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МИСТЕЦТВО СПОЮВАННЯ ПАННИ
“Хрещати ” продовж є п блі ації 25 есе
про охання. Сьо одні пропон ємо вашій
вазі ре омендації Юрія Виннич а

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà 
íàâ³äàëàñü äî òèãð³â
Êè¿âñüêèé çîîïàðê ÷åêàº íà ïîçèòèâí³ çì³íè

Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора иївсь а місь а влада офіційно відре-
оменд вала ромадсь ості та представни-
ам ЗМІ ново о енерально о дире тора КП
"Київсь ий зоопар ". Ним стала олишній е-
рівни столично о Центр ідентифі ації тва-
рин Світлана Берзіна. Саме на неї КМДА по-
ладає вели і надії щодо поліпшення стан
за лад та приведення йо о відповідність з
європейсь ими стандартами.

ßê ïîâ³äîìèëà ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ó çîîïàðêó çà-
ñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ç

ïðèõîäîì íîâîãî êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà òóò ïðàöþ-
âàòèìóòü âèíÿòêîâî âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³, âêëþ-
÷àþ÷è ñï³âðîá³òíèê³â ³íøèõ çîîïàðê³â Óêðà¿íè, à òàêîæ
ïðåäñòàâíèê³â ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè. “Òàêèì ÷èíîì ìè
ïëàíóºìî ïîäîëàòè âñ³ ïðîáëåìè, ùî ³ñíóþòü ùå ç ÷àñ³â
ä³ÿëüíîñò³ ïîïåðåäí³õ êåð³âíèê³â çàêëàäó, òà ïåðåòâîðè-
òè éîãî íà ì³ñöå, êîòðå â³äïîâ³äàòèìå ñòàíäàðòàì ºâðî-
ïåéñüêî¿ ñòîëèö³”,— ñêàçàëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàðàç³ âæå â³äïðàâëåíî îô³ö³éíèé ëèñò
ôàõ³âöÿì ç ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ çîîïàðê³â ³ç ïðîïîçè-
ö³ºþ äîëó÷èòèñÿ äî ñï³âïðàö³ ó â³äíîâëåíí³ çàêëàäó òà ðî-
áîòè ³ç òâàðèíàìè, ÿêèõ òóò óòðèìóþòü. Êð³ì òîãî, ïëà-
íóþòü ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç íåçàëåæíèõ åêñïåðò³â âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè, ÿê³ ïåðåâ³ðÿòü ñòàí çäîðîâ’ÿ âñ³õ çâ³-
ð³â ³ ïòàõ³â. “Òàêîæ ³ç çîîïàðêó ïðèáåðóòü óñ³ çàêëàäè òîð-
ã³âë³ é ðåñòîðàö³¿ òà ðîçâàæàëüí³ àòðàêö³îíè. Ìè çðîáè-

ìî çîîïàðê ïðèðîäîîõîðîííîþ çîíîþ”,— íàãîëîñèëà çà-
ñòóïíèê ìåðà.

ßê ïîâ³äîìèëà ñâîºþ ÷åðãîþ íîâèé äèðåêòîð çîîïàð-
êó Ñâ³òëàíà Áåðç³íà, ñèñòåìó ðîáîòè çàêëàäó êàðäèíàëü-
íî çì³íÿòü. Âîíà ñòàíå ïðîçîðîþ é äîñòóïíîþ äëÿ âñ³õ.
Òóò çíîâó çàïðàöþº çîîòåõí³÷íà ðàäà, à äî êîíòðîëþ çà
ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà çàëó÷àòü ïðåäñòàâíèê³â åêîëî-
ã³÷íèõ òà ïðèðîäîîõîðîííèõ îðãàí³çàö³é ³ äåðæàâíî¿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿.

Ó ïëàíàõ çîîïàðêó — â³äíîâëåííÿ òà ðåêîíñòðóêö³ÿ
ïðèì³ùåíü äëÿ óòðèìàííÿ òâàðèí. Îñîáëèâî¿ óâàãè íà-
äàäóòü çâåäåííþ ïàâ³ëüéîí³â äëÿ ëþäèíîïîä³áíèõ ìàâï,
à òàêîæ ñëîí³â, áóä³âíèöòâî ÿêèõ ðîçïî÷àëîñÿ ùå ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó, îäíàê ç íåâ³äîìèõ ïðè÷èí ³ äîñ³ íå çàâåð-
øåíå. 

За інчення на 5-й стор.
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Ñüîãîäí³ ïîíîâëþþòüñÿ çàíÿòòÿ ó ñòî-
ëè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëà-
äàõ. Ïðîäîâæóâàòè êàðàíòèí ÷åðåç çàõâî-
ðþâàí³ñòü íà ãðèï, çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî
äåðæñàíë³êàðÿ Êèºâà ²ðèíè Êîçëîâî¿, óæå
íåìàº ïðè÷èí. “Ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì
òèæíåì ê³ëüê³ñòü øêîëÿð³â, ùî çàõâîð³ëè,
çìåíøèëàñÿ á³ëüø í³æ ó ï³âòîðà ðàçó,—
ñêàçàëà âîíà.— Òàê, ÿêùî äâà òèæí³ òîìó
â ì³ñò³ áóëî 7471 õâîðèé, òî íà ìèíóëî-
ìó — òðîøêè á³ëüøå ÷îòèðüîõ ç ïîëîâè-
íîþ òèñÿ÷. Çíèæóºòüñÿ çàõâîðþâàí³ñòü ñå-
ðåä óñ³õ â³êîâèõ ãðóï äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ,
çðîñòàííÿ æ ðåºñòðóºòüñÿ âèíÿòêîâî ñåðåä
äîðîñëèõ”. Ó á³ëüøîñò³ îáëàñíèõ öåíòð³â
Óêðà¿íè êàðàíòèí ïðîäîâæèëè äî 3 áåðåç-
íÿ

Ó ìåòðî
ïîñòàâëÿòü 
ñèãíàë³çàö³þ

Íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó ï³äâèùàòü ð³-
âåíü áåçïåêè. Ïðî öå ðîçïîâ³ëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ ï³äïðèºìñòâà. Ïðèì³ðîì, “Áîðèñ-
ï³ëüñüêó” îáëàäíàþòü îõîðîííîþ ñèãíàë³-
çàö³ºþ. Ì³æ êîë³ÿìè â³ä “Ë³âîáåðåæíî¿”
äî “Ã³äðîïàðêó” äîäàòêîâî ïîñòàâëÿòü îãî-
ðîæ³ ç êîëþ÷îãî äðîòó. Ùå íà 12 âåíòèëÿ-
ö³éíèõ ê³îñêàõ âñòàíîâëÿòü ñïîâ³ùóâà÷³ ðó-
õó íà ì³êðîïðîöåñîðàõ. Ïëàíóþòü òàêîæ
çàì³íèòè îäíîáàð’ºðí³ ïðèñòðî¿ ïðîõîäó â
òóíåëü íà äâîáàð’ºðí³. Ï³äïðèºìñòâî âæè-
âàº âñ³õ çàõîä³â, àáè çàïîá³ãòè ïðîíèêíåí-
íþ ñòîðîíí³õ ëþäåé ó òåõí³÷í³ ïðèì³ùåí-
íÿ. Ç ïî÷àòêó íîâîãî ðîêó â÷èíèòè ñàìî-
ãóáñòâî ó ìåòðî ñïðîáóâàëè ÷åòâåðî. Îñòàí-
í³é âèïàäîê ñòàâñÿ íà ñòàíö³¿ “Âîêçàëüíà”
25 ëþòîãî, êîëè ï³ä ïîòÿã êèíóëàñÿ 22-ð³÷-
íà ñòóäåíòêà

Òàðèôè íà ãàç, 
ñâ³òëî òà âîäó
íå ï³äâèùàòü

Íà ïîãàøåííÿ ð³çíèö³ â òàðèôàõ çà âî-
äó òà ñâ³òëî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïëàíóþòü
âèä³ëèòè 296 ìëí ãðí. Á³ëüøó ÷àñòèíó êîø-
ò³â â³äøêîäóþòü “Êè¿âåíåðãî”, 46 ìëí ïå-
ðåðàõóþòü “Êè¿ââîäîêàíàëó”. Ïðî öå ðîç-
ïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. “Ïðîáëåìà â òîìó,
ùî íèí³øí³ òàðèôè íå º åêîíîì³÷íî îá-
´ðóíòîâàíèìè. Òîìó é ïîã³ðøóºòüñÿ ô³íàí-
ñîâà ñèòóàö³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàëó” òà “Êè-
¿âåíåðãî” — âîíè íå îòðèìóþòü ó ïîâíî-
ìó îáñÿç³ ð³çíèöþ ç áþäæåòó. Çàïåâíÿþ,
ùî äî íàñòóïíîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
ñèòóàö³ÿ â ñòîëèö³ ñòàá³ë³çóºòüñÿ, é êèÿíè
îòðèìóâàòèìóòü ïîñëóãè â÷àñíî òà â ïî-
òð³áíîìó îáñÿç³,— çàïåâíèâ ïàí Ãîëóá÷åí-
êî.— Í³ÿêîãî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â äëÿ íà-
ñåëåííÿ ó íàñòóïíîìó ðîö³ íå ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ”. Òèì ÷àñîì Óïðàâë³ííÿ ç ö³íîâî¿ ïî-
ë³òèêè ðîçãëÿäàº ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùåííÿ
ïëàòè çà â³äïîâ³äí³ ïîñëóãè ç ï³äïðè-
ºìñòâ

Àíîíñ
Сьо одні на сайті азети “Хрещати ” за під-

трим и видань “У раїнсь а столиця” та “Ве-
чірній Київ” відб деться інтернет- онферен-
ція з начальни ом Головно о правління з пи-
тань захист прав споживачів Анатолієм Г -
дзієм. Запитання можна надсилати за адре-
сою http://kreschatic.kiev.ua/chat/.

28 люто о Спеціалізована державна подат-
ова інспе ція м. Києві по роботі з вели и-
ми платни ами подат ів проводить семінар.
Об оворюватим ть особливості сплати видів
подат ів, зборів (обов’яз ових платежів)
2008 році. Захід триватиме з 11.00 до 16.30
Кон рес-холі ДПА на Львівсь ій площі, 8.

На семінарі план ють висвітлити питання за-
стос вання норм чинно о подат ово о за о-
нодавства з подат на приб то , подат на
додан вартість, подат з доходів фізичних
осіб, рес рсних, рентних платежів. Роз ляда-
тим ть та ож питання плати за землю та шля-
хи розв’язання спорів між платни ами і ор-
анами ДПС с дах

Øêîëè 
â³äêðèëè 
ï³ñëÿ êàðàíòèíó

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Лео-
нід Черновець ий про-
омент вав появ аз
Президента щодо по-
ліпшення інфрастр т -
ри столиці. За словами
Київсь о о місь о о о-
лови, цей до мент за-
почат ов є спільн і
плідн робот иївсь ої
влади та Кабінет
Міністрів.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
âèñëîâèâ ñâîþ äóìêó ùîäî
óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Â³êòîðà Þùåíêà ïðî ïîë³ï-
øåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè ñòî-
ëèö³, âèäàíèé íàïåðåäîäí³.

“Ìè â³òàºìî óêàç Ïðåçè-
äåíòà, ñïðÿìîâàíèé íà ïî÷à-
òîê ñï³ëüíî¿ ³ ïë³äíî¿ ðîáîòè
êè¿âñüêî¿ âëàäè òà Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â. Ìè áóäóºìî ³ ðå-
êîíñòðóþºìî ³íôðàñòðóêòóðí³
îá’ºêòè íàñàìïåðåä äëÿ æè-
òåë³â ì³ñòà, à âæå ïîò³ì — äëÿ
ãîñòåé ñòîëèö³ òà ³íîçåìö³â.
Íàøà ìåòà — äîâåñòè ÿê³ñòü
æèòòÿ êèÿí äî ºâðîïåéñüêîãî
ð³âíÿ. ² êè¿âñüêà âëàäà î÷³êóº,
ùî é Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ñòàíå
íà ïîçèö³þ êîíñòðóêòèâíî¿
ðîáîòè äëÿ âèêîíàííÿ öüîãî
çàâäàííÿ”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

“Çàâäàííÿ ñòîñîâíî ïîë³ï-
øåííÿ é ðîçâèòêó ñòîëè÷íî¿
³íôðàñòðóêòóðè, ÿê³ âèçíà÷èâ
ó ñâîºìó óêàç³ Ïðåçèäåíò,
êè¿âñüêà âëàäà âæå âèêîíóº.
Ìè î÷³êóºìî òàêèõ æå êðîê³â
³ ç áîêó Êàáì³íó. ß âæå êà-
çàâ, ùî óðÿäîâ³ ÷àñ ïîâåðíó-

òèñÿ íà êè¿âñüêó çåìëþ ³ ñåð-
éîçíî çàéíÿòèñÿ ïèòàííÿìè
ïîêðàùåííÿ æèòòÿ êèÿí ³
ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà. À öå ìîæëèâî ò³ëüêè òî-
ä³, êîëè âèùà âèêîíàâ÷à âëà-
äà ïî÷íå ö³êàâèòèñÿ ðåàëü-
íèìè, à íå íàäóìàíèìè
ïðîáëåìàìè”, — çàóâàæèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Çà ñëîâàìè ìåðà Êèºâà,
âàæëèâèì ìîìåíòîì º òå, ùî
Â³êòîð Þùåíêî çâåðíóâ óâà-
ãó íà îáîâ’ÿçêîâó ó÷àñòü Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â ó ðåàë³çàö³¿ ñòî-
ëè÷íèõ ïðîåêò³â. Ìîæëèâî,
äëÿ âèðîáëåííÿ ³ êîîðäèíàö³¿

ä³é ç âèêîíàííÿ óêàçó Ïðåçè-
äåíòà ïîòð³áíî áóäå ñòâîðèòè
êîëåã³àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî
óâ³éøëè á ïðåäñòàâíèêè Êàá-
ì³íó ³ êè¿âñüêî¿ âëàäè.

“Óæå óõâàëåíî ì³ñüê³ ïðî-
ãðàìè ç áóä³âíèöòâà íîâèõ ³
ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ ë³í³é
ìåòðîïîë³òåíó, øâèäê³ñíîãî
òðàìâàþ, îíîâëåííÿ ³ ìîäåð-
í³çàö³¿ ðóõîìîãî ñêëàäó ì³ñü-
êîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó. Öå ³ ïðèäáàííÿ ñó÷àñíèõ
òðàìâà¿â, òðîëåéáóñ³â, àâòî-
áóñ³â òà âàãîí³â ïî¿çä³â ìåò-
ðîïîë³òåíó, ³ ñïîðóäæåííÿ
íîâèõ òðàíñïîðòíèõ ðîç-

â’ÿçîê, äîð³ã, íàçåìíèõ òà
ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, ³ âïðî-
âàäæåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ
ñèñòåì óïðàâë³ííÿ äîðîæí³ì
ðóõîì”,— ðîçïîâ³â Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Çà ñëîâàìè ìåðà Êèºâà, Êà-
á³íåò Ì³í³ñòð³â íå áðàâ ó÷àñ-
ò³ àí³ â ðîçðîáëåíí³, àí³ â ðå-
àë³çàö³¿ öèõ ïðîãðàì. “Ñïîä³-
âàþñÿ, óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè ñòàíå äîñòàòíüîþ ï³äñòà-
âîþ äëÿ òîãî, ùîá Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â ïî÷àâ ïðàöþâàòè íà
áëàãîïîëó÷÷ÿ êèÿí ðàçîì ç
ìîºþ êîìàíäîþ”, — ñêàçàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Êðîê íàçóñòð³÷
Ìåð Êèºâà î÷³êóº â³ä Êàáì³íó âèêîíàííÿ ïîëîæåíü óêàçó
Ïðåçèäåíòà

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Незабаром Київ та Рим обмі-
няються пам'ятни ами видатним
діячам: безпосередньо в одном
із с верів столиці У раїни
з'явиться постамент Данте Алі '-
єрі. Учора для вирішення цьо о
питання та нала одження дво-
сторонніх відносин з Києвом за-
вітав Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол Італійсь ої Респ блі-
и в У раїні П'єтро Джованні
Доннічі.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîâ³â çóñòð³÷ ç Íàä-
çâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì ²òà-
ë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Ï’ºòðî
Äæîâàíí³ Äîíí³÷³. Öå áóëà ïåðøà ó öüî-
ìó ðîö³ çóñòð³÷ ìåðà ç ïðåäñòàâíèêîì ö³º¿
êðà¿íè. ßê ïîâ³äîìèâ ïåðåä ïî÷àòêîì
ðîçìîâè Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, çàâäÿêè
ñï³âïðàö³ äâîõ ñòîð³í íåçàáàðîì ó ñòîëè-
ö³ Óêðà¿íè â îäíîìó ³ç ñêâåð³â ç’ÿâèòüñÿ
ïîñòàìåíò Äàíòå Àë³ã’ºð³.

ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”, ó ëèñòîïà-

ä³ 2007 ðîêó Ôàá³î Ôàáðè çàâåðøèâ äèï-
ëîìàòè÷íó ì³ñ³þ â Óêðà¿í³, ³ íà éîãî ì³ñ-
öå áóëî ïðèçíà÷åíî Ï’ºòðî Äæîâàíí³
Äîíí³÷³. Òîä³ âïåðøå îáãîâîðþâàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü îáì³íó ïàì’ÿòíèêàìè âèäàòíèì
ä³ÿ÷àì.

Çà ñëîâàìè Íàäçâè÷àéíîãî ³ Ïîâíî-
âàæíîãî Ïîñëà ²òàë³¿ â Óêðà¿í³, Êè¿â äó-
æå ãàðíå ì³ñòî ç âåëèêîþ ³ñòîð³ºþ. Òîæ
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìîæíà î÷³êóâàòè íî-
âîãî ðîçâèòêó âçàºìîâèã³äíèõ â³äíîñèí
ì³æ ì³ñòàìè-ïàðòíåðàìè

Ðèì òà Êè¿â çíàéøëè
ñï³ëüíó ìîâó
Ì³æ ì³ñòàìè-ïàðòíåðàìè íàì³÷àºòüñÿ íîâèé ðîçâèòîê 
âçàºìîâèã³äíèõ â³äíîñèí
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Æîäíà ñêàðãà íå çàëèøèòüñÿ áåç óâàãè
Ïîîá³öÿâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³ä ÷àñ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðî-
â³â îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí.
Ç íàáîë³ëèì äî Êîëîííî¿ çàëè
ìåð³¿ ïðèéøëè äåñÿòêè êèÿí.
Íàéá³ëüøå âîíè ñêàðæèëèñÿ íà
íåçàäîâ³ëüíó ðîáîòó êîìóíàëüíè-
ê³â, ÷åðåç ùî â äåÿêèõ áóäèíêàõ
íåìàº ãàðÿ÷î¿ âîäè ÷è òåïëà.

Ó ìåøêàíö³â îäíîãî ç áóäèí-
ê³â íà ïðîñïåêò³ Êîðîëüîâà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè ç íàäëèøêîì, ùîïðàâ-
äà, â ï³äâàë³. Ðàéîííà äåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ íå ðåàãóº íà çàÿâè. Â
á³ëüøîñò³ æ êâàðòèð âñ³ ñò³íè
âêðèëèñÿ öâ³ëëþ. Ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ïåòðî Ö³í-
íèê ò³ëüêè ï³ñëÿ âòðó÷àííÿ ìåðà

ïîîá³öÿâ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó.
Íà äðóãîìó ì³ñö³ ï³ñëÿ êîìóíàëü-
íèõ áóëè ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ñî-
ö³àëüíèì æèòëîì. Óæå ïîíàä 20
ðîê³â ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ ç äðóæè-
íîþ âèíàéìàº êâàðòèðó ï³äïîë-
êîâíèê-àôãàíåöü, ó÷àñíèê ë³êâ³-
äàö³¿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ Îëåêñàíäð Öèáóëüêî. Ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî ñïðàâà â íüîãî äåùî
çàïëóòàíà. Àäæå ñïî÷àòêó â³í ñòî-
ÿâ ó ÷åðç³ ÿê âåòåðàí, à çãîäîì ïå-
ðåéøîâ ó ³íøó, ÿê ÷îðíîáèëåöü.
Êâàðòèðíå æ ïèòàííÿ ö³º¿ êàòå-
ãîð³¿ íàñåëåííÿ âèð³øóþòü íà
äåðæàâíîìó ð³âí³. Òà ïîïðè öå
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó÷èâ
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ äîïîìîãòè ö³é
ëþäèí³.

