
ссттоорр..  55

хрещатик
№116 (3332) п’ятниця, 4 липня 2008 року київська муніципальна газета

РОБОЧА ГРУПА КМДА ВИЗНАЧИТЬ
РЕАЛЬНІ ЦІНИ НА ХЛІБ У СТОЛИЦІ
Наразі він чи не найдешевший світі

ссттоорр..  1122

ЖАН ПОЛЬ ГОТЬЄ ПРЕЗЕНТУВАВ
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Цьо о ж дня дебют вала наст пниця
Valentino Алессандра Фаччінетті

Êè¿â ãîòóº ªâðîï³ ñâÿòî 
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ ïîáóäóâàòè ùå îäèí ñòàä³îí 

Ó÷îðà äî Êèºâà ç ðîáî÷èì â³çèòîì ïðè-
áóâ ïðåçèäåíò ÓªÔÀ Ì³øåëü Ïëàò³í³. Â³í
çóñòð³âñÿ ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè. Â³êòîð
Þùåíêî ïî³íôîðìóâàâ ïàíà Ïëàò³í³, ùî
äíÿìè äîñÿãëè äîìîâëåíîñò³ ç óðÿäîì ùî-
äî âèä³ëåííÿ $5 ìëðä íà êîðïîðàòèâí³ ïðî-
åêòè ç áóä³âíèöòâà äîð³ã â Óêðà¿í³ äî
÷åìï³îíàòó. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè äîäàâ, ùî
ïðîáëåìó ó ñòîëèö³ ç ÒÐÖ “Òðî¿öüêèì” òà
Îë³ìï³éñüêèì ñòàä³îíîì ðîçâ’ÿçàíî. “Íàéá-
ëèæ÷èõ òðè ì³ñÿö³ ñòàíóòü âèð³øàëüíèìè
äëÿ Óêðà¿íè”, — ñêàçàâ ïàí Ïëàò³í³. Â³í òà-
êîæ çóñòð³âñÿ ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Þë³ºþ
Òèìîøåíêî. Òà, ñâîºþ ÷åðãîþ, çàïåâíèëà,
ùî óðÿä çðîáèòü “íàâ³òü íåìîæëèâå, àáè
ô³íàë ªâðî-2012 â Óêðà¿í³ â³äáóâñÿ íà íà-
ëåæíîìó ð³âí³”. 

Òå, ùî íåìîæëèâå äëÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî,
âèÿâèëîñÿ äóæå ìîæëèâèì äëÿ Ëåîí³äà ×åð-

íîâåöüêîãî. Ó÷îðà ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî íåìàº æîäíîãî
ñóìí³âó â òîìó, ùî ô³íàëüí³ ìàò÷³ ÷åìï³îíà-
òó ªâðîïè 2012 ðîêó â³äáóäóòüñÿ â ñòîëèö³
Óêðà¿íè. Ìåð ï³äêðåñëèâ, ùî âëàäà ì³ñòà
ðîçâ’ÿçàëà ïðîáëåìó ùîäî ÒÐÖ “Òðî¿öü-
êèé”, ÿêèé âèêëèêàâ íàéá³ëüøå íàð³êàíü ç
áîêó ³íñïåêòîð³â ÓªÔÀ. “Ç³ ñâîãî áîêó ìè
çðîáèëè äëÿ öüîãî âñå ìîæëèâå, — çàïåâ-
íèâ â³í. — ßêùî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ïåðåñòàíå çàòÿãóâàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó,
óêëàäåíîãî ì³æ ÊÌÄÀ, âëàñíèêîì “Òðî¿öü-
êîãî” òà Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì ñïðàâà-
ìè, òî ó ñòîëèö³ ïîáóäóþòü ùå îäèí ñòàä³îí,
îð³ºíòîâíî íà 50 òèñ. ì³ñöü”. Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî äî ïðîâåäåííÿ êîí-
òèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíàòó ó 2012 ðîö³ ïî-
áóäóþòü îá’ºêòè ãîòåëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. 

За інчення на 2-й стор.
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ 
"Õðåùàòèê" 

Учора президент УЄФА Мішель Платіні приб в Київ. Він з стрівся
з Президентом У раїни Ві тором Ющен ом, рядовцями,
ор анізаторами Євро-2012. Платіні повідомив, що остаточні виснов и
щодо проведення чемпіонат в У раїні зроблять за три місяці.
Комент ючи рез льтати візит , столичний олова Леонід Черновець-
ий запевнив, що фінальні матчі Євро-2012 Києві відб д ться, я -
що Кабінет Міністрів У раїни перестане затя вати підписання до о-
вор , ладено о між КМДА, власни ом “Троїць о о” та Державним
правлінням справами. Мер пообіцяв, що столиці поб д ють ще
один стадіон на 50 тисяч місць. Я же повідомляв “Хрещати ”, ро-
боти з демонтаж основно о проблемно о об’є та столиці ТРЦ
“Троїць о о” же розпочали. Демонтаж мають завершити до десято-
о жовтня.
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Íà çåìåëüí³é êîì³ñ³¿ 
ðîçãëÿíóòü 100 êîíôë³êòíèõ
çàáóäîâ

