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РЕВОЛЮЦІЯ ЛЮБОВ’Ю
Ленні Кравітц відш ав родичів

Ìåð âñòóïèâñÿ çà äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê òà äåðåâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îá’ºäíàâñÿ ç ëþäüìè ïðîòè çàáóäîâíèê³â

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора столичний олова Леонід
Черновець ий підписав розпо-
рядження про заборон неза-
онної заб дови на дитячом
майданчи , що на в лиці Бе-
резня івсь ій, 12, Дніпров-
сь ом районі. Він запевнив,
що це питання б де винесено
на наст пн сесію Київради, я а
має відб тися наст пно о чет-
вер а. Мер відвідав це місце
заб дови вже вдр е. Мин ло о
раз він там поб вав рі том ,
оли на ділян претенд вала
омпанія "Кро н". Після заборо-
ни заб дови мер спор див там
дитячий майданчи . Одна тиж-
день том йо о почала зносити
інша омпанія — БУД-1. Жителі
затято боронили своє подвір'я і
влашт вали бій із заб довни-
ами. У ті ж хвилини, оли мер
з пиняв сит ацію на Березня-
івсь ій, та а сама сталася на
Л янівсь ій, 77, Шевчен ів-
сь ом районі.

Ó÷îðà ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äàâ êèÿíàì îá³öÿí-
êó, ùî çóïèíèòü íåçàêîííó çàáóäîâó íà
âóëèö³ Áåðåçíÿê³âñüê³é, 12, òà ïðîäåìîí-
ñòðóâàâ ï³äïèñàíå ðîçïîðÿäæåííÿ. “Âæå
íà íàñòóïí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ó ÷åòâåð ÿ
îá³öÿþ ðîçãëÿíóòè öå ïèòàííÿ. ² îñòàòî÷-
íî çàáîðîíèòè öþ çàáóäîâó”,— çàïåâíèâ
â³í ìàéæå ï³âòèñÿ÷ó æèòåë³â öüîãî ³ ñó-
ñ³äí³õ áóäèíê³â. Ñòàð³ é ìàë³ ó íàìåòàõ ³
ç ïðàïîðàìè áîðîíèëè ñâ³é äâ³ð. Ó÷îðà
ìåð òàì ïîáóâàâ óäðóãå. Ïðîéøîâøè ãà-
ëÿâèíîþ, âèñëóõîâóâàâ ëþäåé ³ â³äïîâ³-
äàâ êîæíîìó, õòî äî íüîãî çâåðòàâñÿ.

Ùå ð³ê òîìó òóò õîò³ëà âñòàíîâèòè áà-
ãàòîïîâåðõ³âêó êîìïàí³ÿ “Êðîóí”. Òîä³
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ¿õ çóïèíèâ, ñêàñó-
âàâøè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïîïåðåäíüîãî
ñêëèêàííÿ. Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî â³í ñïî-
ðóäèâ òàì äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê.

Íàñòóïíèì ïðåòåíäåíòîì íà ì³ñöå ñòà-
ëà ³íâåñòèö³éíà ãðóïà ÁÓÄ-1, ÿêà îòðè-
ìàëà äîçâ³ë íà çàáóäîâó ùå ó 2004 ðîö³,
àëå ðóáàòè äåðåâà ¿ì íå äîçâîëÿëè. Òà
êîëè ð³øåííÿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ óõâà-
ëèâ Øåâ÷åíê³âñüêèé ñóä, âîíè é ïî÷à-
ëè ñïîê³éíî íèùèòè á³ëÿ ìàéäàí÷èêà çå-
ëåí³ íàñàäæåííÿ. Çðóáàëè 32 äåðåâà, ÿê³
ðîñëè òàì óæå 30 ðîê³â.

За інчення на 2-й стор.
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²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ï³øëà 
ç ðîáîòè ÷åðåç ïîãðîçè

Ó÷îðà ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äòâåðäèâ ³íôîðìàö³þ ïðî çâ³ëü-
íåííÿ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿ ç ïîñàäè çàñòóïíè-
êà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿. Ïðè÷èíîþ öüîãî, çà ñëîâàìè ïà-
íà ×åðíîâåöüêîãî, ñòàâ òèñê òà ïîãðîçè â³ä
“áàíäèò³â ç ÌÂÑ”. Ìåð ïîÿñíèâ, ùî ²ðåí³
Ê³ëü÷èöüê³é, ÿêà íàðàç³ âàã³òíà, áóëî òÿæêî
âèòðèìàòè òàêèé òèñê.

“ß á ï³äïèñàâ çàÿâó ³ ñâî¿é äðóæèí³, ÿêáè
âîíà ç³ ìíîþ ïðàöþâàëà, îñê³ëüêè â íå¿ ä³-
òè. À êóäè ïîä³òèñÿ?” — ñêàçàâ ïàí ×åðíî-
âåöüêèé. Ì³ñüêèé ãîëîâà äîäàâ, ùî çíàéòè
çàì³íó ñâî¿é çàñòóïíèö³ éîìó áóäå ñêëàäíî,
îñê³ëüêè âîíà äóæå åôåêòèâíèé óïðàâë³íåöü,
ç íåþ â³í ïðîïðàöþâàâ 12 ðîê³â

Äî ñåðåäèíè æîâòíÿ ó ì³ñò³
ïîðåìîíòóþòü óñ³ òðóáè

Ó ñòîëèö³ òðèâàº ï³äãîòîâêà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà äî îñ³ííüî-çèìî-
âîãî ïåð³îäó, ÿêó ðîçïî÷àëè ç ïî÷àòêîì ë³-
òà. Íàñàìïåðåä ïåðåäáà÷àþòü çàì³íèòè çíî-
øåí³ òà ïîøêîäæåí³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³. Çà
ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò
îáëàäíàííÿ, ÿêå ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ “Êè-
¿âåíåðãî”, íèí³øíüîãî ðîêó ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó ñïðÿìóþòü 43 ìëí 100 ãðí, à çàãàëîì
íà ðåìîíò îáëàäíàííÿ âèä³ëÿòü ïîíàä ï³â-
ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.

“Öüîãî ðîêó ðîáîòè ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àëè-
ñÿ íà ì³ñÿöü ðàí³øå. Òîìó ìè ñïîä³âàºìîñÿ,
ùî äî ñåðåäèíè æîâòíÿ, òîáòî äî ïåðøèõ ìî-
ðîç³â, êîìóíàëüíèêè âïîðàþòüñÿ ç óñ³ì çà-
ïëàíîâàíèì”,— ïîîá³öÿâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàñàìïåðåä òðóáè çàì³-
íÿòü íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 74 òà ïðîñïåêò³ 40-
ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 5, ùî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³. Ïîì³íÿþòü ¿õ òàêîæ íà Õàðê³âñüêîìó
øîñå, 62-à òà íà Âåðáèöüêîãî, 26 — ó Äàð-
íèö³. Íîâèì îáëàäíàííÿì íåçàáàðîì êîðèñ-
òóâàòèìóòüñÿ é íà âóë. Òèìîøåíêà, 13-à, ùî
íà Îáîëîí³, òà íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 
14-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³

Ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìñòâà 
ïî÷àëè ëåãàë³çîâóâàòè 
çàðîá³òíó ïëàòó

Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà ñòîëè÷íà ïîäàò-
êîâà ³íñïåêö³ÿ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàò-
íèêàìè ïîäàòê³â â³äçâ³òóâàëà çà 5 ì³ñÿö³â ðî-
áîòè. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, çà öåé ÷àñ ìîá³ë³çóâà-
òè âäàëîñÿ 632 ìëí 188 òèñ. ãðí. Ìàéæå 90
â³äñîòê³â ç íèõ ñêëàäàº ïîäàòîê ç ïðèáóòê³â
ô³çè÷íèõ îñ³á. Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â â³äîì-
ñòâà, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì íàäõî-
äæåííÿ çà öèì âèäîì ïîäàòêó çá³ëüøèëèñÿ
á³ëüø í³æ íà 59 â³äñîòê³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
àêòèâíó ëåãàë³çàö³þ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà âå-
ëèêèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà. Îäíèì ³ç ãîëîâ-
íèõ ÷èííèê³â ïîë³ïøåííÿ “ïîäàòêîâîãî êë³-
ìàòó” â ñòîëèö³ íàçèâàþòü íàëàãîäæåíó ðî-
áîòó ç ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ. Òàê, äëÿ âèð³-
øåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ñëóæ-
áà ïîñò³éíî ïðîâîäèòü êðóãë³ ñòîëè òà íàäàº
êîíñóëüòàö³¿. À çì³íè äî çàêîíîäàâñòâà ïëàò-
íèêàì ïîäàòê³â íàäñèëàþòü ïîøòîþ. Íàðà-
ç³ â ì³ñò³ çàðåºñòðîâàíî 231 âåëèêå ï³äïðè-
ºìñòâî, á³ëüø³ñòü ³ç íèõ — áàíêè

Íàéêðàù³ òâîð÷³ êîëåêòèâè
âèñòóïëÿòü ï³ä àðêîþ 
Äðóæáè íàðîä³â

Ó ñóáîòó îï³âäí³ ï³ä àðêîþ Äðóæáè íàðî-
ä³â, ùî íàä ªâðîïåéñüêîþ ïëîùåþ, ðîçïî÷-
íåòüñÿ ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëþ íàö³îíàëü-
íèõ êóëüòóð “Ôîëüêëîðàìà”. Ó çàõîä³ â³çü-
ìóòü ó÷àñòü 25 íàéêðàùèõ òâîð÷èõ êîëåêòè-
â³â òà âèêîíàâö³â — ïðåäñòàâíèê³â íàö³î-
íàëüíî-êóëüòóðíèõ ãðîìàä ñòîëèö³. Ó÷àñíè-
ê³â î÷³êóþòü ïîíàä 200. Ñåðåä íèõ çàñëóæå-
í³ âîêàëüíî-³íñòðóìåíòàëüíèé àíñàìáëü
“Êîáçà” òà àðòèñòêà ²íåø.

Ôåñòèâàëü “Ôîëüêëîðàìà” — ñï³ëüíèé
ïðîåêò Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íà-
ö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é ÊÌÄÀ òà Ðàäè íà-
ö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ãðîìàä ñòîëèö³. Íà
íüîìó êèÿíè òà ãîñò³ çìîæóòü îçíàéîìèòè-
ñÿ ç ðîçìà¿òòÿì êóëüòóð ð³çíèõ åòíîñ³â, ïðåä-
ñòàâíèêè ÿêèõ ïðîæèâàþòü ó ñòîëèö³

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè 
äîïèòóâàâ ñë³ä÷èõ
Îëåñü Äîâãèé çàæàäàâ ïðèñêîðèòè ðîçñë³äóâàííÿ ôàêò³â
ïîáèòòÿ äåïóòàò³â
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора се ретар Київра-
ди Олесь Дов ий відві-
дав Головне слідче
правління МВС У ра-
їни я свідо справі
про бій між деп тата-
ми місь ої ради в 2006
році. Пан Дов ий та ож
нама ався з'яс вати,
чом зволі ають із роз-
слід ванням інших ре-
зонансних справ —
фа тів нападів на на-
родних обранців. Проте
онстр тивної розмови
не вийшло. Слідчих на-
справді ці авило полі-
тичне майб тнє мініс-
тра МВС Юрія Л цен а.

Ó÷îðà â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàí-
íÿ ñïðàâè, ïîðóøåíî¿ çà ôàê-
òîì á³éêè ì³æ äåïóòàòàìè Êè-
¿âðàäè ó ãðóäí³ 2006 ðîêó, ñâ³ä-
êîì ÿêî¿ áóâ ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Îëåñü Äîâãèé, â³í â³äâ³äàâ
ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè. “ß ïðèéøîâ ñþäè ïåðåä-
óñ³ì íå â³äïîâ³äàòè íà çàïè-
òàííÿ, à ñòàâèòè ¿õ, ùîá ç’ÿñó-
âàòè ïðè÷èíè áåçä³ÿëüíîñò³
ì³ë³ö³¿”,— çàÿâèâ â³í ïåðåä
ðîçìîâîþ ç³ ñë³ä÷èìè. Òåìà,
ÿêà òóðáóº ïàíà Äîâãîãî,— öå
çâîë³êàííÿ ³ç ðîçñë³äóâàííÿì
ñïðàâ ñòîñîâíî ïîáèòòÿ äåïó-
òàò³â. “Óñ³ ìåä³à ïîêàçóâàëè

àáî ïèñàëè ïðî á³éêó, ïðî ïî-
ðàíåííÿ îäíîãî äåïóòàòà ì³ñü-
êî¿ ðàäè ³ ïðî îáëèâàííÿ ñ³ð-
÷àíîþ êèñëîòîþ íàøîãî êî-
ëåãè,— íàãîëîñèâ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè.— ² öå ëèøå ÷àñòè-
íà çëî÷èí³â, ñêîºíèõ ñòîñîâ-
íî äåïóòàò³â”. Çà ñëîâàìè ïà-
íà Äîâãîãî, â³í ïðè¿õàâ ç’ÿñó-
âàòè, ÷îìó äîñ³ íå ðîçñòàâëå-
íî êðàïêè íàä “³” ó ñïðàâàõ
çàìàõó íà æèòòÿ ëþäåé.

Ïðîòå êîíñòðóêòèâíî¿ ðîç-
ìîâè íå âèéøëî. Ì³ë³ö³þ á³ëü-
øå ö³êàâèëî íå ðîçñë³äóâàííÿ
êîíêðåòíèõ ñïðàâ, à ïîë³òè÷-
íå ìàéáóòíº ì³í³ñòðà ÌÂÑ
Þð³ÿ Ëóöåíêà. “Ìåíå íåäâî-
çíà÷íî ïîïåðåäèëè, ùî õîäè-
òèìó ñþäè ï³ä ð³çíèìè ïðèâî-
äàìè äîòè, äîêè çì³íþ ñâîþ
ïóáë³÷íó îö³íêó ä³ÿëüíîñò³
Þð³ÿ Ëóöåíêà ÿê ì³í³ñòðà ³ ïî-
ë³òèêà”,— ñêàçàâ Îëåñü Äîâ-
ãèé. ² çàïåâíèâ: “Õî÷ ñê³ëüêè
õîäèòèìó íà çàïðîøåííÿ ïàíà
ì³í³ñòðà, ìîÿ ïîçèö³ÿ çì³íèòü-
ñÿ ëèøå çà äâîõ óìîâ — àáî
Þð³é Â³òàë³éîâè÷ ï³äå ó â³ä-
ñòàâêó ³ äàñòü çìîãó êåðóâàòè
ì³í³ñòåðñòâîì íå ïîïóë³ñòó, à
ïðîôåñ³îíàëó, àáî ïðèïèíèòü
ïîë³òèêàíñòâî ³ ñàì ðîçñë³äóº
âñ³ ö³ çëî÷èíè”. Íå áà÷èòü ñåí-
ñó â òàêèõ â³äâ³äèíàõ ³ àäâîêàò
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Àíäð³é
Ôåäóð: “Ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ ÌÂÑ ìè ïðîâåëè ìàéæå
÷îòèðè ãîäèíè. Ñåíñó ç öüîãî
äîïèòó íå áóëî æîäíîãî. Íà
íüîìó ïîâòîðþâàëè òå æ ñàìå,
ùî âæå ðàí³øå ç’ÿñîâóâàëè. Ó
ìåíå ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî

öå áóâ äîïèò çàðàäè äîïèòó.
Ïåðåêîíàíèé, ùî çà òàêèõ
óìîâ í³õòî ñàìå ðîçñë³äóâàí-
íÿì ïîáèòòÿ äåïóòàò³â ó ãðóä-

í³ 2006 ðîêó ðåàëüíî íå çàéìà-
ºòüñÿ. Íà ñüîãîäí³ ÿ íå ïîáà-
÷èâ æîäíî¿ ïåðñïåêòèâè ùîäî
ðîçêðèòòÿ ö³º¿ ñïðàâè”

Олесь Дов ий ходив до міліції ставити запитання

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ì³ñüêèé ãîëîâà çàïåâíèâ, ùî ïðèòÿãà-
òèìå äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ íåçàêîííèõ çà-
áóäîâíèê³â: “Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ÿ ïîñòà-
ðàþñÿ ïîðóøèòè êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðî-
òè òèõ ëþäåé, ÿê³ áåðóòü ³ çàáóäîâóþòü íå-
çàêîííî Êè¿â. Ó æîäíîìó ì³ñò³ Óêðà¿íè
òàêîãî íåìà. ßêáè òàê ïî÷àëè ðóáàòè äå-
ðåâà ùå äåñü ó íàø³é êðà¿í³, òî í³õòî á íå
âèéøîâ ³ íå ñòàâ áè òàê ¿õ áîðîíèòè. ß
ïèøàþñÿ âàìè ³ òèì, ùî âè òàê³ àêòèâí³.
² ç âàìè ðàçîì ÿ çìîæó ùîñü çðîáèòè”.

Æèòåë³ äâîðà êàæóòü, ùî ñòîÿòèìóòü
íà ìàéäàí÷èêó äî îñòàííüîãî. “Ìè â³çü-
ìåìî ôóôàéêè ³ í³êóäè çâ³äñè íå ï³äåìî
äîòè, äîêè ïîáà÷èìî óõâàëåíå Êè¿âðà-
äîþ ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó ö³º¿ ãàíåáíî¿
çàáóäîâè”,— ñêàçàëà ìåøêàíêà áóäèíêó
¹ 12 Ïîë³íà Ïàâëåíêî.

Íå ðîçáëîêóþòü ³ äîðîãè, ÿêó ïåðåêðè-
ëè çðóáàíèìè äåðåâàìè, ùîá íå ïðî¿õà-
ëè âàíòàæ³âêè çàáóäîâíèê³â. Æèòåë³ õâè-
ëþþòüñÿ, ÿê ¿ì ïåðåæèòè öåé òèæäåíü,
äî ñåñ³¿, áî çàáóäîâíèêè çíîâó ìîæóòü
ïðè¿õàòè ³ ðîçïî÷àòè á³éêó. Ëþäè ðîçïî-
â³äàþòü, ùî ¿ì ñòàëè ïîãðîæóâàòè: äçâî-
íÿòü äîäîìó é çàëÿêóþòü, àáè íå âèïóñ-
êàëè ä³òåé íà âóëèöþ.

Æèòåë³ âïåâíåí³, ùî öå ³í³ö³àòèâà çà-
áóäîâíèê³â, ÿê³ â÷îðà íà ç³áðàííÿ òàê ³
íå ç’ÿâèëèñÿ. Ïðåäñòàâíèêè ³í³ö³àòèâíî¿
ãðóïè ðîçïîâ³ëè, ùî ê³ëüêà äí³â òîìó âî-
íè çóñòð³÷àëèñÿ ³ç çàáóäîâíèêàìè, é ò³
ïîîá³öÿëè çðîáèòè ïàóçó íà äåñÿòü äí³â —
äî ç’ÿñóâàííÿ ñèòóàö³¿.

Íàãàäàºìî, ùî 11 ÷åðâíÿ äî äèòÿ÷îãî
ìàéäàí÷èêà çðàíêó ïðè¿õàëè 12 âàíòàæ³-
âîê ç áåòîííèìè ïëèòàìè. Áóä³âåëüíèêè

îäðàçó ïî÷àëè çðóáóâàòè äåðåâà. Ùîá æè-
òåë³ íå âèéøëè áîðîíèòè ïîäâ³ð’ÿ, äâå-
ð³ ï³ä’¿çä³â çàáëîêóâàëè. Ïîò³ì ïî÷àëè
âñòàíîâëþâàòè ïàðêàíè ³ ç÷èíèëè ç ìåø-
êàíöÿìè á³éêó. Çãîäîì ïðè¿õàëè ïðàâî-
îõîðîíö³ é äàëè ïðî÷óõàíêè âñ³ì. Æèòå-
ë³ ïîêàçóâàëè ñèíö³.

Ïîêè ìåð çóñòð³÷àâñÿ ³ç æèòåëÿìè Áå-
ðåçíÿê³âñüêî¿, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó òî÷èëàñÿ ùå
îäíà áèòâà ïðîòè íåçàêîííî¿ çàáóäîâè.

