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У ЛАВРУ ВЛУЧИЛА БЛИСКАВКА
Під час чорашньої рози оріла
Державна історична бібліоте а У раїни

Êè¿â â³òàº ñâî¿õ ìåäèê³â
Ó íåä³ëþ ëþäè â á³ëèõ õàëàòàõ â³äçíà÷àòèìóòü ïðîôåñ³éíå ñâÿòî

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю — День медично о працівни а. Про-
фесійне свято відзначають ті, хто віддає свої
час, сили, а нерід о і здоров'я заради поря-
т н інших. Й попри тяж е сьо одення, ідно
ви он є лятв Гіппо рата. Подбати про доб-
роб т людей білих халатах — омпетенції
столичної влади: наразі меди ам підвищ ють
заробітн плат і забезпеч ють житлом.

Òðàäèö³éíî ùîðîêó òðåòüî¿ íåä³ë³ ÷åðâíÿ â³äçíà÷àþòü
Äåíü ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà. Çà âèñîêó ì³ñ³þ — òóðáîòó
ïðî çäîðîâ’ÿ òà ïîðÿòóíîê æèòò³â — ëþäè â á³ëèõ õàëà-
òàõ âàðò³ íàéêðàùîãî. Òóðáîòà ïðî íèõ — íà ïð³îðèòåò-
íîìó ì³ñö³ é ó ñòîëè÷íî¿ âëàäè.

Ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ ãàëóç³ ùîðîêó çðîñòàº. 2008-ãî íà
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ êèÿí ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèëà 2 ìëðä ãðí.

60 % ³ç íèõ ñïðÿìîâàíî íà çàðïëàòó ìåäïðàö³âíèêàì. ßê
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà, â³ä ìè-
íóëîãî ðîêó ìåäèêè îòðèìóþòü ³ñòîòíó íàäáàâêó äî çàð-
ïëàòè — 50 % ïîñàäîâîãî îêëàäó. Ïîäàðóíêîì ìåäèêàì
äî ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò ñòàëè íîâ³ ïîìåøêàííÿ. “40 êâàð-
òèð îäåðæàëè äî Äíÿ ìåäñåñòðè, ùå 60 — äî Äíÿ ìåäè÷-
íîãî ïðàö³âíèêà,— êàæå Ëþäìèëà Êà÷óðîâà.— Çàãàëîì
æå öüîãî ðîêó âëàäà ì³ñòà ïîòóðáóâàëàñÿ ïðî æèòëî äëÿ
121 ìåäèêà. Òîä³ ÿê ó ïîïåðåäí³ ðîêè ¿ì âèä³ëÿëè 15—20
îñåëü”.

Íàðàç³ ó ïëàíàõ ñòîëèö³ çâåñòè ùå òðè áóäèíêè äëÿ
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà ðåêîíñòðóþâàòè æèòëîâèé
ôîíä, ùîá çâåñòè ãóðòîæèòêè äëÿ ñåðåäíüîãî ìåäïåð-
ñîíàëó. Çàãàëîì ó ìåäè÷í³é ãàëóç³ Êèºâà îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ñòàëèñÿ â³ä÷óòí³ çì³íè. Ó ì³ñò³ ïðàöþþòü òðè òå-
ðèòîð³àëüíî-ìåäè÷íèõ îá’ºäíàííÿ, é ñèñòåìà óïðàâë³í-
íÿ ãàëóççþ òåïåð º öåíòðàë³çîâàíîþ. Öå äàº çìîãó îïå-
ðàòèâí³øå ðîçâ’ÿçóâàòè ð³çí³ ïðîáëåìè, êîíòðîëþâàòè
áþäæåò, ³, ùî íàéãîëîâí³øå,— êèÿíè ñàì³ ìîæóòü îáè-

ðàòè ñîá³ ë³êàð³â. Êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³ ìîæóòü îòðèìóâàòè é ó íîâèõ ìåäè÷íèõ
çàêëàäàõ: â³äêðèòî Öåíòð ñåðöÿ, äèòÿ÷ó ïîë³êë³í³êó â
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, à òàêîæ õîñï³ñ äëÿ îíêîëîã³÷íèõ
õâîðèõ. Ó÷îðà ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà êè¿âñüêèõ
ë³êàð³â ïðèâ³òàâ ³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. “Âè, ìåäèêè, çàâæäè â áèòâ³ çà íåïîâòîðíó
Áîæó ³ñêðó æèòòÿ, ÿêå ëþäèíà îòðèìóº, íàðîäæóþ÷èñü.
Ñàìå ñëóæèòåëü ìåäèöèíè çóñòð³÷àº ³ ñóïðîâîäæóº ëþ-
äèíó ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ. Âàøà ïðàöÿ íåìîæëèâà áåç
ñàìîïîæåðòâè, â³ðíîñò³ ñâ³äîìî îáðàí³é ïðîôåñ³¿, âè-
ñîêî¿ êîìïåòåíö³¿, âçàºìîðîçóì³ííÿ, óì³ííÿ äîëàòè
òðóäíîù³ é ïåðåìàãàòè”,— ñêàçàâ ìåð. Â³í ïîáàæàâ ìå-
äè÷íèì ïðàö³âíèêàì äîáðà, ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³
äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, âèñîêèõ äîñÿãíåíü ó ñïðàâ³ çáåðå-
æåííÿ çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ ëþäèíè. “Çåìíèé âàì óêë³í çà
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âèñîêå â³ä÷óòòÿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, çà ëþáîâ äî ëþäåé ³ ìèëîñåðäÿ, â³ðí³ñòü ïðîôå-
ñ³éíîìó îáîâ’ÿçêó”,— éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³ Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Äî ê³íöÿ ðîêó ó ñòîëèö³ 
â³äêðèþòü ùå 8 íîâèõ øê³ë

Ñåðåä çàïëàíîâàíèõ 10 øê³ë íà 2008 ð³ê â³ä-
êðèòî âæå äâ³. “Óæå ïðàöþº øêîëà-äèòÿ÷èé
ñàäîê “Ïåðåâåñëî” ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, ÿêà
ðîçðàõîâàíà íà 240 ä³òåé. Íàðàç³ íà Ïîçíÿêàõ
çä³éñíþþòü ³íòåíñèâíå æèòëîâå áóä³âíèöòâî,
òîìó âèð³øèëè ÿêíàéøâèäøå çàâåðøèòè øêî-
ëó-äèòÿ÷èé ñàäî÷îê ³ òàì”,— ðîçïîâ³â çàñòóï-
íèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé. Íàãàäàºìî òàêîæ, ùî 20 òðàâíÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó ââåëè â åêñïëóàòàö³þ íîâèé
íàâ÷àëüíèé êîìïëåêñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Á. Ä. Ãð³í÷åí-
êà. Íà ÷åðç³ äî â³äêðèòòÿ ðåêîíñòðóéîâàíî
ÇÎØ ¹ 162, ¹ 115, ¹ 107 òà ¹ 193. “Ó
çâ’ÿçêó ç ³íòåíñèâíîþ çàáóäîâîþ ðàéîí³â, ïå-
ðåõîäîì íà 12-ð³÷íèé òåðì³í íàâ÷àííÿ, à òà-
êîæ ïîçèòèâíîþ äèíàì³êîþ íàðîäæóâàíîñò³
ä³òåé ³ñíóº íàãàëüíà ïîòðåáà ó áóä³âíèöòâ³ íî-
âèõ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â”,— äîäàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³äïî-
â³äíî äî ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, çà 2008—2011 ðîêè ïëàíóþòü çâåñòè 32
íîâ³ øêîëè òà äèòÿ÷³ ñàäêè

Àíîíñ
Сьо одні о 12.00 на сайті азети “Хрещати ” за

підтрим и тижневи а “У раїнсь а столиця” відб -
деться інтернет- онференція за частю енераль-
но о дире тора “Київпастранс ”Ми олиЛамб ць-
о о. Запитання можна надсилати на сайт азе-
ти за адресою: //http://kreschatic.kiev.ua/chat

Êàíàë³çàö³éíèõ ëþê³â
óêðàëè íà ì³ëüÿðä ãðèâåíü
Ùîòèæíÿ ¿õ çíèêàº ùîíàéìåíøå ñîðîê
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Останнім часом сто-
лиці почастішали ра-
діж и аналізаційних
лю ів. Лише на об'є -
тах "Водо анал " що-
тижня їх зни ає до 40
шт . А протя ом мин -
ло о ро в ожном
районі столиці в рали
по 300 одиниць. Жите-
лі занепо оєні сит аці-
єю, а ом нальні під-
приємства зазнають
чималих збит ів. Неза-
баром план ють ста-
новлювати нові лю и зі
сплав , я ий не б'єть-
ся, та зі спеціальними
зам ами.

Ñåðåä êèÿí âæå íàâ³òü º
ïðèêàçêà: “Çáèðàé êàíàë³çà-
ö³éí³ êðèøå÷êè òà çàðîáè íà
“ëåêñóñ”. ×åðåç àêòèâíå “ìå-
òàëåâå çáèðàëüíèöòâî” ïîäå-
êóäè íà âóëèöÿõ õîäèòè ñòàº
íåáåçïå÷íî. Ò³ëüêè ïðîòÿãîì
îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ äî ì³ñüêî-
ãî call-öåíòðó íàä³éøëî á³ëü-
øå ÿê ï³âñîòí³ ñêàðã ïðî òå,
ùî íà ëþêàõ íåìàº êðèøîê.

Ìàéæå êîæåí êèÿíèí ìàº
çíàéîìîãî ÷è ðîäè÷à, êîòðèé
ïîòðàïëÿâ äî â³äêðèòîãî êàíà-
ë³çàö³éíîãî ëþêà. “ß ìàøèíîþ
âëåò³â, à ìîÿ ìàòè ïðîâàëèëà-
ñÿ ³ ðóêó ïîëàìàëà. Íèí³ ó äâî-
ð³ á³ëÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà —
â³äêðèòèé ëþê. Öå æ ÿêèéñü
àëêîãîë³ê éîãî íà ïëÿøêó ñî-
á³ âêðàâ”,— ñêàðæèòüñÿ êè-
ÿíèí Àíàòîë³é Øìàêîâ.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-

íîãî ãîñïîäàðñòâà Ìèõàéëà
Øïàðèêà, êðàä³æêè êðèøîê äî
ëþê³â º âåëèêîþ ïðîáëåìîþ
äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çà íèõ â³ä-
ïîâ³äàþòü. “Îñòàíí³ìè ðîêàìè
÷åðåç öå çíà÷íèõ çáèòê³â çàçíà-
ëè “Êè¿âåíåðãî”, “Êè¿âàâòî-
äîð” òà “Êè¿ââîäîêàíàë”, çàãà-
ëîì íà ñóìó ïðèáëèçíî â 1 ìäðä
ãðí. ² öå ñïðàâä³ âåëèêà ïðîá-
ëåìà, ÿêà ïîòðåáóº íåãàéíîãî
ðîçâ’ÿçàííÿ”, — íàãîëîñèâ â³í.

Íàïðèêëàä, ó “Êè¿ââîäîêà-
íàë³” ðîçïîâ³ëè, ùî ï³äïðè-
ºìñòâî ùîòèæíÿ âòðà÷àº ïî
35—40 êðèøîê, êîæíà ç ÿêèõ
êîøòóº ïî 300—400 ãðí. Çàãà-
ëîì íà áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâà
ïðèáëèçíî º 180 òèñÿ÷ ëþê³â,
òîæ çà âñ³ìà óãëåä³òè íåìîæ-
ëèâî.

“Ó 2007 ðîö³ â íàñ óêðàëè äî
1200 ëþê³â, òîìó ùîðîêó ìè
çàçíàºìî çáèòê³â ó 12 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü”,— ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê ãðîìàäñüêî¿ ïðèé-
ìàëüí³ “Êè¿ââîäîêàíàëó” Åð³ê
Îÿ. Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî ï³ä-
ïðèºìñòâî ïîñò³éíî çàêëèêàº
ì³ë³ö³þ, ùîá ¿¿ ïðàö³âíèêè ñòå-
æèëè çà ëþêàìè, âæå íàâ³òü
îô³ö³éíîãî ëèñòà ì³í³ñòðîâ³
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïèñàëè.

ßê ðîçïîâ³ëè ó “Êè¿ââîäî-
êàíàë³”, íèí³ ðîçãëÿäàþòü
ìîæëèâ³ñòü âñòàâëåííÿ íîâèõ
ëþê³â, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü ó
Ôðàíö³¿. Âîíè ìåòàëî-áåòîí-
í³, à º ³ ïðîãóìîâàí³ âàð³àí-
òè. Ïîïóëÿðíèìè ñòàþòü ³
ïëàñòèêîâ³ ëþêè, ùî êîøòó-
þòü ìàéæå òàê ñàìî, ÿê ³ ìå-
òàëåâ³,— â³ä 300 ãðí. Àëå ¿õ
òàêîæ êðàäóòü. Ïëàñòèêîâ³
ëþêè âñòàíîâëþþòü ó ïàð-
êàõ, äå ïî íèõ íå ¿çäÿòü ìà-
øèíè. À ìåòàëåâ³ “âàæêîâà-
ãîâèêè”, ÿê³ ìîíòóþòü íà ìà-
ã³ñòðàëÿõ, âèòðèìóþòü ïî 40
òîíí.

Ó “Êè¿âàâòîäîð³” âèðîáè-
ëè äâà ñâî¿õ øëÿõè áîðîòü-
áè ç êðàä³æêàìè êàíàë³çà-
ö³éíèõ ëþê³â. “Ìè íàçèâà-
ºìî òàêèõ êðàä³¿â “ìåòàë³-
ñòàìè”. Âîíè äîáðÿ÷å íàæè-
âàþòüñÿ íà ëþêàõ — çà êî-
æåí ìàþòü ïî 800 ãðèâåíü.
Òîæ òåïåð ìè âñòàíîâëþºìî,

ïî-ïåðøå, ëþêè ç³ ñïåö³àëü-
íèì çàìêîì, à ïî-äðóãå, ç³
ñïåö³àëüíîãî ñïëàâó, ÿêèé
íå ìîæíà ðîçáèòè. Àäæå ö³-
ë³ ëþêè â ïóíêòàõ ïðèéîìó
áðóõòó íå áåðóòü”,— ïîä³-
ëèâñÿ ñåêðåòàìè íà÷àëüíèê
“Êè¿âàâòîäîðó” Ãåîðã³é
Ãë³íñüêèé

Доволі часто ремонтни ам навіть не доводиться до ладати з силь,
щоб від рити лю — їх там давно немає

Ï³äïðèºìö³ îòðèìàëè
ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó
Ì³ñòî ñòâîðþâàòèìå êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ á³çíåñìåí³â
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Координаційна рада підприємців
Києва в отре довела ефе тив-
ність своєї роботи. Учора вона
презент вала Страте ію розвит-

мало о та середньо о бізнес
до 2015 ро . Цей се тор е о-
номі и дає 84 % надходжень до
місь о о бюджет . Крім то о,
столичні підприємці домо лися
від Кабмін с н ти свавільний
тис подат івців.

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ Êîîðäèíàö³éíî¿
ðàäè ç ïèòàíü ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà
áóëî ïðåçåíòîâàíî ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ìà-
ëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó â Êèºâ³ äî
2015 ðîêó. Ñòîëèöÿ — ºäèíå ì³ñòî â
Óêðà¿í³, ùî ðîçðîáèëî òàêèé ïðîãðàì-
íèé äîêóìåíò.

“Òàê ñêëàëîñÿ, ùî ó Êèºâ³ ñòð³ìêî ðîç-
âèâàºòüñÿ ³íôðàñòðóêòóðà, ñôåðà ïîñëóã.
Ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ äàº 84 % íàäõî-
äæåíü äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. Â ïðîìèñëî-
âîìó Äí³ïðîïåòðîâñüêó öÿ ÷àñòêà 3—4 %.
Ñàìå òîìó äëÿ íàñ äóæå âàæëèâî íå ëèøå
ï³äòðèìóâàòè öåé ñåêòîð åêîíîì³êè, à íà-

äàòè éîìó ïîòóæíîãî ³ìïóëüñó äëÿ ðîçâèò-
êó”,— çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ëþäìèëà Äåíèñþê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, òðåáà ðîáèòè âñå, ùîá
ï³äïðèºìö³ ñòàëè ã³äíèìè êîíêóðåíòàìè
ó ò³é æå ñòðóêòóð³ ÑÎÒ. Äëÿ öüîãî â ñòî-
ëèö³ ñïðîáóþòü óñóíóòè áàð’ºðè, ùî âè-
íèêàþòü ó á³çíåñ³. Ñüîãîäí³ òðèâàº ðîáî-
òà íàä âïðîâàäæåííÿì “ªäèíîãî îô³ñó”
ó Êèºâ³, ÿêèé ïîçáàâèòü ï³äïðèºìö³â ïî-
òðåáè îááèâàòè ïîðîãè ÷èíîâíèê³â. Àäæå
ëèøå â áóä³âåëüí³é ãàëóç³ ïîòð³áíî áóëî
4 ðîêè çáèðàòè äî 200 ð³çíèõ äîçâîë³â.

“Ìè çðîáèëè âñå, ùîá ñêîðîòèòè öå
ï³âòîðàìåòðîâå ïîëîòíî ç ï³äïèñàìè ÷è-
íîâíèê³â”,— êàæå Ëþäìèëà Äåíèñþê. Íà
ñüîãîäí³ â “ªäèíîìó îô³ñ³”, ùî ïðàöþº
ïðè ÃÓ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè
òà ï³äïðèºìíèöòâà, ìîæíà îòðèìàòè 33
âèäè äîçâîë³â, ÿê³ âèäàþòü íà ð³âí³ ì³ñ-
òà. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
Ìèêîëè Ïîâîðîçíèêà, íàðàç³ ç “ªäèíèì
îô³ñîì” äîìîâèëèñÿ âñüîãî äåâ’ÿòü îðãà-
í³â, ùî âèäàþòü äîçâîëè. Êîëè äîìî-
âëÿòüñÿ ùå ç 19-ìà, òî â îäíîìó ì³ñö³
ï³äïðèºìö³ çìîæóòü îòðèìóâàòè óæå 133
âèäè äîçâîë³â.

²íøèé âàæëèâèé ìîìåíò — ï³äòðèìêà
³ííîâàö³éíîãî âèðîáíèöòâà. Ëèøå 3 %
ñòîëè÷íîãî âèðîáíèöòâà åêñïåðòè îö³-
íþþòü ÿê ³ííîâàö³éí³. Ðåøòà íå çîâñ³ì

âñòèãàþòü çà òåõí³÷íèì ïðîãðåñîì. Ñòðà-
òåã³ÿ ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ ó ì³ñò³ á³ç-
íåñ-³íêóáàòîð³â, ï³ëüãîâå êðåäèòóâàííÿ
íà çàêóïêó ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é òà ðåàë³-
çàö³þ íîâ³òí³õ ïðîåêò³â. Êè¿âñüê³ ï³äïðè-
ºìö³ ïðè ï³äòðèìö³ àêòèâíî¿ çàñòóïíèö³
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëè Äåíèñþê äîâãî
áîðîëèñÿ ïðîòè ñâàâ³ëëÿ ³íñïåêö³é. Ìàé-
æå 30 äåðæàâíèõ ñòðóêòóð çàìó÷èëè ï³ä-
ïðèºìö³â õðîí³÷íèìè ïåðåâ³ðêàìè.

Îêðåìîþ ñòàòòåþ Äåðæáþäæåòó Êàá-
ì³í äîçâîëèâ ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿
ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêè áóäü-êîëè íà âëàñ-
íèé ðîçñóä. Íàðåøò³ íà ÷èñëåíí³ çâåð-
íåííÿ ÊÌÄÀ íàä³éøëà óðÿäîâà â³äïî-
â³äü. “Ïåð³îäè÷í³ñòü ïåðåâ³ðîê çàëåæèòü
â³ä ñòóïåíÿ ðèçèêó äëÿ áåçïåêè ³ çäîðîâ’ÿ
íàñåëåííÿ. Îñê³ëüêè íåñïëàòà ïîäàòê³â
íå ñòàíîâèòü äëÿ íèõ îñîáëèâî¿ çàãðîçè,
òî ïåðåâ³ðÿòè ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ
ìîæíà íå ÷àñò³øå îäíîãî ðàçó íà ï’ÿòü
ðîê³â”,— éäåòüñÿ ó êàáì³í³âñüêîìó ëèñ-
ò³. Òðè òèæí³ òîìó íåçàêîíí³ñòü ÷èñëåí-
íèõ ïåðåâ³ðîê ï³äòâåðäèâ ³ Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä. “Ãîëîâíå, ùîá ï³äïðèºìö³ íå
çàëèøàëèñÿ ïàñèâíèìè òà ïðîïîíóâàëè
³í³ö³àòèâè. Òîä³, ÿ âïåâíåíà, ìè ñòâîðè-
ìî òàêå ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó á³çíåñ
ñòð³ìêî ðîçâèâàòèìåòüñÿ áåç æîäíî¿ ï³ä-
òðèìêè”,— çàçíà÷èëà Ëþäìèëà Äåíè-
ñþê
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Ì³ñüêèé ãîëîâà
ïðèâ³òàâ 
ìåøêàíö³â 
ñòîëèö³ 
ç³ ñâÿòîì 
Ñâÿòî¿ Òð³éö³

Äîðîã³ ìî¿ êèÿíè!

Ç íàãîäè âåëèêîãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâÿòà
Ñâÿòî¿ Òð³éö³ ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ ïîáàæàí-
íÿ ùàñòÿ, äîáðà òà ëþáîâ³. Öåé äåíü ó íà-
ø³é äóø³ ïîâ’ÿçàíèé ç ðàä³ñòþ öâ³ò³ííÿ ïðè-
ðîäè, ç ñîíÿ÷íèì òåïëîì, ùî äàº æèòòÿ
âñüîìó íà çåìë³!

