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ЧЕРСТВЕ ПЕЧИВО
“Хрещати ” продовж є робити свій внесо
поп ляризацію раїнсь ої літерат ри

і п блі є чер ове з 25 есе про охання.
Відч ттям жіночо о серця ділиться
з читачами Натал а Снядан о.

Ïðåçèäåíò óçÿâ Êðåìëü
Â³êòîð Þùåíêî ïîâåðòàº Ðîñ³þ äî Óêðà¿íè

Ó÷îðà ó ñòîëèö³ Ðîñ³¿ Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè Â³êòîð Þùåíêî çóñòð³âñÿ ç ïðåäñòî-
ÿòåëåì Ðîñ³éñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
Îëåêñ³ºì Äðóãèì. Íà â³äì³íó â³ä íåùîäàâ-
íüîãî “ãàçîâîãî” â³çèòó, ç ïàòð³àðõîì ãëà-
âà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè ðîçâ’ÿçóâàâ íå ïðîá-
ëåìè åêîíîì³êè, à áóäóâàâ ìîñòè ïîðîçó-
ì³ííÿ ì³æ äâîìà íàðîäàìè. Ïðåçèäåíò ïî-
ïðîñèâ Îëåêñ³ÿ Äðóãîãî îô³ö³éíî çíÿòè
àíàôåìó ç ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè. Íàãàäà-
ºìî, ùî ï³ä ÷àñ îñòàííüîãî â³çèòó ïàíà

Þùåíêà äî Ìîñêâè áóëî äîñÿãíóòî äîìî-
âëåíîñò³ ç ïðåçèäåíòîì Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðîì
Ïóò³íèì ³ ùîäî ñï³ëüíîãî â³äçíà÷åííÿ 300-
ð³÷÷ÿ Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè. Òîæ ó÷îðàøí³é â³-
çèò ìàº âñ³ øàíñè ñòàòè ³ñòîðè÷íèì, ïî-
êëàâøè êðàé òðüîõñîòð³÷íîìó íåïîðîçó-
ì³ííþ. Õî÷à, íà äóìêó äèðåêòîðà ²íñòèòó-
òó ãëîáàëüíèõ ñòðàòåã³é Êàðàñüîâà, “âàæ-
ëèâî íå òå, ùî áóëè ÷è íå áóëè äîòðèìàí³
äîìîâëåíîñò³ ùîäî çíÿòòÿ àíàôåìè ç ²âà-
íà Ìàçåïè Ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ Ìîñ-

êîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó, à âàæëèâèé ñàì ôàêò
çóñòð³÷³, äðóæíÿ, òîëåðàíòíà ðîçìîâà”.

Óñï³øí³ñòü â³çèòó Ïðåçèäåíòà, ÿêèé çàâ-
òðà ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ,
ùå á³ëüøå ï³äêðåñëþâàâ ïîâíèé ïðîâàë
Þë³¿ Òèìîøåíêî, ÿêà ó÷îðà áóäü-ùî ïðàã-
íóëà ïðîäåìîíñòðóâàòè ó ðîñ³éñüê³é ñòî-
ëèö³ çäàòí³ñòü âèð³øóâàòè õî÷ ÿê³-íåáóäü
ïèòàííÿ áåç ãëàâè äåðæàâè. Ïðîòå áàãàòî-
ãîäèííà çóñòð³÷ óêðà¿íñüêîãî ïðåì’ºðà ç
ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ “Ãàçïðîìó” Îëåêñ³ºì
Ì³ëëåðîì çàê³í÷èëàñÿ í³÷èì. “Ïåðåãîâî-
ðè ïðîäîâæèìî”,— ïîâ³äîìèâ îô³ö³éíèé
ïðåäñòàâíèê õîëäèíãó Ñåðã³é Êóïð³ÿíîâ,
íå óòî÷íèâøè, êîëè ñàìå â³äáóäåòüñÿ ¿õ-
í³é íàñòóïíèé ðàóíä. Ñàìà ïàí³ Òèìîøåí-
êî ñïðîìîãëàñÿ ïðîêîìåíòóâàòè ïåðåìî-
âèíè ç “Ãàçïðîìîì” ëèøå ñòóïèâøè íà
óêðà¿íñüêó çåìëþ. Ïðåì’ºð çàÿâèëà, ùî
“ñòàí ñïðàâ ó ãàçîâ³é ñôåð³ ùå ã³ðøèé,
àí³æ âîíà óÿâëÿëà”. Òîæ Â³êòîð Þùåíêî

ìàâ ó÷îðà ïîâíå ïðàâî çàÿâèòè, ùî íå çà-
äîâîëåíèé õîäîì ðåàë³çàö³¿ óêðà¿íñüêîþ
ñòîðîíîþ äîìîâëåíîñòåé, ÿê³ áóëè äîñÿã-
íóò³ ì³æ íèì òà ïðåçèäåíòîì Ðîñ³¿ Âîëî-
äèìèðîì Ïóò³íèì.

“Íà ðîñ³éñüêîìó íàïðÿìêó Ïðåçèäåíò
Þùåíêî íå ïðîñòî ïåðåãðàº ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà, àëå é âèáóäîâóº óêðà¿íñüêó äèïëî-
ìàò³þ íà ðîñ³éñüêîìó íàïðÿìêó ç òî÷êè çî-
ðó ñåðéîçíî¿ ³ ïðàãìàòè÷íî¿ ïåðñïåêòè-
âè”,— ïðîêîìåíòóâàâ “Õðåùàòèêó” ï³äñóì-
êè ó÷îðàøíüîãî äíÿ Âàäèì Êàðàñüîâ.

Óæå ââå÷åð³ ñòàëî â³äîìî, ùî êåïñüê³
ñïðàâè â óðÿäó íå ëèøå íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³. Â÷îðà Êè¿â çàæàäàâ â³ä Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â íàðåøò³ âèêîíàòè âèìîãè Çà-
êîíó “Ïðî ñòîëèöþ”, ³ ïðîô³íàíñóâàòè
ñòîëè÷í³ ôóíêö³¿ ç áîêó äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ðîçâ’ÿçàòè öþ
ïðîáëåìó Þë³¿ Òèìîøåíêî áóäå, âî÷å-
âèäü, íå ëåãøå, àí³æ ãàçîâó
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Р а Києва дотя н лася до Мос овсь о о патріархат

Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора, до и Президент У раїни Мос ві наводив мости др жби між
раїнсь им і російсь им народами, прем'єр-міністр Юлія Тимошен о

нама алася продемонстр вати свою здатність виріш вати азові пи-
тання без в азіво лави держави. Проте, на відмін від Ві тора
Ющен а, прем'єр а поверн лася на рідн землю ні з чим.
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Ñèðîòàì äîïîìîæóòü
âñòóïèòè äî âóç³â

Ì³ñüêà âëàäà ãîòóâàòèìå âèïóñêíèê³â ³í-
òåðíàò³â äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ. ×àñòèí³ ä³-
òåé äîïîìîæóòü âñòóïèòè äî âóç³â òà ÏÒÓ,
³íøèì — çíàéòè ðîáîòó. “Â³äáóëàñÿ ñï³ëü-
íà íàðàäà ç äèðåêòîðàìè ñèð³òñüêèõ øê³ë-
³íòåðíàò³â, ïðåäñòàâíèêàìè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ä³-
òåé, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, êåð³âíèêàìè â³äïîâ³ä-
íèõ óïðàâë³íü. Ñïî÷àòêó ôàõ³âö³ âèâ÷àòü
ñïåöèô³êó ïîòðåá âèïóñêíèê³â óñ³õ ñèð³ò-
ñüêèõ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â. À ïîò³ì ìè ðîç-
ðîáèìî ïðîãðàìó ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó
êîæíîãî ç íèõ”,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ìå-
ðà Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Äîïîìàãàòè ïëàíó-
þòü íå ëèøå âèïóñêíèêàì, à é ó÷íÿì ñòàð-
øèõ êëàñ³â

Ó ìåìîð³àë Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
ïóñêàòèìóòü áåçïëàòíî

Òðè äí³ ìîæíà áóäå áåçïëàòíî ïîòðàïèòè
äî Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó “Íàö³îíàëü-
íèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè 1941—1945 ðð.”. Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé ó
ìóçå¿ ì³ñüêà âëàäà ïðîô³íàíñóâàëà äî Äíÿ
Ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿, 23 ëþòîãî. Áåç êâèòê³â ïóñ-
êàòèìóòü âåòåðàí³â, â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà
øêîëÿð³â. ¯ì òàêîæ ïðîâîäèòèìóòü åêñêóð-
ñ³¿. Ïðàöþâàòèìå ìóçåé ç 11.00 äî 16.00. Äî-
ðîñëèé êâèòîê äî çàêëàäó êîøòóº 10 ãðè-
âåíü. Äëÿ ñòóäåíò³â òà ³íøèõ ï³ëüãîâèõ êà-
òåãîð³é â³í óäâ³÷³ äåøåâøèé. Ìóçåé â³äêðè-
ëè ó 1981 ðîö³. ×åðåç ê³ëüêà âèïàäê³â ñàìî-
ãóáñòâà íàéâèùèé îãëÿäîâèé ìàéäàí÷èê (á³-
ëÿ ìå÷à ìîíóìåíòà “Áàòüê³âùèíà-ìàòè”) çà-
êðèëè

Áëàãîóñòð³é òðüîõ ïàðê³â
îá³éäåòüñÿ ó 33 ì³ëüéîíè

Íà ðåêîíñòðóêö³þ òà îáëàøòóâàííÿ ïàð-
ê³â “Â³äðàäíèé”, “Îðëÿòêî”, ùî ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, âèä³ëÿòü 33 ìëí
ãðí. Òàêå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà ö³ æ êîø-
òè óïîðÿäêóþòü ø³ñòü ñêâåð³â. Òàì îíîâ-
ëÿòü ãàçîíè, âèñàäÿòü íîâ³ äåðåâà òà êóù³,
çàì³íÿòü ïîêðèòòÿ ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê,
ñòâîðÿòü âîäîãðà¿, ôîíòàíè òà ÷îâíîâó
ñòàíö³þ. Êð³ì òîãî, ó ïàðêó “Þí³ñòü” ç áî-
êó âóë. Êóðñüêî¿ çáóäóþòü ñó÷àñíèé äèòÿ-
÷èé ìàéäàí÷èê

Ñòîëè÷íèì øêîëàì
ïðèñâîÿòü ³ìåíà

Ñ³ì êè¿âñüêèõ øê³ë íîñèòèìóòü ³ìåíà â³-
äîìèõ óêðà¿íö³â. Ïðî öå ðîçïîâ³â çàñòóï-
íèê ìåðà Ñåðã³é Ðóäèê. Ð³øåííÿ óõâàëèëè
íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îñâ³òè. “Öåé ïðîöåñ òÿãíåòüñÿ ùå ç
âåðåñíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Íàðåøò³ âñ³ äîêó-
ìåíòè âæå ãîòîâ³, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ð³-
øåííÿ âèíåñóòü íà ñåñ³þ Êè¿âðàäè”,— ïî-
â³äîìèâ ïàí Ðóäèê. Ïëàíóþòü, ùî ñïåö³à-
ë³çîâàíà øêîëà ¹ 185 îòðèìàº ³ì’ÿ âèäàò-
íîãî óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî Âîëîäèìèðà
Âåðíàäñüêîãî. Äèòÿ÷à õóäîæíÿ øêîëà ¹ 4
íàçèâàòèìåòüñÿ íà ÷åñòü ìèòöÿ ßêîâà Ãí³ç-
äîâñüêîãî. Ñïåö³àë³çîâàíîìó íàâ÷àëüíîìó
çàêëàäó ¹ 76 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ïðèñâîÿòü
³ì’ÿ ïèñüìåííèêà ³ ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à Îëå-
ñÿ Ãîí÷àðà. Íà ÷åñòü àâ³àêîíñòðóêòîðà Îëå-
ãà Êîñòÿíòèíîâè÷à Àíòîíîâà íàçâóòü ñïå-
ö³àë³çîâàíó øêîëó ¹ 96 ç ïîãëèáëåíèì âè-
â÷åííÿì ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. Ï³-
àí³ñòêó òà ïåäàãîãà Îêñàíó Õîëîäíó óâ³êî-
â³÷àòü â íàçâ³ äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè
¹ 26. Òàêîæ ç’ÿâèòüñÿ øêîëà íà ÷åñòü êîì-
ïîçèòîðà Îëåêñàíäðà Á³ëàøà (¹ 24 ç ïî-
ãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà
ë³òåðàòóðè) ³ õóäîæíèêà Îëåêñàíäðà Ìó-
ðàøêà (äèòÿ÷à õóäîæíÿ øêîëà ¹ 7)

Àíîíñ
Сьо одні о 12 одині на сайті азети “Хреща-

ти ” за підтрим и тижневи а “У раїнсь а сто-
лиця” відб деться інтернет- онференція із за-
ст пни ом місь о о олови Віталієм Ж рав-
сь им. Поставити свої запитання можна за веб-
адресою: http//kreschatic.kiev.ua/chat/

Êàáì³í ïîâèíåí
ñïóñòèòèñÿ íà êè¿âñüêó
çåìëþ
Ìåð Êèºâà ðàäèòü óðÿäó íå ñàìîï³àðèòèñÿ, 
à çàéíÿòèñÿ íàðåøò³ Êèºâîì ÿê ñòîëèöåþ Óêðà¿íè

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий заявив,
що Київ недостатньо фінанс -
ється з державно о бюджет на
ви онання столичних ф н цій.
Крім то о, за словами мера,
система, за я ою розрахов ють
місь і бюджети, в том числі й
столичний, не відповідає потре-
бам час . До та ої ж д м и схи-
ляються й фахівці, я их опитав
"Хрещати ", та народні деп та-
ти У раїни.

“ßê â³äîìî, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â êåðóº-
òüñÿ ôîðìóëüíîþ ñèñòåìîþ, çà ÿêîþ
êîøòè äëÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â âèä³ëÿþòü
íà ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ æèòåë³â. Ó
ñòîëèö³ æ ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ïðè¿æäæà-
þòü ùîäíÿ íà ðîáîòó, à òàêîæ ïðè¿æä-
æèõ, ÿê³ æèâóòü áåç ðåºñòðàö³¿, âæå ìîæ-
íà ïîð³âíÿòè ç ê³ëüê³ñòþ êèÿí. ² ÿêùî
óðÿä ââàæàº, ùî â ñòîëèö³ ïðîæèâàº 2,7
ìëí ëþäåé, òî, çà íàøèìè äàíèìè, ó ì³ñ-
ò³ ïîñò³éíî ïåðåáóâàº íå ìåíøå 4 ìëí”,—
ñêàçàâ ó÷îðà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Çà ñëîâàìè ìåðà, ñòèìóëàìè äëÿ ïðè-
ïëèâó äî ñòîëèö³ íàñåëåííÿ ç ³íøèõ ì³ñò
Óêðà¿íè º âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòà, ñîö³-
àëüíèé çàõèñò òà íèæ÷à ò³í³çàö³ÿ åêîíî-
ì³êè. Êð³ì òîãî, òóò âèù³ çàãàëüíà êóëü-
òóðà òà ÿê³ñòü æèòòÿ, à òàêîæ ë³ïøå çà-
õèùåí³ ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà. Ïðè öüîìó
ëþäè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü òèì÷àñîâî ó ì³ñ-
ò³, ñòâîðþþòü äîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ

íà ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ ì³ñòà, ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò, êîìóíàëüíå îáñëóãîâóâàííÿ.

Óñå öå, çà ñëîâàìè ìåðà, îïëà÷óþòü êè-
ÿíè ç³ ñâîº¿ êèøåí³. Òàêîæ äîâîäèòüñÿ
âèä³ëÿòè êîøòè ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³, ÿê³
ìîãëè á ï³òè íà âèêîíàííÿ ³íøèõ çàâ-
äàíü, óêðàé ïîòð³áíèõ äëÿ ðîçâèòêó ñòî-
ëèö³.

“Íàì óäàºòüñÿ ñòðèìóâàòè ö³íè íà õë³á.
Ó Êèºâ³ íàéíèæ÷èé òàðèô íà ïðî¿çä ó
òðàíñïîðò³. ² öå âèìàãàº ñîë³äíèõ êîø-
ò³â ç³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó. Íàì ïîòð³á-
íå ðîçóì³ííÿ ç áîêó óðÿäó, ùî ì³ñöåâà
âëàäà çíàº ì³ñöåâ³ ïðîáëåìè á³ëüøå, í³æ
÷èíîâíèêè ç âèñîêèõ êàá³íåò³â, ÿê³ ðîç-
ïîä³ëÿþòü ãðîø³ çà ïðèíöèïîì: öüîìó —
äàì, à öüîìó — íå äàì”,— çàçíà÷èâ ìåð
Êèºâà.— Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â óæå ÷àñ ïî-
âåðíóòèñÿ íà êè¿âñüêó çåìëþ òà óñâ³äî-
ìèòè, ùî â³í ïîâèíåí çàéìàòèñÿ íå ëè-
øå íàäóìàíèìè ì³æíàðîäíèìè ïðîáëå-
ìàìè ³ ïîë³òè÷íèì ñàìîï³àðîì, à é Êè-
ºâîì ÿê ñòîëèöåþ Óêðà¿íè. Â³ä ³ìåí³ âñ³õ
êèÿí ÿ êàòåãîðè÷íî âèìàãàþ, ùîá ó íè-
í³øíüîìó Êàáì³í³ óñâ³äîìèëè: Êè¿â —
öå îáëè÷÷ÿ Óêðà¿íè. Ñüîãîäí³ íàøå ì³ñ-

òî º ñòîëèöåþ ñòàá³ëüíîñò³ âñ³º¿ êðà¿íè,
³ ô³íàíñóâàííÿ éîãî ñòîëè÷íèõ ôóíêö³é
ïîâèííå áóòè íà íàëåæíîìó ð³âí³”.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íàãîëîñèâ:
“Â óìîâàõ ïîë³òè÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³, êî-
ëè á³ëüø³ñòü ïîë³òè÷íèõ ñèë çàéíÿò³ íå
ïðîáëåìàìè êèÿí, à âëàñíèìè àáî âóçü-
êîïàðò³éíèìè ³íòåðåñàìè, íàì ñêëàäíî
âèáèâàòè êîøòè. Öå íåïðèïóñòèìî, êî-
ëè êîæåí áîðåòüñÿ çà ñâîþ âëàäó ³ ãðîø³
âèòðà÷àþòü íà ï³àð, à íå íà âèð³øåííÿ
êîíêðåòíèõ ïèòàíü, ÿê³ õâèëþþòü êèÿí”.

Íà äóìêó äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî öåíòðó
ïîë³òèêè òà ³íôîðìàö³¿ Âîëîäèìèðà Äÿ-
÷åíêà, ñèòóàö³ÿ, êîëè ì³ñöåâ³ áþäæåòè
ñòàþòü çàðó÷íèêàìè öèôð, ñïóùåíèõ çãî-
ðè, äàâíî íå âëàøòîâóº êåð³âíèê³â óñ³õ
óêðà¿íñüêèõ ì³ñò: “Ç â³êíà Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â íå âèäíî, ÿêà ñèòóàö³ÿ ñêëàäàº-
òüñÿ íà ì³ñöÿõ. ßêà ³íôðàñòðóêòóðà,
ñê³ëüêè ñîö³àëüíèõ îá’ºêò³â ñë³ä ï³äòðè-
ìóâàòè çà ðàõóíîê ì³ñöåâèõ íàäõîäæåíü
³ ÿêèé ðåàëüíèé ñòàí ñïðàâ ç ê³ëüê³ñòþ
íàñåëåííÿ”. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðî öå íå
ðàç çàÿâëÿëè ìåðè âåëèêèõ ³ ìàëèõ ì³ñò
Óêðà¿íè

Алла ОЛЕКСАНДРОВСЬКА, народний деп тат У раїни, се ретар омітет ВР
з питань бюджет :
— Уряд повинен міти ер вати фінансовими пото ами. Працювати швид о та я іс-

но. Але по и що цьо о немає. Уряд досі не затвердив поряд ів надання с бвенцій міс-
цевим бюджетам. Саме через по ан робот з нормативними до ментами, отож і ви-
ни ають проблеми ерівни ів міст.

Єв ен ЖОВТЯК, е с- бернатор Київщини:
— До и не внесено зміни до державно о бюджет , ніхто не має права зменш вати

обся и фінанс вання столичних ф н цій.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Леонід Черновець ий вима ає для Києва належної ва и
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ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ãàçîâ³
ïàðàäîêñè

Äìèòðî ÄÆÀÍÃ²ÐÎÂ 
äèðåêòîð ÒÐÊ “Êè¿â”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Òåìà ãàçîâèõ â³äíîñèí ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ðî-
ñ³ºþ äóæå ñêëàäíà é çàïëóòàíà. ² ñõîæå, ïî-
ë³òèêè òà æóðíàë³ñòè çðîáëÿòü óñå, àáè çà-
ïëóòàòè ¿¿ ùå á³ëüøå. Òàê, íàïðèêëàä, ÷àñòî
âæèâàí³ òåðì³íè “òóðêìåíñüêèé” ÷è “ñåðåä-
íüîàç³àòñüêèé” äëÿ ïîçíà÷åííÿ “íàö³îíàëü-
íîñò³” áëàêèòíîãî ïàëèâà, ÿêå íàäõîäèòü â
Óêðà¿íó — öå ÿê ì³í³ìóì íîíñåíñ.

Íàñïðàâä³ òðåáà ðîçóì³òè, ùî í³ÿêîãî ãà-
çîïðîâîäó ³ç Ñåðåäíüî¿ Àç³¿ â Óêðà¿íó íå ³ñ-
íóº. ª ìàã³ñòðàëüíèé ãàçîïðîâ³ä “Ñåðåäíÿ
Àç³ÿ — Öåíòð”, ÿêèé çàê³í÷óºòüñÿ ðîñ³é-
ñüêèì Ïîâîëæÿì, ³ â³ä íüîãî ðîçõîäÿòüñÿ
ðîçïîä³ëüí³ ãàçîïðîâîäè — äî ðîñ³éñüêèõ
ñïîæèâà÷³â. ² º ìàã³ñòðàëüíèé ãàçîïðîâ³ä ³ç
Ñèá³ðó äî Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñ-
òèíîþ ÿêîãî º óêðà¿íñüêà ãàçîòðàíñïîðòíà
ñèñòåìà. Òàêèì ÷èíîì, “ïîñòàâêè òóðêìåí-
ñüêîãî ãàçó â Óêðà¿íó” íàñïðàâä³ º âçàºìî-
çàë³êîì òóðêìåíñüêîãî ãàçó, ùî íàäõîäèòü ó
Ðîñ³þ, ç ðîñ³éñüêèì ãàçîì, ÿêèé ïîòðàïëÿº
â Óêðà¿íó.

Çðîçóì³ëî, ùî â ö³é òðî¿ñò³é ñõåì³ îáî-
â’ÿçêîâî ïîòð³áåí ïîñåðåäíèê, ÿêèé â³çüìå
íà ñåáå ôóíêö³¿ ãàðàíòóâàííÿ ïîñòà÷àííÿ
ãàçó òà ðîçðàõóíê³â çà íüîãî, à òàêîæ, ùî
íå ìåíø âàæëèâî,— îáë³êó. Àäæå ðîñ³é-
ñüêèé ãàç, ÿêèé ïðîõîäèòü òåðèòîð³ºþ
Óêðà¿íè, ïðè âñ³é éîãî ô³çè÷í³é îäíîð³ä-
íîñò³ ìàº ð³çíó ö³íó. Òîé, ÿêèé ³äå òðàíçè-
òîì íà ªâðîïó, êîøòóº ïîíàä $300, à òîé,
ÿêèé òðàíñïîðòóþòü â Óêðà¿íó çà ðàõóíîê
òóðêìåíñüêîãî ãàçó, — $179,5. ² ñàìå ïîñå-
ðåäíèê äîçâîëÿº çà “ïðàâèëüíîþ” ö³íîþ
çàðàõîâóâàòè ñïîæèòèé Óêðà¿íîþ ³ìïîðòî-
âàíèé ãàç.

