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У КИЄВІ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ НОВИЙ
ТРАНСПОРТНИЙ ВУЗОЛ
Нова станція "Червоний х тір" допоможе
150 тисячам меш анців Дарниці

ÁÞÒ ïîêàçàâ êèÿíàì ñâîº
ñïðàâæíº îáëè÷÷ÿ
Ñóäîâèìè ð³øåííÿìè äîçâîëèëè çàáóäîâó Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³

Ì³ñüêà âëàäà ãîòóº ïîçîâè äî
ñóäó, ùîá çàõèñòèòè êèÿí â³ä íå-
çàêîííèõ çàáóäîâíèê³â. Ïðî öå
â÷îðà çàÿâèëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà: “Õî÷à
ó ñåðåäó Øåâ÷åíê³âñüêèé ñóä âè-
í³ñ óõâàëó íà êîðèñòü íåçàêîí-

íèõ çàáóäîâíèê³â Æîâòíåâî¿ ë³-
êàðí³, êè¿âñüêà âëàäà ìàº íàì³ð
ïðîéòè âñ³ ñóäîâ³ ³íñòàíö³¿, àáè
äîâåñòè êèÿíàì, ùî ïðàâäà íà ¿õ-
íüîìó áîö³. Àí³ ìàíäàò äåïóòàòà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, àí³ áóäü-ÿêà ³í-
øà ïîñàäà íå äàº ïðàâà íåõòóâà-

òè ³íòåðåñàìè êèÿí ³ âèñòóïàòè
ïðîòè ¿õí³õ çàêîííèõ âèìîã”.

Òàêîæ âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî
Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ óâ³â ó îìà-
íó âñ³õ àêòèâ³ñò³â, êîòð³ âèñòóïà-
þòü ïðîòè çàáóäîâè, çàïåâíèâøè,
í³áèòî ï³ñëÿ éîãî çâåðíåííÿ äî

çàáóäîâíèêà òåðèòîð³¿ Æîâòíåâî¿
ë³êàðí³ òîé â³äìîâèâñÿ â³ä ñâî¿õ
íàì³ð³â: “Êàíäèäàò ó ìåðè â³ä
ÁÞÒ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ óêîò-
ðå íàáðåõàâ êèÿíàì. Ó òîé ÷àñ,
êîëè â³í ãîâîðèâ ïðî â³äìîâó çà-
áóäîâíèêà â³ä âåäåííÿ áóä³âíèö-
òâà íà òåðèòîð³¿ Æîâòíåâî¿ ë³êàð-
í³, Êóðîâñüêèé â³äêðèòî â ñóä³
ï³äòâåðäèâ ïëàíè ùîäî ïîäàëü-
øî¿ çàáóäîâè ë³êàðí³. Ì³êñîì ç
áðåõí³ òà ñâîº¿ âèñîêî¿ ïîñàäè
Òóð÷èíîâ ïðèêðèâ îäíîãî ç íàé-
ñêàíäàëüí³øèõ êè¿âñüêèõ çàáó-
äîâíèê³â ³ ñâîãî êîëåãó-îäíîïàð-
ò³éöÿ â³ä ÁÞÒ”.

“Ìè ïðîäîâæóºìî îïðèëþä-
íþâàòè ñïèñêè âñ³õ çàáóäîâíèê³â
³ñòîðè÷íî¿ ÷àñòèíè Êèºâà, ÿê³ õî-
âàþòüñÿ çà ìàíäàòîì äåïóòàòà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè àáî íàìàãàþòüñÿ

ñõîâàòèñÿ çà ìàíäàòîì äåïóòàòà
Êè¿âðàäè. Êèÿíè çíàòèìóòü ïî-
³ìåííî òèõ, õòî íà ì³ñö³ äèòÿ÷èõ
ìàéäàí÷èê³â, ñêâåð³â ³ ïàðê³â âå-
äå åë³òíå áóä³âíèöòâî”,— çàïåâ-
íèëà âîíà.

Íàãàäàºìî, ùî íåçàêîíó çàáó-
äîâó Îëåêñàíäð³¿âñüêî¿ ë³êàðí³
(Æîâòíåâà) ïðîâîäèòü êîìïàí³ÿ
“Æèòëîáóä”, ãåíåðàëüíèì äèðåê-
òîðîì ÿêî¿ º äåïóòàò â³ä ÁÞÒ
²âàí Êóðîâñüêèé. Ä³ëÿíêó íà ì³ñ-
ö³ ïîõîâàíü ëþäåé, ÿê³ ïîìåðëè
â³ä ÷óìè òà ñèá³ðêè, âèä³ëèëà
êîìïàí³¿ ïîïåðåäíÿ âëàäà. Ñèòó-
àö³ÿ ç çàáóäîâîþ ë³êàðí³ ìàéæå
ïîâòîðþº ñêàíäàë íà Ïåéçàæí³é
àëå¿. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, äî îáîõ çà-
áóäîâ ïðè÷åòíèé áþò³âåöü Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ, ÿêèé íàðàç³ õî-
÷å ñòàòè ìåðîì Êèºâà
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Попри спроби відновити б дівництво ба атоповерхів и Жовтневій лі арні через с ди, місь а влада запевнила иян, що цьо о не доп стить
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що Шевчен івсь ий с д виніс хвал на ористь заб довни ів
Оле сандрівсь ої (Жовтневої) лі арні. На адаємо: звести ба атоповерхів вприт л
до орп с на місці олишньо о захоронення нама ається деп тат-бютівець Іван К -
ровсь ий. Уже не перший місяць ияни чинять цьом опір. Відмінити неза онний
землевідвід на території лі арні пообіцяли представни и бло Леоніда Черновець-
о о. Заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а запевнила, що столична влада ото-
ва задля цьо о пройти всі с дові інстанції. Вона та ож ви рила брехню Оле сандра
Т рчинова, я ий обіцяв припинити роботи на с андальній ділянці.
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Êîì³ñ³ÿ Ïðåçèäåíòà 
íå âèÿâèëà ïîðóøåíü

Ïðåçèäåíòñüêà êîì³ñ³ÿ çàâåðøèëà ñëóæáî-
âå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÊÌÄÀ ³ íå
âèÿâèëà ñèñòåìíèõ ïîðóøåíü. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Ðåçóëüòàòè ðî-
áîòè êîì³ñ³¿ çàñâ³ä÷èëè, ùî Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé âèêîíóº ñâî¿ îáîâ’ÿçêè ÷åñíî. Òðå-
áà, ùîá ïðèïèíèëè âñ³ëÿê³ ñïåêóëÿö³¿ é ³í-
òðèãè, ÿê³ âçÿëè íà îçáðîºííÿ áåçâ³äïîâ³-
äàëüí³ ïîë³òèêè â ïåð³îä âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
â ñòîëèö³”,— ñêàçàâ ïàí Æóðàâñüêèé. Íàãà-
äàºìî, ùî ó â³âòîðîê Â³êòîð Þùåíêî ñêà-
ñóâàâ Óêàç ïðî â³äñòîðîíåííÿ Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî â³ä âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü

Òðè äí³ êèÿíè íàâîäèòèìóòü
÷èñòîòó â ñâîºìó ì³ñò³

Â³ä ñüîãîäí³ ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â êèÿíè
ìîæóòü âçÿòè àêòèâíó ó÷àñòü ó âïîðÿäêóâàí-
í³ ñâî¿õ äâîð³â, áóäèíê³â òà ñêâåð³â ó ðàìêàõ
âåñíÿíî¿ òîëîêè. Äîëó÷èòèñÿ äî îçåëåíåííÿ
òà î÷èùåííÿ ñòîëè÷íî¿ çåìë³ âñ³õ êèÿí òà
ïîë³òèê³â çàïðîñèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. “Îäíå ç ïð³îðèòåòíèõ çàâ-
äàíü êè¿âñüêî¿ âëàäè – öå çðîáèòè íàøó ñòî-
ëèöþ íàéêðàñèâ³øèì òà êâ³òó÷èì ì³ñòîì ó
ñâ³ò³. Ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ìè ñåðéîçíî çàé-
ìàºìîñÿ áëàãîóñòðîºì âóëèöü ³ ïîäâ³ð’¿â
Êèºâà ³ çàêëèêàºìî âñ³õ ï³äêëþ÷èòèñÿ äî
öüîãî ïðîöåñó. ß ðîçïîðÿäèâñÿ, ùîá ó ðî-
áîò³ ùîäî ïðèáèðàííÿ ³ áëàãîóñòðîþ ñòî-
ëèö³ âçÿëè ó÷àñòü âñ³ ÷èíîâíèêè ì³ñòà. ß ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ÷åñí³ ³ ÷èñò³ âèáîðè ïîâèíí³
ïðîéòè â ÷èñòîìó Êèºâ³, ³ çàêëèêàþ âñ³
ïîë³òè÷í³ ñèëè âèéòè íà ïðèáèðàííÿ ñòî-
ëèö³ â³ä ñì³òòÿ”, — çàÿâèâ â³í. Âæå ÷åòâåð-
òèé äåíü ïîñï³ëü ó Êèºâ³ òðèâàº àêö³ÿ “Â³ä
ñì³òíèê³â äî êâ³òíèê³â”, ó ðàìêàõ ÿêî¿ â óñ³õ
ðàéîíàõ ñòîëèö³ ë³êâ³äóþòü çâàëèùà. Î÷èñ-
òèòè ì³ñòî ïëàíóþòü äî Äíÿ Êèºâà

Íà âèõ³äíèõ â³äáóäåòüñÿ 
10 ÿðìàðê³â

Ñüîãîäí³ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà
âóë. Äîâæåíêà, 6 â³äáóâàòèìåòüñÿ âæå òðà-
äèö³éíèé äëÿ Êèºâà ÿðìàðîê ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ïðîäóêò³â. Â³í ñòàíå ñâîºð³ä-
íèì ñòàðòîì — óæå íàñòóïíîãî äíÿ ÿðìàð-
êè ïðîâåäóòü â ³íøèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³. Çîê-
ðåìà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ïðîäóêòàìè
òîðãóâàòèìóòü íà âóëèö³ Ïàíüê³âñüê³é, à â
Äàðíèöüêîìó — íà Ðåâóöüêîãî òà Ðóäåíêà.
Ïðî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ ìåøêàíö³â ³íôîð-
ìóâàëè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ïðîäóêö³þ
ðåàë³çîâóþòü çà ö³íîþ, ùî íà 10—15% íèæ-
÷à, í³æ ó òîðãîâåëüíèõ ìåðåæàõ òà íà ðèí-
êàõ ì³ñòà. “Ïîêàçîâî, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì
ðàçîì ³ç ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ïðåäñòàâ-
ëÿþòü øèðîêèé àñîðòèìåíò ³ ñóâåí³ðíî-ïî-
äàðóíêîâèõ òà ãàëàíòåðåéíèõ âèðîá³â”,—
ñêàçàëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. Ç ïî÷àòêó ðîêó â ñòîëèö³ ïðî-
âåëè âæå 56 ÿðìàðê³â. Ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³
2008 ðîêó çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïëàíó-
þòü âëàøòóâàòè ùå 47

Â³äøêîäîâóâàòè ïîäàòêè 
ñòàíå ïðîñò³øå

Ç ïåðøîãî òðàâíÿ â Êèºâ³ çàïðàöþº ñïðî-
ùåíèé ìåõàí³çì â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà
äîäàíó âàðò³ñòü. Ïðè öüîìó ïðîöåñ çâ³òíî-
ñò³ ï³äïðèºìñòâ â³äáóâàòèìåòüñÿ â åëåêòðîí-
íîìó âèãëÿä³. Â ÄÏÀ çàïåâíÿþòü, ùî öå çáå-
ðåæå ÷àñ òà íåðâè ÿê ï³äïðèºìö³â, òàê ³ ïî-
äàòê³âö³â. Íà îáë³êó â ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿
Êèºâà ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïî-
äàòê³â ïåðåáóâàº 231 ï³äïðèºìñòâî. Äîãîâ³ð
íà åëåêòðîííó çâ³òí³ñòü óêëàäåíî ³ç 116, àëå
êîðèñòóþòüñÿ òàêîþ ìîæëèâ³ñòþ ëèøå 102
ï³äïðèºìñòâà. Ñïðîùåíà ïðîöåäóðà ñòîñó-
âàòèìåòüñÿ ëèøå òàêèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðà-
öþþòü ñòàá³ëüíî ³ ìàþòü ÷³òêî âèçíà÷åí³ ï³ä-
ñòàâè äëÿ â³äøêîäóâàííÿ

Àíîíñ
Сьо одні о 13.00 на сайті азети “Хрещати ”

за підтрим и тижневи а “У раїнсь а столиця”
відб деться інтернет- онференція з Валерієм
Коновалю ом. Член Комітет Верховної Ради
У раїни з питань бюджет розповість, на що
реально витрачають ошти, за ладені в олов-
ном фінансовом до менті раїни. Запитан-
ня можна надсилати на сайт азети за адресою:
http://kreschatic.kiev.ua/chat

Äàðíè÷àíàì ïîëàãîäÿòü
çíîøåíå æèòëî
Êàï³òàëüí³ ðåìîíòè ïîîá³öÿëè ïðîâåñòè äî ê³íöÿ ðîêó

Ó â³âòîðîê ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé òðàäèö³éíî çóñòð³âñÿ ç êèÿíà-
ìè äëÿ îáãîâîðåííÿ ¿õí³õ ïðîáëåì. Ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ìåðîì îñîáèñòî çìîãëè
ïîíàä 20 ëþäåé. Ùå 58 æèòåë³â ñòîëèö³
âèñëîâèëè ñâî¿ ïðîõàííÿ ïèñüìîâî.

Ïîíàä 10 çâåðíåíü ñòîñóâàëèñÿ áëàãî-
óñòðîþ. Êèÿíè ïðîñÿòü ïîñïðèÿòè ðåìîí-
òó ï³ä’¿çä³â, ë³ôò³â, äàõ³â, à òàêîæ âèâå-
çåííþ ñì³òòÿ ç ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.
Ïðèì³ðîì, Íàä³ÿ Ñèäîðê³íà ç Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó ïîñêàðæèëàñÿ, ùî äèòÿ-
÷èé ìàéäàí÷èê á³ëÿ ¿õíüîãî áóäèíêó íå

ðåìîíòóâàëè ìàéæå 30 ðîê³â. Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé äîðó÷èâ îáñòåæèòè âñ³ ïðîá-
ëåìí³ ì³ñöÿ òà âèä³ëèòè êîøòè íà óñóíåí-
íÿ íåäîë³ê³â. Çà äîðó÷åííÿì ìåðà ê³ëü-
êîì êèÿíàì âñòàíîâëÿòü ë³÷èëüíèêè ãà-
ðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè. Äâàíàäöÿòü ëþ-
äåé ïðîñÿòü äîïîìîãòè ãðîøèìà íà ë³êó-
âàííÿ.

Äîñèòü àêòóàëüíèìè ñòàëè äîðîæíüî-
òðàíñïîðòí³ ïèòàííÿ. Íà íåðåãóëüîâàíî-
ìó ïåðåõðåñò³ íà ïåðåòèí³ âóëèöü Äîâíàð-
Çàïîëüñüêîãî òà Á³ëîðóñüêî¿ ïðîñÿòü
âñòàíîâèòè ñâ³òëîôîð, à á³ëÿ äèòñàäêà íà

âóë. Ìàòèê³íà, 5 — âñòàíîâèòè “ëåæà÷î-
ãî ïîë³öåéñüêîãî”. Ø³ñòü çâåðíåíü ñòî-
ñóâàëîñÿ ïîë³ïøåííÿ ðîáîòè òðàíñïîðòó
(çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ìàøèí òà çìåíøè-
òè ³íòåðâàëè î÷³êóâàííÿ). Îëüãà Êèÿøêî
ç Äàðíèö³ ïîñêàðæèëàñÿ òàêîæ ç öüîãî
ïðèâîäó: “Àâòîáóñ ¹ 70 ¿çäèòü ð³äêî, ÷å-
êàòè òðåáà ìàéæå ãîäèíó. À ìàðøðóòêà
äîðîãî êîøòóº”.

Ì³ñüêèé ãîëîâà äîðó÷èâ ïðîô³ëüíèì
óïðàâë³ííÿì âèâ÷èòè ìîæëèâîñò³ âèð³-
øåííÿ çãàäàíèõ ïèòàíü òà çàäîâîëüíèòè
ïðîõàííÿ êèÿí ó íàéêîðîòøèé òåðì³í.
Äî ñëîâà, ìàéæå 40% çâåðíåíü ç ìèíó-
ëî¿ çóñòð³÷³ ç ìåðîì íà ñüîãîäí³ óæå çà-
äîâîëåí³. Ëþäìèë³ Ñëîáîäñüê³é, ÿêà íå
ìàëà ãðîøåé íà ë³êóâàííÿ ãåïàòèòó Ñ,
ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ âèä³ëåíî 85 òèñ.
ãðí. Êîøòè ïåðåðàõîâàíî â ì³ñüêó ë³êàð-
íþ íà ìåäèêàìåíòè. Ï’ÿòüîì çàÿâíèêàì
ïðîâîäÿòü çàì³íó ãàçîâèõ ïëèò. À íà ïðî-
õàííÿ Ñîô³¿ Øâåäîâî¿ ç Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó á³ëÿ ¿¿ áóäèíêó âñòàíîâëåíî ëà-
âî÷êè. ²íôîðìàö³þ ùîäî ðåøòè ïðîõàíü
òàêîæ îïðàöüîâóþòü

Ëþäìèëà Ñëîáîäñüêà îòðèìàëà
85 òèñ. ãðí íà ë³êóâàííÿ
Ïî äîïîìîãó æ³íêà îñîáèñòî çâåðòàëàñÿ äî Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мер Києва Леонід Черновець ий провів традиційн з стріч з ияна-
ми. Він ознайомився з 78 зверненнями про допомо . Більшість із
них стос валася матеріальної допомо и та бла о строю. На з стрічі
та ож оприлюднили дані про ви онання мин лих прохань. Та , п’я-
тьом малозабезпеченим сім’ям замінили плити, ще одній жінці ви-
ділили 85 тис. рн на лі вання та меди аменти.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора перший заст п-
ни олови столичної
держадміністрації Ана-
толій Гол бчено пере-
вірив стан житлових
б дин ів Дарниць о-
м районі. Виявилося,
що пра тично всі вони
потреб ють оновлен-
ня. Дещо вдасться за-
мінити вже до Дня Ки-
єва, с ладніші ремон-
ти завершать до інця
нинішньо о ро . Зо -
рема на в л. Де аб-
ристів замінять фасад,
на в л. Вербиць о о,
11 — тепломережі, а
на в л. Бажана, 9 —
еле тромережі.

Õî÷à çà àäðåñîþ âóë. Äå-
êàáðèñò³â, 19 ïåðåäáà÷àëîñÿ
ïåðåâ³ðèòè ñòàí ëèøå îäíî-
ãî æèòëîâîãî áóäèíêó, ìåø-
êàíö³ ñóñ³äí³õ äåñÿòèïîâåð-
õ³âîê çàïðîøóâàëè ïåðåâ³ðÿ-
þ÷èõ â³äâ³äàòè ³ ¿õ. Îäí³ äÿ-
êóâàëè, ³íø³ ðîçïîâ³äàëè ïðî
íåäîë³êè â ðîáîò³ ÆÅÊó.
“Ñïàñèá³, ùî ïðè¿õàëè. Íà-
ïåðåäîäí³ âàøîãî â³çèòó õî÷
ëàìïî÷êè â ï³ä’¿çäàõ âêðóòè-
ëè òà âñòàíîâèëè íîâ³ êîí-
òåéíåðè,— ïîä³ëèâñÿ ì³ñöå-
âèé ñòàðîæèë ä³ä Àíàòîë³é.—
×àñò³øå á ïðè¿çäèëè, òî é
ëàä áè áóâ”.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî í³êîìó
íå â³äìîâèâ, ïîáóâàâ ó âñ³õ
áóäèíêàõ, íàâ³òü íå ïåðåäáà-
÷åíèõ ïðîãðàìîþ îá’¿çäó. Òî-
ìó ïåðåâ³ðêà, ïîïðè äð³áíèé
äîù, äåùî çàòÿãëàñÿ. “Âñ³
áóäèíêè îäðàçó íå â³äðåìîí-
òóºìî. Ïåðåâ³ðêà ïîêàçóº,

ùî á³ëüø³ñòü ³ç íèõ â íåçà-
äîâ³ëüíîìó ñòàí³,— ïîÿñíþ-
âàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.—
Àëå âñ³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ
áóäåìî ðîçâ’ÿçóâàòè, ïðè÷î-
ìó â êîìïëåêñ³”. Íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäè-
ìèð Ñòîðîæåíêî â³äïîâ³â,
ùî ó áóäèíêó íà âóë. Äåêàá-
ðèñò³â, 19 ïåðåäáà÷åíî â³ä-
ðåìîíòóâàòè ôàñàä, ïîëàòà-
òè ïîêð³âëþ. Ìåøêàíö³ æ
îäðàçó íàçâàëè ùå ç äåñÿòîê
íåäîë³ê³â, çîêðåìà ñòîñîâíî
ïåðåïðîô³ëþâàííÿ äèòÿ÷î¿
êîëÿñî÷íî¿ íà ïåðøîìó ïî-
âåðñ³, ÿêó çäàëè â îðåíäó, íå-
â³äðåìîíòîâàí³ ï³ä’¿çäè òî-
ùî. Ïàí Ãîëóá÷åíêî ïîáóâàâ

òàêîæ ³ ó ÷îòèðüîõ ñóñ³äí³õ
áóäèíêàõ. Ó îäíîìó ç íèõ
ïîòð³áíî ì³íÿòè ë³ôò, â ³í-
øîìó — ðåìîíòóâàòè ï³äâàë.
À â ò³é äåñÿòèïîâåðõ³âö³, ÿêà
ìàº òð³ùèíó â ñò³í³, ðîçïî-
ðÿäèâñÿ íåãàéíî ñòâîðèòè
ðîáî÷ó ãðóïó ç âèâ÷åííÿ ïè-
òàííÿ.

Çà ³íøîþ àäðåñîþ — âóë.
Ðåâóöüêîãî, 11, äå ìåøêàþòü
ïåðåâàæíî ÷îðíîáèëüö³,
ïðîáëåì íå ìåíøå. Àëå âñå
æ ³ äàõ òóò â³äðåìîíòóâàëè, ³
çîâí³øí³é âèãëÿä áóä³âëÿ ìàº
çíà÷íî êðàùèé â³ä ïîïåðåä-
íüî¿. Òóò êîìóíàëüíèêè äî
ê³íöÿ ðîêó çàì³íÿòü òåïëî-
ìåðåæ³, â³äðåìîíòóþòü ñïîð-
òèâíèé ìàéäàí÷èê.

