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ФАНАТІВ ПОЛА МАККАРТНІ
ПРОТЕСТУВАЛИ ДОЩЕМ
Співа разив дво одинним з половиною
онцертом і артинами

Ìåð Êèºâà íå õî÷å ïîë³òè÷íî¿ êëîóíàäè
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íå áðàòèìå ó÷àñò³ ó ñüîãîäí³øíüîìó çàñ³äàíí³ Êàáì³íó

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

У сьо однішньом засі-
данні ряд не братиме
часті Київсь ий місь ий
олова Леонід Черновець-
ий. Я заявив мер, він
не бачить потреби в том ,
щоб б ти прис тнім на
дов их і безрез льтатних
нарадах за частю Юлії
Тимошен о, я і не дають
жодно о реально о на-
слід . Замість зма ання
з чинним прем'єром де-
ма о ії пан Черновець ий
воліє займатися он рет-
ними справами та з ла-
дж вати наслід и без ра-
мотної е ономічної полі-
ти и нинішньо о поп ліст-
сь о о ряд . Чер ова
спроба пані Тимошен о
пере ласти на місцев
влад відповідальність за
провальні рез льтати
власної роботи зазнає не-
вдачі. Але небезпечна для
раїни боротьба за бер-
наторсь верти аль вла-
ди триває.

Ñüîãîäí³ ÷àñòèíà ðåã³îíàëüíèõ
êåð³âíèê³â ìàº íàì³ð çíîâó ïîâòî-
ðèòè äåìàðø ïðîòè óðÿäó, ÿêèé
çâèíóâàòèâ ¿õ ó... ìàêðîåêîíîì³÷-
íèõ ïðîðàõóíêàõ. Ó÷îðà ï³ä ÷àñ
ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ðåã³îí³â ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Þë³ÿ Òèìîøåíêî âêîòðå çàÿâèëà,
ùî õî÷å çàñëóõàòè ï³ä ÷àñ ñüîãî-
äí³øíüîãî çàñ³äàííÿ óðÿäó çâ³òè
òèõ êåð³âíèê³â îáëàñòåé, ÿê³ “ïî-
ãàíî” áîðþòüñÿ ç³ çðîñòàííÿì ö³í.
Ìèíóëîãî òèæíÿ ãóáåðíàòîðè âè-
êëèê ïðåì’ºðà ïðî³ãíîðóâàëè, íå
áàæàþ÷è â³äïîâ³äàòè çà ³íôëÿö³þ
â êðà¿í³, ÿêà º êîìïåòåíö³ºþ âè-
íÿòêîâî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â.

Ñüîãîäí³, âî÷åâèäü, á³ëüø³ñòü
³ç íèõ â÷èíèòü òàê ñàìî. Ïðè-
íàéìí³ ó÷îðà ïðî öå â³äâåðòî çà-
ÿâèâ îäèí ³ç “çàïðîøåíèõ” —
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé.

“Çâèíóâà÷óâàòè ãîë³â îáëàñíèõ
àäì³í³ñòðàö³é ó çðîñòàíí³ ³íôëÿ-
ö³¿ — öå åêîíîì³÷íî áåçãðàìîò-
íî. Çâè÷êà Þë³¿ Òèìîøåíêî ïå-
ðåêëàäàòè íà ³íøèõ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà âëàñíó áåçäàðíó óïðàâ-
ë³íñüêó òà åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó
âæå ñòàº íîðìîþ. 

За інчення на 3-й стор.
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Äîïëàòè äî ñâÿòà Òð³éö³ 
îòðèìàëè 512 òèñ. êèÿí

Îäíîðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó âèïëà-
òèëè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñòîëè÷íèì ñ³ì’ÿì
ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Òð³éö³. Ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî öå ï³äïèñàâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Òàê, ïåíñ³îíåðàì, ÿê³
íå ïðàöþþþòü, íàäàëè ïî 150 ãðí äîïîìî-
ãè, à òèì, õòî ùå òðóäèòüñÿ,— ïî 135. Îñî-
áàì, ÿê³ íå ìàþòü ïðàâà íà ïåíñ³þ, âèïëà-
òèëè ïî 100 ãðí, à ùå äåÿêèì êàòåãîð³ÿì,
ÿê³ âæå ï³øëè íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê,
— ïî 75. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîáàæàâ òà-
êîæ êèÿíàì ùàñòÿ ³ ñâ³òëà, à ì³ñòó — ã³ä-
íîãî ìàéáóòíüîãî

Ñòîëè÷í³ ñòóäåíòè 
â³äïî÷èíóòü íà Îäåùèí³ 
òà â Çàêàðïàòò³

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî ìàº
íàì³ð îñîáèñòî ïåðåâ³ðèòè ñòàí îçäîðîâ÷èõ
áàç äëÿ ñòóäåíò³â íà óçáåðåææ³ ×îðíîãî òà
Àçîâñüêîãî ìîð³â. “Öüîãî ðîêó íà áàçàõ ìè
ïëàíóºìî îçäîðîâèòè 2226 ä³òåé ï³ëüãîâèõ
êàòåãîð³é, ó òîìó ÷èñë³ é â³êîì äî 6 ðîê³â,
òà 2818 ñòóäåíò³â”,— ñêàçàâ â³í.

Çà ñëîâàìè ïàíà Áåðåçåíêà, ïåðøèé â³ä’-
¿çä ñòóäåíò³â ³ç Êèºâà íà â³äïî÷èíîê ó ïàí-
ñ³îíàò “Ðóòà” Îäåñüêî¿ îáëàñò³ çàïëàíîâà-
íî íà 23 ÷åðâíÿ. “Ãðóïà ñêëàäàòèìåòüñÿ ç
80 ÷îëîâ³ê. À âæå ó 20-õ ÷èñëàõ ëèïíÿ ñòó-
äåíòñüêèé ãóðò ïîïðÿìóº íà â³äïî÷èíîê äî
Çàêàðïàòòÿ”,— äîäàâ íà÷àëüíèê. “Ó ëèïí³
ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ïåðåâ³ðèòü ì³ñöÿ
â³äïî÷èíêó. Ïðîêîíòðîëþº â³äïîâ³äí³ñòü
óìîâ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàì, õàð-
÷óâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ êóëüòóðíîþ ïðîãðà-
ìîþ. ß îñîáèñòî ïåðåâ³ðþ ñòàí îçäîðîâ-
÷èõ áàç íà óçáåðåææ³ ×îðíîãî òà Àçîâñüêî-
ãî ìîð³â, äå â³äïî÷èâàòèìå êè¿âñüêà ìî-
ëîäü”,— çàïåâíèâ Ñåðã³é Áåðåçåíêî

Çà ÷îòèðè ðîêè 
ðåêîíñòðóþþòü ï³âñîòí³ 
ïàðê³â

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ñõâàëèâ ïðîïîçèö³¿ ùîäî îçåëå-
íåííÿ, ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðê³â ³
ñêâåð³â Êèºâà. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ éîãî ïåð-
øèé çàñòóïíèê Äåíèñ Áàññ. Çîêðåìà, çà
ñëîâàìè ïàíà Áàññà, â³äïîâ³äí³ ïðîãðàìè
ðîçðàõîâàí³ íà ïåð³îä 2008—2012 ðîê³â òà
ðîçðîáëåí³ ÊÏ “Êè¿âçåëåíáóä”. Çã³äíî ç
äîêóìåíòàìè, äî ªâðî-2012 â ñòîëèö³ çà-
ïëàíîâàíî îçåëåíèòè òà ðåêîíñòðóþâàòè 49
ïàðê³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ äî 1300 ãà, óïî-
ðÿäêóâàòè òà îçåëåíèòè 84 ñêâåðè ³ áóëüâà-
ðè òà 96 âóëèöü. Äåíèñ Áàññ íàãîëîñèâ, ùî
íàñàìïåðåä îíîâëþâàòèìóòü çåëåí³ çîíè ó
ãóñòîçàñåëåíèõ ì³êðîðàéîíàõ. Ïëàíóþòü çà-
êëàñòè òàêîæ ïî ê³ëüêà ïàðê³â òà ñêâåð³â ó
êîæíîìó ðàéîí³. Çîêðåìà, íà âóëèöÿõ Âà-
ñèëüê³âñüê³é, Ñòð³ëåöüê³é, Âàòóò³íà, Çàõà-
ð³âñüê³é, Âåðõîâèíí³é, íà ïðîñïåêò³ Ïåðå-
ìîãè. Çàãàëîì íà ñüîãîäí³ çåëåí³ íàñàäæåí-
íÿ Êèºâà, òîáòî ë³ñè, ïàðêè, ñêâåðè òà
áóëüâàðè, ñòàíîâëÿòü 67 â³äñîòê³â çàãàëü-
íî¿ ïëîù³ ì³ñòà. Íà êîæíîãî ìåøêàíöÿ ñòî-
ëèö³ ïðèïàäàº ïîíàä 20 êâ. ì çåëåíî¿ çî-
íè, ùî âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ, íàïðèêëàä, ó
Áåðë³í³

Äëÿ ìåäàë³ñò³â 
âëàøòóþòü áàë

Ñüîãîäí³ ó ñòîëè÷íîìó íàö³îíàëüíîìó òîð-
ãîâî-åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåò³, ùî íà âóë.
Ì³ëþòåíêà, 4, â³äáóäåòüñÿ äåñíÿíñüêèé
ðàéîííèé áàë ìåäàë³ñò³â 2008 ðîêó. Ó ñâÿò³
â³çüìóòü ó÷àñòü ÿê íàéêðàù³ ó÷í³ ðàéîíó, òàê
³ ¿õí³ áàòüêè. Êóáêè çà óñï³õè ó íàâ÷àíí³ 158
ìåäàë³ñòàì, ç ÿêèõ 115 — “çîëîò³”, âðó÷èòü
ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Çàõàðè÷åâ.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â áàëó — âèïóñêíèê ÑÇØ
¹ 250 Ìèêîëà Êîòþê, ÿêèé íà çîâí³øíüî-
ìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³ ç óêðà¿íñüêî¿
ìîâè ³ ë³òåðàòóðè òà ìàòåìàòèêè íàáðàâ ìàê-
ñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü áàë³â — ïî 200 ç êîæíî-
ãî ïðåäìåòà. Ðîçïî÷íåòüñÿ ñâÿòî î 17-é ³ ï³ñ-
ëÿ óðî÷èñòîñòåé çàê³í÷èòüñÿ ñâÿòêîâîþ äèñ-
êîòåêîþ

Êè¿â — ì³ñòî, íàéë³ïøå 
ï³äãîòîâëåíå  äî ªâðî-2012
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîïðîñèâ â³äêèíóòè ïîë³òè÷í³ 
àìá³ö³¿ çàðàäè ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Проведення Чемпіонат
Європи з ф тбол має
стати об'єдн ючим чин-
ни ом для всієї У ра-
їни, заявив мер столиці
Леонід Черновець ий.
Та им чином він відсі
сі розмови про мож-
ливість зрив ф тболь-
но о свята. Наразі Київ
є одним із найпід отов-
леніших до зма ань
міст. Щоб сти н ти
все, потрібна "зла о-
джена робота всіх іло
влади", на олосив
місь ий олова.

Êè¿â ïîâí³ñòþ ï³äãîòóþòü äî
ªâðî-2012. Ó öüîìó çàïåâíèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. “ß ïåðåêîíàíèé, ùî
êè¿âñüêà âëàäà íà íàéâèùîìó
ð³âí³ ï³äãîòóº ñòîëèöþ Óêðà-
¿íè äî ïðîâåäåííÿ ×åìï³îíà-
òó ªâðîïè ç ôóòáîëó ªâðî-
2012. Äëÿ öüîãî ó íàñ º âñ³ ðå-
ñóðñè. Êè¿â ñòàíå ñòîëèöåþ
ªâðî-2012!”,— ñêàçàâ â³í. Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëîñèâ,
ùî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ôóò-
áîëüíîãî ô³íàëó ïîòð³áíà çëà-
ãîäæåíà ðîáîòà âñ³õ ã³ëîê âëà-
äè. Êð³ì òîãî, çâ³ñíî æ, ñâîº-
÷àñíå ô³íàíñóâàííÿ äåðæàâ-

íèõ ³ ì³ñüêèõ ïðîãðàì, ÿê³ ãî-
òóþòü ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó.

Çà ñëîâàìè ïàíà ×åðíîâåöü-
êîãî, Êè¿â çíàõîäèòüñÿ íà íàé-
ïåðåäîâ³øèõ ïîçèö³ÿõ ùîäî
ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012. Áóäó-
þòü ³ ðåêîíñòðóþþòü îá’ºêòè
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,
ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, îíîâ-
ëþþòü ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
íà òðàíñïîðò ºâðîïåéñüêî¿
ÿêîñò³. Óñþ ðîáîòó ã³äíèì ÷è-
íîì îö³íþþòü åêñïåðòè ÓªÔÀ.

Ìåð ãàðàíòóâàâ, ùî Êè¿â
ïîâí³ñòþ òà ó çàçíà÷åíèé òåð-
ì³í ï³äãîòóþòü äî ïðîâåäåííÿ

ªâðî-2012, ³ öå ñòàíå ïðèêëà-
äîì äëÿ ³íøèõ ì³ñò, ÿê³ ïðèé-
ìàþòü ÷åìï³îíàò ç ôóòáîëó.
“Äëÿ âèêîíàííÿ âñ³õ çàâäàíü,
ïîñòàâëåíèõ ïåðåä êè¿âñüêîþ
âëàäîþ, ïîòð³áíî, ùîá ³ óðÿä
ïîâíîþ ì³ðîþ âèêîíóâàâ ñâî¿
çîáîâ’ÿçàííÿ”,— ñêàçàâ ìåð.

“Ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêèì ïî-
ë³òèêàì ïîòð³áíî â³äêèíóòè
âñ³ ïîë³òè÷í³ ðîçáðàòè ³ ñêàí-
äàëè òà îá’ºäíàòè ñèëè äëÿ òî-
ãî, ùîá ï³äãîòîâêó äî òàêî¿
ïîä³¿, ÿê ªâðî-2012, ïðîâåñòè
íà íàéâèùîìó ð³âí³. Ïðîâå-
äåííÿ ÷åìï³îíàòó ìàº ñòàòè

ãîëîâíèì êîíñîë³äóþ÷èì
÷èííèêîì — ÿê äëÿ ïîë³òè-
ê³â, òàê ³ äëÿ âñüîãî óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó”,— äîäàâ ìåð.

Ñëîâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ï³äòâåðäèâ ³ çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà ç ï³äãîòîâêè ³
ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ó Êè-
¿âðàä³ Þð³é Ãàëóøêà. Â³í äî-
äàâ, ùî ÷èì øâèäøå ðîç-
â’ÿæóòü ïðîáëåìó ³ç çåìëåþ
äëÿ íîâîãî ñòàä³îíó — òèì
øâèäøå éîãî çáóäóþòü. Íàðà-
ç³ êîì³ñ³ÿ âèçíàëà Êè¿â ³ Ëüâ³â
íàéï³äãîòîâëåí³øèìè äî ïðî-
âåäåííÿ ÷åìï³îíàòó

П’ятизір овий отель "Опера" — один із найроз ішніших столиці, я і прийматим ть остей Євро-2012.
За алом же до чемпіонат в Києві зб д ють ще 34 отелі

Äåðæñëóæáîâö³ 
ïðîäåìîíñòðóâàëè çíàííÿ
åòèêåòó òà ä³ëîâîäñòâà
Êðàùèé ³ç íèõ îòðèìàº 5 òèñ. ãðí òà ï³äâèùåííÿ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці відб вся місь ий он-
рс на ращо о держсл жбов-

ця. Щоправда, ор анізатори
о олосять переможців лише 20
червня, під час рочистостей в
Театрі оперети. Тоді ж стане ві-
домо, хто представлятиме Київ
на першом Все раїнсь ом
он рсі. Нинішньо о ро серед
ла ретів лише жін и. О рім ро-
шових премій, їх на ородять
дипломами, рамотами та ви-
щими ран ами.

Ó ï’ÿòíèöþ â ñòîëè÷íîìó òåàòð³ îïå-
ðåòè âøàíîâóâàòèìóòü êðàùèõ ñòîëè÷-
íèõ äåðæñëóæáîâö³â. Öüîìó ïåðåäóâàâ
ì³ñüêèé êîíêóðñ, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü
178 ÷èíîâíèê³â. Âîñåíè ïåðåìîæö³ çàõè-
ùàòèìóòü ÷åñòü Êèºâà íà ïåðøîìó Âñå-
óêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³.

Çà ñëîâàìè ñï³âãîëîâè êîíêóðñó, íà÷àëü-
íèêà óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè â Êè-
ºâ³ Ãðèãîð³ÿ Ðîìàíþêà, â ñòîëèö³ çìàãàí-
íÿ â³äáóëèñÿ âäðóãå. “Òîð³ê ïðåòåíäåíòè
çìàãàëèñÿ â çíà÷íî á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ íî-
ì³íàö³é. Îêð³ì êåð³âíèê³â óïðàâë³íü, â³ä-
ä³ë³â, ñïåö³àë³ñò³â, ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè é
ïîäàòê³âö³, ïðåäñòàâíèêè ÊÐÓ,— çàçíà÷èâ
â³í.— Ôàõ³âö³â âèçíàëè ì³ñüêèé êîíêóðñ
óäàëèì, òîìó Ãîëîâäåðæñëóæáà òà Êàáì³í
ó 2008 ðîö³ ï³äãîòóâàëè Ïîñòàíîâó ùîäî

ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó íà
êðàùîãî äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ”.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Ãðèãîð³é Ðî-
ìàíþê, ïåðøèé åòàï çìàãàíü â³äáóâñÿ â îð-
ãàí³çàö³ÿõ çà ì³ñöåì ðîáîòè ñëóæáîâö³â. Äî
äðóãîãî òóðó ïîòðàïèëè ëèøå 44 ó÷àñíèêè.
Ñàìå ñåðåä íèõ ³ ðîçãîð³ëàñÿ çàïåêëà áî-
ðîòüáà â êîæí³é ³ç äâîõ íîì³íàö³é — “Êðà-
ùèé ñïåö³àë³ñò” òà “Êðàùèé êåð³âíèê”.
Ïàí Ðîìàíþê ðîçïîâ³â, ùî ïðåòåíäåíòè
äåìîíñòðóâàëè âîëîä³ííÿ íîðìàìè åòèêè
äåðæñëóæáîâöÿ, íàïðèêëàä, ÿê â³äïîâ³äàòè
íà çàïèòàííÿ, êîìó ³ êîëè ïîäàòè ðóêó.
Îêð³ì öüîãî, ó÷àñíèêè ïîêàçóâàëè íå ëè-
øå ÿê âåñòè ñåáå â îô³ñ³, à é ðîçóì³ííÿ îñ-
íîâíèõ âèìîã ïóáë³÷íîãî âèñòóïó, çàãàëü-
íèé ð³âåíü åðóäîâàíîñò³, òâîð÷èé ï³äõ³ä ó
âèñëîâëåíí³ äóìîê, êðåàòèâí³ñòü ìèñëåííÿ.

“Ï³ä ÷àñ “åêçàìåí³â” äåðæñëóæáîâö³â
òàêîæ â³äáóâàëîñÿ òåñòóâàííÿ, çìàãàëèñÿ
â ïðàâèëüíîñò³ ï³äãîòîâêè òà îôîðìëåí-
í³ äîêóìåíò³â — íàêàç³â, ðîçïîðÿäæåíü òà
ïîñòàíîâ”,— ðîçïîâ³â Ãðèãîð³é Ðîìàíþê.

Â³í äîäàâ, ùî òîð³ê ï’ºäåñòàë ïîøàíè
ïîð³âíó ïîä³ëèëè ÷îëîâ³êè é æ³íêè. Íè-
í³øíüîãî æ ðîêó ñåðåä ïåðåìîæö³â ëèøå
ïðåäñòàâíèö³ “ñëàáêî¿ ñòàò³”. Çîêðåìà, äî
÷åòâ³ðêè â íîì³íàö³¿ “Êðàùèé êåð³âíèê”
ïîòðàïèëè äèðåêòîð öåíòðó ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó Îëåíà Øàïðàí, íà÷àëüíèê
³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî òåõí³÷íîãî íàãëÿäó
ÊÌÄÀ Âàëåíòèíà Ïåòðèê, íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó êîíòðîëþ ïîñëóã òà ðåêëàìè ÊÌÄÀ
Òåòÿíà Ùèêîâñüêà, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðèí-
êîâî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïî-
áóòó Îëüãà Ãðèíü.

Ó íîì³íàö³¿ “Êðàùèé ñïåö³àë³ñò” ïå-
ðåìîæöÿìè ñòàëè ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
â³ää³ëó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îêñà-
íà Øêðîáîòüêî, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ä-
ä³ëó êàäð³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà îðãà-
í³çàö³éíî¿ ðîáîòè ÃÓ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
Ëþäìèëà Áåðåçîâñüêà, ãîëîâíèé ñïåö³à-
ë³ñò þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Íàòàëÿ Êîëîì³ºöü,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò þðèäè÷íîãî â³ää³ëó
Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Îëüãà Ñë³ï÷åíêî. “Çà ïåðøå ì³ñöå ïåðå-
ìîæåöü îòðèìàº 5 òèñ. ãðí, çà äðóãå — 4
òèñ. ãðí, çà òðåòº — 3 òèñ. ãðí, çà ÷åò-
âåðòå — 2 òèñ. ãðí. Îêð³ì öüîãî, âðàõî-
âóþ÷è àêòèâíó ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, îðãà-
í³çàö³ÿ ìîæå ïîêëîïîòàòè ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ â ðàíç³ äëÿ ñâîãî ïðåäñòàâíèêà,
çàïðîïîíóâàòè âèùó ïîñàäó,— ïîÿñíèâ
ïàí Ðîìàíþê.