Çðîçóì³ëî, ùî öÿ ñõåìà íå º ö³ëêîì ïðî-
çîðîþ. Õî÷à á òîìó, ùî âåñü ³ìïîðòîâàíèé
òóðêìåíñüêèé ãàç óæå çàêîíòðàêòîâàíèé
ðîñ³éñüêèì “Ãàçïðîìîì” — íà 25 ðîê³â íà-
ïåðåä.

Ïîñåðåäíèêîì çà êîëèøíüîþ ñõåìîþ áó-
ëà êîìïàí³ÿ “ÐîñÓêðÅíåãî”. Äîáðå öå ÷è
ïîãàíî, òî ³íøå ïèòàííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî çà
íåïðîçîðî¿, ñêëàäíî¿ ³ çàïëóòàíî¿ ñõåìè ïî-
ñòàâîê ãàçó (ãîëîâíà “íåïðîçîð³ñòü” äëÿ Êè-
ºâà — äîìîâëåíîñò³ ì³æ Ìîñêâîþ òà Àøãà-
áàòîì) ä³ÿëüí³ñòü ïîñåðåäíèêà íå áóäå ö³ë-
êîì ïðîçîðîþ. Àëå ð³÷ ó ò³ì, ùî âàð³àíò ñõå-
ìè ïîñòàâîê í³áèòî “áåç ïîñåðåäíèê³â”, ïðî
ÿêèé äîìîâèëèñÿ ïðåçèäåíòè íàøèõ êðà¿í,
çðåøòîþ, ùå ã³ðøèé. Îñê³ëüêè áåç ôîðìàëü-
íèõ ïîñåðåäíèê³â ôàêòè÷íèì ó ñõåì³ “Êè¿â
(ãðîø³) — Àøãàáàò (ãàç) — Ìîñêâà (ãàç) —
Êè¿â” áóäå ñàì “Ãàçïðîì”.

Ç öüîãî ìîæíà çðîáèòè îäèí âèñíîâîê:
ïðîçîðèìè ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüê³ ãàçîâ³ â³ä-
íîñèíè ìîæóòü ñòàòè ëèøå ç ïåðåõîäîì íà
ºâðîïåéñüê³ ö³íè, êîëè Óêðà¿íà îòðèìóâà-
òèìå ðîñ³éñüêèé ãàç ³ äå-ôàêòî, ³ äå-þðå.
² òóò ñòàº çðîçóì³ëèì, ùî íà ãàçîâîìó ðèí-
êó ãîëîâíà ïëàòà çà ïðîçîð³ñòü — ö³íà.

Íàéìåíø ïðîçîðèìè ðîñ³éñüêî-óêðà¿í-
ñüê³ ãàçîâ³ â³äíîñèíè áóëè íà ïî÷àòêó öüî-
ãî ñòîð³÷÷ÿ, êîëè ãàç ïðîäàâàëè ïî $50:
“Ãàçïðîì” ³ “Íàôòîãàç” íåâ³äîìî ÿê, çà
áàðòåðîì çàðàõîâóâàëè ãàç ³ ïëàòó çà éîãî
òðàíçèò, íåâ³äîìî, ÿê³ îáñÿãè ðååêñïîðòó-
âàëè ç òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, íåâ³äîìî, ì³æ êèì
³ ÿê ðîçïîä³ëÿëè ò³íüîâ³ ïðèáóòêè. Àëå
çðåøòîþ ñïîæèâà÷åâ³ âñå öå îáõîäèëîñÿ
çíà÷íî äåøåâøå, í³æ ñüîãîäí³. Ïåðøèé
êðîê äî ïðîçîðîñò³ ï³äíÿâ ö³íó â 2006 ðîö³
á³ëüø í³æ óäâ³÷³, àëå ìè ïðîäîâæóºìî êðî-
êóâàòè...

Ùå îäèí âèñíîâîê — ïðîçîð³ñòü íå ãàðàí-
òóº ñïðàâåäëèâîñò³...
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Ñóñï³ëüñòâî ãîòîâå 
äî ïîë³òè÷íîãî âèáóõó
Óêðà¿íö³ ðîç÷àðóâàëèñÿ ó íîâ³é êîàë³ö³¿ 
³ íå â³ðÿòü ïàðëàìåíòó

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора політоло и заявили, що
на У раїн незабаром очі ють
нові політичні потрясіння. На
цей висново їх наштовхн ли
дані соціоло ічних опит вань,
я і засвідч ють в рай не ативне
ставлення ромадян до ниніш-
ньої політичної сит ації в раїні.
Соціоло ічні дослідження під-
твердили і в рай низь ий авто-
ритет парламент , причом най-
більше розчар валися своєм
виборі ті раїнці, я і про олос -
вали за НУ — НС. Водночас рей-
тин довіри до Ві тора Ющен а
випередив рейтин довіри до
Ві тора Ян овича. Саме Пре-
зиденті ромадяни почали бачи-
ти оловно о опонента Юлії Ти-
мошен о.

Ó÷îðà Öåíòð “Ñîô³ÿ” ïðåäñòàâèâ äàí³
ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, çã³äíî ç ÿêè-
ìè òåïåð³øíþ ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ ââàæà-
þòü “ãîñòðîþ, êîíôë³êòíîþ” 
35,7 % ðåñïîíäåíò³â. Öå ìàéæå ñò³ëüêè æ,
ÿê ó êâ³òí³ 2007 ðîêó, ó ðîçïàë ïðîòèñòî-
ÿííÿ ïàðëàìåíòó 5-ãî ñêëèêàííÿ ³ Ïðå-
çèäåíòà. Òîä³ öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 38,5
%. Ó êâ³òí³ 2007 ðîêó 10,8 % ãðîìàäÿí
îö³íþâàëè ñèòóàö³þ â êðà¿í³ ÿê “âèáóõî-
íåáåçïå÷íó”. Íèí³ òàêèõ ëþäåé íàâ³òü ùå
á³ëüøå — 11,9 %. Íà äóìêó ïîë³òîëîã³â,
ñèòóàö³ÿ çíà÷íî çàãîñòðèëàñÿ çà äâà îñòàí-
í³õ ì³ñÿö³ ÷åðåç áëîêóâàííÿ ðîáîòè Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ³ ñóïåðå÷êè óñåðåäèí³ ïîìà-
ðàí÷åâî¿ êîàë³ö³¿. “Ó ëþäåé áóëî î÷³êóâàí-
íÿ, ùî íîâà âëàäà, íàâ³òü ÿêùî âîíà íå
êîðèñòóâàòèìåòüñÿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîþ
ï³äòðèìêîþ, ñêîíñîë³äóºòüñÿ. Ç³øòîâíóâ-
øèñü ³ç ¿¿ âíóòð³øí³ì ðîçêîëîì, ñóñï³ëü-
ñòâî ñüîãîäí³ íå ìàº áà÷åííÿ ÿêîãîñü çðî-
çóì³ëîãî àëüÿíñó, ÿêèé áè ðîçãëÿäàâñÿ ÿê
âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿”,— ââàæàº äèðåêòîð öåí-
òðó “Ñîô³ÿ” Àíäð³é ªðìîëàºâ.

Ãîëîâíå ïèòàííÿ ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòî-
ÿííÿ — âñòóï ÷è íå âñòóï äî ÍÀÒÎ, ãðî-
ìàäÿíè ïîë³òèêàì íå äîâ³ðÿþòü ³ âîë³ëè á
âèñëîâèòèñÿ ç öüîãî ïðèâîäó íà Âñåóêðà-
¿íñêîìó ðåôåðåíäóì³. 57,8 % ãðîìàäÿí ââà-
æàþòü, ùî òàêèé ðåôåðåíäóì ñë³ä ïðîâåñ-
òè âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Íà äóìêó ïîë³-
òîëîã³â, öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ãðîìàäñüêà
äóìêà ùîäî öüîãî ïèòàííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³
âæå ñôîðìóâàëàñÿ, ïðè÷îìó íå â á³ê ÍÀ-
ÒÎ. Ïðîòè âñòóïó äî ÍÀÒÎ âèñëîâèëèñÿ
58,5 % ðåñïîíäåíò³â, òîä³ ÿê çà âñòóï äî
Àëüÿíñó — 25 %. Çã³äíî ç äàíèìè ñîö³îëî-
ã³÷íî¿ êîìïàí³¿ “R&B Group”, òåìà ÍÀÒÎ
çàëèøàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ äëÿ
ìåøêàíö³â Óêðà¿íè. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” êåð³âíèê êîìïàí³¿ ªâãåí Êîïàòü-
êî, ïîíàä 50 % óêðà¿íö³â âèñòóïàþòü ïðî-
òè âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ, â³äïîâ³äàþ÷è
íà ïðÿìå çàïèòàííÿ: “ßêáè ðåôåðåíäóì ïðî
âñòóï äî ÍÀÒÎ â³äáóâñÿ íàéáëèæ÷î¿ íåä³-
ë³...”. Ïðèá³÷íèê³â ÍÀÒÎ äîñ³ çàëèøàºòü-
ñÿ ïðèáëèçíî 20 %. Íàòîì³ñòü ³ ïðèõèëü-
íèêè, ³ ïðîòèâíèêè ÍÀÒÎ ââàæàþòü, ùî

íåãàéíå âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ìîæå
ïîñèëèòè ðîçêîë ó ñóñï³ëüñòâ³.

Ãîëîâíèì äæåðåëîì ïîë³òè÷íî¿ íåñòà-
á³ëüíîñò³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ
ãðîìàäÿí ââàæàº Âåðõîâíó Ðàäó. Àäæå 77,7
% ðåñïîíäåíò³â íåãàòèâíî îö³íþþòü ðîáî-
òó óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòó. Çäåá³ëüøîãî
íåãàòèâíî óêðà¿íö³ ñòàâëÿòüñÿ ³ äî ðîáîòè
óðÿäó — 59 %. Íà öüîìó òë³ ïîë³òîëîãè â³ä-
çíà÷àþòü çì³íè ð³âíÿ äîâ³ðè äî ïåðñîíàë³é
óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè. Íà ïåðøîìó ì³ñö³
ïîêè ùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî ç ïîêàçíèêîì
48,1 %. Íà äðóãå ì³ñöå, âèïåðåäèâøè Â³ê-
òîðà ßíóêîâè÷à íà 0,1 %, âèéøîâ Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî. Éîìó äîâ³-
ðÿþòü 38,7 %. Ïîë³òîëîãè íàãîëîøóþòü, ùî
çá³ëüøåííÿ ï³äòðèìêè ä³é Â³êòîðà Þùåí-
êà ³ îäíî÷àñíå çìåíøåííÿ ï³äòðèìêè “Íà-

øî¿ Óêðà¿íè” º îäí³ºþ ç ïðè÷èí íåäàâíüî-
ãî ðîçêîëó â ÍÑ — ÍÓ. “Ïðîòèñòîÿííÿ
ì³æ Þùåíêîì ³ Òèìîøåíêî, ìîæëèâî, äàº
ï³äñòàâè ââàæàòè Ïðåçèäåíòà ñèëüí³øèì
ïîë³òèêîì, àí³æ éîãî ââàæàëè ðàí³øå. Íà
ôîí³ çáëèæåííÿ “Íàøî¿ Óêðà¿íè” ç Òèìî-
øåíêî ðåéòèíã Þùåíêà âèùèé, í³æ ðåé-
òèíã “Íàøî¿ Óêðà¿íè”. Óêðà¿íñüêèé ïîë³-
òè÷íèé ïðîöåñ ñòàº äèíàì³÷í³øèì. Íå çà
ãîðàìè íîâ³ ñþðïðèçè”,— çàçíà÷èâ ïîë³òî-
ëîã Âîëîäèìèð Ôåñåíêî. Ïðè÷îìó êàòàñ-
òðîô³÷íå ïàä³ííÿ ðåéòèíãó “ÍÓ — ÍÑ”
ïîì³òèëè ³ ñîö³îëîãè ç “R&B Group”. Çã³ä-
íî ç ¿õí³ìè îïèòóâàííÿìè, ÿêùî “ÍÓ —
ÍÑ” çäîáóëà íà âèáîðàõ 2007 ðîêó 14 % ãî-
ëîñ³â, ùî çá³ãàºòüñÿ ç âèáîðàìè 2006 ðîêó,
òî íàðàç³ ¿õíÿ ïîòåíö³éíà åëåêòîðàëüíà ï³ä-
òðèìêà ïåðåáóâàº íà ð³âí³ 6,5 %

Єв ен КОПАТЬКО, ерівни соціоло іч-
ної омпанії “R&B Group”:

— Оцін а ромадянами е ономічної сит -
ації в раїні в цілом не ативна, проте оцін-
а діяльності прем’єра досить схвальна. Та-
і неспівпадіння — доволі традиційне явище
в У раїні. Е ономічний стан ромадяни оці-
нюють не ативно вже впродовж ба атьох
ро ів, хоча оцін и діяльності, напри лад

прем’єрів, причом різних — Ві тора Ян о-
вича, Юлії Тимошен о, Ві тора Ющен а
різний час б ли позитивні. Насамперед це
пов’язано з політичними мотивами: оцін ою
персон або ж зал ченістю до політично о
життя. Йдеться про персоніфі ацію ставлен-
ня до ряд .
Водночас людей, отрі бажають взяти
часть виборах, стає наба ато менше. У між-
виборчий період політична мобілізація вза а-

лі є досить низь ою. Причом я хотів би звер-
н ти ва на те, що вона іноді наб ває пара-
до сальних форм. На виборах, я і відб лися
2007 році, навіть в а тивній фазі передви-

борчої ампанії понад 50 % респондентів б -
ли проти достро ових парламентсь их вибо-
рів. Тим не менш про олос вало приблизно
60 % ромадян раїни. Люди в цілом вважа-
ли, що вибори не потрібні, проте виявили ви-
со ромадянсь а тивність.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Політоло Андрій Єрмолаєв онстат є зневір ромадян політи ах

2007 р. 2008 р.

Квітень Травень Листопад Лютий

Нормальна,
спо ійна

4,3 6,1 7,4 5,4

Напр жена 39,5 43,1 52,2 44,1

Гостра, онфлі тна 38,5 35,2 27,3 35,7

Виб хонебезпечна 15,7 13,0 9,7 11,9

Важ о відповісти 2,0 2,6 3,4 2,9

ßê âè îö³íèëè á íèí³øíþ ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ  â Óêðà¿í³?
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Ï³âì³ëüéîíà çà çåìëþ

19 ëþòîãî ó ïðèì³ùåíí³ ô³ë³¿
îäíîãî ç³ ñòîëè÷íèõ áàíê³â, ïðà-
âîîõîðîííèìè îðãàíàìè ñòîëè-
ö³ ñï³ëüíî ³ç ïðàö³âíèêàìè ÃÓ-
ÁÎÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ çàòðèìàëè ÷èíîâíèê³â Âà-
ñèëüê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ òà ñ³ëü-
ñüêî¿ Ðàä ó ìîìåíò ïåðåäà÷³ ðå-
êîðäíîãî õàáàðà çà âèä³ëåííÿ 4
ãà çåìë³ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. ßê
ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, íà-
ïåðåäîäí³ çàòðèìàííÿ äî ñòîëè÷-
íîãî ÃÓÁÎÏ çâåðíóâñÿ ïðèâàò-
íèé ï³äïðèºìåöü ç³ ñêàðãîþ ùî-
äî âèìàãàííÿ â³ä íüîãî êåð³â-
íèöòâîì Äàíèë³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè

ìàéæå $400 òèñ. äîëàð³â çà øâèä-
êå “âèð³øåííÿ” äåêîòðèõ çå-
ìåëüíèõ “ïèòàíü”. Ç³ ñë³â êîìåð-
ñàíòà, ìèíóëîãî ðîêó â³í ïîäàâ
äî Äàí³ë³âñüêî¿ ðàéðàäè Âàñèëü-
ê³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âùèíè îô³-
ö³éíó çàÿâêó ïðî íàäàííÿ î÷î-
ëþâàíîìó íèì ï³äïðèºìñòâó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ ïðèáëèçíî 4 ãà. Óñ³ òðè ì³-
ñÿö³, ùî òðèâàëè ïåðåãîâîðè òà
“ðîçãëÿäàëè” êëîïîòàííÿ, ãîëî-
âà Äàíèë³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè íåîä-
íîðàçîâî íàòÿêàëà ï³äïðèºìöþ
ïðî ìîæëèâ³ñòü ÿêíàéøâèäøî-
ãî âèð³øåííÿ ñïðàâè òà âèä³ëåí-

íÿ çåìë³, àëå çà ïåâíó âèíàãîðî-
äó. Ö³íó “ïèòàííÿ” òà ï³äïèñè
ðàéîííèõ ÷èíîâíèê³â îö³íèëè
ïðèáëèçíî ó $400 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ïåðåäàëè
ï³äïðèºìöþ ì³÷åí³ êóïþðè ó
ðîçì³ð³ $450 òèñ. äîëàð³â òà îð-
ãàí³çóâàëè éîìó çóñòð³÷ ó âåñòè-
áþë³ îäíîãî ç³ ñòîëè÷íèõ áàí-
ê³â. Ó ìîìåíò ïåðåäà÷³ çàçíà÷å-
íî¿ ñóìè ïðàâîîõîðîíö³ çàòðè-
ìàëè ñèíà ãîëîâè Âàñèëüê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ Ðàäè Âàäèìà Ëÿøêà òà
çà “ñóì³öíèñòâîì” äåïóòàòà ðàé-
ðàäè â³ä ôðàêö³¿ ÁÞÒ, ãîëîâó
Äàíèë³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè ³ òàêîæ
äåïóòàòà â³ä Êîìïàðò³¿ Ëþáîâ
Áîíäàðåíêî, ãîëîâó Äàíèë³â-
ñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿
òà ¿õíüîãî ïîñåðåäíèêà. ßê ïî-
â³äîìèëà “Õðåùàòèêó” ïðåñ-ñåê-
ðåòàð ÃÓÁÎÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè â
ì³ñò³ Êèºâ³ Îëåíà Ìåëüíèê, çà-
òðèìàíèì ³íêðèì³íóþòü çëî÷èí,
ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 115 Êàð-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè “Îòðèìàí-
íÿ õàáàðà â îñîáëèâî âåëèêèõ
ðîçì³ðàõ”, ÿêèé òÿãíå çà ñîáîþ

ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 7 äî 12 ðî-
ê³â: “Ïîêè ùî öèõ îñ³á çàòðèìà-
íî íà òðè äîáè äî ç’ÿñóâàííÿ
óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè. Íåâäîâç³
ïðîêóðàòóðà ìàº âèð³øèòè, ÷è
âèïóñòèòè óñ³õ ï³ä ï³äïèñêó ïðî
íåâè¿çä äî çàê³í÷åííÿ àáî íàäà-
ë³ óòðèìóâàòè ï³ä âàðòîþ”,— äî-
äàëà ïàí³ Ìåëüíèê. Çàçíà÷èìî,
ùî ìàéíîâ³ ñêàíäàëè íàâêîëî
ÁÞÒ òà ñõâàëåííÿ äåïóòàòàìè
áëîêó íåçàêîííèõ çåìåëüíèõ
îáîðóäîê ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ âè-
íèêàþòü óæå íå âïåðøå. Òàê äå-
ïóòàòè â³ä ÁÞÒ îäíîñòàéíî ïðî-
ãîëîñóâàëè çà ïåðåäà÷ó êîìåð-
ö³éíèì ñòðóêòóðàì 15 ãà çåìë³ ó
öåíòð³ Âèøãîðîäà òà ðîçãëÿíóëè
ïðîåêò ð³øåííÿ ç³ çì³íè ö³ëüî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïëîùåþ ó 620 ãà â òîìó æ
Âèøãîðîä³.

Òàêîæ ïîñòðàæäàâ â³ä áþò³â-
ñüêèõ ìàõ³íàö³é ³ Ôàñò³â — äå-
ïóòàòè ì³ñüêðàäè, çíîâó æ â³ä
ÁÞÒ, óõâàëèëè íåçàêîííå ð³-
øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ êîìïàí³¿

ÎÎÎ “Êíàóô ²íñóëåéøí Óêðà-
¿íà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
45 ãà â îðåíäó íà 49 ðîê³â.

Ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ íàâ-
êîëî çåìåëüíèõ ñêàíäàë³â òà
ó÷àñòü ó íèõ áþò³âö³â, “Õðåùà-
òèê” ïîïðîñèâ äåïóòàòà Êè¿âðà-
äè â³ä ÁÞÒ Îëåêñàíäðà Áðèãèí-
öÿ. “ß äåïóòàò ì³ñüêî¿ Ðàäè, òîæ
ìåí³ àáñîëþòíî íåâ³äîìî, ÿê³ çå-
ìåëüí³ ïðîáëåìè âèíèêàþòü â
îáëàñò³. Ñòîñîâíî æ çàÿâ íàøèõ
îïîíåíò³â ïðî òå, ùî ÁÞÒ í³áè-
òî çàö³êàâëåíèé ó “äåðèáàí³”
çåìë³, ñêàæó â³äâåðòî: òâåðäîþ
ïîçèö³ºþ íàøîãî áëîêó çàâæäè
áóëî äîòðèìàííÿ íîðì çàêîííî-
ñò³ ó áóäü-ÿêèõ ïèòàííÿõ. ÁÞÒ
äåìîíñòðàòèâíî ³ãíîðóº áóäü-ÿê³
çåìåëüí³ ïèòàííÿ, ùî âèíîñÿòü
íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè, áî ââàæàº
ºäèíî çàêîííèì ñïîñîáîì ðîç-
ïîä³ëó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ¿õí³é
ïðîçîðèé ïðîäàæ íà àóêö³î-
íàõ”,— ñêàçàâ ïàí Áðèãèíåöü, ó
÷åðãîâèé ðàç ï³äòâåðäèâøè, ùî
ñïðàâè ÷ëåí³â ÁÞÒ ðîçñõîäÿòü-
ñÿ ç ¿õí³ìè ñëîâàìè

Ôóíêö³îíåð³â ÁÞÒ ñï³éìàëè íà õàáàð³

Êèÿíè ïîòðàïèëè 
ï³ä êàðàþ÷ó ðóêó ì³ë³ö³¿
Ïðîòè æîðñòîêîñò³ ïðàâîîõîðîíö³â âèñòóïèëè ïðàâîçàõèñíèêè

Ó÷îðà ÷ëåíè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè
ïðè ÌÂÑ Êèºâà ³ ïðàâîçàõèñíè-
êè çâåðíóëèñÿ äî Þð³ÿ Ëóöåíêà
òà êåð³âíèöòâà ñòîëè÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÌÂÑ ç âèìîãîþ âïëèíóòè
íà ÷èñëåíí³ ôàêòè çíóùàííÿ ì³-
ë³ö³¿ íàä çàòðèìàíèìè.