“Ùå òðè äí³ òîìó äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê
îãîðîäèëè ïàðêàíîì. À ñüîãîäí³ çðàíêó
éîãî ïî÷àëè çíîñèòè. Íà öå â³äðåàãóâàëè
æèòåë³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â, ÿê³ îäðàçó çàáè-
ëè òðèâîãó. Ç³áðàëèñÿ àêòèâ³ñòè é ïî÷à-
ëè á³éêó ç ðåéäåðàìè çàáóäîâíèê³â. Ìè
çíåñëè ïàðêàíè. Îäíîãî íàøîãî àêòèâ³ñ-
òà ïîáèëè”,— ðîçïîâ³â àêòèâ³ñò Áîãäàí
Ëîãâèíåíêî

Валерія ЯКОВЕНКО,
“Хрещати ”

Ìåð âñòóïèâñÿ çà äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê òà äåðåâà

По и Леонід Черновець ий забороняв неза онне б дівництво на в л. Березня івсь ій
Дніпровсь ом районі, а тивісти ла ами боронили дитячий майданчи на в л. Л ’янівсь ій
Шевчен івсь ом
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“Ñàáîòàæíèê” —
äðóã “ðåôîðìàòîðà”

Â³òàë³é ÊÓËÈÊ
äèðåêòîð Öåíòðó äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Âèêëèêè êåð³âíèê³â îáëàñòåé äî óðÿäó "íà
êèëèì" çà "îáëàñíó ³íôëÿö³þ" íå º âèãàä-
êîþ íèí³øíüîãî Êàáì³íó. Òàê³ çàõîäè é ðà-
í³øå ïðîâîäèëè, àëå ëèøå òåïåð âîíè íàãà-
äóþòü ïðîöåäóðó äåìîíñòðàòèâíîãî ïîáèòòÿ
íåâèííèõ íåìîâëÿò. Íîâèì º é òå, ùî ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ æîðñòêà êðèòèêà îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè íà ì³ñöÿõ ç áîêó óðÿäó. Âïåð-
øå øèðîêî çàñòîñîâóþòü ðèòîðèêó çâèíóâà-
÷åíü ó ñàáîòàæ³ êðîê³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ³
îñîáèñòî Þë³¿ Òèìîøåíêî, ÿê³ çàêëîïîòàí³
ïðîâåäåííÿì àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â.

Âîäíî÷àñ ïðîñòåæóºòüñÿ é ÷³òêà ë³í³ÿ òèñêó
íà ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè òà ì³ñöåâó åë³òó ç âè-
ìîãîþ ïåðåéòè — ùîíàéìåíøå — ó ôîðìàò
íåéòðàë³òåòó â ïðîòèñòîÿíí³ Ïðåçèäåíò —
óðÿä. Çâ³ñíî, çìóñèòè îáëàñíèõ êåð³âíèê³â äî
íåéòðàë³òåòó òÿæêî. Á³ëüø³ñòü ãóáåðíàòîð³â º
÷³òêî ñóáîðäèíîâàí³ ï³ä ³íòåðåñè Áàíêîâî¿.
Íåéòðàë³çàö³ÿ öüîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðåñóð-
ñó óðÿäîâ³ íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ. Ïðîòå Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî çàâäÿêè íàäì³ðó àãðåñ³¿ ó êðèòèö³ é
ïðîï³ñî÷óâàíí³ êåð³âíèê³â îáëàñòåé âäàºòüñÿ
ïðèíàéìí³ ñòâîðèòè àòìîñôåðó íåðâîçíîñò³.

Õî÷à ïðî ÿêèé ñàáîòàæ ó îáëàñòÿõ ìîæå
éòèñÿ?! ×èíîâíèêè çàâæäè ä³þòü ñòàíäàðò-
íî ³ íàìàãàþòüñÿ ÷³òêî äîòðèìóâàòè çàêîíî-
äàâñòâà ó ñâî¿õ ä³ÿõ. Íåìà æîäíîãî ñóìí³âó,
ùî ðåñóðñ, âèä³ëåíèé ¿ì çàêîíîäàâñòâîì ³
ì³ñöåâèì áþäæåòîì, âîíè ïðàãíóòü âèòðàòè-
òè íà òå, ùîá õî÷ òðîõè âïëèíóòè íà ìàñø-
òàáè ³íôëÿö³¿. Ïèòàííÿ ö³íîâî¿, òàðèôíî¿
ïîë³òèê — öå ïèòàííÿ óðÿäó, à íå ãóáåðíà-
òîð³â. Àëå Þë³ÿ Òèìîøåíêî ÷îìóñü íàìàãàº-
òüñÿ çíàéòè êðàéí³õ ñàìå íà ì³ñöÿõ — ó äåð-
æàâíèõ ðàé- ³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿõ. Ïðè-
ðîäíî, ùî º ïðîðàõóíêè â ä³ÿëüíîñò³ äåÿêèõ
îáëàñòåé. ª îáëàñò³, ùî ïåðåáóâàþòü ó êðè-
òè÷íîìó ñòàí³, íàãðîìàäæóþòü çàáîðãîâà-
í³ñòü ³ç çàðïëàòè, ³ ãóáåðíàòîðè ìàþòü âèð³-
øèòè öå ïèòàííÿ. Îäíàê ëåâîâà ÷àñòêà öèõ
çâèíóâà÷åíü ö³ëêîì ìîæå áóòè àäðåñîâàíà é
óðÿäîâ³. Òîìó ÿ âáà÷àâ áè ó ñïðîá³ Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî â÷èíèòè “ðîçíîñ” ãóáåðíàòîðàì ³
êè¿âñüê³é ìåð³¿ âèÿâ ïîë³òè÷íîãî òèñêó, à
ùîäî Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî — ùå é ïîë³-
òè÷íó ðåàêö³þ, ñïðîáó ðåâàíøó çà ïðîãðàø
âèáîð³â ìåðà Êèºâà òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè.

Â îñòàíí³õ ïîä³ÿõ, íà ìîþ äóìêó, âàðòî
áà÷èòè ïåðåäóñ³ì ïîë³òèêó, à âæå ïîò³ì —
åêîíîì³êó. Öå ïîë³òè÷íèé çàñ³á òèñêó íà
ì³ñöåâó åë³òó ç áîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî. ¯é
ïîòð³áí³ “âîðîãè”, òàê âîíà âëàøòîâàíà.
Ðèòîðèêà ïðî ñàáîòàæíèê³â ïåðåòâîðþºòü-
ñÿ íà ºäèíèé äîêàç òîãî, ùî í³áèòî º ùî
ñàáîòóâàòè. “Ñàáîòàæíèê” — äðóã “ðåôîð-
ìàòîðà”.

Òàê³ “âîðîãè” ïîâèíí³ áóòè âæå ñüîãîäí³,
çàðàç ³ ñàìå íà ì³ñöÿõ. Ó åêîíîì³ö³ çíàéòè
ñîá³ çàêëÿòîãî âîðîãà íå íàäòî ïðîñòî. Â ïî-
ë³òè÷í³é ïëîùèí³ òàêîãî âîðîãà çíàéòè çíà÷-
íî ïðîñò³øå. Òå, ùî ñïîñòåð³ãà÷àì âèäàºòü-
ñÿ íåïðèðîäíèì ³ íåëîã³÷íèì, òîáòî íàäëè-
øîê àãðåñ³¿ ó êðèòèö³ ì³ñöåâî¿ âëàäè ç áîêó
óðÿäó, íàñïðàâä³ äàº Þë³¿ Òèìîøåíêî çà-
ïëàíîâàíèé ðåçóëüòàò. Ó ï³äñóìêó âîíà ìàº
ïîâíèé êîìïëåêò “âîðîã³â”: º “âîðîã” íà
Áàíêîâ³é ³ º “âîðîãè” íà ì³ñöÿõ, ÿê³ í³áèòî
ñàáîòóþòü ¿¿ àíòèêðèçîâ³ çàõîäè. Ñàìå äëÿ
öüîãî âîðîãàìè “íàðîäíîãî ïðåì’ºðà” íèí³
ñèñòåìíî ³ ïîñë³äîâíî íàìàãàþòüñÿ ðîáèòè
ãóáåðíàòîð³â òà ìåðà Êèºâà
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Êðèçà áåçâëàääÿ
Åêîíîì³÷íà ³ ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ øòîâõàº 
ïîë³òèêóì äî ôîðìóâàííÿ íîâî¿ êîàë³ö³¿

Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора робот парламент зірва-
ли через бло вання триб ни
Бло ом Юлії Тимошен о. Чер о-
ве протистояння сесійній залі
в отре під реслило фа т наяв-
ності либо ої політичної ризи
в раїні. Цьо о пленарно о тиж-
ня Верховна Рада не хвалила
жодно о за он . Правляча о-
аліція демонстр є неспромож-
ність працювати, а опозиція
проро є відстав ряд та по-
яв нової парламентсь ої біль-
шості. Я свідчать дані соціоло-
ії, населення вже втомилося
від політи анства. Люди ладні
змиритися з форм ванням
б дь-я ої оаліції, я а по ладе
рай розбрат вищих ешело-
нах влади.

Ó÷îðàøí³é ïàðëàìåíòñüêèé äåíü çíî-
âó ïðîäåìîíñòðóâàâ êðèçó âëàäè â êðà-
¿í³. ²ç ñàìîãî ðàíêó äåïóòàòè ÁÞÒ çà-
ÿâèëè, ùî íå áàæàþòü ïðàöþâàòè, äî-
êè íå áóäóòü óõâàëåí³ ò³ çàêîíîïðîåê-
òè, ÿê³ âîíè ââàæàþòü ïîçà÷åðãîâèìè.
Îïîçèö³ÿ îäðàçó ðîçãëåä³ëà ó öèõ ä³ÿõ
íàì³ð çàòÿãíóòè ÷àñ äî îãîëîøåííÿ ïàð-
ëàìåíòñüêèõ êàí³êóë, àáè âáåðåãòè óðÿä
â³ä âèñëîâëåííÿ íåäîâ³ðè. “Âîíè çàáëî-
êóâàëè ñüîãîäí³ ïàðëàìåíò, áî äî ê³í-
öÿ ö³º¿ ñåñ³¿ çàëèøèâñÿ îäèí òèæäåíü.
Âîíè öå ðîáëÿòü ç ìåòîþ éîãî ïåðåñè-
ä³òè ³ äàë³ ïðîäîâæóâàòè çíóùàòèñÿ íàä
êðà¿íîþ ³ íàä 47-ìà ì³ëüéîíàìè ãðîìà-
äÿí”,— çàÿâèâ ó÷îðà ë³äåð ðåã³îíàë³â
Â³êòîð ßíóêîâè÷. Òàêèé âàð³àíò îïîçè-
ö³þ íå âëàøòîâóº — Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â óæå
ïî÷àëà çáèðàòè ï³äïèñè äåïóòàò³â çà
ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Íà íüîìó ïëàíóþòü çà-
ñëóõàòè çâ³ò óðÿäó, íàñë³äêîì ÷îãî ìî-
æå áóòè âèñëîâëåííÿ íåäîâ³ðè Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â. Íàñòóïíèé êðîê — ñïðî-
áà ôîðìóâàííÿ ³íøî¿ êîàë³ö³¿, â ÿê³é
âæå íå áóäå ì³ñöÿ äëÿ ïàí³ Òèìîøåí-
êî. Óðÿä ìàº ï³òè ó â³äñòàâêó. Â öüîìó
âæå ïåðåêîíàí³ ³ ïîë³òèêè, ³ ïðåäñòàâ-
íèêè ì³ñöåâèõ ãðîìàä. Çîêðåìà, Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-

âåöüêèé ââàæàº, ùî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
ïðîäåìîíñòðóâàâ ö³ëêîâèòó åêîíîì³÷íó
áåçãðàìîòí³ñòü ³ íåçäàòí³ñòü ïðàöþâàòè
íà êîðèñòü íàðîäó Óêðà¿íè. “Íèí³ ³í-
ôëÿö³ÿ îõîïèëà âñþ êðà¿íó, ³ ì³ëüéîíè
ëþäåé îïèíèëèñÿ íàîäèíö³ ç³ ñâî¿ìè
ïðîáëåìàìè. ²ãíîðóâàííÿ öüîãî ïèòàí-
íÿ ç áîêó Êàáì³íó — çëî÷èí ïåðåä ãðî-
ìàäÿíàìè Óêðà¿íè, çà ÿêèé Òèìîøåí-
êî äîâåäåòüñÿ â³äïîâ³äàòè”,— çàÿâèâ
ìåð.

Верхи не мож ть
Ñõîæå, ³ ñåðåä á³ëüøîñò³ äåïóòàò³â

ó÷îðà íàðåøò³ âèçð³ëî ïåðåêîíàííÿ ó
ïîòðåá³ óñóíóòè êîëàïñ ïàðëàìåíòàðèç-
ìó. Àäæå íàðàç³ ðîáîòà óêðà¿íñüêîãî
ïàðëàìåíòó ïðàêòè÷íî çàáëîêîâàíà:
ïðåäñòàâíèêàì êîàë³ö³¿ áðàêóº ãîëîñ³â
äëÿ óõâàëåííÿ ³í³ö³éîâàíèõ íèìè æ çà-
êîíîïðîåêò³â. Ïðåäñòàâíèêè ïàðëà-
ìåíòñüêî¿ îïîçèö³¿ íå çàëèøèëè êîàë³-
ö³¿ æîäíîãî øàíñó ââàæàòè Âåðõîâíó
Ðàäó ä³ºçäàòíîþ. Ä³éøëî äî àáñóðäó:
ðåã³îíàëè íå ï³äòðèìóþòü íå ëèøå íå-
â³äêëàäí³ ñîö³àëüíî çíà÷èì³ çàêîíîïðî-
åêòè Ïðåçèäåíòà, à é çàêîíîïðîåêòè,
³í³ö³éîâàí³ ñâîãî ÷àñó íèìè ñàìèìè:
ñêàñóâàííÿ ï³ëüã íàðîäíèõ äåïóòàò³â òà
ï³äâèùåííÿ ïðåñòèæíîñò³ øàõòàðñüêî¿
ïðàö³. Äîêè ôàêòè÷íî íå³ñíóþ÷à “êî-
àë³ö³ÿ äåìîêðàòè÷íèõ ñèë” ùîñèëè õà-
ïàëàñÿ çà “äå-þðå”, ó ïàðëàìåíò³ ñôîð-
ìóâàëàñÿ êîàë³ö³ÿ ïðîòè Þë³¿ Òèìî-
øåíêî. Ïåðøèì ñèãíàëîì, ùî ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ º ïîòåíö³éíà á³ëüø³ñòü, ñòà-
ëî âíåñåííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî â÷î-
ðàøíüîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ çàêî-
íîïðîåêòó “Ïðî ñóäîóñòð³é”, äå ñï³ëü-
íèìè çóñèëëÿìè äåïóòàò³â “Íàøî¿
Óêðà¿íè” ³ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òðàäèö³éíî
ïðîòèìîøåíê³âñüêó ñóäîâó ã³ëêó âëàäè
ìàëè ïåðåäàòè ï³ä ö³ëêîâèòèé êîíòðîëü
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Þë³ÿ Òèìîøåíêî
ìîãëà ùå äîâãî òåðï³òè ïðîâàëüí³ ãîëî-
ñóâàííÿ ïàðëàìåíòàð³¿â çà óðÿäîâ³ ³í³-
ö³àòèâè, ïðàöþþ÷è ÿê êåð³âíèê “óðÿäó
ìåíøîñò³”, îäíàê òàêîãî ð³øó÷îãî íà-
ñòóïó íà ñôåðó ñâîãî ïîë³òè÷íîãî âïëè-
âó ïàí³ ïðåì’ºð âèòðèìàòè íå çìîãëà.
¯¿ äåïóòàòè çàáëîêóâàëè ïàðëàìåíòñüêó
òðèáóíó. Öåé êðîê áþò³âö³â ïîñòàâèâ
ïîë³òèêóì ïåðåä âèáîðîì: ôîðìóâàòè
ïàðëàìåíòñüêó á³ëüø³ñòü ó ñêëàä³ ³íøèõ
ïîë³òè÷íèõ ñèë àáî îãîëîøóâàòè “÷åð-
ãîâ³ ïîçà÷åðãîâ³” âèáîðè äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè.

Низи не хоч ть
Ñîö³îëîã³ÿ íåâáëàãàííà — íîâ³ âèáî-

ðè ñüîãîäí³ íå âèã³äí³ í³êîìó. Íàòîì³ñòü
óæå ïîíàä ïîëîâèíà íàñåëåííÿ Óêðà¿íè
ïåðåêîíàíà â òîìó, ùî äåìîêðàòè÷íî¿
êîàë³ö³¿ âæå ôàêòè÷íî íå ³ñíóº, ³ äëÿ
åôåêòèâíî¿ ðîáîòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïî-
òð³áíå ¿¿ ïåðåôîðìàòóâàííÿ. Çîêðåìà, òà-
ê³ äàí³ ó ñåðåäó îïðèëþäíèâ êåð³âíèê
êîìïàí³¿ Research & Branding Group ªâ-
ãåí Êîïàòüêî. Ç òèì, ùî ó ïàðëàìåíò³
íå ³ñíóº äåìîêðàòè÷íî¿ êîàë³ö³¿, à º ïðî-
åêò íåôîðìàëüíî¿ øèðîêî¿ êîàë³ö³¿,
çãîäí³ 53 % îïèòàíèõ, íå çãîäí³ — 15 %.
Íèí³øíÿ êîàë³ö³ÿ ó ñêëàä³ ÁÞÒ ³ ÍÓ-
ÍÑ íå ìîæå ïðîäîâæóâàòè åôåêòèâíî
ïðàöþâàòè, òîìó ¿¿ ïîòð³áíî ïåðåôîð-
ìàòóâàòè. Òàê ââàæàþòü 53 %, íå çãîäí³
ç öèì — 20 %. Âèõ³ä ³ç íèí³øíüî¿ êðè-
çè âñå á³ëüøå óêðà¿íö³â áà÷àòü ó ïîòðå-
á³ ñòâîðåííÿ øèðîêî¿ êîàë³ö³¿ ó ñêëàä³
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ÍÓ- ÍÑ ³ áëîêó Ëèòâè-
íà. Ïðèõèëüíèêàìè ö³º¿ ³äå¿ º 35 % ëþ-
äåé, à íå ðîçä³ëÿþòü öþ äóìêó — 29 %.
Âîäíî÷àñ, ³íøèé âàð³àíò âèð³øåííÿ ïî-
ë³òè÷íî¿ êðèçè — ïðîâåäåííÿ ùå îäíèõ
äîñòðîêîâèõ âèáîð³â äî ïàðëàìåíòó, ï³ä-
òðèìóº ëèøå 23 %. Íàñåëåííÿ âæå ãî-
òîâå ï³äòðèìàòè ñòâîðåííÿ “øèðîêî¿”
êîàë³ö³¿. ×è ãîòîâ³ äî òàêîãî êðîêó ïî-
ë³òèêè, ïîáà÷èìî âæå íàéáëèæ÷èìè
äíÿìè
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Заради подолання ризи доведеться домовлятися представни ам абсолютно різних політичних таборів

Єв ен КОПАТЬКО, ерівни соціоло-
ічної ампанії Research & Branding
Group:
— Люди бачать, що сит ацію не виріш -

ють, що оаліції, я а мала назв демо ра-
тичної, точаться постійно онфлі ти. Том
інт їтивно ш ають інші форми. І те, що в
2004- 2005 ро ах б ло неможливим — я
це біло-бла итні з помаранчевими мож ть
домовитися? — стає предметом об ово-
рення. Гадаю, це не най ірший варіант, бо
постійні онфлі ти не ви ідні ні ом .

Кость БОНДАРЕНКО, дире тор
Інстит т проблем правління імені
Горшеніна:
— Народ ціл ом під отовлений до о о-

лошення широ ої оаліції. Насамперед то-
м , що людям абсолютно байд же, я ою
саме б де оаліція, аби вона б ла. А ця
ло нада, я а нині є в парламенті, всіх
драт є.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Столично о олов Леоніда Черновець о о ості на церемонії інав рації з стрічали оплес ами

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ïðèâ³òàëè 20 ìåð³â 
òà ìàéæå 30 ïîñîëüñòâ
Ìåð ïîîá³öÿâ ³ íàäàë³ ïðàöþâàòè äëÿ ïðîñòèõ êèÿí

Â³òàëüí³ ñëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé îòðèìàâ â³ä:

Ìåðà ì³ñòà Óëàí-Óäå (Ðåñïóá-
ë³êà Áóðÿò³ÿ) Ãåííàä³ÿ Àéäàºâà

Ìåðà ì³ñòà Òàëë³ííà (Åñòîí-
ñüêà Ðåñïóáë³êà) Åäãàð Ñàâ³ñà-
àð

Ìåðà ì³ñòà ªðåâàíà (Ðåñïóáë³-
êà Â³ðìåí³ÿ) Åäâàðäà Çàõàðÿíà

Ìåðà ì³ñòà Ê³îòî (ßïîí³ÿ) 
Ä. Êîäîêàâà

Ìåðà ì³ñòà Ë³ñàáîíà (Ïîðòó-
ãàëüñüêà Ðåñïóáë³êà) Àíòîí³þ
Êîøòà

Ìåðà ì³ñòà Ìîñêâè (Ðîñ³éñüêà
Ôåäåðàö³ÿ) Þð³ÿ Ëóæêîâà

Ìåðà ì³ñòà Ñòàìáóëà (Ðåñïóá-
ë³êà Òóðå÷÷èíà) Êàä³ðà Òîïáàø

Íà÷àëüíèêà Êàíöåëÿð³¿ ³íîçåì-
íèõ ñïðàâ íàðîäíîãî óðÿäó ì³ñòà
Óõàíü (ÊÍÐ) À. Âåéäóí

Ïðåçèäåíòà ì³ñòà Êðàêîâà

(Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà) ßöåêà
Ìàéõðîâñê³

Ïðåôåêòà Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíîãî
îêðóãó ì³ñòà Ìîñêâè (Ðîñ³éñüêà
Ôåäåðàö³ÿ) ²ðèíè Ðàáåð

Ãåíåðàëüíîãî ìåðà ì. Êèøè-
íåó (Ðåñïóáë³êà Ìîëäîâà) Äîð³-
íà Ê³ðòîàêå

Ìåðà ì³ñòà Áóäàïåøòà (Óãîð-
ñüêà Ðåñïóáë³êà) Ãàáîðî Äåìñê³

Àëüêàëüäà (ìåðà) ì³ñòà Áàðñå-
ëîíè (Êîðîë³âñòâî ²ñïàí³ÿ) Æîð-
ä³ Åðåó

Ìåðà ì³ñòà Ïåê³íà (ÊÍÐ) 
Ãî Öçèíüëóí

Ìåðà ì³ñòà Ìþíõåíà (Í³ìå÷-
÷èíà) Êð³ñò³àíà Óäå

Ãóáåðíàòîðà ì³ñòà Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà (Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ)
Âàëåíòèíè Ìàòâ³ºíêî

Ïðåçèäåíòà ñòîëè÷íîãî ì³ñòà
Âàðøàâè (Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà)
Õàííè Ãðîíêåâè÷-Âàëüö

Â³òàë³é ²ÃÍÀÒÓØÀ
“Õðåùàòèê”

Церемонія інав рації Леоніда Черновець о о на поса-
д відб лася серед в Колонній залі КМДА. Я же
писав "Хрещати ", потисн ти р новообрано о мера
прийшло більше трьохсот остей. Крім то о, поздоров-
лення надіслали ще 20 мерів іноземних міст та дер-
жав і 30 представни ів посольств. У відповідь мер по-
обіцяв і надалі працювати на бла о найбільш незахи-
щених иян та подя вав їм за підтрим .