Öüîãî äíÿ ðàçîì ³ç çàïàøíîþ çåëåííþ â íà-
ø³ áóäèíêè âõîäèòü ìèð, çãîäà òà Áîæà áëà-
ãîäàòü. Áàæàþ, ùîá ùàñòÿ, òåïëî, ñâ³òëî ³ ëþ-
áîâ çàâæäè áóëè ñóïóòíèêàìè íà âàøîìó æèò-
òºâîìó øëÿõó! Õàé Ñâÿòà Òð³éöÿ íàäèõíå âñ³õ
íà äîáð³ ñïðàâè òà íàïîâíèòü ñåðöÿ ëþáîâ’þ
äî áëèæíüîãî. Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàþ
âñ³ì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîäàòíîãî íàòõíåí-
íÿ, òâîð÷èõ ñèë ³ ëþáîâ³. Õàé Ñâÿòà Òð³éöÿ
íàäèõàº, îñâÿ÷óº ³ áåðåæå êîæíîãî ç íàñ íà
øëÿõó ïðàâäè òà âçàºìîðîçóì³ííÿ.

Õî÷ó ïîáàæàòè óñ³ì íåáåñíèõ ³ çåìíèõ
áëàã, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ùåä-
ðî¿ Áîæåñòâåííî¿ äîïîìîãè â äóõîâíîìó ºä-
íàíí³, ïðàöþâàòè â ³ì’ÿ ïðîöâ³òàííÿ ³ ã³ä-
íîãî ìàéáóòíüîãî íàøîãî ì³ñòà, ÿêå îáåð³-
ãàº Áîã, ³ âñ³õ êèÿí.

Ç³ ñâÿòîì!
З пова ою,

Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий
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Óäàð 
ïî äîñòðîêîâèõ
âèáîðàõ
çðîáëåíî
Êîñòü ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ³ìåí³ Ãîðøåí³íà,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íà ñüîãîäí³
ìîæíà ãîâîðèòè
ïðî òå, ùî
“îðàíæèñòcüê³”
ñèëè âòðà÷àþòü
ïîïóëÿðí³ñòü ó
á³ëüøîñò³ ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè ³
íàâðÿä ÷è ìî-
æóòü ðîçðàõîâó-
âàòè íà âèñîê³
ðåçóëüòàòè íà
äîñòðîêîâèõ âè-
áîðàõ. Òîìó
ñóìí³âíî, ùî
ÿêàñü ³ç öèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë
íàñïðàâä³ ³í³ö³-
þâàòèìå äî-
ñòðîêîâ³ âèáîðè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. ßêùî,
çâ³ñíî, ö³ºþ ñèëîþ íå âèñòóïèòü Ñåêðåòà-
ð³àò Ïðåçèäåíòà. Êîæí³ äîñòðîêîâ³ âèáîðè
äåìîíñòðóþòü ùîðàç â³ä÷óòí³øó çäàòí³ñòü
ãëàâè äåðæàâè äî ð³øó÷èõ ³ íàâ³òü æîðñò-
êèõ ä³é. Ï³ñëÿ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â-2007
ðåéòèíã Ïðåçèäåíòà çð³ñ ç 8 % äî 15-òè.
Ï³ñëÿ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â 2008 ðîêó ðåé-
òèíã Ïðåçèäåíòà çð³ñ ç 8 %, äî ÿêèõ â³í
çíîâó âïàâ óçèìêó öüîãî ðîêó, äî 12 %. Òî-
ìó ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî òàêå ñòè-
ìóëþâàííÿ ðåéòèíãó ìîæå áóòè âèã³äíèì
îòî÷åííþ Ïðåçèäåíòà, áî ñàìå òàê äåìîí-
ñòðóº ð³øó÷³ñòü Â³êòîðà Þùåíêà, éîãî çäàò-
í³ñòü âïëèâàòè íà ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè â
Óêðà¿í³. Ïðîòå âñ³ ö³ ïðèïóùåííÿ º ëèøå
ïðèïóùåííÿìè.

Ðåàëüí³ñòü íàñïðàâä³ º òàêîþ, ùî, çã³äíî
ç ñîö³îëîã³÷íèìè äàíèìè, ÿê³ ïðîâîäèâ ³í-
ñòèòóò Ãîðøåí³íà, íàïðèêëàä, ó Õàðêîâ³,
Ìèõàéëó Äîáê³íó â Õàðêîâ³ íåìàº íàðàç³
àëüòåðíàòèâè. Íèí³øí³é ìåð, ÿêáè âèáîðè
â³äáóëèñÿ ñüîãîäí³, îòðèìàâ áè 23 %, à éî-
ãî íàéáëèæ÷èé ñóïåðíèê Âîëîäèìèð Øó-
ì³ëê³í çäîáóâ áè ëèøå ïðèáëèçíî 8 % ãî-
ëîñ³â. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íàáðàëà á 33,5 % ãî-
ëîñ³â, ó òîé ÷àñ ÿê ¿õí³é íàéáëèæ÷èé êîí-
êóðåíò — ÁÞÒ íàáðàâ áè ìåíøå 13 % ãî-
ëîñ³â.

Íàâðÿä ÷è ìîæíà çà òàêèõ îáñòàâèí ãî-
âîðèòè ïðî äîñòðîêîâ³ âèáîðè ó Õàðêîâ³.
Âîíè ìîæóòü áóòè ³í³ö³éîâàí³ õ³áà ùî ñà-
ìèì Äîáê³íèì, ùîá ðîçñòàâèòè âñ³ êðàï-
êè íàä “³” ³ ùîá í³ â êîãî íå áóëî ñïîêó-
ñè ïðîâîäèòè äîñòðîêîâ³ ïåðåâèáîðè ó íå-
çðó÷íèé äëÿ íüîãî ÷àñ. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ é ó Ëüâîâ³, äå ïîíàä 50 %
ïîïóëÿðíîñò³ ìàº ÷èííèé ìåð Àíäð³é Ñà-
äîâèé ³ íåìàº ðåàëüíî¿ îïîçèö³¿ äî Ñàäî-
âîãî.

Ó á³ëüøîñò³ ì³ñò Óêðà¿íè îïîçèö³ÿ í³ÿê
íå ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ, ³ ìåðè ïî÷óâàþòü-
ñÿ àáñîëþòíî â³ëüíèìè ó ñâî¿õ ä³ÿõ ³ íå â³ä-
÷óâàþòü ïîòðåáè îãëÿäàòèñÿ íà îïîçèö³þ.
Îïîçèö³ÿ æ ó á³ëüøîñò³ ì³ñò Óêðà¿íè º íà-
ñïðàâä³ îïåðåòêîâîþ. Âîíà º íåñåðéîçíîþ,
òîìó íå âàðòî î÷³êóâàòè íà ñåðéîçí³ çì³íè
ó îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Íà-
â³òü ÿêùî êîòðàñü ³ç ñåðéîçíèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë çíîâó äîìîæåòüñÿ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â.
Ïðîòå, ÿêùî îïîçèö³ÿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ º
îïåðåòêîâîþ, òî ÷è ³ñíóº íèí³ â Óêðà¿í³
ñïðàâæíÿ ïîë³òèêà? ß íå áà÷ó íå îïåðåòêî-
âî¿ ïîë³òèêè. Âñÿ âîíà ðàçîì íàãàäóº òàêèé
âåëèêèé óêðà¿íñüêèé âîäåâ³ëü. Çðåøòîþ,
óêðà¿íö³ ôîðìóâàëèñÿ ÿê íàö³ÿ ï³ä çíà÷íèì
âïëèâîì òåàòðó. Òåàòð íàñò³ëüêè ãëèáîêî
çàñ³â ó íàøèõ ïîë³òèêàõ, ùî á âîíè íå ðî-
áèëè, îäíàê ó íèõ âèõîäèòü âîäåâ³ëü ó ñòè-
ë³ Êàðïåíêà-Êàðîãî. Ñïîñòåðåæåííÿ ó ðå-
ã³îíàõ ñâ³ä÷àòü, ùî íàñïðàâä³ ðåçóëüòàòè êè-
¿âñüêèõ âèáîð³â í³ÿê íå âïëèíóëè íà ïîâå-
ä³íêó ì³ñöåâèõ ïîë³òèê³â ³ç ³íøèõ ì³ñò. ª
ñï³ëüí³ ïðîöåñè, º ïîä³áí³ òåíäåíö³¿, àëå
ïîë³òèêè é ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè íå êîðåëþ-
þòü ì³æ ñîáîþ, òîáòî âèáîðè ó Êèºâ³ íà-
ñïðàâä³ í³êîãî í³÷îìó íå íàâ÷èëè — öå ³ º
ïðè÷èíîþ îïåðåòêîâî¿ ïîâåä³íêè
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Êè¿â — ïðîòè ³íôëÿö³¿
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîðàäèâ Þë³¿ Òèìîøåíêî 
âçÿòèñÿ çà ðîçóì

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ óðÿäó ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïîâ³-
äîìèëà, ùî 18 ÷åðâíÿ õî÷å çàñëóõàòè
çâ³òè ãîë³â ê³ëüêîõ îáëàñòåé òà ì³ñòà
Êèºâà ïðî ³íôëÿö³éíó ñèòóàö³þ â öèõ
ðåã³îíàõ. Íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, ãóáåðíàòî-
ðè ïîãàíî áîðþòüñÿ ç ³íôëÿö³ºþ. Âîä-
íî÷àñ, âëàñíà ðîáîòà âèêëèêàº ó ãëàâè
Êàáì³íó âèíÿòêîâî ñõâàëüí³ â³äãóêè.
Òàê, Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàãîëîñèëà, ùî
çà îñòàíí³ ï’ÿòü ì³ñÿö³â òåìïè çðîñòàí-
íÿ ðåàëüíèõ äîõîä³â íàñåëåííÿ çá³ëü-
øèëèñÿ âäâ³÷³. Íà ¿¿ äóìêó, â Óêðà¿í³
ñòð³ìêî çðîñòàº ïðîìèñëîâå âèðîáíèö-
òâî òà ð³âåíü ³íâåñòèö³é â åêîíîì³êó.
Óðÿä òàêîæ çàïåâíèâ, ùî ð³÷íà ³íôëÿ-
ö³ÿ ç-ïîíàä 30-òè â³äñîòê³â, ÿê³ êðà¿íà
ìàº íèí³, çíèçèëàñÿ äî 15,3.

Ïðîòå ãóáåðíàòîðè, íà ÿêèõ ó Êàáì³-
í³ íàìàãàþòüñÿ ïåðåêëàñòè â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà ïðîâàëè ó ðîáîò³ óðÿäó, äî Þë³¿
Òèìîøåíêî ¿õàòè íå ïîñï³øàþòü òà ðà-
äÿòü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â íàðåøò³ ïî÷à-
òè âæèâàòè ð³øó÷èõ çàõîä³â, àáè ïðè-
áîðêàòè ö³íè ó êðà¿í³. À íå áîðîòèñÿ ç
³íôëÿö³ºþ òà çðîñòàííÿì ö³í çà äîïî-
ìîãîþ ïðåñ-êîíôåðåíö³é ³ çâ³ò³â. Çîê-
ðåìà íà öüîìó â÷îðà íàãîëîñèâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. “Óðÿä ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ìà-
þòü çðîçóì³òè, ùî ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿìè
òà ïîðîæí³ìè çàÿâàìè ñòðèìàòè çðîñ-
òàííÿ ö³í íåìîæëèâî. Â êðà¿í³ ñêëàëà-
ñÿ òàêà ñèòóàö³ÿ, êîëè çà ïîë³òè÷íèìè
³íòðèãàìè òà áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòþ âèñî-
êèõ ÷èíîâíèê³â çàáóòî ïðîñòîãî óêðà-
¿íöÿ ç éîãî íàãàëüíèìè ïðîáëåìàìè”,—
ïåðåêîíàíèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Çà éîãî

ñëîâàìè, â³í íåîäíîðàçîâî çàïðîøóâàâ
ïàí³ Òèìîøåíêî íà ñï³ëüíèé ïðÿìèé
åô³ð áóäü-ÿêîãî çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî
òåëåêàíàëó äëÿ òîãî, ùîá âîíà íàðåø-
ò³ â³äïîâ³ëà ïåðåä êèÿíàìè ³ âñ³ºþ
Óêðà¿íîþ, ÿêèì ÷èíîì âîíà çáèðàºòü-
ñÿ ïðèáîðêàòè çðîñòàííÿ ö³í ó äåðæà-

â³. “Ãëàâà óðÿäó äîñ³ í³ÿê íå çðåàãóâà-
ëà íà öå çàïðîøåííÿ, íàòîì³ñòü íà áþ-
ðîêðàòè÷íèõ çàñ³äàííÿõ Êàáì³íó âîíà
íàìàãàºòüñÿ ïåðåêëàñòè â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà çðîñòàííÿ ö³í òà ³íôëÿö³éí³
ïðîöåñè â êðà¿í³ íà ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Àëå, íà â³äì³íó â³ä Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â, êè¿âñüêà âëàäà ðåàëüíî ðîç-
â’ÿçóº ïðîáëåìè, âæèâàº ïåðøî÷åðãîâèõ
çàõîä³â ùîäî í³âåëþâàííÿ íàñë³äê³â ïî-
äîðîæ÷àííÿ ïðîäóêò³â ïåðøî¿ ïîòðåáè
òà çàõèñòó ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí. Óæå
íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè íà ðîç-
ãëÿä äåïóòàòàì ïðåäñòàâëÿòü ö³ëèé êîì-
ïëåêñ ïðîïîçèö³é ùîäî âèð³øåííÿ íà-
ãàëüíèõ ïèòàíü”,— íàãîëîñèâ ìåð Êè-
ºâà. Â³í òàêîæ çàêëèêàâ ôðàêö³þ ÁÞÒ
ó Êè¿âðàä³ âêëþ÷èòèñÿ â ðîáîòó ùîäî
çàõèñòó êèÿí â³ä íàñë³äê³â çðîñòàííÿ
ö³í. “Ìè âñ³ ìàºìî êåðóâàòèñÿ îäíèì
ïðèíöèïîì: Êè¿â — áåç ïîë³òèêè! Êè-
¿â — ïðîòè ³íôëÿö³¿!” — çàÿâèâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé
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І ор БУРКОВСЬКИЙ,
дире тор Інстит т е ономічних досліджень та політичних онс льтацій:
— Цьо о літа завдя и перспе тиві арно о врожаю інфляція може за альм ватися.

Але не треба заб вати, що ціни вже зросли. Треба врахов вати та ож ф ндаменталь-
ніші фа тори, я і знаходяться поза межами вплив ряд . Серед них можливість різ-
о о підвищення тарифів на пальне світі. До то о ж світова фінансова риза спри-
чинила подорожчання запозичень для раїнсь их бан ів. Це, своєю чер ою, обме-
ж є їхню здатність запровадж вати ширше редит вання вітчизняно о бізнес . Три-
вожною на цьом тлі є сит ація із цінами на аз. Адже ніхто не може спро ноз вати:
я ими вони б д ть на це півріччя чи на четвертий вартал. Я що для нинішньої вла-
ди боротьба з інфляцією є не просто де ларацією, то ряд б де зм шений вдатися
до непоп лярних рішень. Насамперед це стос ється недофінанс вання соціальних бю-
джетних про рам. Тобто перерах но пенсій та інших виплат треба від ласти до ра-
щих часів.

Оле сій ПЛОТНІКОВ,
член парламентсь о о омітет з питань е ономічної політи и:
— Оптимізм Юлії Тимошен о щодо зростання темпів е ономі и та реальних доходів

населення має трохи дивний ви ляд, врахов ючи алоп вання інфляції в У раїні. Це див-
но для прем’єра, отра має щодня д мати про те, що відб вається з півельною спро-
можністю населення, з доходами та цінами. Мати задоволення лише від збільшення ін-
вестицій є та им же нонсенсом, я і б ти задоволеним не станом ор анізм в цілом , а
лише одно о пальця на нозі чи р ці. Національна е ономі а — єдиний ор анізм, і роз-
лядати її с ладові по частинах неможливо. Я не поділяю оптимізм рядовців щодо зни-
ження інфляції. Нині спостері ається лише сезонне зниження цін. І ряд фа тично “пли-
ве на хвилі” цієї сезонної динамі и.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий за ли ав
ряд боротися з інфляцією та зростанням цін не за допомо ою
прес- онференцій і звітів, а нарешті розпочати вживати ріш чих
заходів щодо прибор ання цін раїні. Заява прол нала після
то о, я серед під час засідання Кабінет Міністрів Юлія Тимо-
шен о звин ватила бернаторів областей неспроможності боро-
тися з інфляцією. Уряд нама ається пере ласти власні прорах н и
в е ономічній політиці на місцев влад . Проте Леонід
Черновець ий запровадив принцип “Київ без політи и! Київ проти
інфляції .

До и Юлія Тимошен о займалася иївсь ими виборами, прості ромадяни потерпали від не онтрольовано о зростання цін
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Âàñèëü ÃÎÐÁÀËÜ: “ß — çà ãóìîð
ó ïîë³òèö³”
Ë³äåð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ðîçïîâ³â ïðî ñâî¿ âðàæåííÿ
â³ä ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â
За рез льтатами виборів
Києві Партія ре іонів опи-
нилася серед тих політич-
них сил, я і представлені
новій Київраді. Голова

Київсь о о осеред партії
Василь Горбаль розповів
"Хрещати " про най-
ближчі плани деп татсь ої
фра ції, ратором я ої
він є, та о реслив шляхи
дося нення політичної
зла оди в столиці. Пан
Горбаль відвід ватиме за-
сідання Київради і отовий
нести особист відпові-
дальність за всіх деп та-
тів, я і пройшли за спис-
ом партії.

— ßê âè îö³íþºòå äîñòðîêîâó
âèáîð÷ó êàìïàí³þ ó Êèºâ³? ßê³ íà-
ñë³äêè âîíà ìîæå ìàòè äëÿ Êèºâà
òà Óêðà¿íè?

— Íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, ö³ âè-
áîðè ñòàëè íåáåçïå÷íèì ïðåöå-
äåíòîì äëÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, êîëè âèáîðè â òîìó ÷è ³í-
øîìó ðåã³îí³ ìîæóòü áóòè ïðî-
ãîëîøåí³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ áåç
íàëåæíî¿ àðãóìåíòàö³¿ òà ïðàâî-
âèõ ï³äñòàâ. Ðåçóëüòàòè æ âèáî-
ð³â ïîêàçàëè, ùî ¿õí³ ³í³ö³àòîðè
ïðîãðàëè. Òîìó ç îãëÿäó íà ïåð-
ñïåêòèâó ïðîâåäåííÿ äîñòðîêî-
âèõ âèáîð³â ó áóäü-ÿêîìó ³íøî-
ìó ì³ñò³, Êè¿â ñòàâ “ïåðøèì ³
îñòàíí³ì” ðåã³îíîì, äå âäàëèñÿ
äî òàêîãî åêñïåðèìåíòó. Íà æàëü,
âèáîðè íå ðîçâ’ÿçàëè òèõ ïðîá-
ëåì, ïðî ÿê³ ãîâîðèëè ìàéæå âñ³
ó÷àñíèêè âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ — öå
çì³íà ñèñòåìè âèáîð³â, ç ïðîïîð-
ö³éíî¿ íà çì³øàíó àáî ³íøó. Íå
âàðòî é ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ñòà-
ëèñÿ ÿê³ñü ñèñòåìí³ çì³íè. Òèì
á³ëüøå íå â³äáóëîñÿ òîãî, ïðî ùî
ïèñàëè íà ðåêëàìíèõ ùèòàõ, —
“ïåðåçàâàíòàæåííÿ êè¿âñüêî¿
âëàäè”. Äëÿ êîæíîãî ìåøêàíöÿ
Êèºâà ì³ñöåâà âëàäà — öå íå ëè-
øå ì³ñüêà, à é ðàéîííà âëàäà. À
îñê³ëüêè ðàéîííà âëàäà íå çì³íè-
ëàñÿ — òî ãîâîðèòè ïðî “ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ” íå äîâîäèòüñÿ.

— ×îìó, íà âàø ïîãëÿä, íå áó-
ëî çàêîíîäàâ÷î çì³íåíî ñèñòåìó
âèáîð³â äî îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè,
ÿê äåêëàðóâàëè ³í³ö³àòîðè öèõ âè-
áîð³â?

— ²í³ö³àòîðè âèáîð³â äóæå ïî-
ñï³øàëè. Éøëîñÿ íå ïðî ñèñòåì-
íó äèñêóñ³þ ç òî÷êè çîðó âäîñêî-
íàëåííÿ ñèñòåìè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, à ïðî ïåâíó ñïðîáó
çì³íèòè îäíå ïð³çâèùå íà ³íøå
áåç ÿêèõîñü ñèñòåìíèõ çì³í. Âî-
÷åâèäü, âèáîðè çàñâ³ä÷èëè íåäîñ-
êîíàë³ñòü çàêîíîäàâñòâà. Íàïðè-
êëàä, ç òî÷êè çîðó ôîðìóâàííÿ
âèáîð÷èõ ôîíä³â. Íèí³ âñ³ êàí-
äèäàòè îïóáë³êóâàëè ñâî¿ âèòðà-
òè, ³ ìàþòü âîíè íàäçâè÷àéíî êó-
ìåäíèé âèãëÿä. Óñ³ áà÷èëè, ÿê öÿ
êàìïàí³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ç òî÷êè çî-
ðó âèêîðèñòàííÿ ðåêëàìíèõ íî-
ñ³¿â, à íàòîì³ñòü ó çâ³òàõ äåÿêèõ
êàíäèäàò³â íàâ³òü íåìàº ãðàôè
“âèòðàòè íà çîâí³øíþ ðåêëàìó”.
ß âæå íå êàæó ïðî ôàêòè ï³äêó-

ïó âèáîðö³â, ÿê³ ñòàëè ìàñîâèìè
ï³ä ÷àñ ö³º¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿.
Âîíè òàêîæ ïîòðåáóþòü àíàë³çó
íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ç ìåòîþ
ñòâîðåííÿ ïåâíèõ íîðìàòèâíèõ
ïåðåïîí ùîäî íåäîïóùåííÿ âè-
êîðèñòàííÿ òàêèõ òåõíîëîã³é íà-
äàë³.

— Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ãîòîâà ï³äòðè-
ìàòè çì³íó ñèñòåìè âèáîð³â äî îð-
ãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè?

— Çâè÷àéíî. Â òîìó æ Êèºâ³
ÿê³ñíèé ð³âåíü ðàéîííèõ ðàä
çíà÷íî íèæ÷èé ïîð³âíÿíî ç òè-
ìè ÷àñàìè, êîëè äåïóòàò³â îáè-
ðàëè çà ìàæîðèòàðíîþ ñèñòåìîþ.
Õî÷à Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïðèä³ëÿëà
íàëåæíó óâàãó äîáîðó ëþäåé, íà
â³äì³íó â³ä äåÿêèõ íàøèõ êîëåã.
Àëå ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî
ðàéîíí³ ðàäè — öå ïåâíà ðàéîí-
íà åë³òà, ïî÷èíàþ÷è ç äèðåêòî-
ð³â øê³ë ³ çàê³í÷óþ÷è ãîëîâíèìè
ë³êàðÿìè òèõ ÷è ³íøèõ ë³êàðåíü.
Öå ëþäè, ÿê³ æèâóòü ðîçâèòêîì
ðàéîííî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ðîçó-
ì³þòü ïðîáëåìè ðàéîíó. Íà æàëü,
íèí³ — öå ïåðåâàæíî âèïàäêîâ³
ëþäè.

— Íàñê³ëüêè âè çàäîâîëåí³ ðå-
çóëüòàòîì, ÿêèé çäîáóëà Ïàðò³ÿ
ðåã³îí³â íà äîñòðîêîâèõ âèáîðàõ?

— Çðîçóì³ëî, ùî êîæåí êåð³â-
íèê ì³ñöåâî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê ³
êîæíà ïîë³òè÷íà ñèëà, î÷³êóâàëè
³ õîò³ëè á îòðèìàòè á³ëüøå. Ìîæ-
ëèâî, ïîìèëêîþ áóëî òå, ùî ìè
äî îñòàííüîãî çâåðòàëè óâàãó êè-
ÿí íà íåïðàâîì³ðí³ñòü ö³º¿ âè-
áîð÷î¿ êàìïàí³¿. Öå, âî÷åâèäü,
áóâ õèáíèé êðîê ç òî÷êè çîðó ìî-
á³ë³çàö³¿ âëàñíîãî åëåêòîðàòó, àëå
ïðàâèëüíèé ç òî÷êè çîðó ïîäàëü-
øèõ ïîë³òè÷íèõ ïåðñïåêòèâ. Ç ³í-
øîãî áîêó, ñàìó êàìïàí³þ âåëè
ó ôîðìàò³ â³äâåðòîãî ïðîòèñòî-
ÿííÿ ïî ë³í³¿ ×åðíîâåöüêèé —
àíòè×åðíîâåöüêèé ³, ÿêùî ñïî-
÷àòêó âîíà íàãàäóâàëà ïðîòèñòî-
ÿííÿ ì³æ ×åðíîâåöüêèì ³ Êëè÷-
êîì, òî â îñòàíí³ äí³ ðîçâèâàëà-
ñÿ âæå âèíÿòêîâî ÿê ïðîòèñòî-
ÿííÿ ×åðíîâåöüêèé — Òèìîøåí-
êî. Âñ³ ðåøòà ó÷àñíèê³â, ùî âè-
ïàäàëè ç öüîãî ôîðìàòó, áóëè
çàéâèìè.

— Ïîïðè òå, ùî âàì íå âäàëîñÿ
ñòàòè ìåðîì Êèºâà, åêñïåðòè îä-
íîãîëîñíî âèçíàëè âàñ ïåðåìîæ-
öåì ó æàíð³ ïàíòîì³ìè. Ùî ñïî-
íóêàëî âàñ ³òè äî êè¿âñüêîãî âè-
áîðöÿ ñàìå ç òàêèì ðåêëàìíèì ðî-
ëèêîì?

— ß ðîçãëÿäàâ öþ êàìïàí³þ ÿê
äåùî àáñóðäíó ç òî÷êè çîðó ¿¿ ³í³-
ö³àö³¿ é òîãî, ÿê ¿¿ ïðîâîäèëè. ßê-
ùî ç³áðàòè ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè
ð³çíèõ êàíäèäàò³â â³ä ð³çíèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë, òî äîñèòü ÷àñòî âî-
íè â³äð³çíÿëèñÿ ëèøå çà ïð³çâè-
ùåì, êîëüîðàìè ³ øðèôòîì. Óñå
ðåøòà áóëî ïðàêòè÷íî îäíàêîâå.
Ìàáóòü, öèì ïîÿñíþºòüñÿ ³ äåÿêà
ïàñèâí³ñòü êèÿí ùîäî öèõ âèáî-
ð³â. ß îñîáèñòî çàïðîïîíóâàâ
âèñì³ÿòè ïåâí³ âèáîð÷³ ãàñëà.
Âèñì³ÿòè ¿õíþ àáñóðäí³ñòü. Ïåð-
øèì áóëî ãàñëî “Êèºâó ïîòð³áåí
ñèëüíèé ìåð”. ß ñêàçàâ, ùî íà
çàâòðà Êèºâó áóäå ïîòð³áåí ðî-
çóìíèé ìåð. Êîëè öþ òåìó âèð³-
øèëè ïðîäîâæèòè, òî âñå ïåðå-
òâîðèëîñÿ íà ñâîºð³äíèé “òåàòð

àáñóðäó”. Òîìó çàõîò³ëîñÿ âíåñ-
òè â öþ êàìïàí³þ ïåâíèé ìîìåíò
ãóìîðó. Ó íàñ â ïîë³òèö³ áàãàòî
ïîë³òè÷íîãî õàìñòâà, à îñü ãóìî-
ðó áðàêóº. ß — çà ãóìîð ó ïîë³-
òèö³. Òèì á³ëüøå, ãóìîð — îäíà
ç âèçíà÷àëüíèõ ðèñ óêðà¿íö³â.

— Ïîçèòèâ ó âàø³é àã³òàö³¿ â³ä-
çíà÷àþòü óñ³. Îäíàê, ÿê áóòè ç
òèì, ùî ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
êèÿíè “îá³éìàëè” îäíèõ êàíäèäà-
ò³â äî ì³ñüêðàäè, à ðåàëüíî ôðàê-
ö³ÿ ÏÐ ñêëàäàºòüñÿ ³ç ³íøèõ?

— Ðîëèê ³ ï³ñíÿ “Îá³éìè” íå
áóëè âèáîð÷èìè ãàñëàìè Ïàðò³¿
ðåã³îí³â ÷è ìî¿ìè îñîáèñòî.
Ñêëàäîâî¿ êàìïàí³¿ — òàê. Âè ïî-
ì³òèëè, ùî òàì íå áóëî ïàðò³é-
íî¿ ñèìâîë³êè. Ìîæëèâî, íàøà
àã³òàö³éíà êàìïàí³ÿ íå áóëà äóæå
îð³ºíòîâàíà íà ðåçóëüòàò ³ç îãëÿ-
äó íà áðàê ÷àñó. Àëå âîíà ñòàëà
÷è íå ºäèíèì ïîçèòèâíèì ìî-
ìåíòîì ó öèõ ïåðåãîíàõ. Áî ñà-
ìà êàìïàí³ÿ ÷àñîì íàãàäóâàëà
“ïîõîäè êàðàëüíèõ çàãîí³â äî
Êè¿âðàäè”. Âñå çâîäèëîñÿ äî:
“Ìè çíèùèìî, ìè ïðèéäåìî, ìè
âèêèíåìî”. À ìè âíåñëè â êàì-
ïàí³þ òåïëîòó òà ùèð³ñòü.

Ùî æ äî Êè¿âðàäè, ÿ áðàòèìó
ó÷àñòü ó ¿¿ çàñ³äàííÿõ — çàêîíî-
äàâñòâî öüîãî íå çàáîðîíÿº. Ïðî-
òÿãîì ðîáîòè ìèíóëîãî ñêëèêàí-
íÿ íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè áó-
ëè ïðèñóòí³ íà çàñ³äàííÿõ ì³ñü-
êî¿ ðàäè Êèºâà.

— ×è íå áî¿òåñÿ îïèíèòèñÿ â ñè-
òóàö³¿, â ÿêó ïîòðàïèâ Ìèêîëà Êà-
òåðèí÷óê?

— Áóäü-ÿê³ ðîçêîëè òà ðóõè íå-
ìîæëèâ³ äëÿ ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â ó áóäü-ÿêîìó ç ðåã³îí³â,
çîêðåìà — ³ â ñòîëèö³. ß áðàòè-
ìó àêòèâíó ó÷àñòü ó ñåñ³ÿõ Êè¿â-
ðàäè. Ìîæëèâî, ÿêáè ïàí Êàòå-
ðèí÷óê áóâ ïðèñóòí³é ó ñåñ³éí³é
çàë³ ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ö³º¿ ñèòó-
àö³¿ é íå âèíèêëî á. Ìåí³ ñêëàä-

íî ÿêîñü êîìåíòóâàòè. Áî âñå öå
áóëî êóìåäíî é àáñóðäíî.

— Ôðàêö³ÿ âàøî¿ ïàðò³¿ ó Êè¿â-
ðàä³ ï³äòðèìàëà êàíäèäàòóðó Îëå-
ñÿ Äîâãîãî íà ïîñàäó ñåêðåòàðÿ.
×è îçíà÷àº öå, ùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
ãîòîâà ïðàöþâàòè ó ñêëàä³ á³ëüøî-
ñò³?

— Íèí³ íåìàº ïîòðåáè ãîâîðè-
òè ïðî ôîðìóâàííÿ ÿêî¿ñü á³ëü-
øîñò³ â Êè¿âðàä³. Íå òðåáà ä³ëè-
òè ñåñ³éíó çàëó íà á³ëüø³ñòü ÷è
ìåíø³ñòü. Ïåâí³ ïîë³òè÷í³ ñèëè
âñòèãëè ïðîãîëîñèòè, ùî âîíè
çíàõîäÿòüñÿ â îïîçèö³¿. Àëå äî êî-
ãî? Âè æ ðîçóì³ºòå, ùî ïðîöåñ
âèñóíåííÿ ºäèíîãî êàíäèäàòà íà
ïîñàäó ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè â³ä
“äåìîêðàòè÷íèõ ñèë” íàãàäóâàâ
áè ïðîöåñ ïîøóêó íèìè ºäèíîãî
êàíäèäàòà íà ïîñàäó ìåðà. ßê íå
áóëî ºäèíîãî êàíäèäàòà, òàê íå
áóëî á éîãî ³ íà ïîñàäó ñåêðåòà-
ðÿ. Ïðîöåñ áóâ áè áåçðåçóëüòàò-
íèì. Òîìó ìè ï³äòðèìàëè êàíäè-
äàòóðó, ÿêó çàïðîïîíóâàâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé, ùîá íå ïåðåøêî-
äæàòè ðîáîò³ Êè¿âðàäè, à éòè äà-
ë³. Òèì á³ëüøå — âñ³õ ö³êàâëÿòü
ïîäàëüø³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè.

— ßê³ ïåðøî÷åðãîâ³ êðîêè íà ïî-
ðÿäêó äåííîìó Êè¿âðàäè?

— Ï³ä ÷àñ ìî¿õ îñîáèñòèõ çó-
ñòð³÷åé ³ç âèáîðöÿìè áóëî ç³áðà-
íî ïåâíó ÷àñòèíó çâåðíåíü ³ç ïðè-
âîäó “êîíôë³êòíèõ” çàáóäîâ ó
ì³ñò³ Êèºâ³, é íàìè âæå ï³äãîòîâ-
ëåíèé ðÿä ïðîåêò³â ð³øåíü. Ìè ¿õ
ïðåçåíòóºìî ó Êè¿âðàä³ äëÿ îáãî-
âîðåííÿ ³, ñïîä³âàþñü, ¿õ íåãàé-
íî óõâàëÿòü. Íàðàç³, ùå äî îñåí³,
áóäåìî ³í³ö³þâàòè ïåâí³ ð³øåííÿ
ó Êè¿âðàä³ ³ ùîäî âèíåñåííÿ ³ã-
ðîâèõ àâòîìàò³â ïîçà ìåæ³ Êèºâà.
Ì³ñöåâà ðàäà Ôàñòîâà âæå òàêå
ð³øåííÿ óõâàëèëà. ßêùî êîæåí
ðåã³îí íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ ðàä ïðî-
òÿãîì ðîêó óõâàëþâàòèìå òàê³ æ
ð³øåííÿ, ÿê ó Ôàñòîâ³ — öå ïðî-

êîòèòüñÿ ïî âñ³é êðà¿í³. Òîä³ Âåð-
õîâí³é Ðàä³ çàëèøèòüñÿ ëèøå
óõâàëèòè â³äïîâ³äíå çàêîíîäàâ÷å
ð³øåííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî ìè ïåðåé-
äåìî äî äèñêóñ³¿ ïðî òå, ÿê öèâ³-
ë³çîâàíî âåñòè ³ãðîâèé á³çíåñ, ÿê
ñòâîðèòè ïåâí³ ñïåö³àëüí³ ³ãðîâ³
çîíè â Êðèìó, â Îäåñ³ — òàì, äå
öå âèïðàâäàíî. Ùîá ó íàñ ³ åêî-
íîì³÷íèé åôåêò ÿêèéñü áóâ, ³ ùîá
çìåíøèòè íåãàòèâí³ ñîö³àëüí³ íà-
ñë³äêè â³ä òàêîãî á³çíåñó.

— Óâàãó áàãàòüîõ àíàë³òèê³â
ïðèâåðíóëà ó âàø³é ïðîãðàì³ íîâà-
òîðñüêà ïîçèö³ÿ ùîäî çàïðîâà-
äæåííÿ áåçîïëàòíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ
âèïóñêíèê³â êè¿âñüêèõ øê³ë ó ÂÍÇ
Êèºâà. ßêèé ìåõàí³çì ¿¿ ðåàë³çà-
ö³¿?

— Öþ ³í³ö³àòèâó îáãîâîðþâàëè
äîñèòü äàâíî ð³çí³ ôàõ³âö³ ç òî÷-
êè çîðó ðîçâèòêó ñòîëè÷íî¿ îñâ³-
òè. Ìè áóëè ñâ³äîì³ òîãî, ùî ó
ñòîëèö³ ³ñíóâàëè ïðîêè¿âñüê³ íà-
ñòðî¿: ùîñü çðîáèòè äëÿ êîð³í-
íèõ êèÿí. Äåÿê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè
“âîþâàëè” ñóòî â òàêîìó íàïðÿì-
êó. Òîìó ³ ìè, íå ñêàæó, ùî ïî-
âòîðþþ÷è öþ ðèòîðèêó, àëå çà-
ïðîïîíóâàëè ³äåþ ìîæëèâîñò³
áåçîïëàòíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ êè-
ÿí-âèïóñêíèê³â ó òîìó ÷è ³íøî-
ìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.
Â äàíîìó âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî
ìàéæå 20 òèñÿ÷ âèïóñêíèê³â. ßê
íà ìåíå, öå íåâåëèê³ êîøòè â áþ-
äæåò³ — 300 — 350 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Ìèíå öüîãîð³÷íà âñòóïíà
êàìïàí³ÿ, ³ òîä³ ìîæíà áóäå ïðî-
òÿãîì ðîêó âèðîáèòè êðèòåð³¿ íà-
äàííÿ êèÿíàì ìàòåð³àëüíî¿ äîïî-
ìîãè, ùîá òàëàíîâèò³ ä³òè — âè-
ïóñêíèêè êè¿âñüêèõ øê³ë — ìîã-
ëè âñòóïàòè äî òîãî ÂÍÇ, äå âî-
íè ïðàãíóòü íàâ÷àòèñÿ. À íå òó-
äè, êóäè ¿ì äîçâîëÿþòü âñòóïàòè
ñòàòêè ¿õí³õ áàòüê³â

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”
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Ïîâ³òðÿ ó Êèºâ³ ñòàëî ÷èñò³øèì
Çà ïîã³ðøåííÿ ñòîëè÷íî¿ åêîëîã³¿ ïëàòèòèìóòü ïåðåâ³çíèêè

Óæå ìàéæå äâà òèæí³ êèÿíè çà-
â÷àñíî âñòèãàþòü ïðè¿çäèòè
âðàíö³ íà ðîáîòó. Ëþäè äîñ³ íå
ìîæóòü çâèêíóòè, ùî äîðîãîþ
âîíè íå ïîòðàïëÿþòü ó çàòîðè.
Çìåíøåííÿ ïðîáîê ó ì³ñò³ — ð³÷
î÷åâèäíà. Ïðîòå çàáîðîíà ïðî¿ç-
äó ì³ñòîì âàíòàæíîãî òðàíñïîð-
òó âäåíü äàëà ùå îäèí ³ ÷è íå
íàéâàãîì³øèé ðåçóëüòàò — ó Êè-
ºâ³ ÷èñò³øàº ïîâ³òðÿ. Òàê³ çì³íè
çàô³êñóâàëè ïðèëàäè.

Íà ñüîãîäí³ ìîí³òîðèíã àòìî-
ñôåðíîãî ïîâ³òðÿ çä³éñíþº
Öåíòðàëüíà ãåîô³çè÷íà îáñåð-
âàòîð³ÿ òà ñàíåï³äåìñëóæáà Êè-
ºâà. Ìóí³öèïàëüíà ñèñòåìà îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà â³äñòåæóº ÿê³ñòü ïîâ³òðÿ
êîæí³ 20 õâèëèí ö³ëîäîáîâî.
Ìîäåðí³çîâàí³ ïîñòè ñïîñòåðå-
æåííÿ ïðàöþþòü íà âóëèöÿõ Ðå-
âóöüêîãî òà Ïîïóäðåíêà, íà
Áåññàðàáñüê³é ïëîù³ òà ïëîù³

Ïåðåìîãè. Íåçàáàðîì òàêó ñèñ-
òåìó ïëàíóþòü âñòàíîâèòè íà
Òðîºùèí³.

Íà ïëîù³ Ïåðåìîãè ðîçì³ñòè-
ëè òàêîæ ³ ñïåö³àëüíèé ãàçîàíà-
ë³çàòîð. Â³í ïðàöþº íà ñîíÿ÷í³é
áàòàðå¿ ³ â³äñòåæóº, ÿê íà ïîâ³ò-
ðÿ âïëèâàº òðàíñïîðòíèé ïîò³ê.
Àíàëîã³÷íèé ïðèëàä ç’ÿâèòüñÿ
ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³. Ì³ñüêà âëàäà ïî-
äáàº, ùîá ñòàí äîâê³ëëÿ íå øêî-
äèâ çäîðîâ’þ êèÿí. “Ìè ñòàâè-
ìî çàâäàííÿ ðîçøèðèòè ñèñòåìó
ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì ïîâ³ò-
ðÿ, à â ïåðñïåêòèâ³ — ³ âîäíèõ
îá’ºêò³â, ³ íàñàìïåðåä Äí³ïðà.
Êð³ì òîãî, ðîçðîáèìî ðåãëàìåíò
ñï³âïðàö³ ñëóæá íàãëÿäó, ùîá îò-
ðèìóâàòè ö³ë³ñíó êàðòèíó ñòàíó
äîâê³ëëÿ Êèºâà ³ îïåðàòèâíî ðå-
àãóâàòè”,— ïîä³ëèâñÿ ïëàíàìè
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ.

Êîøòè íà ïîêðàùåííÿ åêîëî-
ã³¿ ÷àñòêîâî íàä³éäóòü ³ â³ä îñ-
íîâíèõ çàáðóäíþâà÷³â. ßê óæå
ïèñàâ “Õðåùàòèê”, â ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ çà ïðî¿çä ì³ñòîì
âëàñíèêè âàíòàæíîãî òðàíñïîð-
òó ìóñÿòü çàïëàòèòè ÷èìàëó ñó-
ìó. Ïðî áóä³âíèöòâî ïóíêò³â
ïëàòíîãî ïðî¿çäó âàíòàæíîãî

òðàíñïîðòó ï³äïèñàâ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Ó íàñòóïíîìó ðîö³ ïî÷íóòü
áóäóâàòè â³ñ³ì òàêèõ îá’ºêò³â.
ßêùî ïðî¿õàòè òðåáà íàãàëüíî,
âîä³é çà¿æäæàòèìå íà ïðîïóñê-
íèé ïóíêò, ñïëà÷óâàòèìå ãðîøè-
ìà ÷è áåçãîò³âêîâî ³ çìîæå ¿õàòè
ó ì³ñòî âäåíü. Ðóõ âàíòàæ³âêè

â³äñòåæóâàòèìå êîìï’þòåðíà
ñèñòåìà, à ïðàö³âíèêè ÄÀ² áó-
äóòü ïîïåðåäæåí³, ùî ìàøèíà
îòðèìàëà äîçâ³ë. Òàêèé ºâðîïåé-
ñüêèé çàõ³ä äîçâîëèòü âëàñíèêàì
âàíòàæ³â íå çàòÿãóâàòè ç äîñòàâ-
êîþ, àëå çà íåòåðïëÿ÷êó òà çà-
áðóäíåííÿ åêîëîã³¿ ¿ì äîâåäåòü-
ñÿ âèêëàñòè ïåâíó ñóìó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Після заборони денно о в'їзд вантажіво до столиці
прилади почали фі с вати пост пове очищення повіт-
ря. Місь а система на ляд аналіз є йо о с лад ож-
них 20 хвилин. Нові п н ти спостереження за дов іл-
лям незабаром з'являться на Троєщині на Мос овсь ій
площі. По ращ вати е оло ію столиці план ють за ра-
х но перевізни ів. За словами першо о заст пни а
олови КМДА Дениса Басса, наст пном році поб д -
ють вісім платних проп с них п н тів для проїзд ван-
тажіво містом денний час разі на альної потреби.