Çåìåëüíó ³ ì³ñòîáóä³âíó êîì³ñ³¿ îá’ºäíàëè
â îäíó. Î÷îëèâ íîâèé ñêëàä îá’ºäíàíî¿ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Îëåêñ³é ªâëàõ, ÿêèé äî öüî-
ãî ãîëîâóâàâ ó ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ ³ç çåìåëüíèõ
â³äíîñèí. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðøå çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿ â³äáóäåòüñÿ âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ,
àäæå çà ï³âðîêó çìóøåíî¿ ïåðåðâè íàêîïè-
÷èëîñÿ ÷èìàëî ïèòàíü. “Íàñàìïåðåä äåïóòà-
òè ðîçãëÿíóòü ïèòàííÿ êîíôë³êòíèõ âíóò-
ð³øí³õ ì³êðîðàéîííèõ çàáóäîâ ³ áóä³âíèöòâ
íà òåðèòîð³ÿõ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-
÷èê³â, ñêâåð³â,— çàÿâèâ â³í.— Îêð³ì öüîãî,
ïîòð³áíî ñêàñîâóâàòè ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåí-
íÿ çåìë³ ï³ä êîíôë³êòí³ áóä³âíèöòâà, ÿêèõ
íàðàç³ ìàéæå ñòî. Êèÿíè ÷åêàþòü íà öå, ³ ìè
âèïðàâäàºìî ¿õíþ äîâ³ðó”. Â³í äîäàâ, ùî íå
ìåíø âàæëèâèìè º ïèòàííÿ ç ïðîäàæó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Ç öüîãî ïðèâîäó êîì³ñ³ÿ
çàñëóõàº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â. Îëåêñ³é ªâëàõ çàçíà÷èâ, ùî ðîáîòà
êîì³ñ³¿ áóäå é íàäàë³ â³äêðèòîþ äëÿ êè¿â-
ñüêî¿ ãðîìàäè, äåïóòàò³â, ïðåäñòàâíèê³â
ÇÌ²

Ìàëåíüê³ êèÿíè 
â³äïî÷èâàòèìóòü 
ó Çàêàðïàòò³ òà íà Îäåùèí³

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, â ðàìêàõ
îðãàí³çàö³¿ ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³ îðãàí³çîâóº ë³òíº îçäîðîâ-
ëåííÿ 2008 ðîêó. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, óæå
â³äêðèëèñÿ â³äïî÷èâàëüí³ çì³íè â ïàíñ³î-
íàòàõ “Ïàòð³ÿ” òà “Ñîíÿ÷íèé áåðåã” â Îäå-
ñüê³é îáëàñò³, ó ë³òíüîìó íàìåòîâîìó òàáî-
ð³ â Çàêàðïàòò³ òà íà ×åðêàùèí³. “Îêð³ì
öüîãî, ó ïàíñ³îíàò³ “Çì³íà”, ùî íà Êè¿â-
ùèí³, òðèâàº óí³êàëüíå îçäîðîâëåííÿ ä³òåé
³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè,— çàçíà÷èâ ïàí
Æóðàâñüêèé.— Ðàçîì ³ç íèì ïðàöþâàòè-
ìóòü âîëîíòåðè, êîòð³ ïðîòÿãîì ðîêó íàáó-
ëè íàâè÷îê ñóïðîâîäó, äîïîìîãè òà àñèñ-
òóâàííÿ îñîáàì íà â³çêàõ”. Â³í äîäàâ, ùî
ïðîòÿãîì ë³òíüîãî ïåð³îäó 2008 ðîêó ñòî-
ëè÷íèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïëàíóº îçäîðîâè-
òè 1136 îñ³á

Âîëîäèìèð Âèñîöüêèé
çàëèøèòüñÿ â Êèºâ³

Â³äîìîìó áàðäó ³ àêòîðó Âîëîäèìèðó Âè-
ñîöüêîìó íåçàáàðîì âñòàíîâëÿòü áðîíçîâèé
ìîíóìåíò. Ïîñòàòü ñï³âàêà ç’ÿâèòüñÿ ó ñêâå-
ðèêó íà âóëèö³ Âîðîâñüêîãî, íåïîäàë³ê áó-
äèíêó, äå ñâîãî ÷àñó ìåøêàâ éîãî ä³äóñü.
Îêð³ì öüîãî, ïîðÿä îáëàøòóþòü ìàéäàí÷èê,
ùîá ïðèõèëüíèêè òâîð÷îñò³ ïîåòà ìàëè íà-
ãîäó ç³áðàòèñÿ òóò, ñôîòîãðàôóâàòèñÿ á³ëÿ
ïàì’ÿòíèêà êóìèðó. ßê ðîçïîâ³ëà ïðàö³âíè-
öÿ ïðåñ-ñëóæáè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Þë³ÿ Ãðàìîòíà, ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³ íà ïðîåêò ïàì’ÿòíèêà âçÿëè 18 àâòîð³â.
Ïåðåìîãëè ìîëîä³ ñêóëüïòîðè — ð³äí³ áðà-
òè Îçþìåíêè. Âîíè çîáðàçèëè Âèñîöüêîãî
íà ïîâíèé çð³ñò, ÿêèé ñïèðàºòüñÿ íà ã³òàðó.
“Êðàùó ðîáîòó âèçíà÷èëè êèÿíè, ÿê³ òåëå-
ôîíóâàëè íàì òà â³äñèëàëè ñâî¿ â³äãóêè íà
åëåêòðîííó ïðèéìàëüíþ”,— ñêàçàëà ïàí³
Ãðàìîòíà

