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ЗАЯЧЕ ЩАСТЯ
Театр на Лівом березі с лав іспит
за мелодрамою

Êàáì³í ïåðåòâîðèâñÿ 
íà âèáîð÷èé øòàá
Êàíäèäàò â³ä ÁÞÒ ðîçïî÷àâ âëàñíó ïåðåäâèáîð÷ó êàìïàí³þ íà äåðæàâíîìó àâòî

Ó÷îðà Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî îô³ö³éíî âèñó-
íóâ ïåðøîãî â³öå-ïðåì’ºðà Îëåêñàíäðà Òóð÷è-
íîâà íà ïîñàäó ìåðà Êèºâà. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ïà-
ôîñíîãî ä³éñòâà çà ó÷àñòþ ïðåì’ºðà Þë³¿ Òèìî-
øåíêî òà êîãîðòè âèùèõ óðÿäîâö³â áóëî îáðàíî
íàéá³ëüøó çàëó Óêðà¿íñüêîãî äîìó, äåííà îðåí-
äà ÿêî¿ êîøòóº 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Áóä³âëþ ñòà-
ðàííî ïðèêðàøàëè ç ñàìîãî ðàíêó àòðèáóòèêîþ
ÁÞÒ, çàâåçëè äîðîãó àïàðàòóðó òà âñòàíîâèëè íà
âñ³õ âèõîäàõ ñïåö³àëüí³ ðàìè-äåòåêòîðè.

Á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â ä³éñòâà òà é ñàì ìàéáóò-
í³é êàíäèäàò ïðè¿õàëè íà êîíôåðåíö³þ êè¿â-
ñüêèõ áþò³âö³â íà ñëóæáîâèõ àâòîìîá³ëÿõ. Ïàí

Òóð÷èíîâ ïîÿñíèâ öå “Õðåùàòèêó” â³äñóòí³ñ-
òþ âëàñíîãî àâòî. “²íøîãî àâòîìîá³ëÿ íå áóëî
ï³ä ðóêîþ. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, ïîêè ìè ïðàöþ-
ºìî íà ïîñàäàõ, ìè ïðàöþºìî â ðåæèì³, ïåðåä-
áà÷åíîìó ðåãëàìåíòîì”,— ðîçïîâ³â â³í, íå ïî-
ÿñíèâøè, ÷è öÿ ðåãëàìåíòíà ðîáîòà ñòîñóºòü-
ñÿ ä³ÿëüíîñò³ ÁÞÒ ÿê ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, ÷è óðÿ-
äó çàãàëîì. Ç³áðàííÿ, ùî â³äáóâàëîñÿ â Óêðà-
¿íñüêîìó äîì³, ñïðè÷èíèëî âåëè÷åçí³ ïðîáêè ³
íåâäîâîëåííÿ âîä³¿â, àäæå äî áóä³âë³ ç’¿õàëàñÿ
ùå é á³ëüø³ñòü íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä ÁÞÒ.
Àëå öå éîãî, ñõîæå, íå äóæå çàñìóòèëî.

За інчення на 3-й стор.

6
6

Автомобіль пана Т рчинова з абмінівсь ими номерами,але їздить партійних справах
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ªâãåí ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора зі своїм андидатом на посад мера Києва визна-
чився Бло Юлії Тимошен о. По ин вши заради політичної
боротьби робочі місця, рядовці на чолі з прем’єр ою ви-
ріш вали, хто з них може с ласти он ренцію чинном
місь ом олові. Несподівано не сталося. Головне рісло
столиці шт рм ватиме Оле сандр Т рчинов. Допома ати-
м ть йом в том иївсь і заб довни и й доро і автомобілі
з абмінівсь ими номерами.
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Êèÿíàì âèìêíóòü áàòàðå¿ 
Íàñòóïíîãî òèæíÿ ó ñòîëèö³ çàê³í÷èòüñÿ

îïàëþâàëüíèé ñåçîí. Ïîåòàïíå â³äêëþ÷åí-
íÿ öåíòðàë³çîâàíî¿ ñèñòåìè îïàëåííÿ ðîç-
ïî÷íåòüñÿ 14—15 êâ³òíÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî. “Ìèíóëîãî ðîêó áóëî òàê ñàìî
òåïëî, ìè ðàí³øå ïî÷àëè â³äêëþ÷àòè. Ï³ñëÿ
öüîãî ïîõîëîäàëî, ³ âñ³ çâèíóâàòèëè íàñ ó òî-
ìó, ùî íà âóëèö³ õîëîäíî, à ìè â³äêëþ÷è-
ëè. Òîìó äâà ðàçè íà îäí³ é ò³ æ ãðàáë³ ÿ íàñ-
òóïàòè íå õî÷ó. ß äî÷åêàþñÿ 14 ÷èñëà. Áóäå
íàêàç, ç 14 êâ³òíÿ ïîñòóïîâî ïî÷íåìî
â³äêëþ÷àòè. ß æ íå çíàþ, íà äåíü ïîõîëî-
äàº, ³ â ëþäåé áóäå õîëîäíî”, — ñêàçàâ â³í. 

Íàãàäàºìî, ùî ïî÷àâñÿ îïàëþâàëüíèé ñå-
çîí 11 æîâòíÿ ìèíóëîãî ðîêó

Òàðèôè íå ï³äâèùóâàòèìóòü 
Áóäü-ÿê³ ðîçìîâè ïðî éìîâ³ðíå ï³äâèùåí-

íÿ òàðèô³â – ïåðåêðó÷óâàííÿ ôàêò³â òà
â³äâåðòà áðåõíÿ. Òàêó çàÿâó çðîáèâ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé. “Ìîæå ñòàòèñÿ, ùî
òåìîþ äëÿ ïîë³òè÷íî¿ ñïåêóëÿö³¿ íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ìîæóòü áóòè æèòëîâî-êîìóíàëüí³ òà-
ðèôè ó Êèºâ³. Ìåí³ çàâæäè ïðèêðî óñâ³äîì-
ëþâàòè, ùî á³ëüø³ñòü òèõ, õòî ïðåòåíäóº íà
íàðîäíó äîâ³ðó, íàìàãàþòüñÿ çàâîþâàòè ¿¿ íå-
÷åñíèì øëÿõîì. Íå÷åñíèì íå ëèøå ïî â³äíî-
øåííþ äî ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â, à é ïî
â³äíîøåííþ äî ñàìèõ êèÿí”, — ñêàçàâ â³í.
Çà ñëîâàìè ïàíà Äîâãîãî, íà ñüîãîäí³ òàðè-
ôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè â Êèºâ³ çàëèøà-
þòüñÿ îäíèìè ç íàéíèæ÷èõ ó êðà¿í³. “Íàøà
êîìàíäà, ÿêà çá³ëüøèëà áþäæåò ì³ñòà â ï’ÿòü
ðàç³â, çìîæå ³ â ìàéáóòíüîìó óòðèìóâàòè
ö³íîâó ïîë³òèêó, ùîá ó Êèºâ³ áóëè íàéíèæ÷³
òàðèôè, íàéíèæ÷à ö³íà íà õë³á, íàéíèæ÷³
ö³íè íà ïîñëóãè êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó”,
— äîäàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè

Çàêóïëÿòü íîâ³ ñì³òòºâ³ 
êîíòåéíåðè 

Ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº äîêóïèòè êîíòåéíåð³â
äëÿ ñì³òòÿ. Íà öå ïåðåäáà÷èëè 15 ìëí ãðí. 

Ïðî öå ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Â³í äîäàâ, ùî 12 ìëí â³ä ñóìè ï³äå íà
êîíòåéíåðè äëÿ ðîçä³ëüíîãî çáîðó â³äõîä³â. 

“Ó íàñ º ëèøå 1950 êîíòåéíåð³â. Õî÷à ìè
ïëàíóºìî â öüîìó ðîö³ çàêóïèòè ïðèáëèçíî íà
11, 12 ìëí ãðí”, — ñêàçàâ â³í. Ïàí Ãîëóá÷åí-
êî çàçíà÷èâ, ùî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ïðèçó-
ïèíèëîñÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ñåñ³é Êè¿âðàäè, äå
ïîòð³áíî ñêîðèãóâàòè áþäæåò. Íàãàäàºìî, ùî
ìèíóëîãî òèæíÿ çà ðåéòèíãîì ì³æíàðîäíî¿
êîìïàí³¿ Mercer óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ ïîòðàïè-
ëà äî 30 íàéáðóäí³øèõ ì³ñò ñâ³òó

Çà ïîðö³þ êðîâ³ 
ïëàòèòèìóòü 78 ãðí 

Ñüîãîäí³ â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ â³äçíà÷à-
òèìóòü 90-ð³÷÷ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñ-
òà. Ï³ä ïàòðîíàòîì ãîëîâè ðàéîíó Þð³ÿ Çà-
õàðè÷åâà òàì âèð³øèëè ïðîâåñòè àêö³þ “Âðÿ-
òóé æèòòÿ!”. Áàæàþ÷èõ óçÿòè ó÷àñòü çàïðîøó-
þòü ïðèéòè òà çäàòè ñâîþ êðîâ ó Öåíòðàëüí³é
ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³ íà âóë. Çàêðåâñüêîãî,
81/1. Â³äáóâàòèìåòüñÿ àêö³ÿ ç 10 äî 15 ãîäè-
íè. Ïðèºäíàòèñÿ ïëàíóþòü äèðåêòîðè ³
ïðàö³âíèêè äåðæàâíèõ óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ
ðàéîíó. Äîíîðàìè ìîæóòü ñòàòè âñ³ áàæàþ÷³
â³êîì 18—60 ðîê³â. Íàïåðåäîäí³ ïðîòå ïåðåä
çäà÷åþ êðîâ³ ñë³ä îáìåæèòèñÿ ëåãêèì ñí³äàí-
êîì áåç æèðíî¿ òà ìîëî÷íî¿ ¿æ³. Çà 490 ìë
êðîâ³ äîíîð îòðèìàº 78 ãðí 50 êîï òà 13 ãðí
íà îá³ä. Ïðè ñîá³ ïîòð³áíî ìàòè ïàñïîðò òà
³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

Ïîáóäóþòü âåëîñèïåäí³
äîð³æêè 

Âóëèö³ ñòîëèö³ ðîçøèðÿòü çà äîïîìîãîþ
âåëîñèïåäíèõ äîð³æîê. Áåðó÷è çà çðàçîê
äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, Êè¿â òàêîæ
âèð³øèâ âèä³ëèòè îêðåìå ì³ñöå íà ïðî¿æäæ³é
÷àñòèí³ ³ äëÿ âåëîñèïåäèñò³â. Íîâ³ âåëîñè-
ïåäí³ äîð³æêè ñêîðî ðîçì³ñòÿòü íà áóëüâàð³
Øåâ÷åíêà, ïðîñïåêò³ Áàæàíà, à òàêîæ Ñòî-
ëè÷íîìó òà Íàääí³ïðÿíñüêîìó øîñå. Ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”, Âàñèë³é
Ñòóñ ðîçïîâ³â, ùî íèí³ ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ
íå ï³äïèñóº æîäíîãî ïðîåêòó ïîáóäîâè ÷è
ðåêîíñòðóêö³¿ äîðîãè, ó ÿêîìó íå ïåðåä-
áà÷åíî âåëîñèïåäíî¿ äîð³æêè

Äàðíèöüêèì êîìóíàëüíèêàì
çðîáèëè îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ
Çà ï³âòîðà ì³ñÿöÿ âîíè ïîâèíí³ â³äðåìîíòóâàòè òðè áóäèíêè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

До інця травня відремонт ють
фасад та парадні б дин на
Хар івсь ом шосе, 168-є, замі-
нять систем тепломереж на
Хар івсь ом шосе, 21/5, а до
інця ро оновлять ліфти на
в л. Севастопольсь ій, 19. Та е
рішення прийняли після вчораш-
ньої виїзної наради під ерів-
ництвом першо о заст пни а о-
лови столичної держадміністра-
ції Анатолія Гол бчен а в Дар-
ниць ий район. О рім цьо о, ви-
со опосадовець пообіцяв вихо-
ванцям ДЮСШ з ф тбол по-
сприяти вирішенні питання зі
стадіоном, я ий нові власни и
хоч ть перетворити на б дівель-
ний майданчи .

Æ³íêè â æåê³âñüêèõ ñïåö³âêàõ ùå äî-
ôàðáîâóâàëè äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, êîëè
äî äâîðó áóäèíêó, ùî íà Õàðê³âñüêîìó
øîñå, 168-º, çàâ³òàâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Ïî-
ð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ìè îá’¿çäàìè ó÷îðà
ïåðåâ³ðÿëüíèê³â çóñòð³÷àëî ÷èìàëî êèÿí,
àäæå ìåøêàíö³â çàâ÷àñíî ïîïåðåäèëè ïðî
â³çèò.

Íå âñòèã ïàí Ãîëóá÷åíêî ïðèâ³òàòèñÿ
ç ïðèñóòí³ìè, ÿê çâ³äóñ³ëü ïîñèïàëèñÿ
÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ ³ ñêàðãè. Õî÷à ïëàíó-
âàëîñÿ ïåðåâ³ðèòè ëèøå ñòàí áóäèíêó
¹ 168-º, ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ äåñÿòèïîâåð-
õ³âîê íàâïåðåá³é ä³ëèëèñÿ íàáîë³ëèì.
“Â³äêîëè æèâåìî â áóäèíêó ¹ 168-á, ãà-
ðÿ÷à âîäà ïîñò³éíî çàëèâàº ï³äâàë,— ðîç-
ïîâ³ëà ïåíñ³îíåðêà Íåëÿ Àôàíàñüºâà.—
Ñê³ëüêè ðàç³â çâåðòàëèñÿ ïî äîïîìîãó, à
ðåàêö³¿ æîäíî¿”. Ç³íà¿äà Ìàêñèìåíêî,

êîòðà ìåøêàº â áóäèíêó ¹ 168-ã ñêà-
ðæèòüñÿ òð³ùèíó â ñò³í³ áóäèíêó.

Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, íè-
í³øíüîãî ðîêó íà ïîë³ïøåííÿ ñòîëè÷íî-
ãî æèòëîâîãî ôîíäó, çîêðåìà ïðîãðàìó
“Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ”, ïåðåäáà÷åíî
ìàéæå ì³ëüÿðä ãðèâåíü. “Ò³ëüêè íà âàø
ðàéîí âèä³ëåíî 21,5 ìëí ãðí”,— çàçíà-
÷èâ â³í. É äîäàâ, ùî, çâè÷àéíî, âñ³ áó-
äèíêè ïîëàãîäèòè íèí³øíüîãî ðîêó íå
âäàñòüñÿ. Çîêðåìà, íà Õàðê³âñüêîìó øî-
ñå, 168-º äî ê³íöÿ òðàâíÿ â³äðåìîíòóþòü
ôàñàä, äðåíàæí³ ñèñòåìè, îáëàøòóþòü
ñïîðòìàéäàí÷èê. Äîïîìîæóòü çðîáèòè é
ç’¿çä äëÿ ³íâàë³äíèõ â³çê³â. Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî îñîáèñòî ïåðåâ³ðèâ ñòàí áóäèí-
êó, ï³äíÿâøèñü ñõ³äöÿìè íà äåñÿòèé ïî-
âåðõ. Â³äñòàâ â³ä íüîãî íà÷àëüíèê ì³ñöå-
âîãî ÆÅÊó. “ßêùî êåð³âíèê ðàçîì ³ç íà-
ìè íå ìîæå ï³äí³ìàòèñÿ âãîðó, òî â³í ïî-
âèíåí ïðàöþâàòè â ³íøîìó ì³ñö³”,— ïî-
æàðòóâàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.

Íàñòóïíèì îá’ºêòîì ñòàâ áóäèíîê íà

âóë. Ñåâàñòîïîëüñüê³é, 19. Òóò íàéá³ëü-
øå ïðîáëåì ç ë³ôòàìè. Íà÷àëüíèê ÃÓ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð
Ñòîðîæåíêî ïîîá³öÿâ, ùî âñ³ ÷îòèðè
ë³ôòè çàì³íÿòü, ùîïðàâäà, ïîñòóïîâî:
“Äåñü äî âåðåñíÿ îíîâèìî äâà, à çãîäîì
é îñòàíí³”.

Íà Õàðê³âñüêîìó øîñå í³áè é ë³ôò ïðà-
öþº, ³ äâ³ð óïîðÿäêîâàíî, çàòå âèñòà÷àº
ïðîáëåì ³ç òåïëîìåðåæàìè. Òîæ äî ë³òà
¿õ â³äðåìîíòóþòü ðàçîì ³ç òåïëîïóíêòîì.
À ùå âñòàíîâëÿòü íîâèé íàñîñ äëÿ ïîäà-
÷³ âîäè íà âåðõí³ ïîâåðõè. Íåñïîä³âàíî
ïåðåä ÷èíîâíèêàìè ç’ÿâèëàñÿ äèòÿ÷à
ôóòáîëüíà êîìàíäà ç ì³ñöåâî¿ ÄÞÑØ
“Ñõ³ä”. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íîâ³ âëàñíèêè
ðàä³îçàâîäó, ÿêîìó ñâîãî ÷àñó íàëåæàëè
ñïîðòøêîëà ³ ñòàä³îí, õî÷óòü ïåðåòâîðè-
òè öþ òåðèòîð³þ íà áóäìàéäàí÷èê. Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîîá³öÿâ ìàéáóòí³ì ç³ð-
êàì ôóòáîëó ïîñïðèÿòè ó âèð³øåíí³ ïè-
òàííÿ, çâåðíóâøèñü ïî äîïîìîãó äî Ôå-
äåðàö³¿ ç ôóòáîëó Óêðà¿íè

Знаючи про приїзд заст пни а олови КМДА Анатолія Гол бчен а Дарниць ий район,
пос аржитися на стан б дин ів дворі на Хар івсь ом шосе, 168 зібралися майже сотня людей

Ñòàíö³¿ ìåòðî îãîëîøóâàòèìóòü 
ê³ëüêîìà ìîâàìè
Ìåòðîïîë³òåí ïðåäñòàâèâ ïðîãðàìó ðîçâèòêó äî 2012 ðîêó
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора начальни метрополітен
Петро Мірошни ов розповів про
зміни підприємства, передба-
чені на чотири ро и. У прое ті
розвит до Євро-2012 за лали
б дівництво 21 станції та при-
дбання 635 ва онів. Серед
сьо о іншо о метро оснастять
новим технічним обладнанням,
я е о олош ватиме з пин и
іноземними мовами. Він та ож
на адав, що до Дня Києва от -
ють від риття станції "Червоний
х тір".

Çà ÷îòèðè ðîêè ê³ëîìåòðàæ ìåòðî ïëà-
íóþòü ïðîäîâæèòè íà 20 ê³ëîìåòð³â — ç
60-òè äî 80-òè. Òàêèìè ïëàíàìè äî ªâ-
ðî-2012 ïîä³ëèâñÿ â÷îðà íà÷àëüíèê ï³ä-
ïðèºìñòâà Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ. “Çáóäó-
ºìî íîâó Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêó ë³í³þ
ìåòðî íà Òðîºùèíó. Âîíà íàë³÷óâàòèìå
12 ñòàíö³é, ÿê³ â³äêðèþòü îäíî÷àñíî. Òà-
êîãî ìè í³êîëè íå ðîáèëè, ÿêùî é â³ä-
êðèâàëè ñòàíö³¿ îäíî÷àñíî, òî ¿õ áóëî íå
á³ëüøå äâîõ. À öüîãî ðàçó, äî ê³íöÿ 2011
ðîêó ìè â³äêðèºìî ö³ëó ë³í³þ”,— çàïåâ-
íèâ â³í. Ïàí Ì³ðîøíèêîâ äîäàâ, ùî çà-
ãàëîì ìåòðîïîë³òåí ïîïîâíèòüñÿ íà 21
ñòàíö³þ. Ïåðøîþ ç íèõ “×åðâîíèì õó-
òîðîì” æèòåë³ ì³ñòà ïî÷íóòü êîðèñòóâà-
òèñÿ íà Äåíü Êèºâà, îá³öÿþòü ìåòðîïî-
ë³òåí³âö³.

Çàêóïëÿòü òàêîæ ³ íîâ³ âàãîíè. ¯õ ìàº
ñòàòè âäâ³÷³ á³ëüøå. Íèí³ ìåòðîïîë³òåí
îáñëóãîâóº 654 âàãîíè, ÷åðåç ÷îòèðè ðî-
êè äîçàêóïëÿòü ùå 635. Òåíäåðè âæå îãî-
ëîñèëè. Âæå äî ê³íöÿ âåðåñíÿ öüîãî ðî-
êó êóðñóâàòèìå 25 íîâèõ âàãîí³â. Ó ïëà-
íàõ òàêîæ çàì³íà îáëàäíàííÿ, êîë³é, ðå-
ìîíò ³ñíóþ÷èõ ñòàíö³é. Íàïðèêëàä, âà-
ãîíè îñíàñòÿòü íîâèìè ôóíêö³îíàëüí³-
øèìè ì³êðîôîíàìè. Ïðèñòðî¿ íàäàâàòè-
ìóòü ³íôîðìàö³þ ê³ëüêîìà ìîâàìè. Ïðî-
åêò ãîòóþòü äëÿ ãîñòåé ÷åìï³îíàòó. ßê³
ñàìå ìîâè âèêîðèñòîâóâàòèìóòü äëÿ îãî-
ëîøåííÿ ñòàíö³é, ùå íå âèð³øèëè.

Öüîãî ðîêó íà ïîòðåáè ìåòðîïîë³òåíó

âèä³ëèëè 2 ìëðä ãðí,— íàãàäàâ Ïåòðî Ì³-
ðîøíèêîâ. “Ãîëîâíå òå, ùî âñ³ íàø³ ïëà-
íè ³ ïðîåêòè ðîçáóäîâè âò³ëèìî â æèòòÿ
ëèøå çà óìîâè ïîñò³éíîãî ô³íàíñóâàííÿ.
² ÿêùî âñ³ ö³ ÷îòèðè ðîêè òàê ³ áóäå —
âñå âñòèãíåìî. Àäæå íàøå çàâäàííÿ —
ïåðåâîçèòè ïàñàæèð³â ³ âèáèâàòè ãðîø³ ç
òèõ êåð³âíèê³â, ç êîãî öå ìîæëèâî”,—
ñêàçàâ â³í.

