîêó âñå æ òàêè ñòàëî ìåíøå —
ç 204 äî 201 âèïàäêó. Ïðîòå î÷åâèäíî, ùî
àí³ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïàòðóë³â, àí³ ¿õ-
íÿ ðîòàö³ÿ ³ñòîòíî íà ñòàí áåçïåêè íà àâ-
òîøëÿõàõ òàê ³ íå âïëèíóëà. “Çà íåîô³-
ö³éíèìè ï³äðàõóíêàìè Äåïàðòàìåíòó
ÄÀ², íà âñå öå â Óêðà¿í³ áóëî âèòðà÷åíî
ïðèáëèçíî $6 ìëí. Öå â³äðÿäæåííÿ ³ òà-
êå ³íøå. Íàñïðàâä³ æ ö³ ãðîø³ ìîæíà áó-
ëî á âèêîðèñòàòè, íàïðèêëàä, íà îñâ³ò-
ëåííÿ äîð³ã. Öå çìåíøèëî á â³äñîòê³â íà
50 ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ”,— ââàæàº Âîëîäèìèð
×åìåðèñ.

Ïðîòå, ÿêùî ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè áî-
ðþòüñÿ ç àêòèâí³ñòþ ïðàö³âíèê³â ÌÂÑ
çàêîííèìè ìåòîäàìè, òî àâòîëþáèòåë³
çìóøåí³ éòè íà õèòðîù³. “Õðåùàòèêó”
ñòàëî â³äîìî, ùî íàéêì³òëèâ³ø³ âîä³¿ âæå
âèãàäàëè ñïîñ³á áîðîòüáè ç íåçàêîííèì
âèëó÷åííÿì ïðàâ. Êîëè â òàêèõ âëàñíè-
ê³â àâò³âîê íàìàãàþòüñÿ çàáðàòè ïðàâà,
âîíè ïîêàçóþòü â³äêñåðåíó àáî íàáðàíó
âëàñíîðó÷ íà êîìï’þòåð³ ïîâ³ñòêó äî ñó-
äó, ìîâëÿâ, ¿õ óæå çàòðèìóâàëè ðàí³øå, à
ïðàâà âèëó÷èëè, ³ ¿äóòü äàë³

Ùî ðîáèòè, 
êîëè ó âàñ çàáðàëè ïðàâà

— З ідно із за оном, водій повинен пред’явити права автоінспе торові. Проте ніде не
ре ламентовано, я саме це робити. Том ціл ом ло ічною б де спроба по азати права
через с ло, не передаючи до р інспе тора.
— Я що інспе тор се ж та и наполя ає на передачі прав, обов’яз ово потрібно отри-

мати від ньо о повіст до с д .
— Я що вам видано повіст , потрібно через поштове відділення відіслати теле рам

до с д з проханням від ласти роз ляд справи на пізніший термін. Слід та ож попроси-
ти сповістити про дат засідання с д в встановленом поряд . Я що та а теле рама
потрапить до с д , але йо о засідання відб деться без водія, то це є пор шенням, я е
можна ос аржити.
— Слід ретельно вивчити адміністративний прото ол, с ладений інспе тором. Я що

там не заповнені дея і ряд и або не в азані свід и, потрібно обов’яз ово с азати про
це в своїх поясненнях с ді.

ППООРРААДДАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

У раїнсь і даішни и чом сь пере онані, що вони завжди праві

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Державна автоінспе ція останнім часом забрала десят и тисяч
прав раїнсь их водіїв рам ах місячни а боротьби з пор шен-
нями правил дорожньо о р х . Е сперти пере онані, що ефе тив-
ність дій правоохоронців значно нижча, аніж де лар ється, і за и-
дають даішни ам про пор шення за он . Тим часом водії же при-
д мали, я можна обд рити міліціонера.
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Âàñèëü ÂÎËÃÀ: “Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî — 
öå òà ñèëà, ÿêà ðóéíóº êðà¿íó,
âèêîðèñòîâóþ÷è ïîïóë³ñòñüê³ ãàñëà”

— Âè ë³äåð íîâîñòâîðåíî¿ ïàðò³¿ “Ñîþç
ë³âèõ ñèë”. Ïîçèö³îíóþ÷è ñåáå ÿê ë³âà ïàð-
ò³ÿ, ÷è íå áî¿òåñÿ âè, ùî íå çìîæåòå êîí-
êóðóâàòè ç ïîòóæíèìè ãðàâöÿìè íà öüîìó
ôëàíç³ — ç ÑÏÓ, ÊÏÓ?

Ïîÿâà “Ñîþçó ë³âèõ ñèë” — öå ñïðîáà
óíèêíóòè êðèçè ë³âîãî ðóõó çà ðàõóíîê
ïîÿâè íîâî¿ ñèëè. Ìè âèòðàòèëè áàãàòî
÷àñó, ñïîä³âàþ÷èñü íà îá’ºäíàííÿ òðàäè-
ö³éíèõ ë³âèõ ñèë. ß âàì ñêàæó, ùî öå íå-
ìîæëèâî. Ó Êèºâ³ â³äáóëèñÿ òðè êðóãëèõ
ñòîëè, ³í³ö³àòîðîì ÿêèõ áóëà ÑÄÏÓ(î).
Íà ö³ çáîðè ë³äåðè Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàð-
ò³¿ íå ïðèéøëè æîäíîãî ðàçó. Ïðîòèð³÷-
÷ÿ ì³æ öèìè äâîìà ïàðò³ÿìè íàñò³ëüêè
ãëèáèíí³, ùî âîíè íå ìîæóòü ñ³ñòè çà
îäèí ñò³ë. Òîáòî ðîçâ’ÿçàòè öþ ïðîáëå-
ìó òàêèì ÷èíîì âèÿâèëîñÿ íåìîæëèâî.
Òîìó ïîðÿòóíîê ë³âîãî ðóõó ïîëÿãàº ó
ñòâîðåíí³ íîâîãî ë³âîãî ðóõó. Íàðàç³ öþ
³äåþ, ÿê ìè áà÷èìî, äóæå àêòèâíî ï³ä-
òðèìóþòü. Òîáòî âåðõè îá’ºäíóâàòèñÿ íå
õî÷óòü, à íèçè âæå ìîæóòü ³ ðîáëÿòü. Áà-
ãàòî â³ää³ëåíü Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ïåð-
âèíí³ îðãàí³çàö³¿ ÏÑÏÓ ïåðåõîäÿòü äî
Ñîþçó ë³âèõ ñèë. ² ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
öå îá’ºäíàííÿ âðåøò³-ðåøò ïðèçâåäå äî
ïîÿâè ñåðéîçíîãî ë³âîãî ôðîíòó, ÿêèé
áóäå ðóõàòèñÿ äî ïåðåìîã.

— ßêå âàøå ñòàâëåííÿ äî ³äå¿ ÊÏÓ ùî-
äî ºäèíîãî ë³âîãî ôðîíòó ç ïðåäñòàâíèöòâîì
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî êî-
ìóí³ñò³â?

— Âçàãàë³ ³äåÿ ë³âîãî ôðîíòó ïðåêðàñ-
íà. ² ìè ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ç êîìóí³ñòàìè.
Àëå îá’ºäíóâàòèñÿ ïðîïîíóºìî ó ñïðàâàõ.
Íàðàç³ ñòî¿òü ïèòàííÿ óõâàëåííÿ çàêîíó
ïðî çàïðîâàäæåííÿ ïîãîäèííî¿ îïëàòè
ïðàö³. Êàï³òàë³ñòè÷íà çà ñâîºþ ñóòòþ âëà-
äà íå õî÷å öüîãî ðîáèòè. Òîìó ìè ðîáè-
òèìåìî âñå, ùîá íàòèñíóòè íà íèõ, îðãà-
í³çîâóþ÷è àêö³¿, âñ³ëÿêî ïðîïàãóþ÷è, ïî-
ÿñíþþ÷è òàêó ìîäåëü îïëàòè ïðàö³. Êî-
ìóí³ñòè íèí³ çíàõîäÿòüñÿ â ïàðëàìåíò³.
×óäîâî. Òèñí³òü, ³í³ö³þéòå çàêîíîïðîåê-
òè. Íåìà ïèòàíü. Àëå êîëè íàñòàíå ÷àñ
÷åðãîâî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, òî ìè áóäåìî
äèâèòèñÿ, ÿê ðóõàòèñÿ äàë³. Áî âñå æ òà-
êè íàø³ ïîëÿ íå ïåðåõðåùóþòüñÿ. Îðòî-
äîêñàëüíå êîìóí³ñòè÷íå ïîëå ³ ïîëå “Ñî-
þçó ë³âèõ ñèë”, ïàðò³¿ ë³âîöåíòðèñòñüêî¿
íå ïåðåõðåùóþòüñÿ, à äîïîâíþþòü îäíå
îäíîãî.

— Âè ñâîãî ÷àñó î÷îëþâàëè ïàðò³þ
“Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü”, ïîò³ì ïîãîäèëè-
ñÿ îá’ºäíàòèñÿ ç ÑÏÓ çàðàäè ó÷àñò³ ó ïàð-
ëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ. ×è íå ïîâòîðèòü
“Ñîþç ë³âèõ ñèë” äîëþ “Ãðîìàäñüêîãî
êîíòðîëþ”?

— Òå, ùî ñòàëîñÿ ç ïàðò³þ “Ãðîìàä-
ñüêèé êîíòðîëü” — âàæëèâèé äîñâ³ä äëÿ

íàñ. Ìè çðîáèìî âñå ìîæëèâå, ùîá “Ñî-
þç ë³âèõ ñèë” íå ïîâòîðèâ äîëþ ö³º¿ ïàð-
ò³¿. ² ìè íå ïî÷èíàëè á öåé ïðîåêò ÿê
òåõí³÷íèé. “Ñîþç ë³âèõ ñèë” — öå äóæå
àìá³ö³éíèé ïðîåêò, ÿêèé ìàº âèð³âíÿòè
íåñïðàâåäëèâ³ñòü, íåïðèðîäí³ñòü ñèòó-
àö³¿ â Óêðà¿í³. Íà ñüîãîäí³ ë³âèõ ïåðå-
òâîðåíü áàæàº ïîíàä 50 % íàñåëåííÿ,
ïðîòå çà ë³â³ ïàðò³¿ íå ãîëîñóþòü ³ 10 %
çàãàëîì. Ìè ââàæàºìî, ùî íàøà ïàðò³ÿ

ïîêëèêàíà öå âèð³âíÿòè, ùîá ñòâîðèëè-
ñÿ òàê³ óìîâè, êîëè “Ñîþç ë³âèõ ñèë”
ìàòèìå â³ä÷óòíèé âïëèâ íà ñèòóàö³þ â
êðà¿í³. Êîëè áóäóòü ïðèáëèçíî îäíàêîâ³
â³äñîòêè ë³áåðàë³â ³ ñîö³àë³ñò³â, òîáòî ë³-
áåðàë³â ³ “Ñîþçó ë³âèõ ñèë”.

— Ó ÷îìó, íà âàøó äóìêó, ïîëÿãàº ïðè-
÷èíà íåáàæàííÿ åëåêòîðàòó ãîëîñóâàòè çà
ë³âèõ?

— Ôàòàëüíà ðîç÷àðîâàí³ñòü ó ïîçèö³ÿõ
ë³âèõ. ßñêðàâèé ïðèêëàä — Ñîö³àë³ñòè÷-
íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. Ç îäíîãî áîêó, ïðî-
ãîëîøóþòü, ùî ÑÏÓ — ïàðò³ÿ çàõèñòó
ëþäèíè íàéìàíî¿ ïðàö³, à ïîò³ì ó ïàð-
ëàìåíò³ çá³ëüøóþòü îïîäàòêóâàííÿ íà
ëþäèíó ïðàö³ ³ çìåíøóþòü îïîäàòêóâàí-
íÿ íà íàéáàãàòøèõ ëþäåé. Öå íåïîñë³-
äîâíî. ßêùî ïàðò³ÿ ï³äòðèìóº íàö³îíà-
ë³ñò³â, âèõîäÿ÷è íà Ìàéäàí 2004 ðîêó, à
ïîò³ì ï³äòðèìóº ³íøó — ³íòåðíàö³îíàëü-
íó ñèëó, ñêàæ³ìî, Ïàðò³þ ðåã³îí³â, âè-
áîðåöü ïëóòàºòüñÿ, â³í íå â³ä÷óâàº â³ä-
âåðòîñò³ â ä³ÿõ ë³äåð³â öèõ ïàðò³é. Òîá-
òî íåïîñë³äîâí³ñòü ³ íåáàæàííÿ â³äñòîþ-
âàòè ³äåîëîãåìè, ÿê³ çàêëàäåí³ â ïðîãðà-
ìàõ ïàðò³é. Ïåðåìîãà ïîë³òè÷íî¿ äîö³ëü-
íîñò³ íàä ³äåîëîã³ºþ ïàðò³¿.

Ïðåäñòàâíèêó ë³âîãî ðóõó ìîæíà çáðå-
õàòè îäèí ðàç. Ë³âèé ìàº ñëóæèòè ñï³ëü-
íîò³, ïðîòèñòàâëÿþ÷è ñåáå ÿêîìóñü öåí-
òðó ñèëè — àáî äåðæàâ³, àáî êàï³òàëó,
ÿêèé òèñíå çàãàëîì íà ñï³ëüíîòó, íà ãðî-
ìàäó. Ë³âèé çàâæäè çàõèùàº ãðîìàäó â³ä
òèñêó öåíòðó ñèëè. Â³í ìàº áóòè â³äâåð-
òèì ³ ó ñâî¿õ â÷èíêàõ, ³ â ñëîâàõ. ßêùî
â³í áåðå íà ñåáå áëàãîðîäíå çàâäàííÿ çà-
õèùàòè ãðîìàäó â³ä öåíòðó ñèëè, òî â³í
ìàº áóòè òàêèì çàâæäè. Ë³áåðàë íå áó-
âàº í³êîëè. Ë³áåðàë êàæå: “ß áàãàòèé.
Âèáåð³òü ìåíå, ³ âè áóäåòå áàãàòèìè”.
Â³í íå áðåøå, éîãî ìåòà — ãðîø³. À îò
ÿêùî ë³âèé ïîîá³öÿâ, ùî â³í çàõèñòèòü
ëþäåé, à ñàì ïðèõîäèòü ³ ä³º çàäëÿ ãðî-
øåé ÷è ïîñàä, çàäëÿ ïîë³òè÷íî¿ äîö³ëü-
íîñò³, òóò âñå, äîâ³ðà çíèêàº.

— Óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî ÷àñòî íàçèâà-
þòü ë³âèì óðÿäîì çà ïðàãíåííÿ ïðîâîäèòè
ÿñêðàâî âèðàæåíó ñîö³àëüíó, íàâ³òü ïîïó-
ë³ñòñüêó, ïîë³òèêó. ×è çãîäí³ âè ç òàêèì
âèçíà÷åííÿì? ×è ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ âà-
øî¿ ïàðò³¿ ç ÁÞÒ?

— Í³êîëè íå êàæè í³êîëè. Ïðîòå áóäü-
ÿêà ñï³âïðàöÿ ç ÁÞÒ ìîæëèâà áóäå òî-
ä³, êîëè âîíè ñòàíóòü ë³âèìè. Íàñïðàâ-
ä³, ñàìå ÁÞÒ ïðîãîëîøóº òå, ùî ÁÞ-

Ò³âö³ º ë³âèìè. Àëå âîíè íå ë³â³, âîíè
ïîïóë³ñòè. ÁÞÒ — öå ñàìå òà ñèëà, ÿêà,
íà ïðåâåëèêèé æàëü, ðóéíóº êðà¿íó, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ïîïóë³ñòñüê³ ãàñëà. Ë³â³
í³êîëè êðà¿íó íå ðóéíóþòü. Âîíè çíàõî-
äÿòü ìåõàí³çìè, ÿê³ äîïîìàãàþòü óñ³ì ïå-
ðåáóâàòè â ð³âíèõ óìîâàõ. ÁÞÒ ÿê ïî-
ïóë³ñòè æèâóòü ñüîãîäåííÿì ³ íå ï³êëóþ-
òüñÿ ïðî ìàéáóòíº.

— Áàãàòî õòî ç ïîë³òèê³â óæå ãîâîðèòü,
ùî ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ çàéøëà ó ãëóõèé
êóò, âèõîäîì ç ÿêîãî º ïðîâåäåííÿ äîñòðî-
êîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. ×è çìî-
æóòü âîíè ùîñü çì³íèòè?

— Äîñòðîêîâ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè
íàðàç³ í³÷îãî íå çì³íÿòü. Âíàñë³äîê òà-
êèõ âèáîð³â ñèòóàö³ÿ ìîæå ò³ëüêè ùå
á³ëüøå óñêëàäíèòèñÿ. Â òîìó ðîçóì³í-
í³, ùî çàâäÿêè íèçö³ ïîïóë³ñòñüêèõ
êðîê³â Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî ìîæå îò-
ðèìàòè ùå á³ëüøå ãîëîñ³â. Àëå öå íå
î÷åâèäíèé ôàêò, áî íèí³ Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â òàêîæ äîâîë³ àêòèâíî âèêîðèñòîâóº
îïîçèö³éíó ðèòîðèêó, çàéìàº îïîçèö³é-
íó í³øó ³ ìàº ïåâíèé øàíñ ïîâåðíóòè
ñâî¿ ãîëîñè. Òîìó äîñòðîêîâ³ âèáîðè
íàâðÿä ÷è ùîñü âèð³øàòü. Âîíè çìî-
æóòü âèð³øèòè ñèòóàö³þ òîä³, êîëè íà
ïîë³òè÷íîìó ïîë³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ãðàâ-
ö³. Êîëè åëåêòîðàò, ãðîìàäÿíè êðà¿íè
ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü îáèðàòè ùîñü íî-
âå, ÿêå ïðèéäå íå íà ñòàðèõ êîíôðîí-
òàö³éíèõ ãàñëàõ, à çàïðîïîíóº êîíñ-
òðóêòèâ

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

Сьо одні "Хрещати " пропон є інтерв'ю з лідером партії "Союз лівих
сил" Василем Вол ою щодо перспе тив ліво о р х в У раїні та пла-
нів йо о політичної сили, що досить амбітно замахн лася на місце,
я е в раїнсь ом політи мі традиційно займали соціалісти. Пан
Вол а в парламенті п'ято о с ли ання входив до фра ції СПУ, проте
залишив Соцпартію, звин вативши її лідерів непослідовності. На-
с іль и обґр нтованими є претензії новоствореної партії та з им ра-
зом вона боротиметься за місце під сонцем, і спроб вав дізнатися
"Хрещати ".

“Ïîðÿòóíîê ë³âîãî ðóõó ïîëÿ-
ãàº ó ñòâîðåíí³ íîâîãî ë³âîãî
ðóõó”

“Ïðåäñòàâíèêó ë³âîãî ðóõó ìîæíà çáðåõàòè îäèí ðàç. ßêùî ë³-
âèé ïîîá³öÿâ, ùî â³í çàõèñòèòü ëþäåé, à ñàì ïðèõîäèòü ³ ä³º
çàäëÿ ãðîøåé ÷è ïîñàä, çàäëÿ ïîë³òè÷íî¿ äîö³ëüíîñò³, òóò âñå,
äîâ³ðà çíèêàº”

“Êîëè íàñòàíå ÷àñ ÷åðãîâî¿
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, òî ìè áó-
äåìî äèâèòèñü, ÿê ðóõàòèñÿ
äàë³”

“ÁÞÒ ÿê ïîïóë³ñòè æèâóòü
ñüîãîäåííÿì ³ íå ï³êëóþòüñÿ
ïðî ìàéáóòíº”

“Äîñòðîêîâ³ âèáîðè íàâðÿä ÷è
ùîñü íèí³ âèð³øàòü. Âîíè
çìîæóòü âèð³øèòè ñèòóàö³þ
òîä³, êîëè íà ïîë³òè÷íîìó
ïîë³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ãðàâö³”
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Ïðîâ³íö³éíèé àíäåãðàóíä
Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” ïåðåâ³ðèâ ðîáîòó Õàðê³âñüêîãî 
òà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòðîïîë³òåí³â
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Цьо о ро Києві від-
риють чотири нових
станції метрополітен .
Меш анці житлово о ма-
сив Терем и отримають
три станції, а масив Чер-
воний х тір — одн . У
свою чер "Хрещати "
вирішив перевірити роз-
вито і стан підземної
транспортної інфрастр -
т ри в інших містах "мілі-
онерах". Тож на вихідних
ореспондент азети по-
прям вав до Хар ова та
Дніпропетровсь а.

Ïðèºìí³ æ³íî÷³ òà ÷îëîâ³÷³ ãî-
ëîñè çóñòð³÷àþòü ïàñàæèð³â Õàð-
ê³âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, ïîñò³é-
íî íàãàäóþ÷è ïðî ïîòðåáó ïîñòó-
ïàòèñÿ ì³ñöåì ëþäÿì ïîõèëîãî
â³êó òà ìàòåðÿì ³ç ä³òüìè. Âèõî-
äÿ÷è ç âàãîíà, âàì òàêîæ íàãàäà-
þòü ïðî ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòèñÿ
äî ïðàö³âíèê³â ìåòðî, ÿêùî âè
ç’ÿñóâàëè, ùî çàãóáèëè ðå÷³. Ñà-
ìå òàêèì îäðàçó çàïàì’ÿòàâñÿ êî-
ðåñïîíäåíòó “Õðåùàòèêà” ìåò-
ðîïîë³òåí ó Õàðêîâ³.

Àëå íå âñå òàê äîáðå ç ï³äçåì-
íèì òðàíñïîðòîì ó “ñõ³äí³é ñòî-
ëèö³” Óêðà¿íè. Ó ïåðåõîäàõ äî
ìåòðîïîë³òåíó ïðîöâ³òàº íåñàí-
êö³îíîâàíà òîðã³âëÿ, âñòàíîâëåíà
âåëèêà ê³ëüê³ñòü òîðãîâèõ ê³îñê³â,
ÿê³ çàâàæàþòü íîðìàëüíîìó ðóõó
ïàñàæèð³â. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî
ñüîãîäí³ ó Õàðêîâ³ 28 ñòàíö³é òà
3 ë³í³¿ ìåòðî, öå âåëèêèé ò³íüî-
âèé á³çíåñ.

Íèí³ âàðò³ñòü ïðî¿çäó ó Õàðê³â-
ñüêîìó ìåòðî ñòàíîâèòü 75 êîï.
Ñèñòåìà ïåðåõîäó ÷åðåç òóðí³êåò
çàëèøèëàñÿ ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷à-
ñ³â, ïðî ìàãí³òí³ êàðòêè òóò í³-
õòî ³ íå ÷óâ. Íåçâàæàþ÷è íà ÷èñ-
òîòó — àòìîñôåðà ÷îãîñü “çàñòà-
ð³ëîãî” òóò çàëèøèëàñÿ. Ç óñ³õ
ñòàíö³é íàéá³ëüø àäàïòîâàíîþ
äëÿ ïàñàæèð³â âèÿâèëàñÿ ëèøå
îäíà — “Óí³âåðñèòåò”. ²íø³ æ
çðîáëåí³ ìàéæå â îäíàêîâîìó
ñòèë³.

