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ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК ОБІЙДЕТЬСЯ
У 250 ГРИВЕНЬ
Т ди обов‘яз ово треба по ласти
ніж і свіч и

Óêðà¿íà íà ìåæ³ äåôîëòó
Ïðî öå ïîïåðåäæàº Ñïîñòåðåæíà ðàäà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Ñïîñòåðåæíî¿
ðàäè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. ¯¿ ãî-
ëîâà Ïåòðî Ïîðîøåíêî íà ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³¿ çàÿâèâ ïðî êðèòè÷í³ñòü ñèòóàö³¿ íà
ãðîøîâîìó òà ôîíäîâîìó ðèíêàõ. Ó ð³çíèõ
âèäàííÿõ ³íôîðìàö³ÿ ïðî öå ç’ÿâëÿëàñÿ
îñòàíí³ ê³ëüêà äí³â. Ïàí Ïîðîøåíêî ï³ä-
òâåðäèâ îáâàë íà ôîíäîâîìó ðèíêó Óêðà-

¿íè, ùî ñòàâñÿ ó ñåðåäó. Çà éîãî ñëîâàìè,
àêö³¿ áàãàòüîõ ïîòóæíèõ ï³äïðèºìñòâ óïà-
ëè â ö³í³ á³ëüø í³æ íà 10 %. Ðàçîì ç òèì
áàãàòî áàíê³â àêòèâíî çãîðòàþòü êðåäèòó-
âàííÿ ðåàëüíî¿ åêîíîì³êè.

“Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ê³ëüêîõ äí³â íàì
âäàëîñÿ çíèçèòè ñòàâêè ì³æáàíê³âñüêèõ
êðåäèò³â ³ç ðåêîðäíèõ 30 äî 21 %. Îäíàê

öå íå ðîçâ’ÿçóº ïðîáëåìè. Ä³¿ Íàöáàíêó
ïîòðåáóþòü òåðì³íîâî¿ ï³äòðèìêè óðÿäó òà
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â”,— ñêàçàâ ïàí Ïî-
ðîøåíêî. Îäíàê, çà éîãî ñëîâàìè, â³äîì-
ñòâà, ÿê³ âëàñíå é ñïðîâîêóâàëè êðèçó,
ñïîñîá³â âèõîäó ç íå¿ àáî ÷³òêî¿ êîîðäè-
íàö³¿ êðîê³â íå ïðîïîíóþòü.

Çàÿâè Ïåòðà Ïîðîøåíêà ï³äòâåðäèâ
÷ëåí Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó òà ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò Óêðãàçáàí-
êó Âàñèëü Ãîðáàëü. Â³í íå ââàæàº êðèçó
ðàïòîâîþ. ¯¿ ñïðè÷èíèëè ìåòîäè ïîäî-
ëàííÿ ³íôëÿö³¿, çàïðîïîíîâàí³ ì³í³ñòðîì
ô³íàíñ³â Â³êòîðîì Ïèíçåíèêîì, à ñàìå
ñòåðèë³çàö³ÿ ãðèâíåâî¿ ë³êâ³äíîñò³ íà ðà-
õóíêàõ Äåðæêàçíà÷åéñòâà. “ßê³ áóäóòü íà-
ñë³äêè, ìè âæå çíàºìî ç äîñâ³äó 1995-ãî.
Íàñàìïåðåä öå ïîäîðîæ÷àííÿ ðåñóðñ³â,
ï³äâèùåííÿ êðåäèòíîãî ðåñóðñó òà îõîëî-
äæåííÿ åêîíîì³êè. Íàñàìïåðåä êðèçà ïî-
çíà÷èòüñÿ íà ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³”,—
ïîÿñíèâ ïàí Ãîðáàëü. Â³í äîäàâ, ùî á³ëü-
øå ÿê 20 ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ áàíê³â òà

ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ óæå íàä³ñëàëè çâåð-
íåííÿ Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ç ïðîõàí-
íÿì âïëèíóòè íà ñèòóàö³þ. Òàêîæ âîíè
çàïðîïîíóâàëè êîíêðåòí³ øëÿõè ïîäîëàí-
íÿ êðèçè. Íàðàç³ âñ³ åêñïåðòè ñõîäÿòüñÿ
íà òîìó, ùî íà öå ïîòð³áíî áóäå íå ìåí-
øå ÿê 4 ì³ñÿö³ é ³íôëÿö³¿ íå óíèêíóòè.
Ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè â³ä÷óþòü êðèçó â ïî-
äîðîæ÷àíí³ ïðîäóêò³â òà çá³ëüøåíí³ ñòà-
âîê ïî ñïîæèâ÷èõ êðåäèòàõ. Íàñàìïåðåä
ïåðåãëÿäàòèìóòü óìîâè íàéðèçèêîâàí³-
øèõ êðåäèòíèõ ïðîãðàì, äå ãðîø³ âèäà-
þòü áåç äîâ³äîê ïðî äîõîäè òà áåç çàñòà-
âè. Íàðàç³ æ äåÿê³ áàíêè óæå ïðèïèíèëè
âèäàâàòè êðåäèòè ô³çè÷íèì îñîáàì. Ñå-
ðåä íèõ íàçèâàþòü Êðåäèòïðîìáàíê òà
Óêðñèááàíê.

Íàñàìê³íåöü óêðà¿íöÿì ïîðàäèëè çáå-
ð³ãàòè ãðîø³ ó ãðèâíÿõ òà êëàñòè ¿õ íà äå-
ïîçèòí³ ðàõóíêè. Çà ñëîâàìè Ïåòðà Ïîðî-
øåíêà, êðèçîâà ñèòóàö³ÿ çìóøóº áàíêè
ï³äâèùóâàòè äåïîçèòí³ ñòàâêè äëÿ çàëó-
÷åííÿ êîøò³â
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Голова Спостережної ради НБУ Петро Порошен о підтвердив обвал на фондовом рин У раїни і звин ватив цьом ряд Юлії Тимошен о. За йо о словами, а ції раїнсь их підприємств пали більш
ніж на 10 %, а редити зросли на 30 %

Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Голова Спостережної ради Національно о бан У раїни Петро Поро-
шен о на своїй чорашній прес- онференції заявив про ритичн си-
т ацію на рошовом та фондовом рин ах раїни. За йо о словами,
до знецінення а цій пот жних вітчизняних підприємств та різ о о
с орочення темпів редит вання призвели способи боротьби з інфля-
цією, запроваджені Кабінетом Міністрів. Представни и більш ніж 20
бан ів же надіслали Президентові звернення з пропозиціями щодо
вре лювання сит ації, аби ни н ти дефолт 1990-х. Тим часом де-
я і фін станови вже іль а днів не видають редитів фізичним осо-
бам.



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  25 квітня 2008

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: 
“Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â, 
ç ÷èº¿ âèíè ñòàâñÿ
æàõëèâèé ñòðèáîê ö³í
íà õàð÷îâ³ ïðîäóêòè
ïåðøî¿ ïîòðåáè,
çîáîâ’ÿçàíèé â³äêðèòè
çàñ³êè Äåðæðåçåðâó”

Ó çâ’ÿçêó ç áåçïðåöåäåíòíèì çðîñòàííÿì
ö³í, à òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç³ ñâÿòîì Âåëèêîäíÿ,
ùî íàáëèæàºòüñÿ, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çâåðíóâñÿ ç âèìî-
ãîþ äî óðÿäó âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè Äåðæ-
ðåçåðâó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êèÿí ³ æèòåë³â
Óêðà¿íè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ çà äîñòóï-
íèìè ö³íàìè.

“Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â, ç ÷èº¿ âèíè ñòàâñÿ
æàõëèâèé ñòðèáîê ö³í íà õàð÷îâ³ ïðîäóêòè
ïåðøî¿ ïîòðåáè, çîáîâ’ÿçàíèé â³äêðèòè çà-
ñ³êè Äåðæðåçåðâó, ùîá ìåøêàíö³ Êèºâà é
Óêðà¿íè ìîãëè çóñòð³òè ñâ³òëå ñâÿòî Âåëèêî-
äíÿ íå çà ïîðîæí³ì ñòîëîì”,— çàÿâèâ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ìåð íàãîëîñèâ, ùî êè¿âñüêà âëàäà ç³ ñâîãî
áîêó ìîæå ïðîâåñòè ïåðåäñâÿòêîâ³ ÿðìàðêè.
Êð³ì òîãî, êîìóíàëüí³ ðèíêè ïîâí³ñòþ ï³ä-
ãîòîâëåí³ äî òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ
ç Äåðæðåçåðâó äëÿ æèòåë³â ñòîëèö³.

“Öå äóæå âàæëèâî, ùîá êèÿíè íà ñâîºìó
ñâÿòêîâîìó ñòîë³ ìîãëè áà÷èòè íå ïàðàäí³
ñòàòò³ ïðî óñï³õè ðîáîòè óðÿäó, à ðåàëüí³
ïðîäóêòè çà äîñòóïíèìè ö³íàìè. Öå áóäå
ñïðàâæí³é ïîêàçíèê ðîáîòè Êàáì³íó”,— çà-
ÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: 
“Íåçàêîííî
âèìèêàþòü
ñâ³òëîôîðè, ùîá
çàáåçïå÷èòè
áåçïåðåøêîäíèé
ïðî¿çä “âîæä³â”
ð³çíîãî ð³âíÿ äîðîãàìè
ñòîëèö³”

Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî îäí³ºþ ç âàæëèâèõ
ïðè÷èí ïðîáîê íà ñòîëè÷íèõ äîðîãàõ º íå-
çàêîííå âèìèêàííÿ ñâ³òëîôîð³â íà ïåðåõðåñ-
òÿõ: “Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ â³ääàº
íåçàêîíí³ êîìàíäè ïðî âèìèêàííÿ ñâ³òëî-
ôîð³â íà êè¿âñüêèõ ïåðåõðåñòÿõ. Íàòîì³ñòü
òàì ðîçñòàâëÿþòü ïðàö³âíèê³â ÄÀ², ÷åðåç ùî
óòâîðþþòüñÿ ïðîáêè. Âñå öå ðîáëÿòü, ùîá çà-
áåçïå÷èòè áåçïåðåøêîäíèé ïðî¿çä “âîæä³â”
ð³çíîãî ð³âíÿ, çîêðåìà é ì³í³ñòðà ÌÂÑ”.

Ìåð Êèºâà íàãîëîñèâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà
àêòèâíî çàïðîâàäæóº àâòîìàòèçîâàíó ñèñòå-
ìó êåðóâàííÿ òðàíñïîðòîì. Öå îäèí ç ãîëîâ-
íèõ ñïîñîá³â ë³êâ³äàö³¿ çàòîð³â.

“Óæå âïðîâàäæåíî 5 îá’ºêò³â ç êåðîâàíè-
ìè äîðîæí³ìè çíàêàìè, ³ çàâòðà â³äêðèºìî
ùå îäèí — íà Ñòîëè÷íîìó øîñå. Íà äîðî-
ãàõ âñòàíîâëåíî 230 íîâèõ ñâ³òëîä³îäíèõ
ñâ³òëîôîð³â, 13 êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.
À çàãàëîì öüîãî ðîêó íà ïåðåõðåñòÿõ ñòîëè-
ö³ ç’ÿâèòüñÿ 3 500 òàêèõ ñâ³òëîôîð³â. Öå äî-
ïîìîæå çìåíøèòè íå ò³ëüêè ïðîáêè, à é àâà-
ð³éí³ñòü íà äîðîãàõ”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, âñå öå ðîáëÿòü,
àáè âèëó÷èòè ëþäñüêèé ÷èííèê ³ çëîâæè-
âàííÿ ó ñèñòåì³ êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì.

“Êèÿíàì çàëèøàºòüñÿ òðîõè ïî÷åêàòè —
äî 26 òðàâíÿ. Êîëè ìèíå îöÿ ïåðåäâèáîð÷à
ñóºòà ³ çàê³í÷àòüñÿ ïîë³òè÷í³ ñïåêóëÿö³¿, ÿ
ïðîæåíó ç ì³ñüêèõ äîð³ã ðåãóëþâàëüíèê³â,
ÿê³ çàì³ñòü ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè ó÷àñíèêàì
ðóõó ò³ëüêè çàáåçïå÷óþòü ïðèâ³ëåéîâàíèé
ïðî¿çä âèñîêîïîñàäîâö³â. ß âæå çâåðíóâñÿ
äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ïîçáà-
âèòè ÷èíîâíèê³â ÌÂÑ ïðàâà íà íåçàêîííå
âèìèêàííÿ ñâ³òëîôîð³â òà ïåðåêðèòòÿ äîð³ã,
à òàêîæ çàáîðîíèòè âèêîðèñòîâóâàòè ñïåö-
ñèãíàëè, êð³ì ñëóæá ÌÍÑ ³ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè, áî öå ïðèçâîäèòü äî âåëè÷åçíèõ ïðî-
áîê ³ íåçðó÷íîñòåé äëÿ âîä³¿â”,— ñêàçàâ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé

Íà íåçàêîííîìó á³ë-áîðä³ âëàñíèêè
“åêîíîìèëè” 4 òèñ. ãðí ùîì³ñÿöÿ

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âðó÷èâ
îðäåðè íà êâàðòèðè ÷îðíîáèëüöÿì
Äî ê³íöÿ ðîêó ó íîâå æèòëî ðîçñåëÿòü 105 ñ³ìåé

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У столиці знесли чер овий неза-
онно встановлений біл-борд.
Йо о власни и "е ономили" на
відрах ваннях до місь о о бю-
джет 4 тис. рн щомісячно.
Зносили ре ламний щит бри а-
да робітни ів та чотири машини
спецтехні и. Для демонтаж не-
за онних онстр цій КМДА ви-
ділило 1,1 млн рн. Ще на 3,5
млн рн за пили спецтехні и.

Ó÷îðà íà âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 4, ùî ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, äåìîíòóâàëè ÷åð-
ãîâèé íåçàêîííèé á³ë-áîðä. Çà äâà îñòàí-
í³ òèæí³ öå âæå 18-òà äåìîíòîâàíà ðåê-
ëàìíà êîíñòðóêö³ÿ. Óïðàâë³ííÿ ç êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà ï³äïèñàëî óãî-
äó ç ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” ïðî ñï³ëüíó áî-
ðîòüáó ç íåçàêîííèìè ðåêëàìíèìè ùè-
òàìè. Íèí³, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Ãîëîâà÷à, ðîáîòó
àêòèâ³çóâàëè ³ ùîòèæíÿ çíîñèòèìóòü ïî
5 —10 ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é.

“Ó íàñ º ðåºñòð çàêîííèõ ðåêëàìíèõ
íîñ³¿â. Óñ³ ³íø³ ìàþòü äåìîíòóâàòè âëàñ-
íèêè àáî æ ìè ¿õ ðîçáåðåìî ñàì³”,— çà-
ïåâíèâ ïàí Ãîëîâà÷. Ó÷îðàøíÿ êîíñòðóê-
ö³ÿ áóëà äîñèòü âåëèêà — íà ê³ëüêàìåò-
ðîâ³é ìåòàëåâ³é îïîð³ êð³ïèëîñÿ ÷îòèðè
ðåêëàìí³ ïëîù³. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò
çíàäîáèëèñÿ áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ³ ÷îòè-
ðè ìàøèíè ñïåöòåõí³êè.

Äåìîíòàæ îäíîãî á³ë-áîðäà îáõîäèòü-
ñÿ ì³ñòó ìàéæå 5 òèñ. ãðí, àëå ö³ ãðîø³
ì³ñòî íå âòðà÷àº. “Ñàìà êîíñòðóêö³ÿ

êîøòóº ïðèáëèçíî 30 òèñ. ãðí, òîæ ðåê-
ëàìíèêó âèã³äíî âèêóïèòè ¿¿ çíîâó”,—
ïîÿñíèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ ç êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Â³êòîð Êóíö. ²ç 45
äåìîíòîâàíèõ â³ä ïî÷àòêó ðîêó ðåêëàì-
íèõ ùèò³â ìàéæå ïîëîâèíó ðåêëàìí³ êîì-

ïàí³¿ âèêóïèëè. Ãîëîâíå äëÿ ì³ñòà — íå
äîçâîëÿòè ñàìîâ³ëüíîãî ðîçì³ùåííÿ á³ë-
áîðä³â. Â³ä îäí³º¿ ðåêëàìíî¿ ïëîù³ ì³ñòó
ïåðåïàäàº ïðèáëèçíî 1 òèñ. ãðí íà ì³-
ñÿöü. Â³ä í³äå íå çàðåºñòðîâàíîãî á³ë-
áîðäà íà Ëÿòîøèíñüêîãî ì³ñòî íåäîîòðè-
ìóâàëî 4 òèñ. ãðí ùîì³ñÿöÿ, äîêè â³í ñòî-
ÿâ.

Êîíñòðóêö³ÿ íàëåæèòü ðåêëàìí³é àãåí-
ö³¿ “Òî÷êà. ðó”. Îäíàê “Õðåùàòèê” òàê ³
íå çì³ã çâ’ÿçàòèñÿ ç ï³äïðèºìñòâîì, îñ-
ê³ëüêè çà ¿õíüîþ âêàçàíîþ ó äîâ³äíèêó
àäðåñîþ ³ òåëåôîíîì ïðàöþº óæå ³íøà
ô³ðìà. Öåé ðîçïîâñþäæóâà÷ ðåêëàìè
íàéïðîáëåìí³øèé — ó ñåðïí³ ìèíóëîãî
ðîêó ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” óæå ïîäàâàëà íà
ô³ðìó äî ñóäó çà áîðã ïåðåä ì³ñòîì ó 176
òèñ. ãðí. Äî ñëîâà, íà á³ë-áîðä³ ñåðåä ³í-
øèõ áóëà ³ ðåêëàìà “Ðàä³î Êè¿â”, ùî âõî-
äèòü äî Êè¿âñüêîãî ìåä³àõîëäèíãó. Íà ðà-
ä³î çäèâîâàí³, ùî ðåêëàìó ðîçì³ñòèëè íà
íåçàêîííèõ íîñ³ÿõ. “Ìè ìàºìî ç ô³ðìîþ
êîíòðàêò. Ó íüîìó ïðîïèñàí³ ïðîáëåìí³
ìîìåíòè, çîêðåìà é ïåðåä÷àñíå çíÿòòÿ
ðåêëàìè. Çà öå íàðàõîâóþòü ïåíþ”,—
ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìàðêåòèíãó
“Ðàä³î Êè¿â” Àë³íà Ãóòåâè÷. Âîíà äîäà-
ëà, ùî çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà íåçà-
êîííèõ íîñ³ÿõ äî ï³äðÿäíèêà çàñòîñóþòü
äîäàòêîâ³ ñàíêö³¿.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Â³êòîð
Êóíö, ó Êèºâ³ äåìîíòóþòü íå ëèøå á³ë-
áîðäè, à âñ³ íåçàêîííî âñòàíîâëåí³ êîíñ-
òðóêö³¿, ÿê³ ñïîòâîðþþòü ì³ñòî ³ ãðîø³ â³ä
ÿêèõ îìèíàþòü ì³ñüêèé áþäæåò. Â³ä ïî-
÷àòêó ðîêó, êð³ì 45 á³ë-áîðä³â, ó ñòîëè-
ö³ äåìîíòóâàëè 250 ê³îñê³â òà 4 çóïèí-
êîâèõ êîìïëåêñè. Äëÿ äåìîíòàæó íåçà-
êîííèõ êîíñòðóêö³é ÊÌÄÀ âèä³ëèëà 1,1
ìëí ãðí, à íà 3,5 ìëí ãðí çàêóïëåíî
ñïåöòåõí³êó

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Напередодні чер ової річниці
чорнобильсь ої тра едії шістнад-
цять столичних сімей чорно-
бильців отримали вартири від
місь ої влади. До інця ро
нове житло заселяться ще 89
постраждалих тоді родин. Вод-
ночас КМДА прис іпливо переві-
рить чер , щоб видавати вар-
тири справді тим, хто їх потре-
б є.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé âðó÷èâ 16 îðäåð³â íà
êâàðòèðè êèÿíàì-÷îðíîáèëüöÿì. Êð³ì
òîãî, ë³êâ³äàòîðè íàñë³äê³â àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ, ùî ñòàëàñÿ 26 êâ³òíÿ 1986-ãî, îò-
ðèìàëè ïîäÿêè â³ä âëàäè. Äî ê³íöÿ ðîêó
ì³ñüêà âëàäà äîäàòêîâî âèä³ëèòü ùå 89
êâàðòèð ÷îðíîáèëüöÿì. Âîäíî÷àñ ïàðà-
ëåëüíî ÊÌÄÀ ïðîâîäèòü ðåâ³ç³þ ÷åðãè,
ùîá íàäàâàòè äîïîìîãó ò³ëüêè òèì, õòî
ñïðàâä³ ìàº íà íå¿ ïðàâî.

Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî âðó÷åííÿ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïðèãàäàâ äåíü òðàãåä³¿. Òî-
ä³ â³í ãóëÿâ ç³ çíàéîìèì Êèºâîì ³ ãàäêè
íå ìàâ, ùî ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ. “ß ïàì’ÿòàþ,
ùî õìàðè áóëè ÿê³ñü ñâèíöåâ³. Äàë³ áóëè
çàÿâè ð³çíèõ âîæä³â, ùî ó íàñ óñå äîáðå.
À ïîò³ì — ïðàâäèâ³ çàÿâè äåÿêèõ ëþäåé,
ÿê³ ìàëè ìóæí³ñòü ñêàçàòè, ùî ñòàëàñÿ ÷îð-
íîáèëüñüêà êàòàñòðîôà”,— ðîçïîâ³â ìåð.

Ñàì â³í íà òîé ÷àñ ïîñò³éíî ìàâ ïåðå-
áóâàòè ó Êèºâ³, îñê³ëüêè ïðèéìàâ ³ñïèòè
ó ñâî¿õ ñòóäåíò³â ÿê äîöåíò. Ùîïðàâäà,
ñâî¿õ ä³òåé ÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ àâàð³¿ â³ä-
ïðàâèâ ó Ãðóç³þ — äî ðîäè÷³â äðóæèíè.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äçíà÷èâ, ùî

íàðàç³ ëèøå ó Êèºâ³, íà â³äì³íó â³ä ³í-
øèõ ì³ñò, ðåàëüíî çä³éñíþþòü ïðîãðàìè
äëÿ ÷îðíîáèëüö³â. “Óñå öå ìàº ô³íàíñó-
âàòè äåðæàâà. Àëå âîíà ÷åðåç ÷àñòó çì³-
íó óðÿäó, íà æàëü, íå â çìîç³ öüîãî ðî-
áèòè. Êè¿â óçÿâ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñþ
Óêðà¿íó”,— ñêàçàâ ìåð ñòîëèö³.

Ñåðåä òèõ, õòî îòðèìàâ êâàðòèðè öüî-
ãî äíÿ, — Ìèêîëà Ïàñòèð. Âîñåíè éîìó
âèïîâíþºòüñÿ 55 ðîê³â. Â³í ïðàöþâàâ âî-
ä³ºì ó ×îðíîáèë³ ç òðàâíÿ 1986 äî 1988
ðîêó. “Âîçèâ òóäè ëþäåé íà âàõòè, òàëî-
íè íà õàð÷óâàííÿ. Ñòàâ ³íâàë³äîì äðóãî¿
ãðóïè. Ç 1990-õ ðîê³â — ïîñò³éíî ïî ë³-

êàðíÿõ”,— ðîçïîâ³â ïðî ñåáå “Õðåùàòè-
êó” ÷îëîâ³ê. Ó÷îðà â³í îòðèìàâ äâîê³ì-
íàòíó êâàðòèðó. Íèí³ ìåøêàº ³ç ñèíîì òà
éîãî ðîäèíîþ ó êîìóíàëö³.