Ó öåíòð³ ÷åðãîâîãî ñêàíäàëó
çà ó÷àñò³ ïðàâîîõîðîíö³â îïèíè-
ëàñÿ ñïðàâà ïåðåñ³÷íîãî êèÿíè-
íà Þð³ÿ Êàíöåáè. Îñòàíí³é çâè-
íóâà÷óº ïðàâîîõîðîíö³â ó íå-
âìîòèâîâàíîìó çàòðèìàíí³ òà
çàñòîñóâàíí³ ïðàö³âíèêàìè Ñî-
ëîì’ÿíñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó
ì³ë³ö³¿ òîðòóð. “Â ðåçóëüòàò³ ó
ìåíå áóëî âèÿâëåíî ñòðóñ ìîç-
êó, ÷èñëåíí³ ðàíè, ïåðåëîì ðåá-
ðà òà òð³ùèíè â ê³ñêàõ”,— ïî-
ñêàðæèâñÿ â³í.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Öåíòðó
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ó Êèºâ³
Âîëîäèìèðà Ïîë³ùóêà, ï³ä ÷àñ
ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéâ³ää³ë³ ì³ë³ö³¿,
äå ñòàëàñÿ öÿ ïðèãîäà, âèÿâëåíî,
ùî ä³¿ ñòîñîâíî çàòðèìàííÿ Þð³ÿ
Êàíöåáè áóëè çàêîííèìè.

Êðàïêè ó çàçíà÷åí³é ñïðàâ³
ìàþòü ïîñòàâèòè ñóä òà ïðîêó-

ðàòóðà. Âò³ì, íà äóìêó ïðàâîçà-
õèñíèê³â, çàçâè÷àé ñóäè, ïðîêó-
ðàòóðà òà îðãàíè âíóòð³øíüîãî
ðîçñë³äóâàííÿ ïðèéìàþòü ð³-
øåííÿ íå íà êîðèñòü ãðîìàäÿí,
ÿê³ çàçíàþòü â³ä ïðàâîîõîðîíö³â
çíóùàíü. Öå ï³äòâåðäèâ êîðåñ-
ïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” ãîëîâà
Óêðà¿íñüêîãî þðèäè÷íîãî òîâà-
ðèñòâà Îëåã Áåðåçþê. “Ëþäåé
êàòóþòü, á’þòü ³ âèìàãàþòü ç³-
çíàííÿ. Íå ñåêðåò, ùî â ì³ë³ö³þ
éäóòü ïðàöþâàòè ëþäè, ÿê³ õî-
÷óòü áðàòè õàáàð³. Ñóäè æ çà-
ïëþùóþòü î÷³ íà òàê³ ñïðàâè,
ïðîêóðàòóðà ìîâ÷èòü. Äîáèòèñÿ
ïîçèòèâíîãî âèð³øåííÿ ïðàê-
òè÷íî íåìîæëèâî”,— íàãîëîñèâ
ïðàâîçàõèñíèê.

×ëåí Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè
ÌÂÑ Êèºâà Îëåã Âåðåìººíêî
ðîçïîâ³â, ùî ç ïðèâîäó ôàêò³â
çíóùàííÿ ì³ë³ö³ºþ çâåðòàëèñÿ äî
Óïîâíîâàæåíî¿ ç ïðàâ ëþäèíè ³
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ç ïðî-
õàííÿì äîëó÷èòèñÿ äî âñòàíîâ-
ëåííÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà çà-
êîí³â, ÿê³ çàõèùàþòü ãðîìàäÿí.
Ïðàâîçàõèñíèêè ïðàãíóòèìóòü
äîâåäåííÿ òàêèõ ñïðàâ äî ñïðà-
âåäëèâîãî çàâåðøåííÿ

Оль а СІРЕНКО, соціальний психоло :
Жорсто ість є певною властивістю особистості, от-

ра виявляється в байд жості до переживань інших
людей і пра ненні завдати ом сь страждань. Край-
ній ст пінь жорсто ості, схильність до насильства,
відч ття задоволення від приниження та м інших
називають садизмом.
У сит ації, оли людина має влад , її схильність до

садистсь ої поведін и зазвичай виявляється повною
мірою. Бать и зн щаються над дітьми, чолові и —
над др жинами, вчителі — над чнями, а представ-
ни и правоохоронних ор анів — над затриманими.
Причини та о о стан вчені пояснюють по-різном —
р йнівними силами, навчанням жорсто ості внаслі-
до часто о спостереження за та ою поведін ою,
невдоволенням певних потреб, психічними розлада-
ми тощо.
Слід зазначити, що жорсто ість може б ти я сві-

домою, та і несвідомою. Нерід о вона сл є за-

собом для дося нення певної мети. Напри лад,
слідчий може мисне бити підозрювано о, щоб “зі-
знався”. У та их випад ах людина вдається до жор-
сто ості доти, до и доможеться сво о. Пост пово
її поведін а перетворюється на звич . Побив о-
ось — роз рив злочин — начальство задоволене.
Схема приблизно та а, я соба и Павлова. Для
виправлення сит ації доцільно застосов вати
штрафні сан ції. “Плоди” жорсто ої поведін и здат-
ні пост пово “навчити” правоохоронця тримати се-
бе в р ах і орист ватися іншими “методами”.
Інша річ — не свідомлювана жорсто ість, або са-

дизм. Я що людина обирає робот в правоохорон-
них ор анах задля реалізації своїх р йнівних інстин -
тів — це значно серйозніше. Під час прийом на
сл жб в міліції претендента обстеж є психіатр, та-
ож раз на рі проводять психодіа ности праців-
ни ів. Я що ж вияви садизм не припиняються, по-
трібне ретельніше обстеження.

ККООММЕЕННТТААРР

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

19 люто о столичні правоохоронні ор ани затримали
сина олови Василь івсь ої районної Ради та за "с -
міцниством" деп тата райради від фра ції БЮТ Вади-
ма Ляш а під час отримання хабара розмірі $ 450
тисяч доларів. Я стало відомо "Хрещати ", та ий
спосіб ф н ціонери від БЮТ мали вирішити "питання"
про виділення 4 а землі одном з омерсантів.

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора Громадсь а рада при Міністерстві вн трішніх
справ зверн лися до міністра Юрія Л цен а з
вимо ою відреа вати на фа ти торт р і зн щання,
я і вчиняє міліціє над ромадянами. В епіцентрі
с андал опинилася справа пересічно о иянина
Юрія Канцеби, я о о міліція затримала та через тор-
т ри зм сила підписати яв з повинною. Проте сто-
личні правоохоронці від идають сі звин вачення на
свою ористь. Хоча і визнають, що фа ти фізично о
зн щання над ромадянами існ ють. Попри протидію,
Громадсь а рада та правозахисни и пра н тим ть
доводити та і справи до справедливо о вирішення.

Міліцейсь і торт ри, на жаль, стають нормою в У раїні
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Ó ìåð³¿ âèñàäèâñÿ 
ÿïîíñüêèé äåñàíò

Óïåðøå ïðåäñòàâíèêè ÿïîíñüêî¿ á³ç-
íåñ-åë³òè, îá’ºäíàí³ â îðãàí³çàö³þ Nippon
KEIDANREN â³äâ³äàëè Êè¿â ó êâ³òí³ ìè-
íóëîãî ðîêó. Ó÷îðà âîíè çíîâó ïðè¿õàëè
äî ì³ñòà, ùîá ÿêíàéäåòàëüí³øå îçíàéî-
ìèòèñÿ ç òèìè íàïðÿìêàìè, ÿê³ ¿õ íàé-
á³ëüøå ö³êàâëÿòü, òà äîìîâèòèñÿ ïðî
ñï³âïðàöþ. Ïîíàä 30 êåð³âíèê³â â³äîìèõ
êîìïàí³é ³ ï³äïðèºìñòâ ßïîí³¿ ö³êàâèëè-
ñÿ ðîçâèòêîì ñòîëè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
ðîçïîâ³â ¿ì ïðî íàéìàñøòàáí³ø³ ïðîåê-
òè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåàë³çóâàòè âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. “Ìàéæå âñ³ âîíè íà-
ïðÿìó ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîâåäåííÿì â Óêðà-
¿í³ ªâðî-2012,— çàçíà÷èâ â³í.— Çã³äíî ç
ðîçðîáëåíîþ ïðîãðàìîþ ðîçáóäîâóâàòè-
ìåìî äîðîæíüî-òðàíñïîðòí³ îá’ºêòè, ãî-
òåë³, ñòàä³îíè, à ùå ìàºìî ïîäáàòè ïðî

áåçïåêó ãîñòåé ³ ó÷àñíèê³â ÷åìï³îíàòó”.
Â³í äîäàâ, ùî ì³ñòî çàö³êàâëåíå â çàëó-
÷åíí³ ³íâåñòèö³é. Ìîâà íàðàç³ éäå ïðî
ñóìó â ïîíàä $14 ìëðä. Çîêðåìà, ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ çâåñòè äâà ìîñòè, ïðîêëàñòè
àâòîìîá³ëüíèé òóíåëü ï³ä Äí³ïðîì, ñï³ëü-
íî ç äåðæàâîþ ïîáóäóâàòè Âåëèêó ê³ëü-
öåâó äîðîãó íàâêîëî Êèºâà. Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî çàçíà÷èâ, ùî ì³ñòî òàêîæ çàö³-
êàâëåíå â ³íâåñòèö³ÿõ ùîäî ðåêîíñòðóê-
ö³¿ õðóùîâîê, áóä³âíèöòâ³ íåäîðîãîãî
æèòëà, ðîçðàõîâàíîãî íà ñåðåäí³é êëàñ.

Ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ Nippon KEIDANREN
Êóí³î Àíçàé ðîçïîâ³â, ùî éîãî êîëåãè çà-
ö³êàâëåí³ â ñï³âïðàö³ ç Êèºâîì. “Ìè äå-
òàëüíî îçíàéîìèìîñÿ ç òèìè ïðîãðàìà-
ìè, ÿê³ äëÿ íàñ ï³äãîòóâàëà óêðà¿íñüêà ñòî-
ðîíà, ³ òîä³ âæå çìîæåìî óêëàäàòè êîí-
êðåòí³ äîìîâëåíîñò³,— äîäàâ â³í.— Îêð³ì
çóñòð³÷³ â ìåð³¿, ìè ñï³ëêóâàòèìåìîñÿ ³ ç
ïðåäñòàâíèêàìè Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó
òà Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ”

Анатолій Гол бчен о розповів японсь ій деле ації про наймасштабніші прое ти, я і передбачають реаліз вати вже найближчим часом
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Ïðåäñòàâíèêè á³çíåñ-åë³òè íàéðîçâèíåí³øî¿ êðà¿íè Ñõîäó
çàö³êàâèëèñÿ áóä³âíèöòâîì êè¿âñüêèõ ìàã³ñòðàëåé

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під час з стрічі ерівництва міста з представни ами японсь ої
бізнес-еліти йшлося про почато співробітництва між раїнами. Гості
ці авилися розвит ом інфрастр т ри столиці, зо рема б дівниц-
твом транспортних розв'язо Кільцевої доро и. Серед можливих ва-
ріантів співробітництва називали й ре онстр цію хр щово , спор -
дження житла для середньо о лас . Київ же ці авлять с часні япон-
сь і техноло ії, пов'язані з перероб ою та знищенням м л .

Êóäè âåäóòü áðóäí³ ñë³äè?
Íà áóäìàéäàí÷èêàõ ñòîëèö³ íå äîòðèìóþòü íîðì áëàãîóñòðîþ

Ó öåíòð³ Êèºâà â÷îðà âèÿâèëè “áðóäí³”
ñë³äè áóä³âåëüíèõ êàìïàí³é. Êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ
ç áëàãîóñòðîþ çàõîäèëàñÿ ïåðåâ³ðÿòè, ÿê
äîòðèìóþòüñÿ íîðì íà áóä³âåëüíèõ ìàé-
äàí÷èêàõ, ³ ç ïåðøèì â³çèòîì çàâ³òàëà ó
Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí. Íà ï’ÿòè ïåðåâ³ðå-
íèõ áóäìàéäàí÷èêàõ âèÿâèëè óñ³ ìîæëèâ³
ïîðóøåííÿ íîðì ç áëàãîóñòðîþ. Çà ñëîâà-
ìè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Â³ê-
òîðà Êóíöà, ç óñ³õ ïåðåâ³ðåíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â êîëåñà âàíòàæ³âîê âèâîçÿòü áðóä. “Íà

êîæíîìó ìàéäàí÷èêó ìàþòü áóòè ìèéêè
äëÿ ìèòòÿ àâòîìîá³ë³â, ùîá âîíè íå ðîç-
âîçèëè ãðóíò, áðóä òà ñì³òòÿ çà ìåæ³ ìàé-
äàí÷èêà. Òàê³ ìèéêè àáî â³äñóòí³, àáî íå-
ïðàöþþòü”,— ðîçïîâ³â ïàí Êóíö. Îäíàê
êèÿíè, ùî æèâóòü ïîðó÷ ³ç áóä³âíèöòâîì,
ìàþòü êëîï³ò íå ëèøå ÷åðåç áðóä. ×àñòî âî-
íè íå ìîæóòü áåçïåðåøêîäíî ä³ñòàòèñÿ äî
âëàñíîãî äîìó ÷åðåç íåñàíêö³îíîâàí³ ïå-
ðåêðèòòÿ òðîòóàð³â òà ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè.

Òàê, òåðì³í îðäåðó íà ïîðóøåííÿ áëà-
ãîóñòðîþ çà àäðåñîþ âóë. ×åðâîíîàðì³é-

ñüêà, 92-102 çàê³í÷èâñÿ ùå â ëèïí³ ìè-
íóëîãî ðîêó, ïðîòå òóò ³ äîñ³ ïåðåêðèòî
÷àñòèíó òðîòóàðó òà ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè.
Êîìïàí³ÿ “Åë³ò-Æèòëîáóä” ðîçïî÷àëà
ðîáîòè òà âñòàíîâèëà êðàí íà âóë. Ãîðü-
êîãî, 83 âçàãàë³ áåç îðäåðó. “Íàðàç³ ìè
àíàë³çóºìî âñþ ç³áðàíó ³íôîðìàö³þ. Â
ïîíåä³ëîê çðîáèìî ùå îäèí âè¿çä, ³ òîä³
óõâàëþâàòèìåìî ð³øåííÿ ùîäî ðîçì³ð³â
øòðàô³â”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà äåðæ³íñïåê-
ö³¿ Ìèõàéëî Ãîëóáíè÷èé. Ðîçì³ð øòðà-
ôó çàëåæàòèìå â³ä çáèòê³â òà îáñÿãó âè-
êîíàíèõ ðîá³ò. Ìàêñèìàëüíèé øòðàô —
ïîëîâèíà â³ä âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, ïðî-
òå òàêó ñóìó ñòÿãóþòü, êîëè ðîáîòè ïðî-
âîäèëè âçàãàë³ áåç äîçâîëó. ßê ïîâ³äîìè-
ëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ
çà áëàãîóñòðîºì, çâàæàþ÷è íà ìàñîâ³ñòü
ïîðóøåíü, òåïåð ÷àñò³øå ïåðåâ³ðÿòèìóòü
áóäìàéäàí÷èêè. À âæå íàñòóïíîãî òèæ-
íÿ ó ï’ÿòè ïåðåâ³ðåíèõ ì³ñöÿõ ïðè¿äóòü
ïîäèâèòèñÿ íà ðåçóëüòàòè

Â³òàë³é ²ÃÍÀÒÓØÀ
“Õðåùàòèê”

Учора омісія з бла о строю завітала на б дмайданчи и міста. У
Голосіївсь ом районі виявлено, що б дівельни и розвозять бр д,
пере ривають трот ари та проїзні частини. К п незр чностей для
иян створюють, не питаючи б дь-я их дозволів. У всіх п'яти ви-
пад ах застос ють жорст і сан ції. Комісія ж розпочне інтенсивн
перевір інших б дівельних майданчи ів.

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед СНІД-фонд Елтона Джона
та вітчизняний фонд Олени Фран-
ч "АНТИСНІД" презент вали
спільний прое т "По ращення жит-
тя ВІЛ-позитивних дітей та їхніх сі-
мей". Прое т розрахований на
п'ять ро ів, а втілюватим ть йо о
ВБО "Все раїнсь а мережа лю-
дей, що жив ть із ВІЛ" в партнер-
стві з р м нсь ою ор анізацією Ro-
manian Angel Appeal. Втім, прое т
тор неться лише "позитивних" ді-
тей, що жив ть сім'ях або в ди-
тячих б дин ах.

Ó ñåðåäó â êîíôåðåíö-çàë³ ãîòåëþ
“Ïðåì’ºð-ïàëàö” ïðåäñòàâèëè íîâèé ïðî-
åêò ç ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ Â²Ë-ïîçèòèâíèõ
ä³òåé — ïåðøó ñï³ëüíó ïðàöþ ôîíäó Îëå-
íè Ôðàí÷óê “ÀÍÒÈÑÍ²Ä” òà ÑÍ²Ä-ôîí-
äó Åëòîíà Äæîíà. Ï³äãîòîâêà äî ïðîåêòó
ðîçïî÷àëàñÿ ùå â 2007 ðîö³, êîëè â ðàìêàõ
ïðîãðàìè ôîíäó Îëåíè Ôðàí÷óê “Íà êðàþ”
Åëòîí Äæîí âèñòóïèâ ç áëàãîä³éíèì êîí-
öåðòîì íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. Òîä³
Ôîíä “ÀÍÒÈÑÍ²Ä” îãîëîñèâ ïðî âèä³ëåí-
íÿ ãðàíòó äëÿ äèòÿ÷îãî àíòèñí³ä³âñüêîãî
ïðîåêòó. “Öå íàøà ³í³ö³àòèâà ³ áàæàííÿ çà-
ëó÷èòè ôîíä Åëòîíà Äæîíà, íàéá³ëüø â³-
äîìèé ³ åôåêòèâíèé ôîíä ³ç áîðîòüá³ ç³
ÑÍ²Äîì, äî Óêðà¿íè,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó” çàñíîâíèê ôîíäó “ÀÍÒÈÑÍ²Ä” Îëå-
íà Ôðàí÷óê.— Ïðîáëåìà Â²Ë-ïîçèòèâíèõ
ä³òåé º ñåðéîçíîþ äëÿ Óêðà¿íè, à ÑÍ²Ä-
ôîíä äîâãèé ÷àñ çàéìàºòüñÿ íåþ â ð³çíèõ
êðà¿íàõ ñâ³òó”. Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ñüîãîäí³ ï³ä íàãëÿ-
äîì ë³êàð³â ïåðåáóâàº ïîíàä ï’ÿòü òèñÿ÷ ä³-
òåé, ç ÿêèõ ï³âòîðè òèñÿ÷³ æèâóòü ç ï³ä-
òâåðäæåíèì ä³àãíîçîì.

Ï’ÿòèð³÷íó ïðîãðàìó ðåàë³çîâóâàòèìóòü
íå ïî âñ³é Óêðà¿í³, à â îäèíàäöÿòè ðåã³î-
íàõ, ÿê³ îáåðóòü íà â³äêðèòîìó êîíêóðñ³.
Îñíîâíèé àêöåíò ïðîåêòó — íà ïñèõîëîã³÷-
íó ï³äòðèìêó Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ä³òåé òà ¿õ-
í³õ ðîäèí, êîíñóëüòàö³¿, òðåí³íãè. Ãîëîâí³
çàâäàííÿ ïðîãðàìè: ñîö³àëüíà äîïîìîãà
êðèçîâèì ñ³ì’ÿì, ïîøóê ïðèéîìíèõ áàòü-
ê³â äëÿ Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü ó äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ, ðîáîòà ç â÷èòå-
ëÿìè ³ âèõîâàòåëÿìè, ï³äãîòîâêà ñîö³àëü-
íèõ ïðàö³âíèê³â. Ðóìóíñüêà îðãàí³çàö³ÿ Ro-
manian Angel Appeal ïîä³ëèòüñÿ óñï³øíèì
äîñâ³äîì ó ïîñòóïîâîìó ðîçêðèòò³ Â²Ë-ïî-
çèòèâíîãî ä³àãíîçó ä³òÿì ³ ï³äë³òêàì, ÿêèõ
õâîðîáà ÷àñòî çàñòàº çíåíàöüêà.

Íà äóìêó åêñïåðò³â, ï³ä íàéá³ëüøîþ çàãðî-
çîþ åï³äåì³¿ Â²Ë/ÑÍ²Äó çíàõîäÿòüñÿ âóëè÷-
í³ ä³òè, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ ìîæóòü áóòè Â²Ë-
³íô³êîâàí³. Ïðîòå ïðîåêò ¿õ íå òîðêíåòüñÿ.
“Öå ãëîáàëüíà ïðîáëåìà,— çàÿâèëà îðãàí³-
çàòîð òà ãîëîâà áëàãîä³éíîãî ôîíäó “ÀÍÒÈ-
ÑÍ²Ä” Îëåíà Ôðàí÷óê.— Íàø ïðîåêò àìá³-
ö³éíèé, àëå ðåàë³ñòè÷íèé”.

Çàãàëüíèé áþäæåò ïðîåêòó — 3,5 ìëí äî-
ëàð³â, ç íèõ 2,5 ìëí âèä³ëèâ Ôîíä Îëåíè
Ôðàí÷óê “ÀÍÒÈÑÍ²Ä”, à 1 ìëí — áðèòàí-
ñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä The Big Lottery
Fund, ÿêèé çàëó÷èâ äî ïðîåêòó ÑÍ²Ä-ôîíä
Åëòîíà Äæîíà. Ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, íà
äóìêó îðãàí³çàòîð³â, íàïðàöþâàííÿ (ìåòî-
äîëîã³÷í³ ïîñ³áíèêè, ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òí³
ìàòåð³àëè òîùî) çìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè
äåðæàâà òà íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿. “Ïðîáëå-
ìà íå â ãðîøàõ, à â ïðîôåñ³îíàë³çì³,— çà-
ÿâèëà çàñíîâíèê ôîíäó Îëåíà Ôðàí÷óê.—
Íàéãîëîâí³øå — çàïóñòèòè ïðîåêò, çðîáè-
òè éîãî ä³ºâèì”. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó “Ïîêðà-
ùåííÿ æèòòÿ Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ä³òåé òà ¿õ-
í³õ ñ³ìåé” ðîçïî÷íåòüñÿ ó áåðåçí³ ³ òðèâà-
òèìå äî 2013 ðîêó

Îëåíà Ôðàí÷óê
çíîâó çàëó÷èëà
â Óêðà¿íó
Åëòîíà Äæîíà
¯õí³ ôîíäè ñòàëè
äîíîðàìè ï’ÿòèð³÷íîãî
àíòèñí³ä³âñüêîãî ïðîåêòó
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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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2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

Про передачу відкритому акціонерному
товариству “Київтекстиль” земельної ділянки

для експлуатації та обслуговування
адміністративного та складських приміщень
на вул. Гайдара, 50 у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 477/3311 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та враховуючи матеріали інвентариза�
ції земель, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Êè¿âòåêñòèëü”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 1,15 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ñêëàäñüêèõ ïðè-
ì³ùåíü íà âóë. Ãàéäàðà, 50 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³ä-
âåäåíèõ çã³äíî ç ð³øåííÿìè âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 31.03.49 ¹ 589 “Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïî Íîâî-Êàðàâà-
¿âñüê³é âóë. ¹ 50 òà çàêð³ïëåííÿ ¿¿ çà Êè¿â-
ñüêîþ Îáëàñíîþ Òîðãîâîþ áàçîþ “ÃÎËÎÂ-
ËÅÃÇÁÓÒ” â Çàë³çíè÷íîìó ðàéîí³”, â³ä
21.05.68 ¹ 788 “Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä ä³-
ëÿíêè Êè¿âñüê³é îáëàñí³é êîíòîð³ “Óêðîïò-
òåêñòèëüòîðã” Ì³í³ñòåðñòâà òîðã³âë³ ÓÐÑÐ
ï³ä ïîøèðåííÿ òåðèòîð³¿”, â³ä 07.06.71 ¹ 908
“Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
Êè¿âñüê³é îáëàñí³é êîíòîð³ “Óêðîïòòåê-
ñòèëüòîðã” Ì³í³ñòåðñòâà òîðã³âë³ ÓÐÑÐ ï³ä
áóä³âíèöòâî ñêëàäó”, â³ä 16.07.73 ¹ 1046
“Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè Êè¿âñüê³é îáëàñí³é êîíòîð³ “Óêðîïòòåê-
ñòèëüòîðã” Ì³í³ñòåðñòâà òîðã³âë³ ÓÐÑÐ ï³ä
áóä³âíèöòâî òèì÷àñîâîãî ñêëàäó òåêñòèëü-
íèõ òîâàð³â”, â³ä 18.02.74 ¹ 297 “Ïðî äî-
äàòêîâå â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿â-
ñüê³é îáëàñí³é êîíòîð³ “Óêðîïòòåêñòèëü-
òîðã” ï³ä ïîøèðåííÿ òåðèòîð³¿ ñêëàä³â” òà
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 18.03.85
¹ 203/4 “Ïðî â³äâåäåííÿ Êè¿âñüê³é îáëàñ-
í³é êîíòîð³ “Óêðîïòòåêñòèëüòîðã” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà åêñïåäèö³¿ âè-
ñîòíîãî ñêëàäó, çàðÿäíî¿ ñòàíö³¿, ìåõàí³÷íèõ
ìàéñòåðåíü ³ ïðîõ³äíî¿ ïî âóë. Ãàéäàðà â Çà-
ë³çíè÷íîìó ðàéîí³”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ñâ³-
äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 05.08.99 ñå-
ð³ÿ ÌÊ ¹ 010002470 òà â³ä 25.04.2000 ñåð³ÿ
ÌÊ ¹ 010003030).