ßê ç’ÿñóâàâ êîðåñïîíäåíò
“Õðåùàòèêà”, òåìà çóïèíêè áó-
ä³âíèöòâà õàðê³âñüêî¿ ï³äçåìêè —
îäíà ç íàéãîñòð³øèõ ïðîòÿãîì
ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â. Ì³ñüê³ é îáëàñ-
í³ ÷èíîâíèêè äîñ³ íå ìîæóòü âè-
çíà÷èòè: õòî ïîâèíåí ïëàòèòè çà
áóä³âíèöòâî, à òèì ÷àñîì õàðê³â-
÷àíàì óæå ïîîá³öÿëè, ùî äî 2012
ðîêó â³äêðèþòü 6 íîâèõ ñòàíö³é
ìåòðî. Òàêîæ ó Õàðêîâ³ íàðàç³

ïðàöþº ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ, ÿêà
ïåðåâ³ðÿº ðîáîòó ì³ñöåâèõ ôàõ³â-
ö³â, áî çà äåÿêèìè òâåðäæåííÿ-
ìè ìàøèí³ñò³â òåõí³÷íèé ñòàí
ïîòÿã³â ïåðåä âèõîäîì ç äåïî í³-
õòî íå ïåðåâ³ðÿº.

Ì³æ ³íøèì êåð³âíèöòâî ìåòðî-

ïîë³òåíó çàñòåð³ãàº, ùî íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì òàðèôè íà ïðî¿çä ìî-
æóòü çíîâó ï³äâèùèòèñÿ, àëå ïðè
öüîìó ïðî ïðîäîâæåííÿ áóä³â-
íèöòâà íîâèõ ñòàíö³é ÷è ðåêîí-
ñòðóêö³þ ñòàðèõ íå éäåòüñÿ.

Âèâ÷èâøè ñèòóàö³þ ç Õàðê³â-
ñüêèì ìåòðîïîë³òåíîì êîðåñïîí-
äåíò “Õðåùàòèêà” ïîïðÿìóâàâ äî
Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ÿêå ñàì³ ìåø-
êàíö³ íàçèâàþòü ô³íàíñîâîþ ñòî-
ëèöåþ Óêðà¿íè. Ïîòðàïèâøè íà
öåíòðàëüíó âóëèöþ, äå çîñåðå-
äæåí³ çàë³çíè÷íèé òà àâòîâîêçàë,
îäðàçó ðîçóì³ºø, ùî ãîëîâíîþ
ïðîáëåìîþ ì³ñòà º éîãî òðàíñ-
ïîðòíå ñïîëó÷åííÿ. Íàâ³òü ó âè-
õ³äíèé äåíü íà ïëîù³ ïåðåä çà-
ë³çíè÷íèì âîêçàëîì ìîæíà ïî-
áà÷èòè ÷åðãîâèé àâòîìîá³ëüíèé
çàòîð.

Ñïóñòèâøèñü ó Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí íà ñòàíö³¿
“Âîêçàëüíà”, íà ñò³íàõ ìîæíà
ïîáà÷èòè ñë³äè â³ä âîäè, ùî ïî-
òðàïèëà ñþäè ççîâí³. Ñõîæ³ñòü
ï³äçåìîê äâîõ ì³ñò Óêðà¿íè â òî-
ìó, ùî ñòàíö³¿ çàëÿãàþòü íà íå-
âåëèê³é ãëèáèí³. Àëå ÿêùî ó Õàð-
êîâ³ òðè ë³í³¿, òî ó ñóñ³äíüîìó
Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà ñüîãîäí³ 6
ñòàíö³é òà 1 ë³í³ÿ. Âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó ñòàíîâèòü 60 êîï.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, âåëè-
êîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ìåòðîïîë³òåí
íå êîðèñòóºòüñÿ. Ëèøå çà ñ³-

÷åíü — ÷åðâåíü 2007 íèì ñêî-
ðèñòàëîñÿ íà 14 % ìåíøå ëþäåé,
àí³æ íà ð³ê ðàí³øå. Çà îñîáèñ-
òèì ñïîñòåðåæåííÿì êîðåñïîí-
äåíòà “Õðåùàòèêà”, õàðê³â’ÿíè ç
6 ñòàíö³é êîðèñòóþòüñÿ ëèøå
äâîìà!

Ì³ñöü íåñàíêö³îíîâàíî¿ òîðã³â-
ë³ ó ìåòðîïîë³òåí³ ó âèõ³äí³ äí³
êîðåñïîíäåíò íå çíàéøîâ, àëå
øâèäøå çà âñå öå ïîâ’ÿçàíî ç ìà-
ëåíüêîþ ê³ëüê³ñòþ ïàñàæèð³â. Äî
òîãî æ ÷åêàòè ÷åðãîâîãî ïîòÿãó
ìåòðî äîâåëîñÿ ïîíàä 15 õâèëèí,
öå º íîðìîþ äëÿ Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà.

Íå äèâëÿ÷èñü íà âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ïðîáëåì, ÿê³ ïîòð³áíî íå-
ãàéíî ðîçâ’ÿçàòè, ì³ñöåâà âëàäà
³í³ö³þº ï³äíÿòòÿ ö³í ó ìåòðî äî
1ãðí. Ïîâ’ÿçóþòü öå ç òèì, ùî
ô³íàíñóâàííÿ â ìèíóëîìó ðîö³
éøëî ç ïåðåáîÿìè, ÷åðåç öå ðî-
áîòè ç áóä³âíèöòâà òî ïîíîâëþ-
âàëè, òî çóïèíÿëè.

Çàãàëîì Äí³ïðîïåòðîâùèíà
çãàÿëà ìàéæå ð³ê ó áóä³âíèöòâ³
ìåòðîïîë³òåíó. ×åðåç çàï³çíåííÿ
ç íàäõîäæåííÿì áþäæåòíèõ
êîøò³â ìèíóëîãî ðîêó áóä³âåëü-
íèêè íå ïðîêëàëè æîäíîãî ìåò-
ðà ï³äçåìêè. Îá³öÿíêè æ çàëè-
øàþòüñÿ: ó 2010 ðîö³ Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêèé ìåòðîïîë³òåí ìàº íàì³ð
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ñòàíö³é ç 6
äî 8

Òðè òóíåë³ ï³ä Äàðíèöüêèì âîêçàëîì
Äî 2012-ãî íà ë³âîìó áåðåç³ Êèºâà ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè

Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø çàâàíòàæå-
íèõ òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé ó
ñòîëèö³ ââàæàºòüñÿ Õàðê³âñüêèé
øëÿõîïðîâ³ä. Íåïîäàë³ê íèí³
çâîäÿòü ñó÷àñíå ïðèì³ùåííÿ
Äàðíèöüêîãî âîêçàëó. Ï³ñëÿ çäà-
÷³ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ðóõàòè-
ñÿ àâò³âêàìè â öüîìó ðàéîí³ ñòà-
íå ùå ñêëàäí³øå. Òîìó íà çàìîâ-

ëåííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè àðõ³òåêòî-
ðè ðîçðîáèëè ïðîåêò çâåäåííÿ
êîìïëåêñíî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîç-
â’ÿçêè.

ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà äèðåêòîð ²í-
ñòèòóòó “Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò” Âî-
ëîäèìèð Âîðîáéîâ, ðîçðîáëåíîþ
äî 2012 ðîêó ïðîãðàìîþ áóä³â-
íèöòâà â Êèºâ³ îá’ºêò³â äîðîæ-

íüî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ïåðåäáà÷åíî ñïîðóäèòè òóò
òðè ï³äçåìí³ òóíåë³. “Îäèí ç íèõ,
êîìá³íîâàíèé, çàâäîâæêè 400 ì,
ïðîêëàäóòü ï³ä çàë³çíè÷íèìè êî-
ë³ÿìè,— ðîçïîâ³â ïàí Âîðîá-
éîâ.— Öèì òóíåëåì ó äâîõ íà-
ïðÿìêàõ ðóõàòèìóòüñÿ òðàìâà¿ òà
àâòîìîá³ë³”. Çà éîãî ñëîâàìè, öå
áóäå ïåðøèé ó Êèºâ³ òà íàéäîâ-
øèé â Óêðà¿í³ òóíåëü, ÿêèì êóð-
ñóâàòèìå êîë³éíèé åëåêòðîòðàíñ-
ïîðò. Çà çàäóìîì ðîçðîáíèê³â,
ï³äçåìíà ìàã³ñòðàëü, ñïîëó÷èâøè
âóëèö³ ßëòèíñüêó ³ Ïðàçüêó, é äà-
ë³ ç ðîçâ’ÿçêîþ íà Ëåí³íãðàäñüê³é
ïëîù³ ñòàíå íàä³éíèì çâ’ÿçêîì
ï³æ ï³âäåííîþ ³ ï³âí³÷íîþ ÷àñ-
òèíàìè Ë³âîáåðåææÿ. “Îêð³ì òî-
ãî, ùå îäèí òðàíñïîðòíèé òóíåëü
ôóíêö³îíóâàòèìå ï³ä ïðèâîêçàëü-

íîþ ïëîùåþ,— çàçíà÷èâ ïàí Âî-
ðîáéîâ.— Íèì ðóõàòèìóòüñÿ
òðàíçèòí³ àâòî â íàïðÿìêó âóë.
Áîðèñï³ëüñüêî¿ ç ïîäàëüøèì âè-
¿çäîì íà Õàðê³âñüêå øîñå ³ çà ìå-
æ³ ì³ñòà”. Òðåò³é òóíåëü, ï³øî-
õ³äíèé, ÿêèé óæå ñïîðóäèëè êè-
¿âìåòðîáóä³âö³ º ÷àñòèíîþ âîê-
çàëüíîãî êîìïëåêñó. Â íüîìó
âñòàíîâëåíî òóðí³êåòè äëÿ ïðîõî-
äó ïàñàæèð³â äî òåðì³íàëó é íà
ïåðîíè. Âîëîäèìèð Âîðîáéîâ
ðîçïîâ³â, ùî, çà îñòàíí³ìè ï³ä-
ðàõóíêàìè, òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿç-
êà îá³éäåòüñÿ ì³ñòó ìàéæå â 500
ìëí ãðí. Çîêðåìà, íà ñïîðóäæåí-
íÿ òðàìâàéíîãî òóíåëþ ïîòð³áíî
ïðèáëèçíî 80 ìëí ãðí, àâòîäî-
ðîæíîãî — 180 ìëí ãðí, ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïðèâîêçàëüíî¿ ïëîù³ —
80 ìëí ãðí, íà ðîçøèðåííÿ ïðî-

¿æäæî¿ ÷àñòèíè ïîðó÷ ç âîêçà-
ëîì — 40 ìëí ãðí, íà ïåðåêëà-
äàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ — 90
ìëí ãðí. “Ó ïåðñïåêòèâ³ â ðàéî-
í³ Äàðíèöüêîãî òåðì³íàëó ï³ä êî-
ë³ÿìè ïðîêëàäóòü ùå é ìåòðîïî-
ë³òåí³âñüêèé òóíåëü, ÿêèé ñïîëó-
÷èòü ñòàíö³þ ìåòðî “Ë³âîáåðåæ-
íà” ç “Áîðèñï³ëüñüêîþ”,— ïîâ³-
äîìèâ Âîëîäèìèð Âîðîáéîâ.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà Ëàì-
áóöüêèé ïåðåêîíàíèé, ùî çàâäÿ-
êè áóä³âíèöòâó â öüîìó ðàéîí³
òðàíñïîðòíèõ òóíåë³â âäàñòüñÿ
íå ëèøå ðîçâàíòàæèòè Õàðê³â-
ñüêèé øëÿõîïðîâ³ä, à é çíà÷íî
ñêîðîòèòè øëÿõ òðàìâà¿â ³ ìà-
øèí ç Ëåí³íãðàäñüêî¿ ïëîù³ äî
ìàñèâ³â Íîâà Äàðíèöÿ ³ ×åðâî-
íèé Õóò³ð

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

До почат Євро-2012 районі ново о Дарниць о о за-
лізнично о термінал поб д ють три т нелі, один з
я их б де трамвайним. Підземні ма істралі розванта-
жать Хар івсь ий шляхопровід та спол чать південн і
північн частин Лівобережжя. За попередніми підра-
х н ами, транспортна розв'яз а обійдеться міст в
500 млн рн.

У переходах Хар івсь о о метрополітен встановлено вели іль ість тор ових іос ів, я і заважають нормальном р х
пасажирів

Вели ою поп лярністю Дніпропетровсь ий метрополітен не орист ється, а хар ів’яни з 6 станцій орист ються
лише двома
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Íàâè÷êè ìàþòü
çíà÷åííÿ
Óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â íàâ÷àòü
ö³íóâàòè ÷àñ, âåñòè ïåðåãîâîðè òà éòè
íà êîìïðîì³ñ

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора міжнародна ор ані-
зація AIESEC презент ва-
ла в столиці нов систем
навчання — прое т Skills
Matter. У раїнсь их ст -
дентів ознайомлять з біз-
нес- рамотою, я а допо-
може знайти достойн ро-
бот : навчать працювати
в оманді, правильно роз-
поряджатися часом, вести
пере овори, презент вати
себе та власні ідеї.

ßê³ñòü îñâ³òè â óêðà¿íñüêèõ âó-
çàõ ÷àñòî íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì
ðîáîòîäàâö³â. Íàâ³òü òîä³, êîëè
ñòóäåíòè äîáðå ï³äêîâàí³ òåîðå-
òè÷íî, ¿ì áðàêóº ïðàêòè÷íèõ íà-
âè÷îê. Òîæ á³ëüø³ñòü íèí³øí³õ
âèïóñêíèê³â, ïîòðàïëÿþ÷è ç ëåê-
òîð³¿â ó ñåðåäîâèùå àêóë á³çíåñó,
çìóøåí³ ñàìîòóæêè çäîáóâàòè
“äðóãó âèùó îñâ³òó”.

Äåêàí Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿
á³çíåñ-øêîëè Ïàâëî Øåðåìåòà
âèçíàâ, ùî á³ëüø³ñòü âóç³â Óêðà-
¿íè íå äàþòü äîñòàòí³õ çíàíü, áî
óêðà¿íñüêà íàâ÷àëüíà ñèñòåìà é
äîñ³ æèâå çà ñòàíäàðòàìè ïðîìèñ-
ëîâîãî ñóñï³ëüñòâà, òîä³ ÿê âîíî
ñòàëî ³íôîðìàö³éíèì. Ìîëîä³
ñïåö³àë³ñòè íå âì³þòü ðîçïîðÿ-
äæàòèñÿ ö³ííèì àòðèáóòîì á³çíå-
ñó — ÷àñîì. Òàê, çà êîðäîíîì çà
8 ãîäèí ïðàö³âíèêè âñòèãàþòü
çðîáèòè ñò³ëüêè, ñê³ëüêè óêðà¿í-
öÿì âäàºòüñÿ çà 14.

“Ñüîãîäí³ áðàêóº êàäð³â, êîò-
ðèì áóëî á ö³êàâî ïðàöþâàòè, ÿê³

á çíàëè, ÷îãî õî÷óòü ³ âì³ëè ñï³ë-
êóâàòèñÿ”,— ï³äòâåðäèâ ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ìåä³à-
õîëäèíãó Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ.

Ñàìå òîìó ì³æíàðîäíà îðãàí³-
çàö³ÿ AIESEC, ÿêà óñï³øíî ïðà-
öþº â Êèºâ³ 18 ðîê³â, íèí³ çàïðî-
ïîíóâàëà íîâó ñèñòåìó — ïðîåêò
Skills Matter, òîáòî, íàâè÷êè ìà-
þòü çíà÷åííÿ. Éîãî ìåòà — “íà-
â÷èòè óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â ³íàê-
øå ìèñëèòè” çà äîïîìîãîþ á³ç-
íåñ-íàâè÷îê: ïðàöþâàòè ó êîìàí-
ä³, ïðàâèëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ÷à-
ñîì, âåñòè ïåðåãîâîðè, ïðåçåíòó-
âàòè ñåáå, âëàñí³ ³äå¿. Îäíå ñëî-
âî, çäîáóòè òå, ÷îãî íå äàº óí³âåð-
ñèòåò, àëå âèìàãàº á³çíåñ.

Òðè ñòàæåðè (ç ²òàë³¿, ²ñïàí³¿ òà
Í³äåðëàíä³â) ðàçîì ç ïðåäñòàâíè-
êàìè óêðà¿íñüêîãî á³çíåñ-ñåêòîðó
äâà ì³ñÿö³ íàâ÷àòèìóòü ñòóäåíò³â
7 á³çíåñ-íàâè÷îê: òàéì-ìåíå-
äæìåíò, ïðîåêòíèé ìåíåäæìåíò,
âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â, ïðåçåíòàö³ÿ,
ðîáîòà â êîìàíä³, á³çíåñ-åòèêåò ³
âèçíà÷åííÿ ìåòè. Ïîò³ì ïðîâå-
äóòü 7 ìàéñòåð-êëàñ³â ³ çàêð³ïëÿòü
çíàííÿ íà ñåì³íàðàõ.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ìå-
íåäæåð ïðîåêòó ²ííà Â³âè÷, ñòà-
òè ó÷àñíèêîì Skills Matter ìîæå
íå ëèøå ñòóäåíò âóçó, à é âèïóñê-
íèê êîëåäæó ÷è ëþäèíà, ÿêà çà-
ê³í÷èëà íàâ÷àííÿ ê³ëüêà ðîê³â òî-
ìó. Ãîëîâíà óìîâà — äîáðå âîëî-
ä³òè àíãë³éñüêîþ.

Ó Skills Matter íàáåðóòü äî 100
ñòóäåíò³â. Íàâ÷àííÿ òðèâàòèìå ç
4 áåðåçíÿ äî 30 êâ³òíÿ. Ïðîåêò
íåêîìåðö³éíèé, àëå çà ó÷àñòü äî-
âåäåòüñÿ çàïëàòèòè — 150 ãðí. Öå,
çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, ïðî
âñÿê âèïàäîê: ùîá ñòóäåíòîâ³ íå
êîðò³ëî âòåêòè ç íüîãî

Øêîëè çàêðèþòü
13 ëþòîãî
Ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ñòîëèö³ ðîçïî÷íåòüñÿ
êàðàíòèí ó çâ’ÿçêó ç ãðèïîì
Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Êè¿âñüê³ øêîëÿð³ ç 13 ëþòîãî
ï³äóòü íà âèìóøåí³ êàí³êóëè. Ó
çâ'ÿçêó ç ãðèïîì çàãàëüíîîñâ³òí³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ñòîëèö³ çàêðè-
þòü íà êàðàíòèí. Ïðèçóïèíèòè
çàíÿòòÿ ïëàíóºòüñÿ äî 26 ëþòîãî.
Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ç ïîñèëàííÿì
íà ãîëîâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
Êèºâà ²ðèíó Êîçëîâó ïîâ³äîìèëà:
ùîá çàïîá³ãòè ïîøèðåííþ ãðè-
ïó, ïðèçóïèíÿþòü íàâ÷àííÿ ó

ñòîëè÷íèõ øêîëàõ ç 13 äî 26 ëþ-
òîãî 2008 ðîêó. Çà äàíèìè ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿,
íà ïî÷àòîê òèæíÿ çàõâîðþâàí³ñòü
íèæ÷à â³ä åï³äåì³÷íîãî ïîðîãà íà
15%, îäíàê ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ùî-
òèæíåâå ¿¿ çðîñòàííÿ, îñîáëèâî
ñåðåä øêîëÿð³â. Äî òîãî æ ³íòåí-
ñèô³êóâàâñÿ â³ðóñ ïàðàãðèïó, ùî
çàçâè÷àé º ïðîâ³ñíèêîì åï³äåì³÷-
íîãî ï³äéîìó çàõâîðþâàíîñò³.
Ââåäåííÿ êàðàíòèíó äîïîìîæå
ïðèçóïèíèòè òåìïè ïîøèðåííÿ
³íôåêö³¿ ñåðåä êèÿí óñ³õ â³êîâèõ
ãðóï

Íà ðàä³ñòü ìàëå÷³

Á³ëÿ ñòîëè÷íèõ íîâîáóäîâ çà-
ëèøàºòüñÿ âñå ìåíøå ì³ñöÿ äëÿ
ïðîãóëÿíîê ìàëåíüêèõ êèÿí. Òî-
ìó äóæå âàæëèâî îáëàøòîâóâàòè
ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿ ç óðàõóâàííÿì
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â.

Ñïðàâæí³ì ñâÿòîì äëÿ þíèõ
ìåøêàíö³â Äí³ïðîâñüêîãî ðàéî-
íó ñòîëèö³ ñòàëî â³äêðèòòÿ ó âè-
õ³äí³ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà íà âó-
ëèö³ Áåðåçíÿê³âñüê³é. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî çàçâè÷àé ä³òåé öüîãî ì³êðî-
ðàéîíó âîäèëè ãóëÿòè íà ïîäâ³ð’ÿ
ïðèëåãëèõ øê³ë. À ïîðó÷ ç äîì³â-
êîþ íå áóëî í³ ãîéäàëîê, í³ ã³-
ðîê, í³ ³íøèõ áåçïå÷íèõ ðîçâàã.

Íà óðî÷èñòîñò³ ç³áðàëèñÿ ä³ò-

ëàõè ç ñóñ³äí³õ áóäèíê³â ðàçîì ³ç
áàòüêàìè. Ìàëå÷ó ÷àñòóâàëè ñî-
ëîäîùàìè, à ñòàðø³ âçÿëè ó÷àñòü
ó ð³çíîìàí³òíèõ êîíêóðñàõ, ñï³-
âàëè, ÷èòàëè â³ðø³. Ïåðåìîæö³
îòðèìàëè ïîäàðóíêè â³ä êè¿â-
ñüêèõ äåïóòàò³â.

Ñïîðóäèëè ìàéäàí÷èê ç ³í³ö³-
àòèâè äåïóòàòà ôðàêö³¿ Êè¿âðàäè
“Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êèºâà”
Äìèòðà ²ñàºíêà. Ó öåðåìîí³¿ â³ä-
êðèòòÿ âçÿëè ó÷àñòü: ãîëîâà ôðàê-
ö³¿ “ÃÀÊ” ó Äí³ïðîâñüê³é ðàéîí-
í³é ðàä³ Ïàâëî Öàïîê, à òàêîæ
êåð³âíèê ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëü-
í³ öüîãî îá’ºäíàííÿ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ Îëåã Êîçèð òà êå-

ð³âíèê äåïàðòàìåíòó ïî ðîáîò³ ç
äåïóòàòàìè öåíòðàëüíîãî àïàðà-
òó “ÃÀÊ” Ìèðîñëàâà Ìàëüîâàíà.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïà-
í³ Ìàëüîâàíà: “Ó 2007 ðîö³ êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèëà ìàéæå
2 ìëí ãðí íà ïîòðåáè ìåøêàíö³â
ñòîëèö³. Çà ö³ êîøòè ó Êèºâ³ ñïî-
ðóäæåíî 39 äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â,
ïðèäáàíî ìåáë³ äëÿ äèòÿ÷èõ ñàä-
ê³â, çàêóïëåíî ñïåö³àëüíå óñòàòêó-
âàííÿ äëÿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ¹ 1.
Øêîëè îòðèìàëè ñó÷àñíå îáëàä-
íàííÿ. Ó 2008-ìó ì³ñüêà âëàäà íà-
ìàãàºòüñÿ çðîáèòè ùå á³ëüøå äëÿ
þíèõ ãðîìàäÿí ñòîëèö³ òà ¿õí³õ
áàòüê³â. Ñïîä³âàºìîñÿ, öåé ÷óäî-
âèé ìàéäàí÷èê çáåðåæóòü ó ÷èñ-
òîò³ òà ïîðÿäêó. Àäæå éîãî îõàé-
í³ñòü ³ ö³ë³ñí³ñòü òåïåð çàëåæàòü
â³ä êîæíîãî â³äâ³äóâà÷à, ÿê ìà-
ëåíüêîãî, òàê ³ äîðîñëîãî”.