Äî ñëîâà, íèí³øíüîãî ðîêó âïåðøå ï³ä
÷àñ óðî÷èñòîñòåé ïðîëóíàº ï³ñíÿ “Äåð-
æàâí³ ñëóæáîâö³”, íàïèñàíà ñïåö³àëüíî
äî ñâÿòà ïîåòîì Âàäèìîì Êðèùåíêîì òà
êîìïîçèòîðîì Ëåîí³äîì Íå÷èïîðóêîì.

Ãðèãîð³é Ðîìàíþê äîäàâ, ùî òàê³ êîí-
êóðñè ìàþòü ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ êâà-
ë³ô³êàö³¿, àâòîðèòåòó äåðæñëóæáîâöÿ.
Àäæå ëèøå â ñòîëèö³ ìàéæå 39 òèñ. ôà-
õ³âö³â ïðàöþþòü â 204 îðãàí³çàö³ÿõ. Ââà-
æàºòüñÿ, ùî ïðîôåñ³ÿ äåðæñëóæáîâöÿ ³ñ-
íóº â Óêðà¿í³ âæå 90 ðîê³â. “Ìè ñòàâè-
ìî íà ìåò³ çðîáèòè ¿¿ ïðèâàáëèâîþ, ï³ä-
âèùèòè ïðåñòèæ, ùîá áàæàþ÷³ ñòàòè
äåðæñëóæáîâöÿìè ç ÷àñîì âèøèêóâàëè-
ñÿ â ÷åðãè”,— çàïåâíèâ ïàí Ðîìàíþê
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Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â 
â³äìåæîâóºòüñÿ

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â óõâàëèëà ð³øåííÿ íå ï³ä-
òðèìóâàòè æîäíîãî çàêîíîïðîåêòó, à äàòè
çìîãó êîàë³ö³¿ ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîþ á³ëü-
ø³ñòü. Ïðî öå â÷îðà çàÿâèâ æóðíàë³ñòàì äå-
ïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Íåñòîð Øóôðè÷.
Êîìåíòóþ÷è çàÿâó ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ïðî òå, ùî, çã³äíî ç³ ñò.
83 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, êîàë³ö³ÿ ïðîäîâ-
æóº ³ñíóâàòè, ïàí Øóôðè÷ ñêàçàâ: “Ïðè
âñ³é ìî¿é ñèìïàò³¿ äî Àðñåí³ÿ Ïåòðîâè÷à
ïðîçâó÷àëî äèâíî, ùî 225 á³ëüøå çà 226.
Ôàêòè÷íî, ñàìå òàê ìîæíà òðàêòóâàòè éî-
ãî ñëîâà. Äóìàþ, éîãî þðèäè÷íî-åêîíîì³÷-
íà îñâ³òà íå äàº ïðàâà ðîáèòè òàê³ âèñíîâ-
êè. Ìè ïîäèâèìîñÿ, ÿê êîàë³ö³ÿ òà á³ëü-
ø³ñòü óõâàëþþòü ð³øåííÿ. Õî÷à ìè ïîáà-
÷èëè, ùî âîíè íå â çìîç³ ãîëîñóâàòè çà ïî-
òð³áí³ ¿ì çàêîíè. Ïîäèâèìîñÿ, ÷èì öÿ ³ñ-
òîð³ÿ çàê³í÷èòüñÿ”

Óðÿä ïðîïîíóþòü 
ïîçáàâèòè 
ïàðòêâèòê³â

Ë³äåð áëîêó ñâîãî ³ìåí³ Âîëîäèìèð Ëèò-
âèí íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ïîòð³áíî çàáî-
ðîíèòè ïàðò³éí³ñòü äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â
ïåðøîãî ðàíãó. Ïðî öå â³í çàÿâèâ ó÷îðà ç
òðèáóíè Âåðõîâíî¿ Ðàäè: “Òðåáà çàáîðîíè-
òè ïàðò³éí³ñòü äåðæàâíèì ñëóæáîâöÿì ïåð-
øîãî ðàíãó. Âîíè ïåðåòâîðèëè ì³í³ñòåðñòâà,
îáëàñí³ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ïàðò³éí³ îñåðåäêè.
Òîä³ ó íàñ íå áóäå ðîçìîâ ïðî êîàë³ö³þ: ³ñ-
íóº âîíà ÷è íå ³ñíóº”. Â³í òàêîæ çíîâó âè-
ñëîâèâñÿ çà â³äñòàâêó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷-
íîãî áëîêó óðÿäó â çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ³í-
ôëÿö³¿ òà íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî âêðàé ïî-
òð³áíî çàïðîâàäèòè ìîðàòîð³é íà ïðèâàòè-
çàö³þ. “ß ïåðåêîíàíèé, ùî òðåáà ïîñòàâè-
òè íà ãîëîñóâàííÿ çàêîí ïðî ìîðàòîð³é íà
ïðèâàòèçàö³þ. Ðîç³áðàòèñÿ, õòî íàïðèâàòè-
çóâàâ, ÷îìó íå ïëàòèòü äèâ³äåíäè ëþäÿì”,—
çàçíà÷èâ ïàí Ëèòâèí

Ïàðëàìåíò â³äìîâèâñÿ
ï³äâèùóâàòè øòðàôè 
äëÿ âîä³¿â

Ó÷îðà Âåðõîâíà Ðàäà íå ï³äòðèìàëà ó
äðóãîìó ÷èòàíí³ çì³íè äî çàêîíîäàâ÷èõ àê-
ò³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæ-
íüîãî ðóõó. Íàãàäàºìî, ùî äîêóìåíòîì ïå-
ðåäáà÷àëîñÿ ï³äâèùåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïîâåä³íêè íà äîðî-
ãàõ. Éîãî ³í³ö³àòîðîì âèñòóïèâ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî. Ïðîòå äëÿ óõâà-
ëåííÿ çàêîíó ãîëîñ³â êîàë³ö³¿ íå âèñòà÷è-
ëî, à îïîçèö³ÿ éîãî íå ï³äòðèìàëà. ßê â³-
äîìî, çàçíà÷åíèì çàêîíîïðîåêòîì ïåðåä-
áà÷àëîñÿ é çá³ëüøåííÿ øòðàôó çà êåðóâàí-
íÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ó íåòâåðåçîìó
ñòàí³ â³ä ï’ÿòíàäöÿòè-äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäå-
ñÿòè-ñòà íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â ïðè-
áóòê³â ãðîìàäÿí, òîáòî äî 1360—2550 ãðè-
âåíü

Ñåëÿíè ãîòóþòüñÿ 
äî ñòðàéêó

Äî ê³íöÿ ÷åðâíÿ Àñîö³àö³ÿ ôåðìåð³â ³
ïðèâàòíèõ çåìëåâëàñíèê³â Óêðà¿íè ïðîâå-
äå â Êèºâ³ âñåóêðà¿íñüêèé ïîïåðåäæóâàëü-
íèé ñåëÿíñüêèé ñòðàéê. Ïðî öå â ³íòåðâ’þ
æóðíàë³ñòàì ñêàçàâ ïðåçèäåíò ÀÔÇÓ ²âàí
Òîìè÷. Ãîëîâíà âèìîãà ôåðìåð³â — â³äì³-
íà êâîò íà åêñïîðò çåðíà, ñîíÿøíèêó ³ âè-
êîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çåðíî”.
Ïëþñ äî öüîãî — âèìîãà äî Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Þë³¿ Òèìîøåíêî ïðèñòðóíèòè ðåé-
äåð³â, “ÿê³ îñòàíí³ì ÷àñîì îñòàòî÷íî ðîç-
ïåðåçàëèñÿ”. “Ùîá çàõîïèòè çåìëþ ñåëÿí,
âîíè ä³þòü ãàíãñòåðñüêèìè ìåòîäàìè — ïà-
ëÿòü ïîäâ³ð’ÿ, çíèùóþòü òåõí³êó, çàñòîñî-
âóþòü ô³çè÷í³ ìåòîäè ä³¿ äî êîð³ííèõ æè-
òåë³â ñåëà, ÿê³ íå õî÷óòü â³ääàâàòè â ðóêè
ïðèéøëèõ ëþäåé ñâîþ çåìëþ”,— ñêàçàâ
ïàí Òîìè÷. Íàãàäàºìî, ùî íàéá³ëüøèì çå-
ìåëüíèì ðåéäåðîì Êè¿âùèíè â ïðåñ³ íàçè-
âàþòü ñîðàòíèêà Þë³¿ Òèìîøåíêî Áîãäà-
íà Ãóáñüêîãî
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Ìåð Êèºâà íå õî÷å 
ïîë³òè÷íî¿ êëîóíàäè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ñàìå çà ¿¿ âëàäè Óêðà¿íà
ñêîòèëàñÿ äî ÷åðãîâî¿ ³íôëÿ-
ö³éíî¿ ÿìè. Òåïåð óñÿ êðà¿íà
ñïîñòåð³ãàº çà ¿¿ ñïðîáàìè
çíàéòè âèííèõ”,— ñêàçàâ ìåð.
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëî-
ñèâ, ùî íå ðàç çàïðîøóâàâ
Þë³þ Òèìîøåíêî äî ïðÿìî-
ãî åô³ðó, ùîá âîíà äàëà â³ä-
ïîâ³äü óñ³é Óêðà¿í³ ñòîñîâíî
ñüîãîäí³øíüîãî ñòàíó åêîíî-
ì³êè òà ÿêèì ÷èíîì çáèðàºòü-
ñÿ âèïðàâëÿòè ñèòóàö³þ. “Íà
æàëü, æîäíîãî ðåàëüíîãî çàõî-
äó ç âèïðàâëåííÿ ñèòóàö³¿,
êð³ì ïîïóë³çìó ³ ÷åðãîâèõ ñà-
ìîâèõâàëÿíü ç áîêó Òèìîøåí-
êî, íàðîä Óêðà¿íè íå ïîáà÷èâ,
³ äóæå ìàëî íàä³¿, ùî êîëèñü
ïîáà÷èòü”,— çàçíà÷èâ ïàí
×åðíîâåöüêèé.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî íå áà÷èòü
ïîòðåáè â òîìó, àáè áóòè ïðè-
ñóòí³ì ñàìîìó ÷è çàñòóïíèêàì
íà äîâãèõ ³ áåçðåçóëüòàòíèõ
íàðàäàõ çà ó÷àñòþ Òèìîøåí-
êî, ÿê³ íå ïðèíîñÿòü ðåàëüíèõ
íàñë³äê³â. “ß, ìåð Êèºâà, ï³ä-
çâ³òíèé êèÿíàì, à íå áåçäàð-
íèì óïðàâë³íöÿì-ïîë³òèêàì,
ÿê³ ïîã³ðøóþòü ¿õí³é æèòòº-
âèé ð³âåíü. ² ïåðåä³ ìíîþ ñòî-
ÿòü çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì æèòåë³â
ñòîëèö³, ïèòàíü æèòòºçàáåçïå-
÷åííÿ ì³ñòà, ³ íå ââàæàþ çà
ïîòð³áíå áðàòè ó÷àñòü ó ÷åð-
ãîâ³é ïîë³òè÷í³é êëîóíàä³, çà-
ò³ÿí³é Òèìîøåíêî. Ìè ìàºìî
çàéìàòèñÿ ñïðàâîþ ³ çãëàäæó-
âàòè íàñë³äêè ¿¿ áåçãðàìîòíî¿
åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè”,— çà-
ÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ó òîìó, ùî êîíôë³êò ì³æ
ïðåì’ºðîì ³ ãóáåðíàòîðàìè
íàñïðàâä³ ìàº íå åêîíîì³÷íå,
à ïîë³òè÷íå ï³ä´ðóíòÿ, ïåðå-
êîíàíèé äèðåêòîð ²íñòèòóòó
ãëîáàëüíèõ ñòðàòåã³é Âàäèì
Êàðàñüîâ. ßê çàÿâèâ â³í “Õðå-
ùàòèêó”, ñüîãîäí³øí³é âè-

êëèê ãóáåðíàòîð³â íà çàñ³äàí-
íÿ Êàáì³íó — öå çíîâó áî-
ðîòüáà çà ãóáåðíàòîðñüêó âåð-
òèêàëü, çà âïëèâ íà êåð³âíè-
ê³â îáëàñòåé òà ìîæëèâ³ñòü
çâèíóâàòèòè ¿õ ó ïîã³ðøåíí³
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòà-
íîâèùà y îêðåìèõ ðåã³îíàõ.
“Âèêëèêàþ÷è “íà êèëèì” ãó-
áåðíàòîð³â, Þë³ÿ Âîëîäèìè-
ð³âíà õî÷å ïîêàçàòè, ùî âîíà
áîðåòüñÿ ç ³íôëÿö³ºþ. Ãóáåð-
íàòîðè íå ¿çäÿòü, îòæå,
“õòîñü” çàâàæàº ¿é áîðîòè-
ñÿ”,— çàóâàæèâ ïàí Êàðàñüîâ.

Ïðèñê³ïëèâå ñòàâëåííÿ
Þë³¿ Òèìîøåíêî äî ãóáåðíà-
òîð³â ïîâ’ÿçàíå, âî÷åâèäü, íå
ò³ëüêè ç íàìàãàííÿì ïåðå-
êëàñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ç ñåáå
íà êîãîñü ³íøîãî, à é ç ïðàã-
íåííÿì “ï³ä³ì’ÿòè” ï³ä ñåáå
ðåã³îíè íàïåðåäîäí³ ïðåçè-
äåíòñüêèõ âèáîð³â. Äëÿ öüîãî
âîíà âäàºòüñÿ äî äîñèòü ïðîñ-
òîãî ³ äåøåâîãî çàõîäó, ÿê
“ïîêàçîâà ïîðêà”. Ñàìå áà-
æàííÿì óñóíóòè ç ïîñàä íå-
ëîÿëüíèõ äî óðÿäó î÷³ëüíèê³â
îáëàñòåé ³ ñôîðìóâàòè âèêî-
íàâ÷ó âåðòèêàëü âëàäè “ï³ä ñå-
áå”, ìîæíà ïîÿñíèòè ³ êîí-
ôë³êò ì³æ ãóáåðíàòîðàìè ³
ïðåì’ºðîì. Ïðîòå, ÿê ïåðåêî-
íàí³ îïèòàí³ “Õðåùàòèêîì”
êîëèøí³ î÷³ëüíèêè îáëàñòåé,
çìàãàííÿ çà âïëèâ íà ì³ñöåâó
âëàäó ì³æ Ïðåçèäåíòîì ³
“êàíäèäàòîì ó Ïðåçèäåíòè”
íàñïðàâä³ º äóæå íåáåçïå÷-
íèì, àäæå äåçîð³ºíòóº ðåã³îíè
³ íå äàº ¿ì íîðìàëüíî ïðàöþ-
âàòè. “Øêîäà, ùî ïîë³òèêà
ñüîãîäí³ çàéøëà é ó “âèðîá-
íè÷³” ñòîñóíêè Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ. Ïðåçèäåíò ³
ïðåì’ºð ìàþòü ñï³ëüíî ôîð-
ìóâàòè ïîë³òèêó â ðåã³îíàõ, à
â äàíîìó âèïàäêó ãóáåðíàòî-
ðè çíàõîäÿòüñÿ, òàê áè ìîâè-
òè, íà ðîçòÿæö³” — êîìåíòóº
ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, êî-

ëèøí³é ãóáåðíàòîð ²âàíî-
Ôðàíê³âùèíè Ðîìàí Òêà÷.
Ñîë³äàðíèé ç íèì ³ Àíàòîë³é
Ìàòâ³ºíêî — åêñ-ãîëîâà Â³í-
íèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿:
“Öÿ ïîæåæà ðîçäìóõàíà íà
ïîðîæíüîìó ì³ñö³. Âîíà ìàº
äâà ê³íö³ — Ñåêðåòàð³àò Ïðå-
çèäåíòà ³ Þë³þ Âîëîäèìèð³â-
íó. Àëå ïåðåìîæöÿ ó êàäðî-
âîìó ïðîòèñòîÿíí³ íå áóäå:
ïðîãðàº ÿê äåìîêðàò³ÿ, òàê é
Óêðà¿íà” — íàãîëîøóº Àíà-
òîë³é Ìàòâ³ºíêî.

Ãóáåðíàòîðè ðîçóì³þòü, ùî
Þë³¿ Òèìîøåíêî íåìà ùî ¿ì

çàïðîïîíóâàòè, îêð³ì áàòîãà,
áî ïðÿíèê ç’¿ëè ¿¿ ï³äðó÷í³.
Òîìó ñèñòåìíî ¿ì í³÷îãî íå
çàëèøàºòüñÿ, ÿê êð³ïèòè ïðå-
çèäåíòñüêó âåðòèêàëü, ÿêà
á³ëüø ïîì³ðêîâàíà òà ñèñòåì-
íà. Ñòðàòåã³ÿ ãëàâè Êàáì³íó
ïîëÿãàº ñàìå â òîìó, ùîáè öþ
âåðòèêàëü çíèùèòè, çàëèøèâ-
øè âñ³ âàæåë³ âïëèâó ñîá³. Àëå
öåé ìàíåâð ãóáåðíàòîðè ðîç-
ãàäàëè, à òîìó âèêîíàòè éîãî
ñòàº âñå âàæ÷å

В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
“Хрещати ”

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ



44 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО Хрещатик  18 червня 2008

“Ìàëÿòêî” ï³äãîòóâàâ
êîíöåðò ³ âèñòàâêó
Âèõîâàíö³ äèòÿ÷îãî áóäèíêó â³äçâ³òóâàëè 
ïåðåä îï³êóíàìè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора вихованці дитячо о
б дин "Малят о" влаш-
т вали традиційний звіт-
ний онцерт для опі нів
з холдин ової омпанії
"Київмісь б д". Перед ви-
ст пом шефи ознайоми-
лися з вистав ою виши-
вано і малюн ів дітлахів.
О рім цьо о, на стендах
можна б ло побачити б-
и, рамоти, завойовані
вихованцями за мин лий
рі . Від спонсорів дітлахи
отримали солод і пода-
р н и.

Ó ôîéº Êè¿âñüêîãî ìóí³öèïàëü-
íîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè ³
áàëåòó äëÿ ä³òåé ³ þíàöòâà ðîçâ³-
øàíî êàðòèíè ³ âèøèâêè, ðóø-
íèêè ðîáîòè âèõîâàíö³â äèòÿ÷î-
ãî áóäèíêó “Ìàëÿòêî”. ×èñëåíí³
ãëÿäà÷³ ì³í³âèñòàâêè âèçíàëè, ùî
ñåðåä äîðîáê³â º ñïðàâæí³ øåäåâ-
ðè, ÿê³ íå ñîðîìíî êîìóñü ïîäà-
ðóâàòè. Íàéá³ëüøå çàïàì’ÿòàëèñÿ
âñ³ì êàðòèíè Òåòÿíè Ìîðãóíîâî¿
òà Ë³çè Òêà÷. Ñåðåä âèøèòèõ á³-
ñåðîì ïîëîòåí ðîçòàøóâàëèñÿ
÷èñëåíí³ êóáêè òà ïðèçè, çàâîéî-
âàí³ âèõîâàíöÿìè ñèðîòèíöþ íà
ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ òà êîíêóð-
ñàõ ñàìîä³ÿëüíîñò³.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðå-
çèäåíò õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿
“Êè¿âì³ñüêáóä” Ïåòðî Øèëþê,
âàðòî áóëî á òàêó åêñïîçèö³þ
ïðîäîâæèòè ùå íà òèæäåíü, ùîá
ç íåþ îçíàéîìèëèñÿ ÿêíàéá³ëü-
øå â³äâ³äóâà÷³â. “Ñüîãîäí³ ç³
ìíîþ ïðèéøëè êîëåãè ç “Êè¿â-
ì³ñüêáóäó”, âñ³ 49 îï³êóí³â, àáî
õðåùåíèõ áàòüê³â, êîòð³ âåäóòü
ñâî¿õ ïîõðåñíèê³â ïî æèòòþ,—
ñêàçàâ â³í.— Çàãàëîì æå êîìïà-
í³ÿ îï³êóºòüñÿ äèòáóäèíêîì ïî-

íàä 10 ðîê³â. Ìè äîïîìàãàºìî
ñèðîòàì ç íàâ÷àííÿì, ïðàöå-
âëàøòóâàííÿì”. Ïåòðî Øèëþê
ïåðåêîíàíèé: ÿêáè âñ³ ï³äïðèºì-
ö³, á³çíåñìåíè äîïîìîãàëè, ä³ò-
ëàõàì áóëî á çíà÷íî ëåãøå æèòè
íà ñâ³ò³, ïðîáèâàòè äîðîãó â æèò-
òÿ.

Ïëåêàíêà Ïåòðà Øèëþêà, ÿê
â³í ¿¿ ëàñêàâî íàçèâàº, “íàçâàíà
äîíüêà”, ²ííà Äàíèëê³íà íèí³
ñòóäåíòêà ÷åòâåðòîãî êóðñó Êè-
¿âñüêîãî áóä³âåëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó. Ä³â÷èíà êàæå, ùî íàçâàíèé
áàòüêî äîïîìàãàº ¿é íå ò³ëüêè ç
íàâ÷àííÿì, ô³íàíñîâî, à é ç æèò-
ëîì. Íàðàç³ âîíà âæå ìàº âëàñíó
äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ó ìàéáóò-
íüîìó, ñêîð³ø çà âñå, ïðàöþâà-
òèìå â áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿.