Íå âñ³ çàïðîøåí³ çìîãëè çàáðàòè îðäå-
ðè ñàì³. Çàì³ñòü 52-ð³÷íîãî Ìèêîëè Ãàé-
äàÿ, ÿêèé ë³êâ³äîâóâàâ àâàð³þ, ïðèéøëà
éîãî äîíüêà. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî êîëè
áàòüêî ä³çíàâñÿ, ùî îòðèìóº êâàðòèðó,
â³ä õâèëþâàííÿ â íüîãî ï³äíÿâñÿ òèñê.
Íèí³ ÷îëîâ³ê ïåðåáóâàº ó ë³êàðí³. Éîãî
ðîäèíà ç âîñüìè îñ³á íàðàç³ ìåøêàº ó
òðèê³ìíàòí³é êâàðòèð³. Òåïåð Ãàéäà¿ îò-
ðèìàëè ðîçøèðåííÿ
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²ç ïî÷àòêó ðîêó ó ì³ñò³ äåìîíòóâàëè 45 ïîä³áíèõ êîíñòðóêö³é

Щотижня столиці демонт ватим ть
по десять неза онно встановлених
ре ламних щитів

Напередодні 22-ї річниці чорнобильсь ої тра едії мер Леонід Черновець ий вр чив ордери
на вартири 16 родинам постраждалих від наслід ів аварії
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ППААРРТТИИТТУУРРАА

Óêðà¿íö³ íå â³ä÷óâàþòü 
ñåáå ºâðîïåéöÿìè

ßêáè íàéáëèæ÷î¿ íåä³ë³ â³äáóâñÿ ðåôå-
ðåíäóì ùîäî ÷ëåíñòâà Óêðà¿íè â ªâðîïåé-
ñüêîìó Ñîþç³, á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí Óêðà-
¿íè — 56% ïðîãîëîñóâàëè á çà âñòóï. Ïðî
öå ñâ³ä÷àòü äàí³ îïèòóâàííÿ, îïðèëþäíå-
íîãî â÷îðà ôîíäîì “Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³-
àòèâè”. 25% óêðà¿íö³â ïðîãîëîñóâàëè á
ïðîòè âñòóïó Óêðà¿íè äî ªÑ, 19% — ùå íå
âèçíà÷èëèñÿ. Âîäíî÷àñ, äàí³ îïèòóâàííÿ
ïîêàçàëè, ùî á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè
íå â³ä÷óâàþòü ñåáå ºâðîïåéöÿìè: 25% çà-
ñâ³ä÷óþòü ñâîþ ïðèíàëåæí³ñòü äî ºâðîïåé-
ö³â, 70% — í³. Íàòîì³ñòü, 52% ãðîìàäÿí
â³ä÷óâàº ñâîþ íàëåæí³ñòü äî ÑÍÄ

Âàëåíòèíà Ñåìåíþê
êèíóëà âèêëèê 
óðÿäó

Ãîëîâà Ôîíäó äåðæìàéíà Âàëåíòèíà Ñå-
ìåíþê ó÷îðà çâèíóâàòèëà óðÿä ó íàì³ð³ ñè-
ëîâîãî çàõîïëåííÿ â³äîìñòâà. “Çàÿâè êå-
ð³âíèêà óðÿäó ïðî òå, ùî Îäåñüêèé ïðè-
ïîðòîâèé çàâîä ïðîäàäóòü, íå äèâëÿ÷èñü
íà óêàç Ïðåçèäåíòà ïðî éîãî çóïèíêó, ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî óðÿä ãîòóº íîâå çàõîïëåí-
íÿ Ôîíäó ó íåçàêîííèé ñïîñ³á”,— çàÿâè-
ëà ïàí³ Ñåìåíþê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðîäàòè
çàâîä áåç Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà àáñî-
ëþòíî íåìîæëèâî. “ß íà âèêîíàííÿ óêà-
çó Ïðåçèäåíòà âèäàëà íàêàç ïðî â³äì³íó
êîíêóðñó ç ïðîäàæó àêö³é ÎÏÇ ³ çì³íþâà-
òè ñâîº ð³øåííÿ íå çáèðàþñÿ, ÿê ³ ïîðó-
øóâàòè çàêîíîäàâñòâî ó ïèòàíí³ ïðîäàæó
ÎÏÇ”,— ñêàçàëà âîíà. “Ðîáèòè òàê³ çàÿâè,
ÿê ñüîãîäí³ ðîáèòü óðÿä, ìîæóòü ò³ëüêè ëþ-
äè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü çà ñâî¿ ñëîâà ³
ä³¿”,— ï³äêðåñëèëà êåð³âíèê ÔÄÌ. ßê ñòà-
ëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, â÷îðà ïîñèëèëè
îõîðîíó ïðèì³ùåííÿ Ôîíäó

²ííà Áîãîñëîâñüêà 
õî÷å ïðàöþâàòè 
ó Êè¿âðàä³

Äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÷ëåí Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â ²ííà Áîãîñëîâñüêà ãîòîâà ñêëàñòè
ñâ³é ìàíäàò ó ïàðëàìåíò³ ó ðàç³ ïðîõîäæåí-
íÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â äî Êè¿âðàäè. Íàãàäàºìî,
ùî ïàí³ Áîãîñëîâñüêà íàëåæèòü äî ïåðøî¿
ï’ÿò³ðêè ñïèñêó áëîêó. Ïðî ñâ³é íàì³ð ïî-
ïðàöþâàòè íà áëàãî êèÿí ïîë³òèê çàÿâèëà
ó÷îðà íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿. Ïàí³ Áîãîñëîâ-
ñüêà çàçíà÷èëà, ùî ïàðò³ÿ âèð³øèëà âêëþ-
÷èòè â ñïèñêè êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè ïîë³òèê³â çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî
ð³âíÿ ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ïîë³òèêà, ùî ïðî-
âîäèòüñÿ â Êèºâ³, îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷àëà
íîñèòè íå ì³ñöåâèé, à çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íèé õàðàêòåð. “ßêùî ³ äàë³ Êè¿âðàäà áóäå
ïîë³òè÷íèì ìàéäàí÷èêîì, òî ìè áóäåìî
çìóøåí³ — ³ ÿ, ³ ïàí Òàáà÷íèê,— óâ³éòè â
Êè¿âñüêó ðàäó”,— íàãîëîñèëà âîíà

Óêðà¿íöÿì îá³öÿþòü
ãðîìàäñüêå 
òåëåáà÷åííÿ

ßê çàÿâèâ ó÷îðà ãîëîâà Äåðæêîìòåëåðà-
ä³î Óêðà¿íè Åäóàðä Ïðóòíèê, éîãî â³äîì-
ñòâî ãîòîâå çàïóñòèòè ñóñï³ëüíå ìîâëåííÿ
ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó. “Äëÿ öüîãî ìè
ìàºìî äîñòàòíüî ïðîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â ÿê
íà äåðæàâíèõ, òàê ³ êîìåðö³éíèõ êàíàëàõ.
Ñïðàâà âëàäè — ôàõîâ³ ÿêîñò³ òåëåâ³ç³éíè-
ê³â ïîñòàâèòè íàä îñîáèñòèìè óïîäîáàííÿ-
ìè ÷èíîâíèê³â”,— íàãîëîñèâ â³í. Ïàí
Ïðóòíèê òàêîæ âèñòóïèâ ïðîòè ñïðîá ðîç-
ïîä³ëèòè äåðæàâíèé ³íôîðìàö³éíèé ðåñóðñ
ì³æ ð³çíèìè â³äîìñòâàìè. Íà éîãî äóìêó,
öå ìîæå íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà ³íôîð-
ìàö³éí³é áåçïåö³ äåðæàâè. “²íôîðìàö³éíà
ïîë³òèêà íå ìîæå áóòè ïðåðîãàòèâîþ îêðå-
ìî âçÿòèõ â³äîìñòâ. Öå ñïðàâà çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíà ³ ìàñøòàáíà”,— íàãîëîñèâ ïàí
Ïðóòíèê. “Ñïðîáè ðîçøìàòóâàòè ìîãóòí³é
òåõí³÷íèé òà êîíòåíòíèé ðåñóðñ ì³æ â³äîì-
ñòâàìè — öå íå ïðîñòî òàêòè÷íèé ïðîðà-
õóíîê, à ñòðàòåã³÷íèé äåñòðóêòèâ, êîòðèé
ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ³íôîðìàö³éíèé ñóâåðå-
í³òåò Óêðà¿íè”,— ïåðåêîíàíèé â³í
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Êèÿíè íå ï³äóòü 
íà ïîâîä³ â ïîë³òèê³â

Îëåñü ÄÎÂÃÈÉ,
ñåêðåòàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Êè¿â — íå ëèøå ñòîëèöÿ, àäì³í³ñòðà-
òèâíèé öåíòð ³ îñåðåäîê äåðæàâíî¿ âëà-
äè. Êè¿â — äóøà ³ ñåðöå Óêðà¿íè. Êè-
ÿíè — öå ëþäè, ÿê³ ìàþòü ãîñòðèé ðî-
çóì, òåïë³ ïî÷óòòÿ, âëàñí³ ñìàêè òà ³íòå-
ðåñè. Óñ³ì öèì âîíè çàäàþòü òîí ö³ë³é
êðà¿í³: ÷è òî â ïèòàííÿõ ìîäè, ÷è òî â
ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿäàõ. Ñòîëèöÿ çàâæäè ïî-
ïåðåäó, íà íå¿ ð³âíÿºòüñÿ âñÿ êðà¿íà. Òî-
ìó ïîâîäèòèñÿ ç ñîáîþ àáèÿê êè¿âñüêà
ãðîìàäà í³êîëè í³êîìó íå äîçâîëÿëà é íå
äîçâîëèòü.

Ç òàêèõ ì³ðêóâàíü ìóñèëè á âèõîäèòè
ò³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ â íåêîíñòèòóö³éíèé
ñïîñ³á âèð³øèëè íàâåñòè “ñâ³é ïîë³òè÷-
íèé ëàä” ó ñòîëèö³, ï³äì³íèâøè âîëþ âè-
áîðö³â, âèá³ð êèÿí íà ïîë³òè÷íó äîö³ëü-
í³ñòü ³ àìá³ö³¿ îêðåìèõ ïîñàäîâö³â. Íà
Êèºâ³, ïåðåêîíàíèé, ïåâí³ ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè ç äîïîìîãîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðàãíó-
ëè àïðîáóâàòè òåõíîëîã³þ çíèùåííÿ ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Àëå êèÿíè âæå
íà ñòàðò³ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè, ùî íå ï³äóòü íà ïîâîä³ ïîë³òè-
ê³â, êîòð³ çíåõòóâàëè ¿õí³ìè ³íòåðåñàìè
òà âèáîðîì â ³ì’ÿ âëàñíèõ ïåðñïåêòèâ.

Íèí³ ñèòóàö³ÿ íàâêîëî äîñòðîêîâèõ âè-
áîð³â ó Êèºâ³ ðîçâèâàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî
äèíàì³÷íî é äèâîâèæíèìè ÷èíîì. Ê³ëü-
ê³ñòü ïðåòåíäåíò³â íà ïîñàäó ìåðà ïåðåé-
øëà çà ï³âòîðè ñîòí³! ×îãî âîíè äîìàãàþ-
òüñÿ? Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî òàêèé àæ³îòàæ
çóìîâëåíî òèì, ùî Êè¿â çà îñòàíí³ äâà
ðîêè âèéøîâ íà ïåðøå ì³ñöå â Óêðà¿í³
çà âñ³ìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàç-
íèêàìè — öüîãîð³÷íèé áþäæåò ñòîëèö³
ñÿãíóâ 25 ìëðä ãðí, ì³ñòî º íàéá³ëüøèì
äîíîðîì Óêðà¿íè. Çâ³ñíî, öåé ðåñóðñ º
íàäòî ïðèâàáëèâèì äëÿ áàãàòüîõ ïîë³òè-
ê³â òà ïîë³òè÷íèõ ñèë. Äàðóéòå, àëå á³ëü-
ø³ñòü ³ç öèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ÿ á íàçâàâ
ïàðàçèòàìè, ùî íå äîêëàëè æîäíîãî çó-
ñèëëÿ äî ñòâîðåííÿ ³ ïðèìíîæåííÿ öüî-
ãî ðåñóðñó é íàâðÿä ÷è çáèðàþòüñÿ âèêî-
ðèñòîâóâàòè éîãî â ³íòåðåñàõ êèÿí.

Íàéñïðèòí³ø³ ç êàíäèäàò³â, íå äî÷å-
êàâøèñü çàâåðøåííÿ òåðì³íó ïîäà÷³ â³ä-
ïîâ³äíèõ çàÿâ íà ðåºñòðàö³þ, ðîçïî÷àëè
ðåêëàìíó êàìïàí³þ, áîìáàðäóþ÷è êèÿí
çàêëèêàìè é ãàñëàìè. Îäèí ³ç êàíäèäà-
ò³â çàïåâíÿº, ùî ìåð ñòîëèö³ ìàº áóòè
ñèëüíèì, äðóãèé ñòâåðäæóº, ùî Êèºâó
ïîòð³áåí ðîçóìíèé ìåð... Ïåðåêîíàíèé,
ùî ïðîïîíóâàòè ùîñü ìåíøå çà ïåðøå ÷è
äðóãå ïðîñòî ïðèíèçëèâî äëÿ êèÿí. Àëå
é öüîãî, íà ìîþ äóìêó, çàìàëî. Îñîáëè-

âî, ÿêùî âðàõóâàòè, ùî ö³ âëàñòèâîñò³
íèí³ íàëåæàòü äâîì ð³çíèì ëþäÿì.

ß ïîãîäæóþñü ³ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì, ùî
ìåð Êèºâà ìàº áóòè ñèëüíèé. Ïðîòå, íà
ïðåâåëèêèé æàëü ÷è íà ùàñòÿ, öÿ ñèëà
ìàº áóòè íå ëèøå ô³çè÷íîþ. Ìåð ìàº áó-
òè ñèëüíèé íå ò³ëüêè äëÿ òîãî, àáè âì³-
òè çàõèñòèòè ñåáå. Éîìó ïîòð³áí³ ñèëà
äóõó, ìîðàëüíà ì³öü, ÿêà äàñòü éîìó çìî-
ãó çàõèñòèòè âñ³õ êèÿí. ßê ïèñàâ Ãðèãî-
ð³é Ñàâè÷ Ñêîâîðîäà: “Ïëîòü í³÷òîæå.
Äóõ æèâîòâîðÿù”.

Êèºâó ïîòð³áíèé ñèëüíèé ìåð, çäàò-
íèé ðîçâ’ÿçóâàòè òàê³ çëîáîäåíí³ ïðîáëå-
ìè ì³ñòà, ÿê ïðîáêè íà äîðîãàõ, íåçàêîí-
í³ çàáóäîâè ³ òàêå ³íøå. Â³í ìàº çàõèñòè-
òè ì³ëüéîíè êèÿí â³ä ïîë³òè÷íîãî ïîïó-
ë³çìó òà áàéäóæîñò³ âëàäè, ÿê³ âèëèâàþ-
òüñÿ â ã³ïåð³íôëÿö³þ ³ çðîñòàííÿ òàðèô³â.

ß ïîãîäæóþñÿ ³ ç Îëåêñàíäðîì Òóð÷è-
íîâèì, ÿêèé êàæå, ùî Êèºâó ïîòð³áåí
ðîçóìíèé ìåð. Àëå æîäíà ðîçóìíà ëþäè-
íà íå õèçóâàòèìåòüñÿ ³íòåëåêòîì íà êîæ-
íîìó ïåðåõðåñò³. Ñîêðàòîâ³ íàëåæàòü ñëî-
âà: “ß çíàþ, ùî ÿ í³÷îãî íå çíàþ”. Ïåâ-
íî, Îëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ çàáóâ öþ
ïðîïèñíó ³ñòèíó é âèð³øèâ ïåðåâåðøè-
òè äàâíüîãðåöüêîãî ô³ëîñîôà.

ß ïåðåêîíàíèé, ùî Êèºâó ïîòð³áåí ³
ñèëüíèé, ³ ðîçóìíèé ìåð. Àëå ÿ òàêîæ
óïåâíåíèé, ùî êèÿíè õî÷óòü ìàòè ÷åñíî-
ãî, ëþäÿíîãî òà ìîðàëüíîãî ìåðà (×ËÌ),
ÿêèé çäàòíèé ïðîïóñòèòè êîæíó ïðîáëå-
ìó êîæíîãî êèÿíèíà ÷åðåç ñâîº ñåðöå ³
ðîçóì, óñ³ì â³äïîâ³ñòè ³ âñ³õ çàõèñòèòè.

Íàòîì³ñòü ñüîãîäí³ êèÿí â³äêðèòî îá-
ðàæàþòü, ñòàâëÿ÷èñü äî íèõ ÿê äî íåñâ³-
äîìèõ, íåçäàòíèõ â³äð³çíèòè ãð³øíå â³ä
ïðàâåäíîãî. ÁÞÒ, íàïðèêëàä, â³äâåðòî
ïðîïîíóº “òåõí³÷íó ï’ÿò³ðêó”. Ç îäíîãî
áîêó, ÿ á ç ðàä³ñòþ áà÷èâ ó ñåñ³éí³é çàë³
Êè¿âðàäè ³ Þë³þ Âîëîäèìèð³âíó, ³ Îëåê-
ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à, áî ðîçóì³þ, ùî
¿õí³ êðåàòèâí³ñòü ³ ð³âåíü IQ äóæå âèñî-
ê³. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, íà ìîº ãëèáîêå
ïåðåêîíàííÿ, ¿õíÿ íèí³øíÿ ïîçèö³ÿ öå
ïåðåäóñ³ì íåïîâàãà äî êèÿí. Âîíè çàâ÷àñ-
íî ñòàâëÿòü ïðîáëåìè Êèºâà íà äðóãèé
ïëàí, óÿâëÿþòü ðîáîòó â ì³ñüê³é ðàä³ ÿê
õîá³. Ïðîïîíóþòü âèáîðöÿì ñïèñîê êàí-
äèäàò³â ó äåïóòàòè ç ëþäåé, ÿê³ íå áóäóòü
³ íå õî÷óòü ìàòè ñïðàâè ç ì³ñüêèìè ïðîá-
ëåìàìè. ß ñóìí³âàþñÿ, ùî òîé æå Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ ç âåëèêèì åíòóç³àçìîì
ãîòîâèé ïîì³íÿòè êð³ñëî ïåðøîãî â³öå-
ïðåì’ºðà íà ñòîëè÷í³ ïðîáëåìè, ñêàæ³ìî,
ðåìîíò êàíàë³çàö³¿ òà êîëåêòîð³â, ïðîá-
êè íà äîðîãàõ, îçåëåíåííÿ ì³ñòà òà îá-
ëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â.

Ðîáîòà êîæíîãî äåïóòàòà Êè¿âðàäè —
öå íå ëèøå ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ, à ùîäåí-
íà êîï³òêà ïðàöÿ â êîì³ñ³ÿõ ³ç íàïðàöþ-
âàííÿ êîíêðåòíèõ ð³øåíü, ñïðÿìîâàíèõ
íà ïîë³ïøåííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ áàãàòî-
ì³ëüéîííîãî ì³ñòà, çàáåçïå÷åííÿ éîãî
áåçïåðåá³éíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ. À ÁÞÒ
òà Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà çà äâà ðîêè ïå-
ðåáóâàííÿ â Êè¿âðàä³ ïðîäóêóâàëè ëèøå
åìîö³¿. Ä³ºâèõ ïðîïîçèö³é ùîäî ðîçâèò-
êó ì³ñòà â³ä íèõ ìè íå ïî÷óëè. ßê³ êîí-
êðåòí³ ³í³ö³àòèâè íà êè¿âñüêîìó ð³âí³ âè
ìîæåòå íàçâàòè? Áåç ñóìí³âó, ïðèíàéìí³
ó ÁÞÒ º ïîë³òè÷íà êîìàíäà, ÿê ëþáèòü
íàãîëîøóâàòè ïàí³ Òèìîøåíêî. Àëå öÿ
êîìàíäà íå äëÿ êèÿí.

ß âæå ìîâ÷ó ïðî ï’ÿò³ðêó Áëîêó Â³òà-
ë³ÿ Êëè÷êà, äå ç³áðàëèñÿ á³çíåñìåíè, ùî
áóëè “çàñâ³÷åí³” â ñêàíäàëàõ ç íåçàêîí-
íèìè çàáóäîâàìè â ñòîëèö³. Íèí³ âîíè
õî÷óòü ïîòðàïèòè äî Êè¿âðàäè ï³ä áîê-
ñåðñüêèì “äàõîì”. Ïðèêðî, ùî Â³òàë³é
Âîëîäèìèðîâè÷ çíîâó (ÿê ³ â 2006 ðîö³)
íå ðîçóì³º, ùî éîãî áàíàëüíî âèêîðèñ-
òîâóþòü ÿê àâòîðèòåòíîãî ñåðåä êèÿí
ñïîðòñìåíà äëÿ òîãî, ùîá íà éîãî øè¿
“çà¿õàòè” äî Êè¿âðàäè äëÿ ðåàë³çàö³¿ âëàñ-
íèõ ³íòåðåñ³â.

Ñüîãîäí³ ³í³ö³àòîðè êè¿âñüêèõ ïåðåãî-
í³â îá’ºäíàëèñÿ â îäíîìó: âîíè âèñòóïà-
þòü ïðîòè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà éî-
ãî êîìàíäè. Îñîáèñòî ÿ íå â³ðþ â òàêó
äåìîêðàò³þ, ÿêà ́ ðóíòóºòüñÿ íå íà îá’ºä-
íàíí³ “çà” àáî “â ³ì’ÿ ÷îãîñü”, à ñïîâ³-
äóº ëèøå — “ïðîòè”. Òà, êð³ì êðèòèêè,
âîíè íå ïðîïîíóþòü í³÷îãî ç òîãî, ÷èì
æèâóòü ëþäè, ùî ñòàíîâèòü ¿õí³é ùîäåí-
íèé æèòòºâèé ³íòåðåñ.

Íàøà êîìàíäà ñïîâ³äóº çîâñ³ì ³íøèé
ïðèíöèï ðîáîòè: “Ç ëþäüìè ³ äëÿ ëþ-
äåé!” ² ñüîãîäí³ ìè ïðîïîíóºìî êèÿíàì
íå çàêðèò³ ñïèñêè òà “âåñ³ëüíèõ ãåíåðà-
ë³â”, à ïðîôåñ³îíàë³â, ÿê³ çíàþòü, ÿê ðîç-
â’ÿçóâàòè ïðîáëåìè ì³ñòà. Êîæåí ïðåä-
ñòàâíèê Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî —
öå ëþäèíà, ÿêà â ì³ñüê³é âëàä³ â³äïîâ³-
äàº çà êîíêðåòíó ä³ëÿíêó ðîáîòè. Çà ïëå-
÷èìà öèõ ëþäåé íå õîâàþòüñÿ ãîðå-çàáó-
äîâíèêè, á³çíåñìåíè-êîðóïö³îíåðè, ëàñ³
äî øìàòêà êè¿âñüêîãî ïèðîãà, íåìàº òà-
êîæ ì³í³ñòð³â, ïðåì’ºð³â ³ äåïóòàò³â Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè. Íàñàìê³íåöü, êîæåí ³ç íèõ
íå ìàº “çàïàñíîãî àåðîäðîìó” ó âèãëÿä³
âèñîêèõ äåðæàâíèõ ïîñàä ³ éäå äî ì³ñü-
êî¿ âëàäè ç ïîâíèì óñâ³äîìëåííÿì ñâî¿õ
îáîâ’ÿçê³â ïåðåä êèÿíàìè é â³äêðèòèì
áàæàííÿì ïðàöþâàòè äëÿ êèÿí, à íå äëÿ
ïîë³òèê³â

www.unian.net
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ªãîð Áåíêåíäîðô 
âèð³øèâ êóëàêàìè â³äñòîÿòè 
ïåðåìîãó íà âèáîðàõ
Éîãî ñóïåðíèê — áîêñåð-ñóïåðâàæêîàòëåò
Ìàðèíà ÑÈÒÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої середи андидат
на посад Київсь о о
місь о о олови Є ор Бен-
ендорф повідомив, що
17 травня він з стрінеться
в бо серсь ом поєдин
з амери ансь им бо се-
ром-с перваж оатлетом
Седри ом Філдсом. Бій
відб деться в рам ах
зма ання “Битва за Київ”.
Та називається виборчий
прое т, автором я о о є
пан Бен ендорф.