Öèìè âèõ³äíèìè äåïóòàòè â³ä-
êðèëè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè òàêîæ
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó òà Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîíàõ

Ïåòðî ÒÀÐÀÍÞÊ, Ñåðã³é ÙÓÐ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Цими вихідними в столиці деп тати Київради від рили
три дитячих майданчи и — в Дніпровсь ом , Шевчен-
івсь ом та Святошинсь ом районах. Юні ияни на
рочистостях взяли часть в і рах, он рсах, ві тори-
нах та полас вали солодощами.

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè â³äêðèëè â ñòîëèö³ íîâ³ 
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè

Â³äåíö³ ïîä³ëÿòüñÿ
êóëüòóðîþ ç êèÿíàìè
Àâñòð³éö³ ïðèâåçóòü äî óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³
ñâ³òëèíè, ë³òåðàòóðí³ òâîðè òà ñïåêòàêëü
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора начальни
Головно о прав-
ління льт ри і
мистецтв КМДА
Світлана Зоріна
з стрілася з деле-
ацією мерії Від-
ня. Висо опоса-
довці оворили
про співпрацю
обох столиць
сфері льт ри.
Австрійці цьо о
ро план ють ор-
аніз вати в Києві
фотовистав ,
провести літера-
т рні з стрічі та
поставити спе -
та ль.

Ó÷îðà íà Õðåùàòèê,
36 çàâ³òàëè ãîñò³ ç Â³ä-
íÿ — äåëåãàö³ÿ ìåð³¿ íà
÷îë³ ç çàñòóïíèêîì ãî-
ëîâè ì³ñ³¿, ñåêðåòàðåì,
äèðåêòîðîì àâñòð³é-
ñüêîãî êóëüòóðíîãî ôî-
ðóìó Îëåêñàíäðîì Áà-
åðëüîì. Àâñòð³éö³â â³-
òàëà íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ
Ñâ³òëàíà Çîð³íà.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ âèñî-
êîïîñàäîâö³ îáãîâîðè-
ëè ïèòàííÿ ñï³âïðàö³ â
ñôåð³ êóëüòóðè. Âîñåíè
öüîãî ðîêó äî Êèºâà
ìàº ïðèáóòè ìåð Â³äíÿ.
Ïåðåä éîãî â³çèòîì êè-
ÿí ïëàíóþòü îçíàéîìè-
òè ç êóëüòóðîþ òà òðà-
äèö³ÿìè ñòîëèö³ Àâñò-
ð³¿. Îëåêñàíäð Áàåðëü

ïîïðîõàâ âèä³ëèòè îä-
íó ç³ ñòîëè÷íèõ ãàëåðåé
ïëîùåþ íå ìåíøå
140 êâ. ì äëÿ âèñòàâêè
ñâ³òëèí â³äåíñüêèõ
ïåéçàæ³â. “Ìàéñòåð,
ÿêèé çí³ìàâ âèçíà÷í³
ì³ñöÿ Â³äíÿ, çðîáèâ
ïîíàä 30 000 ôîòîãðà-
ô³é. Õîò³ëîñÿ, àáè õî-
÷à á ÷àñòèíó ç íèõ ïî-
áà÷èëè êèÿíè. Ó Â³äí³
öÿ âèñòàâêà ìàëà âåëè-
êèé óñï³õ”,— íàãîëî-
ñèâ ïàí Áàåðëü.

Àâñòð³éñüê³ ãîñò³ òà-
êîæ õî÷óòü ïîä³ëèòèñÿ
ç êèÿíàìè ë³òåðàòóðíè-
ìè íàäáàííÿìè. Âîíè
ïëàíóþòü âëàøòóâàòè â
ñòîëèö³ ôåñòèâàëü, íà
ÿêèé çàïðîñÿòü àâñò-
ð³éñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ

ïèñüìåííèê³â. Çóñòð³÷³
òðèâàòèìóòü ïðîòÿãîì
äâîõ-òðüîõ äí³â. Êíè-
ãîìàíàì, êîòð³ ëþáëÿòü
á³ëüøå ÷èòàòè, í³æ õî-
äèòè ïî âèñòàâêàõ, â³-
äåíö³ çàïðîïîíóþòü
äîäàòêè äî æóðíàëó
“Êðèòèêà”, â ÿêèõ ïðå-
çåíòóâàòèìóòü àâñòð³é-
ñüêó ë³òåðàòóðó.

Ïîñòàâëÿòü ó Êèºâ³ é
àâñòð³éñüêó ï’ºñó. Ñâ³ò-
ëàíà Çîð³íà çàïðîïîíó-
âàëà â³äåíöÿì äâà òåàò-
ðè òà ïîîá³öÿëà ïîðå-
êîìåíäóâàòè ðåæèñåðà
é òðóïó. É çàïðîñèëà
ãîñòåé âçÿòè ó÷àñòü ³ â
êè¿âñüêîìó ë³òåðàòóð-
íîìó ôåñòèâàë³, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ ó Ìèñòåöü-
êîìó àðñåíàë³ íàïåðå-

äîäí³ Äíÿ ì³ñòà —
22—25 òðàâíÿ. “Êîæíå
âèäàâíèöòâî ìàòèìå
ñâ³é ñòåíä, á³ëÿ ÿêîãî
ïèñüìåííèêè çìîæóòü
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñâî-
¿ìè ïðèõèëüíèêàìè”,—
ïîÿñíèëà ïàí³ Çîð³íà.

Âîíà çàïåâíèëà, ùî
ñòîëèöÿ íàäàñòü àâñò-
ð³éöÿì ïðèì³ùåííÿ
äëÿ ïðîâåäåííÿ êóëü-
òóðíèõ çàõîä³â. Äî ¿õ-
í³õ ïîñëóã — ãàëåðåÿ â
Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâ-
ð³, Ìîëîäèé òåàòð, Ìó-
çåé êíèãè òà äðóêàð-
ñòâà, Êè¿âñüêèé àêàäå-
ì³÷íèé òåàòð îïåðåòè
òîùî. Ñüîãîäí³ àâñò-
ð³éö³ çáèðàþòüñÿ îãëÿ-
íóòè îá³öÿí³ ïðèì³-
ùåííÿ

Де ан Києво-Мо илянсь ої бізнес-ш оли Павло Шеремета сподівається,
що новий прое т навчить раїнсь их ст дентів іна ше мислити й омфортно
поч ватися бізнес-середовищі
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Деле ація мерії з Відня об оворила льт рн співпрацю з начальни ом столично о
Головно о правління льт ри і мистецтв Світланою Зоріною
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу 

громадянці Процько Ірині Анатоліївні
у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування
житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул., Гвардійській, 1"а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 289/2123 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 
земельної ділянки громадянам 

Потабенку Віктору Васильовичу, 
Галасу Сергію Григоровичу

для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Передовій, 25 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 291/2125 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 Ïðîöüêî ²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ãâàðä³éñüê³é, 1-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïðîöüêî ²ðèí³
Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
Ç öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ãâàðä³éñüê³é, 1-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïðîöüêî ²ðèí³ Àíàòîë³-
¿âí³:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 14.02.2006 ¹ 19-1231, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 01.03.2006
¹ 1313, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
11.03.2006 ¹ 071/04-4-19/739, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
13.11.2006 ¹ 03-344/917-Â.

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-
íàì Ïîòàáåíêó Â³êòîðó Âàñèëüîâè÷ó, Ãà-
ëàñó Ñåðã³þ Ãðèãîðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ïåðåäîâ³é, 25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ïîòàáåíêó Â³ê-
òîðó Âàñèëüîâè÷ó, Ãàëàñó Ñåðã³þ Ãðèãî-
ðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 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.
Ïåðåäîâ³é, 25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, â òî-
ìó ÷èñë³:

— ãðîìàäÿíèíó Ïîòàáåíêó Â³êòîðó Âà-
ñèëüîâè÷ó — 1/2 â³ä 0,10 ãà;

— ãðîìàäÿíèíó Ãàëàñó Ñåðã³þ Ãðèãîðî-
âè÷ó — 1/2 â³ä 0,10 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ïîòàáåíêó Â³êòîðó Âàñè-
ëüîâè÷ó, Ãàëàñó Ñåðã³þ Ãðèãîðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3.4. 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 28.03.2005 ¹ 19-2290, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.09.2005 ¹ 071/04-4-
19/3531, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 10.08.2005 ¹ 5363, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 22.12.2006
¹ 03-18/1042-Â.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â 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 
Куріненку Володимиру Леонідовичу

у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Залужному, 38"в
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 290/2124 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-
äÿíèíó Êóð³íåíêó Âîëîäèìèðó Ëåîí³äî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëóæíîìó, 38-â ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êóð³íåíêó
Âîëîäèìèðó Ëåîí³äîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëóæ-
íîìó, 38-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êóð³íåíêó Âîëîäèìè-
ðó Ëåîí³äîâè÷ó:

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

3.2. 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.

3.3. 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.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)

³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 05.03.2004 ¹ 19-1985, â. î.
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êà-
ðÿ ì. Êèºâà â³ä 15.04.2004 ¹ 2662,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.11.2004
¹ 071/04-4-19/3976, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 16.02.2007
¹ 03-344/210-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòÿìè 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
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Про передачу громадянину 
Корнійцю Роману Павловичу 

у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Хортицькій, 11

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 292/2126 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Êîðí³éöþ Ðîìàíó Ïàâëîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Õîðòèöüê³é, 11 ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîðí³éöþ
Ðîìàíó Ïàâëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Õîðòèöüê³é, 11 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîðí³éöþ Ðîìàíó
Ïàâëîâè÷ó:

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

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

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

3.4. 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”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 25.01.2007 ¹ 19-
467 òà â³ä 01.02.2007 ¹ 09-691, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
28.08.2006 ¹ 5196, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 06.05.2006 ¹ 071/04-4-19/1444 òà â³ä
17.11.2006 ¹ 071/04-4-19/4036, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 06.12.2006
¹ 2868, ÊÏ ÑÓÏÏÐ â³ä 25.09.2006
¹ 8/1-1342, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 11.04.2007 ¹ 03-
344/626-Â.

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

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

â³ä 17.02.2004 ¹ 1007, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 24.02.2004 ¹ 071 /04-4-19/331, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
19.11.2004 ¹ 03-18/2156.

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
Захарченку Леоніду Миколайовичу 

у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Весняній, 28

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 294/2128 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 Êîâàëåíêî Ç³íà¿ä³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Âåñíÿí³é, 7-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîâàëåíêî Ç³-
íà¿ä³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Âåñíÿí³é, 7-à ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîâàëåíêî Ç³íà¿ä³ Ìè-
õàéë³âí³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 14.01.2004 ¹ 19-238, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà

Про передачу громадянці 
Коваленко Зінаїді Михайлівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Весняній, 7"а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 293/2127 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 Çàõàð÷åíêó Ëåîí³äó Ìèêîëàéîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Âåñíÿí³é, 28 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Çàõàð÷åíêó
Ëåîí³äó Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Âåñíÿí³é, 28 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Çàõàð÷åíêó Ëåîí³äó Ìè-
êîëàéîâè÷ó:

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

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

3.3. 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.

3.4. 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 14.01.2004 ¹ 19-294, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.02.2004 ¹ 071/04-4-
19/325, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 17.02.2004 ¹ 1005,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.12.2004 ¹ 03-18/549.

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 
Єфимищу Володимиру Івановичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Римського"Корсакова, 20 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 295/2129 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-
äÿíèíó ªôèìèùó Âîëîäèìèðó ²âàíîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðèìñüêîãî-Êîðñà-
êîâà, 20 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ªôèìèùó
Âîëîäèìèðó ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðèìñüêîãî-Êîð-
ñàêîâà, 20 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ªôèìèùó Âîëîäèìè-
ðó ²âàíîâè÷ó:

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

3.2. 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.
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Про передачу 
громадянці

Сулимі Ганні Олегівні 
у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Козацькій, 88 

у Голосіївському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 297/2131 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
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãðîìàäÿíèíó ªãîøèíó ªâãåíó Þõèìî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ñòðàòåã³÷íî-
ìó, 19 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ªãîøèíó
ªâãåíó Þõèìîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ñòðà-
òåã³÷íîìó, 19 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ªãîøèíó ªâãåíó
Þõèìîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âè-
ãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øè-
òè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 10.03.2005 ¹ 19-
1697, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 11.05.2005 ¹ 3199, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 05.04.2005 ¹ 071/04-4-
19/1398, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.12.2005 ¹ 03-
18/1552-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
громадянину 

Єгошину Євгену Юхимовичу 
у приватну власність земельної ділянки

для будівництва 
та обслуговування
житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
у пров. Стратегічному, 19

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 299/2133 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:

3.3. 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.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ 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 ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî

ñåðåäîâèùà â³ä 30.03.2006 ¹ 19-2484,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
23.01.2006 ¹ 354, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 07.12.2005 ¹ 071/04-4-19/5408, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 06.04.2007 ¹ 03-344/550-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíö³ Ñóõîìëèí Ìàð³¿ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 81-ã ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñóõîìëèí Ìà-
ð³¿ Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 81-ã ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñóõîìëèí Ìàð³¿ Îëåê-
ñ³¿âí³:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.09.2004 ¹ 19-
8972, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
27.08.2004 ¹ 071/04-4-19/2871, ãîëîâ-

íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.
Êèºâà â³ä 30.08.2004 ¹ 6415, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
02.04.2007 ¹ 03-344/452-Â.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ
äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øè-
òè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà, â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãðîìàäÿíö³ Ñóëèì³ Ãàíí³ Îëåã³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Êîçàöüê³é, 88 ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñóëèì³ Ãàí-
í³ Îëåã³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîçàöüê³é, 88 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñóëèì³ Ãàíí³ Îëåã³â-
í³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âè-
ãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øè-
òè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 10.06.2004 ¹ 19-
5124, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 07.03.2003
¹ 1460, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëî-
ã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
30.06.2004 ¹ 08-8-20/3636, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
29.12.2004 ¹ 03-18/2548-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âè-
ïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòÿìè 140, 143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
громадянці 

Сухомлин Марії Олексіївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель

і споруд на вул. Бродівській, 81"г
у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 298/2132 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:
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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      

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Ïîòð³éíå “ô³çêóëüò-óðà!”
Ó ñòîëè÷íèõ øêîëàõ ââåäóòü äîäàòêîâ³ óðîêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

За ініціативи місь ої влади в сіх
столичних ш олах з четвертої
чверті план ють ввести додат ові
ро и фіз льт ри. Втім, добрий
почин ви ли ає й спротив дея их
бать ів, я і вважають, що пере-
вантаження дітей принесе більше
ш оди, аніж ористі, а зміни в
навчальном процесі розпал
навчання мож ть ви ли ати до-
дат овий стрес.

Ó ðàìêàõ Ì³æãàëóçåâî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Êè¿â ñïîðòèâíèé” íà 2008 —
2011 ðîêè, ïðîåêò ÿêî¿ íåùîäàâíî ðîçãëÿ-
äàëè â ñòîëè÷í³é ìåð³¿, áóëî ïðèéíÿòî ð³-
øåííÿ ïðî çá³ëüøåííÿ â ñòîëè÷íèõ øêî-
ëàõ ê³ëüêîñò³ ãîäèí ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
ßêùî äîñ³ ó ñòàðøîêëàñíèê³â ïðîâîäèëè
ïî äâà óðîêè íà òèæäåíü, òî ç ÷åòâåðòî¿
÷âåðò³ ¿õ áóäå òðè. Ó ìîëîäøèõ êëàñàõ òðå-
ò³é óðîê ââåäåíî âæå äàâíî. Îêð³ì òîãî,
äëÿ ñïîðòèâíî¿ ìîëîä³ ö³ºþ ïðîãðàìîþ
ïåðåäáà÷åíî äîäàòêîâî â³äêðèòè 8 ñïîðò-
êëóá³â. 2008-é ìàº ñòàòè ðîêîì ñïîðòèâ-
íî-ìàñîâèõ çìàãàíü.

Íà äóìêó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³-
òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, òàê³ íîâîââåäåííÿ ìà-
þòü ï³äâèùèòè ðîëü ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ, ôîðìóâàòè â ä³òåé ðîçóì³ííÿ ïîòðåáè
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì. ×àñòî ìîëîäü îáèðàº
“àëüòåðíàòèâíå äîçâ³ëëÿ” — àëêîãîëü, íàð-
êîòèêè, êóð³ííÿ. Äîäàòêîâ³ ãîäèíè ô³ç-
êóëüòóðè, íà äóìêó ôàõ³âö³â, óáåçïå÷àòü
øêîëÿð³â â³ä íåãàòèâíîãî âïëèâó âóëèö³
òà çðîáëÿòü ¿õ çäîðîâ³øèìè. Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé ðîçïîâ³â, ùî â ïëàíàõ “îõîïèòè
çàíÿòòÿìè ç ô³çâèõîâàííÿ ó÷í³â ³ ñòóäåí-

ò³â, ÿê³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ âõîäÿòü äî ï³ä-
ãîòîâ÷î¿ òà ñïåö³àëüíî¿ ìåäè÷íèõ ãðóï”.

Òîðêíóòüñÿ çì³íè é ïåäàãîã³â — â÷èòå-
ëÿì ô³çêóëüòóðè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ “ÿêîñ-
ò³” òà âèçíà÷åííÿ ôàõîâîãî ð³âíÿ äîâå-
äåòüñÿ ñêëàñòè äåðæàâí³ ³ñïèòè é íîðìà-
òèâè ç ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.

Àëå â ö³º¿ ìåäàë³ º ³ çâîðîòíèé á³ê. Ñòî-
ëè÷íèì øêîëàì íèí³ áðàêóº â÷èòåë³â, çîê-
ðåìà é ô³çêóëüòóðè. Ó ìîëîäøèõ êëàñàõ
öåé ïðåäìåò äîâîë³ ÷àñòî âèêëàäàþòü íå-
ñïåö³àë³ñòè, êîòðèì, îêð³ì ðàíêîâî¿ çàðÿä-
êè, í³÷îãî ïîêàçàòè ä³òÿì. Ó÷èòåë³ ô³çêóëü-
òóðè ïåðåâàíòàæåí³, ïðàöþþòü íà 1,5 ñòàâ-
êè. Íåâèñîêèé çàðîá³òîê â³äâåðòàº ìîëîäü.
Çà ïîçàêëàñíó ðîáîòó äîïëà÷óþòü ëèøå 
2 ãðí 80 êîï. Òàêà âèíàãîðîäà, çâ³ñíî, íå

çàîõîòèòü çàéìàòèñÿ ç ä³òüìè ï³ñëÿ óðîê³â
òà âåñòè ñïîðòèâí³ ñåêö³¿. Áàòüêè æ ïîáî-
þþòüñÿ, ùî âèìóøåí³ ³ñïèòè ç³ ñïîðòèâ-
íèõ íîðìàòèâ³â âçàãàë³ çìóñÿòü ô³çêóëü-
òóðíèê³â çàäóìàòèñÿ, ÷è çàëèøàòèñÿ ¿ì
ïðàöþâàòè â øêîëàõ.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Ë³ë³¿

Ãðèíåâè÷, äîäàòêîâèé óðîê ô³çêóëüòóðè
âæå òðèâàëèé ÷àñ º ó 431-é äâàíàäöÿòè-
ð³÷ö³ ñòîëèö³. À ç íàñòóïíî¿ ÷âåðò³ â óñ³õ
ñòàðøèõ êëàñàõ äîäàäóòü ùå ïî îäíîìó
óðîêó ô³çâèõîâàííÿ. Ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè íàðàç³ ëàìàþòü ãîëîâè, ÿê éîãî âïè-
ñàòè â íàâ÷àëüí³ ïëàíè.

“Óðîêè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ìàþòü ñòàòè
îáîâ’ÿçêîâèìè, ¿õ ìàº áóòè íå ìåíøå, í³æ
òðè íà òèæäåíü. Íàðàç³ äîäàòêîâó ô³çêóëü-
òóðó ââåäåíî â 3 òèñ. 552 êëàñàõ ïî÷àòêî-
âî¿ øêîëè, 259 — ñåðåäíüî¿ òà 92 — ñòàð-
øî¿. Ìàëó ê³ëüê³ñòü ô³çãîäèí â îñòàíí³õ
ìîæíà ïîÿñíèòè äóæå ù³ëüíèì íàâ÷àëü-
íèì ïëàíîì. Òàì äëÿ íèõ ì³ñöÿ ïðîñòî
íåìàº, ³ ââîäÿ÷è äîäàòêîâèé óðîê, äîâå-
äåòüñÿ æåðòâóâàòè ³íøèì ïðåäìåòîì”,—
êàæå Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷.