Äèðåêòîð äèòáóäèíêó “Ìàëÿò-
êî” Ë³ä³ÿ Ëèòâèíåíêî ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó”, ùî íèí³ â çàêëàä³
137 âèõîâàíö³â â³êîì â³ä 3 ðîê³â.
“Ñåðåä íàøèõ âèïóñêíèê³â óæå
12 ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â,— ïîä³ëèëàñÿ âîíà ðà-
ä³ñòþ.— Ñòîñîâíî “Êè¿âì³ñüêáó-
äó”, òî âîíè ùîðîêó íàäàþòü íàì

ðåàëüíó äîïîìîãó. Çîêðåìà ñïî-
ðóäèëè âåëèêèé ìóçè÷íèé, ìå-
äè÷íî-îçäîðîâ÷èé êîðïóñè, â³ä-
ðåìîíòóâàëè ïðèì³ùåííÿ. Òà
íàéá³ëüøå öå, çâè÷àéíî,— ìî-
ðàëüíà ï³äòðèìêà íàçâàíèõ áàòü-
ê³â. Âîíè äîïîìàãàþòü âëàøòó-
âàòèñÿ ¿ì ó æèòò³, çíàéòè ñåáå,
îòðèìàòè òå, ùî ìàþòü ä³òè ç
ïîâíîö³ííèõ ñ³ìåé”. Ïàí³ Ëèò-
âèíåíêî äîäàëà, ùî íàçâàí³ áàòü-
êè ¿õí³õ âèõîâàíö³â çíà÷íî êðà-
ù³ é áëèæ÷³ â³ä áàãàòüîõ ð³äíèõ.

Ê³ëüêà ãîäèí òðèâàâ ñâÿòêîâèé
êîíöåðò. Ãëÿäà÷³ ãàðÿ÷å àïëîäó-
âàëè âèõîâàíöÿì “Ìàëÿòêà”.
Îñîáëèâî ñïîäîáàëèñÿ òàíåöü
“Ïàðàñîëüêà” ó âèêîíàíí³ íàé-
ìåíøåíüêèõ âèõîâàíö³â, “Áàòü-
ê³âñüêà ï³ñíÿ” â ³íòåðïðåòàö³¿ ëà-
óðåàò³â âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñ³â,
âîëîäàð³ Ãðàí-ïð³ äèòÿ÷îãî ôåñ-
òèâàëþ ìèñòåöòâ “Ñ³ì-ñ³ì” Âà-
ëåíòèíà Ïîëåãåíüêî òà Òàìàðà
Ìàêñèìîâà, õîðåîãðàô³÷íà êîì-
ïîçèö³ÿ “²âàíà Êóïàëà”. Öüîãî
âå÷îðà âñ³ ó÷àñíèêè êîíöåðòó îò-
ðèìàëè â³ä ñïîíñîð³â ñîëîäê³ ïî-
äàðóíêè
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Ìèêîëà ÔÎÌÅÍÊÎ: “ßâèùå “äèïëîìíîãî
á³çíåñó” ðàíî ÷è ï³çíî çíèêíå”
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó âèùî¿ îñâ³òè Ì³íîñâ³òè Óêðà¿íè ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ÿêèì ÷èíîì éîãî â³äîìñòâî áîðåòüñÿ ç ï³äðîáêîþ äèïëîì³â 
ïðî âèùó îñâ³òó

— ßêà âàøà äóìêà ç ïðèâîäó
“äèïëîìíîãî á³çíåñó”?

— Ïåðåäóñ³ì òî ãàíåáíå ÿâèùå.
Á³ëüø³ñòü êðà¿í óæå ìàº “³ìóí³-
òåò” äî öüîãî. ßêùî òàì âèÿâ-
ëÿòü, ùî äèïëîì ôàëüøèâèé, õî-
÷à öå ïîîäèíîê³ âèïàäêè, òî íà
êàð’ºð³ ö³º¿ ëþäèíè ìîæíà ïî-
ñòàâèòè êðàïêó. Â Ðîñ³¿ íàâ³òü ïî-
ðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðî-
òè æ³íêè, êîòðà ïðàöþâàëà â ë³-
êàðí³ çà ï³äðîáëåíèì äèïëîìîì.
ß íå ÷óâ, ùîá â Óêðà¿í³ äîõîäè-
ëî äî ñóäó. Ìîæëèâî, â öüîìó é
íå áóäå ïîòðåáè, àäæå ê³ëüê³ñòü
çàìîâíèê³â òàêèõ äèïëîì³â ùî-

ðîêó çìåíøóºòüñÿ. Í³õòî íå õî÷å
ñåáå çàíàïàùàòè, òèì ïà÷å, ùî
ðîáîòîäàâö³ ÷àñòî øóêàþòü ñàìå
ñåðåä ñòóäåíò³â ïåðñïåêòèâíèõ
ëþäåé.

— ×è çâåðòàþòüñÿ ðîáîòîäàâö³
áåçïîñåðåäíüî äî ÂÍÇ ç ïðèâîäó
ïåðåâ³ðêè?

— Çàâäÿêè íîâîìó ñàéòó, â³ä-
êðèòîìó Ì³íîñâ³òè, â öüîìó âæå
íåìàº ïîòðåáè. Ïàì’ÿòàþ îäèí
âèïàäîê, êîëè ÿ áóâ ïðîðåêòîðîì
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Äðàãîìàíîâà.
Äî ìåíå ïîäçâîíèëè ç³ ÑØÀ. Õî-
ò³ëè ä³çíàòèñÿ, ÷è îòðèìóâàëà
ñòóäåíòêà íàø äèïëîì. Ï³ä ÷àñ
ïåðåâ³ðêè âñòàíîâëåíî, ùî òàêî-
ãî äîêóìåíòà â ðåºñòð³ íåìàº. Äî
ñëîâà, öþ ëþäèíó ìàëè âçÿòè íà
âèñîêó ïîñàäó. ×åðåç ôàëüøèâêó
æ³íêà âòðàòèëà ïåðñïåêòèâíå ì³ñ-
öå. ² òàê áóäå ç êîæíèì, õòî çâà-
æèòüñÿ íà áåçâ³äïîâ³äàëüíèé
êðîê — êóï³âëþ ï³äðîáëåíîãî äî-
êóìåíòà.

— ×è º ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó
á³çíåñó ôàëüøèâèõ äèïëîì³â â
Óêðà¿í³?

— Çà ï³äðàõóíêàìè äåðæàâíîãî
öåíòðó ïðèêëàäíèõ ³íôîðìàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é, çà 1999 ð³ê âèÿâ-
ëåíî 15 â³äñîòê³â ï³äðîáîê, çà
2007-é — 0,3 — 0,4 â³äñîòêà. Ö³
ïîêàçíèêè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ïî-

ïóëÿðí³ñòü ôàëüøèâîê ïàäàº. Òèì
ïà÷å, ùî íèí³ ðîáîòîäàâåöü áåç
çóñèëü çà ê³ëüêà õâèëèí ìîæå ÷å-
ðåç ³íòåðíåò âñòàíîâèòè ³ñòèíó.
Òîìó ÿ ïåðåêîíàíèé: “äèïëîìíèé
á³çíåñ” ðàíî ÷è ï³çíî çíèêíå.

— ßêèõ êîíêðåòíèõ çàõîä³â
âæèâàº Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íà-
óêè, ùîá “äèïëîìíèé á³çíåñ” ïðè-
ïèíèâ ³ñíóâàííÿ?

— Ç 1998 ðîêó â Óêðà¿í³ âèäà-
þòü ïëàñòèêîâ³ äèïëîìè. Âîíè
ìàþòü ãîëîãðàô³÷íèé çàõèñò,
ÿêèé ñêëàäí³øå ï³äðîáèòè. Äî
òîãî äîêóìåíòè ïðî çàê³í÷åííÿ
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áó-
ëè ïàïåðîâèìè. Îñü ÷îìó ¿õí³
ï³äðîáêè êîøòóþòü äåøåâøå.
Ïåðåâ³ðèòè, ÷è ä³éñí³ òàê³ äèï-
ëîìè, ìîæóòü ò³ëüêè ÂÍÇ. Àëå ç
2007 ðîêó Ì³íîñâ³òè ñòâîðèëî
îñîáëèâèé ñàéò — www. osvita.
net. Âñ³, õòî ìàº äîñòóï äî ³íòåð-
íåòó, ìîæå çàõîäèòè íà öþ ñòî-
ð³íêó é ïåðåâ³ðÿòè, ÷è çàðåºñ-
òðîâàíèé äèïëîì ò³º¿ ÷è ò³º¿ îñî-
áè. Áàçà äàíèõ ö³º¿ ñòîð³íêè
îõîïëþº âåñü ïåðåë³ê â³ò÷èçíÿ-
íèõ ÂÍÇ. Íà öåé ñàéò çâåðíóëè-
ñÿ âæå 30572 ðîáîòîäàâö³. ×åðåç
òàê³ ïåðåâ³ðêè ñïðèòíèêè áîÿ-
òüñÿ êóïóâàòè ï³äðîáëåí³ äîêó-
ìåíòè

Розмовляла Єв енія ТАГАНОВИЧ,
“Хрещати ”

Íàâ÷àííÿ ó âóçàõ äîðîæ÷àº ç êîæíèì
ðîêîì. Ö³íè “ãðàí³òó íàóêè” íà ïðåñòèæ-
í³ ñïåö³àëüíîñò³ òàê³, ÿê åêîíîì³êà, æóð-
íàë³ñòèêà òà þðèñïðóäåíö³ÿ, íà 2008 íà-
â÷àëüíèé ð³ê çá³ëüøèëèñÿ â ï³âòîðà ðàçè,
äîñÿãíóâøè ïîíàä 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ð³ê.
Ïðè öüîìó, çà óìîâ âóçüêî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ ³
æîðñòêèõ âèìîã ðîáîòîäàâö³â, áàãàòî ëþ-
äåé ïðàãíóòü îòðèìàòè ùå é äðóãó äîäàò-
êîâó îñâ³òó, ÿêà, íà â³äì³íó â³ä ïåðøî¿, íà-
â³òü òåîðåòè÷íî íå ìîæå áóòè áåçïëàòíîþ.

Ç ³íøîãî áîêó, íèí³ ìîæíà çíàéòè áà-
ãàòî îðãàí³çàö³é, ùî ïðîïîíóþòü “ëèïî-
â³” äîêóìåíòè ïðî âèùó îñâ³òó. ßê ç’ÿñó-
âàâ “Õðåùàòèê”, ï³äðîáëåíèé äèïëîì â³-
çóàëüíî íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äèïëîìà äåð-
æàâíîãî çðàçêà, ³ “âèãîòîâëÿþòü” éîãî
ìàéæå çà òèæäåíü.

Ñàéòè, ùî ïðîäàþòü ï³äðîáëåí³ äèïëî-
ìè, çà îñòàíí³ ðîêè çíà÷íî ðîçøèðèëè

ñâîþ àóäèòîð³þ. Çà ³íôîðìàö³ºþ “Õðåùà-
òèêà”, íà ñüîãîäí³ òàê³ ô³ðìè ïðèéìàþòü
ó ñåðåäíüîìó ïî 20 äçâ³íê³â íà äåíü. Â îä-
í³é ³ç òàêèõ îðãàí³çàö³é íà óìîâàõ àíîí³ì-
íîñò³ íàì ïîâ³äîìèëè, ùî êîæíîãî äíÿ ó
íèõ çàìîâëÿþòü ï³äðîáëåíèé äèïëîì
ï’ÿòåðî “ñòóäåíò³â”. “Ïðè÷îìó ó ïîð³â-
íÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì ê³ëüê³ñòü îõî-
÷èõ çá³ëüøèëàñÿ âòðè÷³”,— íå ïðèõîâóº
ñâîãî çàäîâîëåííÿ ñï³âðîá³òíèê îäí³º¿ ç
òàêèõ ô³ðì. Àäæå éîãî çàðïëàòà íàïðÿìó
çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ îõî÷èõ ïðèäáàòè
äèïëîì. Ç³ çá³ëüøåííÿì ïîïèòó çà ì³ñÿöü
“ñïåö³àë³ñò” îòðèìóº äî 4000 ºâðî. Ïðè-
÷îìó, â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå áî¿òüñÿ. “Ñâ³ò
íå áåç äîáðèõ ëþäåé, ó íàñ º áàãàòî äðó-
ç³â, ÿê³ íå äàäóòü ïîòðàïèòè â õàëåïó”,—
íàãîëîñèâ â³í.

Ïîïðè áåçêàðí³ñòü, çàéâî¿ ðåêëàìè òàê³
“ôàõ³âö³” íå ëþáëÿòü. Çàçâè÷àé íà ñàéò³,

äå ðåêëàìóþòü ö³ ïîñëóãè, âêàçàíèé ëèøå
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíó òà e-mail. Àä-
ðåñó òàì äàâàòè â³äìîâëÿþòüñÿ. Òîæ, ùîá
êóïèòè äèïëîì, ïîòð³áíî çàïîâíèòè ³í-
òåðíåò-áëàíê, âêàçàâøè îñîáèñò³ äàí³, òå-
ëåôîí, e-mail òà ïîòð³áíèé âóç ³ ñïåö³àëü-
í³ñòü. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ “ñïåö³àë³ñò”
çâ’ÿçóºòüñÿ ç ïîêóïöåì. Òîé ñâîºþ ÷åð-
ãîþ ÷åðåç åëåêòðîííèé çâ’ÿçîê íàäàº âñ³
ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ âèìîãè. Ðîçðàõóâàòèñÿ
çà ï³äðîáëåíèé äîêóìåíò ìîæíà ï³ñëÿ éî-
ãî âèãîòîâëåííÿ. Ùîïðàâäà, íèí³ äåÿê³
ñàéòè âèìàãàþòü ïåðåäîïëàòó, ùîá ¿õ ðî-
áîòà íå âèÿâèëàñÿ ìàðíîþ. Öÿ ñóìà — ïî-
ëîâèíà òîãî, ùî â îñòàòî÷íîìó âàð³àíò³
ìàº çàïëàòèòè çàìîâíèê. Êîøòóº ï³äðîá-
ëåíèé äèïëîì 900 ºâðî — òîáòî ñåðåäíÿ
ñóìà íàâ÷àííÿ ó âóç³ çà ð³ê. Ñòàðøèé çà
â³êîì äîêóìåíò êîøòóº ùå äåøåâøå — 400
ºâðî (äî 1997 ðîêó). Ð³çíèöþ â ö³í³ ïîÿñ-
íþþòü òèì, ùî ïëàñòèêîâ³ äèïëîìè íî-
âîãî çðàçêà òÿæ÷å ï³äðîáèòè, í³æ ñòàð³,
ïàïåðîâ³.

Ïðîòå, ÿê áè ãàðíî íå áóëî âèãîòîâëå-
íî ôàëüøèâèé äèïëîì, ðîçï³çíàòè éîãî
ìîæíà. Êîä ôàëüøèâîãî äèïëîìà í³äå íå
çàðåºñòðîâàíèé. Íå áóäå òàêîãî “ñòóäåí-
òà” ³ â ïåðåë³êó òèõ, õòî çàê³í÷èâ âóç. Íà
ïðîõàííÿ ðîáîòîäàâöÿ, áóäü-ÿêèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä ìîæå íàäàòè â³äïîâ³äíó
äîâ³äêó.

Îäíàê íå âñ³ ðîáîòîäàâö³ ïåðåâ³ðÿþòü.
Â îäí³é ³ç êè¿âñüêèõ ë³êàðåíü “Õðåùàòèê”
íàìàãàâñÿ âñòàíîâèòè, ÷è ïåðåâ³ðÿëè òàì
ñïðàâæí³ñòü äèïëîì³â íîâîïðèáóëèõ ñïå-
ö³àë³ñò³â. Ó â³ää³ë³ êàäð³â ïðîñòî çäèâóâà-
ëèñÿ, ÷è öå âçàãàë³ ïîòð³áíî ðîáèòè. Òîæ
íàâ³òü äèïëîì ë³êàðÿ ìîæå âèÿâèòèñÿ “ëè-
ïîâèì”. Ô³ðìè, ùî âèãîòîâëÿþòü ôàëü-
øèâ³ äèïëîìè, ìîðàëüí³ñòþ ùîäî ñâîº¿
ä³ÿëüíîñò³ íå äóæå ïåðåéìàþòüñÿ, âèïðàâ-
äîâóþ÷èñü òèì, ùî “ïåðø çà âñå äáàþòü
ïðî ìàéáóòíº ëþäåé, ñïðîùóþ÷è ¿ì æèò-
òÿ”. Äî ÷îãî â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæå
ïðèçâåñòè òàêå ñïðîùåííÿ — ïèòàííÿ ðè-
òîðè÷íå

Ï³äðîáêà äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó â Óêðà¿í³ íàáóâàº çàãðîçëèâîãî õàðàêòåðó

Íåáåçïå÷íèé á³çíåñ

Іван ТИМОШЕНКО, олова Асоціації в зів з недержавною формою власності, ре -
тор Європейсь о о ніверситет :
— Явище підроб и дипломів не б ло б розповсюджене, я би справа не мала обох заці-
авлених сторін. По-перше, це люди, отрі хоч ть придбати підроблений до мент, інша
сторона — ті, що б д ють на цьом свій бізнес. Крім то о, сит ація в стінах ніверситетів
не най раща. Не аж чи вже про дипломні роботи, “продають” залі и, е замени та бали з
о ремих дисциплін. Том продаж самих дипломів не є винят ом, а тіль и рез льтатом то-
о, я им чином іноді здоб вають “знання” під час навчання в ніверситетах.
В інших раїнах “дипломний” бізнес не орист ється попитом. Адже Європі потрібні са-

ме фахівці, том людин мож ть запросити на робот навіть без вищої освіти. Там інший
по ляд на знавців своєї справи. Ось, напри лад, посли США, що приїжджали в У раїн , ма-
ли освітній рівень ба алавра. Для них цьо о б ло досить.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

ªâãåí³ÿ ÒÀÃÀÍÎÂÈ×
“Õðåùàòèê”

В У раїні поширилося явище підроб и дипломів про вищ освіт . Я
з'яс вав "Хрещати ", наразі столиці можна без особливих тр днощів
придбати диплом і е ономіста, і лі аря. Кошт ватиме він лише 400 —
900 євро. Наразі діє іль а фірм, я і надають та і посл и. Їх від рито
ре лам ють в інтернеті. Час від час фа ти продаж дипломів стають
надбанням ромадсь ості, проте серйозно на спішність римінально о
бізнес не впливають. Адже без дієво о сприяння роботодавців "чор-
ний рино " дипломів, вочевидь, та ні оли і не зни не.

Міносвіти створило спеціальний сайт, на я ом можна перевірити, чи зареєстрований диплом
відповідном ВНЗ

Віднедавна, завдя и з -
силлям Міносвіти,
справжність дипломів ВНЗ
можна перевірити в мере-
жі інтернет . По и що до
еле тронної бази потра-
пили не всі видані до -
менти. Хоча, на пере о-
нання освітян, це дало
змо зменшити іль ість
фальшивих до ментів.
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Äîáàâêè “Å” ÿê âîíè º
Íåáåçïå÷í³ äîì³øêè ðîáëÿòü ãàçîâàíó âîäó ñìà÷í³øîþ òà âèêëèêàþòü ðàê

Аби звабити
по пця

Ó ñòîëèö³ â ðîçïàë³ ë³òî, ³ ç
ïðèëàâê³â ñòð³ìêî çíèêàþòü ïðî-
õîëîäæóâàëüí³ íàïî¿. Í³ùî íå
îñâ³æàº ³ íå îõîëîäæóº òàê äîá-
ðå ó ñïåêîòí³ äí³, ÿê ïëÿøå÷êà
õîëîäíî¿ ãàçîâàíî¿ âîäè÷êè. Âè-
ðîáíèêè äëÿ çàäîâîëåííÿ ñïî-
æèâà÷à ïðîïîíóþòü øèðîêèé
âèá³ð òàêèõ ïðîäóêò³â: ôàðáóþòü
¿õ ó íåéìîâ³ðí³ êîëüîðè, ñîëî-
äÿòü ³ ï³äêèñëþþòü, àáè ò³ëüêè
çâàáèòè ïîêóïöÿ.

Òèì ÷àñîì ñàìå ö³ õ³ì³÷í³ õèò-
ðîù³ é ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêó äëÿ
çäîðîâ’ÿ. Ãàçîâàíó ³ ôàðáîâàíó,
ñîëîäêó òà êèñëó, íåéìîâ³ðíî
ñìà÷íó âîäó âèãîòîâëÿþòü çà äî-
ïîìîãîþ äóæå ïîøèðåíèõ õ³ì³÷-
íèõ ñïîëóê — Å-äîáàâîê.

Á³ëüø³ñòü êèÿí íå çâåðòàþòü
óâàãè íà íåáåçïåêó, à íàñîëî-
äæóþòüñÿ ïðèºìíèì ñìàêîì.
“Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ ãàçîâà-
íà âîäà. Òàê³ ð³çí³ òà ö³êàâ³ ñìà-
êè, ³ ñïðàãó âòàìîâóº âîíà äîá-
ðå. ß ÷óëà, ùî âîíà íåáåçïå÷íà,
ùî öå õ³ì³ÿ. Àëå, íå çíàþ... Ïî-
êè ùî âñå íà÷å íîðìàëüíî”,—
êàæå ñòóäåíòêà Àííà Ñèâàøîâà.

Я і б вають
Е-добав и

Óñ³ õ³ì³÷í³ äîì³øêè, êîòð³ êëà-
ñèô³êóþòü çà øêàëîþ “Å”, íóìå-
ðóþòü â³ä 100 äî 999. Ë³òåðà “Å”
îçíà÷àº “ªâðîïà”, à òàêîæ òå,
ùî öþ ñïîëóêó âèãîòîâëÿþòü ³
ïåðåâ³ðÿþòü íà ºâðîïåéñüêèõ òå-
ðåíàõ. Ñåðåä íèõ ôàðáíèêè â³ä
100 —199, êîíñåðâàíòè 200 —
299, àíòèîêñèäàíòè 300 — 399.
Òðîõè ³íø³ ñïîëóêè, òàê³ ÿê: ñòà-
á³ë³çàòîðè òà åìóëüãàòîðè 400 —
599, ï³äñèëþâà÷³ ñìàêó òà àðî-
ìàòó 600 — 699, ï³íîïîãàøóâà÷³
òà ³íø³ ðå÷îâèíè 900 — 999.

