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ОЛЕКСАНДРА НІКОЛАЄНКО
ПРОДЕМОНСТРУВАЛА КАПІТАЛ
Крас ня вперше відвідала У раїн
стат сі заміжньої

Â³êòîð Þùåíêî îáåçãîëîâèâ “Êîáðó”
Ãëàâà äåðæàâè îáóðåíèé ä³ÿìè “ãàäèíè”, ÿêó âèïåñòóâàâ Þð³é Ëóöåíêî

Ó÷îðà, âèñòóïàþ÷è íà ðîçøèðåí³é êî-
ëåã³¿ ÌÂÑ, Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî íà-
ãîëîñèâ, ùî â³í ðîç÷àðîâàíèé ò³ºþ ðîáî-
òîþ, ÿêó ïðîâîäèòü ÌÂÑ. “Ï³ä çàãðîçîþ
ñüîãîäí³ îïèíèëàñÿ ãîëîâíà ì³ñ³ÿ, ÿêó

äåðæàâà ïîêëàäàëà íà ñëóæáè ïðàâîïî-
ðÿäêó,— çàõèñò íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â,
³íòåðåñ³â êîæíî¿ ëþäèíè”,— ââàæàº ãëà-
âà äåðæàâè. Çîêðåìà Ïðåçèäåíò âêàçàâ íà
íåçäàòí³ñòü ÌÂÑ ïîäîëàòè êîðóïö³þ ³ ðå-

àë³çóâàòè ïðèíöèï ð³âíîñò³ âñ³õ ãðîìàäÿí
ïåðåä çàêîíîì. Òîæ ïàí Þùåíêî çàêëè-
êàâ íàïèñàòè çàÿâè ïðî â³äñòàâêó ç ïîñàä
ãîëîâó äåðæäåïàðòàìåíòó ÄÀ² Ñåðã³ÿ Êî-
ëîì³éöÿ, êåð³âíèêà ñïåöï³äðîçä³ëó “Êîá-
ðà” òà éîãî çàñòóïíèêà. Ïðåçèäåíòà îáó-
ðèâ ³íöèäåíò, êîëè çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà ï³äðîçä³ëó “Êîáðà” íà åë³òíîìó àâòî-
ìîá³ë³ “Ïîðø Êàºí” 2007 ðîêó âèïóñêó
â³äìîâèâñÿ ïîñòóïèòèñÿ äîðîãîþ ãîëîâ³
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñåí³þ ßöåíþêó òà ùå
é ïîêàçàâ êåð³âíèêîâ³ ïàðëàìåíòó íåïðèñ-
òîéíèé æåñò ç àðñåíàëó àìåðèêàíñüêèõ
òðåòüîñîðòíèõ êîìåä³é. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, çà
êåðìîì äæèïà ïåðåáóâàâ çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà ñïåöï³äðîçä³ëó ÄÀ² ÌÂÑ Óêðà-
¿íè íà ïð³çâèùå Êîæà. Ïðî öå ðîçïîâ³â
ïðèñóòí³ì ñàì Àðñåí³é ßöåíþê. ßê çà-

óâàæèâ ñï³êåð, ïðî öå â³í ä³çíàâñÿ ï³çí³-
øå, îñê³ëüêè ï³ñëÿ çóïèíêè âîä³é íå
ïðåä’ÿâèâ äîêóìåíò³â. Íàòîì³ñòü “êîáð³â-
ö³” çðîáèëè âñå, àáè ñôàëüñèô³êóâàòè ïà-
ïåðè é ïðèõîâàòè â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñâî-
ãî íà÷àëüíèêà.

Ñàì ì³í³ñòð ÌÂÑ Þð³é Ëóöåíêî íà êðè-
òèêó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çðåàãóâàâ ïðî-
õàííÿì... íå çâ³ëüíÿòè íà÷àëüíèêà Äåïàð-
òàìåíòó ÄÀ² Ñåðã³ÿ Êîëîì³éöÿ. Íà äóìêó
ì³í³ñòðà, òàêå ïîêàðàííÿ “äóæå ñóâîðå ³ íå
ñòâîðèòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñè-
òóàö³¿ íà äîðîãàõ”. Ïðè÷îìó øëÿõ äî ïî-
ë³ïøåííÿ ðîáîòè ñâî¿õ ï³äëåãëèõ ì³í³ñòð
÷îìóñü âáà÷àº ó çá³ëüøåíí³ ¿õí³õ ïîâíîâà-
æåíü. Ó öüîìó º äåÿêèé ñåíñ, àäæå íå-
ïðèñòîéí³ æåñòè — öå ùå íå êóëàêè â³ä
ïàíà Ëóöåíêà
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ

Учора під час розширеної оле ії Міністерства вн трішніх справ Пре-
зидент У раїни Ві тор Ющен о зажадав не айно о звільнення ерів-
ни ів ДАІ та спецпідрозділ "Кобра". Об рила лав держави поведін-
а міліціонерів, я і безсоромно демонстр ють нехт вання за онами.
Я що досі від свавілля людей формі потерпали переважно пересіч-
ні ромадяни, то за часів ер вання пана Л цен а дістається вже й
вищим чиновни ам держави. Міністр МВС Юрій Л цен о по и що
своє рісло збері .
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ðåàá³ë³òîâàí³ 
ãðîìàäÿíè
îòðèìàþòü 
äîïîìîãó

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî íàäàííÿ ùîêâàðòàëüíî¿ àäðåñ-
íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ðåàá³ë³òîâàíèì
ãðîìàäÿíàì. Â³äïîâ³äíî äî äîêóìåíòà, 815
îñ³á îòðèìóâàòèìóòü äîïîìîãó çà ðàõóíîê
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³
íà âèêîíàííÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóð-
áîòà” íà 2006—2010 ðîêè. Òàêèì ÷èíîì
îñîáè, ðåàá³ë³òîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1
òà 3 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ðåàá³ë³òàö³þ
æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é íà Óêðà¿í³”, îò-
ðèìàþòü, â³äïîâ³äíî, ïî 120 ãðí òà 
80 ãðí

Ì³ñòî â³çüìå 
ï³ä êîíòðîëü ï³ä’¿çäè

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ÊÌÄÀ íàðàç³ ðîçðîáëÿº ö³ëüîâó ïðî-
ãðàìó ðåìîíòó ï³ä’¿çä³â, ÿêó çàïðîïîíóþòü
óõâàëèòè íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Äî ö³º¿ ïðîãðà-
ìè â ïåðøó ÷åðãó âêëþ÷àòèìóòü ï³ä’¿çäè,
ñêàðãè íà ñòàí ÿêèõ íàäõîäèëè íà íîìåð
“Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì” 0-51. Íà
ðåìîíò ï³ä’¿çä³â ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â öüîãî
ðîêó ó áþäæåò³ Êèºâà ïåðåäáà÷åíî 263 ìëí
ãðí. “Íèí³ ñï³ëüíî ç ðàéîíàìè ìè ñòâîðþ-
ºìî àäðåñíó ïðîãðàìó ðåìîíòó ï³ä’¿çä³â,
êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ÿêî¿ ïîêëàäåíî
íà ÃÓ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Äåòàëüíî
ðîçãëÿäàòèìåìî êîæåí ï³ä’¿çä ç éîãî õà-
ðàêòåðèñòèêàìè, îãîëîøóâàòèìåìî êîí-
êóðñè, òåíäåðè íà ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ
ðîá³ò. Â³äòàê, êîøòè ìàòèìóòü êîíêðåòíó
àäðåñó, à íå ïðîñòî éòèìóòü ó ðàéîíè”,—
ï³äêðåñëèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Íàãàäàºìî,
ùî çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ðîçïî÷àòî
ïàñïîðòèçàö³þ æèòëîâîãî ôîíäó ñòîëèö³

Äàìáó Áîðòíèöüêî¿
ñòàíö³¿
ðåìîíòóâàòèìóòü

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äîìèâ, ùî ïðîô³-
íàíñóþòü óñ³ ïîòð³áí³ â³äíîâëþâàëüí³ ðî-
áîòè íà Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿. “¯õíÿ âàð-
ò³ñòü ñòàíîâèòü ê³ëüêà ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
À çà ðåçóëüòàòàìè êâàðòàëó, ï³ñëÿ ïåðåðîç-
ïîä³ëó áþäæåòíèõ êîøò³â, “Êè¿ââîäîêàíà-
ëó” âèä³ëÿòü ùå 36 ìëí ãðí. Öå äîçâîëèòü
ï³äíÿòè ð³âåíü äàìáè íà 1 ìåòð ³ ïîâí³ñòþ
çàêðèòè ïðîáëåìó”,— çàÿâèâ ó÷îðà Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî. Â³í äîäàâ, ùî ùå ìèíó-
ëîãî ðîêó ï³äïèñàëè äîðó÷åííÿ, çã³äíî ç
ÿêèìè ÂÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàë” ïîâèííî áó-
ëî âèêîíàòè ïîòð³áí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ìà-
ëî òîãî, íà öå âèä³ëèëè â³äïîâ³äí³ êîø-
òè

Àíîíñ
Завтра остем традиційної інтернет- онфе-

ренції на сайті азети “Хрещати ” стане на-
чальни Головно о правління льт ри і мис-
тецтв Світлана Зоріна. Ор анізатори заход :
щоденна азета “Хрещати ” та тижневи
“У раїнсь а столиця”. Питання остеві
задавайте на сайті азети “Хрещати ”:
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Âòðàòà
Заст пни олови Київсь ої місь ої держав-

ної адміністрації Віталій Ж равсь ий висло-
влює співч ття начальни Сл жби справах
неповнолітніх Ми олі Ми олайович К лебі з
привод смерті йо о матері, Тамари Дмит-
рівни. “Втрата матері — це завжди тяж е о-
ре. Цьом орю не зарадять жодні слова спів-
ч ття. Одна образ пре расної жін и, я а на-
родила та виховала, завжди б ла пор ч
с р тні та радісні хвилини, назавжди зали-
шається в серцях дітей. Впевнений, що світ-
ла пам’ять про матір зі ріватиме Ваше сер-
це завжди та додаватиме д ховної сили на
добрі справи”

Ìåð äåìîíòóº 
“Òðî¿öüêèé”

— Êè¿âñüêà âëàäà íàñàìïåðåä çàö³êàâ-
ëåíà â óñï³øí³é ï³äãîòîâö³ é ïðîâåäåí-
í³ ô³íàëó ×åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáî-
ëó ªâðî-2012. Äëÿ öüîãî ïðîâîäèìî
ìàñøòàáíó ðåêîíñòðóêö³þ ì³ñüêî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè. ² ìè ñïðàâèìîñÿ ç öèì
çàâäàííÿì. Óñ³ ÷óòêè ïðî íåìîæëèâ³ñòü
ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 ó Êèºâ³ ïîøè-
ðþþòü àáî ïîë³òè÷í³ ñïåêóëÿíòè, àáî ò³,
õòî õî÷å íàáðàòè ïîë³òè÷íèõ áàë³â íà-
â³òü øëÿõîì çðèâó ô³íàëó ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè â Óêðà¿í³. Òàêèõ ëþäåé òÿæêî
íàçâàòè ïàòð³îòàìè,— ñêàçàâ ó÷îðà Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.— Äîëÿ òîðãîâîãî öåíòðó “Òðî-
¿öüêèé” âèð³øåíà îäíîçíà÷íî: éîãî çíå-

ñóòü. Ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷îãî òèæíÿ
ñï³ëüíî ç Ì³í³ñòåðñòâîì ç ïèòàíü ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî
íàëåæèòü öå ïèòàííÿ, áóäå ðîçðîáëåíî
ìåõàí³çì òîãî, õòî ÿêó ðîáîòó âèêîíó-
âàòèìå, õòî ô³íàíñóâàòèìå, à õòî çàéìà-
òèìåòüñÿ äåìîíòàæåì. Öå ïåðåäóñ³ì
ïðîáëåìà Ì³í³ñòåðñòâà ç ïèòàíü ñ³ì’¿,
ìîëîä³ ³ ñïîðòó, òà êè¿âñüêà æ âëàäà ãî-
òîâà íàäàòè âñåá³÷íó ï³äòðèìêó. Ùîá
óñóíóòè îñòàííþ ïåðåøêîäó ïåðåä ïðî-
âåäåííÿì ô³íàëó ªâðî-2012, ÿ ãîòîâèé
îñîáèñòî âçÿòè ó÷àñòü ó ïî÷àòêó ðîá³ò ç
äåìîíòàæó ÒÐÖ “Òðî¿öüêèé”.

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-

÷åíêî, áóëî âèð³øåíî, ùî “Þäæèí” —
êîìïàí³ÿ-âëàñíèê ÒÐÖ, îòðèìàº êîì-
ïåíñàö³þ ó âèãëÿä³ íå ãðîøåé, à îäí³º¿
÷è ê³ëüêîõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåäñòàâíèêè êîìïà-
í³¿ çàÿâèëè, ùî õî÷à âîíè é íå îòðèìà-
þòü ò³º¿ êîìïåíñàö³¿, íà ÿêó ðîçðàõîâó-
âàëè, âñå æ òàêè çãîäí³ íà çàïðîïîíî-
âàíèé âàð³àíò. “Ìè âèêîíóºìî âñ³ óìî-
âè ìåìîðàíäóìó, õî÷à öå íåëåãêå äëÿ
íàñ ð³øåííÿ. Òóò ïëàíóâàëè çâåñòè îäèí
³ç íàéóí³êàëüí³øèõ â ªâðîï³ îá’ºêò³â,—
ðîçïîâ³â þðèäè÷íèé êîíñóëüòàíò ïðå-
çèäåíòà êîìïàí³¿ Àíäð³é Âèøíåâ-
ñüêèé.— Ìè ïîíåñåìî âèòðàòè â³ä $50
äî 80 ìëí ùîíàéìåíøå, àëå äîáðå ðî-
çóì³ºìî, ùî ìîæå âòðàòèòè äåðæàâà òà
ì³ñòî”.

Êð³ì òîãî, ó Êèºâ³ òàêîæ ñïîðóäÿòü
ñòàä³îí ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà. “Íà öüî-
ìó òèæí³ óõâàëÿòü ð³øåííÿ ïðî ì³ñöå
éîãî ðîçòàøóâàííÿ. Øâèäøå çà âñå éî-
ãî çáóäóþòü íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíî-
ãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó. Ïèòàííÿ ðîçã-
ëÿíå ðîáî÷à êîì³ñ³ÿ âæå íàéáëèæ÷èìè
äíÿìè”,— ïîâ³äîìèâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé

Доля тор овельно о центр “Троїць ий” вирішена однозначно: йо о знес ть

Ì³ñüêèé ãîëîâà ãîòîâèé îñîáèñòî âçÿòè ó÷àñòü ó ïî÷àòêó
ðîá³ò ùîäî çíåñåííÿ áóä³âë³ ïåðåä ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í, Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий заявив про те, що онче по-
трібно прис орити вирішення питання з демонтаж тор ово-розва-
жально о омпле с перед НСК "Олімпійсь ий". Він зазначив, що
отовий особисто взяти часть почат робіт щодо знесення ТРЦ
"Троїць ий". Замість недоб довано о ТРЦ йо о власни и отримають
земельні ділян и.
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Êè¿â ïðèâàáèâ ³íâåñòîð³â
Ìàéæå 300 ïðåäñòàâíèê³â ì³æíàðîäíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â 
òà êîìïàí³é ïðèáóëè â ñòîëèöþ
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві від рилася
Четверта міжнародна он-
ференція "У раїна: ство-
рення рин ". Під час
офіційної частини пред-
ставни и влади та іль ох
омпаній мали на од
представити своє бачення
розвит інвестиційної ді-
яльності в У раїні. Сьо о-
дні вони з стрін ться тет-
а-тет, аби ласти оди
та дося ти он ретних до-
мовленостей.

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàÿâèâ, ùî ³íâåñòèö³éíà
ïðèâàáëèâ³ñòü ñòîëèö³ ìàº íàéâè-
ùèé ïîòåíö³àë ïîð³âíÿíî ç óñ³ºþ
êðà¿íîþ. “Êè¿â áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ
ñòîëèöåþ ñòàá³ëüíîñò³. ² öå íå çà-
ëåæèòü â³ä ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñè-
òóàö³é òà çàíåïàä³â”,— ñêàçàâ â³í.
Ö³ ñëîâà ï³äòâåðäæóº é çàö³êàâ-
ëåí³ñòü ³íâåñòîð³â, êîòð³ áðàëè
ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é êîíôåðåí-
ö³¿ ³íâåñòîð³â, ÿêà â³äêðèëàñÿ â÷î-
ðà. Ï³ä ÷àñ çàõîäó ó÷àñíèêè ìàëè
íàãîäó îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîâ³äíè-
ìè óêðà¿íñüêèìè êîìïàí³ÿìè íà
ñïîæèâ÷îìó ðèíêó, â àãðîá³çíåñ³,
íà ðèíêó íåðóõîìîñò³, ó ãàëóçÿõ
åíåðãåòèêè òà ìàøèíîáóäóâàííÿ.
Ó÷àñíèêè íàñàìïåðåä ìàëè íà ìå-
ò³ ïðèâåðíóòè óâàãó ³íîçåìíèõ ³í-
âåñòîð³â äî ñâî¿õ êîìïàí³é. Â³ä-
êðèòè êîíôåðåíö³þ òà âèñòóïèòè
ãàðàíòîì ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ
íàì³ð³â áóëî çàïðîøåíî Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà.

Ó ïîë³ çîðó ïîòåíö³éíèõ ³íâåñ-
òîð³â îïèíèëèñÿ ïðåçåíòàö³¿ êîì-
ïàí³é, ùî ïðàöþþòü ó ãàëóçÿõ
åíåðãåòèêè òà ìàøèíîáóäóâàííÿ,
ïðîòå çàö³êàâëåí³ñòü ó ðèíêó íå-
ðóõîìîñò³ äîñ³ ëèøàºòüñÿ ÷è íå
íàéâèùîþ.

ßê ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ïðåçè-
äåíò Àñîö³àö³¿ ôðàíöóçüêèõ á³ç-
íåñìåí³â â Óêðà¿í³ (ãîëîâà óêðà-
¿íñüêîãî îô³ñó êîìïàí³¿ BNP
paribas) Äîì³í³ê Ìåíó, ñòîëèöÿ
çîñåðåäæóº âñ³ ä³ëîâ³ òà ô³íàíñî-
â³ ðåñóðñè, ÿê³ äàþòü çìîãó íàé-
åôåêòèâí³øå ðîçâèâàòè ì³ñòî òà
ñïðèÿþòü éîãî ³íâåñòèö³éí³é ïðè-
âàáëèâîñò³. Êð³ì òîãî, îäèí ³ç
ïðèâàòíèõ ðîñ³éñüêèõ ³íâåñòîð³â
Îëåêñàíäð Òðàçàíîâ ââàæàº, ùî
Êè¿â ñòàíå íàéá³ëüø ³íâåñòèö³é-
íî ïðèâàáëèâîþ ïëàòôîðìîþ äëÿ
òèõ, õòî ïðàãíå âêëàñòè êîøòè ó

ðèòåéë, áàíê³âñüêó ñôåðó òà äåâå-
ëîïåðñüêèé íàïðÿìîê. “Ùå ïðî-
òÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â ïðîäîâæóâà-
òèìåòüñÿ òîé áóì ó ðèòåéë³ òà äå-
âåëîïìåíò³, ÿêèé ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
â Êèºâ³ ñüîãîäí³”,— çàçíà÷èâ â³í,
³ äîäàâ, ùî íàðàç³ ïîäàòêîâèé òà
çåìåëüíèé êîäåêñè ïîòðåáóþòü
çíà÷íèõ äîîïðàöþâàíü, áî âîíè º
êàìåíÿìè ñïîòèêàííÿ äëÿ ïîòåí-
ö³éíèõ ³íâåñòîð³â. À âò³ì, òàêó ñà-
ìó òåçó âèñëîâèâ ³ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî, ÿêèé
ï³ä ÷àñ âèñòóïó íà êîíôåðåíö³¿ çà-
ÿâèâ, ùî 2008-é ñòàíå ðîêîì
çíà÷íèõ çì³í â åêîíîì³÷íîìó çà-
êîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ³íâåñòèö³éíî¿
ãðóïè “Ðåíåñàíñ Êàï³òàë” Îëåê-
ñàíäð Ïåðöîâñüêèé íàãîëîñèâ,
ùî òîð³ê Óêðà¿íà ñòàëà “ç³ðêîþ
ñåðåä ñâ³òîâèõ ðèíê³â àêö³é”,

àäæå ³íäåêñ ÏÔÒÑ âèïåðåäèâ ³í-
äèêàòîðè âñ³õ ôîíäîâèõ á³ðæ ñâ³-
òó, çà âèíÿòêîì Êèòàþ. “Óêðà¿í-
ñüêèé ðèíîê çð³ñ çà ìèíóëèé ð³ê
íà 135%”,— ïîâ³äîìèâ â³í, çàçíà-
÷èâøè, ùî êàòàë³çàòîðîì çðîñ-
òàííÿ òåìï³â åêîíîì³÷íîãî ðîñòó
ñòàíå ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó â 2012
ðîö³.