Наст пно о ро в’їзд вантажіво столицю онтролюватим ть же через п н ти платно о проп с
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Îëåêñàíäð ÆÎÂÍ²Ð: “Ìè ãîòîâ³ äî ñï³âïðàö³ 
ç óñ³ìà îõî÷èìè âêëàñòè êîøòè 
â ªâðî-2012”

— Ñêàæ³òü, áóäü-ëàñêà, âàø öåíòð ñòâî-
ðåíî ñïåö³àëüíî äî ªâðî-2012?

— Äî ªâðî â Óêðà¿í³ ñòâîðåíî Íàö³î-
íàëüíå àãåíòñòâî ç ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíà-
òó ªâðîïè ç ôóòáîëó. Ìè æ ³ñíóºìî â äåð-
æàâ³ ç 2004 ðîêó ïðè Êîì³òåò³ äåðæàâíèõ
³íâåñòèö³é òà ³ííîâàö³é. Òîáòî ìè íå ïðè-
âàòíà, ÿê äåõòî ãàäàº, à äåðæàâíà ñòðóêòó-
ðà. Ùîäî áåçïîñåðåäíüî ï³äãîòîâêè äî ªâ-
ðî, òî öèì íàñàìïåðåä ïåðåéìàºòüñÿ êî-
îðäèíàö³éíà ðàäà. Ìè æ ãîòîâ³ äî ñï³âïðà-
ö³, íàäàâàòè òà ãîòóâàòè ïîòð³áíó ³íôîð-
ìàö³þ, çàëó÷àòè äî ðîáîòè ³íâåñòîð³â. Àëå
íàñàìïåðåä ìàºìî îòðèìàòè êîíêðåòíå
çàâäàííÿ â³ä Íàöàãåíòñòâà.

— Ó ÷îìó ïîëÿãàº âàøà ä³ÿëüí³ñòü?
— Íàñàìïåðåä âîíà ñïðÿìîâàíà íà ³í-

ôîðìóâàííÿ ³íâåñòîðà, òîáòî ðîçïîâ³äü
ïðî ò³ ä³ëÿíêè, ïðîåêòè, îá’ºêòè, ÿê³ ìè
âèñâ³òëþºìî íà ñâîºìó ñàéò³ ÷è â ³íôîð-
ìàö³éíèõ áþëåòåíÿõ. Ä³ÿëüí³ñòü íàøîãî
öåíòðó ñïðÿìîâàíà íà çàëó÷åííÿ ³íâåñòî-
ð³â, ÿê³ áàæàþòü ïðàöþâàòè â Óêðà¿í³ ÷è
áåçïîñåðåäíüî â ñòîëèö³.

— ßêèì ÷èíîì öå â³äáóâàºòüñÿ?
— Çàðóá³æí³ ³íâåñòîðè çâåðòàþòüñÿ äî

íàñ ³ç ñâî¿ìè ïðîïîçèö³ÿìè òà çàïèòàìè.

²ç ñâîãî áîêó ìè âèçíà÷àºìî êîðèñí³ñòü
öüîãî ³íâåñòîðà: ÷è ïîòð³áåí â³í íàø³é
äåðæàâ³ òà ÷è ñòàíóòü êîðèñíèìè éîãî
ïðîåêòè äåðæàâ³. Çãîäîì íàø³ ôàõ³âö³ ï³ä-
øóêîâóþòü íàéñïðèÿòëèâ³øó äëÿ çàìîâ-
íèêà ä³ëÿíêó â ñòîëèö³ ÷è ðåã³îíàõ. Äëÿ
öüîãî ìàºìî ³íôîðìàö³þ ùîäî ðåàëüíîãî
ïîòåíö³àëó îáëàñòåé, ¿õí³õ ðåñóðñ³â.

— Õòî çàö³êàâëåíèé ó ñï³âïðàö³ ç âàìè ç
óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè?

— Ìè ãîòîâ³ ñï³âïðàöþâàòè ç áóäü-êèì:
³ç êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè é îðãà-
í³çàö³ÿìè, ïðèâàòíèìè îñîáàìè. ßêùî âî-
íè õî÷óòü ñï³âïðàöþâàòè ³ â íèõ º êîí-
êðåòí³ ïðîïîçèö³¿, ìè øóêàºìî äëÿ íèõ
³íâåñòîð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ³ ñïðè-
ÿºìî â ïîäàëüø³é ðîáîò³. Òîáòî íàøå çàâ-
äàííÿ íå ëèøå ³íôîðìóâàòè, à é ñïðèÿòè
ñï³âïðàö³ ç ïîòåíö³éíèì ³íâåñòîðîì, ÿêèé
óæå ïðàöþº àáî ïðàãíå ïðàöþâàòè íà òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

— Óæå º îõî÷³?
— ¯õ íàäçâè÷àéíî áàãàòî. Ùîïðàâäà, íå

ìîæó íàðàç³ â³äïîâ³ñòè, ñê³ëüêè ñàìå õî-
÷óòü ïðàöþâàòè áåçïîñåðåäíüî ùîäî ªâ-
ðî-2012. Ó öüîìó ïèòàíí³ ìè ìîæåìî ëè-
øå ñêîîðäèíóâàòè ïðîïîçèö³¿ äëÿ Íàö³î-

íàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè äî
ôóòáîëüíî¿ ïåðøîñò³.

— ßê³, íà âàøó äóìêó, íàéïðèâàáëèâ³ø³
äëÿ ³íâåñòîð³â îá’ºêòè, ùî âõîäÿòü äî ïåðå-
ë³êó îáîâ’ÿçêîâèõ ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî
÷åìï³îíàòó?

— Íà ìîþ äóìêó, öå ãîòåë³ òà ïîâ’ÿçà-
íà ç íèìè ³íôðàñòðóêòóðà. Öå îñîáëèâî
âàæëèâî äëÿ Êèºâà, äå ïðîòÿãîì ÷îòè-
ðüîõ ðîê³â ëèøå 4- ³ 5-ç³ðêîâèõ ìàþòü
çâåñòè 38.

— ×è íå â³äëÿêóº ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â â³ä
ñï³âïðàö³ íàøà áþðîêðàòè÷íà ñèñòåìà?

— Öå äîñèòü âàæëèâà ïðîáëåìà. Àëå íà-
øå çàâäàííÿ ÿêðàç ³ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
ïîêàçàòè ïðèâàáëèâ³ñòü ïðîïîçèö³é, ì³í³-
ì³çóâàòè ìîæëèâ³ ðèçèêè. Áî íàñàìïåðåä

á³çíåñìåí³â ö³êàâèòü, ÷è ñòàá³ëüíà åêîíî-
ì³÷íà ñèòóàö³ÿ â äåðæàâ³, ÿê³ ãàðàíò³¿ ìà-
òèìóòü ùîäî âêëàäàííÿ êîøò³â ó ïðîåêò ³
îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, àáî ÷è íå ñêàñóº íå-
ñïîä³âàíî ïàðòíåð ñâî¿õ äîìîâëåíîñòåé ÷è
óãîäè.

— Âè ìîæåòå ÿêîñü ñïðèÿòè ³íâåñòîðó â
ïðîõîäæåíí³ ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îòðèìàííÿ
äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿?

— Öüîìó ìîæå ñïðèÿòè ëèøå Âåðõîâíà
Ðàäà, óõâàëèâøè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè òà
ïîñòàíîâè. Ìè ìîæåìî ëèøå ðåàë³çîâóâà-
òè ïðîåêòè, êåðóþ÷èñü êîíêðåòíèì çàêî-
íîì.

— ßêèì ÷èíîì âè çàëó÷àºòå ³íâåñòîð³â?
— Íàñàìïåðåä âèâ³øóºìî ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ íà ñâîºìó ñàéò³. ßêùî á³çíåñ-
ìåíè çàö³êàâëÿòüñÿ ÿêèìîñü ³ç ïðîåêò³â,
ìè ïðàöþºìî ç íèìè, ïî÷èíàþ÷è ç íàé-
äð³áí³øèõ áþðîêðàòè÷íèõ ñõåì, âèâîäèìî
¿õ íà ì³ñöåâ³ îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ.

— ßêùî êîíêðåòíèì ³íâåñòèö³éíèì ïðîåê-
òîì çàö³êàâèëîñÿ ê³ëüêà îõî÷èõ, ùî âè ðî-
áèòå â òàêîìó ðàç³, îðãàí³çîâóºòå ³íâåñòè-
ö³éíèé êîíêóðñ?

— Ìè ïðàöþºìî ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè
ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ îáèðàºìî íàéñïðèÿòëè-
â³øó ïðîïîçèö³þ, ÿêà ñòàíå íàéêîðèñí³-
øîþ äëÿ Óêðà¿íè. Çàãàëîì, ³íâåñòîð íà
ïî÷àòêîâîìó åòàï³ íàìàãàºòüñÿ ñåáå îñî-
áëèâî íå àô³øóâàòè, ùîá ó éîãî êðà¿í³ íå
âèíèêëî ÿêèõîñü íåïîðîçóì³íü ùîäî òî-
ãî, ùî â³í âêëàäàº êîøòè â ³íøó äåðæàâó.
ßêùî æ á³çíåñìåí çàö³êàâèâñÿ ïðîåêòîì
³ âçÿâñÿ çà éîãî ðåàë³çàö³þ, â³í ñòàº â³ä-
êðèò³øèì ³ äîñòóïí³øèì ó ³íôîðìàòèâíî-
ìó ïëàí³ 

Спіл вався Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

На під отов та проведення Євро-2012 державою передбачено по-
над 126 млрд рн. Із них значн частин оштів становитим ть іно-
земні інвестиції. Найбільше нових об'є тів, зо рема дорі , отелів,
спортивних спор д має з'явитися протя ом 4 ро ів столиці. Я им
чином зал чатим ть до роботи іноземних бізнесменів, ішлося під час
р ло о стол "Євро-2012 — тест на євроінте рацію столиці У ра-
їни", ор анізовано о азетою "Хрещати ". К ди потрібно найбільше
в ладень, поділився інвестменеджер У раїнсь о о центр сприяння
іноземним інвестиціям Оле сандр Жовнір.
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Âañèëü ÌÀÐÎ×ÊÎ: “Ñåíñ “Êíèãè ïàì’ÿò³” íå ó
ïîìñò³, à íàñàìïåðåä ó ñïðàâåäëèâîñò³”
Óïîðÿäíèê “Êè¿âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³” ïëàíóº îïðèëþäíèòè ³ìåíà 
40 òèñÿ÷ êèÿí, ùî çàãèíóëè ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó
На ви онання аз Пре-
зидента "Про о олошення
в У раїні 2008 ро Ро ом
пам'яті жертв Голодомо-
р " Центр дослідження
еноцид раїнсь о о на-
род спільно з Інстит том
національної пам'яті вже
більше я півро працює
над створенням 17 облас-
них та иївсь о о томів
"Кни и пам'яті жертв Го-
лодомор ". Нині на овці
ладають "Київсь ре-
іональн ни пам'яті",
до я ої війде близь о 40
тисяч імен тих, хто по-
страждав від Голодомор
на територіях с часно о
Києва. Про робот над
прое том "Хрещати "
розповів ерівни Центр
дослідження еноцид
раїнсь о о народ , до -

тор історичних на Ва-
силь Мароч о.

— Âè î÷îëþºòå Öåíòð äîñë³-
äæåííÿ ãåíîöèäó óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó. ßê äàâíî éîãî çàñíîâàíî, íàä
÷èì â³í ïðàöþº?

— Öåíòð äîñë³äæåííÿ ãåíîöè-
äó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ñòâîðèâ
ÿ ðàçîì ç ãðóïîþ îäíîäóìö³â ïî-
íàä 20 ðîê³â òîìó íà áàç³ ²íñòè-
òóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Íàö³îíàëü-
íî¿ àêàäåì³¿ íàóê. Óñ³ ö³ ðîêè ìè
ò³ñíî ñï³âïðàöþºìî ç ²íñòèòóòîì
íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ òà òîâàðè-

ñòâîì “Ìåìîð³àë”. Ïðîâîäèìî
àêòèâíó ïîøóêîâó ðîáîòó, ñïðÿ-
ìîâàíó íà ³íôîðìóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè òà ñâ³òîâî¿ ãðî-
ìàäñüêîñò³ ïðî Âåëèêèé Ãîëîä,
ïóáë³êóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîñë³-
äæåíü òà ñâ³ä÷åíü î÷åâèäö³â òèõ
ïîä³é, âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèõ
çíàê³â ïî âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè,
³äåíòèô³êàö³þ æåðòâ Ãîëîäîìî-
ðó òà ì³ñöü ïîõîâàííÿ ¿õ.

— Ðîçêàæ³òü ÷èòà÷àì “Õðåùà-
òèêà” ïðî ïðîöåñ ï³äãîòîâêè “Êè-
¿âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³
æåðòâ Ãîëîäîìîðó”.

— Çàâäàííÿ ùîäî ï³äãîòîâêè
êíèãè ìè ä³ñòàëè ùå òîð³ê ó ëèñ-
òîïàä³, àëå ôàêòè÷íî ðîáîòó ðîç-
ïî÷àëè ó êâ³òí³. ßêáè ìè ïî÷à-
ëè ó ëèñòîïàä³, òî âæå á ïðåçåí-
òóâàëè âèäàííÿ. “Êíèãà ïàì’ÿò³
æåðòâ Ãîëîäîìîðó” ìàòèìå 17
òîì³â, ïðèñâÿ÷åíèõ 17 îáëàñòÿì
Óêðà¿íè, ùî ïîñòðàæäàëè â³ä ãå-
íîöèäó, à òàêîæ Êèºâó. ×îìóñü
ââàæàþòü, ùî Êèºâà Âåëèêèé
Ãîëîä íå òîðêíóâñÿ àáî íå ñïðè-
÷èíèâ ñåðéîçíèõ äåìîãðàô³÷íèõ
âòðàò. Îäíàê àðõ³âí³ ìàòåð³àëè
ñâ³ä÷àòü: ãîëîäîìîð çíèùèâ 34
íàñåëåíèõ ïóíêòè ïîáëèçó Êè-
ºâà, à öå 35 òèñÿ÷ ñåëÿíñüêèõ
ãîñïîäàðñòâ. Òîìó ³ íàðîäèëàñÿ
Êè¿âñüêà ðåã³îíàëüíà “Êíèãà
ïàì’ÿò³”. Äî íå¿ óâ³éäóòü 40 òè-
ñÿ÷ ³ìåí ëþäåé, ùî ñòàëè æåðò-
âàìè ãîëîäîìîðó. Áóäå ïðåäñòàâ-
ëåíî îïèñ óñ³õ ñ³ë, êîòð³ âõîäè-
ëè äî ñêëàäó ö³º¿ òåðèòîð³¿, ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íó õàðàêòåðèñ-
òèêó âñ³õ êîëãîñï³â. Äî íàñ ïî-
òðàïèëà óí³êàëüíà êàðòà ïðè-

ì³ñüêî¿ çîíè Êèºâà — ¿¿ âì³ñòè-
ìî â ðîçãîðòö³ âèäàííÿ. Ñüîãî-
äí³ ïîçíà÷åí³ íà í³é ñåëà óæå íå
³ñíóþòü, òîìó êîæåí, õòî ðîçãîð-
íå êíèãó, “òðèìàòèìå â ðóêàõ”
÷àñ. ß ç³áðàâ ³íôîðìàö³þ ³ çà åò-
í³÷íèì ñêëàäîì ïîìåðëèõ â³ä ãî-
ëîäó, àäæå öå ïèòàííÿ äóæå ÷óò-
ëèâå: ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ íàö³¿ çà-
çíàëè íàéá³ëüøå âòðàò. 1932-é
îïðàöüîâàíî ïîâí³ñòþ ³ ïåðåäà-
íî â íàá³ð, çà ùî ÿ âäÿ÷íèé Äåð-
æàâíîìó àðõ³âó. 1933-é ó íàñ ãî-
òîâèé íà 90%, ïî íüîìó íàðàç³
çàëèøàºòüñÿ ëèøå Ñòàë³íñüêèé
ðàéîí.

— Ó ÷îìó ïîëÿãàº ñïåöèô³êà ïî-
øóêîâîãî åòàïó ðîáîòè, ÿêèé òðè-
âàº íèí³?

— Òðåáà ÷³òêî âèçíà÷èòè êðè-
òåð³¿, çà ÿêèìè ïîìåðëîãî â ïåð³-
îä 1932—1933 ðîê³â ìîæíà âèçíà-
÷èòè ÿê æåðòâó Ãîëîäîìîðó. ×è
ìîæíà ââàæàòè íèìè ÷ëåí³â êà-
ðàëüíèõ îðãàí³â, êîòð³ çàéìàëèñÿ
õë³áîçàãîò³âëÿìè, àëå â³äìîâèëè-
ñÿ ó íèõ áðàòè ó÷àñòü, â÷èíèâøè
ñàìîãóáñòâî ÷è ï³øîâøè ï³ä ñóä,
àáî òèõ ãîë³â êîëãîñï³â, ùî õîâà-
ëè â³ä ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè çåðíî?
À ÿê áóòè ç òèìè, õòî çâ³ðñòâóâàâ
“â³ä ³ìåí³ ïàðò³¿” íàä ñåëÿíàìè,

à çãîäîì éîãî ðåïðåñóâàâ ñâ³é æå
ðåæèì ³ òåïåð öå òåæ “æåðòâà ïî-
ë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é”? ª òàêîæ äèñ-
êóñ³ÿ â ïèòàíí³, íà ÷îìó áóäóâà-
òè âèêëàä ìåìîð³àëüíî¿ êíèãè: íà
ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ ÷è ñïîãàäàõ
î÷åâèäö³â?

Íàïðèêëàä, ìåí³ íèí³ âàæêî
ïåðåêîíóâàòè êîëåã ç ²íñòèòóòó
íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³, ùî ò³ ñïî-
ãàäè, ÿê³ º òåïåð, á³ëüøå íàãàäó-
þòü ó÷í³âñüê³ ïåðåêàçè ³ ìîæóòü
áóòè êîðèñí³ ëèøå äëÿ ïàòð³î-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ. À íàì ïî-
òð³áíà ´ðóíòîâíà “äîêàçîâà áà-
çà”, ÿê ó ñóäîâîìó ïðîöåñ³. Îñü
ó êíèãàõ ÐÀÖÑ³â ñïðàâä³ “þðè-
äè÷íî” çàô³êñîâàí³ âèïàäêè
ñìåðò³ â³ä ãîëîäó. Â óñ³õ çàïèñàõ
ïðè÷èíîþ ñìåðò³ âêàçàíî íå ùî
³íøå, ÿê “âèñíàæåííÿ îðãàí³ç-
ìó”. Çðåøòîþ áóëî ïîãîäæåíî,
ùî “Êè¿âñüêà ðåã³îíàëüíà êíèãà
ïàì’ÿò³” îõîïèòü äâà óìîâíèõ
áëîêè: àðõ³âí³ ìàòåð³àëè ³ ñïîãà-
äè î÷åâèäö³â.

— Ó ÷îìó ïîëÿãàº ñóñï³ëüíà ö³í-
í³ñòü “Êè¿âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ êíè-
ãè ïàì’ÿò³”?

— Ñåíñ “Êíèãè ïàì’ÿò³” íå â
ïîìñò³, à íàñàìïåðåä ó ñïðàâåä-
ëèâîñò³. Ìè ïîâèíí³ äàòè êíèãó,
áî ìè í³êîëè íå çíàéäåìî ì³ñöÿ
ïîõîâàíü. Âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü
ëþäåé ãèíóëè ïðîñòî íåáà, òàê
áè ìîâèòè, ïðè äîðîç³... Óñ³, õòî
ïîìåð ó 1932 — 1933 ðîêàõ íà âó-
ëèöÿõ Êèºâà,— öå ñåëÿíè. ²
Óêðà¿íà, ³ ñâ³ò ìàþòü ïðî öå çíà-
òè

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”

Ïîë Ìàêêàðòí³ ï³äêîðèòü Êè¿â
ìóçèêîþ òà âåëîñèïåäîì
Äëÿ ïðèâ³òàííÿ ôàí³â ó ñòîëèö³ ñï³âàê âèâ÷èòü ê³ëüêà ñë³â óêðà¿íñüêîþ
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра на майдані Незалежності
ле ендарний м зи ант Пол Ма -
артні віді рає Independent Con-
cert, ор анізований Фондом Ві -
тора Пінч а. Спеціально для
цьо о дійства під от вали вели
сцен і спецефе ти, а поч ти ви-
ст п на вели их е ранах змож ть
меш анці ще п'ятьох міст У ра-
їни. Сам Пол Ма артні Києві
візьме ро раїнсь ої мови та
здійснить велопро лян міс-
том.

Ó ñóáîòó î 19.00 çä³éñíèòüñÿ ìð³ÿ ö³ëî-
ãî ïîêîë³ííÿ á³òëîìàí³â — íà çàïðîøåí-
íÿ Ôîíäó Â³êòîðà Ï³í÷óêà óïåðøå â Óêðà-
¿í³ êîíöåðò äàñòü îäèí ³ç ëåãåíäàðíî¿ ë³-
âåðïóëüñüêî¿ ÷åòâ³ðêè Ïîë Ìàêêàðòí³. Äëÿ
ïîä³¿ çìîíòóâàëè ã³ãàíòñüêó ñöåíó çàââàæ-
êè 200 òîíí, îáëàøòîâàíó íàéñó÷àñí³øîþ
çâóêî- òà ñâ³òëîòåõí³êîþ. Äî ï³äãîòîâêè
øîó çàä³ÿëè ïîíàä 500 ëþäåé. Îðãàí³çàòî-
ðè îá³öÿþòü äîïîâíèòè âèñîêîÿê³ñíèé
çâóê â³äåî³íñòàëÿö³ÿìè òà ï³ðîåôåêòàìè.
Äî ñëîâà, ñòîëè÷íå øîó Independent Con-
cert (íåçàëåæíèé êîíöåðò) ñòâîðåíî ñàìå

äëÿ Êèºâà, à íå â ðàìêàõ ñâ³òîâîãî òóðíå
ìóçèêàíòà.