Ñïèñîê øèðîêî âèêîðèñòîâó-
âàíèõ ³ íåáåçïå÷íèõ, àëå ùå íå
çàáîðîíåíèõ äîáàâîê ñòàíîâëÿòü
ø³ñòü ôàðáíèê³â. Ñåðåä íèõ: Å-
122, Å-102, Å-104, Å-124, Å-129
³ Å-110. À òàêîæ êîíñåðâàíò áåí-
çîíàò-íàòð³þ Å-211. ¯õ øèðîêî
âèêîðèñòîâóþòü ó ñîëîäê³é âîä³,
ìîðîçèâ³, ïå÷èâ³ òà öóêåðêàõ. Ö³
ñïîëóêè âèêëèêàþòü ó ä³òåé ã³-
ïåðàêòèâí³ñòü, øâèäêó âòîìëþ-
âàí³ñòü òà ³ìïóëüñèâí³ñòü.

Небезпечні
та смачні

Ó÷åí³ ñòâåðäæóþòü, ùî òàê³
äîì³øêè ñïðàâä³ ñòàíîâëÿòü íå-
áåçïåêó äëÿ ëþäèíè. Âîíè ìî-
æóòü âèêëèêàòè çàõâîðþâàííÿ íà
ðàê, ïîíèæåííÿ çîðó, ðîçëàä êè-
øå÷íèêà òà øëóíêà ³ áóòè øê³ä-
ëèâèìè äëÿ øê³ðè. Àëå ôàõ³âö³ ³

íå çàïåðå÷óþòü òîãî, ùî âæèâàí-
íÿ öèõ ïðîäóêò³â º ëîòåðåºþ. Êî-
ìóñü ùàñòèòü, ³ â³í êóðèòü óñå
æèòòÿ, à ³íøîìó í³ — êóð³ííÿ
âáèâàº éîãî çà ï³âðîêó.

“²ç ãàçîâàíèìè âîäàìè â Óêðà-
¿í³ ñèòóàö³ÿ á³ëüø-ìåíø ñòàá³ëü-
íà. Íàø öåíòð òåñòóâàâ ¿õ óæå
äàâíî, ³ ç òîãî ÷àñó ñòàí ìàéæå
íå çì³íèâñÿ. Çàáîðîíåíèõ äîáà-
âîê íåáàãàòî, ëèøå òðè. Àëå º
ø³ñòü øòó÷íèõ ôàðáíèê³â, ÿê³
íåáåçïå÷í³ äëÿ çäîðîâ’ÿ. Ïðàâäà,
â÷åí³ ç ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ ùå
äîñ³ îñòàòî÷íî íå çàáîðîíèëè ¿õ
âèêîðèñòàííÿ. Òîæ ¿õ ïðîäîâæó-
þòü äîäàâàòè äî ñîëîäêî¿ âîäè
òà ìîðîçèâà, òàì ¿õ íàéá³ëü-
øå”,— ðîçïîâ³â ïðåçèäåíò Öåí-
òðó íåçàëåæíèõ ñïîæèâ÷èõ åêñ-
ïåðòèç “Òåñò” Âàëåíòèí Áåçðó-
êèé. Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî â÷åí³
âæå äîâåëè ¿õíþ íåãàòèâíó ä³þ
íà ðîçâèòîê ä³òåé. Áàãàòî õòî ç
âèðîáíèê³â íå ïèøóòü íà óïà-
êîâö³ ïðàâäèâèé âì³ñò ïðîäóêòó.
Õî÷à, çà çàêîíîì, âîíè ìàþòü
ïèñàòè àáî êîä, íàïðèêëàä, Å-
124, àáî ðîçøèôðîâàíó éîãî íà-
çâó.

“Водні”
дослідження

Êîðåñïîíäåíòè “Õðåùàòèêà”
âçÿëè ï’ÿòü íàéïîïóëÿðí³øèõ íà
ñó÷àñíîìó ðèíêó âèðîáíèê³â ñî-
ëîäêèõ ãàçîâàíèõ íàïî¿â. Ñåðåä
íèõ â³ò÷èçíÿí³ òà ³ìïîðòí³ ô³ð-
ìè: “Ðîñèíêà”, Coca Ñola,
“Æèâ÷èê Îáîëîíü”, “Ïðåì’ºðà”
òà “Áîí Áóàññîí”. Ïðîàíàë³çó-
âàëè ¿õí³é ñêëàä, çàçíà÷åíèé íà
åòèêåòö³. Âèÿâèëîñÿ, ùî ó “Ðî-
ñèíö³” íàéá³ëüøå õ³ì³÷íèõ ñïî-
ëóê, àí³æ, íàïðèêëàä, ó “Æèâ-
÷èêó”. Ó “Ðîñèíö³ Ôåéõîà” ï’ÿòü
Å-äîáàâîê: 102, 104, 131 ³ áåíçî-
íàò íàòð³þ Å-211, ùî ó ñïèñêó
øåñòè íàéíåáåçïå÷í³øèõ. Äî
“Æèâ÷èêà” òàêîæ äîäàëè â³äî-
ìèé íåáåçïå÷íèé áåíçîíàò íàò-
ð³þ, íà îáãîðòö³ òàê ³ íàïèñàëè,
íå ïðèõîâóþ÷è éîãî êîäîì.
Îêð³ì öüîãî êîíñåðâàíòà, òàì ùå
ÿáëó÷íèé àðîìàòèçàòîð. Äî
“Ïðåì’ºðè” òà “Áîí Áóàññîí”
òàêîæ íå çàáóëè äîäàòè ñëàâíî-
çâ³ñíèé áåíçîíàò, íàäòî â³í
ñìà÷íèé âèõîäèòü. Àëå ó Coca
Ñola éîãî íåìàº, íàòîì³ñòü ó îô³-
ö³éíîìó ñêëàä³ ïåðåðàõîâàí³: îð-
òî-ôîñôîðíà êèñëîòà, öóêðîâèé
áàðâíèê òà êîôå¿í.

Âèðîáíèêè ñâîºþ ÷åðãîþ êî-
ìåíòóâàòè íàÿâí³ñòü òàêèõ äîáà-
âîê ó ñâîºìó òîâàð³ íàâ³äð³ç â³ä-
ìîâëÿëèñÿ. Â “Îáîëîí³”, íàïðè-
êëàä, ãîëîâíèé òåõíîëîã äóæå çà-
íåïîêî¿ëàñÿ, êîëè ñêàçàëè, ùî
òåëåôîíóþòü ³ç ãàçåòè. Ó “Ðîñèí-
ö³” âåñü ÷àñ ïåðåíàïðàâëÿëè äî
ð³çíèõ ñïåö³àë³ñò³â ³ âèãàäóâàëè
ð³çíîìàí³òí³ âèïðàâäàííÿ

Õàð÷îâà 
äîáàâêà 

Çãóáíà 
ä³ÿ 

Õàð÷îâà 
äîáàâêà 

Çãóáíà 
ä³ÿ 

Õàð÷îâà 
äîáàâêà 

Çãóáíà 
ä³ÿ   

Õàð÷îâà 
äîáàâêà 

Çãóáíà 
ä³ÿ  

Å 102 
Å 103 
Å 104 
Å 105 
Å 110 
Å 111 
Å 120 
Å 121 
Å 122 
Å 123 
Å 124 
Å 125 
Å 126 
Å 127 
Å 129 
Å 130 
Å 131 
Å 141 
Å 142 
Å 150 
Å 151 
Å 152 
Å 153 
Å 154 
Å 155 
Å 160 
Å 171 
Å 173 

Í! 
(Ç) 
Ï 

(Ç) 
Í! 
(Ç) 
Í! 
(Ç) 
Ï 

ÍÍ!! 
(Ç) 
Í! 
(Ç) 
(Ç) 
Í! 
Í! 
(Ç) 
Ð 
Ï 
Ð 
Ï 

ÍØ 
(Ç) 
Ð 

ÊÐ, ÀÒ 
Í! 
ÊÐ 
Ï 
Ï 

Å 180 
Å 201 
Å 210 
Å 211 
Å 212 
Å 213 
Å 214 
Å 215 
Å 216 
Å 219 
Å 220 
Å 222 
Å 223 
Å 224 
Å 228 
Å 230 
Å 231 
Å 232 
Å 233 
Å 239 
Å 240 
Å 241 
Å 242 
Å 249 
Å 250 
Å 251 
Å 252 
Å 270 

Í! 
Í! 
Ð 
Ð 
Ð 
Ð 
Ð 
Ð 

Ð (Ç) 
Ð 
Í! 
Í! 
Í! 
Í! 
Í! 
Ð 

ÍØ 
ÍØ 
Í! 

ÍØ 
Ð 
Ï 
Í! 
Ð 

ÀÒ 
ÀÒ 
Ð 
Í! 

ä/ä³òåé  

Å 280 
Å 281 
Å 282 
Å 283 
Å 310 
Å 311 
Å 312 
Å 320 
Å 321 
Å 330 
Å 338 
Å 339 
Å 340 
Å 341 
Å 343 
Å 400 
Å 401 
Å 402 
Å 403 
Å 404 
Å 405 
Å 450 
Å 451 
Å 452 
Å 453 
Å 454 
Å 461 
Å 462 

Ð 
Ð 
Ð 
Ð 
Ø 
Ø 
Ø 
Õ 
Õ 
Ð 

ÐÕ 
ÐÕ 
ÐÕ 
ÐÕ 
ÐÊ 
Í! 
Í! 
Í! 
Í! 
Í! 
Í! 
ÐÕ 
ÐÕ 
ÐÕ 
ÐÕ 
ÐÕ 
ÐÕ 
ÐÕ 

Å 463 
Å 465 
Å 466 
Å 477 
Å 501 
Å 502 
Å 503 
Å 510 

Å 513Å 
Å 527 
Å 620 
Å 626 
Å 627 
Å 628 
Å 629 
Å 630 
Å 631 
Å 632 
Å 633 
Å 634 
Å 635 
Å 636 
Å 637 
Å 907 
Å 951 
Å 952 
Å 954 

Å 1105 

ÐÕ 
ÐÕ 
ÐÕ 
Ï 
Í! 
Í! 
Í! 

ÍÍ!! 
ÍÍ!! 
ÍÍ!! 
Í! 
ÐÊ 
ÐÊ 
ÐÊ 
ÐÊ 
ÐÊ 
ÐÊ 
ÐÊ 
ÐÊ 
ÐÊ 
ÐÊ 
Í! 
Í! 
Ñ 

ÍØ 
(Ç) 
Ð 

ÍØ  

Äâàäöÿòü îäíà õàð÷îâà äîáàâêà âèêëèêàº çàõâîðþâàííÿ

За даними центр е оло ічної е спертизи "Кедр" (малень им шрифтом)

Н! - небезпечний
ДН!! - д же небезпечний
(З) - заборонений
КР - ви ли ає иш ові розлади
АТ - пор ш є артеріальний тис
В - висипи

Р - ра о творюючий
РШ - ви ли ає розлади шл н а
Х - холестерин
П - підозрілий
НШ - небезпечний для ш іри
Ш - ш ідливий

Умовні позначення з бних впливів добаво :

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Із настанням літа ияни починають масово пити азо-
ван солод вод . Вона і спра втамов є, і прохоло-
дж є добре. Одна неба ато хто ці авиться, з чо о
виробляють прод т. Небезпечні Е-добав и: фарбни-
и, ароматизатори і стабілізатори — саме вони фор-
м ють сма . Спеціалісти застері ають, що та і хімічні
доміш и мож ть ви ли ати захворювання на ра , роз-
лади травлення, нервовість та імп льсивність. "Хре-
щати " провів власне дослідження серед азованих
вод. Перевіривши найпоп лярніші вітчизняні й імпорт-
ні напої, виявилося, що хімією не нехт ють ані
вітчизняні, ані за ордонні мар и.

К п ючи солод і води, мало хто з иян зад м ється, з чо о їх ви отовляють, тим часом дея і виробни и ви ористов ють
досить небезпечні доміш и

Ô
îò
î 
Âà
ëå
ð³
ÿ 
Ñ
Ê
È
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хрещатик

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки 

від 26.04.2005 № 72�6�00273 
та продаж цієї земельної ділянки громадянці

В’єтнаму Хоанг Тхі Хієн для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на просп. Червонозоряному, 52 у
Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1133/3966 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 прода�
жу земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення громадянки В’єтнаму Хоанг Тхі Хієн від
06.06.2006, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè ñòðîêîì íà 1 ð³ê, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, äîãî-
â³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó, 52 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà) â³ä 26.04.2005
¹ 72-6-00273, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ãðîìàäÿíêîþ Â’ºòíàìó
Õîàíã Òõ³ Õ³ºí íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.10.2004
¹ 600/2010 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãð. Õîàíã Òõ³
Õ³ºí çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï.
×åðâîíîçîðÿíîìó, 52 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. ×åð-
âîíîçîðÿíîìó, 52 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 428 498,00 ãðí. (÷îòèðèñòà äâà-
äöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî â³-
ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³-
íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 03.10.2006).

4. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíö³ Â’ºòíàìó Õîàíã
Òõ³ Õ³ºí çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0306
ãà çà 428 498,00 ãðí. (÷îòèðèñòà äâàäöÿòü
â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî â³ñ³ì ãðè-
âåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï. ×åðâî-
íîçîðÿíîìó, 52 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿí-
ö³ Â’ºòíàìó Õîàíã Òõ³ Õ³ºí çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè íà ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó, 52 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç
äîäàòêîì).

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

6.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,0306 ãà íà ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíî-
ìó, 52 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³-
øåííÿì.

6.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ãðîìàäÿí-
ö³ Â’ºòíàìó Õîàíã Òõ³ Õ³ºí â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7. Ãðîìàäÿíö³ Â’ºòíàìó Õîàíã Òõ³ Õ³ºí:
7.1. Âèêîíóâàòè óìîâè ïåðåäà÷³ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.10.2004
¹ 600/2010 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãð. Õîàíã Òõ³
Õ³ºí çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï.
×åðâîíîçîðÿíîìó, 52 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çàìîâèòè ó Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

8. 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

Додаток
до рішення Київської міської ради № 1133/3966 від 1 листопада 2007 року

Умови
продажу громадянці В’єтнаму Хоанг Тхі Хієн земельної ділянки на

просп. Червонозоряному, 52 у Солом’янському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

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

3. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 9 815,67 ãðí. (äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò
ï’ÿòíàäöÿòü ãðèâåíü 67 êîï³éîê), ñïëà÷å-
íèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 39 â³ä
17.03.2006, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì

äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ñóì³ 418 682,33 ãðí. (÷îòèðèñòà â³-
ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³
ãðèâí³ 33 êîï³éêè) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì
10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíî-
ãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. 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

Про внесення змін та доповнень 
до Тимчасового порядку набуття права 

на землю на конкурентних засадах 
в місті Києві, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 19.07.2005

№ 810/3385
Рішення Київської міської ради № 1137/3970 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — міс�
то�герой Київ”, з метою дотримання встановленої законодавством процедури продажу земельних ділянок
іноземним державам, іноземним юридичним особам та спільним підприємствам Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî Òèì÷àñîâîãî ïîðÿäêó íà-
áóòòÿ ïðàâà íà çåìëþ íà êîíêóðåíòíèõ
çàñàäàõ â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 810/3385, òàê³ çì³íè òà äî-
ïîâíåííÿ:

— ó äðóã³é ÷àñòèí³ ïóíêòó 4.7 ÷åòâåðòî¿
ãëàâè òà ó äðóã³é ÷àñòèí³ ïóíêòó 7.7 ñüî-
ìî¿ ãëàâè âèêëþ÷èòè ñëîâà òà öèôðè “àáî
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ öüîãî òåðì³íó, àëå íå ï³ç-
í³øå 30 äí³â ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæ-
öÿ àóêö³îíó”;

— òðåò³ ÷àñòèíè ïóíêò³â 4.7 òà 7.7 âè-
êëþ÷èòè;

— ïóíêò 4.8 âèêëþ÷èòè, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì
ïóíêò 4.9 ââàæàòè ïóíêòîì 4.8;

— ïóíêò 7.8 âèêëþ÷èòè, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì
ïóíêòè 7.9 òà 7.10 ââàæàòè ïóíêòàìè 7.8,
7.9.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 23.12.2003 № 312/1187
“Про передачу громадянам 

у приватну власність земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації та

обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд”

Рішення Київської міської ради № 1138/3971 від 1 листопада 2007 року

Враховуючи лист�звернення громадянки Горіної С. А. від 26.07.2004, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè ó ïðîåêò³ â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíêàì Òðèãóá
Îëüç³ Ñåìåí³âí³ òà Ãóñèøí³é Ãàëèí³ Àí-
äð³¿âí³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðåçåðâí³é ó Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 36 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2003
¹ 312/1187 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä”, à ñàìå:

— ñëîâà “Ãóñèøí³é Ãàëèí³ Àíäð³¿âí³”
çàì³íèòè ñëîâàìè “Ãîð³í³é Ñâ³òëàí³ Àíà-
òîë³¿âí³”.

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 приватизацію ТОВ 
“Книжковий магазин 

“Знання” нежилого приміщення площею
420,0 кв. м 

на вул. Хрещатик, 44, літ. “ А”, “А1”
Рішення Київської міської ради № 1157/3990 від 8 листопада 2007 року

На виконання постанови Вищого господарського суду України від 17.03.05 № 2/304, постанови Київ�
ського міського управління юстиції про відкриття виконавчого провадження від 20.04.05 № 232/3 та від�
повідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ êíèæêîâîãî ìà-
ãàçèíó â³äìîâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êíèæêîâèé ìàãàçèí
“Çíàííÿ” ó ïðèâàòèçàö³¿ íåæèëîãî ïðèì³-
ùåííÿ ïëîùåþ 420,0 êâ. ì íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 44, ë³ò. “À”, “À1”.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) âæèòè âñ³ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
â³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåí-
íÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про погодження Державному 
підприємству “Київський авіаційний

завод “Авіант” надання 
спеціального дозволу 

на користування підземними водами 
з 9 артезіанських свердловин, розташованих

на проспекті Перемоги, 100/1 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1161/3994 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 7 Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.07 № 480, та враховуючи звернення Державного під�
приємства “Київський авіаційний завод “Авіант” від 04.06.07 № 093�21, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âñüêèé àâ³àö³éíèé çàâîä “Àâ³àíò” íà-
äàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êîðèñòó-
âàííÿ ï³äçåìíèìè âîäàìè ç 9 àðòåç³àí-
ñüêèõ ñâåðäëîâèí, ðîçòàøîâàíèõ íà ïðîñ-
ïåêò³ Ïåðåìîãè, 100/1 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî îñòàòî÷íå ð³øåí-
íÿ ùîäî íàäàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó,

çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
ïðèéìàºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання діяльності 
Служби у справах дітей 

виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської 
державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 1162/3995 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статті 4 Закону України “Про органи і служби у спра�
вах дітей та спеціальні установи для дітей”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.07 № 1068 “Про
затвердження типових положень про службу у справах дітей” та з метою приведення документації, яка ви�
значає порядок роботи служби у справах дітей, у відповідність до чинного законодавства Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè Ñëóæáó ó ñïðàâàõ íå-
ïîâíîë³òí³õ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â Ñëóæáó ó ñïðàâàõ ä³òåé
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåí-
íÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Ïîëîæåííÿ ïðî
Ñëóæáó ó ñïðàâàõ ä³òåé âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.3. Ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 24.05.07 ¹ 721/1382 “Ïðî ä³-
ÿëüí³ñòü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåí-
íÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.07 ¹ 917/1578) òà-
ê³ çì³íè:

- ïîçèö³þ 41 äîäàòêà äî ð³øåííÿ âè-
êëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿: “Ñëóæáà ó ñïðà-
âàõ ä³òåé”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³, ñïîðòó òà òó-
ðèçìó òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення робочої групи 
по опрацюванню проекту рішення Київради

“Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київради 

від 21.10.06 № 121�1/179 
“Про заходи, спрямовані на благоустрій

вулиці Хрещатик 
та центральної частини міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 1163/3996 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 32 Регламенту
Київради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ïî îïðàöþâàí-
íþ ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè “Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.10.06 ¹ 121-1/179 “Ïðî çà-
õîäè, ñïðÿìîâàí³ íà áëàãîóñòð³é âóëèö³
Õðåùàòèê òà öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà
Êèºâà”.