Íåïðîñòà ñèòóàö³ÿ ³ â îäèíîêî¿
ìàòåð³ ïàí³ Îëüãè, êîòðà ñàìà âè-
õîâóº òÿæêîõâîðó äèòèíó. “Îò-
ðèìóþ 700 ãðí çàðïëàòè, áî ïî-
ñò³éíî íå ìîæó ïðàöþâàòè, òà ùå
ïåíñ³þ ïî ³íâàë³äíîñò³ çà äèòè-
íó,— ðîçïîâ³ëà æ³íêà.— Öüîãî
ÿâíî íå âèñòà÷àº â íàø ñêðóòíèé
÷àñ”. Ïîñï³ëêóâàâøèñÿ ç æ³íêîþ,
ìåð ç’ÿñóâàâ, ùî ïî äîïîìîãó âî-
íà çâåðòàºòüñÿ âïåðøå. Òîìó âæå
íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ¿¿ ïðèéìå
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà, êîòðà îï³êóºòüñÿ ïè-
òàííÿìè ìåäèöèíè. Ïàí³ Îëüãà
ìàº øàíñ îòðèìàòè ðåàëüíó äî-
ïîìîãó. ×èìàëî ñêàðæèëèñÿ êè-
ÿíè é íà ñòàí áëàãîóñòðîþ áó-
äèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é. Â îäíèõ, ùî ìåøêàþòü íà
âóë. Ôðóíçå, ï³ñëÿ ðåìîíòó ïî-
òð³áíî âæå ðîáèòè íîâèé, â ³í-
øèõ ïîñò³éíî òå÷å äàõ ÷è çàì³ñòü
àñôàëüòó ó äâîð³ ñóö³ëüí³ ÿìè.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé òóò æå äàâàâ
äîðó÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíèì ïðà-
ö³âíèêàì, ùîá çà òèæäåíü ÷è ì³-
ñÿöü, çàëåæíî â³ä ñêëàäíîñò³,
ïðîáëåìè áóëî ðîçâ’ÿçàíî. “Âè
ïðèõîäüòå äî íàñ ç³ ñâî¿ìè íåãà-
ðàçäàìè, á³äàìè, ³ ìè çàâæäè âàñ

ïî÷óºìî, äîïîìîæåìî,— çàïåâ-
íèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.—
Æîäíà ñêàðãà íå çàëèøèòüñÿ áåç

óâàãè. ¯õ óñ³ çàïðîòîêîëþþòü ³
ïåðåäàäóòü äëÿ âèâ÷åííÿ òà çàëà-
ãîäæåííÿ”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Нинішньо о ро на б -
дівництво об'є тів за
про рамою під отов и до
Євро-2012 передбачено
понад 13 млрд рн. Кош-
ти спрям ють на спор -
дження Подільсь о-Вос-
ресенсь о о мостово о
переход , метрополітен
в напрям Терем ів, ре-
онстр цію Мос овсь ої
площі. Про це та інше
"Хрещати " розповів
перший заст пни оло-
ви КМДА Анатолій Гол б-
чен о.

— Ãîëîâíîþ ïåðåïîíîþ íå ò³ëü-
êè äëÿ ì³ñòà, à é äëÿ äåðæàâè äîâ-
ãî áóâ íåäîáóäîâàíèé òîðãîâåëü-
íî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ “Òðî-
¿öüêèé”. Çäàºòüñÿ, öþ ïðîáëåìó
âðåøò³-ðåøò âäàëîñÿ âèð³øèòè?

— Çàêðèòè öå ïèòàííÿ ìè çìî-
æåìî ëèøå òîä³, êîëè îá’ºêò çíå-
ñóòü. Ùîïðàâäà, âñ³ ð³øåííÿ ùî-
äî “Òðî¿öüêîãî” íàðàç³ ïðèéíÿ-
òî. ª Óêàç Ïðåçèäåíòà, äîðó÷åí-
íÿ îðãêîì³òåòó, ï³äïèñàíî ìåìî-
ðàíäóì. Äåìîíòóâàòè íåäîáóäîâó
ñêîð³ø çà âñå áóäå òà ñòðóêòóðà,
ÿêà ¿¿ çâîäèëà, òîáòî “Êè¿âìåòðî-
áóä”. Ïëàòíèêîì çà ö³ ðîáîòè âè-
çíàíî êîìïàí³þ-çàáóäîâíèêà,
òîáòî “Þäæèí”. Ñòîëè÷íà æ âëà-
äà ðîçðàõîâóâàòèìåòüñÿ ç ³íâåñòî-
ðîì çà âèòðàòè íà çíåñåííÿ îá’-
ºêòà. ßêùî êîæåí âèêîíóâàòèìå
âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ, òî, ãà-
äàþ, äî ïåðøîãî ëèïíÿ âäàñòüñÿ
çàêðèòè öå ïèòàííÿ.

— Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ³ç çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â äîðó÷åíî çíàé-
òè ä³ëÿíêè ÿê êîìïåíñàö³þ

“Þäæèíó” çà çáèòêè. ×è çíàé-
øëè ¿ì ì³ñöå äëÿ íîâîãî áóä³â-
íèöòâà?

— Ó íàñ º ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâ-
íî áóä³âíèöòâà ñòàä³îíó. Äóìà-
ºìî, çàëó÷èìî äî öüîãî é
“Þäæèí” òà çàïðîïîíóºìî ä³-
ëÿíêè íåïîäàë³ê. Ïåðåêîíàíèé,
ùî áóä³âíèöòâî â òàêîìó ì³ñö³
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ çà-
êëàä³â — ñïðàâà ïðèáóòêîâà,

ÿêà ¿ì äî òîãî æ êîìïåíñóº é
âèòðàòè.

— ßê³ ïåðøî÷åðãîâ³ êðîêè ñòî-
ñîâíî îðãàí³çàö³¿ ªâðî-2012 ïå-
ðåäáà÷åíî çðîáèòè âæå íèí³øíüî-
ãî ðîêó?

— 2008 ð³ê ìàº ô³íàíñîâ³ ðå-
ñóðñè òà â³äïîâ³äí³ ãðàô³êè âèêî-
íàííÿ ðîá³ò. Ñåðåä íèõ º ï³äãî-
òîâ÷³ òà ðîçïî÷àò³ ê³ëüêà ðîê³â
òîìó, ÿê³ ïîòðàïèëè äî ïðîãðàìè

ïî ªâðî-2012. Äî íèõ íàñàìïå-
ðåä íàëåæàòü Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðå-
ñåíñüêèé ìîñòîâèé ïåðåõ³ä, Ìîñ-
êîâñüêà ïëîùà, áóä³âíèöòâî ìåò-
ðîïîë³òåíó äî ñòàíö³¿ “Âàñèëü-
ê³âñüêî¿”. Íàïðèêëàä, íà ñïîðó-
äæåííÿ ìîñòà çàïëàíîâàíî ìàé-
æå 900 ìëí ãðí, íà ìåòðî — 
1 ìëðä 400 òèñ. ãðí, íà ïðîêëà-
äàííÿ äðóãî¿ íèòêè êàíàë³çàö³é-
íîãî êîëåêòîðà — 200 ìëí ãðí òà
ìàéæå 100 ìëí ãðí íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³. Çà-
ãàëîì æå ïðîòÿãîì 2008-ãî íà
ï³äãîòîâêó äî ªâðî-2012 ìàþòü
âèòðàòèòè 13 ìëðä ãðí, çîêðåìà
ç äåðæàâíîãî áþäæåòó 3,2 ìëðä
ãðí, ç ì³ñöåâîãî — 2,6 ìëðä ãðí,
ç ³íøèõ äæåðåë — â³ä 6,5 äî 7
ìëðä ãðí.

— ßê áè âè íàçâàëè 2008-é? Ðî-
êîì ñòàðòó, ðîçãîíó äî ªâðî-2012?

— Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ðîçïî-
÷àòè ðîáîòè ìè ìîãëè ùå òîð³ê ³
çíà÷íî ë³ïøå á ñïðàöþâàëè. Òà
çàâàäèëà ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ. ßê-
ùî ãîâîðèòè îá’ºêòèâíî, òî âî-
íà é íàðàç³ íå äîñèòü ñïðèÿòëè-
âà, òîìó ïðîáëåì âèñòà÷àº. Ãà-
äàþ, ùî âñ³, õòî ïåðåéìàºòüñÿ
ï³äãîòîâêîþ äî ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè ç ôóòáîëó, ïîâèíí³ óñâ³äî-
ìèòè, ùî ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ ïî-
òð³áíî â³äîêðåìèòè â³ä ï³äãîòîâ-
÷èõ ðîá³ò ³ âèêîíóâàòè ñâî¿ îáî-
â’ÿçêè.

— ßêà ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîïîìî-
ãà äåðæàâè ì³ñòó íà ïî÷àòêîâ³é
ñòàä³¿?

— Íàðàç³ çàâåðøóþòü ðîçðîáêó
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè. Ïîïåðåä-
í³é óðÿä ïðèéíÿâ íèçêó ïîñòà-
íîâ, çîêðåìà ùîäî äåðæàâíî¿ ö³-
ëüîâî¿ ïðîãðàìè, äîðó÷åíî ï³äãî-
òóâàòè ðåã³îíàëüíó òà ì³í³ñòåðñüê³
ãàëóçåâ³. Íèí³øí³é óðÿä óñå öå
îá’ºäíàâ ³ ñòâîðèâ êîìïëåêñíó
ïðîãðàìó ç ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³î-
íàòó. Íàðàç³ ¿¿ ïîãîäæóþòü ç óñ³-
ìà ì³í³ñòåðñòâàìè ³ â³äîìñòâàìè

³ íà íàéáëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ óðÿ-
äó ðîçãëÿíóòü. Âîíà ñêëàäàòè-
ìåòüñÿ ç òðüîõ ï³äïðîãðàì: äåð-
æàâíî-ö³ëüîâî¿, ãàëóçåâî¿ ì³í³ñ-
òåðñüêî¿ ³ ðåã³îíàëüíî¿ (çà ðàõó-
íîê ì³ñüêîãî áþäæåòó). ×åòâåð-
òîþ ñêëàäîâîþ º ³íâåñòèö³éí³
êîøòè. Äëÿ Êèºâà òàêà êîìïëåêñ-
íà ïðîãðàìà êîøòóâàòèìå ìàéæå
80 ìëðä ãðí çà ÷îòèðè ðîêè.

— ×è íå ùîòèæíÿ Êè¿â â³äâ³-
äóþòü ³íîçåìí³ äåëåãàö³¿, ÿê³
çíàéîìëÿòüñÿ, âèâ÷àþòü ñèòóàö³þ,
õî÷óòü âçÿòè ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³
äî ªâðî-2012. ×è âäàëîñÿ äîñÿã-
òè êîíêðåòíèõ äîìîâëåíîñòåé ç êè-
ìîñü ïðî çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é?

— Ìàéæå âñ³ ãîòåë³ â ñòîëèö³
íèí³ áóäóþòü çà ðàõóíîê ³íâåñ-
òîð³â, çîêðåìà ³íîçåìíèõ. Òîá-
òî ³ç 37 ãîòåë³â ÷è íå òðåòèíó
çâîäÿòü çàðóá³æí³ êîìïàí³¿. Öå
çäåá³ëüøîãî 4- ³ 5-ç³ðêîâ³ ãîòå-
ë³. Ãàäàþ, íîâèé ñòàä³îí áóäóâà-
òèìóòü òàêîæ ³íîçåìí³ ³íâåñòî-
ðè. Ö³êàâëÿòüñÿ êîðåéñüê³ é
ÿïîíñüê³ á³çíåñìåíè, àëå æ öå
ò³ëüêè ïî÷àòîê. Íàì ïîòð³áíî
ñòâîðèòè âñ³ óìîâè, à äëÿ öüîãî
âàðòî çàïðîâàäèòè ºäèíå ³íâåñ-
òèö³éíå â³êíî.

— ²ñíóº ÿêàñü êîíêðåòíà ìîäåëü
ï³äãîòîâêè äî ªâðî ÷è ¿¿ ðîçðîá-
ëÿþòü äëÿ êîæíîãî ì³ñòà àáî êðà-
¿íè îêðåìî?

— Íà ùàñòÿ, ºäèíó ìîäåëü ï³ä-
ãîòîâêè ðîçðîáëåíî ÓªÔÀ. Öÿ
ñòðóêòóðà ïîñòàâèëà ïåðåä íàìè
íèçêó âèìîã, ÿê³ ìè ìàºìî âè-
êîíóâàòè. Âîíè îäíàêîâ³ äëÿ âñ³õ
³ ñòîñóþòüñÿ ñïîðòèâíî¿ òà ãî-
òåëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, õàð÷ó-
âàííÿ, ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè,
ìåäèöèíè, íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é, òóðèçìó, òðàíñïîðòó. Ïåðå-
ðàõîâàí³ íàïðÿìêè íàëåæàòü äî
ãîëîâíèõ, çà ÿêèìè ïðîâîäÿòü
ìîí³òîðèíã, ÿê³ êîíòðîëþº
ÓªÔÀ, ³ ìè ìàºìî çàáåçïå÷èòè
âèêîíàííÿ öèõ âèìîã

Àíàòîë³é ÃÎËÓÁ×ÅÍÊÎ: “Âñ³ ð³øåííÿ ùîäî
“Òðî¿öüêîãî” íàðàç³ ïðèéíÿòî”
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ï³äãîòîâêó Êèºâà 
äî ïåðøîñò³ êîíòèíåíòó
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Для ба атьох иян звернення до Леоніда Черновець о о — остання надія

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії Леонід Черновець ий прийняв иян, я і
зверн лися до ньо о по допомо . Дея і проблеми
розв'язав одраз , з іншими ж дор чив розібратися
своїм заст пни ам найближчим часом. Ком сь із иян
допомож ть з вартирою, ом сь — з лі ванням ди-
тини, іншим відремонт ють б дино чи бювет. І жод-
на с ар а не лишилася поза ва ою Леоніда Черно-
вець о о.

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



44 ЕЕККООННООММІІККАА Хрещатик  27 лютого 2008

ªâãåí ËÀÏ²Í: “Ñóìèõ³ìïðîì”—
íàéá³ëüøå ï³äïðèºìñòâî
ó ñâî¿é ãàëóç³”
Óñï³õ íîì³íàíòà “Ëþäèíè ðîêó” ó ñòàðàíí³é ïðàö³ ³ ðîçðàõóíêó ò³ëüêè íà ñâî¿ ñèëè
"Хрещати " представляє
чер ово о номінанта на
премію "Людина ро -
2007" серед промислов-
ців — дире тора "С ми-
хімпром" Єв ена Лапіна.

— ßê âè ïîòðàïèëè â íîì³íàíòè
³ ÷è ìàºòå âæå òàê³ íàãîðîäè?

— Íà ìîþ äóìêó, öå çàïèòàí-
íÿ íå äî ìåíå, à äî îðãàí³çàòî-
ð³â ñàìîãî êîíêóðñó. Íàãîðîä áó-
ëî áàãàòî, à ïðî òå, ùî ÿ ïîòðà-
ïèâ äî òð³éêè, ìè ä³çíàëèñÿ ç ²í-
òåðíåòó. Í³õòî íå òåëåôîíóâàâ ³
íå ïîïåðåäæàâ, ò³ëüêè ïðåñ-
ñëóæáà, ìàáóòü, ïðàöþâàëà íà
ÿê³éñü ñòàä³¿, àëå íîâèíà áóëà âè-
ïàäêîâîþ. Äî òîãî, ÿê ñòàâ ó÷àñ-
íèêîì êîíêóðñó, ÿ çíàâ ïðî íüî-
ãî. Ó ñôåð³ æ ïðîôåñ³éíèõ äî-
ñÿãíåíü, çà ÿê³ ìåíå îáðàíî â íî-
ì³íàíòè, ñóää³ íàçèâàþòü òå, ùî
ÿ ³í³ö³þâàâ ïðîâåäåííÿ ïðàâëÿ-
÷îþ âåðõ³âêîþ ðåñòðóêòóðèçàö³¿
Ôåäåðàö³¿ ïðàöåäàâö³â Óêðà¿íè.

— ßêèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà “Ñó-
ìèõ³ìïðîì” íà ñüîãîäí³, ÷è î÷³-
êóþòüñÿ íîâ³ ïðîåêòè?

— “Ñóìèõ³ìïðîì” — íàéá³ëüøå
ï³äïðèºìñòâî ó ñâî¿é ãàëóç³ ç âè-
ðîáíèöòâà ôîñôîðíèõ ïðèðîäíèõ
äîáðèâ, ÿêå ³ñíóâàëî ùå çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â. Òîð³ê ïðîäóêö³¿ âè-
ðîáëåíî ìàéæå íà 1 ìëðä ãðí, à â
öüîìó ðîö³ ïëàíóºìî ï³äâèùèòè ¿¿
îáñÿã óäâ³÷³. ² âæå çà ñ³÷åíü âèïóñ-
òèëè ïðîäóêö³¿ ó 2,1 ðàçó á³ëüøå,
í³æ çà öåé ÷àñ ó ìèíóëîìó ðîö³.

Òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ íà “Ñóìè-
õ³ìïðîì” çà 10 ì³ñÿö³â 2007 ðîêó
âèðîáëåíî â ïîð³âíþâàíèõ ö³íàõ
íà 618 ìëí ãðí ïðîòè 485 ìëí ãðí
â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó 2006-ãî. Ìàé-
æå íà 89% çð³ñ âèïóñê ôîñôîðíî¿
êèñëîòè, íà 70% — ì³íåðàëüíèõ
äîáðèâ, ìàéæå íà 57% — ëàêîôàð-
áîâî¿ ïðîäóêö³¿, íà 35,5% — ñ³ð÷à-
íîêèñëîãî àëþì³í³þ, íà 24% —
âàïíà ³ íà 11% — ñ³ð÷àíî¿ êèñëî-
òè. Àáñîëþòíî âñ³ ïðîâ³äí³ âèðîá-
íèöòâà ï³äïðèºìñòâà íà æîâòåíü
ç³ ñâî¿ìè ïëàíîâèìè çàâäàííÿìè
âïîðàëèñÿ. Íà ñüîãîäí³ àñîðòèìåíò
ÂÀÒ “Ñóìèõ³ìïðîì” íàðàõîâóº äî
25 íàéìåíóâàíü ïðîäóêö³¿ îñíîâ-
íî¿ õ³ì³¿ òà ³íøèõ ïîáóòîâèõ òîâà-
ð³â íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ.

— Ùî ïîòð³áíî ðîáèòè, àáè çà-
ëèøàòèñÿ óñï³øíîþ ëþäèíîþ?