Одними з перших до мерії завітали артисти Віталій та Світлана Білонож и, їх з стрічали перший заст пни олови
КМДА Денис Басс та заст пни олови КМДА Сер ій Р ди
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Îáåðáóðãîì³ñòðà ì³ñòà Â³äíÿ
(Àâñòð³ÿ) Ì³õàåëÿ Õîéïëÿ

Ìåðà ì³ñòà Ñåóëà (Êîðåÿ) Îõ
Ñå-õóíà

Ìåðà ì³ñòà Ëåéïöèãà (Í³ìå÷-
÷èíà) Áóðêãàðäà Þíãà

Ñâî¿ â³òàëüí³ òåëåãðàìè íàä³-
ñëàëè òàêîæ äèïëîìàòè÷í³
ïðåäñòàâíèöòâà çàêîðäîííèõ
äåðæàâ â Óêðà¿í³:

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Òóðå÷÷èíà â
Óêðà¿í³ Åðäîãàí ²øäæàí

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí â
Óêðà¿í³ Àìàíãåëüä³ Æóìàáàºâ

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü â
Óêðà¿í³ Âàëåíòèí Âåëè÷êî

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè â
Óêðà¿í³ Õàðàìïîñ Ä³ì³òð³ó

Ïîâíîâàæíèé Ì³í³ñòð, Òèì÷à-
ñîâèé ïîâ³ðåíèé ó ñïðàâàõ Ðåñ-
ïóáë³êè ²ðàê â Óêðà¿í³ Õàë³ä
Äæàñ³ì Àëü-Øàìàð³

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Àâñòð³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â
Óêðà¿í³ Ìàðêóñ Âóêåò³÷

Òîðãîâåëüíå ïðåäñòàâíèöòâî
Ðåñïóáë³êè Òàäæèêèñòàí â Óêðà¿í³ 

Ïî÷åñíèé Êîíñóë Éîðäàíñüêî-
ãî Õàøèì³òñüêîãî Êîðîë³âñòâà â
Óêðà¿í³ Ìóõàììåä Àáóðàæóõ

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Óãîðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â
Óêðà¿í³ Àíäðàø Áàðøîíü

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Äåðæàâè ²çðà¿ëü â Óêðà¿í³
3³íà Êàëàé-Êëàéòìàí

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Â’ºòíàì â
Óêðà¿í³ Íãóºí Âàí Òõàíü

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðåñïóáë³êè ²ðàí â Óêðà¿í³
Ñåºä Ìóñà Êóçåì³

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè â Óêðà¿í³ ×æîó Ë³

Àðõ³ºïèñêîï Àïîñòîëüñüêî¿
Íóíö³àòóðè â Óêðà¿í³ ²âàí Þðêî-
âè÷ 

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Êîðåÿ â Óêðà-
¿í³ Õî Ñóí ×üîë

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà â
Óêðà¿í³ Ñåðæ³ó Ñòàò³

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Àçåðáàéäæàíñüêî¿ Ðåñïóá-
ë³êè â Óêðà¿í³ Òàëÿë Àë³ºâ

Ïî÷åñíèé Êîíñóë Ðåñïóáë³êè
Ê³ïð â Óêðà¿í³ Þð³é Ãåòüìàíåíêî

Ïîñîëüñòâî Äåðæàâè Êóâåéò â
Óêðà¿í³ 

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë ²íä³¿ â Óêðà¿í³ Äåáàáðàòà
Ñàõà

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ â
Óêðà¿í³ Ä³ì³òàð Âëàä³ì³ðîâ

Ïîñîëüñòâî ²ñëàìñüêî¿ Ðåñïóá-
ë³êè Àôãàí³ñòàí â Óêðà¿í³

Ïî÷åñíèé Êîíñóë Ðåñïóáë³êè

Ãâàòåìàëà â Óêðà¿í³ Îëåêñ³é Ãîí-
÷àðîâ 

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìå-
ðèêè â Óêðà¿í³ Â³ëüÿì Òåéëîð

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â
Óêðà¿í³ Â³êòîð ×åðíîìèðä³í

Ïîñîëüñòâî Âåëèêî¿ Ñîö³àë³ñ-
òè÷íî¿ Íàðîäíî¿ Ë³â³éñüêî¿ Àðàá-
ñüêî¿ Äæàìàõèð³¿ â Óêðà¿í³

à òàêîæ äèïëîìàòè÷í³ ïðåä-
ñòàâíèöòâà Óêðà¿íè çà êîðäî-
íîì:

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Óêðà¿íè â Ãðåöüê³é Ðåñ-
ïóáë³ö³ Âàëåð³é Öèáóõ

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Óêðà¿íè â Óãîðñüê³é Ðåñ-
ïóáë³ö³ Äìèòðî Òêà÷

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Óêðà¿íè â Ðåñïóáë³ö³
Ïîëüùà Îëåêñàíäð Ìîöèê

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Óêðà¿íè â Àðãåíòèíñüê³é
Ðåñïóáë³ö³ Îëåêñàíäð Òàðàíåíêî 

à òàêîæ ç ì³æíàðîäíèõ îðãà-
í³çàö³é ñâî¿ ïðèâ³òàííÿ ïåðåäà-
ëè

Ãîëîâà “Íàò³â” Íàîì³ Áåí-Àì³,
êîëèøí³é Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâ-
íîâàæíèé Ïîñîë Äåðæàâè ²çðà-
¿ëü â Óêðà¿í³

На рочистом вечорі з поздоровленнями з’явився відомий тенор
Володимир Гриш о

Б ет троянд для Леоніда Черновець о о, в омпанії дире тора ліцею “Гранд” Володимира Співа овсь о о та народно о
х дожни а Івана Марч а, тримала начальни ГУ льт ри столиці Світлана Зоріна з чолові ом

Голова Фонд держмайна Валентина Семеню а тивно ділилася зі своїми співбесідни ами подробицями нещодавньої
відп ст и в Анталії

У своїй омпанії об оворювали повторне обрання Леоніда Черновець о о представни и дипломатичних відомств
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ªâðî-2012 — òåñò 
íà ºâðîïåéñüêó ³íòåãðàö³þ
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà”

Ìèõàéëî ØÏÀÐÈÊ, íà÷àëüíèê
ÃÓ êîìóíàëüíîãî ³ ãîòåëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà òóðèçìó:

— ªâðî-2012 — öå âåëèêèé
ñòðèáîê ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿
ãàëóç³ òà ãîòåëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Êèºâà. Çà òèìè âèìîãàìè,
ùî íà ñüîãîäí³ íàì âñòàíîâèëî
ÓªÔÀ, â ñòîëèö³ ïîòð³áíî çà-
áåçïå÷èòè äî ªâðî-2012, â ïåð-
øó ÷åðãó äëÿ ãîñòåé, ó÷àñíèê³â,
îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó: òðè-
ç³ðêîâèõ ãîòåë³â íà 400 íîìåð³â,
÷îòèðèç³ðêîâèõ — 4255 íîìåð³â,
³ ï’ÿòèç³ðêîâèõ — 3842 íîìåðà,
òîáòî âñüîãî — ìàéæå 8500 íî-
ìåð³â. Öå — îô³ö³éíî, íàãîëî-
øóþ íà öüîìó,— ïîòð³áíî çà-
áåçïå÷èòè çà âèìîãîþ ÓªÔÀ.
×èì ìè âîëîä³ºìî íà ñüîãîäí³:
661 íîìåð ó ï’ÿòèç³ðêîâèõ ³
1236 — ÷îòèðèç³ðêîâèõ íîìåð³â.
Âñüîãî º 1897 íîìåð³â íà ñüîãî-
äí³. Òîáòî, äëÿ òîãî, ùîá çàáåç-
ïå÷èòè, íàì ïîòð³áíî 6200 íî-
ìåð³â ïîáóäóâàòè. Ùî íèí³ áó-
äóþòü ó Êèºâ³? Íà ñüîãîäí³ â
ðîáîò³ — 38 ãîòåë³â ÷îòèðè- òà
ï’ÿòèç³ðêîâèõ, ìîâà ïðî òðèç³ð-
êîâ³ íå éäå, áî ìè ìîæåìî
ïðåäñòàâèòè ìàéæå 4000 íîìå-
ð³â, à çà âèìîãîþ íàì ïîòð³áíî
âñüîãî 400 íîìåð³â. Îñíîâíèé
êîíòðîëü ÓªÔÀ çà ÷îòèðè- òà
ï’ÿòèç³ðêîâèìè íîìåðàìè.

Ìè íàïðàöþâàëè ïðîãðàìó.
Õî÷ó ñêàçàòè, ùî íàâ³òü ÿêáè ³
íå áóëî ªâðî-2012, òî ó íàñ º
ïðîãðàìà ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿
ãàëóç³ òà ãîòåëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Êèºâà äî 2010 ðîêó. Â³äïî-
â³äíî äî ö³º¿ ïðîãðàìè, ïîòð³á-
íî áóëî á ïîáóäóâàòè (ðàí³øå
ìè ïëàíóâàëè) 12 ãîòåë³â ÷îòè-
ðèç³ðêîâèõ ³ 5 ãîòåë³â ï’ÿòèç³ð-
êîâèõ. À ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî
ñüîãîäí³ êàðäèíàëüíî çì³íèëà-
ñÿ ñèòóàö³ÿ, ìè, çâè÷àéíî, âíåñ-
ëè êîðåêòèâè. Àëå â ðîáîò³ âæå
áóëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ãîòåëü-
íå ãîñïîäàðñòâî ðîçâèâàëîñÿ,
òóðèñòè÷íà ãàëóçü òàêîæ â³äïî-
â³äíî äî ò³º¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè,
êîòðó çàòâåðäèëà ñåñ³ÿ Êè¿âðà-
äè. Òîìó äëÿ íàñ, ÿê ³ äëÿ ³í-
øèõ ì³ñò, öå íå áóëî íåâèçíà-
÷åí³ñòþ. Ìè ïðàöþâàëè, ³, ìà-
áóòü, ÿêáè çà ð³ê ïîòð³áíî áóëî
á öþ ïðîãðàìó ðîçðîáèòè, òî ìè
á ¿¿ ³ íå çðîáèëè, ³ ò³ çåìåëüí³
ä³ëÿíêè íå âèð³øèëè, ³ íå áóëî
á ò³º¿ ñèòóàö³¿, ÿêà íà ñüîãîäí³
º.

Íà ñüîãîäí³ â ðîçðîáö³ 38 ãî-
òåë³â ÷îòèðè- òà ï’ÿòèç³ðêîâèõ,
³ç íèõ — 12 ãîòåë³â óæå áóäó-
þòü, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä íèõ
âèä³ëèëè. Ùå 26 ïðîåêòóþòü àáî
âèð³øóþòü îñòàòî÷íî ïèòàííÿ ç

çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, àëå âî-
íè â ðîáîò³. Ç öèõ äâàäöÿòè
øåñòè ùå ó öüîìó ðîö³ ðîçïî÷-
íóòü áóäóâàòè 12. Ó íàñòóïíîìó
ðîö³ òåæ ïîáóäóþòü äâàíàäöÿòü.
Ó 2010 ðîö³ ïîáóäóþòü îäèí ãî-
òåëü. Öå ò³, êîòð³ ââåäóòü ó åêñ-
ïëóàòàö³þ ó 2011-ìó. ×àñòèíà
ãîòåë³â ïî÷íóòü ïðàöþâàòè ó
2008, 2009, 2010, 2011 ðîêàõ. Òî-
ìó ùî òàê³ âèìîãè. Ãîòåë³ íå
ï³çí³øå ãðóäíÿ ì³ñÿöÿ ïîâèíí³
áóòè âñ³ çàä³ÿí³ é óæå åêñïëóàòó-
âàòèñÿ. Êîëè ìè ïîáóäóºìî íî-
â³ ãîòåë³, òî ìàòèìåìî 9752 íî-
ìåðè, ç íèõ: 5595 ï’ÿòèç³ðêî-
âèõ — öå 15 ãîòåë³â, ³ 22 ãîòåë³
÷îòèðèç³ðêîâèõ — öå 4157 íîìå-
ð³â. ßêà ðîáîòà íà ñüîãîäí³ òðè-
âàº â ÊÌÄÀ òà ó íàøèõ ãîëîâ-
íèõ óïðàâë³ííÿõ: ìè îïðàöüî-
âóºìî âñ³ ö³ ïèòàííÿ ç ³íâåñòî-
ðàìè, ÿê³ áóäóþòü ãîòåë³, áî ¿õ
áóäóþòü ëèøå íà ³íâåñòèö³éí³
êîøòè. Í³ ç äåðæàâíîãî áþäæå-
òó, í³ ç ì³ñüêîãî ãðîø³ íå âèä³-
ëÿþòü. Íà ñüîãîäí³ óêëàëè 32
óãîäè âçàºìîðîçóì³ííÿ. ß ïðè-
í³ñ, ìîæó ïîêàçàòè, ì³æ ³íâåñ-
òîðàìè òà ÊÌÄÀ ¿õ ï³äïèñàâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ÊÌÄÀ Ãî-
ëóá÷åíêî Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíî-
âè÷ òà ³íâåñòîð. ² â ö³ëîìó, ÿê-
ùî âçÿòè òå, ùî ìè çàïëàíóâà-
ëè (9752 ïîáóäóâàòè + 1900 —
öå ò³ íîìåðè, ÿê³ º), òî âèéäå
äåñü ïðèáëèçíî 10800 íîìåð³â.
Òîáòî ìè ïëàíóºìî ïåðåá³ëü-
øåííÿ, ìàéæå íà 2500 íîìåð³â
á³ëüøå, í³æ òîãî âèìàãàº ÓªÔÀ.

Ãåîðã³é ÃË²ÍÑÜÊÈÉ, ãåíåðå-
àëüíèé äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âàâòî-
äîð”:

— Âè ìîæåòå ïîáà÷èòè, ùî
äåÿê³ ïðîåêòè âæå óñï³øíî ðå-
àë³çóþòü. ß õî÷ó ñêàçàòè ³ ïðî
áóëüâàð Ïåðîâà, ïðî ì³ñò ÷åðåç
ãàâàíü, äå ìè âæå ïóñòèëè îä-
íîñòîðîíí³é ðóõ. Çà ïëàíîì ó
íàñ ïóñòèòè òàì äâîñòîðîíí³é
ðóõ. Êð³ì òîãî, ìè ïëàíóºìî ðå-
êîíñòðóþâàòè Ïîøòîâó ïëîùó,
íà ÿê³é ÷àñòî âèíèêàþòü çàòî-
ðè, ïîáóäóâàòè òàì äâîð³âíåâó
ðîçâ’ÿçêó. Òàêîæ ïëàíóºìî ðîç-
ïî÷àòè â öüîìó ðîö³ áóä³âíèö-
òâî ðîçâ’ÿçêè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî “Äí³ïðî”. Ö³ ðåêîíñòðóêö³¿
äîïîìîæóòü çðîáèòè ðóõ êîì-
ôîðòí³øèì ³ âêëþ÷èòè âàæëè-
âó ìàã³ñòðàëü — Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêèé ìîñòîâèé ïåðå-
õ³ä. Öå íàø ñï³ëüíèé ïðîåêò ³ç
ìåòðîáóä³âöÿìè. Ìè çàäåêëàðó-
âàëè öå ³ äîòðèìóºìîñÿ òîãî,
ùîá ó 2011-ìó çäàòè éîãî â åêñ-
ïëóàòàö³þ. Äåÿê³ ôðàãìåíòè
öüîãî ïåðåõîäó ìè âæå çäàëè,

íàêðèëè ïðîã³ííèìè áóäîâàìè
îñíîâíå ðóñëî Äí³ïðà. Â öüîìó
ðîö³ çâåäåìî àðêó, ÿêà º îñíîâ-
íîþ áóäîâîþ öüîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó. Ùîäî ³íøèõ îá’ºêò³â,
òî öå Ìîñêîâñüêà ïëîùà, äå ö³-
ëîäîáîâî ïðàöþþòü. Óæå â íà-
ñòóïíîìó ðîö³ (â ïåðøîìó ï³â-
ð³÷÷³) çàâåðøèìî áóä³âíèöòâî
åñòàêàäè ³ çàê³í÷èìî áóä³âíèö-
òâî â ö³ëîìó ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñ-
êîâñüê³é ïëîù³. Â öüîìó ðîö³
ðîçïî÷èíàºìî áóäóâàòè ðîçâ’ÿç-
êó íà Ëåí³íãðàäñüê³é ïëîù³.
Òàì òðèð³âíåâà ðîçâ’ÿçêà. Öüî-
ãî ðîêó ìè çðîáèìî çà¿çä íà
ïðîñïåêò Âîçç’ºäíàííÿ ç áîêó
âóëèö³ Øë³õòåðà, òîáòî, îìèíà-
þ÷è Ëåí³íãðàäñüêó ïëîùó,
òðàíñïîðò, ÿêèé ðóõàòèìåòüñÿ ç
Äàðíèö³, çìîæå ïîòðàïèòè íà
ì³ñò Ïàòîíà ³ ïðîñïåêò Âîçç’ºä-
íàííÿ. Îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ
îá’ºêò³â, ÿê³ ðîçïî÷èíàºìî â
öüîìó ðîö³, öå çàâåðøåííÿ ïðî-
åêòóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîñ-
ïåêòó Áàæàíà, â’¿çä ç áîêó Áî-
ðèñïîëÿ, ùî äóæå âàæëèâî äëÿ
ªâðî-2012. Öå áóäå íîâèé ðå-
êîíñòðóéîâàíèé ïðîñïåêò, íà
ÿêîìó ïåðåäáà÷àºìî ðîçì³òèòè
âåëîñèïåäí³ äîð³æêè. Êð³ì òî-
ãî, çä³éñíþºìî ïðîåêòóâàííÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîñïåêòó Ïåðå-
ìîãè, ÿêèé ïðàêòè÷íî íå ðåêîí-
ñòðóþâàëè ç 1980 ðîêó, à â³í
ñïðàâä³ ïîòðåáóº ðåêîíñòðóêö³¿
çà ñó÷àñíèìè âèìîãàìè òà ïî-
êàçíèêàìè ïî ì³öíîñò³. Êð³ì
òîãî, äî ªâðî-2012 çïðîåêòóºìî
³ çðîáèìî ðåêîíñòðóêö³þ ïðîñ-
ïåêòó 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ.