“ß ñïîä³âàþñÿ, ùî öåé á³é
ïîçèòèâíî âïëèíå íà ì³é ðåé-
òèíã”,— ñêàçàâ ïðåòåíäåíò íà
êð³ñëî ìåðà óêðà¿íñüêî¿ ñòîëè-
ö³. “Çâ³ñíî, ÿêùî ïîêàæó äîáð³
ðåçóëüòàòè”,— äîäàâ â³í. Öèì
ïîºäèíêîì ªãîð Áåíêåíäîðô
ïëàíóº çàñëóæèòè ñèìïàò³þ â
÷îëîâ³ê³â. “Àäæå æ³íêè áîêñó íå
ëþáëÿòü”,— ïîÿñíèâ êàíäèäàò
ó ìåðè.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ áîþ ïîêè
ùî óòî÷íþþòü. Çà ñëîâàìè ªãî-
ðà Áåíêåíäîðôà, àìåðèêàí-
ñüêèé áîêñåð ëåãêî ïîãîäèâñÿ
íà òàêèé ïîºäèíîê ³ ãîòîâèé

ïðè¿õàòè äî Êèºâà. Ñàì ïàí
Áåíêåíäîðô òåïåð ïîñèëåíî
òðåíóºòüñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì
Àë³íè Øàòåðíèêîâî¿ — ÷åìï³-
îíêè ªâðîïè ç ïðîôåñ³éíîìó
áîêñó çà âåðñ³ºþ WIBF (Women
International Boxing Federation)
ó âàç³ äî 48 êã, ÷åìï³îíêè ñâ³òó
ç ïðîôåñ³éíîìó áîêñó çà âåðñ³-
ÿìè WBF (World Boxing Feder-
ation) ó âàç³ äî 51 êã òà GBU ó
âàç³ äî 52 êã.

“ß íå ïèñàòèìó íà ïëàêàòàõ,
ùî ÿ ñèëüíèé, ðîçóìíèé àáî
êðàñèâèé, à äîâåäó öå íà ä³ë³”,—
çàóâàæèâ ïàí Áåíêåíäîðô. Íà
éîãî äóìêó, ñüîãîäí³ ìåð ñòî-
ëèö³ ïîâèíåí ïðàöþâàòè íå
ò³ëüêè ãîëîâîþ, à é ðóêàìè. “Öå
÷óäîâî ïîêàçàâ âèïàäîê, êîëè
ãîëîâà ÌÂÑ Þð³é Ëóöåíêî âäà-
ðèâ ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî”,— ñêàçàâ ªãîð Áåí-
êåíäîðô.

Òàêîæ êàíäèäàò ó ìåðè ðîçïî-
â³â, ùî â áîêñ³ º äåáþòàíòîì, ³
íà â³äì³íó â³ä Ñåäðèêà Ô³ëäñà,
íà ÷èºìó ðàõóíêó 22 ïåðåìîãè,
íå âèãðàâ æîäíîãî áîþ. “Ïðî-
òå âåëèêèé ì³é ïëþñ, ùî ÿ ïðè
öüîìó íå ìàþ ³ æîäíî¿ ïîðàç-
êè”,— çàçíà÷èâ ïàí Áåíêåí-
äîðô.

Äóìêè ³íøèõ ïðåòåíäåíò³â íà
êð³ñëî ìåðà ùîäî ïðîåêòó “Á³é
çà Êè¿â” äóæå ð³çíÿòüñÿ, ïðîòå
âñ³ âîíè çàÿâëÿþòü, ùî ñàì³ â

òàêîìó çàõîä³ áðàòè ó÷àñòü íå
ãîòîâ³.

À âò³ì, öå ùå íå âñå. Ç íåîô³-
ö³éíèõ äæåðåë ó Áëîö³ Â³òàë³ÿ

Êëè÷êà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³-
äîìî, ùî â øòàá³ åêñ-áîêñåðà
íèí³ àêòèâíî ãîòóþòüñÿ äî ïî-
ºäèíêó çà éîãî ó÷àñòþ. Á³é ìàº

â³äáóòèñÿ â ñåðåäèí³ òðàâíÿ.
Òèì ÷àñîì ïðåñ-ñëóæáà Êëè÷êà
â³ä áóäü-ÿêèõ êîìåíòàð³â óòðè-
ìàëàñÿ

Þë³ÿ Òèìîøåíêî âäàëàñÿ 
äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî òèñêó íà Êè¿â
¯¿ îäíîïàðò³éö³ ìàþòü íà ìåò³ çàáëîêóâàòè ðàõóíêè ì³ñòà
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора очільни онтроль-
но-ревізійно о правління
Ми ола Сив льсь ий о о-
лосив про можливість бло-
вання рах н ів міста ні-

бито через переш оджан-
ня перевір ам правлінь
КМДА. Те, що проводити
та і перевір и заборонив
с д, КРУ не з пиняє. Дії
соратни ів Юлії Тимошен-
о дали підстави Київсь о-
м місь ом олові Леонід
Черновець ом оворити
про спроби дестабіліз ва-
ти сит ацію столиці.

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³-
äîìî, ùî ÊÐÓ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ìîæå çàáëîêóâàòè ðàõóíêè
ÊÌÄÀ ó Äåðæêàçíà÷åéñòâ³. Ï³ä-
ñòàâîþ º í³áèòî ïåðåøêîäæàííÿ
ïåðåâ³ðêàì ÊÐÓ ç áîêó ì³ñüêî¿
âëàäè. Íàòîì³ñòü, ÿê çàïåâíèëè
“Õðåùàòèê” ó ìåð³¿, æîäíî¿ ä³¿
ñòîñîâíî íåäîïóùåííÿ ïåðåâ³ð-
êè íå áóëî. ² öå ïðè òîìó, ùî
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïåðåâ³ðêó íà-
ä³ñëàíî íå çà 10 äí³â äî ðåâ³ç³¿,

ÿê âèìàãàº çàêîíîäàâñòâî. “Ïðî
öå ñâ³ä÷èòü øòàìï ³ç äàòîþ íà
êîíâåðò³ ïîâ³äîìëåííÿ. Êð³ì òî-
ãî, ïåðåâ³ðêà íå º ïëàíîâîþ”,—
íàãëîñèëà â. î. íà÷àëüíèêà ÃÓ
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ
Þë³ÿ Ïåòëåíêî.

Ðàçîì ³ç òèì, ÿê ç’ÿñóâàâ “Õðå-
ùàòèê”, º óõâàëà Îêðóæíîãî àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Êèºâà ïðî
çàáîðîíó ÊÐÓ ïðîâîäèòè â Êè-
ºâ³ êîíòðîëüí³ çàõîäè â ÃÓ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ.

Ïðîòå î÷³ëüíèêà ÊÐÓ Ìèêîëó
Ñèâóëüñüêîãî, äî ñëîâà, êîëèø-
íüîãî äåïóòàòà â³ä Áëîêó Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî, óõâàëà ñóäó íå çóïèíÿº.
¯¿ â³í íå âèçíàº, õî÷à é çáèðàºòü-
ñÿ îñêàðæóâàòè. Â³í ñòâåðäæóº,
ùî ïåðåâ³ðêè ÊÌÄÀ áóëè çàïëà-
íîâàí³, àëå ¿ì ïåðåøêîäæàëè.
Ïàí Ñèâóëüñüêèé ñòâåðäæóº, áó-
ö³ìòî â áåðåçí³ ìåð ñòîëèö³ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé äàâ âêàç³âêó íå
ðîáèòè ïåðåðàõóíê³â ç êè¿âñüêî-
ãî áþäæåòó äî äåðæàâíîãî. “Òå-
ïåð ðàõóíêè ìåð³¿ ìîæóòü áóòè çà-
áëîêîâàí³ õî÷ çàâòðà, õî÷ ï³ñëÿ-
çàâòðà”,— ïîâ³äîìëÿº ïàí Ñè-
âóëüñüêèé. ² òàêà “áëîêàäà” ìî-
æå óòðèìóâàòèñÿ äî ì³ñÿöÿ.

“Òàê³ ä³¿ ìîæíà ðîçö³íèòè ÿê
áàæàííÿ äåñòàá³ë³çóâàòè ðîáîòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ ç áîêó ïåâíèõ ïîë³òè÷-

íèõ ñèë. Àäæå ñàì íà÷àëüíèê ÊÐÓ
ïàí Ñèâóëüñüêèé º êîëèøí³ì êå-
ð³âíèêîì ªÅÑÓ, ñòðóêòóðè, ÿêó
ñâîãî ÷àñó ñòâîðèëà Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî”,— íàãàäàâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèê àïàðàòó
ÊÌÄÀ Áðîí³ñëàâ Ñòè÷èíñüêèé.

Òå, ùî çà ä³ÿìè ÊÐÓ ñòî¿òü
îñîáèñòî Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ïå-
ðåêîíàíèé ³ ìåð Êèºâà: “ß ââà-
æàþ, ùî Ìèêîëà Ñèâóëüñüêèé ÿê
ãîëîâà Ãîëîâíîãî êîíòðîëüíî-ðå-
â³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ í³÷îãî íå
âèð³øóº â òàêèõ ïèòàííÿõ. Òóò
îñòàííº ñëîâî çà ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðîì. Ïðîòå ÿ íå çíàþ, ùî ùå
ðîáèòèìå êåð³âíèê íèí³øíüîãî
óðÿäó, àáè äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòó-
àö³þ â Êèºâ³ òà äèñêðåäèòóâàòè
ìåíå é ìîþ êîìàíäó â î÷àõ êè-
ÿí ïåðåä âèáîðàìè”.

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà çàïåâíèâ:
“Îäíîãî ðàçó Äåðæêàçíà÷åéñòâî
âæå áëîêóâàëî ñîö³àëüí³ âèïëàòè
êèÿíàì. Òîä³ âîíè âèéøëè ç ïðî-
òåñòîì ïðîòè òàêèõ ä³é. Ðàäæó âè-
ñîêîïîñàäîâöÿì íå ìàí³ïóëþâàòè
áëàãîïîëó÷÷ÿì ìåøêàíö³â ì³ñòà
çàðàäè âëàñíîãî ñàìîñòâåðäæåííÿ
íà ïîë³òè÷í³é àðåí³. Ãðîø³ â ñòî-
ëè÷íîìó áþäæåò³ º. Äëÿ öüîãî íà-
ïîëåãëèâî ïðàöþâàëà ìîÿ êîìàí-
äà, ³ ï³äñòàâ äëÿ áëîêóâàííÿ ðàõóí-
ê³â äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íåìàº”
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Ðîìàíà
Êîôìàíà
íàãîðîäèëè
çà çàñëóãè
ïåðåä Í³ìå÷÷èíîþ

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Цьо о тижня в резиденції посла Ні-
меччини в Києві х дожньом ерів-
ни Київсь о о амерно о та
Боннсь о о симфонічно о ор ес-
трів Романові Кофман рочисто
вр чили офіцерсь ий хрест орден
"За засл и перед Федеративною
Респ блі ою Німеччина". С дячи з
привітальної промови посла Рай-
н арда Шеферса, отр він вів без
жодних письмових під азо , Ні-
меччині про маестро Кофмана зна-
ють дещо більше, ніж в У раїні.

Ðîìàí Êîôìàí áóâ ï³ä ïðèö³ëîì í³ìåöü-
êî¿ âëàäè, ÇÌ² òà ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì ïî-
÷èíàþ÷è â³ä 2003 ðîêó. Ñàìå òîä³ â³í ÿê çà-
ïðîøåíèé äèðèãåíò óïåðøå ñòàâ çà ïóëüò
Áîííñüêîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó. Çà öåé
÷àñ ìàåñòðî ïåðåãðàâ ³ç í³ìåöüêèìè êîëåãà-
ìè ÷èìàëî. Çîêðåìà, ï³äãîòóâàâ òà âèêîíàâ
äâà ìàñøòàáí³ êîìïîçèòîðñüê³ öèêëè — “Óñ³
ñèìôîí³¿ Äìèòðà Øîñòàêîâè÷à” òà “Óñ³
ñèìôîí³¿ Éîãàííåñà Áðàìñà”. Ó Áîííñüê³é
îïåð³, äèðèãåíòîì ÿêî¿, çà òðàäèö³ºþ, àâòî-
ìàòè÷íî ñòàº êåð³âíèê ãîëîâíîãî îðêåñòðó
ì³ñòà, Ðîìàí Êîôìàí çä³éñíèâ ïîñòàíîâêó
âîñüìè îïåð, ñåðåä ÿêèõ “Ô³äåë³î” Áåòõî-
âåíà, “Ìàêáåò” òà “Îòåëëî” Âåðä³, “ªâãå-
í³é Îíºã³í” ×àéêîâñüêîãî, “Ëóëó” Áåðãà òà
³íø³. Äåâ’ÿòîþ îïåðîþ, êîòðîþ ìàåñòðî
Êîôìàí ïðîäèðèãóº â Áîíí³ äî çàê³í÷åííÿ
òåðì³íó êîíòðàêòó, ñòàíå “Ï³êîâà äàìà”
×àéêîâñüêîãî.

Çâ³ñòêà ïðî ñïåö³àëüíó â³äçíàêó êðà¿íè, äå
äèðèãåíò ïðîïðàöþâàâ óïðîäîâæ ï’ÿòè ðî-
ê³â, çðîçóì³ëî, íå áóëà íåñïîä³âàíêîþ ïå-
ðåäóñ³ì äëÿ í³ìåöüêèõ ãîñòåé, ùî ç³áðàëèñÿ
íà öåðåìîí³¿. Â³ä ïåðøîãî äíÿ ðîáîòè ç í³-
ìåöüêèì îðêåñòðîì ïàí Êîôìàí ïîñòàâèâ
ïåðåä ñîáîþ òà êîëåãàìè ìàêñèìàëüíî âè-
ñîêó ïëàíêó: ùå âèùå ï³äíÿòè ïðîôåñ³éíèé
ð³âåíü îðêåñòðó. ² ö³ëåñïðÿìîâàíî, âïåâíå-
íî é ñàìîâ³ääàíî öþ ìåòó ðåàë³çîâóâàâ. Çäè-
âóâàëî íà êè¿âñüê³é öåðåìîí³¿ äåùî ³íøå.
Ìàéæå ñîðîê ðîê³â òîìó Ðîìàí Êîôìàí îò-
ðèìàâ îäíó ç íåáàãàòüîõ ñâî¿õ íàãîðîä îä
êðà¿íè, â ÿê³é íàðîäèâñÿ. ¯¿ âðó÷åííÿ áóëî
ïðèóðî÷åíå äî ñòîð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Âîëîäèìèðà Ëåí³íà. Äåíü, êîëè ïàíîâ³ Êîô-
ìàíó âðó÷àëè í³ìåöüêèé îðäåí — 22 êâ³ò-
íÿ,— çìóñèâ ìèìîâîë³ çíîâó ïðèãàäàòè ³ì’ÿ
ðàäÿíñüêîãî âîæäÿ. Õî÷à íàâðÿä ÷è âàðòî â
ö³é ³ðîí³¿ äîë³ âáà÷àòè îñîáëèâèé ñèìâîë³÷-
íèé ñåíñ
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Ñêðîìíî ïî-ç³ðêîâîìó
Ó Êèºâ³ âèñòóïèâ ñàêñîôîí³ñò Á³ëë Åâàíñ
Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо о тижня в Оперній
ст дії Київсь ої м зич-
ної а адемії знов зв -
чав джаз — цьо о раз
від прое т Soulgrass
амери ансь о о са со-
фоніста та омпозитора
Білла Еванса. Вист п
столиці став частиною
вели о о європейсь о-
о т рне на підтрим
ново о альбом Еванса
"Other Side Of Some-
thing".

Â³äêðèòòÿ êîíöåðòó íåçì³í-
íèé âåäó÷èé óñ³õ âå÷îð³â, ùî
¿õ âëàøòîâóº öåíòð Jazz in
Kiev, Îëåêñ³é Êîãàí ïî÷àâ ³ç
âèáà÷åííÿ — çà íàäòî ç³ðêî-
âèé ñòàòóñ Á³ëëà Åâàíñà: “Ìè
íàìàãàºìîñÿ ïîêàçàòè êëàñ-
íèõ, ì³öíèõ, ñïðàâä³ ÿñêðà-
âèõ ìóçèêàíò³â, à íå âðàçèòè
ïóáë³êó òèòóëàìè”. ² â³í ìàº
ðàö³þ, àëå õòî æ âèíåí, ùî
Á³ëë Åâàíñ ñïðàâä³ çàñëóæèâ
ö³ òèòóëè. Ñêðîìí³ñòü ñêðîì-
í³ñòþ, òà ê³ëüêà íîì³íàö³é íà
Grammy ÷îãîñü òàêè âàðò³.
Äîäàéòå äî öüîãî ó÷àñòü
Åâàíñà ó ñëàâíîçâ³ñíèõ àí-
ñàìáëÿõ Ìàéëñà Äåâ³ñà é
Äæîíà ÌàêËàôë³íà ïëþñ
âëàñí³ óñï³øí³ ïðîåêòè, é âè
îñòàòî÷íî çðîçóì³ºòå, ÿêå íå-
ëåãêå çàâäàííÿ âçÿâ íà ñåáå
Îëåêñ³é Êîãàí. Òà é ïàðòíå-
ðè Åâàíñà ó ïðîåêò³ Soulgrass,

â³äâåðòî êàæó÷è, òåæ ï³ä³áðà-
ëèñÿ íå íàéã³ðø³. Ñòîñîâíî
áàñèñòà Ìàðêà ²´àíà îðãàí³-
çàòîðè âçàãàë³ çìóøåí³ áóëè
ç³çíàòèñÿ, ùî çàâäÿêè éîãî
ó÷àñò³ âáèâàþòü îäðàçó äâîõ
çàéö³â, àäæå ïðè¿çä ëåãåíäàð-
íîãî ìóçèêàíòà ñàì º ïîä³ºþ,
çäàòíîþ ñêîëèõíóòè äæàçîâó
ñï³ëüíîòó.

À âò³ì, ïîïðè ñâ³é ñòàòóñ,
àðòèñòè âèÿâèëèñÿ â³äêðèòè-
ìè æâàâèìè õëîïöÿìè — äàð-
ìà, ùî äåêîìó ç íèõ óæå ï³ä,
à òî é íàâ³òü çà ï’ÿòäåñÿò.
Ùîéíî âèéøîâøè íà ñöåíó,
õëîïö³ çàÿâèëè, ùî õî÷óòü,
àáè êîíöåðò âèéøîâ âåñåëèì,
áî ñàì³ ïî÷óâàþòüñÿ ÷óäîâî,
÷îãî é óñ³ì áàæàþòü. ² ñïðàâ-

ä³, ïåðø³ æ çâóêè íàëàøòóâà-
ëè çàë íà áåçòóðáîòíèé òàí-
öþâàëüíèé íàñòð³é. Êîëè
Ìàðê ²´àí, ñêðèïàëü Êð³ñò³-
àí Ãîóç òà Ðàéàí Êåâåíî ç³
ñâî¿ì áàíäæî ïî-ïðîñòîìó ç³-
áðàëèñÿ äîêóïè ïîñåðåä ñöå-
íè òà õâàöüêî “âæàðèëè” íå-
ñòðèìíå êàíòð³, çäàëîñÿ íà
ìèòü, í³áè ÿêèìîñü ìàã³÷íèì
÷èíîì çàë ïåðåòâîðèâñÿ íà
âåñåëèé ïàá äåñü íà äèêîìó
Çàõîä³.

Óäàðíèê Êøèøòîô Çàâàä-
ñüêèé òà ë³äåð àíñàìáëþ,
êîòð³ âèëåò³ëè ç-çà ëàøòóí-
ê³â ³ ìîìåíòàëüíî äîëó÷èëè-
ñÿ äî çàãàëüíèõ âåñåëîù³â,
ï³äíÿëè ãðàäóñ ä³éñòâà ùå íà
ê³ëüêà ïîçíà÷îê. Îäíàê íå-

âäîâç³ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî “àìå-
ðèêàíñüêèìè íàðîäíèìè
òàíöÿìè” íå îá³éäåòüñÿ,
³íàêøå á òî íå áóâ Á³ëë
Åâàíñ. Â³í ñàì ç³çíàâñÿ êè-
¿âñüê³é ïóáë³ö³, ùî íå ìîæå
÷³òêî ñõàðàêòåðèçóâàòè ìóçè-
êó, ÿêó ñòâîðþº. “Òóò º òðî-
õè òîãî, òðîõè ³íøîãî,— äî-
â³ðëèâî ä³ëèâñÿ ç³ ñöåíè ìó-
çèêàíò,— ³ äæàç, ³ êàíòð³, ³
blue grass, é íàâ³òü ïîëüñüê³
ìîòèâè” (ðåâåðàíñ ó á³ê ïî-
ëÿêà Çàâàäñüêîãî).

Äî ñëîâà, ïðèõèëüíèêàì
òâîð÷îñò³ ñàêñîôîí³ñòà Åâàí-
ñà âèïàëà ÷óäîâà íàãîäà ä³ç-
íàòèñÿ ïðî íîâ³ ãðàí³ éîãî òà-
ëàíòó, àäæå ïðîåêò Other Side
Of Something ïîì³òíî â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä òîãî, ùî ðîáèâ
ìóçèêàíò äîñ³. Â³í íàâ³òü ÷àñ
â³ä ÷àñó â³äêëàäàâ ñâî¿ ñàêñî-
ôîíè (òåíîð òà ñîïðàíî), ïå-
ðåòâîðþþ÷èñü íà êëàâ³øíèêà
é ñï³âàêà. Îòîæ éîìó ùå é
çíà÷íî çðó÷í³øå áóëî ñï³ëêó-
âàòèñÿ ç ïóáë³êîþ, ï³äáèâà-
þ÷è ¿¿ íà æàðò³âëèâ³ âîêàëü-
í³ çìàãàííÿ ÷è âðàæàþ÷è
ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèì
ñï³÷åì óêðà¿íñüêîþ. Êèÿíè
îõî÷å ïîâòîðþâàëè êîðîòê³
ìóçè÷í³ ðåïë³êè Åâàíñà,
ïëåñêàëè ðàçîì ³ç Çàâàä-
ñüêèì, áóðõëèâî ðåàãóâàëè íà
ä³àëîãè Åâàíñà é Õîóçà, ùî
ïåðåòâîðþâàëèñÿ ÷àñîì íà
çàïàìîðî÷ëèâî ïðîíèçëèâ³
â³ðòóîçí³ “äóåë³”. À íàñàìê³-
íåöü òàêè âèáèëè ç ìóçèêàí-
ò³â “á³ñ” — íàéøâèäøó, ÿê-
ùî â³ðèòè Àâàíñó, êîìïîçè-
ö³þ ç ¿õíüî¿ ïðîãðàìè

Про Романа Кофмана в Німеччині знають
дещо більше, ніж в У раїні
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Êè¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã
ðîçïî÷àâ âèðîáíèöòâî
äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â
Ó ðàìêàõ “Ê³íîôîðóìó-2008” ïðåçåíòîâàíî äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë ïðî Êè¿â
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Із травня в ефірі теле анал "Київ" з'явиться до-
ментальний фільм про столицю. Перш йо о се-

рію презент вали вчора в рам ах др о о дня "Кі-
нофор м У раїни-2008". Стріч "Наві и Ваш.
Київ" презент вав ерівни "Хрещати а" Денис
Жар их.