Ãîëîâíèé ãåðîé ìóçè÷íîãî ä³éñòâà ïðî-
áóäå â Êèºâ³ ê³ëüêà äí³â. Ïîë Ìàêêàðòí³
ïðèëåòèòü ñüîãîäí³ îñîáèñòèì ë³òàêîì òà
âèïðîáóº ñöåíó Ìàéäàíó. À 15 ÷åðâíÿ çà-
ëèøèòü Êè¿â ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ âèñòàâêè â
Pinchuk Art Centre. ²ç ñîáîþ ñåð Ïîë ïðè-
âîçèòü îñîáèñòèõ êóõàð³â, ùî çàáåçïå÷àòü
âåãåòàð³àíñüêå ìåíþ ìóçèêàíòîâ³ — îáå-
ðóòü ñâ³æ³ îâî÷³, ôðóêòè, ìîëî÷í³ ïðîäóê-
òè. Îñîáëèâî Ìàêêàðòí³ ïîëþáëÿº ñîºâå
ìîëîêî òà øâåéöàðñüêèé ñèð. Ùå îäíå
ïîáàæàííÿ åêî-îð³ºíòîâàíîãî ìóçèêàí-
òà — ùîá ó ïîìåøêàíí³ íå áóëî øê³ðÿíèõ
ìåáë³â ÷è çîáðàæåííÿ òâàðèí. Òîæ øê³ðÿ-
í³ äèâàíè â ãîòåë³ äîâåäåòüñÿ çàì³íèòè, à
â íîìåð³ ïîñòàâèòè ùå é ðîÿëü.

Ó Êèºâ³ Ìàêêàðòí³ îòî÷óâàòèìóòü êâ³-
òè, â³í ïîïðîõàâ ê³ëüêà ïàëüì ó ãðèìåð-
êó, à â íîìåð³ áóäóòü á³ë³ ë³ë³¿ ç òðîÿíäà-
ìè. Î÷³êóºòüñÿ, ùî ëåãåíäàðíèé ìóçèêàíò
çä³éñíèòü âåëîìàíäð³âêó òà îçíàéîìèòüñÿ
ç íàéâèçíà÷í³øèìè ïàì’ÿòêàìè Êèºâà. À
ñïåö³àëüíî ïåðåä âèñòóïîì â³çüìå åêñïðåñ-
óðîê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ùîá ïðèâ³òàòè øà-
íóâàëüíèê³â äåðæàâíîþ ìîâîþ. Òèì ÷àñîì
ôàíàòè ë³âåðïóëüñüêî¿ ÷åòâ³ðêè íàëàøòó-
âàëèñÿ íà ïðèéîì êóìèðà. Òàê, ó “Ãëîáó-
ñ³” â³äêðèâñÿ ìóçåé á³òëîìàí³â. Ñåðåä åêñ-
ïîíàò³â — must have ðàäÿíñüêîãî á³òëîìà-
íà, àðò-³íñòàëÿö³ÿ ³ñòîð³¿ ãóðòó “Á³òëç”,

ôîòîàðõ³â òà îáêëàäèíêè ïåðøèõ ðàäÿí-
ñüêèõ ïëàò³âîê.

Î÷³êóºòüñÿ, ùî êîíöåðò â³äâ³äàº äî 500
òèñÿ÷ îñ³á, ùî âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ íà ìè-
íóëîð³÷íîìó âèñòóï³ ùå îäíîãî áðèòàí-
öÿ — Åëòîíà Äæîíà. Ïðèºìíî, ùî æèâèé
âèñòóï ìóçè÷íî¿ ëåãåíäè óêðà¿íö³ ïî÷óþòü
áåçïëàòíî. Â ñåðåäíüîìó âàðò³ñòü êâèòêà
íà êîíöåðò Ïîëà Ìàêêàðòí³ ñòàíîâèòü
$130. Âèñòóï ìàº òðèâàòè íå ìåíøå í³æ
2,5 ãîäèíè. Ìóçèêàíò çàñï³âàº ³ òèõ ï³-
ñåíü, çà êîòð³ ãîëîñóâàëè â³äâ³äóâà÷³ ñïå-
ö³àëüíî ñòâîðåíîãî ñàéòó, ñåðåä ÿêèõ á³ò-
ëîâñüê³ õ³òè “Yesterday”, “Hey Jude”,
“Michelle” òà “Let It Be”.

Ìàêñèìàëüíî îõîïèòè æèâèì çâóêîì â³ä-
â³äóâà÷³â öåíòðó ì³ñòà ïîêëèêàí³ âåæ³ ç åê-
ðàíàìè òà çâóêîâèì îáëàäíàííÿì, óñòàíîâ-
ëåí³ â³ä Áåññàðàáêè äî ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³.
Á³ëÿ ñöåíè áóäå VIP-çîíà íà 400 îñ³á, à òà-
êîæ ÷îòèðè ôàí-çîíè íà 10 òèñÿ÷ øàíó-
âàëüíèê³â — äëÿ ÷ëåí³â á³òë³âñüêèõ ôàí-êëó-
á³â òà ïåðåìîæö³â êîíêóðñ³â. Çà áåçïåêîþ
ñòåæèòèìóòü òðè òèñÿ÷³ ì³ë³ö³îíåð³â. À äëÿ
ôàí-çîíè ââåëè íèçêó îáìåæåíü, çîêðåìà
âåëèê³ ñóìêè, íàïî¿ ç ñîáîþ òà â³äåî-, àóä³î-
çàïèñ ñàìîãî êîíöåðòó.

Îêð³ì Êèºâà, ïî÷óòè Ïîëà Ìàêêàðòí³
çìîæóòü ùå â ï’ÿòüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Âå-
ëèê³ åêðàíè âñòàíîâëåíî â Îäåñ³, Äîíåöü-
êó, Ëüâîâ³, Õàðêîâ³ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêó.
Ïåðåä êîíöåðòîì â³äáóäåòüñÿ òåëåìàðà-

ôîí, ó ðàìêàõ ÿêîãî ìåøêàíö³ êîæíîãî ç
ì³ñò-ó÷àñíèê³â âèêîíàþòü ïî îäí³é ï³ñí³
ç ðåïåðòóàðó “Á³òëç”, òàêîæ çìîæóòü ïðè-
â³òàòè êóìèðà ç íàñòóïàþ÷èì äíåì íàðî-
äæåííÿ, àäæå 18 ÷åðâíÿ Ïîëó Ìàêêàðòí³
âèïîâíèòüñÿ 66 ðîê³â

Для раїнців на майдані Незалежності Пол
Ма артні співатиме 2,5 одини
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хрещатик

Про передачу громадянці Тарасюк Надії
Данилівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Олександра Бестужева, 32&а 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 952/3785 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Òàðàñþê Íàä³¿ Äàíèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëåê-
ñàíäðà Áåñòóæåâà, 32-à ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òàðàñþê Íàä³¿
Äàíèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Îëåêñàíäðà Áåñòóæåâà, 32-à ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Òàðàñþê Íàä³¿ Äàíèë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³

ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó 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 (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 05.12.2005 ¹ 19-10480, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 21.01.2006 ¹ 06-6-25/5374, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.12.2005
¹ 9432.

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

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

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

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 14.07.05 ¹ 732/3307 “Ïðî ïåðåäà-
÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüê-
áóä” äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó æèòëîâèõ
áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ ó 6 ì³êðîðàéîí³ æèòëîâî-

ãî ìàñèâó Îñîêîðêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” òàêó çì³íó:

— ï³äïóíêò 4.10 ïóíêòó 4 ð³øåííÿ âè-
êëþ÷èòè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення зміни до рішення Київради 
від 14.07.05 № 732/3307 

“Про передачу земельної ділянки
акціонерному товариству холдинговій

компанії “Київміськбуд” для будівництва
комплексу житлових будинків 

з об’єктами соціально&побутового
призначення у 6 мікрорайоні житлового
масиву Осокорки у Дарницькому районі 

м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1098&1/3931 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, враховуючи
звернення AT XK “Київміськбуд” від 29.03.07 № 1192/0/2�07, протокол засідання постійної комісії Київ�
ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку № 25 від 25.09.07, та у зв’язку з тим, що AT
XK “Київміськбуд” за власні кошти виконала роботи по влаштуванню інженерної підготовки та гідронами�
ву території для будівництва комплексу житлових будинків з об’єктами соціально�побутового призначен�
ня у 6 мікрорайоні житлового масиву Осокорки у Дарницькому районі м. Києва, що підтверджено актами
контрольного обміру служби “Київдержекспертиза”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 1 до рішення Київської міської ради 
№ 1087/3920 від 1 листопада 2007 року

Депутатські запити до Київського міського голови, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 01.11.07

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 1087/3920 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Пpo місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
01.11.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çî-
áîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå
Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ
çàïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé
íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ
ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Греч івсь ий Павло Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо прис орення б дівництва еле тричної
підстанції мі рорайоні Ширма Голосіївсь о о
район м. Києва

2. Давидов Оле сандр Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо позачер ово о надання житла
меш анцю Подільсь о о район Ковалю
Валерію Павлович

3. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо с ас вання рішення Київради
№152/3616 від 06.10.05, №524/1934 від
30.09.04, №121-4/994 від 23.10.03 та щодо
за ріплення земельної ділян и перед ш олою,
я приш ільної території середньої ш оли№138
на в л. Артема, 24

4. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо б дівництва на в л. Шов овичній/пров.
Івана Козловсь о о, 36/7 Печерсь ом районі

5. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо б дівництва отельно-розважально о
центр на в л. О.Гончара Шевчен івсь ом
районі

6. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо інцидент , що стався 22.10.07 на в л.
Михайлівсь ій, 22 Шевчен івсь ом районі

7. Дмитр Юрій Павлович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо с ас вання рішення Київради
№1138/1799 від 12.07.07

8. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо ви онання сл жбових обов’яз ів АЕК
"Київенер о"

9. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо температ рно о рафі а теплової
мережі АЕК "Київенер о"

10. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Про питання роботи ом нальних сл жб
міста та вжиття необхідних заходів стосовно
ромадян, я і і нор ють правила с спільної
поведін и ромадсь их місцях

11. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Про приз пинення дії рішення Київсь ої
місь ої ради від 25.10.07 щодо реор анізації
Центральної місь ої лінічної лі арні

12. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо облашт вання для пасажирів
с часно о павільйон для очі вання
транспорт біля з пин и ромадсь о о
транспорт на Вели ій Кільцевій дорозі пор ч
із діючими іпермар етами "МЕТРО Кеш енд
Кері У раїна" та "ЕПІЦЕНТР"



8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 13 червня 2008 

1 Комарниць ий Денис
Сер ійович - деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Начальни Головно о правління житлово о
осподарства ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)
Сторожеи B.C. Щодо по ращення проведення
ремонтних робіт з обсл ов вання ліфтів місті Києві ЗАТ
"OTIC"

2 Дейне а Володимир
Петрович - деп татсь а
фра ція "Партія ре іонів"

Генеральном про рор У раїни Медведь О.І.
Начальни Головно о правління Міністерства
вн трішніх справ У раїни в м. Києві Кри н О.О. Щодо
інцидент , що стався 22.10.07 на в л. Михайлівсь ій, 22
Шевчен івсь ом районі

3 Лавров І ор Сер ійович -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о

Начальни Головно о правління житлово о
осподарства ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)
Сторожен B.C. Щодо створення спеціалізованої
ом нальної сл жби з ремонт зам ів на вхідних дверях
ба ато вартирних житлових б дин ів

4 Л ць ий Оле сандр
Юхимович - деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни -
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Щодо
подовження оренди приміщення на в л.
Костянтинівсь ій, 21-а Київсь ій асоціації інвалідів з
церебральним паралічем "КАСІЦЕП" та с ас вання
рішення Подільсь ої районної ради від 01.03.07

5 Шлапа Алла Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни -
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Щодо перевір и
діяльності ТОВ "Марс"

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

Додаток 2 до рішення Київської міської ради 
№ 1087/3920 від 1 листопада 2007 року

Депутатські запити до посадових осіб виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), внесені депутатами 

Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 01.11.07

Автор запит Корот ий зміст запит

13. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо запровадження столиці місь ої
про рами по переробці вторинної сировини та
жорст ої персональної відповідальності
ерівни ів РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві за
подальше існ вання в столиці
широ омасштабної мережі неза онних п н тів
прийом металобр хт

14 Козир Сер ій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо б дівництва на в л. Олеся Гончара, 22
Шевчен івсь ом районі

15 Ледовсь их Олена Володимирівна -
деп татсь а фра ція "Бло "Наша
У раїна"

Щодо земельної ділян и на в л.
Бориспільсь ій, 55 Солом`янсь ом районі

16. Меліхова Тетяна Іванівна -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання земельної ділян и
ромадянин Сохань Е. І.

17. Мельни Сер ій Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання земельних діляно за
адресою: в л. Промислова, 4, в л. Ісаа яна,
17, в л. Тр тен а, 9 та в л. Коноплянсь а, 22

18. На м о Ві тор Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо б дівництва на б льварі Амвросія
Б чми, 6-в Дніпровсь ом районі

19. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання земельної ділян и
ба атодітній матері Тищен о О сані Анатоліївні

20. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання земельної ділян и
ромадян ам К павсь ій Л.Ф. та К павсь ій
Є.В.

21. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо прис орення приватизації земельних
діляно ромадянам Тарсь ом В.І. та
Кондратьев A.M.

22. Паш о Павло Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо забезпечення сталої роботи
енер о омпле с столиці

23. Саврасов Ма сим Віталійович -
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо проведення ремонтних робіт
б дин ах № 8-а, 8-б на в л. Азербайджансь ій
Дніпровсь ом районі

24. Сахно Юрій Петрович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо приз пинення б дівництва на в л.
Гончара, 69 Шевчен івсь ом районі

25. Сахно Юрій Петрович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо ви онання рішення Київради від
26.07.07 №128/1962

26. Тол биць ий Оле сандр Петрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо заб дови земельної ділян и на в л.
Верхній, 4 Печерсь ом районі

27. Черновець ий Степан Леонідович -
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо б дівництва полі ліні и для дорослих
на в л. Вишня івсь ій мі рорайоні Осо ор и-
11 Дарниць о о район

28. Черновець ий Степан Леонідович -
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо незадовільної роботи ТОВ
"Дніпроенер отранс" з привод вивезення
сміття Дарниць ом районі

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

Про доповнення до рішення Київради 
від 31.03.05 № 247/2822 “Про Головне

управління культури і мистецтв та Головне
управління охорони культурної спадщини”

Рішення Київської міської ради № 1101/3934 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою приведен�
ня рішення Київради від 31.03.05 № 247/2822 “Про Головне управління культури і мистецтв та Головне
управління охорони культурної спадщини” у відповідність до чинного законодавства України Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

Äîïîâíèòè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
31.03.05 ¹ 247/2822 “Ïðî Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ òà Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè” ïóíêòîì 7 íàñòóïíîãî çì³ñòó:

“7. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóð-

íî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)”.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêò 7 ð³øåííÿ ââàæà-
òè ïóíêòîì 8.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки відкритому
акціонерному товариству “Райффайзен Банк

Аваль” для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку на вул. Кутузова,

4&а у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1114/3947 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Êóòó-
çîâà, 4-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 9 385 220,00 ãðí (äåâ’ÿòü ì³ëü-
éîí³â òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³
äâàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
23.03.2007).

3. Ïðîäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”
÷àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,2580 ãà çà 9 385 220,00 ãðí (äåâ’ÿòü ì³ëü-
éîí³â òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñ-
ò³ äâàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Êóòóçîâà, 4-à ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðå-
áóâàº â îðåíä³ ó â³äêðèòîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
21.12.2006 ¹ 82-6-00393, òà çàëèøèòè â
îðåíä³ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü” çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0057 ãà äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî áóäèíêó.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó â³äêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Ðàéôôàéçåí
Áàíê Àâàëü” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Êó-
òóçîâà, 4-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2580 ãà íà âóë.
Êóòóçîâà, 4-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì
ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Ðàéôôàé-
çåí Áàíê Àâàëü” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàðåºñòðîâàíîãî â
êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâî-
ð³â 21.12.2006 çà ¹ 82-6-00393.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

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

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 14.06.2004 ¹ 19-5188, ãîëîâíîãî äåð-

æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
06.05.2004 ¹ 3218, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 15.04.2004 ¹ 071/04-4-19/1153, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
22.06.2004 ¹ 001-09/2119.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 1 229 112,74 ãðí (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³
äâàäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñòî äâàíàäöÿòü ãðè-
âåíü 74 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî
óãîäè ¹ 334 â³ä 14.10.2004, ùî ï³äòâåðäæå-
íî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòî-
ñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 8 156 107,26
ãðí (â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ñòî ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü

Додаток до рішення Київської міської ради 
№ 1114/3947 від 1 листопада 2007 року

Умови

продажу відкритому акціонерному товариству, “Райффайзен Банк
Аваль” земельної ділянки на вул. Кутузова, 4&а у Печерському районі

м. Києва
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Про поновлення договору оренди земельної
ділянки закритому акціонерному товариству

“Київський завод шампанських вин
“Столичний” для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд
прирейкової бази на вул. Полярній, 16 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1117/3950 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення закритого ак�
ціонерного товариства “Київський завод шампанських вин “Столичний” від 14.07.2006 № К�7186, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè äî 30.06.2016 (ïåð³îä ä³¿ äî-
ãîâîðó îðåíäè ìàéíà) ç 01.01.2006 äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,51 ãà
íà âóë. Ïîëÿðí³é, 16 â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 17.12.2003 ¹ 78-6-
00139, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà çàêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðè-
ñòâîì “Êè¿âñüêèé çàâîä øàìïàíñüêèõ âèí
“Ñòîëè÷íèé” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 11 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2003
¹ 546/706 “Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âñüêèé çàâîä øàìïàíñüêèõ âèí

“Ñòîëè÷íèé” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíó-
òèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâî-
ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
17.12.2003 ¹ 78-6-00139.

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

Про передачу відкритому акціонерному
товариству “Відрадний” земельної ділянки

для експлуатації та обслуговування
виробничих будівель на вул. Екскаваторній,

37&а у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1120/3953 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Â³äðàäíèé”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,61 ãà äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷èõ áóä³-
âåëü íà âóë. Åêñêàâàòîðí³é, 37-à ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó
ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî-
âèé êîìïëåêñ (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñ-
íîñò³ â³ä 06.10.2004 ¹ 1385-Â) çà ðàõó-
íîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
04.08.75 ¹ 756/9 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà çàâîäîì çàë³çîáåòîí-
íèõ âèðîá³â òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóä-2” Ãî-
ëîâêè¿âì³ñüêáóäó â Ëåí³íãðàäñüêîìó
ðàéîí³”.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Â³äðàäíèé”:

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

2.2. Â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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.

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

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. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
04.08.75 ¹ 756/9 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà çàâîäîì çàë³çîáåòîííèõ
âèðîá³â òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóä-2” Ãîëîâêè-
¿âì³ñüêáóäó â Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³”.

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñóá’ºêòó
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é
îñîá³ Ïå÷åíþêó Â³êòîðó Ìèêîëàéîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ çá³ðíî-ðîçá³ðíîãî ïàâ³ëüéîíó
“Øèíîìîíòàæ” íà âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ,
23-â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ïå÷åíþêó
Â³êòîðó Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà (â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ çá³ðíî-ðîçá³ðíîãî ïàâ³ëüéî-
íó “Øèíîìîíòàæ” íà âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³-
íèõ, 23-â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ïå÷åíþêó Â³êòîðó
Ìèêîëàéîâè÷ó:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
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 ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 19.10.2005 ¹ 19-8904, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 14.05.2005 ¹ 071/04-4-
19/2121, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 03.04.2003 ¹ 01-
32/2143 òà óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ àâòîìî-
á³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ â³ä 08.09.2005 ¹ 10/3-
703-Äí.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 13 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 14.02.2002 ¹ 298-3/1732 “Ïðî ïîãî-
äæåííÿ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â”.

5. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу багатопрофільному
підприємству “Солідарність” у формі

товариства з обмеженою відповідальністю
земельних ділянок для організації будівельних
робіт на період будівництва центру сімейного

дозвілля на вул. Маршала Малиновського 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1121/3954 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України “Про оренду землі” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Лендрі Плюс” земельної
ділянки для обслуговування та експлуатації

збірно&розбірного павільйону на вул. Фрунзе,
64 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1124/3957 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

òèñÿ÷ ñòî ñ³ì ãðèâåíü 26 êîï³éîê) ìàº áó-
òè ñïëà÷åíà ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â
â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâî-
ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-

æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

1. Ïåðåäàòè áàãàòîïðîô³ëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Ñîë³äàðí³ñòü” ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 2 ðîêè çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1
ïëîùåþ 0,03 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 ïëîùåþ 0,07
ãà) äëÿ îðãàí³çàö³¿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà ïå-
ð³îä áóä³âíèöòâà öåíòðó ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ
íà âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 7 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.09.2000
¹ 11/988 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê”.

2. Áàãàòîïðîô³ëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ñî-
ë³äàðí³ñòü” ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ:

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

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

âî 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. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íàäàí³ äëÿ îðãàí³-
çàö³¿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áó-
ä³âíèöòâà îá’ºêòà ïîâåðíóòè â ñòàí³, ïðè-
äàòíîìó äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ.

2.5. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÿêà â³äïîâ³äíî äî
“Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êè-
ºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà” â³äíåñåíà äî ñêëàäó îçåëåíåíèõ òå-
ðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, âèêîðèñ-
òîâóâàòè ç óðàõóâàííÿì ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381.