Ó äâîð³ áóäèíêó íà âóë.
Áàæàíà, 9 ÿêðàç çàê³í÷óâàëè
ìîíòàæ ñó÷àñíîãî äèòÿ÷îãî
ìàéäàí÷èêà, òîæ ìåøêàíö³,
îñîáëèâî ìîëîä³ ìàìè âè-
ñëîâèëè ïåðåâ³ðÿþ÷èì ñëî-
âà âäÿ÷íîñò³. Ïàðàäí³ áóä³â-
ë³ í³÷èì ïðàêòè÷íî íå â³ä-
ð³çíÿëèñÿ â³ä ñâî¿õ “êîëåã”.
Òóò çà âñþ ³ñòîð³þ ³ñíóâàí-
íÿ äåñÿòèïîâåðõ³âêè çä³éñíå-
íî ëèøå îäèí êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, õî÷à ìàëî áóòè âæå
ï’ÿòü. Òà é ë³ôò ïîòðåáóº
ñåðéîçíî¿ ìîäåðí³çàö³¿. Ñòî-
ñîâíî ï³äéîìíèêà, òî éîãî
ïîëàãîäÿòü. À äî ê³íöÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó ó áóäèíêó
ïîâí³ñòþ çàì³íÿòü çíîøåí³
³íæåíåðí³ ìåðåæ³

Анатолій Гол бчен о запевнив жильців, що влада все тримає на онтролі
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Ó÷îðà îäðàçó ê³ëüêà ïîë³òèê³â
ð³çêî ðîçêðèòèêóâàëè íèí³øíþ
âèáîð÷ó ñèñòåìó. Çîêðåìà, êàí-
äèäàò íà ïîñàäó ìåðà Âàäèì
Ãëàä÷óê ââàæàº, ùî çàïðîâàäæåí-
íÿ ïðîïîðö³éíî¿ ñèñòåìè âèáîð³â
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ íåãàòèâíî
âïëèíóëî íà ÿê³ñòü äåïóòàòñüêî-
ãî êîðïóñó. “Ï³ñëÿ âïðîâàäæåí-
íÿ ïàðò³éíèõ ñïèñê³â ìè áà÷èìî,

ùî íà ñüîãîäí³ ïåðøà ï’ÿò³ðêà öå
â³äîì³, ðîçêðó÷åí³, ðîçï³àðåí³ ëþ-
äè, à äàë³ éäóòü “á³çíåñþêè”, ÿê³
êóïóþòü ì³ñöÿ â öèõ ïàðò³éíèõ
ñïèñêàõ”, — îáóðåíèé êàíäèäàò.
Òå, ùî ïîÿâà â³äîìèõ îáëè÷ ó
ïåðøèõ ï’ÿò³ðêàõ ÷àñòî º ëèøå
ñïîñîáîì îáäóðþâàííÿ åëåêòîðà-
òó, âèçíàþòü ³ â Êîì³òåò³ âèáîðö³â
Óêðà¿íè. “Öå ìàº âèãëÿä ïåâíî-

ãî “íàäóâàòºëüñòâà”, îáìàíó âè-
áîðö³â. Òîìó ùî ï³ä òàêîþ ãàð-
íîþ îáãîðòêîþ ìè îáèðàºìî ëþ-
äåé, ÿê³ Êèºâîì íå çàéìàòèìóòü-
ñÿ”, — ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ïðåñ-
ñåêðåòàð Êîì³òåòó âèáîðö³â Óê-
ðà¿íè Îëåêñàíäð ×åðíåíêî. 

Òàêòèêà, êîëè â³äîì³ ïîë³òèêè
ïðèêðèâàþòü ñâî¿ìè îáëè÷÷ÿìè
á³çíåñìåí³â ³ç ñóìí³âíîþ ðåïó-
òàö³ºþ, áóëà ñïîâíà âèïðîáóâàíà
ïðîâ³äíèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè
íà âèáîðàõ 2006 ðîêó ÿê äî ïàð-
ëàìåíòó, òàê ³ äî Êè¿âðàäè. Òîä³
ñåðåä íàéàêòèâí³øèõ òîðãîâö³â
ìàíäàòàìè åêñïåðòè íàçèâàëè
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ïîäåéêó-
âàëè, ùî íà ìèíóë³é êàìïàí³¿ âå-
ëè÷åçíèé ñòàòîê çàðîáèâ ñîá³
î÷³ëüíèê êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ÁÞÒó Àíàòîë³é Ñåìèíîãà. Öüî-
ãîð³÷ éîãî â³ä ôîðìóâàííÿ ñïèñê³â
“â³äëó÷èëè”. Ïðîòå, ÿê ñòâåðäæóº
êîëèøí³é ñîðàòíèê Þë³¿ Òèìî-
øåíêî Ìèõàéëî Áðîäñüêèé, â³ä
öüîãî ìàëî ùî çì³íèëîñÿ. “ÁÞÒ

ïðîäàº ì³ñöÿ â ñïèñêó! Äèâ³òüñÿ:
“Âåëèêà êèøåíÿ” â ñïèñêó, Êó-
ðîâñüêèé ñüîãîäí³ â ñïèñêó, Ñåí-
÷óê ó ñïèñêó ³ òàê äàë³”, — çàÿâèâ
ïàí Áðîäñüêèé. Ïðè÷îìó, çà äàíè-
ìè ïîë³òèêà, ì³ñöÿ ó ñïèñêó ïðî-
äàº îñîáèñòî íàðîäíèé äåïóòàò
Áîãäàí Ãóáñüêèé. À êîøòóº òåïëå
êð³ñëî ó Êè¿âðàä³ 5 ì³ëüéîí³â äî-
ëàð³â. Õî÷à, ïåðåêîíàíèé ïàí
Áðîäñüêèé, òàêèì ìåòîäîì ïîïîâ-
íåííÿ ïàðò³éíèõ êàñ íå ãðåáóþòü
³ äåÿê³ ³íø³ ïàðò³¿. Îäèí ³ç ë³äåð³â
ÂÃÎ “Ãðîìàäñüêà êîìïàí³ÿ ÏÎ-
ÐÀ” Àíäð³é Þñîâ ó÷îðà âèçíàâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ì³ñöÿ â ñïèñêàõ
ñïðàâä³ ïðîäàþòü çà ñóìè â³ä 
òðüîõ äî ï’ÿòè ì³ëüéîí³â äîëàð³â,
çàëåæíî â³ä òîãî, ÷è öå ì³ñöå
óìîâíî ïðîõ³äíå ÷è àáñîëþòíî
ïðîõ³äíå. 

ßê âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ âèäàííþ,
îçâó÷åí³ øàëåí³ öèôðè ö³ëêîì
â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Ì³í³ìàëü-
íà ñóìà, çà ÿêó ìîæíà “âñòðèáíó-
òè” ó ïîòÿã, ùî ¿äå äî çàëè Êè¿âðà-

äè, ñòàíîâèòü 1 ì³ëüéîí äîëàð³â.
Çà ö³ êîøòè ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè
íà ì³ñöå ó äðóã³é äåñÿòö³ íå íàéàâ-
òîðèòåòí³øîãî ñåðåä êèÿí áëîêó.
Òîáòî “³íâåñòîðó” 25 òðàâíÿ äîâå-
äåòüñÿ äîáðÿ÷å ïîíåðâóâàòè — àä-
æå ãàðàíò³¿ ïðîõîäæåííÿ äî ì³ñüê-
ðàäè íåìàº æîäíî¿. À îñü óæå çà
3 — 5 ì³ëüéîí³â ö³ëêîì ìîæíà
ïðåòåíäóâàòè íà ì³ñöå ó ïðîõ³äí³é
÷àñòèí³ “ïðåñòèæíîãî” áëîêó. Çà
äàíèìè “Õðåùàòèêà”, öüîãî 
ðîêó îñíîâí³ áàæàþ÷³ ïðèä-
áàòè ìàíäàò — öå ïðåäñòàâíèêè
áóä³âåëüíîãî á³çíåñó. Ò³, õòî
â³ääàº ïåðåâàãó íåçàêîííîìó àáî
íàï³âçàêîííîìó áóä³âíèöòâó ó
ñòîëèö³. Î÷³êóâàòè â³ä òàêèõ “íà-
ðîäíèõ îáðàíö³â” ïë³äíî¿ ðîáîòè
íà êîðèñòü ì³ñòà, çâè÷àéíî æ,
ãîä³. Òîæ âèáîðöåâ³ âàðòî äîáðÿ-
÷å çàìèñëèòèñÿ, ÷è âàðòî ãîëîñó-
âàòè çà áëîêè, äå çà çíàéîìèìè
îáëè÷÷ÿìè ïóáë³÷íèõ ïîë³òèê³â
õîâàþòüñÿ îñîáè â³äîì³ õ³áà ùî
ñë³ä÷èì ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè

Òèìîøåíêî íå çàðåºñòðóâàëè 
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ 
“Õðåùàòèê” 

Учора місь ий тервиборч-
ом продовжив
реєстрацію андидатів на
посад місь о о олови.
За альна іль ість тих,
хто вже отримав мандат,
по и що не д же значна.
Дея им претендентам
ТВК відмовляє через не-
належне оформлення до-
ментів. Та, я що ви-

борч ом ер ється норма-
ми за он , то ияни ви-
ма ають зняти дея их
андидатів за незадовіль-
н робот на попередній
посаді.

ßê ïîâ³äîìèëà â÷îðà “Õðåùà-
òèêó” êåð³âíèê Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ÒÂÊ Ãàëèíà Á³ëèê, íàðàç³ ç³
142 ïðåòåíäåíò³â íà êð³ñëî
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè çà-
ðåºñòðîâàíî ëèøå 41. Ïðîòå
äîñòðîêîâ³ âèáîðè ó ñòîëèö³ ìà-
þòü âñ³ øàíñè ïîáèòè ðåêîðäè
íå ò³ëüêè çà ê³ëüê³ñòþ ïðåòåí-
äåíò³â íà ïîñàäó ñòîëè÷íîãî ìå-
ðà, à é çà ê³ëüê³ñòþ “äâ³éíèê³â”.
Êèÿíè, ÿê³ ïðèéäóòü íà ä³ëü-
íèö³ 25 òðàâíÿ, çìîæóòü ïîáà-
÷èòè ñåðåä êàíäèäàò³â äî
Êè¿âðàäè ê³ëüêà îäíîôàì³ëüö³â.
ßêùî äî òåçêè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ÷åðãà ùå íå ä³éøëà, òî
ÒÂÊ âæå çàðåºñòðóâàëà äâîõ
êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè ì³ñüêî¿
ðàäè çà ñïèñêîì áëîêó… Îìåëü-
÷åíêà Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðî-
âè÷à, êîòðèé º îäíîôàì³ëüöåì
åêñ-ìåðà ñòîëèö³. À îñü ë³äåðîâ³
áëîêó “Óêðà¿íñüêèé ïðîðèâ”
Â³ð³ Òèìîøåíêî ïîùàñòèëî
ìåíøå. Âîíà õîò³ëà áàëîòóâàòè-
ñÿ íà ïîñàäó ìåðà, àëå ¿é â³äìî-
âèëè ó ðåºñòðàö³¿ ÷åðåç íåíà-
ëåæíå îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â. 

Ïàêåò äîêóìåíò³â çäàâ äî ÒÂÊ
³ ïðåòåíäåíò íà ïîñàäó ìåðà ãî-
ëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Ïèëèïè-
øèí. À âò³ì, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ,
ñòàâëåííÿ äî íüîãî ó ìåøêàíö³â

ðàéîíó äâîçíà÷íå. Ó÷îðà íàðîä-
íå íåâäîâîëåííÿ ðàéîííèì
êåð³âíèêîì âèëèëîñÿ ï³ä ñò³íè
ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿. Ê³ëüêà ñîòåíü
“øåâ÷åíê³âö³â” ïðèéøëè òóäè ç
ïëàêàòàìè, íàïèñè íà ÿêèõ çâè-
íóâà÷óâàëè ïàíà Ïèëèïèøèíà
òà éîãî á³çíåñ-ïàðòíåð³â ó âèñå-
ëåíí³ çà ìåæ³ ðàéîíó òèñÿ÷ êè-
ÿí. Íåçàäîâîëåí³ âîíè é ãîñïî-
äàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñâîãî
êåð³âíèêà – ââàæàþòü, ùî òîé
çàáàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿº âëàñíî-
ìó ï³àðó, çàáóâàþ÷è ïðî ïðîá-
ëåìè æèòåë³â. Îáóðåí³ ì³òèíãó-
âàëüíèêè êðè÷àëè: “Ïèëèïè-
øèíó – ãàíüáà!” Çà ãó÷í³øèé
ñóïðîâ³ä â³äïîâ³äàëà ìîëîäü,

ÿêà ïðèíåñëà ï³ä ñò³íè ìåð³¿
çàë³çí³ êàí³ñòðè. 

Çà ñëîâàìè îäí³º¿ ç ìîëîäèõ
ó÷àñíèöü àêö³¿ Îëüãè Ðÿáêî, ìå-
òà ì³òèíãó — ïðèâåðíóòè óâàãó
ãðîìàäñüêîñò³ é ñòîëè÷íî¿ âëàäè
äî ïðîáëåì Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó. “Ìè äóæå íåâäîâîëåí³
ä³ÿìè Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà òà
éîãî êîìàíäè, — ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó” ä³â÷èíà. — ß îäíà
ç òèõ, êîãî çìóñèëè âè¿õàòè ç
ð³äíîãî Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó. Íàø áóäèíîê á³ëÿ Ïàëàöó
ñïîðòó áóâ äóæå ñòàðèì, ³ ðàéîí-
íà âëàäà çàïðîïîíóâàëà ïåðå¿õà-
òè íà Ïîçíÿêè. Ìè êóïèëèñÿ íà
ãàðí³ îá³öÿíêè. Àëå ðåàëüí³ñòü

âèÿâèëàñÿ ³íøîþ: êâàðòèðà âè-
ÿâèëàñÿ ùå â ã³ðøîìó ñòàí³. Äî-
âåëîñÿ âèòðàòèòè êóïó ãðîøåé
íà ðåìîíò, çàë³çòè â áîðãè. Òå-
ïåð ìîÿ ìàìà çìóøåíà ¿õàòè íà
çàðîá³òêè çà êîðäîí”, — ðîç-
ïîâ³ëà ó÷àñíèöÿ ï³êåòó. 

Ðîáîòîþ Â³êòîðà Ïèëèïèøè-
íà íåâäîâîëåíèé ³ êèÿíèí Áî-
ðèñ Ñàõíî. Íà éîãî äóìêó,
þðèñò Ïèëèïèøèí ïîðóøóº
íîðìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, áî
é äîòåïåð íå çäàâ ìàíäàòà íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà. Ïàí Ñàõíî íå
ðîçóì³º: ÷îìó Â³êòîð Ïèëèïè-
øèí áàëîòóºòüñÿ íà ìåðà ñòî-
ëèö³. Àäæå øàíñè íà ïåðåìîãó
â íüîãî íåçíà÷í³. Ñòóäåíò Âîëî-

äèìèð ñïåö³àëüíî ïðèéøîâ íà
ì³òèíã, àáè ï³äòðèìàòè ìåø-
êàíö³â ð³äíîãî ðàéîíó. Õëîïöåâ³
íå ïîäîáàºòüñÿ, ùî ñì³òòÿ âèâî-
çÿòü íåâ÷àñíî, ùî íå ïðàöþþòü
ë³ôòè â áóäèíêàõ. “ßêùî Â³êòîð
Ïèëèïèøèí íå ìîæå íàâåñòè
ëàäó â ðàéîí³, òî ÷è çìîæå â³í
öå çðîáèòè â Êèºâ³?” –ïåðåé-
ìàºòüñÿ Â³êòîð. 

Ìåøêàíö³ ðàéîíó ïðèéøëè äî
ñò³í ìåð³¿, áî âæå íå ñïîä³âàþòü-
ñÿ íà äîïîìîãó ðàéîííî¿ âëàäè.
Ðåàëüíî¿ ï³äòðèìêè âîíè î÷³êó-
þòü ëèøå â³ä ÷èííîãî ìåðà. Â
öüîìó ïåðåêîíóâàëè ïëàêàòè ç
ïðîõàííÿì íàâåñòè ïîðÿäîê ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

Êð³ñëî çà ì³ëüéîí
Ïàðò³¿ äóðÿòü êèÿí, ïðîäàþ÷è á³çíåñìåíàì ì³ñöÿ ó Êè¿âðàä³ 
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í 
“Õðåùàòèê” 

Учора з бо ромадсь ості в отре прол нали за ли и
до зміни виборчо о за онодавства. Громадсь им а -
тивістам та пересічним иянам не подобається пра ти-
а, оли вони зм шені олос вати не за он ретних
людей, а обирати серед перших п’ятіро політичних
партій і бло ів. Виборці пере онані, що за відомими
обличчями ховаються люди із с мнівною реп тацією,
я і придбали собі місця спис за роші. І, я з’яс -
вав “Хрещати ”, ці побоювання справді мають під со-
бою ва омі підстави.
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À Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà ïîïðîñèëè ï³òè 

Робота пана Пилипишина не подобається ані пенсіонерам, ані молоді
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Àðñåí³é ßöåíþê 
îãîëîñèâ “ÃÊ×Ï”
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора спі ер парламен-
т Арсеній Яценю зви-
н ватив БЮТ і Партію
ре іонів спробі дер-
жавно о за олот . Про-
президентсь і сили по-
боюються, що в парла-
менті знайдеться 300
олосів, я і внес ть
зміни до Констит ції і
перетворять У раїн на
парламентсь респ б-
лі . Недовіра, отра
пан є нині між різними
фра ціями, параліз ва-
ла робот за онодавчо-
о ор ан . Проте про
розпад оаліції деп та-
ти по и що воліють не
оворити.

Ó÷îðà Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Àðñåí³é ßöåíþê çàêðèâ çà-
ñ³äàííÿ ïàðëàìåíòó, òàê ³ íå
ïîñòàâèâøè íà ðîçãëÿä æîä-
íîãî çàêîíîïðîåêòó. Ïðè÷î-
ìó ï³äñòàâîþ äëÿ çðèâó çàñ³-
äàííÿ ñòàëî íàâ³òü íå áëîêó-
âàííÿ òðèáóíè îïîçèö³ºþ ÷å-
ðåç íàìàãàííÿ ïðèçíà÷èòè ïå-
ðåâèáîðè ó Õàðêîâ³, à êðèçà ó
ñòîñóíêàõ ì³æ ÷ëåíàìè óðÿ-
äîâî¿ êîàë³ö³¿. ÁÞÒ óïåðòî
â³äìîâëÿºòüñÿ ãîëîñóâàòè çà
çàêîí ïðî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â,
ÿêèé çìåíøèòü ïîâíîâàæåí-
íÿ ïðåì’ºðà, îòîæ ïîñò³éíî
âèñóâàº íîâ³ âèìîãè äî Ïðå-
çèäåíòà. Íàòîì³òü ó òàáîð³
ãëàâè äåðæàâè âæå ïîáà÷èëè
íàì³ðè çä³éñíèòè çàêîëîò ó
Âåðõîâí³é Ðàä³, ïðîãîëîñóâàâ-
øè áåç ñï³êåðà çà çì³íè äî
Êîíñòèòóö³¿, ÿê³ ïåðåòâîðÿòü
Â³êòîðà Þùåíêà íà “àíãë³é-
ñüêó êîðîëåâó”. “ß çâåðòàþñÿ
äî ïàðëàìåíòàð³â, äî äðóç³â,
ë³âî¿ é ïðàâî¿ ÷àñòèí çàëó: íå
âòÿãóéòå ñåáå â æîäí³ ïîë³-
òè÷í³ ³íòðèãè, íå âòÿãóéòå ñå-
áå â æîäí³ ïóò÷³ñòè, ÃÊ×Ï³ñ-

òè”,— ³ç ñàìîãî ðàíêó çàêëè-
êàâ êîëåã ïî ïàðëàìåíòó ñï³-
êåð. Ïðîòå ïðèáîðêàòè ðîç-
áóðõàíèé ïàðëàìåíò éîìó òàê
³ íå âäàëîñÿ.

Ñèòóàö³þ ó Âåðõîâí³é Ðàä³
ï³ä³ãð³ëà íåùîäàâíÿ çàÿâà
Þë³¿ Òèìîøåíêî ïðî íàì³ð
äî ê³íöÿ ðîêó óõâàëèòè çì³-
íè äî ãîëîâíîãî çàêîíó, ÿê³
ïåðåòâîðÿòü Óêðà¿íó íà ïàð-
ëàìåíòñüêó ðåñïóáë³êó. Ç
ö³ºþ ìåòîþ ïðåì’ºð çàêëèêàº
ñòâîðèòè ó ïàðëàìåíò³ òèì-
÷àñîâó ñë³ä÷ó êîì³ñ³þ ç ï³ä-
ãîòîâêè çì³í äî Êîíñòèòóö³¿.
²í³ö³àòèâó ÁÞÒ ìîæóòü ï³ä-
òðèìàòè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ïî-
íàä 300 íàðîäíèõ äåïóòàò³â.
Â òîìó ÷èñë³ é â³ä Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â òà ÊÏÓ. Òîæ ïåðñïåê-
òèâà ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ ñè-
òóàòèâíî¿ á³ëüøîñò³ ì³æ ÁÞÒ
³ ðåã³îíàëàìè, ÿê³é áóäå ïî-

ñèëüíî âíåñòè çì³íè äî ãî-
ëîâíîãî çàêîíó, º ö³ëêîì ðå-
àëüíîþ. Íà â÷îðàøíüîìó çà-
ñ³äàíí³ îïîçèö³éíîãî óðÿäó
ë³äåð ðåã³îíàë³â Â³êòîð ßíó-
êîâè÷ íàâ³òü ïîîá³öÿâ, ùî ¿õ-
íÿ ïàðò³ÿ íå çáèðàºòüñÿ ³í³-
ö³þâàòè â³äñòàâêó Êàáì³íó
ïîïðè î÷åâèäíó êðèçó êîàë³-
ö³¿. “Ìè áà÷èìî, ùî öÿ ³í³-
ö³àòèâà íèí³ éäå â³ä êîàë³ö³¿,
ìè ¿¿ ï³äòðèìóâàòè íå áóäå-
ìî”,— íåñïîä³âàíî íàãîëîñèâ
â³í. Àëå ÿêùî â³äíîñèíè ì³æ
Êàáì³íîì ³ îïîçèö³ºþ ïîòåï-
ë³øàëè, òî ïðèõèëüíèêè ãëà-
âè äåðæàâè ðàäèêàëüíèìè çà-
êëèêàìè ïàí³ Òèìîøåíêî
âêðàé íåçàäîâîëåí³. Ó ïðåñ-
ñëóæá³ íåùîäàâíî ñòâîðåíî¿
ïðîïðåçèäåíòñüêî¿ ïàðò³¿
“ªäèíèé öåíòð” “Õðåùàòè-
êó” ñêàçàëè, ùî íèí³øí³ ïî-
ä³¿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ âîíè ðîç-

ö³íþþòü ÿê ÷åðãîâèé ñèòó-
àòèâíèé ñîþç ì³æ ôðàêö³ÿìè
ÁÞÒ ³ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Çà ¿õ-
í³ìè ñëîâàìè, ÿñêðàâèì ñâ³ä-
÷åííÿì öüîãî º íàìàãàííÿ
ÏÐ ³ ÁÞÒ ñòâîðèòè êîì³ñ³þ
ç ï³äãîòîâêè çì³í äî Êîíñòè-
òóö³¿ ³ ç³ðâàòè ãîëîñóâàííÿ çà
çàêîíîïðîåêò “Ïðî Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â”.