Ó ìåòðîïîë³òåí³ ïîáóäóòü íîâ³ ïåðåõî-
äè, çàì³íÿòü äåÿê³ åñêàëàòîðè. Òàêîæ îá-
ëàøòóþòü äîäàòêîâ³ âèõîäè ç ìåòðî, íà-
ïðèêëàä, íà ñòàíö³¿ “Âîêçàëüíà”. À ì³æ
“Òåàòðàëüíîþ” òà “Çîëîòèìè âîðîòàìè”
çðîáëÿòü äîäàòêîâèé ïåðåõ³ä

Начальни метрополітен Петро Мірошни ов отовий працювати не по ладаючи р ,
аби ма симально оновити підприємство до Євро-2012
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Òèì÷àñîâèé
óðÿä

Àíäð³é ªÐÌÎËÀªÂ, 
êåð³âíèê öåíòðó ñîö³àëüíèõ 
äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Áåçïåðå÷íî, âèñóíåííÿ Îëåêñàíäðà Òóð-
÷èíîâà êàíäèäàòîì ó ìåðè âèäàºòüñÿ äåùî
äèâíèì, òîìó ùî Òóð÷èíîâ ó ÁÞÒ — öå, ÿê
êîëèñü æàðòóâàâ ïàí Òêà÷åíêî, íå ïåðøèé,
àëå é íå äðóãèé, òàêèé ñîá³ ñ³ðèé êàðäèíàë
ó ö³é êîìàíä³. ² ÿ çàâæäè êàçàâ, ùî íå ìîæ-
íà íåäîîö³íþâàòè ðîë³ ö³º¿ ô³ãóðè. ßê íà
ìåíå, ð³øåííÿ ñòîñîâíî âèñóâàííÿ íà ïîñà-
äó ìåðà ñàìå Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà º çíà-
êîâèì. ßêùî Òèìîøåíêî ãîòîâà ïîçáóòèñÿ
ïåðøîãî â³öå-ïðåì’ºðà, êîòðîìó âîíà äîâ³-
ðÿº, äî ñëîâà, ëþäèíè, ÿêà ìàº ïðàâî íà äðó-
ãèé ï³äïèñ â óðÿä³, öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî
öÿ êîìá³íàö³ÿ ìàº ïåâíèé òåõíîëîã³÷íèé
çì³ñò. ßêùî ïðåì’ºðêà ãîòîâà äî òîãî, àáè
Òóð÷èíîâ ïðîéøîâ íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè, îòæå, âîíà ðîçãëÿäàº ñâ³é óðÿä ÿê òèì-
÷àñîâèé. Àäæå ðîçïàä òàíäåìó Òèìîøåíêî —
Òóð÷èíîâ ³ñòîòíî ïîñëàáëþº ñêëàä óðÿäîâî¿
êîìàíäè. Ô³ãóðà Òóð÷èíîâà — öå ëàêìóñî-
âèé ïàï³ðåöü, ùî äåìîíñòðóº ðîçðàõóíêè é
ïîë³òè÷í³ ïëàíè Þë³¿ Òèìîøåíêî. Öå íå ìî-
æå áóòè âèïàäêîâèì. Áóäü-ÿêó ³íøó ô³ãóðó
ìîæíà ðîçãëÿäàòè â ÿêèõîñü ðîëüîâèõ ÷è òåõ-
íîëîã³÷íèõ àñïåêòàõ, àëå Òóð÷èíîâ — öå âå-
ëèê³ ñòàâêè. Îòæå, ÿêùî â³í ãîòîâèé ïðàöþ-
âàòè íà ïåðåìîãó ³ âåñü ÁÞÒ ãîòîâèé øóêà-
òè ñõåìó, çà ÿêîþ ïåðåìîãó áóäå çäîáóòî, òî
öå îçíà÷àº, ùî óðÿä º åëåìåíòîì ÿêî¿ñü ³í-
øî¿ ãðè ³ ñòàº òèì÷àñîâèì.

²íøà ð³÷ — íàâ³ùî. Ìîæíà ïðèïóñòèòè,
ùî òàêå âèñóâàííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ïåâíèì ïî-
ë³òè÷íèì ïëàíîì. Çàáåçïå÷èâøè ïîë³òè÷íó
ï³äòðèìêó â Êèºâ³ é, ìîæëèâî, íàâ³òü ïåðå-
ìîãó, ïîò³ì ôîðñóâàòè ðîçáîðè íàâêîëî ÷èí-
íîãî ïàðëàìåíòó ³ éìîâ³ðíèõ íîâèõ äîñòðî-
êîâèõ âèáîð³â. Òîä³ âñå ñòàº çðîçóì³ëî. ²íàê-
øå ïåðåñóâàííÿ òàêî¿ ô³ãóðè, ÿê Òóð÷èíîâ,
áóëî á ñïðàâä³ íåäîðå÷íèì ³ íåäîö³ëüíèì.

À îñü ïèòàííÿ, ÷è çìîæå Òóð÷èíîâ ïåðå-
ãðàòè ³íøèõ êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ìåðà, çà-
ëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî, ç
îäíîãî áîêó, Òèìîøåíêî íå ìàº ³íøî¿ ô³ãó-
ðè, ÿêà á ã³äíî ïðåäñòàâëÿëà ÁÞÒ, ³ â öüî-
ìó ïåâíèé òðàã³çì ñèòóàö³¿. Á³ëüø³ñòü îë³ãàð-
õ³â, êîòð³ ñï³âïðàöþþòü ç ÁÞÒ, íå çäàòí³
ñâî¿ì ³ì³äæåì ïðåòåíäóâàòè íà êè¿âñüê³ ïî-
ë³òè÷í³ ðîë³. Ðîáèòè ñòàâêó íà íåéòðàëüíî-
ãî ïîë³òèêà — âåëèêà ðîçê³ø. Äî ñëîâà, ïðî
öå Òèìîøåíêî â³äâåðòî ãîâîðèëà â åô³ð³,
ìîâëÿâ, âîíè ìîæóòü äîâ³ðÿòè ëèøå ñâî¿é
ëþäèí³. ² íåþ âèÿâëÿºòüñÿ ò³ëüêè ïàí Òóð-
÷èíîâ. Óñ³ ³íø³ — àáî ñëàáø³, àáî ¿ì íå äî-
â³ðÿþòü.

Àëå ç ³íøîãî áîêó, º ðèçèê, ùî ðåéòèíã
ÁÞÒ ïðÿìî íå êîðåëþâàòèìå ç ðåéòèíãîì
êàíäèäàòà â³ä ÁÞÒ, äî ñëîâà, ïðî öå ñâ³ä-
÷èëè âèáîðè 2006 ðîêó. ß äóìàþ, ùî Þë³¿
Òèìîøåíêî äîâåäåòüñÿ ñêëàäàòè ïåâíó êîì-
á³íàö³þ íàâêîëî âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. Ìîæëè-
âî, áóäå ðîçðàõóíîê íà òå, ùî ³íø³ êàíäè-
äàòè, ÿê³ îïîíóþòü Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêî-
ìó, îòðèìàþòü ö³êàâ³ ïðîïîçèö³¿ â³ä ÁÞÒ
íà ô³í³ø³ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, ùîá â îñòàí-
í³é ìîìåíò çàëèøèâñÿ ò³ëüêè Îëåêñàíäð
Òóð÷èíîâ. Íàñê³ëüêè ÿ ðîçóì³þ, ñàìå òàê³
ìåñåäæ³ íèí³ é ëóíàþòü â³ä ÁÞÒ íà àäðåñó
³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë. Òîæ òóò ïèòàííÿ óæå
íå ñò³ëüêè â òîìó, ÿêèé ðåéòèíã ìàº Òóð÷è-
íîâ, ÿê ó òîìó, ÷è âäàñòüñÿ öÿ êîìá³íàö³ÿ
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Êàáì³í ïåðåòâîðèâñÿ 
íà âèáîð÷èé øòàá

За інчення. Почато на 1-й стор.

Îäíàê òå, ùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî ç³áðà-
ëà ñâî¿õ ï³äëåãëèõ íà ïàðò³éíèé õ³ä ó ðî-
áî÷èé ÷àñ, âèêëèêàëî çàïåðå÷åííÿ ó åêñ-
ïåðò³â. Ïîë³òîëîã Îëåã Ïîêàëü÷óê ââà-
æàº, ùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî ðîçãëÿäàº ðå-
ñóðñ Êàáì³íó ÿê ñâ³é âëàñíèé. “Öå, áåç-
óìîâíî, º âèêîðèñòàííÿì àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî ðåñóðñó, àäæå ¿¿ ÷àñ ¿é íå íàëåæèòü.
Âîíà íàéíÿòèé ìåíåäæåð íà ñëóæá³ ó íà-
ðîäó. ßêùî éäåòüñÿ ïðî ïàðò³éíó òóñîâ-
êó, òî öå îäíîçíà÷íî — âèêîðèñòàííÿ
àäì³íðåñóðñó. Íåïðÿìå, àëå ó ñòèë³ Þë³¿
Âîëîäèìèð³âíè: “êîðèñòóþ÷èñü ïðîãàëè-
íàìè â ³ñíóþ÷îìó çàêîíîäàâñòâ³”,— íà-
ãîëîñèâ â³í “Õðåùàòèêó”.

Ç’¿çä â³äêðèëà ë³äåðêà ÁÞÒ Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî, ÿêà îô³ö³éíî î÷îëèëà ñïèñîê
Áëîêó äî Êè¿âðàäè. Äîâîë³ àìá³ö³éíî,
îêð³ì íå¿, äî ñïèñêó ÁÞÒ âêëþ÷èëè ùå
119 ïð³çâèù, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ êèÿíàì
àáñîëþòíî íåâ³äîì³. Ïðîòå º é âèíÿòêè.
Çíà÷íó ÷àñòèíó ïðîõ³äíî¿ ÷àñòèíè ñêëà-
äàþòü äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïîïåðåäíüîãî
ñêëèêàííÿ. Êð³ì çàãàëüíîâ³äîìèõ ³ìåí íà
êøòàëò Ìèêîëè Òîìåíêà òà Îëåêñàíäðà
Ç³í÷åíêà, äî ñïèñêó ïîòðàïèëè ³ ðîäè÷³
íèí³øí³õ äåïóòàò³â-áþò³âö³â. Òàê, çà
ñïèñêîì ÁÞÒ äî Êè¿âðàäè áàëîòóºòüñÿ
Âîëîäèìèð Ñåìèíîãà — áðàò Àíàòîë³ÿ
Ñåìèíîãè, êåð³âíèêà êè¿âñüêîãî îñåðåä-
êó ïàðò³¿ “Áàòüê³âùèíà”. Êð³ì òîãî, º ó
ïåðåë³êó êàíäèäàò³â ³ Îëåã Êóðîâñüêèé,
ñèí ²âàíà Êóðîâñüêîãî, äåïóòàòà â³ä
ÁÞÒ, ñï³ââëàñíèêà êîìïàí³¿ “Æèòëî-
áóä”, ÿêà ïî÷àëà ñêàíäàëüíå áóä³âíèöòâî
íà òåðèòîð³¿ Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³. Íà 19
ì³ñö³ — Äåíèñ Ìîñêàëü, äèðåêòîð ÒÎÂ
“Êàøòàíîâå ì³ñòî”, ÿêå ïîâ’ÿçóþòü ³ç áó-
ä³âåëüíèìè ñêàíäàëàìè â Êèºâ³ — çîê-
ðåìà ³ç ïëàíàìè çä³éñíèòè çàáóäîâó íà
âóëèöÿõ Øàìðèëà òà Êîñòüîëüí³é.

Ó ñâîºìó âèñòóï³ ïåðåä äåëåãàòàìè
Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàãîëîñèëà, ùî ¿¿ ïàð-
ò³ÿ îðãàí³çóâàëà äîñòðîêîâ³ âèáîðè ó Êè-
ºâ³ íå òîìó, ùî íà íîñ³ ïðåçèäåíòñüêà
êàìïàí³ÿ. À ëèøå äëÿ òîãî, àáè ìåðîì íå
áóâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ñàìå ç ìåòîþ
ñêëàñòè êîíêóðåíö³þ ÷èííîìó ìåðó ÁÞÒ
³ çàä³ÿâ ñâîþ íàéâàæ÷ó çáðîþ — âèñóíóâ
ó êàíäèäàòè ïåðøîãî â³öå-ïðåì’ºðà Îëåê-
ñàíäðà Òóð÷èíîâà. Íà â³äì³íó â³ä øåôà,
ïðîìîâà ñàìîãî ïàíà Òóð÷èíîâà îïòè-
ì³çìîì íå âðàçèëà. Éîãî âèñóíåííÿ íà
êîíôåðåíö³¿ á³ëüøå ìàëî âèãëÿä ÿê âè-
ìóøåíèé êðîê â³ä áåçâèõîä³. “Êîëè ðà-
äà áëîêó çàïðîïîíóâàëà ìåí³ âèñóâàòèñÿ
íà öþ äóæå â³äïîâ³äàëüíó ïîñàäó, ÿ äîâ-
ãî íå äàâàâ çãîäó ³ äóæå äîâãî ì³ðêóâàâ.
ß çàéìàþ äîñòàòíüî â³äïîâ³äàëüíó ïîñà-

äó â óðÿä³, ââàæàþ, ùî ÷åñíî âèêîíóþ
ñâî¿ îáîâ’ÿçêè”,— çàçíà÷èâ ïàí Òóð÷è-
íîâ, ïðîòå ï³òè ñóïðîòè âîë³ ñàìî¿ ïàí³
Òèìîøåíêî Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ íå íà-
âàæèâñÿ ³ áàëîòóâàòèñÿ ïîãîäèâñÿ. Òåïåð,
ââàæàþòü ó ÁÞÒ, ñïðàâà çà ìàëèì — âè-
ãðàòè ïåðåãîíè. Ïðîòå ðåéòèíã ï³äòðèì-
êè ïàíà Òóð÷èíîâà êèÿíàìè íå âðàæàº.
Öþ ñèòóàö³þ áþò³âö³ ñïðîáóþòü ïåðåëà-
ìàòè ïðèâ’ÿçêîþ ðåéòèíãó ïàíà Òóð÷è-
íîâà äî ðåéòèíãó óñüîãî áëîêó. ²íøîãî
âèõîäó ó ÁÞÒ íåìàº, àäæå ï³äòðèìóâà-
òè “÷óæîãî” êàíäèäàòà â ïàðò³¿ â³äìîâ-
ëÿþòüñÿ íàâ³äð³ç. Ïðè÷îìó ñîðàòíèêè
Òèìîøåíêî õî÷óòü ³ ñôîðìóâàòè âëàñíó
á³ëüø³ñòü ó Êè¿âðàä³ áåç ñîðàòíèê³â.
“ÁÞÒ ñòàâèòü àáñîëþòíî íåäîñÿæíå çàâ-
äàííÿ, àëå ÿ ñïîä³âàþñÿ, ùî ìè éîãî äî-
ñÿãíåìî, ìàòè á³ëüø³ñòü ó Êè¿âðàä³ ò³ëü-
êè ³ç Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî”,— íàãîëî-
ñèâ “Õðåùàòèêó” äåïóòàò â³ä ÁÞÒ Âî-
ëîäèìèð Áîíäàðåíêî. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
êîíôåðåíö³¿ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ âèðó-
øèâ ðåºñòðóâàòèñÿ äî ÒÂÊ, ïðîòå ïåðåä
öèì ìóñèâ ùå çà¿õàòè ïî ïàñïîðò — “íàé-
àìá³òí³øèé” êàíäèäàò çàáóâ éîãî âçÿòè
³ç ñîáîþ. Ïðîòå, âèõîäÿ÷è ³ç çàëè, â³öå-
ïðåì’ºð íåñïîä³âàíî ï³ä³éøîâ äî êîðåñ-
ïîíäåíòà “Õðåùàòèêà” ³ ñïðîáóâàâ
ñïðîñòóâàòè âëàñí³ æ ñëîâà ïðî âèêîðèñ-
òàííÿ ñëóæáîâîãî àâòî ó ïàðò³éíèõ ³íòå-
ðåñàõ. “Äî ðå÷³, òî ïðèâàòíà ìàøèíà
ïðåì’ºðà. ß ùîéíî ç’ÿñóâàâ”,— âèïðàâ-
äîâóâàâñÿ ïàí Òóð÷èíîâ. Õî÷à ÷îìó äî-
ðîãîãî “Ìåðñåäåñà” ç “êàáì³í³âñüêèìè”
íîìåðàìè íåìàº ó äåêëàðàö³¿, ÿêó ïàí³
Òèìîøåíêî îïðèëþäíèëà öüîãî ðîêó, â³í

íå ïîÿñíèâ. Íà ÷èºìó àâòî ¿çäèòü ïàí
Òóð÷èíîâ, òàê ³ çàëèøèëîñÿ çàãàäêîþ.

Áåçñîðîìíå âèêîðèñòàííÿ îïîíåíòàìè
àäì³íðåñóðñó âæå çóìîâèëî îáóðåííÿ ó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. Ó÷îðà â³í çàÿâèâ, ùî Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â Þë³¿ Òèìîøåíêî ïåðåñòàâ áóòè
îðãàíîì âèùî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à ïåðå-
òâîðèâñÿ íà ïåðåäâèáîðíèé øòàá îäí³º¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè. “Ñïèñîê êàíäèäàò³â ó äå-
ïóòàòè äî Êè¿âðàäè â³ä Áëîêó Þë³¿ Òèìî-
øåíêî íà ÷îë³ ç ÷èííèì ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðîì ³ ïåðøèì â³öå-ïðåì’ºðîì íåçàïåðå÷-
íî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íàéâèùèé îðãàí
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè êðà¿íè — Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â — ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ ïåðåòâî-
ðèâñÿ íà ïåðåäâèáîðíèé øòàá îäí³º¿ ïî-
ë³òè÷íî¿ ñèëè”,— ñêàçàâ â³í. “Óò³ì, ëîã³-
êà ä³é ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ö³ëêîì ïðîçîðà.
Ïîâí³ñòþ ïðîâàëèâøè áîðîòüáó ç ³íôëÿ-
ö³ºþ ³ âòÿãíóâøè êðà¿íó â åêîíîì³÷íó êðè-
çó, î÷îëþâàíà Þë³ºþ Òèìîøåíêî êîìàí-
äà ìîðàëüíèõ áàíêðîò³â íàìàãàºòüñÿ óçÿ-
òè ïîë³òè÷íèé ðåâàíø, çàõîïèâøè êîí-
òðîëü íàä ñòîëè÷íèìè ô³íàíñîâèìè ïîòî-
êàìè òà çåìåëüíèìè ðåñóðñàìè”,— ñêàçàâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Íà ïåðåêîíàí-
íÿ ÷èííîãî ìåðà, ºäèíèìè, õòî ìîæå ïî-
êëàñòè êðàé áåçïðèíöèïíîñò³ “á³ëî-÷åð-
âîíî¿” êîìàíäè, º êèÿíè. “Ç ³íøîãî áîêó,
ÿ ùèðî ðàäèé, ùî ó êèÿí ç’ÿâèëàñÿ ìîæ-
ëèâ³ñòü ó äåíü âèáîð³â, 25 òðàâíÿ, äàòè
ñïðàâåäëèâó îö³íêó ïîë³òè÷íîìó àâàíòþ-
ðèçìó”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Єв ен ДИКИЙ,
“Хрещати ”

Оле БЕРЕЗЮК, адво ат, Київсь е юридичне товариство:
— Не має права. Це очевидно.

Валерій КАРПУНЦОВ, енеральний дире тор омпанії “Правнича р па “Ко-
ле і м”, засл жений юрист У раїни:
— У принципі, прем’єр-міністр не є державним сл жбовцем — вона політична фі -

ра. Тобто ті обмеження, я і встановлені За оном “Про державн сл жб ”, і ті обов’яз-
и, я і є державних сл жбовців, прямо не поширюються на прем’єр-міністра. Але об-
меження є. По перше, моральні. По др е, є посилання на За он “Про боротьб з о-
р пцією”. Там форм лювання не пряме, а с азано, що вони не мають права о ось за-
л чати чи б ти самим зал ченими до інших процесів, о рім сл жбових.

Тетяна МОНТЯН, адво ат:
— Ні, звичайно. Вона переб ває на робочом місці! Ви ж не станете в робочий час

відвід вати дім розп сти?! Чом прем’єр, я ий отрим є роші з бюджет , має право
займатися в робочий час своїми особистими чи партійними справами? Хіба платни и
подат ів з одні на це?

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

×è ìàº ïðàâî ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ó ðîáî÷èé ÷àñ ïðîâîäèòè
ïàðò³éíå çàñ³äàííÿ?
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Ó÷îðà íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä
ÁÞÒ, îäèí ç ë³äåð³â ïàðò³¿ “Ðåôîðìè ³ ïî-
ðÿäîê” Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî ðîçïîâ³â,
÷îìó éîãî ñèëà ïîðâàëà ïîë³òè÷í³ â³äíîñè-
íè ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì. Ïàí Áîíäàðåíêî
îáóðåíèé òèì, ùî Áëîê Êëè÷êà ïðîòÿãóº
äî êè¿âñüêî¿ âëàäè ëþäåé, ÿê³ íå ìàþòü
ìîðàëüíîãî ïðàâà êåðóâàòè ì³ñòîì. Ïðî öå
éäåòüñÿ ó çàÿâ³, ðîçïîâñþäæåí³é ïîë³òè-
êîì. “Ìè âèñëîâèëè ð³çêèé ïðîòåñò
Â³òàë³þ Êëè÷êó ïðîòè ïðîòÿãóâàííÿ ó âè-
áîð÷èé ñïèñîê á³çíåñìåíà Äìèòðà
Àíäð³ºâñüêîãî, ÿêèé äóæå àêòèâíî çàéìàâ-
ñÿ ðîçïîä³ëîì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, îñîáëè-
âî â Ã³äðîïàðêó”, — íàãîëîñèâ äåïóòàò. Çà
éîãî äàíèìè, ïàí Àíäð³ºâñüêèé àêòèâíî
“äåðèáàíèâ” ñòîëè÷íó çåìëþ. Òàêîæ Âî-
ëîäèìèð Áîíäàðåíêî ìàº ïðåòåíç³¿ äî
á³çíåñìåíà Ëåâà Ïàðöõàëàäçå, ÷èÿ ïàðò³ÿ
“ªâðîïåéñüêà ñòîëèöÿ” óâ³éøëà äî Áëîêó
Êëè÷êà. “Ò³ ëþäè, ÿêèõ ìîæíà íàçâàòè õè-
æèìè çàáóäîâíèêàìè, àáñîëþòíî íåïðèé-
íÿòí³ äëÿ ìåíå ÿê êåð³âíèêà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÏÐÏ”, — íàãîëîñèâ Âî-
ëîäèìèð Áîíäàðåíêî

Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî
ïî÷àâ çàïëèâ 
äî Êè¿âðàäè 

Ó÷îðà Áëîê Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà,
ÿêèé óòâîðèëè êè¿âñüê³ ì³ñüê³ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêî¿ ìîðñüêî¿ ïàðò³¿ òà ïàðò³¿
“Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé ñîþç”, âèçíà÷èâ-
ñÿ ç³ ñâîºþ ïåðøîþ ï’ÿò³ðêîþ. Äî íå¿,
îêð³ì ñàìîãî ïàíà Îìåëü÷åíêà, óâ³éøëè
Îëåñü Äîí³é, ²ðèíà Îðºõîâà, Âîëîäèìèð
Ïðèñÿæíþê òà Îëåêñàíäð Ïèëèïåíêî. 