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

Про передачу суб’єкту підприємницької
діяльності — фізичній особі Печенюку 

Віктору Миколайовичу земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та

обслуговування збірно&розбірного 
павільйону “Шиномонтаж” 
на вул. Сім’ї Сосніних, 23&в 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1129/3962 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ëåíäð³ Ïëþñ”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-

êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ çá³ðíî-ðîçá³ðíîãî ïàâ³ëü-
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Про поновлення договору оренди земельної
ділянки від 13.02.2006 № 82&6&00342 

та продаж цієї земельної ділянки спільному
українсько&італійському підприємству 
“УКР&ІТАЛ” для реконструкції будівлі 

під адміністративно&офісний будинок, 
його подальшої експлуатації 

та обслуговування на вул. Панаса Мирного, 6 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1132/3965 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України, рі�
шення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу
земельних ділянок в м. Києві”, враховуючи висновок Державної служби з питань національної культурної
спадщини від 02.02.2007 № 22�232/35 та враховуючи лист�звернення спільного українсько�італійського
підприємства “УКР�ІТАЛ” від 27.02.2007 № 27/16, лист товариства з обмеженою відповідальністю “Буді�
вельна компанія “Базис” від 29.03.2005 № 86, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè ñòðîêîì íà 1 ð³ê, ç
14.02.2007, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8
öüîãî ð³øåííÿ, äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ ï³ä
àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèé áóäèíîê, éîãî
ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ íà âóë. Ïàíàñà Ìèðíîãî, 6 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíèé
ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîð³â â³ä 13.02.2006 ¹ 82-6-00342,
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-
äîþ òà ñï³ëüíèì óêðà¿íñüêî-³òàë³éñüêèì
ï³äïðèºìñòâîì “ÓÊÐ-²ÒÀË” íà ï³äñòàâ³
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
14.07.2005 ¹ 775-2/3350 “Ïðî ïåðåäà÷ó
ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-³òàë³éñüêîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “ÓÊÐ-²ÒÀË” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ ï³ä àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-îô³ñíèé áóäèíîê, éîãî ïîäàëü-
øî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà
âóë. Ïàíàñà Ìèðíîãî, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Çàðàõóâàòè êîøòè, ñïëà÷åí³ òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Áàçèñ” çã³äíî ç
óãîäîþ ¹ 143 â³ä 06.06.2003, ó ñóì³
255 328,81 (äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷
òðèñòà äâàäöÿòü â³ñ³ì) ãðí. 81 êîï. â ðà-
õóíîê ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ïàíàñà Ìèðíîãî, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-³òàë³é-
ñüêîìó ï³äïðèºìñòâó “ÓÊÐ-²ÒÀË”.

3. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ïà-
íàñà Ìèðíîãî, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

4. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 3 646 895,00 ãðí. (òðè ì³ëü-
éîíè ø³ñòñîò ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò
äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà
ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
(âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 19.12.2006).

5. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-
³òàë³éñüêîìó ï³äïðèºìñòâó “ÓÊÐ-²ÒÀË”
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1119 ãà çà

3 646 895,00 ãðí. (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò
ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî
ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ ðåñòàâðà-
ö³¿ áóä³âë³ ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèé
áóäèíîê, éîãî ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Ïàíàñà Ìèðíî-
ãî, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ñï³ëüíî-
ìó óêðà¿íñüêî-³òàë³éñüêîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÓÊÐ-²ÒÀË” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ïàíàñà Ìèðíîãî, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

7.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,1119 ãà íà âóë. Ïàíàñà Ìèðíîãî,
6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³-
íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³-
øåííÿì.

7.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè
ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-³òàë³éñüêîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “ÓÊÐ-²ÒÀË” â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

8. Ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-³òàë³éñüêîìó
ï³äïðèºìñòâó “ÓÊÐ-²ÒÀË”:

8.1. Âèêîíóâàòè óìîâè ïåðåäà÷³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14.07.2005 ¹ 775-
2/3350 “Ïðî ïåðåäà÷ó ñï³ëüíîìó óêðà¿í-
ñüêî-³òàë³éñüêîìó ï³äïðèºìñòâó “ÓÊÐ-
²ÒÀË” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ áóä³âë³ ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèé
áóäèíîê, éîãî ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Ïàíàñà Ìèðíî-
ãî, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

8.2. 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
âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíè-

ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â
â³ä 13.02.2006 ¹ 82-6-00342.

8.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

éîíó íà âóë. Ôðóíçå, 64 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâå-
äåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 14 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2004 ¹ 549/709
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 14.05.2004 ¹ 85-6-00119, ó çâ’ÿç-
êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà çá³ðíî-
ðîçá³ðíèé ïàâ³ëüéîí (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-
äàæó â³ä 05.09.2006 ¹ 4460 òà àêò ïðèéî-
ìó-ïåðåäà÷³ â³ä 07.09.2006 ¹ 1/09).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ëåíäð³ Ïëþñ”:

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 30.05.2007 ¹ 03-0582.

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-

êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

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

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

3. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.05.2004
¹ 85-6-00119 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ëåíäð³ Ïëþñ” (ëèñò-çãîäà â³ä 14.05.2007
¹ 17428).

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради 
№ 1132/3965 від 1 листопада 2007 року

УМОВИ

продажу спільному українсько&італійському підприємству 
“УКР&ІТАЛ” земельної ділянки на вул. Панаса Мирного, 6 

у Печерському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó
çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

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

3. 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”.

4. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 255 328,81 (äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü òè-
ñÿ÷ òðèñòà äâàäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 81 êî-

ï³éêà), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 143 â³ä 06.06.2003, ùî ï³äòâåðäæåíî
ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 3 391 566,19 (òðè
ì³ëüéîíè òðèñòà äåâ’ÿíîñòî îäíà òèñÿ÷à
ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 19 êîï³-
éîê) ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷êó äî
25.12.2007 ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî äâàäöÿòü
ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Еверест”

земельних ділянок для обслуговування 
та експлуатації адміністративно&виробничо&

складських будівель і споруд 
на вул. Перемоги, 9&а 

у Святошинському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1150/3983 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та враховуючи матеріали інвен�
таризації земель, відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Åâå-
ðåñò” äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïåðåìîãè, 9-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Åâåðåñò”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,04 ãà äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ïåðåìîãè, 9-à ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ (äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä
05.06.2006 ¹ 1511 òà àêò ïðèéîìó-ïåðå-
äà÷³), ó òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,87
ãà, çîêðåìà ïëîùåþ 0,61 ãà — çà ðàõóíîê
çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 21.08.78
¹ 1231/3 “Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó ñïåö³àë³çîâà-
íîìó Óïðàâë³ííþ ¹ 21 òðåñòó “Öåíòðî-
ñòàëüêîíñòðóêö³ÿ” ï³ä òèì÷àñîâå ðîçì³-
ùåííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè”; ïëîùåþ 0,26
ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,17 ãà — çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Åâåðåñò”:

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 ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.01.2007 ¹ 19-2729, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
16.01.2007 ¹ 06-6-25/7181, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 20.01.2007 ¹ 346.

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

3.4. Çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 21.08.78 ¹ 1231/3 “Ïðî â³äâåäåííÿ
äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêî-
ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó óïðàâë³ííþ ¹ 21
òðåñòó “Öåíòðîñòàëüêîíñòðóêö³ÿ” ï³ä
òèì÷àñîâå ðîçì³ùåííÿ âèðîáíè÷î¿ áà-
çè”.

5. 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.

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
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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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Блис ав а вл чила просто пол б дівлі Державної історичної бібілоте и У раїни Пожежни ам знадобилося більш я одина, аби за асити пожеж

З силлями во неборців ціліли ні альні видання з фондів ни озбірні

Ó Ëàâðó âëó÷èëà áëèñêàâêà
Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ãðîçè ãîð³ëà Äåðæàâíà ³ñòîðè÷íà á³áë³îòåêà Óêðà¿íè

Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà — îñîáëèâî
âàæëèâèé îá’ºêò, òîæ áóëî âèêëèêàíî
òåõí³êó äðóãîãî ðàíãó. Ïîæåæíèêè
ïðèáóëè íà ì³ñöå ïðèãîäè çà äåñÿòü
õâèëèí. Ïðè÷èíîþ çàãîðÿííÿ, çà ñëî-
âàìè ïîì³÷íèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ ó Êèºâ³ Îëåêñàí-
äðà Ìóçè÷åíêà, ñòàëà áëèñêàâêà, ÿêà
âëó÷èëà ó áóä³âëþ. “Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ
õâèëèí ïîëóì’ÿ ëîêàë³çóâàëè, ùå ï³â-

òîðè ãîäèíè ãàñèëè ÷àñòèíè ñïîðóäè,
ùî òë³ëè âñåðåäèí³”,— ïîâ³äîìèâ â³í.

Íà ùàñòÿ, ó ïðèì³ùåíí³ ï³ä êóïîëîì
ì³ñòèòüñÿ ëèøå õîë. Ôîíä ÷èòàëüíîãî
çàëó, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà ñò³íîþ,
ëèøèâñÿ íåóøêîäæåíèì. Ò³ëüêè-íî
ïî÷àëàñÿ ïîæåæà, ïðàö³âíèêè á³áë³î-
òåêè ñòàëè åâàêóéîâóâàòè êíèæêè, òîæ
óñ³ óí³êàëüí³ âèäàííÿ âö³ë³ëè. Í³õòî ç
ëþäåé ï³ä ÷àñ ïîæåæ³ íå ïîñòðàæäàâ

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в центрі Києва сталася пожежа. О 16.35 працівни и Державної істо-
ричної бібліоте и У раїни, що розташована на території Києво-Печерсь ої
лаври, ви ли али пожежн охорон . Горіла вежа бібліоте и. “Спочат б в
сильний рім: ся б дівля здри н лася, вим н лися омп’ютери. Я знестр -
мила приміщення одраз , тіль и-но ми побачили пол м’я”,— розповіла
“Хрещати ” зав осп м зею Світлана Ящен о.
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Òðåòº ïîâåðíåííÿ Ñêîìîðîõà
²ãîð Àôàíàñüºâ ïðèâ³ç äî Êèºâà “Åä³ò Ï³àô”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У раїнсь ий театральний
режисер І ор Афанасьєв
із середини 90-х живе і
працює в Америці. А от
недавно він чер овий
раз на адав про себе на
бать івщині своєю новою
виставою "Едіт Піаф.
Життя в редит", отр
по азали Національном
театрі імені Івана Фран а,
та ниж ою Віталія Жеже-
ри "С оморох, або Театр
І оря Афанасьєва", отр
презент вали день
прем'єри.

Êíèæêà ³ âèñòàâà áóëè é òîä³, ó
2001 òà 2003 ðîêàõ, êîëè Àôàíà-
ñüºâ çàÿâëÿâñÿ ó Êèºâ³. Êíèæêà
ï³ä íàçâîþ Phantom@love.com,
êîòðó ñàì íàïèñàâ — íåçâè÷àéíà.
Àôàíàñüºâ, àìåðèêàíåöü çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ, íåñïîä³âàíî çàãîâî-
ðèâ ïðî áëèçüêó êðèçó ÑØÀ ÿê
äåðæàâè ³ äåòàëüíî çìàëþâàâ êàð-
òèíó ìàñîâî¿ åì³ãðàö³¿ àìåðèêàí-
ö³â â Óêðà¿íó. ßêùî â³ðèòè àâòî-
ðó, òî ïðîðîöòâî îò-îò ïî÷íå çáó-
âàòèñÿ.

Äâîìà ðîêàìè ï³çí³øå ²ãîð Àôà-
íàñüºâ ïîñòàâèâ ó Êèºâ³ îäðàçó òðè
âèñòàâè — “òðè ï³ä ï’ÿòäåñÿò”, ÿê
íàçâàâ ñàì ðåæèñåð ñâ³é òðèïòèõ,
ïðèóðî÷èâøè éîãî äî âëàñíîãî 
50-ð³÷íîãî þâ³ëåþ: “Øêîëó äîí-
æóàí³â” çà àâòîðñüêîþ ï’ºñîþ,
“Ðåâ³çîðà” çà Ãîãîëåì òà “Âàðøàâ-
ñüêó ìåëîä³þ-2” (öå ïðîäîâæåííÿ
³ñòîð³¿ “Âàðøàâñüêî¿ ìåëîä³¿” çà
ï’ºñîþ Ëåîí³äà Çîð³íà, ùî ¿¿ ó 1968
ðîö³ â ñòîëè÷íîìó Òåàòð³ ðîñ³é-
ñüêî¿ äðàìè ïîñòàâèâ Åäóàðä Ìèò-
íèöüêèé ç Àäîþ Ðîãîâöåâîþ â ãî-
ëîâí³é ðîë³). Óñ³ òðè âèñòàâè ïî-
êàçóâàëè íà ñöåí³ Òåàòðó ³ìåí³ ²âà-
íà Ôðàíêà.

Öüîãî ðàçó Àôàíàñüºâ ñêîëèõ-
íóâ ñòîëèöþ êíèæêîþ ³ âèñòàâîþ
îäíî÷àñíî. Ùîïðàâäà, òåïåð âè-
ñòóïèâ íå àâòîðîì, à ¿¿ ãîëîâíèì
ãåðîºì. Êè¿âñüêèé òåàòðàëüíèé
êðèòèê Â³òàë³é Æåæåðà íàïèñàâ ¿¿
íà çàìîâëåííÿ àìåðèêàíñüêî¿ ê³-
íîêîìïàí³¿, äå é ïðàöþº Àôà-
íàñüºâ.

Â³òàë³é Æåæåðà, îáðàâøè öåí-
òðîì óâàãè äîàìåðèêàíñüêèé ïå-
ð³îä æèòòÿ é òâîð÷îñò³ Àôàíà-
ñüºâà, ðîçïî÷èíàº êíèæêó ç íà¿â-
íîãî, íà ïåðøèé ïîãëÿä, çàïèòàí-
íÿ: ÷îìó æ â³í, òàëàíîâèòèé ³
óñï³øíèé ðåæèñåð, àêòîð, ÿêîãî
òóò óñ³ çíàëè ³ ëþáèëè, âçÿâ òà é
ïî¿õàâ òóäè, äå âñå òðåáà áóëî ïî-
÷èíàòè ç “÷èñòîãî àðêóøà”? Âò³ì,
ó Æåæåðè íà òàêå çàïèòàííÿ îñî-
áëèâå ïðàâî, ÿê ³ íàçèâàòè ²ãîðÿ
Àôàíàñüºâà ïðîñòî Àôîíåþ. Ùå
íà ïî÷àòêó 1970-õ Â³òàë³ÿ Æåæå-
ðó, ²ãîðÿ Àôàíàñüºâà, Â³òàë³ÿ Ìà-

ëàõîâà, Àíàòîë³ÿ Õîñò³êîºâà, ²ãî-
ðÿ Ñëàâ³íñüêîãî, ùî áóëè îäíî-
êóðñíèêàìè, ç³áðàâ ï³ä îäíèì äà-
õîì Êè¿âñüêèé òåàòðàëüíèé ³íñòè-
òóò (íèí³ óí³âåðñèòåò) ³ìåí³ Êàð-
ïåíêà-Êàðîãî. Ñåðåä íèõ óñ³õ
Àôîíÿ áóâ áåçïåðå÷íèì ë³äåðîì.
Óñå, çà ùî á â³í íå áðàâñÿ, çà ñëî-
âàìè Æåæåðè, ìîìåíòàëüíî â³ä
éîãî çàïàëó, åíåðã³¿, ôàíòàç³¿ ïå-
ðåòâîðþâàëîñÿ íà ïîä³þ. Íàïðè-
êëàä, åêçàìåí ç³ ñöåí³÷íî¿ ìîâè
â³í óìóäðèâñÿ ïåðåòâîðèòè íà
ïîâíîö³ííó âèñòàâó “Êîíèê-Ãîð-
áîêîíèê”. Â³í — àâòîð ï³ñí³ “Ñêî-
ìîðîõè”, ñòóäåíòñüêîãî ã³ìíó,
êîòðèé çíàâ ³ ñï³âàâ âåñü òåàòðàëü-
íèé ³íñòèòóò. Ñâîºð³äíèì ìàí³-
ôåñòîì “íîâîãî òåàòðó”, ùî éîãî
õîò³ëè ñòâîðèòè ìîëîä³ ìèòö³, ñòàâ
âèãàäàíèé Àôàíàñüºâèì çà îäíó
í³÷ ñöåíàð³é êàïóñíèêà. Âî÷åâèäü,
Æåæåðà íå âèïàäêîâî ñòèë³çóº
ñâîþ êíèæêó ï³ä ãåðî¿÷íèé åïîñ,

ïîçàÿê óñå, ùî ðîáèâ Àôàíàñüºâ
ùå òîä³, ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè, âèäà-
âàëîñÿ éîãî ïîáðàòèìàì ïî àëüìà-
ìàòåð ñïðàâæí³ì ïîäâèãîì.

Ïðî Àôàíàñüºâà-àêòîðà çàãî-
âîðèëè, êîëè â³í ç³ãðàâ ðîëü
ä’Àðòàíüÿíà ó âèñòàâ³ “Òðè ìóø-
êåòåðè”, ïîñòàâëåí³é ó Òåàòð³
îïåðåòè. Òàêîæ íå ðàç íà çàïðî-
øåííÿ Ñåðã³ÿ Äàí÷åíêà â³í ðî-
áèâ âäàë³ ïîñòàíîâêè ó Òåàòð³
Ôðàíêà. Î÷îëþâàâ òåàòð Åñòðà-
äè, êè¿âñüêèé Ìþçèê-õîë, ïðà-
öþâàâ ó òåëåâ³ç³éíèõ ïðîåêòàõ ³
ðàïòîì óñå êèíóâ ³... ïî¿õàâ äî
Àìåðèêè. Ïåâíî, òåìïåðàìåíò-
íîìó òà àìá³ö³éíîìó Àôàíàñüº-
âó, ó ãîëîâ³ ÿêîãî ïîñò³éíî âè-
ðóº áåçë³÷ ³äåé, òóò ó ñåðåäèí³ 
90-õ ñòàëî ïðîñòî ò³ñíî. Ïåð-
ñïåêòèâ ðåàë³çóâàòè âëàñí³ ïðî-
åêòè áóëî íå òàê óæå é áàãàòî.
Àìåðèêà æ âàáèëà ñàìå îá³öÿí-
êàìè áåçë³÷³ ìîæëèâîñòåé.

Çðåøòîþ, äëÿ Àôàíàñüºâà ïî¿çä-
êà äî ÑØÀ áóëà ñâîºð³äíîþ àâàí-
òþðîþ, ÿêèõ áàãàòî áóëî â éîãî
æèòò³. ², ñóäÿ÷è ç óñüîãî, àâàíòþ-
ðîþ âäàëîþ: â³í óñï³øíî ïðàöþº
íà àìåðèêàíñüêîìó òåëåáà÷åíí³,
ïèøå ñöåíàð³¿ äî ïðîãðàì òà ð³ç-
íîìàí³òíèõ øîó, çàéìàºòüñÿ ë³òå-
ðàòóðîþ òà ïðîäþñóâàííÿì. Õî÷à
ðåãóëÿðí³ ïîâåðíåííÿ Àôàíàñüºâà
â Óêðà¿íó ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî íîñ-
òàëüã³þ.

Çîêðåìà ïðîñÿêíóòà òóãîþ çà êî-
ëèøí³ì éîãî “Âàðøàâñüêà ìåëî-
ä³ÿ-2” — ³ñòîð³ÿ êîõàííÿ, êîòðîìó
íå ñóäèëîñÿ çä³éñíèòèñÿ ÷åðåç çà-
áîðîíè òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó (ë³-
ðè÷íå ïîâåðíåííÿ ðåæèñåðà ó ðà-
äÿíñüêå ìèíóëå).

Âèñòàâà “Åä³ò Ï³àô. Æèòòÿ â
êðåäèò” òàêîæ ÷èìîñü íàãàäóº ñòè-
ë³ñòèêó ñïåêòàêë³â ðàäÿíñüêèõ ÷à-
ñ³â — ÷è òî çðîçóì³ë³ñòþ ñþæåòó,
÷è òî äåÿêîþ íà¿âí³ñòþ ðåæèñåð-
ñüêîãî çàäóìó.

Çà æàíðîì öå — ìþçèêë. Àôà-
íàñüºâ óêîòðå äîâ³â ñâîº âì³ííÿ
äîõ³äëèâî çîáðàçèòè ëþäñüêó ³ñòî-
ð³þ, ãðàìîòíî îðãàí³çóâàâøè ó ä³é-
ñòâ³ âåëèêó ê³ëüê³ñòü ëþäåé. Àâòîð
òåêñò³â Þð³é Ðèá÷èíñüêèé ³ êîì-
ïîçèòîðêà Â³êòîð³ÿ Âàñàëàò³é, êîò-
ðà ç³ãðàëà ãîëîâíó ðîëü, çàïðîïî-
íóâàëè ñâîº òðàêòóâàííÿ ðàííüî¿
á³îãðàô³¿ âèäàòíî¿ ôðàíöóæåíêè
Åä³ò Ï³àô — çìàëþâàëè ¿¿ øëÿõ äî
ñëàâè ÿê ïîñò³éíó áîðîòüáó ç³
Ñìåðòþ. Ñìåðòü çàáèðàº ó Ï³àô
óñ³õ äîðîãèõ ¿é ëþäåé ÿê ö³íó çà
äèâîâèæíèé ãîëîñ ñï³âà÷êè. Òà ó
âèð³øàëüíèé ìîìåíò, êîëè íà ê³í
ïîñòàâëåíî âèá³ð ì³æ ùàñëèâèì
êîõàííÿì Ï³àô ³ç Ðàéìîíîì Àññî
(Îëåêñàíäð Ôîðìàí÷óê), àâòîðîì
ïåðøèõ ï³ñåíü Ï³àô, ³ áëèñêó÷îþ
êàð’ºðîþ — àðòèñòêà îáèðàº
îñòàííº.