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âòåêñòèëü”:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 31.03.49
¹ 589 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïî Íîâî-Êàðàâà¿âñüê³é âóë. ¹ 50 òà
çàêð³ïëåííÿ ¿¿ çà Êè¿âñüêîþ Îáëàñíîþ Òîð-
ãîâîþ áàçîþ “ÃÎËÎÂËÅÃÇÁÓÒ” â Çàë³çíè÷-
íîìó ðàéîí³”, â³ä 21.05.68 ¹ 788 “Ïðî äî-
äàòêîâèé â³äâîä ä³ëÿíêè Êè¿âñüê³é îáëàñí³é
êîíòîð³ “Óêðîïòòåêñòèëüòîðã” Ì³í³ñòåðñòâà
òîðã³âë³ ÓÐÑÐ ï³ä ïîøèðåííÿ òåðèòîð³¿”, â³ä
07.06.71 ¹ 908 “Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüê³é îáëàñí³é êîíòî-
ð³ “Óêðîïòòåêñòèëüòîðã” Ì³í³ñòåðñòâà òîð-
ã³âë³ ÓÐÑÐ ï³ä áóä³âíèöòâî ñêëàäó”, â³ä
16.07.73 ¹ 1046 “Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêî-
âî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüê³é îáëàñí³é
êîíòîð³ “Óêðîòòåêñòèëüòîðã” Ì³í³ñòåðñòâà
òîðã³âë³ ÓÐÑÐ ï³ä áóä³âíèöòâî òèì÷àñîâîãî
ñêëàäó òåêñòèëüíèõ òîâàð³â”, â³ä 18.02.74
¹ 297 “Ïðî äîäàòêîâå â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüê³é îáëàñí³é êîíòîð³
“Óêðîïòòåêñòèëüòîðã” ï³ä ïîøèðåííÿ òåðè-
òîð³¿ ñêëàä³â”, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â â³ä 18.03.85 ¹ 203/4 “Ïðî â³äâåäåííÿ
Êè¿âñüê³é îáëàñí³é êîíòîð³ “Óêðîïòòåê-
ñòèëüòîðã” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà åêñïåäèö³¿ âèñîòíîãî ñêëàäó, çàðÿäíî¿
ñòàíö³¿, ìåõàí³÷íèõ ìàéñòåðåíü ³ ïðîõ³äíî¿
ïî âóë. Ãàéäàðà â Çàë³çíè÷íîìó ðàéîí³” òà
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.10.97 ¹ 1564 “Ïðî
îôîðìëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Êè¿âòåêñòèëü” ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü íà âóë. Ãàéäàðà, 50 ó
Çàë³çíè÷íîìó ðàéîí³”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ãî áóäèíêó ç áëîêîì ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Ë³ñê³âñüê³é, 7 ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,62 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç áëîêîì ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë.
Ë³ñê³âñüê³é, 7 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 03.08.2005
¹ 25) òà ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.03.2004 ¹ 19-2040, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåïàäñòàíö³¿ â³ä 28.08.2006
¹ 5185, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 24.06.2004 ¹ 4600,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 18.05.2006
¹ 06-6-25/1424, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
18.09.2006 ¹ 4766, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 17.06.2004 ¹ 001-09/1993,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 18.10.2005
¹ 2397, Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.03.2006
¹ 399 òà â³ä 10.06.2005 ¹ 01/03-1651.

3.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-

òèð ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.7. 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 áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ç áëîêîì ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³é-
íîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³ä-
êðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåí-
ø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³
êâàðòèðè ó öüîìó áóäèíêó.

3.9. 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.

3.10. Ïåðåäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 10% çàãàëüíî¿
ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 34
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4. 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”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки акціонерному
товариству холдинговій компанії

“Київміськбуд” для будівництва житлових
будинків з об’єктами обслуговування на

житловому масиві Вигурівщина-Троєщина —
11-й мікрорайон, будівельні ділянки 72,73,74

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 483/3317 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿
“Êè¿âì³ñüêáóä” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-

Про передачу земельної ділянки акціонерному
товариству холдинговій компанії

“Київміськбуд” для будівництва житлового
будинку з блоком соціально-побутового

обслуговування на вул. Лісківській, 7 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 482/3316 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿
“Êè¿âì³ñüêáóä” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ íà
æèòëîâîìó ìàñèâ³ Âèãóð³âùèíà-Òðîºùè-
íà — 11-é ì³êðîðàéîí, áóä³âåëüí³ ä³ëÿí-
êè 72, 73, 74 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,13 ãà äëÿ áó-

ä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè
îáñëóãîâóâàííÿ íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Âè-
ãóð³âùèíà-Òðîºùèíà — 11-é ì³êðîðàéîí,
áóä³âåëüí³ ä³ëÿíêè 72, 73, 74 ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
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âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 15.10.2005
¹114) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 31.07.2006 ¹ 19-6344, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 11.09.2006
¹ 5492, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
13.10.2006 ¹ 071/04-4-19/3060.

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

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæ-
áîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

3.10. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
ê³ëüê³ñòü êâàðòèð â öèõ æèòëîâèõ áóäèí-
êàõ.

3.11. Ïåðåäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 10% çàãàëüíî¿
ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ
(êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 34 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

Про внесення змін і доповнень до рішення
Київської міської ради від 19.12.2002

№ 182/342 “Про затвердження Положення 
про Головне управління земельних ресурсів

виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)”

Рішення Київської міської ради № 500/3334 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 4 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
зміни, які відбулись у законодавстві у галузі регулювання земельних відносин, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî Ïîëî-
æåííÿ ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), çàòâåðäæåíå ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
19.12.2002 ¹ 182/342, à ñàìå:

1.1. Ï³äïóíêò 2.2 ïóíêòó 2 Ïîëîæåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“2.2. Çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíîãî êîíòðî-
ëþ çà âèêîðèñòàííÿì ³ îõîðîíîþ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ â³äïî-
â³äíî äî ïîâíîâàæåíü, äåëåãîâàíèõ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ”.

1.2. Ï³äïóíêò 2.3 ïóíêòó 2 Ïîëîæåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“2.3. Âåäåííÿ äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êà-
äàñòðó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, ìîí³-
òîðèíãó çåìåëü, çä³éñíåííÿ çåìëåóñòðîþ”.

1.3. Ï³äïóíêò 3.4 ïóíêòó 3 Ïîëîæåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“3.4. Çä³éñíþº ñàìîâðÿäíèé êîíòðîëü çà
äîäåðæàííÿì âëàñíèêàìè çåìë³ òà çåìëå-
êîðèñòóâà÷àìè çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà,
âñòàíîâëåíîãî ðåæèìó âèêîðèñòàííÿ çå-
ìåëü óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ â³äïîâ³äíî äî ¿õ
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà óìîâ íàäàííÿ,
â³äïîâ³äíî äî ïîâíîâàæåíü, äåëåãîâàíèõ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ”.

1.4. Ï³äïóíêò 3.9 ïóíêòó 3 Ïîëîæåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“3.9. Îðãàí³çîâóº ïðîâåäåííÿ íîðìàòèâ-
íî¿, åêñïåðòíî¿, åêîíîì³÷íî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”.

1.5. Ï³äïóíêò 3.11 ïóíêòó 3 Ïîëîæåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “3.11. Ïîãîäæóº
äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëåóñòðîþ”.

1.6. Â àáçàö³ 7 ï³äïóíêòó 3.12 ïóíêòó 3
âèêëþ÷èòè ñëîâî “ñåëèù”, ñëîâî “ì³ñòàõ”
çàì³íèòè ñëîâîì “ì³ñò³” òà äîïîâíèòè ï³ä-
ïóíêò àáçàöîì 5 â òàê³é ðåäàêö³¿:

“- ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó âëàñ-
í³ñòü”.

1.7. Ï³äïóíêò 3.13 ïóíêòó 3 Ïîëîæåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“3.13. Îðãàí³çîâóº âèäà÷ó äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ³ ïðàâî
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, îôîðì-
ëåííÿ òà âèäà÷ó äîãîâîð³â îðåíäè (ñóá-
îðåíäè) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çä³éñíþº ðå-
ºñòðàö³þ ñóá’ºêò³â ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ, ðåºñòðàö³þ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ ³ äîãîâîð³â íà îðåíäó (ñóáîðåíäó) çåì-
ë³”.

1.8. Ï³äïóíêò 3.14 ïóíêòó 3 Ïîëîæåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“3.14. Âèäàº äîâ³äêè ïðî íàÿâí³ñòü îá-
ìåæåíü (îáòÿæåíü) íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó,
äîâ³äêè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ãðîìàäÿíàìè
ïðàâà áåçêîøòîâíî¿ ïðèâàòèçàö³¿ çåìë³ â
ìåæàõ ì. Êèºâà, äîâ³äêè ïðî ñòàòóñ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèòÿãè ç òåõí³÷íî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ ïðî íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”.

1.9. Ó ï³äïóíêò³ 3.23 ïóíêòó 3 ñëîâà
“çä³éñíþº äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ó ñêëàä³ äåðæàâíîãî ðåºñòðó çå-
ìåëü” âèêëþ÷èòè.

1.10. Ï³äïóíêò 3.28 ïóíêòó 3 âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿:

“3.28. Îðãàí³çîâóº òà êîîðäèíóº çä³éñ-
íåííÿ çåìåëüíî-êàäàñòðîâèõ ðîá³ò”.

1.11. Ï³äïóíêò 4.3 ïóíêòó 4 âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿:

“4.3. Ñêëàäàòè àêòè ïåðåâ³ðîê ó ñôåð³
âèêîðèñòàííÿ ³ îõîðîíè çåìåëü òà ïîäà-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ìàòåð³àëè
ïåðåâ³ðîê äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äëÿ ïðè-
òÿãíåííÿ âèííèõ îñ³á äî â³äïîâ³äàëüíîñò³,
à òàêîæ ïîäàâàòè ç³áðàí³ äîêóìåíòè äî Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè”.

1.12. Ó ïóíêò³ 9 Ïîëîæåííÿ ñëîâà “Íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îäíî÷àñíî º ãîëîâ-
íèì äåðæàâíèì ³íñïåêòîðîì ïî âèêîðèñ-
òàííþ òà îõîðîí³ çåìåëü ì³ñòà” òà ñëîâà

“Çàñòóïíèêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îä-
íî÷àñíî º çàñòóïíèêàìè ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ³íñïåêòîðà ïî âèêîðèñòàííþ òà
îõîðîí³ çåìåëü ì³ñòà” âèêëþ÷èòè.

1.13. Ï³äïóíêò 10.7 ïóíêòó 10 âèêëþ÷è-
òè.

2. 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 внесення доповнень до рішення Київської
міської ради від 23.12.2004 № 1015/2425
“Про передачу товариству з обмеженою

відповідальністю “Аргумент Груп” земельної
ділянки для будівництва житлового будинку 

з підземним паркінгом та дитячим
майданчиком на вул. Уманській 
(біля будинків № 33 та № 33-а) 

у Солом’янському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 501/3335 від 1 жовтня 2007 року

Керуючись пунктом 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 9 Земельного
кодексу України, Законом України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого
житлового фонду”, рішенням Київської міської ради від 21.04.2005 № 286/2861 “Про порядок погоджен�
ня місць розташування об’єктів у кварталах старої забудови”, враховуючи містобудівну концепцію рекон�
струкції житлового мікрорайону в межах вул. Єреванської, Іскрівської, Уманської, Пилипа Козицького у Со�
лом’янському районі м. Києва, погоджену архітектурно�містобудівною радою при Головному управлінні
містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, звернення товариства з обмеженою відпо�
відальністю “Аргумент Груп” від 11.06.2007 № 302 та доручення Київської міської ради від 14.06.2007
№ 21503, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 554/611.

2. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
23.12.2004 ¹ 1015/2425 “Ïðî ïåðåäà÷ó òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Àðãóìåíò Ãðóï” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì òà äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì
íà âóë. Óìàíñüê³é (á³ëÿ áóäèíê³â ¹ 33 òà
¹ 33-à) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà” ïóíêòîì 3 ó òàê³é ðåäàêö³¿:

“3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Àðãóìåíò Ãðóï” âèêîðèñòîâó-
âàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Óìàíñüê³é,
33 òà 33-à ï³ä áóä³âíèöòâî ñòàðòîâîãî áó-
äèíêó äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ì³ê-
ðîðàéîíó çàñòàð³ëîãî æèòëîâîãî ôîíäó â

ìåæàõ âóëèöü ªðåâàíñüêî¿, ²ñêð³âñüêî¿,
Óìàíñüêî¿, Ïèëèïà Êîçèöüêîãî ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî
ì³ñòîáóä³âíî¿ êîíöåïö³¿, ïîãîäæåíî¿ àðõ³-
òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ ïðè Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà (ïðî-
òîêîë â³ä 09. 11.2005)”.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêò 3 ââàæàòè ïóíê-
òîì 4, â³äïîâ³äíî ïóíêò 4 — ïóíêòîì 5.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà íà
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Астьоненку
Олександру Степановичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на просп. Відрадному, 3 у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 508/3342 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 Àñòüîíåíêó Îëåêñàíäðó Ñòåïàíîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà
ñïîðóä íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 3 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Àñòüîíåíêó
Îëåêñàíäðó Ñòåïàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà
ñïîðóä íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 3 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Àñòüîíåíêó Îëåêñàíäðó
Ñòåïàíîâè÷ó:

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

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.01.2004 ¹ 19-557, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 21.07.2003 ¹ 08-8-
20/5509, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 04.06.2003 ¹ 3897,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 09.09.2004 ¹ 03-16/1062-Â.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 
Василенку Миколі Петровичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель 
і споруд на вул. Ольги Кобилянської, 20-л 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 511/3345 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 ãðîìà-
äÿíèíó Âàñèëåíêó Ìèêîë³ Ïåòðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 20-ë ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âàñèëåíêó
Ìèêîë³ Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿí-
ñüêî¿, 20-ë ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Âàñèëåíêó Ìèêîë³
Ïåòðîâè÷ó:

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

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

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

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2643,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2007
¹ 071/04-4-22/1832, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
16.04.2007 ¹ 2554, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.06.2007
¹ 03-0709.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 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 
Сіткіній Ользі Валеріанівні у приватну

власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Ольги Кобилянської, 20-є 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 512/3346 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 ãðîìà-
äÿíö³ Ñ³òê³í³é Îëüç³ Âàëåð³àí³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 20-º ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñ³òê³í³é Îëü-
ç³ Âàëåð³àí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿí-
ñüêî¿, 20-º ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñ³òê³í³é Îëüç³ Âàëåð³-
àí³âí³:

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

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

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

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2649,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâøöà â³ä 19.04.2007
¹ 071/04-4-22/1840, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
16.04.2007 ¹ 2551, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.06.2007
¹ 03-0707.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 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 
Сіткіну Володимиру Вікторовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Ольги Кобялянської, 20-з 

у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 514/3348 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 ãðîìà-
äÿíèíó Ñ³òê³íó Âîëîäèìèðó Â³êòîðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿí-
ñüêî¿, 20-ç ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñ³òê³íó Âî-
ëîäèìèðó Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,08 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿí-
ñüêî¿, 20-ç ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñ³òê³íó Âîëîäèìèðó
Â³êòîðîâè÷ó:

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

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

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

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2647,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2007
¹ 071/04-4-22/1836, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
16.04.2007 ¹ 2545, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.06.2007
¹ 03-0708.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 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 
Василенко Василині Степанівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
на вул. Ольги Кобилянської, 20-к 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 515/3349 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 ãðîìà-
äÿíö³ Âàñèëåíêî Âàñèëèí³ Ñòåïàí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 20-ê ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Âàñèëåíêî Âà-
ñèëèí³ Ñòåïàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿí-
ñüêî¿, 20-ê ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Âàñèëåíêî Âàñèëèí³
Ñòåïàí³âí³:

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

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

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

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2648,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2007
¹ 071/04-4-22/1831, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
16.04.07 ¹ 2553, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.06.2007 ¹ 03-
0705.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 
Мансурову Дмитру Арсенійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Ольги Кобилянської, 20-г 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 516/3350 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 ãðîìà-
äÿíèíó Ìàíñóðîâó Äìèòðó Àðñåí³éîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿí-
ñüêî¿, 20-ã ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàíñóðîâó
Äìèòðó Àðñåí³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿí-
ñüêî¿, 20-ã ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìàíñóðîâó Äìèòðó Àð-
ñåí³éîâè÷ó:

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

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

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

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2644,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2007
¹ 071/04-4-22/1845, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
16.04.2007 ¹ 2550, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.06.2007
¹ 03-0704.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 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 
Романовій Неонілі Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель 

і споруд на вул. Ольги Кобилянської, 25-д 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 517/3351 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 ãðîìà-
äÿíö³ Ðîìàíîâ³é Íåîí³ë³ Âîëîäèìèð³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 
25-ä ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðîìàíîâ³é Íå-
îí³ë³ Âîëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿí-
ñüêî¿, 25-ä ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðîìàíîâ³é Íåîí³ë³ Âî-
ëîäèìèð³âí³:

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

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

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

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2640,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2007
¹ 071/04-4-22/1842, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 16.04.2007 ¹ 2552, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 13.06.2007 ¹ 03-0714.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 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 
Гутнер Беллі Беніамінівні 

у приватну власність земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Ольги Кобилянської, 20-д 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 518/3352 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 ãðîìà-
äÿíö³ Ãóòíåð Áåëë³ Áåí³àì³í³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 20-ä ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãóòíåð Áåëë³
Áåí³àì³í³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 20-ä ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãóòíåð Áåëë³ Áåí³àì³-
í³âí³:

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

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

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

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2645,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2007
¹ 071/04-4-22/1834, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 16.04.2007 ¹ 2556, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 13.06.07 ¹ 03-0711.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 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 
Макарову Юрію Сергійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул.

Гаврилюка, 40-а у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 519/3353 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 ãðîìà-
äÿíèíó Ìàêàðîâó Þð³þ Ñåðã³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãàâðèëþêà, 40-à ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàêàðîâó
Þð³þ Ñåðã³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãàâðèëþêà, 40-à ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìàêàðîâó Þð³þ Ñåð-
ã³éîâè÷ó:

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

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

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

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2650, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
16.04.2007 ¹ 2543, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 19.04.2007 ¹ 071/04-4-22/1838, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 13.06.2007 ¹ 03-0706.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïîë³òòåõíîëîã³÷íà ïåðåðâà

Öüîãî ðîêó â Êèºâ³ âòðåòº ñâÿòêóâàòèìóòü
äåíü ïîë³òêîíñóëüòàíòà. Öÿ òðàäèö³ÿ ïðèé-
øëà ç Ðîñ³¿, äå âïåðøå éîãî â³äñâÿòêóâàëè
ùå ó 2000 ðîö³. 24 ëþòîãî áóëî îáðàíî íå

âèïàäêîâî — ñàìå â öåé äåíü íàðîäèâñÿ
ïðåçèäåíò ðîñ³éñüêî¿ êîíñàëòèíãîâî¿ ãðóïè
“²ì³äæ-êîíòàêò” Îëåêñ³é Ñèòíèêîâ, ÿêèé
ïðèäóìàâ ñâÿòî. Çàõ³ä ìàº ³ì³äæ “àêòó ïðè-

ìèðåííÿ òà êîíñîë³äàö³¿ ïîë³òèê³â, æóðíà-
ë³ñò³â, ïîë³òòåõíîëîã³â òà ïðåäñòàâíèê³â PR-
êîìüþí³ò³. Çàäóì â³äïîâ³äàº êîíöåïö³¿ ðî-
áîòè Êè¿âñüêîãî ìåä³àõîëäèíãó, ÿêèé ñòàâ
ãåíåðàëüíèì ìåä³à-ïàðòíåðîì çàõîäó.

Êîæíîãî ðîêó îðãàí³çàòîðè âèãàäóþòü íî-
âó òåìó, ÿêà á îá’ºäíàëà âñ³õ ïîë³òè÷íî ñòóð-
áîâàíèõ ãîñòåé. Ó íåä³ëþ â “Ïåòðîâè÷³”
ó÷àñíèêè ñâÿòêóâàííÿ ñêëàäàòèìóòü âëàñ-
íèé “Òëóìà÷íèé ñëîâíèê ïîë³òêîíñóëüòàí-
òà”, ÿêèé ï³çí³øå âèéäå â åëåêòðîííîìó âà-
ð³àíò³. Íå îá³éäåòüñÿ ³ áåç ³íòåëåêòóàëüíèõ
³ãîð, àëå ó ôîðìàò³ “Ïåòðîâè÷à”. Êð³ì òî-
ãî, ãîñò³ çìîæóòü ïîâåñåëèòèñÿ ç íîâèõ æàð-

ò³â ç³ðîê ïîë³òè÷íî-ñàòèðè÷íîãî ñåð³àëó
“Äîìêîì” íà êàíàë³ “Êè¿â”. Ñâîþ ó÷àñòü
ï³äòâåðäèëî ìàéæå 200 ãîñòåé, ñåðåä ÿêèõ
áóäóòü ïðåäñòàâíèêè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â,
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà,
PR-ñòðóêòóð òà ìåä³à.