Ó Ïèðîãîâîìó 
ñâÿòêóâàòèìóòü 
²âàíà Êóïàëà

Øîñòîãî ëèïíÿ ó Ìóçå¿ íàðîäíî¿ òâîð÷î-
ñò³ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì Ïèðîã³â, ïî÷èíà-
þ÷è ç 13.30, â³äçíà÷àòèìóòü ñâÿòî ²âàíà Êó-
ïàëà. Ä³â÷àòà ïëåñòèìóòü â³íêè, ïóñêàòè-
ìóòü â îçåðî ïàëàþ÷å êîëåñî òà ðàçîì ³ç
õëîïöÿìè ñòðèáàòèìóòü ÷åðåç âîãíèùå. Â³ä-
÷óòè äóõ ñâÿòà ïðèñóòí³ì äîïîìîæóòü
ôîëüêëîðí³ êîëåêòèâè. Çà ñëîâàìè ïðàö³â-
íèêà ìóçåþ Í³íè Çîçóë³, î 15-é ãîäèí³ ïî÷-
íåòüñÿ õîäà. “Òàì òðåáà áóäå ñïóñêàòèñÿ ç
áåðåçîâîãî ãàþ òàê, ÿê êîëèñü ä³â÷àòà ²âà-
íà ïëåòåíîãî òà ñîëîì’ÿíó ëÿëüêó ³ç ñîëî-
ìè ïðèáðàíó íà ëóã íåñëè”,— ðîçïîâ³ëà Í³-
íà Çîçóëÿ

Êè¿â ãîòóº ªâðîï³ ñâÿòî
За інчення. Почато на 1-й стор.

Îêð³ì öüîãî, ïîâí³ñòþ îíîâëþþòü
òðàíñïîðò, ñïîðóäæóþòü íîâ³ ðîçâ’ÿçêè,
ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó. “Íåìàº æîäíîãî
ñóìí³âó â òîìó, ùî Êè¿â ñòàíå ôóòáîëü-
íîþ ñòîëèöåþ ªâðî-2012,— ñêàçàâ ìåð.—
² êè¿âñüêà âëàäà, ³ ÿ ÿê Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà ðîáèòèìåìî âñå, ùîá ïîäà-
ðóâàòè ì³ëüéîíàì óáîë³âàëüíèê³â ñïðàâæ-
íº ôóòáîëüíå ñâÿòî. Â³ðþ â òå, ùî çá³ð-
íà Óêðà¿íè ã³äíî ïðîâåäå ³ãðè ³ âèéäå äî
ô³íàëó ÷åìï³îíàòó”.

Òèì ÷àñîì ïîðÿä ³ç ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé”, ÿêèé ìàþòü ðåêîíñòðóþâàòè, äå-
ìîíòàæ ÒÐÖ “Òðî¿öüêèé” òðèâàº âæå ÷åò-
âåðòèé äåíü. Íàðàç³ òàì ïðàöþº áàøòîâèé
êðàí òà äâà åêñêàâàòîðè. Áóä³âåëüíèêè
ïðàöþþòü 12 ãîäèí íà äîáó, õî÷à ãîòîâ³
îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ³ â ö³ëîäîáîâîìó ðå-
æèì³. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà ÁÌÓ-3 ÂÀÒ “Êè¿âìåòðîáóä”
Ñåðã³é Ðÿáîêîíü, ñàìå ¿õíþ îðãàí³çàö³þ
âèçíà÷èëè â ï³äñóìêó ãåíåðàëüíèì ï³ä-
ðÿäíèêîì çíåñåííÿ ïðîáëåìíîãî îá’ºêòà.
“Öå é íå âèïàäêîâî, àäæå ìè çâîäèëè ï³ä-
çåìíó ÷àñòèíó “Òðî¿öüêîãî”, äîáðå çíàºìî
öåé îá’ºêò”,— çàçíà÷èâ â³í.