Ïåðøó ñåð³þ äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó “Íàâ³êè Âàø. Êè¿â”
ïðåçåíòóâàëè ó÷îðà â ðàìêàõ äðóãîãî äíÿ “Ê³íîôîðóìó Óêðà-
¿íè-2008”. Ó öèôðîâîìó ê³íîòåàòð³ “Îïòà”, ÿêèé óñòàíîâèëè
ïðîñòî â Óêðà¿íñüêîìó äîì³, ñòð³÷êó ïðåäñòàâèâ éîãî àâòîð —
ðåäàêòîð “Õðåùàòèêà” Äåíèñ Æàðêèõ.

Ô³ëüì ìàº íà ìåò³ ðîçêàçàòè ïðî æèòòÿ òà ïðîöåñè, ÿê³ â³ä-
áóâàëèñÿ â ñòîëèö³ â³ä ø³ñòäåñÿòèõ ðîê³â äî ê³íöÿ ÕÕ ñòîð³÷-
÷ÿ. Îñíîâó ê³íîô³ëüìó ñêëàäàþòü êàäðè ç àðõ³âíèõ õðîí³ê òà
ðîçïîâ³ä³ ïðî ñâîº ð³äíå ì³ñòî àâòîðèòåòíèõ êèÿí, êîòð³ â³äî-
ì³ íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é ó ñâ³ò³. Àâòîðè ô³ëüìó ñïèðàëèñÿ íà-
ñàìïåðåä íà ìåìóàðíó ë³òåðàòóðó òà îô³ö³éí³ äîêóìåíòè. Êð³ì
òîãî, ãîëîâíèé ðåæèñåð Îêñàíà Æàðêèõ ïîâ³äîìèëà “Õðåùà-
òèêó”, ùî ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ ô³ëüìó áóëî âèêîðèñòàíî ñèñòå-
ìó ñïðÿìîâàíîãî ïîøóêó àðõ³â³â. Öå äàëî àâòîðàì çìîãó çíà-
õîäèòè çà òèæäåíü ìàòåð³àëè, ïîøóê ÿêèõ çàçâè÷àé òðèâàº ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â. Çàâäÿêè öüîìó òàêîæ ó Öåíòðàëüíîìó ê³íîàðõ³â³
â³äíàéøëè åêñêëþçèâí³ ìàòåð³àëè ïðî ñòîëèöþ.

Ïåðøà ñåð³ÿ, ùî îõîïëþº ïîä³¿ ø³ñòäåñÿòèõ ðîê³â, ñêëàäàº-
òüñÿ ç äåâ’ÿòè ï³äòåì — îêðåìèõ ³ñòîð³é. Âåëèêèé ðîçä³ë ñòð³÷-
êè ïðèñâÿ÷åíèé êóðåí³âñüê³é òðàãåä³¿, ùî 1961 ðîêó çàáðàëà
æèòòÿ áàãàòüîõ êèÿí. Çà ð³çíèìè äàíèìè, ê³ëüê³ñòü æåðòâ ñòà-
íîâèòü â³ä äâîõñîò äî ï³âòîðè òèñÿ÷³. Çãàäàíî òàêîæ àêòóàëüíó
³ äî ñüîãîäí³ ïðîáëåìó æèòëà ó Êèºâ³: ïåðø³ òàê çâàí³ õðóùîâ-

êè, ÿê³ äîñ³ ïîïóëÿðí³ ñåðåä êâàðòèðîíàéìà÷³â, ïî÷àëè áóäó-
âàòè â Êèºâ³ ñàìå ó ø³ñòäåñÿòèõ.

Îäèí ³ç ãåðî¿â ô³ëüìó, êîìïîçèòîð Âîëîäèìèð Áèñòðÿêîâ, çãà-
äóº, ÿê çì³íþâàëàñÿ ç ÷àñîì ìîäà ñåðåä ñòîëè÷íèõ ñòèëÿã. “Áó-
ëî äóæå ìîäíî íîñèòè âçóòòÿ “íà ìàíí³é êàø³” òà ð³çíîêîëüî-
ðîâ³ ñîðî÷êè ç ïàëüìàìè”,— êàæå â³í ç åêðàíà. Çàãàëîì óâåñü
ô³ëüì ìàº íà ìåò³ ïîêàçàòè ïî÷óòòÿ, íàñòðî¿, ïîë³òè÷í³ ïîãëÿ-
äè êèÿí ó ð³çí³ ðîêè.

Çà ñëîâàìè Äåíèñà Æàðêèõ, öèêë “Íàâ³êè Âàø. Êè¿â” ñêëàäà-
òèìåòüñÿ ç ñåìè ñåð³é. Íàñòóïíà ç íèõ, ÿêó âæå ìîíòóþòü, ðîç-
ïîâ³äàòèìå ïðî ê³íîìèñòåöòâî ó ø³ñòäåñÿò³, ðîëü Ïåòðà Øåëåñòà
ó çì³ùåíí³ Ìèêèòè Õðóùîâà òà ïîÿâó ðåöåïòà êè¿âñüêîãî òîðòà.
Óñ³ ô³ëüìè öèêëó ìîíòóâàòèìóòü íà áàç³ ÒÐÊ “Êè¿â”. ²ç òðàâíÿ
ãëÿäà÷³ ìàòèìóòü íàãîäó ïîäèâèòèñÿ ñòð³÷êè íà êàíàë³ “Êè¿â”

Амери ансь им народним антрі иївсь ий вист п Білла Еванса
не обмежився
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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

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу 

земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю

“АЙ ВІ ТІ ІНВЕСТМЕНТС” 
для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
офісно*торговельного центру 
з вбудованими приміщеннями 

громадського харчування 
на вул. Серафимовича 

у Дніпровському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 70/1904 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèö-
òâà îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç âáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ íà âóë. Ñåðàôèìîâè÷à ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñà-
ìå: òåðèòîð³þ íà âóë. Ñåðàôèìîâè÷à ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèëó÷è-
òè ³ç òåðèòîð³¿ âóëèöü ³ äîð³ã òà ïåðåâåñ-
òè äî çîíè æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè çåëåíî¿
çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîí-
öåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç
ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³-
äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-
âàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,52 ãà íà âóë. Ñåðàôè-
ìîâè÷à.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÉ
Â² Ò² ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒÑ” äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñ-
íî-òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç âáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ íà âóë. Ñåðàôèìîâè÷à ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÉ Â² Ò² ²ÍÂÅÑÒ-
ÌÅÍÒÑ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6
öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 0,52 ãà (ó òîìó ÷èñë³ â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ïëîùåþ 0,05 ãà) äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç
âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà âóë. Ñåðàôèìîâè-
÷à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,47 ãà — ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,05 ãà (ó ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) — ó êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 5 ðîê³â.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÀÉ Â² Ò² ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒÑ”:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 17.04.2007 ¹ 19-3613, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
18.05.2007 ¹ 3546, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â
ì. Êèºâ³, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.04.2007
¹ 2328, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
11.12.2006 ¹ 22-3201/35 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

6.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

6.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

6.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷è-
òè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

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

6.8. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåí-
íÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó 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

1. Ïîíîâèòè äî 17.06.2008 ç 17.06.2006,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³-
øåííÿ, äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ëüíî-çàïðàâíîãî
êîìïëåêñó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 138 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðå-
ºñòðîâàíèé ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 16.06.2005 ¹ 75-
6-00209, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Åíåðãî³íêàì Óêðà¿íà” íà ï³äñòàâ³ ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.05.2004 ¹ 281-3/1491 “Ïðî íàäàííÿ
³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 138 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ðîçì³ð³ 1 009 958,00 ãðí (îäèí
ì³ëüéîí äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò ï’ÿòäå-
ñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.05.2007).

4. Ïðîäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Åíåðãî³íêàì Óêðà¿íà” çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,1092 ãà çà 1 009 958,00 ãðí
(îäèí ì³ëüéîí äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò
ï’ÿòäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àâòîìîá³ëüíî-çàïðàâíîãî êîì-
ïëåêñó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 138 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “Åíåðãî³íêàì Óêðà-
¿íà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ïåðå-
ìîãè, 138 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿):

6.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâî-
ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ïëîùåþ 0,1092 ãà íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,
138 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì
ð³øåííÿì.

6.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè
ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “Åíåðãî³íêàì
Óêðà¿íà” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

7. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “Åíåð-
ãî³íêàì Óêðà¿íà”:

7.1. Âèêîíóâàòè óìîâè ïåðåäà÷³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó
26 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.05.2004 ¹ 281-3/1491 “Ïðî íàäàííÿ
³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â
êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîð³â â³ä 16.06.2005 ¹ 75-6-00209.

7.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà
çåìåëüíî¿ 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 â³äíî-
ñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору
оренди земельної ділянки

від 16.06.2005 № 75*6*00209 
та продаж цієї земельної ділянки 

приватному підприємству 
“Енергоінкам Україна” для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
автомобільно*заправного комплексу 

на просп. Перемоги, 138 
у Святошинському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 720/1381 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статей 33 Закону України “Про оренду земельної ділянки”, статті 128 Земельного кодек�
су України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового по�
рядку продажу земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення приватного підприємства
“Енергоінкам Україна” від 10.05.2007 № 22, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 720/1381 

від 24 травня 2007 року

УМОВИ
продажу приватному підприємству “Енергоінкам Україна”

земельної ділянки на просп. Перемоги, 138 
у Святошинському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.
2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà

äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-

ì³ 153 229,18 (ñòî ï’ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ äâàäöÿòü äåâ’ÿòü ãðèâåíü 18 êîï³éîê),
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ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 96 â³ä 18.10.2005, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äî-
ðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 856 728,82 (â³ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò
ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 82 êîï³éêè) ìàº áóòè ñïëà÷åíà ïðîòÿãîì
10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

4. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó 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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óêðà¿íñüê³é
Óí³îíí³é Êîíôåäåðàö³¿ Àäâåíòèñò³â ñüî-
ìîãî äíÿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåçàâåðøåíî-
ãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà ï³ä ìåäè÷íèé
öåíòð ç éîãî ïîäàëüøèìè åêñïëóàòàö³ºþ òà
îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Ëàðèñè Ðóäåíêî,
3 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè Óêðà¿íñüê³é Óí³îíí³é Êîí-
ôåäåðàö³¿ Àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â
(ðåêîìåíäóâàòè çàâåðøèòè áóä³âåëüí³ ðî-
áîòè çà 2 ðîêè) çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,28 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåçàâåðøåíîãî
áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà ï³ä ìåäè÷íèé öåíòð
ç éîãî ïîäàëüøèìè åêñïëóàòàö³ºþ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿì (áåç ïðàâà çì³íè ö³ëüîâî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ) íà âóë. Ëàðèñè Ðóäåíêî,
3 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåçàâåðøåíèé
áóä³âíèöòâîì îá’ºêò (ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.99 ¹ 120/221 “Ïðî
â³ä÷óæåííÿ îá’ºêòà ïðàâà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ — íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâîì
êàôå ç êóë³íàð³ºþ ïî âóë. Ë. Ðóäåíêî, 3
â Õàðê³âñüêîìó ðàéîí³”, àêò ïðèéîìó-ïå-
ðåäà÷³ â³ä 13.12.99 ¹ 704).

3. Óêðà¿íñüê³é Óí³îíí³é Êîíôåäåðàö³¿
Àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ:

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

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

ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çà-
áóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³í-
æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 08.07.2005 ¹ 19-5448, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â ì. Êèºâ³ â³ä 31.08.2006 ¹ 06-6-25/3794,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 10.02.2007 ¹ 06-03-4/239.

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

3.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ä³ëÿíîê äî äîãîâîð³â îðåíäè çà ³í³ö³àòè-
âîþ îðåíäîäàâöÿ áåç â³äøêîäóâàííÿ âè-
òðàò îðåíäàðÿ, ÿêùî ïèòàííÿ âèêóïó
ìàéíîâèõ îá’ºêò³â, ðîçòàøîâàíèõ íà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ â
îðåíäó, íå áóäóòü âèð³øåí³ òîâàðèñòâîì
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëü-
íà êîìïàí³ÿ “Ñòèëü ³ êîìôîðò” â ïîðÿä-
êó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

5.15. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îá-
ìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáó-
ä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу Українській 
Уніонній Конфедерації Церкви

Адвентистів сьомого дня 
земельної ділянки для реконструкції 

незавершеного будівництвом об’єкта 
під медичний центр 

з його подальшими експлуатацією 
та обслуговуванням 

на вул. Лариси Руденко, 3
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1009/3842 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю

“Будівельна компанія “Стиль і комфорт” 
земельних ділянок для будівництва 

житлового комплексу з паркінгом 
на вул. Тепловозній 

у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 816/1477 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðà-
ìåòð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ — áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó
ç ïàðê³íãîì íà âóë. Òåïëîâîçí³é ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç
êîìóíàëüíî-ñêëàäñüêî¿ çîíè òà ïåðåâåñ-
òè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî
òåðèòîð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çà-
áóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áó-
ä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Ñòèëü ³ êîìôîðò” äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Òåïëîâîçí³é ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ
“Ñòèëü ³ êîìôîðò”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,86 ãà, â òîìó ÷èñë³
â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ïëîùåþ 0,34 ãà,
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
ïàðê³íãîì íà âóë. Òåïëîâîçí³é ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 — ïëîùåþ 1,87 ãà;
— ä³ëÿíêó ¹ 2 — ïëîùåþ 0,99 ãà, â òî-

ìó ÷èñë³ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é
ïëîùåþ 0,34 ãà.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Ñòèëü
³ êîìôîðò”:

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

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

5.4. Ïðè âèíèêíåíí³ ó ô³çè÷íèõ àáî
þðèäè÷íèõ îñ³á ïðàâà âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè çà ðàõóíîê çåìåëü, ùî ïå-
ðåäàþòüñÿ â îðåíäó çã³äíî ç öèì ð³øåí-
íÿì, ïèòàííÿ ¿õ âèêóïó â ïîâíîìó îáñÿ-
ç³ ç âèð³øåííÿì ïèòàíü ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà.

5.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 02.04.2007 ¹ 19-3099, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 20.04.2007 ¹ 1278, Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.04.2007
¹ 2496, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 16.03.2007 ¹ 06-6-
25/1525, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 02.02.2007
¹ 699 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.06.2007 ¹ 03-0694.

5.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

5.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíî-
ãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³ä-
êðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåí-
ø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³
êâàðòèðè â öüîìó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³.

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

5.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâîãî êîìïëåêñó (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

5.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâîãî 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 öüî-
ãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïî-
ñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèò-
ëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêïà¿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 áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

5.12. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ïðî¿çä òà
ïðîõ³ä äî çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âåëü òà
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âëàñíîñò³ òà
êîðèñòóâàíí³ ³íøèõ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷-
íèõ îñ³á.

5.13. Çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî êîìïëåêñ-
íî¿ çàáóäîâè òåðèòîð³¿ íà âóë. Òåïëîâîç-
í³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çîê-
ðåìà â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â, ³íæåíåðíó
ï³äãîòîâêó òåðèòîð³¿, áóä³âíèöòâî æèòëî-
âîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì.

5.14. Ïåðåäáà÷èòè â äîãîâîðàõ îðåíäè
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Ñòèëü ³ êîìôîðò”,
óìîâè ùîäî ðîç³ðâàííÿ àáî âíåñåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ çì³í â ÷àñòèí³ ïëîù³ çåìåëüíèõ

Про передачу закритому акціонерному 
товариству “Трикотажна фабрика “Роза” 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будівлі 

складу утилю на вул. Лінійній, 7 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1010/3843 від 18 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Òðèêîòàæíà ôàá-

ðèêà “Ðîçà” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ áóä³âë³ ñêëàäó óòèëþ íà âóë. Ë³í³é-
í³é, 7 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
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2. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó “Òðèêîòàæíà ôàáðèêà “Ðîçà”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ñêëàäó óòè-
ëþ íà âóë. Ë³í³éí³é, 7 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîì-
ïëåêñ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 14.05.93,
àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 04.06.93, äîäàòîê
äî àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 04.06.93, ñâ³-
äîöòâî ïðî âëàñí³ñòü â³ä 18.06.93 ¹Ï-32)
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Òðèêîòàæíà ôàáðèêà “Ðîçà”:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 01.04.2005 ¹ 19-2519, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â ì. Êèºâ³ â³ä 21.12.2005 ¹ 06-6-25/7356,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 28.12.2005 ¹ 1690, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 15.12.2005 ¹ 22-3681/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
27.11.2006 ¹ 03-16/970-Â.

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

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³í-
âåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïî-
ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè 
ì. Êèºâà.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Êè¿âñüêà òðèêîòàæíà ôàáðèêà
“Ðîçà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 
2 öüîãî ð³øåííÿ ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,3740 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áóä³âë³ ðåìîíòíî-ìåõàí³÷íîãî öåõó òà
ñêëàäó ñèðîâèíè íà âóë. Íîâîâîêçàëüí³é,
41 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà
ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî âëàñí³ñòü â³ä
18.06 93 ¹Ï-32) çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 06.07.70
¹ 1160 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
Êè¿âñüê³é òðèêîòàæí³é ôàáðèö³ ³ì. Ð.
Ëþêñåìáóðã ï³ä áóä³âíèöòâî áàçè ïðîì-
òîâàð³â òà ï³ä ñêëàä ³íâåíòàðÿ”.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âñüêà òðèêîòàæíà ôàáðèêà “Ðîçà”:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî 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-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

4. 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 відміну рішення Київської міської ради 
від 21.04.2005 № 331/2906 
“Про передачу товариству 

з обмеженою відповідальністю “НСЛ” 
земельної ділянки для будівництва

житлово*офісного комплексу 
з підземним паркінгом 

на вул. Березняківській, 4*а 
у Дніпровському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1128*7/1789 від 12 липня 2007 року

Зважаючи на численні скарги громадян, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, Земельним кодексом України та статтею 188 Госпо�
дарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.04.2005 ¹ 331/2906 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÍÑË” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó
ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Áåðåçíÿê³â-
ñüê³é, 4-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”.

2. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÍÑË” íàäàòè çãî-
äó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.10.2005 ¹ 66-6-00304.

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

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÍÑË” ïðî
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ó ðàç³
ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâëåíèé
çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷èòè ï³äãî-
òîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çåìë³ äî Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення Київській міській станції
швидкої медичної допомоги 

та медицини катастроф 
права постійного користування 

земельною ділянкою для експлуатації
та обслуговування будівель та споруд 
закладу (підстанція швидкої медичної

допомоги та медицини катастроф № 15)
на вул. Електротехнічній, 7 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1013/3846 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу, постанови Верховної Ради Української РСР від 08 12.90
“Про земельну реформу” та розглянувши технічну документацію із землеустрою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñòàíö³¿
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöè-
íè êàòàñòðîô, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ
1,21 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çàêëàäó (ï³äñòàíö³ÿ
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöè-
íè êàòàñòðîô ¹ 15) íà âóë. Åëåêòðîòåõ-
í³÷í³é, 7 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ïóíêòó 2 ïåðåë³êó ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿêèì â³äâîäÿòüñÿ
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî Âàòóò³íñüêîìó ðàéî-
íó, äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 16.02.89 ¹ 122 “Ïðî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì,
óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì äëÿ áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â”.

2. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñòàíö³¿ øâèäêî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñ-
òðîô:

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

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

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-

íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çà-
áóäîâè ì. Êèºâà.

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

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 2 ïåðåë³êó ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³
îðãàí³çàö³é, ÿêèì â³äâîäÿòüñÿ çåìåëüí³
ä³ëÿíêè ïî Âàòóò³íñüêîìó ðàéîíó, äîäàò-
êà 2 äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â â³ä 16.02.89 ¹ 122 “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíî-
âàì ³ îðãàí³çàö³ÿì äëÿ áóä³âíèöòâà îá’-
ºêò³â”.

4. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñòàíö³¿ øâèäêî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñ-
òðîô çàáåçïå÷èòè ïðî¿çä äî òðàíñôîðìà-
òîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ ¹ 5669 (ëèñò-çãîäà â³ä
25.01.2005 ¹ 119).

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продовження терміну дії
рішень Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 1205/4038 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою наповнення міського
бюджету та виконання рішень Київради про передачу земельних ділянок в оренду Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу закритому 
акціонерному товариству 

“Київська трикотажна фабрика “Роза” 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівлі 
ремонтно*механічного цеху

та складу сировини 
на вул. Нововокзальній, 41 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1011/3844 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäîâæèòè äî 1 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó
òåðì³í ä³¿ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü çã³äíî ç
Ðåãëàìåíòîì ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî íà-
áóòòÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèì ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004
¹ 457/1867.

2. Çîáîâ’ÿçàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè íà ïëåíàðíå
çàñ³äàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íôîð-
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Про оформлення поліклініці № 1
Солом’янського району м. Києва 
права постійного користування 

земельними ділянками для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд

поліклініки на вул. Гарматній, 36
та на просп. Космонавта Комарова, 3

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1014/3847 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем�
леустрою щодо оформлення права користування земельними ділянками, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1 Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðàâî ïîñò³é-
íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,29 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ïîë³êë³-
í³êè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ áóä³âåëü íà áàëàíñ ïî-
ë³êë³í³êè (äîâ³äêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà â³ä 09.07.2002
¹ 042/15/6-199), ç íèõ:

— ïëîùåþ 0,85 ãà íà âóë. Ãàðìàòí³é, 36 ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà — çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
03.03.75 ¹ 180/27 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ì³ñüêîìó â³ää³ëó îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ï³ä áóä³âíèöòâî ïîë³êë³í³êè äëÿ äîðîñ-
ëèõ”;

— ïëîùåþ 0,44 ãà íà ïðîñï. Êîñìîíàâòà
Êîìàðîâà, 3 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà — çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 11.06.57 ¹ 957 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè 4-é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ Æîâòíåâîãî
ðàéîíó ï³ä áóä³âíèöòâî ì³æçàâîäñüêîãî ìå-
äè÷íîãî ì³ñòå÷êà”.

2. Ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.
3. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

4. Ïåðåäàòè ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó ïàðàô³¿ Ââåäåííÿ â Õðàì
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ â Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 5 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,27 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ öåðêâè òà êàïëèö³ íà áóëüâ.
Ðîìåíà Ðîëëàíà, 10-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, âèëó-
÷åíèõ çã³äíî ç ïóíêòîì 2 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâî-
ñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ïà-
ðàô³¿ Ââåäåííÿ â Õðàì Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-
äèö³ â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà:

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

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 09.02.2005 ¹ 28) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

5.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 25.10.2004 ¹ 19-9908, â. î. ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 24.06.2004 ¹ 4602, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè â ì. Êèºâ³
â³ä 29.09.2000 ¹ 08-8-13/5795, Êè¿âñüêîãî
êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 16.05.2004 ¹ 148-
823, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 13.04.2006 ¹ 03-15/520.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу Фонду 
соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлового будинку 
адміністративного призначення 

на просп. Перемоги, 92/2
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1016/3849 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ìàö³þ ùîäî ñòàíó óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà ï³äñòàâ³ ð³-
øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ïåðå-
äà÷ó â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³
âòðàòèëè ÷èíí³ñòü çã³äíî ç Ðåãëàìåíòîì
ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî íàáóòòÿ òà ðåàë³-
çàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â ì.
Êèºâ³, çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15. 07.2004
¹ 457/1867.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè çåëåíî¿ çî-
íè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëü-
í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëå-
íåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì.
Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-
êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì, çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,27 ãà íà ïåðåòèí³ âóë. ßêó-
áà Êîëàñà òà áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèëó÷èòè ç êîðèñòóâàííÿ Êè¿âñüêîãî
êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” ÷àñòèíó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-

äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 15.10.68 ¹ 1757
“Ïðî â³äâ³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óïðàâë³ííþ
ï³äïðèºìñòâ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà Ì³ñüê-
âèêîíêîìó ï³ä áóä³âíèöòâî ïàðêó” òà â³ä
18.02.69 ¹ 243 “Ïðî äîäàòêîâèé â³äâ³ä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óïðàâë³ííþ ï³äïðèºìñòâ
çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêâèêîíêîìó ï³ä
áóä³âíèöòâî ïàðêó” (ëèñò-çãîäà â³ä
16.05.2005 ¹ 148-823), ïëîùåþ 0,27 ãà.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåë³ã³éí³é ãðî-
ìàä³ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè-
¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ïàðàô³¿ Ââåäåííÿ â
Õðàì Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ â Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ öåðêâè òà
êàïëèö³ íà áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà, 10-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàí-
íÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèö-
òâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà¿íè
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-
æèòëîâîãî áóäèíêó àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ïðèçíà÷åííÿ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 92/2 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõó-
âàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîá-
íèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà-
¿íè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5
ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,23 ãà
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-
æèòëîâîãî áóäèíêó àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ïðèçíà÷åííÿ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 92/2 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 30.06.76 ¹ 18ñ “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³éñüêîâèõ ì³ñòå÷îê
êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éí³é ÷àñòèí³ Êè¿â-
ñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó”, â³ä 30.06.76
¹ 18ñ “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìë³ â òèì÷àñî-
âå êîðèñòóâàííÿ â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà
¹ 144 êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ÷àñòè-
íè Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó”, ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà
ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
29.01.2003, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä
17.03.2003, ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ÁÒ²
â³ä 22.10.2003 ¹ 2452ï).

3. Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä
íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà¿íè:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

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

3.6. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ ³ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷å-
íîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 15.04.2005 ¹ 19-3020, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 28.10.2004 ¹ 8091, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 29.12.2004 ¹ 071/04-4-19/4216, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
08.11.2004 ¹ 001-09/5753, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
03.04.2006 ¹ 03-23/506.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу релігійній громаді 
Української Православної Церкви

Київського Патріархату парафії 
Введення в Храм Пресвятої Богородиці

в Святошинському районі м. Києва 
земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування церкви 
та каплиці на бульв. Ромена Роллана, 10*а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1015/3848 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 149 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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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: 
редакція газети 
«Хрещатик» 

Генеральний
спонсор:
Блок Леоніда Черновець�
кого у Солом’янській 
райраді м. Києва

Запрошуємо читачів позмагатися в знанні історії Києва. Кон�
курс триватиме протягом квітня�жовтня 2008 року. Щоп’ятниці
публікуватимуться два запитання і по чотири відповіді на кожне –
лише одна буде правильною, за неї нараховуватиметься бал. Три�
дцять учасників, які наберуть найбільше балів, будуть запрошені
на очний тур конкурсу. Абсолютний переможець отримає супер�
приз – цифровий фотоапарат, ще десять учасників отримають цін�
ні подарунки.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО

4
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

Особливістю свят ово о
стол иївсь ої Пасхи в ХІХ
столітті б ли «пасхальні
віти». Заздале ідь
спеціальні пасхальні вази
висадж вали б льби садо-
вих вітів

а азалії
б онвалії

в тюльпанів
нарцисів
Я а з перерахованих цер-
ов б ла в Києві ще до
запровадження христия-
нства в 988 р.?

а Свято о Іллі
б Спаса на Берестовом
в Десятинна
Кирилівсь а

1

Відповіді на запитання 3�го туру

2

Вибори за партійними спис ами до Київсь ої місь ої д ми
(ради) вперше відб лися

а 23 липня 1917 ро

Обіймаючи посад Київсь о о війсь ово о бернатора,
Михайло К т зов

в провів серію випроб вань повітряних ль

Після лютневої б рж азно-демо ратичної революції 1917 ро вже в
березні 1917- о б ло прийнято рішення про створення Ради об’єднаних
ромадсь их ор анізацій Києва. А для вирішення поточних завдань б ло
творено ви онавчий омітет об’єднаної Ради, я ий і став представни ом
Тимчасово о ряд в Києві. Йо о діяльність припинилася після проведення
23 липня 1917р. достро ових виборів до Київсь ої місь ої д ми за системою
за ально о, прямо о, рівно о, таємно о та пропорційно о олос вання на
114 виборчих дільницях міста. Це б ли перші вибори за партійними
спис ами. (Р.Є.Делімарсь ий. Київсь е самовряд вання: ро и ХХ століття.-
К.: На овий світ, 2000). За алом обрали 120 чолові . Під час форм вання
ви онавчих ор анів Д ми меншови и, есери та адети вист пили разом.
Значним спіхом для російсь их соціалістичних партій стало обрання
иївсь им місь им оловою російсь о о соціал-революціонера Є.Рябцева.
За новим за оном Тимчасово о ряд місь ий олова очолював лише
прав , що вперше в Росії дало змо розмеж вати повноваження
представниць о о та ви онавчо о ор анів влади. Ця Д ма проісн вала
зовсім недов о – формально до осені 1918 ро , оли влада перейшла під
більшовиць ий онтроль і належала Раді робітничих і солдатсь их деп татів
і обраном ви он ом с ладі 60 осіб та йо о президії (9 осіб) на чолі з
Андрієм Івановим. Наст пні вибори за партійними спис ами до Київсь ої
місь ої ради відб лися 2006 ро вже за часів незалежності.

1

2

30 вересня 1806 ро на посад Київсь о о війсь ово о бернатора б ло
призначено енерала від інфантерії Михайла К т зова (1745—1813), я ий
змінив на цій посаді енерала від авалерії Павла Тормасова. Кияни привітно
з стріли пол оводця і на йо о честь наПодолі в Контра товом залі влашт вали
бал.Меш ав він на Печерсь в енерал- бернаторсь ом б дин на в лиці
Ми ільсь ій (нині Івана Мазепи).
Війна з Францією і Т реччиною вима ала від бернатора вели ої ва и і

відповідальності за оборонні спор ди. Належало провести цілий омпле с
робіт: відремонт вати доро и, фортеці, обладнати нові спор ди, під от вати
озброєння. У 1704 році франц зи спішно застос вали повітряні лі для
війсь ових цілей. Г бернатор К т зов розпочав серію випроб вань майже
та их ль місті (Лев К дрявцев. История бернаторства в Киеве и
У раине.— К., «Видавничий центр «ДР УК», 2003.-352с.). Спочат
випроб вання відб валися в Царсь ом сад , причом невдало. Потім їх
продовжили в районі Ш лявсь о о аю, неподалі дачі Митрополита. Цьо о
раз ля протрималася в повітрі 10 хвилин. Київсь ий митрополит Серапіон
повідомляв, що 21 травня 1807 ро в митрополичом аю на Ш лявці в
прис тності М.К т зова і йо о я ийсь «цесарец зап стил возд шный шар,
оторый поднялся довольно с оро… выше берез, пролетел влево доро е
и близ рощи оп стился». Зап с ати лі продовж вали й надалі.

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО

Ïîë ÌàêÊàðòí³ 
ïðîñï³âàº Yesterday
íà Ìàéäàí³
Ôîíä Â³êòîðà Ï³í÷óêà âëàøòîâóº â Êèºâ³ êîíöåðò
ëåãåíäàðíîãî ë³âåðïóëüöÿ
Òåòÿíà ÊÎÌÀÐ
“Õðåùàòèê”

Учора під час з стрічі з
ж рналістами Ві тор Пін-
ч оприлюднив інформа-
цію щодо найближчої
льт рної ініціативи сво-
о фонд . Масштаб події,
що от ється, перевер-
шив найсміливіші очі -
вання: 14 червня на май-
дані Незалежності перед
иянами вист пить один
із ліверп льсь ої четвір и
сер Пол Ма Картні.

Çãàäêà ïðî The Beatles ó âóñòàõ
Â³êòîðà Ï³í÷óêà ïðîëóíàëà ùå
òîð³ê, êîëè íà îäí³é ³ç ðåãóëÿð-
íèõ ïðåñ-êîíôåðåíö³é ó
PinchukArtCentre æóðíàë³ñòè äî-
â³äàëèñÿ ïðî â³çèò äî Êèºâà ñåðà
Åëòîíà Äæîíà. Ãîâîðÿ÷è ïðî çíà-
÷åííÿ öüîãî ìóçèêàíòà äëÿ òèõ,
õòî íàðîäèâñÿ ó 1960 —1970-ò³,
Â³êòîð Ï³í÷óê òîä³, íà÷å ñàìî
ñîáîþ çðîçóì³ëå, êèíóâ: ìîâëÿâ,
õòî, ÿê íå Åëòîí Äæîí òà The
Beatles ñôîðìóâàëè îñòàííº ðà-
äÿíñüêå ïîêîë³ííÿ, ³ õòî, ÿê íå
âîíè, äîïîìîãëè öüîìó ïîêîë³í-
íþ ðîçõèòàòè Ðàäÿíñüêèé Ñîþç
³ âðåøò³ çâåñòè ³ìïåð³þ íàí³âåöü.
Íèí³ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â òðàâí³
2007 ðîêó, êîëè ö³ ñëîâà ïðîçâó-
÷àëè, Â³êòîð Ï³í÷óê óæå âñòèã
îô³ö³éíî çàïðîñèòè Ïîëà Ìàê-
Êàðòí³ âèñòóïèòè íà öåíòðàëü-
í³é ïëîù³ óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³.
Íåâäîâç³ íàä³éøëà â³äïîâ³äü: çà-
ïðîøåííÿ ïðèéíÿòå, ê³ëüêàë³òíÿ
ïàóçà ó âèñòóïàõ ìóçèêàíòà äî-
á³ãàº ê³íöÿ, êîíöåðò ó Êèºâ³ ìàº
â³äáóòèñÿ. Ó áåðåçí³ ïðåäñòàâíè-

êè Ôîíäó Â³êòîðà Ï³í÷óêà òà ³ì-
ïðåñàð³î Ïîëà ÌàêÊàðòí³ îñòà-
òî÷íî óçãîäèëè äàòó òà ì³ñöå —
ñóáîòà, 14 ÷åðâíÿ, êè¿âñüêèé
Ìàéäàí.

Ãîâîðÿ÷è ïðî ìàéáóòí³é êîí-
öåðò, Â³êòîð Ï³í÷óê îñîáëèâî
ï³äêðåñëèâ: àêö³ÿ íå íîñèòèìå
àí³ êîìåðö³éíîãî, àí³ ïîë³òè÷íî-
ãî õàðàêòåðó. Óò³ì, ³ ñóòî áëàãî-

ä³éíèöüêà ñêëàäîâà òóò íå òàêà
î÷åâèäíà, ÿê òî áóëî, ïðèì³ðîì,
òîð³ê ³ç âèñòóïîì Åëòîíà Äæîíà.
Éäåòüñÿ ïðî ìàòåð³¿ íàäòî òîíø³,
àí³æ ðåàëüíà äîïîìîãà õâîðèì íà
ÑÍ²Ä ÷è íàâ³òü çì³íà ñóñï³ëüíî¿
ñâ³äîìîñò³ ùîäî êîìïëåêñó ïðîá-
ëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ÑÍ²Äîì. Íà-
äçàâäàííÿ êîíöåðòó Ïîëà Ìàê-
Êàðòí³ — óñüîãî ëèøå — îá’ºä-
íàòè óêðà¿íö³â. Â³êòîðîâ³ Ï³í÷ó-
êó ùèðî õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî, ïî-
ïðè âñ³ ãåîïîë³òè÷í³, ìåíòàëüí³
òà â³êîâ³ ðîçá³æíîñò³, ìè âæå ãî-
òîâ³ ç³áðàòèñÿ íà Ìàéäàí³ ðà-
çîì — çàðàäè ïðîñòèõ ³ çðîçóì³-
ëèõ ñë³â ïðî êîõàííÿ, ùî íå ïðî-
äàºòüñÿ, äðóæáó, êîòðà íå êóïóº-
òüñÿ, òà ã³äí³ñòü, ÿêó íåìîæëèâî
ïðîãðàòè â êàçèíî. Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê The Beatles ñâî¿ìè ï³ñíÿìè äî-
ëó÷èëèñÿ äî ðîçïàäó Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó, ïðî ùî Â³êòîð Ï³í÷óê
çíîâó âåëüìè åìîö³éíî íàãàäàâ
ó÷îðà, ³äåÿ ç îá’ºäíàííÿì óêðà-
¿íö³â íàâêîëî ô³ãóðè 66-ð³÷íîãî
Ïîëà ÌàêÊàðòí³ âæå íå ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê ñóö³ëüíà óòîï³ÿ.

Îá’ºäíóâàòèñÿ áóäåìî íå ëèøå
íà ñàìîìó Ìàéäàí³, äå, çà ïîïå-
ðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, ìîæå ç³-
áðàòèñÿ ïîíàä ï³âì³ëüéîíà ëþ-
äåé, à é çà äîïîìîãîþ òåëåáà÷åí-
íÿ — â ïðÿìîìó åô³ð³ êîíöåðò
ïîêàçóâàòèìå êàíàë “Íîâèé”. Äî
ñëîâà, á³òëîìàíàì ³ç ³íøèõ ì³ñò
âèðóøàòè äî ñòîëèö³ íåîáîâ’ÿç-
êîâî: âåëèê³ åêðàíè, äå êîíöåðò
òðàíñëþâàòèìóòü íàæèâî, Ôîíä
Â³êòîðà Ï³í÷óêà ïëàíóº âñòàíî-
âèòè â íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ êðà¿íè.
Õî÷à ïðèâ³ä â³äâ³äàòè òèìè äíÿ-
ìè ñòîëèöþ âñå æ òàêè º. Ïàðà-
ëåëüíî ç êîíöåðòîì ñåð Ïîë ìàº
íàì³ð âëàøòóâàòè â Êèºâ³ âèñòàâ-
êó âëàñíèõ êàðòèí. Çâ³ñíî, ïåð-
øó â Ñõ³äí³é ªâðîï³, ç ÷îãî âè-
íèêàº ïðèíàéìí³, ùî ÷åðãà äî
PinchukArtCentre ³ âë³òêó ñòîÿòè-
ìå ÷è íå â³ä ñàìîãî Ìàéäàíó

Ві тор Пінч отовий єднатися з бітломанами з сіх сюд на Майдані
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Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Уночі з с боти на неділю
всі православні свят -
ватим ть Христове Вос-
ресіння. Традиційно на
всенічн до храмів люди
під ть з вели одніми о-
ши ами. Зазвичай т ди
лад ть пас , рашан и,
пиріж и, домашню ов-
бас , сало, сіль, сир та
оріл й вино з зваром.
А ще — свіч и і ніж. Усе
це на ривають вели о-
днім р шнич ом. “Хреща-
ти ” з’яс вав, с іль и ж
ошт є та ий свят овий
оши та чом там мають
б ти саме та і прод ти.

Çà äâà äí³ Óêðà¿íà ñâÿòêóâà-
òèìå Âåëèêäåíü. Íåä³ëüíî¿ íî-
÷³ ó õðàìàõ îñâÿ÷óâàòèìóòü ïàñ-
êó. ×è íå êîæíà ãîñïîäèíÿ ïå-
ðåä ñëóæáîþ çáèðàº âåëèêîäí³é
êîøèê. Ïîò³ì éîãî âì³ñò ïîòðà-
ïèòü íà ñâÿòêîâèé ñò³ë. Òðàäè-
ö³éíî íåñóòü äî öåðêâè ñâÿòèòè
ïàñêó, ïèð³æêè ç ñèðîì òà ìà-
êîì, ãîð³ëêó àáî âèíî òà óçâàð,
äîìàøí³ êîâáàñè, áóæåíèíó ³
ñàëî, ñèð, ñ³ëü, ñâ³÷êó — ³ âñå
³íøå, ÿêùî ì³ñöÿ âèñòà÷èòü.
Êîøèê òðåáà íàêðèòè âåëèêî-
äí³ì ðóøíèêîì. Ïåðåä îñâÿ÷åí-
íÿì á³ëÿ ïàñêè âñòðîìëþþòü òà
çàïàëþþòü ñâ³÷êó. Äîáðà ãîñïî-
äèíÿ íå çàáóäå ïîêëàñòè é í³æ,
ÿêèì ð³çàòèìóòü îñâÿ÷åíó ñìà-
êîòó.

Òðàäèö³éíî ïåðåä ñâÿòàìè ö³-
íè íà ïðîäóêòè ï³äâèùóþòüñÿ
÷è íå âäâ³÷³. Òîæ áàãàòî õòî ç
ãîñïîäàð³â ãîòóºòüñÿ çàçäàëåã³äü.
Çà ê³ëüêà äí³â ÷è íàâ³òü òèæ-
äåíü â³äâ³äóþòü ðèíêè, ùîá íà
ñâÿòî áóâ áàãàòèé ñò³ë.

Óêðà¿íö³ çàçâè÷àé íå çàîùàä-
æóþòü íà ñâÿò³, äáàþòü, ùîá
óñüîãî áóëî âäîñòàëü. Àäæå ³ ó

ãîñò³ òðåáà ñõîäèòè, é ñàìîìó
ïðèéíÿòè ëþäåé. “Ìè äî ñâÿòà
ãîòóºìîñÿ çàçäàëåã³äü. Çàêóïî-
âóºìî âñå íà ðèíêàõ. Êîëèñü
áàòüêè ç ñåëà ïåðåäàâàëè ³ ì’ÿ-
ñî, ³ ìîëîêî òà ÿéöÿ, êàðòîïëþ
ïðèâîçèëè”,— çãàäóº ïåíñ³îíåð-
êà Â³ðà Ëÿõîâñüêà.

Ó ñê³ëüêè æ öüîãî ðîêó îá³é-
äåòüñÿ âåëèêîäí³é êîøèê, ï³ä-
ðàõîâóâàëè êîðåñïîíäåíòè
“Õðåùàòèêà”. Ãîëîâíîþ îêðà-
ñîþ, çâ³ñíî, º ñàìà ïàñêà. Öå
ñèìâîë æèòòºâî¿ ïîâíîòè. Çà-

çâè÷àé âèï³êàþòü ¿õ ê³ëüêà, é
ð³çíèõ ðîçì³ð³â: äëÿ êîæíîãî
÷ëåíà ðîäèíè, é îäíó âåëèêó —
íà âñ³õ. Ïàñêó ìàëà ïðèãîòóâà-
òè ñàìà ãîñïîäèíÿ çà ñ³ìåéíèì
ðåöåïòîì. Òàê áóëî êîëèñü. Íè-
í³ ¿õ ïðîäàþòü ó ìàãàçèíàõ, áî
íàøèì ñó÷àñíèöÿì çàéìàòèñÿ
òàêîþ ìàðóäíîþ ñïðàâîþ í³êî-
ëè. Íàéäåøåâøà òðèñòàãðàìîâà
ïàñî÷êà êîøòóº äî 7 ãðèâåíü. À
âò³ì, º é çîâñ³ì ìàë³ — ïî 3
ãðèâí³. Ìîæíà ïðèäáàòè âåëè-
êó ñâÿòêîâî îôîðìëåíó ïàñêó

âàðò³ñòþ â³ä 60 äî 200 ãðèâåíü.
Ïëåòåíèé êîøèê ó ñåðåäíüîìó
êîøòóº â³ä 50 ãðèâåíü. Òà ùå
âåëèêîäí³é ðóøíè÷îê — 15 ãðè-
âåíü.

Íå îá³éäåòüñÿ Âåëèêäåíü ³ áåç
êðàøàíîê òà ïèñàíîê. ßéöå —
ñèìâîë ñîíöÿ, æèòòÿ, çàðîäæåí-
íÿ ñâ³òó. Îñíîâíèé êîë³ð êðà-
øàíîê — ÷åðâîíèé, îçíàêà âîñ-
êðåñ³ííÿ ³ ðàäîñò³. Ôàðáóþòü
ÿéöÿ â³äâàðîì ëóøïèííÿ öèáó-
ë³, â³í äàº ÷åðâîíî-êîðè÷íåâèé
â³äò³íîê. Ìîæíà ¿õ íàòåðòè îë³-
ºþ, ùîá áëèùàëè. Ñüîãîäí³ ÿé-
öÿ íà ðèíêàõ ìîæíà ïðèäáàòè
çà 5,5 ãðèâí³.

Ñ³ëü º ñèìâîëîì äîñòàòêó. À
ùå ââàæàþòü, ùî ¿¿ áî¿òüñÿ íå-
÷èñòà ñèëà.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ì’ÿñà òà êîâ-
áàñ, òî òðàäèö³éíî âèêîðèñòîâó-
þòü ñâèíèíó. Âåïð àñîö³þâàâñÿ
ç ÷îëîâ³÷îþ ñèëîþ, à ñâèíÿ —

³ç æ³íî÷èì íà÷àëîì, ñèëîþ çåì-
ë³ é ðîäþ÷³ñòþ. Ñåðåä ñëîâ’ÿí-
ñüêèõ íàðîä³â ùå ê³ëüêà òèñÿ÷
ðîê³â òîìó áóâ ïîøèðåíèé
êóëüò ñâèí³. ¯¿ ì’ÿñî, çà ïîâ³ð’-
ÿì, äîäàº ëþäèí³ çäîðîâ’ÿ é
ïëîäîâèòîñò³. Öÿ òâàðèíà º ùå
é ñâ³ä÷åííÿì äîñòàòêó, àäæå äà-
ëåêî íå êîæåí ìàâ çìîãó ¿¿ êó-
ïèòè. Òðàäèö³éíîþ º é ï³ä÷åðå-
âèíà. Ãîñïîäèí³ ãîòóþòü ¿¿ ñà-
ì³. Â ìàãàçèí³ ê³ëîãðàì ãîòîâî-
ãî ïðîäóêòó êîøòóº ïðèáëèçíî
60—70 ãðèâåíü, à â ñèðîìó âè-
ãëÿä³ — 50 ãðèâåíü. Äîìàøí³
êîâáàñêè îá³éäóòüñÿ â³ä 38 ãðè-
âåíü çà ê³ëîãðàì.

Ñâÿòêîâ³ íàïî¿ òåæ òðàäèö³é-
í³: óçâàð, âèíî ³ ãîð³ëêà — ùîá
âåñåë³øå áóëî. Âîíè òàêîæ îáî-
â’ÿçêîâî ïîâèíí³ ëåæàòè ó âåëè-
êîäíüîìó êîøèêó. Âàðò³ñòü îêî-
âèòî¿ — â³ä 20 ãðèâåíü çà ïëÿø-
êó. ²ç âèí íàé÷àñò³øå íàäàþòü
ïåðåâàãó “Êàãîðó”. Íàéäåøåâ-
øèé êîøòóº 14 ãðèâåíü
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×è äîòðèìóºòå âè ïîñòó 
ïåðåä Ïàñõîþ?