“Êè¿â — öå ùå é ñòîëèöÿ ªâ-
ðî-2012. Ó íàñ ïîïåðåäó ñåðéîç-
íà ï³äãîòîâêà äî ô³íàëó ×åìï³î-
íàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó ªâðî-2012.
² çàëó÷àòèìåìî ³íâåñòèö³éí³ çàñî-
áè íà îñíîâ³ ïàðòíåðñüêèõ â³äíî-
ñèí ì³æ êè¿âñüêîþ âëàäîþ ³ ïðåä-
ñòàâíèêàìè ³íâåñòêîìïàí³é”,—
ñêàçàâ ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Â³í íàãàäàâ, ùî º
ì³ñüêà ïðîãðàìà ç ï³äãîòîâêè ³
ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012, çà ÿêîþ

íà îáëàøòóâàííÿ ì³ñüêî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ïîòð³áíî ïîíàä $7,5
ìëðä.

Ãîëîâà äåïàðòàìåíòó ç ðîçâèò-
êó òà ³íâåñòèö³é êîðïîðàö³¿ “Ñòî-
ëèöÿ” Îëåêñàíäð Ìàìåäîâ çàçíà-
÷èâ, ùî éîãî êîìïàí³ÿ îð³ºíòóº-
òüñÿ íà ðîçâèòîê áóä³âíèöòâà ñà-
ìå â Êèºâ³, àäæå òóò º ïîòðåáà ó
íîâèõ ïëîùàõ ó âñ³õ ñåãìåíòàõ. “Ó
Êèºâ³ íàéñòð³ìê³øå çðîñòàþòü
ïðèáóòêè íàñåëåííÿ, òîæ öå º
êëþ÷îâèì ñòèìóëîì ðîçâèòêó áó-
ä³âíèöòâà”,— íàãîëîñèâ â³í.
Ñâîºþ ÷åðãîþ ãîëîâà ðàäè äèðåê-
òîð³â êîìïàí³¿ XXI Century In-
vestments Ëåâ Ïàðöõàëàäçå çàóâà-
æèâ, ùî ó êè¿âñüêîãî áóä³âåëüíî-
ãî òà äåâåëîïåðñüêîãî ðèíê³â º
ïåðñïåêòèâè ðîñòó, àäæå íèí³ âî-
íè äàþòü ïðèáóòêè íà ð³âí³ Âàð-
øàâè é Áóäàïåøòà 2001 ðîêó

Ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ 
Êîñîâî ìîæå â³äíîâèòè ñòàð³ 
êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿
Àíàòîë³é ÇËÅÍÊÎ
åêñ-ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Óêðà¿íè, â³öå-ãîëîâà 
“Óêðà¿íñüêîãî ôîðóìó”,  
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ëåã³òèìí³ñòü âèçíàííÿ ÷è íå-
âèçíàííÿ íåçàëåæíîñò³ Êîñîâî
ìàº âèçíà÷àòèñÿ â ðàìêàõ ì³æíà-
ðîäíîãî ïðàâà. Ó öüîìó êîíòåê-
ñò³ òðåáà âèÿâëÿòè ïîâàãó äî
Ãåëüñ³íñüêîãî çàêëþ÷íîãî àêòà,
îñê³ëüêè öåé äîêóìåíò âèçíà÷àº
òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é ºâðîïåé-
ñüêîãî êîíòèíåíòó. Öå íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâî. Çâè÷àéíî, ñâ³ò
ïîñòàâëåíèé ïåðåä ôàêòîì ïðî-
ãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Êîñîâî
â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó. Öå
ìîæå ìàòè íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè,
îñê³ëüêè Áàëêàíñüêèé ðåã³îí ³
òàê âèáóõîíåáåçïå÷íèé. Ïðîòå,
íåçâàæàþ÷è íà ïðîãîëîøåííÿ
íåçàëåæíîñò³ êîñîâàðàìè, ìîæ-
ëèâ³ñòü äëÿ òîãî, ùîá âåñòè ì³æ-
íàðîäí³ ïåðåãîâîðè, ï³äêëþ÷àòè
â³äïîâ³äí³ ìåõàí³çìè, º. Ïðè öüî-
ìó ïîòð³áíî âèÿâëÿòè òîëåðàíò-
í³ñòü ³ ïðîäîâæóâàòè ïîøóêè
íàéïðèéíÿòí³øîãî øëÿõó, ùîá
óíèêíóòè êîíôë³êòó â öüîìó ðå-
ã³îí³. Òàê³ ìåõàí³çìè ìîæóòü çà-
áåçïå÷èòè ÎÁÑª, ªâðîïåéñüêèé

ñîþç, Ðàäà ªâðîïè. Ö³ îðãàí³çà-
ö³¿ ìîæóòü íàïðàâèòè ïðîöåñ ó
ïðàâèëüíå ðóñëî.

Ïðè âñ³é ïàë³òð³ íåáåçïå÷íèõ
ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ íà
Áàëêàíàõ, âàæëèâî, ùîá ì³æíà-
ðîäíå ñï³âòîâàðèñòâî íå âäàâà-
ëîñÿ äî ÿêèõîñü êðàéíîù³â. Çðî-
çóì³ëî, ùî áóäóòü êðà¿íè, ÿê³ âè-
çíàþòü íåçàëåæí³ñòü Êîñîâî, àëå
áóäå áàãàòî êðà¿í, ÿê³ ¿¿ íå âè-

çíàþòü. Íå ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ íà
ºäí³ñòü äóìêè àáî îäíîñòàéíå ð³-
øåííÿ ç áîêó ªâðîïåéñüêîãî ñî-
þçó. Íà ñüîãîäí³ òàê³ êðà¿íè, ÿê
Ê³ïð, ²ñïàí³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâà÷-
÷èíà, îäíîçíà÷íî çàÿâèëè, ùî íå
çãîäí³, ùîá ªâðîñîþç ãàðàíòóâàâ
íåçàëåæí³ñòü Êîñîâî. À öå çàé-
âèé ðàç ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íå
âñå ãàðàçä ³ç òî÷êè çîðó Ãåëüñ³í-
ñüêîãî çàêëþ÷íîãî àêòà ³ ñòàòóòó

ÎÎÍ. Ùîá çàïîá³ãòè êîíôðîíòà-
ö³¿ â Êîñîâî, ïîòð³áíî ùå äóæå
áàãàòî çðîáèòè. Ó áàãàòüîõ êðà-
¿í, ùî íå âèçíàþòü íåçàëåæí³ñòü
Êîñîâî, òàêîæ º ñâî¿ òåðèòîð³-
àëüí³ ïðîáëåìè, ³ òîìó ¿õíÿ ïî-
âåä³íêà ö³ëêîì çðîçóì³ëà. Ïðîá-
ëåìè º é áåçïîñåðåäíüî íà Áàë-
êàíàõ. Ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæ-
íîñò³ Êîñîâî ìîæå â³äíîâèòè
ñòàð³ êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿, íàïðè-
êëàä, ó Áîñí³¿ ³ Ãåðöåãîâèí³ º
Ñåðáñüêà Êðà¿íà. Ä³¿, ÿê³ çàñòî-
ñóþòü ñåðáè, íå ìîæíà ïåðåäáà-
÷èòè. Ìîæíà ëèøå ñïîä³âàòèñÿ,
ùî âîíè áóäóòü âèð³øóâàòè êîí-
ôë³êò äèïëîìàòè÷íèì øëÿõîì. ª
ñèòóàö³ÿ ³ â Ìàêåäîí³¿, äå òàêîæ
â³äáóâàâñÿ ì³æåòí³÷íèé êîíôë³êò
ì³æ ìàêåäîíöÿìè ³ àëáàíöÿìè.
Íèí³ â³í çãàñëèé, àëå îñòàíí³ ïî-
ä³¿ ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè éîãî íî-
âèé âèòîê. Íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà
òå, ùî òàê³ âåëèê³ êðà¿íè, ÿê
ÑØÀ, êðà¿íè ªÑ, çàïåâíÿþòü,
ùî ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ áóòè íå
ìîæå ³ íå ìîæå áóòè ñòâîðåíî
ïðåöåäåíòó â ì³æíàðîäí³é ïðàê-
òèö³. Òà ìîçà¿êà êðà¿í, ÿêà º â
Áàëêàíñüêîìó ðåã³îí³, ìîæå ìà-
òè ïðåêðàñíèé âèãëÿä, à ìîæå
ñïðè÷èíèòè ïîðóøåííÿ ñèñòåìè
ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè.

ß âæå íå çãàäóþ ðåë³ã³éíó
ïðîáëåìàòèêó Áàëêàí. Òóò ìîæ-
íà àíàë³çóâàòè ñòîð³÷÷ÿ ³ ïîêà-
çóâàòè äèíàì³êó ðîçâèòêó íà ð³ç-
íèõ åòàïàõ. Íàðàç³, ïåðø çà âñå,
òðåáà äèâèòèñÿ íà ïîë³òè÷íó ñè-
òóàö³þ. ² öþ ñèòóàö³þ òðåáà âè-
ð³øóâàòè âñ³ìà ìîæëèâèìè ïî-
ë³òè÷íèìè çàñîáàìè, ÿê³ ³ñíóþòü
ó ñâ³ò³

17 люто о Автономний рай
Сербії — Косово односторон-
ньом поряд про олосив дер-
жавн незалежність. За відповід-
н де ларацію про олос вало 109
з 120 деп татів місцево о парла-
мент . І хоча відповідно до міжна-
родно о права та е рішення є не-
за онним, адже з оди Сербії на
вихід Косово з її с лад не б ло,
де-фа то Косово є незалежним
ще з 1999 ро . Адже після напа-
д на Ю ославію війсь НАТО
(Альянс звин ватив вище ерів-
ництво Ю ославії еноциді о-
совсь их албанців), офіційний
Бєл рад втратив б дь-я і важелі
вплив на автономію. Офіційно до
останньо о час Косово знаходи-
лося під міжнародним ер ван-
ням. З жовтня 2005 ро тривали
перемовини про стат с Косово,
я і та і не дали жодних рез ль-
татів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Áîãäàí ÄÀÍÈËÈØÈÍ: “Óêðà¿íà 
ïî÷èíàºòüñÿ â Êèºâ³”
Ì³í³ñòð åêîíîì³êè ïðî ³íâåñòèö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü òà ï³äãîòîâêó êðà¿íè äî ªâðî-2012

— ßê âè îö³íþºòå Ì³æíàðîäíó êîíôåðåí-
ö³þ ³íâåñòîð³â ³ òå, ùî çàõ³ä ïðîâîäÿòü ñà-
ìå â Êèºâ³?

— ²íâåñòèö³éí³ ôîðóìè âçàãàë³ º ö³êà-
âèì ÿâèùåì äëÿ íàøî¿ äåðæàâè. Â Óêðà-
¿í³ îðãàí³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíîãî ñåðåäîâè-
ùà ïåðåáóâàº ó ïî÷àòêîâèõ ôîðìàõ, êð³ì
òîãî, öå âàæëèâî ³ ç òèõ ïîçèö³é, ùî íè-
í³ ìè ãîòóºìîñÿ äî ªâðî-2012. À âè çíà-
ºòå, ÿêó ìàºìî â³ò÷èçíÿíó ³íôðàñòðóêòó-
ðó. Ïåðåäóñ³ì ïîñòàþòü ïðîáëåìè áóä³â-

íèöòâà ãîòåë³â, ñòàä³îí³â, ö³êàâî ðîçâè-
âàþòüñÿ êóðîðòí³ ì³ñòà. Òîìó ³íâåñòîðè é
á³çíåñ-êîëà, ÿê³ ïðèáóëè äî Êèºâà, çìî-
æóòü ïîáà÷èòè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó íà-
øî¿ åêîíîì³êè ³ ò³ ñåêòîðè, â ÿê³ çàõî÷óòü
âêëàñòè ñâî¿ ãðîø³.

— Âñ³ ³íâåñòîðè, ÿê³ áóëè íà êîíôåðåíö³¿,
ñõâàëüíî îö³íèëè äîñÿãíåííÿ Êèºâà ùîäî
ðîçâèòêó ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³. ßê³
îö³íêè ì³í³ñòåðñòâà?

— Êè¿â º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ ì³ñò
Óêðà¿íè çà ð³âíåì ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàá-
ëèâîñò³ ³, õî÷ó çàóâàæèòè, ùî Óêðà¿íà ïî-
÷èíàºòüñÿ â Êèºâ³, àëå íå ïîâèííà òóò çà-
ê³í÷óâàòèñÿ. Ìè ìàºìî ïàðàäîêñàëüíó ñè-
òóàö³þ, êîëè çíà÷í³ ³íâåñòèö³éí³ êîøòè
ïðèïàäàþòü íà Êè¿â, à ó á³ëüøîñò³ ì³ñò (ç
448 ó 352) ³íâåñòèö³é çîâñ³ì íåìàº.

— Ï³ñëÿ ªâðî-2012 ïî÷íåòüñÿ íîâèé â³ä-
ë³ê åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè?

— ß ââàæàþ, ùî ªâðî-2012 ïîâèíåí áó-
òè ïåðåëîìíèì åòàïîì â ³íâåñòèö³éí³é
ñèñòåì³. Íà éîãî îñíîâ³ ìè ñòâîðèìî ðî-
äþ÷å ïîëå äëÿ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é â
Óêðà¿íó

Розмовляв Михайло ШКУРІН,
“Хрещати ”
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Ðåéäåðñüêèé “âõ³ä” 
äî çàîùàäæåíü
Ãðóïà “Ïðèâàò” çàðîáèòü ùå $1 ìëðä, çàáðàâøè áàíê ó éîãî àêö³îíåð³â
Â³êòîð ÑÅÐÅÄÀ
“Õðåùàòèê”

Гр па "Приват" знов
вразила своєю здатністю
отрим вати ви од , лама-
ючи при цьом всі рин ові
принципи. Там, де інші
раїнсь і бізнесмени зва-

жають на за они і перехо-
дять на європейсь і нор-
ми ведення бізнес , ме-
неджери "Приват " про-
довж ють займатися рей-
дерством, під пивши чи-
новни ів.

13 ëþòîãî Ïðèâàòáàíê óâ³éøîâ
äî ñêëàäó àêö³îíåð³â äð³áíîãî
“ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðîçâèòêó ³
çàîùàäæåíü” (ªÁÐÇ). Ïðèì³òíî,
ùî Ïðèâàòáàíê íå êóïóâàâ àêö³¿
ó âëàñíèê³â ªÁÐÇ, à çà ñïðèÿí-
íÿ ÷èíîâíèê³â Íàöáàíêó îòðè-
ìàâ â³ä íèõ â óïðàâë³ííÿ ïîíàä
75 % ªÁÐÇ, àáî ïðîñòî — çàáðàâ
áàíê ó âëàñíèê³â. Òîáòî, â³äáó-
ëàñÿ çâè÷àéíà äëÿ “Ïðèâàòó”
ðåéäåðñüêà îïåðàö³ÿ. Ìàëî òîãî,
ùî Ïðèâàòáàíêó â³ääàëè ªÁÐÇ
äëÿ ñàíàö³¿ ç ïîäàëüøèì ïåðå-
ïðîäàæåì, òàê äëÿ öüîãî Íàöáàíê
ùå ïåðåðàõóâàâ “Ïðèâàòó” $ 40
ìëí ñâî¿õ çàñîá³â. Òóò íå çàéâèì
áóäå íàãàäàòè íåäàâíþ ñàíàö³þ
“Äí³ïðîåíåðãî”, íà ÿêó Äîíáà-
ñ³âñüêà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íà
êîìïàí³ÿ çîáîâ’ÿçàëàñÿ âèä³ëèòè
ïîíàä 1 ìëðä ãðí, îòðèìàâøè â
îáì³í 26 % “Äí³ïðîåíåðãî” íà
ñóìó 51 ìëí ãðí. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ÄÏÅÊ âèä³ëèëà ÷àñòèíó êîøò³â
íà ìîäåðí³çàö³þ “Äí³ïðîåíåðãî”
³ ïîãàñèëà éîãî çàáîðãîâàíîñò³

ïåðåä êðåäèòîðàìè, ãðóïà “Ïðè-
âàò”, êóïèâøè ì³íîðèòàðíèé ïà-
êåò åíåðãîêîìïàí³¿, âèð³øèëà îñ-
êàðæèòè ñàíàö³þ â ñóä³. Òåïåð,
çàðó÷èâøèñü ï³äòðèìêîþ â Êàá-
ì³í³, “Ïðèâàò” ìàº íàì³ð çàáðà-
òè ó ÄÏÅÊ ¿¿ ïàêåò.

Ïðî òå, ùî “ªâðîïåéñüêèé
áàíê ðîçâèòêó ³ çàîùàäæåíü” çà-
çíàº òðóäíîù³â, ñòàëî â³äîìî â
ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó. Õî÷à
ªÁÐÇ ³ íåâåëèêèé çà óêðà¿íñüêè-
ìè ì³ðêàìè áàíê, àëå ó íüîãî 27
â³ää³ëåíü ó Êðèìó òà Êèºâ³. Á³ëü-
ø³ñòü éîãî êë³ºíò³â ïåíñ³îíåðè ³
ëþäè ç ñåðåäí³ì äîñòàòêîì. Ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê Ïåíñ³éíèé ôîíä çì³-
íèâ ïðàâèëà ðîáîòè ç áàíêàìè ³
âèð³øèâ ðîç³ðâàòè â³äíîñèíè ç
ªÁÐÇ ³ ùå ç 7 áàíêàìè, â ïðåñ³
ñòàëè ç’ÿâëÿòèñÿ ïîâ³äîìëåííÿ,
ùî ªÁÐÇ — íåíàä³éíèé áàíê.
Ñõâèëüîâàí³ ïåíñ³îíåðè ñòàëè
çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ëåííÿ áàíêó ç
íàì³ðîì äîñòðîêîâî çàêðèòè ñâî¿
ðàõóíêè ³ çàáðàòè äåïîçèòè.
Ñïî÷àòêó áàíê ñïðàâíî ïîâåð-
òàâ ëþäÿì ãðîø³, àëå êîëè ê³ëü-
ê³ñòü òàêèõ çàïèò³â ïåðåâèùèëà
êðèòè÷íó öèôðó, ó ªÁÐÇ âèíèê-
ëè ïðîáëåìè ç ãîò³âêîþ. Àäæå
ÿêùî âðàõóâàòè, ùî áàíê ï³äïè-
ñóº äîãîâ³ð ³ç êë³ºíòîì íà ïðè-
éîì ó íüîãî äåïîçèòó íà êîí-
êðåòíèé òåðì³í, â³í ðîçðàõîâóº,
ùî ìîæå âèäàòè ö³ ãðîø³ ó âè-
ãëÿä³ êðåäèòó ³íøîìó êë³ºíòîâ³ ³
çàëèøàº “áåç ä³ëà” ò³ëüêè íå-
çíà÷íó ñóìó â³ëüíó äî çíÿòòÿ.
Ëèøå, ùîá ïîêðèòè ïðîãíîçî-
âàí³ âèòðàòè. ßêùî âñ³ ðàïòîì
äîñòðîêîâî çàáèðàþòü äåïîçèòè,
òî â òàê³é ñèòóàö³¿ áóäü-ÿêèé
áàíê ïðîñòî çáàíêðóòóº. Äåïî-
çèòè ô³çè÷íèõ îñ³á â ªÁÐÇ ñòà-
íîâëÿòü ïîíàä ïîëîâèíó âñ³õ

ïðèâåðíóòèõ çàñîá³â. Ïðèãàäà-
ºìî ³ñòîð³þ, êîëè ï³ä ÷àñ ïðåçè-
äåíòñüêèõ âèáîð³â ó 2004 ðîö³
ëþäè, çëÿêàâøèñü åêîíîì³÷íî¿
íåñòàá³ëüíîñò³ â êðà¿í³, ñòàëè çà-
áèðàòè ñâî¿ ãðîø³ ç áàíê³â, ³
óêðà¿íñüêà áàíê³âñüêà ñèñòåìà
òðîõè íå ç³ðâàëàñÿ. Íàöáàíê áóâ
âèìóøåíèé çàáîðîíèòè áàíêàì
ïîâåðòàòè äåïîçèòè ³ âèäàâ ç³
ñâî¿õ çîëîòîâàëþòíèõ ðåçåðâ³â
çíà÷í³ ñóìè äëÿ ï³äòðèìêè äå-
ñÿòê³â óñòàíîâ.