Çà éîãî ñëîâàìè, äåìîíòàæ ÒÐÖ ðîçïî-
÷àëè ïåðøîãî ëèïíÿ îäðàçó ïî îá³ä³. Íà-
ðàç³ íà ìàéäàí÷èêó ïðàöþº áàøòîâèé êðàí
òà äâà ñïåö³àëüí³ åñêàâàòîðè àìåðèêàíñüêî-
ãî âèðîáíèöòâà “ÊÀÒ”, ïðèçíà÷åí³ äëÿ
ïðîìèñëîâîãî äåìîíòàæó. Íåçàáàðîì çà-
ïóñòÿòü ó ä³þ ùå äâîº ã³äðàâë³÷íèõ “íî-
æèöü”. Ñåðã³é Ðÿáîêîíü äîäàâ, ùî çðóé-
íîâàí³ êîíñòðóêö³¿ çâîçèòèìóòü íà ñïåö-
ìàéäàí÷èê “Êè¿âìåòðîáóäó”, äå çãîäîì ïî-
äð³áíþâàòèìóòü íà ùåá³íü. “Ìè ìàºìî â
ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ 100 äí³â,— ðîçïî-
â³â ïàí Ðÿáîêîíü.— Òîæ ìàºìî âïîðàòèñÿ
³ç çàâäàííÿì äî äåñÿòîãî æîâòíÿ. Ââàæàþ,
ùî öå çðîáèòè ðåàëüíî ³ íàâ³òü çíà÷íî ðà-
í³øå. Ñüîãîäí³ íà ìàéäàí÷èêó ïðàöþº 
20 ðîá³òíèê³â, àëå â ðàç³ ïîòðåáè ¿õíÿ ê³ëü-
ê³ñòü çðîñòå”.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âìåòðîáóä” Âîëîäèìèð
Ïåòðåíêî, ùå îñòàòî÷íî íå âèð³øåíî, ó
ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ äåìîíòàæ “Òðî¿öüêî-
ãî”. “Îçâó÷åíà ðàí³øå öèôðà 21,4 ìëí ãðí
íàñ íå âëàøòîâóº, áî â êîøòîðèñ íå çàêëà-
äåíî ÷èìàëî çàõîä³â, çîêðåìà óòèë³çàö³ÿ
áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â,— ïîÿñíèâ â³í.— Òî-
ìó ìè çàïðîïîíóºìî ñâ³é âàð³àíò. Çà ïî-
ïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, äëÿ çíåñåííÿ
îá’ºêòà ïîòð³áíî 25—30 ìëí ãðí. Ïîïðè òå,
ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ùå íå ðîçïî÷àòî,
“Êè¿âìåòðîáóä” âèêîíóº âñ³ çàõîäè âëàñ-

íèì êîøòîì”. Öå ðîáèòüñÿ äëÿ òîãî, ïî-
ÿñíèâ â³í, àáè íå çàòðèìóâàòè ïðîöåñ ³ íå
ñòàòè íà ïåðåøêîä³ ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³
ªâðî-2012.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî çàÿâèâ, ùî îö³íþâà-
òèìóòü âàðò³ñòü çíåñåííÿ “Òðî¿öüêîãî”

åêñïåðòè ç Êè¿âäåðæåêñïåðòèçè. “Ñàìå
âîíè íàçâóòü îñòàòî÷íó ñóìó,— ïîâ³äî-
ìèâ â³í.— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê öå ïèòàííÿ ðîç-
ãëÿíóòü íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, “Êè¿âìåòðî-
áóä” îòðèìàº êîøòè äëÿ äåìîíòàæó îá’º-
êòà”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ,
“Хрещати ”

ТРЦ "Троїць ий" перед Олімпійсь им стадіоном знес ть за 100 днів — столична влада нарешті
дося ла остаточних домовленостей із інвестором

Êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè 
ç ïèòàíü âëàñíîñò³ 
ïðîâåëà ïåðøå çàñ³äàííÿ
Ïàëàö âåòåðàí³â ïîðàäóþòü íîâèì êîíäèö³îíåðîì òà âîäîíàãð³âà÷åì

Íîâîñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³ ó÷îðà ïðîâåëà ñâîº ïåð-
øå çàñ³äàííÿ. Ãîëîâóâàâ íà íüîìó, ÿê ³
ìèíóëîãî ñêëèêàííÿ, Âîëîäèìèð Äåé-
íåãà â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Íàãàäàºìî, ùî
ñêëàä êîì³ñ³é Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà ó â³â-
òîðîê. Ó “âëàñí³ñòü” ïîòðàïèëè 11 äåïó-
òàò³â.

Íà â÷îðàøíº çàñ³äàííÿ äåïóòàòè ïðèé-
øëè ìàéæå ó ïîâíîìó ñêëàä³. Áóëè ïðè-

ñóòí³ òàêîæ ç äåñÿòîê ãîñòåé. Õî÷à íà-
ñòð³é ìàëè äîâîë³ êîíñòðóêòèâíèé, ðîç-
ãëÿä á³ëüøîñò³ âàæëèâèõ ð³øåíü — óòî÷-
íåííÿ àäðåñ òà ìåæ áóä³âåëü òà ïðèâàò-
íèõ ï³äïðèºìñòâ ïåðåíåñëè íà íàñòóïíå
çàñ³äàííÿ.

Áóëî âèäíî, ùî ñòîëè÷í³ íàðîäí³ îá-
ðàíö³ “ïðèäèâëÿþòüñÿ” äî ðîáîòè îäèí
ç îäíèì.