Îëåêñàíäð ÎÕÎÒÍ²ÊÎÂ, çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Êè¿âñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíó ç ðîçâèòêó:

— Ïåðøå — öå ðîçâèòîê. Õî-
÷ó çàçíà÷èòè, ùî âàãîíè íàøèõ
ñòàíö³é áóäóòü îôîðìëåí³ ðåê-
ëàìîþ òà ³íôîðìàö³éíèìè äî-
â³äíèêàìè íå ëèøå óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ, à é àíãë³éñüêîþ ïëþñ
îôîðìëåííÿ ñòàíö³é á³æó÷èìè
ðÿäêàìè. Âñÿ öÿ àòðèáóòèêà
ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ òðàíñïîðò-
íî¿ ñèñòåìè ìåòðîïîë³òåíó áóäå
ââåäåíà ï³ä ºâðîïåéñüê³ ñòàí-
äàðòè. Öå âêðàé ïîòð³áíà óìî-
âà. ßêùî êàçàòè ïðî ñòðàòåã³÷-
í³ ïèòàííÿ, òî, ïî-ïåðøå, öå —
ðîçâèòîê ìåðåæ³ ìåòðîïîë³òåíó
â Êèºâ³, ïî-äðóãå,— éîãî åêñ-
ïëóàòàö³ÿ. ßêùî ìè ãîâîðèìî
ïðî ðîçâèòîê, òî íèí³øíÿ ìåðå-
æà — 60 êì, 46 ñòàíö³é, 3 ë³í³¿.
Çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ â 3 ì³ëü-
éîíè. Ìè ïîâèíí³ çá³ëüøèòè
äîâæèíó ìåòðîïîë³òåíó âäâ³÷³,
ùîá âèéòè íà ïåâíèé ð³âåíü

êîìôîðòó. Çâè÷àéíî, òóò ïåðåä-
áà÷àºìî áóä³âíèöòâî äðóãèõ âè-
õîä³â, îñê³ëüêè âîíè ïåðåâàíòà-
æåí³. Àëå ñòðàòåã³÷íèé íàïðÿ-
ìîê — öå Òðîºùèíà òà Ë³âîáå-
ðåæíà ç áóä³âíèöòâîì òðüîõ ë³-
í³é äëÿ ïåðåñàäîê. Òîä³ ìè çà-
áåðåìî ïàñàæèð³â ³ç öåíòðàëü-
íèõ ïåðåñàäêîâèõ âóçë³â. Íàé-
âàæëèâ³øå ñòðàòåã³÷íå çàâäàí-
íÿ — ïîáóäóâàòè ë³í³þ íà Òðî-
ºùèíó. Öå ìåãàïðîåêò, âåëè÷åç-
íå çàâäàííÿ, êîòðå ³ òåõí³÷íî, ³
òåõíîëîã³÷íî ìîæíà çä³éñíèòè,
àëå òóò ïîòð³áíî äîáðå ïîïðà-
öþâàòè âñ³ì ó÷àñíèêàì öüîãî
³íâåñòèö³éíîãî ïðîöåñó.

Êèðèëî ÊËÈÍ×ÈÊ, àêòèâ³ñò
ôàíêëóáó “Äèíàìî”:

— Äàâàéòå ïîãîâîðèìî ïðî ïî-
ãàíå. Îñü ïîãëÿíüòå: ìåòðî ó íàñ
ðîçâèâàþòü, äîðîãè ðîçâèâàþòü,
àëå æ ó íàñ º é ñòàä³îí, òà íå ðîç-
âèâàþòü ïèòàííÿ ùîäî íüîãî íó
í³ÿê. Óæå âáîë³âàëüíèêè ³ ì³òèí-
ãè, é ï³êåòè îðãàí³çîâóâàëè, íà-
â³òü äî Ïðåçèäåíòà äîõîäèëî. Â³í
òàì ùîñü âèð³øóâàâ, íàêàçóâàâ,
àëå âñå ÿê áóëî, òàê ³ çàëèøèëî-

ñÿ. Îñü âàì ïåðøå ïèòàííÿ, êîò-
ðå óæå çîâñ³ì íå òàêå ³ ÷óäîâå. Öå
ÿ ìàþ íà óâàç³ ñàìå êè¿âñüêèé
ñòàä³îí. Äí³ïðîïåòðîâñüê áóäóº,
Äîíåöüê òåæ, à îñü Êè¿â...

Íèí³ ìè äèâèìîñÿ ÷åìï³îíàò
ªâðîïè. ßê òàì âñå äîáðå îðãàí³-
çîâàíî, ÿê îðãàí³çîâàíî îõîðîíó
íà ñòàä³îíàõ, òàì íåìàº ì³ë³ö³¿,
òàì ëþäè ïðîôåñ³îíàëüíî öèì
çàéìàþòüñÿ. ß íàðàç³ íå ðîçïîâ³-
äàòèìó, ÿê ó íàñ ñêëàäàþòüñÿ
ñòîñóíêè ç ì³ë³ö³ºþ. Äîâîë³ äîâ-
ãèé ä³àëîã, ³ í³÷îãî õîðîøîãî òàì
íå áóäå. Ïðî ùî ÿ êàæó: ÷è ãîòî-
â³ íàø³ ì³ë³ö³îíåðè äî ï³âì³ëü-
éîííîãî íàïëèâó àðì³¿ òóðèñò³â?
ßê âîíè ç íèìè áóäóòü ñï³ëêóâà-
òèñÿ? ßêùî áóäóòü ñòþàðòè, òî
õòî ¿õ ãîòóâàòèìå? ² ÿê ¿õ ãîòóâà-
òèìóòü? Òîáòî öèì í³õòî íå ïå-
ðåéìàºòüñÿ, ³ í³õòî ïðî öå íå äó-
ìàº. ßêùî ìè íàâ³òü ³ âñòèãíåìî
ïåðåáóäóâàòè, òî çâ³äêè âçÿòè òèõ
æå ñòþàðò³â? ²ç ñ³ë íàáðàòè, òàê
âîíè í³÷îãî íå çðîáëÿòü. Íàøà ì³-
ë³ö³ÿ âæå äàâíî íå ñïðàâëÿºòüñÿ ç
áåçïåêîþ íà ñòàä³îíàõ. Óæå ïî-
íàä ð³ê íà äîìàøí³õ ìàò÷àõ “Äè-
íàìî” ïðèáðàâ “Áåðêóò”, ³ áåçïî-
ðÿäê³â íåìàº. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ³íâåñ-
òèö³¿ — öå äîáðå, àëå ùî ðîáèòè,
êîëè ïðè¿äóòü òóðèñòè ³ ïîáà÷àòü
â³äâåðòå õàìñòâî ç áîêó ì³ë³ö³¿?
Îñü öå ïèòàííÿ, êîòðå ïîòð³áíî
âèð³øóâàòè.

Ìîæíà ùå çà÷åïèòè ïèòàííÿ
Ïðîôåñ³îíàëüíî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³-
ãè. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ çàéìàºòüñÿ
ìàò÷àìè ïðîôåñ³îíàëüíèõ êî-
ìàíä. Òàì çàä³ÿíî áàãàòî ÷èíîâ-
íèê³â, àëå íèí³ óæå ïîâèííà áó-
òè ïðåì’ºð-ë³ãà. Äîêè ó íàñ ÏÔË
âãîð³, âîíè ïîñò³éíî êðè÷àòü, ùî
ëþáëÿòü óáîë³âàëüíèê³â, ùî ôóò-
áîë äëÿ âáîë³âàëüíèê³â, ³ òóò æå
¿ì í³ùî íå çàâàæàº ñòàâèòè ìàò÷
ó ðîáî÷èé äåíü ó äâ³ ãîäèíè äíÿ.
À âáîë³âàëüíèêè, ÿê õî÷åòå, òàê
³ âèêðó÷óéòåñÿ

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



Випуск №61 (494)
п’ятниця,  20 червня
2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

Про передачу громадянину Нестерову Борису
Олександровичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Сосновій, 8$а у Голосіївському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1177/4010 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 Íåñòåðîâó Áî-
ðèñó Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñîñ-
íîâ³é, 8-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Íåñòåðîâó Áî-
ðèñó Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ñîñíîâ³é, 8-à ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Íåñòåðîâó Áîðèñó Îëåê-
ñàíäðîâè÷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 Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ ïà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë

íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâ-
ë³íí³ 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 ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 14.08.2006 ¹ 19-6813, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 27.02.2006 ¹ 1238, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 14.02.2006 ¹ 071/04-4-19/483 òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
20.04.2007 ¹ 03-0115.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці 
Голембіовській Вірі Іванівні у приватну

власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва 

на вул. Луганській, 12 у Солом’янському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1180/4013 від 8 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é,
ùî ðåçåðâóþòüñÿ äëÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ íà ïåð³îä ï³ñëÿ 2010 ðîêó (òàáëèöÿ 17),
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,12 ãà âóë. Äåæ-
íºâà — âóë. Ñàâðàñîâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ãîëåìá³îâñüê³é Â³ð³ ²âàí³âí³ äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ëóãàíñüê³é, 12 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîëåìá³îâñüê³é
Â³ð³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,12 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëó-
ãàíñüê³é, 12 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Ãîëåìá³îâñüê³é Â³ð³ ²âà-
í³âí³:

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

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 31.01.2005 ¹ 19-547, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-

ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 02.06.2005 ¹ 06-6-
25/1093, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 21.04.2005 ¹ 2809,
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 20.01.2006 ¹ 92.

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

4.4. 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. 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 
Приходько Катерині Русланівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Енергетиків, 20$а у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1181/4014 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. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî
â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0056 ãà íà âóë.
Ñîëîì’ÿíñüê³é.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ïðèõîäüêî Êàòåðèí³ Ðóñëàí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Åíåðãåòèê³â, 20-à ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïðèïèíèòè ãðîìàäÿíèíó Ìîòîðèíó
Ðóñëàíó Ìèêîëàéîâè÷ó ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,0089 ãà,
ïåðåäàíîþ éîìó â³äïîâ³äíî äî ïîçèö³¿ 2
çíèçó (ñòîð. 24, ñòîâï÷èê 5) ïåðåë³êó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ãðîìà-
äÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ïî Çàë³çíè÷-
íîìó ðàéîíó, äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ
ïîñâ³ä÷åíå äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ â³ä 25 03 99 ¹ 72-3-00063 (çãîäà â³ä
17.11.2003, ïîñâ³ä÷åíà ïðèâàòíèì íîòàð³-
óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî
îêðóãó Çàâåðþõîþ C.O.), òà â³äíåñòè çàçíà-
÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïðèõîäüêî Êà-
òåðèí³ Ðóñëàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,03 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Åíåðãåòèê³â, 20-à
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òî-
ìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,0089 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíö³ Ïðèõîäüêî Êàòåðèí³ Ðóñ-
ëàí³âí³:

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

5.2. 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.

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

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.08.2004 ¹ 19-8015, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 25.10.2004 ¹ 08-8-
20/6258, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 11.10.2004 ¹ 7398,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò Êè¿â-
ãåíïëàí” â³ä 14.05.2004 ¹ 883, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
16.02.2005 ¹ 22-390/95.

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

6. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 2 çíèçó (ñòîð. 24, ñòîâï÷èê 5) Ïå-
ðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïåðåäàþòü-
ñÿ ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ïî Çà-
ë³çíè÷íîìó ðàéîíó, äîäàòêà äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.02.98 ¹ 65
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü”.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ìîòîðèíó Ðóñëàíó Ìè-
êîëàéîâè÷ó ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
25.03.99 ¹ 72-3-00063.

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

9. 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.

10. 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 земельної ділянки громадянці
Перистій Надії Олексіївні для ведення

індивідуального садівництва 
на вул. Маяковського, 6$а у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1182/4015 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ïåðèñò³é Íàä³¿ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ìàÿêîâñüêîãî, 6-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïåðèñò³é Íàä³¿
Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ìàÿêîâñüêîãî, 6-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïåðèñò³é Íàä³¿ Îëåêñ³¿â-
í³:

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

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 06.06.2006 ¹ 19-4583, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 22.04.2005 ¹ 06-6-
25/1688.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìî-
æå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó 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 
Бугаєнко Олександрі Кирилівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Котельникова, 45$б
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1183/4016 від 8 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121,141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 02.06.75
¹ 548/7 (ëèñò-çãîäà â³ä 17.01.2006 ¹ 039-
97/8), ïëîùåþ 0,07 ãà òà â³äíåñòè ¿¿ äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Áóãàºíêî Îëåêñàíäð³ Êèðèë³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà Êîòåëüíèêîâà, 45-á ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áóãàºíêî Îëåê-
ñàíäð³ Êèðèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà Êîòåëüíèêîâà, 45-á ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Ãðîìàäÿíö³ Áóãàºíêî Îëåêñàíäð³ Êè-
ðèë³âí³:

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

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

äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 08.06.2005 ¹ 67) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 16.08.2005 ¹ 19-6771, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.09.2005
¹ 6309, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
07.07.2005 ¹ 071/04-4-19/2799.

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

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 надання земельної ділянки Київській
дитячій музичній школі № 12 для будівництва,

експлуатації та обслуговування дитячої
музичної школи на просп. Свободи, 5 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1201/4034 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ç ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó ñóá’ºêòàì
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çàáóäîâó íà
çåìåëüíèõ àóêö³îíàõ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.10.2002
¹ 79/239 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäà-
æó íà çåìåëüíèõ àóêö³îíàõ”, ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,18 ãà íà âóë. Ìåæîâ³é, 
64-å ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüê³é äè-
òÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³ ¹ 12 äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äèòÿ÷î¿
ìóçè÷íî¿ øêîëè íà ïðîñï. Ñâîáîäè, 5 ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Íàäàòè Êè¿âñüê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é
øêîë³ ¹ 12, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,23 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äè-
òÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè íà ïðîñï. Ñâîáîäè,
5 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Êè¿âñüê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³
¹ 12:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì

ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 14.03.2007 ¹ 19-2213 òà â³ä 21.06.2007
¹ 09-6137, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëî-
ã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
15.09.2006 ¹ 06-6-25/4830 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 02.07.2007
¹ 03-0842.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/’431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди земельної
ділянки відкритому акціонерному товариству

“Київелектромонтаж” для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку

СМУ$4 на вул. Великій Житомирській, 38$б,
літ. В у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1202/4035 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення відкритого
акціонерного товариства “Київелектромонтаж” від 17.05.2006 № 380, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â ç 23.12.2006 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
22.12.2000 ¹ 91-6-00016, óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì
àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Êè¿âåëåêòðî-
ìîíòàæ” íà âóë. Âåëèê³é Æèòîìèðñüê³é,
38-á, ë³ò. Â ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 4 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03.02.2000
¹ 10/731 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê”.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âåëåêòðîìîíòàæ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.12.2000 ¹ 91-
6-00016.

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 розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 20.04.2006 № 07/1/1$100вих

на пункт 1 рішення Київської міської ради 
від 23.10.2003 № 121$18/994 “Про надання 

і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1234/4067 від 15 листопада 2007 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 20.04.2006 № 07/1/1�100вих на пункт 1 рі�
шення Київської міської ради від 23.10.2003 № 121�18/994 “Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею” та зважаючи на скарги громадян, керуючись статтею 26 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 22 Закону України “Про столицю України —
місто�герой Київ”, статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188 Господарського кодексу Укра�
їни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàäîâîëüíèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 20.04.2006

¹ 07/1/1-100âèõ íà ïóíêò 1 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 121-
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18/994 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Â³äì³íèòè ïóíêò 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 121-18/994
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

3. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè

ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè ïðîêóðàòó-
ð³ ì³ñòà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìàðñ-1” íàäàòè
çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.05.2004 ¹ 66-6-
00150.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки

Рішення Київської міської ради № 1203/4036 від 8 листопада 2007 року

Зважаючи на невиконання акціонерним товариством відкритого типу компанією “Д. І. Б.” умов догово�
ру оренди земельної ділянки від 11.04.2007 № 91�6�00647, часткову руйнацію будівлі дитячого дошкіль�
ного закладу № 183 без документів на право власності на будівлю та відповідної дозвільної документації,
враховуючи наказ Головного управління комунальної власності м. Києва від 20.01.2006 № 1�В, рішення
Шевченківської районної у місті Києві ради від 30.08.2007 № 290 “Про відновлення роботи дошкільного
навчального закладу № 183 у його приміщеннях по вул. Пушкінській, 33�а (літери А, Б, В)”, керуючись Зе�
мельним кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю
України — місто�герой Київ”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 33-à — 
37-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
òà àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì â³äêðèòîãî
òèïó êîìïàí³ºþ “Ä. ². Á.” íà ï³äñòàâ³ ð³-
øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä
05.02.2007 ïî ñïðàâ³ ¹ 28/129, çàðåºñòðî-
âàíèé Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ïðî ùî çðîáëåíî çàïèñ â³ä 11.04.2007
¹ 91-6-00647 ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿):

2.1. Çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ó ì. Êè-
ºâ³ ³ç çàÿâîþ ùîäî âèâåäåííÿ áóä³âåëüíî¿
òåõí³êè ç òåðèòîð³¿ äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 183 íà âóë. Ïóø-
ê³íñüê³é, 33-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà ïîäàííÿ
ïîçîâó äî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà â³äêðè-
òîãî òèïó êîìïàí³¿ “Ä. ². Á.” ïðî ñòÿãíåí-
íÿ çáèòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ÷àñòêîâèì ðóé-
íóâàííÿì êîðïóñó “À” äèòÿ÷îãî äîøê³ëü-
íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 183 íà âóë.

Ïóøê³íñüê³é, 33-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà 

2.3. Âèð³øèòè ðàçîì ³ç Øåâ÷åíê³âñüêîþ
ðàéîííîþ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ ïèòàííÿ ùîäî ðîçðîáëåííÿ
êîøòîðèñó âèòðàò, ïîòð³áíèõ äëÿ ïðîâå-
äåííÿ â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò ïðèì³ùåí-
íÿ äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó ¹ 183 íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 33-à ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî çàêëàäåí-
íÿ äî áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê êîø-
ò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ â³äíîâëåííÿ ïðèì³-
ùåííÿ äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó ¹ 183 íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 
33-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
ç ïîäàëüøîþ êîìïåíñàö³ºþ çà ðàõóíîê
çáèòê³â, ñòÿãíóòèõ ç àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà â³äêðèòîãî òèïó êîìïàí³¿ “Ä. ². Á.”
çà ÷àñòêîâå ðóéíóâàííÿ êîðïóñó “À” äè-
òÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
¹ 183 íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 33-à ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Центру соціальної адаптації 
для жінок, які не мають визначеного місця

проживання, земельної ділянки 
для реконструкції, будівництва,

обслуговування 
та експлуатації будівель і споруд центру 

на вул. Миколи Юнкерова, 37 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1204/4037 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Öåíòðó
ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ äëÿ æ³íîê, ÿê³ íå ìà-
þòü âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä öåí-
òðó íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 37 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Öåíòðó ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿
äëÿ æ³íîê, ÿê³ íå ìàþòü âèçíà÷åíîãî ì³ñ-
öÿ ïðîæèâàííÿ, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,65 ãà
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, îáñëóãî-
âóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
öåíòðó íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 37 â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
24.06.58 ¹ 1056 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà äè-
òÿ÷èì ñàíàòîð³ºì “Çîðüêà” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òà äîçâ³ë íà ïîáóäîâó ¿äàëüí³”, ó
çâ’ÿçêó ç çàêð³ïëåííÿì ìàéíà íà ïðàâ³ îïå-
ðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ (ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä

03.04.2001 ¹ 626, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà-
÷³ â³ä 03.04.2001 ¹ 1).

3. Öåíòðó ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ äëÿ æ³-
íîê, ÿê³ íå ìàþòü âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.06.2005 ¹ 19-5221, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.06.2005 ¹ 071/04-4-
19/2124, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè,
ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 01.02.2005 ¹ 001-09/397, Äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 16.01.2006 ¹ 22-57/35.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 26.04.2005
¹ 101) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
24.06.58 ¹ 1056 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà äè-
òÿ÷èì ñàíàòîð³ºì “Çîðüêà” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òà äîçâ³ë íà ïîáóäîâó ¿äàëüí³”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесения змін до рішення Київської
міської ради від 28.09.06 № 21/78 

“Про надання дозволу комунальному
підприємству “Київпастранс” на передачу 

в заставу майна територіальної громади 
м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1209/4042 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статей 572, 576 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 4, 11 Закону України “Про заставу” та з метою приведення у
відповідність до технічної документації переліку об’єктів комунальної власності міста Києва, які передаю�
ться в заставу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.09.06 ¹ 21/78 “Ïðî íàäàííÿ
äîçâîëó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè-
¿âïàñòðàíñ” íà ïåðåäà÷ó â çàñòàâó ìàéíà

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà” òàê³ çì³-
íè:

— ïîçèö³þ 23 äîäàòêà äî ð³øåííÿ âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

23. Áóä³âëÿ ãîëîâíîãî êîðïóñó: àäì³í³ñòðàòèâíà
òà âèðîáíè÷à ÷àñòèíà

âóë. Ïîëÿðíà, 20 (ë³ò. 3, È)

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про визначення необхідності розробки 
та затвердження Київської міської програми
“Моніторинг зелених насаджень в м. Києві”

Рішення Київської міської ради № 1212/4045 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, розділу 14 Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України, затверджених нака�
зом Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комунального господарства України 10.04.06 № 105,
з метою подальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ââàæàòè íåîáõ³äíèì ðîçðîáêó òà çà-
òâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
“Ìîí³òîðèíã çåëåíèõ íàñàäæåíü â ì. Êè-
ºâ³”.

2. Óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèñòóïè-
òè çàìîâíèêîì íà ðîçðîáêó ïðîåêòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Ìîí³òîðèíã çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü â ì. Êèºâ³”.

3. Çàìîâíèêó ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
âèçíà÷èòè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ
ïðîöåäóð ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ
äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ. 

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè
ôîðìóâàíí³ ïðîåêòó áþäæåòó ì. Êèºâà íà
2008 òà íàñòóïí³ ðîêè ïåðåäáà÷àòè âèäàò-
êè íà ðîçðîáêó òà âèêîíàííÿ çàõîä³â Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Ìîí³òîðèíã çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü â ì. Êèºâ³”.