Êîëèøí³é ìåð Êèºâà òàêîæ çàÿâèâ, ùî
ìàº íàì³ð ïåðåéòè ïðàöþâàòè äî Êè¿âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ðàç³ ïðîõîäæåííÿ â íå¿
áëîêó éîãî ³ìåí³ çà ï³äñóìêàìè âèáîð³â.
Ïðîòå ïðèñóòí³õ æóðíàë³ñò³â á³ëüøå ö³êà-
âèëî íå ìàéáóòíº êîëèøíüîãî ìåðà, à éî-
ãî ìèíóëå. Àëå ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàí-
íÿ, ÷îìó â 2002—2004 ðîêàõ áóëî ðîçäàíî
îë³ãàðõàì âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ñòîëè÷íî¿
çåìë³, â³ä ïàíà Îìåëü÷åíêà âîíè òàê ³ íå
ïî÷óëè. “Í³ â 2004-ìó, í³ â 2002-ìó æîä-
íîãî ãåêòàðà çåìë³ íå áóëî â³äâåäåíî íåçà-
êîííî. Áóëà ºäèíà ïîìèëêà âëàäè 2004 ðî-
êó, êîëè çà ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
ñåñ³ÿ óõâàëèëà ð³øåííÿ íà 110 ãåêòàð³â
çåìë³ ó ë³ñàõ Ïóù³-Âîäèö³. Ñïðàâä³, çà íüî-
ãî ïðîãîëîñóâàëè. Àëå öüîãî ð³øåííÿ ÿ íå
ï³äïèñóâàâ”, — çàïåâíÿâ ïîë³òèê. ×è
âäàñòüñÿ éîìó ïåðåêîíàòè êèÿí, ïîêàæóòü
âèáîðè

Âàñèëü Ãîðáàëü
ïðîïîíóº
âèçíà÷èòè ìåðà 
íà áîêñåðñüêîìó ðèíãó 

Íàðîäíèé äåïóòàò Âàñèëü Ãîðáàëü,
êåð³âíèê êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿
ðåã³îí³â, ââàæàº, ùî ðåã³îíàëàì ñë³ä áóëî
á âèñóíóòè êàíäèäàòîì ó ìåðè ñòîëèö³ áîê-
ñåðà-âàæêîàòëåòà Âîëîäèìèðà Â³ð÷èñà. “ª
äâà êîíêóðåíòè — ìåð Êèºâà ×åðíîâåöü-
êèé ³ áîêñåð Â³òàë³é Êëè÷êî. Ó ñâ³òë³ îñ-
òàíí³õ ïîä³é íàâêîëî öèõ âèáîð³â, ùî ìà-
þòü óæå ñïðàâæíþ ñïîðòèâíó ñêëàäîâó,
íàéö³êàâ³øîþ, íà ì³é ïîãëÿä, ñòàíå
ï³äòðèìêà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â êàíäèäàòóðè íà
ïîñàäó êè¿âñüêîãî ìåðà â³äîìîãî áîêñåðà-
âàæêîàòëåòà Âîëîäèìèðà Â³ð÷èñà. ßêùî
ìè õî÷åìî ïåðåìîãòè Êëè÷êà, òî òóò ìè íå
âèòðà÷àºìîñÿ íà êðåàòèâ, ìè ñåðéîçíî åêî-
íîìèìî íà øòàá³”, — ñêàçàâ ïàí Ãîðáàëü.
Êð³ì òîãî, â³í òàêîæ çàïðîïîíóâàâ ïðî-
âåñòè íàïåðåäîäí³ âèáîð³â á³é ì³æ äâîìà
áîêñåðàìè — êàíäèäàòàìè â ìåðè Â³ð÷è-
ñîì ³ Êëè÷êîì. “Çâè÷àéíî, öå áóäå íå ïðî-
ôåñ³éíèé á³é, à ëþáèòåëüñüêèé, â³äïîâ³äíî,
õòî ïåðåìîæå, òîé ³ ìåð”, — æàðòîìà äî-
äàâ äåïóòàò. 

Çà éîãî ñëîâàìè, îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðî
âèñóíåííÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó êè¿âñüêî-
ãî ìåðà áóäå óõâàëåíî 12 êâ³òíÿ íà êîí-
ôåðåíö³¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿
ðåã³îí³â

ªâãåí ÆÎÂÒßÊ: “Êèºâó
ïîòð³áåí ñïðàâæí³é ìåð,
à íå ðåàë³çàòîð 
÷óæèõ òåõíîëîã³é!” 
Сьо одні “Хрещати ” пропон є інтерв’ю з е с-
ерівни ом Київщини Єв еном Жовтя ом, я ий
має намір балот ватися на посад Київсь о о
місь о о олови. Сво о час пан Жовтя тричі б в
обраний по одном і том ж мажоритарном ви-
борчом о р народним деп татом У раїни. З
чим нині йде до иївсь о о виборця, політи роз-
повів читачам “Хрещати а”.

— Ùî çìóñèëî âàñ âèñóíóòè âëàñíó êàíäèäàòóðó? 
— Â³äñóòí³ñòü ñåðåä „ôàâîðèò³â”, êîòðèõ íàçèâàþòü ñîö³îëî-

ãè, ëþäåé ³ç çíàííÿìè ³ äîñâ³äîì, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ åôåêòèâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. 

— Ç ÿêîþ ïðîãðàìîþ âè éäåòå íà âèáîðè? Ùî ìîæåòå çàïðî-
ïîíóâàòè êèÿíàì? 

Ïðîáëåìè êèÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü íàãàëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ,
íàñò³ëüêè î÷åâèäí³, ùî ó á³ëüøîñò³ êàíäèäàò³â ïðîãðàìè áó-
äóòü ñõîæèìè. Îòæå, âàæëèâ³øèì º íå òå, ùî çàïèñàíî ó ïðîã-
ðàì³, à ðåàëüíà çäàòí³ñòü êàíäèäàòà ðîçóì³òè ì³ñüê³ ïðîáëåìè
³ øâèäêî çíàõîäèòè îïòèìàëüíå ð³øåííÿ. Áåç çíàíü ³ äîñâ³äó
òóò íå îá³éòèñÿ. Àëå öüîãî ÷îìóñü íå õî÷óòü âèçíàâàòè àâòîðè
ïðîåêò³â „ï³äêîðåííÿ Êèºâà” çà äîïîìîãîþ â³äîìèõ ³ øàíîâà-
íèõ ëþäåé òà, íà æàëü, ôàõ³âö³â ó ³íøèõ ñôåðàõ. Öå òå æ ñà-
ìå, ÿêáè ëþäèíà, ÿêà í³êîëè íå òàíöþâàëà, çàïðîïîíóâàëà äè-
ðåêòîðó òåàòðó ïðèéíÿòè éîãî íà ðîáîòó ñîë³ñòîì áàëåòó. ×î-
ìóñü äî êèÿí ïîíàä ñîòí³ ïðåòåíäåíò³â ââàæàþòü çà ìîæëèâå
çâåðíóòèñÿ ç àíàëîã³÷íîþ ïðîïîçèö³ºþ. 

— Õòî ô³íàíñóâàòèìå âàøó âèáîð÷ó êàìïàí³þ? ßêó ñóìó âè ãî-
òîâ³ âèòðàòèòè íà âèáîðè? 

— Ç ìîãî áîêó íå áóäå äîïóùåíî æîäíîãî ïîðóøåííÿ ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà. Îòæå, ³ íà âèáîðè ÿ âèòðà÷ó íå á³ëüøå,
í³æ òå äîçâîëÿº çàêîí. ß íå íàëåæó äî æîäíîãî êëàíîâî-
îë³ãàðõ³÷íîãî óãðóïîâàííÿ, òîìó ñòàðòîâ³ âèòðàòè áóäóòü
ì³í³ìàëüíèìè. Êîíêðåòíà æ ñóìà áóäå çàëåæàòè â³ä ãîòîâíîñò³
êèÿí ðîáèòè âíåñêè ó îô³ö³éíèé âèáîð÷èé ôîíä. Ïåðø³ æ
âíåñêè — äëÿ òîãî, ùîá ðîçïî÷àòè, — çðîáëÿòü äðóç³, ÿê³ ï³äòðè-
ìóâàëè ìåíå ï³ñëÿ íåçàêîííîãî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ò³, õòî äóìàº, ùî
ó âèáîðàõ ãîëîâíå ãðîø³, — ïîìèëÿþòüñÿ. ² ÿ ãîòîâèé öå äî-
âåñòè. ×åòâåðòèé ðàç! 

— Íå áî¿òåñÿ çâèíóâà÷åíü ó íàì³ð³ â³ä³áðàòè ãîëîñè ó ÿêîãîñü
³íøîãî êàíäèäàòà, íàïðèêëàä, ç áîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà?

— ß ìàþ þðèäè÷íó, åêîíîì³÷íó, òåõí³÷íó òà óïðàâë³íñüêó
îñâ³òè, à òàêîæ âåëèêèé äîñâ³ä ó ãàëóç³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ô³íàíñ³â òà ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì, ç ÿêèìè ùîäíÿ ñòè-
êàþòüñÿ êèÿíè. Çà 15 ì³ñÿö³â ìîº¿ ðîáîòè íà ïîñàä³ ãîëîâè îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âùèíà ï³äíÿëàñÿ ç 9-ãî íà
1-øå ì³ñöå ñåðåä îáëàñòåé Óêðà¿íè çà ï³äñóìêàìè ñîö³àëüíîãî
³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Òàê³ àðãóìåíòè ÿ ãîòîâèé îáãîâîðþ-

âàòè. Ïåðåêîíàíèé, ùî ó ìåíå í³õòî íå çàáåðå ãîëîñ³â êèÿí,
ÿêèì ïîòð³áåí ñïðàâæí³é ìåð, à íå ðåàë³çàòîð ÷óæèõ òåõíîëîã³é. 

— ×îìó, íà âàøó äóìêó, âèñóíåííÿ ºäèíîãî êàíäèäàòà â³ä “äå-
ìîêðàòè÷íèõ” ñèë òàê ³ íå â³äáóëîñÿ? 

— Òîìó, ùî ö³ âèáîðè âîíè ðîçãëÿäàþòü ÿê ðåïåòèö³þ âè-
áîð³â Ïðåçèäåíòà. À ºäèíî¿ êàíäèäàòóðè íà ïîñàäó Ïðåçèäåí-
òà, î÷åâèäíî, íå áóäå. 

— ×è ðîçãëÿäàºòå âè ìîæëèâ³ñòü çíÿòè ñâîþ êàíäèäàòóðó çà-
ðàäè ³íøîãî êàíäèäàòà? Êîãî âè ìîãëè á ï³äòðèìàòè? 

— Öå ïèòàííÿ ïîçáàâëåíå ïðàêòè÷íîãî ñåíñó. Òåîðåòè÷íî ÿ
ì³ã áè çíÿòè ñâîþ êàíäèäàòóðó íà êîðèñòü ëèøå òîãî êàíäè-
äàòà, ÿêèé ìàâ áè âèù³ çíàííÿ ³ äîñâ³ä òà ðåàëüí³ øàíñè íà
ïåðåìîãó. 

— ßêèé ðåçóëüòàò íà âèáîðàõ âè ââàæàòèìåòå óñï³õîì? 
— Ïåðåìîãó

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

ÏÐÏ ìàº ïðåòåíç³¿ 
äî îòî÷åííÿ 
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà 

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ 
“Õðåùàòèê” 

Учора Верховна Рада ратифі -
вала прото ол про вст п У раїни
до Світової ор анізації тор івлі.
“За” про олос вали 411 із 449
прис тніх сесійній залі деп -
татів. Народні обранці вірять,
що вст п до СОТ дозволить
збільшити е спорт раїнсь ої
прод ції та стане пот жним
стим лом для е ономічно о
зростання.

Ó òîìó, ùî ðàòèô³êóâàòè ïðîòîêîë
ïîòð³áíî, á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â ïåðåêîíóâà-
òè íå äîâåëîñÿ. Õî÷à ñâî¿ àðãóìåíòè “çà”

âèñëîâèâ ñï³êåð Àðñåí³é ßöåíþê. “Åðà
äåøåâîãî ïðîäîâîëüñòâà çàâåðøèëàñÿ. ²
Óêðà¿íà ñüîãîäí³ ìîæå â³ä³ãðàâàòè êëþ-
÷îâó ðîëü ó ïîñòà÷àíí³ ïðîäîâîëüñòâà ó
ñâ³ò³. Ìè ìîæåìî ïîâåðíóòè òó ðîëü ³
ì³ñöå, ÿê³ áóëè â Óêðà¿íè çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ.
Òîä³ âîíà áóëà æèòíèöåþ Ñîþçó, à ñüî-
ãîäí³ ìîæå ñòàòè æèòíèöåþ âñ³º¿ ªâðî-
ïè”, — çàïåâíÿâ â³í äåïóòàò³â. Âðåøò³-
ðåøò ðàòèô³êàö³þ ïðîòîêîëó ï³äòðèìàëè
íàðîäí³ îáðàíö³ ³ç ôðàêö³é ÍÓ—ÍÑ,
ÁÞÒ, Áëîêó Ëèòâèíà òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.
Íå ãîëîñóâàëè ëèøå äåïóòàòè â³ä ÊÏÓ.
Ðàòèô³êàö³ÿ ïðîòîêîëó îçíà÷àº, ùî Óê-
ðà¿íà ïðîéøëà ÷åðåç óñ³ ôîðìàëüí³ ïðî-
öåäóðè ³ âæå çà ì³ñÿöü ñòàíå 152-ì ÷ëå-
íîì ö³º¿ ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿. 

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî
ïðèâ³òàâ Âåðõîâíó Ðàäó ç ðàòèô³êàö³ºþ
äîêóìåíòà òà ïîáàæàâ ïàðëàìåíòàðÿì

“òàêî¿ æ ºäíîñò³ é ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ ç
³íøèõ ïèòàíü”. Çàëèøèëèñÿ çàäîâîëåí³
ñîáîþ ³ íàðîäí³ îáðàíö³. “×ëåíñòâî â
ÑÎÒ çí³ìå îáìåæåííÿ äëÿ åêñïîðòî-
îð³ºíòîâàíèõ âèä³â ïðîìèñëîâî¿ ïðî-
äóêö³¿. À öå ñâîºþ ÷åðãîþ ñïðèÿòèìå
çðîñòàííþ ÂÂÏ íà 4—5 %. ²ç âñòóïîì
Óêðà¿íè äî ÑÎÒ âèãðàº âíóòð³øí³é ñïî-
æèâà÷ ³ âèðîáíèê, ÿêèé ïðàöþº íà åêñ-
ïîðò. Ïðîòå íàâàëè çàêîðäîííèõ õàð÷³â
ÿ íå î÷³êóþ”, — íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó”
êåð³âíèê ôðàêö³¿ ÁÞÒ ²âàí Êèðèëåíêî. 

Äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäð
ªôðåìîâ íàòîì³ñòü çàÿâèâ, ùî éîãî òðè-
âîæèòü ãîòîâí³ñòü åêîíîì³÷íîãî ñåêòîðó
êðà¿íè äî âñòóïó, à òîìó éîãî ôðàêö³ÿ
õî÷å óâàæíî ïîïðàöþâàòè íàä “ñîò³âñü-
êèìè” çàêîíîïðîåêòàìè. Ïðîòå â òîìó,
ùî âñòóïàòè-òàêè áóëî ïîòð³áíî, ðåã³îíà-
ëè òàêîæ íå ñóìí³âàþòüñÿ

Óêðà¿íà õî÷å ñòàòè
æèòíèöåþ ªâðîïè 
Ó÷îðà ïàðëàìåíò ðàòèô³êóâàâ ïðîòîêîë ïðî âñòóï êðà¿íè äî ÑÎÒ 
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Âõ³ä äî ìåòðî ìîæíà
áóäå çíàéòè íà ñëóõ

Äî ê³íöÿ 2008 ðîêó íà êîæí³é ñòàíö³¿
ìåòðî âñòàíîâëÿòü çâóêîâ³ îð³ºíòèðè. 76
ïðèëàä³â çàêóïèëè â ðàìêàõ ïðîãðàìè ì³ñü-
êî¿ âëàäè “Áåçáàð’ºðíå ñåðåäîâèùå”. Âî-
íè ìàþòü ïîë³ïøèòè óìîâè ïðîæèâàííÿ â
ì³ñò³ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè. Óñòàíîâêè âèäàâàòèìóòü
îñîáëèâèé çâóê, ïîä³áíèé äî ïîòð³éíîãî
“ò³êàííÿ”, ùî ëóíàòèìå ç ³íòåðâàëîì 2 ñå-
êóíäè. Íèí³ âæå ïðàöþº 16 òàêèõ îð³ºí-
òèð³â. ¯õ âñòàíîâèëè íà ñòàíö³ÿõ “Äàðíè-
öÿ”, “Õðåùàòèê”, “Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³”,
“Òåàòðàëüíà” òà “Ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî”.
Òàêîæ äî ñïèñêó ñòàíö³é ³ç çâóêîâèì îñ-
íàùåííÿì âõîäÿòü “Çîëîò³ âîðîòà”, “Ïà-
ëàö ñïîðòó”, “Êëîâñüêà”, “Àêàäåìì³ñòå÷-
êî” òà “Ëèá³äñüêà”

Òðîëåéáóñ ¹ 5 
äî¿æäæàòèìå 
äî ë³êàðí³

Ë³í³þ òðîëåéáóñà ¹ 5, ùî êóðñóº â³ä
âóë. Òåðåùåíê³âñüêî¿ äî Á³ëèöüêî¿, ïðî-
äîâæàòü íà îäíó çóïèíêó. Ïàñàæèð³â ï³ä-
âîçèòèìóòü äî Îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2. Ðå-
êîíñòðóêö³þ äîäàòêîâîãî â³äð³çêà äîðîãè
ïðîâåäóòü çà ðàõóíîê ³íâåñòîð³â. Òàêîæ
ðàçîì ³ç ðåìîíòîì ïåðåíåñëè ïîâîðîòíå
ê³ëüöå òðîëåéáóñà íà ö³é ë³í³¿. Çà äîðó÷åí-
íÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ³íâåñòîð, ÿêèé â³çüìåòüñÿ çà ðåêîí-
ñòðóêö³þ, ä³ñòàíå äîçâ³ë íà çâåäåííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó â öüîìó ðàéîí³. Ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ðîá³ò òðîëåéáóñíà ë³í³ÿ, ïîâî-
ðîòíå ê³ëüöå òà äèñïåò÷åðñüêà ñòàíö³ÿ íà-
ëåæàòèìóòü ñòîëè÷í³é âëàä³, à æèòëîâèé
áóäèíîê ïåðåéäå ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîðà

Ç’ÿâèòüñÿ íîâà 
“ðóõîìà” ðåêëàìà

Ó òóíåë³ ïîì³æ ñòàíö³ÿìè ìåòðî “Ïå÷åð-
ñüêà” òà “Äðóæáè íàðîä³â” ïëàíóþòü âñòà-
íîâèòè “ðóõîìó” ðåêëàìó. Òàêîæ âîíà ç’ÿ-
âèòüñÿ ïîì³æ “Òåàòðàëüíîþ” ³ “Õðåùàòè-
êîì”, “Ðåñïóáë³êàíñüêèì ñòàä³îíîì”,
“Ïëîùåþ Ëüâà Òîëñòîãî” ³ “Ìàéäàíîì Íå-
çàëåæíîñò³”.

Ðåêëàìà áóäå ñõîæîþ íà òó, ùî âæå ïðà-
öþº ì³æ “Ëóê’ÿí³âñüêîþ” òà “Çîëîòèìè
âîðîòàìè”. Íàãàäàºìî, ùî åôåêò ðóõó ñòâî-
ðþº âåëèêà ê³ëüê³ñòü êàðòèíîê. Íàïðèêëàä,
çäàºòüñÿ, ùî çà â³êíîì ñòðèáàþòü îëåí³ àáî
ïëèâóòü äåëüô³íè. Óãîäè íà ðîçòàøóâàííÿ
“çàìàëüîâîê” óæå ï³äïèñàíî. Òàêîæ ó ìåò-
ðî âñòàíîâëÿòü êíîïêè åêñòðåíîãî âèêëè-
êó ì³ë³ö³¿. “ßùèê” îñíàñòÿòü âëàñíå êíîï-
êîþ òà åêðàíîì äëÿ â³äåîðîçìîâè. Ïî ì³ñ-
òó òàêèõ ïðàöþº âæå ïîíàä ñîòíÿ, çäåá³ëü-
øîãî ó ëþäíèõ ì³ñöÿõ

Íà Ïå÷åðñüêó 
òà Ñîëîì’ÿíö³ 
â³äðåìîíòóþòü 
äîðîãè

Íà ðåìîíò äîð³ã Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó
ì³ñüêà âëàäà âæå âèä³ëèëà 6,4 ìëí ãðí. Çà-
ãàëîì ïëàíóþòü îíîâèòè äîðîæíº ïîêðèò-
òÿ ïëîùåþ 70 òèñ. êâ. ì. Ïîòð³áíî ïîëà-
ãîäèòè îêðåì³ ä³ëÿíêè íà âóë. Ñàïåðíå ïî-
ëå, ². Ìàçåïè, Ì. Çàäí³ïðîâñüêîãî, ². Êóä-
ð³, à òàêîæ ó ïðîâ. Ìóçåéíîìó òà Ùîðñà.
Îêð³ì ðåêîíñòðóêö³¿ äîð³ã, íàëåæèòü òà-
êîæ îáëàøòóâàòè ³ â³äðåìîíòóâàòè 150 íà-
çåìíèõ ïåðåõîä³â äëÿ ëþäåé ç ô³çè÷íèìè
âàäàìè. Íà öå âæå âèä³ëèëè ìàéæå 300 òèñ.
ãðí. Ùå ïðèáëèçíî ñò³ëüêè æ ïåðåäáà÷å-
íî ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà î÷èùåííÿ Íà-
áåðåæíîãî øîñå ³ çàëàãîäæåííÿ òð³ùèí.

114 òèñ. êâ. ì äîð³ã çàïëàíóâàëè â³äðå-
ìîíòóâàòè ³ â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³.

Íà öå â³äâåäåíî 9,9 ìëí ãðí. Íàñàìïå-
ðåä êè¿âàâòîäîð³âö³ çàéìóòüñÿ âóë. Óøèí-
ñüêîãî, Øê³ëüíîþ, Ãàðìàòíîþ, Âèáîðçü-
êîþ, Ìàøèíîáóä³âíîþ, Àíòîíîâà. Ðå-
ìîíò çàïëàíîâàíî çàâåðøèòè äî ê³íöÿ âå-
ðåñíÿ
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²âàí ØÏÈËÜÎÂÈÉ: “Ïîëîâèíà 
òåðì³íàë³â äëÿ â³äñòîþ 
âàíòàæ³âîê óæå îáëàøòîâàí³”
Із першо о травня ф ри сто-
лиці змож ть їздити лише з 22
одини вечора до 7 ран . Про
обмеження р х вантажіво о-
ворили давно, відповідне розпо-
рядження Київсь ий місь ий о-
лова Леонід Черновець ий під-
писав іль а тижнів том . На-
с іль и під отовлена інфра-
стр т ра до запровадження но-
вовведення та я ий від цьо о
очі ють зис "Хрещати " поці-
авився начальни а Головно о
правління транспорт міста.

— ²âàíå Ôåäîðîâè÷ó, ñê³ëüêè âñüîãî ïî-
òð³áíî îáëàäíàòè ì³ñöü äëÿ â³äñòîþ âàíòà-
æ³âîê òà òåðì³íàë³â íà â’¿çäàõ äî ñòîëèö³?

— Íà ñüîãîäí³ âèçíà÷åíî 436 ð³çíèõ çà
ðîçì³ðîì ì³ñöü äëÿ çóïèíêè ³ â³äñòîþ âå-
ëèêîâàíòàæíèõ àâòî. Äëÿ îáëàøòóâàííÿ
êîæíîãî òåðì³íàëó ç óñ³ºþ ïîòð³áíîþ ³í-
ôðàñòðóêòóðîþ ïîòð³áíî â³ä 8 äî 10 ãà çåì-
ë³. Îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü áóòè áåçïîñåðåäíüî
ì³ñöÿ äëÿ ñòîÿíêè, çîíà â³äïî÷èíêó âîä³-
¿â, àâòîçàïðàâêà, ìèéêà. Íà æàëü, òàê³ ì³ñ-
öÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà çíàéòè âàæêî. Òîìó,
çã³äíî ç äîðó÷åííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
ìè ñï³âïðàöþºìî ç îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³ºþ. Ìàºòüñÿ íà óâàç³ âèêîðèñòàííÿ âæå
³ñíóþ÷èõ òåðì³íàë³â ó 50-ê³ëîìåòðîâ³é çî-
í³ â³ä Êèºâà. Íà öèõ ìàéäàí÷èêàõ îäíî-
÷àñíî ìîæíà ðîçòàøóâàòè 1,5 òèñÿ÷³ ôóð.
Ñåðåä ì³ñöü â³äñòîþ º ÷èìàë³ òåðì³íàëè,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ äî 30 ãà, äå ìîæóòü
ïðèïàðêóâàòèñÿ ê³ëüêà ñîòåíü àâòî, ³ òàê³,
äå ìîæóòü çóïèíèòèñÿ íå á³ëüøå 10 —15
ìàøèí.