Âîíè ïðàêòè÷íî îäíîñòàéíî òà áåç

çàéâèõ îáãîâîðåíü ïîãîäèëèñÿ ïåðåäà-
òè âîäîíàãð³âà÷ ³ êîíäèö³îíåð ó áóäè-
íîê âåòåðàí³â òà äàëè äîçâ³ë íà çíåñåí-
íÿ òåðàñè ó ñòîëè÷í³é êë³í³÷í³é ë³êàð-
í³ ¹ 1.

Íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü âëàñíî-
ñò³ òàêîæ ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ íà ñïè-
ñàííÿ çàñòàð³ëèõ ÊàìÀÇ³â òà àâòîáóñ³â
“Êè¿âïàñòðàíñó”. Çà ñëîâàìè ïàíà Äåé-
íåãè, òåõí³êó âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ÿê äå-
òàë³.

Íåçàáàðîì êèÿíè íå ïîáà÷àòü òàíöìàé-
äàí÷èêà “Þí³ñòü” ó Öåíòðàëüíîìó ïàð-
êó Êèºâà. Çà ñëîâàìè äåïóòàò³â, éîãî äàâ-
íî âæå íå âèêîðèñòîâóþòü. Íàñàìê³íåöü
çàñ³äàííÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè Óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè ïåðåäàëè äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó.

— Óñ³ ïèòàííÿ, ÿê³ ìè ïëàíóâàëè íà
ñüîãîäí³, âè÷åðïàíî,— ï³äñóìóâàâ Âîëî-
äèìèð Äåéíåãà.— Ñïîä³âàþñÿ, íàäàë³ ìè
ïðàöþâàòèìåìî ïë³äí³øå. Íàñòóïíå çà-
ñ³äàííÿ ïðèçíà÷èëè íà ñåðåäó, 9 ëèïíÿ

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лося перше засідання новоствореної омісії Київради з
питань власності. Я писав "Хрещати ", очолив її представни
фра ції Партії ре іонів Володимир Дейне а. Питань на поряд ден-
ном б ло понад десято . Об оворення та прийняття рішень трива-
ло приблизно один — більшість важливих п н тів до роз ляд пе-
ренесли на наст пне засідання. Деп тати лише передали водона-
рівач та ондиціонер для Палац ветеранів та надали дозволи на
списання техні и.
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Графі
проведення особисто о прийом ромадян та прямих (“ арячих”)

телефонних ліній ерівництвом Київсь ої місь ої державної адміністрації
на III вартал 2008 ро

Прізвище,
ім’я та

по бать ові

День та час
особисто о
прийом
ромадян

за адресою:
м. Київ,

в л. Хрещати ,
36, . 102

День та час
особисто о
виїзно о
прийом

Місце
проведення
особисто о
виїзно о
прийом

День та час
проведення
прямих

(“ арячих”)
телефонних

ліній
за тел.

279-40-59

Черновець ий Леонід
Михайлович

3 вівторо
17.00-19.00

- - -

Дов ий Олесь Станіславович
2 четвер

11.00-12.00
- -

4 четвер
16.00-17.00

Гол бчен о Анатолій
Костянтинович (питання палива,
енер ети и та
енер озбереження;
надзвичайних сит ацій та
охорони праці; державно о
архіте т рно-б дівельно о
онтролю; питання житлово о та
ом нально о осподарств;
тримання житлово о фонд )

1 вівторо
12.00-14.00
3 вівторо
12.00-13.00

- -
1 вівторо
10.00-11.00

Басс Денис Я ович (питання
е ономі и та інвестицій;
взаємодії з засобами масової
інформації та зв’яз ів з
ромадсь істю; зв’яз та
інформатизації; транспорт ;
ре лами)

2, 4 четвер
10.00-11.00

1, 3 четвер
12.00-13.00

Голосіївсь а
районна м.

Києві державна
адміністрація

4 четвер
11.00-12.00

Голиця Михайло Ми олайович
(питання б дівництва житла;
забезпечення населення
житловою площею;
ре онстр ції житлово о фонд )

2 середа
16.00-17.00
4 середа

09.00-10.00

1 середа
16.00-17.00
1 вівторо
16.00.17.00

Шевчен івсь а
районна м.

Києві державна
адміністрація

3 середа
16.00-17.00

Головач Володимир
Володимирович (питання
бла о строю міста;
вн трішньо о фінансово о
онтролю)

2, 4 середа
15.00-16.00

1, 3 середа
16.00-17.00

Дніпровсь а
районна м.

Києві державна
адміністрація

2 середа
14.00-15.00

Денисю Людмила Всеволодівна
(питання ре ляторної політи и
та підприємництва; захист прав
споживачів)

2, 4 п’ятниця
16.00-17.00

1, 3 п’ятниця
15.00-16.00

Солом’янсь а
районна м.