Ïðîòå “Õðåùàòèê” ä³çíàâñÿ, ùî â öåé
äåíü ï³ä “Ïåòðîâè÷åì” â³äáóäóòüñÿ çàâîðó-
øåííÿ âîäíî÷àñ ïðîòè ³ íà êîðèñòü ïîë³ò-
êîíñóëüòàíò³â. Ó òîé ñàìèé äåíü â³äáóäóòü-
ñÿ ñâÿòêóâàííÿ ó 25 ì³ñòàõ Ðîñ³¿, à â Ìîñ-
êâ³ â ðàìêàõ çàõîäó ïðîâåäóòü àëüòåðíàòèâ-
í³ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè, ï³ñëÿ ÿêèõ âñ³ ä³ç-
íàþòüñÿ, “õòî æ êîãî”

Â Êèºâ³ âòðåòº â³äñâÿòêóþòü íåôîðìàëüíèé äåíü ïîë³òêîíñóëüòàíòà
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю, 24 люто о, в л бі "Петрович" відб деться свят вання дня
політтехноло а, партнером я о о став Київсь ий медіахолдин . Втре-
тє представни и влади, PR- омьюніті та медіа збер ться неофіцій-
ній обстановці, аби відпочити в омпанії оле , я і часто знаходяться
по різні бо и політичних бари ад. Ор анізатори обіцяють тіль и fun та
відпочино — нія их техноло ій.

20 ëþòîãî â ñòîëè÷íîìó êîíöåðò-õîë³
“Freedom” îáèðàëè íàéêðàñèâ³øó ä³â÷èíó
Êèºâà. Íà ãëàìóðíèé çàõ³ä òðàäèö³éíî çà-
â³òàëè ñåëåáð³ò³ñ. Âæå ï³ñëÿ âîñüìî¿ âå÷î-
ðà á³ëÿ çàêëàäó íå áóëî äå é ÿáëóêó âïàñ-
òè, âåñü ïðîñò³ð “çàïîëîíèëè” àâò³âêè ö³-
íîþ â³ä $100 òèñ., çâ³äêè ä³ëîâèòî âèõîäè-
ëè àêòîðè, ñï³âàêè, ïðîäþñåðè, á³çíåñìå-
íè, ñïîðòñìåíè òà ïîë³òèêè. Ùîéíî ãîñò³
ïîâñ³äàëèñÿ, ðîçïî÷àëîñÿ ä³éñòâî. Íà ñöå-
íó “âèïëèâëè” 25 êîíêóðñàíòîê, ÿêèõ îö³-
íþâàëè õîðåîãðàô Äìèòðî Êîëÿäåíêî, çà-
ñíîâíèê Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè Îëåê-
ñàíäð Ñîêîëîâñüêèé, ïðåçèäåíò êîìïàí³¿
“Êîçèðíà Êàðòà” Äìèòðî Ãàëáì³ëë³îí, ïðå-
çèäåíò íàö³îíàëüíîãî êîì³òåòó Ì³ñ Óêðà-
¿íà Ñåðã³é Ìàòÿø òà ³íø³.

Ñåðåä òóñ³âíèê³â “Õðåùàòèê” ïîì³òèâ õî-
ðåîãðàôà Âëàäà ßìó ç ñóïóòíèöåþ, òåëåâå-

äó÷ó Âàñèë³ñó Ôðîëîâó ç ïîäðóæêîþ-êîëå-
ãîþ Êàðîë³íîþ Àø³îí, ãóðò “Àâ³àòîð”, âè-
çíàíèõ êðàñóíü ²ííó Öèìáàëþê òà Îëüãó
Ñóìñüêó. Ãëàìóðí³ ãîñò³ ñïîñòåð³ãàëè íå ëè-
øå çà äåô³ëå êîíêóðñàíòîê. Íàñòð³é VIPàì
ï³ä³éìàëè âåäó÷³ Þð³é Ãîðáóíîâ òà Àíäð³é
Äîìàíñüêèé, ÿê³ â ïåðåðâàõ ì³æ ÷îòèðìà
âèõîäàìè ïðåòåíäåíòîê àêòèâíî ñï³ëêóâà-
ëèñÿ ç ïóáë³êîþ òà ïðîâîäèëè àóêö³îíè. Âî-
íè ïðîïîíóâàëè ãîñòÿì ïðèäáàòè àâòîãðà-
ôè ç³ðîê Ãîëë³âóäó. Ñåëåáð³ò³ñ íå ñêóïèëè-
ñÿ, ç ¿õ êèøåíü ïðÿìî-òàêè “âèë³òàëè” òè-
ñÿ÷³ ºâðî. Ï³äïèñ Øåðîí Ñòîóí íà îáêëà-
äèíö³ æóðíàëó ç ¿¿ çîáðàæåííÿì ï³øîâ ç ëî-
òó çà 2 òèñ. ºâðî, õî÷à ñòàðòóâàëè ç ï’ÿòè-
ñòà. Â çàë³ çíàéøëèñü ïðèõèëüíèêè àêòîð-
ñüêîãî äóåòó Äæóë³¿ Ðîáåðòñ òà Ð³÷àðäà Ã³-
ðà: ¿õí³ àâòîãðàôè ïðèäáàëè çà 2, 5 òèñ. ºâ-
ðî. Òà íàéäîðîæ÷èì ëîòîì ñòàâ ïîñòåð ³ç

çîáðàæåííÿì 4 àãåíò³â 007 òà ¿õí³ìè ï³äïè-
ñàìè — â³í ï³øîâ ç ìîëîòêà çà 8 òèñ. ºâðî.

Íåñïîä³âàíêîþ âå÷îðà ñòàâ âèñòóï õîðåî-
ãðàôà Äìèòðà Êîëÿäåíêà â àìïëóà ñï³âàêà.
Äîäàëà äðàéâó é Âºðêà Ñåðäþ÷êà, çàïàëüí³
ï³ñí³ ÿêî¿ âèÿâèëèñÿ äîáðå çíàéîìèìè çà-
ëó. Ãîñò³ ï³äñï³âóâàëè, à äåÿê³ é ï³øëè â òà-
íåöü. Ñïåö³àëüíî äëÿ â³äâ³äóâà÷³â “Freedom”
ç³ðêà ïðåçåíòóâàëà äâ³ íîâ³ ï³ñí³.

Âðåøò³-ðåøò ç 25 ó÷àñíèöü çàëèøèëî-
ñÿ 10 ô³íàë³ñòîê, ³ ç íèõ — ëèøå äâ³ áëîí-
äèíêè. Ïåðåä òèì, ÿê âèçíà÷èòè ïåðå-
ìîæíèöþ, âåäó÷³ âå÷îðà âèð³øèëè ïåðå-
â³ðèòè ó÷àñíèöü íà êðàñíîìîâí³ñòü, çà-
ïèòàâøè: “Ùî âè çðîáèòå, êîëè ñòàíåòå
Ì³ñ Êèºâà”. ² ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â³äïîâ³ñòè
íà íüîãî íåïðîñòî — êîíêóðñàíòêè ðàç
ïî ðàç çáèâàëèñÿ, ïëóòàëè ñëîâà òà çàáó-
âàëè åëåìåíòàðíå, ÷èì ïîò³øèëè çàë.
Þð³é Ãîðáóíîâ òà Äìèòðî Äîìàíñüêèé
òîä³ ïî÷àëè óñêëàäíþâàòè ³ñïèò. Ñêàæ³ìî,
çàõîò³ëè ïî÷óòè, íà ÿêîìó êîíòèíåíò³ ðîç-
òàøîâàíà Óêðà¿íà àáî õòî íèí³ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð? Äî ñëîâà, îäíà ç ó÷àñíèöü òàê ³
íå íàçâàëà íèí³øíüîãî ãëàâó óðÿäó ³ ÷åñ-
íî ç³çíàëàñÿ, ùî íå çíàº. À âò³ì, íàéêðà-
ùó âñå æ òàêè âèáðàëè, êîðîíó “Ì³ñ Êè-
¿â-2007” îäÿãëà 22-ð³÷íà Îêñàíà Îñòðîâ-
ñüêà. Âîíà é ïðåäñòàâëÿòèìå ñòîëèöþ íà
êîíêóðñ³ “Ì³ñ Óêðà¿íà-2008”

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед на он рсі "Міс У ра-
їна-Всесвіт" обрали най расивіш
хар ів'ян Елеонор Масалаб.
До ж рі он рс війшли влас-
ниця йо о ліцензії Оле сандра
Ні олаєн о, її чолові -мільярдер
Філ Раффін та с пермодель
Наомі Кемпбел.

Ó äåíü êðàñóíü — ñåðåäó — â ïàâ³ëüéîí³
“Àëüòà-Åêñïî” íà Ìîñêîâñüêîìó ïðîñïåê-
ò³, äå íåîäíîðàçîâî â³äáóâàâñÿ óêðà¿íñüêèé
Òèæäåíü ìîäè, âëàøòóâàëè ùå é êîíêóðñ
“Ì³ñ Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò”. Ñïåö³àëüíî äëÿ öüî-
ãî ó ïàâ³ëüéîí³ ðîçñòåëèëè ÷åðâîíó äîð³æ-
êó, ïî áîêàõ ÿêî¿ ïîñòàâèëè äâ³ æèâ³ ñòàòó¿.
Àëå íà äîð³æö³ í³õòî íå ôîòîãðàôóâàâñÿ —
ìàéæå âñþ ¿¿ çàïîëîíèëà ÷åðãà äî ãàðäåðî-
áà. Ãîñò³ ç³áðàëèñÿ ùå î âîñüì³é âå÷îðà, àëå
ïî÷àòîê êîíêóðñó çàòðèìàëè ÷åðåç çàï³çíåí-
íÿ ñóïåðìîäåë³ Íàîì³ Êåìïáåë, ÿêà í³ÿê íå
ìîãëà ïðè÷åïóðèòèñÿ â÷àñíî. ̄ ¿, à òàêîæ ñâî-
ãî ùîéíî ñïå÷åíîãî 72-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà-
ì³ëüÿðäåðà Ô³ëà Ðàôô³íà íà êîíêóðñ çàïðî-
ñèëà âîëîäàðêà ë³öåíç³¿ “Ì³ñ Óêðà¿íà-Âñå-
ñâ³ò” Îëåêñàíäðà Í³êîëàºíêî.

×åêàþ÷è íà Íàîì³ Êåìïáåë, ãîñò³ ñêóï-
÷èëèñÿ ó ò³ñíîìó çàë³ ³ îáãîâîðþâàëè íåùî-
äàâíº âåñ³ëëÿ Îëåêñàíäðè Í³êîëàºíêî. Çà-
ïðîøåíèé íà ñâÿòî åêñ-ãîëîâà ÖÂÊ Ñåðã³é

Ê³âàëîâ, ùî ñèä³â çà îäíèì ñòîëèêîì ³ç ãî-
ëîâíèì ðåäàêòîðîì ãàçåòè “Áóëüâàð” Äìèò-
ðîì Ãîðäîíîì, ñêàçàâ, ùî â³äíîñèòüñÿ äî
öüîãî ñïîê³éíî. Ç éîãî äóìêîþ ïîãîäèëèñÿ
é ³íø³ ãîñò³ êîíêóðñó: âñå æ òàêè øàíóâàëü-
íèê³â êðàñè Îëåêñàíäðè Í³êîëàºíêî áóëî
áàãàòî, à îñü ì³ëüÿðäåð³â ó ñâ³ò³ çíà÷íî ìåí-
øå — òî é äîáðå, êîëè ö³ äâ³ ðèñè ÷îëîâ³-
÷îãî õàðàêòåðó çá³ãëèñÿ ó Ô³ë³ Ðàôô³í³.

Íà ñâÿò³ ç’ÿâèëîñÿ ùå îäíå ìîëîäå ïî-
äðóææÿ, ùî ìàº ð³çíèöþ ó â³ö³ (ò³ëüêè
öüîãî ðàçó — ó á³ê äðóæèíè) — ñï³âà÷-
êà ²ðèíà Á³ëèê òà òàíöþðèñò Äìèòðî Äè-
êóñàð. Ðàçîì ³ç ïîäðóãîþ ïðèáóëà ñï³âà÷-
êà Ãàëë³íà, ÿêà íåùîäàâíî íàðîäèëà äè-
òèíó, àëå óñ³ íåäîë³êè ô³ãóðè ïðèêðèâà-
ëà âèøóêàíà çîëîòèñòà ñóêíÿ. Äî ñëîâà,
Ãàëë³íà áóëà îäí³ºþ ç ìåíøî¿ ïîëîâèíè

ãîñòåé, ùî äîòðèìàëèñÿ äðåñ-êîäó “Áëåê
òàé”.

Òèì ÷àñîì ñïîðòñìåíè Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà,
ßíà Êëî÷êîâà òà Îëåã Ë³ñîãîð êóøòóâàëè çà
ñòîëèêîì ñóø³, à ìîäåëüºðè Ñåðã³é ªðìà-
êîâ òà Àíäðå Òàí, à òàêîæ âëàñíèê àãåíò-
ñòâà “Ñóïåð-Íîâà” Âàë³ä Àðôóø êóðèëè ó
òóàëåò³.

Íàðåøò³ ïðè¿õàëà Íàîì³ Êåìïáåë, ³ âñå
ïî÷àëîñÿ. Êîíêóðñ â³äáóâàâñÿ çà ñòàíäàðò-
íîþ ñõåìîþ — äåô³ëå ó÷àñíèöü ó ñóêíÿõ
òà êóïàëüíèêàõ, æàðòè âåäó÷èõ (Ìàð³¿ ªô-
ðîñèí³íî¿ òà Â³òàë³ÿ Êîçëîâñüêîãî) òà âè-
ñòóïè àðòèñò³â — ìàëîâ³äîìèõ ô³íàë³ñò³â
“Ôàáðèêè ç³ðîê”, à òàêîæ äîáðå â³äîìî¿
ñï³âà÷êè Àí³ Ëîðàê.

Íàéö³êàâ³øèì ìîìåíòîì êîíêóðñó, çâ³ñ-
íî æ, áóëè çàïèòàííÿ. Òóò æóð³, ó ñêëàä³
ÿêîãî, îêð³ì ³íîçåìíèõ ãîñòåé, áóëè àêòîðè
Âîëîäèìèð Ãîðÿíñüêèé òà Ëàðèñà Óäîâè-
÷åíêî, ïîò³øèëîñÿ, ÿê ìîãëî. Áóðþ åìîö³é
ó çàëó âèêëèêàëè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ
“Õòî áóâ ì³í³ñòðîì êóëüòóðè ï³ä ÷àñ Øåê-
ñï³ðà?” â³ä Âîëîäèìèðà Ãîðÿíñüêîãî òà “ßê
âè ñòàâèòåñÿ äî âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ?”
â³ä Ô³ëà Ðàôô³íà.

Íàðåøò³ æóð³ îáðàëî íàéêðàñèâ³øó —
õàðê³â’ÿíêó Åëåîíîðó Ìàñàëàá. Ó ñâî¿ 19
âîíà âæå âñòèãëà âçÿòè ó÷àñòü ó áàãàòüîõ
êîíêóðñàõ êðàñè, ñåðåä ÿêèõ ³ ìèíóëîð³÷-
íèé “Ì³ñ Óêðà¿íà”, äå ä³â÷èíà íå ââ³éøëà
íàâ³òü ó ï’ÿò³ðêó ô³íàë³ñòîê. Íå âñòèãëè íà
Åëåîíîðó Ìàñàëàá íàäÿãòè êîðîíó, ÿê
âòîìëåí³ ãîñò³ ãóðáîþ ïîêèíóëè çàë, à ó÷àñ-
íèêè æóð³ òà ïåðåìîæíèöÿ ï³øëè äàâàòè
êîìåíòàð³ ïðåñ³

Ó Êèºâ³ îáðàëè êðàñóíþ
Íåþ ñòàëà 22-ð³÷íà Îêñàíà Îñòðîâñüêà

Åëåîíîðà Ìàñàëàá íàðåøò³ âèãðàëà
Ì³ñ “Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò” ñòàëà ä³â÷èíà, ùî ïðîãðàëà íà ìèíóëîð³÷íîìó êîíêóðñ³ 
“Ì³ñ Óêðà¿íà”

Дві перлини — чорна та біла. Наомі Кемпбел вітає Елеонор Масалаб
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Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Позавчора в столичном онцерт-холі "Freedom" обирали Міс Ки-
єва — 2007. Глам рний захід не омин ли селебрітіс. Подивитись на
рас нь прийшли, зо рема, Влад Яма, Василіса Фролова, Оль а С м-
сь а та, звісно ж, бізнесмени. Піді рівала п блі хітами Вєр а Сер-
дюч а, вона презент вала й дві нові пісні. А ось член ж рі хорео раф
Дмитро Коляден о вист пив новом ампл а — співа а.

Головна рас ня Києва-2007 О сана
Островсь а приймає привітання і подар н и
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×åðñòâå ïå÷èâî
“Хрещати ” продовж є
робити свій внесо по-
п ляризацію раїнсь ої
літерат ри і п блі є чер-
ове з 25 есе про охан-
ня. Відч ттям жіночо о
серця ділиться з читача-
ми Натал а Снядан о.

Íàòàëêà ÑÍßÄÀÍÊÎ

Íàéêðàùîþ ïîäðóãîþ Íàä³¿
Ïåòð³âíè áóëà Àííà Ñòåïàí³âíà.

— Íàäºíüêà, òè íå ïðåäñòàâëÿ-
ºø, øî â³í çíîâó çàò³ÿâ,— âèãó-
êóâàëà Àííà Ñòåïàí³âíà, òåàò-
ðàëüíî çàêî÷óâàëà î÷³ é øóìíî
ââàëþâàëàñÿ äî ïîìåøêàííÿ ó
ñâî¿é êàðàêóëåâ³é øóá³.

“Â³í” áóâ êîëèøí³ì ÷îëîâ³êîì
¿¿ äîíüêè, îäðóæåííÿ ³ ðîçëó÷åí-
íÿ ÿêî¿, ñóäÿ÷è ç ðîçïîâ³äåé Àí-
íè Ñòåïàí³âíè, áóëî çíà÷íî á³ëü-
øå ³í³ö³àòèâîþ ìàìè, í³æ äîíü-
êè, ìîâ÷àçíîãî ñòâîð³ííÿ ç âåëå-
òåíñüêèìè ïåðåëÿêàíèìè î÷èìà,
íå çäàòíîãî í³ êðîêó çðîáèòè áåç
ïîðàäè ³ íàïó÷óâàííÿ. Àííà Ñòå-
ïàí³âíà ïðàöþâàëà âèõîâàòåëü-
êîþ â äèòñàäî÷êó ³ çàñòîñîâóâà-
ëà äî òðèäöÿòèë³òíüî¿ äîíüêè òà
îáîõ ¿¿ ä³òåé ò³ æ ñàì³ ìåòîäè äðå-
ñóðè, ùî é äëÿ âèõîâàíö³â ç ìî-
ëîäøî¿ ãðóïè. Òàê ñàìî âîíà
ñï³ëêóâàëàñÿ ³ ç óñ³ìà ñâî¿ìè çà-
êîííèìè ÷îëîâ³êàìè ÷èñëîì òðè,
òîìó òåïåð, íà ïîðîç³ ïåíñ³éíî-
ãî â³êó, çàëèøèëàñÿ áåç ÷îëîâ³ê³â,
çàòå ç êàðàêóëåâîþ øóáîþ ³ ê³ëü-
êîìà ïðèâàòèçîâàíèìè êâàðòè-
ðàìè. Îäíó ç íèõ íàïîëåãëèâî,
õî÷à ³ áåçóñï³øíî, íàìàãàâñÿ â³ä-
ñóäèòè ó êîëèøíüî¿ äðóæèíè ³
äâîõ âëàñíèõ ä³òåé çÿòü Àííè
Ñòåïàí³âíè, ïðî ùî îñòàííÿ
áóðõëèâî ³ äåòàëüíî îïîâ³äàëà
ùîðàçó ï³ä ÷àñ ïîñèäåíüîê íà
êóõí³ ³ç Íàä³ºþ Ïåòð³âíîþ, ãî-
ëîñíî ñüîðáàëà ïåðåñîëîäæåíèé
÷àé ³ç á³ëîãî ôàÿíñîâîãî áëþäå÷-
êà ³ çàêóøóâàëà ãîð³ëêó âåëèêèì
øìàòêîì êðîâ’ÿíêè òà íåñâ³æèì
â³âñÿíèì ïå÷èâîì, ÿêå ñàìà æ ³
ïðèíîñèëà — “øîá íå ñ ïóñòèìè
ðóêàìè, çíàºø, Íàäºíüêà”. Ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ïîäðóãà éøëà ãåòü,
Íàä³ÿ Ïåòð³âíà ïåðåâàæíî âèêè-
äàëà ïå÷èâî ðàçîì ³ç òîðáèíêîþ,
ùî íåäîáðå ïàõëà ³ çàëèøàëà íà
ïàëüöÿõ ìàñíèé ñë³ä.

Êâàðòèðà, ïðî ÿêó éøëîñÿ,
çíàõîäèëàñÿ ó ì³ñö³ ï³ä òàºìíè-
÷îþ íàçâîþ Êðèâ÷èö³. ß í³êî-
ëè íå áóëà â òîìó ðàéîí³, àëå
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ óÿâëÿòè éîãî
ñîá³ çàêðèòèì äëÿ ñòîðîíí³õ êî-
ðîë³âñòâîì, ï³äâëàäíèì ëèøå
âñåìîãóòí³é Àíí³ Ñòåïàí³âí³.
×îìóñü ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî â³êíà
òàìòåøí³õ êâàðòèð çàë³ïëåí³ íà-
âõðåñò âóçüêèìè ñòð³÷êàìè á³ëî-
ãî ïàïåðó, ÿê ó ñòàðèõ ô³ëüìàõ
ïðî â³éíó, ³ ìåøêàþòü òàì ëè-
øå áåçäîìí³ êîòè òà ñòàðåíüê³
áàáóñ³ ç ì³øêàìè íà ç³ãíóòèõ
ñïèíàõ. Áàáóñ³ é êîòè, ìîâ ïðè-
âèäè, áåçñëîâåñíî ðóõàþòüñÿ âó-
ëèöÿìè, çëÿêàíî îçèðàþòüñÿ, ÷è
íå ñïîñòåð³ãàº áóâà çà íèìè âñå-
âèäÿ÷å îêî êàðàêóëåâî¿ Àííè
Ñòåïàí³âíè ³ ÷è íå ïîì³òèëî öå
îêî ÷îãîñü íåäîçâîëåíîãî, áî
âîëîäàðêà ñóâîðà ³ íå çàâæäè
ñïðàâåäëèâà. Àëå îêî ïèëüíî¿
ãîñïîäèí³ ñüîãîäí³ â³äïî÷èâàº.
Âîíà ñàìå çàëïîì âèïèâàº òðå-
òþ ÷àðêó, ï³ñëÿ ÿêî¿ çàçâè÷àé
äîáð³øàº. ¯¿ î÷³ çàòóìàíþþòüñÿ,
âîíà ðîçñò³áàº ́ óäçèê ñâîº¿ áëóç-
êè ï’ÿòäåñÿòîãî ðîçì³ðó ç³ øòó÷-
íîãî øîâêó, à â ãîëîñ³ ç’ÿâëÿº-
òüñÿ òàêà íåâëàñòèâà ¿é ìð³éëè-
â³ñòü.

— Çíàºø, Íàäºíüêà, ÿ íåäàâíî
ô³ëüì áà÷èëà, íå ïîâ³ðèø. Òàì
òàêå áóëî ïðî åò³ âºù³, íó ñàìà
çíàºø. Äîëæíà òîá³ ñêàçàòü, ìè
áàãàòî øî ïðîïóñòèëè â æèçí³.
Õîòü ³ çàìóæåì. Åõ æàëêî, øî
òîãäà øå í³÷î íå áóëî ³çâºñòíî
ïðî åòî. Îêàçóºòüñÿ, âñüî åòî ìî-
æå áèòü ïð³ÿòíî íå ò³êè äëÿ ìóæ-
÷èíè. Ïðåäñòàâëÿºø?