— ßê³ íàïðÿìêè º íàéïð³îðèòåòí³øèìè äëÿ
ðîçâèòêó, òîáòî ïîòðåáóþòü çíà÷íî á³ëüøî¿
ê³ëüêîñò³ ì³ñöü â³äñòîþ òðàíñïîðòó?

— Íàéá³ëüø çàâàíòàæåíèìè ââàæàþòüñÿ
Îäåñüêèé ³ Îáóõ³âñüêèé. Òàì íàðàç³ äîñèòü
ñêëàäíî çíàéòè ì³ñöÿ äëÿ áóä³âíèöòâà òåð-
ì³íàë³â. ßêùî æ ïîãëÿíóòè êàðòó, äå âæå
º òàê³ ì³ñöÿ, òî ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî âñ³
âîíè ðîçòàøîâàí³ á³ëüø-ìåíø ïðîïîðö³é-
íî ³ ð³âíîì³ðíî ç êîæíîãî íàïðÿìêó. Äî-

ñèòü ñåðéîçí³ ëîã³ñòè÷í³ öåíòðè âæå ôóíê-
ö³îíóþòü ³ íà Îäåñüêîìó, ³ íà Æèòîìèð-
ñüêîìó, ³ íà ×åðí³ã³âñüêîìó íàïðÿìêàõ.

— Ñê³ëüêè ìàéäàí÷èê³â, ç³ çãàäàíèõ âàìè
436, íà ñüîãîäí³ âæå ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ ïðèé-
ìàòè âåëèêîâàíòàæí³ àâòî?

— Á³ëüøå ïîëîâèíè — àäæå ³ç ñàìîãî
ïî÷àòêó îáëàøòóâàííÿ ïðèçíà÷àëèñÿ ñàìå
ÿê ì³ñöÿ ñòîÿíêè àâòî. ²íø³ æ ïîêè ùî íå
ìàþòü ÿêî¿ñü ñêëàäîâî¿ — êåìï³íãó, êàôå
÷è ãîòåëþ, ÿê³ äî ïåðøîãî òðàâíÿ ìàþòü
áóòè ñòâîðåí³.

— ×è ô³íàíñóº ì³ñòî áóä³âíèöòâî òåðì³íà-
ë³â?

— Äëÿ îáëàñíèõ â³äñò³éíèê³â ñòîëèöÿ íå
âèä³ëÿº êîøòè, òóò ô³íàíñóâàííÿ ïåðåäáà-
÷åíî çà ðàõóíîê îáëàñò³. Ìè áåðåìî íà ñå-
áå âèòðàòè çà âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ çíà-
ê³â, ùèò³â, ³íôîðìàö³éíèõ òàáëî. Îêð³ì
öüîãî, âèä³ëÿºìî äîäàòêîâó ê³ëüê³ñòü îñî-
áîâîãî ñêëàäó ³íñïåêòîð³â ÄÀ². Ïåðåâàæ-
íî îáëàøòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ çà êîøòè ³í-
âåñòîð³â.

— Íàñê³ëüêè öå âèã³äíî á³çíåñìåíàì?
— Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ôóðè ïàðêóâàòè-

ìóòüñÿ íà òåðèòîð³ÿõ òåðì³íàë³â çà âèçíà-
÷åíó ïëàòó. Âîíà êîëèâàòèìåòüñÿ â çàëåæ-

íîñò³ â³ä íàäàíèõ óìîâ. Ö³íà áóäå ïðèéíÿò-
íîþ, àëå â ïîð³âíÿíí³ ç ºâðîïåéñüêèìè òà-
ðèôàìè — ì³çåðíîþ. Îêð³ì öüîãî, âëàñíè-
êè çàðîáëÿòèìóòü íà ãîòåëüíèõ ïîñëóãàõ,
õàð÷óâàíí³, ìèéêàõ, çàïðàâêàõ.

— Ïëàíóâàëè ââåñòè â îá³ã ïëàòí³ îäíîðà-
çîâ³ é ì³ñÿ÷í³ ïåðåïóñòêè äëÿ ïðî¿çäó âàíòàæ-
íîãî òðàíñïîðòó Êèºâîì óäåíü?

— Ñïðàâä³, òàêó âåðñ³þ ðîçãëÿäàëè. Ïðî-
òå òàêèì ÷èíîì í³õòî íå çáèðàâñÿ çàðîá-
ëÿòè êîøòè íà òðàíçèòíèõ ïåðåâ³çíèêàõ.
Áþäæåò ì³ñòà ó 25 ìëðä ãðí íå îñîáëèâî
çáàãàòèòüñÿ íà òàêîìó á³çíåñ³. ßêùî ïëà-
òó é âñòàíîâëÿòü, òî öå áóäå íàñàìïåðåä
íå ñïîñ³á çàðîáëÿííÿ êîøò³â, à ñòðèìó-
þ÷èé ôàêòîð äëÿ áàæàþ÷èõ ïðî¿õàòè ÷å-
ðåç ì³ñòî. Òîáòî, ùîá âîä³ÿì áóëî âèã³ä-
íî ¿õàòè áåçïëàòíî âíî÷³, àí³æ âäåíü, çà-
ïëàòèâøè çà öå ãðîø³. ßêùî æ òàêó ôîð-
ìó ³ çàïðîâàäÿòü, òî êîøòè â³ä öüîãî çà-
ëó÷àòèìóòü íà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè,
ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ ïîáóòîâèõ óìîâ, íà-
ñàìïåðåä ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó íà â’¿çäàõ äî
ñòîëèö³.

— Îêð³ì òîãî, ùî çìåíøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü
çàòîð³â íà äîðîãàõ, ùî ùå äàñòü ì³ñòó íî-
âîââåäåííÿ?

— Íàñàìïåðåä îáìåæåííÿ ðóõó âàíòàæ³-
âîê ñïðèÿòèìå áåçïåö³ ðóõó íà ñòîëè÷íèõ
ìàã³ñòðàëÿõ. Íàðàç³ â Êèºâ³ âèçíà÷åíî 76
íàéçàãðóæåí³øèõ ìàøèíàìè ì³ñöü. Ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî ìàéæå âñ³ âîíè ðîçòàøîâàí³ íà
â’¿çä³ äî ì³ñòà, òîáòî “òÿãíó÷êè” ñòâîðþº
çäåá³ëüøîãî âàíòàæíèé òðàíñïîðò. Ï³ñëÿ
îáìåæåííÿ â’¿çäó âàíòàæ³âîê ó ì³ñò³ íà
10 —15 % çìåíøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü çàòîð³â.
Îêð³ì öüîãî, ïîë³ïøèòüñÿ é åêîëîã³÷íà ñè-
òóàö³ÿ. Àäæå îäíà ôóðà âèêèäàº â àòìîñôå-
ðó ñò³ëüêè øê³äëèâèõ âèõëîï³â, ÿê ç äåñÿ-
òîê ëåãêîâèê³â. Äî òîãî æ âàíòàæ³âêè âà-
ãîþ ïîíàä 25 òîíí, ïðî¿æäæàþ÷è âë³òêó
âóëèöÿìè ïî ðîçì’ÿêëîìó àñôàëüòó, ðóé-
íóþòü ìàéæå 30% äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ.
Ôóðè òàêîæ ñòâîðþþòü íåçðó÷íîñò³ äëÿ ï³-
øîõîä³â ï³ä ÷àñ ðîçâàíòàæåííÿ á³ëÿ ìàãà-
çèíó ÷è ñêëàäó. Çàâäÿêè æ çàáîðîí³ â’¿çäó
ìàøèí ó ì³ñòî ê³ëüê³ñòü ïðîáëåì çíà÷íî
çìåíøèòüñÿ

Розмов вів Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Çà ïàñàæèðàìè 
ñïîñòåð³ãàòèìóòü êàìåðè
Ó íàéïðîáëåìí³ø³ ì³ñöÿ íàäñèëàòèìóòü äîäàòêîâèé òðàíñïîðò

Îêð³ì öüîãî, ³ íà çóïèíêàõ, ³ â ñàëî-
íàõ çìîíòóþòü åëåêòðîíí³ òàáëî òà åëåê-
òðîííó ñèñòåìó ðîçðàõóíê³â çà ïðî¿çä.

Íåùîäàâíî íà çóïèíö³ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó íà ïðîñï. Ìèðó (â ðàéîí³ Ëå-
í³íãðàäñüêî¿ ïëîù³) âñòàíîâèëè íåçâè÷íó
â³äåîêàìåðó. Çîâí³ âîíà íàãàäóº çâè÷àéí³-
ñ³íüêèé ë³õòàð. ßê ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”
çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ” Ñåðã³é Ëèòâèíîâ, òàê³ ñïîñ-
òåð³ãà÷³ äîïîìàãàòèìóòü ïåðåâ³çíèêàì â³ä-
ñë³äêîâóâàòè ³ ðåãóëþâàòè ïàñàæèðîïåðå-
âåçåííÿ. “Êàìåðà íàäñèëàòèìå ñèãíàë, òîá-
òî êàðòèíêó çà ê³ëüêà äåñÿòê³â ê³ëîìåòð³â
íà ïóëüò äèñïåò÷åðñüêîãî ïóíêòó “Êè¿âïàñ-
òðàíñó”,— çàçíà÷èâ â³í.— ßêùî äèñïåò÷åð
ïîáà÷èòü íà åêðàí³ íàäì³ðíó ê³ëüê³ñòü ïà-

ñàæèð³â íà çóïèíö³, òî îïåðàòèâíî ïîâ³äî-
ìèòü ïðî öå ë³í³éíîìó. Îñòàíí³é îäðàçó æ
ñïðÿìóº â ì³ñöå ñêóï÷åííÿ äîäàòêîâ³ îäè-
íèö³ òðàíñïîðòó”. Ñåðã³é Ëèòâèíîâ äîäàâ,
ùî â ðàç³ âèíèêíåííÿ çàòîð³â ðîçâàíòàæàòü
ïàñàæèðîïîò³ê, âèêîðèñòîâóþ÷è, íàïðè-
êëàä, íà òðîëåéáóñíîìó ìàðøðóò³ àâòîáóñ-
íèé. “Âæå äî ê³íöÿ ðîêó âñ³ ïðîáëåìí³ òî÷-
êè îáëàäíàþòü 100 â³äåîêàìåðàìè,— ðîç-
ïîâ³â â³í.— À â äåÿêèõ ì³ñöÿõ, ÿê-òî ñòàí-
ö³ÿ ìåòðî “Ïåòð³âêà”, â³äåîñïîñòåð³ãà÷³â
âñòàíîâëÿòü íàâ³òü 4 àáî 5”. 

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, îêð³ì öüîãî, â³äåî-
êàìåðàìè âæå ïî÷àëè îáëàäíóâàòè é ñàëî-
íè àâòîáóñ³â ³ òðîëåéáóñ³â. “Çàãàëîì æå íî-
âîââåäåííÿ º ëèøå ÷àñòèíîþ âïðîâàäæåí-

íÿ ó ñòîëèö³ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì, ÿêà ÷åðåç ñóïóò-
íèê â³äñë³äêîâóº ðóõ òðàíñïîðòó,— çàçíà-
÷èâ â³í.— Ïåðåäáà÷åíî òàêîæ çàïðîâàäè-
òè íà çóïèíêàõ ³ â ñàëîíàõ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó 90 åëåêòðîííèõ òàáëî òà åëåê-
òðîííó ñèñòåìó ðîçðàõóíê³â çà ïðî¿çä ³ ï³ä-
ðàõóíêó ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ïàñàæèð³â.
Îêð³ì öüîãî, â³äåîíàãëÿä çìîíòóþòü íà âñ³õ
ñòîëè÷íèõ ìîñòàõ òà îáëàäíàþòü ñèñòåìîþ
80 ïåðåõðåñòü”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці визначили 50 місць найбільшо о с пчення пасажирів. Це
здебільшо о інцеві з пин и ромадсь о о транспорт , розташовані
поблиз станцій метрополітен . З ідно розробленої автоматизова-
ної системи правління транспортом до інця нинішньо о ро всі їх
обладнають сотнею відео амер. Техні а фі с ватиме сит ацію на
об’є ті та передаватиме інформацію на монітори диспетчерам "Ки-
ївпастранс ". Я що с пчення відб лося через запізнення автоб са
чи полом , т ди надсилатим ть додат овий транспорт.

На проспе ті Мир встановили
відео амер -ліхтар
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Íàäáàííÿ ðàéîí³â
Äî ë³äåðñòâà ñòîëè÷íîãî call-öåíòðó ïîâåðíóëèñÿ ñòàð³ êåðìàíè÷³

Òàê³ äàí³ ñòîëè÷íîãî ñall-öåí-
òðó íàâåäåí³ çà îñòàíí³é ì³ñÿöü —
³ç 7 áåðåçíÿ äî 7 êâ³òíÿ öüîãî ðî-
êó. Çà öåé ïåð³îä ³ç âëàñíèìè
ïðîõàííÿìè äî ñëóæáè çâåðíóëî-
ñÿ ïîíàä 25 òèñÿ÷ êèÿí, ùî íà 2
òèñÿ÷³ á³ëüøå, í³æ çà ìèíóëîòèæ-
íåâèìè ï³äñóìêàìè. ²ç íèõ ìàé-
æå 15 òèñÿ÷ ïîáàæàíü íàðàç³ âæå
âèêîíàëè, 2216 — ïîêè ùî íå
çíàéøëè ï³äòðèìêè, âñ³ ³íø³ ïå-
ðåáóâàþòü íà ðîçãëÿä³. ²ç 10 ðàéî-
í³â ì³ñòà äî Ïå÷åðñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ïðîõàíü íàä³éøëî ëèøå
766 (ïðè íàéìåíø³é ê³ëüêîñò³ íà-
ñåëåííÿ). Çíà÷íî á³ëüøå çâåð-
íåíü çàô³êñóâàëè ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ — ïîíàä 4030.

Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ íàðàç³

íå â³äðåàãóâàëè ëèøå íà 25 çâåð-
íåíü, ùî íà 10 ìåíøå, í³æ çà ï³ä-
ñóìêàìè ìèíóëîãî òèæíÿ. Ñâ³é
óñï³õ òóò ïîâ’ÿçóþòü ³ç íîâîþ
êîìï’þòåðíîþ ñèñòåìîþ ðåàãó-
âàííÿ íà çâåðíåííÿ, ÿêà ä³º ç ïî-
÷àòêó öüîãî ðîêó. Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîí-
òðîëþ ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ ñall-öåíòðó Ïå÷åðñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Îëüãè Íåêðóòîâî¿, ¿¿
âò³ëåííÿ äîçâîëèëî îïåðàòèâíî
òà â îí-ëàéí ðåæèì³ áà÷èòè âñ³
çâåðíåííÿ, ÿê³ ô³êñóþòü ó ñëóæ-
á³. Òàêà ñàìà ñèñòåìà ïðàöþº íà-
ðàç³ ³ íà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ ðàéîíó.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí ñâî¿ ïî-
êàçíèêè ïîâ’ÿçóº ç óâàæíèì âè-

â÷åííÿì òà îïåðàòèâíèì ðåàãó-
âàííÿì íà ïðîáëåìè ìåøêàíö³â.
“Á³ëüø³ñòü çàóâàæåíü, ùî íàäõî-
äÿòü â³ä ëþäåé, ñòîñóþòüñÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
ðîáîòó ÿêîãî ìè ñóòòºâî âäîñêî-
íàëèëè çà îñòàíí³ äâà ðîêè”,—
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³ê-
òîð Ïèëèïèøèí.

Äëÿ Îáîëîíñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïåðåáóâàòè íà 2-é ñõîäèíö³ º ÷è-
ìîñü íîâèì, õî÷à ðàéîí ïîñò³é-
íî âïåâíåíî òðèìàºòüñÿ ïåðøî¿
ïîëîâèíè ðåéòèíãó. Òóò íàðàç³

â³äðåàãóâàëè íà ïîíàä 2 òèñÿ÷³
çâåðíåíü. Ãîëîñ³¿âñüêà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ ç ìóíóëîòèæíåâî¿ ïåðøî¿ ñõî-
äèíêè ïåðåì³ñòèëàñÿ íà òðåòþ.

Ñåðåä àóòñàéäåð³â öüîãî ðàçó
ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ îáëè÷÷ÿ. Ó òð³é-
êó îñòàíí³õ íà çì³íó Ïîä³ëüñüê³é
àäì³í³ñòðàö³¿ ïðèéøëà Äåñíÿí-
ñüêà, ïðîïóñòèâøè ëèøå Äí³ï-
ðîâñüêó òà Ñâÿòîøèíñüêó àäì³-
í³ñòðàö³¿. ßê ³ çàãàëîì ïî ì³ñòó,
ó öèõ ðàéîíàõ íàéá³ëüøå ñêàð-
æèëèñÿ íà ïðîáëåìè æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî õàðàêòåðó (îïàëåí-
íÿ, ñòàí ë³ôò³â, ðåìîíò áóäèíê³â

òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ãà-
ðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ, à òàêîæ
ïðåòåíç³¿ íà ðîáîòó ïðàö³âíèê³â
ÆÅÊ³â).

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí (çà îñòàí-
í³ìè ï³äñóìêàìè) â³äðåàãóâàâ ëè-
øå íà 71%, ùî íà 9% ìåíøå,
àí³æ ó éîãî íàéáëèæ÷îãî ñóñ³äà —
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Îñòàí-
í³é íàáðàâ ð³âíî 80 %. Íà ê³ëüêà
â³äñîòê³â êðàùå â³äðåàãóâàâ Äåñ-
íÿíñüêèé ðàéîí, êîòðîãî áà÷èòè
ñåðåä àóòñàéäåð³â äîâîë³ íåçâè÷-
íî. Íå çíàéøëè ï³äòðèìêè òóò
ïîíàä 200 çâåðíåíü êèÿí

Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Одноосібними лідерами рейтин столично о call-цен-
тр знов стали Печерсь ий та Шевчен івсь ий райо-
ни, від ин вши на третю позицію мин лотижнево о
власни а п’єдестал Голосіївсь адміністрацію. Із
95-відсот овим рівнем реа ванням на проблеми иян
теперішні ерманичі взялися за старе та відновили
традицію запе лої боротьби за перш сходин , я а
мин ло о ро іль а місяців тривала лише між цими
двома районами. Зазнала змін і др а позиція, на я
зненаць а потрапила Оболонсь а адміністрація. На-
бравши 93%, вона підп стила Голосіївсь ий район
(власни а 3- о місця) на відстань 1%. А тсайдерсь ий
рейтин та ож змінився. Цьо о раз т т немає Поділь-
сь ої адміністрації, отра від останніх трьох місць —
Дніпровсь о о, Святошинсь о о та Деснянсь о о райо-
нів — піднялася на сходин вище. Прозвон онтрольної р пи

Райони

Н
А
Д
ІЙ
Ш
Л
О

К
іл
ь
іс
т
ь
н
а
с
е
л
е
н
н
ь
в
т
и
с
.

К
іл
ь
іс
т
ь
з
в
е
р
н
е
н
ь
н
а
1
0
0
0
ч
о
л

.

В
И
К
О
Н
А
Н
О

Н
Е
В
И
К
О
Н
А
Н
І

Н
А
Р
О
З
Г
Л
Я
Д
І

В
ід
с
о
т
о

в
и
о
н
а
н
н
я

С
е
р
е
д
н
ій
в
ід
с
о
т
о

п
р
о
з
в
о
н

Ф
А
К
Т
И
Ч
Н
Е

В
И
К
О
Н
А
Н
Н
Я

Н
Е
В
ІД
П
О
В
ІД
А
Ю
Т
Ь
Д
ІЙ
С
Н
О

С
Т
І

Ф
А
К
Т
И
Ч
Н
О

Н
Е
В
И
К
О
Н
А
Н
О

В
ід
с
о
т
о

п
р
а
в
д
и
в
о
о
в
и
о
н

а
н
н
я

Р
Е
Й
Т
И
Н
Г

Печерсь ий 766 129,90 5,90 464 0 302 100,0% 74 % 439 25 25 95%
Шевчен івсь ий 2743 222,80 12,31 1644 0 1099 100,0% 74 % 1553 91 91 95%

1

Оболонсь ий 3121 308,40 10,12 2147 0 974 100,0% 74 % 2006 141 141 93% 2
Голосіївсь ий 2277 218,60 10,42 1638 0 639 100,0% 74 % 1511 127 127 92% 3
Солом"янсь ий 2549 318,20 8,01 1483 0 1066 100,0% 74 % 1342 141 141 91%
Дарниць ий 1510 295,10 5,12 996 0 514 100,0% 74 % 899 97 97 91%

4

Подільсь ий 2169 186,70 11,62 1272 0 897 100,0% 74 % 1127 145 145 89% 5
Деснянсь ий 2604 345,80 7,53 1853 27 724 98,6% 74 % 1654 199 226 88% 6
Святошинсь ий 4030 320,80 12,56 2630 0 1400 100,0% 74 % 2102 528 528 80% 7
Дніпровсь ий 3547 337,80 10,50 2226 134 1187 94,3% 74 % 1665 561 695 71% 8

Разом : 25316 2684,1 - 16353 161 8802 99%
74 %

14298 2055 2216 88%

ÐÅÉÒÈÍÃ
ðåàãóâàííÿ ðàéîí³â íà ïðîáëåìè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî õàðàêòåðó 

(çà äàíèìè ñòîëè÷íîãî ñall-öåíòðó â ïåð³îä ç 7 áåðåçíÿ äî 7 êâ³òíÿ 2008 ðîêó)

Íà êîìóíàëüíèê³â 
çíàéøëè óïðàâó
ÆÅÊ-406 â³äðåàãóâàâ íà ñâîþ áåçä³ÿëüí³ñòü ëèøå ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ó “Õðåùàòèêó”
Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Цілий рі працівни и
ЖЕК-406 і нор вали с ар-
и меш анців б дин на
в л. Петра Запорожця,
8-в щодо йо о стан . І
нарешті справа зр шила з
місця. Лише через іль а
днів після оп блі вання
"Хрещати " статті за на-
звою "Ком нальне проти-
стояння" там розпочали
ремонт вати парадні. До
то о на вимо и про ре-
монт і освітлення ом -
нальна сл жба реа вала
запевненнями, б цімто
все аразд.

Ç³ ñë³â ìåøêàíö³â áóäèíêó,
ïåðøî÷åðãîâîãî ðåìîíòó ïîòðå-
áóâàâ 5-é ïîâåðõ, äàõ ÿêîãî â äî-
ùîâó ïîãîäó ïðîò³êàâ, ÷åðåç ùî
ïñóâàëèñÿ ñò³íè òà ïåðåêðèòòÿ
êâàðòèð. À ç ëþêà íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ ïîñò³éíî âèõîäèëà ïàðà.
Áóëè ïðîáëåìè ³ â ïåðøîìó ïà-
ðàäíîìó. Íà îäèí ³ç ëèñò³â â³ä êå-
ð³âíèöòâà ðàéîíó ùå òîð³ê ó âå-
ðåñí³ íàä³éøëà â³äïîâ³äü, ùî ÷å-
ðåç çàáîðãîâàí³ñòü çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè ïèòàííÿ ðåìîí-

òó ñõ³äö³â çà êîøòè â³ä êâàðòïëà-
òè ðîçãëÿäàòè íå ìîæóòü. Âò³ì, ÿê
³ çà ãðîø³ ñàìèõ ìåøêàíö³â — ÷å-
ðåç íåóêîìïëåêòîâàí³ñòü ÆÅÊó
ìàëÿðàìè-øòóêàòóðàìè (âíàñë³-
äîê íèçüêî¿ çàðïëàòè).