Києві державна
адміністрація

2 п’ятниця
15.00-16.00

Ж равсь ий Віталій
Станіславович (питання освіти
та на и; льт ри та мистецтв;
фіз льт ри та спорт ;
молодіжної політи и та
соціально о забезпечення
молоді; опі и та забезпечення
прав неповнолітніх; охорони
льт рної спадщини)

1, 3 четвер
11.00-12.00

2, 4 четвер
16.00-17.00

Дарниць а
районна м.

Києві державна
адміністрація

1 середа
10.00-11.00

Заст пни олови з питань
соціально о захист та охорони
здоров’я; з питань надання
соціально о житла; поб тово о і
тор овельно о обсл ов вання;
надання рит альних посл

3 вівторо
15.00-17.00

1, 2 вівторо
15.00-16.00

Подільсь а
районна м.

Києві державна
адміністрація

3 четвер
14.00-15.00

4 вівторо
15.00-17.00

Заст пни олови з питань
містоб д вання, архіте т ри та
дизайн місь о о середовища

2 понеділо
11.00-12.00
4 понеділо
10.00-11.00

1, 3 п’ятниця
12.00-13.00

Печерсь а
районна м.

Києві державна
адміністрація

2 понеділо
10.00-11.00

Заст пни олови з питань
земле орист вання

1, 3 вівторо
14.00-15.00

2, 4 п’ятниця
17.00-18.00

Оболонсь а
районна м.Києві

державна
адміністрація

1 понеділо
14.00-15.00

Падал а Ві тор Михайлович
(питання бюджет та фінансів;
пенсійно о забезпечення;
цінової політи и)

1, 3 п’ятниця
10.00-11.00

2, 4 п’ятниця
11.30-12.30

Святошинсь а
районна м.Києві

державна
адміністрація

1 п’ятниця
11.00-12.00

Р ди Сер ій Ярославович
(питання вн трішньої політи и та
с спільно-політичної сит ації в
столиці; справ національностей
та мі рації)

3 понеділо
10.00-11.00
4 понеділо
12.00-13.00

1,2 понеділо
12.00-13.00

Деснянсь а
районна м.Києві

державна
адміністрація

4 понеділо
11.00-12.00

Стичинсь ий Броніслав
Станіславович (питання
до ментально о забезпечення,
роботи зі зверненнями
ромадян, забезпечення
за онності та правопоряд ,
діяльності архівів)

2 четвер
17.00-18.00
1, 4 середа
16.00-17.00,
3 середа

17.00-18.00

- - 2 четвер
16.00-17.00

²ãîð ÑÂÀ×²É 
“Õðåùàòèê”

Спор дження величезно о офісно-житлово о омпле с
спрово вало р йнацію с сідньо о б дин . Житловий
б дино на в л. Мар’янен а, 7 просів та нахилився,
стіни ньом тріщать, дов ола проламався асфальт та
прорвало тр би водопостачання. Меш анцям 60-ти
вартир за рож є смерть під завалами. На вчорашньо-
м засіданні омісія з надзвичайних сит ацій КМДА х-
валила рішення тимчасово приз пинити б дівельні ро-
боти. Нині проводять е спертизи, чи можна б ло там
б д вати і що робити далі. У заб довни а мож ть заб-
рати земельн ділян .

Òåòÿíà Êàí³âåöü ìåøêàº ó 51-é êâàðòèð³ áóäèíêó íà âóëèö³ Ìà-
ð’ÿíåíêà, 7. Ïðîòå âîíà âæå á³ëüøå ì³ñÿöÿ íå æèâå òóò, áî áî¿òü-
ñÿ çà âëàñíå æèòòÿ. Ñò³íè â ¿¿ êâàðòèð³ ñêð³çü ïîòð³ñêàëè. Ù³ëè-
íè òàê³ âåëèê³, ùî, çäàºòüñÿ, âñå îò-îò îáâàëèòüñÿ. Ó ãðóäí³ ìè-
íóëîãî ðîêó â êâàðòèð³ æ³íêè âñòàíîâèëè ÷îòèðè ñïåö³àëüí³ äàò-
÷èêè, ÿê³ ô³êñóþòü äåôîðìàö³þ. ¯¿ çàïåâíÿþòü, ùî “ìàÿ÷êè” ïî-
êàçóþòü ñòàá³ëüíèé ñòàí. Àëå òð³ùèíè ðîçïîâçàþòüñÿ äàë³, íà
ï³äëîç³ ðîç³éøîâñÿ ïàðêåò. Äëÿ æ³íêè öå ïåðåêîíëèâ³øå. 

“Âñå öå ä³ºòüñÿ ç òèõ ï³ð, â³äêîëè ïîðÿä ðîçïî÷àëè áóä³âíèöò-
âî. Íàñ çàñïîêîþþòü, àëå æ âè áà÷èòå, ùî áóäèíîê òð³ùèòü. Ó áóäü-
ÿêèé ìîìåíò â³í ìîæå çàâàëèòèñÿ. Íåâæå òðåáà çâîë³êàòè, äîêè íå
çàãèíóòü ëþäè?” — â ðîçïà÷³ çàïèòóº âîíà. 