— Óñå, ùî ÿ ìîæó ñêàçàòè,—
ïðàöþâàòè. ² öå ãîëîâíå, â ìåíå
íåìàº í³ÿêèõ ðåöåïò³â, ïðîñòî
òðåáà íàïîëåãëèâî òðóäèòèñÿ.
Ôîðìóë ó æèòò³ íå áóâàº. Àëå,
çâ³ñíî, â êîæíîãî º ñâî¿ íþàíñè.
Òà ÿêùî ãîâîðèòè êîíêðåòíî ïðî
ìåíå, òî ë³ïøå çàïèòàòè â áëèçü-
êèõ ìåí³ ëþäåé, êîëåã. ß æ ñåáå
íå ìîæó îö³íèòè, à îñü ïðî êîãîñü
ñêàæó: òàê, öÿ ëþäèíà óñï³øíà.
Ââàæàþ, ùî äàâàòè ñîá³ õàðàêòå-
ðèñòèêó — öå íåïðàâèëüíî. Ó ìå-
íå îäèí ñåêðåò óñï³õó — ðîçðàõó-
íîê ò³ëüêè íà ñâî¿ ñèëè, ðîáîòà ç
ëþäüìè ³ ïðàöÿ, ïðàöÿ, ïðàöÿ

Розмовляла
Валерія ЯКОВЕНКО,

“Хрещати ”

Проданий Юрій Продан
Íàéá³ëüøà ñõ³äíîóêðà¿íñüêà åíåðãîãå-

íåðóþ÷à êîìïàí³ÿ “Äí³ïðîåíåðãî” âæå
ï³âðîêó ïåðåáóâàº â åï³öåíòð³ ñêàíäàëó.
Ïðîâåäåíà êðåäèòîðàìè ï³äïðèºìñòâà ñà-
íàö³ÿ âèÿâèëàñÿ íå äî äóø³ ïðåäñòàâíè-
êàì ãðóïè “Ïðèâàò”, ÿê³ ñïðîáóâàëè îñ-
êàðæèòè ð³øåííÿ çáîð³â àêö³îíåð³â
“Äí³ïðîåíåðãî”. Ìàáóòü, áóëè íåçàäîâî-
ëåí³ çáåðåæåííÿì ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî
êîìïëåêñó ï³äïðèºìñòâà, òîìó ïîñòàðà-
ëèñÿ ïåðåøêîäèòè éîãî âèõîäó ç áàíêðóò-
ñòâà ó âëàñòèâ³é ¿ì ðåéäåðñüê³é ìàíåð³.
²íøå ïèòàííÿ, ùî ãðóïà îòðèìàëà çíà÷-
íó äîïîìîãó ç áîêó êåð³âíèêà Ì³íïàëèâ-
åíåðãî Þð³ÿ Ïðîäàíà. Çîêðåìà “Ïðèâàò”

âèêîðèñòîâóâàëà ó ñâî¿õ ö³ëÿõ ðåºñòðàòî-
ðà “Äí³ïðîåíåðãî” êîìïàí³þ “Óêðíàôòî-
ãàç”. Íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ Þð³é Ïðîäàí çà-
ÿâèâ, ùî éîãî â³äîìñòâî çàáîðîíèëî
ÍÀÊ “Åíåðãåòè÷íà êîìïàí³ÿ Óêðà¿íè”
(ÅÊÓ) ðîçðèâàòè äîãîâîðè íà âåäåííÿ
ðåºñòðó ç “Óêðíàôòîãàçîì”. Ç ³í³ö³àòèâè
ì³í³ñòåðñòâà áóëî ñêàñîâàíî âñ³ çáîðè àê-
ö³îíåð³â, íà ÿêèõ ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ
ïðî ðîç³ðâàííÿ óãîäè ç “Óêðíàôòîãàçîì”.
Óñë³ä çà öèì Þð³é Ïðîäàí ïðîëîá³þâàâ
ó Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â ïðîåêò óõâàëè ïðî
ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïîïåðåäíüîãî óðÿäó
ïðî ï³äòðèìêó ñàíàö³¿ “Äí³ïðîåíåðãî”.
Ö³êàâî, ùî ñâî¿ìè ä³ÿìè ïàí Ïðîäàí ñó-
ïåðå÷èâ âêàç³âö³ ñàìîãî Â³êòîðà Þùåí-
êà, ÿêèé ïðÿìî ðîçïîðÿäèâñÿ âèð³øóâà-

òè ïèòàííÿ ùîäî “Äí³ïðîåíåðãî” ò³ëüêè
÷åðåç ñóä, áåç ïðÿìîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî òèñêó äåðæàâè.

“Приват” і бан р тство
Ï³ä ÷àñ ñàíàö³¿ “Äí³ïðîåíåðãî” ³íâåñ-

òîðà áóëî îáðàíî ö³ëêîì â³äêðèòî, íà
êîíêóðñí³é îñíîâ³. Ïðî ñâîº ð³øåííÿ çà-
ëó÷èòè éîãî äî ïðîöåäóðè îçäîðîâëåííÿ
“Äí³ïðîåíåðãî” êîì³òåò êðåäèòîð³â, ÿêèé
º çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì óñ³õ êðåäèòî-
ð³â, ó÷àñíèê³â ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà
ïîâ³äîìèâ ùå â ãðóäí³ 2006 ðîêó â ãàçå-
òàõ “Ãîëîñ Óêðà¿íè” òà “Óðÿäîâèé êóð’-
ºð”. Áàæàííÿ áðàòè ó÷àñòü ó ñàíàö³¿ âè-
ÿâèëè “Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ”, øàõòà “Êîì-
ñîìîëåöü Äîíáàñó” òà “Àëüôàáàíê”. Îñ-
ê³ëüêè óìîâàìè ïðîïîçèö³¿, ùî íàä³éø-
ëà â³ä êðåäèòîð³â “Äí³ïðîåíåðãî”, íå ïå-
ðåäáà÷àëîñÿ áóäü-ÿêèõ ðåîðãàí³çàö³é ó
ñòðóêòóð³ àêòèâ³â ï³äïðèºìñòâà-áîðæíè-
êà, ãàðàíòóâàëîñÿ çáåðåæåííÿ éîãî ö³ë³-
ñíîñò³ çà îäíî÷àñíîãî ïîãàøåííÿ áîðã³â
ïåðåä êðåäèòîðàìè â ïîâíîìó îáñÿç³ áåç
çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóð â³äñòðî÷åííÿ, áó-
ëî îáðàíî ñàìå öüîãî ³íâåñòîðà. Â³í çà-
ïëàòèâ îäðàçó, “íå â³äõîäÿ÷è â³ä êàñè”,
1 ìëðä ãðí áîðã³â ³ ùå ñò³ëüêè æ ïîîá³-
öÿâ âêëàñòè â ï³äïðèºìñòâî. Ö³êàâî, ùî
ñàíàö³ÿ, çä³éñíþâàíà ãðóïîþ “Ïðèâàò”,
á³ëüøå íàãàäóâàëà îòðèìàííÿ çàâîä³â çà

áåçö³íü, àí³æ ô³íàíñîâå îçäîðîâëåííÿ.
Òàê, ùîäî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòàëóð-
ã³éíîãî çàâîäó ³ìåí³ Ïåòðîâñüêîãî áóëî
ïåðåäáà÷åíî ðîçñòðî÷êó ç âèïëàòè áîð-
ã³â êðåäèòîðàì çàãàëîì íà 30 ðîê³â. Äëÿ
Ï³âäåííîãî ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíîãî
êîìá³íàòó çàïëàíîâàíî ïîãàøåííÿ òàêèõ
áîðã³â ç â³äñòðî÷åííÿì ïëàòåæó íà 2 ðî-
êè ³ äèñêîíòîì ó 10%. Àëå îñòàíí³ì ñëî-
âîì òåõí³êè ñòàëà ãåí³àëüíà îïåðàö³ÿ ç
îòðèìàííÿ àêòèâ³â ªâðîïåéñüêîãî áàí-
êó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó ³ çàîùàä-
æåíü ç äîïëàòîþ â³ä äåðæàâè. Êóï³âëÿ
áàíêó îá³éøëàñÿ ãðóï³ “Ïðèâàò” â îäíó
ãðèâíþ. Ìàëî òîãî, Íàö³îíàëüíèé áàíê
ùå é âèä³ëèâ 200 ìëí ãðí ïîçèêè. Òèì
÷àñîì ï³ñëÿ ñàíàö³¿ áàíêó éîãî ìàþòü
íàì³ð ïðîäàòè çà $500 ìëí. Á³ëüø³ñòü
áàíê³ð³â áóëè äóæå çäèâîâàí³ òàêèìè âè-
ã³äíèìè óìîâàìè îïåðàö³¿. “Õòî, ÿê íå
“Ïðèâàòáàíê”, âõîæèé ó êîðèäîðè âëà-
äè”, — çàÿâèâ ³ç öüîãî ïðèâîäó â ³íòåð-
â’þ ãàçåò³ “Êîìåðñàíò” ãîëîâà íàãëÿ-
äîâî¿ ðàäè áàíêó ÍÐÁ Â’ÿ÷åñëàâ Þòê³í.
Àáñîëþòíî î÷åâèäíî, ùî çâèêíóâøè äî
òàêèõ ìàõ³íàö³é, ãðóï³ “Ïðèâàò” äóæå
ñêëàäíî çðîçóì³òè òèõ ³íâåñòîð³â, ÿê³
âêëàëè âëàñí³ ñîòí³ ì³ëüéîí³â äîëàð³â â
ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ é ³íâåñòèö³¿ â
“Äí³ïðîåíåðãî”. Êóäè ïðîñò³øå óâ³éòè â
êîðèäîðè âëàäè ³ çàâîëîä³òè ï³äïðèºì-
ñòâîì, òà ùå ³ ç äîïëàòîþ

Çàðîáèòè íà äåðæàâ³
Ãðóïà “Ïðèâàò” çàâîëîä³âàº êëþ÷îâèìè ï³äïðèºìñòâàìè Óêðà¿íè 
÷åðåç ñóìí³âíó ïðîöåäóðó áàíêðóòñòâà
Îëåêñàíäð ÑÎÌÎÂ
“Õðåùàòèê”

Більшість раїнсь их підприємців можна поділити на дві ате орії —
ті, що пра н ть заробити на бізнес-операціях, та охочі нажитися на
державі й інших бізнесменах. До др ої ате орії, без с мнів , можна
зарах вати р п "Приват". Вист паючи проти санації "Дніпроенер о",
представни и р пи заб вають точнити, що тричі обд рили держав ,
заволодівши лючовими підприємствами через процед р бан р т-
ства. І на відмін від санаторів "Дніпроенер о", не тіль и не розрах -
валися з редиторами, але ще й вибили державне фінанс вання
на свої прое ти.
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Керівни “С михімпром” Єв ен Лапін ( центрі) вважає, що до спіх веде наполе лива праця
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Àë³íà ÒÐÎÕÈÌ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

1—2 áåðåçíÿ â ïðèì³ùåíí³ Ïà-
ëàöó ñïîðòó óâ³ñ³ìíàäöÿòå â³äáó-
äóòüñÿ çìàãàííÿ ç³ ñïîðòèâíîãî
òàíöþ “Ïàðàä íàä³é-2008”. Ó ðàì-
êàõ öèõ çìàãàíü áóäå ïðîâåäåíî ÿê
Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Êèºâà, òàê ³
×åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä ïðîôå-
ñ³îíàë³â ó ð³çíèõ òàíöþâàëüíèõ
ïðîãðàìàõ. Òàêîæ ñåðåä þí³îð³â òà
ìîëîä³ áóäå âèáðàíî ÷åìï³îíà
Óêðà¿íè çà ïðîãðàìîþ 10 òàíö³â.

Öüîãî ðîêó â ôåºðè÷íîìó øîó
âèñòóïëÿòü íàéêðàù³ òàíöþâàëüí³
ïàðè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó — ç
Óêðà¿íè, Âåëèêîáðèòàí³¿, Êàíàäè,

Ðîñ³¿, Ìîëäîâè, Ëàòâ³¿, Ïîëüù³,
Ðóìóí³¿, Áîëãàð³¿ òà Ãðåö³¿.

Ñóää³âñüêà êîëåã³ÿ áóäå íå ìåíø
ðîçìà¿òà — ôàõ³âö³ ç Êàíàäè, Âå-
ëèêîáðèòàí³¿, Ðîñ³¿, Í³ìå÷÷èíè, ²ç-
ðà¿ëþ, Ãðåö³¿, Á³ëîðóñ³, Ðóìóí³¿,
Ïîëüù³ ³, çâ³ñíî æ, ç Óêðà¿íè ñòå-
æèòèìóòü çà òèì, ùîá çìàãàííÿ
ïðîâîäèëè çà Ì³æíàðîäíèìè ïðà-
âèëàìè ñïîðòèâíîãî òàíöþ, é îö³-
íþâàòèìóòü äîñÿãíåííÿ êîíêóð-
ñàíò³â.

Çìàãàííÿ ìàþòü íà ìåò³ ïîïóëÿ-
ðèçàö³þ öüîãî ìîëîäîãî âèäó
ñïîðòó, çì³öíåííÿ òâîð÷èõ ñòîñóí-
ê³â òà îáì³í äîñâ³äîì ì³æ ïðîâ³ä-
íèìè êðà¿íàìè â ñôåð³ òàíöþâàëü-
íîãî ñïîðòó

Ó Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ
“Ïàðàä íàä³é”
Ó ïåðø³ äí³ âåñíè â Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ
â³äêðèò³ çìàãàííÿ ç³ ñïîðòèâíîãî òàíöþ

Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ,
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора е сперти вислови-
ли с мніви в том , що на-
аз Президента Ві тора
Ющен а про створення
ромадсь о о мовни а до
інця поточно о ро б де
ви онано. Про це, на їхню
д м , свідчать попередні
спроби створення ромад-
сь о о телебачення, що
завершилися провалом, а
та ож політична сит ація
в раїні. На адаємо, що
з ідно з на азом Прези-
дента, вже до 1 вересня
до РНБО має надійти он-
цепція роботи ромад-
сь о о мовни а.

Ìèíóëîãî òèæíÿ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ï³äïèñàâ
íàêàç, çã³äíî ç ÿêèì äî ê³íöÿ 2008
ðîêó â Óêðà¿í³ ìàº áóòè ñòâîðåíå
ãðîìàäñüêå òåëåáà÷åííÿ. Çà éîãî
ñëîâàìè, ðîáîòà Êàáì³íó òà îðãà-
í³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ â³äïîâ³-
äàþòü çà çä³éñíåííÿ ³íôîðìàö³é-
íî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ó ïèòàíí³
ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêîãî òåëåáà-
÷åííÿ, íå âåäåòüñÿ íà íàëåæíîìó
ð³âí³. Íàêàç òàêîæ ñòàâèòü ï³ä ñóì-
í³â äîö³ëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ Íàö³î-

íàëüíèõ òåëå- òà ðàä³îêîìïàí³é
Óêðà¿íè, àäæå äåðæàâíèé ìîâíèê
º çðó÷íîþ áàçîþ äëÿ ðîçãîðòàííÿ
ãðîìàäñüêîãî íàøâèäêóðó÷. Äî òî-
ãî æ ïðèéíÿò³ ðàí³øå äîêóìåíòè
ñâ³ä÷àòü, ùî ñóñï³ëüíå ìîâëåííÿ
áóäå ñòâîðåíî ò³ëüêè íà áàç³
ÍÒÊÓ, à íå ç íóëÿ. “Çâè÷àéíî,
ñòâîðþâàòè ïîòð³áíî íà áàç³ äåð-
æàâíèõ êàíàë³â, â òîìó ÷èñë³
ÍÒÊÓ”, — ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³òå-
òó ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà òà ³íôîð-
ìàö³¿ Àíäð³é Øåâ÷åíêî. Êîíöåï-
ö³þ ñèñòåìè ãðîìàäñüêîãî òåëåáà-
÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ ïðåäñòàâ-
íèêè ðîáî÷î¿ ãðóïè ìàþòü ïîäàòè
íà ðîçãëÿä ÐÍÁÎ äî 1 âåðåñíÿ.

Åêñïåðòè ïåðåêîíàí³, ùî âòðó-
÷àííÿ Ïðåçèäåíòà ó ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè ñàìå òåïåð íå º âèïàä-
êîâèì. “Áåçóìîâíî, Ïðåçèäåíò
ìàº âëàñí³ ³íòåðåñè: ç îäíîãî áî-
êó, íà íüîãî òèñíå Ðàäà ªâðîïè,
à ç äðóãîãî — ïîòð³áíå íåãàéíå
âòðó÷àííÿ ó âèð³øåííÿ ïèòàííÿ
ùîäî êåð³âíèöòâà ÍÒÊÓ”,— ñêà-
çàëà “Õðåùàòèêó” øåô-ðåäàêòîð
ïðîåêòó “Òåëåêðèòèêà” Íàòàëÿ Ë³-
ãà÷îâà. “Íèí³ ïðîñòî òðèâàþòü
òàêòè÷í³ ³ãðè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçè-
äåíòà”,— äîäàëà âîíà, çàçíà÷èâ-
øè, ùî äî ðîáîòè ìîâíèêà ñïðà-
âà íå ä³éäå. Ç öèì ïîãîäèâñÿ ³ ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð êàíàëó ICTV
Îëåêñàíäð Áîãóöüêèé: “Êàìåíåì
ñïîòèêàííÿ ñòàíå çàòâåðäæåííÿ
êîíöåïö³¿, àäæå ¿¿ òðåáà áóäå äîá-
ðå çàõèñòèòè”

Ìîâëåííÿ 
íà çàìîâëåííÿ
Â³êòîð Þùåíêî ðîçïî÷àâ ï³äãîòîâêó 
äî âèáîð³â ç³ ñòâîðåííÿ ìåä³à-ðåñóðñó

Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні іль а де-
сят ів інотеатрів
план ють провести
одноденний страй
проти запрова-
дження обов'яз о-
во д блювання за-
ордонних фільмів
раїнсь ою мо-

вою. Більшість з
них розташовані
на сході й півдні
У раїни, проте є
серед них і иїв-
сь і.

Ñüîãîäí³ ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â óêðà¿íñüêèõ ê³-
íîòåàòð³â ìàþòü íàì³ð
ïðîâåñòè îäíîäåííèé
ñòðàéê ïðîòè çàïðîâà-
äæåííÿ îáîâ’ÿçêîâî
äóáëþâàííÿ çàêîðäîí-
íèõ ô³ëüì³â óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ. Ê³íî-
ïðîêàòíèêè ââàæàþòü,
ùî óêðà¿í³çàö³ÿ çàâ-
äàñòü ¿ì ÷èìàëèõ çáèò-
ê³â, àäæå â³äëÿêàº òèõ
ãëÿäà÷³â, ÿê³ çâèêëè äè-
âèòèñÿ õóäîæí³ ô³ëüìè
ðîñ³éñüêîþ. ßê ç’ÿñó-
âàâ “Õðåùàòèê”, â Êè-
ºâ³ àêö³ÿ øèðîêî¿ ï³ä-
òðèìêè íå âèêëèêàëà.
Ñêîð³ø çà âñå, ñòðàéê
îáìåæèòüñÿ ëèøå òèìè
çàêëàäàìè, ÿê³ âõîäÿòü
äî ãðóïè “Ìóëüòè-
ïëåêñ” — ³äåéíîãî íàò-

õíåííèêà àêö³¿. Àëå,
ìîæëèâî, äî íèõ äîºä-
íàþòüñÿ ùå ê³ëüêà çà-
ë³â. Ïðîòå, ÿê çàïåâíè-
ëè ó ñòîëè÷íîìó ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ êóëü-
òóðè, êîìóíàëüíèõ çà-
êëàä³â ñåðåä íèõ íå áó-
äå. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó
ê³íî Ëþäìèëà Êîâàëå-
âè÷ çàïåâíèëà, ùî æî-
äåí êîìóíàëüíèé ê³íî-
òåàòð íå ñòðàéêóâàòè-
ìå. “Êîìóíàëüí³ ê³íî-
òåàòðè íå ïëàíóþòü
áðàòè ó÷àñòü ó ö³é àê-
ö³¿. Ïðîäàæ êâèòê³â
òðèâàº”, — çàçíà÷èëà
âîíà “Õðåùàòèêó”. Õî-

÷à, ïðîáëåìè, ç ÿêèìè
ç³øòîâõíóëèñÿ êîìåð-
ö³éí³ êîëåãè, â Êèºâ³
ðîçóì³þòü. “Ïðîáëåìà
âñÿ â òîìó, ùî íåìàº
ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó. Íå
âèñòà÷àº ôàõ³âö³â, ïå-
ðåêëàäà÷³â äëÿ ÿê³ñíîãî
äóáëþâàííÿ. Òîæ äî
íîâèõ ïðàâèë ãðè âè-
ÿâèëèñÿ íåãîòîâèìè àí³
ïðîêàòíèêè, àí³ ÷èíîâ-
íèêè ð³çíèõ ð³âí³â, àí³
ñòóä³¿, ÿê³ ìàëè çàáåç-
ïå÷óâàòè ïåðåêëàä”, —
íàãîëîñèëà ïàí³ Êîâà-
ëåâè÷. Íàòîì³ñòü äî
ïðîáëåìè âèÿâèëèñÿ
ãîòîâ³ ïîë³òèêè. ßê çà-

ÿâèâ “Õðåùàòèêó” êå-
ð³âíèê ì³ñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âà-
ñèëü Ãîðáàëü, çàðàç
ïàðò³ÿ âåäå ïåðåìîâèíè
ç ïðåäñòàâíèêàìè ê³íî-
³íäóñòð³¿ ³ ïëàíóº íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ïðîâåñ-
òè ó ñòîëèö³ íèçêó çà-
õîä³â íà ï³äòðèìêó ïðàâ
ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãëÿäà-
÷³â. Ïðî ÿê³ ñàìå çàõî-
äè éäåòüñÿ, ïàí Ãîð-
áàëü íå ïîâ³äîìèâ.
“Õðåùàòèê” íàòîì³ñòü
îá³öÿº ïî³íôîðìóâàòè
ñâî¿õ ÷èòà÷³â ïðî âñ³
ïåðèïåò³¿ ìîâíîãî ïðî-
òèñòîÿííÿ

За інчення.
Почато на 1-й стор.