Êîæíà íîâà âèñòàâà ²ãîðÿ Àôà-
íàñüºâà, îêð³ì òîãî, ùî âîíà äàº
ïóáë³ö³ â³ä÷óòè ñåáå ùàñëèâîþ, äëÿ
ñàìîãî ðåæèñåðà º ìîæëèâ³ñòþ â³ä-
÷óòè ñåáå òóò ñâî¿ì

Ìåêñèêàíö³, ÿê ³ óêðà¿íö³, 
ëþáëÿòü òåàòðàëüí³ñòü
Ó Êè¿âñüêîìó òåàòðàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ âèÿâèëè ñï³ëüí³ ðèñè êóëüòóð
Â³êòîð ÑÎÁ²ßÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о тижня Київ з
іль ома ле ціями на
мистець і теми відвідав
один із найвідоміших
ме си ансь их на овців,
до тор Ві тор Ґровас.
Своїми розповідями він
див вав, захоплював та
шо вав ст дентство та
ви ладачів Київсь о о на-
ціонально о ніверситет
театр , іно і телебачення
імені Карпен а-Каро о.

Ìåêñèêà ó íàñ àñîö³þºòüñÿ ³ç
÷èìîñü äàëåêèì, íåçâ³äàíèì òà
åêçîòè÷íèì. Íå êàæó÷è âæå ïðî
¿¿ êóëüòóðó. Òîæ íå äèâíî, ùî îä-
íà ìîÿ êîëåãà íà çàïðîøåííÿ çó-
ñòð³òèñÿ ç ïàíîì ¥ðîâàñîì ñêåï-
òè÷íî ïîæàðòóâàëà: “Íó ùî æ,
ïðèéäó, ïîñëóõàþ, ÷è º òåàòðàëü-
íå æèòòÿ íà Ìàðñ³... ÷è òî ïàê, ó
Ìåêñèö³”.

Àëå, ÿê âèÿâèëîñÿ, òåàòðàëüíå
æèòòÿ ó Ìåêñèö³ ìàº äàâíþ é
òðèâàëó ³ñòîð³þ. Äî òîãî æ, íà
ìåíòàëüíîìó ð³âí³, âîíî âèÿâëÿº
ïåâíó ñõîæ³ñòü ³ç óêðà¿íñüêèì.

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà ¥ðîâàñà, àæ
äî ñåðåäèíè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ â³ò÷èçíÿ-
í³ òåàòðîçíàâö³ íå ïðèïèíÿëè äèñ-
êóñ³¿ ïðî òå, çâ³äêè æ ï³øîâ òåàòð?
Îäí³ ãîâîðèëè, ùî ëàòèíîàìåðè-
êàíñüêèé òåàòð, ÿê ³ âñ³ ³íø³ òåàò-
ðè ó ñâ³ò³, âèíèê ³ç ðèòóàëó. ²íø³
äîâîäèëè, ùî öþ êóëüòóðó ïðè-
íåñëè ³ç ñîáîþ çàâîéîâíèêè. Òàê
÷è ³íàêøå, óæå â ñàì³é ´åíåç³ òå-
àòðàëüíî¿ ãðè ö³º¿ êðà¿íè ïðîÿâè-
ëàñÿ ö³êàâà òåíäåíö³ÿ: â³ä÷àéäóø-
íå ïðàãíåííÿ ïðàäàâíüîãî íàðîäó
ÿêíàéáëàãîðîäí³øå çîáðàçèòè ³íî-
çåìöÿ. Ïðî öå êðàñíîìîâíî ñâ³ä-
÷àòü ì³ôè. Ãîëîâí³ ãåðî¿ Ï³ñåíü
Áîãèí³ Â³éíè — äâà ïîñò³éíî êîí-
ôë³êòóþ÷³ áîæåñòâà, êîòðèõ çîáðà-
æóâàëè ó âèãëÿä³ çì³é ç ï³ð’ÿì.
Îäèí ³ç íèõ, à ñàìå: ìîëîäèé çì³é
(óîñîáëåííÿ ÷óæîãî, ñòîðîííüîãî)
ó ìåêñèêàíñüê³é ì³ôîëîã³¿ îáîâ’ÿç-
êîâî ïîçèòèâíèé ïåðñîíàæ. Äî òî-
ãî æ, óæå ÷åðåç ê³ëüêà ñòîð³÷ ìåê-

ñèêàíñüêèé ²áñåí, äðàìàòóðã Ðó-
äîëüôî Óñ³´ë³, ÷è íå ó êîæíîìó
ñâîºìó òâîð³ ëåäü íå ñï³âàº ã³ìí
øàíîâàíîìó ³íîçåìöþ! Ó òàê³é
ìåíòàëüí³é ãîñòèííîñò³ Óêðà¿íó òà
Ìåêñèêó áàãàòî ùî çáëèæóº.

ª äåùî ñï³ëüíå ³ ì³æ ñàìèì
ðîçâèòêîì òåàòð³â ó Ìåêñèö³ òà
Óêðà¿í³. Òàê, ó òîé ÷àñ, ÿê ó ñò³-
íàõ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäå-
ì³¿ äÿêè ïèøóòü ³ âèñòàâëÿþòü
øê³ëüíó áàðîêîâó äðàìó, ó Ìåê-
ñèö³ âèíèêàº ö³ëèé öèêë àóòî
ñàêðàìåíòàëü (“ñâÿùåííå ä³é-
ñòâî”); ó íàñ òâîðÿòü ³íòåðìåä³¿,
ó íèõ — ³äåíòè÷í³ ä³àëîãè àì³´î
Ïàéî. ², çâ³ñíî, âæå â ñåðåäèí³
ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ æîäíîìó ç òå-
àòð³â îáîõ êðà¿í íå âäàëîñÿ óíèê-
íóòè îñîáëèâîãî ïî÷òó ïåðåä Ñòà-
í³ñëàâñüêèì (ì³æ ³íøèì, ó Ìåê-
ñèö³ éîãî ñèñòåìó çàïðîâàäèâ
ÿïîíåöü!), Áðåõòîì òà ¥ðîòîâ-
ñüêèì. Íàñàìê³íåöü, ÿê â óêðà¿í-
ñüêîìó, òàê ³ â ëàòèíîàìåðèêàí-
ñüêîìó òåàòð³, íàäòî îñòàíí³ì ÷à-
ñîì, ïîñëóãîâóþòüñÿ àâòåíòè÷íè-
ìè åëåìåíòàìè. Ëèøå ó Ìåêñèö³
âîíè çíà÷íî åêçîòè÷í³ø³.

Îò òàêîþ íåî÷³êóâàíî-áëèçüêîþ
ïîñòàëà ïåðåä êèÿíàìè òåàòðàëü-
íà Ìåêñèêà ó âèêëàä³ ïðîôåñîðà
Â³êòîðà ¥ðîâàñà.

À çàê³í÷èëàñÿ àêö³ÿ çíàéîìñòâà
ç ëàòèíîàìåðèêàíñüêîþ êóëüòóðîþ

øàëåíîþ “Ìåêñèêàíñüêîþ âå÷³ð-
êîþ” â ñòîëè÷íîìó “Àðåíà Ñ³ò³”.
Òàê, âî÷åâèäü, ìåêñèêàíö³ ïðàã-
íóòü íàãàäàòè óêðà¿íñüêèì êîëå-
ãàì ³ ïðî áëèçüêå ñâÿòêóâàííÿ 200-
ð³÷÷ÿ íåçàëåæíîñò³ ñâîº¿ êðà¿íè

У виставі І оря Афанасьєва оханню Едіт Піаф (Ві торія Васалатій) та Раймона Ассо (Оле сандр Форманч )
здійснитися не с дилося
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У ви ладі Ві тора Ґроваса дале а й таємнича Ме си а видалася близь ою й
зроз мілою
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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, онта тний телефон.

9
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

З ініціативою виставити в
Києві панорам “Гол офа”
вист пив иївсь ий підпри-
ємець Іван Замараєв.
6 липня 1901 ро Д ма
“дала добро”, але дор -
чає місь ій праві, на ви-
мо цер овної адміністра-
ції, доповнити онтра т
мовою, щоб

а відвід вачі не приносили з
собою спиртних напоїв

б б в заборонений вхід дітям
до 16 ро ів

в не б ло м зичної ри
під час відвід вання лядачі не
палили

У 1019 році Ярослав М дрий
одр ж ється з донь ою
шведсь о о ороля Олава
принцесою Ін і ерд і дар є
їй, я весільний подар но ,
місто
а Полоць
б Городище
в Любш
Ладо

1

Відповіді на запитання 8го туру

2

У 1913 році в Києві відб лася Всеросійсь а тор овельно-про-
мислова і сільсь о осподарсь а вистав а. Серед е спонатів
відділ повітроплавання б ли розроб и онстр тора Федора
Терещен а. Я а із них б ла захищена патентом, виданим мі-
ністерством тор івлі і промисловості в 1913 році?

а палат а-ан ар для аеропланів
Федір Федорович Терещен о, представни славетної династії Терещен ів,

захоплювався повітроплаванням, займався розроб ою і б дівництвом літа ів.
У 1913 році він прист пив до ви отовлення літа ів на замовлення війсь ово о
міністерства. Під час б дівництва він незмінно дос оналював онстр ції ма-
шин. Том замовни — Повітроплавна частина оловно о війсь ово-технічно-
о правління енштаб — присвоїв одній із розробо о рем назв “Моран-
Сольнье”— “Парасоль” системиТерещен а. У 1913році в Києві відб ласяВсе-
російсь а тор овельно-промислова і сільсь о осподарсь а вистав а. Серед
е спонатів відділ повітроплавання б ло представлено ряд розробо онстр -
тора Федора Терещен а. А ори інальна онстр ція палат и-ан ар для аеро-
планів отримала патент міністерства тор івлі і промисловості в 1913 році. В
1916 році Федір Федорович зареєстр вав ще два винаходи: аеропланне ри-
ло зі змінною ривизною поверхні і переносний прилад для випробов вання
дерев’яних онстр цій на ви ин і стиснення.Ще в 1910 році Терещен о звер-
тається до Ми оли Ж овсь о о за ре омендацією вчено о щодо спор джен-
ня аеродинамічної лабораторії. А вже 16 липня 1914 ро Ми ола Є орович пи-
ше Федор Терещен листа, в я ом пропон є взяти часть б дівництві
аеродинамічної тр би в Ботанічном сад Мос овсь о о ніверситет .

Талановитим раїнсь им живописцем і позолотни ом, я ий
ви онав ряд творів стилі баро о, б в А. Глинсь ий. На і оні
“Пречиста” (1716) Успенсь о о собор Києво-Печерсь ої лав-
ри він зобразив портрети раїнсь ої озаць ої старшини і
Петра І

Широ о о розвою ХVІІІ сторіччі Києві наб ває живопис, вини ають спе-
ціалізовані живописні ш оли. Та а ш ола б ла, напри лад, при літній резиден-
ції Київсь о о митрополита на К дрявці. В 1763 році в Києво-Печерсь ій лав-
рі б ла створена ш ола живопис , де навчалося понад 20 чнів і працювало,
рім х дожни ів-майстрів, 10 молодих підмайстрів. Хара терними рисами об-
разотворчо омистецтва цьо о період є де оративність та своєрідне ви орис-
тання рис ренесанс йбаро о.Мон ментальні розписи иївсь их соборів і цер-
ов ви он вали х дожни и А. Гали , А. Глинсь ий та інші майстри живописної
майстерні Києво-Печерсь ої лаври. Пензлю А. Гали а належать розписи “Пер-
ший Вселенсь ий собор в Ні еї” та “Хід до раю”, я і вирізняються реалістич-
ними рисами і либо им поетичним поч ттям. Талановитим живописцем і по-
золотни ом б в А. Глинсь ий, я ий ви онав ряд творів стилі баро о. До і о-
ни “Пречиста” (1716) х дожни ввів портрети Петра І і раїнсь ої старшини.
В 1723 році він написав і они і позолотив і оностас Успенсь о о собор Ки-
єво-Печерсь ої лаври. Вихованці лаврсь ої ш оли живопис своїх творах на-
ма алися переосмислити біблійні сюжети відповідно домісцевих традицій і за-
лишили помітний слід в історії раїнсь о о мистецтва.

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Організатор: 
редакція газети 
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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

ОГОЛОШЕННЯ

Дніпровсь а районна м.
Києві рада повідомляє, що 26
червня 2008 ро о 10.00 за
адресою: б-р Праці, 1/1 (зал
засідань) відб деться
пленарне засідання XVI сесії
Дніпровсь ої районної м.
Києві ради V с ли ання.
А редитація представни ів

ЗМІ до 25 червня за тел.
575-30-94.

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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Голосіївсь	ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Стахова�Валерія�Ві�торови-

ча,�я�ий�проживає�в�м.�Києві�по�в�л.�Саперно-Слобідсь�ий�проїзд,�8,��в.�3,�в�я�ості

відповідача�в�с�дове�засідання�по�справі�за�позовом�Авто осподарства�при�ГУМВС

У�раїни� в�м.� Києві� до�Стахова�В.В.� про� відш�од�вання�матеріальної�ш�оди,� за-

подіяної�внаслідо��ДТП,�що�відб�деться:�24�червня�2008�ро���о�9.40,�в�приміщенні

с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�б�д.�14-а,��аб.�№25.

В�разі�йо о�неяв�и�на�в�азан��дат��с�д�роз лядатиме�справ��без�йо о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Оболонсь	ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає� р.�Полосьма��Тараса�Михай-

ловича,�я�ом��необхідно�1.07.2008�ро���о�9.00�з’явитись�до�Оболонсь�о о�район-

ною� 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�КП�“Київсь�ий�мет-

рополітен”�до�Полосьма��Тараса�Михайловича�про�стя нення�бор �.

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

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

С�ддя�Л.П.�С�ш�о.
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За�зміст�ре	ламних�о�олошень�відповідає�ре	ламодавець.�Ре	лама�др�	�ється�мовою�ори�інал�

До�О	р�жно�о�адміністративно�о�с�д�

міста� Києва� з� Адміністративним� позовом

зверн�лось�ТОВ�“Київсь�е�а ентство�ре�лами

на� транспорті”� з� вимо ою� визнати� розпоря-

дження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�від�9.04.2008�№560�“Про�розміщення�ре�-

лами�на�транспорті��ом�нальної�власності�м.

Києва”� неза�онним,� невідповідним� чинном�

за�онодавств��та�с�ас�вати�йо о.

Ухвалою� про� від�риття� провадження� в

адміністративній�справі�О�р�жно о�адміністра-

тивно о� с�д�� міста� Києва� від� 25.04.2008

№10/200�прийнято�рішення� від�рити�прова-

дження� в� адміністративній� справі.� Роз ляд

справи�призначений�на�20.06.2008�о�15.00�за

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

с�дово о�засідання�№10.

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов,

ор�анізацій,�фірм,�житлово-е	спл�атаційних

	онтор�та�меш	анців!

З�23�червня�до�7�липня�2008�р.�част�ово���Дніпровсь�ом�,�Обо-

лонсь�ом�,�Деснянсь�ом��районах� (тепломережі�від�районної� �отельні

РК� “Вос�ресен�а”,� ТМ-1,9�ЗАТ� “ЕК� “ДАРТЕЦ”,� ТМ-1,2,3,4� ТЕЦ-6� та�

ТМ-3,4,6�СТ-2,�РК�“Пар”,�житлові�масиви�Троєщина,�Ви �рівщина,�К�ли-

�ове�поле,�Лісовий,�Комсомольсь�ий,�Оболонь,�Мінсь�ий,�Вос�ресен�а,

Райд�жний,�Кибальчича,�Лівобережний�(част�ово),�Ми�ільсь�а�Слобід�а)

проводитим�ться�випроб�вання�теплових�мереж.

У�зв’яз���з�цим�постачання��арячої�води�б�де�припинено,�почи-

наючи�з�18.00�22�червня.

Випроб�вальні�зони�теплових�мереж�розміщені�в�межах:�

- в�лиць�Виш ородсь�ої,�Резервної,�Пол�панова,�Полярної,�Вербової,�Де -

тярен�а,�Бо атирсь�ої,�Мос�овсь�о о�проспе�т�,�проспе�т��Героїв�Сталін ра-

да,�в�лиць�Озерної,�Північної,�Прирічної,��здовж�проспе�т��Ват�тіна,�в�лиць

Бальза�а,�Рад�нсь�ої,�Милославсь�ої,�За�ревсь�о о,�Крайньої,�Меліоратив-

ної,�Братиславсь�ої,�Вол�ова,�Полі рафічної,�М�ромсь�ої,�Віс�озної,�пров�л-

�а�Червоно вардійсь�о о,�в�лиць�Усен�а,�Поп�дрен�а,�Ми�ільсь�о-Слобідсь�ої,

Челябінсь�ої,�Мильча�ова,� проспе�тів� Броварсь�о о,� Визволителів,� в�лиць

Райд�жної,�Верши ори�(тепломережі�від�ТМ-1,9�ДАРТЕЦ,�ТЕЦ-6,�РК�“Вос�ре-

сен�а”,�ТМ-3,4,6�СТ-2,�РК�“Пар”).

До�почат���випроб�вань�місцеві�системи�теплоспоживання�(опалення,� а-

ряче� водопостачання,� вентиляція� та� ін.)� мають� б�ти� повністю� та� надійно

від�лючені�від�теплових�мереж.

У�разі�вини�нення�пош�оджень�теплових�мереж�подавання� арячої�води�за-

трим�ватиметься�на�час,�необхідний�для�їх�ремонт�,�про�що�б�де�додат�ово

повідомлено�житлово-е�спл�атаційні�ор анізації.

Власни�и�підвальних�та�напівпідвальних�приміщень,�в�я�их�або�пор�ч�з�я�и-

ми� проходять� теплові� мережі,� мають� вжити� заходів�щодо� збереження�ма-

теріальних�цінностей���разі�пош�одження�теплових�мереж.

На�в�лицях,���садибах,�підвалах�б�дин�ів,�де�проходять�теплові�мережі,�мо-

ж�ть�вини�н�ти�пош�одження�підземних�тр�бопроводів�з�провалинами�та�ви-

�идом� арячої�води�на�поверхню.

Б�дьте� обережні,� попередж�йте� дітей� про� небезпе	�.�

Не�наближайтеся�самі�і�не�доп�с	айте�дітей�до�провалин�та

місць�виход���арячої�води�та�повідомляйте�про�та	і�випад	и

за�телефонами:

Дніпровсь
ий,Деснянсь
ийрайони —�

547-83-28,�512-11-73,�559-14-22,�510-68-54;

Оболонсь
ийрайон—�501-89-16,�425-25-64.

Довід
изателефономінформаційно-довід
овоїсл�жби

АК“Київенер�о”—�088.�

АК�“Київенер�о”

Ува�а!�Дитячий�	он	�рс!
З�1��вітня�2008�ро���по�1�вересня�2008�ро��

в�місті�Києві�Державним�підприємством�Все��раїнсь�ий

державний�на��ово-виробничий�центр�стандартизації,

метроло ії,�сертифі�ації�та�захист��прав�споживачів

(У�рметртестандарт)�проводиться

ре іональний�рівень�Все��раїнсь�ої�вистав�и-�он��рс�

дитячо о�малюн�а�“Я�хоч��жити�в�я�існом��світі”

Умови��часті���	он	�рсі:

1. Участь���виставці-	он	�рсі�мож�ть�брати�діти,�що�меш	ають�в�місті

Києві,�та	их�ві	ових�	ате�орій:

- 1��ате орія:�5-8�ро�ів;

- 2��ате орія:�9-12�ро�ів;

- З��ате орія:�13-17�ро�ів.

2. Кон	�рсні�роботи��часни	и�ви	он�ють���номінаціях:

- “Я�пізнаю�я�існ��прод��цію”;

- “Ми�—�архіте�тори�я�існо о�світ�”;

- “Кращий�пла�ат�на�споживч��темати��”.

3. Вимо�и�до�робіт��часни	ів�	он	�рс�:

3.1. На��он��рс�представляються�винят�ово�індивід�альні�творчі�роботи,�ви�о-

нані�в�довільній� рафічній�або�живописній�техніці�(олівці,�фломастери,�фар-

би�тощо).

3.2. Розмір�малюн�а�не�повинен�перевищ�вати�формат�А-2�(420x594�мм).

3.3. На� зворотном�� боці� �ожної� �он��рсної� роботи� необхідно� зазначити

(��раїнсь�ою�мовою):

- номінацію;

- назв��роботи,�техні���ви�онання;

- прізвище,�повне�ім’я�та�ві��автора�роботи;

- район�проживання;

- �орот���біо рафічн��довід���з�описом�творчих�дося нень�та�хобі;

- назв��навчально о�за�лад�,��онта�тний�телефон.

3.4. Малюн�и�не�оформлювати�рам�ою,�паспарт�,�на�лей�ами�та�інше.

4. Критерії�оцін	и�дитячих�робіт:

- а�т�альність�та�повнота�роз�риття�теми;

- рівень�володіння�техні�ою�ви�онання,�матеріалом;

- творчий�підхід�(забороняється��опіювання�та�запозичення�тем�тощо);

- охайність�роботи�та�старанність.

5. Роботи,�що�не�відповідають�вимо�ам�п.�З,�до��часті���	он	�рсі-ви-

ставці�не�доп�с	аються.

6. Роботи,�направлені�на�	он	�рс,�не�повертаються.

Кон��рсні�роботи�приймаються�за�с�провідними�листами�з�01.04.2008�ро���до

1.09.2008�ро��.

Роботи,�я	і�зайняли�призові�місця,�б�д�ть�відзначені��рошовими�вина-

�ородами:

- 1�місце —�200� рн.;

- 2�місце�—�150� рн.;

- 3�місце�—�100� рн.

Роботи,�я�і�зайняли�перші�місця����ожній�номінації�відповідно�до�ві�ових��ате орій,

б�д�ть�надіслані�для��часті���за альнодержавном��рівні�вистав�и-�он��рс�.

За альнодержавний�рівень�Все��раїнсь�ої�вистав�и-�он��рс��дитячо о�малюн-

�а�“Я�хоч��жити�в�я�існом��світі”�проводиться�Державним��омітетом�У�раїни�з�пи-

тань�технічно о�ре �лювання�та�споживчої�політи�и�(Держспоживстандарт�У�раїни)

з�01.10.2008�ро���до�01.11.2008�ро��.