Ï’ÿòèïîâåðõ³âêà ðîçòàøîâàíà íà ñõèë³. Íèæ÷å íà âóëèö³ Ìå÷íè-
êîâà, 9-à—11 áóäóþòü îô³ñíî-æèòëîâèé êîìïëåêñ. Çà ïëàíîì òóò ìà-
þòü ç’ÿâèòèñÿ òðè âèñîòêè ç ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè – äâ³ 19- òè é
îäíà 27-ïîâåðõ³âêà. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ÒÎÂ “Ãåîðã³é” â îðåíäó íà
10 ðîê³â Êè¿âðàäà âèä³ëèëà ó 2003 ðîö³. Áóä³âåëüí³ ðîáîòè ðîçïî÷à-
ëè ó ìèíóëîìó. Äëÿ îáëàøòóâàííÿ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà çàáó-
äîâíèêó ïîòð³áíî áóëî çð³çàòè ÷àñòèíó ñõèëó ³ óêð³ïèòè éîãî çàõèñ-
íîþ ñò³íîþ. ¯¿ óñòàíîâèëè ç îêðåìèõ ïàëü. Àëå ÿê ò³ëüêè âçÿëèñÿ
ðèòè êîòëîâàí, êð³çü ïàë³ ïî÷àâ âèõîäèòè ´ðóíò. Âèÿâèëîñÿ, ùî ó
öüîìó ì³ñö³ çàëÿãàþòü âîäí³ ïëàñòè, ³ çåìëÿ íå äîñèòü ñò³éêà. Ñõèë
ïî÷àâ ñïîâçàòè. 

Çà âèñíîâêàìè åêñïåðò³â “Àêàäåì³¿ áóä³âíèöòâà” áóäèíîê íà Ìà-
ð’ÿíåíêà,7 íàõèëèâñÿ ó á³ê âèêîïàíîãî êîòëîâàíó íà 135 ìì –
âäâ³÷³ á³ëüøå êðèòè÷íî¿ ìåæ³. Òàêîæ â³í ïðîñ³â íà ãëèáèíó âòðè÷³
á³ëüøó â³ä äîïóñòèìî¿ íîðìè. Íàâêîëî áóäèíêó ïðîëàìàâñÿ àñ-
ôàëüò. Äåñÿòêè ù³ëèí ó áóäèíêó çàë³ïëåíî öåìåíòîì. Êóòè óêð³ïè-
ëè ñâàÿìè, à ñò³íè ç÷åïèëè ìåòàëåâèìè øóíòàìè. Âò³ì, í³õòî íå
äàº ãàðàíò³é, ùî ðóéíóâàííÿ çóïèíèëè. 

Ìåøêàíåöü áóäèíêó Îëåêñ³é Ãàïîíåíêî ðîçïîâ³â, ùî 13 òà 14
÷åðâíÿ ñòàëîñÿ ÷åðãîâå ³ äóæå ñèëüíå ñïîâçàííÿ ´ðóíòó. Âæå çà òèæ-
äåíü ïîðâàëî òðóáè òåïëîìåðåæ³ òà âîäîãîíó. Âîäà ùå á³ëüøå ðîç-
ìèëà çåìëþ. 

Ñèòóàö³þ íà êîíòðîë³ ïîñò³éíî òðèìàº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ÿêå â÷îðà ïðîâåëî ÷åðãîâó íàðàäó ç
öüîãî ïðèâîäó. “Ñòàí êðèòè÷íèé. Áóäèíêó çàãðîæóº ðóéíàö³ÿ. Ìè
íå ìîæåìî ñòàâèòè ï³ä çàãðîçó ëþäñüê³ æèòòÿ”, — çàçíà÷èâ íà-
÷àëüíèê Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ñë³ä íåãàéíî ïðî-
âåñòè åêñïåðòèçè ïëàí³â óêð³ïëåííÿ ñõèëó òà áóäèíêó, à òàêîæ
ïðîåêòó ñàìîãî îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó. Äîêè íå îòðèìàþòü
ðåçóëüòàò³â, áóäü-ÿê³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè ìàþòü çóïèíèòè. Ïðåäñòàâ-
íèê ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó
Êèºâ³ Ìèêîëà Öüîïêàëî çàïåâíèâ, ùî áóä³âíèöòâî ïðèïèíÿòü óæå
ñüîãîäí³. Ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè ìàþòü íàäàòè âæå çà 10 äí³â. 

Òèì ÷àñîì íà êîì³ñ³¿ ç’ÿâèëàñÿ âåðñ³ÿ, ùî ó çàáóäîâíèêà âçàãàë³
áðàêóº äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ðîáîòè. Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ
íå â³äáóâàëèñÿ. “Ó îá´ðóíòóâàíí³ ö³º¿ çàáóäîâè ÷èìàëî ïðîãàëèí.
ß ìîæó ñêàçàòè, ùî óæå ï³äãîòîâëåíèé ïðîåêò äî ðîçãëÿäó ó
Êè¿âðàä³ ïðî ñêàñóâàííÿ âèä³ëåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Ïåâåí, ùî
âñ³ ôðàêö³¿ ñòàíóòü íà çàõèñò ìåøêàíö³â”, — ñêàçàâ ïàí Ïøåíè÷-
íèé. Íà çàáóäîâíèêà, ÿêùî â³í ðîçïî÷àâ ðîáîòè íå ìàþ÷è ïîâíî-
ãî ïàêåòà äîêóìåíò³â, ÷åêàº çíà÷íèé øòðàô òà êðèì³íàëüíà 
ñïðàâà. 