Êîëè ªÁÐÇ ï³ääàâñÿ ñïëàíî-
âàí³é ï³àð-àòàö³, éîãî àêö³îíå-
ðè âèìóøåí³ áóëè ïðèñêîðèòè
ïåðåãîâîðè ³ç çàõ³äíèìè ³íâåñòî-
ðàìè ïðî ïðîäàæ ¿ì áàíêó (õî-
÷à â áàíêó ³ òàê çáèðàëèñÿ öå
çðîáèòè). Ïðåçèäåíò áàíêó ªâ-
ãåí³é Êîðíèêîâ äîìîâèâñÿ ïðî
ïðîäàæ 51 % àêö³é íà âèã³äíèõ
óìîâàõ áðèòàíñüê³é ³íâåñòèö³é-
í³é êîìïàí³¿ Sabre Capital World-
wide. Ïðîòå â Íàöáàíêó â³äìî-
âèëèñÿ âèäàòè äîçâ³ë áðèòàíöÿì
íà êóï³âëþ ªÁÐÇ. Ç àíàëîã³÷-
íèì ïðîõàííÿì äî Íàöáàíêó
çâåðíóëàñÿ ³ îäíà ç íàéá³ëüøèõ
â Îá’ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðà-
òàõ ô³íàíñîâà ãðóïà Dubai Fi-
nancial Group. Òîä³ Íàöáàíê âè-
ð³øèâ “äàòè äîáðî” ëèøå íà îò-
ðèìàííÿ ªÁÐÇ â³ä íîâèõ ³íâåñ-
òîð³â êðåäèòó, ÿêèé áè çíÿâ óñ³
ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè, àëå íå äàâ
í³ÿêèõ ãàðàíò³é, ùî ïîò³ì öèì
³íâåñòîðàì äîçâîëÿòü ñòàòè âëàñ-
íèêàìè ªÁÐÇ. Ó ªÁÐÇ ðîçïîâ³-
äàþòü, ùî ªâãåí³é Êîðíèêîâ
óìîâèâ ³íâåñòîð³â ³ç Åì³ðàò³â íà
òàê³ óìîâè ³ íàâ³òü ï³äïèñàâ ³ç
íèìè â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð. Ïðî-
òå, êîëè â³í ïðè¿õàâ äî Íàöáàí-
êó â³çóâàòè äîãîâ³ð, ÷èíîâíèêè
“ïîÿñíèëè” éîìó, ùî ïðîäàâà-

òè áàíê â³í áóäå ³íøèì âëàñíè-
êàì. ² íàâ³òü íå ïðîäàâàòè, à
ïðîñòî â³ääàñòü 75 % àêö³é ïðåä-
ñòàâíèêàì Ïðèâàòáàíêó, í³÷îãî
íå îòðèìàâøè íàòîì³ñòü. Öèí³÷-
íèì âèäàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ,
îïðèëþäíåíå íà ñàéò³ Íàöáàí-
êó. Ó íüîìó ìîâèòüñÿ ïðî òå, ùî
ðåãóëÿòîð, “çàõèùàþ÷è ³íòåðå-
ñè âêëàäíèê³â”, ïðèäóìàâ “íî-
âó ïðîöåäóðó ðåñòðóêòóðèçàö³¿
ïðîáëåìíèõ áàíê³â”. Òîáòî,
ñïî÷àòêó äð³áíèé áàíê ïðèâî-
äÿòü äî “ïðîáëåìíîãî ñòàíó”, à
ïîò³ì éîãî àêö³ÿìè äîðó÷àþòü
âîëîä³òè Ïðèâàòáàíêó.

Áàíê³ðè ñòâåðäæóþòü, ùî
Ïðèâàòáàíê òàê ëåãêî äîìîâèâ-
ñÿ ïðî òå, ùîá çàáðàòè ñîá³
ªÁÐÇ, îñê³ëüêè áàãàòî õòî ç éî-
ãî ñï³âðîá³òíèê³â ò³ñíî ñï³ëêóþ-
òüñÿ ç ÷èíîâíèêàìè. “Ïðèâàò-
áàíê óõîæèé ó êîðèäîðè âëàäè
³ ìîæå âðåãóëþâàòè êîíôë³êòí³
ïèòàííÿ”,— â³äçíà÷àº Â’ÿ÷åñëàâ
Þòê³í, ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè
áàíêó ÍÐÁ. “Ó Ïðèâàòáàíêó º
áàãàòî êåð³âíèê³â, ÿê³ ðàí³øå
ïðàöþâàëè â Íàöáàíêó ³ íàðàç³
äðóæàòü ³ç ÷èíîâíèêàìè ÍÁÓ
âèùîãî ðàíãó, êîðèñòóþ÷èñü
çâ’ÿçêàìè äëÿ âèð³øåííÿ ðÿäó
ïèòàíü,— äîäàº ãîëîâà ïðàâë³í-
íÿ îäíîãî âåëèêîãî áàíêó.— Îñ-
ê³ëüêè Ïðèâàòáàíê øóêàâ â³ä-
ïîâ³äíèé îá’ºêò ïîãëèíàííÿ, òî
õîðîøèé âàð³àíò çàïðîïîíóâàëè
ñàìå éîìó”. Áàíê³ðè íàãàäóþòü,
ùî àíàëîã³÷íèì ÷èíîì ó 2007
ðîö³ Ïðèâàòáàíê çàáðàâ ñîá³
Óêðà¿íñüêèé êðåäèòíèé áàíê,
ÿêèé äîâãèé ÷àñ ïðàöþâàâ ³ç îá-
ìåæåííÿìè Íàöáàíêó ï³ñëÿ
âáèâñòâà éîãî ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
Þð³ÿ Ëÿõà. Òåïåð “Ïðèâàò” ïå-
ðåéìåíóâàâ Óêðà¿íñüêèé êðå-

äèòíèé áàíê â “Àêöåíò-áàíê” ³
ïëàíóº éîãî ïðîäàòè ðàçîì ³ç
ªÁÐÇ. Ìåíåäæåð Ïðèâàòáàíêó
ïðîãîâîðèâñÿ îäíîìó ç âèäàíü,
ùî àêö³îíåðè ïîñòàâèëè çàâäàí-
íÿ ïðîäàòè îáèäâà ö³ áàíêè çà
$1 ìëðä. Ì³æíàðîäíå ðåéòèíãî-
âå àãåíòñòâî Fitch òàêîæ íå
âòîìëþºòüñÿ íàãàäóâàòè, ùî
Ïðèâàòáàíê ìàº õîðîøó ï³ä-
òðèìêó â Íàöáàíêó. Àäæå, çàé-
ìàþ÷èñü “îçäîðîâëåííÿì”
ªÁÐÇ, Ïðèâàòáàíê íàâ³òü íå âè-
ä³ëÿòèìå íà íüîãî ñâî¿ ãðîø³. Ó
Ïðèâàòáàíêó âæå ïîâ³äîìèëè,
ùî Íàöáàíê âèä³ëÿº ¿ì 200 ìëí
ãðí äëÿ òîãî, ùîá ïîë³ïøèòè
ñèòóàö³þ â ªÁÐÇ.

Òàêèì ÷èíîì, “Ïðèâàò” îòðè-
ìàâ òå, ïðî ùî ³íø³ áàíêè íå ìî-
æóòü ³ ìð³ÿòè: çà áåçö³íü 2 áàí-
êè. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîñòàâëÿòü
òóäè ñâî¿ òåõíîëîã³¿ (âîíè â Ïðè-
âàòáàíêó õî÷ ³ íå ïåðåäîâ³, àëå
ñó÷àñí³), âîíè áóäóòü  ïåðåïðî-
äóâàòè ¿õ ³íîçåìöÿì. Ó òîìó, ùî
ó “Ïðèâàòà” öå âèéäå, ñóìí³âà-
òèñÿ íå äîâîäèòüñÿ. “Êîëè ³íî-
çåìíèé áàíê ïðèõîäèòü ó Íàö-
áàíê, òî éîìó ïðîïîíóþòü êóïè-
òè ó êîãîñü áàíê, à íå ñòâîðþâà-
òè íîâèé. Âðàõîâóþ÷è â³äíîñè-
íè ðåãóëÿòîðà ç Ïðèâàòáàíêîì, ó
ïåðøó ÷åðãó ³íâåñòîð³â â³äïðàâ-
ëÿþòü äî öüîãî áàíêó”,— ðîçïî-
â³äàº ïðåçèäåíò îäíîãî ç ðîñ³é-
ñüêèõ áàíê³â. Òàêèì ÷èíîì
“Ïðèâàò” óæå ïðîäàâ ìèíóëîãî
ðîêó ñâ³é áàíê “Ïðèâàò³íâåñò”
÷åõàì ³ Ìîðñüêèé òðàíñïîðòíèé
áàíê — ãðåêàì. Ïîêè ùî óêðà¿í-
ñüê³ áàíê³ðè íå âèñòóïàþòü â³ä-
êðèòî ïðîòè “Ïðèâàòó”, àëå íàâ-
ðÿä ÷è âîíè ùå äîâãî òåðï³òè-
ìóòü òàê³ “îñîáëèâ³ â³äíîñèíè”
äî íüîãî ç áîêó Íàöáàíêó

Сьо одні Києві підбивають під-
с м и IV Міжнародної онферен-
ції інвесторів. Протя ом трьох
днів ерівни и найбільших міжна-
родних фінансових орпорацій
разом із ерівництвом держави
та Києва об оворювали найпри-
вабливіші сфери е ономі и У ра-
їни для в ладання інвестицій.
Про сам онференцію, зал чен-
ня іноземних інвестицій та Євро-
2012 "Хрещати " розмовляв з мі-
ністром е ономі и У раїни Бо да-
ном Данилишиним.
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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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хрещатик

Про передачу земельної ділянки державному
підприємству “Житлоінбуд” для будівництва

житлового будинку з вбудованими
приміщеннями дитячого шахового клубу та

паркінгом на вул. Маршала Малиновського, 4
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1010/1671 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Æèòëî³íáóä” äëÿ áóä³âíèö-
òâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè äèòÿ÷îãî øàõîâîãî êëóáó òà
ïàðê³íãîì íà âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêî-
ãî, 4 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Æèòëî³íáóä”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,53 ãà ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà
5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó ç âáóäîâàíèì ïðèì³ùåííÿì äèòÿ÷îãî
øàõîâîãî êëóáó òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ìàð-
øàëà Ìàëèíîâñüêîãî, 4 â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Æèòëî³í-
áóä”:

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

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

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

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

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 28.03.2005 ¹ 19-2263, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 12.09.2005 ¹ 071/04-4-19/3944,
â³ä 12.01.2005 ¹ 071/04-4-19/4466, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 14.02.2005 ¹ 1028, Îáîëîíñüêî¿

ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 31.12.2003 ¹ 04-3965.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåí-
òó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëî-
âî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç áó-
ä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëà-
òà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.10. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷è-
òè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëü-
êîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà
êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó öüîìó áóäèíêó.

3.11. Ïåðåðàõóâàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ÿê êîìïåíñàö³þ âèòðàò çà ³íæåíåð-
íó ï³äãîòîâêó òà ã³äðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
íèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç çàêëàäàìè
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà
ïàðê³íãàìè íà âóë. Çîä÷èõ, 23 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç êîìó-
íàëüíî-ñêëàäñüêî¿ òåðèòîð³¿ òà ïåðåâåñòè
çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òå-
ðèòîð³¿ æèòëîâî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóäñåðâ³ñãðó-
ïà” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó
ç çàêëàäàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ òà ïàðê³íãàìè íà âóë. Çîä÷èõ, 23 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóäñåðâ³ñãðóïà”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,88 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç çàêëà-
äàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà ïàðê³íãàìè íà âóë. Çîä÷èõ, 23 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,53 ãà, â òîìó
÷èñë³ ïëîùåþ 0,14 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-
í³é;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,35 ãà, â òîìó
÷èñë³ ïëîùåþ 0,14 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-
í³é.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Áóäñåðâ³ñãðóïà”:

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

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.06.2007 ¹ 19-5413, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 06.03.2007 ¹ 664, â³ä 21.05.2007
¹ 1544, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 19.06.2007 ¹ 4476, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 30.05.2007 ¹ 05-08/2612
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 06.04.2007 ¹ 2178.

5.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

5.6. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

5.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öüîìó êîìïëåêñ³.

5.8. 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”.

5.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâîãî êîìïëåêñó (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

5.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó.

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

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

7. 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 Демчуку Францу
Івановичу, члену садового товариства

“Оболонь”, земельної ділянки для ведення
колективного садівництва 

на вул. 13;ій Садовій, діл. 4 у Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 375/3209 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Будсервісгрупа” земельних
ділянок для будівництва житлового комплексу

з закладами соціально;побутового
обслуговування та паркінгами на вул. Зодчих,

23 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1089/1750 від 12 липня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿

äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-

1. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 356 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.11.98 ¹ 62-1/163 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàäîâîãî
òîâàðèñòâà “Îáîëîíü” Ì³íñüêîãî ðàéîíó”.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Äåì÷óêó Ôðàíöó ²âàíîâè÷ó, ÷ëåíó
ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Îáîëîíü”, äëÿ âå-
äåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
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13-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 4 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äåì÷óêó
Ôðàíöó ²âàíîâè÷ó, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâà-
ðèñòâà “Îáîëîíü”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà
äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. 13-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 4 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 18.06.79 ¹ 786/7
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îð-
ãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì ì³ñòà ï³ä âëàø-
òóâàííÿ êîëåêòèâíèõ ñàä³â”.

4. Ãðîìàäÿíèíó Äåì÷óêó Ôðàíöó ²âàíî-
âè÷ó, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Îáî-
ëîíü”:

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

4.2. 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.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 06.04.2006 ¹ 19-2680,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.02.2005
¹ 071/04-4-19/771 òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèé ðåñóðñ³â â³ä 16.02.2007
¹ 03-21/211-Â.

4.4. 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¿ s ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Чехаріній Світлані
Анатоліївні, члену садового товариства

“Оболонь”, у приватну власність земельної
ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. 11;ій Садовій, 

діл. 2 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 376/3210 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ×åõàð³í³é Ñâ³òëàí³ Àíàòîë³¿âí³, ÷ëå-
íó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Îáîëîíü”, äëÿ âå-
äåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
11-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 2 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åõàð³í³é Ñâ³ò-
ëàí³ Àíàòîë³¿âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðè-
ñòâà “Îáîëîíü”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,06 ãà äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. 11-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 2 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 19.03.79
¹ 356/20 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè âèêîíêîìó Ì³íñüêî¿ ðàéîííî¿ Ðà-
äè íàðîäíèõ äåïóòàò³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ êî-
ëåêòèâíèõ ñàä³â”.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×åõàð³í³é Ñâ³òëàí³ Àíà-
òîë³¿âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Îáî-
ëîíü”:

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 çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-

òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 19.12.2003 ¹ 19-3623, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.10.2003 ¹ 119/04-4-
10/998, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 20.10.2003 ¹ 7944,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 12.01.2007 ¹ 03-21/24-Â.

4. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 279 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.11.98 ¹ 62-1/163 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàäîâî-
ãî òîâàðèñòâà “Îáîëîíü” Ì³íñüêîãî ðàéî-
íó”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Яценку
Володимиру Федосійовичу, члену садівничого

товариства “Дніпро;1” Дарницького району 
м. Києва, у приватну власність земельної

ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Садовій, 50, діл. З 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 378/3212 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ßöåíêó Âîëîäèìèðó Ôåäîñ³éîâè÷ó,
÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Äí³ïðî-1”
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñà-
äîâ³é, 50, ä³ë. 3 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ßöåíêó Âîëî-

äèìèðó Ôåäîñ³éîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî
òîâàðèñòâà “Äí³ïðî-1” Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñà-
äîâ³é, 50, ä³ë. Ç ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ßöåíêó Âîëîäèìèðó Ôå-
äîñ³éîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà
“Äí³ïðî-1” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 01.06.2004 ¹ 19-4752,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.07.2004
¹ 071/04-4-19/2064, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
06.07.2004 ¹ 4916.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Алісіменко Вікторії
Вікторівні, члену садового товариства

“Оболонь”, земельної ділянки для ведення
колективного садівництва 

на вул. 2;ій Садовій, діл. 2 в Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 380/3214 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект відве�
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Àë³ñ³ìåíêî Â³êòî-
ð³¿ Â³êòîð³âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà
“Îáîëîíü”, äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñà-
ä³âíèöòâà íà âóë. 2-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 2 â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Àë³ñ³ìåíêî Â³ê-
òîð³¿ Â³êòîð³âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðè-
ñòâà “Îáîëîíü”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,07 ãà äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. 2-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 2 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñ-
ë³:

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 19.03.79 ¹ 356/20
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âè-
êîíêîìó Ì³íñüêî¿ ðàéîííî¿ Ðàäè íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ êîëåêòèâíèõ
ñàä³â”;

— ïëîùåþ 0,05 ãà — çà ðàõóíîê ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.11.98
¹ 62-1/163 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Îáî-
ëîíü” Ì³íñüêîãî ðàéîíó”.

3. Ãðîìàäÿíö³ Àë³ñ³ìåíêî Â³êòîð³¿ Â³ê-
òîð³âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Îáî-
ëîíü”:

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 çâåðíóòèñü äî

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 06.05.2004 ¹ 19-3847, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.08.2003 ¹ 119/04-4-
10/461, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 04.09.2003 ¹ 6474,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 12.12.2005 ¹ 03-20/1545-Â.

4. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 6 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.11.98 ¹ 62-1/163 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàäîâî-
ãî òîâàðèñòâà “Îáîëîíü” Ì³íñüêîãî ðàéî-
íó”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Закревському
Олександру Миколайовичу у приватну

власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва 

на вул. Замковецькій, 96/13;в у Подільському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 381/3215 від 1 жовтня 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 Çàêðåâñüêîìó Îëåêñàíäðó Ìèêîëà-
éîâè÷ó äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. Çàìêîâåöüê³é, 96/13-â ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Çàêðåâñüêîìó
Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,02 ãà äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. Çàìêîâåöüê³é, 96/13-â ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
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òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.04.2005 ¹ 19-3411, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 25.03.2005 ¹ 071/04-4-
19/844, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 23.03.2005 ¹ 1995.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ðîçì³ùåíèõ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Кирилко Галині Іванівні, члену садівничого

товариства “Мрія” Харківського району 
м. Києва, земельної ділянки для ведення

колективного садівництва на вул. Садовій, 77,
діл. 41 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 382/3216 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êèðèëêî Ãàëèí³ ²âàí³âí³, ÷ëåíó ñà-
ä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Ìð³ÿ” Õàðê³âñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ êîëåê-
òèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 77,
ä³ë. 41 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êèðèëêî Ãàëè-
í³ ²âàí³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà
“Ìð³ÿ” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâ-
íîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 77, ä³ë.
41 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êèðèëêî Ãàëèí³ ²âàí³âí³,
÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Ìð³ÿ” Õàð-
ê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

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 çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-

òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 17.10.2003 ¹ 19-3096, â³ä
05.10.2004 ¹ 19-9130, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 25.12.2003 ¹ 119/04-4-10/1847, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.
Êèºâà â³ä 29.12.2003 ¹ 9946, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
27.10.2005 ¹ 03-79/1257-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

Про передачу громадянину 
Ріпі Андрію Пантелеймоновичу, члену

садівничого товариства “Дніпро” 
Дарницького району 

м. Києва, у приватну власність земельної
ділянки для ведення колективного

садівництва на вул. Садовій, 117, діл. 9 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 383/3217 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.01.2003 ¹ 251/411 “Ïðî ïåðåäà÷ó ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðî-
ìàäÿíàì äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà” ÿê òà-
êèé, ùî íå áóâ âèêîíàíèé â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ð³ï³ Àíäð³þ Ïàíòåëåéìîíîâè÷ó, ÷ëå-
íó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Äí³ïðî” Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäî-
â³é, 117, ä³ë. 9 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ð³ï³ Àíäð³þ
Ïàíòåëåéìîíîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òî-
âàðèñòâà “Äí³ïðî” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ âåäåííÿ
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäî-
â³é, 117, ä³ë. 9 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ð³ï³ Àíäð³þ Ïàíòåëåé-
ìîíîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà

“Äí³ïðî” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.01.2006 ¹ 19-46, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 11.01.2006 ¹ 19-46, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.01.2006 ¹ 071/04-4-
19/5854, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 16.02.2007 ¹ 03-79/206-Â.

4.4. 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.

Про передачу громадянці 
Дорощук Ларисі Володимирівні, члену

садівничого товариства “Дніпро;1”
Дарницького району м. Києва, 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення колективного садівництва 

на вул. Садовій, 51, діл. 4 у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 384/3218 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект відве�
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äîðîùóê Ëàðèñ³
Âîëîäèìèð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðè-
ñòâà “Äí³ïðî-1” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 51, ä³ë. 4 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äîðîøóê Ëàðè-
ñ³ Âîëîäèìèð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâà-
ðèñòâà “Äí³ïðî-1” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ âåäåííÿ
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäî-
â³é, 51, ä³ë. 4 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äîðîùóê Ëàðèñ³ Âîëîäè-
ìèð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà
“Äí³ïðî-1” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 19.04.2004 ¹ 19-3302, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-

ãî ñåðåäîâèùà â³ä 27.08.2004 ¹ 071/04-4-
19/2566, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 10.08.2005 ¹ 5377, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 07.11.2005
¹ 03-79/1315-Â.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Синельник Ірині Геннадіївні, члену садового

товариства “Оболонь”, земельної ділянки 
для ведення колективного садівництва 

на вул. 3;ій Садовій, діл. 2 в Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 385/3219 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи матеріали інвен�
таризації земель та розглянувши проект відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñèíåëüíèê ²ðèí³
Ãåííàä³¿âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà
“Îáîëîíü”, äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñà-
ä³âíèöòâà íà âóë. 3-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 2 â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñèíåëüíèê ²ðè-
í³ Ãåííàä³¿âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà
“Îáîëîíü”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. 3-³é
Ñàäîâ³é, ä³ë. 2 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä 19.03.79 ¹ 356/20 “Ïðî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèêîíêîìó Ì³íñüêî¿
ðàéîííî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â äëÿ îð-
ãàí³çàö³¿ êîëåêòèâíèõ ñàä³â”.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñèíåëüíèê ²ðèí³ Ãåííà-
ä³¿âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Îáî-
ëîíü”:

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 çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 25.12.2003 ¹ 19-378, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.11.2003 ¹ 119/04-4-
10/1504, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 03.09.2003 ¹ 6417,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 15.12.2005 ¹ 03-20/1576-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. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 15 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.11.98 ¹ 62-1/163 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàäîâî-
ãî òîâàðèñòâà “Îáîëîíü” Ì³íñüêîãî ðàéî-
íó”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянці 
Чук Марії Василівні у приватну власність

земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва 

у пров. Ковальському, 4 у Солом’янському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 386/3220 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
×óê Ìàð³¿ Âàñèë³âí³ äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ñàä³âíèöòâà ó ïðîâ. Êîâàëüñüêî-
ìó, 4 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×óê Ìàð³¿ Âà-
ñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó Ç öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà äëÿ âåäåííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà ó ïðîâ. Êîâàëü-
ñüêîìó, 4 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×óê Ìàð³¿ Âàñèë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 25.01.2007 ¹ 19-466, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 11.11.2005 ¹ 06-6-
25/5755.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Чаматі Ніні Павлівні, члену садівничого

товариства “Дніпро;1” Дарницького району 
м. Києва, у приватну власність земельної

ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Садовій, 49, діл. 10 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 387/3221 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект відве�
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ×àìàò³ Í³í³ Ïàâ-
ë³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Äí³ï-
ðî-1” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ
âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 49, ä³ë. 10 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×àìàò³ Í³í³
Ïàâë³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà
“Äí³ïðî-1” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ âåäåííÿ êî-
ëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é,
49, ä³ë. 10 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×àìàò³ Í³í³ Ïàâë³âí³, ÷ëå-
íó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Äí³ïðî-1”
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.06.2004 ¹ 19-5483, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-

ãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.11.2004 ¹ 071/04-4-
19/3977, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 10.08.2004 ¹ 5853,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 22.08.2005 ¹ 03-79/837-Â.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. 