Адреса:�03680,�м.�Київ,�в�л.�Метроло ічна,�4�(Андрійч���Оле�сандр�Оле ович);

телефон�526-34-78;�офіційний�сайт:�www.ukrcsm.kiev.ua.

Печерсь	ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Остапен�о�Галин��Борисівн�,

Остапен�а�Оле�сандра�Оле�сандровича�в�я�ості�відповідачів�в�с�дове�засідання�по

цивільній�справі�№�2-1845-1/07�за�позовом�За�рито о�а�ціонерно о�товариства��о-

мерційно о�бан���“ПриватБан�”�до�Остапен�о�Галини�Борисівни,�Остапен�а�Оле�-

сандра�Оле�сандровича,�Остапен�а�Ма�сима�Оле�сандровича�про�стя нення�забор-

 ованості.

С�дове� засідання� призначено� та� відб�деться� 18� липня� 2008�ро��� о� 10.00� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�01010,�м.�Київ,�в�л.�Ми�оли�Гайцана,�б.�4,��абінет�406.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�передбачені�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�А.В.�Мельни�.

Повідомлення�про�проведення�За�альних

зборів�а	ціонерів�ЗАТ�“Ренесанс�Життя”

Правління�ЗАТ�“Ренесанс�Життя”�повідомляє�про�проведення

За�альних�зборів�а	ціонерів,�я	і�відб�д�ться�30�липня�2008�ро	�

о 10.00�за�адресою:�Київ,�в�л.�Пимонен	а,�13,�	орп.�1,�оф.�1А/21.

Порядо	�денний:

1. Прийняття�рішення�щодо�рез�льтатів�за�рито о�(приватно о)�розміщення�а�цій

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

2. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т�.

Реєстрація� а�ціонерів� відб�деться� 30� липня� 2008� ро��� з� 9.00� до� 10.00.�Для

реєстрації�представни�ам�а�ціонерів�необхідно�пред’явити�до��мент,�що�підтвер-

дж�є� повноваження� особи� на� представництво� �� за альних� зборах� а�ціонерів

(довіреність,� до��менти� про� призначення� на� посад�� тощо),� та� до��мент,� я�ий

посвідч�є�особ��представни�а�(паспорт).

З� інформацією� та� до��ментами,�що� пов’язані� з� поряд�ом�денним�За альних

зборів�а�ціонерів,�а�ціонери�мож�ть�ознайомитися�за�адресою:�Київ,�в�л.�Пимо-

нен�а,�13,��орп.�1,�оф.�1А/21.

Правління�ЗАТ�“Ренесанс�Життя”

Шевчен	івсь	ий�районний�с�д�м.�Києва�повторно�ви�ли�ає�в�с�-

дове�засідання�по�справі�№�2-7725/08�за�позовом�ТОВ�“Але�сандер”�до

ТОВ�“Гамма�Технолоджис”�та�інші,�3-я�особа:�КМ БТІ�про�виділ���нат�рі

част�и�із�майна,�що�є���спільній�власності,�в�я�ості�відповідачів�ТОВ “Гам-

ма�Технолоджис”,�місце�знаходження�я�о о:�м.�Києв,�в�л.�Горь�о о,�8,

Харчен�о�Наталію�Леонідівн�,�місце�проживання�я�ої:�м.�Києв,�б�л.�Т.�Шев-

чен�а,�10,�Салата�Таміл��Ми�олаївн�,�місце�проживання�я�ої:�м.�Києв,

б�л.�Т,�Шевчен�а,�10.�Роз ляд�справи�призначено�на�11.30�23�червня

2008 ро���в�приміщенні�Шевчен�івсь�о о�районно о�с�д��м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.-зал�№�60.

В�разі�неяв�и�відповідачів�ТОВ�“Гамма�Технолоджис”,�Харчен�о�На-

талії�Леонідівни,�Салата�Таміли�Ми�олаївни�в�с�дове�засідання�справа

б�де�роз лядатись�за�їх�відс�тності�за�наявними���справі�до�азами.

Крім�то о,�с�д�роз’яснює�обов’язо��повідомити�с�д�про�причини�не-

яв�и�в�с�дове�засідання.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2�За�он��У�раїни�від�18�березня�2004�ро���№1625-

ІV�“Про�порядо��обрання�на�посад��та�звільнення�з�посади�професійно о�с�дді�Вер-

ховною�Радою�У�раїни”�Територіальне��правління�державної�с�дової�адміністрації

в�місті�Києві�повідомляє�про�під отов���матеріалів�щодо�обрання�безстро�ово�на

посади�с�ддів:

Деснянсь	о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

-�Шевч��а�Оле�сія�Петровича;

Оболонсь	о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

-�Тар оній�Дар’ї�Оле�сандрівни;

Печерсь	о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

-�Карабаня�Володимира�Ми�олайовича;

-�Тарасю��Кристини�Ед�ардівни;

Святошинсь	о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

-�Чалої�Алли�Петрівни;

Солом’янсь	о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

-�Літвіної�Наталії�Ми�олаївни.

Печерсь	ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�Мос�алю�Геннадію�Геннадійович�

про�с�дове�засідання���справі�за�позовом�Го-

лови�Верховної� Ради� Автономної� Респ�блі�и

Крим�Грицен�а�Анатолія�Павловича�про�виз-

нання�відомостей�та�ими,�що�не�відповідають

дійсності,�захист�честі,� ідності,�ділової�реп�-

тації� і� стя нення�моральної�ш�оди� об� 11.00

26.06.2008�р.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,

�аб.�13.

С�ддя�Вол�ова�С.Я.

Шевчен	івсь	ий� районний� с�д

м. Києва� повідомляє, що� 20� червня

2008� ро��� о� 12.00� б�де� роз лядатись

цивільна�справа�за�позовом�ЗАТ “При-

ватБан�”�до�Панфілен�а Я.В.�про�стя -

нення�забор ованості.

Панфілен�о�Ярослав�Володимирович,

останнє� відоме�місце� проживання:�м.

Київ,�в�л. Тешебаєва,�58,��в.�25,�ви�ли-

�ається� в� с�дове� засідання� в� я�ості

відповідача.� У� разі� неяв�и� в� с�дове

засідання�позов�б�де�роз лян�то�за�йо-

 о� відс�тності� на� підставі� наявних�ма-

теріалів�справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-

Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�57.

С�ддя�Н.Г.�Прит�ла.

Оболонсь	ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� я�� відповідача

І натьєва� Михайла� Валерійовича� по

цивільній�справі�№�2-2846/08�за�позо-

вом�ЗАТ�КБ�“ПриватБан�”�про�стя нен-

ня�забор ованності�в�с�дове�засідання

на�28�липня�2008�ро���о�10.30.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а,�2-є,��аб.�19,�с�ддя�Поліщ���Н.В.

В�разі�неяв�и�справ��б�де�роз лян�-

то�за�відс�тності�осіб, що�не�з’явилися.

С�ддя�Н.В.�Поліщ��.

Печерсь	ий� районний� с�д

м. Києва� повідомляє�Я��пова

Роллана� Володимировича� про

с�дове�засідання���справі�за�по-

зовом� ВАТ� “У�раїнсь�ий� Про-

фесійний�Бан�”�про�стя нення�за-

бор ованості�о�9.00�27.06.2008 р.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л. Хре-

щати�,�42-а,��аб.�13.

До��ва и�Бе е�о�С.Ф.

Печерсь	ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�вас�я��відповідача�в�с�дове�засідання�по

цивільній�справі�за�позовом�Бе е�о�Ірини�Ми-

�олаївни�до�Бе е�о�Сер ія�Федоровича,� третя

особа:�відділ���справах� ромадянства,�іммі рації

та�реєстрації�фізичних�осіб�Печерсь�о о�РУГУ

МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�про�визнання�особи�та-

�ою,�що�втратила�право��орист�вання�житловим

приміщенням,�та�зняття�з�реєстраційно о�облі��,

я�е�призначено�на�23.06.2008�о�15.00,�за�адре-

сою:�м.�Київ,�в�л. Хрещати�,�42-а,��аб. 32�.�

С�ддя�М.К.�Гримич.

Святошинсь	ий� районний� с�д

м. Києва� (в�л.�Жилянсь�а,�142)���зв’яз��

з�роз лядом�справи�за�позовом�Хибин�Є. А.

до� Хибин�В.Є.� про� визнання� та�им,�що

втратив� право� �орист�вання� жилим

приміщенням,�ви�ли�ає�відповідача�Хибин

Володимира�Єв еновича�в�с�дове�засідан-

ня�на�26.06.2008�р.�о�9.00�та�повідомляє,

що�в�разі�неяв�и�справа�б�де�роз лян�та

за�йо о�відс�тності.

С�ддя�Кирилен�о�Т.В.

Апеляційний� с�д�м.� Києва� ви�ли�ає� я�

відповідача�Г�лен�о�Тетян��Анатоліївн��в�с�до-

ве�засідання�на�2�липня�2008�ро���о�16.40�для

�часті� в� роз ляді� апеляційної� с�ар и� Г�лен�о

Л.Ф.�на�рішення�Солом’янсь�о о�районно о�с�-

д��м.�Києва�від�20�березня�2007�ро���в�справі

за�позовом�Г�лен�о�Л.Ф.�до�Г�лен�о�Т.А.,�Г�лен-

�о�М.В.�про�поділ�спільно о�с�місно о�майна.

Відповідач�зобов’язаний�повідомити�с�д�про

причини�неяв�и�в�с�дове�засідання.�У�разі�йо-

 о� неяв�и�без� поважної� причини� справа�б�де

роз лян�та�за�йо о�відс�тності.

С�ддя�Корот�н�В.М.

У�провадженні�Шевчен	івсь	о�о�районно�о�с�-

д�� м.� Києва� знаходиться� цивільна� справа�№�2-

6345/08�за�позовом�Компанець�Тетяни�Ми�олаївни

до�Компанця�Володимира�Ми�олайовича,�треті�осо-

би:�Шевчен�івсь�е� РУ� ГУ�МВС�У�раїни� в�м.� Києві,

Шевчен�івсь�а� районна� �� м.� Києві� державна

адміністрація,�про�визнання�особи�та�ою,�що�втра-

тила�право��орист�вання�житловим�приміщенням.

Роз ляд�зазначеної�справи�повторно�призначе-

но� на� 25.06.2008� ро��� о� 17.00� в�Шевчен�івсь�ом�

районном�� с�ді� м.� Києва,� �аб. 53� (адреса� с�д�:

м. Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б).

С�д�ви�ли�ає�Компанця�Володимира�Ми�олайо-

вича���с�дове�засідання�я��відповідача.

Яв�а� до� с�д�� є� обов’яз�овою.� У� разі� неяв�и

відповідачів�справа�б�де�роз лядатися�за�наявними

��справі�до�азами.

Витрати�щодо�цьо о�о олошення�несе�позивач-

�а�Компанець�Тетяна�Ми�олаївна.

С�ддя�Волошин�В.О.

Прош�� від ��н�тися� свід�ів

ДТП, що� сталося� на� перехресті

б�льв.�Перова�та�Алішера�Навої

15� травня� 2008� р.� (зіт�н�лись

“Ш�ода”� та� “Шевроле”� чорно о

�ольор�).�Тел.�8(050)�317-33-65.
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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 1472
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Костянтин СТОГНІЙ, телеве-
д чий:
— Я всі мости люблю! У той час,
оли в мене не б ло машини,
любленим б в міст біля стадіон
“Динамо”. Йо о по-різном нази-
вають: хтось Чортів міст, том що
з ньо о стрибають, хтось — міст
за оханих, том що на ньом ціл -
ються за охані і свят ють весіл-
ля. Коли я став повнолітнім, прий-
шов після армії, почав подобати-
ся міст Метро: з ньо о все д же
добре видно, і ввечері він арно
освітлений. Міст Патона поважа-
ють за технічн новизн — для б -
дівництва мост вперше б ло ви-
ористано метод еле трозварю-
вання. А оли Південний міст від-
рили, здавалося, наче летиш над
містом. Б ли навіть містичні вра-
ження, і оли приїжджали з інших
міст ості, захоплювалися! Але
прийшов новий час, і потрібно б -
д вати нові мости!

Семен ГОРОВ, режисер, ліп-
мей ер:
— Міст Метро. Том що навіює

носталь ію, оли я б в ст дентом

і їздив на метро. При чом саме
той міст, я ий на червоній ліній
метро. Південний міст арний
своєю стилісти ою і дизайном. І
Пішохідний подобається. Всі мос-
ти расиві!

Андрій КНЯЗЬ, співа :
— Обожнюю ті моменти, оли

мож , не поспішаючи, про ляти-
ся Пішохідним мостом, я ий веде
на Тр ханів острів. Чи взим , чи
восени, навесні чи вліт перед
твоїм зором завжди від риваєть-
ся дивовижний вид на синє Дніп-
ро з р тими бере ами. У та і хви-
лини мене охоплює творчий по-
рив і на д м приходять цілі вір-
ші, я і потім запис ю на папір.
Часто одночасно можна прид ма-
ти й ори інальний м зичний с -
провід для пісні. А ще цін ю цей
міст за банальн можливість про-
лятися піш и, не боячись, що

тебе задавить авто, я е проїжд-
жає поряд! Можливо, том і д -
мається т т раще, адже відч ва-
єш себе в безпеці, а мозо може
спо лядати пре расне і творити
пре расне.

ßêèé íàéêðàùèé ì³ñò
ó Êèºâ³?

І ор ДУШИН, олова Ліберально-демо ратичної
партії У раїни:
— Себе. Том що маю ба ато ш ідливих звичо , а са-

мостійно позб тися їх не вдається. Вилі вав би і мо-
зо раїни. У державі є ор ани за онодавчі, ви онавчі,
а ось роз м— відс тній. Лі вав би за настроєм— д б-
цем! Та им чином, спочат вилі вав би себе, потім
рідних, с сідів, знайомих, місто, в інці — раїн .

Єв ен ФІЛІНДАШ, народний деп тат V с ли ан-
ня, дире тор Центр соціальної аналіти и “Лівий
по ляд”:
— Переважн більшість нашої правлячої верхів и від

байд жості до власно о народ . Одна с мніваюся, що
це можливо, але я би б ла можливість, спроб вав би.
А по-др е, вилі вав би наш народ від занадто вели-
ої довіри до політи ів і пра нення створювати ми-
рів. В особистом і сімейном житті, серед рідних і

близь их, тьх -тьх -тьх , не хворіють, том лі вати по-
треби немає.

Інна ЦИМБАЛЮК, телевед ча, “Міс У раїна —
Всесвіт-2006”:
— Я постійно ходж в центр дитячої хір р ії в “Охмат-

диті”. Після однієї а ції я познайомилася з ними, і во-
ни відтоді запрош ють мене на різні заходи. Бачила ре-
анімації, спіл валася з дітьми, хворими на вади сер-
ця, та їхніми бать ами. Хотіла б вилі вати цих дітей.

О сана КАРАВАНСЬКА, дизайнер:
— Зважаючи на те, що мені вже дов ий час перепа-

дає б ти не дизайнером, а психоаналіти ом, я б допо-
ма ала жін ам, я і себе не люблять. Я им методом? Це
наші жіночі хитрощі, отрі залишаться таємниці. Пе-
ред сім— це допомо а словом, розмовою і дзер алом.
Добре, що це робота психоаналіти а, а не психіатра!

Êîãî á âèë³êóâàëè âè?

Íàéêðàùèé 
êè¿âñüêèé ì³ñò —
Ï³øîõ³äíèé
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Ñåðã³é Àðòåì÷óê 
äîïîìàãàº 
íàéòÿæ÷èì õâîðèì
×îëîâ³ê ïðîêèäàºòüñÿ ³ çàñèíàº ç äóìêîþ 
ïðî ïàö³ºíò³â
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

До иївсь их самаритян
Сер ій Артемч прийшов
звичайним фельдшером.
Сьо одні він оордин є
робот мобільної сл жби
допомо и з 40 людей. Во-
ни відвід ють найтяжчих
хворих. Лі ють їх, од -
ють, прибирають в оселі.
Для немічних иян сама-
ритяни стають найрідні-
шими людьми. Пан Ар-
темч "своїх" хворих від-
від є після роботи і ви-
хідні, телефон є їм додо-
м . А робочі лопоти об-
оворює зі своєю др жи-
ною до ночі.

Íà ñò³í³ ó êàá³íåò³ Ñåðã³ÿ Àð-
òåì÷óêà — âåëèêà êàðòà Êèºâà,
ç ñîòíåþ ïîçíà÷îê, äå æèâóòü
ïàö³ºíòè. Íà ïîãîòîâ³ çàâæäè
ñóìêà ç ë³êàðñüêèì íàáîðîì. ×î-
ëîâ³ê óæå ê³ëüêà ðîê³â êîîðäèíóº
ðîáîòó ìîá³ëüíî¿ ñëóæáè äîïî-
ìîãè êè¿âñüêî¿ ñï³ëêè ñàìàðè-
òÿí. Ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì êî-
ëåêòèâ ³ç 40 îñ³á ùîäåííî â³äâ³-
äóº íàéòÿæ÷èõ õâîðèõ ó ì³ñò³. Äî
ñëîâà, âîíè — ºäèíà ñîö³àëüíà
ñëóæáà ó ì³ñò³, ïðàö³âíèêè ÿêî¿
â³äâ³äóþòü îíêîõâîðèõ.

Ç ñàìàðèòÿíàìè ïàí Àðòåì÷óê
ïðàöþº óæå ø³ñòü ðîê³â, äî òî-
ãî ïðàöþâàâ ó ñòîëèö³ ôåëüäøå-
ðîì íà øâèäê³é äîïîìîç³. Ó Êè-
ºâ³ ÷îëîâ³ê îñåëèâñÿ ó 1986-ìó.
Äî òîãî æèâ òà ïðàöþâàâ ìåäè-
êîì ó ×åðêàñüê³é îáëàñò³.

“Ð³çíèöÿ ó òîìó, ùî ë³êàð³
“øâèäêî¿ äîïîìîãè” áà÷àòü õâî-
ðîãî ëèøå ï³ä ÷àñ âèêëèêó. Ïî-

äàëüøà éîãî äîëÿ ¿ì íåâ³äîìà. À
ìè æ îï³êóºìîñÿ ëþäèíîþ, ïðî-
â³äóºìî éîãî ùîäíÿ, àáî é ê³ëü-
êà ðàç³â íà äåíü”,— ðîçïîâ³äàº
ìåäèê.

Â³í êàæå, ùî ñïåðøó éîìó áó-
ëî íåçâè÷íî òàê ïðàöþâàòè,
àäæå ñàìàðèòÿíè íå ëèøå âèêî-
íóþòü ïðèçíà÷åííÿ ë³êàðÿ, ðîá-
ëÿòü óêîëè, àëå é ìèþòü ëþäåé,
ì³íÿþòü ïàìïåðñè, ïðèáèðàþòü
â îñåë³, ãîòóþòü ãàðÿ÷ó ¿æó. “Áó-
ëî äóæå òÿæêî. Äóìàâ, ùî ÿ íå
ïîâèíåí òàêîãî ðîáèòè. Àëå áà-
æàííÿ äîïîìîãòè ëþäÿì âñå-òà-
êè áåðå âåðõ”,— ä³ëèòüñÿ ïàí
Àðòåì÷óê.

Â³í äîäàº, ùî äëÿ áàãàòüîõ
ëþäåé ñàìàðèòÿíè ñòàþòü áëèæ-
÷èìè, í³æ ðîäè÷³. Ïðèì³ðîì,
íèí³ âîíè äîãëÿäàþòü ìîëîäîãî
õëîïöÿ ï³ñëÿ ïåðåëîìó õðåáòà,

ÿêîãî, ïðàêòè÷íî íåðóõîìîãî,
ïîêèíóëè ð³äí³. Áàãàòî ïàö³ºí-
ò³â, ÿêèõ ñàìàðèòÿíè “ïîñòàâè-
ëè íà íîãè”, äîñ³ òåëåôîíóþòü
òà çàõîäÿòü ó ãîñò³.

Òèì ÷àñîì Ñåðã³é Àðòåì÷óê
òàêîæ âèêîðèñòîâóº áóäü-ÿêó
íàãîäó, ùîá ïðîâ³äàòè íèí³ø-
í³õ ï³äîï³÷íèõ. “ß ìåøêàþ íà
Áîðùàã³âö³, òîæ ÿêùî õâîðèé
äåñü íåäàëåêî, îáîâ’ÿçêîâî çàé-
äó ï³ñëÿ ðîáîòè, îãëÿíó. Àáî
ïðîñòî òåëåôîíóþ, çàïèòóþ, ÿê
ñàìîïî÷óòòÿ”,— êàæå ÷îëîâ³ê.
Ïðîòå íàâ³òü ³ âäîìà äóìêè ïðî
äîïîìîãó áëèæí³ì íå çàëèøà-
þòü ë³êàðÿ. Ð³÷ ó òîìó, ùî äðó-
æèíà ïàíà Àðòåì÷óêà òåæ ïðà-
öþº ìåäèêîì, òîæ ðîáî÷³ êëî-
ïîòè òà íàáîë³ëå ïàö³ºíò³â îáãî-
âîðþþòü ³ ó ñ³ìåéíîìó êîë³ ùî-
äíÿ ìàéæå äî íî÷³
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Найкращий міст у Києві:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³ä-

íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+27°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +30; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+24...+26°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +21...+24°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +25...+27°Ñ, âíî÷³ +19...+21°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Âíî÷³ òà âðàíö³ äîùèòè-
ìå. Â³òåð ï³âäåííèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+27°Ñ, âíî-
÷³ +17...+19°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Самаритянин Сер ій Артемч оордин є виїзди бри ад до тяж охворих по
всьом міст

1. Ï³øîõ³äíèé — 31 %
2. Ï³âäåííèé ì³ñò — 23 %
3. Ì³ñò Ïàòîíà — 21 %
4. Ìîñêîâñüêèé ì³ñò — 13 %
5. Ì³ñò Ìåòðî — 9 %
6. ×îðò³â ì³ñò — 3 %
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Наст пний номер “Хрещати а” вийде 18 червня 2008 ро