2. Ãîëîâàì äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é, ãðóï
Êè¿âðàäè ïîäàòè êåðóþ÷îìó ñïðàâàìè —
çàñòóïíèêó ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Êà÷óðó A.
M. ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïåðñîíàëüíîãî ñêëà-
äó ðîáî÷î¿ ãðóïè, ñòâîðåíî¿ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ðîáî÷³é ãðóï³ ïî îïðàöþâàííþ ïðî-

åêòó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í òà äîïîâíåíü äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 21.10.06 ¹ 121-1/179 “Ïðî çàõîäè,
ñïðÿìîâàí³ íà áëàãîóñòð³é âóëèö³ Õðåùà-
òèê òà öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà Êèºâà”
ïîäàòè íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ
ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³äïîâ³äí³
ïðîïîçèö³¿.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди на продовження 
Фондом державного майна України 

строку завершення будівництва об’єкта
незавершеного будівництва — Київського

молочного комбінату № 4 
на вул. Дегтяренка в Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1164/3997 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України “Про осо�
бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” та враховуючи клопотання Фонду державно�
го майна України щодо продовження строку завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва —
Київського молочного комбінату № 4 на вул. Дегтяренка в Оболонському районі (лист від 06.06.07 № 10�
23�8794) та згоду Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) (лист від 03.08.08 № 042/9/1�5253), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà ïðîäîâæåííÿ Ôîí-
äîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ñòðîêó çà-
âåðøåííÿ àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Çà-
âîä äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ “Ñàëþñ” áóä³â-
íèöòâà îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-
òâà — Êè¿âñüêîãî ìîëî÷íîãî êîìá³íàòó
¹ 4 íà âóë. Äåãòÿðåíêà â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà áåç çáåðåæåííÿ ïðîô³ëþ
ä³ÿëüíîñò³ äî 1 òðàâíÿ 2012 ðîêó.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) óêëàñòè ç â³äêðèòèì àêö³îíåð-
íèì òîâàðèñòâîì “Çàâîä äèòÿ÷îãî õàð÷ó-
âàííÿ “Ñàëþñ” äîäàòêîâó óãîäó ïðî ïðî-
äîâæåííÿ ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà

îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — Êè-
¿âñüêîãî ìîëî÷íîãî êîìá³íàòó ¹ 4 íà âóë.
Äåãòÿðåíêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà áåç çáåðåæåííÿ ïðîô³ëþ ä³ÿëüíîñò³.
Äîäàòêîâîþ óãîäîþ ïåðåäáà÷èòè ÿê íå-
â³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ãðàô³ê âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ³ çä³éñíþâàòè
êîíòðîëü âèêîíàííÿ êîæíîãî åòàïó, â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàñòè íà â³äêðèòå àêö³î-
íåðíå òîâàðèñòâî “Çàâîä äèòÿ÷îãî õàð÷ó-
âàííÿ “Ñàëþñ”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 16.03.2006 № 275/3366 
“Про затвердження переліку земельних

ділянок, право оренди яких передбачається
реалізувати на земельних торгах”

Рішення Київської міської ради № 1167/4000 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статей 123, 124 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради від 19.07.2005
№ 810/3385 “Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в
місті Києві”, протоколу № 50 шостого засідання комісії з питань опрацювання порядку проведення аукціо�
нів з продажу земельних ділянок від 21.03.2007, у зв’язку з перспективою будівництва доріг�дублерів
вздовж просп. Московського в Оболонському районі Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 8 ç äîäàòêà äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.03.2006 ¹ 275/3366 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðàâî
îðåíäè ÿêèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåàë³çóâàòè
íà çåìåëüíèõ òîðãàõ”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Суворовій Оксані
Михайлівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Крилова, 60�а у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1169/4002 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñóâîðîâ³é Îêñàí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðèëîâà, 60-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñóâîðîâ³é Îêñà-
í³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðèëîâà, 60-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñóâîðîâ³é Îêñàí³ Ìèõàé-
ë³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-

çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.01.2006 ¹ 19-44, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 25.06.2005 ¹ 071/04-4-
19/2746, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 18.08.2005 ¹ 5565, äî÷³ðíüîãî ï³äïè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 26.07.2005 ¹ 1596, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
31.01.2007 ¹ 03-79/115-B.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ â ìå-
æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Друцькій Наталії
Іванівні у приватну власність земельної

ділянки для експлуатації та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на просп. Броварському, 20�а 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1170/4003 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ïëîù ïî çåìëåêîðèñ-
òóâàííÿõ ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó (òàá-
ëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà
ó Äí³ïðîâñüêîìó ë³ñíèöòâ³ Äàðíèöüêîãî
ë³ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Äðóöüê³é Íàòàë³¿ ²âàí³âí³ äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
ïðîñï. Áðîâàðñüêîìó, 20-à ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Â³äíåñòè ÷àñòèíó çåìåëü ë³ñîâîãî
ôîíäó (íåë³ñîâ³ çåìë³) ïëîùåþ 0,08 ãà â
êâàðòàë³ 25 Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà Äàð-
íèöüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà äî
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè (ëèñò-çãîäà â³ä 27.09.2005
¹ 395).

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äðóöüê³é Íàòà-
ë³¿ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
ïðîñï. Áðîâàðñüêîìó, 20-à ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ãðîìàäÿíö³ Äðóöüê³é Íàòàë³¿ ²âàí³â-
í³:

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

5.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè

äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

5.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.12.2004 ¹ 19-13277, â. î.
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 26.04.2004 ¹ 2880, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 07.05.2004 ¹ 071/04-4-
19/1319, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 23.03.2007 ¹ 03-56/386-Â.

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

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Рубаковій Олені
Олександрівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Спокійній, 22�а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1171/4004 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðóáàêîâ³é Îëåí³ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñïîê³éí³é, 22-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðóáàêîâ³é Îëå-
í³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñïîê³éí³é, 22-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðóáàêîâ³é Îëåí³ Îëåêñàí-
äð³âí³:

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

3.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.4. 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 18.01.2005 ¹ 19-271, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 27.05.2005 ¹ 1113,

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
03.02.2005 ¹ 696, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
21.02.2005 ¹ 071/04-4-19/428, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
02.02.2006 ¹ 03-18/100-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Іващенку
Володимиру Олексійовичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Академіка Кащенка, діл. 143 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1172/4005 від 8 листопада 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земель�
ного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ²âàùåíêó Âîëî-
äèìèðó Îëåêñ³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Àêàäå-
ì³êà Êàùåíêà, ä³ë. 143 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ²âàùåíêó Âî-
ëîäèìèðó Îëåêñ³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Àêàäåì³êà Êàùåíêà, ä³ë.
143 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ²âàùåíêó Âîëîäèìèðó
Îëåêñ³éîâè÷ó:

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

3.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-

íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.5. 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”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 14.10.2004 ¹ 19-9435, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.12.2004 ¹ 071/04-4-19/1036
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 04.10.2005 ¹ 03-18/1137-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Романку Дмитру Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Бродівській, 80�б у Голосіївському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1173/4006 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ðîìàíêó Äìèòðó Âîëîäèìèðîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 80-á ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ðîìàíêó
Äìèòðó Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 80-á ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ðîìàíêó Äìèòðó Âîëî-
äèìèðîâè÷ó:

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 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
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ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

3.5. 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”.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 23.03.2005 ¹ 73) âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 24.12.2004 ¹ 19-13280, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 19.08.2005 ¹ 1823,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
03.02.2005 ¹ 693, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 15.09.2005 ¹ 06-6-25/3530.

3.8. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Сірику Олександру Борисовичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Козацькій, 43�б у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1174/4007 від 8 листопада 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81,116, 118, 121 Земель�
ного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ñ³ðèêó Îëåêñàíäðó Áîðèñîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êîçàöüê³é, 43-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñ³ðèêó Îëåê-
ñàíäðó Áîðèñîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êîçàöüê³é, 43-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, çàðå-
ºñòðîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 12.04.55 ¹ 445
“Ïðî âèñíîâêè îáì³ðó çåìåëü â çàáóäîâà-
íèõ êâàðòàëàõ Êàãàíîâè÷ñüêîãî ðàéîíó”
çà ãðîìàäÿíêîþ Ãóñàê Îëüãîþ Ïåòð³âíîþ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñ³ðèêó Îëåêñàíäðó Áî-
ðèñîâè÷ó:

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

3.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-

çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.5. 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”.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 19.08.2004
¹ 266) âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.07.2004 ¹ 19-6953, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 25.08.2004 ¹ 6332, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 13.10.2004 ¹ 071/04-4-19/3537,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 13.02.2006 ¹ 03-18/350-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Редькович Людмилі Василівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Залужному, 49 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1175/4008 від 8 листопада 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81,116, 118, 121 Земель�
ного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-

êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,

çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðè-
òîð³é, ùî ðåçåðâóþòüñÿ äëÿ ðîçâèòêó ìå-
ðåæ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ íà ïåð³îä ï³ñëÿ 2010 ðîêó
(òàáëèöÿ 17), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà á³ëÿ ñåëà ×àïàºâêà ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêîâè÷
Ëþäìèë³ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çà-
ëóæíîìó, 49 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêîâè÷
Ëþäìèë³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëóæíîìó, 49 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêîâè÷ Ëþäìèë³ Âà-
ñèë³âí³:

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

4.2. 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 îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³

íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.
4.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

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

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.11.2006 ¹ 19-9594, çà-
ñòóïíèêà ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàð-
íîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 25.03.2002
¹ 1529 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.04.2007 ¹ 03-0116.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Булуй Катерині Василівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Залужному, 53 у
Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1176/4009 від 8 листопада 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81,116,118, 121 Земельно�
го кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðè-
òîð³é, ùî ðåçåðâóþòüñÿ äëÿ ðîçâèòêó ìå-
ðåæ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ íà ïåð³îä ï³ñëÿ 2010 ðîêó
(òàáëèöÿ 17), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,07 ãà á³ëÿ ñåëà ×àïàºâêà ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áóëóé Êàòå-
ðèí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëóæ-
íîìó, 53 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áóëóé Êàòåðè-
í³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ. Çàëóæíîìó, 53 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Áóëóé Êàòåðèí³ Âàñè-
ë³âí³:

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

4.2. 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 îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

4.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

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

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.11.2006 ¹ 19-9596, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 14.06.2006 ¹ 3522, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.02.2006
¹ 071/04-4-19/484 òà â³ä 19.03.2007
¹ 071/04-4-22/1246, Êè¿âñüêîãî êîìó-
íàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèö-
òâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 01.03.2007
¹ 148-398, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
â³ä 22.05.2006 ¹ 1255 òà â³ä 19.04.2007
¹ 1248.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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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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Ó Íþðíáåðç³ ïîòÿãè ìåòðî ¿çäÿòü
áåç ìàøèí³ñò³â,
à â ìàãàçèíàõ Êàíàäè ñêîðî íåìîæëèâî áóäå ïîáà÷èòè öèãàðêè
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " пропон є чи-
тачам зазирн ти проб-
леми меш анців інших
міст. Для цьо о ми під о-
т вали добір міжнарод-
них новин та подій зі сві-
тових столиць.

Метрополітен
Нюрнбер а працює
без машиністів

Ó íþðíáåðçüêîìó ìåòðî ìà-
øèí³ñòè ïðàêòè÷íî â³äñóòí³.
Öüîãî ì³ñÿöÿ òàì çàïóñòèëè ïåð-
øó â Í³ìå÷÷èí³ àâòîìàòèçîâàíó
ë³í³þ. Ïðîôåñ³þ ìàøèí³ñòà ïîâ-
í³ñòþ ñêàñóâàëè íà ïî¿çäàõ ö³º¿
ã³ëêè. Íà ïåðåêîíàííÿ ôàõ³âö³â,
àâòîìàòèêà ÷óäîâî ñïðàâëÿºòüñÿ
ç³ âñ³ìà çàâäàííÿìè — åëåêòðî-
ïîòÿãè íå ëèøå âèêîíóþòü çà-
ïëàíîâàí³ çóïèíêè íà ñòàíö³ÿõ,
àëå é åêñòðåíî ãàëüìóþòü çà íà-
ÿâíîñò³ íà øëÿõàõ ñòîðîíí³õ îá’-
ºêò³â. Ïðîåêò êîøòóâàâ îðãàí³-
çàòîðàì ìàéæå îäèí ì³ëüÿðä äî-
ëàð³â. Íàðàç³ êåð³âíèêè ì³ñöåâî¿
òðàíñïîðòíî¿ ãàëóç³ õî÷óòü åêñ-
ïîðòóâàòè óñï³øíèé äîñâ³ä
âïðîâàäæåííÿ àâòîìàòè÷íî¿ ë³í³¿
â ì³ñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ äî ³í-
øèõ êðà¿í.

Т ристи полюбили
Мадрид

Ìàäðèä ñòàº åòàëîíîì ÿê³ñ-
íîãî òóðèçìó. Ì³ñöåâ³ ÇÌ² ïî-
â³äîìëÿþòü, ùî ñòîëèöÿ ²ñïàí³¿
âèçíàíà íàéïîïóëÿðí³øèì ñå-
ðåä òóðèñò³â ì³ñòîì íà âñ³é òå-
ðèòîð³¿ êðà¿íè. Öå ï³äòâåðäæóº-
òüñÿ íå ëèøå çá³ëüøåííÿì ê³ëü-
êîñò³ ãîñòåé, ùî ïðè¿æäæàþòü,
à é çðîñòàííÿì ñóìè ãðîøåé,
ùî ¿õ âèòðà÷àþòü íà â³äïî÷è-
íîê ³íîçåìö³. Ó 2007 ðîö³ â
Ìàäðèä³ â³äêðèëè 14 íîâèõ ãî-
òåë³â. Òàêîæ çá³ëüøèëàñÿ ³ ê³ëü-
ê³ñòü íîâèõ ðåñòîðàí³â, êàôå ³
òóðàãåíòñòâ. ßê ï³äðàõóâàëè, òå-
ïåð çà îäèí äåíü òóðèñò ó ñåðåä-
íüîìó âèòðà÷àº 150,66 ºâðî.
Çðîñòàííÿ ïîêàçíèêà ïîÿñíþº-
òüñÿ àêòèâíîþ ïðîïîçèö³ºþ
ì³ñöåâèìè òîðãîâèìè òî÷êàìè
ïîñëóãè tax free, ÿêà íàéçàòðå-
áóâàí³øà òóðèñòàìè ç Êèòàþ òà
Ðîñ³¿. Çà ïåðøèõ 4 ì³ñÿö³ íè-
í³øíüîãî ðîêó ³íòåðåñ ç áîêó òó-
ðèñò³â äî ñàìî¿ ²ñïàí³¿ çð³ñ íà
3,3 %. Óæå ïîíàä 15 ì³ëüéîí³â
òóðèñò³â â³äâ³äàëè êðà¿íó. Îêð³ì
Ìàäðèäà, ó ìàíäð³âíèê³â íàé-
á³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñ-
òóþòüñÿ ïðîâ³íö³¿ Êàòàëîí³ÿ,
Àíäàëóñ³ÿ, Âàëåíñ³ÿ, à òàêîæ
Êàíàðñüê³ îñòðîâè.

Канада а тивіз є
боротьб з рінням

Ó Êàíàä³ íåçàáàðîì ó òþòþíî-
âèõ ìàãàçèíàõ ïîêóïö³ íå ïîáà-
÷àòü ñèãàðåò.

Çã³äíî ç íîâèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì, ÿêå íàáåðå ÷èííîñò³ â ê³í-
ö³ öüîãî ðîêó, â áàãàòüîõ ïðîâ³í-
ö³ÿõ, òàêèõ ÿê Îíòàð³î òà Êâåáåê,
òþòþíîâ³ ê³îñêè çìîæóòü ïðîäà-
âàòè ñèãàðåòè, àëå ¿ì çàáîðîíåíî
áóäå âèñòàâëÿòè ¿õ íà â³òðèíàõ.
Âëàäà ïðîâ³íö³é õî÷å, àáè òþòþí
ñòàâ íå òàêèì çâè÷íèì ³ äîñòóï-

íèì ÿâèùåì äëÿ ñó÷àñíî¿ ëþäè-
íè, ÿêèì â³í º íà äàíèé ìîìåíò,
êîëè ïà÷êè ñèãàðåò âèñòàâëåí³ íà
êàñàõ ó áóäü-ÿêîìó ñóïåðìàðêå-
ò³. Íà äóìêó ÷èíîâíèê³â, òþòþ-
íîâ³ âèðîáè ìàþòü áóòè ïðèõîâà-
í³ â³ä î÷åé êë³ºíò³â. Òàêèì ÷è-
íîì, âëàäà Êàíàäè ïðèºäíóºòüñÿ
äî àíòèòþòþíîâèõ ïðîãðàì, êîò-
ð³ ðåàë³çîâóþòü óðÿäè áàãàòüîõ
êðà¿í ñâ³òó.

Літа ам і пасажирам
не б де тісно

Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò
“Åñåéñà”, ùî ïîáëèçó ñòîëèö³
Àðãåíòèíè Áóåíîñ-Àéðåñà, ïî-
â³äîìëÿº ïðî ïî÷àòîê ðåêîí-
ñòðóêö³¿. ßê çàçíà÷àºòüñÿ, ³íâåñ-
òèö³¿ â ïðîåêò ñòàíîâèòèìóòü
400 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ÑØÀ. Çà-
ïëàíîâàíî çâåäåííÿ íîâèõ òåð-
ì³íàë³â, ñåðåä ÿêèõ áóäå ³ áóä³â-
ëÿ äëÿ ïàñàæèð³â, ùî ïðèë³òà-
þòü ì³æíàðîäíèìè ðåéñàìè, à
òàêîæ äîäàòêîâ³ ì³ñöÿ íà àâòî-
ìîá³ëüí³é ñòîÿíö³. Êîìïëåêñ òà-
êîæ îñíàñòÿòü íîâîþ êîíòðîëü-
íî-äèñïåò÷åðñüêîþ âåæåþ,
ñòàíö³ºþ ïîæåæíî¿ îõîðîíè,
íîâîþ ñèñòåìîþ ðîçïîä³ëó åëåê-
òðîåíåðã³¿ ³ ìîäåðí³çîâàíèì ðà-
äàðîì. Àåðîïîðò ðîçðàõîâóº
çá³ëüøèòè ñâîþ ïðîïóñêíó
ñïðîìîæí³ñòü äî 13 ì³ëüéîí³â
ïàñàæèð³â íà ð³ê. Ïðîåêò ïëàíó-
þòü çàâåðøèòè â äîñòàòíüî ñòèñ-
ë³ òåðì³íè. Òàê, ïåðøèé åòàï áó-
ä³âíèöòâà çàê³í÷àòü óæå äî 25
òðàâíÿ 2010 ðîêó.

У Мехі о знайшли
палац останньо о
ацте сь о о
правителя

Ó Ìåêñèö³ àðõåîëîãè âèÿâèëè
ïàëàö îñòàííüîãî àöòåêñüêîãî
ïðàâèòåëÿ. Ï³ä ÷àñ ðåìîíòó áóä³â-
ë³, ùî çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³ ñòî-
ëèö³ êðà¿íè — Ìåõ³êî, ðîçêîïà-
ëè çíàõ³äêó. Ïðîâîäÿ÷è ðîáîòè ç
ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âåëüíèêè
çíàéøëè ôðàãìåíòè ï³äëîãè ³
ñò³í, âèêîíàíèõ ç áàçàëüòó. Íà
äàíèé ìîìåíò ó÷åí³ ââàæàþòü,
ùî âèÿâëåíå ïðèì³ùåííÿ º ÷àñ-
òèíîþ ê³ìíàòè, â ÿê³é ìåäèòóâàâ
îñòàíí³é ïðàâèòåëü ³íä³àíñüêîãî
ïëåìåí³ àöòåê³â. Ñàìå äî åïîõè
éîãî ïðàâë³ííÿ ôàõ³âö³ â³äíîñÿòü
÷àñ çâåäåííÿ ñïîðóäè.

Ìîíòåñóìà II, òàê çâàëè îñòàí-
íüîãî ³ìïåðàòîðà, êîòðèé ïðàâèâ
ó 1466—1520 ðîêàõ. Â³í ñòàâ ïðà-
âèòåëåì àöòåê³â ó 1503 ðîö³, ³ çà
÷àñ³â éîãî ïðàâë³ííÿ ³ìïåð³ÿ äî-
ñÿãëà ðîçêâ³òó, ïðîòå çà íüîãî æ
çàçíàëà çàíåïàäó âíàñë³äîê ³ñïàí-
ñüêîãî çàâîþâàííÿ.

У Сто ольмі
від риють м зей
Астрід Лінд рен

Ó Ñòîêãîëüì³ íåçàáàðîì â³ä-
êðèºòüñÿ óí³êàëüíà âèñòàâêà â³-
äîìî¿ äèòÿ÷î¿ ïèñüìåííèö³ Àñ-
òð³ä Ë³íäãðåí. Óâàç³ â³äâ³äóâà-
÷³â ïðåäñòàâëÿòü êîëåêö³þ êàð-
òèí, ç³áðàí³ íåþ. Ðîçòàøóºòüñÿ

åêñïîçèö³ÿ ïðîñòî â êâàðòèð³
ïèñüìåííèö³. Äî åêñïîçèö³¿
âõîäÿòü êàðòèíè, ïîäàðîâàí³ ïà-
í³ Ë³íäãðåí, òà ñàìîñò³éíî íåþ
ïðèäáàí³. Öå ïîíàä ñòî òâîð³â
íàéð³çíîìàí³òí³øèõ æàíð³â.
Íàïðèêëàä, ïåéçàæ³ ð³äíî¿ é
óëþáëåíî¿ Ë³íäãðåí ïðîâ³íö³¿
Ñìîëàíä, êàðèêàòóðè òà, çâè-
÷àéíî, ìàñà ³ëþñòðàö³é äî ¿¿
êíèæîê ïðî Êàðëñîíà, Ïåïï³
Äîâãóïàí÷îõó, áðàò³â Ëåâîâå
Ñåðöå ³ áàãàòî ³íøèõ ïåðñîíà-
æ³â. ×èìàëèé ³íòåðåñ ïðåäñòàâ-
ëÿº äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ³ ñàìà êâàð-
òèðà. Òóò Àñòð³ä Ë³íäãðåí ïðè-
äóìàëà äëÿ ñâîº¿ äî÷êè Êàð³í
³ñòîð³þ Ïåïï³ Äîâãî¿ïàí÷îõè, à
òàêîæ íàïèñàëà áåçë³÷ ³íøèõ
÷óäîâèõ îïîâ³äàíü äëÿ ä³òåé. Òóò
æå ïèñüìåííèöÿ ïðîâåëà îñòàí-
í³ ðîêè æèòòÿ.