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

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 громадянам Сому Михайлу
Ігнатовичу, Сом Любові Ігнатівні у спільну

сумісну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 

на вул. Леніна, 12;б у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 388/3222 від 1 жовтня 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:

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ñîìó Ìèõàéëó
²ãíàòîâè÷ó, Ñîì Ëþáîâ³ ²ãíàò³âí³, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
ñï³ëüíó ñóì³ñíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëåí³íà, 12-á
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíàì Ñîìó Ìèõàéëó ²ãíàòîâè-
÷ó, Ñîì Ëþáîâ³ ²ãíàò³âí³:

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

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

3.3. 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”.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 20.11.2003 ¹ 19-3330, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 25.12.2003 ¹ 119/04-4-
10/1739, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 12.12.2003 ¹ 9506,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 07.02.2007 ¹ 03-22/153-Â.

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

4. Ïîïåðåäèòè 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 громадянкам 
Сарнацькій Катерині Василівні та Сарнацькій

Вересі Василівні земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Нікопольській, 35 у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 389/3223 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земель�
ного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíêàì Ñàðíàöüê³é Êà-
òåðèí³ Âàñèë³âí³ òà Ñàðíàöüê³é Âåðåñ³ Âà-
ñèë³âí³ äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñà-
ä³âíèöòâà íà âóë. Í³êîïîëüñüê³é, 35 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Ñàðíàöüê³é
Êàòåðèí³ Âàñèë³âí³ òà Ñàðíàöüê³é Âåðåñ³
Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,12 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Í³-
êîïîëüñüê³é, 35 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíêàì Ñàðíàöüê³é Êàòåðèí³
Âàñèë³âí³ òà Ñàðíàöüê³é Âåðåñ³ Âàñèë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â 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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 23.11.2004 ¹ 19-11816,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.12.2004
¹ 071/04-4-19/4290 òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 04.10.2005
¹ 03-18/1140-Â.

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 
Григоренку Андрію Федоровичу земельної

ділянки для ведення індивідуального
садівництва на вул. Шевченка, 145 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 390/3224 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81,116, 118, 119,121 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ãðèãîðåíêó Àíäð³þ Ôåäîðîâè÷ó äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Øåâ÷åíêà, 145 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãðèãîðåíêó
Àíäð³þ Ôåäîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Øåâ÷åíêà, 145 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãðèãîðåíêó Àíäð³þ Ôå-
äîðîâè÷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 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.

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.

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íàì Ñîìó Ìèõàéëó ²ãíàòîâè÷ó, Ñîì Ëþ-

áîâ³ ²ãíàò³âí³ äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-
ãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëåí³íà, 12-á ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
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3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.06.2006 ¹ 19-5138, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 09.08.2006
¹ 4829, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
01.09.2006 ¹ 06-6-25/4427, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
14.02.2007 ¹ 03-16/178-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó 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 звільнення гр. Хоменка О. І. від сплати
пайової участі (внеску) у створенні соціальної

та інженерно;транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 397/3231 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Хоменка О. І. від 06.07.07, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку від 28.08.07 № 23, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Õîìåíêà Îëåãà ²âàíîâè-
÷à â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 19,34 òèñ.
ãðí ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì ³íäèâ³äóàëüíî-
ãî æèòëîâîãî áóäèíêó ë³ò. “Å” çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 149,90 êâ. ì íà âóë. Äîâæåíêà, 21À
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення гр. Височіна Б. В. 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної та інженерно;
транспортної інфраструктури 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 395/3229 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Височіна Б. В. від 03.07.07 та протокол засідання постійної комісії Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку від 24.07.07 № 22, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Âèñî÷³íà Áîðèñà Âàñè-
ëüîâè÷à â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 12,23
òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì ³íäèâ³äó-
àëüíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ë³ò. “Æ” çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 78,60 êâ. ì íà âóë. Ñ. ªñåí³íà,
26 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про делегування виконавчому 
органу Київради 

(Київській міській державній адміністрації)
повноважень щодо надання дозволу

юридичним особам на демонтаж 
та перевлаштування теплових мереж, 
які належать до комунальної власності

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 413/3247 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, враховуючи протокольне доручення № 2 пленарного засідання сесії Київ�
ради 25.01.01, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äåëåãóâàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïîâíîâàæåííÿ ùîäî íàäàí-
íÿ äîçâîëó þðèäè÷íèì îñîáàì íà äåìîí-
òàæ òà ïåðåâëàøòóâàííÿ òåïëîâèõ ìåðåæ,
ùî ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
òà ¿õ ñïèñàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

2. Âèçíà÷èòè íàñòóïí³ óìîâè çä³éñíåí-
íÿ äåëåãîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 âè-
êîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâíîâà-
æåíü:

— äåìîíòàæ òà ïåðåâëàøòóâàííÿ þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè òåïëîâèõ ìåðåæ çà âëàñ-
íèé ðàõóíîê;

— áóä³âíèöòâî þðèäè÷íèìè îñîáàìè çà
âëàñíèé ðàõóíîê íîâèõ òåïëîâèõ ìåðåæ,

ïåðåâåäåííÿ íà îáñëóãîâóâàííÿ íèìè âñ³õ
ñïîæèâà÷³â, òåïëîïîñòà÷àííÿ ÿêèõ çàáåç-
ïå÷óâàëè ìåðåæ³, äîçâ³ë íà äåìîíòàæ àáî
ïåðåâëàøòóâàííÿ ÿêèõ íàäàºòüñÿ çã³äíî ³ç
ðîçðîáëåíèì òà çàòâåðäæåíèì ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòîì;

— ïåðåäà÷à äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íîâîçáó-
äîâàíèõ íîâèõ òåïëîâèõ ìåðåæ àáî êîì-
ïåíñàö³ÿ âàðòîñò³ òåïëîâèõ ìåðåæ, ùî äå-
ìîíòóþòüñÿ, âèçíà÷åíèõ íåçàëåæíîþ åêñ-
ïåðòíîþ îö³íêîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення Київській дитячій музичній
школі № 14 ім. Д. Кабалевського права

користування земельною ділянкою 
для експлуатації та обслуговування

початкового спеціалізованого мистецького
закладу на бульв. Івана Лепсе, 69 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 428/3262 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 19.01.92 “Про земельну реформу” та статті 92 Зе�
мельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè Êè¿âñüê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷-
í³é øêîë³ ¹ 14 ³ì. Ä. Êàáàëåâñüêîãî, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ,
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,48 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ ïî÷àòêîâîãî ñïåö³àë³çî-
âàíîãî ìèñòåöüêîãî çàêëàäó íà áóëüâ. ²âà-
íà Ëåïñå, 69 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäå-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 11.09.72
¹ 1443 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà äèòÿ÷îþ ìó-
çè÷íîþ øêîëîþ ¹ 14 óïðàâë³ííÿ êóëüòó-
ðè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, äîçâ³ë íà ðåêîíñòðóêö³þ òà äîáó-
äîâó äî ³ñíóþ÷îãî ïðèì³ùåííÿ êîíöåðòíî-
ãî çàëó ïî áóëüâàðó ². Ëåïñå ¹ 69 â Æîâò-
íåâîìó ðàéîí³”.

2. Êè¿âñüê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³
¹ 14 ³ì. Ä. Êàáàëåâñüêîãî:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèãîòîâ-
ëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

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

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 11.09.72 ¹ 1443 “Ïðî çà-
êð³ïëåííÿ çà äèòÿ÷îþ ìóçè÷íîþ øêîëîþ
¹ 14 óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêâèêîíêîìó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, äîçâ³ë
íà ðåêîíñòðóêö³þ òà äîáóäîâó äî ³ñíóþ÷î-
ãî ïðèì³ùåííÿ êîíöåðòíîãî çàëó ïî áóëü-
âàðó ². Ëåïñå ¹ 69 â Æîâòíåâîìó ðàéî-
í³”.

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 товариству з обмеженою
відповідальністю “Глобус;Петролеум”

земельних ділянок для експлуатації 
та обслуговування автозаправної станції 

на просп. Генерала Ватутіна, 16 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 437/3271 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãëî-
áóñ-Ïåòðîëåóì” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà ïðîñï.
Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 16 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãëîáóñ-Ïåòðîëåóì”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,13 ãà òà â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,11 ãà (â ìåæàõ ÷åð-
âîíèõ ë³í³é) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà ïðîñï.
Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 16 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ãëîáóñ-Ïåòðîëåóì”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.06.2005 ¹ 19-5196, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 22.06.2004 ¹ 08-8-
20/857.

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

5. 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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Îëåêñàíäðà Í³êîëàºíêî 
ïðîäåìîíñòðóâàëà êàï³òàë
Êðàñóíÿ âïåðøå â³äâ³äàëà Óêðà¿íó ó ñòàòóñ³ çàì³æíüî¿
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора вночі до Києва при-
летіла президент Націо-
нально о он рс "Міс
У раїна-Всесвіт" Оле сан-
дра Ні олаєн о. Проте
вже не сама, а з чолові-
ом Філом Раффіним,
я ий входить до рейтин
400 найба атших людей
США. Перед он рсом
раси, що відб деться 20
люто о, вона завітала до
иївсь ої ш оли-інтернат ,
де вр чила хворим на
ДЦП дітям іменні сертифі-
ати на 10 тисяч ривень.

Ó÷îðà âïåðøå ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ
ìîäåëü, òåëåâåäó÷à òà ïðîñòî ïî-
äðóãà ì³ëüÿðäåðà Äîíàëüäà Òðàì-
ïà Îëåêñàíäðà Í³êîëàºíêî ðàçîì
³ç ÷îëîâ³êîì — àìåðèêàíñüêèì
ì³ëüÿðäåðîì Ô³ëîì Ðàôô³íèì —
ïîâåðíóëàñÿ äî Êèºâà. Âæå çàâ-
òðà ó ñòîëè÷íîìó “Àëüòà-öåíòð³”
â³äáóäåòüñÿ ô³íàë “Ì³ñ Óêðà¿íà-
Âñåñâ³ò 2008”. Äî ñêëàäó æóð³
ïðåçèäåíò êîíêóðñó Îëåêñàíäðà
Í³êîëàºíêî çàïðîñèëà ñóïåðìî-
äåëü Íàîì³ Êåìïáåëë, ùî ïðè-
¿äå äî Êèºâà ëèøå íà îäèí
äåíü — ó äåíü êîíêóðñó. Îö³íþ-
âàòè 15 íàéêðàñèâ³øèõ ä³â÷àò
Óêðà¿íè áóäóòü òàêîæ ðîñ³éñüêà
àêòîðêà Ëàðèñà Óäîâè÷åíêî,
óêðà¿íñüêèé àêòîð Âîëîäèìèð
Ãîðÿíñüêèé òà ïîäðóæíÿ ïàðà —
á³çíåñìåí Ô³ë Ðàôô³í òà ãîëîâà
æóð³ Îëåêñàíäðà Í³êîëàºíêî.
Ïåðåìîæíèöÿ îòðèìàº çîëîòó
êîðîíó, ïðèêðàøåíó ä³àìàíòàìè
òà àêâàìàðèíàìè, ³ ïðåäñòàâëÿ-
òèìå Óêðà¿íó íà ì³æíàðîäíîìó
êîíêóðñ³ êðàñè “Ì³ñ Âñåñâ³ò-
2008”, ùî â³äáóäåòüñÿ ó ëèïí³ ó
Â’ºòíàì³.

Íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ ïðè¿çäó
ïðåçèäåíò íàö³îíàëüíîãî êîí-
êóðñó “Ì³ñ Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò”
Îëåêñàíäðà Í³êîëàºíêî, ùî-
ïðàâäà áåç ÷îëîâ³êà, â³äâ³äàëà
êè¿âñüêó øêîëó-³íòåðíàò ¹ 15
äëÿ ä³òåé, õâîðèõ íà ÄÖÏ, ÿêà
âæå òðè ðîêè çíàõîäèòüñÿ ï³ä ¿¿
îï³êîþ. 35 âèõîâàíö³â øêîëè
îòðèìàëè ³ìåíí³ ñåðòèô³êàòè íà
ñóìó 10 òèñÿ÷ äîëàð³â, ÿêó ïî-
ì³ñòèëè íà äåïîçèòíèé íàêîïè-
÷óâàëüíèé îñîáèñòèé ðàõóíîê ó
áàíêó. Ö³ ãðîø³ ä³òè çìîæóòü
âèêîðèñòàòè, äîñÿãíóâøè ïîâ-
íîë³òòÿ, àáî çà êðàéíüî¿ ïîòðå-
áè íà ë³êóâàííÿ. Âðó÷åííÿ ñåð-
òèô³êàò³â â³äáóëîñÿ â àêòîâîìó
çàë³ ³íòåðíàòó, äå ç³áðàëèñÿ õâî-
ð³ ä³òè òà ¿õí³ áàòüêè. Çàñíîâíè-
öÿ êîíêóðñó êðàñè Îëåêñàíäðà
Í³êîëàºíêî îçíàéîìèëàñÿ ³ ç
òâîð÷îþ ìàéñòåðíåþ ä³òåé, ÿê³,
äÿêóþ÷è, ïîäàðóâàëè ¿é êîëåê-
òèâíå âèøèòå ïîëîòíî. Íàïðè-

ê³íö³ â³çèòó ïàí³ Í³êîëàºíêî
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïðî
çâ’ÿçîê êîíêóðñó êðàñè òà áëà-
ãîä³éíîñò³.

— Ùî ïðèâåëî âàñ ó äîáðî÷èí-
í³ñòü?

— Ä³þ çà áàæàííÿì, çà ïîêëè-
êîì äóø³, íå ïåðåñë³äóþ ÿêóñü
êîðèñíó ìåòó. Ùå îäíèì ïî-
øòîâõîì ñòàâ êîíêóðñ “Ì³ñ Âñå-
ñâ³ò-Óêðà¿íà”, ÿêèé áåçïîñåðåä-
íüî ïîâ’ÿçàíèé ³ç êîíêóðñîì
“Ì³ñ Âñåñâ³ò”. Ó ðàìêàõ êîíêóð-
ñó º ïåâíà áëàãîä³éíà ïðîãðàìà,
íàä ÿêîþ ïðàöþº îðãàí³çàö³ÿ. Ìè
íå ìîæåìî äîïîìîãòè âñ³ì, òîìó
âçÿëè ï³ä ïàòðîíàò öþ øêîëó-³í-
òåðíàò ³ ùå îäèí äèòÿ÷èé áóäè-
íîê. ßêùî áóäå ìîæëèâ³ñòü, äî-
ïîìàãàòèìåìî é ³íøèì ëþäÿì, â
³íøèõ íàïðÿìêàõ. Ç îäíîãî áîêó,
öå ïðîãðàìà êîíêóðñó, ç ³íøî-
ãî — ìî¿ îñîáèñò³ ïîãëÿäè ³ áà-
æàííÿ.

— Âàø ÷îëîâ³ê äîïîìàãàº âàì ó
äîáðî÷èííèõ çàõîäàõ?

— ×îëîâ³ê, çâ³ñíî, ï³äòðèìóº,
â³í ñàì çàéìàºòüñÿ áëàãîä³éí³ñ-
òþ. Íåùîäàâíî ìè ïåðåäàëè ö³-
ëüîâó äîïîìîãó â ë³êàðí³ äëÿ õâî-
ðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò. Â³äçíà-
÷ó, ùî â Àìåðèö³ êðàùå ðîçâèíó-
òà ïðîãðàìà äîïîìîãè äèòÿ÷èì
áóäèíêàì, õâîðèì ä³òÿì. Òàì öå
ñïðàâæí³é êóëüò. Êîæíà ëþäèíà,
ó ÿêî¿ º ìîæëèâ³ñòü, çíàº, ùî áëà-
ãîä³éí³ñòü ïîòð³áíà ³ îáîâ’ÿçêîâî
äîïîìàãàº. Ó íàñ ³ç ÷îëîâ³êîì ïî-
ãëÿäè íà öþ ñïðàâó ñï³âïàäàþòü.

— ßê ââàæàºòå, ÷îìó íèí³ äè-
çàéíåðè òà ìîäåë³ çàéìàþòüñÿ äîá-
ðî÷èíí³ñòþ? Öå ñâîãî ðîäó ï³àð ÷è
äàíü ìîä³?

— ßêùî ï³àð, òî äóæå äîðîãèé.
Íàáàãàòî ëåãøå êóïèòè îáêëà-
äèíêè, äîìîâèòèñÿ, ï³àðèòèñÿ ³í-
øèì ñïîñîáîì. Ñêëàäíî çàéìà-
òèñÿ äîáðî÷èíí³ñòþ, ÿêùî öå ëè-
øå ï³àð. Àäæå â³äáóâàºòüñÿ ðîáî-
òà ç ä³òüìè, çàä³ÿíî áàãàòî ëþ-
äåé — öå âèìàãàº áàãàòî ÷àñó,
ñèë. Ââàæàþ çàíÿòòÿ áëàãîä³éí³ñ-
òþ ç áîêó äèçàéíåð³â ³ ìîäåëåé
íåâèïàäêîâèì. Ëþäè ïðîéøëè
ñêëàäíèé æèòòºâèé øëÿõ, ç³-
øòîâõóâàëèñÿ ç ïåâíèìè ðå÷àìè,
³ êîëè ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü äî-
ïîìîãòè — âò³ëþþòü öå â æèòòÿ.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ñüîãîäí³øíþ
áëàãîä³éíó àêö³þ. ßê îáèðàëè ä³-
òåé, ÿê³ îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè, ³ íà
ùî áóäóòü ñïðÿìîâàí³ ãðîø³?

— Ìè íå ïåðøèé ð³ê ñï³âïðà-
öþºìî ç ³íòåðíàòîì, ðîçïèòóâà-
ëè, ùî ³ ÿê, ³ íàðàç³ âèéøëè íà
ö³ëüîâó äîïîìîãó. Ñüîãîäí³ ³ìåí-
í³ ñåðòèô³êàòè îòðèìàëè 35 ä³òåé,
ÿê³ ïîòðåáóþòü íàéá³ëüøî¿ äîïî-
ìîãè — öå ñèðîòè òà íàï³âñèðî-
òè. ßêùî âñå áóäå äîáðå, ìè ïðî-
äîâæèìî ïðîãðàìó ³ íàìàãàòèìå-
ìîñÿ îõîïèòè âñ³õ ä³òåé, ùîá ó
êîæíîãî ñïî÷àòêó áóëî 10 òèñÿ÷
ãðí, ³ ùîðîêó öÿ ñóìà çá³ëüøóâà-

òèìåòüñÿ íà íàêîïè÷óâàëüíèõ ðà-
õóíêàõ. Öå íå äóæå áàãàòî, àëå,
çíàþ ïî ñîá³, â ÿêèéñü ìîìåíò
ìîæå ñòàòè êîðèñíèì ³ ïîòð³áíèì
çàñîáîì äîïîìîãè. Ãðîø³ ï³äóòü
íà àáñîëþòíî ð³çí³ íàïðÿìêè, çà
ïîòðåáîþ: íà ìåäèêàìåíòè, íà ë³-
êóâàííÿ, íà íàâ÷àííÿ, ïðîñòî íà
êóï³âëþ îäÿãó, ðå÷åé äëÿ ñåáå.

— ×îìó îáðàëè ñàìå òàêó ôîð-
ìó äîïîìîãè? Öå áóëà âàøà ³äåÿ?

— Ïîäóìàëà, âèõîäÿ÷è ç äîñâ³-
äó áëàãîä³éíîñò³. Ç áàãàòüìà ä³òü-
ìè ñï³ëêóºìîñÿ — õòîñü ùå íà-
â÷àºòüñÿ, õòîñü âñòóïàº, âèõîäèòü
ó äîðîñëå æèòòÿ, ó êîæíîãî ñâî¿
ïðîáëåìè ³ òðóäíîù³, ÿê ³ ó áóäü-
ÿêî¿ íîðìàëüíî¿ äèòèíè. Ö³ ä³òè
õî÷óòü æèòè, ïðàãíóòü â÷èòèñÿ ³
ïðàöþâàòè. Òå, ùî íå äàëà ¿ì
ïðèðîäà, âîíè âò³ëþþòü â ³íøî-
ìó: ñêëàäàþòü â³ðø³, ïèøóòü
êíèæêè, ãðàþòü ó ôóòáîë.