×è óÿâëÿëà öå Íàä³ÿ Ïåòð³âíà,
âàæêî áóëî ðîç÷óòè, áî ãîâîðèëè
âîíè ïîøåïêè, àëå, íàâ³òü êîëè
Àííà Ñòåïàí³âíà ãîâîðèëà ïî-
øåïêè, â íàéäàëüøîìó êóòî÷êó
êâàðòèðè êîæíå ¿¿ ñëîâî ìîæíà
áóëî ðîç³áðàòè áåç òðóäíîù³â, íå

äîïîìàãàëè íàâ³òü ù³ëüíî çà÷è-
íåí³ êóõîíí³ äâåð³.

* * *
Äðóãîþ ïîäðóãîþ Íàä³¿ Ïåò-

ð³âíè áóëà ïàí³ ïðîôåñîð Äàíó-
òà Éîñèï³âíà. Âîíà âèêëàäàëà
ôðàíöóçüêó â óí³âåðñèòåò³ ³ íî-
ñèëà äîáðå ïîøèò³ êðàâ÷èíåþ
êîñòþìè é ïàëüòà. Ö³ºþ êðàâ÷è-
íåþ áóëà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, àëå çà
äîâã³ ðîêè ¿õíº çíàéîìñòâî ïå-
ðåðîñëî çâè÷í³ âèðîáíè÷³ ñòî-
ñóíêè, ³ Äàíóòà Éîñèï³âíà çàâ-
æäè çàëèøàëàñÿ íà êàâó ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âîíè çàâåðøóâàëè ÷åð-
ãîâó ïðèì³ðêó. Äàíóòà Éîñèï³â-
íà ¿çäèëà ò³ëüêè íà òàêñ³, ïðè-

âîçèëà ç ñîáîþ êâ³òè ³ òîðò, õî-
÷à ñàìà ñîëîäêîãî íå ¿ëà. Êðàâ-
÷èíþ âîíà íàçèâàëà ïàí³ Íàä³ºþ
³ ãîâîðèëà òàê òèõî, ùî ï³äñëó-
õàòè, ïðî ùî ñàìå âîíè ðîçìîâ-
ëÿëè, áóëî íåìîæëèâî íàâ³òü
ù³ëüíî ïðèòèñíóâøè âóõî äî çà-
÷èíåíèõ êóõîííèõ äâåðåé. Äàíó-
òà Éîñèï³âíà ñèä³ëà íà êð³ñë³ äó-
æå ïðÿìî é ïèëà ÷àé áåç öóêðó,
ùî ó ò³ ðîêè çóñòð³÷àëîñÿ çíà÷-
íî ð³äøå, í³æ êàðàêóëåâ³ øóáè
íà âóëèöÿõ.

Äàíóòà Éîñèï³âíà ³ Àííà Ñòå-
ïàí³âíà í³êîëè á íå çìîãëè
çíàéòè ñï³ëüíî¿ ìîâè, íàâ³òü ÿê-
áè âèïàäêîâî ïîçíàéîìèëèñÿ,

íàïðèêëàä, ó Íàä³¿ Ïåòð³âíè, àëå
òàêîãî íå ñòàëîñÿ. Ìîæëèâî, âî-
íè âçàãàë³ íå ï³äîçðþâàëè ïðî
³ñíóâàííÿ îäíà îäíî¿, à Íàä³ÿ
Ïåòð³âíà áóëà òàºìíè÷èì ì³ñò-
êîì, ÿêèé ïîâ’ÿçóâàâ ö³ äâ³ íå-
ñóì³ñíîñò³, í³áè íà ï³äòâåðäæåí-
íÿ òîãî, ùî âñ³ ðå÷³ ó öüîìó ñâ³-
ò³ ÿêîñü âçàºìîïîâ’ÿçàí³. Äàíó-
òà Éîñèï³âíà ³ Àííà Ñòåïàí³âíà
áóëè ïîâ’ÿçàí³ ÷åðåç Íàä³þ Ïåò-
ð³âíó.

* * *
Ïàí Îðåñò áóâ ñóñ³äîì Äàíóòè

Éîñèï³âíè. ²íæåíåð íà ïåíñ³¿,
â³í ìàâ “çîëîò³ ðóêè”, ÿêèìè êî-
ðèñòóâàëèñÿ âñ³ çíàéîì³, êîëè âè-
íèêàëà ïîòðåáà ùîñü ïîëàãîäèòè.
Ïàí Îðåñò óì³â ëàãîäèòè ùî çàâ-
ãîäíî. Íå êàæó÷è âæå ïðî áà-
íàëüíó òðóáó ï³ä ìèéêîþ íà êóõ-
í³, ÿêó ïðîðâàëî ó Íàä³¿ Ïåòð³â-
íè îäíîãî ðàçó. Àëå, íà ùàñòÿ, íà
òîé ìîìåíò ó íå¿ â ãîñòÿõ áóëà
Äàíóòà Éîñèï³âíà. Äàíóòà Éîñè-
ï³âíà ïîäçâîíèëà äî ïàíà Îðåñ-
òà, òîé âèÿâèâñÿ âäîìà ³, íå ãà-
þ÷èñü, ïðè¿õàâ.

Íàä³ÿ Ïåòð³âíà ìåøêàëà ñàìà.
¯¿ ÷îëîâ³ê, ÿêèé óñå æèòòÿ ïðà-
öþâàâ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, íå-
äîâãî ïðîæèâ ï³ñëÿ âèõîäó íà
ïåíñ³þ. Éîãî ä³ÿëüí³é íàòóð³ áó-
ëî ìàëî äà÷³ é ïàñ³êè, äå â³í ³
ðàí³øå ïðîâîäèâ óâåñü â³ëüíèé
÷àñ. Íå äîïîìàãàëî íàâ³òü àêòèâ-
íå âòðó÷àííÿ ó á³çíåñ îáîõ ñè-
í³â, ÿêèì ÷àñòî äîâîäèëîñÿ äî-
ïîìàãàòè òî ïîðàäàìè, òî çâ’ÿç-
êàìè. ×îëîâ³ê ïî÷àâ õóäíóòè,
õâîð³òè ³ ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ïî-
ìåð, òàê ³ íå äî÷åêàâøèñü îñòà-
òî÷íîãî ä³àãíîçó. Çâåðòàííÿ äî
íàéá³ëüøèõ ìåäè÷íèõ àâòîðèòå-
ò³â îáëàñò³ íå äîïîìîãëè. Íàä³ÿ
Ïåòð³âíà, ÿêà çâèêëà âñ³ ñèëè ³
÷àñ â³ääàâàòè ñ³ì’¿, ñïåðøó òðî-
õè ðîçãóáèëàñÿ. Àëå äîïîìîãëà
Äàíóòà Éîñèï³âíà, äëÿ ÿêî¿ Íà-
ä³ÿ Ïåòð³âíà ³ ðàí³øå øèëà ó
â³ëüíèé ÷àñ. Äàíóòà Éîñèï³âíà
ïðèâåëà ùå ê³ëüêîõ êë³ºíòîê, à
ò³ — ñâî¿õ ïîäðóã. ² âæå íåçàáà-
ðîì óâåñü ÷àñ Íàä³¿ Ïåòð³âíè áóâ
ù³ëüíî ðîçïëàíîâàíèé ì³æ çà-
ìîâëåííÿìè.

Íà ñâî¿ ø³ñòäåñÿò Íàä³ÿ Ïåò-
ð³âíà íå âèãëÿäàëà, âîíà âñå
æèòòÿ çäàâàëàñÿ ìîëîäøîþ, í³æ
áóëà íàñïðàâä³. À òåïåð ¿¿ ñòðóí-
êà ô³ãóðà, ÿêó çîâñ³ì íå ç³ïñó-
âàëî íàðîäæåííÿ äâîõ ä³òåé, äó-
æå âèã³äíî âèð³çíÿëàñÿ íà òë³
ðîçïîâí³ëèõ ðîâåñíèöü ³ íàâ³òü
ìîëîäøèõ çà íå¿ æ³íîê. Íàä³ÿ
Ïåòð³âíà íå ìîãëà á òî÷íî ñêà-
çàòè, ÷è áðàêóº ¿é ïîê³éíîãî ÷î-
ëîâ³êà. Âîíà íàìàãàëàñÿ íå äó-
ìàòè ïðî öå äîâãèìè ãîäèíàìè
çà øâåéíîþ ìàøèíêîþ ³ ðîç-
êð³éíèì ñòîëîì. ×àñ â³ä ÷àñó ëî-
âèëà ñåáå íà òîìó, ùî é äàë³ íå
äîçâîëÿº ñîá³ õîäèòè â õàëàò³,
áî öüîãî íå ëþáèâ ÷îëîâ³ê, ïðî-
äîâæóº ãîòóâàòè íà âå÷åðþ éî-
ãî óëþáëåí³ ñòðàâè, ÿê³ ñòàâèòü
íà ñò³ë ð³âíî î äåâ’ÿòíàäöÿò³é,
ÿê çâèêëà ðîêàìè, ³ í³ÿê íå ìî-
æå íàâ÷èòèñÿ ãîòóâàòè íà ñåáå
îäíó, ¿æ³ çàâæäè âèõîäèòü çàáà-
ãàòî. Âîíà ³ äàë³ êîðèñòóâàëàñÿ
ïàðôóìàìè, ÿê³ ïîäîáàëèñÿ ÷î-
ëîâ³êîâ³, íîñèëà çà÷³ñêó, íà ÿê³é
â³í íàïîë³ã áàãàòî ðîê³â òîìó, ³
íàâ³òü êóïóâàëà, çàâàðþâàëà ³
ïèëà éîãî óëþáëåíèé çåëåíèé
÷àé, õî÷à í³êîëè ðàí³øå éîãî íå
ëþáèëà. Ìîìåíò, êîëè éîãî
ñìàêè ñòàëè ¿¿ ñìàêàìè, à éîãî
çâè÷êè — ¿¿ çâè÷êàìè, íàñòàâ
òàê äàâíî ³ íåïîì³òíî, ùî òåïåð
íàâ³òü ÿêáè âîíà õîò³ëà ïîâåð-
íóòèñÿ äî ñâî¿õ êîëèøí³õ óïî-
äîáàíü, ¿é áè öå íàâðÿä ÷è âäà-
ëîñÿ. Àëå Íàä³ÿ Ïåòð³âíà íå ëþ-
áèëà ïîâåðòàòèñÿ äî ìèíóëîãî.
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² íàâ³òü íå ÷åðåç ì³öíî çàñâîº-
íó Ãåðàêë³òîâó àêñ³îìó, à ïðîñ-
òî ÷åðåç ñõèëüí³ñòü âñå ðîáèòè
îäèí ðàç, àëå äîáðîòíî ³ íàçàâ-
æäè, ùîá íå âèíèêàëî ñïîêóñè
âèïðàâëÿòè. ªäèíå, ÷îãî ¿é
ñïðàâä³ áðàêóâàëî ï³ñëÿ ñìåðò³
÷îëîâ³êà, öå ÷îëîâ³÷èõ ðóê ó ãîñ-
ïîäàðñòâ³ ³ éîãî ïîðàä. ×îëîâ³ê
íå ïðèïóñêàâ äóìêè, ùî â éîãî
ñ³ì’¿ ìîæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ
ùå õòîñü, îêð³ì íüîãî. Ïîçà
âóçüêèì ïðîñòîðîì äð³áíèõ ãîñ-
ïîäàðñüêèõ êëîïîò³â óñå â ¿õíüî-
ìó æèò³ âèçíà÷àâ ÷îëîâ³ê. ² íå-
ñì³ëèâó Íàä³þ Ïåòð³âíó öå äó-
æå âëàøòîâóâàëî. À òåïåð ¿é ñà-
ì³é äîâîäèëîñÿ ïðèéìàòè íå-
çâè÷í³ ð³øåííÿ, íàïðèêëàä, ÷è
ïåðåïèñóâàòè êâàðòèðó íà ä³òåé,
÷è ðîáèòè ó í³é ðåìîíò ³ íàâ³òü
÷è ¿õàòè â³äïî÷èâàòè íà ìîðå,
ÿê íàïîëÿãàº ñòàðøèé ñèí. Íà-
ä³ÿ Ïåòð³âíà òåïåð ðàäèëàñÿ ïå-
ðåâàæíî ç Àííîþ Ñòåïàí³âíîþ,
á³ëüøå íå áóëî ç êèì. Õî÷à Àí-
íó Ñòåïàí³âíó äîñèòü âàæêî áó-
ëî â³ä³ðâàòè â³ä ðîçäóì³â íàä
âëàñíèìè ïðîáëåìàìè, ³ êîëè ¿é
íå âäàâàëîñÿ ðîçïîâ³äàòè ïðî
íèõ, âîíà íåçàäîâîëåíî çàìîâ-
êàëà, àëå ñëóõàëà íåóâàæíî, ïðî-
äîâæóþ÷è äóìàòè ïðî ñâîº. À ¿¿
ïîðàäè ïåðåâàæíî áóâàëè îäíî-
ìàí³òíèìè:

— Òà øî òè, Íàäºíüêà, áðîñü,
ðàçâº öå ïðîáëºìà. Îò ó ìåíå
çÿòü...

² Íàä³ÿ Ïåòð³âíà ñëóõíÿíî ïå-
ðåêëþ÷àëàñÿ íà ñåð³àë ïðî çÿòÿ,
ÿêèé ï³ñëÿ âèõîäó ä³ÿëüíî¿ Àííè
Ñòåïàí³âíè íà ïåíñ³þ ñòàâ ºäè-
íîþ ðîçâàãîþ êîëèøíüî¿ âèõî-
âàòåëüêè. ² êîëè ³ñòîð³ÿ ç êâàð-
òèðîþ çàâåðøèëàñÿ ö³ëêîâèòîþ ³
íåìèíó÷îþ ïîðàçêîþ çÿòÿ, Àííà
Ñòåïàí³âíà ï³ñëÿ êîðîòêî¿ åéôî-
ð³¿ â³ä÷óëà ïóñòêó â æèòò³. Òåïåð
¿é íå áóëî íà êîãî ñêåðóâàòè
áóðõëèâó ä³ÿëüí³ñòü, ³ âîíà íàâ³òü
ñõóäëà ³ çàñóìóâàëà, âèêàçóþ÷è
òðèâîæí³ é çíàéîì³ Íàä³¿ Ïåòð³â-
í³ ùå ç ÷àñ³â, êîëè æèâèé áóâ ÷î-
ëîâ³ê, ñèìïòîìè.

— Îò, Íàäºíüêà, ³ ïðîéøëà
æèñòü. À øî îñòàëîñü? Á³äà,—
ðåçþìóâàëà Àííà Ñòåïàí³âíà, ³
òåïåð ¿¿ îáëè÷÷ÿ âæå íå ðîçïî-
ãîäæóâàëîñÿ ï³ñëÿ òðåòüî¿ ÷àð-
êè, à íàâïàêè, ñòàâàëî ùå ñóì-
í³øèì ³ á³ëüø ðîçãóáëåíèì, ³
âîíà âæå áåç êîëèøíüîãî àïå-
òèòó çàêóøóâàëà êðîâ’ÿíêîþ,
êóïëåíîþ ñïåö³àëüíî äî ¿¿ ïðè-
õîäó.

* * *
Ïàí Îðåñò ïîëàãîäèâ òðóáó äó-

æå øâèäêî. Íàä³ÿ Ïåòð³âíà çà-
ïðîñèëà éîãî äî ñòîëó, ³ âîíè
ïîñèä³ëè âòðüîõ ³ç Äàíóòîþ Éî-
ñèï³âíîþ, ÿêà òîãî äíÿ çàòðèìà-
ëàñÿ äîâøå, í³æ çâè÷àéíî, ³ íà-
â³òü ïîãîäèëàñÿ âèïèòè ÷àðî÷êó
âèøíåâî¿ íàñòîéêè, âëàñíîðó÷
ïðèãîòîâàíî¿ Íàä³ºþ Ïåòð³âíîþ

äëÿ îêàç³é. Ïàí Îðåñò â³äìîâèâ-
ñÿ â³ä ãîð³ëêè ³ òàêîæ âèïèâ ÷à-
ðî÷êó âèøí³âêè, îö³íèâøè âè-
øóêàíèé ñìàê ³ îñîáëèâèé ðå-
öåïò. Âîíè ç Íàä³ºþ Ïåòð³âíîþ
ðîçãîâîðèëèñÿ, âèÿâèâøè ÷èìà-
ëî ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â,— äà÷à, ïà-
ñ³êà, ïîòàºìíà àëõ³ì³ÿ êîíñåðâó-
âàííÿ, çàêâàøóâàííÿ ³ íàâ³òü âè-
ï³êàííÿ,— ó âñüîìó öüîìó ïàí
Îðåñò îð³ºíòóâàâñÿ çíà÷íî ë³ï-
øå, í³æ óñ³ ÷îëîâ³êè, ÿêèõ çíà-
ëà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà.

Íàñòóïíîãî äíÿ â³í ïðèéøîâ
ïåðåâ³ðèòè, ÷è òðóáà íå ïðîò³-
êàº, ³ ïðèí³ñ ñìîðîäèí³âêó âëàñ-
íîãî âèðîáíèöòâà. Âîíè çíîâó
÷àþâàëè, ïîãëèíóò³ ìàã³ºþ âçà-
ºìíîãî ðîçóì³ííÿ, ÿêå íå âèìà-
ãàëî íàâ³òü ñë³â. Ïàí Îðåñò ³ç
íàñîëîäîþ ñïîñòåð³ãàâ, ÿê ðå-
òåëüíî Íàä³ÿ Ïåòð³âíà îáëèâàº
÷àéíèê äëÿ çàâàðêè îêðîïîì, ÿê
äáàéëèâî ³ ç ëþáîâ’þ çáåð³ãàº
òðàâè, âëàñíîðó÷ ç³áðàí³, âèñó-
øåí³ é ñêëàäåí³ ó çâîðóøëèâ³ ñà-
ìîðîáí³ ïðîçîð³ ïàêóíî÷êè, êî-
æåí ³ç ÿêèõ áóâ ï³äïèñàíèé. Íà
âèð³çàíîìó ³ç çîøèòà â êë³òèí-
êó ïðÿìîêóòíè÷êó äðóêîâàíèìè
ë³òåðàìè ñòîÿëî: “ìåë³ñà ëèìîí-
íà”, “ì’ÿòà ÿáëó÷íà” ÷è “åõ³íà-
öåÿ ïóðïóðîâà”. Ó êóõîííèõ
øàôêàõ ïàíà Îðåñòà âñå áóëî
ðîçêëàäåíî òàê ñàìî ñòàðàííî, ³
íàâ³òü ïàêóíî÷êè â³í âèãîòîâ-
ëÿâ ñõîæ³, é òåæ ëþáèâ äîäàâà-
òè äî ÷îðíîãî ÷àþ òðîõè ïàõó-
÷î¿ ìåë³ñè. Â³í ðåòåëüíî âèïè-
òóâàâ Íàä³þ Ïåòð³âíó, ÿê ñàìå
âîíà îáðîáëÿº ìàëèíó íà çèìó
òà ï³äð³çóº êóù³ ñìîðîäèíè íà
äà÷³ ³ çà ÿêèì ðåöåïòîì çàêðó-
÷óº îã³ðêè, àëå âæå íàïåðåä â³ä-
÷óâàâ, ùî â³äïîâ³ä³ áóäóòü ñàìå
òàêèìè, ÿê ïîòð³áíî, ùî âñå âî-
íà ðîáèòü ïðàâèëüíî, òî÷í³ñ³íü-
êî òàê ñàìî, ÿê ðîáèâ áè â³í íà
¿¿ ì³ñö³ ³ ÿê ðîáèòü íà ñâîºìó. ²
öå â³ä÷óòòÿ ïðàâèëüíîñò³ äàâàëî
éîìó ìëîñíó íàñîëîäó, ÿêà ïî-
â³ëüíî ðîçò³êàëàñÿ ïî ðîç³ãð³òî-
ìó ñìîðîäèí³âêîþ ò³ë³. Éîìó
áóëî äîáðå òóò, íà ö³é çàòèøí³é
êóõí³, ³ íå õîò³ëîñÿ í³êóäè éòè,
à ò³ëüêè çàëèøèòèñÿ òóò íàçàâ-
æäè é íåñê³í÷åííî ïðîäîâæóâà-
òè öþ ðîçìîâó, ãîëîâíèì ó ÿê³é,
áåçïåðå÷íî, áóëî íå òå, ïðî ùî
ãîâîðèëîñÿ, à öåé åôåêò âçàºì-
íîãî âï³çíàâàííÿ, ñõîæîãî íà
ñîí, ó ÿêîìó áðåäåø íàâìàííÿ,
àëå ç âïåâíåí³ñòþ, ùî òàê ³ òðå-
áà, àáè ä³ñòàòèñÿ ìåòè. ² ïðè
öüîìó í³ ìåòà, í³ íàïðÿìîê ðó-
õó íå ìàþòü çíà÷åííÿ, âàæëè-
âèì º ò³ëüêè öåé ñòàí ïðèºìíî-
ãî ðîçìîðåííÿ. Íà ïðîùàííÿ
ïàí Îðåñò çàïðîïîíóâàâ ïî¿õà-
òè íàñòóïíîãî äíÿ íà äà÷ó Íà-
ä³¿ Ïåòð³âíè, äå â³í ì³ã áè äî-
ïîìîãòè ¿é ³ç ÷îëîâ³÷îþ ðîáî-
òîþ, áî âîíà ïîñêàðæèëàñÿ, ùî
÷îëîâ³÷èõ ðóê òàì áðàêóº íàé-
á³ëüøå.

— Çíàºø, Àí³÷êà, ÿ õîò³ëà á
ïîðàäèòèñÿ ç òîáîþ,— íåñì³ëè-
âî ïî÷àëà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âêîòðå òåðïëÿ÷å âèñëó-
õàëà ³ñòîð³þ ïðî êîëèøíüîãî çÿ-
òÿ, ùî ¿¿ Àííà Ñòåïàí³âíà òåïåð
ùîðàçó ïîâòîðþâàëà ó ñêîðî÷å-
íîìó âàð³àíò³, ÷àñ â³ä ÷àñó ïå-
ðåðèâàþ÷è ñàìà ñåáå ðèòóàëü-
íèì: “òè íå ïðåäñòàâëÿºø, Íà-
äºíüêà, øî ÿ ç íèì íàòåðï³ëà-
ñÿ” ³ ñóìîâèòî ïîãëÿäàþ÷è íà
÷åðñòâå â³âñÿíå ïå÷èâî. Â³ä÷ó-
âàëîñÿ, ùî âîíà ñêó÷èëà çà çÿ-
òåì ³ çà àäðåíàë³íîì, ÿêîãî ¿é
òåïåð ÿâíî áðàêóâàëî. Æèòè â
ìèð³ ç ñîáîþ ³ îòî÷åííÿì áóëî
äëÿ Àííè Ñòåïàí³âíè ñïðàâæ-
íüîþ ìóêîþ. Çàòå öüîãî ðàçó âî-
íà â³äðåàãóâàëà íà ñëîâà ïîäðó-
ãè íå çàãëèáëåíèì ó ñåáå ìîâ-
÷àííÿì, ÿê çâèêëà, à ÷èìîñü
ñõîæèì íà ñëàáêå çàö³êàâëåííÿ.
Ï³äáàäüîðåíà óâàãîþ Íàä³ÿ Ïåò-
ð³âíà ðîçïîâ³ëà äåòàëüí³øå, à íå
ÿê çàâæäè, êîâòàþ÷è ñëîâà ³ ïî-
ñï³õîì, àáè íå çàíàäòî âòîìèòè
íåòåðïëÿ÷ó ïîäðóãó ñâî¿ìè
ïðîáëåìàìè.