Ïðàö³âíèêè ÆÅÊ-406 ñâîþ
áåçä³ÿëüí³ñòü êàòåãîðè÷íî çàïå-
ðå÷óâàëè. À ãîëîâíèé ³íæåíåð
ñëóæáè Òåòÿíà Ïèð³ã çàïåâíÿëà,
áóö³ìòî í³ÿêèõ çâåðíåíü â³ä ìåø-
êàíö³â ñàìå öüîãî áóäèíêó äî íèõ

íå íàäõîäèëî. “Ó áóäü-ÿêîìó ðà-
ç³ öüîãî ðîêó ïëàíóºìî çðîáèòè
òàì ðåìîíò. Íà öå ïåðåäáà÷åíî
êîøòè, àëå ó íàñ ¿õ ïîêè ùî íå-
ìàº. Ñòîñîâíî çãàäàíèõ ïðîáëåì,
òàê îñâ³òëåííÿ òàì òî÷íî â ïî-

ðÿäêó, ëàìïè ãîðÿòü á³ëÿ êîæíî-
ãî ï³ä’¿çäó”,— ïîÿñíþâàëà ïàí³
Ïèð³ã.

À âò³ì, ïðî íåãàðàçäè ñâ³ä÷èëè
òàêîæ ³ çâåðíåííÿ äî ñòîëè÷íî-
ãî ñall-öåíòðó. “Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
òàì íàçáèðàëîñÿ äî 75 çâåðíåíü,
íà ÿê³ íå ïðîðåàãóâàëè. Íå ìîæó
ñêàçàòè, ùî öå íàéã³ðø³ ïîêàçíè-
êè, º ê³ëüêà çíà÷íî ïðîáëåìàòè÷-
í³øèõ ÆÅÊ³â. Àëå òðóäíîù³ òóò
òàêîæ º”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
êóðàòîð Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó
Îëåêñàíäð Æäàí.

Íàðàç³ êîøòè íà êîìóíàëüí³
ïîòðåáè òàêè çíàéøëè. “Ïðîáëå-
ìà íà÷å çíàéøëà ðîçâ’ÿçàííÿ.
ÆÅÊ ðîçïî÷àâ ðåìîíò ó äåÿêèõ
ï³ä’¿çäàõ“,— ðàä³º Îëåêñàíäð
Áîðùåâñüêèé, ÿêèé æèâå â öüî-
ìó áóäèíêó. Çà éîãî ñëîâàìè,
ñïåðøó â³ä êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè
ïðè¿õàëà ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ, ÿêà
âñå îãëÿíóëà òà ïðèéíÿëà ð³øåí-
íÿ ïðî ïî÷àòîê ðîá³ò. Òðèâàëè
âîíè, ùîïðàâäà, íåäîâãî — ëè-
øå ê³ëüêà äí³â.

“Íàðàç³ âñå ïðèçóïèíèëîñÿ.
Õî÷åòüñÿ äóìàòè, ùî ðîáîòó
ïðîäîâæàòü, ó òîìó ÷èñë³ é ó íà-
øîìó ïàðàäíîìó, â ÿêîìó ùå í³-
÷îãî é íå ðîçïî÷èíàëè. À âò³ì,
ìîæå, öå ñâîºð³äíà ïîìñòà çà
êðèòèêó, àäæå ìåøêàíö³ öüîãî
ï³ä’¿çäó ñèãíàë³çóâàëè íàéá³ëü-
øå”,— äîäàâ ïàí Áîðùåâ-
ñüêèé

Роз рити очі на на альні проблеми меш анців б дин на в лиці Петра Запорожця, 8-в працівни ів ЖЕК зм сила лише
п блі ація "Хрещати а"
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу земельної ділянки громадській

організації “Київська міська спілка
автомобілістів” та товариству з обмеженою

відповідальністю “РЕМОНТНО'БУДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС “АКВІТЕКО” для будівництва,

експлуатації та обслуговування об’єкта
придорожнього обслуговування в тимчасових

легких збірно'розбірних конструкціях 
на вул. Маршала Гречка, 7 у Подільському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 497/3331 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäñüê³é
îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà àâòîìî-
á³ë³ñò³â” òà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ “ÀÊÂ²ÒÅÊÎ” äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòà
ïðèäîðîæíüîãî îáñëóãîâóâàííÿ â òèì÷àñî-
âèõ ëåãêèõ çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ êîíñòðóêö³ÿõ
íà âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà, 7 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” òà òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÌ-
ÏËÅÊÑ “ÀÊÂ²ÒÅÊÎ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ñï³ëüíó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,23 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é (ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” — 10% â³ä 0,23
ãà, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÌ-
ÏËÅÊÑ “ÀÊÂ²ÒÅÊÎ” —90% â³ä 0,23 ãà)
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ îá’ºêòà ïðèäîðîæíüîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ â òèì÷àñîâèõ ëåãêèõ çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ
êîíñòðóêö³ÿõ íà âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà, 7 ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” òà òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÐÅÌÎÍÒÍÎ-
ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ “ÀÊÂ²ÒÅ-
ÊÎ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííÿ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. 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.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 18.06.2007
¹ 75) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³í-
âåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 19.07.2007
¹ 2194, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.06.2007 ¹ 19-6341, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
22.06.2007 ¹ 05-08/4383, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 20.09.2007 ¹ 75367, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
25.10.2007 ¹ 05-20796.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ìîæå áóòè
ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïðè âèíèêíåíí³ íåîáõ³äíîñò³ âèêî-
ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ñóñï³ëüíèõ
ïîòðåá.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 503/3337 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà, à ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âè-
ð³øèòè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó
âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” íà äâàäöÿòü âîñüì³é ñòî-
ð³íö³ ó îäèíàäöÿò³é ïîçèö³¿:

— äðóãó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè “Áî-
ãàòèð Íàä³ÿ Äìèòð³âíà”;

— ÷åòâåðòó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿: “1/3 â³ä 0,10, 1/6 â³ä 0,10, 1/2 â³ä
0,10”; — ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó”
çàì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.

4.2. Ó äîäàòêó äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
06.02.98 ¹ 221 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿ-
íàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà âåäåííÿ îñîáèñ-
òîãî ï³äñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà” íà ï’ÿò³é
ñòîð³íö³ ó ÷åòâåðò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ öèôðè “0,10” çàì³íèòè
ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“3/4 â³ä 0,10, 1/4 â³ä 0,10”;
— ó âîñüì³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

Про передачу земельної ділянки громадській
організації “Київська міська спілка

автомобілістів” та товариству з обмеженою
відповідальністю “БУДРЕМКОМ ПЛЮС” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування об’єкта придорожнього

обслуговування в тимчасових легких 
збірно'розбірних конструкціях 

на вул. Маршала Гречка, 30
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 499/3333 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàä-
ñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà
àâòîìîá³ë³ñò³â” òà òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄÐÅÌÊÎÌ
ÏËÞÑ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòà ïðèäîðîæíüîãî
îáñëóãîâóâàííÿ â òèì÷àñîâèõ ëåãêèõ çá³ð-
íî-ðîçá³ðíèõ êîíñòðóêö³ÿõ íà âóë. Ìàðøà-
ëà Ãðå÷êà, 30 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿
“Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” òà
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÁÓÄÐÅÌÊÎÌ ÏËÞÑ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ñï³ëüíó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,31 ãà â ìåæàõ ÷åð-
âîíèõ ë³í³é (ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” — 10%
â³ä 0,31 ãà, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄÐÅÌÊÎÌ ÏËÞÑ” —
90% â³ä 0,31ãà) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòà ïðèäî-
ðîæíüîãî îáñëóãîâóâàííÿ â òèì÷àñîâèõ
ëåãêèõ çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ êîíñòðóêö³ÿõ íà
âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà, 30 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” òà òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄ-
ÐÅÌÊÎÌ ÏËÞÑ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 18.06.2007
¹ 76) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
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19.07.2007 ¹ 2195, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.06.2007 ¹ 19-
6342, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 22.06.2007 ¹ 05-08/4382, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 29.08.2007
¹ 6800, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 25.10.2007 ¹ 05-2078.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ìîæå
áóòè ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðè âèíèêíåíí³ íåîáõ³äíî-

ñò³ âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму

приватизації об’єктів права комунальної
власності територіальної громади міста Києва

на 2007—2010 роки”
Рішення Київської міської ради № 505/3339 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту ЗО частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07
¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿
îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2007-
2010 ðîêè” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿìè Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 469/1130, â³ä
24.05.07 ¹ 738/1399, â³ä 14.06.07
¹ 792/1453, â³ä 26.06.07 ¹ 947/1608, â³ä
12.07.07 ¹ 1138/1799, â³ä 26.07.07
¹ 39/1873, â³ä 22.08.07 ¹ 151/1985) òàê³
çì³íè:

— ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà” “Ãðó-
ïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæèëå
ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Òåñò”; ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 25, ë³ò. “À”; 3; 103,0” ââàæàòè
òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 37 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæè-
ëå ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Íîâàë”; ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 44, ë³ò. “À”; 3; 233,2” ââà-
æàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 63 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæè-
ëèé áóäèíîê ÒÎÂ “Ñåëèðèíà”; ì. Êè¿â,
âóë. Ìóðàøêà, 4, ë³ò. “À”; 3; 319,3” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áóäè-
íîê ÒÎÂ “Ñåëèðèíà”; ì. Êè¿â, âóë. Ìó-
ðàøêà, 4, ë³ò. “À”;3; 319,3”;

— ïîçèö³þ 67 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ
Ôîíäó Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ïîâíèõ
êàâàëåð³â îðäåíà Ñëàâè ç ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó âåòåðàí³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé 9-¿ 
(216-¿) ãâàðä³éñüêî¿ Ìàð³óïîëüñüêî-Áåð-
ë³íñüêî¿ îðäåíà Ëåí³íà ×åðâîíîïðàïîð-
íî¿, îðäåíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ²² ñòó-
ïåíÿ âèíèùóâàëüíî¿ àâ³àö³éíî¿ äèâ³ç³¿; ì.
Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 46, ë³ò. “À”; 3; 39,9”
ââàæàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 67 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë. Ëÿòîøèí-
ñüêîãî, 24à; 4; 564,0” âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ÒÎÂ “Òîð-
ãîâèé ä³ì “Ìàðøàë-Êè¿â”; ì. Êè¿â, âóë.
Ëÿòîøèíñüêîãî, 24, ë³ò. “À”; 3; 79,7”;

— ïîçèö³þ 78 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”

“Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ñîñíîâèé Á³ð”; ì.
Êè¿â, âóë. Ïóùà-Âîäèöüêà, 37, ë³ò. “À”; 3;
236,3” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæè-
ëèé áóäèíîê ÒÎÂ “Ñîñíîâèé Á³ð”; ì. Êè-
¿â, âóë. Ïóùà-Âîäèöüêà, 37, ë³ò. “À”; 3;
236,3”;

— ïîçèö³þ 10 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ Ï³äïðèºì-
ñòâî ç ³íîçåìíîþ ³íâåñòèö³ºþ ó ôîðì³ ÒÎÂ
“ÔÀËÁ²”; ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 46, ë³ò.
“À”; 3; 101,4” ââàæàòè òàêîþ, ùî âòðàòè-
ëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 33 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ðîñü”;
ì. Êè¿â, âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà, 23, ë³ò. “À”;
3; 51,4” ââàæàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü;

— ïîçèö³þ 48 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ðîñü”;
ì. Êè¿â, âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà, 23, ë³ò. “À”;
3; 84,9” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ðîñü”; ì. Êè¿â, âóë.
Íîâîïèðîã³âñüêà, 23, ë³ò. “À”; 3; 136,3”;

— ïîçèö³þ 52 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÏÏ “Äó÷å”;
ì. Êè¿â, âóë. Ðåéòàðñüêà — ïðîâ. Ãåîðã³-
¿âñüêèé, 8-5, ë³ò. “Á”; 3; 224,9” ââàæàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 30 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Þðè-
äè÷íà Êîìïàí³ÿ “Åé.Á³.Åé÷.” ì. Êè¿â, âóë.
Ñàãàéäà÷íîãî, 29, ë³ò. “Á”; 3; 326,8” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëà áóä³âëÿ
ÒÎÂ “Þðèäè÷íà Êîìïàí³ÿ “Åé. Á³. Åé÷.”
ì. Êè¿â, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 29, ë³ò. “Á”;
3; 326,8”;

— äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ïå-
ðåë³êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці Рязановій Олені
Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Весняній, 20'д 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 507/3341 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðÿçàíîâ³é Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Âåñíÿí³é, 20-ä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðÿçàíîâ³é Îëå-
í³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Âåñíÿí³é, 20-ä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðÿçàíîâ³é Îëåí³ Ìèêîëà-
¿âí³:

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

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 16.06.2007 ¹ 213) âèð³øóâàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.08.2007 ¹ 09-8244, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 20.06.2007
¹ 4551, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
05.07.2007 ¹ 071/04-4-22/3475, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 10.04.2007 ¹ 1093.

3.7. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà ³ îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Мішенковій Ларисі
Антонівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Кайсарова, 13'б 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 509/3343 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ì³øåíêîâ³é Ëàðèñ³ Àíòîí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êàéñàðîâà, 13-á ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ì³øåíêîâ³é Ëà-
ðèñ³ Àíòîí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êàéñàðîâà, 13-á ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ì³øåíêîâ³é Ëàðèñ³ Àí-
òîí³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 02.04.2007 ¹ 19-3103, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 13.04.2007 ¹ 1177, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.04.2007 ¹ 2494 òà
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.04.2007
¹ 071/04-4-22/1772.

3.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-

çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Сарожинському
Олексію Євгенійовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Кайсарова, 13'а у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 513/3347 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

íèíó Ñàðîæèíñüêîìó Îëåêñ³þ ªâãåí³éî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
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æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàéñàðîâà, 13-à ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñàðîæèíñüêî-
ìó Îëåêñ³þ ªâãåí³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Êàéñàðîâà, 13-à ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñàðîæèíñüêîìó Îëåê-
ñ³þ ªâãåí³éîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 02.04.2007 ¹ 19-3105, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.04.2007
¹ 2497 òà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
16.04.2007 ¹ 071/04-4-22/1771.

3.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Кашпировському
Артуру Ігоровичу земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Березневій, 49 у Дарницькому районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 525/3359 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî ðåçåðâóþ-
òüñÿ (òàáëèöÿ ¹ 17), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,06 ãà á³ëÿ îçåðà Çàïëàâíå ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Êàøïèðîâñüêîìó Àðòóðó ²ãîðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 49 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàøïèðîâñüêî-
ìó Àðòóðó ²ãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 49 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Êàøïèðîâñüêîìó Àðòó-
ðó ²ãîðîâè÷ó:

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

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 03.04.2007 ¹ 19-3159, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 13.10.2006 ¹ 2309, Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.01.2007
¹ 455, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.06.2007
¹ 071/04-4-22/2865, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 09.07.2007 ¹ 05-
0883.

4.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïî-
ñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

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

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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

Про передачу громадянці Кривді Ользі
Євгенівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Березневій, 43 у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 526/3360 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. 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, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî ðåçåðâóþ-
òüñÿ (òàáëèöÿ ¹ 17), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,08 ãà á³ëÿ îçåðà Çàïëàâíå ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Êðèâä³ Îëüç³ ªâãåí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áåðåçíå-
â³é, 43 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êðèâä³ Îëüç³ ªâ-
ãåí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áåðåçíå-
â³é, 43 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Êðèâä³ Îëüç³ ªâãåí³âí³:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

4.2 Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³
äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 08.06.2007 ¹ 19-5560, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 15.01.2007 ¹ 39, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.07.2007
¹ 5015, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 10.07.2007
¹ 071/04-4-22/3635, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 09.07.2007 ¹ 05-0886.

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

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

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 Романюку Юрію
Богдановичу земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Березневій, 47 у Дарницькому районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 527/3361 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. 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, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî ðåçåðâóþ-
òüñÿ (òàáëèöÿ ¹ 17), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,06 ãà á³ëÿ îçåðà Çàïëàâíå ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó
Ðîìàíþêó Þð³þ Áîãäàíîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áåðåçíåâ³é, 47 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ðîìàíþêó
Þð³þ Áîãäàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 47 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ðîìàíþêó Þð³þ Áîãäà-
íîâè÷ó:

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

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 03.04.2007 ¹ 19-3158, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-

íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 13.10.2006 ¹ 2311, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.01.2007
¹ 453, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.06.2007
¹ 071/04-4-22/2863, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 09.07.2007 ¹ 05-0881.

4.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 громадянці Терещенко Зінаїді
Пилипівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Березневій, 53 у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 528/3362 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. 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, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
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ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî ðåçåðâóþ-
òüñÿ (òàáëèöÿ ¹ 17), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,08 ãà á³ëÿ îçåðà Çàïëàâíå ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Òåðåùåíêî Ç³íà¿ä³ Ïèëèï³âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áå-
ðåçíåâ³é, 53 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òåðåùåíêî Ç³íà-
¿ä³ Ïèëèï³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áåðåçíåâ³é, 53 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Òåðåùåíêî Ç³íà¿ä³ Ïèëè-
ï³âí³:

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

4.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 08.06.2007 ¹ 19-5559, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 15.01.2007 ¹ 40, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.07.2007
¹ 5014, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 14.06.2007
¹ 071/04-4-22/3017, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 07.07.2007 ¹ 05-0882.

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

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

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 Лук’яненку
Василю Васильовичу земельної ділянки для

будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Березневій, 45 у Дарницькому районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 529/3363 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî ðåçåðâóþ-
òüñÿ (òàáëèöÿ ¹ 17), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,07 ãà á³ëÿ îçåðà Çàïëàâíå ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Ëóê’ÿíåíêó Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áåðåçíåâ³é, 45 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëóê’ÿíåíêó Âà-
ñèëþ Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 45 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ëóê’ÿíåíêó Âàñèëþ Âà-
ñèëüîâè÷ó:

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

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 03.04.2007 ¹ 19-3161, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 13.10.2006 ¹ 2307, Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.01.2007
¹ 452, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.06.2007
¹ 071/04-4-22/2864, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 09.07.2007 ¹ 05-
0885.

4.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïî-
ñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

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

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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

Про передачу громадянину Гушеку Віктору
Віталійовичу земельної ділянки для будівництва

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

Березневій, 51 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 530/3364 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. 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, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é,
ùî ðåçåðâóþòüñÿ (òàáëèöÿ ¹ 17), çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà á³ëÿ îçåðà Çà-
ïëàâíå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ãóøåêó Â³êòîðó Â³òàë³éîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 51 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãóøåêó Â³êòî-
ðó Â³òàë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 51 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ãóøåêó Â³êòîðó Â³òàë³-
éîâè÷ó:

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

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 03.04.2007 ¹ 19-3160, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 13.10.2006
¹ 2310, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 26.01.2007 ¹ 454, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 08.06.2007 ¹ 071/04-4-22-2866, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
09.07.2007 ¹ 05-0880.

4.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Купріненко Надії
Петрівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Михайла Чалого, 37 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 599/3433 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,
37 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 Êóïð³íåíêî Íàä³¿ Ïåòð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 37 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 3, 5
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 01-04/445).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êóïð³íåíêî Íà-
ä³¿ Ïåòð³âí³, 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, 37 ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Êóïð³íåíêî Íàä³¿ Ïåòð³â-
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 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¿
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 13.07.2007 ¹ 19-7025 òà â³ä
28.08.2007 ¹ 09-8868, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.07.2007 ¹ 5611 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7322, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 137, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-530, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/445, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3667, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3891.

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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Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ñåêðåòàðêè 
âæå íå âèãëÿäàþòü ñïîêóñëèâî
Íîâèíè ç ì³ñò Óêðà¿íè
У Львові
війсь овосл жбовців-
стро ови ів відп стили
додом

99 ñòðîêîâèê³â-ïðèêîðäîííèê³â çâ³ëü-
íèëè ó çàïàñ ó Ëüâîâ³. Öåðåìîí³þ ïðî-
âåëè ó Çàõ³äíîìó ðåã³îíàëüíîìó óï-
ðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæ-
áè. Íàéêðàùèì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì
âðó÷èëè ìåäàë³ “Çà ìóæí³ñòü â îõîðîí³
äåðæàâíîãî êîðäîíó”, “Çà ñóìë³ííó
ñëóæáó”, “15 ðîê³â Äåðæàâíî¿ ïðèêîð-
äîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè”. Äåêîãî â³äçíà-
÷èëè ãðàìîòàìè ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ïðè-
êîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà íà÷àëüíè-
êà Çàõ³äíîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ. 

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ñåðåä ³íøèõ çàê³í÷èâ
ñëóæáó îäíîôàì³ëåöü íèí³øíüîãî Ïðå-
çèäåíòà Îëåêñàíäð Þùåíêî. Çà õîðîøó
ñëóæáó õëîïöÿ òåæ íàãîðîäèëè ìåäàëëþ.
Â³í ñâîºþ ÷åðãîþ óðî÷èñòî ïîîá³öÿâ
çàâæäè çàõèùàòè êîðäîíè ð³äíî¿ êðà¿íè. 

Ùå îäíå ìàñîâå çâ³ëüíåííÿ ó çàïàñ
ðîçïî÷àëîñÿ ó ÷àñòèíàõ òà ï³äðîçä³ëàõ
íàéâ³äîì³øîãî 169-ãî íàâ÷àëüíîãî öåíò-
ðó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ ñèë Óê-
ðà¿íè ó ñìò Äåñíà, ùî íà ×åðí³ã³âùèí³.
Äîäîìó óæå â³äïóñòèëè 170 ñòðîêîâèê³â.
Äëÿ íèõ ïðîâåëè ðèòóàë ïðîùàííÿ ç
Áîéîâèì ïðàïîðîì öåíòðó, ï³ñëÿ ÷îãî, çà
óñòàëåíîþ òðàäèö³ºþ, ïåðåä ñòðîºì óðî-
÷èñòèì ìàðøåì ïðîéøëè â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³-ñòðîêîâèêè öüîãîð³÷íîãî âåñíÿíî-
ãî ïðèçîâó. Çàãàëîì áóäå çâ³ëüíåíî â çà-
ïàñ ïîíàä 900 ñîëäàò³â. 

Òèì ÷àñîì âåñíÿíèé ïðèçîâ íàáèðàº
îáåðò³â. Â³í ðîçïî÷àâñÿ ïàðàëåëüíî ç³
çâ³ëüíåííÿì ó çàïàñ. Öüîãî ðîêó Çáðîéí³
ñèëè Óêðà¿íè ïîïîâíÿòü 15 òèñ. þíàê³â.
Ç íèõ ìàéæå 6 òèñ. ïîòðàïëÿòü ó
âíóòð³øí³ â³éñüêà ÌÂÑ, ùå 900 þíàê³â
— íà Äåðæñïåöòðàíññëóæáó. 

24 метри аналізаційних
тр б ви рали в Уж ороді

Ç ï³äâàëüíîãî ïðèì³ùåííÿ áóäèíêó íà
âóë. Ãðóøåâñüêîãî â Óæãîðîä³ íåâ³äîìèé
âèêðàâ 24 ì êàíàë³çàö³éíèõ òðóá. Ïðî öå
â Óæãîðîäñüêèé ì³ñüêâ³ää³ë ì³ë³ö³¿
ïîâ³äîìèâ ìàéñòåð ÆÐÅÏ, çà ³íôîð-
ìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè ì³ë³ö³¿ Çàêàðïàòñü-
êî¿ îáëàñò³. 