— ßê³ íàñòóïí³ áëàãîä³éí³ êðî-
êè?

— Ó öüîìó ðîö³ ìè áðàëè
ó÷àñòü ó áëàãîä³éí³é àêö³¿ ç Âî-
ëîäèìèðîì Êëè÷êîì ó ðàìêàõ
éîãî áîþ, ùî â³äáóäåòüñÿ â Íüþ-
Éîðêó 23 ëþòîãî. Íàñê³ëüêè ìå-
í³ â³äîìî, çà áëàãîä³éíó ñóìó â³ä
150 — 200 äîëàð³â ìîæíà çàìî-
âèòè âèøèòè ñâîº ³ì’ÿ íà õàëàò³,
â ÿêîìó Âîëîäèìèð Êëè÷êî âèé-
äå íà ðèíã. Ó ê³íöåâîìó ðåçóëü-
òàò³ ñóìà âèéäå äîñòàòíüî âàãî-
ìîþ ³ âåëèêîþ. Ï³ñëÿ áîþ õàëàò
ïðîäàäóòü íà àóêö³îí³ — ³ âñ³ ãðî-
ø³ ïåðåäàäóòü íà äîáðî÷èíí³ñòü.

Ùå îäíà áëàãîä³éíà àêö³ÿ çíî-
âó â³äáóäåòüñÿ ó öüîìó ³íòåðíà-
ò³ — äîïîìîæåìî íàñòóïí³é ÷àñ-
òèí³ âèõîâàíö³â. Ñüîãîäí³ ïîáà-
÷èëà òâîð÷³ ðîáîòè ä³òåé. Ìåí³
ïîäàëè ³äåþ: çíàéòè ëþäåé, ÿê³
çìîãëè á êóïèëè ö³ ðîáîòè, âëàø-
òóâàòè ÿêèéñü àóêö³îí. Öå ö³êà-
âà äóìêà, ÿêà îáîâ’ÿçêîâî ìàº
âò³ëèòèñÿ â æèòòÿ. Ìè áóäåìî ³
íàä öèì ïðàöþâàòè

Ëåîí³ä ØÌÀªÂÈ×: “Ãîëîâíå çàâäàííÿ —
áåçïåêà ïîëüîòó”
Ðåöåïò íîì³íàíòà íà ïðåì³þ “Ëþäèíà ðîêó” äëÿ óñï³øíîãî êåðóâàííÿ àâ³àêîìïàí³ºþ
"Хрещати " продовж є
знайомити читачів із цьо-
орічними номінантами
національної премії "Лю-
дина ро ". Вперше Київ-
сь ий медіахолдин — е-
неральний партнер цієї
про рами. Цьо о раз
спіл ватимемося з ене-
ральним дире тором авіа-
омпанії "УРГА" Леонідом
Шмаєвичем.

— ßê âè ïîòðàïèëè äî ñïèñêó
íîì³íàíò³â íà çâàííÿ “Ëþäèíà ðî-
êó” ³ ÷è áóëè ðàí³øå òàê³ íàãîðî-
äè?

— ß âçàãàë³ äî íàãîðîä ñòàâ-
ëþñÿ äóæå â³äïîâ³äàëüíî, àëå öÿ
ðàäóº, àäæå íå ëèøå òè ñàì, à é
êîëåêòèâ îòðèìóº âèñîêó îö³í-
êó. Ìè ìàºìî áàãàòî ð³çíèõ â³ä-
çíàê, àëå òàêî¿ ùå íå áóëî. ß íà-
â³òü íå çíàâ, ùî ïðîòÿãîì 5—7

ðîê³â ÿ ³ íàøå ï³äïðèºìñòâî çàé-
ìàëè 5—6-òå ì³ñöÿ â ö³é íîì³íà-
ö³¿. Òà ùî á³ëüøà íàãîðîäà, òî
âèùà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àäæå òðå-
áà ïðàöþâàòè ç ïîäâîºíîþ åíåð-
ã³ºþ.

— ßêèé ñòàí êîìïàí³¿ íà ñüîãî-
äí³ ³ ÿê³ ïåðñïåêòèâè?

— Íà ñüîãîäí³ “ÓÐÃÀ” ìàº äó-
æå õîðîø³ ïîêàçíèêè ùîäî ðîç-
âèòêó, à â³äòàê, ³ âèïëàòè ïîäàò-
ê³â. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâ,
òî ãîëîâíå çàâäàííÿ — ïåðåäóñ³ì
áåçïåêà ïîëüîòó. Îòîæ 70% ïðè-
áóòê³â éäå íà ìîäåðí³çàö³þ ë³òà-
ê³â.

Âêëàäàºìî ãðîø³ é ó ïåðñîíàë,
ùî íàâ÷àºòüñÿ çà êîðäîíîì ³ îò-
ðèìóº ºâðîïåéñüê³ ñåðòèô³êàòè.
Ïåðåâîçèìî àíãë³éñüêî-òóðåöüêó
ïîøòó.

Óêðà¿íà íå ã³ðøà â³ä ³íøèõ çà-
õ³äíèõ êðà¿í, ³ ë³òàêè çàâîäó ³ìå-
í³ Îëåãà Àíòîíîâà çðîáëåí³ íà
ñîâ³ñòü. “ÓÐÃÀ” ñòîâ³äñîòêîâî

óêðà¿íñüêà ³ åêñïëóàòóº ò³ëüêè
â³ò÷èçíÿí³ ë³òàêè, ³ ïîäàòêè ïëà-
òèìî Óêðà¿í³.

— À íà öåé ð³ê ÿê³ ïëàíè?
— Íàé´ðàíä³îçí³øèé ïðîåêò —

âèõîâàòè ëþäèíó. Ìîæíà êóïè-
òè êîñì³÷íèé êîðàáåëü, àëå ÿêùî
íå âèõîâàòè ëþäèíó, íå ïðèùå-
ïèòè ¿é ïàòð³îòèçì, íå ï³äãîòóâà-
òè ïðîôåñ³éíî, òî æîäåí ïðîåêò
íå ìîæå áóòè âò³ëåíèé ó æèòòÿ.
Òîìó ãîëîâíå çàâäàííÿ êîìïà-
í³¿ — ï³äãîòîâêà êàäð³â íà âñ³õ
ð³âíÿõ. Íàø óñï³õ ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùî òóò ïðàöþº ìîëîäü.

— ×è çáèðàºòåñü ðîçøèðþâàòè
êîëî êðà¿í, ó ÿê³ çä³éñíþþòü ïî-
ëüîòè?

— Íèí³ ðåêîíñòðóþºìî Ê³ðî-
âîãðàäñüêèé àåðîâîêçàë, ïðîâî-
äèìî ïåðåãîâîðè ñòîñîâíî ïðè-
äáàííÿ ñó÷àñíèõ ë³òàê³â. Ïëàíó-
ºìî çîñåðåäèòèñÿ íà îðãàí³çàö³¿
âíóòð³øí³õ ðåéñ³â.

— ßê³ çíàìåíèòîñò³ êîðèñòóâà-
ëèñÿ ïîñëóãàìè “ÓÐÃÀ”?

— Ñåðåä íèõ — ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð ÎÎÍ, Â’ÿ÷åñëàâ ×îðíî-
â³ë, Éîñèô Êîáçîí, Ìèõàéëî
Øóôóòèíñüêèé, Âàëåð³é Ëåî-
íòüºâ, ²ðèíà Àëºãðîâà. Âñ³ ³ñòî-
ðè÷í³ îñîáè, êîòð³ çàéìàþòüñÿ
ñïðàâîþ ìèðó. Ìèðó â Àíãîë³ äî-
ñÿãëè é çàâäÿêè íàø³é ó÷àñò³.

— Ùî òðåáà çðîáèòè äëÿ òîãî,
ùîá çàëèøàòèñÿ óñï³øíîþ ëþäè-
íîþ ³ âòðèìóâàòè ïåðåäîâó ïîçè-
ö³þ íà ðèíêó ïîñëóã?

— Ïî-ïåðøå, äî ðîáîòè ÿ ñòàâ-
ëþñÿ, ÿê äî ñïîðòó, áî ÿ êîëèø-
í³é ñïîðòñìåí. Ïî-äðóãå, òðåáà
ìàòè ÷³òê³ ö³ë³. Ïî-òðåòº, íàëå-
æèòü ì³öíî ñòîÿòè íà íîãàõ, íà
çåìë³, ùîá óñï³øíî ïðàöþâàòè â
ïîâ³òð³

Розмовляла Валерія ЯКОВЕНКО,
“Хрещати ”
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Êîëè â³í 
îñåëÿºòüñÿ â òîá³

Ëàðèñà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñïî÷àòêó ìåí³ çäàëîñÿ, ùî â³í
íàêðèâàº ìåíå ñâîºþ äîëîíåþ,
à òå, ùî íå âì³ùóºòüñÿ, ñòèð-
÷èòü, âèçèðàº ç-ï³ä íå¿,— çð³çóº.
Âïðàâíî òà øâèäêî. Ùîá íå áó-
ëî áîëÿ÷å. Ïîò³ì ÿ óÿâèëà, íà÷å
ÿ øìàòîê ò³ñòà, ç ÿêîãî â³í âè-
ë³ïëþº âàðåíèêà, ³ îñü ìîãî ðîç-
ïëàñòàíîãî ò³ëà ëåãåíüêî òîðêàº-
òüñÿ êóõîëü ïåâíîãî ðîçì³ðó, â³í
ñïî÷àòêó òðîõè âòîïëþºòüñÿ â
ìåíå, à ïîò³ì âêðó÷óºòüñÿ òàê
ñèëüíî, ùî òîðêàºòüñÿ ÷îãîñü ³í-
øîãî, òâåðäî¿ ïîâåðõí³. ² âñå. ß
íàáóâàþ ³äåàëüíî¿, ïðàâèëüíî¿,
áåçäîãàííî¿ îêðóãëî¿ ôîðìè. ²í-
øå “ÿ” çãîðòàºòüñÿ â íåçðîçóì³-
ëó ãðóäêó òà âèêèäàºòüñÿ. Õëÿï-
ïïï... Òîìó ùî á³ëüøå í³÷îãî íå
ìîæíà âèêðî¿òè. Í³÷îãî ïðèäàò-
íîãî. “Øåô, à ÿêùî âçÿòè ÷à-
ðî÷êó, ìîæëèâî, ç öüîãî ùå âèé-
äóòü ãàëóøêè?”,— çàïèòóº ìàëèé
íåäîñâ³ä÷åíèé êóõàð÷óê. Â³í ïî-
êè ùî íå çíàº, ÿê çá³ëüøóâàòè
ìàñó òà çì³íþâàòè êîë³ð ì’ÿñà çà
äîïîìîãîþ êðîõìàëþ, â³í ïîêè
ùî çäàòíèé çãëÿíóòèñÿ íàä ãëåâ-
êîþ ìàñîþ, ÿêó ç³áãàíî â ãðóä-
êó. Ìàéñòåð ãìèêàº. Ìàéñòåð
óïåâíåíèé ó ñâîºìó áà÷åíí³, â³í
áà÷èâ ñò³ëüêè ð³çíîãî ò³ñòà, â³í
òî÷íî çíàº, íà ùî ìîæå çãîäè-

òèñÿ òîé ÷è òîé øìàòîê. Ö³-ëå-
ïðèê-ëà-äå-ííÿ! Íàâ³òü íå çíà-
þ÷è öüîãî ñëîâà, Ìàéñòåð ìàº
ö³ë³ ³ âì³º ¿õ ïðèêëàäàòè. À ÿ íå
ìàþ ³ íå âì³þ, ÿ äóìàþ, ùî ìî-
æó ðîçêà÷àòèñÿ òîíêèì-òîíêèì
øàðîì, ³, ÿêùî íå ïðîðâóñÿ, îä-
íàê í³êîëè íå áóäó êðóãëîþ. À
â³í ñèäèòü ãëèáîêî â ìåí³. Äóæå
ãëèáîêî. À ùå â³í óì³º ïåðåñó-
âàòèñÿ.

* * *
ß ç³ðâàëàñÿ íà íå¿. ßê äóðíåíü-

êå öóöåíÿ, ùî éîãî ñìèêàº ³íøà
ðóêà, à âîíî ïðèêóøóº òó, áëèæ-
÷ó, ÿêà í³æíî êóéîâäèòü øåðñò-
êó íà éîãî öóöåíÿ÷îìó ïóç³. ß —
öóöåíÿ. Çà öóöåíÿ÷îþ ïîâåä³í-
êîþ öóöèê³â ö³êàâî ñïîñòåð³ãàòè,
à îò çà öóöåíÿ÷îþ ïîâåä³íêîþ
äîðîñëî¿ æ³íêè? Áåçïåðå÷íî —
í³. ß äóìàþ ñàìå òàê. À â íå¿ äè-
âîâèæí³ î÷³, âîíà ââàæàº ¿õ êðóã-
ëèìè, òîìó ùîðàíêó âèìàëüîâóº
ñòð³ëêè. Íàâ³ùî? Âèõîäèòü ïî-
êèòàéñüêè. Àëå âîíè é ç ³ä³îò-
ñüêèìè êèòàéñüêèìè ñòð³ëêàìè
ãàðí³ — ¿¿ î÷³, ìîðå-ó-øòèëü ¿¿
î÷³, ìîðå, ÿêå ïåñòèòü ñîíöå, ÿêå
çàêîëèñóº ðàíêîâèé òóìàí. Äëÿ
ìåíå î÷³ — êîë³ð, äëÿ íå¿ — ùå
é ôîðìà.

* * *
“Öóöåíÿòñòâî” ïåðåñë³äóº ìå-

íå ç ñàìîãî äèòèíñòâà. Õòî á ìå-
íå íå ÷³ïëÿâ, ÿ çðèâàþ ñâî¿ îá-

ðàçè òà ãí³â íà òèõ, õòî íå ìàº
æîäíîãî ñòîñóíêó äî öüîãî ÷³ï-
ëÿííÿ, àëå ïåðåáóâàº ïîðó÷. Òàê
áóëî â ìî¿ ÷îòèðè, êîëè ìàìà
ïðèâåëà ìåíå äî ôîòîàòåëüº, ùîá
çàëèøèòè çãàäêó íå òàê ïðî ìå-
íå, ÿê ïðî íîâèé á³ëèé ìåðåæà-
íèé êîñòþì÷èê. À ÿ íåíàâèä³ëà
ôîòîãðàôóâàòèñÿ, ÿ òåðï³òè íå
ìîãëà ðîáèòè ùîñü ñïåö³àëüíå çà-
ðàäè òîãî, ÷îãî íå ðîçóì³þ. Êð³ì
òîãî, ÿ íå ëþáèëà îøàòíî âäÿãà-
òèñÿ òîä³, êîëè öüîãî õîò³â õòîñü
³íøèé, à íå ÿ. Òîìó, êîëè ôîòî-
ãðàô äàâ ìåí³ äèâîâèæíó ïîìà-
ðàí÷åâó ðèáó, ùîá ðîçâàæèòè, à
ñàì ïðèãîòóâàâñÿ ìåíå çíÿòè, ÿ
äîâãî íå äóìàëà, ðîçìàõíóëàñÿ é
çàïóñòèëà ö³ºþ òâåðäîþ ðèáèíîþ
â íüîãî. ² âö³ëèëà.

* * *
Òàê áóëî ³ â ìî¿ òðèäöÿòü ÷î-

òèðè, êîëè ó â³äïîâ³äü íà ¿¿ äóì-
êó, ùî íå çá³ãëàñÿ ç ìîºþ, ÿ ï³ä-
âèùèëà ãîëîñ, à ïîò³ì ïðîìè-
ìðèëà ùîñü íà êøòàëò: “À ÿ ³ íå
êàæó òîá³, ùî öå ñàìå òàê... ³...
òà é ÷îðò ç òîáîþ! ² ç íèì. Ç óñ³ì
öèì — ÷îðò!” ² ÿ çíîâó âö³ëèëà.
² ãîðëî, ìîº óðàçëèâå ãîðëî
âìèòü ïåðåòâîðèëîñÿ íà êóð’ÿ÷ó
øèéêó ç ÷àõîõá³ë³, ÿ òàê ³ áà÷è-
ëà ¿¿ íà áëþäö³, öþ øèéêó, êð³çü
òîíêó øê³ðêó ÿêî¿ ïðîñâ³÷óþòü-
ñÿ êðèõê³, äîáðå ïðîòóøêîâàí³,
àëå ãîòîâ³ ðîç³ðâàòè öþ ïëîòü

ê³ñòêè. Òóãåíüêó, íàáèòó ê³ñòüìè
øèéêó. ß çàìîâêëà. Òÿæêî ãî-
âîðèòè ç òàêèì ãîðëîì-øèéêîþ.
¯¿ îñü-îñü ïîïðîòêíóòü ê³ñòêè.
“Òè ââàæàºø, ùî öå íîðìàëüíî?
Òàê ñï³ëêóâàòèñÿ?”,— çàïèòóº
âîíà. “Í³”,— ìåòëÿþ ÿ ãîëîâîþ.
Êîìó æ ÿê íå ìåí³ çíàòè, ùî öå
ÍÅÍÎÐÌÀËÜÍÎ. Éäåìî ìîâ÷-
êè. “Òîä³ ÷îãî òè òàê ïîâîäèø-
ñÿ?” Äðóãèé êðîê ìåí³ íàçóñòð³÷,
ñõàìåíèñÿ, âèáà÷ñÿ, íå áóäå
ñâàðêè, öüîãî ³ä³îòñüêîãî íåïî-
ðîçóì³ííÿ! Äðóãèé êðîê! ² ùî ÿ?
Ìåí³ áóëî äóæå ñîðîìíî, àëå ÿ
íå ìîãëà, ô³çè÷íî íå ìîãëà ðîç-
ìîâëÿòè. ß â³äñòóïàëà, ÿ á³ãëà
â³ä... Àëå éøëà ïîðó÷ ³ç íåþ.
“Çíàºø,— òèõî ñêàçàëà âîíà,—
òè éäè. ß ë³ïøå ïîñèäæó òóò. Íà
ëàâö³”. ß êèâíóëà, ëåäü íå ïëà-
÷ó÷è, ÿêà âîíà õîðîøà, ÿê äîá-
ðå âîíà ìåíå ðîçóì³º, ³ ÿêà æ ÿ
ñâîëîòà. Â³ä äîáðîòè ëþäèíè
³íîä³ ñòàº ùå áîëþ÷³øå. Àëå öåé
á³ëü º ë³êàìè. Ïîòóæíèé àíòè-
á³îòèê.

* * *
ß éøëà âíèç. Íà âèñîêèõ ï³ä-

áîðàõ íåð³âíèìè êàì’ÿíèìè ñõî-
äàìè. ß ïîäóìàëà, ùî ìîæó
âïàñòè. Çëàìàòè íîãè, ãîëîâó,
øèþ. ß çóñòð³ëà äèòèíó òà êîòà,
ÿ óñì³õíóëàñÿ ¿ì, à ïîò³ì ïîäó-
ìàëà: ÿ óñì³õíóëàñÿ òîìó, ùî ìå-
í³ ñïðàâä³ ïðèºìíî áóëî ¿õ ïî-

áà÷èòè, ÷è òîìó, ùî öå ïðèðîä-
íî — óñì³õàòèñÿ ä³òÿì òà êîòàì?
ß ïèñàëà ¿é åñåìåñ. Êóðêà, ùî
êëþº ïðîñî íà óðâèù³. ß ïèñà-
ëà: “Âèáà÷. Êîëè òè ïî÷àëà âè-
ñëîâëþâàòè ñâîþ äóìêó, ÿ ïîäó-
ìàëà, ùî âêîòðå ìîÿ äóìêà âè-
ÿâèëàñÿ ³ä³îòñüêîþ, íàé³ä³îòñüê³-
øîþ. ß ïîäóìàëà, ùî ÿ çàêîì-
ïëåêñîâàíà äóðåïà, ùî âñ³ íàâ-
êîëî ðîçóìí³ òà äîðîñë³, ëèøå
ÿ — íå ïðèøèé í³÷îìó é í³ùî.
À âñ³ íàâêîëî, é òè... Àëå âèìî-
âèòè öå íå ìîãëà”. Âîíà íàïèñà-
ëà, ùî â òàêîìó ñòàí³, â ÿêîìó ÿ
íèí³ ïåðåáóâàþ, ³ â ÿêîìó òåïåð
ïåðåáóâàº âîíà, éòè êóäèñü
óäâîõ, íà ¿¿ ïîãëÿä, íåìîæëèâî.
² ùå âîíà íàïèñàëà, ùî â íå¿ òà-
êîæ áàãàòî êîìïëåêñ³â, àëå öå íå
îçíà÷àº, ùî òðåáà öèìè êîì-
ïëåêñàìè ïñóâàòè íåðâè òà íà-
ñòð³é ³íøèì ëþäÿì. ß çãîäèëà-
ñÿ. Òîìó ùî, ÷îðòè ìåíå çàáè-
ðàé, ÿ äóìàþ òàê ñàìî! ² ò³ëüêè
ï³ñëÿ öèõ ¿¿ ñë³â ÿ ïîáà÷èëà, ùî
ðîçêâ³òëè àáðèêîñîâ³ äåðåâà...