Âîäíî÷àñ íàâ³òü ïðèõèëüíè-
êè Ïðåçèäåíòà âèçíàþòü, ùî
ïðî îñòàòî÷íèé ðîçðèâ â³äíî-
ñèí ì³æ ÁÞÒ ³ ÍÓ — ÍÑ ãî-
âîðèòè çàðàíî. Àäæå ïîãðîçè
Þë³¿ Òèìîøåíêî ñêîð³øå ìà-
þòü âèãëÿä øàíòàæó òà íàìà-
ãàííÿ ïåðåòâîðèòè ãëàâó äåð-
æàâè íà “ìîëîäøîãî” ïàðòíå-
ðà ïî êîàë³ö³¿, àí³æ âèâåñòè
éîãî ç ãðè âçàãàë³. Ñêàñîâóâà-
òè ïîñàäó Ïðåçèäåíòà ãîëîâ-
íîìó ïðåòåíäåíòîâ³ íà íå¿, âî-
÷åâèäü, íå ç ðóêè

Спі ер парламент Арсеній Яценю марно проб вав заспо оїти розб рхан зал

— Я би ви про омент вали останні події Верховній
Раді і за острення стос н ів між прем’єром і Президен-
том?
— Д же тяж о омент вати дії вели их. Тим паче дії Юлії Воло-

димирівни. Вона спочат виріш є, а потім проб є пояснити, чо-
м нас се та с ладно. Я на мене, це непрод мані ро и, не-
аде ватна реа ція на об’є тивні підстави й с ладнощі стос н-
ах із Се ретаріатом Президента. Але реа вати треба спо ійно.
А не та , щоб сім б ло боляче. Не можна р йн вати держав .
Національні інтереси не можна ставити в залежність від особис-
тих. Спочат домовлялися, що внес ть прое т Констит ції, а вже
тоді створять відповідн тимчасов слідч омісію. Але домо-
вленість протрималася три дні. На превели ий жаль, це відб ло-
ся через безпідставне за острення стос н ів між БЮТ та ерів-
ництвом Се ретаріат на чолі із самим Президентом. Н й знов
емоції перемо ли доцільність, знов БЮТ внесено прое т про
створення та ої омісії.

— Коли саме?
— Внесено вівторо , а зареєстровано в серед .

— Тобто він же може б ти поставлений на олос вання?
— У порядо денний йо о по и що не в лючено. Але існ є пев-

ний шантаж, аби зм сити олос вати за речі, я і потрібні БЮТ.
Це за онопрое т 1408 про піль и та імперативний мандат. Юлія
Володимирівна вважає, що треба провести чист Верховній Ра-

ді і пови аняти тих, хто має власн д м , не сл хає чіт их в азі-
во і не д же їх ви он є.

— Нас іль и либо ими є домовленості між БЮТ і Парті-
єю ре іонів щодо змін до Констит ції?
—Між ними немає либо их домовленостей. Це тимчасова о-

да до то о момент , по и хтось о ось “ ине”. Вза алі бра дові-
ри є оловною проблемою нинішньо о парламент . У раїна пе-
реб ває с ладній сит ації. На жаль, зар чни ами стаємо ми всі.
Треба з пинитися, зробити ро назад, спо ійно все це об ово-
рити в с спільстві і заб ти, що є президентсь і вибори.

— А я же парламентсь а респ блі а?
— Парламентсь а респ блі а — це спроба нівелювати прези-

дентсь і вибори. Мовляв, ос іль и я не мож на них сьо одні йти,
то ліпше хай не б де президента. Це знов ж та и амбіції, я і
не мають тверезо о підґр нтя. Ці амбіції, звісно, не втіляться
життя.
Сьо одні сит ація та а: ре іонали роз міють, що в них немає
андидата на президентсь посад . Том їм видається доцільні-
шою її р йнація. Натомість Юлія Володимирівна хоче по азати
прихильни ам Ві тора Ющен а, що оли вони її не сл хатим ть-
ся, то вона може знищити президентсь посад . Проте насправ-
ді вона про це мріє найменше, бо сама хоче б ти президентом.
Отож те, що відб вається,— не що інше, я політичні тис , шан-
таж та ра.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

²íåðö³ÿ
Êèòîâðàñà
Îëåã ÏÎÊÀËÜ×ÓÊ 
êðåàòèâíèé äèðåêòîð 
Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî 
³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У старосло-
в'янсь ій мі-
фоло ії існ є
дивний пер-
сонаж на ім’я
Китоврас. Це
страшенно
вели ий і д -
жий чолові
з однією ха-
ра терною
особливістю: він може ходити тіль-
и прямо й ні ди не звертати. Він
та ий вели ий і тяж ий, що давить
се на своєм шлях — нія не мо-
же з пинитися. Він іде по землі,
давлячи села, о ремих людей, х -
доб . При цьом д же плаче, бо
йом д же жаль цих людей. Але
йо о природа та а, що продовж є
р хатися вперед. Хоча д же ш о-
д є з привод збит ів, я их завдає
своїм р хом, бо через ці збит и
йо о р х не має сенс .

Êîàë³ö³ÿ, ÿêà ñêëàëàñÿ ì³æ óðÿäîì ³ Ïðå-
çèäåíòîì — íàçèâàòèìåìî ðå÷³ ñâî¿ìè ³ìå-
íàìè — ìàº ïðèáëèçíî òàêó ñàìó âäà÷ó, ÿê
Êèòîâðàñ: âîíà ðóõàºòüñÿ ò³ëüêè âïåðåä. Õàé
áè ùî — âïåðåä, áî òàêà ¿¿ ïðèðîäà. Àëå êî-
àë³ö³ÿ ñâîºþ âàãîþ, ñâîºþ ìîíñòðóîçí³ñòþ
âñå ÷àñò³øå é íèù³âí³øå ðîç÷àâëþº ñâî¿õ
ïðèõèëüíèê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 2004 ðîêó. Ç íå-
âèêîíàííÿ ãàñëà “Áàíäèòàì òþðìè!” àáî ç
òîãî â³êîïîìíîãî ìîìåíòó, êîëè Â³êòîð
Þùåíêî ó íàéêðèòè÷í³øèé ìîìåíò Ïîìà-
ðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ ñ³â çà ñò³ë ïåðåãîâîð³â ç³
ñâî¿ìè çàêëÿòèìè ñóïðîòèâíèêàìè. Éîãî â³-
çàâ³ Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïîâîäèòüñÿ ö³ëêîì òàê
ñàìî: ìè ó ð³çí³ ïåð³îäè ä³ÿëüíîñò³ êîàë³ö³¿
ìîãëè ÷óòè çîâñ³ì ïðîòèëåæí³, ïðèíàéìí³
ñóïåðå÷ëèâ³, çàÿâè â³ä “ñïàðèíã-ïàðòíåð³â”
ç îäíîãî ³ òîãî ñàìîãî ïðèâîäó. ² ºäèíå, ùî
¿õ îá’ºäíóº, öå ïîòðåáà ðóõàòèñÿ âïåðåä.

Ñï³âïðàöþ ì³æ íèìè ìîæíà ïîð³âíÿòè òà-
êîæ ³ç ðóõîì âåðòèêàëüíîþ ñò³íîþ öèðêîâî-
ãî ãîíùèêà íà âåëîñèïåä³, ÿêèé óòðèìóº ð³â-
íîâàãó çàâäÿêè â³äöåíòðîâ³é ñèë³. ßêùî êî-
àë³ö³ÿíòè çóïèíÿòüñÿ, òîáòî ïî÷íóòü ïîëåì³-
çóâàòè ïðî òå, õòî ç íèõ ïðàâ³øèé, à õòî
ìåíø ïðàâèé, íåìèíó÷å ðîçïàäóòüñÿ ³ âïà-
äóòü. ̄ ì ïîòð³áíî ïîñò³éíî íàðîùóâàòè îáåð-
òè.

Òà îñê³ëüêè çîâí³øí³õ ï³äñòàâ äëÿ íàðîùó-
âàííÿ öèõ îáåðò³â äóæå ìàëî, âîíè çíàõîäÿòü
ö³ ï³äñòàâè ó âçàºìí³é áîðîòüá³. Òîìó íåïðà-
â³ ò³, õòî âåñü ÷àñ ïðîðîêóº øâèäêèé ðîçïàä
êîàë³ö³¿: âîíè ïîòðåáóþòü îäèí îäíîãî, ùîá
ì³öí³øå â÷åïèòèñÿ îäíå îäíîìó â ãîðëÿíêó.
² âîäíî÷àñ íå ìîæóòü ñòàòè ïë³÷-î-ïë³÷, îñ-
ê³ëüêè äëÿ ïîçè ãîòîâíîñò³ â÷åïèòèñÿ îäíå
îäíîìó â ãîðëÿíêó ïîòð³áíî áà÷èòè îáëè÷-
÷ÿ îäíå îäíîãî.

Çàÿâà ïàíà Òîìåíêà ÿê ðå÷íèêà ÁÞÒ ùî-
äî íåêîðåêòíîñò³ ÷è íåàäåêâàòíîñò³ ïîâåä³í-
êè Ïðåçèäåíòà º í³÷èì ³íøèì, ÿê àêòîì ÷åð-
ãîâîãî â÷åïëåííÿ â ãîðëî ñâî¿ì íàéáëèæ÷èì
ñóïðîòèâíèêàì. Ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî çà öèì
ç’ÿâèòüñÿ íàñòóïíà çàÿâà ïðîòèëåæíîãî çì³ñ-
òó ç áîêó ÍÓ—ÍÑ. Òîáòî éäåòüñÿ ôàêòè÷íî
ïðî ïðîöåñ, ïîä³áíèé äî ãîíêè îçáðîºíü,
ÿêà ñïîñòåð³ãàëàñÿ çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ ì³æ Âàð-
øàâñüêèì áëîêîì ³ ÍÀÒÎ. Äëÿ ïðåäñòàâíè-
ê³â îáîõ áëîê³â ö³ëêîì î÷åâèäíèì áóëî òå,
ùî â³éíè ì³æ íèìè í³êîëè íå áóäå, àëå â³é-
ñüêîâî-ïðîìèñëîâ³ êîìïëåêñè îáîõ êðà¿í ìà-
ëè âåëèêå çàäîâîëåííÿ: åñêàëàö³ÿ çàãðîçè äà-
âàëà ¿ì çìîãó çàðîáëÿòè ÷èìàë³ ãðîø³.

Òàê ñàìî é ïàí³÷í³ âèãóêè íà êøòàëò: “Êî-
àë³ö³ÿ â íåáåçïåö³!” äîçâîëÿþòü ìåíåäæåðàì
êîàë³ö³éíèõ ñêëàäîâèõ óñï³øíî é ñòàá³ëüíî
ïî÷óâàòèñÿ. Òîìó, íà ìîþ äóìêó, é íàäàë³
ñïîñòåð³ãàòèìåìî ïðîäîâæåííÿ òîãî, ùî
ñïîñòåð³ãàºìî íèí³
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Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ: “Íàøà ìåòà, 
ùîá êèÿíè áóëè íàéîñâ³÷åí³øèìè
òà íàéäóõîâí³øèìè”
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ðîçïîâ³â ïðî îñíîâí³ ïðîáëåìè òà ïëàíè íà ìàéáóòí³é
ðîçâèòîê ãàëóçåé ñòîëè÷íî¿ êóëüòóðè òà îñâ³òè

— Ïàíå Â³òàë³þ, âè îï³êóºòåñÿ
ñòîëè÷íîþ îñâ³òîþ âæå äâà ðîêè.
Ðîçêàæ³òü, áóäü-ëàñêà, ÿê³ íîâîâ-
âåäåííÿ âäàëîñÿ âïðîâàäèòè? ßêèì
äîñâ³äîì õî÷åòå ïîä³ëèòèñÿ ç ðå-
ã³îíàìè?

— Çà äâà ðîêè ðîáîòè ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè íàì óäàëîñÿ çàïðîâàäè-
òè áàãàòî íîâîãî. Ñïðîáóþ çóïè-
íèòèñÿ íà íàéçíà÷í³øèõ, íà ìîþ
äóìêó, äîñÿãíåííÿõ. Íàñàìïåðåä,
óïåðøå íà ïîñòðàäÿíñüêîìó
ïðîñòîð³ ³ çîêðåìà â Óêðà¿í³ ñòâî-
ðèëè Öåíòð ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷-
íî¿ îñâ³òè ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ä³-
òåé äî îïàíóâàííÿ òåñòóâàííÿ ç
óñ³õ ïðåäìåò³â â³ä 1 äî 11 êëàñ³â.
Öå ðîáèòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá çàïî-
á³ãòè ñòðåñàì ó øêîëÿð³â ï³ä ÷àñ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.

Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî ìè òà-
êîæ çíà÷íî çá³ëüøèëè çàðîá³òíó
ïëàòó ïðàö³âíèêàì ñòîëè÷íî¿ îñ-
â³òè çà ðàõóíîê ìóí³öèïàëüíî¿
íàäáàâêè ó ðîçì³ð³ 20 % â³ä ïî-
ñàäîâîãî îêëàäó. Äî 1 âåðåñíÿ
2007 ðîêó çä³éñíèëè äîäàòêîâî
âèïëàòè ó ðîçì³ð³ 50 % â³ä ïîñà-
äîâîãî îêëàäó. ² äî Äíÿ ïðàö³â-
íèê³â îñâ³òè âèä³ëåíî äîäàòêîâî
ïðåì³þ ó ðîçì³ð³ ïîñàäîâîãî
îêëàäó, ÿê ³ äî Âåëèêîäíÿ, 27
êâ³òíÿ öüîãî ðîêó.

Ùå îäíèì ç íàéãîëîâí³øèõ äî-
ñÿãíåíü ÿ ââàæàþ ââåäåííÿ êóð-
ñó “Õðèñòèÿíñüêà åòèêà â óêðà-
¿íñüê³é êóëüòóð³” â ïî÷àòêîâèõ
êëàñàõ ñåðåäíüî¿ øêîëè.

— Íåùîäàâíî âè çàÿâèëè, ùî
â³ä÷óòíî çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ó÷í³â ó
ñòîëè÷íèõ øêîëàõ, ÿêèì âèêëàäà-
òèìóòü öþ äèñöèïë³íó? ßê ³ äå ãî-
òóþòü âèêëàäà÷³â öüîãî ïðåäìåòó?

— Ñïðàâä³, âïåðøå â Óêðà¿í³ ó
Êèºâ³ çà áàæàííÿì áàòüê³â äëÿ
30 % ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
ââåëè íîâèé ïðåäìåò “Õðèñòè-
ÿíñüêà åòèêà â óêðà¿íñüê³é êóëü-
òóð³”. Ìè íàïèñàëè òà âèäðóêó-
âàëè ìàñîâèì òèðàæåì ï³äðó÷-
íèêè. Êâàë³ô³êîâàíèõ âèêëàäà-
÷³â ãîòóºìî â Êè¿âñüêîìó ïåäà-
ãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Á.
Ãð³í÷åíêà. Ñïîä³âàþñÿ, ùî íàø
äîñâ³ä â³çüìå íà îçáðîºííÿ Ì³-
í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà-
¿íè ³ “Õðèñòèÿíñüêó åòèêó” ââå-
äóòü ó âñ³õ ðåã³îíàõ. Íàì óäàëî-
ñÿ ïåðåêîíàòè ãðîìàäñüê³ñòü, ùî
öåé ïðåäìåò òðåáà ââîäèòè çìà-
ëå÷êó, ç 1-ãî êëàñó.

— Ùå äâà ðîêè òîìó Êèºâó êà-
òàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àëî â÷èòå-
ë³â. ×è âäàëîñÿ ïîêðàùèòè ñèòó-
àö³þ? ßêèìè ìåòîäàìè? Ôàõ³âö³â
³ç ÿêèõ ïðåäìåò³â äîñ³ áðàêóº?

— Ìåí³ ïðèºìíî çàçíà÷èòè,
ùî çà îñòàíí³ ðîêè âäàëîñÿ ñòà-
á³ë³çóâàòè ³ íàâ³òü çíèçèòè ïëèí-
í³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. Òàê, íà
ïî÷àòîê 2007 íàâ÷àëüíîãî ðîêó
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ì³ñòà áóëè
ìàéæå ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³ ïå-
äàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè. Íà
ñüîãîäí³ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
ì³ñòà âñüîãî 52 âàêàíñ³¿, â òîé
÷àñ, ÿê ùå äâà ðîêè òîìó íå âè-
ñòà÷àëî ïîíàä 300 â÷èòåë³â. Íè-
í³ ó ì³ñüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
áðàêóº â÷èòåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ òà
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ.

Àáè çàîõîòèòè â÷èòåë³â äî ðî-
áîòè â ñòîëè÷íèõ øêîëàõ, ìè âè-
ð³øèëè çàáåçïå÷óâàòè ¿õ êâàðòè-

ðàìè. Áóä³âíèöòâî æèòîâèõ áó-
äèíê³â äëÿ ñòîëè÷íèõ ïåäàãîã³â
ðîçïî÷íåòüñÿ óæå öüîãî ðîêó.

— Ñê³ëüêè êîøò³â çàêëàäåíî
öüîãî ðîêó íà ô³íàíñóâàííÿ ãàëó-
ç³ ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè? ßê ¿õ ðîçïî-
ä³ëÿòèìóòü?

— Ó 2008 ðîö³ áþäæåò ãàëóç³
“Îñâ³òà” ñòàíîâèâ 2 ìëðä 427 òèñ.
ãðí. Öå íà 685,5 ìëí ãðí á³ëüøå,
í³æ ìèíóëîãî ðîêó.

Ó ïåðøó ÷åðãó ö³ êîøòè ðîçïî-
ä³ëÿþòü íà çàõèùåí³ ñòàòò³ âèäàò-
ê³â — çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíè-
ê³â, îïëàòà åíåðãîíîñ³¿â, ïðîâå-
äåííÿ êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â òà
õàð÷óâàííÿ ä³òåé. Õî÷ó íàãîëîñè-
òè, ùî âèäàòêè ïî âñ³õ ñòàòòÿõ áó-
ëè çá³ëüøåí³. Òàê, ÿêùî ïîïåðåä-
íüîþ âëàäîþ çà 2005–2006 ðîêè
íà õàð÷óâàííÿ ó÷í³â áóëî âèä³ëå-
íî 746 òèñ. ãðí, òî çà äâà ðîêè íè-
í³øíüî¿ âëàäè — 245 ìëí ãðí. Äî
ñëîâà, Êè¿â — ºäèíå ì³ñòî â
Óêðà¿í³, äå çà ðîçïîðÿäæåííÿì
ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ââåäåí³ áåçïëàòí³ ñí³-
äàíêè äëÿ ó÷í³â ³ç ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ ðîäèí â³ä 1 äî 11 êëàñ³â.

— Íàáëèæàºòüñÿ âñòóïíà êàì-
ïàí³ÿ, ÷îãî âàðòî î÷³êóâàòè? Íå
ñåêðåò, ùî â öüîìó ðîö³ âèïóñêíè-
êè âïåðøå îáîâ’ÿçêîâî ïðîõîäèòè-
ìóòü çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþ-
âàííÿ.

— Ñïðàâä³, îñíîâíîþ â³äì³í-
í³ñòþ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ öüîãî ðî-
êó º òå, ùî âèù³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè ïðèéìàòèìóòü çà ðåçóëüòà-
òàìè çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî
òåñòóâàííÿ. À âîíî ó ñâîþ ÷åð-
ãó — âïåâíåíèé êðîê ó áîðîòüá³
ç êîðóïö³ºþ. Îñíîâíà ìåòà íåçà-
ëåæíîãî òåñòóâàííÿ — ïîñòàâè-
òè âñ³õ àá³òóð³ºíò³â ó ð³âí³ óìîâè
ï³ä ÷àñ âñòóïó äî âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â. ßêùî ìè õî÷åìî
æèòè çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàð-

òàìè ³ äîëó÷èòèñÿ äî ñïîñîáó
æèòòÿ ºâðîïåéö³â, ÿêùî ìè õî÷å-
ìî íå ëèøå ãåîãðàô³÷íî, à é äó-
õîâíî áóòè â ªâðîï³, òî ìóñèìî
ïðèéíÿòè ¿¿ ñòàíäàðòè. Îö³íþ-
âàííÿ çíàíü ó÷í³â ïîâèííî áóòè
îá’ºêòèâíèì, ÷åñíèì. Òàëàíîâè-
òà äèòèíà íåçàëåæíî â³ä ñòàòê³â
áàòüê³â, ¿õíüîãî ñîö³àëüíîãî ñòà-
òóñó ïîâèííà ìàòè ìîæëèâ³ñòü
âñòóïèòè ³ â÷èòèñÿ â åë³òíîìó âè-
ùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Óñ³ ö³
ìîìåíòè é çàêëàäåí³ â îñíîâó
òåñòóâàííÿ â Óêðà¿í³.

— Çâàæàþ÷è íà ð³çí³ ð³âí³ ï³äãî-
òîâêè ä³òåé â ñòîëèö³ òà ³íøèõ ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè, ÷è íå ñòàíå çîâí³øíº
íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ áàð’ºðîì
äëÿ âèïóñêíèê³â ³ç ðåã³îí³â äëÿ
âñòóïó äî ñòîëè÷íèõ ÂÓÇ³â?

— Íà æàëü, ñèñòåìà îñâ³òè êðà-
¿íè â ö³ëîìó ùå ñïðàâä³ íå ãîòî-
âà äî íåçàëåæíîãî òåñòóâàííÿ,
îêð³ì ì³ñòà Êèºâà, ùî º áåçïî-
ñåðåäí³ì äîñÿãíåííÿì íîâî¿ âëà-
äè íà ÷îë³ ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöü-
êèì. Îäíàê, ÿ äóìàþ, ùî îñî-
áëèâèõ ïðîáëåì ç³ âñòóïîì ó ñòî-
ëè÷í³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ó
âèïóñêíèê³â øê³ë íå âèíèêíå.
Çàâäàííÿ äëÿ çîâí³øíüîãî îö³-
íþâàííÿ ñòâîðþº Óêðà¿íñüêèé
öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè,
ùî ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íà-
óêè Óêðà¿íè. Ö³ òåñòè ì³ñòÿòü
âïðàâè â³ä ïðîñòèõ äî íàéñêëàä-
í³øèõ, ùîá â³ä³áðàòè íàéêðàùèõ
àá³òóð³ºíò³â íà ñïåö³àëüíîñò³, äå
âèñîêèé êîíêóðñ.

— Îêð³ì îñâ³òè, âè îï³êóºòåñÿ
êóëüòóðîþ, ùî âäàëîñÿ çì³íèòè òà
ïîêðàùèòè â ö³é ãàëóç³?

— Ïåðøå, çà ùî ìè âçÿëèñÿ, —
öå îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â ãà-
ëóç³ êóëüòóðè. Â Óêðà¿í³ ðîçì³ð
çàðîá³òíèõ ïëàò òà ïåíñ³é âñòà-
íîâëþº óðÿä Óêðà¿íè. Ì³ñöåâà
âëàäà ìîæå ëèøå âñòàíîâëþâàòè

ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè, ÿêùî íà
òå º âîëÿ ì³ñüêî¿ âëàäè. Çàâäÿêè
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåî-
í³äó ×åðíîâåöüêîìó òà éîãî
³ìåííîìó áëîêó â Êè¿âðàä³ ââå-
ëè ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè ó ðîç-
ì³ð³ 20 % ïðàö³âíèêàì ãàëóç³
êóëüòóðè. Ìè íàïðàâèëè äî Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â ëèñò ³ç ïðîïî-
çèö³ºþ âçÿòè íàø äîñâ³ä äî óâà-
ãè ³ ââåñòè íàäáàâêè äî ïîñàäî-
âèõ îêëàä³â ïî âñ³é êðà¿í³. Îäíàê
â³äïîâ³ä³ äîñ³ íå îòðèìàëè. Êð³ì
òîãî, äî âåëèêîäí³õ ñâÿò óñ³ ïðà-
ö³âíèêè ãàëóç³ îòðèìàþòü ïðå-
ì³þ ó ðîçì³ð³ ïîñàäîâîãî îêëàäó.