Володимир БИСТРЯКОВ, омпозитор:
— Ні, перед Вели однем я ні оли не пост ю. Щоправда, нама аюся менше їсти на ніч. А щодо м’яса, то вза-

алі обмеж ю себе споживанні цьо о прод т .

Петро МІРОШНИКОВ, начальни КП “Київсь ий метрополітен”:
— Уже десь п’ять ро ів не вживаю м’яса, отож вважаю, що саме стіль и я не виходж з пост .

Лілія ПОДКОПАЄВА, олімпійсь а чемпіон а зі спортивної імнасти и:
— На жаль, я не дотрим ю с воро о пост . Спроб вала, та витримала лише три тижні. Потім почалися час-

ті відрядження, збільшилися витрати енер ії. Без м’яса стала ірше поч ватися, аж до запаморочення. Том
довелося знов поверн тися до звично о раціон . Щоправда, перед самим Вели однем ми з чолові ом, я і
більшість наших знайомих, нама аємося дотрим вати пост .

Борис БЕЗПАЛИЙ, народний деп тат У раїни:
— Маб ть, я людина рішна, бо вважаю, що піст — звичайнісінь а дієта. Тобто обмеження в харч ванні. Тож
повном обсязі, я то о вима ають анони, пост не дотрим ю.

Олена ШОПТЕНКО, танцівниця, переможниця он рс “Танці з зір ами”:
— Ні оли не дотрим вала пост . Але після вашо о дзвін а вирішила, що потрібно спроб вати. Щоправда,

вже наст пно о ро , і то не с воро й, можливо, на нетривалий період.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Âåëèêîäí³é êîøèê 
îá³éäåòüñÿ ó 250 ãðèâåíü
Òóäè îáîâ’ÿçêîâî òðåáà ïîêëàñòè í³æ ³ ñâ³÷êè

Отже, за алом за найс ромніший пасхальний оши
треба ви ласти близь о 250 рн:

Назва товар Ва а або іль ість Орієнтовна ціна в рн

Пас а 300 р. 7,70

Яйця 10 шт. 5,50

Домашня овбаса 1 38

Підчеревина 1 60

Сир 1 30

Горіл а 1 л 20

Вино "Ка ор" 0,7 л 14

Коши 1 шт. 50

Р шни 1 шт. 16

На Житньом рин пас и продають від 21 до 68 ривень, найдешевший свят овий хліб пропон ють вели их с пермар етах — по 7 ривень
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Àëêîãîëü ÷åêàº íà æåðòâó
Ùîá íå ñòàòè íåþ, ïèéòå ç ðîçóìîì

Ïàðàäîêñàëüíî, àëå ôàêò: íàéá³ëüøå àë-
êîãîëüíèõ îòðóºíü ñòàºòüñÿ íå íà ñâÿòà.
Çàçâè÷àé ó öåé ÷àñ á³ëüø³ñòü êèÿí âè¿æä-
æàþòü çà ì³ñòî. Äîáðå âèïèòè êèÿíè ïî-
ëþáëÿþòü íàïåðåäîäí³ ñâÿòà. À òàêîæ ó
äí³ çàðïëàòè òà àâàíñó. Ñàìå òîä³, ÿê ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé êîíñóëüòàíò
ç ïèòàíü òîêñèêîëîã³¿ ì³ñüêîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ñåðã³é Íåäàøê³â-
ñüêèé, ó ðåàí³ìàö³éíîìó â³ää³ëåíí³ ë³êàð-
í³ “øâèäêî¿ äîïîìîãè”, ÿê ìîâèòüñÿ, àí-
øëàã. Ïîòðàïëÿþòü ñþäè ïàö³ºíòè ÿê ÷å-
ðåç íàäì³ð ñïèðòíîãî, òàê ³ îòðóºííÿ ñó-
ðîãàòîì àëêîãîëþ. ×èì ñàìå ëþäèíà îò-
ðó¿ëàñÿ, âèçíà÷àþòü ó òîêñèêîëîã³÷í³é ëà-
áîðàòîð³¿.

×åðåç íàäì³ðíó ê³ëüê³ñòü àëêîãîëþ —
÷èñòîãî åòèëîâîãî ñïèðòó áåç äîì³øîê —
ëþäèíà âïàäàº â àëêîãîëüíó êîìó. Ó òà-
êîìó ñòàí³, îêð³ì òîãî, ùî ó íå¿ ïàäàº ð³-

âåíü ãëþêîçè â êðîâ³, ó äèõàëüí³ øëÿõè
ìîæóòü ïîòðàïèòè ¿æà, çàïàäàòè ÿçèê, ïå-
ðåêðèâàþ÷è äèõàííÿ. Òîð³ê ó â³ää³ëåíí³
ðåàí³ìàö³¿ äîâåëîñÿ ðÿòóâàòè ïîíàä 350 òà-
êèõ “êë³ºíò³â”.

Òðàïëÿþòüñÿ òàêîæ, õî÷à é äåùî ð³äøå,
âèïàäêè îòðóºííÿ ñóðîãàòîì — àëêîãîëåì
ç äîì³øêàìè, àáî æ ðå÷îâèíàìè, ÿê³ çà
äåÿêèìè ñâî¿ìè ÿêîñòÿìè íàãàäóþòü
ñïèðòíå. “Îòðó¿òèñÿ, ïðèì³ðîì, ìîæíà ìå-
òàíîëîì, òîáòî ìåòèëîâèì ñïèðòîì,— êà-
æå Ñåðã³é Íåäàøê³âñüêèé,— ÷è åòèëåíã-
ë³êîëåì, ÿêèé â³äîìèé ÿê ãàëüì³âíà ð³äè-
íà ÷è òîñîë. À òàêîæ àëêîãîëåì, ó ÿêîìó,
êð³ì ÷èñòîãî åòèëîâîãî ñïèðòó, ì³ñòÿòüñÿ
àì³ëîâèé, ïðîïèëîâèé, áóòèëîâèé. Öå ìî-
æóòü áóòè ÿê íàïî¿ âëàñíîãî ïðèãîòóâàí-
íÿ, òàê ³ íåÿê³ñíèé àëêîãîëü ç ìàãàçèíó”.
Òîð³ê ó ñòîëèö³ çàðåºñòðóâàëè ïîíàä 100
âèïàäê³â îòðóºíü ôàëüøèâèì ïðîäóêòîì.

Íàñë³äêè îòðóºíü, íå ìàº çíà÷åííÿ —
ÿê³ñíèì ÷è íå çîâñ³ì àëêîãîëåì, çàâæäè
ñóìí³. Çàçâè÷àé çà 6—8 ãîäèí ï³ñëÿ âæè-
âàííÿ âåëèêî¿ äîçè ÿê³ñíîãî àëêîãîëþ
(òîáòî áåç åêñöåñ³â ç ð³çíîãî ðîäó òðàâìà-
ìè) ëþäèíà ìîæå áóòè àäåêâàòíîþ. Ïðî-
òå öå íå ñòîñóºòüñÿ òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ ³í-
òåëåêòóàëüíîþ ïðàöåþ. Êîëè æ çàñò³ëëÿ
çàòÿãëîñÿ, òî ìîæíà çàðîáèòè ³íñóëüò íà
òë³ ï³äâèùåííÿ òèñêó àáî æ ïíåâìîí³þ ÷è
íàáðÿê ìîçêó.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî îòðóºííÿ ñóðîãàòà-
ìè, íàïðèêëàä, ìåòàíîëîì, òî âàðòî íàçâà-
òè ïåðåäóñ³ì îäèí ³ç éîãî ñèìïòîì³â —
ñë³ïîòó, ÿêó ñêëàäíî âèë³êóâàòè. Âæèâàí-
íÿ åòèëåíãë³êîëþ çóìîâëþº ãîñòðó íèð-
êîâó íåäîñòàòí³ñòü. Çðåøòîþ ëþäèíà ñòàº
çàëåæíîþ â³ä øòó÷íî¿ íèðêè. ²íêîëè ïà-
ö³ºíòè ïîìèðàþòü. Çàãàëîì òîð³ê ó ñòîëè-
ö³ ñ³ì îòðóºíü çàê³í÷èëèñÿ ëåòàëüíî.

Ó ðàç³ àëêîãîëüíîãî “ïåðåáîðó” ÷è îò-
ðóºííÿ íåÿê³ñíèì ïðîäóêòîì ë³êàð³ ðàäÿòü
ñïðîâîêóâàòè áëþâàííÿ, àáè âèâåñòè àë-
êîãîëü ç³ øëóíêà. Ïîò³ì âèïèòè àêòèâî-
âàíå âóã³ëëÿ ç ðîçðàõóíêó 0,5-1 ã íà 1 êã
ìàñè ò³ëà, òîáòî 5 òàáëåòîê. Îòæå, ëþäè-
íà, ùî âàæèòü 70 êã, ìàº âèïèòè 350 òàá-
ëåòîê. ßêùî âðàõóâàòè, ùî ó çâè÷àéí³é
ïëàñòèíö³ 10 òàáëåòîê ³ â ñåðåäíüîìó âî-
íà êîøòóº 1 ãðí, òî íà âóã³ëëÿ äîâåäåòüñÿ
âèêèíóòè 35 ãðí. Ùî é òðåáà áóëî äîâåñ-
òè: îñòàííÿ ïëÿøêà (÷è ï³âòîðè) ñïèðòíî-
ãî áóëà çàéâîþ.

ßêùî ëþäèíà ï³òí³º é áë³äíå, òî öå ìî-
æå ñâ³ä÷èòè ïðî çíèæåííÿ ð³âíÿ ãëþêîçè
â êðîâ³. Ó òàêîìó ðàç³ òðåáà á³äîëàøíîãî
íàïî¿òè ñîëîäêèì ÷àºì, ñêðîí³ íàòåðòè
íàøàòèðíèì ñïèðòîì. ßêùî æ ñèòóàö³ÿ
âèõîäèòü ç-ï³ä êîíòðîëþ, íàëåæèòü íåãàé-
íî ïîäçâîíèòè íà 03

Âåëèêèé äåíü íå òðåáà îñêâåðíÿòè
Îëåêñ³é ÃÅÍÈÊ
ñâÿùåíèê öåðêâè ñâ. Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Вели день належить свят вати, тобто святити йо о. Серед сіх свят ових — святих —
для християн найсвят овішим, найвеличнішим є день, я ий та і називається — Вели ий
день. Тож до ньо о потрібно і ставитися відповідно. Найперше, йо о слід прожити пра-
ведно, провести по Божом . Уни ати всьо о, що може ос вернити, зо рема і пияти и.
Цер ва особливо на олош є на помір ованості. Не йдеться про невживання. Звісно,

після тривало о пост хочеться спожити тих чи інших страв і напоїв, я их ми тривалий
час не шт вали. Отже, це не день пост , а навпа и — йо о с ас вання. Том б дь-я а
страва не заборонена, але заборонена непомір ованість.
Апостол Павло с азав: “Не впивайтеся вином, бо в ньом бл д”. Проро цар Давид за-
важ вав, що “вино веселить серце чолові а”. Вели день є днем вели ої радості. Тож і ра-
діти, і веселитися варто. Але пияцтво — це ос вернення і знева а. Бо воно не при рашає
навіть б день, а на свято тим паче недоречне. Том ате орично: пивання, зловживан-
ня ал о олем цьо о дня нес місне зі свят овістю, величністю і заповідями Божими.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Позавтра — Вели день. Після вели о о православно о пост раїнці
люблять розслабитися. Зазвичай роблять це за свят овим столом,
аби смачно попоїсти та випити. А втім, щодо випив и под майте
добре. Або при от йте 35 пачо а тивовано о в ілля.

Наливаючи собі о овитої, под майте, чи вистачить вас здоров’я
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

В У раїні зареєстровано
900 тис. хронічних ал о-
олі ів. 40 тис. щоро
помирає від ал о олізм .
При метно, що 10 тис. із
них прощаються з життям
внаслідо прямо о отр -
єння ал о олем — не с -
ро атом, а "я існим" про-
д том.

Ôàõ³âö³ êîíñòàòóþòü: óêðà¿íö³
ñïîæèâàþòü óñå á³ëüøå àëêîãî-
ëþ ³ ïî÷èíàþòü ïèòè ó íàäòî ìî-
ëîäîìó â³ö³. Óêðà¿í³ º ÷èì “ïè-
øàòèñÿ”: ìè — ë³äåðè ó ñâ³ò³ çà
ñïîæèâàííÿì ñïèðòíèõ íàïî¿â
îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíèõ ìàðîê.
À ùå æ ï’ºìî é ñàìîãîí.

Íèí³ â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî çàðå-
ºñòðîâàíèõ 900 òèñ. õðîí³÷íèõ
àëêîãîë³ê³â. Ðåàëüíî ¿õ óäâ³÷³, à
òî é óòðè÷³ á³ëüøå. É ùîðîêó
ç’ÿâëÿºòüñÿ 50 — 60 òèñ. íîâèõ
ïàö³ºíò³â. Àëêîãîë³çì, çà äàíè-
ìè ãîëîâè Íàöðàäè ç îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè Ìèêîëè Ïîë³ùóêà, îä-
íà ç ïðè÷èí, ÷åðåç ÿêó óêðà¿í-
ö³ âèìèðàþòü íàéøâèäøèìè
òåìïàìè ó ªâðîï³. Ùîðîêó “çå-
ëåíèé çì³é” çàáèðàº æèòòÿ 40

òèñ. ëþäåé. Åêñïåðòè çàãîâîðè-
ëè ïðî íàö³îíàëüíèé ãîð³ëêî-
ìîð.

Ïðè÷èíîþ “ïàëêî¿ ëþáîâ³” äî
ñïèðòíîãî ââàæàþòü áðàê â
óêðà¿íö³â êóëüòóðè ïèòòÿ. Ñòå-
ðåîòèï ïëÿøêè ì³öíî âêîð³íèâ-
ñÿ ó ñâ³äîìîñò³ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â.
Áåç ïèâà, ãîð³ëêè ÷è ÷îãîñü ³í-
øîãî — á³ëüø³ñòü íå óÿâëÿþòü
äðóæíüî¿ çóñòð³÷³, áåñ³äè, òèì
ïà÷å ñâÿòêîâîãî çàñò³ëëÿ. ßê³ñòü
æå ñïèðòíèõ íàïî¿â çàëèøàº áà-
æàòè êðàùîãî.

Ë³êàð³ ïîì³òèëè, ùî âèðîáíè-
êè, ÿê³ ìàþòü íàäïðèáóòêè,
ñõèëüí³ åêîíîìèòè íà óïàêîâö³.
×åðåç òàêó çàîùàäëèâ³ñòü ñòðàæ-
äàº ãåðìåòè÷í³ñòü ïëÿøêè ç àë-
êîãîëåì. Ó ÷àðêó ç ãîð³ëêîþ ïî-
òðàïëÿþòü äîì³øêè — êëåé ç àê-
öèçíî¿ ìàðêè ÷è ïðîäóêòè ãàëü-
âàí³çàö³¿, ÿêó ïðîõîäèâ êîâïà÷îê
ïëÿøêè. “Çàì³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ãî-
ð³ëêè ç ïåðöåì îòðèìóºìî íàï³é
ç êëåºì”,— “æàðòóþòü” ñïåö³à-
ë³ñòè. ² öå âæå ïîðóøåííÿ ïðàâ
ñïîæèâà÷à.

Ñêàðãè íà íåÿê³ñíèé àëêîãîëü
íàäõîäèëè ³ äî Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðå-
ùàòèêó” â óïðàâë³íí³, òîð³ê äî
íèõ íàä³éøëî äâ³ òàê³ ñêàðãè.
Ïðè÷îìó íåÿê³ñíèé àëêîãîëü êè-
ÿíè ïðèäáàëè â îäíîìó ç³ ñòî-
ëè÷íèõ ñóïåðìàðêåò³â.

Ó ïîä³áíèõ âèïàäêàõ óïðàâë³í-
íÿ ðàçîì ³ç Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íîãî ðå-
ãóëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òè-
êè ïðîâîäÿòü ñâîºð³äíå ðîçñë³äó-

âàííÿ, ÷è ñïðàâä³ ïðîäóêò íå â³ä-
ïîâ³äàº âèìîãàì ÿêîñò³. Ñïðàâæ-
íþ “ñóòü” ñïèðòíîãî ìîæóòü âè-
çíà÷èòè ëèøå ó ëàáîðàòîð³¿
Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó. Ì³ñüêå

óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â íå â³ä òîãî, ùîá ñàìîñò³é-
íî â³äáèðàòè çðàçêè ³ ïðîâîäèòè
òàê³ äîñë³äæåííÿ. Òà éîìó íå äà-
þòü ïîâíîâàæåíü

Ïîìåðòè â³ä ÿêîñò³
Îòðó¿òèñÿ ìîæíà ³ “ô³ðìîâèì” àëêîãîëåì

Щоб отямитися після б рхливої лян-
и, не обов'яз ово пити яйця. Тим па-
че, що на Пасх їх, напевне, зварять.
Не зарадять і лі арсь і трави — та-
ом стані їхній настій не допоможе.
Б валі радять іль а простіших спосо-
бів.

1. Розсіл або исле моло о. Це найпоп лярніший
метод. По-перше, ор анізм на похмілля, я ні оли,
потрібна вода. По-др е, розсіл та исле моло о, а-
ж ть, “садять” і просвітлюють олов . У них містять-
ся исломолочні ба терії, я і “зап с ають” шл но та
відновлюють йо о флор .

2. Контрастний д ш. Саме д ш, а не ванна — від
неї ористі не б де. До то о ж можна засн ти. Обли-
ватися під д шем спочат треба майже холодною во-
дою, а потім перейти на тепл .

3. Мед. Залиш и ал о олю нейтраліз ють фр то-
за та інші с ладни и бджолино о мед . Достатньо
100 .

4. Потерти в ха. Я що потрібно привести о ось до
тями, спроб йте потерти в ха до почервоніння. Збіль-
шиться приплив рові до олови, й людина опритомніє.

5. Рела с на природі. Добре розслабить і “поп с-
тить”, я що посидіти біля річ и чи про лятися лісом
або пар ом (бажано не центральним місь им).

6. Моло о. Після пияти и перед сном треба випи-
ти я найбільше моло а. Каж ть, це порят є від по-
хмілля.

7. Де ом допома ає се с. Хоча, швидше за все,
він не зменш є дію ал о олю, а просто розслаблює
людин , й вона заб ває про похмілля.

8. Таблет и а-ля аль азельцер дея ою мірою по-
ле ш ють фізичний стан. Вони містять речовини, я і
зменш ють ст пінь інто си ації. Та не с вають пси-
холо ічних причин і потя до ал о олю.

І ще одне: не варто похмелятися. Ле ше стає ли-
ше на один -дві, потім знов б де по ано, й можна
впасти “запій”.

ППООРРААДДАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ùîá ï³ñëÿ ãó÷íîãî çàñò³ëëÿ íå áîë³ëà ãîëîâà, 
âèïèéòå ìîëîêà àáî ç’¿æòå ìåäó
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3ельцер�Олена�Геннадіївна�та�При�орен о

Ксенія�Валентинівна� ви ли аються� в� с(дове

засідання�по�роз�ляд(�цивільної�справи�за�по-

зовом�Матасар�І�ната�Тимофійовича�до�Зель-

цер�Олени�Геннадіївни,�При�орен о�Ксенії�Ва-

лентинівни�про�визнання�до�овор(� (півлі-про-

даж(�недійсним,�визнання�права�власності�на

цінні�папери�та�зобов’язання�вчинити�певні�дії

на�27.05.2008�ро (�на�16.30,�в�Деснянсь�ий

районний�с�д�м.�Києва�(м.�Київ,�пр-т�Мая-

 овсь о�о,�5-В,� аб.�26).

С(ддя�В.І.�Д(бінін.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви ли ає��ромадянина�Гр(мен-

та�Сер�ія�Єв�еновича,�місце� реєстрації:

м. Київ,�в(л.�Генерала�На(мова,�41,� в.�67,

в�с(дове�засідання�по�справі�за�позовом

Гольцбер�а�М.А.�до�Гр(мента�С.Є.�про�стя-

�нення�інде с(�інфляції�та�процентів�за�про-

строчення� �рошово�о� зобов’язання,� я е

відб(деться�під��олов(ванням�с(дді�Бори-

сю �Л.П.�14.05.2008�ро (�об�11.00.

(м.�Київ,�в(л.�Я.�Коласа,�27-а).

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви ли ає� представни а� ТОВ� “Сирі(с-

2004”,�я ом(�необхідно�5.05.2008�ро (�о

10.15�з’явитись�до�Оболонсь о�о�район-

но�о�с(д(�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,

в(л.� Тимошен а,� 2-є,�  аб.� 16� в� я ості

відповідача�для�(часті�(�роз�ляді�цивільної

справи�за�позовом�Паламарч( �Фатіми�Ха-

санівни�до�ТОВ�“Сирі(с-2004”�про�захист

прав�споживачів.

Наслід и� неяв и� в� с(дове� засідання

особи,�я а�бере�(часть�(�справі,�перед-

бачені� ст.ст.� 169,� 170� ЦПК� У раїни,

ст. 185-3�КпАП�У раїни.�

С(ддя�Л.П.�С(ш о.

Відповідно� до� п.� 2� ст.� 2� За он(

У раїни� “Про�обрання�на�посад(�та

звільнення� із� посади� професійно�о

с(дді� Верховною� Радою� У раїни”

повідомляємо�про�під�отов (�мате-

ріалів� щодо� обрання� Романч��

Олени� Ми�олаївни� безстро ово

с(ддею�Київсь�о�о� апеляційно�о

адміністративно�о�с�д�.

Шановні�а�ціонери

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Домоб�дівний��омбінат�№�4”!
Правління�ВАТ�“ДБК-4”�повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�аль-

них�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�11�червня�2008�ро���о�16.00�за�ад-

ресою:�04074,�м.�Київ,�в�л.�Л��ова,�13,���приміщенні�а�тово�о�зал��Заво-

д��залізобетонних�виробів.

Реєстрація�а ціонерів�для�(часті�(�за�альних�зборах�а ціонерів�розпочнеться�в

день�проведення�зборів.

Почато �реєстрації�в�14.00�за�вищев азаною�адресою.

За інчення�реєстрації�в�15.30.

Для� реєстрації� а ціонери�ВАТ� “ДБК-4”� повинні�мати� при� собі� до (мент,�що

посвідч(є� особ(,� а� представни ам� а ціонерів� додат ово� мати� дор(чення

(довіреність),�що�підтвердж(є�їх�повноваження,�оформлені�і�засвідчені�(�відповідності

до�вимо��чинно�о�за онодавства.

Порядо��денний:

1.�Про�від ли ання�члена�Правління.

Свої�пропозиції�щодо�поряд (�денно�о�позачер�ових�за�альних�зборів�а ціонерів

Товариства� а ціонери�мож(ть� направляти� на� адрес(� правління� Товариства� не

пізніше,�ніж�за�30�днів�до�дати�проведення�за�альних�зборів.

За�додат овою�інформацією�звертатись�за�адресою:�04074,�м.�Київ,�в(л.�Л(�ова,�13.�

Тел.�8�(044)�430-96-66.

ПОВІДОМЛЕННЯ�ПРО�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ДО�ПОРЯДКУ

ДЕННОГО�ЗАГАЛЬНИХ�ЗБОРІВ�АКЦІОНЕРІВ

ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК”�17�ТРАВНЯ�2008�РОКУ

ВАТ�КБ�“Хрещати�”,�відповідно�до�ст.�43�За�он��У�раїни�“Про

�осподарсь�і�товариства”,�повідомляє�про�прийняття,�за�про-

позицією�а�ціонера�бан��,�я�ий�володіє�більше�10�відсот�ів��

стат�тном���апіталі�ВАТ�КБ�“Хрещати�”,�рішення�про�внесення

змін�до�поряд���денно�о�За�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�КБ

“Хрещати�”,�я�і�відб�д�ться�17�травня�2008�ро��.