* * *
Çàéøëà äî êðàìíèö³, ùîá âè-

áðàòè ïîäàðóíêè ä³òÿì. Íàïèñà-
ëà: “ß â ìàãàçèí³”. Íå äóìàþ÷è
ïðî òå, çàéäå âîíà ñþäè ÷è í³. ß
áóëà ïåðåêîíàíà, ùî âîíà çðî-
áèòü óñå ïðàâèëüíî é ÷åñíî. Òî-
ìó ùî âîíà — ìîÿ ïîäðóãà.
Ñïðàâæíÿ. Òîìó âîíà çàéøëà, òî-
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ìó óñì³õíóëàñÿ äî ìåíå, òîìó òå-
ïåð ìè ðàçîì âèð³øèëè, ùî âæå
ìîæíà êóäèñü ³òè âäâîõ. Íàïðè-
êëàä, ïîâå÷åðÿòè.

* * *
ß ç³ðâàëàñÿ íà íå¿ ÷åðåç íüîãî,

÷åðåç ÷îëîâ³êà, ÿêèé îñåëèâñÿ â
ìåí³. Êîëè äèòèíà îñåëÿºòüñÿ â
æ³íî÷îìó ò³ë³, öå òàê çðîçóì³ëî,
öå òàê ïðèðîäíî, à ùî çíà÷èòü,
êîëè òàì îñåëÿºòüñÿ äîðîñëèé
÷îëîâ³ê? ßêîãî ïîòð³áíî òàê ñà-
ìî äîãëÿäàòè, ïðî ÿêîãî ïîñò³é-
íî äóìàºø, ÿêîãî áî¿øñÿ âòðàòè-
òè? Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ æ³íî÷èé
æèâ³ò — ³íäèêàòîð ñòîñóíê³â. ×è
öå ò³ëüêè â ìåíå?

* * *
×îìó æ ÿ íà íüîãî ñåðäèëàñÿ?

ßêùî ÿ ñåðäèëàñÿ, çíà÷èòü, áóëà
íåïðàâîþ. À ÿêùî ÿ íå ïðàâà,
íàâ³ùî ÿ çëþñÿ? Íó ùî, íàçäîã-
íàëà âëàñíèé õâ³ñò, íå çàïëóòàëà-
ñÿ, íå âïàëà, íå ñõîïèëà ÷óæèé?
ß âèçíàþ, ùî â³í ðîçóìíèé. Â³í
ìàº ñàìå òàêèé ð³çíîâèä ðîçóìó,
ÿêîãî íåìàº â ìåíå. Çîâñ³ì íå-
ìàº. Ïàñïîðòè âñå áðåøóòü: â³í
ñòàðøèé çà ìåíå íà ê³ëüêà ïîêî-
ë³íü, â³í ìóäð³øèé. Â³í âïåâíå-
íèé ó ìåí³, â ñîá³, â ñâî¿õ òà ìî-
¿õ ïî÷óòòÿõ òà â ìî¿õ çä³áíîñòÿõ.
Ó ìåíå âñüîãî öüîãî íåìàº. Ìîæ-
ëèâî, ìåí³ òàê ïðîñò³øå æèòè.
Êîëè íå ìàºø — íå âòðà÷àºø.
Êîëè íå çíàºø — íåìà óâ³ ùî â³-
ðèòè. Íåõàé öå áàíàëüíî, àëå òàê
âîíî é º. Â³í ãðàº ÷åñíî. À ÿ
ñõèëüíà øàõðàþâàòè.

* * *
Â³í íà÷å çàáóâàº, ùî íàâ³òü

íàéáëèæ÷³ ëþäè áóâàþòü çâ’ÿçà-
í³ â îäèí òóãèé âóçîë. ², ìîæëè-
âî, íå òðåáà âèõîïëþâàòè ãîëêè,
íîæ³, ñîêèðè, øïèëüêè, ùîá ðî-
ç³ðâàòè, ðîçð³çàòè éîãî? Íàéòóã³-
ø³ âóçëè ç ÷àñîì ðîç’¿æäæàþòü-
ñÿ, ðîçïëóòóþòüñÿ, ðîçïàäàþòüñÿ
íà ñêëàäîâ³, çàëèøàþ÷è ï³ñëÿ ñå-
áå òîíåíüê³, áåççàõèñí³ òà ñëà-
áåíüê³ íèòî÷êè-ìîòóçî÷êè. Â³í
÷îìóñü íå õî÷å äóìàòè, ùî ìîþ
åíåðã³þ, ÿêó ÿ áåçáîæíî, íà éî-
ãî ïîãëÿä, âèòðà÷àþ íà í³ñåí³ò-
íèö³, óíèêàþ÷è ºäèíîãî ïðà-
âèëüíîãî æèòòºâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, ÿ â³ä öèõ “í³ñåí³òíèöü” ³ îò-
ðèìóþ.

* * *
Äëÿ íüîãî öå íà÷å íå ëþäè —

ò³, ùî ìåíå îòî÷óþòü, ò³, ÿêèì ÿ
äàðóþ ñâîþ óâàãó; öå — êâîë³
ïîâ³òðÿí³ êóëüêè, ÿê³ ÿ ïîñò³éíî

íàïîâíþþ æèòòÿì. Êóëüêó ìî-
æóòü øòðèêíóòè. Êóëüêà ìîæå
çá³ãòè ó íåáî. Íàâ³ùî âçàãàë³ ïî-
òð³áí³ êóëüêè? Êóëüêè ïîòð³áí³
äëÿ òîãî, ùîá óñì³õíóòèñÿ äî ñå-
áå. Êóëüêè — óñì³õàþòü ëþäåé!!!
×îãî æ â³í öüîãî íå ðîçóì³º? Íå
÷óº? Íå â³ä÷óâàº? ×è, ìîæå, ÿ
öüîãî íå êàæó? Êîëè ùîñü ÷³ò-
êî ÷óºø ñàì, ÷àñòî íå äóìàºø,
ùî ³íøà ëþäèíà, õàé íàâ³òü òà,
ùî ñèäèòü ïîðó÷, õàé íàâ³òü òà,
ùî îñåëèëàñÿ â òîá³, ìîæå íå ÷ó-
òè òîãî, ùî ÷óºø òè. Â³í çàáó-
âàº, ùî íàâ³òü ä³òè òåðï³òè íå
ìîæóòü, êîëè ëþáëÿ÷³ áàòüêè íà-
ãîëîøóþòü íà ¿õí³é äèòÿ÷îñò³.
“Áîæå ì³é, ÿêà òè, çðåøòîþ, ìà-
ëå÷à. ² êîëè æ òè ïîäîðîñë³øà-
ºø?!” Äîðîñë³ öå êàæóòü ëàã³äíî
òà ìóðêîòëèâî, àëå öå íå ìîæå
áóòè ïðèºìíèì. Ïðèíàéìí³ íå
ùîðàçó. Òîìó ùî ÷àñòî õî÷åòüñÿ
ïî÷óòè ãåòü ³íøå: “ßê òè ïîäî-
ðîñë³øàâ, ÿê òè âèòÿãíóâñÿ çà ë³-
òî!” Â³ä÷àéäóøíî õî÷åòüñÿ òàêå
ïî÷óòè! À òåáå ãëàäÿòü ïî ãîë³â-
ö³ é êàæóòü: “Ì³é ìàëåíüêèé
äóðíèêó...”

* * *
Âîíà êàæå: “Ìåí³ òâîÿ äóìêà

íå çäàëàñÿ ³ä³îòñüêîþ, ðîçóì³ºø?
Òâîÿ äóìêà òóò í³ äî ÷îãî, ÿ ïðîñ-
òî ä³ëèëàñÿ ç òîáîþ òèì, ùî äó-
ìàþ. Áåç ïðèíèæåííÿ ³íøèõ äó-
ìîê”.— “À ÿ ïîäóìàëà, ùî òîá³
âîíà âèäàëàñÿ ³ä³îòñüêîþ. ² öå
áóëî íåñòåðïíî, ùîðàçó ç ìåíå
âèëàçèòü ùîñü ³ä³îòñüêå”.— “Àëå
÷îìó òè òàê ïîäóìàëà? Íå áóëî
æîäíèõ ï³äñòàâ, íàòÿê³â, ÿê ìîæ-
íà áóëî òàêå ïîäóìàòè?!” Íåçíà-
þíåçíàþíåçíàþ. Áî ÿ òàê äóìàþ
çàâæäè.

* * *
À ùå ïëàêàòè â ïóáë³÷íèõ ì³ñ-

öÿõ. Âè äàâíî ïëàêàëè â ïóáë³÷-
íèõ ì³ñöÿõ? Òàì, äå âàñ óï³çíà-
þòü, äå ëþäè â³äïî÷èâàþòü ³ íå
áàæàþòü ÷óòè ðþìñàííÿ. Íàïðè-
êëàä, ÿ íå õî÷ó ÷óòè, ÿê õòîñü
ïëà÷å, êîëè ÿ ñìàêóþ çàïå÷åíó
ñüîìãó. À ñàìà ïëà÷ó, íà ñåáå, íà
ñüîìãó, ³ íå çâåðòàþ óâàãè í³ íà
êîãî. Ö³ ñëüîçè äëÿ ìåíå òàê³ ùè-
ð³, òàê³ ïðèðîäí³ íèí³... ß âçàãà-
ë³ ð³äêî ïëà÷ó. Âîñòàííº, ùå â
áåçíüîãîïåð³îä, ÿ ïëàêàëà, êîëè
âòðàòèëà äèòèíó. Ùå ÿ ïëàêàëà,
êîëè áàòüêî â³ääàâ ó ïðèòóëîê
íàøîãî ñîáàêó, í³ ç êèì íå ïî-
ðàäèâøèñü, áî âñÿ òóðáîòà çà ïñà
íà òîé ÷àñ ñêóï÷èëàñÿ íà éîãî

ïëå÷àõ, à â³í íå ì³ã öüîãî âèòðè-
ìàòè. Íàâ³òü íå ïëàêàëà, à — âè-
ëà. Áî ìîº ãîðå âì³º ò³ëüêè âèòè,
âãðèçàòèñÿ òà ìîâ÷àòè. Âîíî, ìîº
ãîðå, ïîâîäèòüñÿ, íà÷å ñîáàêà.

* * *
À òóò, âêîòðå çà çíèìòèæí³, ÿ

ñèäæó é ïëà÷ó. Òèõî òà áåçïîðàä-
íî. Áåç â³ä÷àþ, çâ³äêè âçÿòèñÿ
â³ä÷àþ? Áåç ùàñòÿ, áî ÿ âñå í³ÿê
íå ìîæó âõîïèòè òà âèð³çíèòè
éîãî ñìàê. ß ïëà÷ó, áî â³ä÷óâàëà
á³ëü, ñèëüíèé á³ëü. ß òàêà áåççà-
õèñíà òà áåçïîðàäíà, ùî ïîäðó-
ãà, ÿêà ñèäèòü íàâïðîòè ìåíå, òà-
êîæ ïî÷èíàº íàâîäíþâàòèñÿ. Æ³-
íî÷à ïîâ³íü çàðàçíà äëÿ ³íøèõ
æ³íîê. Äëÿ ÷óòòºâèõ ëþäåé. Äëÿ
òèõ, õòî âì³º â³ä÷óòè á³ëü ³íøî-
ãî. Æ³íî÷à ïîâ³íü ïåðåäàºòüñÿ.
Òàê áóëî ³ º. Ìàáóòü, ùî òàê ³ áó-
äå. Âîíà íå áåðå ìåíå çà ðóêó, áî
çíàº, ùî ÿ íå ëþáëþ òàêòèëüíèõ
äîòèê³â. Àëå ÿ çíàþ, ùî îò ñàìå
çàðàç âîíà ³ áåðå ìåíå çà ðóêó.
Ñâî¿ìè î÷èìà â ñëüîçàõ. Âîíà êà-
æå, ùî ñëüîçè — öå äîáðå, âîíè
âèìèâàþòü, î÷èùóþòü, ë³êóþòü.
Âîíà äèâóºòüñÿ, ÷îãî ÿ òàê ð³äêî
ïëà÷ó. ß íàä öèì íå çàìèñëþ-
þñÿ, º ðå÷³, ÿê³ ÿ ñïðèéìàþ áåç
ðîçäóì³â, ÿ ïðîñòî ð³äêîïëàêó÷à
âåðáà.

* * *
Âîíà êàæå: “Äèâíî, éîãî òóò

íåìàº, àëå ÿ â³ä÷óâàþ, ùî â³í
ïîðÿä”.— “Â³í òóò”,— â³äïîâ³-
äàþ ÿ. ² òîä³ ìè âèáèðàºìî ÷àé.
ß — òåðïêèé, âîíà — äóõìÿíèé.
“×îìó òè äóìàºø, ÿêùî â³í ³ ÿ
êàæåìî òîá³ îäíàêîâ³ ðå÷³, òî öå
îçíà÷àº, ùî ìè ïðàâ³ø³ â³ä òå-
áå?” — “Òîìó ùî âè — ³íø³, òî-
ìó ùî âè — ãëèáèíà, à ÿ — áðè-
æ³, ³íêîëè — òå÷³ÿ, òîìó âè —
ïðàâ³, à ÿ — í³. Âè â³÷í³, à ÿ ïî-
ñò³éíî çì³íþþñÿ, âè âïåâíåí³, à
ÿ íåïåâíà”. Ì³é ÷àé ñòàº ñîëî-
íóâàòèì. Òðè ÷âåðò³ ìîãî ò³ëà,
ë³âèé á³ê, çàëèò³ áîëåì. Â³í ñòè-
ñêàº. Â³í âèâåðòàº ìåí³ íàâ³òü
ãîëîñîâ³ çâ’ÿçêè. Âè÷àâëþº ç ìå-
íå ñ³ê. Ìîþ êðîâ. Â³ä ïîòèëèö³
äî êîë³í. Òðè ÷âåðò³ ìåíå — öå
äóæå áàãàòî. Â ìåí³ 170 ñàíòè-
ìåòð³â. Â ìåí³ 55 ê³ëîãðàì³â.
“Ñëóõàé, â òåáå çà ñïèíîþ ñè-
äèòü äóæå âåðòêèé ÷îëîâ’ÿãà, â³í
ïîñò³éíî êðóòèòüñÿ”. Öå ÿ éîãî
âåð÷ó-êðó÷ó, ÿ çíàþ, àáî â³í êðó-
òèòü éîãî ÷åðåç ìåíå. Â³í çäàò-
íèé íà öå. Â³í òàêèé ñèëüíèé,
ùî â ìåíå ïîñòð³ëþº ãîëîâà, íà-

÷å íåâ³äîìèé êðàâåöü ñèäèòü òàì
³ ðîçì³÷àº ìîçêîâó âèêð³éêó êî-
ëåñîì-òðèáêîì.

* * *
ß ïèøó éîìó, ùî ç³ðâàëàñÿ ÷å-

ðåç íüîãî íà ïîäðóãó, ÷åðåç òå,
ùî â³í âèñâàðèâ ìåíå çà òå, ùî
ÿ ðîçòðèíüêóþ âëàñíó åíåðã³þ íà
äð³áíèö³, ÿ êàæó, ùî ñàìà âïî-
ðàþñÿ ç³ ñâî¿ì åíåðãîðîçïîä³ëîì.
Ïðèíàéìí³ äóìàþ ÿ ñàìå òàê. Â³í
âèáà÷àºòüñÿ, êàæå, ùî ÿ éîãî íå
çðîçóì³ëà, ïðîñèòü, ùîá ÿ ïîö³-
ëóâàëà ñåáå ³ ¿¿. ß êàæó ¿é, ùî â³í
ïåðåêàçóº â³òàííÿ. Âîíà ïðîñèòü
ïåðåêàçàòè éîìó: ÿêùî â³í ìåíå
îáðàçèòü, âîíà çãàäàº ïðî êóíã-
ôó. Âîíà ðîçóì³ºòüñÿ íà êóíã-ôó.
Âîíà êàæå, ùî â ìåíå äóæå ñèëü-
íà âîëÿ, àëå âñÿ öÿ âîëÿ ñïðÿìî-
âàíà âñåðåäèíó ìåíå. À ÿ ââàæà-
ëà ñåáå ëåãêîäóõîþ. Í³, ÿ ìîæó
ñòèñíóòè çóáè, ìàéæå ÿê áóëüäîã.
Àëå äëÿ öüîãî ïîâèíí³ áóòè âà-
ãîì³ ïðè÷èíè òà ñèëüíå áàæàííÿ.
À ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî ìîÿ âîëÿ
ñïðÿìîâàíà âñåðåäèíó ìåíå, ³ ìå-
í³ äîâîäèòüñÿ çíàõîäèòè â ñîá³
àáî â ³íøèõ ùîñü, àáè ç íåþ âïî-
ðàòèñÿ. ß ïèøó éîìó íîâó åñå-
ìåñêó òà æàðò³âëèâî ïîãðîæóþ.
Â³í æàðò³âëèâî â³äãîðîäæóºòüñÿ.
ß ðîçóì³þ ñåáå ³ ãåòü íå ðîçóì³þ
éîãî. Â³í çàïèòóº, äå ìè òåïåð. ß
â³äïîâ³äàþ, ùî ìè âå÷åðÿºìî. Â³í
êàæå, ùî öå âåëüìè ö³êàâà àäðå-
ñà. À ÿ â³äïîâ³äàþ, ùî ÿêáè ÿ õî-
ò³ëà ñêàçàòè, äå ñàìå ìè âå÷åðÿ-
ºìî, ÿ á öå ³ ñêàçàëà. Â³í âèáà-
÷àºòüñÿ òà ïðîùàºòüñÿ.

* * *
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî â³í îáðàçèâ-

ñÿ. Êîëè ÿ â³ä÷óâàþ, ùî êîãîñü
îáðàæàþ, áóäü-ÿêà ïîâåðõíÿ ï³ä
ìî¿ìè íîãàìè ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
õîëîäíå, âîëîãå, ç³æìàêàíå áåç-
ñîííÿì ïðîñòèðàäëî. Âîíà êàæå,
ùî, éìîâ³ðíî, â³í ì³ã îáðàçèòè-
ñÿ. Âîíà á íà éîãî ì³ñö³ ñïðèé-
íÿëà öþ ðîçìîâó ÿê êîêåòóâàí-
íÿ. ß í³ÿêîâ³þ. Áî òàê íå äóìà-
ëà. “Àëå ÷îìó?” Âîíà çíèçóº ïëå-
÷èìà. Âîíà á öå ñïðèéíÿëà ñàìå
òàê. Àëå äîñòåìåííî íå ìîæå çíà-
òè, ÿê öå ñïðèéíÿâ â³í. “Ë³ïøå
á áóëî, ÿêáè òè â³äðàçó ïîïðîùà-
ëàñÿ ç íèì, êîëè â³í óïåðøå âè-
áà÷èâñÿ, ³ íå äàâàëà í³ÿêèõ ï³ä-
ñòàâ äóìàòè, ùî òè õî÷åø éîãî
áà÷èòè”. Îñü ÿê âîíà ââàæàº. ×î-
ìó ìè òàê³ ð³çí³? “Ìåí³ çàòåëå-
ôîíóâàòè òà âèáà÷èòèñÿ?” “Òè
ïðîäîâæóºø?”,— âîíà óâàæíî

äèâèòüñÿ íà ìåíå. ß íå ïðîäîâ-
æóþ, ÿ ðàäæóñÿ, çðåøòîþ, âîíà
öå ðîçóì³º. “Íà ì³é ïîãëÿä, öå —
çàéâå. Çâè÷àéíî, ÿêùî òè íå õî-
÷åø ç íèì çóñòð³òèñÿ”,— â³äïî-
â³äàº âîíà òà ïðîñèòü ðàõóíîê. ß
ï³ðíàþ äî ãàìàíöÿ ó ïîøóêàõ
ïåðëèíè-êàðòêè. Ùîá çàéíÿòè
ðóêè òà î÷³. Ùîá íå ïåðåòâîðè-
òèñÿ çíîâó íà êóð’ÿ÷ó øèéêó. ß
îäíàê âèáà÷àþñÿ ïåðåä íèì, êî-
ëè ìè ðîçõîäèìîñÿ ç íåþ, ÿ äó-
æå ¿é âäÿ÷íà çà âñå, àëå... ß âè-
áà÷àþñÿ ïåðåä íèì, êîëè ¿äó äî-
äîìó, òà îá³öÿþ ïîÿñíèòè ñâîþ
ïîâåä³íêó. ßê çìîæó.