Ïðîòè “ùåïëåííÿ” â òàêèé ñïîñ³á çäîðî-
âîãî ñïîñîáó æèòòÿ íåñïîä³âàíî âèñòóïèëè
áàòüêè ä³òåé. Íà äóìêó áàãàòüîõ ³ç íèõ, ðî-
çóìîâå ïåðåâàíòàæåííÿ â ïîºäíàíí³ ç ô³çè÷-
íèì ïðèíåñå á³ëüøå øêîäè, í³æ êîðèñò³.
Ìàòè 9-ð³÷íîãî Ìèêîëè Ëþáîâ Ãåðàñèìåí-
êî ñòâåðäæóº, ùî äîäàòêîâ³ óðîêè ô³çêóëü-
òóðè íå ðîçâ’ÿæóòü ïðîáëåìè ìàëîðóõëèâî-
ñò³ ä³òåé. “Ó áàãàòüîõ øêîëàõ ó÷í³ íå ò³ëü-
êè òðè÷³ íà òèæäåíü áóâàþòü íà óðîêàõ ô³ç-
êóëüòóðè, à é çàéìàþòüñÿ õîðåîãðàô³ºþ, â³ä-
â³äóþòü ð³çí³ ñïîðòèâí³ ñåêö³¿. Òðåáà äàòè
áàòüêàì ³ ¿õí³ì ä³òÿì ïðàâî âèð³øóâàòè, çà
ÿêîþ ïðîãðàìîþ íàâ÷àòèñÿ. Ïåðåâòîìà ïå-
ðåäóñ³ì ïîçíà÷èòüñÿ íà “ÿêîñò³” çàñâîºííÿ
ïðåäìåò³â”,— êàæå ïàí³ Ãåðàñèìåíêî

За ініціативи Київсь о о місь о о олови Леоніда Черновець о о в столиці план ється
сформ вати бан даних щодо потреби фахівцях ал зі фізичної льт ри і спорт , я ий
систематично оновлюватиметься. Це передбачено в рам ах реалізації Між ал зевої про-
рами “Київ спортивний” на 2008 — 2011 ро и, прое т я ої нещодавно роз лядали в Ки-
ївсь ій місь ій державній адміністрації.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Займатись на тренажерах завжди ці аво

Àíòèñàí³òàð³þ â ¿äàëüí³ 
ïðèõîâàòè íåìîæëèâî
Òàê ââàæàº äèðåêòîð ã³ìíàç³¿ ¹ 59 Òåòÿíà Àíòîíåíêî, 
êîòðà ïåðåâ³ðÿº ÿê³ñòü ïðîäóêò³â ñàìà

Ó çâ’ÿçêó ç ÷èñëåííèìè íàð³êàííÿìè
áàòüê³â íà ïîãàíå õàð÷óâàííÿ ó øêîëàõ,
ìèíóëîãî òèæíÿ ñòîëè÷íà ïðîêóðàòóðà
ðîçïî÷àëà ïîçàïëàíîâó ïåðåâ³ðêó óñ³õ çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ òà äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ñòî-
ëèö³. Óæå â 48 ç íèõ âèêðèòî ôàêòè íåíà-
ëåæíîãî çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â òà â³äñóò-
í³ñòü äîêóìåíòàö³¿, ùî çàñâ³ä÷èëà á ¿õíþ
ÿê³ñòü òà ïîõîäæåííÿ. Íàïðèêëàä, ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³, çà ñëîâàìè ïðåäñòàâ-
íèê³â ñàíåï³äåìñòàíö³¿, “çíàéøîâñÿ” äèò-
ñàäîê, äå ïðî ³ñíóâàííÿ ïåâíèõ ñàí³òàðíèõ
íîðì ïî÷óëè ÷è íå âïåðøå: çàíåäáàíå
óñòàòêóâàííÿ, áðóäí³ ñòîëè òà îäÿã ïåðñî-

íàëó òîùî. Â ³íøîìó ðàéîí³ øê³ëüíà ¿äàëü-
íÿ íå ìàëà äîêóìåíòàö³¿ íà ïðîäóêòè é
óãîä ç ï³äïðèºìñòâîì-ïîñòà÷àëüíèêîì.

Ó÷îðà “Õðåùàòèê” îñîáèñòî äîâ³äàâñÿ,
ÿê ³ ÷èì ãîäóþòü ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â, â³ä-
â³äàâøè øêîëó-ã³ìíàç³þ ¹ 59 Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà çàêëàäó Òåòÿíè
Àíòîíåíêî, æîäíîãî íàð³êàííÿ íà ÿê³ñòü
õàð÷óâàííÿ â³ä áàòüê³â íå áóëî. Ïàí³ Àí-
òîíåíêî ñêàçàëà “Õðåùàòèêó”, ùî àíòè-
ñàí³òàð³þ â ¿äàëüí³ ïðèõîâàòè íåìîæëèâî,
³ çàïåâíèëà, ùî îñîáèñòî ïåðåâ³ðÿº ÿê³ñòü
ïðîäóêò³â, ÿê³ íàäõîäÿòü äî øêîëè, êóø- òóº é ãîòîâ³ ñòðàâè. Áàòüê³âñüêèì êîøòîì

ó òóòåøíþ ¿äàëüíþ ïðèäáàëè íå³ðæàâ³þ÷³
ïîñóä òà ñòîëîâ³ ïðèáîðè, à çà áþäæåòí³
ãðîø³ — øåñòèêîíôîðêîâó ïëèòó, õîëî-
äèëüíèê òà êàðòîïëå÷èñòêó.

Ïàí³ Àíòîíåíêî òàêîæ êåðóº áðàêåðàæ-
íîþ êîì³ñ³ºþ, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü çà-
ñòóïíèêè òà øê³ëüíèé ³íñïåêòîð ç õàð÷ó-
âàííÿ. Âîíè ïðèéìàþòü ïðîäóêòè â³ä ÊÏ
“Øê³ëüíå õàð÷óâàííÿ”, ïåðåâ³ðÿþòü òåðì³-
íè ðåàë³çàö³¿, ÿê³ñòü ³ â³äïîâ³äí³ñòü ñóïðî-
â³äí³é äîêóìåíòàö³¿. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ ñêëàäàí-
íÿ àêòà âñå öå ïîòðàïëÿº äî õàð÷îáëîêó.

Çà ñëîâàìè ³íñïåêòîðà ç õàð÷óâàííÿ Íà-
òàë³¿ Áàáåíêî, ïðàâèëàìè äèòÿ÷îãî òà

øê³ëüíîãî õàð÷óâàííÿ çàáîðîíåíî âæèâà-
òè ñóáïðîäóêòè, çà âèíÿòêîì ïå÷³íêè ³
ÿçèêà, ð³÷êîâó ðèáó, êîï÷åííÿ, ãðèáè, ñî-
óñè, ìàéîíåçè, ïðîäóêòè øâèäêîãî àáî
øòó÷íîãî ïîõîäæåííÿ, ãàçîâàíó âîäó òà
êâàñ.

“Õðåùàòèê” íå ïîáà÷èâ ó ¿äàëüí³ àíòè-
ñàí³òàð³¿, íå áóëî é ïðîñòðî÷åíèõ ÷è ç³ïñî-
âàíèõ ïðîäóêò³â. Õîëîäèëüíå óñòàòêóâàí-
íÿ áóëî â ïîðÿäêó, âñå çáåð³ãàþòü òàì ó
â³äïîâ³äíèõ ì³ñöÿõ. “Õðåùàòèê” íàâ³òü
ñêóøòóâàâ ïîðö³þ äëÿ ó÷í³â 1 — 4 êëàñ³â.
Çà 5 ãðèâåíü øêîëÿð³ ñìàêóâàëè îâî÷åâèì
ñóïîì, â³äâàðåíèì ðèñîì ç ïå÷³íêîâîþ
êîòëåòîþ, ñàëàòîì  é ìîëîêîì íà äîäà÷ó
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Лілія ГРИНЕВИЧ, начальни Головно о правління освіти і на и КМДА:

— Сьо одні столиці 100% безплатним харч ванням забезпечені чні 1 — 4 ласів, ді-
ти із малозабезпечених сімей, сироти та діти, позбавлені бать івсь о о пі л вання, а та-
ож ті ш олярі, отрі потреб ють дієтично о харч вання. Звин вачення, б цімто через за-
альне подорожчання прод тів харч вання ш ільних їдальнях збільшено вартість страв
або зменшено їхню “ва ”, безпідставне. З ідно з нормами харч вання, затвердженими
постановою Кабінет Міністрів 2004 ро , жодн змін в раціон ш олярів вносити забо-
ронено. У 2008-м столична влада передбачила на харч вання на 30 млн рн більше бю-
джетних оштів, ніж торі . Тож завдя и цьом діти отрим ватим ть і надалі збалансова-
не та здорове харч вання попри б дь-я і підвищення цін на прод ти.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Столична про рат ра мин ло о тижня перевірила я ість і безпеч-
ність харч вання ш ільних їдальнях. У 48 за ладах виявлено чис-
ленні пор шення. Втім, по и триває слідство, даних про ш оли та
рез льтати рейд не роз олош ють. Ш ільні їдальні санепідемстанція
звин вач є недотриманні норм збері ання прод тів та реалізації
прострочених харчів. Учора "Хрещати " поб вав їдальні ш оли- ім-
назії № 59 Голосіївсь о о район .

Діти олос ють ривнею за я існе харч вання в ш ільній їдальні
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Îêñàíà ªËÌÀÍÎÂÀ: “Ãðîø³ — ðîçóìíà ³ñòîòà,
ÿêà íå ëþáèòü áåçãëóçäèõ ð³øåíü”
Ãîëîâà ãðóïè êîìïàí³é FIM òà íîì³íàíò íà çâàííÿ “Ëþäèíà ðîêó” 
â ãàëóç³ ìåíåäæìåíòó — ïðî îçíàêè ñïðàâæíüîãî óïðàâë³íöÿ
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо о ро звання "Людина ро-
" прис дж ватим ть п'яте. За

цей час зросла іль ість номіна-
цій та претендентів на почесне
звання. Вперше Київсь ий
медіахолдин — енеральний
партнер цієї про рами. "Хреща-
ти " починає знайомити читачів
із цьо орічними номінантами.

— ×è âïåðøå âàñ âèñóíóëè íà òàêå çâàííÿ?
— Áóëî äîñèòü áàãàòî ð³çíèõ íîì³íàö³é, ³

â íèõ íîì³íóâàëàñÿ íå ÿ, à êîìïàí³ÿ, çà ð³ç-
íèìè ïðîô³ëÿìè àêòèâíîñò³. Òîð³ê ìè îäåð-
æàëè “Çîëîòó ôîðòóíó”, àëå, ÷åñíî êàæó-
÷è, íå ïàì’ÿòàþ, çà ùî ñàìå. Ó òàêèõ çàõî-
äàõ ïðèºìíî áóòè õî÷ áè é ó÷àñíèêîì, àäæå
ïåðåìîãà — öå ëèøå âèá³ð òèõ, õòî ïðèé-
ìàº ð³øåííÿ. ×àñîì íå çðîçóì³ëî, â³ä ÷îãî
ö³ ð³øåííÿ çàëåæàòü. Íå çíàþ, ÷è âàðòî ïðî
öå ãîâîðèòè, àëå íå âñ³ìà íîì³íàö³ÿìè âàð-
òî ïèøàòèñÿ, ñêàæ³ìî, òèìè, ÿê³ ìîæíà êó-
ïèòè. Àêö³ÿ “Ëþäèíà ðîêó” — íå ç òàêèõ,
âîíà âæå çáóëàñÿ, öå ëåãêî äîâåñòè õî÷à á
òðèâàë³ñòþ ¿¿ ³ñíóâàííÿ. Çâè÷àéíî, âèñó-
íåííÿ ò³øèòü ñàìîëþáñòâî, àëå ìåí³ ïðè-
ºìí³øå, êîëè íîì³íóþòü êîìïàí³þ àáî ïðî-
åêò.

— Ùî äëÿ âàñ îçíà÷àº ïîíÿòòÿ “õîðîøèé
ìåíåäæåð”?

— Íàñàìïåðåä öå ðåçóëüòàòèâíèé ìåíå-
äæåð. Ç îäíîãî áîêó, ïðèºìíî, ùî íîì³íó-
âàëè îñîáèñòî ìåíå, à ç ³íøîãî,— äóìàþ, öå
á³ëüøå ñòîñóºòüñÿ âñ³º¿ êîìïàí³¿ òà êîìàí-
äè, ÿêà º ¿¿ ðåçóëüòàòèâíèì öåíòðîì. Ìåíå-
äæåð íå ìîæå áóòè íåïîâ’ÿçàíèì ç ê³íöåâèì
ðåçóëüòàòîì, àäæå â³í íå òåîðåòèê. Ðåçóëü-
òàò — ãîëîâíèé êðèòåð³é éîãî ðîáîòè.

— ßê ðîçìåæîâóºòå ä³þ òà òåîð³þ â ñâî¿é
ä³ÿëüíîñò³?

— ß çàâæäè êàæó: ðîçáåð³ìîñÿ, ÷è ìè ö³í-
í³ ÿê ñïåö³àë³ñòè, êîòð³ äàþòü ïîðàäè, ÷è
ÿê ìåíåäæåðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåçóëüòà-
òè. Äëÿ êåð³âíèêà âàæëèâî äóæå ÷³òêî âè-
çíà÷èòè, êóäè â³í ðóõàºòüñÿ, òîáòî äàòè â³ä-
ïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ é ðåçóëüòà-
òó. Ï³ñëÿ öüîãî ïðèéìàòè ïëàí ä³é ³ ð³øåí-
íÿ. ßêùî õòîñü íå ðîçóì³º: ñïåö³àë³ñò â³í
÷è ìåíåäæåð, ïî÷èíàºòüñÿ äèñêóñ³ÿ íà øëÿ-
õó, ÿêà ðîçõèòóº òåáå ³ íå äàº ïðèéìàòè ð³-
øåííÿ. Öå íåïðèïóñòèìî ó ðîáîò³.

— Ñê³ëüêè ÷àñó êåðóºòå êîìïàí³ºþ?
— Ó á³çíåñ³ ÿ ç 1991 ðîêó. Çà ïëå÷èìà ìàþ

FIM, ÿê³é óæå 7 ðîê³â, öå òðåòÿ âåëèêà
ñòðóêòóðà, ÿêó î÷îëþþ.

— ×îãî íå âèñòà÷àº ìåíåäæåðàì, ùîá áóòè
ðåçóëüòàòèâíèìè?

— Çíàíü ïåðåäóñ³ì. Ïðîôåñ³îíàë³çì éäå
â³ä òèõ çíàíü, ÿê³ íàáóâàþòü ó íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ. Ïîò³ì ¿õ ï³äòâåðäæóþòü ïðàêòè-
êîþ, àäæå öå ïåâíèé äîñâ³ä. Ó ìîºìó ðîçó-
ì³íí³, ãîëîâíèé äîñâ³ä — öå íå ïåðåìîãè,
àäæå âîíè ðîçñëàáëþþòü. Íàñòàº ÷àñ, êîëè
òè ðîçóì³ºø, ùî ïîðàçêè ñòàþòü äæåðåëîì
ìóäðèõ äóìîê. Çóïèíÿºøñÿ, çàìèñëþºøñÿ,
ðîáèø âèñíîâêè, ïðèéìàºø ð³øåííÿ ³ ðó-
õàºøñÿ äàë³.

— Òîáòî íèí³ íà ðèíêó ïðîáëåìà ç êàäðà-
ìè?

— Òàê. Êð³ì òîãî, ðèíîê äóæå ìîëîäèé,
êðà¿í³ ò³ëüêè 17 ðîê³â — öå â³ê ï³äë³òêà. Ó
á³ëüøîñò³ á³çíåñ³â â Óêðà¿í³ íèí³ òàêà ôàçà,
êîëè çàñíîâíèêè, ÿê³ áóëè é êåð³âíèêàìè,
íàìàãàþòüñÿ ïîêèíóòè êð³ñëî ìåíåäæåðà,
ïåðåñ³âøè ó êð³ñëî âëàñíèêà. Öå — òÿæêèé
òà áîëþ÷èé ïðîöåñ ³ äëÿ îñîáè, ³ äëÿ âñ³º¿
êîìïàí³¿. Òîìó ùî òðåáà îñÿãíóòè ìåòó, ÿêó
òè ñòàâèø, äåëåãóâàòè ïîâíîâàæåííÿ òà àíà-
ë³çóâàòè òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, íå âòðà÷àþ÷è
ðîçóì³ííÿ òîãî, êóäè ðóõàºòüñÿ âåñü öåé ïðî-
öåñ. Óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿ â³äðèâàþòüñÿ â³ä

ìàòåðèíñüêî¿ óòðîáè, íàìàãàþ÷èñü ðóõàòè-
ñÿ ñàìîòóæêè. Àëå öå ìîæëèâî ò³ëüêè òîä³,
êîëè âèçð³º ïåâíèé ïóë óïðàâë³íö³â — ìå-
íåäæåð³â, çäàòíèõ ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³-
øåííÿ ³ êåðóâàòè ðèçèêàìè, áåðó÷è äî óâà-
ãè, ÿêèé ðåçóëüòàò õî÷å îòðèìàòè âëàñíèê.

— Öå ïîâ’ÿçàíî ç ïèòàííÿìè â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³?

— ßñíà ð³÷. Ðîçâèíóò³ ðèíêè º ïðèêëà-
äîì ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî òàêå â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. Â Óêðà¿í³ ìèíóëî çàìàëî ðîê³â äëÿ òî-
ãî, ùîá ëþäè íàâ÷èëèñÿ ãðàìîòíî îáõîäè-
òèñÿ ç öèìè ïîíÿòòÿìè. Êð³ì òîãî, íå âñ³
óñâ³äîìëþþòü ð³âåíü ðåàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ áåç îãëÿäàííÿ íà òå, ùî çàïèñàíî ó ïî-
ñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿.

— ßê³ ùå ïðîáëåìè ñòîñóþòüñÿ ³íâåñòèö³é-
íîãî òà äåâåëîïåðñüêîãî ðèíê³â?

— Ïåðø³ ïîçèòèâí³ ñïëåñêè íà ðèíêó äà-
ëè ïî÷àòîê äåìàãîã³¿. Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â
ìè ÷óºìî, ùî â êðà¿í³ ÷óäîâèé ³íâåñòèö³é-
íèé êë³ìàò. Àëå ãðîø³ — ðîçóìíà ³ñòîòà, ÿêà
íå ëþáèòü áåçãëóçäèõ ð³øåíü. Òîáòî, ÿêùî
òè íå â çìîç³ óòðèìàòè ¿õ (à ºäèíèé ñïîñ³á
äëÿ öüîãî — ìàòè ðåçóëüòàò), âîíè ïîêèäà-

þòü òåáå. Òàê îñü ðîçìîâè ïðî õîðîøèé ³í-
âåñòèö³éíèé êë³ìàò ðîçñëàáèëè ïðîôåñ³éíå
ñåðåäîâèùå ó ö³é êðà¿í³. Ìè ââàæàëè, áó-
ö³ìòî ìîæíà çàéìàòèñÿ íå á³çíåñîì, à äå-
ìàãîã³ºþ. Öå áóëà ïåâíà â³ðà ó êàçêó, ê³íåöü
ÿêî¿ áóâ íåçðîçóì³ëî äå. Àëå ïðîãðàø âèòâå-
ðåæóº ëþäèíó, à êðèçà âèòâåðåæóº ðèíîê.

— ßê³ ó âàñ íàéáëèæ÷³ ïëàíè?
— Ñüîãîäí³ äëÿ íàñ çàâåðøèâñÿ ïåâíèé

ïåð³îä. Ìè ïîâèíí³ ïåðåãëÿíóòè íàø³ çàâ-
äàííÿ, ïðîàíàë³çóâàòè ðåçóëüòàòè òà ïî-íî-
âîìó íàñòðî¿òè ³íñòðóìåíò. Îðãàí³çàö³éíà
ñòðóêòóðà — öå í³ùî ³íøå, ÿê ³íñòðóìåíò äëÿ
äîñÿãíåííÿ ìåòè. Íèí³ ìè íàëàøòîâóºìîñÿ
íà çàâäàííÿ íàñòóïíèõ ïåð³îä³â. Òóò âàæëè-
âî íå çàïëóòàòèñÿ ó íîâèõ ìîæëèâîñòÿõ, ÿê³
ç òàêîþ ùåäð³ñòþ íàì ïðîïîíóº ðèíîê êîí-
ñóëüòàíò³â ³ òåõíîëîã³é. Êîëè ðóõàºøñÿ â
íîãó ç ÷àñîì, âàæëèâî ñòåæèòè, ùî ó öüî-
ìó ÷àñ³ â³äáóâàºòüñÿ. Öå ïîòð³áíî àíàë³çó-
âàòè, àáè íå ïî÷àòè âèíàõîäèòè âåëîñèïåä.
Òîìó ùî, êîëè òè ïî÷íåø öå ðîáèòè, õòîñü
â³çüìå âæå ãîòîâèé ³ ïî¿äå øâèäøå. Ó êîæ-
íîìó ðàç³ íàøà êîìïàí³ÿ çíàº, êóäè ðóõà-
ºìîñÿ, ³ â³äêðèþ âàì òàºìíèöþ: äëÿ öüîãî
ìè âæå çíàéøëè íàä³éíîãî ïàðòíåðà

Áàíêè ïðîäàþòüñÿ “ç³ ñêðèïîì”
Ïîòî÷íèé ð³ê íå çá³ëüøèòü íàäõîäæåíü â³ä ðåàë³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ ô³íóñòàíîâ

Ó ÷åòâåð âëàñíèê “Ïàðòíåð-
áàíêó” Îëåêñ³é Ñàâ÷åíêî ñïðîñ-
òóâàâ ñêàíäàëüíó ³íôîðìàö³þ
ñòîñîâíî ïðîäàæó ñâîº¿ ô³íàíñî-
âî¿ óñòàíîâè. Â³í ïîÿñíèâ, ùî
äëÿ öüîãî áàíê ïîâèíåí ïðîéòè
òðèð³÷íèé àóäèò, à â³í ³ñíóº ëè-
øå ï³âòîðà ðîêó. Åêñïåðòè çàçíà-
÷àþòü, ùî ñüîãîäí³ áóëî á íåâè-

ã³äíî ïðîäàâàòè öåé áàíê, àäæå
â³í ïîêè ùî âõîäèòü äî ÷åòâåð-
òî¿ ãðóïè çà âåëè÷èíîþ àêòèâ³â ³
ìàº ìåíø í³æ 50 % ÷àñòêó â³ä ô³-
çè÷íèõ îñ³á ó ðåãóëÿòèâíîìó êà-
ï³òàë³. Çà äàíèìè ðàäíèêà ãîëî-
âè íàãëÿäîâî¿ ðàäè “Ïàðòíåð-
áàíêó” Îëåíè Ãðèøêî, éîãî âàð-
ò³ñòü ñòàíîâèëà á íå á³ëüøå 2,7

êàï³òàëó, õî÷à çà òîð³øí³ìè óãî-
äàìè ç ïðîäàæó óêðà¿íñüêèõ áàí-
ê³â ³íîçåìíèì ³íâåñòîðàì êîåô³-
ö³ºíòè äîõîäèëè äî 5,9 êàï³òàëó.

Òàê, íàéäîðîæ÷îþ óãîäîþ 2007
ðîêó ñòàâ ïðîäàæ “Óêðñîöáàí-
êó”, ùî âõîäèòü äî ãðóïè íàé-
á³ëüøèõ, çà êëàñèô³êàö³ºþ Íàö-
áàíêó, ³òàë³éñüê³é UniCreditGr-
roup çà $ 2,2 ìëðä (êîåô³ö³ºíò
ñòàíîâèâ 5,6). Íàäàë³, ÿê ïîâ³äî-
ìèâ ãîëîâíèé êåðóþ÷èé Uni-
CreditGrouð Àëåññàíäðî Ïðîôó-
ìî, UniCreditBank òà “Óêðñîö-
áàíê” ç³ëëþòüñÿ â ºäèíó þðèäè÷-
íó ñòðóêòóðó çã³äíî ç ïëàíîì,
ÿêèé ðîçðîáëÿòü çà äâà ì³ñÿö³.