Порядо��денний�За�альних�зборів�а�ціонерів

17.05.2008�(із�змінами):

1. Про�розподіл�приб(т (�ВАТ�КБ�“Хрещати ”�за�2007�рі .

2. Про�збільшення�розмір(�стат(тно�о� апітал(�за�рах(но �реінвестиції�дивідендів

шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а цій.

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

старої�номінальної�вартості�на�а ції�нової�номінальної�вартості.

4. Про�зміни�до�стат(т(�ВАТ�КБ�“Хрещати ”.

5. Про�визначення�вповноважених�осіб�на�проведення�дій�щодо�вип(с (�а цій�шля-

хом�збільшення�номінальної�вартості�а цій.

6. Про�визначення�(повноважено�о�ор�ан(�на�проведення�дій�щодо�вип(с (�а цій

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

7. Про�зміни�(�с ладі�Спостережної�ради�ВАТ�КБ�“Хрещати ”.

За�альні�збори�а�ціонерів�бан���відб�д�ться�17�травня�2008�ро���за�ад-

ресою:

м.�Київ,�в�л.�Іллінсь�а,�8�(2�поверх).

Почато��зборів�об�11.00.

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

особ(,�а�(повноваженим�представни ам�а ціонерів�—�довіреність�на�право�(часті

і��олос(вання�на�За�альних�зборах�а ціонерів�та�до (мент,�що�посвідч(є�особ(.

Реєстрація�а ціонерів�та�їх�представни ів�для�(часті�(�За�альних�зборах�а ціонерів

проводиться�17�травня�2008�ро (�з�10.30�до�11.00�за�місцем�проведення�За�аль-

них�зборів�а ціонерів.�

Довід�и�за�телефоном:�536-97-18.

Правління�ВАТ�КБ�“Хрещати�”

ПРАВЛІННЯ

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Універсальний�Бан��Розвит���та�Партнерства”

повідомляє,�що�за�пропозицією�а�ціонера,�я�ий�володіє�більше

10 відсот�ів��олосів,�до�поряд���денно�о�За�альних�зборів��часни�ів

бан��,�я�і�відб�д�ться�16�травня�2008ро���о�18.00�за�адресою:�

м. Київ,�в�л.�Де�тярівсь�а,�48�в�лючено�наст�пне�питання:

5. Зміни�в�с ладі�Ревізійної� омісії�Бан (.

Ліцензія�НБУ�№140�від�04.10.2001р.

Довід и�за�тел.�(044)�590-09-24

Правління�ВАТ�“УБРП”

В.о.�Голови�Правління�ВАТ�“УБРП”�І.В.�Гордеєв

ВАТ�“Готель�“Слав�тич”

Код�ЄДРПОУ�22907628

Відомості�про�змін��с�лад��посадових�осіб�емітента

За�на азом�підприємства�№�445-К�від�21.04.2008�р.,�підстава�—�заява�про�прий-

няття�на�робот(.�Володіє�част ою�(�стат(тном(� апіталі�товариства�—�0,00�%.�Пе-

реб(вала�на�посаді�заст(пни а��олови�правління�з�прийом(�та�обсл(�ов(вання�ВАТ

“Готель�“Слав(тич”�з��р(дня�2005�р.�до�19.02.2008�р.�Непо�ашених�с(димостей�за

�осподарсь і,�сл(жбові�та�злочинні�дії�проти�власності�не�має.�За�останні�п’ять�ро ів

заборона� займатись� певними� видами� �осподарсь ої� діяльності� не� на ладалась.

Заходи�адмінвідповідальності�(��ал(зі�фінансів�та�підприємниць ої�діяльності�не�за-

стосов(вались.

Рішення�На�лядової�ради�ВАТ�“Готель�“Слав(тич”�Прото ол�№7�від�21.04.2008�р.

Володіє�част ою�(�стат(тном(� апіталі�товариства�—�0,00�%.�Працювала�на�по-

саді�Ви онавчо�о�дире тора�ВАТ�“Готель�“Слав(тич”�з�листопада�2007�р.�Непо�а-

шених�с(димостей�за��осподарсь і,�сл(жбові�та�злочинні�дії�проти�власності�не�має.

За�останні�п’ять�ро ів�заборона�займатись�певними�видами��осподарсь ої�діяль-

ності� не� на ладалась.� Заходи� адмінвідповідальності� (� �ал(зі� фінансів� та

підприємниць ої�діяльності�не�застосов(вались.

ВАТ�“Готель�“Слав�тич”�

Дата�

прийняття

рішення

Зміни

(призначе-

но�або

звільнено)

Посада Прізвище,

ім’я,�

по�бать�ові

Паспортні

дані�фізич-

ної�особи

Володіє

част�ою�в

стат�тном�

�апіталі

емітента�

(��відсот-

�ах)

22.04.2008 Призначено Заст(пни 

�олови

правління�з

прийом(�та

обсл(�ов(-

вання.�Член

правління

Ма арен о

Олена

Ми олаївна

МЕ�119880

02.07.2002

Дніпровсь-

 им�РУ�ГУ

МВС�

У раїни�(

м. Києві

0,00

Дата�

прийняття

рішення

Зміни

(призначе-

но�або

звільнено)

Посада Прізвище,

ім’я,�

по�бать�ові

Паспортні

дані�фізич-

ної�особи

Володіє

част�ою�в

стат�тном�

�апіталі

емітента�

(��відсот-

�ах)

22.04.2008 Введено�до

с лад(

правління

Ви онавчий

дире тор

Пивоварова

Тетяна

Оле сіївна

СО�224888

19.09.1999�

Ленін�радсь-

 им�РУ�ГУ

МВС�У раїни

в м. Києві

0,00

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

(03148,�м.�Київ,�в(л.�Я.�Коласа,�25-А,� аб.�№ 4)

повідомляє,�що�по�справі�за�позовом�К(знєцо-

вої�Лариси�Петрівни�до�Петрен о�Зої�Петрівни,

Петрен о�Жанни�Михайлівни,�Ні олаєн о�Лілії

Михайлівни,�Зимо�ляд�Степана�Васильовича,

Петрен о�Михайла�Івановича,�Ні олаєн а�Ва-

дима�Васильовича�та�Святошинсь е�РУ�ГУМВС

У раїни�в�м.�Києві�про�зобов’язання�зняти�з

реєстраційно�о�облі (�25.03.2008�ро (�вине-

сено�рішення,�я им�позов�задоволено.

С(ддя�Кохановсь а�З.С.

Виш�ородсь�ий�районний�с�д�Київсь�ої

області�повідомляє�ТОВ�“РВ�Трейд”,�що�він

ви ли ається�в�с(дове�засідання�в�я ості�тре-

тьої� особи� по� цивільний� справі� за� позовом

про (рора�з�питань�на�ляд(�за�додержанням

і� застос(ванням� за онів� на� транспорті

Київсь ої�області�в�інтересах�держави�в�особі

Державної�сл(жби�У раїни�з�на�ляд(�за�забез-

печенням�безпе и�авіації� та�Київсь о�о�дер-

жавно�о�авіаційно�о�підприємства�“Універсал-

Авіа”�до�Чірі ало�Юрія�Борисовича,�третя�осо-

ба� ТОВ� “РВ� Трейд”� про� визнання� до�овор(

 (півлі-продаж(�недійсним�та�визнання�права

повно�о� �осподарсь о�о� відання� на� б(дівлю

аеропорт(.

С(дове� засідання� відб(деться� 13� травня

2008� ро (� о� 16.00� в� залі� с(д(� за� адресою:

м. Виш�ород,�в(л.�К(р�(зова,�7,� аб.�2

В�разі�вашої�неяв и�справа�б(де�роз�лян(-

та�(�ваш(�відс(тність.

С(ддя�Г.Є.Чір ов.

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

ви ли ає�Раш ован�Лідію�Ми итівн(,�я а�про-

живає�в�м.�Києві�по�в(л..�Тарасівсь ій,�8,� в.

26,�в�я ості�третьої�особи�в�с(дове�засідання

по�справі�за�позовом�Статні ова�Д.Д.�до�ВАТ

“СК�“Аль она”�про�стя�нення�с(ми,�що�відб(-

деться� 21� травня� 2008� ро (� о� 16.00� в

приміщенні�с(д(�за�адресою:�03127,�м.�Київ,

в(л.�Пол овни а�Потєхіна,�б(д.�14-а,� аб.�№16.

В�разі� її�неяв и�на�в азан(�дат(,�с(д�роз-

�лядатиме�справ(�без�її�(часті.

С(ддя�А.�Нова .

Йось а�Нітія�Префе т(ра�Хьо�о�ви ли-

 ається�в�с(дове�засідання�по�роз�ляд(

цивільної�справи�за�позовом�Помінальної

Надії�Ві торівни�до�Йось а�Нітія�Префе -

т(ри�Хьо�о�про�розірвання�шлюб(�на

30.05.2008�ро (�на�11.30�в�Деснянсь�ий

районний�с�д�м.�Києва�(м. Київ,�пр-т

Мая овсь о�о,�5-В,� аб.�26).

С(ддя�В.І.�Д(бінін.

Громадянин(� Сабодаха� Оле сандр(

Сер�ійович(�необхідно�16�травня�2008�ро-

 (� з’явитись� о� 9.30� до�Оболонсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:

м. Київ,�в(л.�Тимошен а,�2-Є,� аб.�22�для

(часті� (� роз�ляді� попередньо�о� с(дово�о

засідання�по�цивільній�справі�за�позовом

К(пчевсь ої�Оль�и�Оле сандрівни�до�Сабо-

даха�Оле сандра�Сер�ійовича�про�витре-

б(вання�майна�з�ч(жо�о�неза онно�о�во-

лодіння� та� стя�нення�моральної�ш оди.

Наслід ом�неяв и�б(де�роз�ляд�справи�за

відс(тності� відповідача.� У� разі� неяв и

відповідач�зобов’язаній�повідомити�с(д�про

причини�неяв и.

С(ддя�С.А.�Вол ов.

ОГОЛОШЕННЯ
про�ви�ли��в�с�д

Березовен�о�Антоніни�Віталіївни
У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�знаходиться�цивільна�спра-
ва� № 2-1124/08� за� позовом� Березовен а
Сер�ія�Ми олайовича� до� Березовен о� Ан-
тоніни�Віталіївни�про�розірвання�шлюб(.

Роз�ляд�зазначеної�справи�повторно�при-
значено� на� 19.05.2008� ро (� о� 9.00� в�Шев-
чен івсь ом(� районном(� с(ді�м.� Києва,�  аб.
53�(адреса�с(д(:�м.�Київ,�в(л.�Смирнова�-Ла-
сточ іна,�10-Б).

С(д�ви ли ає�(�с(дове�засідання�Березовен-
 о�Антонін(�Віталіївн(�я �відповідача.�Яв а�до�с(-
д(�є�обов’яз овою.�У�разі�неяв и�справа�б(де
роз�лядатися�за�наявними�(�справі�до азами.

Витрати�щодо�цьо�о�о�олошення�несе�по-
зивач�Березовен о�Сер�ій�Ми олайович.

С(ддя�Волошин�В.О.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Києва

ви ли ає�Івлєва�Оле сія�Івановича,�Сидорова

Ві тора� Ві торовича,� Петрен о� Тетян(� Ге-

ор�іївн(�в�я ості�відповідачів�та�Петрен а�Ми-

хайла� Івановича,�Петрен а�Антона�Михайло-

вича�в� я ості� третіх� осіб� в� с(дове� засідання

призначене�на�12�травня�2008�ро (�на�11.30

в�зв’яз (�з�роз�лядом�цивільної�справи�за�по-

зовом�Деш о�Нові ової�Єлени�Міхаль�до�Си-

дорова�Ві тора�Ві торовича,�Петрен о�Тетя-

ни�Геор�іївни,�Івлєва�Оле сія�Івановича,�Обо-

лонсь ої�районної�(�м.�Києві�ради�про�надан-

ня� додат ово�о� стро (� для� прийняття� спад-

щини,� визнання� довіреності� та� до�оворів

 (півлі-продаж(�недійсними.

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

 аб.�21,�с(ддя�Яцен о�Н.О.

В�разі�повторної�неяв и�справа�б(де�роз�-

лян(та�(�відс(тність�нез’явившихся�відповідачів

та�третіх�осіб�на�підставі� зібраних�по�справі

до азів.

С(ддя�Н.О.�Яцен о.

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д

м. Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в(л.�Смир-

нова-Ласточ іна,�10-Б�( аб.�51),�ви ли ає

в� с(дове� засідання� Беланен о� Галин(

Ві торівн(�я �відповідача�(�справі�за�позо-

вом�Бо�атирен о�Наталії�Сер�іївни�до�Бе-

ланен о� Галини� Ві торівни,� 3-ті� особи

ШРДА�м.�Києва,�Відділення�(�справах��ро-

мадянства,�імі�рації�та�реєстрації�фізичних

осіб�Шевчен івсь о�о�РУГУ�МВС�У раїни�(

м.� Києві� про� визнання� особи� та ою,�що

втратила� право�  орист(вання�житловою

площею�на�14.05.08�р.�о�9.00.�У�разі�неяв-

 и� відповідача� справа� роз�лядатиметься

за�йо�о�відс(тності.

С(ддя�Мороз�І.М.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє��ромадянин(�Поспішном(�Ми олі

Ми олайович(,�30�січня�1971�ро (�народжен-

ня,�що� до�Святошинсь о�о� районно�о� с(д(

м. Києва�надійшла�позовна�заява�від�Немчен-

 о� Валентини� Святославівни� та� інших� до

Поспішно�о�Ми оли�Ми олайовича�про� виз-

нання�особи�та ою,�що�втратила�право� ори-

ст(вання�жилим�приміщенням.�Просимо��ро-

мадянина�Поспішно�о�Ми ол(�Ми олайовича

з’явитися�до�Святошинсь о�о�районно�о�с(д(

м.�Києва�16�травня�2008�ро (�о�15.00�за�адре-

сою�—�м.�Київ,�в(л.�Я (ба�Коласа,�27-А,�для

сл(хання�справи�за�йо�о�(частю.�З�собою�ма-

ти�до (мент,�я ий�посвідч(є�особ(.

У� разі� неяв и� справа� б(де� роз�лян(та� за

вашої�відс(тності.�С(ддя�Т.О.�Велич о.
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До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

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

енер�ію,�що�відп(с ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�21.04.2008�№�535�роздрібні�тарифи�на�еле троенер�ію�для

споживачів�( рім�населення)�з�(рах(ванням��раничних�рівнів�при�пост(повом(�переході�до�форм(вання�єдиних�роздрібних

тарифів�для�споживачів�на�території�У раїни�(�травні�2008�ро���становитим(ть:

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

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

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

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

місь о�о�еле трично�о�транспорт(,� оп./ Вт�од
33,72 6,74 40,46 44,75 8,95 53,70

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

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

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

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

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

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

�рн./ Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів диференційованих� за

періодами� час(� встановлюються� та і� тарифні

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

� Нічний�період

� Напівпі овий�період

� Пі овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00

з�11.00�до�20.00

з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00

з�20.00�до�23.00

Для� двозонних� тарифів диференційованих� за

періодами� час(� встановлюються� та і� тарифні

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

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

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

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО

“СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ�МОНТАЖНЕ�

УПРАВЛІННЯ�№24”
повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�12.06.2008�за�адресою:�

08623,�Київсь�а�обл.,�Василь�івсь�ий�район,�

смт.�Калинів�а,�в�л.�Щорса,�2-б.�Почато��зборів�о�14.00.

Реєстрація��часни�ів�зборів�проводиться�за�місцем�проведення�зборів�з�13.00

до�14.00���день�проведення�зборів.

Для�реєстрації�та��часті���зборах�необхідно�мати�паспорт�або�інший�до��мент,

що�посвідч�є�особ��а�ціонера�чи�йо о�представни�а,�а�для�представни�ів�а�ціонерів

�рім�цьо о�—�до��мент,�що�підтвердж�є�повноваження�представни�а.

Порядо��денний�зборів:

1. Звіт�правління�про�рез�льтати�роботи�ВАТ�“СМУ�№24”�за�2007�р.

2. Звіт�спостережної�ради�ВАТ�“СМУ�№24”�за�2007�р.

3. Звіт�ревізійної��омісії�за�2007�р.

4. Затвердження�фінансових�рез�льтатів�та�б�х алтерсь�о о�баланс��за�2007�р.

5. Внесення�змін�до�стат�т��ВАТ�“СМУ�№24”.

6. Затвердження�на�посаді�Голови�Правління�ВАТ�“СМУ�№24”.

7. Про�збільшення�розмір��стат�тно о��апітал��товариства�шляхом�збільшення��іль�ості

а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості�за�рах�но��додат�ових�внес�ів.

8. Про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�прото�ол��рішення�про

за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

9. Про� затвердження�перелі��� інших� інвесторів,� серед�я�их�передбачено�розміщення

а�цій,�відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення�(��разі�прийняття�та�о о

рішення).

10. Про�визначення��повноважено о�ор ан��Товариства,�я�ом��надаються�повноваження:

а. Затвердження� рез�льтатів� реалізації� а�ціонерами� сво о� переважно о� права� і� на

придбання�а�цій,�що�пропон�ються�до�розміщення.

б. Прийняття�рішення�про�достро�ове�за�інчення�за�рито о�(приватно о)�розміщення

а�цій�(��разі,�я�що�запланований�обся �а�цій�б�де�розміщено�достро�ово).

в. Затвердження�рез�льтатів�за�рито о�(приватно о)�розміщення�а�цій�та�звіт��про

рез�льтати�за�рито о�(приватно о)�розміщення�а�цій.

11. Про� визначення� вповноважених� осіб� �повноважено о� ор ан�� Товариства,� я�им

надаються�повноваження:

а. Здійснювати�персональне�повідомлення�всіх�а�ціонерів�про�прийняті�за альними

зборами�а�ціонерів�Товариства�рішення.

б. Отрим�вати�від�а�ціонерів�письмові�підтвердження�про�відмов��від�ви�ористання

сво о�переважно о�права�на�придбання�а�цій,�відповідно�до�я�их�прийняте�рішення

про�розміщення�(��разі,�я�що�це�передбачено��мовами�розміщення�а�цій).

в. Проводити�дії�щодо�забезпечення�реалізації�а�ціонерами�сво о�переважно о�права

на�придбання�а�цій,�відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.

 . Проводити�дії�щодо�забезпечення�за�рито о�(приватно о)�розміщення�а�цій.

Додат�ова�інформація�відповідно�до�вимо��статті�40�За�он��У�раїни

“Про��осподарсь�і�товариства”:

1. Мотиви,� спосіб� та�мінімальний�розмір� збільшення� стат�тно о� �апітал�;� збільшення

стат�тно о� �апітал�� Товариства� здійснюється�шляхом� збільшення� �іль�ості� а�цій

існ�ючої�номінальної�вартості�для�ви�онання�стат�тних�цілей�та�поповнення�обі ових

�оштів.�Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно о��апітал��становить�3�000�000,00

 ривень�(три�мільйони� ривень�00 �опійо�).

2. Дані�про��іль�ість�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово�(підля ають�розміщенню),�та�їх

за альн�� номінальн�� вартість:� додат�ово� вип�с�ається� 12� 000� 000� (дванадцять

мільйонів)�шт���простих�іменних�а�цій�на�за альн��номінальн��вартість�3�000�000,00

 ривень�(три�мільйони� ривень�00 �опійо�).

3. Номінальна�вартість�однієї�а�ції�не�змінюється�та�становить�0,25� ривні.

4. Права� а�ціонерів� при� додат�овом�� вип�с��� а�цій� не� пор�ш�ються.� А�ціонери

Товариства�мають�переважне�право�на�придбання�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,

пропорційно� їх� частці� в� стат�тном�� �апіталі� на� дат�� почат��� розміщення� а�цій

додат�ово о�вип�с��.

5. Дата�почат���і�за�інчення�розміщення�а�цій�додат�ово о�вип�с���б�де�визначена�та

затверджена�за альними�зборами�а�ціонерів�Товариства.

6. Збит�и,�пов’язані�із�збільшенням�стат�тно о��апітал��Товариства,�не�передбачаються.

З ідно�до�положень�ст.�43�За�он��У�раїни�“Про� осподарсь�і�товариства”,�а�ціонери

мають�право�вносити�свої�пропозиції�щодо�поряд���денно о�за альних�зборів�в�письмовій

формі�не�пізніше�я��за�30�днів�до�дня�проведення�зборів.

Додат�ов��інформацію�можна�отримати�за�телефоном:�+380-271-4-21-73.

Голова�Правління�ВАТ�“СМУ�№24”�В.О.�С�ач�о

О�олошення�щодо�намірів�про�отримання�дозвол��на�ви�иди�забр�днюючих�речовин

в атмосферне�повітря

Департамент�е�спл�атації��аналізаційно�о��осподарства

та�Технічний�департамент�ВАТ�“АК�“Київводо�анал”

повідомляє�про�наміри�щодо�отримання�дозвол��на�ви�иди�забр�днюючих�речовин

в атмосферне�повітря�для��аналізаційних�насосних�станцій,�розташованих

на 34 виробничих�майданчи�ах,�і�для�Технічно�о�департамент��по�2�майданчи�ах.