Òàêîæ ìè çá³ëüøèëè ìèñòåöü-
êó ïðåì³þ “Êè¿â” ç 15 äî 25 òèñ.
ãðí. À ïðåì³àëüíèé ôîíä òåàò-
ðàëüíî¿ ïðåì³¿ “Êè¿âñüêà ïåêòî-
ðàëü” çá³ëüøåíî ç 1000 ãðí äî
5000 ãðí.

— À ÿê ùîäî ñàìèõ çàêëàä³â?
— Ìè çàâåðøèëè êàï³òàëüíèé

ðåìîíò òà óðî÷èñòî â³äêðèëè äëÿ
â³äâ³äóâà÷³â Êè¿âñüêèé ë³òåðàòóð-
íî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Ìàêñè-
ìà Ðèëüñüêîãî. Êð³ì òîãî, çä³éñ-
íèëè ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éí³
ðîáîòè â áóä³âë³ íà âóë. Ïàíü-
ê³âñüê³é, 9, äå óðî÷èñòî â³äêðè-
ëè íîâèé ²ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíî-
ãî ìóçåé Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî.
Çàê³í÷èëè ðåìîíòíî-ðåñòàâðà-
ö³éí³ ðîáîòè ó ïðèì³ùåíí³ Ìó-
çåþ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäàíà òà
Âàðâàðè Õàíåíê³â òà â³äêðèëè
åêñïîçèö³þ “Ìèñòåöòâî êðà¿í
Ñõîäó”. Çàãàëîì íà âñå öå ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî 17
ìëí 220 òèñ. ãðí. Òàêîæ ìè â³ä-
êðèëè Ìóçåé ïîäàðóíê³â ó Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿.

Óïåðøå ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áó-
ëî âèä³ëåíî 400 òèñ. ãðí äëÿ ïðè-
äáàííÿ íàéñó÷àñí³øî¿ ñïåö³àë³-
çîâàíî¿ êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè
“ÊÀÌ²Ñ” ç îáë³êó òà çáåðåæåí-

íÿ ìóçåéíèõ ö³ííîñòåé.
Óïåðøå â ì³ñüêîìó áþäæåò³ áó-

ëî çàêëàäåíî êîøòè ó ðîçì³ð³ 315
òèñ. ãðí äëÿ ïðèäáàííÿ àóä³îã³ä³â,
îçâó÷åííÿ åêñêóðñ³é òà ¿õ ïåðå-
êëàäó íà ³íîçåìí³ ìîâè.

Öüîãî ðîêó ìè ðîçïî÷àëè ðå-
ìîíòíî-ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè ç³
ñòâîðåííÿ Ìóçåþ ø³ñòäåñÿòíèö-
òâà — ô³ë³¿ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà
Êèºâà, ÿêèé ïëàíóºìî â³äêðèòè
ó ãðóäí³. Òàêîæ öüîãî ðîêó ïå-
ðåäáà÷åíî â³äêðèòòÿ Ìóçåþ ïàð-
òèçàíñüêî¿ ñëàâè — ô³ë³¿ Ìóçåþ
³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, çàâåðøèòè
áóä³âíèöòâî íîâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ Êè¿âñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òå-
àòðó íà Ïîäîë³ òà äîáóäóâàòè
äèòÿ÷ó øêîëó ìèñòåöòâ ³ì. Âå-
ðèê³âñüêîãî.

Ô³íàíñóâàííÿ çàêëàä³â êóëüòó-
ðè 2008 ðîêó ñòàíîâèòü 220 ìëí
ãðí, õî÷à ó 2005 ðîêó ñòàíîâèëî
ëèøå 170 ìëí ãðí.

— Ïëàíóâàëîñÿ, ùî øêîëàì
ïðèñâîÿòü ³ìåíà âåëèêèõ óêðà¿í-
ö³â. ßê íèí³ ïðîñóâàþòüñÿ ñïðàâè
ç íàéìåíóâàííÿì øê³ë?

— Ñòàíîì íà 1 êâ³òíÿ 2008 ðî-
êó ó ñòîëèö³ ïðèñâîºíî ³ìåíà âè-
äàòíèõ ä³ÿ÷³â ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè
44 íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, ç íèõ
42 çàãàëüíîîñâ³òí³ì òà 2 âèùèì
íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì.

— ßê³ çàâäàííÿ íà ìàéáóòíº ñòà-
âèòü ïåðåä ñîáîþ Áëîê Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî â ñôåðàõ îñâ³òè ³
êóëüòóðè?

— Ìè ââàæàºìî ïðèíèçëèâèì
ïîêàçíèê ñåðåäíüîãî ð³âíÿ îñâ³-
òè ³ êóëüòóðè, ÿêèì ÷àñòî îïåðóº
óðÿä. Íàøà ìåòà, ùîá êèÿíè áó-
ëè íàéîñâ³÷åí³øèìè òà íàéäóõîâ-
í³øèìè, ³ ìè âèêëèêàºìî íà çìà-
ãàííÿ âñ³õ ìåð³â ³íøèõ ì³ñò Óêðà-
¿íè
Розмовляла Натал а МАКОГОН,

“Хрещати ”
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Ó Êèºâ³ ç’ÿâëÿºòüñÿ íîâèé 
òðàíñïîðòíèé âóçîë
Íîâà ñòàíö³ÿ “×åðâîíèé õóò³ð” äîïîìîæå 150 òèñÿ÷àì ìåøêàíö³â Äàðíèö³
Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У травні місь а влада по-
дар є иянам нов стан-
цію метро “Червоний х -
тір” на Сирець о-Печер-
сь ій лінії. “Червоний х -
тір” від “Бориспільсь ої”
відо ремлює 1100 метрів
т нелю. Він, я ствердж -
ють фахівці ВАТ “Київмет-
роб д”, повністю отовий
приймати поїзди. Проте
до станції все ще не про-
ладено автомобільної
доро и, її обіцяють ось-
ось за інчити. З першо о
по ляд на розташ вання
нової станції вини ає за-
питання: а для о о мет-
ро? Але не все та прос-
то.

Íàéçàâàíòàæåí³øîþ ñüîãîäí³
º Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêà ë³-
í³ÿ ìåòðîïîë³òåíó. Â ãîäèíè
ï³ê — ³ç 7.00 äî 9.00 — âîíà îá-
ñëóãîâóº ïîíàä 50 òèñ. ïàñàæè-
ð³â. Òóò ðóõ íàé³íòåíñèâí³-
øèé — ðóõîìèé ñêëàä çá³ëüøå-
íî äî 40 ïàð íà ãîäèíó, ³íòåð-
âàë ì³æ ïî¿çäàìè ñòàíîâèòü ëè-
øå 45—50 ñåêóíä. Ùå òðîõè, é
ãàðàíòóâàòè áåçïåêó ïàñàæèð³â
áóäå äóæå ñêëàäíî. Òà íàâ³òü òà-
êå ìàêñèìàëüíå íàâàíòàæåííÿ
íå çàäîâîëüíÿº ïîòðåá ó ðàíêî-
â³ ãîäèíè. Ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ ðîç-
ïîâ³â, ùî, ì³ðêóþ÷è íàä òèì, ÿê
ñàìå ðîçâàíòàæèòè öþ ë³í³þ
ìåòðî, ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà
çì³ñòèòè íàâàíòàæåííÿ íà
Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêó ë³í³þ —
ïîäîâæèòè ¿¿ äî 24 ê³ëîìåòð³â ³
â³äêðèòè íîâó ñòàíö³þ.

“Ïåðåäóñ³ì ñòàíö³ºþ “×åðâî-
íèé õóò³ð” êîðèñòóâàòèìóòüñÿ
ùîíàéìåíøå 5 òèñÿ÷ ïðàö³âíè-
ê³â 26 âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ³
áóä³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, òàêèõ,
ÿê ôàðìàöåâòè÷íà ô³ðìà “Äàð-
íèöÿ”, Õë³áîêîìá³íàò ¹ 11,
ÂÀÒ “Äàðíèöüêèé çàâîä ÇÁÊ”,

“Çàâîä “Áóäìàø”, “Êè¿âñüêèé
ðàä³îçàâîä”, åëåêòðîäåïî “Õàð-
ê³âñüêå” òà ³íø³. Íèí³ âñ³ ö³ ëþ-
äè ä³ñòàþòüñÿ íà ðîáîòó âêðàé
çàâàíòàæåíîþ Ñâÿòîøèíñüêî-
Áðîâàðñüêîþ ã³ëêîþ,— ðîçïîâ³â
Äåíèñ Áàññ.— Êð³ì òîãî, ñòàí-
ö³ÿ äîäàñòü çðó÷íîñò³ 60 òèñÿ-
÷àì æèòåë³â Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó. Ôàõ³âö³ ïðîãíîçóþòü, ùî ö³
ïàñàæèðè “ïåðåîð³ºíòóþòüñÿ” ³ç
Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿ íà
Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêó ë³í³þ”.

Ïðèºìíî, ùî öüîãî ðàçó âëà-
äà äóìàº íàïåðåä. Íå ïîâòîðèòü-
ñÿ ³ñòîð³ÿ Òåðåìê³â òà Òðîºùè-
íè, êîëè ðàéîíè çàáóäîâóâàëè,
çàáóâøè, ùî ëþäÿì ïîòð³áíî ¿ç-
äèòè ì³ñòîì. Íèí³ æ äîâîäèòüñÿ
ëàìàòè ãîëîâó íàä òèì, ÿê ñêî-
ð³øå ïðîêëàñòè ìåòðî íà ö³ ìà-

ñèâè. Â ïåðñïåêòèâ³ ñòàíö³ÿ
“×åðâîíèé õóò³ð” ñòàíå áàçîþ
äëÿ ðîçâèòêó ì³êðîðàéîíó. Öÿ
òåðèòîð³ÿ ñòàíå ùå ïðèâàáëèâ³-
øîþ äëÿ ³íâåñòîð³â.

Àëå íàâ³òü íå çàãëÿäàþ÷è â
ìàéáóòíº, ìîæíà ñêàçàòè, ùî â³ä-
êðèòòÿ ñòàíö³¿ “×åðâîíèé õó-
ò³ð” — âàæëèâà ïîä³ÿ äëÿ ì³ñòà.
Âîíà ñïðèÿòèìå ïîçèòèâíèì çì³-
íàì ó òðàíñïîðòí³é ³íôðàñòðóê-
òóð³. Ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóº â³ä-
ðåìîíòóâàòè ³ äîáóäóâàòè â³äð³-
çîê äîðîãè â³ä âóë. Ñòàðîáîðèñ-
ï³ëüñüêî¿ äî ñòàíö³¿ ìåòðî “Áî-
ðèñï³ëüñüêà”. Òóò îáëàøòóþòü âó-
ëè÷íå îñâ³òëåííÿ òà âñòàíîâëÿòü
íîâ³ çóïèíêîâ³ êîìïëåêñè ç ïà-
â³ëüéîíàìè î÷³êóâàííÿ.

Àáè äîâåñòè ëþäÿì, ùî Ñè-
ðåöüêî-Ïå÷åðñüêà ë³í³ÿ çðó÷í³-

øà, ìåøêàíö³â äîâêîëèøí³õ
ðàéîí³â äî ñòàíö³¿ “×åðâîíèé õó-
ò³ð” ï³äâîçèòèìóòü íà àâòîáóñàõ.
Äëÿ öüîãî ìàðøðóòè àâòîáóñ³â
¹ 51 “Êîíòðàêòîâà ïëîùà —
ÇÆÁÊ” ³ ¹ 104 “Ñòàíö³ÿ ìåòðî
“Õàðê³âñüêà” — Áîðòíè÷³” çì³-
íÿòü òàê, ùîá êèÿíè ìîãëè êîì-
ôîðòíî ³ øâèäêî ä³ñòàòèñÿ íîâî¿
ñòàíö³¿ ìåòðî. Òàêîæ ïîäîâæàòü
ìàðøðóò â³ä Äàðíèöüêîãî âîêçà-
ëó äî “×åðâîíîãî õóòîðà”.

“Ìè áóêâàëüíî ìèíóëîãî òèæ-
íÿ óõâàëèëè ð³øåííÿ ââåñòè â
åêñïëóàòàö³þ “×åðâîíèé õóò³ð”.

Íèí³ ñòàíö³ÿ äîâîë³ â³ääàëåíà â³ä
æèòëîâèõ ìàñèâ³â, àëå íåçàáàðîì
ïðîêëàäóòü äîðîãó ³ â³äêðèþòü
òðàíñïîðòíèé âóçîë. Ìè çàâæäè
äóìàºìî ïðî ïåðñïåêòèâó ³ ïå-
ðåäóñ³ì íàìàãàºìîñÿ âðàõîâóâà-
òè ñîö³àëüíèé åôåêò â³ä íîâîââå-
äåííÿ. Íèí³ íàøå çàâäàííÿ — çà-
áåçïå÷èòè êîìôîðò æèòåëÿì òà-
êèõ ãóñòîíàñåëåíèõ ðàéîí³â, ÿê
Äàðíèöÿ, Ðåìáàçà, Òåðåìêè, Òðî-
ºùèíà òà ³íø³. Ðîçâèâàòèìåìî
òàì ³íôðàñòðóêòóðó, çîêðåìà é
òðàíñïîðòíó”,— ï³äñóìóâàâ Äå-
íèñ Áàññ

С оро нова станція “Червоний х тір” остинно від риє двері для иян

Ùî æ äóìàþòü ç öüîãî ïðèâîäó 
ñàì³ ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó?
Сер ій ШВЕЦЬ, ст дент:
— Я жив на Рембазі, а навчаюся на юридичном фа льтеті нівер-

ситет Шевчен а. Зазвичай на пари їд від станції метро “Дарниця”
до “Університет ”. Вдається втисн тися тіль и в др ий або третій по-
тя . Б д тіль и радий, я що від риють “Червоний х тір”. Тоді доро а
в нівер і назад не б де та ою тяж ою.

Тетяна ПОНЕДІЛЬНИКОВА, пенсіонер а:
— Говорили, що треба заморозити б дівництво цієї станції. Але ні-

чо о подібно о! Особисто мені потрібне це метро. І хай там аж ть,
що хоч ть, своїх абінетах чиновни и, вони не знають, я нам важ о
вибиратися зі сво о район . Вони не їздять в набитих бит ом автоб -
сах і маршр т ах, стоячи на одній нозі!

Валентин ОРЛОВ, працівни еле тродепо “Хар івсь е”:
— Це б де просто пре расно, оли подовжать лінію. Я жив на Сир-

ці, й мені б де зр чно діставатися на робот . Хоч с азати, що мало
людей живе т т поряд з депо. Всі їд ть з різних інців міста. Ця стан-
ція нам д же потрібна.

Аліна КРОШКО, менеджер:
— Я тіль и за від риття “Червоно о х тора”. Т ди обіцяють підвес-

ти маршр ти автоб сів, це вза алі те, що треба. Тепер се більше лю-
дей віддає перева метро, том перони нової станції точно порожні-
ми не б д ть.

Ма сим КРАПІВНИК, юрист:
— Я зрід а їждж на метро, бо маю автомобіль. Але оли запізню-

юся, то вибираю підзем . Все ж та и пробо там не б ває. І ця стан-
ція мені теж значно поле шить життя, адже на “Дарниці” справді зав-
жди д же ба ато людей.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Б дівництво метро в напрям Терем ів
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянину Теличку Віктору

Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Московській, 28#г 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 905/3738 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. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Òåëè÷êó Â³êòîðó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàíü æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 28-ã ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òåëè÷êó Â³ê-
òîðó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 28-ã ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òåëè÷êó Â³êòîðó Âàñè-
ëüîâè÷ó:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.12.2005 ¹ 19-10958, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 13.04.2006 ¹ 06-6-
25/1403, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿

â³ä 22.03.2006 ¹ 1784, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 16.02.2007
¹ 03-16/203-Â.

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

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

3.6. 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”.

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

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çàáðîä³í³é Ìà-
ðèí³ Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 41-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Çàáðîä³í³é Ìàðèí³ Â³êòî-
ð³âí³:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³ òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

6.3. 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.

6.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-

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

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

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

7. 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.

8. 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 поновлення договору оренди земельної
ділянки від 25.11.2003 № 91#6#00194 

та продаж цієї земельної ділянки громадянам
України Зеленьку Руслану Васильовичу 

та Костюковій Тамарі Онисимівні 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового будинку 
на вул. Артема, 84, літ. “А” 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 945/3778 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України, рі!
шення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу
земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист!звернення громадян України Зеленька Руслана Васи!
льовича та Костюкової Тамари Онисимівни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
Про передачу громадянці Забродіній Марині

Вікторівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Мічуріна, 41#а 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 936/3769 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. Ïîíîâèòè ç 26.11.04 ïî 25.12.2007,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³-
øåííÿ, äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë.
Àðòåìà, 84, ë³ò. “À” ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíèé ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâî-
ð³â â³ä 25.11.2003/¹ 91-6-00194, óêëàäå-
íèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà
ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè Çåëåíüêîì Ðóñëà-
íîì Âàñèëüîâè÷åì òà Êîñòþêîâîþ Òàìà-
ðîþ Îíèñèì³âíîþ íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä
18.09.2003 ¹ 246 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìà-
äÿíàì Çåëåíüêó Ðóñëàíó Âàñèëüîâè÷ó òà
Êîñòþêîâ³é Òàìàð³ Îíèñèì³âí³ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó íà
âóë. Àðòåìà, 84, ë³ò. “À” ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.09.2003
¹ 10/884 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ðîçïîðÿ-
äæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç äå-
ëåãîâàíèõ ïîâíîâàæåíü íà ì³æñåñ³éíèé
ïåð³îä”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Àðòå-
ìà, 84, ë³ò. “À” ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 3 103 558,00 ãðí. (òðè ì³ëü-
éîíè ñòî òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò â³-
ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
12.03.2007).

4. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè Çåëåíü-
êó Ðóñëàíó Âàñèëüîâè÷ó òà Êîñòþêîâ³é
Òàìàð³ Îíèñèì³âí³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,0879 ãà çà 3 103 558,00 ãðí. (òðè
ì³ëüéîíè ñòî òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò
â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó íà âóë. Àðòåìà, 84, ë³ò. “À” ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿ-
íàì Óêðà¿íè Çåëåíüêó Ðóñëàíó Âàñèëüî-
âè÷ó òà Êîñòþêîâ³é Òàìàð³ Îíèñèì³âí³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Àðòåìà, 84, ë³ò.
“À” ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(çã³äíî ç äîäàòêîì).

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,0879 ãà íà âóë. Àðòåìà, 84, ë³ò. “À”
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³-
íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-
íÿì.

6.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ãðîìàäÿ-
íàì Óêðà¿íè Çåëåíüêó Ðóñëàíó Âàñèëüî-
âè÷ó òà Êîñòþêîâ³é Òàìàð³ Îíèñèì³âí³ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7. Ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè Çåëåíüêó Ðóñëà-

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 41-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ 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 çîíè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿
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, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà,
41-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Çàáðîä³í³é Ìàðèí³ Â³êòîð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 41-à ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.



8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 18 квітня 2008 

íó Âàñèëüîâè÷ó òà Êîñòþêîâ³é Òàìàð³
Îíèñèì³âí³:

7.1. Âèêîíóâàòè óìîâè ïåðåäà÷³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 18.09.2003
¹ 246 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì Çåëåíü-
êó Ðóñëàíó Âàñèëüîâè÷ó òà Êîñòþêîâ³é
Òàìàð³ Îíèñèì³âí³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèëîãî áóäèíêó íà âóë. Àðòåìà, 84, ë³ò.
“À” ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

7.2. 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 âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 25.11.2003 ¹ 91-6-00194.

7.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради

№ 945/3778 від 1 жовтня 2007 року

УМОВИ

продажу громадянам України Зеленьку Руслану Васильовичу 
та Костюковій Тамарі Онисимівні земельної ділянки на вул. Артема, 84,

літ. “А” у Шевченківському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè â³ä 24.06.2000 ¹ 18-5135, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â ì. Êèºâà â³ä 04.07.2002 ¹ 10-10-
12/3902 òà â³ä 06.11.2002 ¹ 08-8-20/5453,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëü-
òóðè òà ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäîâèùà â³ä
09.09.2002 ¹ 3420.

5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 26.06.2002
¹ 106) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 5% çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ áóäèíêó (êð³ì ñëóæáîâî¿), à ïî çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíêàõ ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà
Êèºâà, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì ïëà-
íîì ðîçâèòêó ì³ñòà,— 10% çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ áóäèíêó (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 50 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2002 ¹ 232/392 “Ïðî áþäæåò
ì. Êèºâà íà 2003 ð³ê”.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 125 157,82 ãðí. (ñòî äâàäöÿòü ï’ÿòü òè-
ñÿ÷ ñòî ï’ÿòäåñÿò ñ³ì ãðèâåíü 82 êîï³éêè),
ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 141 â³ä
06.06.2003, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì
äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ñóì³ 2 978 400,18 ãðí. (äâà ì³ëü-
éîíè äåâ’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòè-
ðèñòà ãðèâåíü 18 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ
ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â ï³ñëÿ íîòà-
ð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

8. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о
олови — се ретар Київради О. Дов ий

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÏÅ×ÅÐÑÜÊ-2006”:

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

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

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

5.4. 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”.

5.5. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20% çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâî-îô³ñíîìó êîì-
ïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

5.6. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

5.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.08.2007 ¹ 19-7944, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 10.09.2007
¹ 7102, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
26.09.2007 ¹ 071/04-4-22/5416, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè â³ä 21.08.2007 ¹ 6235, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 03.09.2007 ¹ 22-2186/35, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 25.09.2007
¹ 2943.

5.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ
ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³,
íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæ-
íó êâàðòèðó â öüîìó áóäèíêó.

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

5.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó.

5.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç
îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ
æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òå-
òîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè
äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельних ділянок акціонерному
товариству холдинговій компанії

“Київміськбуд” для будівництва житлових
будинків багатофункціонального 

торговельно#розважального, 
виставково#готельно#офісного комплексу 

з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1#а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 946/3779 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь!
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà Ê³ëüöåâ³é
äîðîç³, 1-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ó ðîçì³ð³ 65 501 589,00 ãðí. (ø³ñòäåñÿò
ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ï’ÿòñîò îäíà òèñÿ÷à ï’ÿò-
ñîò â³ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
(âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 31.07.2007).

3. Ïðîäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîë-
äèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,0816 ãà çà
65 501 589,00 ãðí. (ø³ñòäåñÿò ï’ÿòü ì³ëüéî-
í³â ï’ÿòñîò îäíà òèñÿ÷à ï’ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò
äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèö-
òâà æèòëîâèõ áóäèíê³â áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íîãî òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî, âèñòàâ-
êîâî-ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïàð-
ê³íãîì íà Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, 1-à ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
â îðåíä³ ó àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà õîë-
äèíãîâî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” çã³äíî ç
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
äîãîâîðîì ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çà-
ðåºñòðîâàíèõ â êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 15.03.2007 ¹ 79-6-
00482 òà â³ä 15.03.2007 ¹ 79-6-00483, òà çà-
ëèøèòè â îðåíä³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” íà
15 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 73,0013 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî òîðãî-
âåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî, âèñòàâêîâî-ãîòåëü-
íî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿
“Êè¿âì³ñüêáóä” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà
Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, 1-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ
8,0816 ãà íà Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, 1-à ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿
“Êè¿âì³ñüêáóä” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè.