Старанність
не завжди
вина ородж ють

Ñï³âðîá³òíèêà ìèòíî¿ ñëóæáè
ÿïîíñüêîãî àåðîïîðòó Íàð³òî ñó-
äèòèìóòü çà íàäì³ðíó ñòàðàí-
í³ñòü. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü ìèòíèê-
íåâäàõà ï³äêëàâ 142 ãðàìè ìàðè-
õóàíè äî ñóìêè îäíîãî ç ïàñàæè-
ð³â. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî âèêî-
ðèñòîâóâàòè áàãàæ ìàíäð³âíèê³â
äëÿ òàêèõ ö³ëåé çàêîíîì ñóâîðî
çàáîðîíåíî, àëå ñëóæáîâåöü ñêà-
çàâ, ùî õîò³â ñòâîðèòè äëÿ ñïå-
ö³àëüíî íàâ÷åíîãî ñîáàêè ìàêñè-
ìàëüíî íàáëèæåí³ äî ðåàëüíîñò³
óìîâè. ×îòèðèíîãèé êîëåãà, ïðî-

òå, ï³äâ³â ñâîãî òîâàðèøà ³ íå çì³ã
çíàéòè çàáîðîíåíèé âàíòàæ, à
ñàì ïðàö³âíèê çàáóâ, êîìó ñàìå
â³í ï³äêèíóâ íàðêîòèêè. Ó ðå-
çóëüòàò³ ïàñàæèð, ÿêèé í³÷îãî íå
ï³äîçðþâàâ, âèðóøèâ ó ïîë³ò ³ç
ìàðèõóàíîþ íà ñóìó â 10 òèñÿ÷
äîëàð³â. Äëÿ íüîãî öÿ ³ñòîð³ÿ çà-
ê³í÷èëàñÿ áëàãîïîëó÷íî, à îñü
ìèòíèêîâ³ çàãðîæóº òþðåìíå
óâ’ÿçíåííÿ — çàêîíè â ßïîí³¿ äó-
æå ñóâîð³.

Сонце для
ар селей
Ó ïàðêó àòðàêö³îí³â ó àìåðè-

êàíñüê³é Ñàíòà-Ìîí³ö³ äëÿ ðîç-
âàã âèêîðèñòîâóþòü ïîíîâëþâà-
í³ âèäè åíåðã³¿. Ìàéæå äåñÿòü
ðîê³â òîìó òàì âñòàíîâèëè êîëå-
ñî îãëÿäó, ùî ïðàöþº â³ä ñîíÿ÷-
íèõ áàòàðåé. Òåïåð æå â³äâ³äóâà-
÷³â ïîðàäóº íîâà êîíñòðóêö³ÿ —
êîëåñî îãëÿäó, êîòðå ï³äñâ³÷óº-
òüñÿ 160 òèñÿ÷àìè åêîíîì³÷íèõ
ñâ³òëîä³îäíèõ ëàìï, ÿê³ òàêîæ
æèâëÿòüñÿ åíåðã³ºþ ñîíöÿ. Ï³ä
÷àñ éîãî ìîíòàæó âèêîðèñòàëè
650 òèñÿ÷ ñó÷àñíèõ áàòàðåé. Ðå-
æèì ï³äñâ³÷óâàííÿ âêëþ÷àºòüñÿ
àâòîìàòè÷íî, à äëÿ ïîõìóðèõ
äí³â ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü
ñòàíäàðòíîãî æèâëåííÿ â³ä åëåê-
òðè÷íî¿ ìåðåæ³. Íîâèé àòðàêö³-
îí ìàº äîñòàòíüî âðàæàþ÷èé âè-
ãëÿä — âèñîòà êîëåñà ñòàíîâèòü
40 ìåòð³â, ³ âñ³ éîãî äåòàë³ ñâ³-
òÿòüñÿ ÿñêðàâèìè êîëüîðàìè.
Âàðò³ñòü ïðîåêòó — ï³âòîðà ì³ëü-
éîíà äîëàð³â

Мадрид нарешті став поп лярнішим за Канарсь і острови
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Ìèõàéëî Êàçàêîâ ç³çíàâñÿ, 
ùî éîìó íå ïîùàñòèëî
Àêòîð íå ââàæàº, ùî ç³ãðàâ ñâî¿ ãîëîâí³ ðîë³
Ìàêñèì ÇÂÈ×ÀÉÍÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о четвер а сто-
личном Б дин офіцерів
з літерат рно-театраль-
ною про рамою "Про те-
атр, про поезію, про се-
бе" вист пив Михайло Ка-
за ов. На з стріч з відо-
мим російсь им а тором,
режисером, письменни-
ом та поетом прийшли
переважно ті шан вальни-
и творчості митця, ом
випало дорослішати під
безсмертні сюжети ста-
рих добрих радянсь их
фільмів з йо о частю.

Íàéïåðøå, ùî ñòàëî î÷åâèäíèì
íà öüîìó âå÷îð³, òî öå òå, ùî àð-
òèñò ³ ïóáë³êà, ÿê ìîâèòüñÿ, ç îä-
í³º¿ åïîõè, îäíîãî ïîêîë³ííÿ.
Ñêàæ³ìî, ï³ä ñõâàëüíèé ãàì³ð
àóäèòîð³¿ Êàçàêîâ çãàäóâàâ ïîïó-
ëÿðíèé ñâîãî ÷àñó ñòîëè÷íèé ðåñ-
òîðàí “Äèíàìî” (ó Êèºâ³ àêòîð
áóâàâ ³ âèñòóïàâ ìàéæå äåñÿòîê
ðàç³â). Áóëî íàâ³òü ÿêîñü æàëü íå-
ïîñâÿ÷åíèõ, òîáòî ìîëîäèõ (äî
ñëîâà, ïðèéøëî ¿õ íå íàäòî áàãà-
òî), êîòð³ íå çìîãëè â³ä÷óòè
ñïðàâæí³é ñåíñ òà çíà÷åííÿ öüî-

ãî çíàêîâîãî äëÿ ïåâíîãî ïåð³îäó
æèòòÿ ñòîëè÷íî¿ áîãåìè çàêëàäó.

À âò³ì, âå÷³ð âèäàâñÿ ö³êàâèé ³
áåç íîñòàëüã³¿ çà ðàäÿíñüêèìè ÷à-
ñàìè, ùî, áåçïåðå÷íî, ñòâîðþâà-
ëà òóò öåíòðàëüíèé íàñòð³é. Ìè-
õàéëî Êàçàêîâ, ÿê â³äîìî, ³ç òèõ,
êîãî íàçèâàþòü ñâ³äêîì åïîõè.
Ìàëèì â³í áà÷èâ Àííó Àõìàòîâó
(íàðîäèâñÿ â ³íòåë³ãåíòí³é ñ³ì’¿
ºâðåÿ òà îáðóñ³ëî¿ ãðå÷àíêè, â³-
äîìî¿ äàìè â òîä³øí³õ ë³òåðàòóð-
íèõ êîëàõ). Áóâ îñîáèñòî çíàéî-
ìèé ç ªâãåí³ºì ªâñòèãíººâèì,
Àíäð³ºì Ìèðîíîâèì, Âîëîäèìè-
ðîì Âèñîöüêèì.

Îñîáëèâî ö³êàâî áóëî ñëóõàòè
éîãî ñöåí³÷íå ïðî÷èòàííÿ òàêèõ
ãåòü ð³çíèõ ïîåò³â, ÿê Ïóøê³í,
Ìàðøàê, Ïàñòåðíàê. ×èòàâ äîâî-
ë³ åêñïðåñèâíî, âèêîðèñòîâóþ÷è
÷è íå âåñü àêòîðñüêèé àðñåíàë —
âèðàçíó ì³ì³êó, ð³çêóâàò³ æåñòè,
íåñïîä³âàí³ ïåðåïàäè ³íòîíàö³¿ —
â³ä “íàéãó÷í³øå” äî “íàéòèõ³øå”,
îä ÷îãî, îäíàê, â éîãî ãîëîñ³ íå
çìåíøóâàëîñÿ äðàìàòèçìó. Ì³æ
³íøèì, ñàìå ïóáë³÷íå ÷èòàííÿ
â³ðø³â — óëþáëåíå çàíÿòòÿ â äè-
òèíñòâ³ — ³ âèçíà÷èëî ïîäàëüøó
äîëþ Êàçàêîâà ÿê àêòîðà.

Çðåøòîþ ñâîþ êàð’ºðó â ê³íî,
õî÷à á³ëüø³ñòü øàíóâàëüíèê³â
éîãî òâîð÷îñò³ ïàì’ÿòàþòü éîãî
ñàìå ç ðàäÿíñüêèõ ô³ëüì³â (áàãà-
òî ç íèõ ñòàëè êóëüòîâèìè: “Ëþ-
äèíà-àìô³á³ÿ”, “Õîä³ííÿ ïî ìó-

êàõ”, “Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà òüî-
òÿ!”, “Ëþáîâü-ìîðêîâü”), ñàì
Êàçàêîâ íå ââàæàº óñï³øíîþ.
Á³ëüø³ñòü éîãî ðîëåé — äðóãî-
ðÿäí³. Ö³êàâî, ùî ñïî÷àòêó ãåðî-
ÿìè Êàçàêîâà áóëè âèíÿòêîâî
ï³äë³ ëþäè, çëî÷èíö³ (ìàáóòü, ÷å-
ðåç éîãî õàðàêòåðíó çîâí³øí³ñòü).
Ï³çí³øå â³í ðîçêðèâñÿ ³ ÿê êîìå-
ä³éíèé àêòîð. ²íøà ð³÷ — òåàòð.
Ìîíîëîã ñâîãî Ãàìëåòà ó îäíî-
éìåíí³é âèñòàâ³ ÷è ñëîâà Øåé-
ëîêà ó ñïåêòàêë³ “Âåíåö³àíñüêèé
êóïåöü” àêòîð, ÿê ñàì ñêàçàâ, ì³ã
áè é íèí³ ïðî÷èòàòè íàïàì’ÿòü,
õî÷ â³äòîä³ ìèíóëî ïîíàä äâà äå-
ñÿòêè ë³ò.

Ïðî îñîáèñòå æèòòÿ Ìèõàéëî
Êàçàêîâ ðîçïîâ³äàâ íåáàãàòî. Õ³-
áà ëèø ïðî òå, ùî îäðóæåíèé áóâ
ï’ÿòü ðàç³â ³ ìàº áàãàòî ä³òåé â³ä
ð³çíèõ øëþá³â. À ïðîòå ºäèíîþ
ïàñ³ºþ íà âñå æèòòÿ çàâæäè áóëà
³ çàëèøàºòüñÿ ðîáîòà, çà ùî âëàñ-
íå é äîð³êàëè éîìó âñ³ ï’ÿòü äðó-
æèí. Ðîçïîâ³â òàêîæ, ùî ãðîøåé
í³êîëè íå ïðàãíóâ, ³íàêøå îáðàâ
áè ³íøó ïðîôåñ³þ. Àëå é á³äíèì,
çâ³ñíî, òåæ íå õîò³â áóòè.

Äî ñïðàâæíüîãî æ áàãàòñòâà
äîæèâ ôàêòè÷íî ò³ëüêè îñòàíí³ì
÷àñîì (íèí³ éîìó ñ³ìäåñÿò òðè).
Öå éîãî ÷èñëåíí³ ñèìïàòèêè,
êîòð³ þðáàìè çáèðàþòüñÿ íà çó-
ñòð³÷³ ç íèì ç ð³çíèõ ì³ñò êîëèø-
íüîãî Ñîþçó, ìîæëèâî, ò³ëüêè çà-
äëÿ òîãî, àáè ðàçîì ç êóìèðîì

ïåðåæèòè âáðàíó ó òîíê³ ðèìè òà
òðèâîæí³ ³íòîíàö³¿ íîñòàëüã³þ çà

òèì, ÷îãî óæå íå ïîâåðíóòè —
ñâîºþ ìîëîä³ñòþ

Ðîñ³éñüêèé ôîëüêëîð 
ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó
Îðåíáóðçüêèé õîð â³äñâÿòêóâàâ ó Êèºâ³ ñâîº 50-ð³÷÷ÿ
²ííà ÏÈÑÀÐÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Напередодні свят вання Дня Ро-
сії онцертн про рам "Пісенне
розмаїття" заспівав, станцював і
зі рав на Літній естраді столич-
но о Маріїнсь о о пар знаме-
нитий Оренб рзь ий народний
хор. Надя н ти літню спе
славнозвісні п хові х стин и
часни ів зм сила дире ція ХІ
Міжнародно о фестивалю "Київ-
сь і літні м зичні вечори", в рам-
ах я о о й вист пили російсь і
артисти.

Çâ³ñíî, ãîëîâíîþ ìåòîþ â³çèòó äî óêðà-
¿íñüêî¿ ñòîëèö³ Îðåíáóðçüêîãî äåðæàâíî-
ãî àêàäåì³÷íîãî ðîñ³éñüêîãî íàðîäíîãî õî-
ðó (òàê çâó÷èòü éîãî ïîâíà íàçâà) ï³ä îðó-
äîþ Âîëîäèìèðà Ïîçäíººâà áóâ âèñòóï ó
Íàö³îíàëüíîìó ïàëàö³ “Óêðà¿íà”, ùî ïðè-
ïàâ ÿêðàç íà Äåíü Ðîñ³¿ é ñóïðîâîäæóâàâ-
ñÿ çóñòð³÷÷þ çà ñâÿòêîâèì ôóðøåòîì ÷èñ-
ëåííèõ äèïëîìàò³â, ÷èíîâíèê³â òà ä³ÿ÷³â
ìèñòåöòâ. À âò³ì, ïîçáàâëåíèé äåðæàâ-
íèöüêîãî ïàôîñó êîíöåðò íàïåðåäîäí³, íà
Ë³òí³é åñòðàä³ Ìàð³¿íñüêîãî ïàðêó, âèÿâèâ-
ñÿ ÷è íå âàæëèâ³øèì. Õî÷à âèñòóïàëè ó
áóäí³é äåíü, íàâêîëî ñöåíè ç³áðàëèñÿ ñîò-
í³ øàíóâàëüíèê³â, êîòð³ íå ïðèõîâóâàëè
ñâîãî çàäîâîëåííÿ, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ñòà-
ðîâèííèì ðîñ³éñüêèì îáðÿäîì “áàãðå-
íüº” — ëîâ³ííÿì îñåòð³â ç-ï³ä ëüîäó (ÿê
ñêàçàëè ç³ ñöåíè õîðèñòè, íèí³ é ñàìîãî
îáðÿäó íåìàº, é îñåòðè ìàéæå ïåðåâåëè-

ñÿ), ñþæåòíèìè õîðåîãðàô³÷íèìè êîìïî-
çèö³ÿìè ÷è òàíöþâàëüíèìè â³çåðóíêàìè,
ãðîþ íà áàÿíàõ, äîìðàõ ³ áàðàáàíàõ, à òà-
êîæ íà íåçâè÷íèõ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñëó-
õà÷à âåëè÷åçíèõ áàñîâèõ áàëàëàéêàõ (çà
ôîðìîþ — áàëàëàéêè, çà ðîçì³ðîì — ÿê
êîíòðàáàñ).

ßêùî ñïðîáóâàòè â³äíàéòè ì³ñöå Îðåí-
áóðçüêîãî íàðîäíîãî õîðó íà ìèñòåöüê³é
êàðò³ ñâ³òó, òî, çâè÷àéíî, â³í ñòàíå ïîðÿä
ç ³íøèìè íàðîäíèìè õîðàìè òà òàíöþ-
âàëüíèìè àíñàìáëÿìè, êîòð³ ó âåëèê³é
ê³ëüêîñò³ ïðîäóêóâàëà ðàäÿíñüêà ìèñòåöü-
êà ñèñòåìà ³ç ¿¿ ïëåêàííÿì “äåìîêðàòèç-

ìó” òà íàðîäíîñò³. Õî÷à, ÿê ³ ãðóçèíñüêèé
àíñàìáëü Ñóõ³øâ³ë³, ðîñ³éñüêèé — Ìîé-
ñåºâà ÷è óêðà¿íñüêèé Â³ðñüêîãî, Îðåíáóð-
çüêèé íàðîäíèé õîð ïðîòÿãîì âñ³º¿ ³ñòîð³¿
ðîáèâ çíà÷íî á³ëüøå, í³æ â³ä íüîãî âèìà-
ãàëîñÿ. Çàñíîâíèê ³ ïåðøèé éîãî õóäîæ-
í³é êåð³âíèê ßêîâ Õîõëîâ çà îñíîâó ä³ÿëü-
íîñò³ êîëåêòèâó óçÿâ äáàéëèâå ñòàâëåííÿ
äî ôîëüêëîðó — éîãî çáèðàííÿ ³ äîñë³-
äæåííÿ. Íèí³ õîðîì êåðóº êîìïîçèòîð Âî-
ëîäèìèð Ïîçäíººâ, ³, ìîæëèâî, ñàìå òî-
ìó â ðåïåðòóàð³ ç’ÿâèëîñÿ òàê áàãàòî àâ-
òîðñüêèõ ñòèë³çàö³é ôîëüêëîðó — ï³ñåíü
ïðî õë³áîðîá³â, ëþáîâí³ äðàìè, îðåíáóð-

çüê³ ñòåïè, ïóõîâ³ õóñòèíè, óðàëüñüê³ ð³êè
òà ìîëîäèõ àãðîíîì³â.

Âëàñíå, êè¿âñüêèé âèñòóï ðîñ³éñüêèõ
ãàñòðîëåð³â ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ÷àñòè-
íè: àâòåíòè÷í³ êîçàöüê³ ï³ñí³, ó ÿêèõ ìàê-
ñèìàëüíî çáåðåæåíà ïðàäàâíÿ íàðîäíà îñ-
íîâà, à òàêîæ ï³ñí³, íàâ³ÿí³ ñó÷àñí³ñòþ.
Äðóãèõ áóëî çíà÷íî á³ëüøå, ³ ïóáë³êà ðå-
àãóâàëà íà íèõ çíà÷íî àêòèâí³øå — ï³ñí³
ïðî õë³á ðàäÿíñüêîãî ÷àñó âèÿâèëèñÿ
áëèæ÷èìè çà â³éñüêîâèé ³ñòîðè÷íèé åïîñ.

Òîé ôàêò, ùî íå ëèøå ó êîæíî¿ êðà¿íè, à
é ó êîæíî¿ äîáè º âëàñíèé ïîãëÿä íà ³ñòî-
ð³þ, ï³äòâåðäèëî ³ âñòóïíå ñëîâî ïðåäñòàâ-
íèêà îðåíáóðçüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîðà Ðå-
íüîâà. Ï³ñëÿ òåïëèõ ñë³â íà àäðåñó Êèºâà ³
Óêðà¿íè ïàí Ðåíüîâ íåñïîä³âàíî ïî-ô³ëî-
ñîôñüêè çàãîâîðèâ ïðî êàòåãîð³þ â³äíîñíî-
ñò³: ìîâëÿâ, óñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ñâ³ò³, ìèñ-
òåöòâ³ çîêðåìà, çàâæäè ìàº çâîðîòíèé á³ê.

Ï³ñëÿ òàêîãî äåë³êàòíîãî ïåðåõîäó
éøëîñÿ, ïåâíà ð³÷, ïðî Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
êîòðîãî öàðñüêèé ðåæèì â³äïðàâèâ ó îðåí-
áóðçüê³ ñòåïè â çàñëàííÿ. Ðåíüîâ ðîçïî-
â³â, ÿê äîáðå â Ðîñ³¿ ïàì’ÿòàþòü ïðî ðîêè
æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî ïîåòà, ñê³ëüêè áàãàòî
òóò ðîáèòüñÿ äëÿ âøàíóâàííÿ éîãî ïàì’ÿ-
ò³: ïðàöþþòü ìóçå¿, çáèðàþòü äîêóìåíòè,
â³äêðèâàþòü ïàì’ÿòíèêè, ùîðîêó ïðîâî-
äÿòü áåðåçíåâ³ ÷èòàííÿ, ùî çáèðàþòü ñîò-
í³ ëþäåé. Îðåíáóðæö³ ââàæàþòü, ùî Øåâ-
÷åíêî ó íèõ, ÿê ³ óñþäè, êóäè éîãî çàíî-
ñèëà äîëÿ, “æèâ ³ ïðàöþâàâ”, à òîìó âî-
íè çîâñ³ì íå ñõèëüí³ ì³ôîëîã³çóâàòè
ñòðàæäàííÿ Êîáçàðÿ ó çàñëàíí³. Áî Øåâ-
÷åíêî, ââàæàþòü âîíè, îäíàê áóâ òèì, êèì
áóâ — õàé òî â Ïåòåðáóðç³, ùî º â³êíîì ó
ªâðîïó, ÷è â Îðåíáóðç³, á³ëÿ âîð³ò â
Àç³þ

Більшість шан вальни ів Михайла Каза ова пам’ятають йо о за старими
добрими радянсь ими фільмами
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Ôàíàò³â Ïîëà Ìàêêàðòí³
ïðîòåñòóâàëè äîùåì

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ, 
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лий ї енд столиці озна-
мен вався візитом ле ендарно о
м зи анта Пола Ма артні. У с -
бот він поспіл вався з шан -
вальни ами та віді рав рандіоз-
ний онцерт на майдані Неза-
лежності, а в неділю від рив
власн вистав в PinchukArt-
Centre.

Ó ñóáîòó íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïî-
ñëóõàòè ñåðà Ïîëà Ìàêêàðòí³ ç³áðàëîñÿ
ïîíàä 350 òèñÿ÷ êèÿí òà ïðè¿æäæèõ á³ò-
ëîìàí³â. Ïðèðîäíèé â³äá³ð çëèâîþ
ïðîéøëè ëèøå íàéñò³éê³ø³ ãëÿäà÷³. Ôà-
íàòè çàéìàëè íå ò³ëüêè òðàäèö³éí³ ì³ñöÿ
âçäîâæ Ìàéäàíó òà Õðåùàòèêà, à é çàëà-
çèëè íà ë³õòàðí³ ñòîâïè òà òåëåôîíí³ áóä-
êè. Ïåðåä ñöåíîþ ðîçòàøóâàëè ÷îòèðè
ôàíçîíè, ïðîòèñíóòèñü äî ÿêèõ ÷åðåç íà-
òîâï áóëî ñêëàäíî. Ïîëàìàí³ ïàðàñîëü-
êè òà íàñêð³çü ìîêðèé îäÿã — öå òà ö³-
íà, ÿêó äîâåëîñÿ ïëàòèòè ôàíàì, ùîá áó-
òè ÿêîìîãà áëèæ÷å äî êóìèðà. “Ï³ä ï³ñ-
í³ “Á³òëç” ìèíóëè ìî¿ íàéêðàù³ ðîêè,
òîæ ÿ ïðîñòî ìàþ òóò áóòè”,— ðîçïîâ³â
â³ííè÷÷àíèí Îëåêñ³é, ïðîáèðàþ÷èñü ³ç
çàïðîøåííÿì äî ôàíçîíè. Äåÿê³ ìåëî-
ìàíè ÷åðãóâàëè íà Ìàéäàí³ ùå çðàíêó,
¿ì ïîùàñòèëî íàâ³òü ïîáà÷èòè ñàóíä-÷åê
ñï³âàêà.