“Öüîãî ðîêó ì³ñüêà âëàäà âèä³-
ëÿº íàì íà ïðîâåäåííÿ êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó 47 ìëí ãðí. Òîìó
ïðàöþâàòèìåìî ïî ìàêñèìóìó —
øâèäêî é åôåêòèâíî. Ïðîáëåì ç³-
áðàëîñÿ ÷èìàëî, ïðîòå ïåðåêîíà-
íà, ùî âïîðàºìîñÿ”,— ïîîá³öÿëà
Ñâ³òëàíà Áåðç³íà. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
âæå ãîòóþòü ïëàíè ç ïîë³ïøåííÿ
ðîáîòè ñï³âïðàö³âíèê³â çîîïàðêó
òà ç ïðèâîäó óìîâ óòðèìàííÿ òâà-
ðèí. Êð³ì òîãî, íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ìàþòü òàêîæ ñòâîðèòè êîì³-
ñ³þ ç ïðîâ³äíèõ åêñïåðò³â âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè, ÿê³ ïåðåâ³ðÿòü
ñòàí çäîðîâ’ÿ âñ³õ çâ³ð³â òà ïòàõ³â.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³¿ Ñâ³òëàíà Áåðç³íà âëàøòó-
âàëà äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ÊÌÄÀ òà

ÇÌ² åêñêóðñ³þ çîîïàðêîì, ïîêà-
çàëà îá’ºêòè, êîòð³ âæå äàâíî íå-
ïðèäàòí³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ³ ïîòðå-
áóþòü äåìîíòóâàííÿ, à òàêîæ îð-
ãàí³çóâàëà â³çèò äî àìóðñüêèõ òèã-
ð³â — Òèøêà ³ Àìáè.

Ïîáà÷èòè ñìóãàñòèõ ó õîðîøî-
ìó íàñòðî¿ áóëà îñîáëèâî ðàäà
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ÿêà, íàãàäàºìî,
êîíòðîëþº ñèòóàö³þ ùîäî ¿õ óò-
ðèìàííÿ â çàêëàä³ â³ä ìîìåíòó
êîíô³ñêàö³¿ çâ³ð³â ç òåðèòîð³¿ â³é-
ñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Ïðî óìîâè óòðè-
ìàííÿ òà ìàéáóòíþ äîëþ ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà ðîçïîâ³ëà íàøîìó êî-
ðåñïîíäåíòîâ³.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è â³äî-
ìî íàðàç³ îñòàòî÷íî, õòî ñàìå º
âëàñíèêîì àìóðñüêèõ òèãð³â?

— ßê ìåí³ â³äîìî, òî ïðî ïðè-

÷åòí³ñòü äî íèõ íåùîäàâíî çàÿâ-
ëÿâ æóðíàë³ñò Âîëîäèìèð Áîéêî,
àëå æîäíîãî äîêóìåíòà, ÿêèé áè
ï³äòâåðäæóâàâ éîãî ïðàâî íà âî-
ëîä³ííÿ òèãðàìè, íå íàäàâ. Ñêî-
ð³øå çà âñå, â³í ¿õ ïðîñòî íå ìàº.
Ñàìå òîìó òâàðèíè ïåðåáóâàþòü
ó çîîïàðêó ³ ïåðåáóâàòèìóòü òóò
äîòè, äîêè ñïðàâæí³é ãîñïîäàð
äàñòü ïðî ñåáå çíàòè. Ìîæëèâî,
öüîãî é íå ñòàíåòüñÿ, ïðîòå ïå-
ðåêîíàíà, ùî é òóò ¿ì áóäå äîá-
ðå, áî ç íèìè ïðàöþþòü ñïåö³à-
ë³ñòè.

— ×îìó âèð³øèëè íåãàéíî ïåðå-
âåçòè òèãð³â äî çîîïàðêó ç òåðèòî-
ð³¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè?

— Ð³÷ ó òîìó, ùî âîíè ïåðåáó-
âàëè â ìåæàõ æèòëîâîãî ìàñèâó.
Òàì æèâóòü ëþäè, ÿê³ íàâ³òü íå

ï³äîçðþâàëè ïðî ³ñíóâàííÿ çâ³-
ð³â, ÿê³ ìîãëè ñòàíîâèòè äëÿ íèõ
âåëè÷åçíó íåáåçïåêó. Àäæå öå õè-
æ³ òâàðèíè, êîòð³ äî òîãî æ óì³-
þòü ïîëþâàòè, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ çãî-
äîì. À ñòàòèñÿ ìîãëî âñå, ùî çàâ-
ãîäíî, áî íåâ³äîìî, õòî ¿õ äîãëÿ-
äàâ ³ ÷è ðåòåëüíî çà íèìè ñòåæè-
ëè. Òà é óçàãàë³ ùå é äîñ³ íå âñòà-
íîâëåí³ ïðè÷èíè ¿õíüîãî óòðè-
ìàííÿ íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâî¿
÷àñòèíè. Íà ìîìåíò âèÿâëåííÿ
òâàðèí ñèòóàö³ÿ áóëà êðèòè÷íîþ,
îòîæ òðåáà áóëî íåãàéíî ä³ÿòè,
àáè òâàðèíè í³êîìó íå çàâäàëè
øêîäè. Êð³ì òîãî, í³õòî íå íàäàâ
äîêóìåíò³â íà âëàñí³ñòü, òîìó é
íå çàïèòóâàëè, ùî ðîáèòè, àäæå
òàì õèæàêàì íå ì³ñöå.

— ßê ïðîêîìåíòóºòå çàÿâó ïàíà

Áîéêà, íà÷åáòî âè õî÷åòå ïðèâëàñ-
íèòè àìóðñüêèõ òèãð³â?

— Öå àáñóðä. Òÿæêî óÿâèòè ëþ-
äèíó, êîòðà á ðàïòîì çãîäèëàñÿ
çàáðàòè äî ñåáå äâîõ õèæàê³â.
Çâ³ñíî, ÿ ïåðåéìàþñÿ ¿õíüîþ äî-
ëåþ, áî ñèòóàö³ÿ ñàìà ñîáîþ óí³-
êàëüíà: ÿê ìîæíà áóëî ïîíàä äâà
ðîêè ïðèõîâóâàòè ïîñåðåä æèò-
ëîâîãî ðàéîíó äèêèõ òèãð³â, ùå é
ó òàêèõ óìîâàõ?! Àëå öå íå îçíà-
÷àº, ùî ÿ çáèðàþñÿ çàáðàòè ¿õ äî
ñåáå äîäîìó. Ó çîîïàðêó òâàðè-
íàì ÷óäîâî æèâåòüñÿ, ïðî íèõ
ï³êëóþòüñÿ, ³ ïî÷óâàþòüñÿ âîíè
äîñèòü äîáðå. ß êîíòðîëþþ öå
ïèòàííÿ ³ êîíòðîëþâàòèìó äî
ïîâíîãî ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí
³íöèäåíòó

Юлія БУРМАКА,
спеціально для “Хрещати а”

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà íàâ³äàëàñü äî òèãð³â

Власни и інотеатрів по одж ються р тити іно лише тією мовою, я ою йо о хоч ть
дивитися лядачі

Ê³íà íå áóäå
Ê³íîòåàòðè õî÷óòü ñòðàéêóâàòè ïðîòè 
îáîâ’ÿçêîâîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
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Учора "Хрещати " спроб вав з'яс вати, я і
саме інотеатри візьм ть часть сьо однішній
а ції, в одно о з ор анізаторів страй проти
раїномовно о д блювання іноземних фільмів,
енерально о дире тора ТОВ "М льтипле с-
Холдин " Антона П ача. Проте йо о роз'яснен-
ня, с оріше, додали інтри и, аніж пролили світ-
ло на подію.

— Я і саме інотеатри вже по одилися взяти
часть в а ції?

— Ви хочете, щоб я дав інформацію, а Президент
назвав нас воро ами народ і щоб люди перед ма-
ли чи щось ще? Чи аби на них там натисн ли... До
нас працівни и СБУ приходять, подат ова та Мін-
льт ри влаштов ють перевір и... Ви ж роз мієте.

Я інотеатри почн ть страй вати, одраз все б -
де на нашом сайті.

— С іль и інотеатрів підтвердили часть в
а ції?
— Уже є підтвердження від 35 інотеатрів на 70 за-

лів.

— Це в Києві чи в У раїні?
— В У раїні.

— С іль и з них иївсь их?
— Я не даю зараз жодної попередньої інформа-

ції. Ви зроз мійте, я що Президент проводить з цьо-
о привод нарад , я що працівни и СБУ ходять по
всіх інотеатрах, то що ви від мене хочете... Наше
життя не є безпечним.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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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

66 ВВААККААННССІІЇЇ Хрещатик  27 лютого 2008



Випуск №20 (453)
середа, 27 лютого
2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

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

хрещатик

Про передачу громадянці Єльцовій Валентині
Олександрівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Михайла Чалого, 11 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 553/3387 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 11
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³ âèâåäåí-
íÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì îá-
´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³ñ³â òà ë³ñî-
ïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
ªëüöîâ³é Âàëåíòèí³ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 11 ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 118 âèä³ëó 1 Êè-
¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïî-
äàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êà-
òåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãîäà
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî
ãîñïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-04/402).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ªëüöîâ³é Âàëåí-
òèí³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 11 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ ªëüöîâ³é Âàëåíòèí³ Îëåê-
ñàíäð³âí³:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

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

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

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4064 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8584, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.06.2007 ¹ 4436 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7341, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïî-
äàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 159, Êè¿âñüêî-
ãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçåëåí-
áóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-561, Êè¿âñüêîãî
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-04/402, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
04.06.2007 ¹ 05-08/3673 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3847.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-

íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
30-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàñòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Äàâèäåíêî Îêñàí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 30-à ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 118 âèä³ë³â 1, 3
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-
04/414).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äàâèäåíêî
Îêñàí³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 30-à ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Äàâèäåíêî Îêñàí³ Âàñè-
ë³âí³:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

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

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4040 òà â³ä
31.08.2007 ¹ 09-9114, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4833 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7327, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 157, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-556, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-04/414, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3687, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3870.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

9. 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 
Давиденко Оксані Василівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 309а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 554/3388 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину 
Медведєву Михайлу Михайловичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Михайла Чалого, 579а 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 555/3389 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118,121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
57-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-

êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìåäâåäºâó Ìèõàéëó Ìèõàéëîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 57-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
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Про передачу громадянці Петренко Олені
Сергіївні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Михайла Чалого, 23 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 556/3390 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
23 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ïåòðåíêî Îëåí³ Ñåðã³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 23 ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 3, 5
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-
04/397).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïåòðåíêî Îëå-
í³ Ñåðã³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 23 ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Ïåòðåíêî Îëåí³ Ñåðã³¿â-
í³:

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

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

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4071 òà â³ä 21.08.2007
¹ 09-8589, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàí-
ö³¿ â³ä 20.06.2007 ¹ 4541 òà â³ä 14.09.2007
¹ 7296, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿ-
òîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä
22.02.2007 ¹ 141, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 22.03.2007
¹ 148-578, Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007
¹ 01-04/397, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-

Про передачу громадянці Хмарук Ірині
Володимирівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Михайла Чалого, 239а 
у Святошинському районі м. Києва
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
23-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Õìàðóê ²ðèí³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ “ãîòîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 23-à Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 5, 7, 8
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-
04/398).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Õìàðóê ²ðèí³
Âîëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 23-à ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Õìàðóê ²ðèí³ Âîëîäèìè-
ð³âí³:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

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

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ë³ñî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4070 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8580, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 20.06.2007 ¹ 4543 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7297, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 147, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-576, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-04/398, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3643, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3849.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

9. 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 
Мостиці Костянтину Вікторовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 53 

у Святошинському районі м. Києва
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ВИРІШИЛА:

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ëó 4 Êè-
¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/446).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìåäâåäºâó
Ìèõàéëó Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 57-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ìåäâåäºâó Ìèõàéëó
Ìèõàéëîâè÷ó:

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

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

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4050 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8612, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4828 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7300, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 118, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-584, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/446, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3646, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3874.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3642
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 31.05.2007 ¹ 3852.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-

ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

9. 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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1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-

íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
53 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìîñòèö³ Êîñòÿíòèíó Â³êòîðîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 53 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 2, 4
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/451).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìîñòèö³ Êîñ-
òÿíòèíó Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 53 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ìîñòèö³ Êîñòÿíòèíó
Â³êòîðîâè÷ó:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4062 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8609, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4843 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7306, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 121, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-534, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/451, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3651 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3856.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç Ãî-
ëîâíèì óïðàâë³ííÿì Ì³í³ñòåðñòâà íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.
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Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Пацюку Миколі
Миколайовичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Михайла Чалого, 19а 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 559/3393 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81,116,118,121,208 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëî-
ãî, 53 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çå-
ëåíî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòè-
í³ âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòî-
áóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè
ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ìîñòèö³ Êîñòÿíòèíó Â³êòîðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 53
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 2, 4
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/451).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìîñòèö³ Êîñ-
òÿíòèíó Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 53 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ìîñòèö³ Êîñòÿíòèíó
Â³êòîðîâè÷ó:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

Про передачу громадянину Сутовському
Володимиру Костянтиновичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 51 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 560/3394 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëî-
ãî, 51 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çå-
ëåíî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòè-
í³ âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòî-
áóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè
ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ñóòîâñüêîìó Âîëîäèìèðó Êîñòÿíòè-
íîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
51 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 2,
4, 5 Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêî-
âå ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åí-
íÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó
(ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007
¹ 01-04/453).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñóòîâñüêîìó
Âîëîäèìèðó Êîñòÿíòèíîâè÷ó, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
51 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ñóòîâñüêîìó Âîëîäè-
ìèðó Êîñòÿíòèíîâè÷ó:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

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

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

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

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4060 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8608, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4821 òà
â³ä 14.09.2007 ¹ 7288, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 127, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿â-
çåëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-528, Êè-
¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî
ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/453,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3653, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 31.05.2007 ¹ 3855.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³ âèâåäåííÿ
òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóí-
òóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ðîìàíþê Ëàðèñ³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìè-
õàéëà ×àëîãî, 30 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 118 âèä³ë³â 1, 3
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïî-
äàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòå-
ãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãîäà Êè-
¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-04/415).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðîìàíþê Ëàðèñ³
Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàé-
ëà ×àëîãî, 30 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Ðîìàíþê Ëàðèñ³ Ìèêîëà-
¿âí³:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7.3. 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.

7.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³ñî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4036 òà â³ä 21.08.2007
¹ 09-8617, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàí-
ö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4832 òà â³ä 14.09.2007
¹ 7326, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿ-
òîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä
22.02.2007 ¹ 169, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 22.03.2007
¹ 148-555, Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007
¹ 01-04/415, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3688
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 31.05.2007 ¹ 3868.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Костенку Андрію
Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 459а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 562/3396 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116,118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 45-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³ âèâåäåí-
íÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì îá-
´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³ñ³â òà ë³ñî-
ïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó
Êîñòåíêó Àíäð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 45-à ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 5, 6
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïî-
äàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êà-
òåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãîäà
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî
ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/458).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîñòåíêó Àí-
äð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 45-à ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Êîñòåíêó Àíäð³þ Âîëî-
äèìèðîâè÷ó:

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

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

7.3. 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.

7.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4076 òà â³ä 21.08.2007
¹ 09-8599, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàí-
ö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4823 òà â³ä 14.09.2007
¹ 7311, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿ-
òîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä
22.02.2007 ¹ 116, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 22.03.2007
¹ 148-548, Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007
¹ 01-04/458, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-
08/3658, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 31.05.2007 ¹ 3888.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Смородинову
Ельдару Анатолійовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 45 у Святошинському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 563/3397 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116,118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
45 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ñìîðîäèíîâó Åëüäàðó Àíàòîë³éîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 45 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 2, 5
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/459).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñìîðîäèíîâó
Åëüäàðó Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 45 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ñìîðîäèíîâó Åëüäàðó
Àíàòîë³éîâè÷ó:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

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

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4075 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8594, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4842 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7312, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 126, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-529, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/459, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3659, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3877.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íà çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

9. 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 Романюк Ларисі
Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Михайла Чалого, 30 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 561/3395 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Ì³ëàíñüê³ êàí³êóëè
Â ²òàë³¿ ïîêàçàëè ìîäíèé îñ³ííüî-çèìîâèé îäÿã
Îëåíà ÌÀÐÒÈÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої с боти в Мілані
за інчився один із знач -
щих тижнів моди планети.
Найвідоміші італійсь і та
європейсь і модельєри
презент вали своє бачен-
ня отово о одя для на-
ст пно о зимово о сезон .
А відомі фешн-о лядачі
пов'язали оловні тенден-
ції холодної пори ро зі
змінами в світовій е оно-
міці.

Ì³ëàíñüêèé òèæäåíü ìîäè (Mi-
lano Donna Moda), ùî òðàäèö³é-
íî ïðîâîäèòü Íàö³îíàëüíà ïàëà-
òà ìîäè ²òàë³¿ â ëþòîìó, äîá³ã ê³í-
öÿ. Òðàäèö³éíî á³ëüø³ñòü éîãî
ó÷àñíèê³â, êîòð³ ï³äãîòóâàëè îñ³í-
íüî-çèìîâ³ êîëåêö³¿ ñåçîíó 2008 —
2009,— öå ³òàë³éñüê³ áóäèíêè ìî-
äè ³ äèçàéíåðè, ñåðåä ÿêèõ öüîãî-
ð³÷ áóëè Gucci, Dolce&Gabana,
Roberto Cavalli, Versace.

Âèáóõîì òà íàéá³ëüøèì ñþð-
ïðèçîì ñòàëè àëþç³¿ íà àíãë³éñüê³
ìîòèâè â àíñàìáëÿõ “ìàêàðîííè-
ê³â”. Îñü, íàïðèêëàä, ìàðêà D&G
(Äîìåí³êî Äîëü÷å òà Ñòåôàíî Ãà-
áàíà) ïîâñþäíî â êîëåêö³¿ äåìîí-
ñòðóâàëà âåëèêó êë³òèíêó â ñèíüî-
÷åðâîíîìó êîëüîð³. Ñï³äíèö³-ïë³-
ñå òà áëóçè, íàâ³òü êîëãîòè — âñå
áóëî âèêîíàíî ñàìå â òàêîìó ïðè-
íò³. Òâîð÷èé äóåò òàêîæ âèêîðèñ-
òàâ óëþáëåíèöþ ðàäÿíñüêèõ òà é
ñó÷àñíèõ áàáóñü — õóñòêó, çàïíó-
òó “â áàáöþ”. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî,
ùî íåâäîâç³ ìîäíèö³ âñ³õ êðà¿í
á³ëüøå íå ñòàâèòèìóòüñÿ ïðåçèð-
ëèâî äî çàâ’ÿçóâàííÿ öüîãî àêñå-
ñóàðó ñàìå â òàêèé ñïîñ³á. Ó êî-
ëåêö³¿ áóëî áàãàòî ñï³äíèöü çà êî-
ë³íî. Ôåøí-îãëÿäà÷ áðèòàíñüêî-
ãî ÷àñîïèñó The Daily Telegraph
Õ³ëàð³ Àëåêñàíäåð ââàæàº, ùî çà
òåîð³ºþ, ñôîðìóëüîâàíîþ ó 
1920-õ ðîêàõ, äîâæèíà ñï³äíèö³
âàð³þºòüñÿ çàëåæíî â³ä åêîíîì³÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³: ùî êîðîòøà
ì³í³, òî ã³ðø³ ô³íàíñîâ³ ñïðàâè.