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

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ПЕЧЕРСЬК#2006”
земельних ділянок для будівництва,

експлуатації та обслуговування 
житлово#офісного комплексу 

з вбудовано#прибудованими приміщеннями 
та підземним паркінгом на вул. Димитрова, 5

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 944/3777 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст!
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóë. Äèìèòðîâà, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðè-
ì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
ïåðåâåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ïåðåäàþ-
òüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, ç ïðî-
ìèñëîâî¿ òåðèòîð³¿ äî òåðèòîð³¿ áàãàòîïî-
âåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÅ-
×ÅÐÑÜÊ-2006” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíî-
ãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóë. Äèìèòðîâà, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÅ×ÅÐÑÜÊ-2006”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,5
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè
òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Äèìèòðî-
âà, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òî-
ìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0, 20 ãà — çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â â³ä 24.02.58 ¹ 11;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 1,30 ãà — çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â â³ä 24.02.58 ¹ 11 (ïëîùåþ 1,2 ãà), òà
çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 02.12.74 ¹ 1417/5 “Ïðî çàêð³ï-
ëåííÿ çà íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì
“Êâàíò” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïî âóë. Äèìèò-
ðîâà, 3” (ïëîùåþ 0,10 ãà).
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Додаток
до рішення Київської міської ради

№ 946/3779 від 1 жовтня 2007 року

УМОВИ
продажу акціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськбуд”

земельних ділянок на Кільцевій дорозі, 1#а у Голосіївському  районі 
м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

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

4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 04.10.2004 ¹ 326) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

5. Â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) 5 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð
ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 68 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ â³ä 28.12.04 ¹ 1050/2460 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2005 ð³ê”.

7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿
ñôåðè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
ó ê³ëüêîñò³ ìàøèíîì³ñöü, íå ìåíø³é çà
ê³ëüê³ñòü êâàðòèð ó öèõ áóäèíêàõ.

8. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 14.12.2004 ¹ 19-12622, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 17.03.2005 ¹ 06-6-
25/8241, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 21.09.2004 ¹ 166,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
01.11.2004 ¹ 001-09/5514, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
28.02.2005 ¹ 22-747/35, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó

ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
14.09.2004 ¹ 1917.

9. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè áåç
ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì
ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³é-
íèõ) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 61 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

11. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.04 ¹ 1050/2460
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2005 ð³ê”
ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíî-
ãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ó
òåðì³í íå ï³çí³øå îäíîãî ì³ñÿöÿ ç ìîìåí-
òó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëî-
âî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç
áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ 2005 ðîêó.

12. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, àâàíñ ó ñó-
ì³ 3 909 937,83 ãðí (òðè ì³ëüéîíè äåâ’ÿò-
ñîò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò òðèäöÿòü ñ³ì
ãðèâåíü 83 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³ä-
íî äî óãîäè ¹ 56 â³ä 25.05.2007, ùî ï³ä-
òâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà
âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
61 591 651,17 ãðí (ø³ñòäåñÿò îäèí ì³ëüéîí
ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò
ï’ÿòäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 17 êîï³éîê) ñïëà-
÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä
äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

13. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëà-
òåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о
олови — се ретар Київради О. Дов ий

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 çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
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 ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-

êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷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 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
08.10.97 ¹ 1585 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.09.97 ¹ 1425 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü” íà ï’ÿò³é ñòîð³íö³ ó ñòî îäèíàäöÿ-
ò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ öèôðè “0,08” çàì³íèòè
ñëîâàìè òà öèôðàìè “1/2 â³ä 0,0751; 1/2
â³ä 0,0751”; ó ñüîì³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàò-
íó” çàì³íèòè 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.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель 
і споруд у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 990/3823 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà äîãîâîðó ïðî
âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàðåºñòðîâà-
íèõ â êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
äîãîâîð³â â³ä 15.03.2007 ¹ 79-6-00482 òà
â³ä 15.03.2007 ¹ 79-6-00483.

6.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³

91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про стабілізацію фінансового становища
комунальних підприємств “Київський

метрополітен” та “Київпастранс”
Рішення київської міської ради № 947/3780 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 та пункту 1 статті 30 Закону України “Про місцеве са!
моврядування в Україні”, з метою забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації майна,
що належить територіальній громаді міста Києва та закріплене за комунальними підприємствами “Київ!
ський метрополітен” та “Київпастранс” на праві господарського відання, збереження в комунальній влас!
ності частки цього майна, яке було передано під заставу банківським установам міста Києва для отриман!
ня кредитів для забезпечення необхідного рівня та якості транспортних послуг, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèä³ëèòè äîäàòêîâå ö³ëüîâå ô³íàí-
ñóâàííÿ äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèò³â, ùî áó-
ëè çàëó÷åí³ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³-
òåí” òà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” ó 2006—2007
ðîêàõ ó çâ’ÿçêó ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ òàðèô³â
íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ì³ñüêèì åëåê-
òðîòðàíñïîðòîì, àâòîòðàíñïîðòîì òà ìåò-
ðîïîë³òåíîì åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèì
âèòðàòàì íà çä³éñíåííÿ öèõ ïåðåâåçåíü,
â îáñÿç³ êðåäèòíèõ çîáîâ’ÿçàíü ñòàíîì íà
1 æîâòíÿ 2007 ðîêó òà íàïðàâèòè ¿õ ó ñòà-
òóòí³ ôîíäè ï³äïðèºìñòâ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ó
äåñÿòèäåííèé òåðì³í â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ï³äãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíå-
ñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî áþäæåòó ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³ âèçíà÷åí-
íÿ äæåðåë ö³ëüîâîãî ô³íàíñóâàííÿ âèäàò-
ê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîãàøåííÿì êðåäèò³â,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó ³
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 989/3822 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

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 çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì³ñòà Êèºâà,
à ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí âíåñòè
òàê³ çì³íè:

4.1. Òðèäöÿòü ï’ÿòó ïîçèö³þ äîäàòêà äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.09.2004 ¹ 521/1931 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” âèçíàòè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.2. Äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò òðåòþ ïîçèö³þ äî-
äàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 03.02.2000 ¹ 13/734 “Ïðî ïåðåäà÷ó
ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü” âè-
çíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

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 приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 991/3824 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:
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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-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
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 âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåíí³ 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 æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü” íà òðèäöÿòü ï’ÿò³é ñòî-
ð³íö³ ó äâàíàäöÿò³é ïîçèö³¿:

— äðóãó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè “Ôó-
ç³ê Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷”;

— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ öèôðè “0,02” çàì³-
íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“10/25 â³ä 0,05 15/25 â³ä 0,05”;
— øîñòó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè “ïå-

ðåäàºòüñÿ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
05.02.98 ¹ 215 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿ-
íàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü”
íà øîñò³é ñòîð³íö³ ó ïåðø³é ïîçèö³¿ çíè-
çó:

— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ öèôðè “0,0864” çà-
ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“11/12 â³ä 0,0864 1/12 â³ä 0,0864”;
— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çàì³-

íèòè 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-
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Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
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 ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â âèçíà÷åíîìó ïðà-
âèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à ïèòàííÿ ïà-
éîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àòêó áóä³â-
íèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 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. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷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 27.11.2003 ¹ 221/1095
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
íà øîñò³é ñòîð³íö³ ó â³ñ³ìäåñÿò øîñò³é ïî-
çèö³¿:

— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿:

“1/2 â³ä 0,0795
22/100 â³ä 0,0795
7/25 â³ä 0,0795”.
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.

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
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Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
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 îäåð-
æàòè ÀÃÎ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) òà äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðî-
ëþ.

2.4. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷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 24.04.2003 ¹ 400-1/560
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ø³ñòäåñÿò³é ïîçèö³¿ ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà
“Ëèñ Â³ðà Ãë³á³âíà” çàì³íèòè ñëîâàìè
“Öèáóë³íà Àëëà Ëþäâ³ã³âíà”.

4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2003 ¹ 221/1095
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ñîðîê ïåðø³é ïîçèö³¿ ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëî-
âà “Ñì³ðíîâ Â³òàë³é ²âàíîâè÷” çàì³íèòè
ñëîâàìè “Ñì³ðíîâ Ñåðã³é Â³òàë³éîâè÷”.

4.3. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü, ïîçèö³þ 180 ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2003
¹ 324/1199 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-
âàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä”.

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.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 992/3825 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 995/3828 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

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:

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради о олош є он рс
на заміщення ва антних посад:

оловно о спеціаліста відділ представництва Київради в осподарсь их та
за альних місцевих с дах правління представництва Київради в с дах

(V ате орія) на період відп ст и по до ляд за дитиною основно о працівни а.

Відповідно до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02 №169 та
з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад державних
сл жбовців встановлюються основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта
відповідно о професійно о спрям вання, стаж роботи за фахом на державній сл жбі не
менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління не менше 5 ро ів,
післядипломна освіта сфері державно о правління.
Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до он рсної
омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлення
заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб та
проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен особов арт (фор-
ма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені встановле-
ном за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У -
раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та зобов’язання фінансово о
хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї за 2007 рі ; дві фото арт и розміром 4x6 см.
Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації о олошення про
он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов’яз ів та мов оплати праці
надається додат ово.
До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, . 907 (на
он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(Постійно діюча он рсна омісія по під отовці,

ор анізації і проведенню он рс з продаж вартир)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСИ З ПРОДАЖУ КВАРТИР

Відповідно до прото ол засідання постійно діючої он рсної омісії по під отовці, ор анізації
і проведенню он рс з продаж вартир від 19.03.08 № 7 о олошені он рси з продаж
наст пних вартир:
1. в. № 432 по в л. Урлівсь ій, 11/44 (три імнатна)
2. в. № 12 по в л. Голосіївсь ій, 13 (три імнатна)
3. в. № 31 по в л. Срібно ільсь ій, 3-А (чотири імнатна)
4. в. № 51 по в л. Срібно ільсь ій, 3-А (чотири імнатна)
5. в. № 10 по в л. Срібно ільсь ій, 2-А (три імнатна)
6. в. № 102 по в л. Срібно ільсь ій, 2-А (три імнатна)
7. в. № 5 по пров. Феодосійсь ом , 14 (чотири імнатна)
8. в. № 140 по в л. Саперно-Слобідсь ій, 22 (три імнатна)
9. в. № 23 по в л. Саперно-Слобідсь ій, 22 (три імнатна)
10. в. № 6 по в л. Саперно-Слобідсь ій, 22 (три імнатна)
11. в. № 41 по в л. Саперно-Слобідсь ій, 22 (три імнатна)
12. в. № 104 по в л. Саперно-Слобідсь ій, 22 (три імнатна)
13. в. № 48 по просп. Гри орен а, 28 (чотири імнатна)
14. в. № 32 по в л. Хар івсь е шосе, 152 (чотири імнатна)
15. в. № 124 по в л. Р. О іпної, 8 (чотири імнатна).
Кон рсні пропозиції приймаються до 18.00 14 вітня 2008 ро за адресою: м. Київ,

в л. Володимирсь а, 42, аб. 401.
Телефон для довідо : 279-63-10 та 051 (call-центр КМДА).
Додат ова інформація на www.kmv.gov.ua.
Обов’яз ові мови часті он рсі: сплата реєстраційно о внес в с мі 500 ривень та

внесення он рсно о забезпечення розмірі 1% мінімальної продажної вартості об’є та
он рсно о продаж .

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСІВ З ПРОДАЖУ КВАРТИР
Відповідно до прото ол засідання постійно діючої он рсної омісії по під отовці, ор анізації

і проведенню он рс з продаж вартир від 19.03.08 № 7 переможцями он рсів з продаж
вартир, проведених з 18 люто о по 2 березня 2008 р., визнано наст пних осіб:
1. По продаж в. № 294 по в л. Касіяна, 2/1— За нія Юрія Ми олайовича.
2. По продаж в. № 433 по в л. Урлівсь ій, 11/44 — ТОВ “Рибарон”.
3. По продаж в. № 1 по в л. Ш мсь о о, 1-А — Єрмолов Наталію Оле сандрівн .
4. По продаж в. № 35 по в л. Дмитрівсь ій, 69 — Манс ров Тетян Анатоліївн .
5. По продаж в. № 276 по в л. Княжий Затон, 21 — Ковален о Ксенію Ми олаївн .
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

ЖЕК №320 513-70-11 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕО №807 407-92-40 1 1
ЖЕО №813 424-73-22 1 1
ЖЕК №318 530-45-11 1 1

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

 Заступник начальника ДЕЖ
ЖЕК №905 275-52-40 1 1

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1

Майстер виробничої дільниці
КП “Галагани” 449-97-51 1 1

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №908 408-63-53 1 1
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

Майстер технічної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №308 515-95-65 1 1
ЖЕК №310 515-42-45 1 1
ЖЕК №311 515-42-34 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №901 242-23-53 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 2 2
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1 1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Начальник відділу з комп’ютерних наук
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1

Заступник начальника виробничо-технічного відділу
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №909 408-72-36 1 1
ЖЕК №911 457-61-91 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 1 1

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Провідний інженер ремонтного відділу
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
Юрисконсульт
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №914 401-19-04 1 1
Економіст
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
ЖЕО №812 424-12-61 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КПУЖГ 402-69-82 1 1

Бухгалтер ІІ категорії
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Диспетчер
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1
КПУЖГ 402-69-82 4 4
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Інженер ВТВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1

Інженер І категорії
ВТВ 411-42-54 2 2
ЖЕК №302 518-51-77 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 1 1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №319 532-28-21 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 1 1

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1

Інспектор з контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85 1 1

Інспектор з кадрів
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян
ЖЕО №801-813 402-69-81 13 13

Інспектор
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Бухгалтер І категорії
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Електрозварювальник
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №202 563-02-92 2 2
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ЖЕК №204 560-91-39 2 2
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 3 3
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 3 3
ЖЕК №512 463-93-60 3 3
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕО №801-813 402-69-81 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Маляр
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 6 6
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
РБД 467-44-04 7 7
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81 205 205

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 9 9
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
ЖЕК №221 566-67-67 2 2
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Паспортист
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №910 408-12-90 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Секретар
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
Фірма “Кварт” 258-69-15 1 1

Секретар-друкарка
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Столяр
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 1 1
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 2 2

Столяр (тесляр)
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1

Електрозварник
ЖЕО №801-813 402-69-81 20 20

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Штукатур
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Монтажник санітарно-технічних систем
Відділ головного енергетика 563-08-12 6 6
КП “Галагани” 449-97-51 5 5
ЖЕК №221 566-67-67 11 11
ЖЕК №222 563-08-03 19 19
ЖЕК №223 567-40-14 5 5
ЖЕК №224 566-30-63 11 11
ЖЕК №225 567-78-58 11 11

Столяр-будівельник
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 4 4
Штукатур 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
РБД 467-44-04 5 5

Електрогазозварник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
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ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1

Електрогазозварник 
Відділ головного механіка 566-01-49 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

Монтажник стс та устаткування 
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1

Електрогазозварник 
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 4 4

Столяр 
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Електромонтер ЗПП
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Електромонтер з ремонту електроустаткування 
Відділ головного енергетика 563-08-12 10 10

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

РАДС 434-83-40 1 1
Водій спец.автомобіля

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

ЖЕК №201 564-96-43 26 26
ЖЕК №202 563-02-92 26 26
ЖЕК №203 560-98-73 18 18
ЖЕК №204 560-91-39 16 16
ЖЕК №205 560-91-96 15 15
ЖЕК №206 560-99-40 23 23
ЖЕК №207 564-91-80 12 12
ЖЕК №209 570-35-08 19 19
ЖЕК №210 573-79-92 39 39
ЖЕК №211 565-80-55 25 25
ЖЕК №212 564-80-68 15 15
ЖЕК №501 418-65-35 25 25
ЖЕК №502 419-23-65 15 15
ЖЕК №503 418-28-62 30 30
ЖЕК №504 418-20-97 49 49
ЖЕК №505 418-88-87 21 21
ЖЕК №506 413-34-03 17 17
ЖЕК №507 412-32-68 22 22
ЖЕК №508 412-42-28 36 36
ЖЕК №509 412-77-26 38 38
ЖЕК №510 411-83-68 40 40
ЖЕК №511 411-32-82 24 24
ЖЕК №512 463-93-60 15 15
ЖЕК №513 430-17-04 14 14
ЖЕК №514 432-19-95 18 18
ЖЕК №701 460-60-09 13 13
ЖЕК №702 417-70-65 26 26
ЖЕК №703 468-52-57 33 33
ЖЕК №704 433-43-88 32 32
ЖЕК №705 462-06-74 31 31
ЖЕК №706 434-65-57 48 48
ЖЕК №707 434-35-55 29 29
ЖЕК №708 434-40-55 55 55
ЖЕК №709 433-32-95 46 46
ЖЕК №710 427-02-75 42 42
ЖЕО №801-813 402-69-81 250 250
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 23 23
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 11 11
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 10 10
КП “Галагани” 449-97-51 8 8
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 10 10
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 7 7
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 8 8
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 6 6
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 45 45
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 9 9
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 9 9
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 15 15
ЖЕК №221 566-67-67 22 22
ЖЕК №222 563-08-03 16 16
ЖЕК №223 567-40-14 6 6
ЖЕК №224 566-30-63 18 18
ЖЕК №225 567-78-58 26 26
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 10 10
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 27 27
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 23 23
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 29 29

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Оператор
ЖЕК №312 530-04-63 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №306 515-94-87 1 1
ЖЕК №307 515-72-34 1 1

Підсобний робітник
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
КП “ЖЕК ”Татарка” 417-11-62 3 3
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 3 3

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92 1 1
ЖЕК №209 570-35-08 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 3 3
ЖЕК №502 419-23-65 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 4 4
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 4 4
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 5 5
ЖЕК №513 430-17-04 3 3
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 17 17
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 5 5
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 3 3
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 5 5
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 3 3
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 2 2
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 3 3
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4
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Прибиральник
ЖЕК №201 564-96-43 10 10
ЖЕК №202 563-02-92 12 12
ЖЕК №203 560-98-73 10 10
ЖЕК №204 560-91-39 11 11
ЖЕК №205 560-91-96 11 11
ЖЕК №206 560-99-40 8 8
ЖЕК №207 564-91-80 15 15
ЖЕК №209 570-35-08 8 8
ЖЕК №210 573-79-92 28 28
ЖЕК №211 565-80-55 15 15
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 50 50
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 17 17
ЖЕК №222 563-08-03 15 15
ЖЕК №223 567-40-14 14 14
ЖЕК №224 566-30-63 20 20
ЖЕК №225 567-78-58 14 14
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Робітник ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 7 7

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №201 564-96-43 9 9
ЖЕК №202 563-02-92 5 5
ЖЕК №203 560-98-73 8 8
ЖЕК №204 560-91-39 9 9
ЖЕК №205 560-91-96 5 5
ЖЕК №206 560-99-40 4 4
ЖЕК №207 564-91-80 5 5
ЖЕК №209 570-35-08 6 6
ЖЕК №210 573-79-92 9 9
ЖЕК №211 565-80-55 7 7
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 10 10
ЖЕК №502 419-23-65 5 5
ЖЕК №503 418-28-62 12 12
ЖЕК №504 418-20-97 16 16
ЖЕК №505 418-88-87 13 13
ЖЕК №506 413-34-03 11 11
ЖЕК №507 412-32-68 10 10
ЖЕК №508 412-42-28 9 9
ЖЕК №509 412-77-26 14 14
ЖЕК №510 411-83-68 11 11
ЖЕК №511 411-32-82 8 8
ЖЕК №512 463-93-60 13 13
ЖЕК №513 430-17-04 11 11
ЖЕК №514 432-19-95 10 10
ЖЕК №701 460-60-09 4 4
ЖЕК №702 417-70-65 6 6
ЖЕК №703 468-52-57 7 7
ЖЕК №704 433-43-88 8 8
ЖЕК №705 462-06-74 14 14
ЖЕК №706 434-65-57 7 7
ЖЕК №707 434-35-55 7 7
ЖЕК №708 434-40-55 13 13
ЖЕК №709 433-32-95 8 8
ЖЕК №710 427-02-75 9 9
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 9 9
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 6 6
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 12 12
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 10 10
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 11 11
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 12 12
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 17 17
РАДС 434-83-40 2 2
РБД 467-44-04 8 8
КП ”ЖЕК” Дегтярівська” 455-60-04 9 9
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 15 15
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 10 10

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4

Тракторист
АФУ 411-42-54 2 2
Відділ головного механіка 566-01-49 4 4

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 2 2
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 1 1

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1

Водій автомобіля УАЗ 3909
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 5327
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ВАЗ 21043
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 2705
РАДС 434-83-40 1 1

Слюсар з обслуговування теплових мереж
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 4 4

Чистильник 
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 3 3
ЖЕК №506 413-34-03 1 1

Тесляр 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 3 3
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 3 3
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 6 6

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 
ЖЕК №708 434-40-55 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1

Вакансії в ЖЕКах м. Києва
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Ó ×åðí³âöÿõ ï³äâèùóþòü 
ô³çè÷íó êóëüòóðó, à Òåðíîï³ëü
ñòàíå ì³ñòîì ðîçâàã
У Л ць на а ціоні
продад ть шість
земельних діляно

Ì³ñüêà ðàäà Ëóöüêà çàòâåðäèëà ïåðåë³ê
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïëàíóþòü ïðîäà-
òè ç àóêö³îíó. Âñ³ âîíè íàëåæàòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà é ïðèçíà÷åí³
ï³ä çàáóäîâó. Äåïóòàòè âïåâíåí³, ùî òà-
êà ïðîïîçèö³ÿ çàö³êàâèòü á³çíåñìåí³â. Óñ³
ä³ëÿíêè â ï³âäåííèõ îêîëèöÿõ ì³ñòà.
Íàéá³ëüøèé íàä³ë ñòàíîâèòü 1,3 ãà (íà
âóë. Åëåêòðîàïàðàòí³é), à íàéìåíøîãî —
0,007 ãà (íà âóë. Íàäð³÷í³é). Ðåøòà ðîç-
òàøîâàí³ íà âóëèöÿõ ×åð÷èöüê³é òà Äðóæ-
áè íàðîä³â. Çàãàëüíà ïëîùà öèõ çåìåëü —
ïðèáëèçíî 3,5 ãà. Çà ð³øåííÿ ïðîäàòè
ä³ëÿíêè ç ìîëîòêà ïðîãîëîñóâàëè 30 äå-
ïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè ³ç 45. Íàãàäàºìî, ùî
çàïî÷àòêîâàíî çåìåëüí³ àóêö³îíè ó ñòî-
ëèö³. Ëèøå â³ä ïðîäàæó îäí³º¿ ä³ëÿíêè íà
âóë. Îçåðí³é òîð³ê ó áåðåçí³ äî áþäæåòó
Êèºâà íàä³éøëî ìàéæå ì³ëüÿðä ãðèâåíü. 

З Тернополя зроблять
західно раїнсь ий
Лас-Ве ас

Ìèíóëîãî òèæíÿ äåïóòàòè Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñü-
êèõ ðàä çóñòð³ëèñÿ íà ñåì³íàð³, ùîá
îáì³íÿòèñÿ äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðîçâèòêó òó-
ðèñòè÷íî¿ ãàëóç³. ßê çàçíà÷èâ ñåêðåòàð
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè Òàðàñ Á³ëàí,
ñåñ³ºþ çàòâåðäæåíî ñòðàòåã³÷íèé ïëàí
ðîçâèòêó ì³ñòà. Çã³äíî ç íèì, Òåðíîï³ëü
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê òóðèñòè÷íèé òà ðîçâà-
æàëüíèé öåíòð Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, à â
ìàéáóòíüîìó — é óñ³º¿ äåðæàâè. “Ï³ä ÷àñ
âè¿çíîãî ñåì³íàðó ïðîâåëè ñï³ëüíèé
êðóãëèé ñò³ë, âëàñíå, ç îáì³íó äîñâ³äîì
ó ñôåð³ ðîçâàæàëüíîãî òà òóðèñòè÷íîãî
á³çíåñó íà ïðèêëàä³ â³äïî÷èíêîâèõ êîìï-
ëåêñ³â “Êàðïàòè” òà “Áóêîâåëü”, — ðîç-
ïîâ³â ïàí Á³ëàí. Â³í äîäàâ, ùî òàêîæ
äëÿ äåïóòàò³â ï³äãîòóâàëè ìàòåð³àëè ïðî
ñòàí ñôåðè òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. 