5. “Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ
â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

6. 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 створення тимчасової 
контрольної комісії Київської міської ради 

з перевірки виконання робіт щодо створення
автоматизованих систем керування дорожнім

рухом, диспетчерського управління 
пасажирським транспортом, оплати проїзду 

з застосуванням електронних карток єдиного
зразка у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 1213/4046 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 Регламен�
ту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, та з метою контролю
за виконанням заходів з реалізації Програми розвитку автоматизованих систем управління транспортом
м. Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ) на 2007—2009 роки, затвердженої рішенням Київради від 19.12.06 № 291�
1/348, та Програми побудови автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транс�
порті з урахуванням громадян пільгових категорій “Соціально�транспортна картка киянина”, затвердже�
ної рішенням Київради від 21.12.06 № 516/573, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïåðåâ³ð-

êè âèêîíàííÿ ðîá³ò ùîäî ñòâîðåííÿ àâ-
òîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì êåðóâàííÿ äîðîæ-
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í³ì ðóõîì, äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ
ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì, îïëàòè ïðî-
¿çäó ç çàñòîñóâàííÿì åëåêòðîííèõ êàðòîê
ºäèíîãî çðàçêà ó ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Çàòâåðäèòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òèì-
÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïåðåâ³ðêè âèêîíàííÿ ðî-
á³ò ùîäî ñòâîðåííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ
ñèñòåì êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì, äèñ-
ïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ ïàñàæèðñüêèì
òðàíñïîðòîì, îïëàòè ïðî¿çäó ç çàñòîñó-
âàííÿì åëåêòðîííèõ êàðòîê ºäèíîãî
çðàçêà ó ì³ñò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèçíà÷èòè, ùî çàâäàííÿì òèì÷àñî-
âî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿, óòâîðåíî¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, º:

— ïåðåâ³ðêà âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ðå-
àë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ïîáóäîâè àâòîìàòèçî-
âàíî¿ ñèñòåìè îïëàòè ïðî¿çäó â ì³ñüêî-
ìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ ç óðàõó-
âàííÿì ãðîìàäÿí ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é
“Ñîö³àëüíî-òðàíñïîðòíà êàðòêà êèÿíè-
íà”, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
21.12.06 ¹ 516/573;

— ïåðåâ³ðêà âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ðå-
àë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó àâòîìàòèçî-
âàíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì ì.
Êèºâà ÀÑÓÒ (ÀÑÊÄÐ, ÀÑÄÓ) íà 2007-
2009 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 19.12.06 ¹ 291-1/348;

— ïåðåâ³ðêà ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñöåâîìó áþ-
äæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà ðåàë³çàö³þ çàçíà-
÷åíèõ çàõîä³â.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
ó äâîòèæíåâèé òåðì³í íàäàòè êîì³ñ³¿, óò-
âîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ, âñþ ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä âèêî-
íàííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì óïðàâë³í-
íÿ òðàíñïîðòîì ì. Êèºâà ÀÑÓÒ
(ÀÑÊÄÐ, ÀÑÄÓ) íà 2007-2009 ðîêè, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
19.12.06 ¹ 291-1/348, òà Ïðîãðàìè ïî-
áóäîâè àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îïëàòè
ïðî¿çäó â ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó
òðàíñïîðò³ ç óðàõóâàííÿì ãðîìàäÿí ï³ëü-
ãîâèõ êàòåãîð³é “Ñîö³àëüíî-òðàíñïîðò-
íà êàðòêà êèÿíèíà”, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 516/573, ó
÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðîåêòóâàííÿ òà
çàïðîâàäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëî-
ã³é íà òðàíñïîðò³.

5. Òèì÷àñîâ³é êîíòðîëüí³é êîì³ñ³¿, óò-
âîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ðîáîòè ïî-
äàòè ïðîïîçèö³¿ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³.

6. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè çä³éñíþâàòè
ïðàâîâå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåç-
ïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëü-
íî¿ êîì³ñ³¿, óòâîðåíî¿ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 1213/4046 
від 15 листопада 2007 року

Склад
Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з перевірки

виконання робіт щодо створення автоматизованих систем керування
дорожнім рухом, диспетчерського управління пасажирським 

транспортом, оплати проїзду з застосуванням електронних карток 
єдиного зразка у місті Києві

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

№ з/п Фра ція, р па Кандидати для в лючення до с лад
тимчасової онтрольної омісії

1. Деп татсь а фра ція "Партія ре іонів" Салій Іван Михайлович
( олова онтрольної омісії)

2. Деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Іванов Петро Федорович
(член онтрольної омісії)

3. Деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о" Давидов Оле сандр Ми олайович
(член онтрольної омісії)

4. Деп татсь а фра ція "Бло Віталія Клич а" Дов ий Ві тор Оле сандрович
(член онтрольної омісії)

5. Деп татсь а фра ція "Бло "Наша У раїна" Ш іря Зорян Несторович
(член онтрольної омісії)

6. Деп татсь а фра ція "Громадсь ий а тив
Києва"

Пабат Оле сандр Ві торович
(член онтрольної омісії)

7. Деп татсь а фра ція "Народна партія" Петрен о Володимир Іванович
(член онтрольної омісії)

8. Деп татсь а фра ція "Київсь а місь а
ор анізація Соціалістичної партії У раїни”

Степанов Михайло Володимирович
(член онтрольної омісії)

9. Деп татсь а р па "Столичні реформи" Ламб ць ий Ми ола Михайлович
(член онтрольної омісії)

10. Деп татсь а фра ція "Демо ратичний Київ" Драпій Оле сандр Фелі сович
(член онтрольної омісії)

11. Деп татсь а р па "Єдність" Манж ра Ві тор Гри орович
(член онтрольної омісії)

Про передачу 10 % відрахувань 
загальної площі мансардного 

та атикового поверху у житловому будинку 
на вул. Володимирській, 4 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1214/4047 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 41 рішення Київради від 18.12.03 № 267/1142
“Про бюджет міста Києва на 2004 рік”, підпункту 3.7 пункту 3 рішення Київради від 23.12.04 № 929/2339
“Про передачу земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку “Крит” для рекон�
струкції, експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Володимирській, 4 у Шевченківському
районі м. Києва”, враховуючи звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Крит” від
24.09.07 № 044/98�3601, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíîãî áóäèíêó “Êðèò” ïåðåäàòè Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
10 % â³äðàõóâàíü çàãàëüíî¿ ïëîù³ çáóäî-
âàíèõ ìàíñàðäíîãî òà àòèêîâîãî ïîâåðõ³â,
à ñàìå: 190,21 êâ. ì ó æèòëîâîìó áóäèíêó

íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 4 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, êâàðòèðè â ³íøèõ
æèòëîâèõ áóäèíêàõ àáî êîìïåíñóâàòè
êîøòàìè.

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðèíêîâà âàðò³ñòü çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ
çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, íå ìî-
æå áóòè íèæ÷å ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ êâàðòèð,
ðîçòàøîâàíèõ íà ìàíñàðäíîìó òà àòèêî-
âîìó ïîâåðõàõ, çáóäîâàíèõ ó áóäèíêó íà

âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 4 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³, âèõîäÿ÷è ç ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ 1
êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð, âèçíà÷åíî¿
åêñïåðòíèì øëÿõîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження детального 
плану території 11$го мікрорайону 

Позняки$Західні 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1218/4051 від 15 листопада 2007 року

На виконання вимог статей 10, 13 Закону України “Про планування та забудову територій”, рішення Ки�
ївської міської ради від 15.04.2004 № 158/1368 “Про затвердження Програми розроблення містобудівної
документації в м. Києві на період 2004—2006 pp.” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòî-
ð³¿ 11-ãî ì³êðîðàéîíó Ïîçíÿêè-Çàõ³äí³ ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³ä-
íî äî îñíîâíèõ ïîëîæåíü òà òåõí³êî-åêî-
íîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ùî äîäàþòüñÿ, ÿê
îñíîâó ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ôóíê-
ö³îíàëüíîãî çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿, ðîçòà-
øóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã,
ãðàíè÷íî¿ ïîâåðõîâîñò³ òà ù³ëüíîñò³ çà-
áóäîâè, ïîäàëüøîãî ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ òà ïðèé-

íÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â
ì³ñòîáóäóâàííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розірвання договору на право 
тимчасового довгострокового 

користування землею та договору 
про поновлення договору оренди земельної

ділянки, укладених 
з Інститутом нейрохірургії ім. Академіка 

А. П. Ромоданова Академії медичних наук
України для будівництва житлового будинку 

та підземного гаража з надбудовою 
архітектурно$планувальних майстерень 

на вул. Степана Руданського, 4$6 
у Шевченківському районі м. Києва 

(від 16.02.99 № 91$5$00052, від 09.06.2005
№ 91$6$00448)

Рішення Київської міської ради № 1219/4052 від 15 листопада 2007 року

Розглянувши звернення Інституту нейрохірургії ім. Академіка А. П. Ромоданова Академії медичних на�
ук України від 05.09.2006 № 894, у зв’язку з передачею житлового будинку на баланс товариства з обме�
женою відповідальністю “Новобудова” та керуючись статтею 31 Закону України “Про оренду землі”, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ òà äîãîâ³ð ïðî ïî-
íîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè (â³ä 16.02.99 ¹ 91-5-00052, â³ä
09.06.2005 ¹ 91-6-00448), óêëàäåí³ ç ²í-
ñòèòóòîì íåéðîõ³ðóðã³¿ ³ì. Àêàäåì³êà 
À. Ï. Ðîìîäàíîâà Àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íà-
óê Óêðà¿íè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó òà ï³äçåìíîãî ãàðàæà ç íàäáóäî-
âîþ àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíèõ ìàéñòå-
ðåíü íà âóë. Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, 4-6 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà
ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.02.98
¹ 439 “Ïðî îôîðìëåííÿ ²íñòèòóòó íåé-
ðîõ³ðóðã³¿ ³ì. Àêàäåì³êà À. Ï. Ðîìîäàíî-
âà Àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
äëÿ áóä³âíèöòâà æèëîãî áóäèíêó òà ï³ä-
çåìíîãî ãàðàæà ç íàäáóäîâîþ àðõ³òåêòóð-
íî-ïëàíóâàëüíèõ ìàéñòåðåíü íà âóë.
Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, 4-6 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³” òà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.09.2004 ¹ 535/1945
“Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ²íñòèòóòó íåéðîõ³ðóðã³¿
³ì. Àêàäåì³êà À. Ï. Ðîìîäàíîâà Àêàäå-
ì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè íà âóë. Ñòå-
ïàíà Ðóäàíñüêîãî, 4-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” (ëèñò-çãîäà â³ä
05.09.2006 ¹ 894).

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.02.98

¹ 439 “Ïðî îôîðìëåííÿ ²íñòèòóòó íåé-
ðîõ³ðóðã³¿ ³ì. Àêàäåì³êà À. Ï. Ðîìîäàíî-
âà Àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
äëÿ áóä³âíèöòâà æèëîãî áóäèíêó òà ï³ä-
çåìíîãî ãàðàæà ç íàäáóäîâîþ àðõ³òåêòóð-
íî-ïëàíóâàëüíèõ ìàéñòåðåíü íà âóë.
Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, 4-6 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³” ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 30.09.2004 ¹ 535/1945 “Ïðî
ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ²íñòèòóòó íåéðîõ³ðóðã³¿ ³ì. Àêà-
äåì³êà À. Ï. Ðîìîäàíîâà Àêàäåì³¿ ìå-
äè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè íà âóë. Ñòåïàíà Ðó-
äàíñüêîãî, 4-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” òà â³ä 31.03.2005 ¹ 199/2774
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 30.09.2004 ¹ 535/1945 “Ïðî ïî-
íîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ²íñòèòóòó íåéðîõ³ðóðã³¿ ³ì. Àêà-
äåì³êà À. Ï. Ðîìîäàíîâà Àêàäåì³¿ ìå-
äè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè íà âóë. Ñòåïàíà Ðó-
äàíñüêîãî, 4-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà”.

3. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,9665 ãà
íà âóë. Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, 4-6 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äíåñòè
äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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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

Рі
ве

нь
По

са
да

Назва підприємства
Контакт-

ний 
телефон

Кількість вакансій по районах

Го
ло

сії
вс

ьк
ий

Да
рн

иц
ьк

ий
Де

сн
ян

сь
ки

й
Об

ол
он

сь
ки

й
Пе

че
рс

ьк
ий

По
діл

ьс
ьк

ий
Св

ят
ош

ин
сь

ки
й

Со
ло

м’
ян

сь
ки

й
Ш

ев
че

нк
івс

ьк
ий

Вс
ьо

го

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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Ôàñ ïðîòè ðàêó

Ó Ï³âäåíí³é Êîðå¿ êëîíóâàëè ñîáàêó, ÿêà
âèíþõóº ðàêîâ³ ïóõëèíè. ×îòèðüîõ öóöåíÿò
îòðèìàëè ç êë³òèí øê³ðè ÷îðíîãî ëàáðàäîðà
ðåòðèâåðà Ìåð³í. Ìåð³í âèçíàíà àñîì ó ñâ³-
ò³ ç ä³àãíîñòèêè ðàêîâèõ ïóõëèí. Òà ìàòè ïî-
òîìñòâà âîíà íå ìîæå — ÷åðåç õâîðîáó ñòà-
ëà áåçïë³äíîþ. Òîæ ¿¿ âèð³øèëè êëîíóâàòè.

Êëîíîâàíèõ öóöåíÿò â³äïðàâëÿòü ó ßïî-
í³þ — íàâ÷àòè âèíþõóâàòè çëîÿê³ñí³ ïóõëè-
íè. Äâîõ ³ç öóöåíÿò ïëàíóþòü ïðîäàòè. Îð³-
ºíòîâíà âàðò³ñòü îäíîãî — 500 ìëí êîðåé-
ñüêèõ âîí

Ê³øêà — äðóã ëþäèíè
Àìåðèêàíñüêà â³äïîâ³äü ÿïîíöÿì: ê³øêà,

ÿêà íå âèêëèêàº àëåðã³þ ó ëþäèíè. Òàêó âäà-
ëîñÿ âèâåñòè òàìòåøí³ì â÷åíèì. Íà àíòè-
àëåðãåííèõ êîò³â óæå íàä³éøëî ê³ëüêà ñî-
òåíü çàÿâîê ³ç ÑØÀ, Êàíàäè, Øâåö³¿, Ôðàí-
ö³¿ é Øâåéöàð³¿. Êîøåíÿ âæå ïðèäáàâ äëÿ
ñâî¿õ ä³òåé ãåíäèðåêòîð êîìïàí³¿ ìåäè÷íèõ
òåõíîëîã³é ó Ôëîðèä³. Éîãî âàðò³ñòü — 7,5
òèñ. ôóíò³â

Îñåëåäåöü äëÿ ñåðäå÷íèê³â
Îñåëåäåöü çìåíøóº ðèçèê õâîðîá ñåðöÿ ³

ñóäèí — ä³éøëà âèñíîâêó ñï³âðîá³òíèê êà-
ôåäðè á³îòåõí³êè Ãåòåáîðçüêîãî òåõíîëîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ×àëüìåðñà Õåëåí
Ë³íäêâ³ñò (Øâåö³ÿ). Âîíà äîñë³äèëà, ùî îñå-
ëåäåöü çá³ëüøóº âì³ñò â îðãàí³çì³ òàê çâàíî-
ãî “õîðîøîãî õîëåñòåðèíó”, ÿêèé ³ñòîòíî
çíèæóº ðèçèê àòåðîñêëåðîçó ³ ñåðöåâî-ñó-
äèííèõ çàõâîðþâàíü. Êð³ì òîãî, îñåëåäöåâèé
æèð çìåíøóº ðîçì³ð æèðîâèõ êë³òèí, ùî
ñïðèÿº çíèæåííþ ðèçèêó âèíèêíåííÿ ä³à-
áåòó äðóãîãî òèïó

Ïëàñòèð â³ä ïîíîñó
Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ âèíàéøëè ïëàñòèð,

ÿêèé ïîçáàâëÿº øëóíêîâèõ ðîçëàä³â. Â³í
ïðîñÿêíóòèé îñîáëèâèì ðîç÷èíîì ³ç òîêñè-
íàìè, ÿê³ âèðîáëÿþòü øëóíêîâ³ áàêòåð³¿. Ç
ïëàñòèðó ðå÷îâèíà ïîòðàïëÿº â îðãàí³çì ³
äîïîìàãàº ñïðàâèòèñÿ ç íåäóãîþ. Ïëàñòèð
óæå ïåðåâ³ðèëè íà àìåðèêàíöÿõ: ó 75% ë³êó-
âàííÿ åôåêòèâíå

Ðàä³àö³¿ — çåëåíå ñâ³òëî
Àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê Äîí Ëàê³

ñòâåðäæóº, ùî ðàä³àö³ÿ êîðèñíà äëÿ ëþäè-
íè — ùîïðàâäà, ó ìàëèõ äîçàõ. Âîíà çìåí-
øóº ÷àñòîòó ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü,
ê³ëüê³ñòü çàõâîðþâàíü íà ðàê ó ìîëîä³ é
çá³ëüøóº ñåðåäíþ òðèâàë³ñòü æèòòÿ. Çà ñëî-
âàìè äîñë³äíèêà, ëþäèíà ó ïðîöåñ³ åâîëþ-
ö³¿ ïðèñòîñóâàëàñÿ äî ïåâíîãî ð³âíÿ ðàä³-
àö³¿, à ¿¿ íåñòà÷à ìîæå íàâ³òü íåãàòèâíî
âïëèâàòè íà çäîðîâ’ÿ

Îâî÷³ â çàêîí³
Ê³ëüê³ñòü í³òðàò³â ó ïðîäóêö³¿ êè¿âñüêèõ ìàãàçèí³â 
ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿþòü

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У столиці овочево-фр товий
б м. О ір и-помідори та череш-
ні-пол ниці нині монополісти на
прилав ах ма азинів, рин ів та
стихійних базарчи ах. Ось-ось
під ть перси и, а там і ав ни.
Разом із збільшенням асорти-
мент по пці починають пере-
бирати: звід и все те та чи не
напхане нітратами? "Хрещати "
спроб вав з'яс вати, чо о варті
столиці свіжі овочі, я оди і

фр ти та я б ти, оли з'їв
щось не те.

“Â ÿêó ö³íó ïîëóíèöÿ?” — ö³êàâëþñÿ
ó ò³òêè, ÿêà òîðãóº á³ëÿ ìåòðî. “Áåðè,
íåäîðîãî, öå ñâîÿ”,— ïðèïðîøóº òà, àæ
ïðèòàíöüîâóº. Íåäîðîãî — öå 20 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. ² òîðã³âëÿ ó ò³òîíüêè éäå
àáèÿê: ïåðåõîæ³ ïðîõîäÿòü ïîâç ³ ï³ðíà-
þòü ó ñóïåðìàðêåò. ×è òî ö³íà “êóñàºòü-
ñÿ”, ÷è, ìîæå, â³ä ãð³õà ïîäàë³: õòî çíà,
ùî òî çà ïîëóíèöÿ. Ìîæå, ïåðåíàñè÷å-
íà í³òðàòàìè?

Îäðàçó îáìîâèìîñÿ: í³òðàòè â³ä ïðèðî-
äè º ó âñ³õ îâî÷àõ, ÿãîäàõ òà ôðóêòàõ. Âî-
íè áóëè é áóäóòü, íàâ³òü êîëè ïîâí³ñòþ
â³äìîâèòèñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ äîáðèâ. Õî÷à,
êîëè ç äîáðèâàìè íåíàðîêîì “ïåðåáîð-
ùèòè” ÷è íàâìèñíå ñòèìóëþâàòè íèìè
îâî÷³ é ôðóêòè, òî ìîæíà é îòðó¿òèñÿ.
Í³òðàòè òàêîæ çìåíøóþòü âì³ñò â³òàì³-
í³â ó ¿æ³, âïëèâàþòü ³ íà îáì³í ðå÷îâèí.
ßêùî æ âîíè äîñèòü äîâãî “àòàêóþòü”
îðãàí³çì (íàâ³òü ó íåâåëèêèõ äîçàõ), òî
çá³ëüøóºòüñÿ ùèòîïîä³áíà çàëîçà. Ñàìå
òîìó í³òðàòè é çàæèëè íåäîáðî¿ ñëàâè.

Ñòîëè÷íà ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ çàïåâíÿº,
ùî êóïóâàòè îâî÷³ òà ôðóêòè ó îô³ö³é-
í³é òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ (ìàãàçèíàõ, ñó-
ïåðìàðêåòàõ, îáëàäíàíèõ ðèíêàõ) ìîæ-
íà — ÿê íàø³ ð³äí³, òàê ³ çàâåçåí³ “ç-çà
ãîðáà”. ¯õ ïåðåâ³ðÿþòü. ßê ïîâ³äîìèëè
“Õðåùàòèê”, öüîãî ðîêó ñïåö³àë³ñòè ÑÅÑ
âæå â³ä³áðàëè ìàéæå 150 ïðîá ôðóêò³â-
îâî÷³â, àáè äîñë³äèòè ¿õ íà âì³ñò çàëèø-
êîâî¿ ê³ëüêîñò³ í³òðàò³â. ² â³äõèëåíü íå
âèÿâèëè.