Ùå äâ³ òîð³øí³ óãîäè â³äçíà-
÷èëèñÿ âèñîêèì êîåô³ö³ºíòîì òà
ñóìîþ. Ñòîâ³äñîòêîâ³ ïàêåòè àê-
ö³é ÒÀÑ-Êîìåðöáàíêó ³ ÒÀÑ-²í-

âåñòáàíêó ïðèäáàâ øâåäñüêèé
Swedbank çà $ 685 ìëí, ïðè÷îìó
êîåô³ö³ºíò ñòàíîâèâ 4,3. Çà 5,1
êàï³òàëó âëàñíèê áàíêó “Ôîðóì”
Ëåîí³ä Þðóøåâ ïðîäàâ 60 % àê-
ö³é (ïåðøà ãðóïà) í³ìåöüêîìó
Comerzbank, ïðè öüîìó ñóìà óãî-
äè ñÿãíóëà $ 600 ìëí.

Â³ä ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî ðîêó
³íîçåìí³ ³íâåñòîðè ïðèäèâèëèñÿ
äî òðüîõ óêðà¿íñüêèõ ô³íàíñîâèõ
óñòàíîâ. Øâåäñüêà êîìïàí³ÿ ç
óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè East Capital
Explorer äîìîâèëàñÿ ïðî êóï³âëþ
9,98 % àêö³é “Ï³âäåííîãî”, âëàñ-
íèé êàï³òàë ÿêîãî íà 1 æîâòíÿ
2007 ðîêó äîð³âíþâàâ $ 136,2 ìëí.
Áàíê íàëåæèòü äî äðóãî¿ ãðóïè.

Êð³ì òîãî, íàðàç³ Êðåäèòïðîì-
áàíêîì (ïåðøà ãðóïà) çàö³êàâè-
ëèñÿ âëàñíèêè ôðàíöóçüêîãî

áàíêó Societe Generale, ÿêèé, çà
íåîô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ãîòî-
âèé âèêëàñòè $ 600 ìëí çà 75 %
éîãî àêö³é. Òàêèì ÷èíîì, êîåô³-
ö³ºíò ìîæå ñÿãíóòè 4,5 êàï³òàëó
áàíêó. Ïðîòå ñàìå öÿ óãîäà çàëè-
øàºòüñÿ ï³ä ïèòàííÿì, àäæå So-
ciete Generale çìîæå çä³éñíèòè ¿¿
ò³ëüêè â ðàç³ äîäàòêîâî¿ åì³ñ³¿ íà
5,5 ìëðä ºâðî. Öå ìàº ïîêðèòè
âèäàòêè â³ä ô³íàíñîâî¿ êðèçè, ÿê³
ñòàíîâèëè äëÿ ôðàíöóçüêîãî áàí-
êó 2 ìëðä ºâðî. Âîäíî÷àñ Êðå-
äèòïðîìáàíê º äðóãèì çà çíà÷ó-
ù³ñòþ îá’ºêòîì ïîêóïêè â Óêðà-
¿í³ äëÿ National Bank of Greece.

Óò³ì, åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü,
ùî ïðîòÿãîì 2008 ðîêó áàíêè
ïðîäàâàòèìóòü íå á³ëüø ÿê çà 4,6
êàï³òàëó, à çàãàëüíèé îáñÿã óãîä
ñòàíîâèòèìå ìàéæå $ 3 ìëðä

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Почато ро виявився а тивним для власни ів раїн-
сь их фінансових станов, я ими заці авилися іноземні
інвестори. Е сперти про ноз ють, що протя ом 2008
ро за альний обся од в У раїні з продаж бан ів
ся не майже $ 3 млрд. Найдорожчою одою 2007- о
став продаж "У рсоцбан ", що входить до р пи най-
більших за ласифі ацією Нацбан .
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Ðîòòåðäàìñüêèé
ùîäåííèê

Ñâ³òëàíà ÇÈÍÎÂ’ªÂÀ
ê³íîïðîäþñåð

Íà ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü
ó Ðîòòåðäàì³ ÿ ïî¿õàëà ÿê êî-ïðî-
äþñåð äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó
Ñåðã³ÿ Ëîçíèö³ “Ðåâþ” (â îðèã³-
íàë³ “Ïðåäñòàâëåíèå”). Öå í³-
ìåöüêî-ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèé
ïîâíîìåòðàæíèé äîêóìåíòàëüíèé
ô³ëüì, ñòâîðåíèé çà ðàäÿíñüêîþ
ïðîïàãàíäèñòñüêîþ õðîí³êîþ
1950—1960-õ ðîê³â. Ó Ðîòòåðäàì³
ô³ëüì ïîêàçàëè ó ïîçàêîíêóðñí³é
ïðîãðàì³, àäæå öå ôåñòèâàëü ³ãðî-
âîãî ê³íî. Êè¿âñüê³é ãëÿäà÷ ìàòè-
ìå çìîãó ïåðåãëÿíóòè ñòð³÷êó íà
ôåñòèâàë³ “Êîíòàêò”.

Âëàñíå, óêðà¿íñüêà ó÷àñòü ó
öüîìó ïðîåêò³ ñòàëà ìîæëèâîþ
çàâäÿêè òîìó, ùî ìåíå, óêðà¿í-
ñüêîãî ïðîäþñåðà, ï³äòðèìàâ
Ôîíä ³ìåí³ Ãóáåðòà-Áàëñà, êîò-
ðèé º ÷àñòèíîþ ³íôðàñòðóêòóðè
Ðîòòåðäàìñüêîãî ôåñòèâàëþ. Ñà-
ìå öåé ôîíä òîð³ê íàäàâ ´ðàíò
äëÿ çéîìîê äåáþòíîãî ô³ëüìó
ªâè Íåéìàí “Á³ëÿ ð³÷êè”. Âçà-
ãàë³ òàê³ ñòðóêòóðè (êð³ì Ôîíäó
Ãóáåðòà-Áàëñà, ìîæó íàçâàòè ùå
Ôîíä ßíà Ôðàéìàíà) — öå íà-
ä³éíå, õî÷à é íå íàäòî äîñòóïíå
äæåðåëî ô³íàíñóâàííÿ àâòîð-
ñüêîãî ê³íî êðà¿í “òðàíçèòíîãî
ñòàíó”. Ñàìå äî íèõ çàðàõîâóþòü
Óêðà¿íó ðàçîì ³ç àôðèêàíñüêèìè
òà àç³éñüêèìè äåðæàâàìè.

Öüîãî ðîêó â Ðîòòåðäàì³ ïîáó-
âàëè òðè óêðà¿íñüê³ êàðòèíè.
Êð³ì “Ðåâþ”, öå “Äâà â îäíîìó”
Ê³ðè Ìóðàòîâî¿ òà “Las Meninas”
²ãîðÿ Ïîäîëü÷àêà. Ðåæèñåðñüêèé
äåáþò õóäîæíèêà Ïîäîëü÷àêà â
àðòõàóçíîìó ê³íî — ïåðøèé ó íà-
ø³é ³ñòîð³¿ ô³ëüì-ó÷àñíèê êîí-
êóðñíî¿ ïðîãðàìè Ðîòòåðäàìà. Íà
ìîþ äóìêó, öå äóæå ã³äíèé ñòàðò:
“Ìåí³íè” — ñïðàâä³ àðòèñòè÷íà
ðîáîòà, òîíêà é çàäóøåâíà åêçèñ-
òåíö³éíà äðàìà. ×óäîâèé çâóê,
âðàæàþ÷à îïåðàòîðñüêà ðîáîòà
Ñåðã³ÿ Ìèõàëü÷óêà.

Ñàì Ðîòòåðäàìñüêèé ôåñòèâàëü
îñîáèñòî ìåí³ íàãàäàâ âåëèêèé
ïîðò — óñå ðóõàºòüñÿ, êðóòèòüñÿ,
ëþäñüê³ ïîòîêè ïåðåëèâàþòüñÿ ç
çàëó äî çàëó. Óÿâ³òü ñîá³: ó íåâå-
ëèêîìó çà êè¿âñüêèìè ìàñøòàáà-
ìè ì³ñò³ ïåðåãëÿäè â³äáóâàþòüñÿ
îäíî÷àñíî ìàéæå íà òðèäöÿòè
ìàéäàí÷èêàõ! Òà õ³áà ò³ëüêè ïå-
ðåãëÿäè! ×îãî âàðòà, ïðèì³ðîì,
îäíà ëèøå äèñêóñ³ÿ ì³æ Éîñîì
Ñòåëë³í´îì òà Îëåêñàíäðîì Ñî-
êóðîâèì ïðî çàãàäêó ñëîâ’ÿíñüêî¿

äóø³ (Ñòåëë³í´ ³ ó Ðîòòåðäàì³
ç’ÿâèâñÿ, çâ³ñíî, ³ç ñâîºþ “Äóø-
êîþ”). Äîäàéòå äî öüîãî ùå ìîæ-
ëèâ³ñòü êóïóâàòè ðàðèòåòí³ êàð-
òèíè íà äèñêàõ — äî ñüîãîäí³ ÿ
íå ìîæó íàò³øèòèñÿ àëüáîìîì
íàéêðàùî¿ ãîëëàíäñüêî¿ äîêó-
ìåíòàë³ñòèêè çà îñòàíí³õ äâà-
äöÿòü ðîê³â. Äå öÿ äîêóìåíòàë³ñ-
òèêà, äå ö³ àëüáîìè ó íàñ — ãîë-
ëàíäñüê³ òàêîæ, àëå íàñàìïåðåä
íàø³, óêðà¿íñüê³?

ß äèâèëàñÿ íà âñå öå ðîçìà¿ò-
òÿ ³ ìð³ÿëà, ÿê òóò, ó Ðîòòåðäàì³,
ïîêàçóâàòèìóòü óêðà¿íñüêå ê³íî.
²ãðîâå, äîêóìåíòàëüíå, ó êîíêóð-
ñ³ òà ïîçà êîíêóðñîì. Í³÷îãî íå-
ìîæëèâîãî — òðåáà ëèøå, ùîá â
Óêðà¿í³ çàïóñêàëè ó âèðîáíèöòâî
íå äâ³-òðè êàðòèíè íà ð³ê, à ïðè-
íàéìí³ âäåñÿòåðî á³ëüøå. À òèì,
õòî ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî ô³-
íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè òèõ ÷è òèõ
ðåæèñåð³â, òðåáà óì³òè ðîçð³çíÿ-
òè ïîñåðåäí³ñòü ³ òàëàíò.

Õî÷à íå òàê óñå â íàñ ïîãàíî.
Ïðèíàéìí³ ùîñü ïîòðîõó çðóøè-
ëî îñòàíí³ì ÷àñîì: îñü óæå é ó
Äåðæñëóæá³ ê³íåìàòîãðàô³¿ ç’ÿâè-
ëàñÿ âàðòà ïîâàãè ïðîãðàìà ï³ä-
òðèìêè àâòîðñüêîãî ê³íî. Ä³ñòà-
òè ï³äòðèìêó, äî ñëîâà, ìàº öüî-
ãî ðîêó ³ Ñåðã³é Ëîçíèöÿ. Íà-
ðåøò³ ðåæèñåðà ô³íàíñóâàòèìóòü
íå ëèøå ðîñ³ÿíè, í³ìö³, ôðàíöó-
çè òà ãîëëàíäö³. ßêùî òàê ï³äå,
ìîæå, öÿ ÿñêðàâî îáäàðîâàíà ëþ-
äèíà òàêè ïîâåðíåòüñÿ â Óêðà-
¿íó. Íèí³ æ Ñåðã³é æèâå òà çí³-
ìàº ó Ôðàíö³¿, à âåñü çàõ³äíèé ê³-
íåìàòîãðàô³÷íèé ñâ³ò çíàº éîãî
ÿê “êëàñèêà ðîñ³éñüêîãî äîêó-
ìåíòàëüíîãî ê³íî”. À âò³ì, ùå íà
òîð³øíüîìó “Êîíòàêò³” ó Êèºâ³,
îòðèìóþ÷è ¥ðàí-ïð³ çà ô³ëüì
“Áëîêàäà”, â³í ïðèâñåëþäíî çà-
ÿâèâ ïðî íàì³ð ïîâåðíóòèñÿ â
Óêðà¿íó. À ìåí³ òèìè æ äíÿìè
ç³çíàâñÿ: “Òóò ÿ ìîæó ñ³ñòè ó ìàð-
øðóòêó é âèéòè ç íå¿ ç ãîòîâèì
ô³ëüìîì”.

ßêùî Ëîçíèöÿ çí³ìå ñâ³é
ô³ëüì ïðîòÿãîì ðîêó, ïåðåêîíà-
íà: ìè çíîâó áóäåìî ó Ðîòòåðäà-
ì³, â Áåðë³í³, ó Êàíí³, ó Âåíåö³¿.
Íà ùàñòÿ, Óêðà¿íà ñüîãîäí³ âæå
ìàº ³ìåíà — ðîñ³éñüêèé ôðàíöóç
Ñåðã³é Ëîçíèöÿ º ò³ëüêè îäíèì ç
öüîãî ïåðåë³êó,— êîòð³ áóêâàëü-
íî ïðèðå÷åí³ íà óâàãó ôåñòèâàë³â.
Àáè ò³ëüêè ùàñëèâà òåíäåíö³ÿ —
ï³äòðèìóâàòè ç áîêó äåðæàâè
íàéêðàùå â³ò÷èçíÿíå ê³íî — ïå-
ðåòâîðèëàñÿ íà ñòàá³ëüíèé ïðî-
öåñ, à íå ç³éøëà íàí³âåöü

London Fashion
Week. Äåíü äðóãèé
Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Др ий день лондонсь о о
Тижня моди відб вся під
зна ом John Rocha,
Jasper Conran, Eley Kishi-
moto та без мовно о хед-
лайнера Paul Smith. Свої
оле ції модним рити-
ам, баєрам та пресі про-
демонстр вали та ож Sin-
ha-Stanic, PPQ, Emma
Cook, Amanda Wakeley та
Louise Goldin. Рожевий та
жовтий ольори від Джо-
на Роша, абстра ціоніст-
сь і мотиви та см асті
т анини в одязі від Кіши-
мото, без мовно, стан ть
трендами наст пно о
осінньо-зимово о сезон .

Ç ñàìîãî ðàíêó ñâîþ êîëåêö³þ
ïðåäñòàâèâ John Rocha. Ïîêàç
ñòàâ ïðèºìíèì ñþðïðèçîì äëÿ
øàíóâàëüíèê³â âèñîêî¿ ìîäè —
çàçâè÷àé äèçàéíåð íàäàº ïåðåâà-
ãó á³ëî-÷åðâîíî-÷îðí³é ãàì³, àëå
öüîãî ðàçó â³í ìàéæå øîêóâàâ
ìîäíèõ êðèòèê³â âêðàïëåííÿìè
äî êîëåêö³¿ ÿñêðàâèõ â³äò³íê³â,
íàïðèêëàä, ðîæåâîãî òà æîâòîãî.
Öå íå ëèøå ïîì³òíî ïîæâàâèëî
âèòðèìàíèé ïîêàç, à é ñâ³ä÷èëî
ïðî åâîëþö³þ ó òâîð÷îñò³ ìàéñ-
òðà. Íà ðÿñíèõ ñï³äíèöÿõ — øàð
÷îðíî¿ âèøèâêè, ó öüîìó Rocha
çàëèøèâñÿ â³ðíèì ñîá³.

Ìîäíèé êðèòèê Õ³ëàð³ Îëåê-
ñàíäð áóëà ó çàõâàò³ â³ä ïîáà÷å-
íîãî. “ß íå î÷³êóâàëà ïîáà÷èòè
òàê³ êîëüîðè,— ç³çíàëàñÿ ïàí³
Îëåêñàíäð.— Àëå êîëåêö³ÿ ìåí³
äóæå ñïîäîáàëàñÿ!” Ñàì John
Rocha ç³çíàâñÿ ó ³íòåðâ’þ, ùî çà
íàòõíåííÿì ¿çäèâ ó Êèòàé — ï³-
çíàâàâ ñõ³äíó êóëüòóðó, ñàìå âî-
íà ³ ñïðàâèëà íà íüîãî êîëîñàëü-
íå âðàæåííÿ. Îñîáèñòèìè åìî-
ö³ÿìè êóòþð’º ³ ïîä³ëèâñÿ ³ç øà-
íóâàëüíèêàìè ìîäè.

Êîëåêö³ÿ â³ä Jasper Conran â³ä-

ð³çíÿëàñÿ ðîçìà¿òòÿì êîëüîð³â —
êð³ì êëàñè÷íèõ ÷îðíîãî, ÷åðâîíî-
ãî òà á³ëîãî, â³í ïðåäñòàâèâ áë³äî-
ðîæåâ³, ì’ÿòíî-çåëåí³ òà êîðè÷íå-
â³ ìîäåë³ îäÿãó. Âçóòòÿ íà ìàíå-
êåííèöÿõ áóëî âèíÿòêîâî íà íèçü-
êèõ ï³äáîðàõ, à íà ãîëîâ³ ó äåÿêèõ
êðàñóâàëèñÿ ìàëåíüê³ êàïåëþøêè
ç ï³ð’ÿ. Âçàãàë³, êîëåêö³ÿ âðàçèëà:
¿¿ ïðîñòîòà äóæå îìàíëèâà.

Ô³øêîþ îñ³ííüî-çèìîâî¿ êî-
ëåêö³¿ íàñòóïíîãî ñåçîíó â³ä Eley
Kishimoto ñòàëè ïðèíòè ðîìáî-
ïîä³áíî¿ ôîðìè. Äèçàéíåðñüêèé
äóåò, ÿêèé íåùîäàâíî ïðèçíà÷è-
ëè êðåàòèâíèìè äèðåêòîðàìè Áó-

äèíêó ìîäè Cacharel, òàêîæ çà-
êöåíòóâàâ óâàãó íà ñóêíÿõ ³ç
ïñåâäîïîãîíàìè íà ñìóãàñòèõ
òêàíèíàõ. Â³ä÷óâàâñÿ ³ ïîì³òíèé
âïëèâ àáñòðàêö³îí³ñòñüêîãî æè-
âîïèñó â îäÿç³. Äèçàéíåðè ðîçïî-
â³ëè, ùî çàìèñëþâàëè öåé ïîêàç
ÿê íåñïîä³âàíêó. “Ìè á õîò³ëè,
ùîá êîëåêö³ÿ ñòàëà ñþðïðèçîì —
òàêèé ñîá³ êðîëèê, ÿêèé ðàïòîâî
âèñòðèáíóâ ³ç êîðîáêè”,— ç³çíà-
ëèñÿ âîíè “Íåäåëå ìîäû ñ Äàðü-
åé Øàïîâàëîâîé”.

À äèçàéíåðêà Ëó¿çà ¥îëä³í, â³-
äîìà ñåðåä êóòþð’º ñâî¿ì òðèêî-
òàæåì, âäàëàñÿ äî äåìîíñòðóâàí-
íÿ ï³âí³÷íî¿ êóëüòóðè — ñàìå ó
¿¿ òðàäèö³ÿõ áóâ ñòèë³çîâàíèé ïî-
êàç. Ïî ïîä³óìó äåô³ëþâàëè ôó-
òóðèñòè÷í³ åñê³ìîñêè ó ñòðóêòóð-
íèõ ñóêíÿõ ÷îðíîãî, ñ³ðîãî, áë³-
äî-áëàêèòíîãî êîëüîð³â, ñåðåä
ÿêèõ çð³äêà ñïàëàõóâàëè ÿñêðà-
âèé ïåðñèêîâèé òà áëàêèòíèé
â³äò³íêè.

Õàðàêòåðíà îñîáëèâ³ñòü îðãàí³-
çàö³¿ London Fashion Week — ïî-
êàçè â óñ³õ êóòî÷êàõ ñòîëèö³ Òó-
ìàííîãî Àëüá³îíó. ×åðåç öå ÷àñó
íà îáì³í äóìêàìè ïðî êîëåêö³¿ ó
êóëóàðàõ êàòàñòðîô³÷íî áðàêóº —
éîãî äîâîäèòüñÿ âèòðà÷àòè íà ïî-
¿çäêè ì³ñòîì. Êîæíèé ïîêàç çà-
òðèìóºòüñÿ íà ãîäèíó-ï³âòîðè,
ï³ñëÿ íüîãî çàëèøàºòüñÿ çîâñ³ì
ìàëî ÷àñó íà áåêñòåéäæ, òîìó âçÿ-
òè ³íòåðâ’þ ó êóòþð’º — âåëèêå
âåç³ííÿ.

Çà äâà äí³ íà ïîêàçàõ ÷è çà
ëàøòóíêàìè çîâñ³ì íå ïîêàçóâà-
ëèñÿ ñåëåáðèò³ç — ÷è òî çàãîâî-
ðèâ ïðî ñåáå àíãë³éñüêèé êîí-
ñåðâàòèçì, ÷è, ìîæëèâî, îñîáëè-
âî âàæëèâ³ ïåðñîíè âèð³øèëè
ç’ÿâèòèñÿ íà ìîäíîìó òèæí³ “ï³ä
çàâ³ñó”. ßêùî êîãî ³ âäàâàëîñÿ
çóñòð³òè, òî öå ç³ðîê, â³äîìèõ ëè-
øå áðèòàíñüê³é ïóáë³ö³. Îäíàê
áåç âàãàíü ìîæíà âèçíàòè, ùî àò-
ìîñôåðà òóò íàáàãàòî ñïîê³éí³øà
çà íüþ-éîðêñüêó — ïîêàçè â³äâ³-
äàòè ìîæíà áåç òðóäíîù³â. Ïîïå-
ðåäó â íàñ ÷îòèðè äí³ ðîáîòè. Ïî-
äðîáèö³ — ó íàñòóïíèõ âèïóñêàõ
“Õðåùàòèêà”

Amy Molyneaux та Percy Parker новій оле ції PPQ ви ористали червоні
ольори

Коле ція PPQ поверн ла 80-ті
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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� повідомляє,
що
слхання
справи
за
апеляційною
с�ар�ою
Юсь�о-

вої
Т.Л.
в
інтересах
Монтьєвої
Н.В.,
Монтьєвої
М.В.,

Монтьєва
Д.В.
на
рішення
Шевчен�івсь�о�о
район-

но�о
сд
м.
Києва
від
23.08.2007
ро�

справі
за

позовом
Ілліч
Галини
Андріївни
до
Пень�ової
Оле�-

сандри
Ми�олаївни,
Казаряна
Наірі
Рафі�овича,

Мороз
О�сани
Сер�іївни,
Монтьєвої
Наталії
Всево-

лодівни,
Монтьєвої
Марії
Володимирівни,
Монтьєва

Дмитра
Володимировича,
Комнальне
підприємс-

тво
Київсь�о�о
місь�о�о
бюро
технічної
інвентари-

зації
та
реєстрації
права
власності
на
об’є�ти
не-

рхомо�о
майна,
треті
особи:
Перша
Київсь�а
дер-

жавна
нотаріальна
 �онтора,
Приватний
нотаріс

Піщен�о
Тетяна
Сер�іївна,
Головне
правління
Зе-

мельних
ресрсів
КМДА
про
визнання
свідоцтва

про
право
власності
недІйсним
до�оворів
�півлі-

продаж
 недійсним,
 с�асвання
 державної

реєстрації
права
власності
на
нерхоме
майно
при-

значено
 на
 20
 люто�о
 2008
 ро�
 о
 16.20
 в

приміщенні
Апеляційно�о
сд
м.
Києва
за
адресою:

м.
Київ,
вл.
Володимирсь�а,
15
(2-й
поверх).