Рівне свят ватиме 725-й
день народження

Ñïèñîê çàõîä³â äî 725-¿ ð³÷íèö³ çàñíó-
âàííÿ Ð³âíîãî çàòâåðäèëà ì³ñüêðàäà. Äî
ö³º¿ äàòè â ì³ñò³ â³äðåìîíòóþòü ôàñàäè áó-
äèíê³â, äèòÿ÷³ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè,
ðîçøèðÿòü öåíòðàëüíó âóëèöþ. Òàêîæ
âïîðÿäêóþòü ï³äçåìí³ ïåðåõîäè, ï³øîõ³äí³
äîð³æêè òà çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó. Ïðèä³ëÿòü óâàãó ³ ïàì’ÿòíèêàì òà
â³éñüêîâèì ìåìîð³àëàì. Ðåêîíñòðóþþòü ³
30 êâ. êì äîð³ã. Íàãàäàºìî, ùî 2008-ãî
600 ðîê³â âèïîâíþºòüñÿ ×åðí³âöÿì òà 225
ðîê³â — Ñåâàñòîïîëþ. 

У Чернівцях відновили
найстаріший бо серсь ий
зал

×åðí³âåöüêèé ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ
“Àâàí´àðä”, ÿêèé íå ïðàöþâàâ ìàéæå 10
ðîê³â, ïîíîâèâ ðîáîòó 15 êâ³òíÿ ï³ñëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿. Ïåðøèì ó áîêñåðñüêó ãðó-
øó âäàðèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ìèêîëà Ôå-
äîðóê. “Àâàí´àðä”, â³äêðèòèé 1947 ðîêó,
ôóíêö³îíóâàâ ìàéæå äî 1998-ãî. Êîìï-
ëåêñ ðîçì³ùåíèé â ³ñòîðè÷í³é áóä³âë³,
òîìó ïîòðåáóâàâ çíà÷íèõ êîøò³â íà ðå-
êîíñòðóêö³þ, ÿêèõ ó áþäæåò³ áðàêóâàëî.
Ó 2007 ðîö³ áóëî âèð³øåíî ïåðåäàòè öå
êîìóíàëüíå ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó íà
â³äêðèòîìó êîíêóðñ³ çà óìîâè çáåðåæåí-
íÿ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ïðîâåäåííÿ
îðåíäàðåì ðåêîíñòðóêö³¿ âëàñíèì êîø-
òîì. Ïðàâî îðåíäè ïëîù “Àâàí´àðäó”,
ùî ñòàíîâëÿòü 466 êâ. ì, çäîáóëà îáëàñ-

íà ôåäåðàö³ÿ òåéêâàí-äî, ïðåçèäåíòîì
ÿêî¿ º äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè Âàñèëü Òêà÷.
Âîíà çîáîâ'ÿçàëàñÿ âèêîíàòè âñ³ óìîâè
òà çàïðîïîíóâàëà íàéâèùó ïëàòó. Ó
â³äíîâëåíîìó êîìïëåêñ³ º ñïåö³àë³çîâà-
íà áîêñåðñüêà çàëà, ÿêà äàº çìîãó ïðî-
âîäèòè çìàãàííÿ ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ.
Òàêîæ òóò ñòâîðåíî óìîâè äëÿ çàíÿòü
ê³êáîêñèíãîì òà àåðîá³êîþ, ïðîâåäåííÿ
çìàãàíü ç³ ñõ³äíèõ âèä³â ºäèíîáîðñòâ. Çà
ñëîâàìè Âàñèëÿ Òêà÷à, âæå ñôîðìîâàíî
òðè ãðóïè ñïîðòñìåí³â â³êîì äî 24 ðîê³â,
ÿê³ õî÷óòü òðåíóâàòèñÿ â öüîìó çàë³. 

Îêð³ì òîãî, ïðè êîìïëåêñ³ áåçïëàòíî
ïðàöþâàòèìóòü ÷îòèðè ãðóïè äëÿ ä³òåé ç
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí, ÿê³ ìàþòü áà-
æàííÿ çàéìàòèñÿ ñïîðòîì. Äî ñëîâà, ó
×åðí³âöÿõ óæå º ÷îòèðè ñïîðòèâí³ çàëè
òàêîãî òèïó, ÿê “Àâàí´àðä”, à ïðîòÿãîì
òðüîõ îñòàíí³õ ðîê³â â îíîâëåííÿ ñïîð-
òèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà ³íâåñòîâàíî
ïîíàä 10 ìëí ãðí. Ìåð Ìèêîëà Ôåäîðóê
çàóâàæèâ, ùî ì³ñüêà âëàäà íå ïîìèëèëà-
ñÿ, êîëè îáèðàëà îðåíäàðÿ öüîãî
ïðèì³ùåííÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ, ³
âèñëîâèâ ïîáàæàííÿ, àáè á³çíåñ á³ëüøå
ö³êàâèâñÿ òàêîþ ôîðìîþ îðãàí³çàö³¿
äîçâ³ëëÿ, í³æ âêëàäàííÿì ãðîøåé ó
ãðàëüí³ çàëè. 

Львів вст пив
до міжнародної ор анізації
“Лі а історичних міст”

Ó÷îðà Ëüâ³âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿ-
ëà ð³øåííÿ ïðî âñòóï Ëüâîâà äî ì³æíà-
ðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ë³ãà ³ñòîðè÷íèõ ì³ñò».

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà çîâí³øí³õ
â³äíîñèí Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè Îñòàïà
Ïðîöèêà, ñïèñîê ÷ëåí³â Ë³ãè ³ñòîðè÷íèõ
ì³ñò ñÿãàº ñîòí³. Ç óêðà¿íñüêèõ äî íå¿
âõîäèòü ëèøå Êè¿â, ÿêèé òàêîæ º îäíèì
³ç ñï³âçàñíîâíèê³â îðãàí³çàö³¿. Çàñíîâà-
íî ¿¿ 1994 ðîêó â ÿïîíñüêîìó ì³ñò³ Ê³îòî.
“Ëüâ³â îòðèìàâ çàïðîøåííÿ ùîäî ó÷àñò³
â îäí³é ç êîíôåðåíö³é Ë³ãè ³ñòîðè÷íèõ
ì³ñò, ³ îäíî÷àñíî áóëî çðîáëåíî ö³ëêîì
ëîã³÷íèé çàêëèê âçàãàë³ âñòóïèòè äî öüî-
ãî ì³æíàðîäíîãî îá’ºäíàííÿ. Ìè ïðî-
ïîçèö³þ ïðèéíÿëè. Òèì ïà÷å, ùî ð³÷íà
ó÷àñòü ó òàê³é ë³ç³ ñòàíîâèòü $100 ÑØÀ.
Òîáòî äåøåâèì êîøòîì ìîæíà ðîáèòè
âåëèêó ñïðàâó”, — ïîÿñíèâ Îñòàï Ïðî-
öèê. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ïðÿìî¿ åêî-
íîì³÷íî¿ âèãîäè â³ä ÷ëåíñòâà â ö³é îð-
ãàí³çàö³¿ íåìàº. Àëå ó÷àñòü ó òàêèõ êëó-
áàõ — äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, îòðèìàííÿ
´ðàíò³â, ñïîíñîðñüêà äîïîìîãà. Äëÿ 
Ëüâîâà öå îçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åí-
íÿ ïðîâ³äíèõ åêñïåðò³â ó ãàëóç³ çáåðå-
æåííÿ àðõ³òåêòóðíî¿ ñïàäùèíè çà ñïîí-
ñîðñüê³ ÷è ´ðàíòîâ³ êîøòè”, — ï³äñóìó-
âàâ ïàí Ïðîöèê. 

Мера Хар ова
Михайла Доб іна
звин ватили
підпалі рин
Ó ñåðåäó â Õàðêîâ³ ãîð³â îäèí ³ç

íàéá³ëüøèõ ðèíê³â êðà¿íè — “Áàðàáà-
øîâî”. Â³í çàéìàº äî 60 ãà. Âîãîíü ñïà-
ëàõíóâ ìàéæå î ÷åòâåðò³é âå÷îðà, êîëè

òîðãîâö³ âæå çàê³í÷óâàëè ðîáîòó. Ñïî-
÷àòêó ïîæåæà îõîïèëà 120 êîíòåéíåð³â
äèòÿ÷îãî ñåêòîðó. ×åðåç âåëè÷åçíå ïî-
ëóì’ÿ òà çàäèìëåííÿ âæå çà ãîäèíó ðÿ-
òóâàëüíèêàì äîâåëîñÿ ïåðåêðèòè ðóõ
òðîëåéáóñ³â ³ òðàìâà¿â, à òàêîæ ïîòÿã³â
íà íàéáëèæ÷èõ ñòàíö³ÿõ ìåòðî. 

Äåÿê³ î÷åâèäö³ ñòâåðäæóþòü, áóö³ìòî
ïîæåæà ñòàëàñÿ ÷åðåç òåõí³÷í³ íåñïðàâ-
íîñò³ ó åëåêòðîïðîâîäö³. Îäíàê á³ëüø³ñòü
òîðãîâö³â ïåðåêîíàí³, ùî ðèíîê ï³äïà-
ëèëè. Ó ïðè÷åòíîñò³ äî ïîæåæ³ íàâ³òü
çâèíóâàòèëè ìåðà ì³ñòà Ìèõàéëà
Äîáê³íà. Òîé ñâîºþ ÷åðãîþ öå êàòåãî-
ðè÷íî ñïðîñòóâàâ. Â³í ïðèïóñêàº, ùî
ï³äïàë óëàøòóâàâ éîãî îïîíåíò Îëåê-
ñàíäð Ôåëüäìàí, íàðäåï ÁÞÒ, ÿêèé º
âëàñíèêîì ðèíêó. Ïàí Ôåëüäìàí – îäèí
³ç ìîæëèâèõ êàíäèäàò³â ó ìåðè Õàðêîâà.
“Òàê³ ìîíñòðè, ÿê â³í, äëÿ äîñÿãíåííÿ
ñâîº¿ ìåòè íå çóïèíÿòüñÿ í³ ïåðåä ÷èì,
çíåõòóþòü áåçïåêîþ òà çäîðîâ’ÿì
õàðê³â’ÿí”, — çàÿâèâ Ìèõàéëî Äîáê³í. 

Îëåêñàíäð Ôåëüäìàí íå çàïåðå÷óº, ùî
ðèíîê ï³äïàëèëè íàâìèñíå, ó çâ’ÿçêó ç
éîãî ïîë³òè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Îäíàê çà-
ïåâíÿº, ùî ñàì â³í íå ïðè÷åòíèé äî ïî-
æåæ³. 

Íà ðèíêó “Áàðàáàøîâî” ïðàöþº ìàé-
æå 60 òèñÿ÷ ëþäåé. ×åðåç ïîæåæó áàãà-
òî ç íèõ çàëèøèëèñÿ áåç ðîáîòè òà âëàñ-
íîãî á³çíåñó

Сторін під от вала
Валерія ЯКОВЕНКО

Б ло ви ористано матеріали:
УНІАН, ZiK, У раїнсь і новини

Через масштабн пожеж на рин "Барабашово" Хар ові б ли зм шені з пинити метро, тролейб си та трамваї. У підпалі найбільшо о рин У раїни
звин вач ють мера міста Михайла Доб іна.
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Äðóæèí äèïëîìàò³â
ïðèâàáèëè íàðîäíîþ
òâîð÷³ñòþ

Íà çóñòð³÷ äî Ìóçåþ óêðà¿í-
ñüêîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà,
ÿêó îðãàí³çóâàëà â÷îðà äèðåêö³ÿ
“Äèïñåðâ³ñ” Ãåíåðàëüíî¿ äèðåêö³¿
ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ ó ðàìêàõ ïðîåêòó ì³æ-
íàðîäíî¿ æ³íî÷î¿ â³òàëüí³ “Êè¿â-
ñüê³ çóñòð³÷³”, çàâ³òàëî ìàéæå 30
äðóæèí íàäçâè÷àéíèõ òà ïîâíî-
âàæíèõ ïîñë³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ.
Æ³íêàì îðãàí³çóâàëè åêñêóðñ³þ ïî
Êèºâî-Ïå÷åðñüêîìó ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîìó çàïîâ³äíèêó. Â³äâ³ä-
àëè óí³êàëüíó 900-ð³÷íó Òðî¿öüêó
íàäáðàìíó öåðêâó, ñïîãëÿäàëè âå-
ëèêó Ëàâðñüêó äçâ³íèöþ, îö³íèëè
óí³êàëüí³ õðèñòèÿíñüê³ êóëüòîâ³
ïðåäìåòè â åêñïîçèö³¿ Ëàâðñüêî¿
ñêàðáíèö³.

Êóëüì³íàö³ºþ æ³íî÷î¿ “äèïëî-
ìàòè÷íî¿” ì³ñ³¿ ñòàëè â³äâ³äèíè
Ìóçåþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî äå-
êîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà. ²íîçåìêè
îãëÿíóëè âèñòàâêó ïèñàíîê ìàéñ-
òðà íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ Çî¿ Ñòàøóê,
ïîìèëóâàëèñÿ åêñïîçèö³ºþ óêðà-
¿íñüêèõ ðóøíèê³â, ä³çíàëèñÿ ïðî
òâîð÷³ñòü ñëàâåòíî¿ õóäîæíèö³ Êà-
òåðèíè Á³ëîêóð. Íà çàâåðøåííÿ
äëÿ æ³íîê ïðîâåëè ìàéñòåð-êëàñè
ç ïèñàíêàðñòâà, ïåòðèê³âñüêîãî
ðîçïèñó, ñó÷àñíîãî õóäîæíüîãî

òåêñòèëþ òà ë³ïëåííÿ ³ç ãëèíè.
Äðóæèíè ïîñë³â ïðîáóâàëè ðîç-
ôàðáîâóâàòè ïèñàíêè, ïëåñòè ç ëî-
çè ëÿëüêè, ìîòàòè ç íèòîê ïòàøîê
òà ë³ïèòè ç ãëèíè ô³ãóðêè.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” äðó-
æèíà ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Óêðà¿íè Îëüãà Îãðèçêî, ï³ä ïàòðî-
íàòîì ÿêî¿ â³äáóâàþòüñÿ òàê³ çàõî-
äè, äëÿ äðóæèí íàäçâè÷àéíèõ òà
ïîâíîâàæíèõ ïîñë³â ³íîçåìíèõ
äåðæàâ öå âæå äðóãà çóñòð³÷. “Ì³æ-
íàðîäí³” ñõîäèíè êîðèñòóþòüñÿ
ïîïóëÿðí³ñòþ ó æ³íîê, àäæå öå ÷ó-
äîâà íàãîäà íå ëèøå ïîáà÷èòèñÿ,
ïîñï³ëêóâàòèñÿ, îáãîâîðèòè íîâè-
íè, à é ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî Óêðà-
¿íó.

“Ìè âèáðàëè ÷àñ íàïåðåäîäí³
Âåëèêîäíÿ,— ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îã-
ðèçêî.— Ââàæàþ, ùî é ì³ñöå îá-
ðàëè âäàëî, àäæå â Ìóçå¿ óêðà¿í-
ñüêîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà
ñêîíöåíòðîâàíî áàãàòî óêðà¿íñüêî¿
êðàñè”.

“ß áàãàòî ðàç³â áóëà â Ëàâð³,—
ä³ëèòüñÿ äðóæèíà ïîñëà Á³ëîðóñ³
Îëüãà Âåëè÷êî,— àëå äî öüîãî ìó-
çåþ ÿêîñü íå äîõîäèëè íîãè. Ïî-
äîáàºòüñÿ ³ öå ñâÿòå ì³ñöå, é òå, ç
ÿêîþ äóøåþ çíàéîìëÿòü ç íàö³î-
íàëüíîþ ñïàäùèíîþ”

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора др жини надзвичайних та повноважних послів
іноземних держав в У раїні розмальов вали писан и,
освоювали се рети лозоплетіння та ви отовляли нитя-
них пташо . Та е дозвілля М зеї раїнсь о о де о-
ративно о мистецтва і е с рсію по Києво-Печерсь о-
м істори о- льт рном заповідни влашт вала їм
дире ція "Дипсервіс" Генеральної дире ції з обсл о-
в вання іноземних представництв.

Ïîâàæí³ æ³íêè â³äâ³äàëè Ìóçåé
óêðà¿íñüêîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà

“Ó Êèºâ³ 
Â³êòîð Íåêðàñîâ 
óæå í³êîãî íå ö³êàâèòü”
Îëåêñàíäð Ïàðí³ñ — ïðî ïîñòàð³ëèõ
ôóòóðèñò³â, êèÿí ñòàðî¿ çàêâàñêè òà çáèðàííÿ
ìåìóàð³â ÿê ñïîñ³á æèòòÿ
Сьо одні свят є 70-річчя
один із найсерйозніших
світі дослідни ів аван ард-
но о мистецтва иївсь ий
родженець Оле сандр
Парніс. Напередодні юві-
лею наш знаменитий спів-
вітчизни поділився з
"Хрещати ом" найяс раві-
шими спо адами про иїв-
сь і епізоди сво о життя.

— Îñòàíí³ì ÷àñîì âàøå ³ì’ÿ ÷àñ-
òî çóñòð³÷àºòüñÿ â ïóáë³êàö³ÿõ ëèñ-
ò³â ³ ùîäåííèê³â âåëèêèõ åì³ãðàí-
ò³â — Áîðèñà Çàéöåâà, Äàâèäà Áóð-
ëþêà, Îëåêñ³ÿ Êðó÷åíèõ. ßê òðàïè-
ëîñÿ, ùî â 1960-ò³ ðîêè âñ³ ö³ ëþ-
äè, òîä³ âæå äóæå íåìîëîä³, çíàëè
âàñ, êè¿âñüêîãî ô³ëîëîãà-ïî÷àòê³â-
öÿ?

— Çíàºòå, ÿ áóâ òîä³ òàêèì ìî-
ëîäèì íàõàáîþ, ÿêèé íå áîÿâñÿ
ïèñàòè ëèñòè. Òàê çàâ’ÿçàëîñÿ ìîº
ëèñòóâàííÿ ç äåÿêèìè åì³ãðàíòà-
ìè, ÿêèõ òîä³ ìàëî õòî õîò³â çíà-
òè. Ñêàæ³ìî, êëàñèê ðîñ³éñüêî¿ ë³-
òåðàòóðè Áîðèñ Çàéöåâ äóæå ìàñ-
øòàáíà ô³ãóðà. Íèí³ â Ìîñêâ³ âè-
éøëî éîãî ïîâíå ç³áðàííÿ òâîð³â,
òàì º ê³ëüêà ëèñò³â äî ìåíå. ß â
60-ò³ ðîêè íàïèñàâ éîìó ëèñò, ³
â³í â³äïîâ³â. Óÿâëÿºòå, öå áóëè
ëèñòè, íàïèñàí³ çà ñòàðîþ îðôî-
ãðàô³ºþ! Â³í â 1965-ìó ðîö³ ïè-
ñàâ òàê, ÿê ïèñàëè äî ðåâîëþö³¿!
Ïàì’ÿòàþ, ùî àóðà öèõ ëèñò³â
ïðèãîëîìøóâàëà ìåíå á³ëüøå, í³æ
ïåðñïåêòèâà íàæèòè âåëèê³ íå-
ïðèºìíîñò³ — ó Ðàäÿíñüêîìó Ñî-
þç³ äîáðå ïåðåïàäàëî òèì, õòî ðå-
ãóëÿðíî ëèñòóâàâñÿ ç ³íîçåìöÿìè,
òèì ïà÷å ç åì³ãðàíòàìè. Ïåðåïè-
ñóâàâñÿ ç Áóðëþêîì, ïåðåïèñóâàâ-
ñÿ ç Àäàìîâè÷åì, ç õóäîæíèêîì
Àííåíêîâèì, ç óñ³ìà, õòî áóâ ùå
æèâèé òîä³.

— Ö³ ëþäè îõî÷å ä³ëèëèñÿ ñïîãà-
äàìè ïðî ìîëîä³ñòü ç þíèì åíòóç³-
àñòîì, ÿêîãî çíàëè ò³ëüêè ç ëèñò³â?

— Ïî-ð³çíîìó. Íàñê³ëüêè ì³ã, ÿ
áóâ íàïîëåãëèâèé, ïðîñèâ ¿õ çãà-
äóâàòè, óòî÷íþâàâ äåòàë³, ïîäðîáè-
ö³ é îñîáèñòèõ â³äíîñèí, ³ ë³òåðà-
òóðíèõ ïîä³é ïî÷àòêó ñòîð³÷÷ÿ.
Óò³ì, ïóáë³êóþ÷è ¿õí³ ëèñòè, ÿ âñ³
ö³ â³äîìîñò³ ïåðåâ³ðÿþ, º òàêà çà-
íóäíà çâè÷êà ó ³ñòîðèê³â.

— Êðó÷åíèõ ³ Áóðëþê, êîòð³ âè-
ãàäàëè ðîñ³éñüêèé ôóòóðèçì, ùî çà-
ê³í÷èâñÿ ðîñ³éñüêîþ ðåâîëþö³ºþ, íà
ê³íåöü æèòòÿ, â åì³ãðàö³¿, ñïðèéìà-
ëè ñâîº æèòòÿ ÿê ïîðàçêó?

— Í³êîëè íå çàïèòóâàâ ¿õ ïðî öå,
àëå äóìàþ, ùî í³. Í³ÿêèõ ³íòîíà-
ö³é æàëþ ïðî òå, ùî ìîëîä³ñòü
ïðîéøëà ñàìå òàê, ó ¿õí³õ ëèñòàõ ÿ
íå çíàéøîâ.

— Ìàéæå âñ³ âèçíà÷í³ ô³ãóðè ðî-
ñ³éñüêîãî àâàíãàðäó — âèõ³äö³ ç ïðî-
â³íö³¿. Öå âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùîá
çðîçóì³òè ¿õíº ìèñòåöòâî?

— Çâè÷àéíî, ïðîâ³íö³ÿ ÿê áè
ïðîâîêóâàëà öèõ ëþäåé, çàðÿäæà-
ëà ¿õ åíåðã³ºþ ñïðîòèâó. Êðó÷å-
íèõ ïðè¿õàâ ³ç Õåðñîíà, Áóðëþê
òåæ íàðîäèâñÿ â Õåðñîí³, Ìàÿêîâ-
ñüêèé ðîäîì ³ç Ãðóç³¿. Ìîñêâà áó-
ëà äëÿ íèõ ÿêèìîñü äóæå âàæëè-
âèì êàòàë³çàòîðîì. Õî÷à íå ëèøå
Ìîñêâà: ÿêáè òîé æå Áóðëþê íå
çíàâ, ùî äåñü â ªâðîï³ ³ñíóº Ìà-

ð³íåòò³ ç éîãî ôóòóðèçìîì, í³÷î-
ãî á ó íàñ òåæ íå áóëî. ¯ì ïîòð³á-
íî áóëî ñåáå êîìóñü ïðîòèñòàâè-
òè — îñü âîíè ³ çíàéøëè ³òàë³é-
ö³â.