Îô³ö³éíà òîðã³âëÿ ïðèâàáëèâà ùå é
òèì, ùî â ðàç³ ñóìí³â³â ó ïðîäàâöÿ ìîæ-
íà âèìàãàòè ñåðòèô³êàò ÿêîñò³ íà òîé ÷è
òîé îâî÷ (ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ òàêîæ ïåðå-
â³ðÿº ó ïðîäàâö³â ïîñâ³ä÷åííÿ, âèñíîâ-
êè äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿

åêñïåðòèçè òîùî). Êîëè æ âèíèêàþòü
ÿê³ñü íåãàðàçäè, ïîêóïåöü ìîæå ïîäàòè
â ñóä.

Âîäíî÷àñ, çàñòåð³ãàþòü ó ÑÅÑ, ùî
áóäü-ÿêèé ïðîäóêò ç³ “ñòèõ³éíîþ” ðåïó-
òàö³ºþ, ÿê³ ðåàë³çóþòü ïðèâàòí³ îñîáè
áåç ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, ïîòåíö³éíî
íåáåçïå÷íèé. Òîáòî, êóïóþ÷è îã³ðêè ÷è
÷åðåøí³ ç ðóê, âè çàâæäè ðèçèêóºòå ñâî-
¿ì çäîðîâ’ÿì.

Ãîëîâíèé òîêñèêîëîã Êèºâà Ñåðã³é Íå-
äàøê³âñüêèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
îòðóºííÿ í³òðàòàìè çàçâè÷àé íåòÿæê³.
Ïðèì³ðîì, í³ öüîãî, àí³ ìèíóëîãî ðîêó â
òîêñèêîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ Ë³êàðí³
“øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè” ïîòåðï³-
ëèõ, ÿê³ îòðó¿ëèñÿ, ñêóøòóâàâøè íåÿê³ñ-
íèõ ïîì³äîð³â ÷è ïåðñèê³â, íå áóëî. Òà é
çàãàëîì îäèí-äâà âèïàäêè òàêèõ îòðóºíü
íà ð³ê — íîðìà.

Öå, êàæå ë³êàð, ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî
ïîäåêîëè ëþäè íå ï³äîçðþþòü, ùî âè-
íîþ íåäóãè º í³òðàòè, àáî ïîâ’ÿçóþòü íó-
äîòó ÷è áëþâàííÿ ³ç çàãîñòðåííÿì õðî-
í³÷íèõ õâîðîá. ² êîëè ïåðåá³ã îòðóºííÿ

íå íàäòî òÿæêèé, ïàö³ºíòè íå çâåðòàþ-
òüñÿ ïî ìåäè÷íó äîïîìîãó, à ë³êóþòüñÿ
âäîìà.

Òà âñå æ òàêè îòðóºííÿ í³òðàòàìè ìîæ-
íà ³äåíòèô³êóâàòè. Íàéïîì³òí³ø³ ñèìï-
òîìè — ïîñèí³ííÿ ãóá òà í³ãò³â. Ó ðàç³ ïî-
ã³ðøåííÿ ñòàíó øê³ðà òàêîæ íàáóâàº ñè-
íþøíîãî â³äò³íêó, ïðèñêîðþºòüñÿ ñåð-
öåáèòòÿ, ç’ÿâëÿþòüñÿ ãîëîâíèé á³ëü, â³ä-
÷óòòÿ ïóëüñàö³¿ ó ñêðîíÿõ.

Ïåðøà äîïîìîãà ïðè îòðóºíí³ í³òðà-
òàìè òàêà: ïåðåäóñ³ì òðåáà âèâåñòè òîê-
ñèíè ç øëóíêà. Äëÿ öüîãî âëàøòîâóþòü
ïðîìèâàííÿ òàê çâàíèì ðåñòîðàííèì
ìåòîäîì: âèïèòè 1,5-2 ë³òðà âîäè é âè-
êëèêàòè áëþâàííÿ. ² ïðèéíÿòè àêòèâî-
âàíå âóã³ëëÿ ç ðîçðàõóíêó 1-2 ã íà 1 êã
ìàñè ò³ëà. Ìàéòå íà óâàç³, ñàìå ó òàê³é
ê³ëüêîñò³: 2-3 òàáëåòêè íå äîïîìîæóòü.
Âóã³ëëÿ áàæàíî ïîäð³áíèòè, ðîçì³øàòè,
ùîá óòâîðèëàñÿ ñóñïåíç³ÿ, é âèïèòè.
Ìîæíà âçÿòè ó àïòåö³ é ñïîðîøêîâàíå
àêòèâîâàíå âóã³ëëÿ. ßêùî æ ñòàí íå ïî-
ë³ïøóºòüñÿ, òðåáà çâåðíóòèñÿ äî ë³êà-
ð³â

Овочі та фр ти на иївсь их базарах ціл ом безпечні для здоров’я

— Кіль ість нітратів зменш ється в разі
ретельно о миття та чищення овочів на 10-
15%. Петр ш , ріп, салат ре оменд ють
вимоч вати дві одини перед споживанням.
У артоплі, мор ві, б ря ах, ап сті, я що
потримати їх один воді, вміст нітратів
зменшиться на 25—30%.

— У процесі варіння мор ви та б ря а ніт-
рати переходять вод в перші 30—40 хви-
лин. Картопля при цьом втрачає їх до 80%,
мор ва, ап ста— до 70%, б ря — до 40%.

— Перед при от ванням борщ варто
трохи проварити овочі невели ій іль ості
води, вод злити, налити свіжої, а вже піс-
ля цьо о ховарити.

— Аби зменшити вміст нітратів о ір ах,
помідорах та редисці, належить зрізати
м’я ш біля “хвости ів”.

— Я що полюбляєте свіжі салати та со-
и, не збері айте їх холодильни , бо над-
мірне охолодження та ож сприяє перетво-
ренню нітратів на нітрити, я і ще ш ідливі-
ші.

— Коли ви фанат вашеної, соленої чи
маринованої прод ції, пам’ятайте, що в
перші 3-4 доби овочах відб вається по-
силене перетворення нітратів на нітрити.
Тож свіжоза вашені ап ст , о ір и треба
проб вати діб через 10—15.

— Не їжте динях та ав нах нести лий
м’я ш біля ш рин и.

— Споживайте я омо а більше чорної
смородини, червоної та білої поріч и ( ви-
сячих плодах нітратів може й за алі не б -
ти), пийте зелений чай — це нат ральні ней-
тралізатори нітратів.

Ïîðàäè “Õðåùàòèêà”
Àáè ïîçáóòèñÿ í³òðàò³â, ìèéòå ïîì³äîðè, 
íå ¿æòå íåñòèãë³ äèí³ é ïèéòå çåëåíèé ÷àé
Позб тися нітратів овочах та фр тах повністю неможливо та й
недоцільно — разом з ними " ин ть" і вітаміни. А ось зменшити
їхню іль ість все-та и можна.

До відома а ціонерів ЗАТ
“Тр довий оле тив

А ціонерної с дноплавної
омпанії “У ррічфлот”

За рите а ціонерне товариство “Тр довий
оле тив А ціонерної с дноплавної омпанії
“У ррічфлот” (ідентифі аційний од 31281591,
місцезнаходження: 04071, м. Київ, в л. Нижній
Вал, 51) повідомляє, що чер ові За альні збори
а ціонерів відб д ться 8 серпня 2008 ро о
12.00 за адресою: м. Київ, в л. Нижній Вал, 51.

На роз ляд зборів пропон ється наст пний
порядо денний:

Питання 1. Затвердження (схвалення) рішень, правочинів
та дій, вчинених ви онавчим ор аном Товариства.

Питання 2. Про припинення діяльності Товариства
шляхом йо о лі відації.

Питання 3. Про створення омісії з припинення
Товариства (про ви онання ф н цій омісії з припинення
Товариства).

Питання 4. Про встановлення поряд та стро
припинення Товариства.

Питання 5. Про встановлення поряд та стро
заявлення претензій (вимо ) редиторами товариства.

Почато реєстрації а ціонерів о 10.30, за інчення об 11.30.
Для часті реєстрації часни ам при собі необхідно мати
паспорт, а представни ам часни ів додат ово — довіреність.

А ціонери мож ть ознайомитись з до ментами,
пов’язаними з поряд ом денним, за адресою: м. Київ, в л.
Нижній Вал, 51.

Пропозиції щодо поряд денно о чер ових За альних
зборів приймаються письмовом ви ляді безпосередньо від
а ціонерів або ре омендованим листом з повідомленням
про вр чення за адресою: 04071, м. Київ, в л. Нижній Вал,
51 встановлені чинним за онодавством стро и.
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Ðåâîëþö³ÿ ëþáîâ’þ
Ëåíí³ Êðàâ³òö â³äøóêàâ ðîäè÷³â
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Я би не раїнсь е о-
ріння, Ленні Кравітц,
фан -ро овий м зи ант
с часності номер один,
можливо, ні оли й не
вист пив би Києві. А
та йо о онцерт, що
відб вся мин ло о поне-
діл а столичном Па-
лаці спорт , можна вва-
жати одним із найяс ра-
віших, я і проводили
цьом залі останнім ча-
сом. Отож тим, хто се
це проп стив, лишаєть-
ся, я мовиться, хіба що
сати лі ті.

Äèâíî, àëå ïðè òîìó, ùî
êîíöåðò ðîçïî÷àâñÿ çâè÷íî î
ñüîì³é âå÷îðà, äî âîñüìî¿ çàë
áóâ íàï³âïîðîæí³é. Âî÷åâèäü,
ñïðàöþâàâ òîé ôàêò ó êîíöåðò-
íèõ àô³øàõ òà ãàçåòíèõ àíîí-
ñàõ, ùî “íà ðîç³ãð³âàíí³” âñå-
ñâ³òíüî â³äîìî¿ ðîê-ç³ðêè ïî-
ïðàöþþòü óêðà¿íñüê³ ãóðòè
Green Grey òà Sister Siren (îáèä-
â³ êîìàíäè äîñèòü ö³êàâ³, ³ ïî-
ñëóõàòè ¿õ “óæèâó” ìîæíà íå
íàäòî ÷àñòî). ² ñïðàâä³, ò³ëüêè-
íî çàëóíàëè ïåðø³ ðèòìè Bring
It On, þðáà ³ç õîëó âìèòü ïåðå-
ì³ñòèëàñÿ äî çàëó. Íà ñöåí³ áóâ

Ëåíí³ Êðàâ³òö ó íåçì³ííèõ îêó-
ëÿðàõ-êðàïëÿõ.

Ïî÷àâøè êîìïîçèö³ºþ ç
îñòàííüîãî àëüáîìó Love Revo-
lution, ìóçèêàíòè äîáðÿ÷å ðîç-
áàâèëè âèñòóï ï³ñíÿìè, ùî,
áåçïåðå÷íî, ñêëàäàþòü The Best
Ëåíí³ Êðàâ³òöà.

ßê³ñòü çâóêó — ùîíàéâèùà.
Òîæ ïóáë³êà ìîãëà íàñîëîäèòè-
ñÿ ÷óòòºâèìè áëþçàìè ñàêñîôî-
í³ñòà Ãåðîëüäà Òîääà òà ïñèõî-
äåë³÷íèìè çàïèñàìè ã³òàðèñòà
Êðåéäà Ðîññà (â³í — ñï³âàâòîð
ïëàò³âêè Love Revolution). Çðåø-
òîþ çâó÷àëè ³ ðîê-í-ðîë, ôàíê,
ñîóë òà äæàçîâ³ ³ìïðîâ³çàö³¿.

Ñòîëè÷íó ïóáë³êó Ëåíí³ Êðà-
â³òö íàçèâàâ íå ³íàêøå ÿê My
People. Íà òå ó íüîãî áóëî, ùî-
íàéìåíøå, äâ³ ïðè÷èíè: ëè-
áîíü, â³ä÷óâàâ ñâîþ âëàäó íàä
ðîçïàø³ëèìè â³ä âëàñíèõ åìîö³é
êèÿíàìè, à òàêîæ íàãàäóâàâ, ùî
éîãî ä³ä ïîõîäèòü-òàêè çâ³äñè.
“ß ìàþ íå òàêèé âèãëÿä, ÿê
âè,— êàçàâ â³í ç³ ñöåíè.— Òà
âñå-òàêè íèí³ ïî÷óâàþñÿ ñåðåä
ñâîº¿ ðîäèíè, ³ ÿ ùàñëèâèé!”.
Âäÿ÷í³ “ðîäè÷³” ç³çíàëèñÿ ó ëþ-
áîâ³ Êðàâ³òöó â åïàòàæíèé ñïî-
ñ³á — ãåòü ÷èñòî ïîøìàòóâàëè
íà íüîìó ñîðî÷êó é øòàíè, êî-
ëè òîé ìàâ íåîáåðåæí³ñòü ñïóñ-
òèòèñÿ â ãóùó ñèìïàòèê³â.

Àëå, ïîïðè òàêó øàëåí³ñòü,
ïóáë³êà, òðåáà ñêàçàòè, ç³áðàëà-
ñÿ òàëàíîâèòà. Äîáðó ïîëîâèíó
ç òîãî, ùî âèêîíóâàâ Êðàâ³òö,
âîíà, çâ³ñíî, çíàëà. Ïðè÷îìó íå

ëèøå ìåëîä³¿, à é òåêñòè ï³ñåíü,
îòîæ ñï³âàëà ðàçîì ³ç ç³ðêîþ.
ßêùî æ í³, òî ìîìåíòàëüíî
óëîâëþâàëà á³ò òà ãàðìîí³þ òî-
ãî ÷è òîãî òâîðó é ö³ëêîì “ó òå-
ìó” ï³äñï³âóâàëà Êðàâ³òöó, â³ä
÷îãî àðòèñò ïðÿìî-òàêè ìë³â.
“Kiev, I love you!” — êðè÷àâ
Ëåíí³, ³, íå ñòðèìóþ÷èñü â³ä ðà-
äîù³â, çíîâó ñòðèáàâ ó çàë. À
âò³ì, óæå íå ðèçèêóâàâ îäÿãîì,
êîòðèé, ÿê áóëî ñêàçàíî, ïîðâà-
ëè ÷èñëåíí³ ôàíàòè ³ ôàíàòêè.

ßêùî ï³ñëÿ ïåðøîãî “õîä³í-
íÿ â íàðîä” Êðàâ³òö ïåðåâîäèâ
äóõ çà ðîÿëåì, âèêîíóþ÷è ë³-
ðè÷íó áàëàäó I’ll be waiting, òî
ï³ñëÿ äðóãîãî ìàâ ïåðåïî÷èòè,
îòîæ ñõîâàâñÿ íà ÿêèéñü ÷àñ çà
ëàøòóíêàìè, çàëèøèâøè ïóáë³-
êó íà ï³âäîðîç³ äî äðàéâîâîãî
åêñòàçó. Òà êîëè ïîâåðíóâñÿ,
î÷³êóâàíó êðàïêó â áîæåâ³ëë³
àóäèòîð³¿, âèíóâàòöåì ÿêîãî â³í
ñòàâ, óñå æ íå ïîñòàâèâ. Ïðîãðà-
ìó Love Revolution äîïîâíèëè
íåñê³í÷åííèìè ³ìïðîâ³çàö³ÿìè
ìóçèêàíò³â ç êîìàíäè Êðàâ³òöà,
ùî ëèø íàãí³òàëî é áåç òîãî
ðîçáóðõàíèé àïåòèò ïóáë³êè. À
øëÿãåðè Ñonfused òà California,
ïîïðè ñïîä³âàííÿ ïóáë³êè, òàê
³ íå ïðîçâó÷àëè. Çðåøòîþ, öå é
íà êðàùå, áî òî áóëà á, íàïåâ-
íî, òà îñòàííÿ êðàïëÿ øàëåí-
ñòâà òà äðàéâó, êîòðà ïðîñòî á
ðîçøìàòóâàëà âñ³õ. Íå äèâíî,
ùî ïî çàê³í÷åíí³ êîíöåðòó áó-
ëî òÿæêî ïîâ³ðèòè, ùî öå — ê³-
íåöü

Cлідів від порваної сороч и і штанів, що їх, аж ть, порвали на Ленні Кравітц ,
не видно

Ñâ³é ñåðåä ÷óæèõ øåäåâð³â
Àðêàä³é Ëåéòóø ïðåäñòàâèâ ó Êèºâ³ “Íåçàê³í÷åí³ øåäåâðè”
Îëåêñàíäðà ÁÎÐÈÑÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Інтри в онцерті а адемічної
м зи и створити просто. По-
трібно рамотно обрати драма-
т р ічний ра рс, під ньо о під-
тас вати с ладові онцертної
про рами і об’єднати се та ою
назвою, отра б одраз впала в
о о потенційном сл хачеві.
Що, власне, й зробили зао е-
ансь і астролери — дири ент
Ар адій Лейт ш та піаніст
Дмитро Рахманов, вист пивши
разом із Національним симфо-
нічним ор естром У раїни мин -
лої середи столичній філар-
монії.

Àðêàä³é Ëåéòóø æèâå ³ ïðàöþº â Àìå-
ðèö³. Âæå ïîíàä äåñÿòü ðîê³â ìàåñòðî âå-
äå òóò áóðõëèâó ä³ÿëüí³ñòü, äèðèãóº â³äî-
ìèìè îðêåñòðàìè òà, çîêðåìà, áåðå
ó÷àñòü ó ôóíêö³îíóâàíí³ Ôîíäó ïàì’ÿò³
Íàòàíà Ðàõë³íà â Íüþ-Éîðêó. Ñâîãî ÷à-
ñó â³í â³äòî÷óâàâ ìàéñòåðí³ñòü ó Ðîñ³¿ —
ñïî÷àòêó â Îìñüêó, à ïîò³ì äîçó íàò-
õíåííÿ ä³ñòàâ ó Áîëüøîìó òåàòð³ Ìîñ-
êâè, äå ìàâ ùàñòÿ ñòàæóâàòèñÿ. Àëå öåí-
òðàëüíèì ïðèñòàíèùåì Ëåéòóøà º Íî-
âîñèá³ðñüêèé òåàòð îïåðè òà áàëåòó, â³-
äîìèé ñâî¿ìè àâàíãàðäíèìè îïåðíèìè
ïîñòàíîâêàìè.

Âî÷åâèäü, îñîáëèâîñò³ “òâîð÷î¿ ãåîãðà-
ô³¿” äèðèãåíòà ñôîðìóâàëè ³ ãîëîâíèé
ïðèíöèï éîãî ãàñòðîëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ —
ïîºäíàííÿ àìåðèêàíñüêîãî âì³ííÿ åôåê-
òèâíî ïîäàòè òâîð÷³ ³äå¿ ç ãëèáîêèì ðî-
çóì³ííÿì ñóò³ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà.
Ïðèíàéìí³, òîð³ê Àðêàä³é Ëåéòóø â
óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³ äèðèãóâàâ òâîðàìè,

ïðèñâÿ÷åíèìè âèíÿòêîâî ïðîáëåì³ òå-
ðîðèçìó.

² îñü òåïåð — “Íåçàê³í÷åí³ øåäåâðè”,
ïðîãðàìà, ùî ñêëàäàëàñÿ ç îïóñ³â ãåí³¿â
ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà, êîòð³ ç ïåâíèõ
ïðè÷èí íå çàâåðøèëè àâòîðè: Íåçàê³í-
÷åíà ñèìôîí³ÿ Ìîäåñòà Ìóñîðãñüêîãî,
Äåñÿòà — ¥óñòàâà Ìàëºðà, Òðåò³é ôîð-
òåï³àííèé êîíöåðò Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî
òà 24 âàð³àö³¿ íà òåìó “Òàò³-Òàò³”, íàïè-
ñàí³ Îëåêñàíäðîì Áîðîä³íèì, Öåçàðîì
Êþ¿, Àíàòîë³ºì Ëÿäîâèì òà Ìèêîëîþ
Ðèìñüêèì-Êîðñàêîâèì.

À âò³ì, ñëîâî “øåäåâðè” òóò äåùî ïà-
ôîñíå. Îäíà ð³÷, êîëè ñïðàâä³ çâó÷àòü

øåäåâðè çãàäàíèõ êîìïîçèòîð³â, à çîâ-
ñ³ì ³íøå — ¿õí³ ìàðã³íàëüí³, ìàëîâ³äîì³
òâîðè, êîòðèìè ³ º íàçâàí³ âèùå. Ïðåä-
ñòàâëåíà ïðîãðàìà, ðàäøå, ñâîºð³äíèé
åêñïåðèìåíò äëÿ çíàâö³â, êîòð³ òàê ïå-
ðåñèòèëèñÿ, ñêàæ³ìî, îïåðîþ “Áîðèñ Ãî-
äóíîâ” òîãî æ òàêè Ìóñîðãñüêîãî, ùî
ãîòîâ³ ñëóõàòè áóäü-ùî, ò³ëüêè íå ¿¿.

Õî÷à ëåéòóø³âñüê³ ìàíåâðè âàðò³ ³ óâà-
ãè, é ïîâàãè. Áîäàé òîìó, ùî ñèìôîí³ÿ
³ Ìóñîðãñüêèé — “êàòåãîð³¿” òàê³ âçàº-
ìîâèêëþ÷í³, ùî âèìàãàþòü íåãàéíèõ
â³äâ³äèí ñàìå öüîãî êîíöåðòó, äå, ì’ÿêî
êàæó÷è, íå íàéÿñêðàâ³øèé òâ³ð äóæå ÿñ-
êðàâîãî êîìïîçèòîðà çâó÷èòü ó ïîòð³áíî-

ìó êîíòåêñò³ é ïîäàºòüñÿ ñëóõà÷åâ³ ï³ä
“ïðàâèëüíèì ñîóñîì”.