Òèì ÷àñîì 48-ð³÷íà ìåøêàíêà Ìóêà-
÷åâîãî ïîñêàðæèëàñÿ â ì³ë³ö³þ, ùî ç
äâîðà ¿¿ áóäèíêó çëîâìèñíèêè âèíåñëè
áóäiâåëüíi ìàòåð³àëè: 10 ì³øê³â öåìåí-
òó, òðèñòà öåãëèí, òðóáè òà àðìàòóðó.

Рівненсь ий
льоно омбінат пив
хмельниць ий бізнесмен

Ó Ð³âíîìó ïðîâåëè êîíêóðñ ç ïðîäàæó
ëüîíîêîìá³íàòó. Ñòàðòîâà ö³íà äîð³âíþ-
âàëà 19 ìëí ãðí. Îñòàòî÷íîþ ñòàëà â 24
ìëí ãðí. ¯¿ çàïðîïîíóâàâ á³çíåñìåí ç
Õìåëüíèöüêîãî Îëåã ×åðâîíþê. 

Çà éîãî ñëîâàìè, âèðîáíèöòâî íà
ï³äïðèºìñòâ³ ìîæíà â³äðîäèòè. Îäíàê
êîíêóðñîì çàäîâîëåí³ äàëåêî íå âñ³ éî-
ãî ó÷àñíèêè. Ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâà
„Ë³íåí-ôîðåâå", ÿêå ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ðîê³â îðåíäóâàëî ÷àñòèíó âèðîáíè÷èõ
ïðèì³ùåíü ëüîíîêîìá³íàòó, êàæóòü, ùî
¿õí³ ïðîïîçèö³¿ êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ íå
âðàõóâàëà. Ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî ñïðàâó
ðîçãëÿäàòèìóòü ó ñóä³. 

Ð³âíåíñüêèé ëüîíîêîìá³íàò ââàæàëè â
÷àñè ïëàíîâî¿ åêîíîì³êè íàéá³ëüøèì
ï³äïðèºìñòâîì ç ö³º¿ ãàëóç³ â ªâðîï³. Òàì
ïðàöþâàëè ïîíàä 5 òèñ. îñ³á ( íèí³ ëè-
øå ê³ëüêà ñîòåíü). Ïðîäóêö³þ Ð³âíåíñü-
êîãî ëüîíîêîìá³íàòó çíàëè â óñüîìó
ñâ³ò³. Ïðè÷èíè çàíåïàäó ï³äïðèºìñòâà
ôàõ³âö³ âáà÷àþòü ó âèò³ñíåíí³ éîãî ïðî-

äóêö³¿ ç ì³æíàðîäíîãî ðèíêó, çàïîâíåíí³
âíóòð³øíüîãî ðèíêó äåøåâèìè òà íå-
ÿê³ñíèìè ³ìïîðòíèìè âèðîáàìè ç ëüîíó
òà çàíåäáàíí³ ãàëóç³ ëüîíàðñòâà íà çà-
ãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³

Мер Дніпропетровсь а
заборонив жін ам носити
міні-спідниці

Ì³ñüêèé ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêà
ßðîñëàâ Êîð÷åâñüêèé çàïðîâàäèâ äðåñ-
êîä äëÿ ïðàö³âíèê³â âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â
ì³ñüêî¿ ³ ðàéîííèõ ðàä. Ìåð âèäàâ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ùîäî “ìîðàëüíî-åòè÷íèõ íîðì
³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè ïðàö³âíèê³â, ï³äâè-
ùåííÿ àâòîðèòåòó ì³ñüêî¿ âëàäè ³ ïîñè-
ëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä òåðèòîð³àëü-
íîþ îáùèíîþ ì³ñòà”. Çîêðåìà, ÷èíîâíè-
êè ìàþòü áóòè ëþäÿíèìè, ïàòð³îòè÷íèìè,
÷åñíèìè, â³äïîâ³äàëüíèìè, “íå äàâàòè
áåçï³äñòàâíèõ îá³öÿíîê, ïðàöþþ÷è çà
ïðèíöèïîì: ÿêùî äàâ ñëîâî — âèêîíàé,
ïîîá³öÿâ — âèêîíàé”. Êîäåêñ ìàº ê³ëüêà
ñòàòåé, ÿê³ âèçíà÷àþòü êóëüòóðó ä³ëîâîãî
ñï³ëêóâàííÿ ³ ñëóæáîâîãî åòèêåòó. 

Ïðàö³âíèêàì âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñü-
êî¿ ðàäè ðåêîìåíäóþòü äîòðèìóâàòè ä³ëî-
âîãî ñòèëþ îäÿãó, “ùî ïåðåäáà÷àº ðîçóì-
íèé êîíñåðâàòèçì, â³äñóòí³ñòü ÿñêðàâèõ
çàáàðâëåíü ³ åêñòðàâàãàíòíîãî êðîþ”.
Æ³íêàì-ñëóæáîâöÿì ðàäÿòü êëàñè÷íèé
ñòèëü ó âèáîð³ âçóòòÿ ³ îäÿãó, áåç ãëèáî-
êèõ äåêîëüòå ³ ì³í³-ñï³äíèöü. ²ñíóº ïåâ-
íå îáìåæåííÿ ³ ùîäî çà÷³ñîê: äîâãå âî-
ëîññÿ ïîâèííî áóòè ï³ä³áðàíèì. 

У Тернополі спіймали
вбивцю, я ий
перехов вався 13 ро ів

35-ð³÷íèé ìåøêàíåöü ì³ñòà Øîñòêè,
ùî íà Ñóìùèí³, íå ñïîä³âàâñÿ íà òàêèé
ñóìíèé ô³íàë, àäæå éîìó óñï³øíî âäà-
âàëîñÿ óíèêàòè â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
ñêîºíèé çëî÷èí àæ 13 ðîê³â. ², ïðè¿õàâ-
øè äî Òåðíîïîëÿ, â³í ïî÷óâàâ ñåáå âïåâ-
íåíî, ïîâ³äîìèëè 10 êâ³òíÿ ïðàâîîõî-
ðîíö³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. 

Çàòðèìàëè ñóì÷àíèíà â ãîòåë³ “Ãàëè-
÷èíà”. Á³éö³ ñïåöï³äðîçä³ëó “Ñîê³ë”
ñïðàöþâàëè áëèñêàâè÷íî. 

×îëîâ³êà çâèíóâà÷óþòü ó òîìó, ùî â³í
ç îáð³çà çàñòðåëèâ ó 1995 ðîö³ ìåøêàí-
öÿ Ñóìùèíè. Ïîêàðàííÿ éîìó òîä³ âäà-
ëîñÿ óíèêíóòè. Óáèâöþ îãîëîñèëè ó
ì³æäåðæàâíèé ðîçøóê. ² àæ ÷åðåç 13
ðîê³â â³í òàêè ïîïàâñÿ. 

Чернівці завершили
опалювальний сезон
раніше за Київ

Îïàëþâàëüíèé ñåçîí ó ×åðí³âöÿõ çà-
âåðøèëè 10 êâ³òíÿ. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿä-
æåííÿ ìåðà ×åðí³âö³â äîâåäåíî êåð³âíè-
êàì ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïå-
ðåéìàþòüñÿ òåïëîïîñòà÷àííÿì. Â³äîìî,
ùî îïàëþâàëüíèé ñåçîí ó ×åðí³âöÿõ ðîç-
ïî÷àâñÿ 15 æîâòíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Ïðî-
òÿãîì öüîãî ÷àñó ãîðîäÿíè ñïëà÷óâàëè
çà îá³ãð³âàííÿ ïîìåøêàíü 4,25 ãðí çà 1
êâ.ì. Îñê³ëüêè â÷àñíî óâ³ìêíóòè ó ì³ñò³
îïàëåííÿ íå âäàëîñÿ, ìåøêàíöÿì â³äðà-

õóâàëè â³äñîòêè îïëàòè. Çà êîæåí äåíü
áåç òåïëîíîñ³ÿ ì³ñÿ÷íà ïëàòà çìåíøóâà-
ëàñÿ íà 3,3%. 

Ó ëèñòîïàä³ òà ãðóäí³ âñ³ì êàòåãîð³ÿì
ñïîæèâà÷³â íàðàõóâàííÿ çà ïîñëóãè òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ ïðîâîäèëè çà ïîâíèì òà-
ðèôîì. Ëèøå îêðåìèì êàòåãîð³ÿì, ÿê³
òèì÷àñîâî íå îòðèìóâàëè òåïëî íà ÷àñ
ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, îïëàòó 
áóëî çìåíøåíî íà çàãàëüíó ñóìó 
132 òèñ. ãðí. 

Ó ñ³÷í³ íàðàõóâàííÿ çà òåïëî çìåíøè-
ëè íà 8%, à áþäæåòí³ òà ãîñïðîçðàõóí-
êîâ³ óñòàíîâè ïëàòèëè íà 10% ìåíøå.
Íà 20% â³äñîòê³â ìåíøå çà ëþòèé ñïëà-
òèëî íàñåëåííÿ, à äåðæàâí³ óñòàíîâè òà
îðãàí³çàö³¿ — íà 24%. Ó áåðåçí³ íàðàõó-
âàííÿ çìåíøèëè ùå íà ï³âòîðà â³äñîò-
êà. 

Ùîì³ñÿ÷íå êîðèãóâàííÿ òàðèô³â íà
òåïëî â³äïîâ³äíî äî ïîãîäíèõ óìîâ òà ç
óðàõóâàííÿì àâàð³éíèõ âèïàäê³â â³äêëþ-
÷åííÿ òåïëîïîñòà÷àííÿ ó ×åðí³âöÿõ çàñ-
òîñîâóºòüñÿ âæå òðè ðîêè. Çîêðåìà, ó
2007-ìó öå äàëî çìîãó çìåíøèòè îïëàòó
ñïîæèâà÷àì íà 6 ìëí 563 òèñ. ãðí, çîê-
ðåìà, çà ðàõóíîê óðàõóâàííÿ ìåòåîðî-
ëîã³÷íèõ óìîâ îïëàòà çíèçèëàñÿ íà 5 ìëí
792 òèñ. ãðí.

Під от вав
Віталій КУРІННИЙ,

“Хрещати ”

Ви ористано матеріали інтернет-видань
"ForUm", "ZiK","Unian" та офіційно о сайт
Міністерства оборони

При ордонни а Оле сандра Ющен а під час звільнення запас Західном ре іональном правлінні Державної при ордонної сл жби на ородили
медаллю
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Ïîñòìîäåðí³ñòà ïîòÿãëî íà Âñåñâ³ò
Îëåêñàíäð Êëèìåíêî â ãàëåðå¿ “Ëàâðà”
Òàìàðà Ë²
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Нещодавно в м ніципаль-
ній алереї "Лавра" від-
рилася вистав а иянина
Оле сандра Климен а.
Е спозиція зі с ладною
назвою "Філософія свобо-
ди й любов до пре рас-
но о" веде відвід вачів
від постмодерністсь их
робіт х дожни а до с час-
но о "ново о трансцен-
дентно о живопис ".

Õóäîæíèê, ïîåò, ô³ëîñîô ³ êó-
ðàòîð Îëåêñàíäð Êëèìåíêî
âïëèíóâ íà ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî
ìèñòåöòâà â íàø³é êðà¿í³. Â àêà-
äåì³÷íîìó ï³äðó÷íèêó “Óêðà¿í-
ñüêà é çàêîðäîííà êóëüòóðà ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ” Îëåêñàíäð Êëèìåíêî
ïðåäñòàâëåíèé ñåðåä îñîáèñòî-
ñòåé ñòîë³òòÿ. Õóäîæíèê ã³äíî
ïðåäñòàâëÿâ Óêðà¿íó íà âèñòàâö³
ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ õóäîæíè-
ê³â ó Kunsthistorishe museum ó
Â³äí³, íà ì³æíàðîäíîìó âåðí³ñà-
æ³ â Ïàëàö³ íàö³é ó Æåíåâ³, íà
åêñïîçèö³ÿõ ó Ãåòèíãåì³ é Ìàã-
äåáóðç³, ó ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-
ôðàíöóçüêîìó ïðîåêò³ “Ñó÷àñí³
ì³ñòåð³¿” ï³ä ïàòðîíàòîì Ï’ºðà
Êàðäåíà, íà âåëèê³é ïåðñîíàëü-
í³é âèñòàâö³ â Íüþ-Éîðêó.

Çîëîòèé ï³ñîê âèãàäëèâèõ îð-
íàìåíò³â íà äâåðÿõ ìàéñòåðí³

Îëåêñàíäðà Êëèìåíêà ëåãêî âï³ç-
íàâàíèé. Âîíà çàâæäè â³ä÷èíåíà
äëÿ äðóç³â. Òàì çàâæäè âèðóþòü
³äå¿ é íàðîäæóþòüñÿ ïðîåêòè. Ñà-
ìå â ìàéñòåðí³ Îëåêñàíäðà áóëî
ïðèäóìàíî â 1996 ðîö³ ôàíòàñ-
òè÷íèé äëÿ òîãî ÷àñó ïðîåêò
“Ìèñòåöòâî Óêðà¿íè ÕÕ ñòîë³ò-

òÿ”. Çãîäîì éîãî óñï³øíî ðåàë³-
çóâàëè, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ.

Îëåêñàíäð Êëèìåíêî — àêòèâ-
íèé ïðåäñòàâíèê óêðà¿íñüêîãî
ïîñòìîäåðíó ê³íöÿ 1980-õ ðîê³â.
Íàïèñàí³ íèì ó òîé ÷àñ ïðîãðàì-
í³ êàðòèíè “Ôîíòàí áåçìîâíî-
ñò³”, “Ì³ñÿ÷íèé êîâáîé”, “Ä³à-

ëîã ïðî áåçñìåðòÿ” — êëàñè÷í³
çðàçêè ïîñòìîäåðí³ñòñüêîãî ìèñ-
òåöòâà ç ÿâíèì ðîìàíòè÷íèì áà-
÷åííÿì.

Ó íàñòóïí³ ðîêè õóäîæíèê
ïðèéøîâ äî àáñòðàêòíîãî æèâî-
ïèñó, õî÷à é çàëèøèâñÿ â³ðíèé
ãîëîâíèì ïðèíöèïàì ïîñòìîäåð-

í³ñòñüêîãî ìèñëåííÿ. Â³í ïðîñòî
ðîçøèðèâ, ïåðåîñìèñëèâ ö³
ïðèíöèïè é ñôîðìóëþâàâ ó àâ-
òîðñüêèõ òåêñòàõ âëàñíèé íàïðÿ-
ìîê, íàçâàíèé íèì “íîâèì
òðàíñöåíäåíòíèì æèâîïèñîì”.
Îëåêñàíäð Êëèìåíêî òâåðäèòü ó
ñâî¿õ åñå ïðî íåìîæëèâ³ñòü ñüî-
ãîäí³, ó ÕÕ ñòîë³òò³, îäíîìàí³ò-
íîãî, äîãìàòè÷íîãî ìèñòåöòâà,
ïðî â³äêðèò³ñòü ìèñëåííÿ, ïðî
ïîäîëàííÿ ïîä³ëó æèâîïèñó íà
àáñòðàêòíå é ô³ãóðàòèâíå.

Ó éîãî æèâîïèñ³ â îñòàíí³ ðî-
êè íàì³òèëîñÿ ê³ëüêà íàïðÿìê³â:
àðõåòèïîâå, ìåòàô³çè÷íå, ³íòó-
¿òèâíî-åêñïðåñèâíå. Òàêà ðîçìà-
¿ò³ñòü ó òâîð÷îñò³ Îëåêñàíäðà
Êëèìåíêà íå çàâàæàº âï³çíàâàòè
ïî÷åðê õóäîæíèêà. Ïðîçîð³, ùî
äèõàþòü, êðèñòàëè áëàêèòíî¿ âî-
äè, åíåðã³éí³ çãóñòêè êîëüîð³â,
âóàëåâå ìåðåæèâî íàñòðî¿â — öå
òå, ÷èì Êëèìåíêî çðàçêà 1980-õ
íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñàìîãî ñåáå
â îñòàíí³õ ðîáîòàõ, âèñòàâëåíèõ
ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà”.

Àâòîðñüê³ òåêñòè é ìàëüîâíè÷³
êàðòèíè íå ò³ëüêè ïðåäñòàâëÿþòü
õóäîæíèêà Îëåêñàíäðà Êëèìåí-
êî, àëå º é äîðîãîö³ííîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ ïðî ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî
ìèñòåöòâà. Àíàë³çóþ÷è ðîçâèòîê ³
âèâ÷àþ÷è òåíäåíö³¿ ñâ³òîâî¿ êóëü-
òóðè, õóäîæíèê çáåð³ãàº íåïîâòîð-
íó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ³ ñàìîñò³éí³ñòü
ìèñëåííÿ, ïðè öüîìó çàâæäè îä-
íîçíà÷íî íàãîëîøóþ÷è íà ïðè-
÷åòíîñò³ ñó÷àñíîãî õóäîæíèêà äî
êóëüòóðè âñ³º¿ Çåìë³

Оле сандр Климен о отовий відповідати за постмодерний та трансцендентний живопис
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Çàÿ÷å ùàñòÿ
Òåàòð íà Ë³âîìó áåðåç³ ñêëàâ
³ñïèò çà ìåëîäðàìîþ
Âàñèëèíà ÑÅÐÃ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На Малій сцені Театр
драми та омедії на Ліво-
м березі зі рали прем'-
єр вистави "Дні проліта-
ють зі свистом" за п'єсою
Ми оли Коляди "Стара
зайчиха". Дебют молодо-
о режисера Ксенії Хо-
лодня ової, на д м
"Хрещати а", мі би б ти
вдалішим, я би професій-
ний шлях їй випало роз-
починати іншим жанром,
аніж мелодрама.

“Äí³ ïðîë³òàþòü ç³ ñâèñòîì” —
äèïëîìíà ðîáîòà ñòóäåíòêè Óí³-
âåðñèòåòó òåàòðó, ê³íî ³ òåëåáà-
÷åííÿ Êñåí³¿ Õîëîäíÿêîâî¿. Ö³ë-
êîì ³ìîâ³ðíî, ñïðàâä³ íàéòàëà-
íîâèò³øî¿ ç óñ³õ, êîãî âèïóñêàº
öüîãî ðîêó ðåæèñåðñüêèé ôà-
êóëüòåò. Çðåøòîþ, íå ùîðîêó
Åäóàðä Ìèòíèöüêèé íàâ³òü íàé-
êðàùèì ñâî¿ì ó÷íÿì äàº äëÿ äå-
áþòó ñöåíó òåàòðó, ÿêèì êåðóº.
² âæå òî÷íî íå êîæíîãî, à ò³ëü-
êè íàéì³öí³øèõ, âåäå äî óñï³õó
òàêèì êàðêîëîìíèì øëÿõîì —
÷åðåç íàéíåâèðàçí³øó äðàìàòóð-
ã³þ.

Ðèòóàëüíà ïðèñâÿòà â ðåæèñå-
ðè â³ä Åäóàðäà Ìèòíèöüêîãî ìàº
òàêèé âèãëÿä. Áåðåòüñÿ ãðàíè÷-
íî ñëàáêà ï’ºñà, ÿñíà ð³÷, ñîëî-
äåíüêî-ñåíòèìåíòàëüíà ³ ç ïðå-
òåíç³ÿìè íà ãóìîð. Øëÿõîì
ñêëàäíèõ õèòðîñïëåò³íü ³ç íå¿ äî-
áóâàºòüñÿ ïñèõîëîã³ÿ. ßêùî ïî-
òàëàíèòü ç àðòèñòàìè ³ âîíè âñå

çðîáëÿòü ïðàâèëüíî — òóò çà Òå-
àòð íà Ë³âîìó áåðåç³ ìîæíà íå
ïåðåæèâàòè — òîä³ é ïîñòàíî-
âíèêà, ³ ãëÿäà÷³â ó ô³íàë³ ïðèºì-
íî ãð³òèìå â³ä÷óòòÿ ïåðåìîãè íàä
³íòåëåêòóàëüíî íåîáòÿæëèâèì,
õî÷à é ö³ëêîì ñèìïàòè÷íèì òåê-
ñòîì. Ìàéæå ÿê ï³ñëÿ ìàëîêàëî-
ð³éíîãî, àëå ãðàìîòíî ñåðâ³ðîâà-
íîãî îá³äó: êîðèñò³ äëÿ øëóíêà
íóëü, àëå â³ä÷óòòÿ, ùî îô³ö³àíò
óñå çðîáèâ ïðàâèëüíî, ç ìåðçåí-
íèì ïðèñìàêîì ó ðîò³ íåíàäîâ-
ãî ïðèìèðÿº.

Êñåí³¿ Õîëîäíÿêîâ³é äëÿ ñåð-
â³ðóâàííÿ ä³ñòàâñÿ òâ³ð ºêàòå-
ðèíáóðçüêîãî äðàìàòóðãà Ìèêî-
ëè Êîëÿäè “Ñòàðà çàé÷èõà”. Çà
ñþæåòîì, äâîº ë³òí³õ àêòîð³â çó-
ñòð³÷àþòüñÿ â íîìåð³ çóáîæ³ëî-
ãî ãîòåëþ äåñü íà Ï³âíî÷³. Îáîº
ëèöåä³¿-íåâäàõè, âñå æèòòÿ ñêè-
òàëèñÿ ïî ïðîâ³íö³éíèõ ñöåíàõ.
Íàéêðàù³ ðîë³ îáîº ç³ãðàëè áà-
ãàòî ðîê³â òîìó â äèòÿ÷îìó ñïåê-
òàêë³ “Çàéêà-çàçíàéêà”: âîíà —
ñòàðà Çàé÷èõà, â³í — Òàòî-çàºöü.
Òåïåð âîíà æèâå â Ìîñêâ³, ïå-
ðåáèâàºòüñÿ ç õë³áà íà âîäó â
ìþçèêëàõ, ï³äðîáëÿº íà êîðïî-
ðàòèâíèõ âå÷³ðêàõ, à â³í çà äâà-
äöÿòü ðîê³â ï³ñëÿ ðîçñòàâàííÿ
òàê ³ íå âèáðàâñÿ ³ç ïðîâ³íö³¿ —
â ãëóõîìó ï³âí³÷íîìó ì³ñòå÷êó
ñëóæèòü íà âñ³õ ïîñàäàõ ó ì³ñöå-
âîìó Áóäèíêó êóëüòóðè. Ó öüî-
ìó ì³ñòå÷êó âîíà íà îäèí âå-
÷³ð — ï³ä ôîíîãðàìó àôðèêàí-
ñüêî¿ ïîï-ä³âè ïîòð³áíî â³äïðà-
öþâàòè êîíöåðò íà ïëîù³, îäåð-
æàòè ãîíîðàð ³ ïîäàòèñÿ ãåòü. À
âò³ì, êîëè ñåëèëàñÿ â ãîòåë³, âî-
íà ùå íå çíàëà, ùî âèò³âêà ç
êîíöåðòîì — òàêà ñàìà áðåõíÿ,
ÿê ³ ¿¿ íåãðèòÿíñüêèé ãðèì: öå

êîëèøí³é Òàòî-çàºöü, à íå ì³ñ-
öåâèé îë³ãàðõ, âèêëèêàâ ¿¿ íà
îäèí äåíü ³ç Ìîñêâè. Ïðîñòî òî-
ìó, ùî ïàóçà ó äâàäöÿòü ðîê³â
íàäòî çàòÿãëàñÿ.