Âîíà ÷åðâîí³ëà ³ çàòèíàëàñÿ,
äåòàëüíî îïèñóâàëà âñ³ ïðèâàáè
ïðàöüîâèòîãî, íåïèòóùîãî ³ õà-
çÿéíîâèòîãî ïàíà Îðåñòà, çàõîï-
ëåíî ðîçïîâ³äàëà, ÿê áàãàòî êî-
ðèñíîãî çðîáèâ â³í íà ¿¿ äà÷³, ÿê
ïîðàäèâ ³ äîïîì³ã. Çãàäàëà ïðî
òå, ùî â³í îâäîâ³â ìàéæå òîä³ æ,
ÿê ³ âîíà, öå ÷îìóñü âèäàâàëîñÿ
¿é âàæëèâèì çíàêîì. À â ê³íö³,
í³áè îñòàòî÷íèé àðãóìåíò, íà-
â³òü ïîêàçàëà ïîëàãîäæåíó íèì
òðóáó.

— Íó ³ øî? — çàö³êàâèëàñÿ Àí-
íà Ñòåïàí³âíà.

— Íó, çíàºø,— ùå á³ëüøå ïî-

÷åðâîí³ëà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà ³ ç³çíà-
ëàñÿ, ùî ïàí Îðåñò çàïðîïîíóâàâ
¿é æèòè ðàçîì.

— Çíàºø, ó íüîãî â³ê ³ â ìåíå.
Òèñê, ñåðöå, òà é âåñåë³øå óäâîõ.
Íàâ³òü íå çíàþ, ùî ðîáèòè. Ä³-
òÿì ùå í³÷îãî íå êàçàëà. Äóìà-
ëà, ïîðàäæóñÿ ç òîáîþ. — Íàä³ÿ
Ïåòð³âíà çàïîá³ãëèâî çàçèðàëà â
î÷³ ïîäðóãè ³ ïðîäîâæóâàëà íàçè-
âàòè äåäàë³ ïîâàæí³ø³ ìåðêàí-
òèëüí³ àðãóìåíòè íà êîðèñòü ìàé-
áóòíüîãî àëüÿíñó, àëå òàê ³ íå íà-
âàæèëàñÿ ç³çíàòèñÿ, ùî íàñïðàâ-
ä³ äóìàº âîíà çîâñ³ì íå ïðî öå.
Ùî â³äòîä³, ÿê âîíè ïîçíàéîìè-
ëèñÿ ç ïàíîì Îðåñòîì, âîíà ïî-
÷óâàº ñåáå ÿêîñü äèâíî, òåïåð ¿é
ùîíî÷³ ñíÿòüñÿ ëàñò³âêè, ÿê³ ñ³-
äàþòü ¿é íà ãðóäè, ³ â³ä öüîãî ¿é
ñòàº ëîñê³òíî ³ ïðèºìíî, âîíà
ñì³ºòüñÿ ³ ïðîêèäàºòüñÿ. À ïîò³ì
óâåñü äåíü õîäèòü ï³äíåñåíà ³ çà-
ìð³ÿíà, ÿê êîëèñü äàâíî ÷è íà-
â³òü í³êîëè ðàí³øå. ¯é ñòðàøíî
ïîäóìàòè ïðî òå, ùî, ìîæëèâî,
òàêå ç íåþ âïåðøå. Àäæå äóìàòè
òàê ó ¿¿ â³ö³, êîëè âîíà ïîõîâàëà
÷îëîâ³êà ³ âèðîñòèëà äâîõ ñèí³â,
äóæå íåïðèñòîéíî.

Â³ä íåñïîä³âàíêè Àííà Ñòåïà-
í³âíà àæ ïðîòâåðåç³ëà:

— Íàäºíüêà, òà òè øî, çäóð³-
ëà? Â òâîéîì-òî âîçðàñòº. Öå æ,
íàâºðíî, êâàðòèðíèé àôåðèñò
ÿêèéñü. ² íå âçäóìàé éîãî á³ëü-
øå ïóñêàòü. Òà ÿê òè ìîæåø â³-
ðèòü ëþäÿì òåïåð. Äèâèñü, ñê³ëü-
êè ãîä ÿ â³ä çÿòÿ íå ìîãëà â³äáè-
òèñü. À ó ìåíå æ ³ùå òðè êâàðòè-
ðè áåç òîãî. À äå òè áóäåø æèòü,
ÿê â³í òåáå âèãîíå? Ïðî ä³òåé ïî-
äóìàé.

Àëå Íàä³¿ Ïåòð³âí³ çîâñ³ì íå
õîò³ëîñÿ äóìàòè ïðî ä³òåé. Âîíà

âæå øêîäóâàëà, ùî ðîçïîâ³ëà
Àíí³ Ñòåïàí³âí³ ñâîþ òàºìíè-
öþ. Ç Àííîþ Ñòåïàí³âíîþ âçà-
ãàë³ ñêëàäíî ãîâîðèòè, ¿¿ ìîæíà
õ³áà ùî ñëóõàòè, ô³êñóþ÷è â
ïàì’ÿò³ ïîñòóïîâó âèäîçì³íó íå-
ñê³í÷åííî¿ ³ñòîð³¿ ïðî çÿòÿ, ÿêà
ïîâîë³ íàáèðàëà ðèñ åïîñó, äå-
äàë³ á³ëüøå âòðà÷àþ÷è ðåàë³ñ-
òè÷í³ñòü, ùå òðîõè ³ âîíà ïåðå-
òâîðèòüñÿ íà ñïðàâæíþ ôàíòàñ-
ìàãîð³þ, â ÿê³é çÿòü ³ âñÿ öÿ òÿ-
ãàíèíà ç êâàðòèðîþ âèñòóïàòè-
ìóòü ëèøå íåìèíó÷èì òëîì, à
ãîëîâíîþ ä³éîâîþ îñîáîþ áóäå
ñàìà Àííà Ñòåïàí³âíà, òî÷í³øå,
¿¿ â³ä÷óòòÿ ³ ¿õí³ íàéòîíø³ íþàí-
ñè, âèøë³ôîâàí³ ðîêàìè. “Òàê,
ñàìå â³ä÷óòòÿ,— ïîäóìêè çðîáè-
ëà íåñïîä³âàíèé ïåðåõ³ä äî âëàñ-
íèõ ïðîáëåìè Íàä³ÿ Ïåòð³âíà,—
ñàìå â³ä÷óòòÿ òåïåð ãîëîâí³. Áî
ùî ùå ìîæå áóòè âàæëèâèì ó
íàøîìó â³ö³? Õ³áà ùî ñïðàâä³ ò³-
øèòèñÿ òèì, ÿê ñòàðàííî â³í îá-
ëèâàº îêðîïîì ÷àéíèê äëÿ çà-
âàðêè, öå æ òðåáà, à ùå ÷îëîâ³ê.
Àëå ïðè öüîìó â³í äóæå åíåðã³é-
íèé ³ âì³º âñå ïîëàãîäèòè. À ÿê
â³í äèâèòüñÿ, ó éîãî ïîãëÿä³
ñò³ëüêè ñïîêîþ ³ ðàäîñò³, ùî
çäàºòüñÿ, öüîãî âæå âèñòà÷èòü
íàçàâæäè...”

Ï³ñëÿ ò³º¿ çóñòð³÷³ Íàä³ÿ Ïåò-
ð³âíà áà÷èëàñÿ ç Àííîþ Ñòåïà-
í³âíîþ ò³ëüêè ðàç, êîëè çíàéîìè-
ëà ¿¿ ç ïàíîì Îðåñòîì. Òîé îõà-
ðàêòåðèçóâàâ ïîäðóãó Íàä³¿ Ïåò-
ð³âíè ëàêîí³÷íî:

“Ñóºòíà æ³íêà. ² ï’º áàãàòî”.
“² ñïðàâä³,— ïîäóìàëà ñîá³ Íà-

ä³ÿ Ïåòð³âíà.— ßê ÿ äîñ³ íå ïî-
ì³÷àëà”. ² âîñòàííº âèêèíóëà â
ñì³òíèê ëèïêó òîðáèíêó ç ÷åð-
ñòâèì â³âñÿíèì ïå÷èâîì



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

Гороскоп киянина на 22 лютого
День�наповнений�не�ативними�сюрпризами.�Налашт�йтеся�на�хвилю�добра�та��армонії.�Відч�ття,

що�на�вас�тисн�ть�та�обмеж�ють���діях,�—�це�ілюзія.�Ваша�д�ша�вільна�й�незалежна�від�ч�жо�о

вплив�,�насправді,�протидія�примарним�перепонам�—�то�боротьба�з�собою.�Не�зап�с�айте�в

астральний�простір�злі�д�м�и,�за�створення�не�ативно�о�“фантома”�б�дете�по�арані.�Пліт��ючи,

ос�дж�ючи,�перемиваючи�ч�жі��істоч�и,�ви�позбавляєтеся�Божої�бла�одаті.�

ОВНИ,�аби�не�с�омпромет�вати�себе,�дбайте�про�затишний�сл�жбовий�мі�ро�лімат.�Нині��середині�вас

—�розб�рханий� в�л�ан,� йо�о� “виверження”�може� спрово��вати� �онфлі�ти� з� �оле�ами,� відта�� відновити

стос�н�и�б�де�неможливо.�

ТЕЛЬЦІ,�реп�тація�на�волосинці,�поводьтеся��ідно,�бо�ви�схильні�до�ви�р�тасів,�за�що�оточ�ючі�з�вас

насміхатим�ться.�

БЛИЗНЯТА,�розв`яз�ючи�домашні�та�сл�жбові�проблемами,�збері�айте�спо�ій,�тримаючи�себе�в�р��ах.

Пристосов�йтеся� до� обставин,� не� проявляючи� ініціатив,� бо� ваш� ент�зіазм� та� бажання� б�ти� поперед�,

оберн�ться�не�араздами.�

РАКИ,� ваш� нинішній� заземлений� менталітет� іде� врозріз� з� витонченою�філософією� б�ття,� я��� маєте

сповід�вати�для�сво�о�бла�а,�тож�ні�о�о�не�“навантаж�йте”�своїми�повчаннями�та��рити�ою,�від�то�о�всім

б�де�більше��ористі.

ЛЕВИ,�облиште�е�оїстично�вима�ати�для�себе�привілеїв���долі.�Ви�прив`язані�до�обставин,�тож�смиренно

під�оріться�їм�і�від�цьо�о�лише�ви�раєте.

ДІВИ,�пильн�йте�на�всі�“сто”.�Ви�в�центрі��ва�и,�один�необачний��ро��на�шлях��ділової�співпраці�—�і

�ар`єрний�потя��піде�під���іс...�

ТЕРЕЗИ,�перетворившись�з�вола�на�цапа-відб�вайла,�—�не�б�нт�йте,�тя�ніть�лям��,�та��нині�треба.�Усе

з�одом�зарах�ється�на��ористь��ар`єрно�о�рост�.�

СКОРПІОНИ,�ви���відчаї�через�бра��взаємно�о��охання?..�Не�платіть�анало�ічною�монетою,�а�під�лючіть

своє�розбите�серце�до�любовно�о�“�енератора”.

СТРІЛЬЦІ,� ваш�авторитет�дихає�на�ладан,� �середині� вир�є�психоло�ічний�шторм,� �нітять� триво�и� та

страхи,� невпевненість� �� майб�тньом�...� Не� впадайте� �� відчай� і� майте� на� �вазі:� чо�о� боїтеся,� те� й

притя��ватимете,�немов�ма�нітом...�

КОЗОРОГИ,�день�несприятливий�для�серйозних�домовленостей,���ладання���од.�Не�че�айте�ні�від��о�о

порад,� ті� �оре-м�дреці� фонтан�ють� е�оїзмом� і� лише� зіб`ють� вас� із� правильно�о�шлях�.� С�перни�ів� не

драт�йте.

ВОДОЛІЇ,� ви� під� пресин�ом� не�ативних� обставин,� беріть� �ермо� бажань� �� власні� р��и� і� повільно

спрямов�йте�життєве�с�дно�т�ди,���ди�на�аз�є�вн�трішній��олос.

РИБИ,� ви�самі� собі�пан� і�джерело�натхнення,� а� інтереси� та�вимо�и�оточення�—�то� �армічний�віз,�до

я�о�о�впря�атися�протипо�азано.�Тож�делі�атно��хиляйтеся...�нехай�не�сим�люють,�а�самі�тя�н�ть�вантаж,

визначений�Космосом��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

Шановні�а�ціонери�ВАТ�“Перший�Інвестиційний�Бан�”!
Правління�Бан���повідомляє�про�с�ли�ання�За�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ

“Перший�Інвестиційний�Бан�”,�що�відб�д�ться�11��вітня�2008�ро���о 15.00

за�Київсь�им�часом�за�адресою:�м.�Київ,�Мос�овсь�ий�проспе�т,�6.

Реєстрація�а�ціонерів�б�де�здійснюватися�з�14.00�до�14.50�за�Київсь�им�часом�за�адресою

місця�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів.�Для�реєстрації�а�ціонерам�необхідно�мати�паспорт,

представни�ам� а�ціонерів� -� паспорт� та� довіреність,� оформлен�� відповідно� до� за�онодавства

У�раїни�або�інший�належним�чином�оформлений�до��мент,�я�ий�підтвердж�є�відповідні�права

представни�а�а�ціонера.

Порядо��денний:
1. Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Бан���за�2007р.�Визначення

основних�напрям�ів�діяльності�Бан���на�2008�рі�.

2. Затвердження�звіт��та�виснов�ів�Ревізійної��омісії�та�зовнішньо�о�а�дитора.

3. Затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�Бан���за�2007р.

4. Про�розподіл�приб�т���за�2007р.�

5. Про�внесення�змін�до�Стат�т��Бан��.

6. Про�переобрання�с�лад��Ревізійної��омісії�Бан��:

Від�ли�ання�члена�Ревізійної��омісії�Бан��;

Обрання�члена�Ревізійної��омісії�Бан��.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

ВАТ�“Перший�Інвестиційний�Бан�”�(тис.��рн.)

Пропозиції�щодо�поряд���денно�о�За�альних�зборів�а�ціонерів�приймаються�не�пізніше�я��за

30�днів�до�їх�с�ли�ання.

Ознайомитись�з�матеріалами�по�поряд���денном��За�альних�зборів�а�ціонерів�можна�б�де�з

31.03.2008р.���приміщенні�ВАТ�“Перший�Інвестиційний�Бан�”�за�адресою:�м.�Київ,�Мос�овсь�ий

проспе�т,�6.

Телефон�для�довідо�:�(044)�468-27-72.

Правління�ВАТ�“Перший�Інвестиційний�Бан�”

ПОВІДОМЛЕННЯ�ПРО�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ДО�ПОРЯДКУ

ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ�ЗБОРІВ�АКЦІОНЕРІВ�ВІДКРИТОГО

АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�“ФУТБОЛЬНИЙ�КЛУБ�“ДИНАМО”�КИЇВ”

Відповідно�до�статті�43�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”�та

стат�т��Товариства,�доводимо�до�Вашо�о�відома,�що�до�поряд���денно�о

за�альних� зборів� а�ціонерів� ВАТ� “Ф�тбольний� �л�б� “Динамо”� Київ”,�що

відб�д�ться� 5� березня� 2008 ро��� об� 11.00� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Гр�шевсь�о�о,�3,�внесено�зміни,�а�саме:

А�ціонером�ВАТ� “Ф�тбольний� �л�б� “Динамо”� Київ”� (далі� -� Товариство),� я�ий

володіє�більш�я��10�відсот�ами��олосів,�б�ло�внесено�пропозиції�щодо�в�лючення

додат�ово�до�поряд���денно�о�наст�пних�питань:

3.�Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Товариства

за�2007�рі�.

4.�Звіт�Спостережної�Ради�за�2007�рі�.

5.� Звіт� і� виснов�и�Ревізійної� �омісії� по� річном�� звіт�� та� баланс�� Товариства� за

2007 рі��та�їх�затвердження.

6.�Затвердження�баланс��Товариства�та�звіт��про�фінансові�рез�льтати�за�2007�рі�.�

7.�Затвердження�річно�о�звіт��дочірньо�о�підприємства�за�2007�рі�.

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

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 342028,6 355237,6

Основні�засоби� 228075,4 238229,9

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 957,7 993,1

Запаси 3695,5 3731,0

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 34614,2 32981,2

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 2234,4 16548,0

Нерозподілений�приб�то��(непо�ритий�збито�) (213679,8) (170802,6)

Власний��апітал� 173880,4 227107,9

Стат�тний��апітал 171990,0 171990,0

Дов�остро�ові�зобов’язання 58231,1 37404,8

Поточні�зобов’язання 108601,3 89409,1

Чистий�приб�то��(�збито��) (42877,2) (34562,6)

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(�шт.�) 171990 171990

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�) 971 1011

ЗАТ�“Управління�механізації�“Київзеленб�д””
повідомляє�про�проведення�чер�ових�За�альних�Зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�25��вітня�2008�ро��

о�14.00�в�а�товом��залі�ЗАТ�“Київзеленб�д””�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Бер�овець�а,�10.�

Реєстрація��часни�ів�зборів�з�13.00�до�14.00�в�день�проведення�зборів�за�адресою�зборів.

Порядо��денний:
1. Звіт�Дире�тора�про�підс�м�и��осподарсь�о-фінансової�діяльності�Товариства�за�2007�рі��і�йо�о�затвердження.�Основні�напрям�и�роботи�на�2008�рі�.

2. Звіт�Спостережної�ради�Товариства.

3. Звіт�Ревізійної��омісії�по�роботі�Товариства���2007�році.�Затвердження�звіт��та�баланс��Товариства�за�2007�рі�.

4. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���за�2007�рі�.

Для��часті���Зборах�а�ціонерам�при�собі�потрібно�мати�паспорт,�а�представни�ам�а�ціонерів�довіреність.

Довід�и�за�телефонами:�(044)449-72-92,�8(098)287-13-13.

Дире�тор�ЗАТ�“Управління�механізації�“Київзеленб�д””.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Каньйон”�
�од�ЄДРПОУ�31725394,�повідомляє�про�проведення�За�альних�Зборів�А�ціонерів�Товариства,�

я�і�відб�д�ться�8��вітня�2008�р.�об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ярославсь�а,�56-а.

Порядо��денний:

1 Затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�Товариства:�затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��товариства�за�2007�рі�,

2 Про�переобрання�Голови�правління.

3 Про�внесення�змін�до�Стат�т��Товариства.

Почато��реєстрації�а�ціонерів�(їхніх�представни�ів)�о�10.00�за�місцем�проведення�зборів.

Для�реєстрації�а�ціонери�повинні�мати�при�собі�до��мент,�що�посвіч�є�особ�,�а�представни�и�а�ціонерів�-�дор�чення,�оформлене�з�ідно�з�чинним

за�онодавством�У�раїни.

Довід�и�за�тел.�(044)�390-82-20,�фа�с.�(044)�390-82-24. Правління
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Наймен�вання�статті
Звітний�рі�

2007

Попередній�рі�

2006

АКТИВИ

Кошти�в�Національном��бан���У�раїни�та��отів�ові��ошти�бан�� 72�500 47�446

Казначейсь�і� та� інші� цінні� папери,� що� рефінанс�ються

Національним� бан�ом� У�раїни,� і� цінні� папери,� емітовані

Національним�бан�ом�У�раїни�

0 0

Кошти�в�інших�бан�ах 290�119 304�098

Цінні�папери�в�тор�овом��портфелі�бан�� 7�047 0

Цінні�папери�в�портфелі�бан���на�продаж 28�431 61�298

Кредити�та�забор�ованість��лієнтів 537�106 318�502

Цінні�папери�в�портфелі�бан���до�по�ашення 0 161

Інвестиції�в�асоційовані�й�дочірні��омпанії� 0 0

Основні�засоби�та�нематеріальні�а�тиви 20�934 15�497

Нараховані�доходи�до�отримання� 6�884 39�063

Відстрочений�подат�овий�а�тив 1�955 445

Інші�а�тиви 2�039 2�859

Дов�остро�ові�а�тиви,�призначені�для�продаж� 0 399

Усьо�о�а�тивів 967�015 789�768

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кошти�бан�ів: 214�242 154�306

У�том��числі��редити,�я�і�отримані�від�Національно�о�бан���У�раїни 0 0

Кошти��лієнтів 482�303 428�543

Ощадні�(депозитні)�сертифі�ати,�емітовані�бан�ом 0 0

Бор�ові�цінні�папери,�емітовані�бан�ом 0 0

Нараховані�витрати�до�сплати 1�897 1�913

Відстрочені�подат�ові�зобов’язання 111 192

Інші�зобов’язання 52�966 1�141

Усьо�о�зобов’язань 751�519 586�095

ВЛАСНИЙ�КАПІТАЛ

Стат�тний��апітал 150�000 150�000

Капіталізовані�дивіденди 0 0

Власні�а�ції�(част�и,�паї),�що�ви��плені�в�а�ціонерів�(�часни�ів) 0 0

Емісійні�різниці 17�924 17�924

Резерви�та�інші�фонди�бан�� 35�146 24�484

Резерви�переоцін�и,���том��числі:� 334 578

Резерви�переоцін�и�необоротних�а�тивів 0 0

Резерви�переоцін�и�цінних�паперів� 334 578

Нерозподілений�приб�то��(непо�ритий�збито�)�мин�лих�ро�ів 2 2

Приб�то�/Збито��звітно�о�ро��,�що�очі��є�затвердження 12�090 10�685

Усьо�о�власно�о��апітал�� 215�496 203�673

Усьо�о�пасивів 967�015 789�768

ФІНАНСОВІ�РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий�процентний�дохід 45�613 34�381

Процентний�дохід 82�995 71�464

Процентні�витрати (37�382) (37�083)

Чистий��омісійний�дохід 16�121 8�580

Комісійний�дохід 17�465 9�392

Комісійні�витрати (1�344) (812)

Тор�овельний�дохід 3�238 2�156

Дохід���ви�ляді�дивідендів 0 0

Дохід�від��часті�в��апіталі 0 0

Інший�дохід 2�081 8�670

Усьо�о�доходів 67�053 53�787

За�альні�адміністративні�витрати (11�980) (10�317)

Витрати�на�персонал (18�000) (10�462)

Втрати�від��часті�в��апіталі 0 0

Інші�витрати (6�318) (3�521)

Приб�то��від�операцій� 30�755 29�487

Чисті�витрати�на�форм�вання�резервів (12�432) (16�242)

Дохід/збито��від�дов�остро�ових�а�тивів,�призначених�для�продаж� 0 0

Приб�то��до�оподат��вання 18�323 13�245

Витрати�на�подато��на�приб�то� (6�233) (2�560)

Приб�то��після�оподат��вання 12�090 10�685

Чистий�приб�то�/збито��від�дов�остро�ових�а�тивів,

призначених�для�продаж�

0 0

Чистий�приб�то�/збито��бан�� 12�090 10�685

Чистий�приб�то��на�одн��прост��а�цію�(�рн.) 0,85 1,56

С�ори�ований�чистий�приб�то��на�одн��прост��а�цію�(�рн.)� 0,85 1,28

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

На� ви�онання� розпорядження

Ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

місь�ої�ради�(КМДА)�від�7.02.�2008

ро���№�102� здійснюється� реор-

�анізація�Київсь�о�о� державно-

�о�вищо�о�м�зично�о��чилища

ім. Р.М.�Глієра.