У
сдове
засідання
ви�ли�аються
відповідачі

Пень�ова
Оле�сандра
Ми�олаївна,
Казарян
Наірі

Рафі�ович
 та
 третя
 особа
Приватний
 нотаріс

Ліщен�о
Тетяна
Сер�іївна.

Право
 подання
 о�олошення
 до
 реда�цій
 на-

дається
йо�о
пред’явни�ові.

Сддя
В.І.
Амелін.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�підс�м�и�проведення��он��рс��№30-О

з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,�що�належать�територіальній��ромаді�м. Києва�

Мета�оцін�и�—�визначення�рин�ової�вартості�для�подальшо�о�розрах�н���орендної�плати.

1 Нежиле
 приміщення
 площею
 192,8
 �в.м
 —

Андріївсь�ий
звіз,
5/31
—
ТОВ
“ОлВі�а”

2 Нежиле
 приміщення
 площею
 297,2
 �в.м
 —

Андріївсь�ий
звіз,
8,
літ.
А
—
ТОВ
“Самсон”

3 Нежиле
приміщеня
площею
18,9
�в.м
—
Мінсь�е

шосе,
6,
літ.
А
—
ПП
“Бізнес-�онсалтин�”

4 Нежила
спорда
 �ромадсь�ої
 вбиральні
 (біля

сходів
Ма�дебрзь�о�о
права)
площею
73,26
�в.м

—
Набережне
шосе,
б/н4
—
ТОВ
“Київсь�а
�он-

салтин�ова
�рпа”

5 Громадсь�а
вбиральня
площею
128,0
 �в.м
—

С�вер
біля
�/т
“Аврора”,
б/н,
�.2
—
ТОВ
“Київсь�а

�онсалтин�ова
�рпа”

6 Частина
вестибюлю
№1
площею
7,52
 �в.м
—

Станція
метро
“А�адеммістеч�о”,
б/н
—
СПД-ФО

Стецю�
І.В.

7 Частина
вестибюлю
№1
площею
9,38
 �в.м
—

Станція
метро
“А�адеммістеч�о”,
б/н
—
СПД-ФО

Стецю�
І.В.

8 Частина
вестибюлю
№1
площею
8,82
 �в.м
—

Станція
метро
“А�адеммістеч�о”,
б/н
—
СПД-ФО

Стецю�
І.В.

9 Частина
переход
(вестибюль
№1)
площею
59,5

�в.м
—
Станція
метро
“Видбичі”,
б/н
—
СПД-ФО

Поспєлов
О.М.

10 Частина
переход
підземної
станції
площею
35,0

�в.м
—
Станція
метро
“Видбичі”,
б/н
—
СПД-ФО

Поспєлов
О.М.

11 Частина
підземно�о
переход
площею
25,3
�в.м

—
 Станція
 метро
 “Доро�ожичі”,
 б/н
 —
 ТОВ

“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

12 Частина
вестибюлю
підземної
 станції
 площею

10,0
 �в.м
—
Станція
метро
 “Кловсь�а”,
б/н
—

ТОВ
“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

13 Частина
вестибюлю
підземної
станції
площею
7,2

�в.м
—
Станція
метро
 “Кловсь�а”,
б/н
—
ТОВ

“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

14 Частина
східно�о
вестибюлю
наземної
 станції

площею
8.3
�в.м
—
Станція
метро
“Лівобереж-

на”,
б/н1
—
ТОВ
“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

15 Частина
західно�о
вестибюлю
наземної
 станції

площею
6,6
�в.м
—
Станція
метро
“Лівобереж-

на”,
б/н1
—
ТОВ
“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

16 Частина
вестибюлю
підземної
станції
площею
6,3

�в.м
—
Станція
метро
“Либідсь�а”,
б/н2
—
ТОВ

“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

1
7 Частина
вестибюлю
підземної
станції
площею
2,9

�в.м
—
Станція
метро
“Либідсь�а”,
б/н2
—
ТОВ

“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

18 Частина
вестибюлю
підземної
 станції
 площею

10,2
�в.м
—
Станція
метро
“Льва
Толсто�о”,
б/н

—
ТОВ
“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

19 Частина
переход
(вестибюль
№1)
площею
8,55

�в.м
—
Станція
метро
“Мінсь�а”,
б/н
—
СПД-ФО

Стецю�
І.В.

20 Частина
переход
площею
4,0
 �в.м
—
Станція

метро
“Нив�и”,
б/н
(східний
вестибюль)
—
СПД-

ФО
Стецю�
І.В.

21 Частина
переход
площею
4,0
 �в.м
—
Станція

метро
“Нив�и”,
б/н
(західний
вестибюль)
—
СПД-

ФО
Стецю�
І.В.

22 Частина
переход
(вестибюль
№1)
площею
9,4

�в.м
—
Станція
метро
“Оболонь”,
б/н
—
СПД-ФО

Стецю�
І.В.

23 Частина
переход
підземної
станції
площею
6,8

�в.м
—
Станція
метро
 “Петрів�а”,
б/н
—
ТОВ

“Європейсь�ий
центр
�онсалтин�
та
оцін�и”

24 Частина
переход
підземної
станції
площею
22,0

�в.м
—
Станція
метро
 “Петрів�а”,
б/н
—
ТОВ

“Європейсь�ий
центр
�онсалтин�
та
оцін�и”

25 Частина
переход
підземної
станції
площею
32,0

�в.м
—
Станція
метро
 “Петрів�а”,
б/н
—
ТОВ

“Європейсь�ий
центр
�онсалтин�
та
оцін�и”

26 Вестибюль
підземної
станції
площею
3,75
�в.м
—

Станція
метро
“Печерсь�а”,
Б/Н
—
ТОВ
“Євро-

пейсь�ий
центр
�онсалтин�
та
оцін�и”

27 Частина
вестибюлю
підземної
станції
площею
8,0

�в.м
—
Станція
метро
“Респблі�ансь�ий
стадіон”.

б/н2
—
ТОВ
“Європейсь�ий
центр
�онсалтин�
та

оцін�и”

28 Частина
вестибюлю
підземної
станції
площею
6,0

�в.м
—
Станція
метро
“Тараса
Шевчен�а”,
б/н
—

СПД-ФО
Стецю�
І.В.

29 Нежиле
приміщення
площею
5,0
�в.м
—
бльв.

Ви�рівсь�ий,
4
—
ПП
“Дан�о
плюс”

30 Нежиле
приміщення
площею
35,0
�в.м
—
бльв.

Висоць�о�о
Володимира,
8
А
—
МПП
“П.А.Н.”

31 Нежиле
приміщення
площею
1,0
�в.м
—
бльв.

Држби
Народів,
30/1,
літ.А
—
ЗАТ
 “Київсь�ий

�оледж
нерхомості”

32 Частина
підземно�о
перехід
(на
розі
б.
Држби

народів
 та
вл. Чесь�ої)
 площею
32,0
 �в.м
—

бльв.
 Држби
 Народів,
 б/н1
 —
 СПД-ФО

Поспєлов
О.М.

33 Нежиле
приміщення
площею
43,5
�в.м
—
бльв.

Шевчен�а
Тараса,
17,
�.
1
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

34 Нежиле
приміщення
площею
16,8
�в.м
—
бльв.

Шевчен�а
Тараса,
17,
�.З
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

35 Нежиле
приміщення
площею
112,6
�в.м
—
бльв.

Шевчен�а
Тараса,
3
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

36 Нежиле
приміщення
площею
110,2
�в.м
—
бльв.

Шевчен�а
Тараса.
4,
літ.В
—
ТОВ
“Е�спертЦентр”

37 Нежитлова
спорда
�отельні
площею
50,2
�в.м

—
вл. А�ре�атна,
9
—
ТОВ
“РЕМБУД”

38 Нежилий
бдино�
площею
852,8
 �в.м
—
вл.

Аніщен�а,
3,
літ.А
—
ТОВ
“ОлВі�а”

39 Нежилий
бдино�
площею
372,8
 �в.м
—
вл.

Аніщен�а,
3,
літ.В
—
ТОВ
“ОлВі�а”

40 Нежиле
приміщення
площею
93,9
 �в.м
—
вл.

Арсенальна,
5,
�.1
—
ТОВ
“Інформаційна
спіл�а”

41 Нежиле
приміщення
площею
2,5
�в.м
—
вл. Ар-

тема,
10,
літ.А
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

42 Нежиле
приміщення
площею
96,5
�в.м
—
вл. Ар-

тема/Обсерваторна,
21/27,
літ.А
—
ПП
“Юреол”

43 Нежиле
 приміщення
 площею
 13,5
 �в.м
 —


вл. Архіте�тора
Вербиць�о�о,
5
(СПД
Гршова

О.А.)
—
СПД-ФО
Поспєлов
О.М.

44 Нежиле
 приміщення
 площею
 13,5
 �в.м
 —


вл. Архіте�тора
Вербиць�о�о,
5
 (СПД
Софієва

Т.В.)
—
СПД-ФО
Поспєлов
О.М.

45 Нежиле
 приміщення
 площею
 196,0
 �в.м
 —


вл. Бо�атирсь�а,
30,
�.6,
літ. Е
—
СПД-ФО
Сте-

цю�
І.В.

46 Нежиле
 приміщення
 площею
 18.4
 �в.м
 —


вл. Бориспільсь�а.
30
А
—
МПП
“П.А.Н.”

47 Нежиле
 приміщення
 площею
 21,6
 �в.м
 —


вл. Бл�а�ова.
13,
літ.А
—
СПД-ФО
Стецю�
І.В.

48 Нежиле
 приміщення
 площею
 69,1
 �в.м
 —


вл. Бл�а�ова,
13.
літ.А
—
СПД-ФО
Стецю�
І.В.

49 Нежиле
 приміщення
 площею
 285,0
 �в.м
 —


вл. Бл�а�ова.
13,
літ.А
—
СПД-ФО
Стецю�
І.В.

50 Нежиле
 приміщення
 площею
 10,32
 �в.м
 —


вл. Відпочин�,
11,
�.1
—
ПП
“Гарант
Е�сперт”

51 Нежиле
 приміщення
 площею
 18,3
 �в.м
 —


вл. Відпочин�,
11,
�.1
—
ПП
“Гарант
Е�сперт”

52 Нежиле
 приміщення
 площею
 25,0
 �в.м
 —


вл. Вели�а
Житомирсь�а.
15,
літ.А
—
ПП
“Бізнес-

�онсалтин�”

53 Нежиле
 приміщення
 площею
 56,0
 �в.м
 —


вл. Верхній
Вал.
16
—
ФОП
Дмі�
Н.І.

54 Нежиле
 приміщення
 площею
 70,2
 �в.м
 —


вл. Верхній
Вал,
16
—
ФОП
Дмі�
Н.І.

55 Нежиле
 приміщення
 площею
 9,0
 �в.м
 —


вл. Верхній
Вал,
16
(СПД-ФО
Олофінсь�ий
Ю.С.)

—
ФОП
Дмі�
Н.І.

56 Нежиле
приміщення
площею
6,0
 �в.м
—
вл.

Верхній
Вал,
16
(СПД-ФО
Работні�
О.Ю.)
—
ФОП

Дмі�
Н.І.

57 Нежиле
 приміщення
 площею
 9,0
 �в.м
 —


вл. Верхній
Вал.
16
(СПД-ФО
Тележні�ов
С.В.)

—
ФОП
Дмі�
Н.І.

58 Нежиле
 приміщення
 площею
 3,0
 �в.м
 —


вл. Верхній
Вал.
16
(ФОП
Гибалю�
Г.К.)
—
ФОП

Дмі�
Н.І.

59 Нежиле
 приміщення
 площею
 3,0
 �в.м
 —


вл. Верхній
Вал,
16
(ФОП
Са�ада
В.В.)
—
ФОП

Дмі�
Н.І.

60 Нежилий
 бдино�
 площею
 31,5
 �в.м
 —


вл. Верхній
 Вал,
 70
 —
 ПП
 “Консалтин�ова

а�енція”

61 Нежиле
приміщення
площею
46,0
 �в.м
—
вл.

Виборзь�а,
 111,
 �.
 17
—
ПП
 “Консалтин�ова

а�енція”

62 Нежиле
приміщення
площею
30,0
�в.м
—
вл.

Володимирсь�а,
42.
літ.А.А’
—
ФОП
За�ород-

ний
В.П.

63 Нежилий
бдино�
площею
943,8
�в.м
—
вл. Во-

лодимирсь�а.
44,
літ.А
—
ПП
 “Консалтин�ова

а�енція”

64 Нежиле
приміщення
площею
244,2
�в.м
—
вл.

Володимирсь�а,
57
—
ПП
“ТЕТ
І
КО”

65 Нежиле
приміщення
площею
18,0
 �в.м
—
вл.

Волось�а,
19
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

66 Нежиле
приміщення
площею
18,0
 �в.м
—
вл.

Гарматна,
36,
�.1
—
СПД-ФО
Стецю�
І.В.

67 Нежиле
приміщення
площею
331,9
�в.м
—
вл.

Героїв
Дніпра,
14,
літ.Г
—
ПП
“А�адемія
Оцін�и
і

Права”

68 Нежиле
приміщення
площею
19,9
 �в.м
—
вл.

Героїв
Дніпра,
53,
літ.А
—
ПП
“А�адемія
Оцін�и
і

Права”

69 Нежиле
приміщення
площею
71,2
 �в.м
—
вл.

Горь�о�о,
3.
літ.Б
—
ЗАТ
“Тор�овий
Дім
“Ріелтер-

У�раїна”

70 Нежиле
приміщення
площею
180,6
�в.м
—
вл.

Горь�о�о,
3,
літ.Б
—
ЗАТ
“Тор�овий
Дім
“Ріелтер-

У�раїна”

71 Нежиле
приміщення
площею
82,0
 �в.м
—
вл.

Горь�о�о,
3.
літ.Б
—
ЗАТ
“Тор�овий
Дім
“Ріелтер-

У�раїна”

72 Нежиле
приміщення
площею
360,0
�в.м
—
вл.

Де�тярівсь�а,
25,
�.20
—
ПП
“Консалтин�ова
�р-

па
“Ар�о-Е�сперт”

73 Нежиле
приміщення
площею
107,4
�в.м
—
вл.

Де�тярівсь�а.
3.
літ.А
—
ТОВ
“Ай.Ел.Ай.Лтд”

74 Нежиле
приміщення
площею
1087,0
�в.м
—
вл.

Де�тярівсь�а,
31,
�.1
—
ТОВ
“Е�спертЦентр”

75 Нежиле
приміщення
площею
188,0
�в.м
—
вл.

Дмитрівсь�а
(Кренів�а),
16-а,
�.2
—
ДП
“Пі��ард

енд
Ко
ЛТД”

76 Нежиле
 приміщення
 площею
 99,4
 �в.м
 —


вл. Жилянсь�а.
83/53
—
ТОВ
“Ай.Ел.Ай.Лтд”

77 Нежиле
 приміщення
 площею
 13,3
 �в.м
 —


вл. Ж�ова
Маршала,
10.
�.1
—
МПП
“П.А.Н.”

78 Нежиле
 приміщення
 площею
 10,0
 �в.м
 —


вл. Ж�ова
Маршала,
10,
�.1
—
МПП
“П.А.Н.”

79 Нежиле
приміщення
площею
15,2
�в.м
—
вл. За-

�ревсь�о�о
Ми�оли,
81/1,
літ.
А
—
ПП
“Дан�о
плюс”

80 Нежиле
приміщення
площею
11,0
�в.м
—
вл. За-

�ревсь�о�о
Ми�оли,
81/1,
літ.
А
—
ПП
“Дан�о
плюс”

81 Нежиле
 приміщення
 площею
 25,36
 �в.м
 —


вл. Запорожця
Петра,
26,
�.2
—
ЗАТ
“Київсь�ий

�оледж
нерхомості”

82 Нежиле
приміщення
площею
32,6
 �в.м
—
вл.

Запорожця
Петра,
26,
�.З
—
ЗАТ
“Київсь�ий
�о-

ледж
нерхомості”

83 Нежиле
 приміщення
 площею
 200,6
 �в.м
 —


вл. Запорожця
Петра,
26,
�.З
—
ЗАТ
“Київсь�ий

�оледж
нерхомості”

84 Нежиле
 приміщення
 площею
 22,3
 �в.м
 —


вл. Зодчих,
50.
літ.А
—
ПП
“Саната”

85 Нежиле
 приміщення
 площею
 270,9
 �в.м
 —


вл. Золотостівсь�а,
27,
 �.
 1
—
ТОВ
 “Ріелтер-

У�раїна”

86 Нежиле
 приміщення
 площею
 47,7
 �в.м
 —


вл. Золотостівсь�а,
35
—
ДП
“Пі��ард
енд
Ко

ЛТД”

87 Нежиле
 приміщення
 площею
 12,8
 �в.м
 —


вл. Золотостівсь�а,
35
—
ДП
“Пі��ард
енд
Ко

ЛТД”

88 Нежиле
 приміщення
 площею
 18,0
 �в.м
 —


вл. Зооло�ічна.
З,
�.1
—
ЗАТ
“ЮСА”

89 Нежиле
 приміщення
 площею
 11,0
 �в.м
 —


вл. Зооло�ічна.
З,
�.24
—
ЗАТ
“ЮСА”

90 Нежиле
 приміщення
 площею
 80,9
 �в.м
 —


вл. Кі�відзе,
19
—
ТОВ
“Ай.Ел.Ай.Лтд”

91 Нежилий
бдино�
площею
37,0
�в.м
—
вл. Ко-

зелець�а,
2
—
ТОВ
“Приват-�онсалтин�”

92 Нежилий
бдино�
площею
31,65
�в.м
—
вл. Ко-

зелець�а,
2
—
ТОВ
“Приват-�онсалтин�”

93 Нежиле
приміщення
площею
47,0
 �в.м
—
вл.

Комінтерн,
2/4
—
ТОВ
“Приват-�онсалтин�”

94 Нежиле
приміщення
площею
170,0
�в.м
—
вл.

Командарма
Каменєва,
1,
літ.А
—
ПП
“Консал-

тин�ова
�рпа
“Ар�о-Е�сперт”

95 Нежиле
приміщення
площею
13,0
 �в.м
—
вл.

Командарма
Каменєва,
1,
літ.А
—
ПП
“Зорі
У�-

раїни”

96 Нежиле
 приміщення
 площею
 15.0
 �в.м
 —


вл. Кондратю�а
Юрія,
8.
�.1
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

97 Нежиле
 приміщення
 площею
 131,4
 �в.м
 —


вл. Кондратю�а
Юрія,
8,
�.1
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

98 Нежиле
 приміщення
 площею
 8,0
 �в.м
 —


вл. Кондратю�а
Юрія,
8,
�.1
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

99 Нежиле
 приміщення
 площею
 225,1
 �в.м
 —


вл. Кондратю�а
Юрія,
8,
�.З
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

100 Нежиле
приміщення
площею
31,0
 �в.м
—
вл.

Копилівсь�а,
1/7.
�.1
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

101 Нежиле
приміщення
площею
75,2
 �в.м
—
вл.

Копилівсь�а,
 67,
 �.10
 —
 ТОВ
 “Інформаційна

спіл�а”

102 Нежиле
 приміщення
 площею
 268,9
 �в.м
 —


вл. Костянтипівсь�а/Фролівсь�а,
1/2,
літ.А,Б
—

ТОВ
“Центр
е�спертної
оцін�и
майна
підприємств

і
бізнес”

103 Нежиле
приміщення
площею
1,0
�в.м
—
вл. Ко-

стянтинівсь�а/Фролівсь�а,
1/2,
літ.А,Б
—
ПП
“Зорі

У�раїни”

104 Нежилий
бдино�
(�апітальний)
площею
2539,6

�в.м
—
вл. Коцюбинсь�о�о
Михайла,
12,
літ.А
—

ТОВ
“Центр
е�спертної
оцін�и
майна
підприємств

і
бізнес”

105 Нежиле
 приміщення
 площею
 100,6
 �в.м
 —


вл. Крамсь�о�о
Івана,
10,
літ.Г
—
СПД-ФО
Тр-

хан
С.В.

106 Нежиле
 приміщення
 площею
 147,0
 �в.м
 —


вл. Крамсь�о�о
Івана,
10,
літ.Д
—
СПД-ФО
Тр-

хан
С.В.

107 Нежилий
 бдино�
 площею
 315,0
 �в.м
 —


вл. Крамсь�о�о
Івана,
10,
літ.Е
—
СПД-ФО
Тр-

хан
С.В.

108 Нежилий
 бдино�
 площею
 145,0
 �в.м
 —

вл. Крамсь�о�о
Івана.
10,
літ.Ж
—
СПД-ФО
Тр-

хан
С.В.

109 Нежилий
 бдино�
 площею
 145,0
 �в.м
—
 вл.

Крамсь�о�о
Івана.
10,
літ.З
—
СПД-ФО
Трхан
С.В.

110 Нежитлова
 спорда
 площею
 54,0
 �в.м
 —

вл. Крамсь�о�о
 Івана.
 10,
 літ.И
—
СПД-ФО

Трхан
С.В.

111 Нежилий
бдино�
площею
400,3
 �в.м
—
вл.

Крамсь�о�о
Івана.
16,
літ.2Б
—
ПП
“Гарант
Е�с-

перт”

112 Нежилий
бдино�
площею
234,2
 �в.м
—
вл.

Крамсь�о�о
Івана,
16,
літ.2В
—
ПП
“Гарант
Е�с-

перт”

113 Нежиле
приміщення
площею
82,0
 �в.м
—
вл.

Ктзова.
14,
�.1
-ТОВ
“РЕМБУД”

114 Нежиле
приміщення
площею
3,0
�в.м
—
вл. К-

чера
Василя,
7,
�.1
—
СПД-ФО
Стецю�
І.В.

115 Нежиле
приміщення
площею
550,0
�в.м
—
вл.

Лабораторна/Барбюса,
1/62,
літ.А
—
ПП
“Дант”

116 Нежиле
приміщення
площею
5,0
�в.м
—
вл. Лай-

оша
Гавро,
26
—
ПП
“А�адемія
Оцін�и
і
Права”

117 Нежиле
приміщення
площею
292,0
�в.м
—
вл.

Липсь�а,
16,
літ.А
—
ТОВ
“Ріелтер-У�раїна”

118 Нежиле
приміщення
площею
239,0
�в.м
—
вл.

Липсь�а,
16,
літ.А
—
ТОВ
“Ріелтер-У�раїна”

119 Нежиле
приміщення
площею
64,9
 �в.м
—
вл.

Л�’янівсь�а,
1,
літ.А
—
ТОВ
“У�раїнсь�і
інноваційні

�онсльтанти”

120 Нежиле
приміщення
площею
274,3
�в.м
—
вл.

Лютерансь�а/Зань�овець�ої,
 7/10,
літ.А
—
ПП

“Юреол”

121 Нежиле
приміщення
площею
125,7
�в.м
—
вл.