Íàïèñàíî ï’ºñó äëÿ àêòîð³â ÿâ-
íî ë³òí³õ (ó ìîñêîâñüêîìó “Ñî-
âðåìåííèêå” çàÿ÷ó love story ãðà-
þòü Í³íà Äîðîøèíà ³ Âàëåíòèí
Ãàôò), àëå â Êñåí³¿ Õîëîäíÿêîâî¿
àêöåíòè òðîõè çì³ñòèëèñÿ. ²ðèí³
Ìåëüíèê ³ Àíàòîë³þ ßùåíêîâ³,
çàéíÿòèì ó êè¿âñüê³é ïîñòàíîâö³,
äî ïåíñ³¿ äàëåêî, îòîæ ñïåêòàêëü
âèéøîâ íå ïðî ï³äñóìêè æèòòÿ
âçàãàë³, à, ñêîð³øå, ïðî êðèçó ñå-
ðåäíüîãî â³êó. Äî îáîõ íàðåøò³
äîõîäèòü, ùî êðà¿íè, äå ìîæíà
íåñê³í÷åííî ïåðå¿æäæàòè ç òåàò-
ðó â òåàòð, á³ëüøå íåìàº, ÿê íå-
ìàº ³ ¿õíüî¿ ìîëîäîñò³. ßêáè Êñå-

í³ÿ Õîëîäíÿêîâà äîòÿãëà öþ ë³-
í³þ äî ê³íöÿ, ãîëîâíîþ ñèìâî-
ë³÷íîþ äåòàëëþ ñïåêòàêëþ, íà-
ïåâíî, ñòàëà á âåëè÷åçíà øê³ëü-
íà êàðòà ÑÐÑÐ — ¿¿ ãåðîé â ³í-
òåðïðåòàö³¿ Àíàòîë³ÿ ßùåíêà ó
ïîðèâ³ âèòÿãíå ç ïîðòôåëÿ ÿê
îñòàííº ï³äòâåðäæåííÿ, ùî âñ³
ì³ñòà, äå âîíè êîëèñü ëþáèëè îä-
íå îäíîãî é äå ïåðåãðàëè âñ³õ
çàé÷èê³â ³ ïîðîñÿò, ñïðàâä³ ³ñíó-
þòü.

Õî÷à é áåç êàðòè, ç ÿêîþ ðå-
æèñåð ùå çíàº, ùî ðîáèòè, ìàñ-
øòàáíèõ äåòàëåé ó ñïåêòàêë³ íå
áðàêóº. Íà çàäíüîìó ïëàí³ âèâè-
ùóºòüñÿ âåëè÷åçíèé òåëåãðàôíèé
ñòîâï, ç êîòðîãî ñòèð÷èòü ïàëü-
ìîâå ëèñòÿ; ÷åðåç óñþ ñöåíó
ïðîñòåëåíî ÷åðâîíó ôåñòèâàëüíó
äîð³æêó, ÿêîþ îáîº ï³ä çàâ³ñó,

ïðèðîäíî, ïðîéäóòü ³ç âèãëÿäîì
ïåðåìîæö³â. Äî ð³âíÿ àáñóðäíî-
ñò³, çàäàíîãî äåêîðàö³ÿìè, àêòî-
ðè òàê ³ íå ï³äí³ìóòüñÿ: ó ï’ºñ³ ³ç
ïðèì³òèâíèìè ðåïë³êàìè é óáî-
ãèìè, ÿê ïðîâ³íö³éíèé ïîáóò,
æàðòàìè ¿ì âàæëèâî ç³ãðàòè íå
àáñóðä, à ïñèõîëîã³þ. Ãðàìîòíî,
ÿê íàâ÷àëè, áåç óñ³ëÿêèõ ïåðå-
õëüîñò³â — íà÷åáòî íå ðåæèñåð,
à ñàìå àêòîðè ñêëàäàþòü ³ñïèò íà
ïðîôïðèäàòí³ñòü.

À çà Êñåí³þ Õîëîäíÿêîâó ìîæ-
íà ò³ëüêè ïîðàä³òè — íàéñòðàø-
í³øå, ùî ìîãëî ¿¿ ÷åêàòè â Òåàò-
ð³ íà Ë³âîìó áåðåç³, óæå ïîçàäó.
Ó òîãî, õòî ïðîéøîâ ÷åðåç Êîëÿ-
äó, â ìàéáóòíüîìó, íàïåâíî, áó-
äóòü Îñòðîâñüêèé, ×åõîâ ³ Øåê-
ñï³ð. ßêùî, çâè÷àéíî, ó ïóáë³êè
íà íèõ ùå çàëèøèòüñÿ ïîïèò

Іспит на профпридатність до мелодрами Ірина Мельни та Анатолій Ящен о с лали за допомо ою Ми оли Коляди
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На ероїв Мар еса не обов'яз ово дивитися очима іно амери

Ñüîãîäí³ ïåðøèé çàñòóïíèê 
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ ÁÀÑÑ
ñâÿòêóº 30-ð³÷÷ÿ
З ювілеєм першо о заст пни а олови КМДА
Дениса Басса вітає Київсь ий місь ий оло-
ва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ:

—Шановний Денисе Я ович ! Щиро вітаю Вас із
днем народження! Бажаю міцно о здоров’я, щастя, бла опол ччя, по-
дальших спіхів б дь-я их починаннях, щоденних справах, сміливих пла-
нах та сподіваннях. Нехай Вас підтрим ють і надихають рідні, хай роз -
міють і допома ають оле и, стороною оминають не аразди та непоро-
з міння. Хай доля зба ач є Вас життєвою м дрістю, енер ією, натхнен-
ням та радістю!

З ювілеєм йо о вітає олова Се ретаріат Президента У раїни
Ві тор БАЛОГА:

— Прийміть мої сердечні вітання з на оди дня народження. З шаною
ставлюся до Вас, професійної, ініціативної і відповідальної людини, здіб-
но о ор анізатора, я ий самовіддано працює на доброб т столиці У ра-
їни. Бажаю міцно о здоров’я, особисто о щастя та спіхів Вашій важ-
ливій роботі!

З ювілеєм першо о заст пни а олови КМДА Дениса Басса ві-
тає олова Ради Національно о бан У раїни Петро ПОРОШЕНКО:

—Шановний Денисе Я ович ! Від імені Ради Національно о бан У ра-
їни та від мене особисто прийміть щирі вітання з днем народження. З о -
ляд на Ваш життєвий і тр довий шлях можна с азати стисло і ємно:
зроблено чимало орисних, с спільно знач щих справ. Ви пройшли ва-
омі лан и роботи на державних посадах, до лавши чимало з силь для
зміцнення національних інтересів У раїни. Тож нехай дача с проводж є
Вас всіх добрих починаннях і від риває нові оризонти для творчо о та
професійно о зростання.
Нехай б де сильною Ваша віра, а праця — щедрою заради нашої спіль-

ної справи — процвітання рідної У раїни. Бажаємо, щоб одвічні наші обе-
ре и — Віра, Надія і Любов — завжди с проводж вали на життєвом шля-
х , б ли постійно з Вами та родиною. Нехай Вашом домі пан ють щас-
тя й радість, серці — добро, а в державних справах — м дрість.

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
24 ðîêè íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ 
òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ 
Ñåðã³þ ÁÅÐÅÇÅÍÊÓ
Зі святом йо о вітає дизайнер Анна БУБЛИК:

— Спасибі Тобі, Сер ію, за роз міння, підтрим і можливості!!! Ти — мо-
лодий, перспе тивний Лідер! Я бажаю, щоб тебе оточ вала професійна
оманда і вірні др зі, я і завжди віритим ть Тебе!!!

П сть с дьба приносит чаще
Свежий ветер перемен!
Дарит л чшее, не просит
Ниче о себе взамен!

П сть приятные мин ты
У рашают аждый день!
П сть дачной в Твоей жизни
Станет новая ст пень!

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
50 ðîê³â íà÷àëüíèêó â³ää³ëó
êîíòðîëþ ñåêðåòàð³àòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ÊÓËÀÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ Â³êòîðó
Àäàìîâè÷ó

З днем народження ювіляра вітає олова
Виш ородсь ої районної державної адміністрації Київсь ої області
ОЛЬШАНСЬКИЙ Анатолій Іванович:

Ві тор Адамович – людина творча, а тивна, реативна. Працюючи
представниць их ор анах столичної ромади, дося значних здоб т ів,
ва омих рез льтатів, Він завжди зорієнтований на допомо людям.
Здоров’я йом , бадьорості, весняно о настрою!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßÐåàë³çì ì³íóñ ìàã³ÿ
Ðîìàí Ãàáð³åëÿ Ãàðñ³à Ìàðêåñà ñêëàäíî 
âï³çíàòè ó ô³ëüì³ “Ëþáîâ ï³ä ÷àñ õîëåðè”

Þë³ÿ ÊÓÏÐ²ßÍ×ÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У раїнсь ий про ат вий-
шов фільм "Любов під
час холери", знятий за
мотивами роман Габрі-
еля Гарсіа Мар еса "Лю-
бов під час ч ми". У то-
м , що іно й літерат ра
не подібні між собою та
само, я холера і ч ма,
пере онався "Хрещати ".

Ë³òåðàòóðíà åêðàí³çàö³ÿ — ìàé-
æå çàâæäè â³äòèíàííÿ. Îñîáëèâî
ó ðàç³ ç Ìàðêåñîì, éîãî ìåòàôî-
ðèêîþ, ôàêòóðí³ñòþ ³ ìàã³÷íèì
ðåàë³çìîì. Ðîìàí “Ëþáîâ ï³ä ÷àñ
÷óìè” — ³ñòîð³ÿ äîëü ïðîòÿãîì
á³ëüø í³æ ï³âñòîë³òòÿ íà òë³ ïî-
áóòîâèõ ³ ñîö³àëüíèõ çì³í ó êî-
ëóìá³éñüêîìó ì³ñòå÷êó. Ó ô³ëüì³
“Ëþáîâ ï³ä ÷àñ õîëåðè” òåæ áà-
ãàòî äîëü ³ áàãàòî ïîáóòó.

Êîëóìá³ÿ, ê³íåöü XIX ñòîë³òòÿ.
Åï³äåì³¿ õîëåðè ÷åðãóþòüñÿ â êðà-
¿í³ ç â³éñüêîâèìè êîíôë³êòàìè,
àëå þíèé òåëåãðàô³ñò Ôëîðåíò³-
íî Àð³çà óâàãè íà îòî÷åííÿ íå
çâåðòàº. Çàêîõàâøèñü ó äî÷êó áà-
ãà÷à Ôåðì³íó Äåñà, â³í ïèøå ¿é
ëèñòè îá’ºìîì ç³ øê³ëüíèé çî-
øèò, ñï³âàº ï³ä â³êíîì ñåðåíàäè

³ íàðåøò³ íàâàæóºòüñÿ ïîïðîñè-
òè ¿¿ ðóêè. Ä³â÷èíà — çà, àëå áàòü-
êî êàòåãîðè÷íî â³äìîâëÿºòüñÿ äà-
âàòè çãîäó íà øëþá. Ð³ê çàêîõà-
í³ ñóìóâàëè, îáì³íþâàëèñÿ
çàïèñêàìè ³ ñïîä³âàëèñÿ íà äèâî.
Ïîò³ì Ôåðì³íà (Äæîâàííà Ìåö-
öîäæîðíî) âèéøëà çàì³æ çà äîê-
òîðà Þâåíàëà Óðá³íî (Áåíäæà-
ìèí Áðàòò), à Ôëîðåíò³íî (Õàâ’ºð
Áàðäåì) çàëèøèâñÿ íàîäèíö³ ç³
ñâî¿ì í³êîìó íå ïîòð³áíèì êî-
õàííÿì.

Ìàéæå ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â Ìàð-
êåñ íå äàâàâ ïðàâà íà åêðàí³çà-
ö³þ “Ëþáîâ ï³ä ÷àñ õîëåðè”, àëå
çðåøòîþ ïîñòóïèâñÿ ãîëë³âóä-
ñüêîìó ïðîäþñåðîâ³ Ñêîòòó
Ñòåéíäîðôó. Ñòåéíäîðô ç³áðàâ
45 ì³ëüéîí³â äîëàð³â, ïîêëèêàâ ó
ðåæèñåðè çíàìåíèòîãî àíãë³éöÿ
Ìàéêà Íüþâåëëà, òâîðöÿ “×îòè-
ðüîõ âåñ³ëü ³ îäíîãî ïîõîðîíó” òà
îñòàííüî¿ íà ñüîãîäí³ ê³íîâåðñ³¿
“Ãàð³ Ïîòòåðà”, à ãîëîâíå — óìî-
âèâ Õàâ’ºðà Áàðäåìà ç³ãðàòè ãî-
ëîâíó ðîëü.

À âò³ì, í³ îñêàðîíîñíèé àêòîð,
í³ åðîòèêî-ìåëîäðàìàòè÷íèé ñþ-
æåò êàðòèíó Ìàéêà Íüþâåëëà íå
ðÿòóþòü. Ó Ìàðêåñà ìåëîäðàìà-
òè÷íà äî ìèëüíî¿ áåçãëóçäîñò³ ãî-
ëîâíà ë³í³ÿ áóëà óïàêîâàíà ó âè-
òîí÷åíó äî çíåìîãè ôîðìó — ó
ô³ëüì³, íà æàëü, çàëèøèëîñÿ
ò³ëüêè ìèëî. Òêàíèíà ðîìàíó

ñêëàäàºòüñÿ ç íåçë³÷åííèõ äåòà-
ëåé, äëÿ ïåðåíåñåííÿ íà åêðàí
ÿêèõ íå âèñòà÷èëî á ³ äåñÿòèãî-
äèííî¿ ñòð³÷êè. Çà ñâî¿ äâ³ ãîäè-
íè äâàäöÿòü õâèëèí Íüþåëë íå
âñòèãàº ãåòü í³÷îãî, íàâ³òü ÿê ñë³ä
ïåðåäàòè åï³÷í³ òèì÷àñîâ³ ìàñø-
òàáè îïîâ³äàííÿ — çà íèõ ó ô³ëü-
ì³ â³äïîâ³äàº ëèøå ìàëîçðîçóì³-
ëèé â³êîâèé ãðèì, ó ÿêîìó äâ³
òðåòèíè ô³ëüìó õîäÿòü âñ³ ãîëîâ-
í³ àêòîðè.

ßêùî ïîì³ðêóâàòè, òî Ìàðêåñ
ñàì ó âñüîìó âèíåí: êîëè âèëó-
÷èòè ç éîãî ðîìàí³â óñå, ùî
ïðèíöèïîâî íå çí³ìàºòüñÿ — çà-
ëèøèòüñÿ ÷èñòà êîëóìá³éñüêà
“êëþêâà”. Ñêàæ³ìî, çîâñ³ì áåç-
ãëóçäà ñöåíà ô³ëüìó, äå áàòüêî
Ôåðì³íè ïîãðîæóº òåëåãðàô³ñòî-
â³ ðåâîëüâåðîì, à òîé ñÿº óñì³ø-
êîþ é ï³äñòàâëÿº ï³ä äóëî ñåðöå.
Ó òåêñò³ âñå òàê ³ º, ò³ëüêè äîäàº-
òüñÿ: “Ôëîðåíò³íî Àð³ñà â³ä÷óâ,
ÿê êèøêè ó íüîãî íàïîâíèëèñÿ
õîëîäíîþ ï³íîþ”. Ùî ç öèì
ìîæíà çðîáèòè, íåçðîçóì³ëî, ³
Íüþåëë, íà æàëü, òàê í³÷îãî é íå
ïðèäóìàâ.

Æèòòºâèõ äåòàëåé êàðòèíà
Íüþâåëëà âçàãàë³ íå çà÷³ïàº, òàê
ùî âðåøò³-ðåøò òâîðöÿì ô³ëüìó
õâàëèòèñÿ, çäàºòüñÿ, í³÷èì. Îêð³ì
åðîòè÷íèõ ïîäâèã³â Áàðäåìà â
îêðåìèõ ñöåíàõ òà ñ³ìäåñÿòèð³÷-
íî¿ êðàñóí³ Ìåööîäæîðíî
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ОВНИ
Бо иня чарівності по ровительств є

вам, одна ви ризи єте дис редит ва-
ти себе, підірвати сімейний авторитет
через е оїзм та жадібність. Б дьте
щедрішими, випромінюйте в нав о-
лишній світ позитив, навіть я що дав-
ня пристрасть не дозволяє знов за о-
хатися— заведіть нових ці авих др зів.
І неодмінно дбайте про здоров’я. На
роботі ладьте з ерівництвом, бо саме
від бла ородних реверансів шефа за-
лежить спіх ар’єрно о сходження.
Тельці, Терези, Близнята, Діви стан ть
вашими найліпшими с п тни ами
.
ТЕЛЬЦІ
Не базі айте зайво о, ризи єте

придбати таємних воро ів. Вам
потрібно жити в мирі та зла оді з
ерівним персоналом. Кар'єрний темп
набирає стрім их оборотів, і я що вчас-
но реаліз єте творчі пра нення, лаври
переможця вам арантовані. Я що
з стріли ідеал охано о, вважайте, що
вам д же пощастило. Під иньте дрів
пол м’я охання, ваш союз має трима-
тися на висо их поч ттях. Тримайтеся
Овнів.

БЛИЗНЮКИ
Я що обранці піднес ть вам чаш

любові, наповнен ір отою і страждан-
нями, не все та тра ічно. Випийте її до
дна—станете сильнішими, д ховно за-
арт єтеся. Нині ваші відносини пере-
ходять площин висо их моральних
цінностей. Психоло ічно трансфор-
маційний ефе т б де блис чим за
мови, я що озирнетеся і візьмете на
озброєння позитивний досвід мин ло-
о. Про по ане не з ад йте, нехай во-
но ане в Лет ! Єднайтеся з Овнами.

РАКИ
Я подолати випроб вальний р бі он

ділових стос н ів і не зр йн вати
ар'єр ?.. Завдання надс ладне, б дь-
те само ритичними, об'є тивно оцінюй-
те свої можливості, й саме тоді ре-
альність подар єбла одатнішанси. Ваш
ні альний раціоналізм допоможе адап-
т ватися до інтересів оточення. Спіл й-
теся, ви ористов йте зв’яз и та знайо-
мства з людьми з ористю для справ.
Левам, Стрільцям та Дівам с дилося
віді рати важлив роль вашом житті.

ЛЕВИ
Нав оло вас роз риється ба ато неп-

риємної інформації, я а може підірва-

ти сл жбовий імідж. Візьміть її на озб-
роєння і дійте, міло баланс ючи, пос-
тавивши інтереси партнерів на перше
місце. На роботі надійд ть ви ідні за-
мовлення, тож ловіть момент і зароб-
ляйте роші. Надходження до аманця
в ваших р ах. Я що доля послала вам
Овнів, орієнт йтеся на них, і все с ла-
деться я най раще.

ДІВИ
Не робіть замах на ч жі аманці та

серця, це для вас заборонена зона.
Без орисливі жертви ре ламент йте,
іна ше станете цапом відб вайлом.
Б дьте посл жливими і платіть доб-
ром лише тим людям, я і допома а-
ють, люблять вас. В особистій сфері
намічається романтичний феєрвер .
Б дьте в центрі ва и, насолодж йте-
ся симпатіями п блі и, за ох йтеся,
розважайтеся, відвід йте світсь і т -
сов и, нині ви ма ніт Всесвіт , дов о-
ла я о о р тяться ала ти и.

ТЕРЕЗИ
Бережіть посадове реноме, бо он-
ренти ставлять палиці в олеса і мо-

ж ть наш одити ар'єрі. Але я що ви
на творчій хвилі — це пре расний за-
хист від зазіхань на ваш висо ий про-
фесійний рейтин , запор спішної
самореалізації— за ладається підґр н-
тя співпраці на майб тній рі . Домочад-
цям ви потрібні в ролі бла одійни а.
Т рб йтеся та опі йтеся рідними, і тоді
риниця щастя не обміліє, а зафонта-
н є бла одаттю. Др жіть із Овнами.

СКОРПІОНИ
Тримайте себе в р ах, атмосфера

в робочом офісі напр жена, це за ро-
ж є онфлі тами. Впоряд йте до-
машній поб т, влаштов йте особисте
щастя в рідних стінах, а професійні
обов'яз и відс ньте на др ий план. Я -
що на орбіті з’являться давні др зі, це
ч дова на ода спрям вати приятельсь і
стос н и з притаманним вам пра ма-
тизмом ділове р сло. Не і нор йте
Козоро ів.

СТРІЛЬЦІ
Я що ваше охання зрадять, не

зневіряйтеся. Доля омпенс є фіас о
і пошле вам людин із спорідненою
д шею, з я ою ви відч єте повн ар-
монію б ття і б дете щасливі. На
сл жбі намічається матеріальне
процвітання, беріться за завдання, я і
вам дор чатиме ерівництво, не ап-

риз йте, не перебирайте, хочете роз-
ба атіти — працюйте, фахових нави-
чо вам не позичати. А нині платити-
м ть саме за висо ий професіоналізм.
У парі з Козоро ами знайдете своє
щастя.

КОЗОРОГИ
Ябл о від ябл ні недале о падає.

Не нарі айте на домочадців, енетично
ви спад вали їхні риси (або вони
ваші), том разом наводьте лад пси-
холо ічних стос н ах. Грошових с пе-
речо раще ни ати. Нині ви повинні
стати фінансово незалежними завдя и
власним заробіт ам. Ба атьом випаде
ч дова на ода проре лам вати себе,
демонстр йте все, чим ба аті. Ваші до-
ся нення ляж ть золотим апіталом
с арбницю особисто о авторитет . Ви
впливова презентабельна особистість
соці мі, самоствердж йтеся та д хов-

но зростайте! І неодмінно рт йтеся із
Стрільцями.

ВОДОЛІЇ
Ставлення до працедавців і оле

ся не не ативно о пі , та все ж не дай-
те цьом вір с а тивіз ватися. Не і но-
р йте допомо ділової оманди, без
неї ваше спішне прос вання за аль-
м ється. Пам'ятайте: одна ластів а вес-
ни не робить. Я що обставини зм сять
зайнятися доброчинністю, не чиніть
спротив, розрахов ючи на миттєв
віддач , вона надійде пізніше і зовсім
з інших джерел. Що посієте, те й пож-
нете. Риби та Діви матим ть доленос-
ний вплив на ваше б ття.

РИБИ
Вашій др жбі доведеться пройти

випроб вання рошима. Постарайтеся
ідно пронестифа ел справжньої др ж-
би через всіля і спо си і переш оди.
Стрим йте тр довий запал. Більше
відпочивайте, займайтеся психо-
ло ічною рела сацією. Діловим та под-
р жнім с п тни ам слід віддати ермо
правління, можливо, вони вас не зовсім
влаштов ють, хворіють, д же вперті,
причепливі та зан дливі. Одна дівати-
ся ні ди, по и що це армічне ярмо
с ин ти не дозволяється. Терпіть, потім
за все воздасться. Адже бла овірні вас
люблять, і ви це маєте цін вати. Допо-
мо а Водоліїв та Козоро ів в рай
потрібна

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

íà òèæäåíü (ç 11 ïî 17 êâ³òíÿ)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, ві , онта тний телефон.
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Запрошуємо читачів позмагатися в знанні історії Києва. Кон�
курс триватиме протягом квітня�жовтня 2008 року. Щоп’ятниці
публікуватимуться два запитання і по чотири відповіді на кожне –
лише одна буде правильною, за неї нараховуватиметься бал. Три�
дцять учасників, які наберуть найбільше балів, будуть запрошені
на очний тур конкурсу. Абсолютний переможець отримає супер�
приз – цифровий фотоапарат, ще десять учасників отримають цін�
ні подарунки.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО
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У ХVІІІ cтолітті
новообраний олова
иївсь о о місь о о
ряд — війт с ладав
прися в

а Михайлівсь ій цер ві
на орі Ще авиці

б Софійсь ом соборі
в соборі Спаса на Берестові
соборній Успенсь ій цер ві

У ХVІІІ cтолітті 12 членів
місь о о ма істрат
розподілялися на дві
оле ії. Одна стежила за
місь им осподарстовм.
Її члени сперш
називалися

а радцями
б ратманами
в ратс ерами
лавни ами

1

Відповіді на запитання 1�го туру

2

У 1708 році Київ став бернсь им містом. Воєводсь е
та озаць е сотенне правління замінили

а бернатором

Що за ерб на фасаді нещодавно відтворених Печерсь их
воріт (майдан Незалежності)?