Àâòåíòè÷íà íàï³âëþêñîâà ìàð-
êà Bottega Veneta â³ä äèçàéíåðà Òî-
ìàñà Ìàéºð ïîêàçàëà íåïåðåâåð-
øåíó êîëåêö³þ, âèòðèìàíó â íàé-
êðàùèõ òðàäèö³ÿõ öüîãî áðåíäó.

Ñóêí³-ôóòëÿðè, ï³äïåðåçàí³ òî-
íåíüêèì ïàñêîì ðàçîì ç êîëãîòà-
ìè, òóôëÿìè íà ï³äáîðàõ òà ñóì-
êîþ â îäíîìó òîí³ ìàëè íàïðî÷óä
åëåãàíòíèé âèãëÿä. À äåòàë³ ïàëüò
ó âèãëÿä³ âåëèêèõ ðþø³â-çàâèòê³â
ç ò³º¿ æ òêàíèíè äåìîíñòðóâàëè
êðàâåöüêèé õèñò ìàéñòð³â.

²íøèì çíàêîâèì ïîêàçîì Ì³-
ëàíñüêîãî òèæíÿ ìîäè ñòàëî øîó
â³ä äèçàéíåðà Äîíàòåëëè Âåðñà-
÷å. Öÿ äèçàéíåðêà îäÿãó â³äîìà

ñâî¿ìè â³äâåðòèìè ñóêíÿìè, êîò-
ð³ âìèòü “ïåðåêî÷îâóþòü” íà ÷åð-
âîíó êèëèìîâó äîð³æêó. Íèí³ø-
íÿ êîëåêö³ÿ — íå âèíÿòîê. Â ìî-
ä³ ðàäèêàëüíå ì³í³ äëÿ ñóêîíü
ïðèãëóøåíèõ â³äò³íê³â ë³ñîâèõ
ÿã³ä: ìàëèíîâèé, ÷îðíè÷íèé òà ³í-
ø³ “ç ë³ñîâîãî êîøèêà”. Âåðõ âà-
ð³þºòüñÿ â³ä â³äñóòíîñò³ áðåòåëåé
äî ¿õíüî¿ ñèìåòð³¿ òà àñèìåòð³¿.

²äåÿ êîëåêö³¿ óëþáëåíöÿ çà-
ìîæíèõ óêðà¿íîê Roberto Caval-

li áóëà ñêîíöåíòðîâàíà íà ñóê-
íÿõ, ùî º òèïîâèìè äëÿ öüîãî
äèçàéíåðà. Ðîäçèíêîþ âëàñíå
öüîãî ïîêàçó ñòàëà òàñüìà, êîò-
ðîþ îòîðî÷åí³ ÿê ñóêí³, òàê ³
ïàëüòà,— òàêà ñîá³ ñòðîêàò³ñòü íà
÷îðíîìó òë³. Ïèøí³ ñï³äíèö³ äî
ñåðåäèíè êîë³íà ç òàôòè âèãëÿ-
äàþòü ñâÿòêîâî òà âîäíî÷àñ
ñòèëüíî.

Íàòõíåííÿì äëÿ äèçàéíåðà
îäÿãó Áóäèíêó ìîäè Gucci Ôð³-

äè Äæàí³í³ ñòàâ êîçàöüêèé îäÿã.
Ä³â÷àòà, êîòð³ ïîêàçóâàëè îäÿã,
áóëè âäÿãíåí³ â æóïàíè, âèøè-
âàíêè, ï³äïåðåçàí³ êðàéêàìè.
Îäíàê ôåì³íí³ñòü ³ ÷óòòºâ³ñòü
ìàðêè áóëè çáåðåæåí³, ñëîâ’ÿí-
ñüê³ åëåìåíòè ñòàëè ëèøå äîïîâ-
íåííÿì
О ляд Паризь о о тижня моди,
отрий нещодавно розпочався
франц зь ій столиці, читайте на-
ст пних номерах.

Ìîäà íà òèæí³
Óêðà¿íñüê³ äèçàéíåðè îäÿãó â áåðåçí³ ïðåçåíòóþòü íîâ³ êîëåêö³¿

Ç 11 äî 19 áåðåçíÿ Êè¿â çíîâó
ïåðåòâîðèòüñÿ íà ñòîëèöþ ìî-
äè — òóò òðèâàòèìå Óêðà¿íñüêèé
òèæäåíü ìîäè, ïðèñâÿ÷åíèé
îñ³ííüî-çèìîâèì êîëåêö³ÿì ñå-
çîíó 2008-2009 â³ä ïðîâ³äíèõ â³ò-
÷èçíÿíèõ äèçàéíåð³â.

Ö³êàâèì íþàíñîì ñòàíå ïîâåð-
íåííÿ äèçàéíåðêè îäÿãó Îëüãè
Ãðîìîâî¿, êîòðà ñòîÿëà á³ëÿ âè-
òîê³â óêðà¿íñüêî¿ ìîäè â ñåðåäè-

í³ 1990-õ. Ïîêàç ¿¿ êîëåêö³¿ áóäå
äåùî ïîçà ãðàô³êîì, òî÷í³øå, ïå-
ðåäóâàòèìå éîìó. Öÿ, áåçóìîâíî,
âïëèâîâà ó ñâ³ò³ óêðà¿íñüêî¿ ìî-
äè æ³íêà ï’ÿòü ðîê³â âèâ÷àëà àð-
õ³òåêòóðíå ïðîåêòóâàííÿ, à òàêîæ
ïðîìèñëîâèé äèçàéí, ïðàöþâàëà
íàä ïðèâàòíèìè ïðîåêòàìè. Òå-
ïåð óñ³ ö³ íàïðàöþâàííÿ Îëüãè
Ãðîìîâî¿ îá’ºäíàëèñÿ â Gromo-
va Design, ùî ³ ïðåçåíòóþòü çà

äåíü äî îô³ö³éíîãî ïî÷àòêó
Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè ó
“Ïðîåêò³ 273”. Òåìà êîëåêö³¿ —
àð äåêî òà éîãî ô³ëîñîô³ÿ, âèðà-
æåíà íå ëèøå â îäÿç³, à é ó äå-
êîðàö³ÿõ, íà ìîíòóâàííÿ ÿêèõ
àñèñòåíòàì çíàäîáèòüñÿ àæ 11 ãî-
äèí, ÷èìàëî ÷àñó ÿê äëÿ â³ò÷èç-
íÿíèõ îôîðìëþâà÷³â.

À îñü â³äêðèâàòèìå Óêðà¿í-
ñüêèé òèæäåíü ìîäè öüîãî ðàçó
íå Ë³ë³ÿ Ïóñòîâ³ò, êîòðà ç 24 ëþ-
òîãî äî 2 áåðåçíÿ áðàòèìå ó÷àñòü
ó Âàøèíãòîíñüêîìó òèæí³ ìîäè
ðàçîì ç êîëåãàìè Îêñàíîþ Êà-
ðàâàíñüêîþ, Îëåêñ³ºì Çàëåâ-
ñüêèì òà äóåòîì Òåòÿíè Çåìñêî-
âî¿ ³ Îëåíè Âîðîæáèò. Íàòîì³ñòü
öþ ïî÷åñíó ðîëü âèêîíàº Â³êòî-
ð³ÿ Ãðåñü, ÷è¿ ïîêàçè çàâæäè áó-
ëè äðóãèìè. Ïàí³ Ãðåñü êàæå, ùî
óí³êàëüíîñò³ â öèõ ñåçîíàõ íå

â³ä÷óâàº, àäæå öå çâè÷àéíèé ðî-
áî÷èé ïðîöåñ, à òàêîæ ïðîôå-
ñ³éíà ïîä³ÿ, âàæëèâà ÿê äëÿ ìî-
äåëüºð³â, òàê ³ äëÿ ïîêóïö³â òà
ïðåñè. ²äåÿ êîëåêö³¿ Gres by
Gres, êîòðó äèçàéíåð ï³äãîòóâà-
ëà äëÿ öüîãî òèæíÿ ìîäè,— öå
îáðàç äåêàáðèñòêè, ãîòîâî¿ íà
âñå çàðàäè ÷îëîâ³êà, êîòðîãî âî-
íà êîõàº, òîáòî ð³øó÷î¿ òà ñì³-
ëèâî¿ æ³íêè. À îäÿã äæèíñîâî¿
ìàðêè Gres Denim ïðèñâÿ÷åíèé
áîë³äíèì ïåðåãîíàì ó âñ³é ñâî-
¿é åñòåòèö³.

Î÷³êóâàíèì ïîêàçîì º ïðåçåí-
òàö³ÿ êîëåêö³¿ äèçàéíåðêè Îëå-
íè Äàöü, êîòðà âëó÷èëà “â ÿáëó÷-
êî” ç³ ñâî¿ì êðîºì îðèãàì³ íà ïî-
çàìèíóëîìó òèæí³ ìîäè. Íèí³ òà-
êèé êð³é ³ ôîðìà º â ìîäåëÿõ
ìàéæå â óñ³õ âñåñâ³òíüî â³äîìèõ
ìîäåëüºð³â. Ìîæëèâî, ñàìå òîìó

ïîêàçè ëüâ³â’ÿíêè çàïëàíîâàíî
íà ïåðøèé äåíü òèæíÿ.

Cïðàãë³ äî ñâ³æîãî ï³äõîäó êðè-
òèêè, à òàêîæ áàéºðè çíîâó ç íå-
òåðï³ííÿì ÷åêàþòü íà êîëåêö³¿
ìîëîäèõ äèçàéíåð³â “Íîâ³ ³ìåíà”,
à òàêîæ íà ïðîåêò Fresh Fashion,
êîòðèé ùîðîêó â³äêðèâàº ìîðå
ÿñêðàâèõ ³äåé, çà êîòðèìè ñòîÿòü
íå ìåíø ÿñêðàâ³ ëþäè.

Ðåïåðòóàðíîþ îñîáëèâ³ñòþ
öüîãî Óêðà¿íñüêî¿ òèæíÿ ìîäè
ñòàíå òå, ùî â ãðàô³êó íå â³äâå-
äåíî îêðåìîãî äíÿ äëÿ ÷îëîâ³÷èõ
êîëåêö³é. Öüîãî ñåçîíó ¿õ ïðåä-
ñòàâëÿòü ëèøå òðè äèçàéíåðè:
Àííà Ñîñíîâñüêà, Ñåðæ Ñìîë³í,
Îëåêñàíäð Ãàï÷óê. À ãëÿäà÷³, íà
æàëü, çíîâó íå ìàòèìóòü çìîãè
ïîäèâèòèñÿ ïîêàçè â ïðÿìîìó
åô³ð³ ÷åðåç òåõí³÷íó ñêëàäí³ñòü
ïðîöåäóðè

Îëåíà ÌÀÐÒÈÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У столиці ипить під отов а до вже традиційно о,
22- о, У раїнсь о о тижня моди, в рам ах я о о відб -
д ться по ази 46 дизайнерів. Кореспондент азети
"Хрещати " поці авився, що представлять часни и,
отрі вже заре оменд вали себе на фешн-арені ра-
їни, а та ож ті, я і тіль и збираються це зробити.

Одя від Gucci пройнятий раїнсь ими народними мотивами Дизайнери D&G запропон вали модницям запн тися х ст ами
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Ìèñòåöòâî 
ñïîþâàííÿ ïàííè
“Хрещати ” продовж є
п блі ації 25 есе про о-
хання. Сьо одні
пропон ємо вашій вазі
ре омендації Юрія
Виннич а. З о ляд на
за они с спільної моралі
те сті є незначні

вил чення.

Þð³é ÂÈÍÍÈ×ÓÊ

1.
À âñå ïî÷èíàëîñÿ òàê íåâèííî

³ çîâñ³ì íå ç òîãî, ùî ìóæ÷èíà
ñïîêóñèâ æ³íêó, à ç òîãî, ùî ªâà
äàëà Àäàìîâ³ ÿáëóêî. ² ÿáëóêî âè-
ÿâèëîñÿ ïåðøèì àôðîäèç³ÿêîì.
Òà íà öüîìó éîãî àôðîäèç³ÿêîâà
êàð’ºðà çàâåðøèëàñÿ, ÿáëóêî í³-
êîëè á³ëüøå í³êîãî íå ñïîêóøà-
ëî íà ëþáîâí³ ñïðàâè. Çàòå çóì³-
ëî ðîçâ’ÿçàòè â³éíó é ñïðè÷èíè-
òè çàãèáåëü Òðî¿.

Ïðàâäà, ÷óäîâèì àôðîäèç³ÿêîì
âèÿâèëîñÿ âèíî, â òîìó ÷èñë³ é
ÿáëó÷íå. Âèíî âèðîáëÿëè ÷îëî-
â³êè. Çîâñ³ì íå äëÿ òîãî, ùîá
ñïî¿òè æ³íêó, õî÷à ìèñòåöòâî
ñïîþâàííÿ òàêå æ äàâíº, ÿê ³ ñàì
ñåêñ. Ç äðåâí³õ ÷àñ³â âèíî íåçì³í-
íî ñóïðîâîäæóº çàêîõàíèõ, ñêðà-
øóþ÷è ¿õí³ ñòîñóíêè ³ ñòàþ÷è
ìîâáè ìîâ÷àçíèì ïîñåðåäíèêîì
ì³æ äâîìà ñòàòÿìè.

Âèíî ïîðó÷ õë³áà ³ ì’ÿñà º ïî-
æèâîþ ç íàéáàãàòøîþ ñèìâîë³-
êîþ, îäíèì ³ç ãîëîâíèõ åëåìåí-
ò³â æåðòâè, ÿêó ñêëàäàëè áîãàì.
Âèíî ïîâ’ÿçàíå ç äóõîâí³ñòþ, îñ-
ê³ëüêè àëêîãîëü ââîäèòü ëþäèíó
ó ñòàí åéôîð³¿. Ñâÿòèé Êëèìåíò
ç Àëåêñàíäð³¿ êàçàâ, ùî âèíî ïå-
ðåáóâàº ó òàêîìó æ ñòîñóíêó äî
õë³áà, ÿê ³ æèòòÿ öåðêîâíå äî
æèòòÿ ñâ³òñüêîãî.

Óñ³ òðàäèö³éí³ â³ðóâàííÿ Ñòà-
ðîãî Ñâ³òó áà÷èëè ó âèí³ çíàðÿä-
äÿ ï³çíàííÿ ³ âòàºìíè÷åííÿ. ×åð-
âîíà áàðâà âèíà íàãàäóº êðîâ, à
òîìó âèíî ââàæàëîñÿ êðîâ’þ âè-
íîãðàäíî¿ ëîçè. ² òàê ñàìî, ÿê
êðîâ, âèíî ºäíàºòüñÿ ç æèòòÿì, ³
ïåêåëüí³ ñèëè íå ìàþòü äî íüî-
ãî äîñòóïó. À ùî â³÷íå æèòòÿ º
àòðèáóòîì áåçñìåðòíèõ áîã³â, òî
ïèòòÿ âèíà äàº çìîãó ëþäèí³ ïðî-
òÿãîì ïåâíîãî ÷àñó äîð³âíÿòèñÿ
áîãàì. Âèíî — öå òàêîæ ëþáîâ-
íèé íàï³é, à îäí³ºþ ç ðèñ áîãà
âèíà Ä³îí³ñà áóëà ëþáîâ äî ëþ-
äåé, ³ ñàìå ç ëþáîâ³ äî ëþäåé â³í
îáäàðóâàâ ¿õ âèíîì, ùîá çðîáè-
òè ùàñëèâèìè.

Âèíî, âèííèö³ (òîáòî âèíî-
ãðàäíèêè) é âèíîãðîíà ÷àñòî
ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ïîâ÷àííÿõ Õðèñòà,
çîêðåìà âèííèöÿ ÷àñòî ñèìâîë³-
çóº Öàðñòâî Áîæå. Ñàìå òîìó ïðè
äàâí³õ ìîíàñòèðÿõ çàâøå áóëè áà-
ãàòþù³ âèííèö³.

2.
Îäíèì ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ

çâè÷à¿â ñïîêóøàííÿ ïàííè º ïèò-
òÿ íà áðóäåðøàôò, ÿêå ïåðåäáà-
÷àº îï³ñëÿ ïîö³ëóíîê. ² õî÷ çâó-
÷èòü öå ïî-í³ìåöüêè, àëå ñàì
çâè÷àé ïîõîäèòü ç ÷àñ³â àíòè÷íî-
ñò³, êîëè ìóæ÷èíà ïðîïîíóâàâ
æ³íö³ âèïèòè ç îäíîãî êåëèõà.
Ïðèíàéìí³ òàêèé çâè÷àé áóâ ó
Äàâí³é Ãðåö³¿. Àëå â Äàâíüîìó
Ðèì³ — î æàõ, ÿêà íåñïðàâåäëè-
â³ñòü! — æ³íêàì òðèâàëèé ÷àñ çà-

áîðîíÿëè âæèâàòè âèíî ï³ä êà-
ðîþ ñìåðò³. Âåëèêèé Êàòîí (239-
149 äî í. å.), ÿêèé ñàì ïèâ ò³ëü-
êè âîäó, âèñëîâèâñÿ òàê: “ßêùî
ïîáà÷èø, ùî òâîÿ äðóæèíà ï’º
âèíî,— óáèé ¿¿!” ² á³äí³ ðèìëÿí-
êè, ÿêèì äîâîäèëîñÿ áóâàòè íà
áåíêåòàõ, ìóñèëè çàäîâîëüíÿòè-
ñÿ ò³ëüêè óçâàðîì ç ðîäçèíîê.
Óÿâëÿºòå, ÿê âîíè ìó÷èëèñÿ!

À âñå òîìó, ùî âèíî îòîòîæ-
íþâàëîñÿ ç êðîâ’þ. Ââàæàëîñÿ,
ùî æ³íêà, ï’þ÷è ÷óæó êðîâ, ÷è-
íèëà ìóæîëîçòâî. ² íåìàº çíà-
÷åííÿ, ùî òî áóëà êðîâ ðîñëèíè.
Êð³ì òîãî, çíàþ÷è, ùî âèíî â³ä-
êðèâàº ëþäèí³ ÿê³ñü íîâ³ îáð³¿,
äàâí³ ðèìëÿíè ââàæàëè, ùî âî-
íî àáñîëþòíî çàéâå ³ øê³äëèâå
äëÿ æ³íîê, áî ñïîíóêàòèìå ¿õ äî
áàëàêàíèíè, âòðó÷àííÿ ó ðîçìî-
âó, à ìîæå, é äî ìàã³÷íèõ âèä³íü.
Òîìó ë³ïøå, àáè æ³íêà áóëà ìîâ-
÷àçíîþ. Öå ¿é á³ëüøå ëè÷èòü. Âè-
íî æ áî ´âàëòóº ðîçóì, à ç´âàëòî-
âàíà æ³íêà óæå í³êîëè íå áóäå

öíîòëèâîþ ³ ÷èñòîþ. Ñàìå ðèì-
ëÿíè çàïðîâàäèëè çâè÷àé ö³ëóâà-
òè æ³íêó ó âóñòà ï³ñëÿ ¿¿ ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó, àáè ïåðåêîíàòèñÿ
ç ¿¿ ïîäèõó, ùî âîíà íå âæèâàëà
âèíà.

Ç ÷àñîì æ³íêàì çàáîðîíÿëè ïè-
òè ëèøå “tementum” — âèíî ïåð-
øîãî âèòèñêàííÿ, íàòîì³ñòü óñ³
âòîðèíí³ âèíà áóëè äîçâîëåí³.