Êð³ì ñòîëèö³, Independent concert
òðàíñëþâàëè íà ïëîùàõ Õàðêîâà, Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêà, Îäåñè, Ëüâîâà, Ñåâàñòî-
ïîëÿ, Äîíåöüêà òà ×åðí³âö³â. Ç öèìè ì³ñ-
òàìè ç âîñüìî¿ ãîäèíè âå÷îðà òðèâàâ òå-
ëåìàðàôîí, â ÿêîìó Êè¿â ïðåäñòàâëÿëè
Àí³ Ëîðàê òà Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé. Ó
ïîëîâèí³ äåñÿòî¿ íà ñöåíó íàðåøò³
âèéøîâ Ïîë Ìàêêàðòí³ é ïðèâ³òàâ ç³-
áðàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Çà ÷àñ åêñ-
ïðåñ-óðîêó íàïåðåäîäí³ êîíöåðòó ñåð Ïîë
âèâ÷èâ ê³ëüêà ñë³â: “ïðèâ³ò, äðóç³”, “â³ä-
ðèâàéìîñÿ”, à “äÿêóþ” ïåðåìåæîâóâàâ ç³
“ñïàñèáî”. Ðàçîì ³ç ìóçèêàíòàìè â³ä³ãðàâ
33 êîìïîçèö³¿, ÿê³ ðîçòÿãíóëèñÿ íà äâ³ ç
ïîëîâèíîþ ãîäèíè. Ðîçïî÷àâñÿ êîíöåðò
ç Drive my car òà Jet.

Òèì ÷àñîì ÷åðåç íåãîäó â³äâ³äóâà÷³ ç³-
ãð³âàëèñÿ ð³çíèìè ìåòîäàìè: íà Ìàéäà-
í³ òà Õðåùàòèêó ï³äêð³ïëÿëèñÿ àëêîãî-
ëåì. À â ôàíçîíàõ, êóäè ïðîíîñèòè
ïëÿøêè çàáîðîíèëè,— ñòðèáêàìè. Íà
ïðîõàííÿ êè¿âñüêèõ á³òëîìàí³â ñåð Ïîë
óïåðøå â ÑÍÄ âèêîíàâ õ³ò Mr. Vander-
bilt. Ïðîçâó÷àëè òàêîæ ïîïóëÿðí³ Back in
the USSR, Let it be, Hey Jude, à çàâåðøè-
ëîñÿ ä³éñòâî êîìïîçèö³ºþ Yesterday, ÿê³é
14 ÷åðâíÿ âèïîâíèëîñÿ 43 ðîêè, òà Sgt.
Pepper. Âèñòóï äîïîâíþâàâ â³äåîðÿä íà
âåëèêîìó åêðàí³, à ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ
Live and Let Die Êè¿â ïîáà÷èâ îá³öÿí³ ï³-
ðîòåõí³÷í³ åôåêòè. Çà íåîô³ö³éíèìè äà-
íèìè, îðãàí³çàö³ÿ êîíöåðòó îá³éøëàñÿ â
òðè ì³ëüéîíè äîëàð³â.

“Íàâ³òü ÿêáè Ïîë Ìàêêàðòí³ ïðîñòî
âèéøîâ íà ñöåíó ³ í³÷îãî íå çàñï³âàâ, îä-
íàê ÿ á ñþäè ïðèéøîâ”,— ïîä³ëèâñÿ âðà-
æåííÿìè êèÿíèí Ñåðã³é. Ðàçîì ³ç ôàíà-
òàìè â vip-çîí³ ÿê³ñíèì çâóêîì íàñîëî-
äæóâàëèñÿ ïðåçèäåíò Ãðóç³¿ Ìèõàéëî Ñà-
àêàøâ³ë³, ïîë³òèêè Àðñåí³é ßöåíþê, Ïåò-
ðî Ïîðîøåíêî òà Ëåîí³ä Êó÷ìà, ìóçè-
êàíòè “Îêåàíó Åëüçè” òà “Àêâàð³óìó”.

Â òîé æå äåíü Ïîë Ìàêêàðòí³ âñòèã
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç øàíóâàëüíèêàìè. ×ëå-
íè Óêðà¿íñüêîãî ôàíêëóáó ïðåçåíòóâàëè
éîìó ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè — ðàäÿíñüêó
áàñ-ã³òàðó “Îðôåé” ³ òðàäèö³éíó êîáçó, à
ïåðåìîæö³ äèòÿ÷îãî êîíêóðñó çàñï³âàëè
³íòåðïðåòàö³¿ ï³ñåíü “Á³òëç”. Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè íàñòóïíîãî äíÿ ïîäàðóâàâ áðè-
òàíñüêîìó ìóçèêàíòîâ³ ôîòîàëüáîì òà âè-
øèâàíêó.

Ñåðà Ïîëà Ìàêêàðòí³ ó Ôîíä³ Â³êòî-
ðà Ï³í÷óêà âèð³øèëè âèêîðèñòàòè ÿê-

íàéåôåêòèâí³øå, ïîêàçàâøè â Óêðà¿í³ ç
óñ³õ ìîæëèâèõ ðàêóðñ³â ïðîäóêòè ä³ÿëü-
íîñò³ éîãî òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. Îòîæ íå
îáìåæèëèñÿ áåçïëàòíèì êîíöåðòîì íà
Ìàéäàí³ òà éîãî òðàíñëÿö³ºþ ó âåëèêèõ
ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ó PinchukArtCentre â³ä-
êðèëàñÿ âèñòàâêà ïîëîòåí àðòèñòà, ùî
º ð³äê³ñòþ íå ò³ëüêè äëÿ Ñõ³äíî¿ ªâðî-
ïè, à é äëÿ âñüîãî ñâ³òó. Äî òîãî æ ìàé-
æå ïîëîâèíó êàðòèí ïðåäñòàâëåíî âïåð-
øå.

Äëÿ 41 ðîáîòè “ðåíåñàíñíî¿ ëþäè-
íè” — òàê Ïîëà Ìàêêàðòí³ íàçâàâ àðò-
äèðåêòîð öåíòðó Ïåòðî Äîðîøåíêî —
â³äâåëè âåñü ï’ÿòèé ïîâåðõ PinchukArt-
Centre. Ó çàëàõ êàðòèíè ðîçòàøîâàí³ çà
ïåâíîþ òåìàòèêîþ: ïëÿæ, àáñòðàêö³¿,
ìóøë³, ðàíí³ òâîðè. Âñ³ âîíè îá’ºäíàí³
îäèíàäöÿòèð³÷íèì êîíòåêñòîì òâîð÷îñò³
Ìàêêàðòí³-õóäîæíèêà, õî÷à ïåðø³ ðîáî-
òè ïîì³òíî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä á³ëüøîñò³
ïîëîòåí. Ñòèëü Ìàêêàðòí³ çàðàõîâóþòü
äî àìåðèêàíñüêîãî åêñïðåñ³îí³çìó òà
ôðàíöóçüêîãî ñþððåàë³çìó. ßê ³ ìèòö³
³ñòîðè÷íîãî àâàíãàðäó, Ìàêêàðòí³ ïðà-
öþº àêðèëîâèìè òà îë³éíèìè ôàðáàìè,
õî÷à íå íåõòóº é ï³äðó÷íèìè çàñîáàìè.

Òàê, íà “Ïëàñòèêîâ³é ñóêí³ Òàðè” ñàìó
ñóêíþ óòâîðþº ïîë³åòèëåí, íà ÿêèé ³ íà-
íåñåíî ôàðáè.

Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ç íàãîäè â³äêðèò-
òÿ âèñòàâêè â³äâ³äóâà÷³ êàçàëè, í³áè Ïî-
ëó Ìàêêàðòí³ íåìà ÷îãî ðîáèòè íà ñòà-
ð³ñòü, òîìó â³í ³ âçÿâñÿ çà ïåíçëÿ. Íà-
ñïðàâä³ æ â³í ñòâîðþº êàðòèíè ïîíàä
÷âåðòü ñòîë³òòÿ, ïðîòå ïðàêòè÷íî íå äå-
ìîíñòðóº ¿õ ³ íå ïðîäàº. Ðîçêðèâàòè õó-
äîæí³é ïîòåíö³àë ïî÷àâ ï³ñëÿ â³äâ³äèí
ñòóä³¿ Â³ëëåìà äå Êóí³íãà â Íüþ-Éîð-
êó.

Ñàì “ëåãåíäàðíèé á³òë” íåîõî÷å ðîç-
ïîâ³äàº ïðî ñâ³é æèâîïèñ. Ïðîòå ñòâåð-
äæóº, ùî 90 â³äñîòê³â éîãî ïîëîòåí íå ìà-
þòü í³÷îãî ñï³ëüíîãî ³ç ìóçèêîþ. Ó ðîç-
ìîâ³ ç Ïåòðîì Äîðîøåíêîì ìàåñòðî ç³-
çíàâñÿ, ùî ñòâîðþâàòè ìóçèêó éîìó ëåã-
øå, í³æ ìàëþâàòè. Â³í äîáðå â³ä÷óâàº,
êîëè ìåëîä³ÿ ãîòîâà, à ó ìàëÿðñòâ³ òÿæ-
÷å çðîçóì³òè, íà ÷îìó òðåáà çóïèíèòèñÿ.

Ïîçíàéîìèâøèñü íà ìàéäàí³ ç Ìàê-
êàðòí³-ìóçèêàíòîì, éîãî ôàíàòè ìàþòü
íàãîäó ä³çíàòèñÿ ïðî Ìàêêàðòí³-õóäîæ-
íèêà. Âèñòàâêà ó PinchukArtCentre òðè-
âàòèìå äî 13 ëèïíÿ
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Пол Ма артні рад вав раїнців своїми піснями на майдані Незалежності
дві з половиною одини

Ãîðîñêîï
êèÿíèíà 
íà 18 ÷åðâíÿ
День видасться надзвичайно ім-
п льсивним. Достатньо іс ри не-
пороз міння — і запалає пол м'я
с тичо . Прибор айте емоції, не
прово йте а ресію, збері айте
вн трішній спо ій, іна ше переви-
трати енер ії за рож ють висна-
женням, не ативно позначаться на
здоров'ї протя ом наст пних днів,
а пор йновані стос н и відновлен-
ню не підля ають. Я що вас не-
справедливо ображають, з мійте
бла ородно захистити себе і дай-
те достойн відсіч зл . І пам'ятай-
те: радість щодо ч жих невдач,
страждань — то ро наз стріч
темним силам. Дотрим йтесь ово-
чево-фр тової дієти, не вживайте
ал о оль.

ОВНИ, в робочом офісі на вас очі є чи-
мало приємних сюрпризів: ба ато орисних
сл жбових таємниць, я і знадобляться з о-
дом, аби захистити свій ар’єрний імідж.

ТЕЛЬЦІ, ш айте спонсорів-бла одійни-
ів, нині їхні серця та аманці до ваших по-
сл . На роботі ба атьом спадо дістанеть-
ся ви ідний, добре оплач ваний “шмат” ро-
боти.

БЛИЗНЯТА, про ладайте місточо до сер-
дець протилежної статі любов’ю та бла о-
родством. Саме сьо одні слід, заб вши про
образи, пороз мітися один з одним, за ла-
дити провини, наповнивши чаш взаємно о
охання висо ими поч ттями. Не заб вайте
при цьом про професійні обов’яз и.

РАКИ, нині ви фла ман сімейно о бла о-
пол ччя. Не прис іп йтеся з настановами до
домочадців, а поставтеся до сімейних проб-
лем по-філософсь и.

ЛЕВИ, роль самоза охано о нарциса вам
імпон ватиме (особливо веселій омпанії),
і ні о о не драт ватиме, а навпа и, ви ли а-
тиме симпатії.

ДІВИ, нині вас проявляться пре расні
риси, я і ви спад вали від пред ів, їх по-
трібно розвивати.

ТЕРЕЗИ, оптимально самореаліз ватися
зможете на інтеле т альній ниві, том оли
маєте про алини в знаннях,— ризіть раніт
на и, вивчайте новітні техноло ії, аби йти в
но з про ресом.

СКОРПІОНИ, доброчинність — ось де ви
прославитеся і заробите авторитет серед
оточення.

У СТРІЛЬЦІВ день трі мфів, б дьте в пе-
редніх лавах соці м , проявляйте ініціатив .
Ви лідер, за я им ро ють інші.

КОЗОРОГИ, в ролі таємно о ардинала,
що тримає в своїх р ах важелі вплив на
оточення (а особливо на начальство), ви б -
дете неперевершені.

ВОДОЛІЇ, я що ви забл дилися в життє-
вих лабіринтах і не здатні знайти вихід, істи-
н вам від риють товариші. В отре впевни-
теся, що справжня др жба — це с арб, до-
ст пний не всім, одна вам йо о подар ва-
ли Небеса в цьом році.

РИБИ, звертайтеся за проте цією до силь-
них світ цьо о! За вас не лише замовлять
добре слово в сл жбових олах, а й ви она-
ють те, про що та мріяли останньої пори: хто
про підвищення в посаді, хто про збільшен-
ня зарплати

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

Ñï³âàê óðàçèâ äâîãîäèííèì ç ïîëîâèíîþ êîíöåðòîì 
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Святошинсь�ий� райс�д�м.� Києва

ви�ли�ає�Б	лах�Віталія�Петровича,�місце

проживання:�м.�Київ,�в	л.�Бахмаць�а,�20,

�в. 15,�в�с	дове�засідання�по�справі�за

позовом� ЗАТ� “У�раїнсь�а� е�оло#ічна

страхова� �омпанія”� до� Б	лах� Віталія

Петровича� про� стя#нення� в� поряд�	

ре#рес	�ш�оди,�завданої�внаслідо��ДТП,

я�е�відб	деться�під�#олов	ванням�с	дді

Л	�’янен�о�Л.М.�24�червня�2008�о�12.30

за� адресою:� м.� Київ,� в	л.� Я.� Коласа,�

27-а,�зал�№�1.

У� разі� вашої� неяв�и� с	д� роз#ляне

справ	�за�вашої�відс	тністі.

С	ддя�Л	�’янен�о�Л.М.

Головне��правління�охорони�

��льт�рної�спадщини�ви�онавчо�о�

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

проводить��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад

державних�сл�жбовців���Головном���правлінні�

охорони���льт�рної�спадщини:

— �оловно�о�спеціаліста�з��адрових�питань;�

— провідно�о�спеціаліста�відділ��охорони

археоло�ічної�спадщини.

Умови��он��рс��на�заміщення�ва�антних�посад�

державних�сл�жбовців:

1) �оловно�о�спеціаліста�з��адрових�питань:

- вища� освіта� відповідно#о� професійно#о� спрям	вання� за� освітньо-

�валіфі�аційним�рівнем�ма#істра,�спеціаліста;

- післядипломна�освіта�	�сфері�	правління:�ма#істр�державно#о�	правління

за�відповідною�спеціалізацією;

- стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл	жбі�на�посаді�провідно#о�спеціаліста

не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�в�інших�сферах�	правління�не

менше�5�ро�ів,�знання�ПК,�висо�е�поч	ття�обов’яз�	,�дисциплінованість,

відповідність�нормам�Ети�и�поведін�и�державно#о�сл	жбовця;

2) провідно�о�спеціаліста�відділ��охорони�археоло�ічної�спадщини:

- вища�освіта�відповідно#о�професійно#о�спрям	вання�(��валіфі�ація�“істори�”,

“археоло#”)�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма#істра,�спеціаліста;

- стаж� роботи� за�фахом� в� державній� сл	жбі� на� посаді� спеціаліста� І� або

II �ате#орій�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�в�інших�сферах

	правління� � не�менше� 5� ро�ів,� знання�ПК,� висо�е� поч	ття� обов’яз�	,

дисциплінованість,� відповідність� нормам�Ети�и� поведін�и� державно#о

сл	жбовця.

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�о�олошення

про��он��рс�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Спась�а,�12.

Довід�и�за�тел.�545-61-04.

До��ва�и�а�ціонерів!

5.08.2008�р.�об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�М�зейний�пров�ло�,

12�відб�д�ться�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�Від�рито�о

а�ціонерно�о�товариства�“Видавництво�“Київсь�а�правда”

�орпоративне�підприємство�ДАК�“У�рвидавполі�рафія”

(місцезнаходження:�04136,�м.�Київ,�в�л.�Маршала�Греч�а,�13).

Порядо��денний�за�альних�зборів:

1. Затвердження�рез	льтатів�діяльності�товариства�за�2007�р.

2. Затвердження�звіт	�та�виснов�ів�ревізійної��омісії�товариства�за�2007�р.

3. Затвердження�баланс	�та�річної�фінансової�звітності�товариства�за�2007�р.

4. Розподіл�приб	т�	�(по�риття�збит�ів)�товариства�за�2007�р.

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

діяльності�підприємства�за�2007�рі��(тис.��рн)

5. Прийняття�рішення�щодо�	часті�товариства�	�ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ�ГРОМАДСЬКІЙ�ОРГАНІЗАЦІЇ

“УКРАЇНСЬКА�ВИДАВНИЧА�АКАДЕМІЯ”.

6. Затвердження�положень�товариства.

7. Прийняття�рішення�про�передач	�в�оренд	�майна�товариства.

8. По#одження�за#альними�зборами�товариства�	�ладання�до#оворів�	�поточном	�році.

9. Про�списання�майна�товариства.

10. Від�ли�ання�(звільнення)�і�	творення�(обрання)�ви�онавчо#о�ор#ан	�товариства.

11. Від�ли�ання�(звільнення)�і�	творення�ревізійної��омісії�(ревізора)�товариства.

12. Від�ли�ання�та�обрання�членів�на#лядової�ради.

13. Затвердження�змін�до�планів�товариства�на�2008�р.

14. Затвердження�фінансово#о�план	�товариства�на�2009�р.

А�ціонери�товариства�мож	ть�ознайомитись�з�до�	ментами,�пов’язаними�із�поряд�ом�денним

за#альних�зборів�а�ціонерів,�за�адресою:�м.�Київ,�М	зейний�пров	ло�,�12.

А�ціонери� мож	ть� надсилати� свої� пропозиції� щодо� поряд�	� денно#о� за#альних� зборів

ре�омендованим�листом�за�адресою:�01601,�м.�Київ,�М	зейний�пров	ло�,�12,�не�пізніше,�ніж�за

30�днів�до�дати�проведення�за#альних�зборів�а�ціонерів.

Реєстрація�а�ціонерів�для�	часті�	�за#альних�зборах�б	де�здійснюватись�05.08.2008�р.�з�10.45

до�11.00.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьо#о�а�тивів� 31728,6 26621,3

Основні�засоби� 21497,1 21805,1

Дов#остро�ові�фінансові�інвестиції� - -

Запаси� 978,4 739,7

С	марна�дебіторсь�а�забор#ованість� 717,1 825,9

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти� 1045,9 1286,5

Нерозподілений�приб	то��(непо�ритий�збито�) 2558,7 2052,5

Власний��апітал� 25962,4 25416,5

Стат	тний��апітал� 23187,0 23187,0

Дов#остро�ові�зобов’язання� 4825,0 0

Поточні�зобов’язання� 941,2 1191,6

Чистий�приб	то��(збито�)� 793,6 1084,8

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.)� 23187 23187

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

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

протя#ом�період	�

- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період	�(осіб)� 263 286

ВАТ�“Центрелеватормлинб�д”
Повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів,�

я�і�відб�д�ться�4�серпня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:

м. Київ,�б�львар�Тараса�Шевчен�а,�34-Б.�Реєстрація��часни�ів

відб�ватиметься�з�10.00�до�10.45�в�день�проведення�зборів.�

Порядо��денний:

1. Затвердження� рез	льтатів� за�рито#о� (приватно#о)� розміщення� а�цій�ВАТ

“Центрелеватормлинб	д”� та� звіт	� про� рез	льтат� за�рито#о� (приватно#о)

розміщення�а�цій.

2. Затвердження�змін�до�стат	т	,�пов’язаних�із�збільшенням�стат	тно#о��апітал	

ВАТ�“Центрелеватормлинб	д”,�шляхом�прийняття�нової�реда�ції�стат	т	.

Для� 	часті� 	� зборах� при� собі� необхідно�мати� до�	мент,�що� посвідч	є� особ	

(паспорт),�а�для�представни�ів�ще�і�дор	чення,�оформлене�відповідно�до�чинно#о

за�онодавства�У�раїни.

З�до�	ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�зборів,�можна�ознайомитися

в�б	х#алтерії�товариства.

Голова�правління�ВАТ�“Центрелеватормлинб�д”�Нови�ов�О.В.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Каньйон”,
�од�ЄДРПОУ�31725394,�повідомляє�про�проведення�позачер�ових

За�альних�Зборів�А�ціонерів�Товариства,�я�і�відб�д�ться�4�серпня

2008 р.�об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ярославсь�а,�56-А.

Порядо��денний:

4. Про�переобрання�Голови�правління.

5. Затвердження�раніше�	�ладених�до#оворів�(	#од),�надання�з#оди�на�	�ладання

до#оворів�(	#од).

6. Про�внесення�змін�до�Стат	т	�Товариства.

Почато��реєстрації�а�ціонерів�(їхніх�представни�ів)�о�10.00�за�місцем�проведення

зборів.