²íøà ñèòóàö³ÿ ç Äåñÿòîþ Ìàëºðà òà
Òðåò³ì ôîðòåï³àííèì êîíöåðòîì ×àé-
êîâñüêîãî (ïàðò³þ ñîëî âèêîíóâàâ ï³-
àí³ñò ç³ ÑØÀ Äìèòðî Ðàõìàíîâ). Ïîð³â-
íÿíî ³ç ñèìôîí³ºþ Ìóñîðãñüêîãî âîíè
íå º àí³ “ìèñòåöüêèì àíòèêâàð³àòîì”,
àí³ åêñêëþçèâîì äëÿ ñòîëè÷íî¿ ñöåíè.
Ïðîòå ³äåÿ “íåçàê³í÷åíèõ øåäåâð³â” òà-
êè ñïðàöþâàëà.

Äî åêçîòèêè ïðîãðàìè âàðòî çàðàõóâà-
òè é “âåðáàëüí³ ðåâåðàíñè” äèðèãåíòà.
Â³ëüíå ñï³ëêóâàííÿ ç àóäèòîð³ºþ, ðîçãîð-
íóò³ êîìåíòàð³ äî êîæíîãî ç òâîð³â, ùî
ì³ñòèëè ³ñòîð³¿ “ïåðåðâàíî¿” äîë³ ò³º¿ ÷è
ò³º¿ êîìïîçèö³¿, ñòâîðèëè ó ô³ëàðìîí³éí³é
çàë³ àòìîñôåðó òîâàðèñüêîãî çá³ãîâèñüêà
ëþáèòåë³â ìóçèêè. Ïàí Ëåéòóø íàòõíåí-
íî é îáðàçíî ðîçïîâ³äàâ ïðî ãåðî¿â ïðî-
ãðàìè, à, çäàâàëîñÿ, íàâ³òü ïîïåðåì³ííî
ïåðåâò³ëþâàâñÿ òî â Áîðîä³íà, òî â Ìàëº-
ðà. Çà òîíîì éîãî ðîçïîâ³ä³ ñêëàäàëîñÿ
âðàæåííÿ, í³áè â³í îñîáèñòî çíàéîìèé ³
ç âäîâîþ Ìàëºðà, ³ ç ñàìèì êîìïîçèòî-
ðîì, ³ ç ã³ãàíòàìè ðîñ³éñüêî¿ êîìïîçèòîð-
ñüêî¿ øêîëè, ç ÿêèìè áóö³ìòî áóâ íà òî-
ìó äåáîø³, äå é âèíèêëà ³äåÿ òâîðó-æàð-
òó âàð³àö³é íà òåìó “Òàò³-Òàò³”. Òîìó ìà-
åñòðî, ñêèäàëîñÿ íà òå, á³ëüøå âèñòóïàâ ó
àìïëóà íå äèðèãåíòà, à ðåæèñåðà âå÷îðà,
â êîòðîìó éøëîñÿ íå òàê ïðî çâó÷àííÿ
ñàìî¿ ìóçèêè, ÿê ïðî âëàñíå ³ñòîðè÷í³
êîíòåêñòè, â ÿêèõ öþ ìóçèêó ñòâîðèëè.

Ïðî àâòîðñüê³ îðêåñòðîâ³ îáðîáêè Ëåé-
òóøåì ñèìôîí³¿ Ìóñîðãñüêîãî òà âàð³-
àö³é íà òåìó “Òàò³-Òàò³” ìîæíà ñêàçàòè,
ùî äèðèãåíò îá³éøîâñÿ ç íèìè äîñèòü
â³ëüíî, õî÷ ³ â³ä÷óâàëàñÿ ðóêà ìàéñòðà.

Ðîçâ³ÿííÿ ³íòðèãè ç íåçàê³í÷åíèìè
øåäåâðàìè ñôîðìóâàëî íîâó ³íòðèãó: ÿê
çâó÷àòèìóòü ï³ä êåð³âíèöòâîì Àðêàä³ÿ
Ëåéòóøà çàê³í÷åí³ øåäåâðè ³ ÷è áóäå ç
íèìè òàê ñàìî ëåãêî, ÿê ³ç “òâîðàìè-ñè-
ðîòàìè” âåëèêèõ êîìïîçèòîð³â?

Із роллю режисера онцерт Ар адій Лейт ш впорався значно ліпше, аніж з обов'яз ами дири ента
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.

10
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

За поданням Київсь о о
енерал- бернатора
Оле сія І натьєва в 1896
році б ло прийнято “По-
становление о древесных
насаждениях”, з ідно з
я им ожна в лиця повин-
на б ти озеленена дере-
вами певної породи. На
Хрещати , Оле сандрів-
сь ій передбачалося ви-
садити

а аштани
б лени
в липи

в’язи зі штамбами левидної
форми

Восени 1482 ро рим-
сь ий хан Мен і-Гірей роз-
ромив Київ. По раб вав
собор Святої Софії й Пе-
черсь ий монастир, а речі
для літ р ії
а вивіз до Бахчисараю
б передав дар вели ом ня-
зю литовсь ом і оролю
польсь ом Казимир ІV
в передав дар мос овсь ом
правителю Іван ІІІ
роздав своїм воїнам (я ви-
на ород )

1
2

У 1019 році Ярослав М дрий одр ж ється з донь ою швед-
сь о о ороля Олава Ін і ерд і дар є їй я весільний подар -
но місто
Ладо

Після смерті Володимира Свято о в 1015 році істори и вирізняють три
частини Київсь ої Р сі: оловна частина на чолі з Києвом, де правив Свя-
топол ; північна частина на чолі з Нов ородом, де правив Ярослав (піз-
ніше прозваний М дрим) і ще одна частина на чолі з Полоць ом, де ня-
зював Брячислав, он Володимира і Ро ніди.
У 1019 році Ярослав після чотирьохлітньої ривавої боротьби зайняв и-

ївсь ий вели о- нязівсь ий престол і твердився на ньом аж на 35 ро-
ів. Тоді ж він виріш є ще одн важлив для держави проблем — одр -
ж ється з доч ою шведсь о о ороля Олава — принцесою Ін і ерд. Я ве-
сільний подар но Ярослав дар є їй місто Ладо разом із приле лими
землями — “Ладозь им рафством”, я оворили Швеції. Та им чином
варя и перестали нападати з півночі на Р сь, ос іль и та земля Р сі, я а
б ла приле лою до С андинавії, опинилася в правлінні шведсь ої прин-
цеси. Управителем цієї землі б в призначений родич принцеси, норвезь-
с ий раф Рьо нвальд Ульвсон, і та им чином Ярослав безпечив Київ-
сь Р сь від набі ів і шведів, і норвежців. С андинави називали Ладо
“вели им тор овельним містом”, я ом пці мо ли “ пити собі все не-
обхідне” доро ою до Нов орода.
Джерело — Юрій Мосен іс, а адемі УАННП “На сході в Городах”: Про-

вінційні міста Київсь ої Р сі за джерелами Північної Європи.— “Ян с нер -
хомість” — № 8, 2008.

З ініціативою виставити в Києві панорам “Гол офа” вист пив
Київсь ий підприємець Іван Замараєв. 6 липня 1901 ро Д -
ма “дала добро”, але дор чає Місь ій праві, на вимо цер-
овної адміністрації, доповнити онтра т мовою, щоб

в не б ло м зичної ри
Панорамне мистецтво я синтез пейзаж , живопис і с льпт ри винай-

шов шотландець Роберт Бар ер більш ніж 210 ро ів том . Найвідомішим
витвором цьо о мистецтва в інці ХІХ — почат ХХ століття б ла “Гол о-
фа” “німець о о Товариства панорамістів” Мюнхені. В Київ “Гол офа”
потрапила із Австрії, де її побачив австрійсь ий підприємець польсь о о
походження Арт р Гашинсь ий, я ий домовився з оле ою з Києва Іва-
ном Замараєвим про те, що її опію можна встановити з омерційною ціл-
лю Києві.
Замараєв звертається в Міністерство вн трішніх справ, я е дає висно-

во , що “панорама релі ійно о зміст , хоча і створена світсь ими автора-
ми, не протирічить бла опристойності і нормам моралі”. 6 липня 1901 ро-

Д ма “дала добро”, але дор чила Місь ій праві, на вимо цер овної
адміністрації, при ладанні онтра т з прохачем “внести обмеження,
щоб павільйоні виставлялися артини винят ово релі ійно о і історич-
но о зміст та за мови, щоб не б ло м зичної ри”.
10 січня 1902 ро иївсь а преса повідомила про від риття Панорами

“Гол офа”.
Під от вав

Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Організатор: 
редакція газети 
«Хрещатик» 

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

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

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО

Відповіді на запитання 9�го туру

ОВНИ
Вашафілософія б ття під нітом етич-

них терзань різ о зміниться. Спо ійно ви-
сл хайте рити на свою адрес , зро-
біть відповідні виснов и, почніть жити по-
новом . Не нехт йте давніми др зями, в
них ви від риєте нові ч дові сторони вда-
чі, а про давнє пристрастне захоплення
варто заб ти. Гармонійна приятельсь а
а ра — це д ховний тоні для вас. Това-
риш йте з ідейними соратни ами, об’єд-
н йтеся в р пи за інтересами і неодмін-
но дос оналюйтесь я фахівці, аби не
підвести ерівництво, я е симпатиз є
вам, по ладає вели і надії. Др жіть із
Близнятами, Водоліями, а доЛевів став-
теся обережно
.
ТЕЛЬЦІ
Б дьте м жніми, вас мож ть зрадити,

що сл ватиме хорошим ро ом на лю-
бовном терені. Це арт для поч ттів, по-
штовх до оздоровчої вн трішньої транс-
формації. Щасливі шанси підстері ають
на професійних шляхах, отже, робота,
що відповідає творчом по ли ,— за-
пор а ар’єрно о зростання. Особливо
форт нитиме на сл жбі, а вдома навпа-
и б де незатишно, все драт ватиме. Ко-
хайтеся з Близню ами.

БЛИЗНЮКИ
Захистити професійн честь від он-
рентів ви зможете ч довим творчим

талантом і мистецтвом тон о відч вати
бажання ерівництва, мобільно реа ва-
ти на йо о на ази. Не лізьте з хвало на
рожен зі своїми д м ами та ідеями. При-
сл хайтеся,що вамрадитим ть інші. Сто-
роння точ а зор “святе”, вчіться, де, о-
ли, я і що с азати, а може, за потреби
й води в рот набрати. Робочий офіс —
місце, отрим опі ється Форт на. Т т
відб ватим ться події, я им с дилося по-
ращити ваше майб тнє. Діви, Терези,
Тельці, Леви — армонійні с п тни и на
дорозі життя.

РАКИ
Очі йте на підст пних таємних с про-

тивни ів, що може не ативно позначи-
тися на сл жбових відносинах. Доведеть-
ся за рити на все очі, щоб не наш оди-
ти ар’єрі, адже це ваше хлібне місце і
ним треба дорожити. Реальність цьо-
м році до вас поверн лася осяйним бо-
ом, тім, лише в шлюбі чи на роботі
(партнер є посланцем Всевишньо о) ви
реаліз єте заповітні зад ми. Один в по-
лі — не воїн. Тіль и ні о о не с діть, не
пред’являйте претензій, вмійте вчасно
за рити рот на замо — то зло, я о о
вам доля не пробачить.

ЛЕВИ
Серця п блі и б д ть для вас від ри-

ті. Не тисніть авторитетом, поводьтеся з
поч ттям ідності, проявляйте любов і
доброзичливість, тоді до вас повернеть-
ся хвиля взаємороз міння, співпрацюва-
ти стане ле о і просто. Я с млінний ви-
со о валіфі ований працівни ви дляше-
фа— золотий с арб. Тож діліться досві-
дом із оле ами, штовхайте їх вперед,
станьте возним, що по аняє ледарів та
нездар з метою виліпити з них ідних
омпаньйонів. А вони вам взамін при-
нес ть дач . Стос н и з Овнами мають
армічний підте ст.

ДІВИ
Ваші вн трішні станов и та моральні

цінності пройд ть фаз ардинальних
змін, сприяючи спіхові на сл жбі, ар-
мічні бло вання на ар’єрном шлях
б д ть зняті. Ладьте з оле ами по ро-
боті (це анал вашої дачі), поліпш йте
психоло ічний мі ро лімат і не перетво-
рюйте себе на рабиню, я а жертовно
сл жить заради ч жо обла опол ччя. Ли-
ше на взаємови ідних мовах потрібно
співпрацювати.

ТЕРЕЗИ
Ви роз мні, расномовні, мієте сяй-

н ти ер дицією, завоювати симпатії, та
все ж чіться ч ти інших. Власна д м а
не є істина в останній інстанції, поважай-
те ч ж точ зор . Пі л йтеся про роди-
н , тоді вам поверн ться сторицею в ла-
дені з силля. Я що стос н и з давніми
приятелями зайшли в л хий т, слід
проявити любов і відновити їх. Т рбота
про здоров’я та ож входить першочер-
ові плани.

СКОРПІОНИ
Бажання отриматима симальн ви о-

д з обставин заради домашньо о бла-
опол ччя реаліз ється за мови висо-
о о особисто о професіоналізм , хоро-
шої реп тації ерівництва. Ди таторсь і
замаш и шефа мож ть вибити із олії,
хоча то зна , що вам потрібно реор ані-
з ватися, навчитися пристосов ватися
дофо сів посадових осіб. Основн леп-
т енер етичних запасів залишайте під
рідним дахом, о орніть т рботою домо-
чадців, подбайте про бла о стрій в
оселі.

СТРІЛЬЦІ
Б дьте с ромнішими, не вивищ йте-

ся над іншими, це ви ли ає роздрат -
вання. Поставте інтереси оточення на
перше місце і візьміть а тивн часть
розв’язанні їхніх проблем, чим заробите
собі ч дов реп тацію добросовісно о
омпаньйона. Нині за ладається підґр н-
тя співпраці на майб тній рі , тож з им
створите союз, з тим і ро ватимете по-
тім в одній пряжці. На роботі, ймовірно,
незатишно, том більше спіл йтеся з
людьми на ці аві теми. Аби розвіятиж р-
б , подорож йте. Зміна обстанов и в рай
потрібна для поповнення свіжими вра-
женнями.

КОЗОРОГИ
Бережіть сл жбові відносини, я що

о ось образили, вибачтеся, спо т ван-
ня провини потрібне для д шевно о очи-
щення і здоров’я, воно безпосередньо
залежить від вн трішньо о стан . Нині
ви маєте надзвичайний авторитет с -
спільстві, том ожен жест, мімі а, ви-
словлювання фі с ються оточенням до
дрібниць, що на ладає особлив відпо-
відальність за поведін . Тож введіть
про рам бездо анно о онтролю над
собою, я а не повинна давати збою.

ВОДОЛІЇ
Під ф ндамент др жби за ладено мі-

н , ви вима аєте неможливо о від ін-
ших, перепл тавши бажання з можли-
востями. Зам ніть непередбач ване “хо-
ч ”, хай т жить без донорсь о о піджив-
лення і перевихов ється. Б дьте в пе-
редніх лавах, проявляйте ініціатив , са-
мостійно приймайте рішення — це вам
нині на род написано. Всі розбіжності
й питання з одж йте з вимо ами діло-
вої оманди. Знехт єте — про спіх за-
б дьте.

РИБИ
Міцніше тримайтеся за робоче місце

і не прово йте шефа безпідставними
претензіями. Ваша ар’єра висить на во-
лосинці, і в боротьбі за посадовий ста-
т с ви зазнаєтефіас о. Тримайтеся дав-
ніх др зів, з я ими ви сво о час п д со-
лі з’їли. Я омо аменшеприсл ов йте—
запря аєтеся не в свій віз.Щасливі мож-
ливості вам подар є не п блічна слава,
а прихованийбі життя. Я щомаєтещось
своє таємниче, романтичне, інтимне —
то ч дово!

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 20 ïî 26 ÷åðâíÿ)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Головне��правління

��льт�ри�і�мистецтв

Київсь�ої�місь�ої

державної

адміністрації�

о�олош�є��он��рс

на заміщення�ва�антної

посади��оловно�о

спеціаліста�відділ�

�онцертних�за�ладів,

образотворчо�о

мистецтва,�ор�анізації

та проведення�за�ально-

мистець�их�заходів

(стро�овий�тр�довий

до�овір).

Вимо�и:�вища�освіта�відповід-

ноо�професійноо�спрям�вання�за

освітньо-�валіфі�аційним�рівнем

спеціаліста,�маістра,�стаж�роботи

1� рі�� на� посаді� провідноо

спеціаліста�або�стаж�роботи�за�фа-

хом�не�менше�3-х�ро�ів.

До��менти�приймаються�протя-

ом�місяця� за� адресою:�м.� Київ-

01004,�б�львар�Т.�Шевчен�а,�3.

Довід�и�за�тел.:�

279-52-82,�279-72-51.

ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО

“ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ”

Код�за�ЄДРПОУ�25293049

повідомляє�про�с�ли�ання�За�альних�зборів�а�ціонерів

Товариства,�я�і�відб�д�ться�4�серпня�2008�р.�об�11.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�І. Фран�а,�5-б.

Порядо��денний:

1.Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансової� і� осподарсь�ої�діяльності

Товариства�за�2007�р.

2.Про�затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�Товариства�в�2007 р.

та�поряд���розподіл��приб�т��.

3.Про�збільшення�розмір��стат�тноо�(с�ладеноо)��апітал��Товариства

за� рах�но�� реінвестиції� дивідендів�шляхом� збільшення� номінальної

вартості�а�цій.

4.Про� вип�с�� а�цій�шляхом� збільшення� номінальної� вартості� а�цій� та

обмін�� а�цій� старої� номінальної� вартості� на� а�ції� нової� номінальної

вартості.

5.Про�надання�додат�ових�повноважень�правлінню�ЗАТ�“Енеромонтаж-

вентиляція”.

6.Про�затвердження�змін�до�стат�т��Товариства,�в�том��числі�пов’язаних

зі�збільшенням�стат�тноо�(с�ладеноо)��апітал��шляхом�збільшення

номінальної�вартості�а�цій.

7.Про�діяльність�Товариства�в�2008�р.

8.Затвердження�планових�по�азни�ів�розподіл��приб�т���на�2008�р.

Інформація�щодо�збільшення�стат�тно�о�(с�ладено�о)

�апітал��Товариства�відповідно�до�ст.�40�За�он��У�раїни

“Про��осподарсь�і�товариства”

1.Збільшення�стат�тноо�(с�ладеноо)��апітал��Товариства�проводиться

з�метою�ефе�тивноо�ви�ористання�нерозподіленоо�приб�т���шляхом

збільшення� номінальної� вартості� а�цій.�С�ма� збільшення� стат�тноо

(с�ладеноо)��апітал��с�ладає�4�981�250,00�рн.

2.Прое�т�змін�до�п.�6.1�стат�т��Товариства,�пов’язаних�зі�збільшенням

стат�тноо�(с�ладеноо)��апітал��Товариства:

“6.1�Стат�тний�(с�ладений)��апітал�Компанії�с�ладає�5�000�000�(п’ять

мільйонів)�рн�00��оп.�Стат�тний�(с�ладений)��апітал�Компанії�поділений

на�100�(сто)�простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю�по�50�000,00

(п’ятдесят�тисяч)�рн�00��оп.��ожна,�вип�щених���до��ментарній�формі.

А�ції�розподіляються�між�а�ціонерами�і�не�мож�ть�розповсюдж�ватися

шляхом�підпис�и,���п�ватися�та�продаватися�на�біржі”.

3.Додат�ово�а�ції�не�вип�с�аються.

4.Номінальна�вартість� а�цій� змінюється� і� становить�50�000� (п’ятдесят

тисяч)�рн�00��оп.

5.Права�а�ціонерів�при�вип�с���а�цій�шляхом�збільшення�номінальної

вартості�не�змінюються.

6.Збит�ів,� я�і� пов’язані� зі� змінами� стат�тноо� (с�ладеноо)� �апітал�

Товариства���власни�ів�а�цій,�не�передбачається.

Реєстрація�а�ціонерів�проводитиметься�з�10.00�до�11.00�за�місцем�та

��день�проведення�заальних�зборів.

А�ціонерам�мати� при� собі� паспорт,� представни�ам� а�ціонерів�—

довіреність�і�паспорт.

Телефон/фа�с:�(044)�235-00-88,�234-59-44.

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

ЗАТ�“Енер�омонтажвентиляція”�за�2007�р.

(тис.��рн)

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

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

�онтор�та�меш�анців!

З� 2� до� 16� липня� 2008� р.� част�ово� �� Святошинсь�ом�,

Солом’янсь�ом�� районах� (тепломережі� від� РК� “Ми�ільсь�а

Борща�ів�а”,�житлові�масиви�Ми�ільсь�а�та�Південна�Борща�ів�а)

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

У�зв’яз���з�цим�постачання� арячої� води�б�де�припинено,�починаючи�з�18.00

1 липня.