Юридичним�або�фізичним�осо-

бам,�я�і�вважають�себе��редитора-

ми� �чилища,� зверн�тися� �

двомісячний� термін� після� виход�

об'яви�за�адресою:�01032,�м.�Київ,

в�л. Льва�Толсто�о,�31.

Інформація

Фонд��приватизації��ом�нально�о�майна

Печерсь�о�о�район��м.�Києва

Про� о�олошення� �он��рс�� з� відбор�� с�б'є�тів� оціночної

діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�для�проведення�незалежної�оцін�и

об'є�тів,�що�належать�до� �ом�нальної� власності� територіальної

�ромади� Печерсь�о�о� район�� м. Києва� з� метою� приватизації

шляхом�ви��п��орендарями�нежилих�приміщень�за�адресами:

1. в�л.�Гр�шевсь�о�о,�16,�літ.�"А"�площею�391,7��в.�м,�підвал;

2. б�льв.�Лесі�У�раїн�и,�30а,�літ.�"�А"�площею�1071,6��в.�м,�І�поверх,�підвал.

Кон��рсний�відбір�с�б'є�тів�оціночної�діяльності�б�де�здійснюватися�відповідно

до�Положення�про��он��рсний�відбір�с�б'є�тів�оціночної�діяльності,�затверджено�о

на�азом�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�25.11.2003р.�№2100�і�зареєстровано�о

��Міністерстві�юстиції�У�раїни�19.12.2003р.�за�№1194/8515.

До��часті�в��он��рсі�мож�ть�б�ти�доп�щені�с�б'є�ти�оціночної�діяльності,�я�і�діють

на�підставі�сертифі�атів�с�б'є�тів�оціночної�діяльності,�виданих�відповідно�до�За�он�

У�раїни� "Про� оцін���майна,�майнових� прав� та� професійн�� оціночн�� діяльність� в

У�раїні".

Учасни�ам��он��рс��потрібно�подати�до�Фонд��приватизації��ом�нально�о�майна

Печерсь�о�о�район��м.�Києва��он��рсн��до��ментацію,�я�а�с�ладається�з��он��рсної

пропозиції�та�підтвердних�до��ментів.

До�підтвердних�до��ментів�належать:

� заява�на��часть����он��рсі�за�встановленою�формою;

� �опія��становчо�о�до��мента�претендента;

� �опії��валіфі�аційних�до��ментів�оцінювачів,�я�і�працюють���штатном��с�ладі,

та�я�их�б�де�зал�чено�до�проведення�оцін�и�та�підписання�звіт��про�оцін���майна;�

� письмові�з�оди�оцінювачів,�я�их�б�де�додат�ово�зал�чено�претендентом�до

проведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підписання�звіт��про�оцін���майна,�завірені

їхніми�особистими�підписами;

� �опія�сертифі�ата�с�б'є�та�оціночної�діяльності,�видано�о�претендент��Фондом

державно�о�майна�У�раїни;

� інформація�про�претендента�(до��мент,�я�ий�містить�відомості�про�претендента

щодо�йо�о�досвід��роботи,��валіфі�ації�та�особисто�о�досвід��роботи�оцінювачів,

я�і�працюють���йо�о�штатном��с�ладі�та�додат�ово�зал�чаються�ним�з�незалежної

оцін�и�майна,���том��числі�подібно�о�майна�тощо).

Кон��рсна�пропозиція�претендента�подається���запечатаном���онверті�і

має�містити:

� пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт;

� �аль��ляції�витрат,�пов'язаних�з�ви�онанням�робіт;

� термін�ви�онання�робіт.

На� �онверті� необхідно� зробити� відміт��:� "На� �он��рс� з� відбор�� с�б'є�тів

оціночної�діяльності".

Пропозиції�щодо� �мов� термін�� ви�онання�робіт� необхідно� зазначити�в� єдиній

одиниці�вимір� —��алендарних�днях.

Фонд� приватизації� �ом�нально�о�майна�Печерсь�о�о� район��м.� Києва� б�де

роз�лядати�лише�та�і�пропозиції��часни�ів��он��рс�,�в�я�их�термін�ви�онання�робіт

-�не�більше�7��алендарних�днів.

Кон��рсн�� до��ментацію� слід� подавати� до�Фонд�� приватизації� �ом�нально�о

майна� Печерсь�о�о� район�� м.� Києва� (в�л.� С�ворова,� 15,� �ім.� 400)� до� 18.00

5.03.2008р.

Кон��рс� відб�деться� ��Фонді� приватизації� �ом�нально�о�майна�Печерсь�о�о

район��м.�Києва�12.03.2008р.�о�10.00.

Телефон�для�довідо��280-57-90.

Інстит�т�філософії�ім.�Г.С.�С�овороди�НАН�У�раїни

о�олош�є� �он��рс�на� право�оренди�приміщення�підвал�� за�альною

площею�217,3� �в.�м.�Стартова�ціна�141,61� �рн/�в.�м� з�ПДВ,�без

�ом�нальних�та�інших�платежів.�Дата�проведення��он��рс��—�6 березня

2008�ро���об�11.00.�Довід�и�про��мови�проведення��он��рс��та�перелі�

необхідних� до��ментів� можна� отримати� за� адресою:� м. Київ,

в�л. Трьохсвятительсь�а,�4,��ім.�409�або�за�тел.�8(098)229-82-06.

Інстит�т�філософії�ім.�Г.С.�С�овороди�НАН�У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди��імнати�№�310,�311,�526�за�альною

площею� 86,7� �в.м.� Стартова� ціна� 143,52� �рн/�в.м,� з� ПДВ,� без

�ом�нальних�та�інших�платежів.�Дата�проведення��он��рс��—�6�березня

2008�ро���об�11.00.�Довід�и�про��мови�проведення��он��рс��та�перелі�

необхідних� до��ментів� можна� отримати� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Трьохсвятительсь�а,�4,��ім.�409�або�за�тел.�8(098)229-82-06.

Шановний�а�ціонер�ЗАТ�"Компанія�Катран"!

Правління� Товариства� повідомляє� про� проведення� 10� �вітня

2008� ро��� о� 10.00� чер�ових� За�альних� Зборів� а�ціонерів

ЗАТ "Компанія�Катран"�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Новопольова,�2.

Реєстрація� �часни�ів� зборів� б�де� проходити� � з� 9.00� до� 9.45

� день�с�ли�ання�та�за�місцем�проведення�За�альних�Зборів.

Порядо��денний:

1. Затвердження� рішення�Ради� Товариства� про� обрання� � Голови�Правління� та

Заст�пни�а�Голови�Правління.

2. Звіт� Голови�Правління� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності

Товариства���2007�році�.

3. Звіт�Ревізійної� �омісії� за� 2007�рі�.�Затвердження� звіт�� та� виснов�ів�Ревізійної

�омісії.

4. Затвердження� рез�льтатів�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� Товариства� та

баланс��Товариства�за�2007�рі�

5. Про�порядо��розподіл��приб�т�ів�Товариства�за�підс�м�ами��роботи����2007�році.�

6. Затвердження�до�оворів.

7. Обрання�члена�Ради�Товариства.

А�ціонерам,� �� я�их� відб�лися� зміни� ре�візитів� (П.І.Б.,� адреса,� паспортні� дані

тощо)� необхідно� в� стро�� до� 03� �вітня� 2008� р.� зверн�тися� до� реєстратора� для

внесення�відповідних�змін�в�реєстр�а�ціонерів.�

Для��часті����За�альних�Зборах�а�ціонерів��ожен��часни��(а�ціонер�чи�представни�

а�ціонера)�повинен�при�собі�мати�паспорт.�Довірена�особа�(представни�)�а�ціонера

додат�ово� до� цьо�о� повинна�мати� довіреність� на� право� представляти� інтереси

а�ціонера�на�За�альних�Зборах,�я�а�оформлена�відповідно�до�за�онодавства.

Інформацію�можна�отримати�за�телефоном��(044)�4088027.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої

діяльності�підприємства�(тис.��рн.)

Правління�ЗАТ�"Компанія�Катран"

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 5277,9 1238,6

Основні�засоби 832,6 936,9

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 6,6 15,1

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 365,4 107,3

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 94,1 87,7

Нерозподілений�приб�то� 16,5 -�34,1

Власний��апітал 1537,1 529,5

Стат�тний��апітал� 1013,0 56,3

Дов�остро�ові�зобов'язання� - -

Поточні�зобов'язання� 3740,7 709,0

Чистий�приб�то�� 50,9 -�39,4

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(�шт.�) 289440 16080

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�) 27 54

Тролейб�сне�депо�№3�м.�Києва

—� (по� в�л.� Смілянсь�а,� 2� та� в�л.� Вол�о�радсь�а,� 12)

в диспетчерсь�их� лінійних� станціях� надає� в� оренд�� по

15,0 �в.� м� приміщення� для� обладнання� та� ор�анізації

п�н�тів�харч�вання�водіїв�і��онд��торів�тролейб�сів.�

Тел. 248-53-63.

Вищий��осподарсь�ий�с�д

У�раїни�повідомляє�про�під�о-

тов���матеріалів�щодо�обран-

ня� безстро�ово� на� посад�

с�дді�Вищо�о��осподарсь�о�о

с�д��Мельничен�а�Оле�сандра

Івановича.

АТ�"КИЇВПРОЕКТ"

Повідомляє�про�зміни

� поряд���денном�

За�альних зборів�а�ціонерів

6 березня�2008�ро��

На�вимо���а�ціонера�АКБ�"Київ"

доповнити� Порядо�� денний

наст�пним�питанням:�

3.�Про�зміни���с�ладі�На�лядової

ради�—� від�ли�ання� та� обрання

членів�Ради.

Шановні�меш�анці�

Печерсь�о�о�район�!�

Товариство� з� обмеженою

відповідальністю� "Т. Е.� Кон-

салтін�"�з�25�люто�о�2008�р.�по�25

березня�2008�р.�проводить�інфор-

м�вання� та� об�оворення� прое�т�

б�дівництва�житлово�о�б�дин���з

підземним�пар�ін�ом�за�адресою:

м. Київ,�пров.�Мар'янен�а,�14.�Оз-

найомитися�з�до��ментацією�що-

до�в�азано�о�б�дівництва,�висло-

вити�свої�за�важення�і�пропозиції

представни�ам�замовни�а�Ви�мо-

жете� за� адресою:� в�л.� Кр�тий

Узвіз,�6/2�щопонеділ�а�з�10.00�до

13.00,�щосереди�з�15.00�до�18.00,

щоп'ятниці� з� 12.00� до� 15.00,

тел. для�довідо��287-10-24.

О�р�жний� адміністративний� с�д

міста�Києва�ви�ли�ає�Корнієн�а�Ми-

�ол��Васильовича� я�� третю� особ�� по

цивільній� справі�№�12/51� за� позовом

Мерхеж�О.О.�до�Бориспільсь�ої�район-

ної�державної�адміністрації�Київсь�ої�об-

ласті,� треті� особи� Бориспільсь�ий

районний� відділ� земельних� рес�рсів

Київсь�ої�області,�Желтов�Ми�ола�Іва-

нович,�про�визнання�недійсними�та�с�а-

с�вання� державних� а�тів� про� право

власності�на�земельні�ділян�и,���с�до-

ве�засідання�на�3.03.2008�ро���на�17.35.

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Ви� маєте� право� подати� до� с�д�

до�ази.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Десятин-

на,�4/6,�с�ддя�Цвір��н�Ю.І.

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

повідомляє�про�ви�ли��до�с�д��в�я�ості�відповіда-

ча�Христофорової�Єв�енії�Леонідівни,�я�а�діє�в

інтересах� своєї� неповнолітньої� донь�и�Христо-

форової�С�маї�М�радівни�по�справі�про�визнан-

ня� втративши� право� �орист�вання� жилим

приміщенням,�останнє�відоме�місце�реєстрації

я�ої:�м.�Київ,�в�л.�П�шиної,�8,��в.�158.

С�дове�засідання�відб�деться�4.03.2008�ро��

о�10.30�в�приміщенні�Святошинсь�о�о�районно-

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

лянсь�а,�142,��аб.�13.�С�ддя�Петрен�о�Н.О.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає�Мітюш�іна�Анатолія�Анатолійо-

вича,�1969�р.н.,�в�с�дове�засідання�по�справі

за�позовом�Мітюш�іної�Людмили�Дмитрівни

до�Мітюш�іна� Анатолія� Анатолійовича� про

розірвання�шлюб�,� я�е� відб�деться� під� �о-

лов�ванням� с�дді�Оздоби�М.О.� 5� березня

2008� ро��� об� 11.00� в� приміщенні� Свято-

шинсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адре-

сою:�м.�Київ,�в�л.�Я��ба�Коласа,�27-А.

С�ддя�М.О.�Оздоба.

Деснянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Горобця�Сер�ія

Івановича,�я�ий�зареєстрований:�м.�Київ,�в�л.

Бальза�а,�55,��в.�244,�в�с�дове�засідання,�я�е

призначено� на� 28.02.2008� ро��� о� 14.00� для

роз�ляд��справи�за���позовом�Димихи�Л.М.�до

Горобця�С.І.� про� позбавлення� бать�івсь�их

прав.� Яв�а� до� с�д�� відповідача� обов'яз�ова,

при�собі�мати�паспорт.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�пр.�Мая�овсь�о�о,

5-в,��аб.�33.

С�ддя�А.Ю.�Корот�их.

Солом'янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що�24�березня�2008�ро���о�10.00

відб�деться� роз�ляд� цивільної� справи�№2-

44-1/08� за� позовом� Ро�ової� Федори

Гаврилівни�до�Ро�ової�Алли�Я�івни,�Ро�ової�На-

талії�Ми�олаївни,�3-ті�особи:�Київсь�е�місь�е��п-

равління�юстиції,�ГБК�"Більшови�-91"�про�виз-

нання�права�власності�в�поряд���спад��вання.

Роз�ляд� справи� відб�деться� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб.�24,�під��олов�ван-

ням�с�дді�С�рип�и�І.М.

В�с�дове�засідання�ви�ли�ається�відповідач

Ро�ова�Наталія�Ми�олаївна,� я�а�проживає�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Доброхотова,�5,��в.�61.

С�ддя��І.М.�С�рип�а.
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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”   
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Ірина КОРОЛЬ,
в. о. оловно о реда тора
сл жби інформації анал
“ТОНІС”:
—Я що йдеться про охано о, то

він повинен перед сім завжди б ти
отовим залишити все й прийти на
допомо , підтриматижін , оли во-
на потреб ватиме цьо о чи по ано
поч ватиметься або ж щось стане-
ться. У та мить для ньо о все має
відходити на др ий план, а залиша-
тися оловним, найважливішим —
щастя і здоров’я оханої. Це справж-
ній чолові , відданий, жертовний. Я -
що ж оворити про чолові ів за а-
лом, вони мають б ти сильними.
Можливо, це в дечом наша вина,
щожін а сьо одні досить емансипо-
вана, пра не самостійності. Але во-
на має дозволити чолові ові б ти
м жчиною! А я що він неправий, не-
хай завжди знайде сили... визнати
свою неправот . Мені д же потала-
нило, і я щаслива, що мій чолові
мене в сьом підтрим є!

О сана КАРАВАНСЬКА,
дизайнер:
— Ідеальний той чолові , я ий

надійний. Це най оловніше, причо-

м надійність не виховаєш, це при-
роджена риса — вона або є, або її
немає. Я що ж надійності бра є,
тоді жін а, звичайно, ш ає щось
хороше інше. На моє пере онання,
не лише в У раїні, а й ожній дер-
жаві оловним завданням чолові а
є одр ження і виховання дітей.

Лілія ПІДКОПАЄВА,
олімпійсь а чемпіон а,
президент фонд
“Здоров’я по олінь”:
— Кожний чолові перед сім по-

винен навчитися ділитися із с -
спільством тим, що має. Не жити я
споживач, а більше віддавати ін-
шим. Займатися доброчинністю,
я сь частин життя присвяч вати
спорт — заради здоров’я раїн-
сь ої нації. Він має знайти свою
др половин й свідом частин
життя присвятити сім’ї. Не заб ва-
ти і про льт рне та д ховне зба-
ачення — хоча б на свята і в неді-
лю відвід вати цер в , знайти свій
шлях до вн трішньо о дос онален-
ня. Я пере онана, що всі ми повин-
ні об’єднати з силля заради бла о-
пол ччя раїнсь ої нації.

Êîæåí ÷îëîâ³ê 
ó íàø³é êðà¿í³ ïîâèíåí...

Петро Симонен о, народний деп тат,
лідер Ком ністичної партії У раїни:
— У мене щонайменше 100 тисяч та их людей —

членів нашої партії. З ними не тіль и розвід , а й на-
ба ато далі можна ходити.

Анатолій Матвієн о, народний деп тат
НУ—НС (УРП “Собор”)
— Пра тично з сіма членами Центрально о прово-

д —Ма симом Стріхою, Сер ієм Комісарен ом, Оле -
сандром Бондарем, Анатолієм Т ач ом та з ба атьма
іншими однопартійцями. Ми вже та себе випроб ва-
ли, що, дай Боже, можна податися хоч на рай світ .

Ганна Герман, народний деп тат
“Партії ре іонів”:
—Моя баб ся любила та при аз : “Не знає ніхто,

тіль и ти і я, і півсела”, том зроз міло, що пішла б сама.

Дмитро Корчинсь ий,
лідер партії “Братство”:
— Зі своїми др зями з “Братства” я пішов би не прос-

то розвід , а й онтррозвід .

Павло Г дімов, ерівни мистець о о центр
“Г дімов арт прое т”:
— З добре перевіреними др зями, приміром, Оле -

сандром Ляпіним та Анною Ковальовою. То намертво
перевірені люди, і ми вже не раз ходили розвід и.

Володимир Циб ль о,
письменни :
— Нині ле ше с азати, з им би не пішов — то лю-

ди з іншо о політично о табор або за природою своєю
антиінтеле т альні. Я вихов вався в інтернаті. Там
розвід доводилося ходити — то батон в расти, то
пач печива, тоді це вважалося еройством.

Ірма Віт овсь а, а триса (Леся з серіал
“Леся+Рома”):
— Не сама, з ба атьма др зями.

Оль а, соліст а рт
“Гавана”:
— Мене вза алі не можна п с ати розвід , бо ле -
о можна під пити різними солодощами і речами, я і
я люблю. Я дівчина несерйозна і довірлива.

Ç êèì áè âè ï³øëè ó ðîçâ³äêó?

Êèÿíè ââàæàþòü, 
ùî êîæåí ÷îëîâ³ê
ìàº áóòè áàòüêîì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ïîñàäèòè äåðåâî, ïîáóäóâàòè áóäèíîê, âèðîñòèòè ñèíà — 38 %
2. Çàðîáëÿòè áàãàòî ãðîøåé — 22 %
3. Çðîáèòè âñå ìîæëèâå, ùîá äî 27 ðîê³â íå ïîïàäàòèñÿ äî â³éñüê-

êîìàòó — 19 %
4. Â³ääàòè áîðã Áàòüê³âùèí³, â³äñëóæèâøè â àðì³¿! — 12 %
5. Âçàãàë³ í³êîìó í³÷îãî íå âèíåí — 9 %

Â³í óðÿòóâàâ Êðàê³â
Êèÿíèí, ãåíåðàë-ìàéîð ó â³äñòàâö³ ªâãåí 
Áåðåçíÿê — ïðîòîòèï ëåãåíäàðíîãî “ìàéîðà Âèõîðà”
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У неділю енерал-майор
відставці Єв енові Бе-

резня виповниться 94. В
У раїні та Польщі йо о
знають я аса радянсь ої
розвід и, отрий став про-
тотипом іношно о "майо-
ра Вихора". В історію вій-
шов я рятівни Кра ова.
"Хрещати " вітає Єв ена
Березня а з днем наро-
дження, зичить йом здо-
ров'я, дов их літ життя.

Ïðî ªâãåíà Áåðåçíÿêà íàïèñà-
íî äåñÿòêè êíèã, â³äçíÿòî ê³ëîìåò-
ðè äîêóìåíòàëüíèõ ñòð³÷îê. Çàãàëü-
íèé òèðàæ ò³ëüêè éîãî á³îãðàô³÷-
íîãî òâîðó “Îïåðàö³ÿ “Ãîëîñ”,
“Ïàðîëü Dum spero...” (ãàñëî “Ïî-
êè äèõàþ — ñïîä³âàþñÿ” áóëî ïà-
ðîëåì éîãî ðîçâ³äãðóïè) ñÿãàº äâîõ
ì³ëüéîí³â. Àëå â³äîìèì â³í ñòàâ çà-
âäÿêè ïîâ³ñò³, à çãîäîì ³ ô³ëüìó
“Ìàéîð Âèõîð”. Ùîïðàâäà, ç³çíà-
òèñÿ äðóçÿì ³ çíàéîìèì, ùî íà åê-
ðàí³ éäåòüñÿ ïðî íüîãî, çì³ã íå îä-
ðàçó. Ðîçïîâ³â ëèøå ï³ñëÿ òîãî, êî-
ëè éîãî ³ì’ÿ ðîçñåêðåòèëè.

Äî ñëîâà, êð³ì äåñÿòê³â âèñî-
êèõ ðàäÿíñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ íà-
ãîðîä, éîìó ï’ÿòîìó â íàø³é äåð-
æàâ³ ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîÿ
Óêðà¿íè. Çàãàëîì æå âåñü “³êîíî-
ñòàñ” (13 îðäåí³â, 20 ìåäàëåé)
“á³éöÿ íåâèäèìîãî ôðîíòó” âà-
æèòü ïîíàä ÷îòèðè ê³ëîãðàìè.
ªâãåí Áåðåçíÿê ðîçïîâ³â, ùî â
îñíîâó ô³ëüìó ïîêëàäåíî ðåàëü-
í³ ïîä³¿, ÿê³ â³äáóëèñÿ ï³ä ÷àñ âè-
êîíàííÿ ñïåöîïåðàö³¿ â Êðàêîâ³.
Çàãàëîì â³í ïðèãàäàâ ï³âòîðà äå-
ñÿòêà âèïàäê³â, êîëè éîãî æèòòÿ
áóëî çà ñåêóíäó, çà ì³ë³ìåòð â³ä
ñìåðò³.

Íàâ³òü ó 94 ðîêè ãåíåðàë-
ìàéîð Áåðåçíÿê çàëèøàºòüñÿ áà-
äüîðèì, íàñê³ëüêè òî ìîæëèâî.
Éîãî ïàì’ÿò³ ìîæíà ëèøå ïîçàç-
äðèòè, ÿê ³ ïî÷óòòþ ãóìîðó. Ïàí

Áåðåçíÿê êàæå, ùî â³äçíà÷àº ëè-
øå êðóãë³ äàòè, þâ³ëå¿, à â íåä³-

ëþ çáåðóòüñÿ ò³ëüêè ð³äí³ — ñèí,
íåâ³ñòêà, îíóêè
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Кожен чоловік у нашій
країні повинен...

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—4°Ñ, âíî-
÷³ —3...—5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó
âäåíü —2...—4°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàé-
íüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—5°Ñ.

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

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Навіть свої майже 94 ро и Єв ен Березня отовий піти розвід
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