Номер�майданчи�а�та

назва�насосної�станції Адреса

Пот�жність�ви�идів

�/с т/рі�

Деснянсь�ий�район

КНС�“Водопар�” в�л.�М�рмансь�а,�2� 0,006939 0,209426

КНС�“Би�івня”� в�л.�Радистів,�54-56� 0,000327 0,009638

КНС�“Зазим’є” селище�“Зазим’є”,�

Ковпиць�а��азарма,�1

0,003769� 0,109949

Дніпровсь�ий�район

Район�е�спл�атації

�аналізаційних�мереж�№4

Хар�івсь�е�шосе,�50-а 0,601559 0,965825

КНС�“Р�санів�а” б�льв.�Давидова,�10-а 0,003650 0,103022

КНС�“Гідропар�” Тр�ханів�острів 0,000123 0,001510

КНС�“Лівобережна” в�л.�Визволителів,�2 0,033821 0,991451

КНС�“Комсомольсь�а” в�л.�Жмачен�а,�9 0,043654 1,295136

КНС�“Березня�и” в�л.�Березня�івсь�а,�1 0,004148 0,119395

Дарниць�ий�район

КНС�“Б�ревісни�” в�л.�Здолб�нівсь�а,�2 0,003551 0,106313

КНС�“Бортничі” в�л.�Дячен�о,�6 0,000842 0,025123

Голосіївсь�ий�район

КНС�“ВДНГ” в�л.�Гл�ш�ова,�1 0,000268 0,001686

КНС�“Конча-Заспа�№6”,�цех

“Південний”

Столичне�шосе,�90-а 0,056413 0,239765

КНС�“Конча-Заспа�№5” селище�Чапаїв�а,�

в�л.�Підбірна,�20-а

0,007569 0,216941

КНС�“Конча-Заспа�№4” Об�хівсь�е�шосе,�24��м 0,003187 0,094315

КНС�“Конча-Заспа�№3” Об�хівсь�е�шосе,�27��м 0,001599 0,046818

КНС�“Конча-Заспа�№2” Об�хівсь�е�шосе,�29��м 0,003988 0,118504

КНС�“Винзавод” в�л.�Новопиро івсь�а,�56 0,003786 0,111368

КНС�“Метроло ічна” в�л.�Метроло ічна,�14-б 0,000581 0,017495

КНС�“Мишолов�а” Наддніпрянсь�е�шосе,�13 0,005938 0,179427

КНС�“Правобережна” в�л.�Промислова,5/7 0,172925 5,075867

Оболонсь�ий�район

КНС�“П�ща-Водиця�№1” в�л.�Червонофлотсь�а,�41 0,001909 0,059581

КНС�“ДВС-1” в�л.�Дніпроводсь�а,�12 0,001252 0,060865

КНС�“ДВС-2” селище�ДВС 0,002572 0,076332

КНС�“Оболонь” пр-т�Червоних��оза�ів,�14-а 0,174094 5,128667

КНС�“П�ща-Водиця�№2” в�л.�Виш ородсь�а,�150 0,001252 0,026483

База�Технічно о

департамент��

в�л.�Бо атирсь�а,�3-в� 0,008 0,00223�

Печерсь�ий�район

КНС�“Наводниць�а” Наддніпрянсь�е�шосе,�3 0,005473 0,100478

КНС�“Дніпро” Набережне�шосе

(біля�ст.�м.�Дніпро)

0,002026 0,060357

Авто�олона�№1 в�л�.�Старонаводниць�а,�10 1,577 1,4

Подільсь�ий�район

Цех�НС�“Північний”,�КНС в�л.�Введенсь�а,�23 0,040392 0,648194

Святошинсь�ий�район

КНС�“Нив�и” в�л.�Т�полєва,�19-а 0,007718 0,232702

КНС�“Ново-Святошинсь�а” пр-т�Перемо и,�137 0,031028 0,919228

КНС�“Борща івсь�а�№1” в�л.�Вели�а�О�р�жна,�4 0,010316 0,312130

КНС�“Перемо а” в�л.�Б�даріна,�9-а 0,004493 0,132610

КНС�“Борща івсь�а�№2” в�л.�Зодчих,�1 0,059223 1,766621

ТОВ�“Ал�опа�”
починає�прое�т�вання,�б�дівництво�тор івельно о��омпле�с��з�адміністративними

приміщеннями�по�в�л.�Срібно�ільсь�ій,�14�в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва.�Просимо

свої�пропозиції,�за�важення�та�побажання�надсилати�на�адрес��ТОВ�“Ал�опа�”�—

04086,�м.�Київ,�в�л.�Грозненсь�а,�18,��.�50.�Всі�пропозиції,�за�важення�та�побажання

б�д�ть�враховані�при�прое�т�ванні�вище�зазначено о�об’є�та.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�роз ляд�справи�за�позовом

ТОВ�“Апо ей-ГМБХ”�до�К�тня�а�А.О.,�3-тя�особа�Іващен�о�В.О.�про�відш�од�вання

ш�оди,�заподіяної�дорожньо-транспортною�при одою,�призначено�на�12�травня�2008

ро���на�12.00,�та�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ�—�01001,�в�л.�Хрещати�,�42-А,

�аб.�24�( олов�ючий�—�с�ддя�Остапч���Т.В.).

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�К�тня�а�Андрія�Оле�сандровича,�я�ий�проживає

за�адресою:�м.�Київ,�б�л.�Лесі�У�раїн�и,�28,��в.�292,�справ��б�де�роз лян�то���йо о

відс�тність,�відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Т.В.�Остапч��.

ТОВ�“Інте�ралінвест”�
відповідно� до�Поряд���  ромадсь�о о� об оворення�містоб�дівної� до��ментації� в

м. Києві�від�16.06.2005�ро���за�№�438/3014�повідомляє,�що�25�травня�2008�ро��

за�адресою:�в�л.�Смоленсь�а,�2,�відб�д�ться� ромадсь�і�сл�хання�щодо�об оворення

містоб�дівної�до��ментації�за�адресою:�пров�ло��Машиноб�дівний,�26.�Запрош�ємо

меш�анців�Солом’янсь�о о�район��до�співпраці.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повторно�ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�по�справі
№�2-6562/08�за�позовом�Сидорен�о�А.В.�до�Коссейфі�О.М.,�3-ті�особи:�КП�КМБТІ,�ГУЮ�м.�Києва

про�визнання�права�власності�на�спад�ове�майно�в�я�ості�відповідач�и�Коссейфі�Олен��Михайлівн�,

місце�проживання�я�ої:�м.�Київ,�б�л.�Шевчен�а,�58,��в.�8.�Роз ляд�справи�призначено�на�17.00

7�травня�2008�ро���в�приміщенні�Шевчен�івсь�о о�районно о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.-зал�№44.

В� разі� неяв�и� відповідач�и� Коссейфі�Олени�Михайлівни� в� с�дове� засідання� справа� б�де

роз лядатись�в�її�відс�тності�за�наявними���справі�до�азами.�Крім�то о,�с�д�роз’яснює�обов’язо�

повідомити�с�д�про�причини�неяв�и�в�с�дове�засідання.�С�ддя�Т.М.�Васильєва.

27.03.2008� р.� Ухвалою�Шевчен�івсь�о�о� районно�о� с�д�

м. Києва�б�ло�від�рито�провадження���адміністративної�справі

№2а-324/08�за�позовом�ТОВ�“ВВ�Інвест”�до�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�3-ті�особи:�ПП�“Мі -Сервіс”�(�од�33689705),�ДП�“Фасадрес-

таврація”�ВАТ� “А�ціонерна� �омпанія� Київре�онстр��ція”� (�од

24100479),�ЗАТ�“Інженерне�підприємство�“Пото�”�(�од�33689705)

про�визнання�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08.02.2007�р.

№62/723�част�ово�недійсним.

Справ��призначено�до�роз ляд��в�приміщенні�Шевчен�івсь�о-

 о�районно о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�Вознесенсь�ий

�звіз,�10-Б�на�5 травня�2008�ро���о�14.00.�Яв�а�сторін�обов’яз-

�ова.

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє�Бондарева�Дмитра�Ана-

толійовича�та�ЗАТ�“Лідер-Кредит”�про

те,� що� 15.05.2008� ро��� о� 15.00� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,� 42-а,� �аб.� 16,� с�ддя

Кафідова� 0.В.� відб�деться� роз ляд

цивільної�справи�№�2-1264/08�за�позо-

вам�ЗАТ�“Бан��Петро�оммерц-У�раїна”

до�ЗАТ� “Лідер-Кредит”� та�Бондарева

Дмитра�Анатолійовича�про� стя нення

с�ми�бор �.

У�разі�неяв�и�без�поважних�причин

або�неповідомлення�про�причини�неяв-

�и,�справа�б�де�роз лян�та���відс�тності

сторони.

С�ддя�Кафідова�О.В.

Втрачений�атестат�та�додато�

до� ньо о� про� повн�� середню

освіт��серії�П�№ 576�902,�вида-

ний� Київсь�ою� середньою�ш�о-

лою�№154�25�червня�1986�ро��

на�ім’я�Г�ман�ова�Валерія�Івано-

вича�вважати�недійсними.

До��ва и�Д�дець�о о�С.І.

Печерсь�ий�районний�с�д

м.� Києва� ви�ли�ає� вас� я�

відповідача�в�с�дове�засідання

по�цивільній�справі�за�позовом

ЗАТ�“Дослідний�завод�зварю-

вально о��стат��вання�Інстит�-

т��еле�трозварювання�ім.�Є.О.

Патона”�до�Д�дець�о о�С.І.�про

виселення�та�стя нення�бор �,

я�е�призначено�на�05.05.2008

на�12.00,�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

С�ддя�М.К.�Гримич.

ВАТ�“ДАРНИЦЬКИЙ�КОМБІНАТ�БУДІВЕЛЬНИХ

МАТЕРІАЛІВ�І�КОНСТРУКЦІЙ”
(Код�ЄДРПОУ�04012299)�

(далі�—�“товариство”) повідомляє�про�доповнення�

до�поряд���денно�о�на за�альні�збори�а�ціонерів�Товариства

наст�пними�питаннями:

7. Вибір� реєстро�трим�вача� та� прийняття� рішення� про� передач�-ведення� реєстр�

власни�ів�іменних�цінних�паперів.

8. Прийняття�рішення�про�затвердження�змін�та�доповнень�до�Стат�т��товариства�шляхом

ви�ладення�Стат�т��в�новій�реда�ції.

На ад�ємо,�що�проведення�за альних�зборів�а�ціонерів�товариства,�я�і�відб�д�ться

17 травня� 2008� ро��� о� 12.30,� відб�ватим�ться� за� адресою:� Житомирсь�а� обл.,

Овр�ць�ий р-н,�с.�Біло�амін�а,�в�л.�Б�дівельни�ів,�38.

Реєстрація� а�ціонерів� здійснюватиметься� 17� травня� 2008� ро��� з� 11.00� до� 12.00� за

місцем� проведення� за альних� зборів� а�ціонерів� товариства.�Для� реєстрації� а�ціонер�

необхідно�мати� � при� собі� до��мент,� я�ий� засвідч�є� особ�,� а� для� представни�ів� та�ож

належним�чином�оформлені�довіреності.

Телефон�для�довідо�:�(044)�517-15-55.

Правління

За�рите�а�ціонерне�товариство�“АЛЬФА-БАНК”
повідомляє�про�проведення�позачер�ових�За�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�16�червня�2008�ро���о�14.30�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�за�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”:

1. Внесення�змін�до�Стат�т��ЗАТ�“АЛЬФА�—�БАНК”�шляхом�ви�ладення�йо о�в�новій

реда�ції.

Реєстрація��часни�ів�зборів�б�де�здійснюватися�16�червня�2008�ро���з�14.10�до

14.30���приміщенні�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”.

А�ціонерам�для� реєстрації� необхідно�мати� до��мент,�що� засвідч�є� особ�,

належним�чином�оформлен��довіреність�(для�представни�ів�а�ціонерів).

Шановні�Кияни!

Холдин�ова��омпанія�“Київмісь�б�д”�
інформ�є,� що� за� дор�ченням� �иївсь�ої� місь�ої� влади,� завершені

передпрое�тні�пророб�и�заб�дови�діляно��житловими�б�дин�ами,�в�я�их

частина�житла�б�де�передано�місь�ій�владі,�для�подальшо о�розподіл�

серед�потерпілих�від�діяльності�інвестиційно-б�дівельної��омпанії�“Еліта-

Центр”.

Усі� бажаючі�мож�ть� ознайомитись� із� архіте�т�рно-план�вальними

рішеннями�спор�д�в�приміщенні�вистав�ово о�центр��холдин ової��омпанії

“Київмісь�б�д”�за�адресою:�м.�Київ,�Повітрофлотсь�ий�проспе�т,�56-А.

Е�спозиція�б�де�працювати�з�5�травня�по�30�травня���робочі�дні�з�9.00

до�18.00.�Щовівтор�а�з�10.00�до�13.00�та�щочетвер а�з�15.00�до�18.00,

відповідальний� �повноважений� працівни�� холдин ової� �омпанії

“Київмісь�б�д”� б�де� надавати� �валіфі�овані� �онс�льтації,� я�і� пов’язані

з прое�т�ванням�та�почат�ом�б�дівництва.

Основним�призначенням��аналізаційних�насосних�станцій�є

прийом�та�пере�ач�а�поб�тових�та�промислових�стічних�вод.

Для� забезпечення� безперебійної� роботи� КНС�ДЕКГ�ВАТ

“АК “Київводо�анал”�має�цех�НС�“Північний”�(в�л.�Введенсь�а,

23),�цех�НС�“Південний”�(Столичне�шосе,�90-а)�та�РЕКМ�№ 4

(Хар�івсь�е�шосе,�50-а).

Основна�діяльність�цехів�є�е�спл�атація��аналізаційних�ме-

реж,�ремонт�обладнання�насосних�станцій.

В�атмосферне�повітря�ви�идається�19�типів�забр�днюю-

чих�речовин:

� Аміа�

� Сір�оводень

� Пил�деревини

� Пил�абразивно-металевий

� Заліза�о�сид**(в�перерах�н���на�залізо)

� Мар анець�та�йо о�з’єднання�(в�перерах�н���на�діо�сид�мар-

 анцю)

� Хром�шестивалентний�(��перерах�н���на�трио�сид�хром�)

� Ванадію�п’ятио�сид

� Міді�о�сид

� Фтористі�  азоподібні� спол��и� (фтористий� водень,� чотири

фтористий��ремній)/��перерах�н���на�фтор/

� Азот��діо�сид

� Азот��о�сид

� В� леводні�насичені�С12-С19 (розчинни��РПК-26611�і�ін.)�� пе-

рерах�н���на�с�марний�ор анічний�в� лець

� В� лецю�о�сид

� Ан ідрид�сірчистий

� Зола�сланцева

� Синтетичний�мийний�засіб�тип��“Лотос”

� Натрію��арбонат

� Натрію� ідроо�ис

На�виробничих�майданчи�ах�наліч�ється�122�джерела�ви-

�ид��забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря,�з�я�их —

117 ор�анізованих�та�5�неор�анізованих.

На�підприємстві�орендарів�немає.

Санітарно-захисна�зона�витримана.

База�технічно�о�департамент�.

Предметом� виробничої� діяльності� підприємства� є� ремонт

автотранспортних�засобів�і��алібр�вання�засобів�вимірювання

ВАТ�“АК”�Київводо�анал”�.

В�атмосферне�повітря�ви�идаються�12�забр�днюючих�ре-

човин: алюмінію�о�сид,�заліза�(III)�о�сид,�ма нію�о�сид,�мар-

 анцю�(IV)о�сид,�натрію� ідроо�ис,�свинець�та�йо о�спол��и,�хро-

м��о�сид,�азот��(II)�о�сиди,��ремнію�діо�сид�,�в� лецю�о�сид,

масло�мінеральне,�ан ідрид�вольфрамовий.

Авто�олона�№ 1.�

Предметом�виробничої�діяльності�підприємства�є�обсл� о-

в�вання� автотранспортними� засобами�ВАТ� “АК”� Київводо�а-

нал”.

В�атмосферне�повітря�ви�идається�19�забр�днюючих�ре-

човин:�Заліза�(III)�о�сид,�мар анцю�(IV)�о�сид,�свинець�та�йо-

 о�спол��и,�хром��(IV)�о�сид,�азот��двоо�ис,�азот��(II)�о�сиди,

�ислота�сірчана,��ремнію�діо�сид,�ан ідрид�сірчистий,�в� ле-

цю�о�сид,�фтористий�водень,�фториди�добре�розчинні,�фто-

риди�по ано�розчинні,�бензин,�масло�мінеральне,�в� леводні

 раничні�С12-С19,�зола�сланцева,�пил�деревини,�пил�образив-

но-металевий.

Аналіз�розрах�н���розсіювання�свідчить�про�те,�що�переви-

щень� встановлених� ГДК� на� межі� санітарно-захисної� зони

підприємства�по�всіх�ін редієнтах�—�не�виявлено.

Ви�иди� забр�днюючих� речовин� не� перевищ�ють� встанов-

лені� ранично�доп�стимі�нормативи.

За�важення�та�пропозиції�приймаються�протя�ом�місяця�в

районні�державні�адміністрації�м.�Києва�за�наст�пними�адре-

сами�та�телефонами:

- Дніпровсь�а���м.�Києві�РДА�—�02094,�м.�Київ,�б�л.�Праці,�1/1;

- Деснянсь�а���м.�Києві�РДА�—�02225,�м.�Київ,�пр. Мая�овсь�о-

 о,�29;

- Дарниць�а���м.�Києві�РДА�—�02068,�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�11,

тел.�565-07-99;

- Голосіївсь�а���м.�Києві�РДА�—�03150,�м.�Київ,�в�л.�Димитро-

ва,�2,�тел.�259-85-97;

- Оболонсь�а���м.�Києві�РДА�—�04205,�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а,�16;

- Печерсь�а���м.�Києві�РДА�—�01010,�м.�Київ,�в�л.�С�воро-

ва,�15,�тел.�280-16-16;

- Подільсь�а���м.�Києві�РДА-�04070,�м.�Київ,�Контра�това�пло-

ща,�2;

- Святошинсь�а���м.�Києві�РДА�-до�відділ��е�оло ії��правління

надзвичайних�сит�ацій�та�цивільно о�захист��населення�за

адресою:�03142,�м.�Київ,�в�л.�Семаш�а,�16,�тел.�424-99-27.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр� азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр�"арсь"их�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 1090
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Оле сандр ГОЛУБ, народний деп тат:
— Мати. Вона навчає, передає знання і є при ладом

життя. Тяж о назвати один я ийсь ро чи слова, я і
перейняв від матері, ожній життєвій сит ації пово-
дишся відповідно до обставин. Одна є те єдине, чо-
о дотрим юся,— це моральні принципи, прищеплені
з дитинства.

Володимир ФІЛІППОВ, деп тат Київради:
— Кохана жін а! Її шарм, рація, манера поводити

себе — істинно оролевсь і! Вона на ад є мені персо-
нажа із я оїсь аз и — біляв дівчин чи принцес , ро-
з мн і д же мил !

Ліна ВЕРЕС, дире тор шо -балет “Foresight”:
— Завжди ці авилася життям оролев Ан лії і

Франції. У нас д же ба ато т рів цих раїнах, я і
іноді тривають місяцями. Том вільний час ми їз-
димо на е с рсії і, звичайно, не можна не відзна-

чити той внесо , я ий зробили ці жін и розвито
раїн. Одна це жін и-взірці на політичній і е оно-
мічній арені. А що стос ється повся денно о нашо-
о життя, вважаю, що ожна жін а — оролева, адже
для о ось вона найпре расніша, й інших, подібних
їй, немає.

Натал а КАРПА, співач а:
— Для мене оролева — це моя мама! Хоча оворять,

що ожної людини є три мами. Перша — це та, я а
народила на світ; др а — матін а земля, отра прий-
няла світ; а третя — матір Божа, я а обері ає нас на
цьом світі. У пісенном світі для мене ідеалом є ви-
онавиця Квіт а Циси . Вона родом із У раїни, але за-
між вийшла за анадця. Вже в дале ій Канаді вип с-
тила альбом, всі пісні в я ом ви онані мовою її бать-
ів — раїнсь ою. Поч вши хоча б раз ці пісні, вже не
зможеш відірватися! Настіль и вони надихають і спов-
нюють життєвою енер ією!

Õòî äëÿ âàñ º êîðîëåâîþ?

Âåäó÷ó ÒÐÊ “Êè¿â” âèçíàëè
íàéêðàñèâ³øîþ óêðà¿íêîþ
Òåïåð ²ðèíà Æóðàâñüêà ïðàãíå ã³äíî ïðåäñòàâèòè
ð³äíó êðà¿íó íà êîíêóðñ³ “Ì³ñ ñâ³òó-2008”
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед здійснилася
найзаповітніша мрія иян-
и Ірини Ж равсь ої, я а
добре знайома жителям
столиці я вед ча про но-
з по оди на ТРК "Київ".
До сво о тит л най раси-
вішої иян и-2008 вона
додала ще й звання "Міс
У раїна-2008". Роз ішною
ороною з діамантами
вартістю півмільйона
доларів дівчин вінчали в
Національном палаці
"У раїна". Стр н а бла-
итноо а чарівниця впев-
нено перемо ла 26 он-
рсанто із сіх ре іонів

нашої раїни. Тепер її
планах — напр жена під-
отов а до "Міс світ -
2008", я ий відб деться в
жовтні Києві.

Çà ñëîâàìè ²ðèíè Æóðàâñüêî¿,
âîíà äîñ³ ïåðåáóâàº ï³ä âðàæåí-
íÿì â³ä êîíêóðñó “Ì³ñ Óêðà¿íà”.
“Öå áóâ íàéùàñëèâ³øèé äåíü ó
ìîºìó æèòò³,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó” êðàñóíÿ.— ß â³ä÷óâàëà ñåáå
íà ñüîìîìó íåá³ â³ä ùàñòÿ. Òåïåð
åìîö³¿ òðîõè âãàìóâàëèñÿ, ³ ÿ âæå
ðîçóì³þ: ïîïåðåäó íà ìåíå ÷åêàº
íåëåãêà ì³ñ³ÿ. Àäæå ÿ ìàþ ã³äíî
ïðåäñòàâèòè Óêðà¿íó íà êîíêóðñ³
“Ì³ñ ñâ³òó-2008”. Öå îçíà÷àº, ùî
çíîâó äîâåäåòüñÿ áàãàòî ïðàöþâà-
òè. Íàä ñîáîþ â ïåðøó ÷åðãó”.

Õî÷à êðàñóí³ äîïîìàãàòèìå
êîìàíäà ïðîôåñ³îíàë³â, áàãàòî
÷îãî çàëåæàòèìå ñàìå â³ä íå¿. Àëå
ó÷àñòü ó ïðåñòèæíèõ ïðîôåñ³é-
íèõ çìàãàííÿõ çàãàðòóâàëè õàðàê-
òåð òà âîëþ ö³º¿ òåíä³òíî¿ ä³â÷è-
íè. ²ðèí³ Æóðàâñüê³é ëèøå 18, à
âîíà âæå º òèòóëîâàíîþ êðàñó-
íåþ. Êð³ì êîðîí íàéãàðí³øî¿
óêðà¿íêè òà êèÿíêè-2008, â ¿¿ êî-
ëåêö³¿ º ùå çâàííÿ “Ì³ñ ²íòåð-

íåò” òà â³öå-ì³ñ êîíêóðñó “Ì³ñ
Äîíáàñ Open-2007”.

Ó÷àñòü ó ïðåñòèæíèõ êîíêóð-
ñàõ êðàñè ²ðèíà âäàëî ïîºäíóº ³ç
ðîáîòîþ òåëåâåäó÷î¿ íà êàíàë³
ÒÐÊ “Êè¿â”, äå âæå âñòèãëà ïî-
ëþáèòèñÿ êèÿíàì ñâîºþ ÷àð³â-
íîþ ïîñì³øêîþ òà ãàðíèì íà-
ñòðîºì. Íàéêðàñèâ³øà âåäó÷à
Óêðà¿íè òàêîæ ïðàöþº ìîäåëëþ
â àãåíòñòâ³ KARIN MMG òà íà-
â÷àºòüñÿ íà ôàêóëüòåò³ àíãë³é-
ñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ Ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åí-
êà. ² íà âñå öå ó ²ðèíè Æóðàâñüêî¿

âèñòà÷àº ÷àñó. Àäæå ¿¿ êðåäî: “Í³-
êîëè íå çäàâàòèñÿ, çàâæäè ïîñì³-
õàòèñÿ é — ïîïðè îáñòàâèíè —
éòè âïåðåä”. Ïîêè ùî “Ì³ñ
Óêðà¿íà” ïðàãíå çîñåðåäèòèñÿ âè-
íÿòêîâî íà ï³äãîòîâö³ äî “Ì³ñ
ñâ³òó-2008”. ²ðèíà Æóðàâñüêà
âïåâíåíà, ùî ìàº âñ³ øàíñè íà
ïåðåìîãó. Àäæå, ÿê êàæóòü, ó ð³ä-
íîìó ì³ñò³ é ñò³íè äîïîìàãàþòü.
Ó ïîäàëüøèõ ïëàíàõ ä³â÷èíè áà-
ãàòî ïóíêò³â. Îäí³ ç íàéâàæëèâ³-
øèõ — îòðèìàòè âèùó îñâ³òó é
ñòâîðèòè ì³öíó, âåëèêó òà äðóæ-
íó ñ³ì’þ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåí-

íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî÷³
+5...+7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13; íà Îäåùèí³ +10...+12°Ñ; ó
âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò âäåíü +6...+8°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îá-
ëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, âíî÷³
+6...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ,
âíî÷³ +5...+7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Тепер ТРК "Київ" матиме вед ч із ороною

Íàñòóïíèé íîìåð âèéäå 30 êâ³òíÿ 2008 ðîêó