Ãðåêè áóëè çíà÷íî äåìîêðà-
òè÷í³øèìè. Ùå Àðèñòîòåëü ïî-
ì³òèâ, ùî æ³íêè ï³ääàþòüñÿ ñï’ÿ-
í³ííþ ìåíøîþ ì³ðîþ, àí³æ ÷î-
ëîâ³êè, îäíàê íå ï³äòâåðäèâ öå
æîäíèì äîêàçîì. Àëå äîêàçè íå
çàáàðèëèñÿ, áî íà îäíîìó ³ç ñèì-
ïîç³îí³â, äå îáãîâîðþâàëàñÿ öÿ
ñåíòåíö³ÿ, ñëîâî âçÿâ Ñóëëà ³ âè-
ñëîâèâ ïðèïóùåííÿ, ùî îñê³ëü-
êè æ³íêà ³ñòîòà âîëîãà, òî “âèíî,
ïîòðàïèâøè ó òàêå âîëîãå ñåðå-
äîâèùå, âòðà÷àº ñâîþ ñèëó”.

Àðèñòîòåëü ââàæàâ, ùî òîé, õòî
âèïèâàº êåëèõ îäíèì äóõîì, ìåí-
øå ï’ÿí³º, áî âèíî, ÿêå âëèâàº-

òüñÿ øâèäêîþ òå÷³ºþ, â³äðàçó
ïðîñî÷óº ò³ëî íàñêð³çü. “À ìè
÷àñòî áà÷èìî, ùî æ³íêè ï’þòü
ñàìå òàê. Ïîñò³éíå âèä³ëåííÿ âî-
ëîãè ³ î÷èùåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ¿õ-
íº ò³ëî â³ä ïðèðîäè ïîðèñòå ³
ïðîíèçàíå ìîâáè âîëîãîã³ííèìè
êàíàëàìè. Ïîòðàïëÿþ÷è ó íèõ,
âèíî øâèäêî âèõîäèòü, íå çàòðè-
ìóþ÷èñü ó íàéãîëîâí³øèõ ì³ñ-
öÿõ, ïîðóøåííÿ ÿêèõ ³ çóìîâëþº
ñï’ÿí³ííÿ”.

Ó Ñåðåäíüîâ³÷÷³ æîäíîãî çàñòå-
ðåæåííÿ ïðîòè ïîì³ðíîãî âæè-
âàííÿ âèíà æ³íêàìè íå áóëî, àëå
ïèÿ÷îê æîðñòîêî êàðàëè, ï³ääà-
þ÷è ãðîìàäñüêîìó îñóäæåííþ.
¯ì â³øàëè íà øèþ êóõîëü ³ âîäè-
ëè ì³ñòîì. Ó Ñåðåäí³ Â³êè ïîíÿò-
òÿ ëþáîâíîãî íàïîþ ì³öíî óâ³é-
øëî äî íàðîäíèõ ëåãåíä òà êóð-
òóàçíî¿ ë³òåðàòóðè. Ïåðøèìè éî-
ãî æåðòâàìè ñòàëè Òð³ñòàí òà
²çîëüäà. Ó êíèç³ “Jus potandi”
(“Öåðåìîí³àë ïèòòÿ”), ÿêó ïåðå-
âèäàâàëè áåçë³÷ ðàç³â, íàâîäèëè-

ñÿ ð³çíîìàí³òí³ ïèÿöüê³ çâè÷à¿, à
ñåðåä íèõ ³ ñïîñîáè ïèòòÿ íà áðó-
äåðøàôò. Îäèí ³ç íèõ íàçèâàâñÿ
“ãîëóáèíèì êåëèõîì”. À âèãëÿä
öå ìàëî òàêèé: ïàðà ç÷³ïëÿëà áåç-
³ìåíí³ ïàëüö³ ë³âî¿ ðóêè, à ïðà-
âîþ êîæåí ç íèõ áðàâñÿ çà êåëèõ,
³ ç îáîõ áîê³â âîíè ö³äèëè âèíî
ó òîé ÷àñ, ÿê ¿õí³ âóñòà çëèâàëè-
ñÿ, íà÷å äçüîáè ãîëóá³â, ùî ö³ëó-
þòüñÿ.

3.
×îìó, ïèøó÷è ïðî ëþáîâ, ÿ

ïî÷àâ ç âèíà? Òà òîìó, ùî ëþáîâ
³ âèíî ïåðåáóâàþòü äëÿ ìåíå ó
ò³ñíîìó ³ íåðîçä³ëüíîìó çâ’ÿçêó.
²íêîëè âçèìêó, çìåðçíóâøè, ÿ
ìîæó âèïèòè ³ øêàëèê ãîð³ëêè,
ëþáëþ é ïèâî, àëå çàçâè÷àé ï’þ
ò³ëüêè âèíî. Ùå ê³ëüêà ðîê³â òî-
ìó ÿ â ñàìîçàãëèáëåíèõ äèñêóñ³-
ÿõ ñàì ³ç ñîáîþ âèïèâàâ äâ³
ïëÿøêè. ß êîëèñü ëþáèâ ïîðîç-
ìîâëÿòè ñàì ³ç ñîáîþ, îñê³ëüêè
ë³ïøîãî ñï³âáåñ³äíèêà çóñòð³òè

Ô
îò
î 
C
åð
ã³ÿ
 
Ø
Í
²Ò
Ê
Î
Â
À



Хрещатик  27 лютого 2008 2255  ЕЕССЕЕ  ППРРОО  ККООХХААННННЯЯ 1133
ìåí³ òîä³ ùå íå äîâîäèëîñÿ.
Øêîäà ò³ëüêè, ùî ç òèõ áåñ³ä ìà-
ëî ùî íà ðàíîê çàëèøàëîñÿ ó
ïàì’ÿò³. ßê, çðåøòîþ, ³ ç òèõ ùî-
ð³÷íèõ ñèìïîç³îí³â, ÿê³ ìè ç äðó-
çÿìè âëàøòîâóºìî ó Âèííèêàõ ³
íàçèâàºìî Ñâÿòîì âèíîãðàäó.

Æèâó÷è ó Âèííèêàõ, òè ïðîñòî
ïðèðå÷åíèé íà òå, ùîá âèðîùó-
âàòè âèíîãðàä ³ ðîáèòè âèíî, îñ-
ê³ëüêè Âèííèêè ùå â Ñåðåäíüî-
â³÷÷³ ñëàâèëèñÿ ñâî¿ìè âèíîãðàä-
íèêàìè çàâäÿêè îñîáëèâîìó êë³-
ìàòó, ÿêèé âèòâîðèâñÿ ó ö³é ì³ñ-
öåâîñò³, ðîçòàøîâàí³é ó äîëèí³.

Âèðîáëÿííÿ âèíà ó ìåíå ò³ñ-
íî ïîâ’ÿçàíå ³ç ñåêñîì. Âè çäè-
âóºòåñÿ: ÷îìó ñàìå âèðîáëÿííÿ,
à íå ñïîæèâàííÿ? À öå òîìó, ùî
íà áóòë³ ç âèíîì, ÿêå áðîäèòü, ÿ
íàòÿãóþ ïðåçåðâàòèâè, çðîáèâ-
øè ó íèõ ãîëî÷êîþ ä³ðêó. Îñ-
ê³ëüêè ÿ ñïðàâæí³é ãàëè÷àíèí,
òî í³êîëè íå äîçâîëÿþ ñîá³ âæè-
òè äëÿ ö³º¿ øëÿõåòíî¿ ìåòè íî-
âåíüêîãî ïðåçåðâàòèâà, à ò³ëüêè
âèêîðèñòàíîãî. Íó, çâ³ñíî æ, ïå-
ðåä òèì ÿ éîãî âèïîë³ñêóþ, ÿê-
ùî öå êîãîñü òóðáóº.

Âèíî çàâøå â³ä³ãðàâàëî â ìî¿õ
ëþáîâíèõ ñòîñóíêàõ äóæå âàæ-
ëèâó ðîëü. ² ïðîäîâæóº öå ðîáè-
òè äîñ³, çà ùî ÿ éîìó äóæå âäÿ÷-
íèé. Í³, â æîäíîìó ðàç³ íå ÿê
àôðîäèç³ÿê. Æîäíèõ àôðîäèç³-
ÿê³â ÿ í³êîëè íå ïîòðåáóâàâ, Áîã
ìèëóâàâ. Çâè÷àéíî, íå áåç òîãî,
ùîá âèïèòè äî àáî ï³ñëÿ, àëå
çîâñ³ì íå ç ìåòîþ çàãîñòðèòè ïî-
÷óòòÿ ÷è ÿêèìîñü ÷èíîì âïëèíó-
òè íà ñâîãî ïðóòíÿ. Ïðîñòî ÿ
çâèê, ùî ì³æ ìíîþ ³ ïàííîþ ìó-
ñèòü áóòè õòîñü òðåò³é — âèíî.

Âèíî áóëî íåçì³ííèì ñóïóò-
íèêîì ïðè êîæíîìó çàãðàâàíí³
ç ïàííîþ, âîíî ïðèºìíî îáãîð-
òàëî ñâîºþ ïðîõîëîäîþ êîæíå
âèìîâëåíå ñëîâî, ðîáèëî ìåíå
ñì³ëèâ³øèì, íàñòèðëèâ³øèì ³
äîòåïí³øèì, âèíî âèâ³ëüíÿëî
ìîº “ß” ç ëóøïàéîê óìîâíîñòåé,
ðîçïðàâëÿëî çà ñïèíîþ íåâèäè-
ì³ êðèëà ³ äîçâîëÿëî òî ïóðõàòè
ìåòåëèêîì á³ëÿ íîñèêà ïàííè,
òî øèðÿòè îðëîì ó íå¿ íàä ãî-
ëîâîþ, òî, ìîâ êîë³áð³, òð³ïîò³-
òè êðèëüöÿìè ó íå¿ á³ëÿ âóøêà.

ßê ñëóøíî òâåðäèâ Îâ³ä³é,
“äóõó âèíî äîäàº, äî êîõàííÿ
æàãó ðîçäèìàº”.

Â þíîñò³, êåðóþ÷èñü íàðîä-
íîþ ìóäð³ñòþ “ãîð³ëêà â ðîò³ —
ï... â ðîáîò³”, ÿ íå ðàç ñïîþâàâ
ïàííî÷îê ïåðåä òèì, ÿê óïåðøå
¿õ ñïîêóñèòè íà ãð³õ. ² îñü òîä³
ÿ ÷àñòåíüêî âäàâàâñÿ äî äèâî-
âèæíèõ åêñïåðèìåíò³â, âèãîòîâ-
ëÿþ÷è ëþáîâí³ íàïî¿. Ïåðåä òèì
ÿ ïðîñòóä³þâàâ ñïåö³àëüíó ë³òå-
ðàòóðó, ÿêî¿ ó ò³ ÷àñè áóëî îá-
ìàëü. Äî âèíà ÿ äîäàâàâ íàñòî-
ÿíêè åëåóòåðîêîêó (ñîâºòñüêèé
íàï³é “Áàéêàë” ãîòóâàëè ñàìå íà
åëåóòåðîêîêó) òà ëåâçå¿, äåñü âè-
÷èòàâøè, ùî âîíè ìàþòü ä³ÿòè

ïðîñòî òàêè áåçâ³äìîâíî íà ïàí-
íó. Àëå ÷è ä³ÿëè? Òÿæêî ñêàçà-
òè. Ìîæëèâî, ïàííè â³ääàâàëè-
ñÿ çîâñ³ì íå òîìó, ùî âèïèëè
öüîãî øàëåíîãî íàïîþ, à ïðîñ-
òî òîìó, ùî ÿ ñïðàâèâ íà íèõ
ôàíòàñòè÷íå âðàæåííÿ. Íàïðè-
êëàä, îäíà ïàííà ïîçáóëàñÿ ç³
ìíîþ öíîòè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ
ïðî÷èòàâ ¿é ñâîþ ïîåìó. Ì³æ ³í-
øèì, òàì í³ ñëîâà íå áóëî àí³
ïðî àëêîãîëü, àí³ ïðî ñåêñ, ò³ëü-
êè ùîñü äîñèòü òóìàííå:

Âõîäæó â òåáå ïîâ³ëüíî 
³ îáåðåæíî, â³äõèëÿþ ðóêàìè

ñòåáëà.
Áîþñÿ âóñòà çàìî÷èòè —

çìèòè òâîº îáëè÷÷ÿ.
À òè ç áåðåã³â âèõîäèø, 

ðâåø îñîêó ³ ëàòàòòÿ.
² âæå òâîº ò³ëî òå÷å êð³çü 
ìî¿ ñòóëåí³ ïàëüö³, 

êð³çü ìî¿ çö³ïëåí³ çóáè.
Àæ ðîò çàëèâàº.
Ò³ëî òâîº òå÷å ëóãîì çåëåíèì.
² êóäè âïàäàº âîíî, 

íå â³äîìî í³êîìó.
Âîíà ñï’ÿí³ëà â³ä ñàìîãî ÷è-

òàííÿ.
Òà êîëè ÿ ñïðîáóâàâ ðîçâèíó-

òè ñâ³é óñï³õ ïåðåä ³íøîþ ïàí-
íîþ, òî çàçíàâ ïîðàçêè. Âîíà íà
ïîåç³þ íå êëþíóëà.

4.
Ó áóäü-ÿêîìó ñåêñ-øîï³ íèí³

ìîæíà ïðèäáàòè òàê³ àôðîäèç³-
ÿêè, ÿê “³ñïàíñüêà ìóøêà” òà éî-
ã³ìáå. Äåñÿòü ðîê³â òîìó, êîëè ó
íàñ ¿õ êóïèòè áóëî íåìîæëèâî,
ì³é çíàéîìèé ïîïðîñèâ, ùîá ÿ
ïðèâ³ç éîìó ç Ïîëüù³ “³ñïàíñüêó
ìóøêó”. Â³í ìàâ âåëèêå áàæàí-
íÿ çà äîïîìîãîþ öüîãî çáóäæó-
âàëüíîãî çàñîáó âïëèíóòè íà îä-
íó äàìó, ç ÿêîþ áóâ ëèøå â äðóæ-
í³õ ñòîñóíêàõ. ß âèêîíàâ éîãî
ïðîõàííÿ, àëå ïîïåðåäèâ, ùî äëÿ
óñï³õó ñïðàâè ö³ëêîì äîñòàòíüî
ê³ëüêîõ êðàïåëü. Çíàéîìèé çàâ³-
òàâ äî äàìè ñåðöÿ, â óìîâëåíèé
÷àñ ÿ çàòåëåôîíóâàâ äî íå¿, âîíà
ï³ä³éøëà äî òåëåôîíó ³, ïîêè
áåçðåçóëüòàòíî “àëüîêàëà”, ì³é
çíàéîìèé õóòåíüêî õëþïíóâ “³ñ-
ïàíñüêó ìóøêó” äî ¿¿ êàâè. Àëå
â³ä õâèëþâàííÿ éîãî ðóêè òðåì-
ò³ëè, ³ çàì³ñòü ê³ëüêîõ êðàïåëü
â³í áóëüêíóâ ï³â ïëÿøå÷êè, òîá-
òî ãðàì³â äâàäöÿòü. Êîëè äàìà
ïîâåðíóëàñÿ ³ âèïèëà êàâó, ì³é
çíàéîìèé ï³øîâ ó àòàêó. Éîìó
âäàëîñÿ ¿¿ ðîçäÿãíóòè ³ íàâ³òü ïå-
ðåéòè äî ïî÷àòêîâî¿ ñòàä³¿ óâåð-
òþðè, êîëè ðàïòîì âîíà çîéêíó-
ëà ³ ñõîïèëàñÿ çà ñåðöå, ¿é ñòàëî
ïîãàíî, “³ñïàíñüêà ìóøêà” ñïðè-
÷èíèëà òàêå ñåðöåáèòòÿ, ùî äî-
âåëîñÿ âèêëèêàòè “øâèäêó”. Íà
öüîìó é çàâåðøèâñÿ öåé äðàìà-
òè÷íèé ñåêñóàëüíèé êîíòàêò.
Àëå îñê³ëüêè ïåðø³ ðóõè âæå áó-
ëè çä³éñíåí³, òî íåçàáàðîì ïîòî-
ìó, ÿê äàìà îêëèãàëà, ì³é çíà-
éîìèé îòðèìàâ òå, ÷îãî òàê ïðàã-
íóâ.

Ç³ ñâîãî äîñâ³äó ñêàæó, ùî êî-
õàòèñÿ íà ï’ÿíó ãîëîâó ö³êàâî
ëèøå â òîìó ðàç³, ÿêùî òè çëåã-
êà çàõìåëåíèé, à ïàííà ï’ÿíåíü-
êà. Òîä³ ìîæíà î÷³êóâàòè â³ä íå¿
÷èìàëî îðèã³íàëüíèõ ³äåé òà âå-
ñåëèõ øòó÷îê, ïðî ÿê³ âîíà íà-
òâåðåçî í³êîëè çà ñîáîþ íå ïî-
ì³÷àëà. Àëå ï³äõ³ä òóò ìóñèòü áó-
òè ñóòî ³íäèâ³äóàëüíèé, îñê³ëü-
êè îêðåì³ ïàííè, ïåðåáðàâøè,
ìîæóòü ïåðåòâîðèòèñÿ íà áåç-
â³ëüíèé ìàíåêåí — òåïëèé, àëå
íåïîðóøíèé. Ç³ ñëîâàìè “à òå-
ïåð ðîáè ç³ ìíîþ, ùî õî÷åø”
òàêà ïàííà íàä³éíî âèìèêàºòü-
ñÿ, ùîá óðàíö³, çðîáèâøè âåëè-
ê³ î÷³, çäèâóâàòèñÿ: “Ùî? Öå òè
ïðî ìåíå? Í³÷îãî ïîä³áíîãî íå
ìîãëî áóòè. Öå òâî¿ ôàíòàç³¿”.

Ñï’ÿí³ííÿ ó ÷îëîâ³ê³â çóìîâ-
ëþº çàòðèìêó îðãàçìó, ïåðåòâî-
ðþþ÷è ¿õ íà òóï³ â³äá³éí³ ìîëîò-
êè, ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ó òðè çì³-
íè. Íàòîì³ñòü á³ëüøîñò³ æ³íîê
àëêîãîëü ó ë³æêó íå øêîäèòü.

×îãî í³çàùî íå ñë³ä ðîáèòè ïå-
ðåä ïàëêèì êîõàííÿì, òî öå ïè-
òè ïèâî. Ïèâî ³ ñåêñ — ðå÷³ íå-
ñóì³ñí³. Ãîð³ëêà òåæ íàäòî òÿæ-
êèé íàï³é. Îñîáëèâî ñàìîãîí. ...

Íàéóñï³øí³øå ïàííó “âñòàâ-
ëÿº” øàìïàíñüêå àáî æ êîê-
òåéëü, äå îäíèì ç³ ñêëàäíèê³â º
øàìïàíñüêå. Òàêèé íàï³é âèã³ä-
íèé òèì, ùî ä³º äîñèòü øâèäêî.
Îñü íàéïðîñò³øèé ïðèïèñ ëþ-
áîâíîãî êîêòåéëþ: øàìïàíñüêå
“áðþò” (100 ã), ìàðò³í³ (50 ã) ³
ðîì àáî ãîð³ëêà (50 ã). Äëÿ îêî-
çàìèëþâàííÿ äîêèíüòå ó êåëèõ
ñêèáêó öèòðèíè ³ âñòàâòå ñîëî-
ìèíêó. Ïîâ³ëüíå öìóëåííÿ ÷å-
ðåç ñîëîìèíêó ïîâèííî ïîä³ÿòè
áåçâ³äìîâíî. Àëå çàäëÿ îñòàòî÷-
íî¿ ³ âèð³øàëüíî¿ ïåðåìîãè çà-
ïðîïîíóéòå ùå îäíó ïîðö³þ “çà
ëþáîâ”. Íó, à ÿêùî íåïîì³òíî
äëÿ ïàííè êàïíåòå 10 ãðàì³â íà-
ñòîÿíêè åëåóòåðîêîêó, öå ò³ëüêè
ñêðàñèòü ïëàâíèé ïåðåõ³ä â³ä
ïåðøîãî ïîö³ëóíêó äî ïåðøîãî
ðîçñò³áíóòîãî ´óäçèêà.