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

проспе�тів
Космонавта
Комарова
(част�ово),
50-річчя
Жовтня,
в�лиць
Пшеничної,

А�адемі�а
 Корольова,
 проспе�т�
 А�адемі�а
 Корольова,
 в�лиць
 Симирен�а,

Гри�оровича-Барсь�о�о,
Вели�ої
О�р�жної,
Зодчих,
Жмеринсь�ої,
Героїв
Космос�,

Стро�ача.

До�почат��� випроб�вань�місцеві� системи� теплоспоживання� (опалення,� аряче

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

теплових�мереж.

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

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

повідомлено�житлово-е�спл�атаційні�оранізації.

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

проходять� теплові�мережі,�мають�вжити�заходів�щодо�збереження�матеріальних

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

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

вини�н�ти�пош�одження�підземних�тр�бопроводів�з�провалинами�та�ви�идом�арячої

води�на�поверхню.

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

самі�та�не�доп�с�айте�дітей�до�провалин�та�місць�виход���арячої�води�і

повідомляйте�про�та�і�випад�и�за�телефонами:

Святошинсь�ий�район —�452-60-94,�452-68-92,�497-60-72;

Солом’янсь�ий�район —�272-23-73,�497-60-72.

Довід�и�за�телефоном�інформаційно-довід�ової�сл�жби�АК�“Київенеро”�—�088.�

АК�“Київенер�о”

Замовни��ДП�“Б�дівельно-інвестиційна��р�па�2”�
інформ�є� меш�анців� Дніпровсь�о�о� район�� про� розроблення� прое�т�� перспе�тивної

заб�дови�з�заміщенням�старо�о�житлово�о�фонд��по�Дарниць�ом��б�львар��(б�дин�и

№№�9,� 11,� 13,� 15,� 17,� 19,� 21)� �� Дніпровсь�ом�� районі� м.� Києва.� Ознайомитись� із

до��ментацією�щодо�прое�т��заб�дови,�надати��оле�тивні�пропозиції�щодо�врах�вання

�ромадсь�их�і�приватних�інтересів�можливо�за�адресою:�м.�Київ,�пров.�Пилипівсь�ий,

6,��.�2,�Шевчен�івсь�о�о�район�.

Додат�ов��інформацію�щодо�прое�т��більш�ретельно�можна�отримати�за�телефоном:�

592-57-67.

Замовни��прое�т�:�ДП�“Б�дівельно-інвестиційна�р�па�2”,�м.�Київ,�пров.�Пилипівсь�ий,�6,

�. 2,�Шевчен�івсь�оо�район�.�Телефон:�592-57-67.

Відповідальна�особа:�Дире�тор�ДП�“БІГ�2”�Карєв�В.С.,�тел.�592-57-67.

Генпрое�т�вальни�:�Прое�тний�Інстит�т�СБУ.

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:��оловно�о

спеціаліста�планово-е�ономічно�о�відділ�;��оловно�о�спеціаліста

відділ��з�питань�роботи�м�зеїв,�бібліоте�,�архів��та

міжнародно-��льт�рних�зв’яз�ів�(стро�овий�тр�довий�до�овір).

Вимо�и:� вища� освіта� відповідноо� професійноо� спрям�вання� за

освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�спеціаліста,�маістра,�стаж�роботи�1�рі�

на�посаді�провідноо�спеціаліста�або�стаж�роботи�за�фахом�не�менше

3-х�ро�ів.

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�за�адресою:�м.�Київ-

01004,�б�львар�Т.�Шевчен�а,�3.

Довід�и�за�тел.:�279-52-82;�279-72-51.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�К�рячоо�Ми�ол�

Івановича,� я�ий�меш�ає� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� Краснова,� б�д.� 17,� �в.� 5,� по

цивільній�справі�№2-2187-1/08�за�позовом�АКІБ�“У�рСиббан�”�до�К�рячоо�Ми�оли

Івановича�про�стянення�с�ми�заборованості�за��редитним�доовором,�процентів,

нарахованих�за��орист�вання��редитом,�та�пені.

Розляд� справи� відб�деться� 2� липня� 2008� р.� об� 11.30� за� адресою:� Київ,

в�л. П. Ш�това,�1,��аб.�18,�під�олов�ванням�с�дді�Завородньої�І.М.

З�оп�блі��ванням�оолошення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим

про�день,�час�та�місце�розляд��справи,�і�в�разі�неяв�и�до�с�д��справа�може�б�ти

розлян�та�за�йоо�відс�тності.

С�ддя�Завородня�І.М.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє�ЗАТ�“Лідер-Кредит”�про�те,

що�2.07.2008�ро���о�15.30,�14.30,�15.00,�14.00,�16.00�в�приміщенні�с�д��за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�12,�с�ддя�Цо�ол�Л.І.,�відб�деться�розляд�цивільних

справ�№�2-1529/08,�2-1532/08,�2-1527/08,�№�2-1531/08,�№�2-1530/08�за�позовними

заявами�ЗАТ�Бан��“Петро�омерц�У�раїна”�до�Повпи�Едмонда�Ві�торовича,�Семенової

Марини�Володимирівни,�Фонтош�Вероні�и�Юліївни,�Ні�ітіної� Ірини�Ми�олаївни,

Ч�рей�Йосипа�Йосиповича,�ЗАТ�“Лідер�Кредит”�про�стянення�с�ми�бор�.

У� разі� неяв�и�без� поважних� причин� або� неповідомлення� про� причини� неяв�и

справа�б�де�розлян�та���відс�тність�сторони.

С�ддя�І.Л.�Цо�ол.

Ре�іональне�відділення

Фонд��державно�о�майна

У�раїни�по�м. Києв�

повідомляє�про�підс�м�и

приватизації�об’є�та�малої

приватизації�(�р�па�А):

�ом�нальної
власності

– нежилі� приміщення� заальною

площею�47,4��в.�м�(за�адресою:

м.Київ,� в�л.� Зодчих,� 50,� літе-

ра А),�приватизовані�юридичною

особою�за�288�360,00�рн,�в�то-

м��числі�ПДВ�—�48�060,00�рн.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�представни�ів�Комерційноо�а�ціонер-

ноо�бан���“Денді”,�Товариства�захист��ро-

мадян-в�ладни�ів�Комерційноо�а�ціонерноо

бан��� ”Денді”,� Товариства� з� обмеженою

відповідальністю�У�раїнсь�о-італійсь�е�Спільне

підприємство� “Колір”� та� Дочірньоо� під-

приємства�“Планета”���раїнсь�о-італійсь�оо

спільноо�підприємства�“Денді”�в�я�ості�пред-

ставни�ів�відповідачів�в�с�дове�засідання�по

цивільній�справі�№�2-176-1/08�за�позовом�Со-

ботю�а� Михайла� Ми�олайовича� до� Ко-

мерційноо� а�ціонерноо� бан��� “Денді”,

А�ціонерноо� �омерційноо� бан��� “Праве�с

бан�”,�Об’єднання�ромадян�“Товариства�за-

хист�� ромадян-в�ладни�ів� Комерційноо

а�ціонерноо� бан��� “Денді”,� У�раїнсь�о-

італійсь�оо� спільноо� підприємства� “Колір”,

Коцан�В.�Є.,�У�раїнсь�о-італійсь�оо�спільно-

о� підприємства� “Планета”�щодо� ��ладання

дооворів.

С�дове�засідання�призначено�та�відб�деть-

ся�4�липня�2008�ро���об�11.00�в�приміщенні

с�д��за�адресою:�01010,�м.�Київ,�в�л.�Ми�оли

Гайцана,�б.�4,��абінет�406.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�перед-

бачені�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�А.В.�Мельни�.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� Просін�� Юлію� Володимирівн�� я�

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-3503/08�за

позовом�Просіна�Дмитра�Ми�олайовича� про

розірвання�шлюб�� �� с�дове� засідання� на� 25

червня�2008�ро���на�9.20.

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

�аб.�9,�с�ддя�Васалатій�К.А.

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

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

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

С�ддя�К.А.�Васалатій.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Києва

ви�ли�ає�Гальпер�Маню�(останнє�відоме�місце

проживання:�місто�Київ,�в�л.�Д�бровиць�а,�7,

�в.�107)�в�я�ості�відповідача�в�с�дове�засідання,

призначене� на� 3.07.2008� ро��� об� 11.00� в

зв’яз��� з� розлядом� цивільної� справи� за

позовом� Дес�іна� Іоря� Мойсейовича� до

Гальпер�Мані�про�розірвання�шлюб�.

В� разі� неяв�и� в� с�дове� засідання� справа

б�де� розлян�та� �� відс�тність� відповідача� на

підставі�зібраних�по�справі�до�азів.

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

�аб.�21.�С�ддя�Яцен�о�Н.О.

Святошинсь�им� районним� с�дом

м. Києва� 13� червня� 2008� ро��� розлян�то

цивільн�� справ�� за�№�2-1779/08� за�позовом

Немчен�о�В.С.� та� інших�до�Поспішноо�М.М.

про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право

�орист�вання�жилим�приміщенням.

Відповідно�до�винесеноо�заочноо�рішення

Святошинсь�оо� районноо� с�д�� м.� Києва

Поспішноо�М.М.�визнано�та�им,�що�втратив

право� �орист�вання�жилим� приміщенням,� а

та�ож�зобов’язано�ВГІРФО�Святошинсь�оо�РУ

ГУ�МВС�У�раїни�зняти�з�реєстраційноо�облі��

Поспішноо�М.М.�С�ддя�Т.О.�Велич�о.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва
повідомляє�Спіцина�Михайла�Мар�овича,�що�по

цивільній� справі� за� позовом�Громадсь�ої� ор-

анізації�“Комітет�без�вартирних�війсь�овосл�ж-

бовців”�в�особі�Голови�ромадсь�ої�оранізації

“Комітет�без�вартирних� війсь�овосл�жбовців”

Гриорова�Оле�сандра�Ми�олайовича�до�члена

ромадсь�ої�оранізації�“Комітет�без�вартирних

війсь�овосл�жбовців”�Спіцина�Михайла�Мар�о-

вича�про�витреб�вання�майна� із�ч�жоо�неза-

�онноо� володіння,� оолошено� перерв�� до

2.07.2008�ро���до�15.00.�Справа�б�де�розля-

датись�в�приміщенні�с�д�,�що�знаходиться�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-А,�зал�№�1.�

С�ддя�Троян�Н.М.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьоо�а�тивів 66 161,0 65 875,9

Основні�засоби 17 166,2 15 053,0

Довостро�ові�фінансові�інвестиції 449,8 449,8

Запаси 16 353,0 16 981,9

С�марна�дебіторсь�а�заборованість 26 681,8 29 103,3

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 393,6 1 570,1

Нерозподілений�приб�то� 28 028,2 26 946,1

Власний��апітал 8 573,3 11 449,2

Стат�тний��апітал 18,8 18,8

Довостро�ові�зобов’язання 5 128,2 5 075,3

Поточні�зобов’язання 33 121,9 33 854,4

Чистий�приб�то��(збито�) 1 082,1 3 087,2

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт��) 100,0 100,0

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протяом

період�
0 0

Заальна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п 0,0 0,0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період� 258 230

Правління�Товариства

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє�Спіцина�Гриорія�Мар�овича,�що�по

цивільній�справі�за�позовом�Управління�війсь�ових�спол�чень�на�залізничном��транспорті�У�раїни

до�Спіцина�Гриорія�Мар�овича�про�визнання�особою�та�ою,�що�втратила�права��орист�ватися

житловим�приміщенням,�оолошено�перерв��до�08.07.08�до�14.00.�Справа�б�де�розлядатись�в

приміщенні�с�д�,�що�знаходиться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�46.

С�ддя�К�хайлешвілі.

Кольороподіл
А2
(формат�660х560�мм)

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

репроцентр�азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі
види
додр��арсь�их
робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1591
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Катерина БУЖИНСЬКА, спі-
вач а:
— Я д маю, театр Фран а. Це

найпоп лярніший театр, в я ом
най ращі й найвідоміші артисти.
Улюблена моя вистава — “Тев’є
Тевель” з Бо даном Ст п ою о-
ловній ролі. А люблений а тор —
той же самий Бо дан Ст п а.

Павло ЗІБРОВ, народний ар-
тист У раїни:
— Не мож с азати, я ий най о-

ловніший! Для дитини Дитячий те-
атр оловний, для любителів ла-
си и — оперний. У Мос ві Боль-
шой театр, і той не можна назва-
ти оловним! Мені найближчий
“Театр пісні Павла Зіброва”, я а-
ж ть, своя сороч а ближча до ті-
ла. А оли серйозно, то всі театри
подобаються, я ходж , щоб поди-
витися хороші спе та лі і на осо-
бистостей лян ти. Пере ляд ви-
стави — це робота для д ші. В
опері передивився всі балети —
“Л с нчи а”, “Лебедине озеро”,

“Баядер ”... Пре расні м зи а,
режис ра, хороша балетна тр па!
В ор естрі — мої оле и, том я
завжди підходж до ор естрової
ями і здороваюся. З ба атьма м -
зи антами навчалися разом он-
серваторії. Ор естр національної
опери — най ращий Києві!

Іва RICH, співач а:
— Найчастіше б ваю в оперно-

м , з дитинства обожнюю балет.
Це найпре расніший і найроман-
тичніший танець, я ий існ є на Зем-
лі. Нама аюся не проп с ати жод-
ної прем’єри! А ще мене з оперою
пов’яз є Володимир Гриш о. Не-
щодавно ми поверн лися із все-
раїнсь о о т р “У пош пер-

лин”, де я вист пала я спеціальний
ість. Разом ми співали “Адажіо”.
Отже, опера в моїй д ші назавжди!
Варіант Верховної Ради і Кабінет
Міністрів теж д же привабливий,
іноземці аж ть, що нас весело
жити, ос іль и щодня там, на орі,
прид м ють щось нове.

Ãîëîâíèé 
êè¿âñüêèé òåàòð

Юрій ГОРБУНОВ, шо мен, а тор, вед чий “Тан-
ців з зір ами”:
— Маб ть, хотілося б за лядати вперед і бачити, чи

правильно ти чиниш. Хоча, оли це не дано людині, от-
же, не потрібно. Природа від риває ті сили, я их лю-
дина потреб є, і це не просто та собі. Адже, я би від-
рила щось раніше від визначено о час , мо ло б ні-
чо о не б ти.

О сана ПЕКУН, співач а, засл жена артист а
У раїни:
— Хотілося б розвин ти е страсенсорні здібності і

дар передбачення, щоб точно в ад вати наст пні ро-
и творчості. С ажімо, працюєш над піснею, д ма-
єш, що б де хітом, а доводиться дов о роз р ч вати,
щоб пізнавали. Та ож добре завжди в ад вати стиль,

зачіс , одя . Це я прислів’ї: “Я би знав, де впадеш,
солом и підстелив би”.

Оле сандр РОЙТБУРД, х дожни :
— Мені вистачає тих здібностей, я ими я володію.

Але це занадто особисте, щоб розповідати про них. Я
вмію і літати, й осмосі б в... Я, я орейсь ий на-
род, жив щасливо і не заздрю ні ом в світі. І май-
б тнє вмію побачити — я е страсенс!..

І ор МОЛЯР, телевед чий про рами “АвтоПар ”:
— Напевне, хотів би вміти матеріаліз вати власні

д м и і втілювати ідеали. Зазвичай для здійснення чо-
ось потрібне з силля, а маючи надприродн здатність,
можеш мить отримати орнят о ави чи т ч дов ра-
їн — У раїн , про я мріємо.

ßêó óí³êàëüíó çäàòí³ñòü 
âè á õîò³ëè ìàòè?

Êèÿíêè ëþáëÿòü
ðîñ³éñüêó äðàìó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Òåàòð ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè — 38 %
2. Òåàòð ³ì. ². Ôðàíêà — 24 %
3. Âåðõîâíà Ðàäà — 13 %
4. Òåàòð äðàìè ³ êîìåä³¿ íà Ë³âîìó áåðåç³ — 13 %
5. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â — 7 %
6. Îïåðíèé òåàòð — 5 %

Îëüãà Ïàõîëþê ñï³âàº
ë³ïøå çà Â³òí³ Õ’þñòîí
Ä³â÷èíà áåðå òðè îêòàâè òà âîëîä³º êîíòðàëüòî

Îëüãà Ïàõîëþê ñï³âàº ç ÷îòè-
ðüîõ ðîê³â. Íå ïðîïóñêàëà æîä-
íîãî óðî÷èñòîãî êîíöåðòó í³ â äè-
òÿ÷îìó ñàäî÷êó, í³ â øêîë³. ² çàâ-
æäè áðàëà ó÷àñòü ó êîíöåðòàõ.

“Âñ³ çíàëè, ùî Îëÿ ñï³âàòè-
ìå”,— ðîçïîâ³äàº ïðî ñåáå. Íèí³
ä³â÷èíà ïåðåéøëà äî 11 êëàñó
ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 152 ç
ïîñèëåíèì âèâ÷åííÿì àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè.

Á³ëÿ ¿¿ áóäèíêó íà Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ìàñèâ³ ðîçòàøîâàíà ìó-
çè÷íà øêîëà ¹ 1. Êîëè ä³â÷èí-

êà ï³øëà òóäè çàïèñóâàòèñÿ, ¿¿ îä-
ðàçó íàïðàâèëè ó ñîë³äí³øå ì³ñ-
öå.

Òàê ó 10 ðîê³â ïîòðàïèëà äî õî-
ðó “Ç³ðíèöÿ”, ùî òàêîæ ó ¿¿ ðàéî-
í³. Òàì ³ âèÿâèëà ñâ³é íåçâè÷àé-
íèé òàëàíò. ßêîñü, æàðòóþ÷è ç
ä³â÷àòàìè, ïàðîä³þâàëà îïåðíó
ñï³âà÷êó, ³ öå âèïàäêîâî ïî÷óâ
âèêëàäà÷. Âðàæåíèé ä³àïàçîíîì,
â³í îäðàçó ïîñòàâèâ Îëþ â “åë³ò-
íó ïàðò³þ” äðóãèõ àëüò³â.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî þíêà âîëîä³º
ä³àïàçîíîì òðüîõ îêòàâ ³ êîíòð-

àëüòî. Òîáòî ñï³âàº íàéíèæ÷èì
æ³íî÷èì ãîëîñîì ³ áåðå äóæå áà-
ãàòî íîò. Ïðèì³ðîì, ñï³âà÷êà Â³ò-
í³ Õ’þñòîí ìîæå îïàíóâàòè ëè-
øå äâ³ ç ïîëîâèíîþ îêòàâè. À ïî-
íàä òðè, ëèáîíü, ï³ä ñèëó õ³áà ùî
Ôðîñ³ Áóðëàêîâ³é ç ô³ëüìó “Ïðè-
õîäüòå çàâòðà”.

“Äî õîðó “Ç³ðíèöÿ” ÿ ïðèéøëà
íà ñâÿòî Âîäîõðåùà, à âæå íàâåñ-
í³ ïî¿õàëà ç ïåðøèì êîíöåðòîì ó
Ñëîâåí³þ. Ïîò³ì áóëî ùå ÷îòèðè
âîÿæ³. Ïîáóâàëà â Àíãë³¿, Ôðàí-
ö³¿, Í³ìå÷÷èí³ ³ ñëîâ’ÿíñüêèõ êðà-
¿íàõ”,— ðîçïîâ³ëà Îëüãà.

Ä³â÷èíà íå õî÷å ñòàâèòè ìóçè-
êó íà ïåðøå ì³ñöå, çáèðàºòüñÿ âè-
â÷àòè ì³æíàðîäíó åêîíîì³êó, à
îñü ÿê äðóãó âèùó îñâ³òó, ìîæå,
îáåðå âîêàë. À ïîêè ùî åêñòåð-
íîì çàê³í÷óº ìóçè÷íó øêîëó ¹ 7
ç êëàñó ãðè íà ñèíòåçàòîð³. Ìð³º
ÿêíàéøâèäøå âèâ÷èòè òîêàòó
Éîãàíà Áàõà “Ðå-ì³íîð”, ùîá óñ³õ
çäèâóâàòè. Îêð³ì êëàñè÷íî¿, çà-
õîïëþºòüñÿ ùå é ñó÷àñíîþ ãîòè-
êîþ òà åëåêòðîííîþ ìóçèêîþ
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Головний київський
театр:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Äîù. Â³òåð ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³ +13...+15°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +28; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +25...+27°Ñ; íà
ñõîä³ êðà¿íè +19...+21°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +19...+22°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð
ñõ³äíèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+20°Ñ, âíî÷³
+11...+13°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Хоча ліпшим олосом, аніж иян и Оль и Пахолю , не може похвалитися навіть Вітні Х’юстон, пов’яз вати своє життя
зі співом дівчина не збирається

Ô
îò

î 
Á
îð

è
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

П'ятнадцятирічна Оль а Пахолю співає діапазоні
трьох о тав. Та о о талант не має навіть Вітні Х'юс-
тон. Столична ж дівчина до то о ж ще й майстерно во-
лодіє онтральто. Дар неї виявив ви ладач м зи и,
оли жартома пародіювала оперн співач . Тепер Оля
співає хорі "Зірниця" елітн партію др их альтів —
найнижчим жіночим олосом, одна пов'яз вати своє
життя з м зи ою не збирається.