* * *
Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó çóñòð³÷àþ

ïðèÿòåëÿ. Â³í ëþäèíà áåçòóðáî-
òíà òà ëåãêà. Â³í êàæå, ùî â ìå-
íå ÷óäîâî ëåæèòü âîëîññÿ, î÷³ —
ÿê ó çãîëîäí³ëî¿ âîâ÷èö³, à ñàìà
ÿ áë³äà òà êðèõêà. Ìîæëèâî, êà-
æå â³í, òàêå âðàæåííÿ ñêëàäàºòü-
ñÿ ÷åðåç òå, ùî òè íàêðóòèëà íà
ñåáå ñåðïàíêîâèé øàëèê — ñ³ðèé
êîë³ð ÷àñòî ïåðåòâîðþº ëþäèíó
íà ò³íü, à âîíà íå ìàº ïëîò³ òà
îá’ºìó, ÿê òè íèí³. Â³í íåâ³äîìî
÷îìó ïðèñÿãàºòüñÿ ìåí³, ùî ìè
îáîâ’ÿçêîâî çóñòð³íåìîñÿ íàñòóï-
íîãî òèæíÿ, êîëè â³í “ðîçïðÿæå
òà äàñòü â³âñà âñ³ì ñïðàâàì”. Â³í
ö³êàâèòüñÿ, ÷è ÿ íàäîâãî? ß äè-
âóþñÿ, ÿê òàêå ìîæíà çàïèòóâà-
òè â ëþäèíè, ÿêà çàõîäèòü ó ñó-
ïåðìàðêåò? Òà êîëè ÿ âèõîäæó,
â³í çóñòð³÷àº ìåíå îäèíàäöÿòüìà
áë³äî-æîâòóâàòî-ñàëàòîâèìè òðî-
ÿíäàìè. “Öå îäèíàäöÿòü äðóç³â
Îóøåíà”,— ïðåäñòàâëÿº â³í ¿õ.
Â³í ìèëèé òà êóìåäíèé. Íàéá³ëü-
øîþ ïðîáëåìîþ äëÿ ìåíå º éî-
ãî ä³â÷àòà, ÿê³ äóæå ÷àñòî çì³-
íþþòüñÿ, õî÷à çäåá³ëüøîãî ìà-
þòü îäíàêîâèé âèãëÿä. ß îð³ºí-
òóþñÿ íå òàê íà ¿õíþ çîâí³ø-
í³ñòü, ÿê íà ³ìåíà.

Òðîÿíäè ïàõíóòü òàê, íà÷å òè-
õåñåíüêî ñòîãíóòü. Âîíè ïðîõî-
ëîäí³ òà í³æí³. Äóæå ãàðí³. ¯õí³é
êîë³ð ñõîæèé íà ì³é æîâ÷íèé âè-
ïëàêàíèé á³ëü. Íà÷å âîíè íèì
ïîôàðáîâàí³. ß äèâëþñÿ íà íèõ
òà äóìàþ ïðî íüîãî. Êîëèñü ÿ çà-
óâàæèëà îäí³é ä³â÷èí³, ÿêó íóäè-
ëî â³ä ñåáå ñàìî¿, ùî âîíà âàã³ò-
íà íåíàâèñòþ äî ñåáå. ª âàã³òíî-
ñò³, ÿê³ òðåáà ïåðåðèâàòè. ß çà-
ñïîêî¿ëàñÿ ëèøå òîä³, êîëè çà-
ê³í÷èëà öåé òåêñò. ² òîä³ ÿ âêëà-
ëàñÿ ñïàòè. Àáî öå â³í çàñíóâ.
Óñåðåäèí³ ìåíå

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

15 люто о Віталій Коз-
ловсь ий презент вав
нов відеоробот на піс-
ню "Ти хотіла", де о-
ловн ероїню рає теле-
вед ча Маша Єфросині-
на. З 8 березня співа
візьме часть все ра-
їнсь ом т рі, а трохи
раніше — напри інці лю-
то о — вперше спроб є
себе ролі вед чо о:
проведе он рс раси
"Міс У раїна-Всесвіт".

15 ëþòîãî Â³òàë³é Êîçëîâ-
ñüêèé ïðåçåíòóâàâ ó êëóá³
“Ôîðñàæ” â³äåîêë³ï íà ï³ñíþ
“Òè õîò³ëà”, çíÿòèé Àëàíîì Áà-
äîºâèì. Ñï³âàê øóêàº ó ëàá³-
ðèíò³ æ³íêó, ³ æ³íêà öÿ — òåëå-
âåäó÷à Ìàð³ÿ ªôðîñèí³íà. Äî
ñëîâà, öå ¿¿ ïåðøèé äîñâ³ä çí³-
ìàííÿ ó êë³ïàõ. Çà ñëîâàìè Â³-
òàë³ÿ Êîçëîâñüêîãî, òåëåâåäó÷à
çãîäèëàñÿ âçÿòè ó÷àñòü ó çéîì-

êàõ, ùå íå çíàþ÷è, ïðî ùî êë³ï,
à íà çí³ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó
òðîõè êàïðèçóâàëà, àëå ã³äíî âè-
òðèìàëà âñ³ 29 ãîäèí ðîáîòè.

Íà ïðåçåíòàö³þ äî “Ôîðñà-
æó”, çâ³ñíî, çàâ³òàëè ç³ðêà ô³ëü-
ìó Ìàð³ÿ ªôðîñèí³íà òà ïðîäþ-
ñåð Â³òàë³ÿ Êîçëîâñüêîãî ²ãîð

Êîíäðàòþê. Êîçëîâñüêèé çàïðî-
ñèâ òàêîæ àêòîðêó Îëüãó Ñóì-
ñüêó ³ç ÷îëîâ³êîì Â³òàë³ºì Áî-
ðèñþêîì, àëå ïîäðóææÿ ï³øëî,

íå äî÷åêàâøèñü ïðåçåíòàö³¿.
Ïðåäñòàâíèöÿ îñíîâíî¿ àóäèòî-
ð³¿ ñï³âàêà — þíà ç³ðêà øîó-á³ç-
íåñó Àë³íà Ãðîñó — òåæ ïðèâ³-
òàëà êîëåãó ³ç êë³ïîì, à ïîò³ì
äîâãî ôîòîãðàôóâàëàñÿ íà òë³
ïîðòðåòà ñàìîãî àðòèñòà. Ãîñòÿì
òà æóðíàë³ñòàì ïàí Êîçëîâñüêèé
ïîäàðóâàâ ïî òðîÿíä³, ï³ñëÿ ÷î-
ãî â³ääàâñÿ íà ðîçòåðçàííÿ ïðåä-
ñòàâíèêàì ÇÌ² íà ïðåäìåò ³í-
òåðâ’þ.

“Õðåùàòèêó” ñï³âàê ðîçïîâ³â,
ùî ÷åêàº íå äî÷åêàºòüñÿ çàïëà-
íîâàíîãî íà âåñíó òóðó ì³ñòàìè
Óêðà¿íè: “ß ùîðîêó ðîáëþ òàê³
ñîá³ âñåóêðà¿íñüê³ òóðè — âèñòó-
ïàâ ³ â Ëóãàíñüêó, ³ ó Äîíåöüêó,
³ ó Ëüâîâ³... Àëå öå âïåðøå áóäå
îô³ö³éíèé ìàñøòàáíèé ïðîåêò,
ÿêèé îõîïèòü óñ³ âåëèê³ ì³ñòà
Óêðà¿íè”.

Ùå îäíà íîâèíêà â³ä ïàíà Êîç-
ëîâñüêîãî — ðîëü âåäó÷îãî íà
êîíêóðñ³ “Ì³ñ Âñåñâ³ò”, ÿêèé â³ä-
áóäåòüñÿ ó ñåðåäó. Òàì ñï³âàê
óïåðøå ñïðîáóº ñåáå â òàêîìó àì-
ïëóà, ÷îìó äóæå ðàäèé. À éîãî
êîëåãîþ ñòàíå òà æ ñàìà Ìàð³ÿ
ªôðîñèí³íà, ç ÿêîþ, çà ñëîâàìè
àðòèñòà, âîíè îñòàíí³ì ÷àñîì
çäðóæèëèñÿ

Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé çíàéøîâ æ³íêó
Ñï³âàê çíÿâ êë³ï ç òåëåâåäó÷îþ Ìàð³ºþ ªôðîñèí³íîþ

Про Марію Єфросинін Віталій Козловсь ий лише мріє: телевед ча вже давно заміжня
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Ãîðîñêîï
êèÿíèíà 
íà 19 ëþòîãî
ОВНИ, ваш енер опотенціал заш алює, що сприяє д ховном злет

та ромадсь ій поп лярності. Важливо пильн вати за аманцем, на я ий
зазіхають, і не смітити рошима.
ТЕЛЬЦІ, б дьте мітливими та винахідливими, не приймайте близь-
о до серця життєві проблеми. Слід по ладатися лише на себе, ос іль-
и розрахов вати на ч ж підтрим немає сенс .
БЛИЗНЯТА, нічо о важливо о не розпочинайте, на вас очі ють не-

приємні “сюрпризи”, том намічені плани доведеться пере лян ти.
РАКИ, дале о не з сіма проблемами ви здатні впоратися самот ж-
и, сил обмаль, том не дефілюйте, не а торств йте, це драт ватиме,
і ви ризи єте втратити симпати ів.
ЛЕВИ, не призначайте ділових з стрічей, прийти до спільно о зна-

менни а б де с ладно. У с переч ах розтринь аєте весь творчий ен-
т зіазм і завдасте ш оди посадовій реп тації.
ДІВИ, важно стежте за недр ами, нині зможете “на опати” омпро-

мат і з’яс вати, хто вам опає ям .
ТЕРЕЗИ, очі йте, що ле ий флірт повернеться серйозними стос н-
ами, я що ви б дете до них отові. До людей творчих сміхатиметься
форт на, і, я що поставите за мет знайти по ровителя, то неодмінно
йо о знайдете.
СКОРПІОНИ, я що олова паморочитиметься від емоційно о запа-

л , вчасно беріть себе в р и, імп льсивність — то ваш воро . Дотри-
м йте моральних нормативів і не пор ш йте традицій. Події дня мають
доленосне значення, тож поставтеся до них д же серйозно.
СТРІЛЬЦІ, ори інальність і нетрадиційний підхід до справ — ось що

стане р шієм спішно о майб тньо о. На особистом фронті можливі
зради та аверзи з бо ділових і шлюбних партнерів, що треба сприй-
няти м жньо.
КОЗОРОГИ, дайте волю творчій фантазії, вашим неординарним рі-

шенням та творчом орінню можна лише позаздрити. А ось на роман-
тичном поприщі слід онтролювати свій шал, бо ризи єте потрапити
в дисонанс з обранцями. А втім, ір ота пораз и лише за арт є.
ВОДОЛІЇ, я що ви стомилися від самотності, р шайте в пош ах па-

ри, єднайтеся з тими, хто любий серцю. Навіть сл жбових пенатах
знайдете то о, хто вас зроз міє і навіть за охається.
РИБИ, приділіть першочер ов ва здоров’ю. Дор чен робот ви-
он йте спо ійно, без зайво о ент зіазм , на рити реа йте аде -
ватно, не марн ючи адреналін на стреси

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

Головне правління льт ри і мистецтв ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

з либо им с мом сповіщає про те, що на 95-м році пішов з життя

народний артист У раїни, видатний раїнсь ий омпозитор

ЦЕГЛЯР Я ів Самійлович,

та висловлює щире співч ття близь им і рідним по ійно о

ПРАВЛІННЯ
Від рито о а ціонерно о товариства “Універсальний Бан Розвит та Партнерства”

повідомляє, що за пропозицією а ціонера, я ий володіє більше 10 відсот ами олосів,
до поряд денно о За альних зборів часни ів бан , я і відб д ться 3 березня 2008
ро о 18.00 за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 48, в лючено наст пне питання:

6. Зміни в с ладі Правління Бан .

Ліцензія НБУ № 140 від 4.10.2001р.
Довід и за тел. (044) 590-09-24
Правління ВАТ “УБРП”

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè
îãîëîñèëè â³éíó
òþòþíîêóð³ííþ
Íåçàáàðîì ³ç öèãàðêîþ íå ïóñòÿòü 
í³ íà çóïèíêó òðàíñïîðòó, àí³ ó ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä

Ñåðåä ïèòàíü, ùî ðîçãëÿäàëè
ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, íàéá³ëüøå
ïîëåì³êè âèêëèêàëî òþòþíîêó-
ð³ííÿ. Äåïóòàòè çàïðîïîíóâàëè
íèçêó çàõîä³â, êîòð³, íà ¿õíþ äóì-
êó, ìàþòü ÿêùî íå âèêîð³íèòè, òî
õî÷à á ïîì’ÿêøèòè ïðîáëåìó.
×ëåíè êîì³ñ³¿ âæå âèçíà÷èëè ì³ñ-
öÿ, â ÿêèõ çàáîðîíÿòèìóòü êóðè-
òè: äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè òà ì³ñöÿ
â³äïî÷èíêó ìàëå÷³, çîêðåìà ³ãðî-
òåêè, êîìï’þòåðí³ êëóáè, ê³íîòå-
àòðè. Íå ïóñêàòèìóòü ³ç öèãàðêîþ
é íà çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó, íàâ³òü ó ðàä³óñ³ 50 ì â³ä íèõ.
Äîâåäåòüñÿ âèãàäóâàòè, äå çàòÿã-

íóòèñÿ é ëþáèòåëÿì ïîñìàëèòè â
ë³ôòàõ, ï³ä’¿çäàõ áàãàòîïîâåðõ³âîê,
ãóðòîæèòê³â òà ï³äçåìíèõ ïåðåõî-
äàõ. Òóøèòè öèãàðêó òðåáà áóäå íà
âõîä³ äî çàêëàä³â îñâ³òè òà îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ, îô³ñ³â òà íàâ³òü ðèí-
ê³â. Íå äîçâîëÿòèìóòü êóðèòè íà
ïëÿæàõ, â ïàðêàõ òà ñêâåðàõ. Âò³ì,
äîïîâ³äà÷ ³ç ïèòàííÿ òþòþíîêó-
ð³ííÿ, ÷ëåí êîì³ñ³¿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ²ãîð
Äîáðóöüêèé çàçíà÷èâ, ùî â äåÿêèõ
ì³ñöÿõ äëÿ êóðö³â óñå æ â³äîêðåì-
ëÿòü ³çîëüîâàí³ ïëîù³ é îáëàäíà-
þòü ¿õ ñïåö³àëüíèìè ³íôîðìàö³é-
íèìè òàáëè÷êàìè. “Ï³ñëÿ îïðè-
ëþäíåííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â
ÇÌ² âëàñíèêàì òà îðåíäàðÿì ï³ä-

ïðèºìñòâ, çîêðåìà êàôå, ðåñòîðà-
í³â ó òðèì³ñÿ÷íèé òåðì³í ñë³ä áó-
äå â³äâåñòè ñïåö³àëüí³ ³çîëüîâàí³
ì³ñöÿ äëÿ êóðö³â, îáëàäíàí³ âè-
òÿæíîþ âåíòèëÿö³ºþ ³ ñò³íêîþ,
ÿêà á ðîçä³ëÿëà çàëè äëÿ êóðö³â òà
íåêóðö³â”,— ï³äêðåñëèâ ïàí Äîá-
ðóöüêèé. Äîïîâ³äà÷ íàãîëîñèâ, ùî
ï³äïðèºìö³ ðîçì³ùóâàòèìóòü ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ðîçòàøóâàííÿ òà-
êèõ ì³ñöü òà ïðî øêîäó êóð³ííÿ.
Òèì æå, õòî ç ïåâíèõ ïðè÷èí ³ã-
íîðóâàòèìå íàêàç, “ñâ³òèòü”
øòðàô íà êðóãëåíüêó ñóìó — â³ä
òðüîõ äî ï’ÿòè íåîïîäàòêîâàíèõ
ì³í³ìóì³â. À îò çà êóðöÿìè, êîòð³
ïîðóøóâàòèìóòü ïðàâèëà, ïèëüíó-
âàòèìå ìóí³öèïàëüíà ì³ë³ö³ÿ, ÿêó
äåïóòàòè çàïðîïîíóâàëè íåâäîâç³
ñòâîðèòè

З ідно з даними Всесвітньої ор-
анізації охорони здоров’я, рін-
ня посідає др е місце в спис
причин передчасної смерті лю-
дей — щорічно воно вбиває при-
близно 5 млн чолові .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Деп тати Київради визначать, де можна палити, а де ні

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на постійній омісії Київради з питань охорони здо-
ров'я та соціально о захист об оворювали проблем тю-
тюно ріння. Деп тати запропон вали відвести в ромад-
сь их місцях ізольовані площі для рців і обладнати їх
спеціальними таблич ами, а та ож створити м ніципаль-
н міліцію, отра стежила б за рцями-пор шни ами.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

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�� Уса-

тен�о�Ін�и�Ві�торівни.

АКЦІОНЕРАМ�АБ�“ДІАМАНТБАНК”
АБ�“Діамантбан�”�повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�7��вітня�2008�ро���о�10.00�за�адресою:�04070,�У�раїна,�м. Київ,

Контра�това�площа,�10-а.�Реєстрація��часни�ів�за�місцем�та�в�день�проведення

зборів�з�9.30�до�9.50�за��иївсь�им�часом.�Для�реєстрації��часни�ам�зборів

—�а�ціонерам�потрібно�мати�при�собі�паспорт,�представни�ам�а�ціонерів�—

паспорт�і�довіреність.�Телефон�для�довідо��499-93-40.

Порядо��денний:

1. Звіт�Правління�А�ціонерно�о�бан���“Діамант”�про�рез�льтати�діяльності�бан�����2007�році.

Затвердження�звіт��Правління�А�ціонерно�о�бан���“Діамант”�про�рез�льтати�діяльності�бан��

��2007�році.

2. Звіт�Ревізійної��омісії�про�фінансово-�осподарсь���діяльність�А�ціонерно�о�бан���“Діамант”

��2007�році.�Затвердження�Звіт��та�виснов�ів�Ревізійної��омісії�про�фінансово-�осподарсь��

діяльність�А�ціонерно�о�бан���“Діамант”���2007�році.

3. Звіт� зовнішньо�о� а�дитора� про�фінансово-�осподарсь��� діяльність� А�ціонерно�о� бан��

“Діамант”���2007�році.�Затвердження�Звіт��та�виснов�ів�зовнішньо�о�а�дитора�про�фінансово-

�осподарсь���діяльність�А�ціонерно�о�бан���“Діамант”���2007�році.

4. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��А�ціонерно�о�бан���“Діамант”�за�2007�рі�.

5. Про�розподіл�приб�т���А�ціонерно�о�бан���“Діамант”�за�2007�рі�.

6. Визначення�основних�напрямів�діяльності�бан���на�2008�рі�.

7. Обрання�Голови�та�членів�Ревізійної��омісії.

Правління�АТ�“Ре�лама”�повідомляє�про�с�ли�ання�чер�ових�За�альних

зборів�а�ціонерів�А�ціонерно�о�товариства�“Ре�лама”�11��вітня�2008

ро���об�11.00�за�адресою:�Київ,�в�л.�Верхній�Вал,�2,�літера�А�з

наст�пним�поряд�ом�денним:

1.�Звіт�Правління�про� �осподарсь���діяльність� за�2007�рі�� і� основні� напрям�и�діяльності

товариства�на�2008�рі�.�Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс�.

2.�3віт�Ревізійної��омісії�за�2007�рі�.

3.�Про�виплат��дивідендів�за�2007�рі�.

4.�Вибори�Ради�а�ціонерів�АТ�“Ре�лама”.

5.�Вибори�Ревізійної��омісії�АТ�“Ре�лама”.

6.�Вибори�членів�Правління�АТ�“Ре�лама”.

Реєстрація� а�ціонерів�АТ� “Ре�лама”� та� їх� представни�ів,� я�і� приб�д�ть� на�За�альні� збори

а�ціонерів,�здійснюється�11��вітня�2008�ро���за�адресою:�Київ,�в�л.�Верхній�Вал,�2,�літера�А,

5 поверх.�Почато��реєстрації� о� 9.00,� за�інчення�реєстрації� о� 10.45.�Довід�и� за� телефоном

(044) 417-63-15.

Для�реєстрації� при� собі� необхідно�мати�паспорт.�Представни�ам�а�ціонерів� треба�мати

паспорт�і�довіреність�на�право��часті���зборах,�засвідчен��відповідно�до�чинно�о�за�онодавства

У�раїни.

Щоб��ни�н�ти�проблем�під� час�реєстрації,� а�ціонерам,� �� я�их� відб�лися� зміни� (прізвище,

адреса,� паспортні� дані,� ідентифі�аційний�номер)�необхідно� зверн�тися�до�реєстратора�—

РКФ “А�ціонер”�за�адресою:�Київ,�в�л.�Героїв�Дніпра,�41,�за�тел.�(044)�467-74-55�або�467-74-57.

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ
фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�АТ�“Ре�лама”�(тис.��ривень)

Наймен�вання�по�азни�а

період

за�звітний

2007�рі�

за�попередній

2006�рі�

Усьо�о�а�тивів 2471,1 3835,4

Основні�засоби 2362,4 2339,7

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 95,4 92,8

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 682,8 237,3

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 355,2 2120,2

Нерозподілений�приб�то� 1227,2 2467,9

Власний��апітал 2166,7 3407,4

Стат�тний��апітал 12,9 12,9

Дов�остро�ові�зобов’язання - 324,5

Поточні�зобов’язання 304,4 103,5

Чистий�приб�то� 270,5 55,5

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт��) 128 848 128 848

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт��) - -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій

протя�ом�період�
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 24 28

ОГОЛОШЕННЯ

про�проведення��он��рс��на�право�надання�посл��

�ромадянам,�я�і�постраждали�внаслідо�

Чорнобильсь�ої��атастрофи�щодо�безплатно�о

відп�с���лі�арсь�их�засобів за�рецептами�лі�арів

1.Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням���справах�захист��населення

від�наслід�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

2.Метою�проведення��он��рс��є�визначення�мережі�аптечних�за�ладів,�я�і

надаватим�ть� посл��и� �ромадянам,� я�і� постраждали� внаслідо�� Чорнобильсь�ої

�атастрофи�щодо�безплатно�о�придбання�лі�ів�за�рецептами�лі�арів,�я��передбачено

За�оном� У�раїни� “Про� стат�с� і� соціальний� захист� �ромадян,� я�і� постраждали

внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи”.

3.Основні�вимо�и�до��часни�ів��он��рс�:

3.1. Учасни��повинен�мати�роз�ал�жен��аптечн��мереж��в�м.�Києві�(три�і�більше

аптечних�за�ладів�на�території��ожно�о�із�десяти�районів�міста�Києва).