5.
Ãîâîðÿ÷è ïðî øê³äëèâ³ñòü ïè-

âà, ÿ ìàâ íà óâàç³ éîãî øê³äëè-
â³ñòü äëÿ ÷îëîâ³ê³â, çàòå ïàííà
ï³ñëÿ ïèâà ³ ïëÿøêè øàìïàí-
ñüêîãî áóäå óæå òàêà, ÿê âàì òðå-
áà. Îò ò³ëüêè ïðîáëåìà, ÿêèì
÷èíîì óñå öå â íå¿ âëèòè! À äðó-
ãå çàïèòàííÿ — ùî âîíà ìàº âè-
ïèòè ñïî÷àòêó: ïèâî ÷è øàìïàí-
ñüêå. ª òàê³, ùî ïðîïîíóþòü
ïàíí³ ïèâî ï³ñëÿ øàìïàíñüêîãî.
Öå ïåðøà îçíàêà ³ä³îòèçìó. Ïðè-
÷îìó — íåâèë³êîâíîãî. Ï³ñëÿ òà-
êî¿ ïðîïîçèö³¿ ïàííà ìîæå ñì³-
ëèâî ïëþíóòè çàëèöÿëüíèêîâ³ â
ïèñîê ³ á³ëüøå í³êîëè ç íèì í³-
÷îãî íå ìàòè. ß á óçàãàë³ òàêèõ
òèï³â âèñèëàâ ó ÷îðíîáèëüñüêó
çîíó, ùîá âîíè íå ïëîäèëè ïðè-

äóðê³â. Ïîðÿäîê ìàº áóòè îäèí:
ñïî÷àòêó ïèâî, ÿê ëåãêèé âñòóï
ïåðåä äàëåêîñÿæíèì çàïëèâîì,
à âæå ïîò³ì øàìïàíñüêå, ÿêå
ç’ÿâëÿºòüñÿ íåñïîä³âàíî, íà÷å
ðîÿëü ó êóùàõ. Àäæå íà çäèâó-
âàííÿ ïàííè, ÷îìó âè éîãî â³ä-
ðàçó íå çàïðîïîíóâàëè, ìàº ïðî-
çâó÷àòè íåâèííà â³äïîâ³äü: çà-
áóâ, à òóò çàçèðíóâ äî çàìîðîç-
íèêà (òàê ìè â Ãàëè÷èí³ íàçè-
âàºìî õîëîäèëüíèê) ³...

ª, ïðàâäà, ùå îäíà ïðîáëåìà.
² òî äîñèòü ³ñòîòíà. Íó, íå áóäå
æ ïàííà ïèòè ïèâî ñàìà, ïðàâ-
äà? Âàì äîâåäåòüñÿ òåæ îñóøè-
òè ïëÿøêó. À ï³ñëÿ ïèâà, ÿê êà-
çàâ ì³é ä³äóíüî, ïóöüêà ñÿ êèâà
(òàê ìè â Ãàëè÷èí³ ãîâîðèìî ïðî
ïðóòåíü, ÿêèé õèòàºòüñÿ). Íå â
êîæíîãî ³ íå çàâæäè, àëå áóâàº.
ß, ñêàæ³ìî, ï³ñëÿ ïëÿøêè ïèâà
ìîæó ñì³ëèâî äóäëèòè âèíî,
ïðîòå äåêîãî òÿãíå íà ñîí. Òî-
ìó, êîëè çíàºòå, ùî ïèâî íà âàñ
ìîæå âïëèíóòè íåãàòèâíî, ðîç-
áàâòå éîãî âîäîþ â ïðîïîðö³¿ îä-
íà äî òðüîõ. Çâè÷àéíî, òðè ÷àñ-
òèíè âîäè.

Áððð! Íå ïðîáóâàâ, àëå íàïå-
ðåä çäðèãàþñÿ. À ùî — ëþáîâ
âèìàãàº æåðòâ. ² öå íå íàéá³ëü-
øà.

Ïàííà, ÿêà ï’º ãîð³ëêó, íå âñå-
ëÿº æîäíî¿ äîâ³ðè. Â³ä òàêî¿ ïàí-

íè ë³ïøå òðèìàòèñÿ ÿêíàéäàë³,
ÿ öå òâåðäî çíàþ. Çâè÷àéíî, ÿ
ìàþ íà óâàç³ íå àëêîãîë³÷îê, à
³íòåë³ãåíòíèõ ïàííî÷îê ç óñ³ìà
áàëêîíàìè ³ ëîäæ³ÿìè, ÿêèìè
âîíè îçäîáëåí³. Ïðîöåñ ñïî-
þâàííÿ ãîð³ë÷àíî¿ ïàííè íåîä-
ì³ííî çàòÿãíåòüñÿ, áî ãîð³ëêó
ï’þòü ëèøå ï³ä äîáðó çàêóñêó, à
âèíî ìîæíà ïîïèâàòè, ñèäÿ÷è
íà êàíàï³, à íå çà ñòîëîì, à ùå
ë³ïøå íàï³âëåæà÷è, ï³ñëÿ íå
íàäòî ñèòíî¿ âå÷åð³ ç ãîâåðëàìè
ñàëàòó. Òåëÿòèíà, íàð³çàíà ñîëî-
ìêîþ ³ òóøêîâàíà ó ÷åðâîíîìó
âèí³, íà òàðåë³ ç â³äâàðåíèìè êà-
ëÿôéîðàìè (òàê ìè â Ãàëè÷èí³
íàçèâàºìî öâ³òíó êàïóñòó) ³ ñà-
ëàòîì — öå ÿêðàç òå, ùî òðåáà.
Êàëÿôéîð ³ ñàëàò — öå æ âëàñ-
íå âîäà, âîíè ñòâîðÿòü ò³ëüêè
³ëþç³þ ñèòîñò³, àëå íå ïåðåïîíó
äëÿ àëêîãîëþ.

ßêîñü ÿ ïîìèëèâñÿ — ïðèãî-
òóâàâ íà÷èíåíó ðèæîì (òàê ìè â
Ãàëè÷èí³ íàçèâàºìî ðèñ) ³ ïî-
òðóõàìè êóðêó. Ïàííà, ÿñíà ð³÷,
ïëÿìêàëà â³ä çàäîâîëåííÿ, àëå,
çìîëîòèâøè ï³â êóðêè, âîíà ìå-
íå òîãî âå÷îðà ìàëî íå çðîáèëà
³ìïîòåíòîì. Àäæå ÿ ìóñèâ âèö-
ìóëèòè ìîðå âèíà, çàêè âëèâ ó
íå¿ ÿêèéñü íåùàñíèé ñâèòÿçü.... 



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

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

ви�ли�ає�Хорошилова�Володимира�Михайлови-

ча,�в�я�ості�відповідача�в�с�дове�засідання�по

справі�за�позовом�Арендар�В.П.�до�Сичевсь�ої

В.П.�про�визнання�недійсним�заповіт��та�виз-

нання�права�на�спад�ове�майно,�що�відб�деть-

ся�01��вітня�2008�ро���о�16.40,�в�приміщенні

с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�ов-

ни�а� Потєхіна,� б�д.� 14-а� (�аб.� №� 16).� С�ддя

Нова��А.В.

В� разі� йо'о� неяв�и� на� в�азане� с�дове

засідання,�с�д�роз'лядатиме�справ��без�йо'о

�часті.

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�“ЕРСТЕ�БАНК”
повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів

бан��,�я�і�відб�д�ться�16��вітня�2008�ро���о�12.00�за�адресою:

місто�Київ,�в�л.�Де�тярівсь�а,�33-в.

Порядо��денний:
1. Обрання�'олови�та�се�ретаря�за'альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�“Ерсте�Бан�”.

2. Затвердження�звітів�і�виснов�ів�Ревізійної��омісії�ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2007�рі�.

3. Затвердження�звітів�і�виснов�ів�зовнішньо'о�а�дитора�ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2007�рі�.

4. Затвердження�річної�фінансової�звітності�ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2007�рі�.

5. Розподіл�приб�т���ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2007�рі�.

6. Обрання�реєстратора,�що�здійснює�облі��власни�ів�а�цій�ВАТ�“Ерсте�Бан�”.

Додат�ова�інформація:

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

ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2007�рі��(тис.��рн.)

Зазначені�по�азни�и�фінансово-'осподарсь�ої�діяльності�є�орієнтовними.�Остаточні�по�азни-

�и�б�д�ть�затверджені�на�за'альних�зборах�а�ціонерів�бан��.

Реєстрація��часни�ів�за'альних�зборів�а�ціонерів�бан���з�11.30�до�11.55�за�місцем�проведен-

ня�зборів.

До��ва�и�а�ціонерів

За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Страхова��омпанія�“АЕЛІТА”

(КОД�ЄДРПОУ�31351587)

ІНФОРМАЦІЙНЕ�ПОВІДОМЛЕННЯ�

За�рите� а�ціонерне� товариство� “Страхова� �омпанія� “АЕЛІТА”

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

я�і�відб�д�ться�17��вітня�2008�ро���о�17.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Пань�івсь�а,�б�д.�6-Б.�Реєстрація�а�ціонерів�(їх��повноваже-

них�представни�ів)�б�де�здійснюватися�17��вітня�2008�ро���з�16.00

до� 17.00� за� адресою� проведення� зборів.� А�ціонерам� необхідно

при� собі� мати� до��мент,�що� посвідч�є� особ�,� представни�ам

а�ціонерів�—�до��мент,�що�посвідч�є�особ��та�довіреність,�оформ-

лен��з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

Порядо��денний:

1. Обрання�'олови�та�се�ретаря�за'альних�зборів�а�ціонерів�товариства,�затверд-

ження�поряд���денно'о�та�ре'ламент��роботи�за'альних�зборів.

2. Затвердження�рез�льтатів�діяльності�товариства�за�2007�рі�.

3. Затвердження�виснов�ів�ревізійної��омісії�товариства.

4. Визначення�основних�напрямів�діяльності�товариства�на�2008�рі�.

5. Про� затвердження� поряд��� розподіл�� приб�т��� товариства� та� поряд��� виплати

дивідендів.

6. Про�збільшення�розмір��стат�тно'о��апітал��товариства�за�рах�но��реінвестиції

дивідендів�шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій.

7. Про�вип�с��а�цій�шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій�та�обмін��а�цій

старої�номінальної�вартості�на�а�ції�нової�номінальної�вартості,�затвердження�про-

то�ол��рішення�про�вип�с��а�цій�шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій

та�обмін��а�цій�старої�номінальної�вартості�на�а�ції�нової�номінальної�вартості.

8. Про�затвердження�змін�до�стат�т��товариства.

9. Про� визначення� �повноважених� ор'анів� товариства� (�повноважених� осіб),� я�им

надаються�повноваження�щодо�здійснення�дій,�необхідних�для�реєстрації�змін�до

стат�т��товариства�та�реєстрації�вип�с���а�цій.

Інформація�про�збільшення�стат�тно�о��апітал�:

1) Мотивом�збільшення�стат�тно'о��апітал��є�зал�чення�додат�ових�фінансових�ре-

с�рсів�з�метою�ви�онання�стат�тних�цілей�товариства�та�підвищення�платоспро-

можності�товариства.

2) Збільшення�стат�тно'о��апітал��товариства�здійснюється�за�рах�но��реінвестиції

дивідендів�шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій.

3) Мінімальний� розмір� збільшення� стат�тно'о� �апітал�� товариства� становить

1981448,00�'ривень�(один�мільйон�дев’ятсот�вісімдесят�одна�тисяча�чотириста�со-

ро��вісм�'ривень�00��оп).

4) Пропон�ється�наст�пний�прое�т�змін�до�стат�т��товариства,�пов’язаний�із�збільшен-

ням�стат�тно'о��апітал��товариства�—�ви�ласти�п�н�ти�5.1�та�5.2�Стат�т��в�та�ій

реда�ції:�“5.1.�Стат�тний��апітал�Товариства�становить�8885448,00�'ривень�(вісім

мільйонів�вісімсот�вісімдесят�п’ять�тисяч�чотириста�соро��вісім�'ривень�00��оп.).

5.2.�Стат�тний��апітал�Товариства�розподілений�на�6904�(шість�тисяч�дев’ятсот

чотири)�прості� іменні�а�ції�номінальною�вартістю�1287,00�'ривень�(одна�тисяча

двісті�вісімдесят�сім�'ривень�00��оп.)��ожна”.

5) Здійснюється� обмін� а�цій� старої� номінальної� вартості� за'альною� вартістю

6904000,00�'ривень�(шість�мільйонів�дев’ятсот�чотири�тисячі�'ривень�00��оп.)�на

а�ції�нової�номінальної�вартості�за'альною�вартістю�8885448,00�'рн.�(вісім�мільйонів

вісімсот�вісімдесят�п’ять�тисяч�чотириста�соро��вісім�'ривень�00��оп.).

6) Нова�номінальна�вартість�а�ції�1287,00�'ривень�(одна�тисяча�двісті�вісімдесят�сім�'ри-

вень�00��оп.).

7) Право� на� отримання� дивідендів� та� розпорядження� нарахованими� дивідендами

пропорційно�частці��ожно'о�з�а�ціонерів���стат�тном���апіталі�товариства�мають

власни�и� а�цій,� я�і� є� а�ціонерами� товариства� на� дат�� почат��� стро��� виплати

дивідендів.

8) Термін�почат���та�за�інчення�приймання�заяв�від�а�ціонерів�щодо�їх�з'оди�на�на-

правлення�нарахованих�їм�дивідендів�на�збільшення�розмір��стат�тно'о��апіта-

л�� товариства:� з� момент�� отримання� повідомлення� про� проведення� за'альних

зборів�а�ціонерів�товариства�по�17��вітня�2008�р.�в�лючно.�Заяви�приймаються

за� адресою:� м.� Київ,� в�л.� Пань�івсь�а,� б�д.� 6-Б.� Телефон/фа�с� для� довідо�:

(044) 235-70-87,�288-17-96.

9) Збит�и,�пов’язані�зі�збільшенням�стат�тно'о��апітал��товариства,�не�передбача-

ються.�У�разі�наявності�збит�ів,�пов’язаних� із�збільшенням�стат�тно'о��апітал�,

товариство�'арант�є�власни���а�цій�їх�відш�од�вання.

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ�ТОВАРИСТВА

(тис.��рн.)

Ознайомитися�з�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�за'альних�зборів,

можливо�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Пань�івсь�а,�б�д.�6-Б.�Телефон/фа�с�для�довідо�:

(044)�235-70-87,�288-17-96.

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо'о�а�тивів� 18100,3 19772,3

Основні�засоби 871,5� 40,6

Дов'остро�ові�фінансові�інвестиції 2553,8 2553,8

Запаси� 49,6 24,6

С�марна�дебіторсь�а�забор'ованість 565,5� 682,5

Грошові��ошти�та�їх�е�вівалент 13493,0� 15950,9

Нерозподілений�приб�то� 1988,2 2830,4

Власний��апітал 16421,2 17263,4

Стат�тний��апітал 6904,0 6904,0

Дов'остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 134,9 225,8

Чистий�приб�то��(збито�) 1988,2 2827,7

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

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) 18 16

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� Гребеню�� Віталія� Ге-

надійовича�в�я�ості�відповідача�по�цивільній�справі�№2-1188/08�р.�за�позовом

ВАТ�“Райффайзен�Бан��Аваль”�до�Гребеню�а�Віталія�Геннадійовича�про�стя-

'нення�забор'ованості�за��редитним�до'овором���с�дове�засідання�13�берез-

ня�2008�ро���о�10.30.

Адреса� с�д�:� м.� Київ,� в�л.� Тимошен�а,� 2-є,� �аб.� 18,� с�ддя� Шевчен�о� Л.В.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,�я�а�бере��часть���справі,�передба-

чені�ст.�ст.�169,�170�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л.В.�Шевчен�о

Правління�ЗАТ�“Київсь�е�а�ентство

повітряних�спол�чень�“КИЙ�АВІА”�
повідомляє�про�змін��поряд���денно�о�за�альних�зборів

а�ціонерів,�що�відб�д�ться�12�березня�2008�ро���о�12.00

за адресою:�м.�Київ,�пр.�Перемо�и,�2�(�онференцзал).�

Реєстрація�а�ціонерів�—�12�березня�2008�р.�з�9.00�до�11.30�за�місцем

проведення�за�альних�зборів.

Порядо��денний:
1.�Звіт�Голови�Правління�ЗАТ�“КИЙ�АВІА”�про�рез�льтати�фінансово-'осподарсь�ої�діяльності

Товариства�за�2007�рі�.�

Визначення�основних�напрям�ів�діяльності�Товариства�на�2008�рі��та�порядо��розподіл�

приб�т���на�2008�рі��та�їх�затвердження.

2.�3віт�та�висново��ревізійної��омісії�про�перевір���фінансово-'осподарсь�ої�діяльності�това-

риства�за�2007�рі��.

3.� Затвердження� звіт�� та� виснов��� ревізійної� �омісії,� річних� рез�льтатів� діяльності,� поряд��

розподіл��приб�т���Товариства�і�йо'о�дочірніх�підприємств�за�2007�рі�.

4.�Про�виплат��дивідендів.

5.�Про�затвердження�змін���с�ладі�Правління�Товариства.

6.�Про�ви��п�товариством�власних�а�цій.

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

ЗАТ�“КИЙ�АВІА”�за�2007�рі��(тис.��рн.)

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

(м. Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�24)�повідом-

ляє,� що� справа� за� позовом� Царициної� Ірини

Геннадіївни�до�Кідалова�Юрія�Валентиновича

про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�пра-

во��орист�вання�житловим�приміщенням,�при-

значена�до�роз'ляд��на�07.03.2008�р.�об�11.30.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�Кідалова

Юрія�Валентиновича,�я�ий�проживає�за�адре-

сою:�м.�Київ,�в�л.�Кі�відзе,�б.�6-а,��в.�17,�спра-

ва� б�де� роз'лян�та� �� йо'о� відс�тність

відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Остапч���Т.В.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає�відповідача�Неверовсь�о'о�Ар-

т�ра�Едмондовича�в�с�дове�засідання�на�26

березня� 2008� р.� на� 11.30,� призначене� в

приміщенні�Святошинсь�о'о�районно'о�с�-

д��м.�Києва�за�адресою:�м. Київ,�Жилянсь�а,

142,�по�цивільній�справі�за�позовом�Бабічен-

�а�Костянтина�Валерійовича,�Зеленіна�Є'о-

ра�Віталійовича�до�Паламарч���Костянтина

Петровича,�Неверовсь�о'о�Арт�ра�Едмондо-

вича�про�відш�од�вання�ш�оди,�заподіяної

дорожньо-транспортною�при'одою.�В�разі

неяв�и�відповідача�в�с�дове�засідання�сл�-

хання� справи� б�де� відб�ватись� �� йо'о

відс�тність.

С�ддя�Морозова�М.О.

У�відповідності�до�'рафі�а�проведення

'ромадсь�их� сл�хань� ��Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�на�березень�2008 ро-

���сл�хання�по�питанню�б�дівництва�жит-

лово'о��омпле�с��з�підземною�автосто-

ян�ою� по� в�л.� Поп�дрен�а,� 16-а� відб�-

д�ться�04.03.2008�р.�о�18.30���приміщенні

середньої�за'альноосвітньої�ш�оли�№148

по�в�л.�Б�дівельни�ів,�37.

Апеляційний� с�д�м.� Києва� повідомляє

Товариство� з� обмеженою� відповідальністю

“Ритм”,� що� цивільна� справа� за� апеляційною

с�ар'ою� Товариства� з� обмеженою� від-

повідальністю�“Ритм”�та�Товариства�з�обме-

женою� відповідальністю� “Ел'а”� на� рішення

Дарниць�о'о�районно'о�с�д��м.�Києва�від�21

червня� 2004� ро��� в� справі� за� позовом� Со-

ловйової�Надії�Оле�сандрівни,�Соловйова�Во-

лодимира�Івановича�до�Товариства�з�обмеже-

ною�відповідальністю�“Ритм”�та�Товариства�з

обмеженою� відповідальністю� “Ел'а”� про

відш�од�вання�матеріальної�та�моральної�ш�о-

ди�від�ладена�до�роз'ляд��в�приміщенні�Апе-

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

мирсь�а, 15)�на�17�березня�2008�ро���на�16.00.