— Âè íå ëèøå ëèñòóâàëèñÿ ç âå-
ëèêèìè. Ó Êèºâ³ âè òîâàðèøóâàëè ç
Â³êòîðîì Íåêðàñîâèì...

— Í³êîëè òîä³ íå ïðèïóñêàâ, ùî
äîâåäåòüñÿ çàéìàòèñÿ âèäàííÿì
ìåìóàð³â ïðî íüîãî. Äî ñëîâà, äî
íüîãî ÿ ïåðåäóñ³ì õîäèâ ïèòè ãî-
ð³ëêó, à îñü ³ç éîãî ò³òêîþ Ñîô³ºþ
Ìîòîâèëîâîþ ìè ñòàëè ñïðàâæí³-
ìè äðóçÿìè. Öå áóëà óí³êàëüíà
îñîáà, ç êèÿí ñòàðîãî ´àðòó. Ìî-
æåòå óÿâèòè, âîíà áà÷èëà æèâîãî
Í³öøå! ̄ é òîä³ áóëî 15 —16 ðîê³â,
âîíà æèëà, çäàºòüñÿ, â Ëåéïöèç³
íà êàí³êóëàõ. Âîíà ìåí³ ðîçïîâ³-
äàëà, ùî Í³öøå áóâ óæå àáñîëþò-
íî õâîðèé, ñåñòðà âèâîçèëà éîãî
íà áàëêîí, à Ñîô³ÿ õîäèëà äî áó-
äèíêó, äå â³í ìåøêàâ, íà íüîãî
äèâèòèñÿ. Òðåáà ñêàçàòè, öå áóëè
÷àñè, êîëè îñâ³÷åí³ 15-ð³÷í³ ïà-
íÿíêè â ªâðîï³ íå ïðîñòî çíàëè,
õòî òàêèé Í³öøå, à é çàõîïëþâà-
ëèñÿ íèì, ³ âîíà îñü õîäèëà äè-
âèòèñÿ íà öüîãî Í³öøå. À 16-ð³÷-
íîþ â Ìîñêâ³ âîíà ïðèéøëà äî-
äîìó äî Ëüâà Òîëñòîãî çàïèòàòè,
ÿê ¿é æèòè. Ïîò³ì óæå ÿêèéñü ÷àñ
ïðàöþâàëà ç Áðþñîâèì, íàïèñà-
ëà ïðî íüîãî ñïîãàäè, ïðîñèëà
Ïàñòåðíàêà äîïîìîãòè îïóáë³êó-
âàòè ¿õ. Çáåðåãëîñÿ ¿¿ ëèñòóâàííÿ
ç Ïàñòåðíàêîì, äóæå ö³êàâ³ äîêó-
ìåíòè. Âîíà ìåí³ ö³ ëèñòè ïîò³ì
ïîäàðóâàëà.

— À ùî çà ìåìóàðè ïðî Íåêðàñî-
âà âè çãàäàëè?

— Ç âèäàííÿì éîãî òâîð³â ³ ñïî-
ãàä³â ïðî íüîãî âçàãàë³ çàïëóòàíà
³ñòîð³ÿ. Çà æèòòÿ öå áóâ íàéÿñêðà-
â³øèé ïðåäñòàâíèê ðîñ³éñüêî¿ ë³-
òåðàòóðè â Êèºâ³. Ùî òàì ãîâîðè-
òè — Â³êèíó (Â³êà — äîìàøíº ³ì’ÿ
Â³êòîðà Íåêðàñîâà.— Ðåä.) êíèæ-
êó “Â îêîïàõ Ñòàë³íãðàäà” ïåðå-
êëàäåíî ñîðîêà ìîâàìè, âîíà âè-
òðèìàëà ïîíàä 120 ïåðåâèäàíü ó
ð³çíèõ êðà¿íàõ. Ó Êèºâ³ Â³êà áóâ,
çâè÷àéíî, á³ëîþ âîðîíîþ. À îñü
òåïåð í³÷îãî çðîáèòè íå ìîæíà. Â
Óêðà¿í³ ùå 15 ðîê³â òîìó áóëî
óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî âèäàííÿ

òðèòîìíèêà, ð³øåííÿ íà ð³âí³ Êàá-
ì³íó. Äî êîì³ñ³¿ çàëó÷èëè ²âàíà
Äçþáó, ³íøèõ àêàäåì³ê³â. Àëå í³-
÷îãî íå çðóøèëîñÿ ç ì³ñöÿ. Ó Ìîñ-
êâ³ çà îñòàíí³é ÷àñ Íåêðàñîâ óâåñü
âèäàíèé, àëå ìåíå ö³êàâëÿòü íèí³
íå éîãî òâîðè, à êíèæêà ïðî íüî-
ãî. Ç Òàíåþ Ðîãîçîâñüêîþ (Òåòÿ-
íà Ðîãîçîâñüêà, ñï³âðîá³òíèê Ìó-
çåþ Áóëãàêîâà â Êèºâ³.— Ðåä.) ìè
¿çäèëè äî Ïàðèæà, çáèðàëè òåêñòè.
Ñïîãàä³â ïðî íüîãî áàãàòî, öå ñïî-
ãàäè áëèçüêèõ ëþäåé Íåêðàñîâó.
Ó íàñ ïðî íüîãî òåïåð ãîâîðÿòü â
îñíîâíîìó ÿê ïðî àëêîãîë³êà, à ÿ
õî÷ó çðîáèòè îá’ºìíèé ïîðòðåò,
àäæå â³í áóâ ð³çíèì. Öå âåëèêèé
êèÿíèí, áåçóìîâíî. ßêùî çíàéäó
ãðîø³ — âèäàì. Íåìàº ïðîðîêà â
ñâî¿é â³ò÷èçí³ — ó Êèºâ³ â³í óæå
í³êîãî íå ö³êàâèòü.

— ßêáè Â³êòîð Íåêðàñîâ äîæèâ
äî íàøèõ äí³â, ïðè÷îìó â Êèºâ³, à
íå â Ïàðèæ³, íà ÷èºìó áîö³ â³í áóâ?

— ß äóìàâ íàä öèì. Ìåí³ çäàº-
òüñÿ, â³í øâèäøå çà âñå áóâ áè
ïîìàðàí÷åâèì. Â³í ìàëî ö³êàâèâ-
ñÿ óêðà¿íñüêîþ êóëüòóðîþ, ìåø-
êàþ÷è â Êèºâ³. À çà êîðäîíîì
ðàïòîì â³ä÷óâ ñåáå óêðà¿íöåì, ïî-
÷àâ âèñòóïàòè íà ðàä³î óêðà¿í-
ñüêîþ. Ñïî÷àòêó öå çâó÷àëî ÿê
æàðò, à ïîò³ì ïî÷àâ ðîçìîâëÿòè
âñå êðàùå ³ êðàùå. ²äåÿ íåçàëåæ-
íîñò³ äëÿ íüîãî áóëà ïðèíöèïîâî
âàæëèâîþ, â³í íàâ³òü ïåðåäáà÷èâ
¿¿ â îäíîìó ç³ ñâî¿õ íàðèñ³â. Íå-
êðàñîâ äîñèòü ñåðéîçíî òàì çàé-
ìàâñÿ ïðîáëåìàòèêîþ, ïîâ’ÿçà-
íîþ ç óêðà¿íñüêèì äèñèäåíòñòâîì
ïåðø çà âñå. Òàê³ ìåìóàðè â çá³ð-
ö³, ÿêó ÿ ãîòóþ, òåæ º.

— ×è º øàíñè, ùî êíèæêó ïðî
êèÿíèíà Íåêðàñîâà âñå-òàêè âèäà-
äóòü ó Êèºâ³?

— Ïîêè ùî íå áà÷ó í³êîãî, õòî
áóâ áè â öüîìó çàö³êàâëåíèé. Àäæå
íèí³ âñå çàëåæèòü â³ä ãðîøåé, à ¿õ
äëÿ òàêî¿ êíèæêè íåìàº. Ñâîãî ÷à-
ñó ²âàí Äçþáà îá³öÿâ ìåí³ ïîñïðè-
ÿòè ç âèäàííÿì ö³º¿ çá³ðêè, îá³öÿâ
ïîãîâîðèòè ç ïðåçèäåíòîì — òîä³
öå ùå áóâ Êó÷ìà. Àëå â Óêðà¿í³
âåñü ÷àñ ùîñü â³äáóâàºòüñÿ â ïîë³-
òèö³, òîæ óñ³ì íå äî êóëüòóðè

Розмовляла Олена РИБАКОВА,
“Хрещати ”
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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.

Організатор: 
ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 
«Õðåùàòèê» 

Генеральний
спонсор:
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ó Ñîëîì’ÿíñüê³é 
ðàéðàä³ ì. Êèºâà

Çàïðîøóºìî ÷èòà÷³â ïîçìàãàòèñÿ â çíàíí³ ³ñòîð³¿ Êèºâà. Êîíêóðñ
òðèâàòèìå ïðîòÿãîì êâ³òíÿ-æîâòíÿ 2008 ðîêó. Ùîï’ÿòíèö³ ïóá-
ë³êóâàòèìóòüñÿ äâà çàïèòàííÿ ³ ïî ÷îòèðè â³äïîâ³ä³ íà êîæíå – ëè-
øå îäíà áóäå ïðàâèëüíîþ, çà íå¿ íàðàõîâóâàòèìåòüñÿ áàë. Òðè-
äöÿòü ó÷àñíèê³â, ÿê³ íàáåðóòü íàéá³ëüøå áàë³â, áóäóòü çàïðîøåí³
íà î÷íèé òóð êîíêóðñó. Àáñîëþòíèé ïåðåìîæåöü îòðèìàº ñóïåð-
ïðèç – öèôðîâèé ôîòîàïàðàò, ùå äåñÿòü ó÷àñíèê³â îòðèìàþòü
ö³íí³ ïîäàðóíêè.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО

3
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я та ві

телефон

Вибори за партійними
спис ами до иївсь ої
місь ої Д ми (Ради)
вперше відб лися

а 23 липня 1917 ро
б вересні-жовтні 1918 ро
в 3—9 вітня 1920 ро

жовтні 2006 ро

Обіймаючи посад
Київсь о о війсь ово о
бернатора,

Михайло К т зов

а запровадив опівдні постріл
з армати для перевір и
одинни ів

б вист пив з ініціативою
створення дівочо о
медично о навчально о
за лад
в провів серію випроб вань
повітряних ль
запровадив феєрвер и на
свята

1

Відповіді на запитання 2�го туру

2

У ХVIII столітті новообраний олова иївсь о о місь о о ряд
— війт с ладав прися в

соборній Успенсь ій цер ві

У ХVIII столітті 12 членів місь о о ма істрат розподілялися
на дві оле ії. Одна стежила за місь им осподарством. Її
члени сперш називалися

а радцями

С ладання прися и новообраним оловою иївсь о о місь о о ря-
д – війтом в ХVIII ст. відб валося відб дованій соборній Успенсь ій
цер ві Києво-Печерсь о о монастиря (1722—29 рр.). Від час поб до-
ви цер ви (1075—1077) заходами Теодосія Печерсь о о за і мена
Стефана оштом нязя Святослава II (Ярославовича) вона неоднора-
зово р йн валася та відновлювалася. У 1240 році вперше пор йнова-
на ханом Батиєм. Відновлена 1470 році литовсь им иївсь им
намісни ом нязем Сімеоном Олель овичем. У 1482 році спалена
римсь им ханом Мен ли Гіреєм. Реставрована при архімандриті Єли-
сеї Плетенець ом (1550—1624). У 1718 році Печерсь ій Лаврі тра-
пилася вели а пожежа. На місці з орілої дерев’яної Успенсь ої цер -
ви б ла поб дована ам’яна, я а мала ви ляд відб дованої соборної
Успенсь ої цер ви за часів Незалежності на місці підірваної при відст пі
радянсь их війсь з Києва 3 листопада 1941 ро .

1

2

Київсь а ромада отримала повне ма деб рзь е право першій чверті
ХVI ст, з ідно з я им правління Києвом здійснював ма істрат. До
ма істрат населення міста (міщани) обирали 12 осіб, я і розподіля-
лись на дві оле ії по п’ять членів ожній. Перша стежила за місь им
осподарством і зовнішнім ви лядом міста. Члени цієї оле ії назива-
лися сперш райцями (радцями), потім ратманами, а ще пізніше ратс-
ерами. У цій оле ії олов вав війт — олова місь о о ряд , я ий оби-
рався з числа членів ма істрат (пожиттєво) і затвердж вався оролем.
До інця ХVII ст. ця процед ра збері алася, але право затвердж вати
війта відійшло до царя. З 1699 ро війта попередньо затвердж вав еть-
ман. Але в той же час війт мі б дь-я ий час б ти знятим з посади за
на азом царя і Сенат .
У др ій оле ії ма істрат олов вав б рмистр, а члени її називали-

ся лавни ами. Ця адміністративна оле ія роз лядала дрібні провини
і правопор шення, а та ож вершила с д – роз лядала вели і позови,
ромадянсь і і арні справи.

При під отовці відповідей перших двох т рів ви ористано ни и – “Від
війта — до мера” Оль и Др , Віталія Ковалинсь о о та Оль и Мель-
ни (Київ, 2004) та “Вибрані праці з історії Києва” Єв енія Болховітіно-
ва (К., “Либідь”, 1995).

Під от вав
Оле сандр ЯРЕМЕНКО

ОВНИ
Ви станете причиною ше спірівсь их

пристрастей, навіть штовхатимете на
зрад бідолашних оханих, щоб помсти-
тися чи піді ріти поч ття ревнощами. Не
б дьте садистами, поважайте ч же о-
хання і не зн щайтеся зі святині. По о-
пайтеся і знайдіть позитивні я ості в об-
ранці, я і вам імпон ють, припад ть до
серця, вони є, б дьте певні. На роботі че-
айте неприємностей, хоча насправді
онфлі ти спрово є ваш а ресивний
джин.

ТЕЛЬЦІ
Любовні та ділові відносини, що

стрім о розвиваються, нарешті дося -
н ть льмінації, і їх належить перевес-
ти в серйозн фаз або поставити рап-
. Визначайтеся, на я их мовах

співпрацювати чи назавжди побити
орш и. Не пред’являйте ні ом пре-
тензій, я що ваша д м а інша. Не спе-
речайтеся, це може спрово вати с тич-
и, відля ати дач . Особливо пильн й-
те в робочом офісі. Таємні ш ри-м ри
мож ть стати об’є том людсь о о ос -
д , том “шифр йтеся” і не виносьте
сміття з хати.

БЛИЗНЮКИ
Бережіть здоров’я, на опичені стре-

си, перевтома нині виставлять свої “ра-
х н и”, і сплатити їх потрібно обов'яз о-
во. С иньте ярмо непосильних
обов’яз ів. Усіх рошей не заробите.
Частіше самітнюйтеся, віддавайтеся
психоло ічній рела сації, пле айте
вн трішню армонію, дбайте про тіло,
тобто д шевний храм. Я що бажання і
можливості йтим ть розріз із сердеч-
ними чи діловими інтересами, не при-
с орюйте події, а відійдіть і перече ай-
те до ращих часів. Нині форм ється
світо ляд на нових моральних ціннос-
тях, одна не заб вайте: хто старе за-
б ває, той щастя не має. Беріть на озб-
роєння про рес все хороше.

РАКИ
Ви омпанійсь а особа, проявіть а -

торсь і таланти. Зачар йте обранця, о-
ловне, щоб це не засти ло на рівні ле -
ої інтриж и, а переросло висо е світле
поч ття. Я що ж все с ладається навпа-
и, поставте хрест на захопленні,
ймовірно, ваше серце ще не отове для
взаємно о охання. В професійній сфері
— в л анічна атмосфера. Не б ш йте,
запалюючи д х розбрат , а пристосо-
в йтеся до вимо ділових партнерів і
тр діться з творчим во ни ом.

ЛЕВИ
Ви бачите світ різь призм с б’є тив-

ності, при цьом помил ово вважаючи

близь их своєю власністю, при ніч єте
їх волю, а потрібно попорпатися в собі і
знайти орінь мотивації та ої ди таторсь-
ої поведін и, що допоможе вийти на
еволюційний вито розвит . Прибор-
айте е оїзм, відмовтеся від апризів,
тоді реп тація зросте, і ви ч дово впи-
шетеся трансформаційні процеси, я і
розпочинає доля для вашо о ж бла а.
Насамперед ар’єрі. Таємні недр и
все ще тримають за вашою спиною но-
жа, нама аючись наш одити сл жбовим
справам. Одна вам — фахівцям висо-
о о лас та с млінним тр дарям— їхні
апості не принес ть відч тно о лиха.

ДІВИ
Язи – ваш воро . Пам’ятайте про це,

перш ніж хлюпн ти отр ти за важень та
рити и, вас це виходить блис че, але
наслід и мож ть б ти плачевні. Дорожіть
хорошими стос н ами. Нині ви виходи-
те на сцен поп лярності, де пристрасть
до ри та забав ся не льмінації. Стри-
мати романтичний запал б де важ о, та
й не треба. А торств йте, піднімайте
настрій сім, хто занепав д хом, чар й-
те протилежн стать. Нині вам відведе-
но Творцем створити а р свята і зро-
бити людей щасливими.

ТЕРЕЗИ
У вас завищена самооцін а. Цей со-

лод ий полон ілюзій може доро о ош-
т вати. Реальність жорсто а і по арає
вас за всіма за онами вищої справед-
ливості. Поставтеся само ритично до
своїх вчин ів, відмовтеся від амбіцій.
Гординя — то інь, на я ом виїжджаєш
верхи, а повертаєшся піш и. Дбайте за
родин , сім’я — це святий олтар, що
потреб є жертв, а робота — місце роз-
ортання ар оломних подій. Отже,
с різь сти айте, раціонально розподіля-
ючи енер орес рси. Кар’єра не повин-
на постраждати.

СКОРПІОНИ
Манера триматися незалежно, йти

навпростець, я спаде на д м , ба-
атьом не до вподоби. Позб дьтеся тих
по аних звичо ! Адже вам потрібно
орієнт ватися на інтереси партнерів,
вчитися др жно йти в одній пряжці,
підтрим ючи один одно о. В робочом
офісі аряча атмосфера, до ваших д -
мо та порад не присл хов ються, що
зачіпає амбіції. А даремно! Це зна , що
потрібно озброїтися знаннями, надол -
жити про алини на ниві ділових нави-
чо , тоді оле и ваше слово сприйма-
тим ть на ва золота.

СТРІЛЬЦІ
Б дьте обережні, бо можете стати

жертвою пристріт , про лять, заздрощів.
Ні о о не ображайте, не спо шайте лю-

дей по аною поведін ою, на не ативний
ви ид емоцій на ваш адрес . Налашт й-
теся на хвилю всепрощення, бла о-
словіть своїх воро ів! І тоді сили Зла вас
омин ть. Фінансові пото и щедро стр -
менітим ть, але не б дьте транжирами.
Гроші люблять рах но і дбайливе став-
лення до себе. Ле оважне тринь ання
на різні непотрібні по п и, розва и –
протипо азане. Господарюйте з роз -
мом, Творець цьо о ро посилає бла-
а не лише для вас особисто, але й для
тих, хто поряд потерпає від нестат ів.
Щедро діліться з тими, хто бід є, в ла-
дайте апітал доброчинні справи,
фінанс йте про ресивні прое ти.

КОЗОРОГИ
Я що ви зловите себе на д мці, що

нещасливі в шлюбі, женіть їх еть, вони
від л аво о. Генер йте в нав олишній
простір ніжність, лас , любов — і ваші
серця заб'ються в нісон. Я що с п тни-
и тримають вас під іпнозом, подавля-
ють волю, є сенс влашт вати рево-
люційний б нт. Ви самодостатня осо-
бистість і не повинні піддаватися та им
примітивнимманіп ляціям. Вділових сто-
с н ах може найти оса на амінь, том
дотрим йтеся омпроміс , одьте парт-
нерам, іна ше наживете нових воро ів.

ВОДОЛІЇ
Ваша доро ов азна зір а за рита ро-

зовими хмарами, не ставте перед собою
мет , зіб’єтеся з правильно о орієнтир .
Озирніться назад, е с рс в мин ле нині
я най ращий ваш порадни . Братися за
справи, де відч ваєте не омпетентність,
не варто, нея існо зроблена робота заш-
одить імідж , постарайтеся расиво
відмовити, аби не роз нівитишефа, і ва-
ша реп тація не постраждає. Тримайте-
ся др зів, вони ваша найліпша відд ши-
на нині. І ставте особисті інтереси на чіль-
не місце, ви он ючи при цьом мови
ділових поплічни ів.

РИБИ
Я що ви охоплені пол м’ям прист-

растей та ент зіазм — це з бна
стихія, постарайтеся вчасно з пинити-
ся, довірившись холодном роз м .
Раціоналізм — ваш ч дове рятівне о-
ло. Система моральних цінностей нині
проходить еволюційн трансформацію,
тож доведеться відмовитися від то о,
що ще вчора вас либо о звор ш ва-
ло, піднімало до небес. Тепер це “ба-
ласт”, і він заважає д ховном про -
рес . Отже, звільніть територію для но-
вих захоплень — і в ваше життя завіта-
ють ці аві люди, я им с дилося зі ра-
ти доленосн роль майб тньом

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

íà òèæäåíü (ç 18 ïî 24 êâ³òíÿ)

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

ПРОДАЮ�земельный�УЧАСТОК

пл.� 0,06� �а� в� садово-дачном

�ооперативе� в� 3,5� �м� от

м. Осо�ор�и�в�районе�тор�ово�о

�омпле�са� “Белая� Дача”.

8(068)700-23-85.�Юрий.

КИЇВГАЗ�—�ЗА�БЕЗПЕКУ�КИЯН!

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“КИЇВГАЗ”

надає�наст�пні�види�посл��

для НАСЕЛЕННЯ�та�ОРГАНІЗАЦІЙ�м.�Києва:

1. Встановлення,�технічне�обсл��ов�вання�та�ремонт��азово�о�обладнання

і��азових�мереж.

Зазначені�посл%�и�можна�замовити�%�філії,�я�а�обсл%�ов%є�відповідний�район�міста.

2. Ви�онання� б�дівельно-монтажних� робіт� зі� спор�дження� систем

�азопостачання,�про�ладання��азових�мереж.

Зазначені�посл%�и�можна�замовити�за�адресою:�03124,�м.�Київ,�в%л.�Василен�а,

5.�Конта�тний�телефон:�497-40-62.

Філія�Спец�азб%дмонтаж�http:://www.kyivgaz.com.ua/predl_sotr.doc

3. Повір�а�та�ремонт�приладів�облі����аз�:

- промислових�тип%�РГ,�РГК,�ЛГ,�ЛГК,�СМS;

- поб%тових�О�тава,�Premagas,�Metrix,�Gallus2000�та�інших.

Сервісний�центр знаходиться�за�адресою:�04078,�м.�Київ,�в%л.�Білиць�а,�45.

Конта�тні�телефони:�460-73-69,�460-73-34.

4. Надання� технічних� �мов� щодо� під�лючення� до� �азових� мереж,

ви�онання�прое�тних�робіт,�по�одження�прое�тної�до��ментації.

Зазначені�посл%�и�можна�замовити�за�адресою:�01103,�м.�Київ,�в%л.�Кі�відзе,�46.

Конта�тний�телефон:�284-69-17.

5. Надання�автотранспортних�посл��,�технічне�обсл��ов�вання�і�ремонт

автотранспорт�,�мий�а�автотранспортних�засобів.