Лятошинсь�о�о,
24,
літ.А
—
ПП
“ТЕТ
І
КО”

122 Нежиле
приміщення
площею
65,0
 �в.м
—
вл.

Лятошинсь�о�о,
24,
літ.А
—
ПП
“ТЕТ
І
КО”

123 Нежиле
приміщення
площею
20,2
 �в.м
—
вл.

Мілютен�а.
34.
літ.А
—
ПП
“Дан�о
плюс”

124 Нежилий
бдино�
площею
127,0
�в.м
—
вл. Ма-

ла
Житомирсь�а,
14,
літ.Б
—
ТОВ
“Епрайзер”

125 Нежиле
приміщення
площею
38,0
 �в.м
—
вл.

Маршала
Тимошен�а.
14
—
ПП
“А�адемія
Оцін�и

і
Права”

126 Нежиле
приміщення
площею
1,0
�в.м
—
вл. Мар-

шала
Тимошен�а,
14
—
ПП
 “А�адемія
Оцін�и
 і

Права”

127 Нежиле
приміщення
площею
912,0
�в.м
—
вл.

Мате
Зал�и,
6,
літ.А
—
ПП
“А�тив
плюс”

128 Нежилий
бдино�
площею
400,4
�в.м
—
вл. Ме-

жи�ірсь�а/Хорива,
7/16,
літ.А
—
ТОВ
“Гдвіл-У�-

раїна”

129 Нежиле
приміщення
площею
95,64
�в.м
—
вл.

Миропільсь�а,
8
—
ТОВ
“Інформаційна
спіл�а”

130 Нежиле
приміщення
площею
98,4
 �в.м
—
вл.

Михайлівсь�а,
14,
літ.А
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

ГЗ
І
Нежиле
приміщення
площею
127,7
�в.м
—
вл.

Михайлівсь�а/Михайлівсь�ий
пров.,
17-а/2,
літ.А

—
ТОВ
“Епрайзер”

132 Нежила
спорда
�ромадсь�ої
вбиральні
площею

45,8
�в.м
—
вл. Набережно-Хрещатиць�а.
10
—

ТОВ
“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

133 Нежиле
приміщення
площею
416,29
�в.м
—
вл.

Оболонсь�а.
21,
літ.А
—
ПП
“А�адемія
Оцін�и
 і

Права”

134 Нежилий
бдино�
площею
54,45
�в.м
—
вл. Оль-

жича,
18
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

135 Нежиле
приміщення
площею
132,5
�в.м
—
вл.

Пітерсь�а,
5
А,
літ.А
—
ТОВ
“Епрайзер”

136 Нежилий
бдино�
площею
191,6
�в.м
—
вл. Пе-

редмістна
Слобід�а,
1,
�.4
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

137 Нежиле
приміщення
площею
35,0
 �в.м
—
вл.

Пимонен�а
Ми�оли,
10
А
—
ПП
“Проме�сперт”

138 Нежиле
приміщення
площею
11,5
 �в.м
—
вл.

Політехнічна,
25/29
—
ТОВ
“Ай.Ел.Ай.Лтд”

139 Нежиле
приміщення
площею
8,0
 �в.м
—
вл.

Політехнічна,
25/29
—
ТОВ
“Ай.Ел.Ай.Лтд”

140 Нежилий
бдино�
площею
410,7
�в.м
—
вл. По-

ловець�а.
4,
літ.А
—
СПД-ФО
Ліснов
О.І.

141 Нежиле
приміщення
(прибдова)
площею
124,8

�в.м
—
вл. Полярна,
8,
літ.А
—
ПП
“Юреол”

142 Нежиле
приміщення
площею
136,0
�в.м
—
вл.

Прирічна,
27
Е,
літ.А
—
ПП
“А�адемія
Оцін�и
 і

Права”

143 Нежиле
приміщення
площею
51,8
�в.м
—
вл.

Прирічна,.
27
Е,
літ.А
—
ПП
“А�адемія
Оцін�и
і

Права”

144 Нежиле
приміщення
площею
31,0
 �в.м
—
вл.

Професора
Підвисоць�о�о.
4
А,
�.1
—
ПП
“Кон-

салтин�ова
а�енція”

145 Нежиле
приміщення
площею
5,0
�в.м
—
вл. Про-

фесора
 Підвисоць�о�о,
 4
 А.
 �.1
 —
 СПД-ФО

Поспєлов
О.М.

146 Нежилий
бдино�
площею
157,1
�в.м
—
вл. П-

штнсь�а,
30,
літ.Б
—
ПП
“А�тив
плюс”

147 Нежиле
приміщення
площею
52,0
 �в.м
—
вл.

Пш�інсь�а,
32,
літ.А.А’
—
ТОВ
“Гдвіл-У�раїна”

148 Нежиле
приміщення
площею
108,7
�в.м
—
вл.

Пш�інсь�а,
32,
літ.А,А’
—
ТОВ
“Гдвіл-У�раїна”

149 Нежиле
приміщення
площею
21,52
�в.м
—
вл.

Пш�інсь�а,
40.
�.1
—
ПП
“Гарант
Е�сперт”

150 Нежиле
приміщення
площею
230,6
�в.м
—
вл.

Рейтарсь�а-Геор�іївсь�ий
пров.,
8-5,
літ.Б
—
ПП

“Зорі
У�раїни”

151 Нежиле
приміщення
площею
228,9
�в.м
—
вл.

Рейтарсь�а-Геор�іївсь�ий
пров.,
8-5,
літ.Б
—
ПП

“Зорі
У�раїни”

152 Нежиле
приміщення
площею
939,4
�в.м
—
вл.

Рейтарсь�а/Геор�іївсь�ий
пров.,
8-5,
літ.Б
—
ТОВ

“Е�спертЦентр”

153 Нежиле
приміщення
площею
8,0
 �в.м
—
вл.

Ризь�а,
1,
�.2
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

154 Нежиле
приміщення
площею
603,7
�в.м
—
вл.

Рден�о
Лариси,
11,
літ.А
—
ТОВ
“Епрайзер”

155 Нежиле
приміщення
площею
23,5
 �в.м
—
вл.

Січнево�о
Повстання.
2
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

156 Нежилий
бдино�
площею
396.8
 �в.м
—
вл.

Січнево�о
Повстання,
6
В
—
ТОВ
“Е�спертЦентр”

157 Нежилий
бдино�
площею
602,8
 �в.м
—
вл.

Січнево�о
Повстання,
6
Г
—
ТОВ
“Е�спертЦентр”

158 Нежилий
бдино�
площею
179,0
 �в.м
—
вл.

Січнево�о
Повстання,
6
Д
—
ТОВ
“Е�спертЦентр”

159 Нежиле
приміщення
площею
36,0
 �в.м
—
вл.

Сєченова,
5
—
ФОП
Процю�
Р.С.

160 Нежиле
приміщення
площею
254,5
�в.м
—
вл.

Саброва
Оле�сандра,
13,
літ.А
—
ПП
“Юреол”

161 Нежиле
приміщення
площею
81,5
 �в.м
—
вл.

Са�айдачно�о
Петра,
29,
літ.А
—
ТОВ
“ОлВі�а”

162 Нежиле
приміщення
площею
34,4
�в.м
—
вл. Са�-

са�ансь�о�о,
100,
літ.А
—
ТОВ
“Консалтин�-центр”

163 Нежиле
приміщення
площею
38,2
 �в.м
—
вл.

Са�са�ансь�о�о,
100,
літ.А
—
ФОП
Дмі�
Н.І.

164 Нежиле
приміщення
площею
226,9
�в.м
—
вл.

Са�са�ансь�о�о,
133.
літ.Б
—
ЗАТ
“Тор�овий
Дім

“Ріелтер-У�раїна”

165 Нежиле
приміщення
площею
215,8
�в.м
—
вл.

Са�са�ансь�о�о,
133.
літ.Б
—
ЗАТ
“Тор�овий
Дім

“Ріелтер-У�раїна”

166 Нежиле
приміщення
площею
68,3
 �в.м
—
вл.

Са�са�ансь�о�о,
4,
літ.Б
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

167 Нежиле
приміщення
площею
30,0
 �в.м
—
вл.

Са�са�ансь�о�о/Володимирсь�а,
40/85,
літ.А,А’

—
СПД-ФО
Качинсь�а
І.В.

168 Нежиле
приміщення
площею
90,3
 �в.м
—
вл.

Серафимовича.
15-а,
літ.А
—
МПП
“П.А.Н.”

169 Нежиле
приміщення
площею
11,0
 �в.м
—
вл.

Симирен�а,
10,
�.1
—
СПД-ФО
Стецю�
І.В.

170 Нежиле
приміщення
площею
30,0
 �в.м
—
вл.

Симирен�а,
38
—
СПД-ФО
Стецю�
І.В.

171 Нежиле
приміщення
площею
79,0
 �в.м
—
вл.

Слав�ородсь�а,
54
—
ТОВ
“РЕМБУД”

172 Нежиле
приміщення
площею
20,0
 �в.м
—
вл.

Софійсь�а,
2,
літ.А
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

173 Нежила
 спорда
 �ромадсь�ої
 вбиральні
 пло-

щею
45,8
�в.м
—
вл. Сошен�а,
б/н
1
—
ФОП

Процю�
Р.С.

174 Нежиле
приміщення
площею
28,8
 �в.м
—
вл.

Спась�а,
39,
літ.А
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

175 Нежиле
приміщення
площею
52,4
 �в.м
—
вл.

Стецен�а.
20
А,
�.2
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

176 Нежиле
приміщення
площею
119,7
�в.м
—
вл.

Терещен�івсь�а,
11-а
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

177 Нежилий
бдино�
площею
1436,3
 �в.м
—
вл.

Толсто�о
Льва,
55
—
ТОВ
“Приват-�онсалтин�”

178 Нежилий
бдино�
площею
591,6
�в.м
—
вл. Тро-

стянець�а,
58-а,
�.1
—
ПП
“А�тив
плюс”

179 Нежиле
приміщення
площею
101,92
�в.м
—
вл.

Тростянець�а.
58-а,
�.2
—
МПП
“П.А.Н.”

180 Нежиле
приміщення
площею
195,8
�в.м
—
вл.

Трьохсвятительсь�а,
4,
літ.Б
—
ТОВ
“Сарос”

181 Нежилий
бдино�
площею
1140,8
�в.м
—
вл. Т-

лзи,
5
—
ТОВ
“ОлВі�а”

182Нежиле
 приміщення
 площею
 25,0
 �в.м
—

вл. Хмельниць�о�о
 Бо�дана,
 23-А
 —

ПП “Проме�сперт”

1
83
Нежиле
приміщення
площею
240,9
�в.м
—
вл.

Хмельниць�о�о
Бо�дана,
3,
літ.А
—
ТОВ
“Самсон”

184 Нежиле
приміщення
площею
592,5
�в.м
—
вл.

Хмельниць�о�о
Бо�дана,
3,
літ.А
—
ТОВ
“Самсон”

185 Нежилий
бдино�
(�апітальний)
площею
11,0
�в.м

—
вл. Хмельниць�о�о
Бо�дана,
37
—
ПП
“Про-

ме�сперт”
І
86
Нежиле
приміщення
площею
53,2

�в.м
—
вл. Хмельниць�о�о
Бо�дана.
37
—
ТОВ

“Консалтин�-центр”

1
87
Нежиле
приміщення
площею
23,0
�в.м
—
вл.

Хмельниць�о�о
Бо�дана.
37
—
ТОВ
“Консалтин�-

центр”

188 Нежиле
приміщення
площею
34,0
 �в.м
—
вл.

Хмельниць�о�о
Бо�дана.
37
Б
—
ТОВ
“Консал-

тин�-центр”

189 Нежиле
приміщення
площею
126,0
�в.м
—
вл.

Хмельниць�о�о
Бо�дана,
51,
літ.Б
—
ТОВ
“Епрай-

зер”

190 Нежиле
 приміщення
 площею
 39,2
 �в.м
 —

вл. Хрещати�.
32
—
ФОП
Колодяжний
В.І.

191 Нежиле
приміщення
площею
8,0
�в.м
—
вл. Хре-

щати�,
36
—
ФОП
Колодяжний
В.1.

192 Нежиле
приміщення
площею
680,0
�в.м
—
вл.

Хрещати�.
44,
літ.А
—
ТОВ
“РЕМБУД”

193 Нежиле
приміщення
площею
327,7
�в.м
—
вл.

Хрещати�.
44.
літ.А’
—
ТОВ
“РЕМБУД”

194 Нежиле
приміщення
площею
143,4
�в.м
—
вл.

Хрещати�,
44,
літ.Б
—
ТОВ
“РЕМБУД”

195 Нежиле
приміщення
площею
25,1
 �в.м
—
вл.

Червоноармійсь�а,
19
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

196 Нежиле
приміщення
площею
1342,72
�в.м
—
вл.

Чистя�івсь�а.
19
А,
�.1
—
ТОВ
“Національна
е�с-

пертна
палата
“У�рпроме�сперт”

197 Нежиле
приміщення
площею
36,0
 �в.м
—
вл.

Чистя�івсь�а,
28
—
СПД-ФО
Піхр
Л.Д.

198 Нежиле
приміщення
площею
26,6
 �в.м
—
вл.

Шов�овична,
39/1,
�.4
—
ПП
“Зорі
У�раїни”

199 Нежиле
приміщення
площею
41,0
 �в.м
—
вл.

Ярославів
Вал.
33,
літ.А
—
СПД-ФО
Лісня�
В.Г.

200 Нежиле
приміщення
площею
593,9
�в.м
—
вл.

Ярославів
Вал,
33,
літ.Б
—
СПД-ФО
Лісня�
В.Г.

201 Частина
підземно�о
переход
площею
5,5
�в.м

—
майдан
Незалежності,
б/н
—
ТОВ
 “Київсь�а

�онсалтин�ова
�рпа”

202 Підземний
пішохідний
перехід
площею
10,0
�в.м

—
майдан
Незалежності,
б/н
—
ТОВ
 “Київсь�а

�онсалтин�ова
�рпа”

203 Частина
підземно�о
переход
площею
9,3
�в.м

—
майдан
Незалежності,
б/н
—
ТОВ
 “Київсь�а

�онсалтин�ова
�рпа”

204 Частина
підземно�о
переход
площею
9,1
�в.м
—

майдан
Незалежності,
б/н
—
ТОВ
“Київсь�а
�он-

салтин�ова
�рпа”

205 Частина
підземно�о
пішохідно�о
переход
пло-

щею
8,0
�в.м
—
майдан
Незалежності,
б/н
—
ТОВ

“Київсь�а
�онсалтин�ова
�рпа”

206 Нежиле
приміщення
площею
45,6
�в.м
—
пл.
Бес-

сарабсь�а,
2
—
ЗАТ
“ЮСА”

207 Частина
підземно�о
пішохідно�о
переход
пло-

щею
3.0
�в.м
—
пл.
Толсто�о
Льва,
б/н
—
ЗАТ

“Київсь�ий
�оледж
нерхомості”

208 Частина
підземно�о
переход
площею
18,8
�в.м

—
пл.
Толсто�о
Льва.
б/н
—
ФОП
Процю�
Р.С.

209 Нежилий
бдино�
(490,2
�в.м)
та
�араж
(53,7
�в.м)

за�альною
площею
543,9
�в.м
—
пров.
Інженер-

ний,
4
А
—
ФОП
За�ородний
В.П.

210 Нежиле
приміщення
площею
85,0
�в.м
—
пров.

Геор�іївсь�ий,
9,
�.1
—
ТОВ
“Інформаційна
спіл�а”

211 Нежилий
бдино�
площею
330,2
 �в.м
—
пров.

Десятинний,
7
а,
літ.А
—
ПП
“А�тив
плюс”

212 Нежилий
бдино�
площею
15,0
�в.м
—
пров.
Ла-

бораторний,
20,
�.5
—
ФОП
Процю�
Р.С.

213 Нежиле
приміщення
площею
115,4
�в.м
—
пров.

Михайлівсь�ий/Шевчен�а
Тараса
пров.,
21/13.

літ.В
—
ТОВ
“Е�спертЦентр”

214 Нежиле
приміщення
площею
130,9
�в.м
—
пров.

Михайлівсь�ий/Шевчен�а
Тараса
пров.,
21/13.

літ.В
-ТОВ
“Е�спертЦентр”

215 Нежиле
приміщення
площею
55.6
�в.м
—
пров.

Михайлівсь�ий/Шевчен�а
Тараса
пров.,
21/13,

літ.В
—
ТОВ
“Е�спертЦентр”

216 Нежиле
приміщення
площею
600,0
�в.м
—
просп.

А�адемі�а
Палладіна,
9
—
ТОВ
“Аванті-Грп”

217 Нежиле
приміщення
площею
20,0
�в.м
—
просп.

Броварсь�ий,
2,
�.2
—
ПП
“Дан�о
плюс”

218 Нежиле
приміщення
площею
220,0
�в.м
—
просп.

Броварсь�ий.
25,
літ.А
—
ДП
 “Пі��ард
енд
Ко

ЛТД”

219 Нежиле
приміщення
площею
64,0
�в.м
—
просп.

Генерала
Ваттіна,
б/н,
�.
2
—
ПП
“Дан�о
плюс”

220 Нежилий
бдино�
за�альною
площею
220,4
�в.м

—
просп.
Геор�ія
Гон�адзе,
26,
літ.Б
—
ТОВ
“Еп-

райзер”

221 Нежиле
приміщення
площею
81,1
�в.м
—
просп.

Космонавта
Комарова,
З,
�.5
—
ДП
“Пі��ард
енд

Ко
ЛТД”

222 Нежиле
приміщення
площею
18,2
�в.м
—
просп.

Лісовий,
39,
літ.А
—
ФОП
Мазр
В.О.

223 Нежиле
приміщення
площею
11,9
�в.м
—
просп.

Лісовий,
39,
літ.А
—
ФОП
Мазр
В.О.

224 Нежиле
приміщення
площею
24,4
�в.м
—
просп.

Лісовий.
39.
літ.А
—
ФОП
Мазр
В.О.

225 Нежиле
приміщення
площею
24,6
�в.м
—
просп.

Лісовий.
39,
літ.А
—
ФОП
Мазр
В.О.

226 Нежилий
бдино�
площею
743,7
�в.м
—
просп.

Лісовий,
43-а,
літ.А
—
ФОП
Мазр
В.О.

227 Нежиле
 приміщення
 площею
 348,5
 �в.м
 —

просп. Маршала
Ро�оссовсь�о�о,
З
Б
—
ТОВ

“Аванті-Грп”

228 Нежиле
приміщення
площею
14,2
�в.м
—
просп.

Мая�овсь�о�о
Володимира,
47,
літ.А
—
ПП
“Дан-

�о
плюс”

229 Нежиле
приміщення
площею
66,7
�в.м
—
просп.

Мая�овсь�о�о
Володимира,
47,
літ.А
—
ПП
“Дан-

�о
плюс”

230 Нежиле
приміщення
площею
122,0
�в.м
—
просп.

На�и,
53,
�.
1
—
ДП
“Пі��ард
енд
Ко
ЛТД”

231 Нежиле
приміщення
площею
12,8
�в.м
—
просп.

На�и,
96
—
ДП
“Пі��ард
енд
Ко
ЛТД”

232 Нежиле
приміщення
площею
236,0
�в.м
—
просп.

П’ятидесятиріччя
Жовтня.
19
—
ПП
“Саната”

233 Нежиле
приміщення
площею
47,0
�в.м
—
просп.

Перемо�и,
38,
літ.А
—
ПП
“Гарант
Е�сперт”

234 Нежиле
приміщення
площею
187,0
�в.м
—
просп.

Перемо�и,
38,
літ.А
—
ПП
“Гарант
Е�сперт”

235 Нежиле
приміщення
площею
365,0
�в.м
—
просп.

Правди,
64-а
—
СПД-ФО
Ліснов
О.І.

236 Нежиле
приміщення
площею
86,62
�в.м
—
просп.

Радянсь�ої
У�раїни,
32-б
—
СПД-ФО
Ліснов
О.І.

237 Нежиле
 приміщення
 площею
 15,8
 �в.м
 —

просп.
Соро�аріччя
Жовтня,
59-а
—
СПД-ФО

Козбон
В.М.

238 Нежиле
 приміщення
 площею
 15,0
 �в.м
 —

просп.
Соро�аріччя
Жовтня,
59-а
—
СПД-ФО

Козбов
В.М.

239 Нежиле
 приміщення
 площею
 113,5
 �в.м
—

просп.
Соро�аріччя
Жовтня.
59-а
—
СПД-ФО

Козбов
В.М.

240 Нежиле
приміщення
площею
18,0
�в.м
—
просп.

Тичини
Павла,
12
—
МПП
“П.А.Н.”

241 Нежиле
приміщення
площею
25,0
�в.м
—
просп.

Тичини
Павла,
17
—
МПП
“П.А.Н.”

242 Нежиле
приміщення
площею
33,0
�в.м
—
просп.

Тичини
Павла,
22
—
МПП
“П.А.Н.”

243 Нежиле
приміщення
площею
28,0
�в.м
—
просп.

Тичини
Павла,
22
—
МПП
“П.А.Н.”

244 Частина
 підземно�о
 пішохідно�о
 переход

(розв.
вл. Бо�атирсь�а)
площею
69,0
�в.м
—

просп.
Червононих
�оза�ів,
б/н
—
ТОВ
“Епрай-

зер”

Начальни��відділ��е�спертної�оцін�и�

�ом�нальної�власності�

м.�Києва�Т.В.�Медведєва

До��ва�и�а�ціонерів�ЗАТ�“Фірма�“Лейпці�”

Ви�онавчий� ор�ан� За�рито�о� а�ціонерно�о� товариства

“Фірма�“Лейпці�”�(надалі�—�Товариство)�в�особі��олови

правління� повідомляє,� що� позачер�ові� за�альні� збори

призначені�на�12.02.2008 р.�переносяться�та�відб�д�ться

14� березня� 2008� р.� об� 11.00� і� за� адресою:� м.� Київ,

проспе�т�40-річчя�Жовтня,�118-в,�з�раніше�о�олошеним

поряд�ом�денним.

Реєстрація
часни�ів
зборів
проводиться
в
день
проведення

за�альних
зборів
за
місцем
їх
проведення
з
10.30
до
11.00.
При

собі
необхідно
мати
до�мент,
що
посвідчє
особ
а�ціонера,

а
 для
 представни�ів
 та�ож
 належним
 чином
 оформлен

довіреність
на
право
часті

зборах.

А�ціонерне�товариство�“Каліон�Бан��У�раїна”�

м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�23-а,�

тел.�490-14-00,�фа�с:�490-14-05�

повідомляє,�що�щорічні�за�альні�збори�а�ціонерів

відб�д�ться�4 �вітня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�

9,�Набережна�Президента�Поля�Д�мера,�92920,�Париж,

Ля�Дефанс�Седе�с,�Франція.�

Реєстрація�а�ціонерів�здійснюється�за�в�азаною�адресою�

з�10.30�до�11.00.�

Порядо��денний:�

1.
Затвердження
резльтатів
 діяльності
 
 2007
році,
 звіт
 ревізійної

�омісії,
розподіл
прибт�
2007
ро�
АТ
“Каліон
Бан�
У�раїна”.