б ерб старод бсь о о пол овни а Війсь а Запорізь о о Михайла
Ми лашевсь о о

Київ став бернсь им містом 1708 р. Воєвод замінили бернатори.
Першим иївсь им бернатором б ло призначено енерал-майора
Фамендіна. Ф н ція правління містом залишалася за ма істратом.
У 1654 р. У раїна я незалежна держава ладає до овір з Мос овсь ою

державою про приєднання. Цар на азі від 30 січня 1654 ро призначив
воєводою в Києві нязя К ра іна і чіт о визначив йо о ф н ції – війсь овий
захист У раїни від ворожо о наст п . Пост пово в Києві за ладається
базова система правління і ф н ціон вання міста в с ладі Росії, я а в
основних свої рисах збере лася наст пні 180 ро ів.
На почат ХVІІІ ст. в У раїні почав запровадж ватися бернсь ий

адміністративний стрій: У 1708—1709 рр. Лівобережна У раїна ввійшла до
с лад Київсь ої, Слобожанщина – Азовсь ої берній на чолі з
признач ваними царем бернаторами. Одночасно насадж валися
невластиві для У раїни ор ани правління, що с ладалися переважно з
російсь их чиновни ів. Але поділ території на пол и й сотні, місцеві ор ани
влади, війсь о, с дочинство, фінансова система ще збері ались.

1

2

На фасаді воріт зображено ерб Старод бсь о о пол овни а Війсь а
Запорізь о о Михайла Ми лашевсь о о з трапезної Вид биць о о
Михайлівсь о о монастиря, ф ндатором я ої він б в. У расиво о ресленом
арт ші розміщено л та дві схрещені стріли.
Київсь ий нязь Ярослав, прозваний М дрим (1019—1054 рр.), пра н чи

посилити політичне значення столиці Р сі, розпочинає нове вели е
б дівництво. Верхнє місто при Ярославі в порівнянні з “Городом Володимира”
збільш ється 8 разів, і йо о площа становить близь о 80 а. До міста вели
троє воріт. В районі нинішньої Львівсь ої площі знаходилися Львівсь і ворота.
Звідси вал тя н вся вздовж с часної в лиці Ярославів вал до Золотих воріт.
Від Золотих воріт ріплення сп с алося по в л. Малій Підвальній район
нинішньо о Майдан Незалежності, де знаходилися Лядсь і ворота.
Археоло ічні дослідження, проведені 1981 р. М.А.Са айда ом і

В.А.Харламовим на площі Жовтневої революції, дали змо виявити залиш и
давньор сь их захисних валів. Їх онстр ція б ла подібна онстр ції вал ,
я ий прими ав до Золотих воріт. У товщі давньор сь о о вал , під залиш ами
Печерсь их воріт ХVII і ХVШ ст. б в виявлений занесений линяно-піщаними
прошар ами давній проїзд. За д м ою археоло ів, це і б в проїзд літописних
Лядсь их воріт “ГородаЯрослава”. Ці ворота б ли дерев’яними і не збере лися
після 1240 ро .
Пізніше на цьом традиційном місці спочат б ли поб довані

дерев’яні, а потім ХVІІІ ст. ам’яні Печерсь і ворота. Після археоло ічних
досліджень їх залиш и за онсервовані і е спон ються зараз на території
ТЦ “Глоб с”.

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Рада�Виборчо�о�бло��місцевих�ор�анізацій�політичних�партій�“Бло�Леоніда�Черновецьо�о”

повідомляє� засоби�масової� інформації,�що�11� вітня� 2008�ро�� о� 13.00� за� адресою:�м.� Київ,

в�л. Володимирсьа,�б�д.�57� (��приміщенні�Київсьо�о�місьо�о�Б�дин���чителя)�відб�деться

міжпартійна� онференція� виборчо�о�бло�� “Бло�Леоніда�Черновецьо�о”� з�метою� вис�вання

андидатів���деп�тати�Київсьої�місьої�ради�на�позачер�ових�виборах�деп�татів�Київсьої�місьої

ради�25�травня�2008�ро�.

Потрібна�аредитація.�Телефон�(044)�209-35-80.�Рада�Виборчо�о�Бло�

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє,�що�роз�ляд�цивільної

справи�№2-1695-1/08� за�позовом�Під-

приємства� “Головний� сервісний� се-

леційно-техноло�ічний�Центр�по�оняр-

ств�� та� інном��спорт�� “Конепром”�до

Карнелюа�Андрія�Васильовича�про�стя-

�нення� забор�ованості� та� зобов’язання

вчинити�певні�дії,�призначено�на�15�вітня

2008� р.� на� 10.30� в� приміщенні� с�д�

(03113,�м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,�аб.�14)

під��олов�ванням�с�дді�Романч��О.М.

У� с�дове� засідання� вилиається

відповідач�Карнелю�Андрій�Васильович,

яий� проживає� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Борща�івсьа,�117,�в.�116.

До��ва�и�а�ціонерів

ЗАТ�НВЦ�“Борща�івсь�ий�хімі�о-фармацевтичний�завод”
Правління�ЗАТ�НВЦ�“Борща�івсь�ий�ХФЗ”�повідомляє�про�с�ли�ання�на�27�травня

2008�ро���за�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�НВЦ�“Борща�івсь�ий�хімі�о-фармацевтичний
завод”�з�та�им�поряд�ом�денним:

1. Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсьої�діяльності�в�2007�році.

2. Звіт�Ревізійної�омісії.

3. Про�затвердження�річно�о�баланс��Товариства�за�2007�фінансовий�рі.

4. Звіт�Спостережної�Ради.

5. Про�вибори�членів�Правління,�Спостережної�Ради�та�Ревізійної�омісії.

6. Про�розподіл�приб�т��за�2007�рі.

7. Про�затвердження�основних�напрямів�витрат�на�2008�фінансовий�рі.

8. Про� затвердження�рез�льтатів� ви�п�� ацій� Товариством� та�розподіл�� ацій,� ви�плених� �

аціонерів�Товариства.

Збори�відб�д�ться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Мир�,�17.�Почато�зборів�о�10.00.�Реєстрація

аціонерів�(довірених�осіб�аціонерів)�проводиться�з�9.00�до�9.45.

Для��часті���за�альних�зборах�ожен�аціонер�повинен�мати�при�собі�паспорт.�Довірена�особа

(представни�аціонера),�рім�паспорт�,�повинна�мати�довіреність�на�право�представляти�інтереси

аціонера�на�за�альних�зборах,�оформлен��відповідно�до�вимо��чинно�о�заонодавства.

Для�ознайомлення�з�до�ментами,�пов’язаними�з�порядом�денним�зборів,�звертатися�до

серетаря�Правління�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Мир�,�17.

Правління

Київ�аз�—�за�безпе����иян!

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“Київ�аз”�—�лідер�серед�ре�іональних

�азотранспортних��омпаній�У�раїни.�ВАТ�“Київ�аз”�транспорт�є�і�постачає

�аз,� забезпеч�ючи�бла�итним�паливом�промислові,� �ом�нально-поб�тові

�осподарства� та� населення� м.� Києва.� Наша� мета� —� забезпечення

ма�симально�о� �омфорт�� наших� �лієнтів.�Ми� створюємо� всі� �мови� для

дося�нення�європейсь�их�стандартів�обсл��ов�вання�та�співпраці.

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“Київ�аз”�надає�посл��и

для НАСЕЛЕННЯ та�ОРГАНІЗАЦІЙ�м.�Києва:

1. Постачання� природно�о� �аз�� населенню,� промисловим,� ом�нально-поб�товим� та� іншим

споживачам��аз�.

2. Транспорт�вання�природно�о�і�нафтово�о��аз��розподільними�тр�бопроводами�(розподілення

�аз��із��азотранспортної�мережі).

3. Під�отова�та�надання�технічних��мов�на�підлючення�споживачів��аз��до��азових�мереж�міста

та��з�одження�і�еспертиза�проетів�на��азифіацію.

4. Розроба� проетно-ошторисної� до�ментації� на� �азифіацію� об’єтів� тисом�до� 1,2�Мпа,

елетрозахист�від�орозії,�омерційні�в�зли�облі���аз�.

5. Ремонт�та�повіра�поб�тових�і�промислових�лічильниів��аз�.

6. Здійснення�планової�та�позапланової�перевіри�в�злів�облі���аз��юридичних�та�фізичних�осіб

та�ін.

Додатов�� інформацію� ви�можете� знайти� на� сайті� www.kyivgaz.org.�До� �ва�и� відвід�вачів

сайт� —�інформація�про�ціни�і�тарифи�на��аз�та�посл��и,�новини�омпанії,�відповіді�на�поширені

запитання,�онтати�та�ба�ато�іншої�ціавої�інформації.

ВАТ�“Київ�аз”

Гр.�Б�тено�Володимир��Віторович�,

що�проживає�:�м.�Київ,�в�л.�Гри�орена,�58,

в. 41,�необхідно�7�травня�2008�ро��з’яви-

тись�на�10.00�до�Дарниць�о�о�районно-

�о�с�д��м. Києва�—�м.�Київ,�в�л.�Севас-

топольсьа,�7/13,�аб.�10�для��часті���с�-

довом��засіданні�по�цивільній�справі�за�по-

зовом�Б�тено�О.Д.�про�поділ�майна.

Наслідами�неяви�б�де�проведення

з’яс�вання�обставин���справі�на�підставі

доазів,�про�подання�яих�б�ло�заявлено

під�час�попередньо�о�с�дово�о�засідання.

Б�тено� В.В.� �� випад�� неяви� зо-

бов’язаний�повідомити�с�д�про�причини

неяви.

С�ддя�Щасна�Т.В.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�вили-
ає:�відповідачів�Ніолаєва�Ю.Д.,�Ніолаєва�Ю.Ю.,

Ніолаєв��Г.О.� (місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.

Червоноармійсьа,�33,�в.�4),�по�цивільній�справі

№�2-1430\08�за�позовом�Шведова�О.Ю.�до�Ніо-

лаєва�Ю.Д.,�Ніолаєва�Ю.Ю.,�Ніолаєвої�Г.О.,�тре-

тя�особа:�Відділ���справах��ромадянства,�мі�рації

та�реєстрації�фізичних�осіб�Печерсьо�о�РУ�ГУ�СВС

Ураїни�в�м.�Києві�про��с�нення�перешод�в�о-

рист�ванні�власністю�та�зняття�з�реєстраційно�о

облі�,�в�попереднє�с�дове�засідання,�яе�відб�-

деться�21�вітня�2008�ро�,�о�15.00,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Хрещати,�42-а,�аб.�36,�під��олов�-

ванням�с�дді�Умнової�О.В.

З�оп�блі�ванням�о�олошення�про�вили

відповідачі�вважаються�повідомленими�про�день,

час�та�місце�роз�ляд��справи�і�в�разі�неяви�до

с�д��справа�може�б�ти�роз�лян�та�за�їх�відс�т-

ності.

С�ддя�Умнова�О.В.

Повідомляємо,�що� б�ла� за��б-

лена�печата�Товариства�з�обме-

женою�відповідальністю�“Еоб�д”,

од�ЄДРПОУ�31482028,�що�знахо-

диться�за�адресою:�03148,�м.�Київ,

в�л.� Гната� Юри,� 9;� імн.� 414;

тел. 434-52-11.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Києва

вилиає� Медвідь� Наталію� Миолаївн�� в

с�дове� засідання,� призначене� на� 21� вітня

2008� ро�� на� 9.15,� в� зв’яз�� з� роз�лядом

цивільної� справи� за� позовом� ДП� “Центр

державно�о� земельно�о� адастр�� при

Державном�� омітеті� Ураїни� по� земельних

рес�рсах”� до� Медвідь� Наталії� Миолаївни

(остання�відома�адреса�проживання�—�м.�Київ,

пр.�Оболонсьий,�34,�в.�125)�про�стя�нення

забор�ованості�за�до�овором�позии.

В� разі� неяви� в� с�дове� засідання� справа

б�де�роз�лян�та�за�відс�тності�відповідача,�на

підставі�зібраних�по�справі�доазів.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошена,�2-Є,

аб.�21.�С�ддя�Яцено�Н.О.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсьа, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
О�р�жний�адміністративний�с�д�м. Киє-

ва�вилиає�Корнієна�Є�ора�Васильовича�я

третю� особ�� по� адміністративній� справі

№ 12/51� за� позовом�Мерхеж� Олени� Оле-

сандрівни�до�Бориспільсьої�районної�держав-

ної�адміністрації�Київсьої�області,� треті�осо-

би —� Управління� земельних� рес�рсів� Бо-

риспільсьо�о�район��Київсьої�області,�Желтов

Миола�Іванович,�Корнієно�Є�ор�Васильович,

Андрієвсьий�Олесандр�Павлович,�Андрієвсь-

а� Ірина�Володимирівна,�Пелюх�Оль�а�Ма-

симівна,� Пелюх� Володимир� Ед�ардович,

Гнідинсьа�сільсьа�рада�Бориспільсьо�о�рай-

он��Київсьої�області,�про�визнання�недійсним

та�сас�вання�державних�атів�про�право�влас-

ності�на�земельні�діляни���с�дове�засідання

на�18.04.08�на�09.35.

Останнє�відоме�місце�проживання�Корнієна

Є�ора� Васильовича:� м.� Київ,� в�л.� Північна,

б�д. 54-Г,�в.�132.

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Ви�маєте� право� подати� до� с�д�� доази.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна�4/6,�с�д-

дя�Цвір�н�Ю.І.
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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

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 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
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 989
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LILU, співач а:
— Справжній иянин їздить...

спочат на само аті, потім на «шиї
бать ів», а пізніше на том , на що
заробив! Хоча, врахов ючи «поп -
лярне розмноження» автомобілів
на доро ах Києва і, відповідно, за-
тори через зростання поп ляції,
підозрюю, що с оро ба ато хто за-
лишатиме свої машини на пар -
майданчи ах або идатиме де до-
ведеться і перес ватиметься за до-
помо ою нашо о славно о метро,
що д же заощадж є та ий цінний
нині час. Я віддаю перева тіль и
наземним видам транспорт , зо -
рема автомобілю — їждж на Mit-
subishi Lancer X.

Василь КОРЧОВИЙ, с льп-
тор:
— Справжній иянин їздить на

метро – це най оловніший вид
транспорт , і за ним майб тнє. Ко-

ли їд з Ліво о бере а і бач авто-
мобілі, отрі стоять пробці, то
радію, що мож швид о дістатися
до своєї творчої майстерні. У моїх
роботах немає транспортних мо-
тивів, переважно я звертаюся до
жіночих образів. Одна є с льпт -
ри, пов’язані з р хом, динамі ою.
Це Аврора, давньоримсь а бо иня
ран ової зорі.

Ірина ДАНИЛЕВСЬКА, дизай-
нер:
— Я мрію, щоб ияни їздили на

еле тромобілях, але по и що це
недост пно. У місті повинно
побільше б ти тролейб сів — е о-
ло ічно чисто о вид транспорт .
На шиї своїх бать ів мало хто їздить
— молодь нас ціл ом самостійна.
Велосипед – ціл ом зр чний і без-
печний вид транспорт , а на атері
завжди можна здійснити ч довий
романтичний р їз по Дніпр !

Ñïðàâæí³é êèÿíèí
¿çäèòü íà… 

Лев о ЛУК’ЯНЕНКО, народний деп тат У раїни,
ромадсь ий діяч:
— Зас дж вати потрібно тих, хто робить зло. Я вва-

жаю найбільшим злом, я е й досі залишається без ар-
ним, фальсифі ацію виборів 2004 році. Причетних до
цьо о людей слід по арати с воро, за відповідними
статтями Кримінально о оде с . А найбільшими зло-
чинцями нинішньо о дня, я на мене, є земельні рей-
дери. Уявляєте, люди працювали ро ами, отримали
за онний до мент на шмато землі, а сьо одні при-
їжджають я ісь діл и з підробленими до ментами і цю
землю забирають. Це явище через те стало масовим
по всій У раїні, що влада не ви он є своїх обов’яз ів і
не арає злочинців. Я би пор шни ів за он справед-
ливо зас дили, сьо одні ми б не мали та о о свавілля
в раїні.

Володимир КОРНИЛОВ, дире тор раїнсь о о
філіал Інстит т раїн СНД:
— Я б зас див раїнсь их політи ів за їхнє вічне

“мазепинство”. Ко о саме? Та переважн іль ість. Ця
“я ість” є для них пра тично типовою.

Зорян ШКІРЯК, деп тат Київради, фра ція “На-
ша У раїна”:
—Я мож давати хіба що моральн оцін вчин ам тієї

чи тієї людини. А с дитиме всіх Бо . Морально я ос дж ю
ба ато речей. С ажімо, нацизм чи ін візицію. Я мі би,
певно, сьо одні ос дж вати оле чи політичних опонентів,
але, адаю, ліпш оцін їхнім діям дад ть виборці.

Віталій ЮХИМЕНКО, поет:
— Господь з вами! Я миролюбний поет! С дити мо-

ж хіба що невірних др жин та чолові ів, я і під при-
риттям ночі чинять неподобства. Та ліпше не вдава-
тися в деталі. А та ож сіх безчесних — і роботодав-
ців, отрі платять низь і зарплатні, і виробни ів нея іс-
них товарів. А оли серйозно — то найбільше об рює
невиправдана а ресивність та споживаць е ставлення
до інших людей.

Êîãî á âè îñóäèëè?

Ó ñïðàâæíüîãî
êèÿíèíà
“Ìåðñåäåñà” íåìàº 
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

ìàðøðóòö³ — 41%
“Ìåðñåäåñ³” — 15%
“Òàâð³¿” – 15%
øè¿ ñâî¿õ áàòüê³â — 13%
ñêåéò-áîðä³ — 9%
âåëîñèïåä³ — 8%

Àäâîêàò Ìàðèíà
Ñîëîâéîâà â³äñòîþº
³ñòîðè÷íèé Êè¿â
Âîíà âåäå ñïðàâè ïðî íåçàêîííó çàáóäîâó
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Марина Соловйова — при-
ватний адво ат. Кіль а
останніх ро ів вона захи-
щає иян від свавілля не-
за онних заб довни ів.
Жін а вела справи по
Оле сандрівсь ій лі арні
(Жовтнева), б дмайданчи-

на в л. Олеся Гончара.
Нині займається Пейзаж-
ною алеєю. Каже, що хо-
ча й створено там пар ,
юридично справа дале о
ще не за інчена. Пред-
ставляти інтереси рома-
дян їй довірив Бло Лео-
ніда Черновець о о.

Ìàðèíà Ñîëîâéîâà íàðîäèëà-
ñÿ ó Ëèñè÷àíñüêó, ùî íà Ëóãàí-
ùèí³. Îäíàê îñòàíí³ ìàéæå 30
ðîê³â æèâå ó Êèºâ³. Êàæå, ùî â³ä-
÷óâàº öå ì³ñòî, ÿê ð³äíå, òà æèâå
éîãî ïðîáëåìàìè. Ïðàöþº âîíà
àäâîêàòîì ³ çàéìàºòüñÿ íåçàêîí-
íîþ çàáóäîâîþ.

Æ³íêà çäîáóëà äâ³ îñâ³òè.
Ñïî÷àòêó îïàíóâàëà ôàõ ³íæåíå-
ðà, à ïîò³ì îñâî¿ëà þðèñïðóäåí-
ö³þ â Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
åêîíîì³÷íîìó ³íñòèòóò³. Ìàº
ïðèâàòíó ïðàêòèêó. Îñòàíí³ äâà
ðîêè âåäå ñïðàâó ïðî Ïåéçàæíó
àëåþ.

“Ñâîãî ÷àñó ìåøêàíö³ äîâêî-
ëèøí³õ áóäèíê³â ç³áðàëè 1 200 ï³ä-
ïèñ³â ïðîòè çàáóäîâè ïðèëåãëî¿ òå-
ðèòîð³¿. Ïðîñèëè ñòâîðèòè òàì
ñêâåð àáî ïàðê,— ïðèãàäóº âîíà.—
Ïîò³ì ïî÷àëàñÿ ñóäîâà òÿãàíèíà.
Íèí³ ð³øåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñóäó ïðî çàáóäîâó âæå ñêàñîâàíî
çà êàñàö³ºþ ïðîêóðàòóðè. Ï³äñòà-
âîþ ñòàëî òå, ùî öå ³ñòîðè÷íå ì³ñ-
öå. Îäíàê ñïðàâó ïåðåäàíî äî

Îêðóæíîãî ñóäó íà ïîâòîðíèé ðîç-
ãëÿä”. Çà ñëîâàìè ïàí³ Ñîëîâéî-
âî¿, õî÷à íà ä³ëÿíö³ íåùîäàâíî âè-
ñàäèëè äåðåâà, êðàïêó â ñêàíäàë³
ñòàâèòè ùå çàðàíî. À âò³ì, ñïîä³-
âàºòüñÿ, ùî ñóä íàðåøò³ ïðèéìå
îñòàòî÷íå ð³øåííÿ. Ïðåäñòàâëÿòè
³íòåðåñè ëþäåé ¿é äîðó÷èâ Áëîê
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.

Êð³ì ö³º¿ ñïðàâè, àäâîêàò çàé-
ìàëàñÿ íåçàêîííîþ çàáóäîâîþ
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ (Æîâòíåâî¿) ë³-

êàðí³ òà áóäìàéäàí÷èêîì íà âóë.
Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 5/7.

Ó ñòîëèö³ Ìàðèíà Ñîëîâéîâà
æèâå ç ÷îëîâ³êîì. Ìàþòü êâàðòè-
ðó íà âóë. Âåëèê³é Æèòîìèðñüê³é.
Âèõîâóþòü ñèíà òà äîíüêó.

“ß á äóæå õîò³ëà, ùîá ó íàñòóï-
íèé ñêëàä Êè¿âðàäè ïðîéøëè ëþ-
äè, ÿê³ ïî-ñïðàâæíüîìó äáàòèìóòü
ïðî ³ñòîðè÷íå îáëè÷÷ÿ íàøîãî ì³ñ-
òà òà çáåð³ãàòèìóòü éîãî äëÿ ìàé-
áóòí³õ ïîêîë³íü”,— ìð³º àäâîêàò
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî, ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âäåííèé, 3—4 ì/ñ. Òåì-

ïåðàòóðà âäåíü +12...+16°Ñ, âíî÷³ +8...+12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó òåìïåðàòóðà +14...+16°Ñ, ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ êðà¿íè
+16°Ñ...+20°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð
ï³âäåííèé, 3—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+14°Ñ, âíî÷³
+9...+11°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Адво ат Марина Соловйова бореться з неза онною заб довою столиці.
Вона мріє, щоб до влади прийшли люди, я і збереж ть історичний центр для
нащад ів
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Ñïðàâæí³é êèÿíèí ¿çäèòü íà...