Для�реєстрації�а�ціонери�повинні�мати�при�собі�до�	мент,�що�посвіч	є�особ	,�а

представни�и�а�ціонерів�—�дор	чення,�оформлене�з#ідно�з�чинним�за�онодавством

У�раїни.

Довід�и�за�тел.�(044)�390�82�20,�фа�с�390�82�24

Правління

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� я�� відповідачів

Олійничен�о�Валентин	�Оле�сіївн	� та� Г	ртовен�о� Галин	�Оле�сандрівн	� по

цивільній�справі�№�2-420/08�за�позовом�ЗАТ�“АБС-УКР”�до�Олійничен�о�В.О.,

Г	ртовен�о�Г.О.,�треті�особи:�Київсь�е�місь�е�бюро�технічної� інвентаризації

та�реєстрації�права�власності�на�об’є�ти�нер	хомо#о�майна,�приватний�нотарі	с

Київсь�о#о�місь�ното�р	#	�Пестич�Л.В.,�Шевчен�івсь�а� районна� 	�м.� Києві

державна� адміністрація,� авто�ооператив� “По�ровсь�ий”,� про� визнання

недійсною� довід�и� ГБК� “По�ровсь�ий”�№� 07� від� 01.12.94� р.,� визнання

Олійничен�о�В.О.�та�о#о,�що�не�наб	вала�права�власності�на�#аражний�бо�с

№�41�в�ГБК�“По�ровсь�ий”�та�визнання�недійсним�до#овор	��	півлі-продаж	

#аражно#о�бо�с	,�в�с	дове�засідання,�призначене�на�01.07.2008�р.�о�9.30�в

приміщенні�Шевчен�івсь�о#о�районно#о�с	д	�м.�Києва,��аб.�46�(адреса�с	д	:

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

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

роз#лядатися�за�наявними�до�азами.

С	ддя�К	халейшвілі�Ю.Л.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє�представни�а�позивача�Г	л	

Ві�торію�Оле�сандрівн	� про� те,�що� сл	хання� справи�№�22-5225/08� за

апеляційною�с�ар#ою�представни�а�позивача�на�	хвал	�Шевчен�івсь�о#о

районно#о�с	д	�м.�Києва�від�18.03.2008�ро�	�в�справі�за��лопотанням�ТОВ

“Паливно-енер#етична��омпанія�“Енер#оСоюз”�про�с�ас	вання�рішення

МКАС�при�Тор#ово-промисловій�палаті�У�раїни�за�позовом�П	шінсь�і�В.М.

до� ТОВ� “Паливно-енер#етична� �омпанія� “Енер#оСоюз”� про� визнання

недійсним� �онтра�т	� відб	деться� 25� червня� 2008� ро�	� об� 11.00� в

приміщенні� Апеляційно#о� с	д	� м.� Києва� за� адресою:� м.� Київ,

в	л. Володимирсь�а,�15,�2-й�поверх.

У�разі�неяв�и�справ	�б	де�роз#лян	то�за�вашої�відс	тності.

С	ддя�В.М.�Вовчен�о.

А�ціонерне�товариство�“Каліон�Бан��У�раїна”

01034,�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�23-а,�

тел.�490-14-00,�фа�с�490-14-05

повідомляє,�що�позачер�ові�За�альні�збори�а�ціонерів

відб�д�ться�14�серпня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:

9,�Набережна�Президента�Поля�Д�мера,�92920,�Париж,�

Ля�Дефанс�Седе�с,�Франція.

Реєстрація�а�ціонерів�здійснюється�за�в�азаною�адресою�

з�10.30�до�11.00.

Порядо��денний:

1. Затвердження�Положення�про�Ревізійн	��омісію.

2. Затвердження�змін�	�с�ладі�Ревізійної��омісії.

Представни�ам� а�ціонерів� необхідно�мати� до�	мент,�що� посвідч	є� особ	,� та

належним� чином� оформлен	� довіреність� на� право� 	часті� та� #олос	вання� на

позачер#ових�За#альних�зборах�а�ціонерів�Бан�	.

Правління�А�ціонерно�о�товариства�“Каліон�Бан��У�раїна”

О�р�жний�адміністративний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�я��відповідача�СПД�—

Панів�о�Галин	�Анатолівн	�(ід.��од�2479715667)�по�справі�7/74�за�позовом�ДПІ�	

Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва�до�СПД�—�Панів�о�Галини�Анатолівни�про�стя#нення

забор#ованості.

С	дове� засідання� відб	деться� 26.06.2008� р.� о� 9.45� за� адресою:�м.� Київ,� в	л.

Десятинна,�4/6.�С	ддя�Р.О.�Арсірій.

Іваню�а� Володимира� Андрійовича,� 1961

ро�	� народження,� зареєстровано#о� за

адресою:� м.� Київ,� в	л.� Зодчих,� б	д.� 50-Б,

#	ртож.,� ви�ли�ають� до� Святошинсь�о�о

районно�о� с�д��м.� Києва� я�� відповідача� 	

цивільній� справі�№�2-1510-1/08� за� позовом

дочірньо#о� підприємства� по� е�спл	атації� та

ремонт	� житлово#о� фонд	� та� об’є�тів

соціально-поб	тово#о� призначення� “ЕКОС”

А�ціонерно#о�товариства�Холдин#ової��омпанії

“Київмісь�б	д”�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила� право� �орист	вання� житловим

приміщенням.

С	дове� засідання� відб	деться� 23� червня

2008�р.�о�14.40�в�приміщенні�с	д	�за�адресою:

м.� Київ,� в	л.�Жилянсь�а,� 142,� �аб.� 6.� У� разі

неяв�и� та� неповідомлення� с	д	� про� причини

неяв�и�	�с	дове�засідання�відповідача�справ	

б	де�вирішено�на�підставі�наявних�	�ній�даних

чи�до�азів.

С	ддя�Ул’яновсь�а�О.В.

Дарниць�ий� районний� с�д

м. Києва� (в	л. Заслонова, 18,

�імн.�157)�за�позовом�Бо#омолова

М.П.�до�Татарч	��О.І.�про�розірван-

ня�шлюб	 ви�ли�ає�відповідача�Та-

тарч	��Оле�сандр	�Іванівн	�в�с	до-

ве�засідання�26.06.08�р.�о�14.00.�

С	ддя�К	рен�ов�Є.С.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�Ліщ	��Ві�тора�Васильовича�про�те,

що�26.06.2008�ро�	�о�9.30�в�приміщені�с	д	�за

адресою:�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�12,

с	ддя�Цо�ол�Л.І.,�відб	деться�роз#ляд�цивільної

справи�№�2-1537/08� за� позовом�Стрю�ова

Костянтина� Борисовича� до� Ліщ	�� Ві�тора

Васильовича�про�стя#нення�бор#	.

У�разі�неяв�и�без�поважних�причини�або�не

повідомлення�про�причини�неяв�и�справа�б	де

роз#лян	та�за�відс	тності�сторони.

С	ддя�І.Л.�Цо�ол.

Києво-Святошинсь�ий� районний

с�д�Київсь�ої�області�(в	л.�Мельничен-

�а,�1,�м. Київ)�ви�ли�ає�в�с	дове�засідан-

ня�в� я�ості� відповідача�Мороз�М.М.�на

1.07.08�ро�	�о�12.00�по�роз#ляд	�цивільної

справи�за�позовом�Мороз�С.П.�про�виз-

нання�особи�та�ою,�що�втратила�право

власності�на�житлове�приміщення.

С	ддя�Усатов�Д.Д.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� в� с	дове� засідання� відповідача

Третья�ова�Юрія�Андрійовича,�я�ий�меш�ає�за

адресою:�м.�Київ,�в	л.�Героїв�Севастополя,�б	д.

11,� �в.� 19,� та� третю� особ	� Вол�ова� Оле#а

Ві�торовича,�я�ий�меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,

в	л.� Героїв�Севастополя,� б	д.� 11,� �в.� 19,� по

цивільній�справі�№�2-995-1/08�за�позовом�Ре	т

Наталії� Володимирівни� до� Третья�ова�Юрія

Андрійовича,�Вол�ова�Єв#енія�Оле#овича,�я�е

відб	деться� 9� липня� 2008� р.� об� 11.00� за

адресою:�м.�Київ�,�в	л.�П.�Ш	това,�1,��аб.�18.

С	ддя�Зав#ородня�І.М.

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

ви�ли�ає� відповідача�Ма�арен�о� К.І.,� місце

проживання�за�адресою:�м.�Київ,�пр. Голосіїв-

сь�ий,� 21,� �в.� 132,� в� с	дове� засідання� на

2.07.2008� р.� о� 9.30� 	� справі� за� позовом

Саб	рова� О.Ш.� до� Ма�арен�о� К.І.,�

3-тя�особа�БТІ�м.�Києва�про�визнання�до#овор	

�	півлі-продаж	�дійсним.

Адреса�с	д	:�м.�Київ,�в	л.�Пол�овни�а�Потє-

хіна,�14-А,��аб.�24.

С	ддя�В.А.�Неж	ра.

ОГОЛОШЕННЯ

про�ви�ли��в�с�д�Хоррамі�Самі

У� вровадженні�Шевчен�івсь�о�о� район-

но�о� с�д�� м.� Києва� знаходиться� цивільна

справа� №� 2-7073/08� за� позовом� Хоррамі

Антоніни� Юріївни� до� Хоррамі� Самі� про

розірвання�шлюб	.

Роз#ляд� зазначеної� справи� повторно

призначено� на� 27.06.2008� ро�	� о� 9.00� 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� Хоррамі� Самі� 	� 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.

С	ддя�Волошин�В.О.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли-

�ає�відповідача�Горбач�Юлію�Оле�сандрівн	�(ос-

таннє�місце�проживання:�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,

25,��в.�77),�по�цивільній�справі�№�2-1639/08�за

позовом�Т	х�Є.В.�до�Горбач�Ю.О.,�Відділ�	�спра-

вах�#ромадянства,�мі#рації�та�реєстрації�фізичних

осіб�Печерсь�о#о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,

третя�особа:�Т	х�І.В.,�про�	с	нення�переш�од�в

�орист	ванні�власністю�та�зняття�з�реєстраційно-

#о�облі�	,�в�с	дове�засідання,�я�е�відб	деться

24 червня�2008�ро�	,�о�10.00,�за�адресою:�м.�Київ,

в	л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під�#олов	ванням

с	дді�Умнової�О.В.

З�оп	блі�	ванням�о#олошення�про� ви�ли�

відповідач�вважається�повідомленим�про�день,

час�та�місце�роз#ляд	�справи�і�в�разі�неяв�и�до

с	д	� справа� може� б	ти� роз#лян	та� за� йо#о

відс	тності.�С	ддя�Умнова�О.В.

� Посвідчення�#ромадян�и, я�а�по-

терпіла�від�Чорнобильсь�ої��ата-

строфи, �ате#орія� 3, серія� Б,

№ 565401�на�ім’я�Триш�іної�Лари-

си�Іванівни, вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,

�ате#орія�2, серія�А, № 311329�на

ім’я�Колодоч�и�Анатолія�Оле�сійо-

вича�вважати�недійсним.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�Бондарч	�а�Володимира�Петровича,�я�ий�меш�ає�за�адресою:

м.�Київ,�в	л.� Іс�рівсь�а,�б	д.�5,��в.�28,�по�цивільній�справі�№�2-2419-1/08�за�позовом�Б	#рим�Зої�Амбросіївни�до�Бондарч	�а

Володимира�Петровича,�треті�особи:�Бондарч	��Алла�Борисівна,�ВГІ�РФО�Солом’янсь�о#о�РУГУ�МВС�У�раїни,�про�визнання�особи

та�ою,�що�втратила�право��орист	вання�житловим�приміщенням�внаслідо��то#о,�що�тривалий�час�б	ла�відс	тньою.

Роз#ляд�справи�відб	деться�14�липня�2008�р.�о�10.30�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�П.�Ш	това,�1,��аб.�18,�під�#олов	ванням�с	дді

Зав#ородньої�І.М.

З�оп	блі�	ванням�о#олошення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про�день,�час�та�місце�роз#ляд	�справи,�і�в

разі�неяв�и�до�с	д	�справа�може�б	ти�роз#лян	та�за�йо#о�відс	тності.�С	ддя�Зав#ородня�І.М.
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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”   
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Лілія ПОДКОПАЄВА, олім-
пійсь а чемпіон а зі спортив-
ної імнасти и, президент
фонд “Здоров’я по олінь”:
— Герб, імн, прапор. Виши-

ван а – ці ава, але не д маю, що
вона є символом, с оріше, ль-
т рна традиція. У різних ре іонах
У раїни свої орнаменти. Сало –
це зна У раїни, при цьом д же
орисний. Та само, я і етя и
алини. А ось щодо інфляції – це
тенденція в с часній політи о-
е ономічній сит ації, спричинена
невмілим ер ванням державою,
і саме з нею наразі належить бо-
ротися.

Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ,
ре тор Київсь о о національ-
но о ніверситет льт ри і
мистецтв:
— Офіційним символом -

раїнсь ої держави, звичайно, є
золотий триз б на бла итном тлі.
А ось вишиван а – зна нашої щи-
рої раїнсь ої д ші, маминої лю-
бові... Майже всі мої сценічні ос-
тюми при рашені раїнсь ими
орнаментами. Повірте, них по-

т жна енер ети а, я а захищає
раїнців. А ось моєм ре торсь-
ом абінеті є й триз б, і пра-
пор, і образи святих, і фото рафії
моєї сім'ї. Д маю, ці символи до-
ро і серцю ожно о раїнця, і во-
ни завжди на ад ють, звід и ти
родом, про о о повинен пі л ва-
тися завжди. І, звісно, не мож
втриматися, щоб не висловити
своєї прихильності до народно о
символ – сала! Воно д же смач-
не й орисне!

Павло ЖУРАВЛЬОВ, засл -
жений майстер спорт :
— Я що чесно, через останні

події інфляція ціл ом може стати
символом У раїни, але сподіваю-
ся, до цьо о не дійде!!! А я що о-
ворити серйозно, то мене я
ромадянина У раїни її символом
є прапор. Мені здається д же
вдалим та е поєднання ольорів.
Та ий прапор може б ти тіль и
доброзичливої нації. А оли ово-
рити про людей, я і стали симво-
лами У раїни, то, поза с мнівом,
це Бо дан Хмельниць ий і Тарас
Шевчен о.

Ñèìâîëîì
Óêðà¿íè º:

І ор ЛІХУТА, продюсер:
— Я що є роші, я аж ть, не можна їсти самом , а

треба ділитися. Том ми з Таєю даємо адресні допо-
мо и, разом із др зями пили й завезли три пральні
машини “Сіменс” дитячий б дино , допомо ли ріш-
ми хлопчи ам. Разом з Оленою Франч брали часть
бла одійних заходах. Нама аємося самі допома ати!

Юрій ІЗДРИК, письменни :
— Я би зробив мінімальний перформанс. Вивів би з

місь ради чи навіть з Верховної Ради можновладців на
площ і попросив с ин тися на доброчинність. Та ,
Верховн Рад зверн вся б із задоволенням, зо рема,
й до Президента — він не бідний чолові . Ос іль и я
займаюся мистець ими прое тами, то дале о ходити
не треба, я б роші ви ористав на видання мистець-
о о ж рнал .

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
— Я сам займаюся дея ими прое тами, став ідей-

ним натхненни ом он рс ес ізів тюрмах. На завер-
шення он рс план ємо провести збір оштів для б -
дівництва дитячо о б дин в Черні ові. Знаю ба атьох
добрих і хороших людей, я і, одна , не мають змо и
займатися бла очинністю. Водночас знаю і заможних

людей, я і на це витрачають ба ато рошей, не афіш -
ючи ЗМІ.

Ліна ВЕРЕС, дире тор шо -балет “Foresight”:
—Наш оле тив часто бере часть добродійних он-

цертах за ордоном. Там це д же розвинено. Тіль и за
два ро и роботи в Німеччині ми взяли часть майже в
соро а та их онцертах. А в У раїні план ємо запроси-
ти ще дея их зіро раїнсь ої естради і зробити т р по
дитячих б дин ах та ш олах-інтернатах. Д маю, восени
втілити це в життя і подар вати дітям свято.

Ві тор ПАВЛІК, співа :
— Один м дрець с азав, що ліпше давати, ніж про-

сити. Я з цим ціл ом з оден. Добродійність повинна
йти від д ші людини і її можливостей. Особисто мені
подобається дар вати, допома ати, б ти орисним. Це
приємно, оли можеш допомо ти іншом . Навесні б в
ш олі-інтернаті для дітей зі слаб им зором і подар -

вав м зичні інстр менти для хлоп’ят. Ми співали ра-
зом пісні. Повірте, це незаб тнє задоволення! А ось не-
давно навіть став поцінов вачем живопис і пив на
добродійном а ціоні артин з червоними ма ами.
Вир чені роші пішли на розвито обдарованих дітей-
сиріт.

Ó êîãî á âè ïîïðîñèëè 
ãðîøåé íà äîáðî÷èíí³ñòü?

Óêðà¿íà — 
öå äîáðå ñàëî
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Ñàëî — 30 %
2. Òðèçóá — 23 %
3. Âèøèâàíêà — 20 %
4. Øàðîâàðè — 15 %
5. ²íôëÿö³ÿ — 12 %

Íàòàë³ÿ Øåëåïíèöüêà
â³äñï³âàëà ìàéæå 50
áëàãîä³éíèõ êîíöåðò³â
Âèðó÷êà â³ä îñòàííüîãî ç íèõ ä³ñòàíåòüñÿ Áàáàíñüê³é
ñïåö³àëüí³é øêîë³-³íòåðíàòó äëÿ ä³òåé ç ô³çè÷íèìè 
òà ðîçóìîâèìè âàäàìè
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Світло оса жін а, напро-
ч д привітна, с ромна та
приємна, Наталя Шелеп-
ниць а, з я ою з стрічає-
мося біля Національної
опери У раїни, на перший
по ляд, зовсім не схожа
на зір . Немає ній ото-
о звично о, на жаль, по-
азно о чванства та заро-
з мілості. Та й обличчя її
не знане з онцертних
пла атів, місь их ре лам-
них банерів та найрейтин-
овіших азет і лянцевих
ж рналів. "Т т,— иває на
столичний оперний,—
співала Натал Полтав
в однойменній опері Ли-
сен а та Настю в "Запо-
рожці за Д наєм" Г ла а-
Артемовсь о о".

Íàòàë³ÿ Øåëåïíèöüêà ç òèõ àð-
òèñò³â, õòî ïðàöþº íàñàìïåðåä
íàä ñîáîþ, à âæå ïîò³ì — íàä
ñâî¿ì ³ì³äæåì. ¯¿ êîíöåðòíà ä³-
ÿëüí³ñòü ðîçïî÷àëàñÿ 1985 ðîêó,
êîëè áóëà ó÷àñíèöåþ àíñàìáëþ
áàíäóðèñò³â ×åðí³âåöüêîãî ìó-
çè÷íîãî ó÷èëèùà. Ó 1990-ìó âñòó-
ïèëà äî Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿.
Ç 1994 äî 1996-ãî ïðàöþâàëà ñî-

ë³ñòêîþ àíñàìáëþ íàðîäíî¿ ìóçè-
êè “Ñèíåâ³ð” ïðè Êè¿âñüêîìó
ìóí³öèïàëüíîìó äóõîâîìó îðêåñ-
òð³. Ïîò³ì âñòóïèëà äî Íàö³î-
íàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ ³ìåí³
×àéêîâñüêîãî íà êàôåäðó ñîëü-
íîãî ñï³âó â êëàñ ªâãåí³¿ Ì³ðî-
øíè÷åíêî. Ó 2002 ðîö³ ñòàæóâà-
ëàñÿ ó ïðîôåñîðà Ì³ëàíñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿, ìàåñòðî Ãóñºâà.

Âîëîäàðêà ïîòóæíîãî ë³ðèêî-
äðàìàòè÷íîãî ñîïðàíî. Òà â Êè-
ºâ³, çîêðåìà íà ñöåí³ îïåðíîãî òå-
àòðó òà ó ô³ëàðìîí³¿, öåé ãîëîñ ïî-
÷óºø íå÷àñòî. Íàòàë³ÿ Øåëåï-
íèöüêà á³ëüøå âèñòóïàº çà êîðäî-
íîì — ó Ïîëüù³, Áîëãàð³¿, ×åõ³¿,

Ðóìóí³¿, Ñëîâåí³¿, Ìîëäîâ³, Í³ìå÷-
÷èí³, Àìåðèö³, Ðîñ³¿, — í³æ ó ñåáå
âäîìà. Â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ ï’ÿòü
ðîê³â çä³éñíèëà áëàãîä³éíèé êîí-
öåðòíèé òóð Çàõ³äíèìè îáëàñòÿìè.

Îäèí ³ç îñòàíí³õ êè¿âñüêèõ
êîíöåðò³â Íàòàë³¿ Øåëåïíèöüêî¿
òàêîæ áëàãîä³éíèé. Â³í â³äáóâñÿ
â ðàìêàõ àêö³¿ “Íàø³ ä³òè. ×óæèõ
ä³òåé íå áóâàº”, îðãàí³çîâàíî¿
Êè¿âñüêèì ìåä³àõîëäèíãîì òà
ôîíäîì “Óêðà¿íî, ÿ çà òåáå”. Ç³-
áðàí³ êîøòè áóäå ïåðåäàíî Áàáà-
í³âñüê³é øêîë³-³íòåðíàòó Óìàí-
ñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñ-
ò³, äå íàâ÷àþòüñÿ ä³òè ç ô³çè÷íè-
ìè òà ðîçóìîâèìè âàäàìè
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Символом України є:

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

íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +28; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+23...+25°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+20°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +19...+21°Ñ, âíî÷³ +13...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³ä-
íèé, 2—5 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+17°Ñ, âíî÷³ +11...+13°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Після чер ово о бла одійно о онцерт Наталія Шелепниць а поч вається
стомленою, але щасливою
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