Представни�ам
 а�ціонерів
 необхідно
мати
 до�мент,
що
 посвідчє

особ,
та
належним
чином
оформлен
довіреність
на
право
часті
та

�олосвання
на
за�альних
зборах
а�ціонерів
Бан�.


Правління�А�ціонерно�о�товариства�“Каліон�Бан��У�раїна”

Втрачені
 Свідоцтво
 про
 державн
 реєстрацію
 та
 печат�

ТОВ
“Діало�-Київ”
(�од
ЄДРПОУ
06722013)
вважати
недійсними.
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 12 ëþòîãî
Енер етичні ритми неба сприяють а тивізації ділових стос н ів, пере оворів з посадовими осо-

бами. Пра тицизм червоною нит ою проходитиме через наше б ття. Не хапайтеся за нерентабель-
ні прое ти. Отримавши ці аві пропозиції, нама айтеся відсіяти зерна від полови, все до дрібниць
прорах вати. Не ріх і поледарювати, на ивавши п'ятами від ч жих обов'яз ів, я і на вас хтось хит-
ро нама ається повісити, при ин вшись слаб им.
ОВНИ, ар’єра — то ваша ба ата фінансова житниця. Більше до ладете творчих з силь — вище підніме-

теся по сл жбовій драбині та розба атієте. ТЕЛЬЦІ, райте від ритими артами, б дьте справедливими. Чес-
на ра звеличить вас, піднесе на вершин д ховної льт ри, вселить впевненість власній винят овості, що
нині в рай потрібно. БЛИЗНЯТА переб вають під тис ом прим сових обставин. Не б нт йте, а змиріться з
роллю жертви, с млінно ви он ючи настанови долі, і саме тоді вам воздасться. РАКИ, я що роль оле тив-
но о с рмача вам імпон є — це ч дово, бо ви на правильном шлях . Зар чіться підтрим ою ділових парт-
нерів, я і послав вам і бла ословив Творець. ЛЕВИ, б дьте ближче до ерівництва, теплі зад шевні стос н-
и з шефом — запор а сл жбово о рост та хорошої зарплати. ДІВИ, з оханими вас з’єднає м зи а небес-
ної армонії. Нехай серця наповняться ніжністю та взаємним поч ттям. ТЕРЕЗИ, не розмінюйтеся на мало-
приб т ові справи, нині таланитиме пра мати ам, що рах ють ожн опій та дорожать найменшою леп-
тою в ладених з силь. СКОРПІОНИ, аби не опинитися в розб рханих водах с андал , пост піться амбіціями
і поставте інтереси он р ючої сторони на перше місце. СТРІЛЬЦІ, нині ваші таємні недр и стан ть біли-
ми та п хнастими, тож ловіть момент і зміцнюйте ділові тили. Хочете підлеститися до шефа, зробіть йом
приємний подар но . Я ий?.. Під аже вн трішній олос. Є шанс ідеально до одити. КОЗОРОГИ, не дайте віт-
рам байд жості за асити во онь охання. Дайте волю пал им сердечним пориванням, нині ви над панами
пан. ВОДОЛІЇ, бла опол ччя в сім’ї безпосередньо пов’язане з вашим д шевним станом, тож оли пан є свят-
ова атмосфера, не допі ають поб тові проблеми, домочадці в піднесеном настрої, це означає, що вас
розпочалося свято. РИБИ, дорожіть др жніми стос н ами. Це анал Божої бла одаті, звід и вам с дилося
черпати все, що потрібно для повно о щастя

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

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

ЗАТ “У рпрофоздоровниця”
повідомляє, що чер ові За альні збори а ціонерів За рито о

а ціонерно о товариства лі вально-оздоровчих за ладів профспіло
У раїни “У рпрофоздоровниця” відб д ться 11 вітня 2008 ро

о 10.00 в приміщенні Товариства за адресою:
м. Київ, в л. Шота Р ставелі, 39/41.

Порядо денний
1. Затвердження рез льтатів мандатної омісії про повноваження часни ів За альних зборів

а ціонерів Товариства.
2. Про вибори олови Зборів, се ретаря Зборів та Лічильної омісії.
3. Затвердження річної фінансової звітності ЗАТ “У рпрофоздоровниця” за 2007 рі .
4. Затвердження річних рез льтатів діяльності дочірніх підприємств ЗАТ “У рпрофоздоров-

ниця” за 2007 рі .
5. Затвердження звітів і виснов ів Ревізійної омісії За рито о а ціонерно о товариства лі -

вально-оздоровчих за ладів профспіло У раїни “У рпрофоздоровниця” за 2007 рі .
6. Розподіл приб т ЗАТ “У рпрофоздоровниця” за 2007 рі і завдання по риття збит ів

Товариства.
Пропозиції щодо поряд денно о За альних зборів а ціонерів Товариства прийма-

ються не пізніше, я за 30 днів до дати с ли ання Зборів.
Для часті Зборах а ціонерам необхідно мати паспорт, а їх представни ам - пас-

порт та дор чення, оформлене відповідно до норм чинно о за онодавства У раїни.
Реєстрація а ціонерів та/або їх представни ів відб деться 11 вітня 2008 ро з 9.00 до

9.50 за місцезнаходженням ЗАТ “У рпрофоздоровниця”: м. Київ, в л.Шота Р ставелі, 39/41.
Довід и за телефоном 8(044) 289-01-11.

Вищий осподарсь ий с д У раїни повідомляє про під отов

матеріалів щодо обрання безстро ово на посад с дді Вищо о

осподарсь о о с д У раїни Олійни а Володимира Федоровича.

Апеляційний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд справи за апеляційною с ар ою
представни а за дор ченням Горновича Вадима Юрійовича - Василен а І оря Валентиновича
на рішення Дніпровсь о о районно о с д м. Києва від 21 вересня 2007 ро в справі за позовом
Горновича Вадима Юрійовича до Горновича Леоніда Петровича, третя особа Десята Київсь а
державна нотаріальна онтора про визначення додат ово о стро для подання заяви про
прийняття спадщини, призначено до роз ляд на 3 березня 2008 ро на 9.20 в приміщенні
Апеляційно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Володимирсь а, 15 (2-й поверх).

Святошинсь ий районний с д м. Києва (в л. Жилянсь а, 142) ви ли ає Нижни Габріелл
Дмитрівн в с дове засідання на 25 люто о 2008 ро на 10.00 по справі за заявою Нижни а
Оле сандра Петровича, заці авлені особи: Нижни Оле сандр Петрович, Відділ паспортизації,
іммі рації та реєстрації ромадян Святошинсь о о РУГУ МВС У раїни в м. Києві про визнання
особи безвісно відс тньою.

С ддя Чернен о В.А.

Олійни Василь Михайлович, Олійни Сер ій Васильович, Олійни Дмитро Васильович
ви ли аються в с дове засідання по роз ляд цивільної справи за позовом Сизонен о Тетяни
Ми олаївни до Олійни В.М., Олійни С.В., Олійни Д.В., 3-і особи: Сизонен о М.В., Сизонен о
М.Г., Сизонен о А.М. про відш од вання ш оди, завданої залиттям вартири на 28.02.2008 ро
на 16.00, в Деснянсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, пр-т Мая овсь о о 5-В, аб.26).

С ддя В.І. Д бінін.

Корольов Роман Петрович ви ли ається в с дове засідання по роз ляд цивільної
справи за позовом Корольової Натал и Леонідівни до Корольова Романа Петровича про
розірвання шлюб на 26.02.2008 ро на 09.30, в Деснянсь ий районний с д м. Києва
(м. Київ, пр-т Мая овсь о о 5-в, аб.26).

С ддя В.І. Д бінін.

Гр. Садирін Володимир Юрійович , що проживає: м. Київ, пров л. Слав ородсь ий, б д. 12 — необхідно
4 березня 2008 ро з’явитись на 9.30 до Дарниць о о районно о с д м. Києва — м. Київ, в л. Севас-
топольсь а, 7/13, аб. 18 для часті с довом засіданні по цивільній справі за позовом Чабанен о Раїси Сте-
панівни до Кравчен о Катерини Іванівни, Київсь а місь а рада, ГУЖЗ КМДА, БТІ м. Києва, ГУ земельних ре-
с рсів КМДА, Мельни а Юрія Володимировича, Садиріна Володимира Юрійовича, Дарниць а РДА про виз-
нання права власності на самовільно зб дований б дино в я ості відповідача. Наслід ами неяв и б де про-
ведення з’яс вання обставин справі на підставі до азів, про подання я их б ло заявлено під час с дово о
засідання. Садирін В.Ю. У випад неяв и, зобов’язаний повідомити с д про причини неяв и.

С ддя О.І. Ш оріна.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Місєвіч Сер ія Михайловича в с дове засідання
на роз ляд цивільної справи за позовом Місєвіч Олени Володимирівни про оспорювання матір’ю дитини бать івства
сво о чолові а, ви лючення з а тово о запис про народження дитини відомостей про бать а.

С дове засідання відб деться 11 березня 2008 ро о 14.00 приміщенні Деснянсь о о районно о с д (м. Київ,
пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 22 ). В разі неяв и відповідача справа б де роз лян та без йо о часті.

С ддя О.П. Шевч .

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідачів Климен а Павла Оле овича, Б ли
Лідію Іванівн , Б ли Юрія Ві торовича в с дове засідання, я е призначено на 10.00 28.02.2008 ро , по
роз ляд цивільної справи за позовом Заб р’янової Наталії Петрівни до Климен а Павла Оле овича, Б ли и
Лідії Іванівни, Б ли и Юрія Ві торовича про визнання до овор півлі-продаж недійсним.

Адреса с д : м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-в, аб. 38.
С ддя О.М. Панчен о.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Трач а І оря Віталійовича я відповідача
по цивільній справі № 2-1007/08 за позовом Литвинен а Василя Я овича, Литвинен о Ганни
Гнатівни, Литвинен а Оле а Васильовича до Трач а І оря Віталійовича про визнання особи
та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням, про зняття з реєстрації, в с дове
засідання на 25 люто о 2008 ро на 10.00.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. 22, с ддя Пшон а Р.М.
В разі неяв и, справа б де роз лян та за відс тності нез’явившихся осіб.
С ддя Р.М. Пшон а.

У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться цивільна справа №2-573/08 за позовом
Примачен а Віталія Ми олайовича до Кривор ч а Оле сандра Івановича, про змін до овор найм житлово о
приміщення.

Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 22.02.2008р. о 10.30 в Шевчен івсь ом районном
с ді м. Києва, аб. 43, с ддя К халейшвілі Ю.Л. (адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б).

С д ви ли ає Кривор ч а Оле сандра Івановича с дове засідання я відповідача.
Яв а до с д є обов’яз овою. У разі неяв и відповідача справа б де роз лядатися за наявними до азами.
С ддя К халейшвілі Ю.Л.

У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться цивільна справа
№ 2-3288/08 за позовом Андрійч Жанни Іванівни до Ч реєва Романа Романовича, третя особа:
Відділ справах ромадянства, іммі рації та реєстрації фізичних осіб Шевчен івсь о о РУ ГУ МВС
У раїни вм. Києві про позбавлення права орист вання житловим приміщенням та зняття з реєстрації.

Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 6.03.2008 ро о 09.00 в Шевчен івсь ом
районном с ді м. Києва, аб. 53 (адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б).

С д ви ли ає Ч реєва Романа Романовича с дове засідання я відповідача.
Яв а до с д є обов’яз овою. У разі неяв и відповідачів справа б де роз лядатися за наявними

справі до азами.
С ддя Волошин В.О.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в с дове засідання Шатіліна Андрія Ед ардовича
та Резні аМи ол Івановича в я ості співвідповідачів по справі за позовомТОВ “Сівер-У раїна” до приватно о
нотарі са Марч К.В., 3-тя особа — Про ресивна соціалістична партія У раїни про визнання нотаріальної
дії щодо на ладення заборони на нер хоме майно неправомірною. Роз ляд справи призначено на
15.30,11 березня 2008 ро в приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б, аб. №42.

У разі неяв и в с дове засідання співвідповідачів, справа б де роз лядатись їх відс тність за наявними
справі до азами.
Крім то о, с д роз’яснює відповідачам їх обов’язо повідомити с д про причини неяв и в с дове засідання.
С ддя Т.Л. Ізмайлова

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, м. Київ, в л. Я ба Коласа,
27-а, зал № 9) ви ли ає Болдирєва Оле а В’ячеславовича в я ості відповідача по
цивільній справі за позовом ЗАТ “ПРОСТО - страх вання” про стя нення страхово о
відш од вання, с дове засідання відб деться 20 люто о 2008 ро о 15.00.

У разі неяв и тя неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання,
справа б де роз лян та за Вашої відс тності за наявними справі до азами.

С ддя Лопатю Н.Г.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 291273 на ім’я
Добровольсь ої Людмили І орівни вважати недійсним.
Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 512957 на ім’я
Красовсь о о Анатолія Гавриловича вважати недійсним.
Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 288889 на ім’я
Афоніна Оле сія Леонідовича вважати недійсним.
Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 503262 на ім’я
Гр ша Андрія Петровича вважати недійсним.
В лад від посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи № 095328 на ім’я К шніра Ві тора Петровичав важати недійсним.

Повідомлення про припинення Центр творчості дітей “Мрія”
та про порядо і стро заявлення редиторами вимо до ньо о.

Центр творчості дітей “Мрія” (ідентифі аційний од 16302766, місцезнаходження - У раїна, м. Київ, 03115, в л. Михайла
Котельни ова, 25) на підставі рішення Зборів засновни ів Центр творчості дітей “Мрія” (прото ол № 4 від 14 р дня 2007 р.)
повідомляє про припинення Центр творчості дітей “Мрія” шляхом йо о лі відації (саморозп с ).

Комісія з припинення (лі відаційна омісія) призначена 14.12.2007р. с ладі: Голова лі відаційної омісії - Клочан Леонід
Степанович (ідент. номер 1054601595), члени омісії - Полюлях Зінаїда Оле сандрівна (ідент. номер 1942907641), Клочан
Сер ій Леонідович (ідент. номер 2146817854).

Заявлення редиторами вимо до Центр творчості дітей “Мрія” відб вається в передбаченом за онодавством поряд
в двохмісячний термін з дня п блі ації повідомлення про припинення юридичної особи.
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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 434
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Юлія МАК-ГАФФІ, оловний
реда тор сайт “Корреспон-
дент. net”:
— Мені важ о відповісти на це

запитання, ос іль и та повелося
в житті, що з міліцією не з стріча-
лася. На мою д м , вони та і са-
мі люди, я і ми: б вають хороші,
б вають і не д же. Каж ть, б цім-
то міліціонери часто жорсто і, але
ж не всі правоохоронці заражені
вір сом жорсто ості. Вони ви о-
н ють свою основн ф н цію— за-
хист раїни, її за онів і дотриман-
ня поряд .

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО
“Свобода”, деп тат IV с ли ан-
ня:
— Міліціонери та ож люди. Моє

ставлення до раїнсь ої міліції по-
зитивне, оли вони ви он ють
сл жбові обов’яз и з ідно із чин-
ним за онодавством. Ос іль и я
займаюся в личною політи ою, то
безпосередні стос н и і онта ти
з міліцією б ли завжди, почина-
ючи з 1989 ро , за часів ще ра-
дянсь ої міліції. Ми — за оносл х-
няна політична сила, і СБУ та інші
правоохоронні ор ани з роз мін-

ням ставляться до нас. Але трап-
ляються різні випад и. С ажімо, 7
листопада Львові помил ово за-
арешт вали представни ів нашої
сили, серед я их б ли й деп тати.
Ми прореа вали, і після звернен-
ня ерівни міліції на сесії місь ра-
ди вибачився. Все за інчилося по-
зитивно.

Оле сандр ГАПЧУК, дизай-
нер:
— З міліцією з арно о розш ,

слава Бо , не доводилося з стрі-
чатися, а ось із представни ами
ДАІ — досить часто. У мене май-
же щодня трапляються я ісь аз -
си. Я зробив ці аве спостережен-
ня: оли мене з пиняють на доро-
зі, я сміхаюся, і міліціонери почи-
нають д мати, що я, очевидно, їх-
ній оле а, й відп с ають! На мою
д м , міліція є втіленням раїн-
сь ої нації і її захисни ом. Я що о-
ворити жартома, я б назвав мілі-
цію особливим підвидом людей,
я і вед ть специфічний спосіб жит-
тя і мають особливий тип мислен-
ня, що вже став частиною їхньої
д ші. Чесним міліціонерам д же
тяж о пристос ватися.

Ì³ë³ö³îíåðè 
òàêîæ ëþäè?

Оле сандр ГОЛУБ, народний деп тат У раїни:
— Я на мене, ліпше б ло б вічнювати пам’ять тих

зіро , я і вже відійшли від а тивної творчої діяльно-
сті. Хай би мин ло, с ажімо, ро ів п’ять-десять. Я -
що ж оворити про тих людей, хто вже мі би зайня-
ти ідне місце, то, без мовно, це Софія Ротар , Ніна
Матвієн о, можливо, Таїсія Повалій. Зі спортсменів —
Лілія Под опаєва, Сер ій Б б а, Валерій Борзов, Ва-
лерій Лобановсь ий. Це та і прізвища, я і зробили
слав У раїні.

Лідія СМОЛА, дире тор Державно о інстит т
розвит сім’ї і молоді:
— Я вважаю, що реальними зір ами, а не тими, я і

д же ба ато ш м створюють нав оло себе, привер-
таючи ва ЗМІ, є люди, отрі підняли себе або ра-
їн на вели висот . В та ом аспе ті я зір ою вважа-

ла б манітарній, льт рній сфері Лін Костен о. В
сфері спорт — Сер ія Б б , я ий залишився непе-
ревершеним. Адже йо о дося нення спортсмени не
змо ли подолати. В сфері б ття це Мирослав Попович,
отрий мені видається справжнім філософом. У нас є
два та і філософи — Гри орій С оворода і Мирослав
Попович. Серед співа ів варто б ло б вічнити Воло-
димира Гриш а за те, що продовж є піднімати слав
У раїни. У на овій сфері — а адемі а Патона, отрий
зробив вели ий внесо на і продовж є ер вати
А адемією на У раїни.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, лідер партії “Братство”:
— Я що алею створювали б за принципом оллів д-

сь ої, то, безперечно, Вєр Сердюч і Михайла По-
плавсь о о я найбільших поп-ідолів останньо о деся-
тиліття.

Êîãî âàðòî óâ³÷íèòè 
íà Àëå¿ ç³ðîê?

Êèÿíè ââàæàþòü
ì³ë³ö³îíåð³â 
çà ëþäåé, õî÷à äåõòî
ìàº ñóìí³âè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà îòðèìàëà
ñïîðòèâíèé Îñêàð
²ì’ÿ óêðà¿íñüêî¿ ã³ìíàñòêè óâ³÷íåíî 
â àìåðèêàíñüêîìó “Çàë³ ñëàâè”

Ïåðøèì ç Óêðà¿íè äî “Çàëó
ñëàâè” áóëî âíåñåíî ³ì’ÿ ëåãåí-
äàðíî¿ ñïîðòñìåíêè, äåâ’ÿòèðà-
çîâî¿ îë³ìï³éñüêî¿ ÷åìï³îíêè Ëà-
ðèñè Ëàòèí³íî¿, à ó 2002-ìó ïå-
ðåë³ê ãåðî¿â ïîïîâíèâñÿ ³ìåíàìè
Áîðèñà Øàõë³íà òà Ïîë³íè Àñòà-
õîâî¿. Öüîãî ðîêó àìåðèêàíö³ âè-
çíàëè ã³äíîþ óâ³÷íåííÿ ã³ìíàñò-
êó Ë³ë³þ Ïîäêîïàºâó.

Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà — àáñîëþò-
íà ÷åìï³îíêà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð,
àáñîëþòíà ÷åìï³îíêà ñâ³òó ³ ªâ-
ðîïè. Ïðîòå, êð³ì ñïîðòèâíèõ
äîñÿãíåíü, ïàí³ Ïîäêîïàºâà àê-
òèâíî çàéìàºòüñÿ ãðîìàäñüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ òà áëàãîä³éí³ñòþ.
Óêðà¿íñüêà ã³ìíàñòêà ï³äòðèìóº
ñâ³òîâèé ðóõ âçàºìîäîïîìîãè ³
ðîçóì³ííÿ. ßê ïîñîë äîáðî¿ âîë³

ç Â²Ë-ÑÍ²Äó â Óêðà¿í³ îðãàí³çî-
âóº àêö³¿ íà ï³äòðèìêó õâîðèõ òà
çàïîá³ãàííÿ çàðàæåííþ ëþäåé.
Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà º ïðåçèäåíòîì
ôîíäó “Çäîðîâ’ÿ ïîêîë³íü”.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
ñàìà ã³ìíàñòêà, âîíà íàäçâè÷àé-
íî âðàæåíà òèì, ÿê ¿¿ ïðèéìàþòü
ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè.
“Òàêîãî ñòàâëåííÿ äî ñïîðòñìå-
í³â ÿ íå â³ä÷óâàëà àí³ â Óêðà¿í³,
àí³ â ªâðîï³”,— ç³çíàëàñÿ ïàí³
Ïîäêîïàºâà. Ï³ä ÷àñ â³çèòó âîíà
íàâ³òü ïîçíàéîìèëàñÿ ç äâîìà
ä³â÷àòàìè-àìåðèêàíêàìè, ÿêèõ
áàòüêè íàçâàëè Ë³ë³ÿìè íà ÷åñòü
íàøî¿ çåìëÿ÷êè, êîòðà ñàìå íà
àìåðèêàíñüê³é çåìë³ — â Àòëàí-
ò³ — ó 1996 ðîö³ âèáîðîëà òèòóë
îë³ìï³éñüêî¿ ÷åìï³îíêè
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Міліціонери теж люди?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...—5°Ñ, âíî-
÷³ —5...—7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +4; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
—4...—8°Ñ, âíî÷³ —6...—9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó
ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çà-
õ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...+1°Ñ, âíî÷³ —2...—5°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

У США не заб ли, я Лілія Под опаєва під орила Атлант

1. Òàê, ïðîñòî ðîáîòà ó íèõ òàêà — 32 %
2. ß â³äìîâëÿþñü â³äïîâ³äàòè íà ïðîâîêàö³éí³ çàïèòàííÿ — 16 %
3. Âñ³, îêð³ì Ëóöåíêà, — 15 %
4. Íå óïåâíåíèé — 13 %
5. Òàê, àëå ÿê³ñü äèâí³ — 12 %
6. Êîëè íà ñëóæá³ — âîíè âò³ëåííÿ Çàêîíó ³ Ïîðÿäêó — 12 %
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

9 люто о амери ансь ом місті О лахома-сіті —
"Всесвітньом залі слави" — відб лася рочиста цере-
монія вшан вання нових достойни ів. У перелі зір о-
вих, ле ендарних спортсменів віднині є й ім'я раїн и
Лілії Под опаєвої.