Зазначені� посл%�и� можна� замовити� за� адресою:� 03039,� м.� Київ,� пров.

Червоноармійсь�ий,�18-а.�Конта�тні�телефони:�525-41-50,�525-06-32,�525-01-29.

Детальніше�про�діяльність�підприємства�можна�дізнатися�на�сайті�www.kyivgaz.org

ВАТ�“КИЇВГАЗ”

ОГОЛОШЕННЯ

про��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад�в��правлінні

державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Управління�державно�о�архіте�т�рно-�

б�дівельно�о��онтролю�о�олош�є��он��рсна�заміщення

ва�антних�посад:

Вимо�и�до��андидатів:��ромадянство�У�раїни,�повна�вища�освіта�відповідно�о

професійно�о� спрям%вання� за� освітньо-�валіфі�аційним� рівнем� ма�істр� або

спеціаліст;�стаж�роботи�на�державній�сл%жбі�не�менше�3�ро�ів�або�за�фахом�не

менше� 5� ро�ів;� дос�онале� володіння� державною�мовою;� вміння� працювати� на

�омп’ютері.

До�%менти� на� �он�%рс� приймаються� протя�ом�місяця� з� дня� оп%блі�%вання

о�олошення�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в%л.�Хрещати�,�32,��ім.�44.

Додат�ові� відомості� про� %мови� �он�%рс%� можна� отримати� за� телефоном:�

254-19-46.

№�

п\п

Назва�підрозділ� Ва�антні�посади К-сть

штатних

одиниць

1. Се�тор�з

ор�анізаційних

питань

- Завід%вач�се�тор%�з�ор�анізаційних�питань 1

2. Фінансово-

�осподарсь�ий

відділ

- �оловний�спеціаліст�фінансово-

�осподарсь�о�о�відділ%

- провідний�спеціаліст�фінансово-

�осподарсь�о�о�відділ%

2

1

3. Відділ�правово�о

забезпечення

- �оловний�спеціаліст�відділ%�правово�о

забезпечення

- провідний�спеціаліст�відділ%�правово�о

забезпечення

2

1

4. Інспе�ційний�відділ - начальни��інспе�ційно�о�відділ%

- заст%пни��начальни�а�інспе�ційно�о�відділ%

- �оловний�спеціаліст�інспе�ційно�о�відділ%

- провідний�спеціаліст�інспе�ційно�о�відділ%

1

2

6

9

5. Відділ�реєстрації

об’є�тів

б%дівництва

та видачі�дозволів

- начальни��відділ%

- �оловний�спеціаліст

1

1

6. Відділ�ліценз%вання

в�б%дівельній

діяльності

- начальни��відділ%

- �оловний�спеціаліст

- провідний�спеціаліст

1

1

1

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Теслю�Петра�Оле�сандровича,�1942�ро�%

народження,�останнє�відоме�с%д%�місце�реєстрації:� в%л.�Семаш�а,�15,� �в.�203�в

м. Києві;� Саєн�а� Володимира� Оле�сандровича,� останнє� відоме� с%д%� місце

проживання:�в%л.�Борща�івсь�а,�171/18,��%ртож.�в�м.�Києві;�Смолєнцов%�Світлан%

Ми�олаївн%,�останнє�відоме�с%д%�місце�проживання:�в%л.�Саратовсь�а,�10,��в.�62

в�м.�Києві;�Бодню�Ві�тора�Леонідовича,�останнє�відоме�с%д%�місце�проживання:

в%л.� 6� лінія,� 17,�м.� Ірпінь� Київсь�ої� області� в� с%дове� засідання� за� апеляційною

с�ар�ою�Бараню��С.В.�на�рішення�Святошинсь�о�о�районно�о�с%д%�м.�Києва�від

25 �р%дня�2006�р.�%�справі�за�позовом�Теслі�П.О.�до�Саєн�а�В.О.,�Смолєнцової�С.М.,

Бодні�В.Л.,�3-ті�особи:�приватні�нотарі%си�Київсь�о�о�місь�о�о�нотаріально�о�о�р%�%

Качельні�ов�С.В.�та�Габріель�Л.Є.�про�визнання�недійсними�довіреності�та�до�оворів

�%півлі-продаж%��вартири,�я�е�відб%деться�20�травня�2008�ро�%�о�12.30�в�приміщенні

Апеляційно�о�с%д%�м.�Києва�(в%л.�Володимирсь�а,�15).

З�оп%блі�%ванням�о�олошення�про�ви�ли�,�особа�вважається�повідомленою�про

час�та�місце�роз�ляд%�справи.

С%ддя�Уси��Г.І.

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Ст�дія�“Європа�Плюс�У�раїна”�

повідомляє,�що�о�олошення�в��азеті�“Хрещати�”�від�03.04.2008р.

розміщене� з� помил�ою� в� частині� визначення� тарифів� на

розміщення�а�ефірі�радіостанції�з�позивними�—�“Європа�Плюс”

а�ітаційних�матеріалів�місцевих�ор�анізацій�політичних�партій� і

бло�ів�та��андидатів�на�посад%�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�що

бер%ть�%часть�%�виборчом%�процесі,�в�зв’яз�%�з�чим�ціною�за�та�е

розміщення�є�н%ль��ривень�дев’яносто�три��опій�и,�в�лючаючи

ПДВ,�та�ПзР,�за�одн%�се�%нд%�ефірно�о�час%.

ОГОЛОШЕННЯ

Товариство�з�обмеженою�відповідальністю

“Телерадіо�омпанія�“Пілот�—�У�раїна”

повідомляє,�що�о�олошення�в��азеті�“Хрещати�”�від�03.04.2008 р.,

розміщене� з� помил�ою� в� частині� визначення� тарифів� на

розміщення�в�ефірі�радіостанції�з�позивними�—�“ONE”�а�ітаційних

матеріалів�місцевих� ор�анізацій� політичних� партій� і� бло�ів� та

�андидатів� на� посад%� Київсь�о�о�місь�о�о� �олови,�що� бер%ть

%часть� %� виборчом%� процесі,� в� зв’яз�%� з� чим� ціною� за� та�е

розміщення�є�н%ль��ривень�дев’яносто�шість��опійо�,�в�лючаючи

ПДВ,�та�ПзР,�за�одн%�се�%нд%�ефірно�о�час%.

Повідомляємо�вас�про�внесення�змін�до�поряд�%�денно�о

За�альних�зборів�а�ціонерів

ВАТ�“Трест�Київспецб�д”,�

я�і�відб%д%ться�15�травня�2008�р.

Питання�7�ви	ласти�в�новій�реда	ції: “Затвердження�змін�до�Стат%т%�(Нова

реда�ція�Стат%т%)”

Питання�9�ви	ласти�в�новій�реда	ції:�“Обрання�членів�На�лядової�Ради”

Питання� 10:� Про� прийняття� рішення� по� заяві� від� 14.11.2007� р.� �олишньо�о

начальни�а�БМУ�№�4�ВАТ�“Трест�Київспецб%д”�Россіна�П.В.�стосовно�виплати�йом%

одноразової�матеріальної�допомо�и�%�зв’яз�%�з�виходом�на�пенсію,�відповідно�до

п.�76�Коле�тивно�о�до�овор%.

Місце�та�час�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів�не�змінено.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о

майна�У�раїни�по�м.�Києв�

повідомляє�про�підс�м�и�приватизації

об’є�та�малої�приватизації�(�р�па�А):

�ом%нальної�власності:

— нежилі�приміщення�за�альною�площею�350,7��в.�м� (за�адресою:

м. Київ,� в%л.�Смоленсь�а,� 6,� літера� А),� приватизовані�фізичною

особою�за�1�713�510,00��рн,�в�том%�числі�ПДВ�—�285�585,00��рн.

Святошинсь�ий� районний� с�д�м.� Києва� ви�ли�ає� �ромадянина�Жадан

Оле�сандра�Володимировича,�місце�проживання:�м.�Київ,�в%л.�Кіпріанова,�6-а

�в.�32,�в�с%дове�засідання�по�справі�за�позовом�ВАТ�“У�ртеле�ом”�до�Жадан

О.В.�про�стя�нення�бор�%,�я�е�відб%деться�під��олов%ванням�с%дді�Борисю��Л.П.

06.О5.2О07�ро�%�о�9.30�та��ромадянина�Гн%лиць�о�о�Ві�тора�Станіславовича,

місце�проживання:�м.�Київ,�пр.�Перемо�и,�70,��в.�4,�в�с%дове�засідання�по�справі

за�позовом�ВАТ�“У�ртеле�ом”�до�Гн%лиць�о�о�В.С.�про�стя�нення�бор�%,�я�е�відб%-

деться�під��олов%ванням�с%дді�Борисю��Л.П.�06.05.2007�ро�%�о�9.45�(м.�Київ,

в%л.�Я.�Коласа, 27-а).

С%ддя�Борисю��Л.П.

В�п%блі�ації�Діючо�о� підприємства

Центр� теле�ом%ні�аційних� посл%��№1

Київсь�ої� місь�ої� філії� ВАТ� “У�р-

теле�ом”,�про�наміри�отримати�Дозвіл

на� ви�иди� забр%днюючих� речовин� в

атмосферне� повітря� від� стаціонарних

джерел� від� 8 �вітня� 2008�ро�%� �азета

“Хрещати�”�№ 63(3379),�доп%щена�по-

мил�а�—�телефон�слід�читати�207-09-75.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� �р.�Лавреню�� Тетян%� Іванівн%,� я�ій

необхідно�05.05.2008�ро�%�о�9.30�з’явитись�до

Оболонсь�о�о� районно�о� с%д%�м.� Києва� за

адресою:�м.�Київ,�в%л.�Тимошен�о,�2-є,��аб. 16

в� я�ості� відповідача� для� %часті� %� роз�ляді

цивільної� справи� за� позовом�Ляхової�Оле�-

сандри� Михайлівни� до� Лавреню�� Тетяни

Іванівни�про�відш�од%вання�ш�оди.

Наслід�и�неяв�и�в�с%дове�засідання�особи,

я�а�бере�%часть�%�справі,�передбачені�ст.ст.

169,�170�ЦПК�У�раїни.�ст.�185-3�КпАП�У�раїни.

С%ддя�Л.П.�С%ш�о.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

26.03.2008�ро�%�постановив�заочне�рішен-

ня�по�цивільній�справі�за�позовом�Собово-

�о�О.М.�до�Бернаць�ої�Ю.М.,�третя�особа:

Київсь�е�місь�е�БТІ�про�припинення�права

власності.

З� повним� те�стом� рішення� відповідач

має�право�ознайомитися�в�приміщенні�Пе-

черсь�о�о� райс%д%�м.� Києва� за� адресою:

м.� Київ,� в%л.� Хрещати�,� 42-а,� �аб.� 35

(цивільна��анцелярія).

С%ддя�Умнова�О.В.

Солом’янсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,�що�21.05.2008�ро-

�%�об�11.00�відб%деться�роз�ляд�цивільної

справи�за�позовом�Стасю��Р.Ф.�до�ТОВ

“Градіс”�про� захист�прав�споживачів� та

відш�од%вання�моральної�ш�оди.

Роз�ляд�справи�відб%деться�за�адре-

сою:�м.�Київ,�в%л.�Ш%това,�1,��.�16,�під

�олов%ванням�с%дді�Ма�%хи�А.А.

У� с%дове� засідання� ви�ли�ається

відповідач:

—� ТОВ� “Градіс”,� м.� Київ,� в%л.� Ен-

т%зіастів,�35,��в.�97.

В�разі�вашої�неяв�и�справ%�б%де�роз-

�лян%то�без�вашої�%часті.

С%ддя�А.А.�Ма�%ха.

15.05.2008� ро�%� о� 16.40,� в�О�р�жном�

адміністративном��с�ді�м.�Києва�(адреса:

м. Київ,� в%л.� Десятинна,� 4/6,� зал� с%дово�о

засідання�№�10),�відб%деться�с%дове�засідан-

ня�(справа�№�9/246)�за�позовом�РУ�Департа-

мент%�САТ�ДПА�У�раїни�в�м.�Києві�до�Лятіфо-

ва�Бахрама�Ориф-О�ли�про�стя�нення�фінан-

сової� сан�ції.� В� с/з� ви�ли�ається� відповідач:

Лятіфов�Бахрам�Ориф-О�ли.�В�разі�вашої�не-

яв�и�справа�б%де�роз�лян%та�без�вашої�%часті.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� Демерлій� Сер�ія� Степановича� я�

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-1575/08�за

позовом�Шавловсь�о�о� Анатолія�Ві�торовича

до�Демерлій�Сер�ія�Степановича�про�неви�о-

нання�взятих�зобов’язань�в�с%дове�засідання

на�22��вітня�2008�ро�%�о�9.30.

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

�аб.�22,�с%ддя�Пшон�а�Р.М.

В�разі� неяв�и,� справа� б%де� роз�лян%та� за

відс%тності�нез’явившихся�осіб.

С%ддя�Р.М.�Пшон�а.

№ Район�міста Філія� Адреса
Конта�тний

телефон

1 Солом’янсь�ий Філія��№1�
03124,�м.�Київ,

в%л. М. Василен�а,�5-Б

502-14-02

501-47-44

2 Печерсь�ий Філія�№2
01001,�м.�Київ,�

в%л.�Михайлівсь�а,�13-б

279-19-01

279-25-24

3
Оболонсь�ий

Подільсь�ий
Філія�№3 04078,�м.�Київ,�в%л.�Білиць�а,�45

460-73-25

460-17-90

4 Голосіївсь�ий Філія�№4
03039,�м.�Київ,

пров. Червоноармійсь�ий,�18

529-60-40

525-06-77

5 Святошинсь�ий Філія�№5
03062,�м.�Київ,�

проспе�т�Перемо�и,�75/2

442-00-58

442-63-77

6 Дарниць�ий Філія�№6
02090,�м.�Київ,�

Хар�івсь�е�шосе,�11

292-11-14

292-71-14

7 Шевчен�івсь�ий� Філія�№7
04053,�м.�Київ,

в%л. Го�олівсь�а,�39-б

482-09-81

484-03-65

8
Деснянсь�ий,

Дніпровсь�ий
Філія�№8

02660,�м.�Київ,

в%л. Еле�тротехнічна,�9

515-95-31

515-90-46
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.
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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 1041
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Дядя ЖОРА,
резидент Comedy Club Ua:
— Напевно, хотів би стати ме-

ром. Та , хоч стати мером, том
що роші потрібні. Та ож, с ажімо,
нас нині два табори влади, а по-

трібно, щоб б в один, а на чолі йо-
о — я! Та ож потрібно підвищ ва-
ти демо рафічний рівень я ра-
їні, та і в місті. Я що я стан ме-
ром, поставимо на майдані б д и
для се с , щоб молодь мо ла са-
мітнитись. Одн стін в цих б д-
ах зробимо прозор , щоб люди
за роші мо ли подивитися — вод-
ночас і держбюджет поповнимо.
Троєщин зробимо н дистсь им
варталом — там все одно роздя-
ають що одини. Ще варто побо-
ротися за права блондино , поса-
димо їх за ермо, а всіх охочих б -
демо перефарбов вати блонди-
но за рах но держбюджет .

Павло ГУДІМОВ,
лідер рт “Г дімов”:
— Я б не хотів іти в політи ! Я

один із ініціаторів створення “Г -
дімов арт прое т ” — приватно о
і реативно о арт-холдин , і біль-
ше заці авлений співпарці з дер-

жавою. Ми маємо досвід співпра-
ці з ниж овим фор мом, фор -
мом видавців і заці авлені під-
тримці вітчизняно о виробни а —
раїнсь о о ни овидання, м зи-
и, театр , іно, м зейної справи,
льт рних заходів. Нещодавно ми

від рили вистав с часної ра-
їнсь ої та литовсь ої фото рафії
“4 х 4”, в ор анізації я ої допомі
литовсь ий онс л. Наша держава
та ож повинна підтрим вати ль-
т рні прое ти, піднімаючи імідж
У раїни світі!

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА,
співач а, засл жена артист а
У раїни:
— Хотілося б б ти людиною, я а

виріш є щось он ретне і хвалює
справедливі рішення. Напри лад,
прем’єр-міністром. Впевнена, що
влада в р ах жін и — це д же
добре. Вона спо ійна, чіт а пла-
н ванні, життєві навич и може пе-
ренести на політи . Я за жіно
парламенті! Посада в Київраді ме-
не не д же приваблює, ос іль и
вона більше пов’язана з осподар-
ством. Мені ж імпон є вели а по-
літи а!

ßêáè âè ï³øëè 
â ïîë³òèêó, êèì áè

õîò³ëè áóòè?

Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, народний деп тат:
— Про події в Севастополі 1942 році. Це чорна сто-

рін а з історії Вели ої Вітчизняної війни, про я прав-
див інформацію надають лише в останні 15-20 ро ів.
Я є одним із засновни ів товариства, отре відтворює
то очасні події Севастополі. Та , відомо, що на обо-
рон міста ин ли 80 тис. війсь ових, я их мали ева-
ювати. Оборона ж затя н лася ще на два тижні. Ми

збираємо спо ади, листи, фото рафії. До менти над-
ходять звід сіль, зо рема із США, Ізраїлю. Наразі о-
т ємося до від риття м зейно-меморіально о омпле -
с на березі моря.

Олена ЗАТОЛОКІНА, телевед ча:
— Про захоплення итайцями Тибет . Ця тема, хо-

ча й за альновідома, але мало її висвітлюють сьо одні.
Західних ж рналістів після спроби повстання тибетців
проти о пантів виселили, все підвели під спільний во-

єнний знаменни . Я б розповсюдила стріч перед-
сім в європейсь их раїнах і Америці, адже рядовці
мають зроз міти, що є проблеми, я і наразі потреб -
ють д же пильної ва и!

Орест ДЗИНДРА, с льптор:
— Про Бат рин. Д же ці ава тема. Про озацтво і їх-

ню олис , я знищили. І досі на том місці п ст а.
Гетьман Іван Мазепа б в би центральною фі рою
фільмі поряд із оза ами — носіями раїнсь о о д х .
Стріч а охоплювала б події майже 200-річної давнини.

Оль а БОНДАР, народний деп тат:
— Я б зняла дві стріч и. Перш — про доб матрі-

архат до прийняття християнства в Київсь ій Р сі, а
др — про часи Вели о о нязівства Литовсь о о,
оли раїнці жили без тис ів. Це світлі сторін и в
раїнсь ій історії!

Ïðî ÿêó ³ñòîðè÷íó ïîä³þ 
âè á õîò³ëè çíÿòè ô³ëüì?

Êèÿíè íå õî÷óòü 
â ïîë³òèêó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Í³êîëè â ïîë³òèêó íå ï³äó — 30%
2. Îë³ãàðõîì — 23%
3. Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè — 20%
4. Äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè — 15%
5. Äåïóòàòîì ì³ñöåâî¿ ðàäè — 13%

Íå ïåðåìîæåíèé
ôàëüøþ
Àíäæåé Âàéäà ïðèâ³ç äî Êèºâà ô³ëüì 
ïðî Êàòèíü
Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора раїнсь ою
прем’єрою стріч и
"Катинь" Анджея
Вайди столично-
м "Кінопалаці"
офіційно від рили-
ся Дні польсь о о
іно в Києві (де-
тально про арти-
н див. "Хреща-
ти " від 16 вітня).
Представляти
фільм в У раїн
особисто приїхав
йо о режисер, а
та ож ви онавці
іль ох оловних
ролей Кристина
Захватович, Ма -
далена Челец а та
Анджей Хира.

Êèºâó ïîùàñòèëî
óâ³éòè äî íèçêè òèõ
ì³ñò, êîòð³ ìàëè çìîãó
ïåðåãëÿíóòè “Êàòèíü”
ùå äî îô³ö³éíîãî ïðî-
êàòó ô³ëüìó. Â ëþòîìó
éîãî ïîêàçàëè â ðàìêàõ
Áåðë³íñüêîãî ê³íîôåñòè-
âàëþ â ïðèñóòíîñò³
êàíöëåðà Í³ìå÷÷èíè
Àíãåëè Ìåðêåëü, çãîäîì
â³äáóëàñÿ àìåðèêàíñüêà
ïðåì’ºðà (“Êàòèíü” íî-
ì³íîâàíî öüîãî ðîêó íà
ïðåì³þ “Îñêàð” ÿê íàé-
êðàùó ³íîçåìíó ñòð³÷êó).
À âò³ì, äëÿ ñàìîãî ïàíà
Âàéäè, ÿê ç³çíàâñÿ â³í
ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç êè¿â-
ñüêèìè ãëÿäà÷àìè, íàé-
çâîðóøëèâ³øèì ñòàâ ïî-
êàç ó Ìîñêâ³, äå ïîíàä

÷îòèðè ñîòí³ îñ³á ï³ñëÿ
ïåðåãëÿäó îäíîñòàéíî
ï³äâåëèñÿ, àáè âøàíóâà-
òè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ
ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ïîëü-
ñüêèõ îô³öåð³â.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Àíäæåé
Âàéäà çàóâàæèâ, ùî ðî-
áèâ ô³ëüì íå ëèøå ïðî
êàòèíñüê³é ðîçñòð³ë, à é
ïðî áàãàòîð³÷íó áðåõíþ

íàâêîëî ö³º¿ òåìè, ðîç-
ìîâà ðåæèñåðà ç êè¿â-
ñüêîþ àóäèòîð³ºþ ïåðåé-
øëà â ³íøå ðóñëî. Âèñî-
êîìó ãîñòåâ³ çàëèøàëîñÿ
ò³ëüêè ñõâàëüíî êèâàòè,
ñëóõàþ÷è, ÿê íàø³ ê³íå-
ìàòîãðàô³ñòè, ïðîêàòíè-
êè òà æóðíàë³ñòè äîêî-
ðÿþòü îäíå îäíîìó, ùî â
Óêðà¿í³ é äîñ³ íå ç’ÿâè-

ëîñÿ æîäíî¿ ñòð³÷êè,
ïðèñâÿ÷åíî¿ çëî÷èíàì
ñòàë³íñüêîãî ÷àñó, ñêî-
ºíèìè íà íàøèõ òåðåíàõ.
Ñàìå çàðàäè òîãî, àáè
ðîçïî÷àòè äèñêóñ³þ ïðî
ìîæëèâ³ñòü âò³ëåííÿ òðà-
ãåä³é íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿
ìîâîþ ê³íî, é áóëî ñòâî-
ðåíî, íàãîëîñèâ Àíäæåé
Âàéäà, öåé ô³ëüì

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ íà âñ³é òåðèòîð³¿  õìàðíî, íåâåëèêèé äîù,  â³òåð

ï³âäåííî-çàõ³äíèé,  3—4, ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12…+15°Ñ,
âíî÷³ +4…+8°Ñ;  íà óçáåðåææ³ Êðèìó  õìàðíî áåç îïàä³â, â³òåð
ï³âäåííî-ñõ³äíèé 4—5 ì/ñ.Òåìïåðàòóðà +12…+15°Ñ; íà Îäåùèí³
+13…+15°Ñ;  ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ  õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè,
íåâåëèêèé äîù. Òåìïåðàòóðà +15…+19°Ñ, âíî÷³ +7…+10°Ñ. Â³òåð
ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—4 ì/ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî, íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
3—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12…+16°Ñ, âíî÷³ +5…+9°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Анджей Вайда завітав до Києва, щоб раїнці почали розмовляти одне з одним
про сталінсь і часи

ßêáè Âè ï³øëè â ïîë³òèêó, êèì áè õîò³ëè áóòè?