3.2. Учасни��повинен�надати�до��менти,�що�підтвердж�ють�йо�о��валіфі�ацію,

та�інформацію�про�те,�що��часни�:

- здійснює�підприємниць���діяльність�відповідно�до�положень�йо�о�Стат�т�;

- має�право�провадити�діяльність�за�в�азаним�напрям�ом,�що�підтвердж�ється

наявністю�відповідних�дозволів,�ліцензій�та�сертифі�атів;

- має�достатню��іль�ість��валіфі�ованих�працівни�ів,�я�і�володіють�необхідними

знаннями�та�досвідом�роботи�(не�менше�3�ро�ів)�з�піль�овими��ате�оріями

населення;

- має�достатню��іль�ість��омп’ютерної�техні�и,�що�дає�можливість�працівни�ам

аптечних�за�ладів�вести�персоніфі�ований�облі��постраждалих��ромадян,�я�им

б�де� надано� відповідн�� посл���,� та� здійснювати� постійний� �онтроль� за

постачанням�цих�посл��.

3.3. Всі�лі�и,�я�і�пропон�ються�Учасни�ом�в�частині�надання�посл���(безплатно�о

відп�с��),�повинні�б�ти�зареєстровані�в�У�раїні,�а�термін�їх�придатності�на�момент

відп�с���має� становити� не�менше� 80%� від� встановлено�о� інстр��цією� термін�

придатності.

4.Кон��рсні�пропозиції�приймаються Головним��правлінням���справах�захист�

населення�від�наслід�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�адресою:�01044,�м.�Київ,

в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�3,��імн.�308,�тел.�235-92-35�(вівторо�-п’ятниця��з�10.00�до

17.00)�протя�ом�10��алендарних�днів�з�дня�о�олошення��он��рс�.

День�оп�блі��вання�о�олошення�про�проведення��он��рс��в�одном��із�засобів

масової�інформації�вважається�днем�йо�о�о�олошення.

5.За� отриманням� роз’яснень� та� додат�ової� інформації� звертатись� до

Головно�о� �правління� �� справах� захист�� населення� від� наслід�ів� аварії� на

Чорнобильсь�ій�АЕС�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації)� за� адресою:� 01044,�м.� Київ,� в�л. Б. Хмельниць�о�о,� 3,

�імн. 308,�тел.�235-92-35�(вівторо�-п’ятниця�з�10.00�до�17.00).

ЗАТ�“ЗЛАТИЦЯ”

(Ідентифі�аційний��од�21541131)

повідомляє,�що�11��вітня�2008�ро���о�13.00

за�адресою:�м. Київ,�в�л.�Шота�Р�ставелі,�23,�офіс�3,�

відб�д�ться�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�Товариства

Порядо��денний�зборів:

1. Затвердження� річних� рез�льтатів� діяльності� товариства� за� 2007� рі�.

Затвердження�основних напрям�ів�діяльності�товариства�на�2008�рі�.

2. Затвердження�виснов���а�дитора.

3. Затвердження� виснов��� Ревізійної� �омісії,� затвердження� звітів� та� баланс�

товариства�за�2007�рі�.

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

дивідендів�або�по�риття�збит�ів.

5. Вибори�ор�анів�товариства.

Реєстрація�а�ціонерів,�що�приб�ли�на�збори,�розпочнеться�11��вітня�2008�ро���о

12.45.� При� собі� мати� паспорт.� Представни�� а�ціонера� повинен� та�ож� мати

довіреність,�посвідчен����встановленом��за�онодавством�поряд��.

№
п/п

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Звітний Попередній

1. Усьо�о�а�тивів�(тис.��рн) 22,3 32,0

2. Основні�засоби�(тис.��рн) 1,0 1,3

3. С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість�(тис.��рн) 0,7 5,5

4. Нерозподілений�приб�то��(тис.��рн) 2,2 12,0

5. Стат�тний��апітал�(тис.��рн) 20,0 20,0

6. Чистий�приб�то��(збито�)�(тис.��рн) (9,8) (12,9)

7. Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 1 1

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Києва�ви�ли�ає�Потапов��Каролін��Валеріївн��в�я�ості

відповідача�в�с�дове�засідання,�призначене�на�28�люто�о�2008�ро���на�15.00�в�зв’яз���з�роз�лядом

цивільної�справи�за�позовом�Потапова�Валерія�Дмитровича�до�Потапової�Кароліни�Валеріївни�в

Оболонсь�е� РУ� ГУ�МВС�У�раїни� в�м.� Києві� про� визнання� особи� та�ою, що� втратила� право

�орист�вання�житловим�приміщенням.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�справа�б�де�роз�лян�та���відс�тність�відповідача�на�підставі

зібраних�по�справі�до�азів.�

Адреса�с�д�:�м.�Київ, в�л.�Тимошен�а, 2-є, �аб.�21, с�ддя�Яцен�о�Н.О.

Правління�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Спільне���раїнсь�о-бол�арсь�е�підприємство

“БОГДАН”

повідомляє,�що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться

десято�о��вітня�2008�р.�о�12.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Кловсь�ий�сп�с�,�4.

Порядо��денний:

1. Обрання��олови�зборів,�се�ретаря�зборів.

2. Звіт� правління� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� За�рито�о

а�ціонерно�о�товариства�Спільне���раїнсь�о-бол�арсь�е�підприємство�“БОГДАН”

за�2007р.

3. Звіт�ревізійної��омісії�щодо�річно�о�звіт��і�баланс��за�2007р.

4. Затвердження�річно�о�звіт��і�баланс��За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Спільне

��раїнсь�о-бол�арсь�е�підприємство�“БОГДАН”�за�2007р.

Для��часті���за�альних�зборах�а�ціонерам�необхідно�мати�до��мент,�що�посвідч�є

особ�,� представни�ам� а�ціонерів,� �рім� то�о,� -� довіреність,� оформлен�� �

встановленом��поряд��.

Реєстрація��часни�ів�з�11.00�до�11.45.

Конта�тний�телефон�(044)�496-26-66.

Правління�Товариства

ТОВ�“Др��ий��апітал”�ви�ли�ає�я��відповідача�Ковбас��Оле�сія�Петровича,�за-

реєстровано�о�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Саперне�Поле,�45,��в.�10,�та�Товариство�з

обмеженою�відповідальністю�“Стр�м”�(�од�ЄДРПОУ�31759222),�зареєстроване�за

адресою:�м.�Хар�ів,�в�л.�Ота�ара�Яроша,�18,��.�208,���с�дове�засідання,�я�е�відб�-

деться�28.02.2008�р.�о�17.10���приміщенні�Апеляційно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�15,���цивільній�справі�за�позовом�ТОВ�“Др��ий��апітал”

до�Ковбаси�О.П.,� ТОВ� “Стр�м”,� треті� особи� ТОВ� “ДКП� “У�ржитлоспецхолдин�”,

ТОВ “Квіза-Трейд”,�КП�“ХМБТІ”�про�ви�лючення�з��часни�ів�товариства�та�визнан-

ня� недійсним�до�овор�� ��півлі-продаж�� та� з�стрічним�позовом�Ковбаси�О.П.� до

ТОВ “Др��ий��апітал”�про�визнання�недійсним�рішення�за�альних�зборів��часни�ів.

Прош��забезпечити�ваш��яв���або�ваших�представни�ів.

Оболонсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Дрижа��Т.В.�я�

відповідача� по� цивільній� справі

№ 2-712�за�позовом�АК�“Київенер-

�о”�до�Дрижа��Т.В.�про�стя�нення

забор�ованості���с�дове�засідання

на� 03.03.2008� на� 9.15.�При� собі

необхідно�мати�паспорт.�Ви�маєте

право� подати� до� с�д�� до�ази.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а,�2-є,��аб.�27,�с�ддя�Бо�дан�О.О.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня�особи,�я�а�бере��часть���справі,

передбачені� ст.� 169,� 170� ЦПК

У�раїни�та�ст.�185-3�КпАП�У�раїни.

С�ддя�О.О.�Бо�дан.

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д

м. Києва� повідомляє,�що�27� люто�о

2008�ро��� о� 09.30�б�де� роз�лядатися

цивільна�справа�за�позовом�Спіл�и�Гро-

мадсь�их�ор�анізацій�“Тендерна�палата

У�раїни”� до�Реда�ції� �азети� “Вечірній

Київ”,�В’ячеслава�К�цен�а,�що� знахо-

диться� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.�Де�-

тярівсь�а,� 31,� ви�ли�аються� в� с�дове

засідання�я��відповідачі.�В�разі�їх�неяв-

�и� справ�� б�де� роз�лян�то� за� їх

відс�тності� на� підставі� наявних� ма-

теріалів� справи.� Адреса� с�д�:�м.� Київ,

в�л. Смирнова-Ласточ�іна,�10-б,��аб.�60.�

С�ддя�Шевчен�івсь�о�о� районно�о

с�д��м.�Києва�Сапри�іна�І.В.

Оболонсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає�ТОВ�“Альфа-Т�р”�я��відповідача�по

цивільній�справі�№2-163�за�позовом�Ющен�о

Олени�Іванівни�про�стя�нення��рошових��оштів

��с�дове�засідання�на�10.03.2008�ро���на�11.00.

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Ви�маєте�право�подати�до�с�д��до�ази.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-є,

�аб.�24,�с�ддя�Тітов�М.Ю.�Наслід�и�неяв�и�в

с�дове� засідання� особи,� я�а� бере� �часть� �

справі,� передбачені� ст.� ст.� 169,� 170� ЦПК

У�раїни�та�ст.�185-3�КУпАП.

С�ддя�М.Ю.�Тітов.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,

�ате�орія�2, серія�А, № 200081�на

ім’я�Маліновсь�ої� Ірини� Леон-

тіївни�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,

�ате�орія�2, серія�А, № 248083�на

ім’я�Семеню�а�Валерія�Володи-

мировича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,

�ате�орія�2, серія�А, № 339023�на

ім’я� Швеця� Валерія� Івановича

вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,

�ате�орія�2, серія�А, № 081121�на

ім’я�Стельмаха�Дмитра�Леонідо-

вича�вважати�недійсним.

Наймен�вання�по�азни�а�
період�

звітний� попередній�

Усьо�о�а�тивів� 1�242�836 1�041�584

Основні�засоби� 117�872 108�486

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції� 1�261 1�261

Запаси� 223 860

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість� 4�115 1�789

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти� 163�224 98�381

Нерозподілений�приб�то�� 12�137 12�118

Власний��апітал� 145�858 133�721

Стат�тний��апітал� 100�000 100�000

Дов�остро�ові�зобов’язання� 33�978 47�576

Поточні�зобов’язання� 1�063�000 856�815

Чистий�приб�то��(збито�)� 12�137 12�118

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.)� 10�000�000 10�000�000

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) 0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій

протя�ом�період��
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб)� 742 543

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�бан���(тис.��рн)*

Правління�АБ�“Діамантбан�”

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�товариства�за�2007�рі�:
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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 468
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Олена КАТКОВА,
оловний реда тор
“Першо о ділово о” анал :
— Це філософсь е запитання,

стос н и між оле ами тяж о вимі-
рювати простими словами. Я що
оворити про ерівни а і підле лих,
то т т йдеться про методи ефе тив-
но о ер вання. Ця тема а т альна
сьо одні, на неї написано чимало
ни : с ажімо, я підвищ вати про-
д тивність праці, поліпш вати сис-
тем ер вання я істю за японсь им,
амери ансь им зраз ами тощо.
Ключова роль, безперечно, нале-
жить ерівни ові, я ий ор анізов є
виробничий процес, і топ-менедже-
рам середньої лан и, отрі повинні
мати висо валіфі ацію. Це та
звана система оризонталі, поши-
рена розвин тих раїнах. На мою
д м , важливим є й людсь ий чин-
ни : ерівни має орист ватися по-
ва ою, до д м и я о о належить
присл х ватися, але водночас не б -
ти м’я им. У моїй оманді стос н и
с ладаються по-різном : є здібні
працівни и, в я их хочеться в лада-
ти і з силля, й ошти, щоб їх навчи-
ти. Власне, приходять і отові про-
фесіонали. Я вважаю,що справжній
майстер-профі водночас є і при ла-
дом, і предметом інтри .

Василь БУК,
с льптор:
— Основа стос н ів митців —
он ренція. Я, звісно, бажаю сво-

їм оле ам добра, люблю їх і шан ю,
але тяж о оворити про тісн спів-
працю та обмін досвідом. Х дожни-
и, митці збираються по майстер-
нях, хто де може. Але їм д же тяж-
о сьо одні в У раїні. З іноземними
оле ами, навпа и, стос н и тісніші
й прод тивніші, адже за ордоном
зовсім інше ставлення до людей
творчих. ДайБоже,щоб нашій ра-
їні сит ація змінилася на раще!

Андрій КАПРАЛЬ,
соліст рт
“Пі ардійсь а Терція”:
—Ми з оле ами не просто др -

зі, а вважаємо себе родиною. За 15
ро ів стіль и пройшли разом і на-
вчилися один в одно о, й від життя
та ож! Всі ми різні за ві ом, том
основою нашо о спіл вання зав-
жди б ли роз міння та довіра. Із 365
днів ро майже півро часни и
нашо о рт проводять пліч-о-пліч:
працюємо, спіл ємося, подорож -
ємо, часом і відпочиваємо разом,
др жимо сім’ями. Робота є нашим
д шевним відпочин ом, від я ої діс-
таємо задоволення. На мою д м ,
ожна людина має пройти певний
шлях до др жніх взаємин. С ладно
давати певн порад , я долати он-
флі ти і нала одж вати др жб , але
найважливіше — любити й поважа-
ти людей, я і пор ч з тобою. Роби-
ти добро, я е завжди повернеться
до тебе сторицею. І перед сім —
залишатися Людиною!

ßê³ ó âàñ ñòîñóíêè 
ç êîëåãàìè?

Наталя КАЛАТАЙ (ТАЛА),
телевед ча:
— Перша асоціація — з розпродажем! Що, де і оли

можна пити? Нещодавно б в хороший розпродаж
тор овом центрі “Ма елан” на Одесь ій площі (десь
тиждень том ), на я ом можна б ло пити я існе вз т-
тя і одя за дис онтними цінами. Та ож а т альними на-
разі для мене є зйом и в інострічці “День залежності”
від “Стар Медіа Прода шн”. Вони за інчаться через
іль а тижнів, і по и що невідомо, оли і де саме фільм
вийде про ат. Я за інч вала театральний інстит т і ра-
до б прийняла пропозиції режисерів.

Ірина ПРОТАСОВА,
онщиця:
— Я з дитинства обожнювала передач “Що? Де?

Коли?”, всі це знають! Нама алася від адати відповіді,
том це моя найперша асоціація. Я що ж з ад вати
мин лий досвід, то запам’яталося “Ялта-ралі 2007”,
отра торі відб валася в Крим . Найтяжчим б в пер-
ший день, оли на першій частині траси доводилося
підніматися р тими ірсь ими доро ами, серпанти-
ном, на Ай-Петрі. Саме цей відрізо шлях залишив
найбільший слід пам’яті, адже для спортсмена най-

оловнішими є перемо и над собою і ті емоції, я і їх
с проводж ють!

Андрій ЄРЬОМІН,
ерівни балет “А6”:
— Я та е запитання завжди ставлю самом собі пе-

ред чер овим вист пом нашої балетної тр пи. Наразі
на нас очі ють три рандіозні події: вист п на он р-
сах “Міс Києва” 20 люто о та “Королева У раїни” 22
люто о (обидва відб д ться в Києві), а 12—13 берез-
ня з балетною про рамою астролюватимемо в Канні.
Та і найближчі плани.

Ірина КАРАВАЙ,
дизайнер:
—Всі найближчі події мо о життя пов’язати з Ukrainian

Fashion Week. У цьом сезоні ми представляємо дві о-
ле ції, над я ими а тивно працюємо, до ладаючи ма си-
м м з силь! Перший по аз др ої лінії сезон осінь— зи-
ма 2008—2009 ро ів відб деться наст пної с боти, 1 бе-
резня, в “Альта-Центрі”. А 14 березня, в рам ах Ukrain-
ian Fashion Week, б де представлено перш основн лі-
нію “NOTA BENE & KARAVAY” П ш інсь ом пар . Звіс-
но, ми д же хвилюємося!

Ùî? Äå? Êîëè?

Êèÿíè ñõèëüíî
ñòàâëÿòüñÿ äî êîëåã
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Ó÷îðà â òåëåöåíòð³ Ïåðøîãî íà-
ö³îíàëüíîãî òåëåêàíàëó â³äáóëàñÿ
ïðåçåíòàö³ÿ òà çàïèñ ï³ëîòíèõ
ïðîãðàì óêðà¿íñüêîãî âàð³àíòó ðî-
ñ³éñüêîãî åë³òàðíîãî êëóáó “×òî?
Ãäå? Êîãäà?”. Íåùîäàâíî êàíàë
ïðèäáàâ ë³öåíç³þ íà ñåð³þ ³ãîð,
ùî ñêëàäàºòüñÿ ç 17 áëîê³â, ÿê³
âèõîäèòèìóòü ùîñóáîòè î 21.50.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðî-
äþñåð êîìïàí³¿ “Ãðà-Óêðà¿íà”
Ëåîí³ä ×åðíåíêî, îñíîâíîþ óìî-
âîþ âèõîäó ïðîãðàìè â óêðà¿í-
ñüêèé òåëååô³ð ñòàëî äîòðèìàí-
íÿ âñòàíîâëåíèõ ðîñ³éñüêèì êëó-
áîì ïåâíèõ ïðàâèë. Íà çàïèñó
ïåðøèõ áëîê³â çà öèì ñë³äêóâàëè
ñïåö³àëüí³ ãîñò³ ç Ìîñêâè.

“Ìè ö³ëêîì çáåðåãëè àòìîñôå-
ðó ãðè: íàâ³òü äåêîðàö³¿ ç òî÷í³ñ-
òþ ïîâòîðþþòü ìîñêîâñüê³, íå-
çì³ííîþ ëèøèëàñü ³ ñóòü ïðîãðà-
ìè — öå ïðàâèëî ñòàëå. Âò³ì, íà
â³äì³íó â³ä ðîñ³éñüêîãî âàð³àíòó
“×òî? Ãäå? Êîãäà?”, ñòðóêòóðà
óêðà¿íñüêîãî òåëåñåçîíó ìàòèìå
äåêîòð³ â³äì³ííîñò³: ïèòàííÿ çâó-
÷àòèìóòü ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, à
âåñòèìå ïåðåäà÷ó âåäó÷èé —
óêðà¿íñüêîþ”,— äîäàâ Ëåîí³ä
×åðíåíêî. Ïàí ×åðíåíêî âïåâ-
íåíèé, ùî ïðàöþ âñ³º¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ êîìàíäè, ÿêó â³í î÷îëþº,
îö³íÿòü ãëÿäà÷³ ³ óêðà¿íñüêà âåð-
ñ³ÿ ïðîãðàìè ñòàíå êðàùîþ çà
ðîñ³éñüêèé àíàëîã.

Äî ñëîâà, âæå ïåðøà ïðîãðà-
ìà, ÿêà âèéøëà ó åô³ð 9 ëþòî-
ãî, ïîáèëà “ì³ñöåâ³” ðåêîðäè:
ðåéòèíã òåëåêàíàëó òîãî âå÷îðà
çð³ñ äî 2,52 %, à ãëÿäàöüêà àóäè-
òîð³ÿ äî 6,54 %
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Які у вас стосунки з
колегами?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—4°Ñ, âíî-
÷³ —4...—6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +3; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +4...+5°Ñ; ó âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
— 3...—4°Ñ, âíî÷³ —5...—6°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüî-
ìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé ñí³ã.
Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+1°Ñ,
âíî÷³ —2...—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Леонід Чернен о знає, що, де й оли треба натисн ти на режисерсь ом п льті
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1. Ìî¿ êîëåãè — ìî¿ äðóç³! — 28 %
2. ß íå ïðàöþþ — 23 %
3. Ó íàñ íîðìàëüí³ ñòîñóíêè, àëå ñï³ëêóºìîñü ìè ò³ëüêè ó ðîáî-

÷èé ÷àñ — 19 %
4. Òà ìåí³ âñå îäíî, õòî ïîðÿä ç³ ìíîþ ïðàöþº — 12 %
5. Òåðï³òè ¿õ íå ìîæó, ÿêùî ÷åñíî — 9 %
6. Í³ÿê³ — ÿ ¿õ ³ íå áà÷ó ìàéæå — 9 %

Íàö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³
“Ùî? Äå? Êîëè?”
Ïðîäþñåð Ëåîí³ä ×åðíåíêî â³ðèòü, ùî óêðà¿íñüêèé
âàð³àíò â³äîìî¿ ãðè ñòàíå êðàùèì çà ðîñ³éñüêèé

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Віднині і щос боти вітчизняном телеефірі транслю-
ватим ть раїнсь ий варіант відомо о російсь о о інте-
ле т-шо "Що? Де? Коли?". На вчорашню презентацію
національно о "прод т " завітали равці російсь о о
елітарно о л б "Що? Де? Коли?", володарі Криштале-
вої Сови Ілля Нови ов та Ровшан Ас еров. Вестиме
про рам Оле сандр Андросов, основною ж р шійною
силою прое т та йо о ідейним натхненни ом став е-
неральний продюсер омпанії "Гра-У раїна" Леонід
Чернен о.