С�ддя�А.О.�Лесь�о.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє� 'р-н� Костіню�� Ірин�� Ми�олаївн�,

Костіню�� Оле�сандра� Гри'оровича,� що� по

цивільній�справі�за�Ф�зі��Антоніни�Гри'орівни,

Люсю��Любов�Іванівни,�Костіню��Ірини�Ми�о-

лаївни,� Костіню�� Оле�сандра� Гри'оровича,

3-я� особа:� Відділ� 'ромадянства,� іммі'рації� та

реєстрації� фізичних� осіб� Святошинсь�о'о� РУ

ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про��с�нення�пере-

ш�од� �� здійсненні� права� �орист�вання,� во-

лодіння�та�розпорядження�житловим�б�дин�ом

шляхом�зняття�з�реєстраційно'о�облі��,�о'оло-

шено�перерв��до�12.03.2008�ро���до�14.00�в

зв�’яз���з�Вашою�неодно�ратною�неяв�ою.

В�разі�Вашої�повторної�неяв�и�справа�б�де

роз'лян�та���Ваш��відс�тність�на�підставі�ма-

теріалів,�що�знаходяться���справі.

С�ддя�Троян�Н.М.
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До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З'ідно� з� постановою� Кабінет�� Міністрів� У�раїни� від� 15.08.2005� №745� “Про� перехід� до� єдиних� тарифів� на

еле�тричн�� енер'ію,� що� відп�с�ається� споживачам”� та� постановою� НКРЕ� від� 22.02.2008� №� 307� роздрібні

тарифи�на�еле�троенер'ію�для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням�'раничних�рівнів�при�пост�повом�

переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���березні�2008�ро��

становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�березня�2008�ро��

АК�“Київенер�о”

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до 27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о'о�еле�трично'о�транспорт�,��оп./�Вт'од
31,85 6,37 38,22 43,50 8,70 52,20

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт'од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до'овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з'ідно

з� За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до� За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер'ети��”� від� 23.06.2005

№2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

'рн./�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів диференційованих� за

періодами� час�� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

Для� двозонних� тарифів диференційованих� за

періодами� час�� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо'о�а�тивів 6�078�687 959�784

Основні�засоби 432�128 53�406

Дов'остро�ові�фінансові�інвестиції 5�368�551 848�606

Запаси 3�609 250

С�марна�дебіторсь�а�забор'ованість 14�071 2�218

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 260�328 55�304

Нерозподілений�приб�то� 0 0

Власний��апітал 652�743 300�295

Стат�тний��апітал 650�500 300�000

Дов'остро�ові�зобов’язання 3�211�676 50�501

Поточні�зобов’язання 2�214�268 608�988

Чистий�приб�то��(збито�) 1�371 366

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 373�020 275�000

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

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

протя'ом�період�
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 1�131 296

Наймен�вання�по�азни�а Звітний�період Попередній�період

Усьо'о�а�тивів 48428,1 39710,5

Основні�засоби�(залиш�ова�вартість) 4344,2 4151,7

Дов'остро�ові�фінансові�інвестиції 15231,4 17834,9

Запаси 645,6 411,5

С�марна�дебіторсь�а�забор'ованість 16588,1 9427,2

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 10127,3 6811,1

Нерозподілений�приб�то� 23113,9 18419,3

Власний��апітал 27788,1 23060,9

Стат�тний��апітал 3804,1 3804,1

Дов'остро�ові�зобов’язання 715,6 1031,3

Поточні�зобов’язання 19924,4 15618,3

Чистий�приб�то��(збито�) 7181,1 10191,8

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

а�цій�протя'ом�період�

3124,6 1712,7

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 416 408
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 27 ëþòîãî
Це день підвищеної емоційності та разливості. Роздрат вання та вимо ливість до

оточення є прое цією власної недос оналості. Я що вам здається, що бра є

енер орес рсів, — то омана. Насправді потрібно вн трішньо реор аніз ватися, тобто

навчитися відрізняти апризи Еґо від істинних потреб, не нама атися брати під тотальний

онтроль сіх і все. Причиною більшості онфлі тів є се с альна незадоволеність.

Поставте ниці примітивні інстин ти на сл жб вищим цілям, і тоді ваша д шевна а ра

наповниться ароматом бла одаті, а за спиною вирост ть творчі рила.

ОВНИ здатні я имось потойбічним ч ттям розжалобити найзатятішо о цині а. Плачтеся на долю,

і вас обдар ють доброчинністю навіть там, де не сподівалися.

ТЕЛЬЦІ, пош и др а для серйозних стос н ів вінчаються спіхом. Генер йте бажання

нав олишній простір, і ваш си нал запелен є саме те серце, я е ви ш аєте.

БЛИЗНЯТА, при от йтеся до непередбач ваних на азів шефа, що мож ть прол нати, я рім з

ясно о неба. То на ористь ар`єрі. В ладаючи д ш в робот , ви зможете під`єднати творч

інт їцію і вийти на про ресивний вито професійно о зростання.

РАКИ, вип с айте романтично о джина з пляш и, дайте волю нереалізованій пристрасті,

від ладати охання на потім — йти проти волі Космос .

ЛЕВИ, дійсність не про нозована, наповнена приємними несподіван ами. Мобільно вливайтеся

в р сло подій і задовольняйте власниць і інстин ти.

ДІВИ, нині вам відведено роль феї-чарівниці, що ма ічним словом здатна приверн ти на свій

бі с перни ів, перетворити воро ів на др зів.

ТЕРЕЗИ, поважатимете себе — тоді й оточення зведе вас на п’єдестал. Вн трішнє

самозвеличення діятиме немов іпнотична “ одова” станов а для тих, хто з вами співпрацює.

СКОРПІОНИ, я що ви переб ваєте в ейфорійном стані самоза оханості, нічо о по ано о т т

немає, навпа и — дефілюйте, дар ючи п бліці відч ття свята та щастя.

СТРІЛЬЦІ, вам ліпше зосередитися на сімейних справах. Т т осмос посилатиме зашифровані

зна и, що під аж ть, я ом напрям потрібно спрям вати з силля. Опі йтеся родиною, тоді

взаємовіддача не зм сить на себе че ати. І не виносьте сміття з хати.

КОЗОРОГИ, ваше завдання — правильно відреа вати на поч ття оханих, стати ори інальним

режисером сценарію за назвою “освідчення в оханні”.

Для ВОДОЛІЇВ зафонтан ють несподівані джерела приб т ів, отож черпайте, фахівець ви нівро ,

що нині ціні.

РИБИ, поч ття вищої справедливості може ви ин ти аверзно о они а, ставши ч довим

стим лом для самоствердження. Боріться за правд , давши бій ривді, тоді ваш авторитет стрім о

зросте!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Правління від рито о а ціонерно о товариства
“Трест “Київмісь б д-3”
(далі по те ст — Товариство)

повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 17 вітня 2008 ро о 16.00 за адресою:

м. Київ, в л. Керченсь а, 4, І поверх, зал засідань.
Порядо денний:

1. Звіт правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства
за 2007 рі та визначення основних напрям ів діяльності на 2008 рі .

2. Звіт спостережної ради Товариства про робот за 2007 рі .

3. Звіт ревізійної омісії Товариства про робот за 2007 рі .

4. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2007 рі .

5. Про розподіл чисто о приб т Товариства за підс м ами роботи 2007 році та
виплат дивідендів.

6. Про вибори спостережної ради Товариства.

7. Про вибори Голови правління Товариства.

8. Про вибори правління Товариства.

9. Про вибори ревізійної омісії Товариства.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності за 2007 рі

Реєстрація часни ів зборів відб деться 17 вітня 2008 ро з 15.00 по 15.50 за
адресою: м. Київ, в л. Керченсь а, 4 (1 поверх).

Для часті в зборах а ціонерам Товариства необхідно мати при собі до мент,
що посвідч є особ , а повноважним представни ам а ціонерів, рім то о —
довіреність на право часті зборах.

З до ментами, пов’язаними з поряд ом денним зборів, а ціонери мож ть
ознайомитись до с ли ання зборів за місцем розташ вання Товариства: м. Київ
в л. Леваневсь о о, 5 (ІІ поверх).

Правління

Наймен вання по азни а
Звітний
період

Попередній
період

Усьо о а тивів 97 035,6 57 211,7

Основні засоби 18 292,2 8 758,3

Запаси 9 642,3 6 465,3

С марна дебіторсь а забор ованість 44 512,6 27 476,0

Грошові ошти та їх е віваленти 26 367,8 7 652,3

Нерозподілений приб то 47 839,6 25 652,3

Стат тний апітал 3 258,9 3 258,9

Власний апітал 52 369,7 29 782,4

Поточні зобов’язання 36 908,5 21 297,7

Чистий приб то 23 486,8 11 475,7

Середньорічна іль ість а цій 65 178 000 13 035 600

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
період

- -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п
власних а цій протя ом період

- -

Чисельність працівни ів на інець період (чол.) 1 313 1 168

Повідомляємо про с ли ання чер ових зборів
а ціонерів ЗАТ “ГРАНДБУД”, що відб д ться

16 вітня 2008 р. о 16.00 за адресою:
м. Київ, б льв. Шевчен о, 33, 13 поверх.

Порядо денний:
1. Звіт Генерально о дире тора про рез льтати фінансово-
осподарсь ої діяльності за 2007 рі , затвердження річно о звіт .
2. Затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії.
3. Визначення поряд розподіл приб т (збит ) за 2007 рі .

Повідомляємо про с ли ання чер ових зборів
а ціонерів ЗАТ “ГРАНДІНВЕСТ”, що відб д ться

16 вітня 2008 р. о 16.00 за адресою:
м. Київ, б л. Шевчен о, 33, 13 поверх.

Порядо денний:
1. Звіт Генерально о дире тора про рез льтати фінансово-
осподарсь ої діяльності за 2007 рі , затвердження річно о звіт .
2. Затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії.
3. Визначення поряд розподіл приб т (збит ) за 2007 рі .

Повідомляємо про с ли ання чер ових зборів
а ціонерів ЗАТ “ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ”,
що відб д ться 16 вітня 2008 р. о 16.00

за адресою: м. Київ, б л. Шевчен о, 33, 13 поверх.
Порядо денний:

1. Звіт Генерально о дире тора про рез льтати фінансово-
осподарсь ої діяльності за 2007 рі , затвердження річно о звіт .
2. Затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії.
3. Визначення поряд розподіл приб т (збит ) за 2007 рі .

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Борисен о Василя
Ми олайовича на роз ляд цивільної справи за позовом Бич ової Юлії Оле сандрівни про зняття
з реєстраційно о облі . Справ призначено до роз ляд на 24 березня 2008 ро об 11.00 в
приміщенні Деснянсь о о районно о с д м. Києва (пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 22).

Яв а відповідача до с д обов’яз ова, разі неяв и справ б де роз лян то без йо о часті.
С ддя О.П. Шевч .

Печерсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 24)
повідомляє, що справа за позовом ЗАТ “Дослідний завод зварювання Інстит т
еле трозварювання ім. Є.О. Патона до Милевсь о о Федора Петровича, Милевсь ої
Оль и Сер іївни про виселення, призначена до роз ляд на 12.03.2008 р. 12.00.

В разі неяв и в с дове засідання Милевсь о о Федора Петровича, Милевсь ої
Оль и Сер іївни, я і проживають за адресою: м. Київ, в л. Саперне поле, б. 9-а,
ім. 421 б де роз лян та їх відс тність, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.
С ддя Остапч Т.В.

Печерсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 24)
повідомляє, що справа за позовом ЗАТ “Дослідний завод зварювання Інстит т
еле трозварювання ім. Є.О. Патона до Ян ової Валентини Ми олаївни про виселення,
призначена до роз ляд на 12.03.2008 р. о 12.00.

В разі неяв и в с дове засідання Ян ової Валентини Ми олаївни, я а проживас
за адресою: м. Київ, в л. Саперне поле, б. 9-а, ім. 908 б де роз лян та їх
відс тність, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

С ддя Остапч Т.В.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 528
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Андрій КУРКОВ, письменни :
— У мене є шанс заробити ле і

роші, але я ним не орист юся.
С ажімо, пропон ють писати стат-
ті для за ордонних і вітчизняних
лам рних ж рналів, де висо і о-
норари, але я займаюся тим, що
мені ближче: наразі за інч ю ро-
ман “Садівни із Оча ова”, я ий
вийде десь літ . В молоді ро и,
при ад ю, я знайшов ч довий спо-
сіб заробити роші. Це б в 1979 —
1980 рі , оли б ло чимало та зва-
них омісійних ма азинів. Я помі-
тив, що ті самі товари в ма азинах
центрі Києва ошт ють дорожче,

ніж на о олицях. Отож с пов вав
товар і реалізов вав йо о тор о-
вій точці в центрі, тим самим отри-
м ючи приб то 500—600 р блів.

Валентина ХОМАЙКО, теле-
вед ча:
— Перед сім потрібно з’яс ва-

ти, що ми роз міємо під поняттям
“ле і роші”. Я ні оли ле о не за-
робляла роші, вони з неба не па-
дають — потрібно ба ато працю-
вати. Переді мною, с оріше, сто-
їть питання вибор й пріоритет :
що важливіше, провести вечір із
сім’єю чи на роботі? Зазвичай я
відмовляюся від роботи чи та зва-
них ле их рошей. А ось заробле-
ні роші радо витрачаю на сім’ю,
бать ів, подар н и. Нині от юся
до ремонт . Пере онана: я що
пра неш щось мати, можеш здо-
б ти, адже ожна мрія — це неве-
ли і ро и й завдання, я і ставиш
перед собою.

×è âèêîðèñòîâóºòå âè
áóäü-ÿêó íàãîäó 

çàðîáèòè ëåãê³ ãðîø³?

Лілія ГРИГОРОВИЧ, деп тат ВР, бло НУ—НС:
— Кожна людина завжди має б ти поч тою і зроз -

мілою. Це най оловніша проблема сьо одення, осо-
бливо в наш час, оли інформаційний простір відри-
ває людей одне від одно о. Єдине, чим ми можемо до-
помо ти,— це сл хати і роз міти своїх близь их і др -
зів, звертати ва на ожно о.

Владислав ЛУК’ЯНОВ, народний деп тат від ПР:
— Людям треба допома ати розв’яз вати пробле-

ми. А різних людей — вони різні, і залежать від со-
ціальних мов. Треба допома ати піль ами й с бсиді-
ями, захищати від неправомірних дій ор анів влади.
Саме та держава має підтрим вати людей.

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— Я азав Жванець ий, хоч що з людиною роби —

одна повзе на цвинтар. Я з ним з оден. Уза алі не тре-
ба людям допома ати.

Іван БОКИЙ, СПУ:
— Треба допома ати хорошими за онами, напри-
лад, про по одинн оплат праці. Щоб жити, я Єв-
ропі, ідно й мати ідні зарплати. Проте побоююся, що
нашій раїні та о о не б де.

Сер ій ФОМЕНКО (Фома), рт “Мандри”:
— Головне — просто не заважати. І це ма сим м, що

можна зробити одне для одно о.

×èì âàðòî äîïîìàãàòè ëþäÿì?

Êèÿíè íå ââàæàþòü
ãðîø³ çàéâîþ
ñóáñòàíö³ºþ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Òàê, çâè÷àéíî, ãðîø³ çàéâèìè íå áóâàþòü! — 26 %
2. Âñ³õ ãðîøåé íå çàðîáèø, çäîðîâ’ÿ äîðîæ÷å — 23 %
3. Íå ìîæó â³äïîâ³ñòè — 18 %
4. Òà íó, íàïðóæóâàòèñÿ íå áàæàþ — 17 %
5. Ìåí³ ³ òàê ãðîøåé âèñòà÷àº — 15 %

Îëåã ²âàíåíêî îðãàí³çóâàâ
çìàãàííÿ äëÿ ëþäåé 
ç ô³çè÷íèìè âàäàìè
²íâàë³äíèé â³çîê íå çàâàäèâ éîìó ñòàòè 
óñï³øíèì íîòàð³óñîì

Ó áåðåçí³ Îëåãà ²âàíåíêà íà-
ãîðîäÿòü çâàííÿì “Ãåðîé íàö³¿”
çà îï³êó íàä ëþäüìè ç ô³çè÷íè-
ìè âàäàìè. Ñàì â³í æèâå ó Áðî-
âàðàõ. Òàì éîãî çíàþòü ÿê ïðî-
ôåñ³éíîãî íîòàð³óñà. Îäíàê á³ëü-
øå, í³æ ñâîºþ êàð’ºðîþ, â³í çàé-
ìàºòüñÿ ³íâàë³äàìè. Ïðîáëåìè
òàêèõ ëþäåé çíàº, ÿê í³õòî ³í-
øèé, àäæå äî ³íâàë³äíîãî â³çêà
ïðèêóòèé 13 ðîê³â. Êîëè õëîïöå-
â³ âèïîâíèëîñÿ 16, òðàâìóâàâ

õðåáåò. Íèí³ ïàí ²âàíåíêî î÷î-
ëþº áðîâàðñüêó ñï³ëêó ëþäåé ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè “Ïðàãíåííÿ”. Á³ëüø³ñòü
ïðàöþþòü ó ñòîëèö³, äåõòî — íà
â³äïîâ³äàëüíèõ ïîñàäàõ. Äëÿ íèõ
Îëåã îðãàí³çóâàâ 10 áåçïëàòíèõ
àâòîáóñ³â, ÿê³ ùîäíÿ äîñòàâëÿ-
þòü íà ðîáîòó. Ó ìèíóë³ âèõ³äí³
â³í ïðîâ³â îáëàñíèé çá³ð ³íâàë³-
ä³â. Ç’¿õàëîñÿ 720 ëþäåé, áàãàòî
ç íèõ — êèÿíè. Ó ñïîðòèâí³é

÷àñòèí³ âèñòóïèëà ºâðîïåéñüêà
ïàðàë³ìï³éñüêà çá³ðíà êîìàíäà ç
“ñèäÿ÷îãî” âîëåéáîëó. Òàì æå
âñòàíîâèëè òðè ðåêîðäè. Ñïî-
÷àòêó ïðåçåíòóâàëè íàéá³ëüøèé
â Óêðà¿í³ òðåíàæåð. Ïîò³ì — âå-
ëîñèïåä äëÿ íàéâèùîãî óêðà¿í-
öÿ Ëåîí³äà Ñòàäíèêà. Ùå îäèí
ó÷àñíèê — Ìèêîëà Êóçüìåíêî —
íàéäîâøå íàáèâàâ ì’ÿ÷ íîãîþ —
3 ãîäèíè 15 õâèëèí. Îäíàê íàé-
á³ëüøå ãëÿäà÷³â çà÷àðóâàâ âàëüñ
êèÿí Ìèêîëè Ñàâåëüºâà òà Îëå-
íè Ãëóøêîâî¿. Æ³íêà òàíöþâàëà,
ñèäÿ÷è ó â³çêó.

“Òàêèõ ëþäåé, ÿê ìè, â Óêðà-
¿í³ òèñÿ÷³. Íàì íå ïîòð³áí³ êîø-
òè â³ä äåðæàâè, ìè ¿õ ñàì³ çíàé-
äåìî. Õî÷åìî ëèøå îäíîãî —
íîðìàëüíèõ çàêîí³â”,— êàæå ïàí
²âàíåíêî. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³í
çáèðàºòüñÿ çâåðíóòèñÿ äî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè òà âêîòðå ïîïðîñèòè
óäîñêîíàëèòè çàêîíè äëÿ ëþäåé
ç ô³çè÷íèìè âàäàìè
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Чи використаєте ви будь-яку
можливість заробити

легкі гроші?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+8°Ñ, âíî÷³
+1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +7; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñ-
öÿìè +3...+6°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+1...+3°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³â-
äí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-
çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+15°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

29-річний Оле Іванен о — а тивіст і ор анізатор підтрим и людей з фізичними вадами
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Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Оле Іванен о — чи не найвідоміший а тивіст і ор ані-
затор підтрим и людей з фізичними вадами не лише в
столиці, а й в області. У інвалідном віз 29-річний
чолові переб ває вже 13 ро ів. Одна це не завадило
йом стати спішним нотарі сом. У мин лі вихідні Оле
Іванен о ор аніз вав обласн з стріч людей з фізични-
ми вадами Броварах. Там вони провели спортивні
зма ання та зареєстр вали три нові ре орди У раїни.