ßêùî åêñïåðòèçà çàñâ³ä÷èòü, ùî áóäóâàòè ìîæíà òà äàñòü ñõåìó
óêð³ïëåííÿ áóäèíêó íà Ìàð’ÿíåíêà, 7, ç íüîãî â³äñåëÿòü ëèøå ìåø-
êàíö³â ïåðøîãî ïîâåðõó. Ïðîòå, ÿêùî àí³ áóäóâàòè, àí³ óêð³ïëþ-
âàòè íå ìîæíà, áóäèíîê çàëèøàòü óñ³ ìåøêàíö³. Çà ï³äðàõóíêàìè,
ùîá â³äñåëèòè 60 êâàðòèð, ïîòð³áíî 18 ìëí äîëàð³â. Íà óêð³ïëåí-
íÿ ñõèëó òà áóäèíêó òðåáà 10 ìëí äîëàð³â. “Êîìóñü ìîæå áóòè
âèã³äí³øå ïåðåñåëèòè íàñ ³ íå óêð³ïëþâàòè áóäèíîê. Òîä³ â³í çà-
âàëèòüñÿ ³ ç’ÿâèòüñÿ ùå îäíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó. Êð³ì òîãî, áó-
äå äîñòóï äî â³ëüíî¿ òåðèòîð³¿ íà ïàãîðá³, äîñòóï äî ÿêî¿ íèí³ áëî-
êóº íàø ä³ì”, — ïðèïóñêàº Îëåêñ³é Ãàïîíåíêî. Îäíàê ïîñòðàæ-
äàë³ âñå æ ñïîä³âàþòüñÿ çàëèøèòèñÿ ó ñâî¿õ äîì³âêàõ. Âîíè õî÷óòü,
ùîá çàáóäîâíèê çì³öíèâ ñõèë òà áóäèíîê, à òàêîæ êîìïåíñóâàâ ¿ì
âèòðàòè íà ðåìîíò. ßêùî íå äîìîæóòüñÿ öüîãî äîáðîâ³ëüíî, çâåð-
òàòèìóòüñÿ äî ñóäó

×åðåç ñïîðóäæåííÿ
âèñîòêè íà Ïå÷åðñüêó 
çàâàëþºòüñÿ 
æèòëîâèé áóäèíîê 
Êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ìîæå
ïîçáàâèòè çàáóäîâíèêà ä³ëÿíêè 
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Óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî 
ï³äâèùóº òàðèôè 
íà ãàç

Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàí-
íÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè ðîçïî÷àëà ïðîöåäóðó
ïåðåãëÿäó òàðèô³â çà ãàçîïîñòà÷àííÿ äëÿ íà-
ñåëåííÿ äî ê³íöÿ ëèïíÿ. Ó÷îðà ïðî öå ïî-
â³äîìèâ æóðíàë³ñòàì ãîëîâà ÍÊÐÅ Âàëåð³é
Êàëü÷åíêî. Íà ñüîãîäí³ êîì³ñ³ÿ ìàº â ñâî-
ºìó ðîçïîðÿäæåíí³ ï³äãîòîâëåí³ òà óçãîäæå-
í³ ðîçðàõóíêè ùîäî ïåðåãëÿäó òàðèô³â îá-
ëàñíèõ ãàçîïîñòà÷àëüíèõ êîìïàí³é, à òàêîæ
äëÿ ïîáóòîâèõ àáîíåíò³â. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
íîâ³ òàðèôè ïåðåäàäóòü íà ïîãîäæåííÿ â ì³-
í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â.

Ùå ó êâ³òí³ Êàáì³í ñâîºþ ïîñòàíîâîþ ðå-
êîìåíäóâàâ ÍÊÐÅ ç òðàâíÿ äî ãðóäíÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó ïîåòàïíî ï³äâèùèòè ðîçäð³áí³
ö³íè íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ â ìåæàõ 3 —5 %
ùîì³ñÿöÿ çàëåæíî â³ä îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ.
“Óðÿä ïîñòóïîâî ï³äâèùóâàòèìå ö³íó íà
åíåðãîíîñ³¿ äëÿ íàñåëåííÿ, îñê³ëüêè â³í
ïðîñòî íåñïðîìîæíèé çíàéòè ³íø³ åêîíî-
ì³÷í³ ìåõàí³çìè âèâåäåííÿ ç êðèçè åíåðãå-
òè÷íî¿ ãàëóç³. À Òèìîøåíêî çàâæäè çíàéäå
ñïîñ³á ïîÿñíèòè âèáîðöÿì ñâî¿ íåïîïóëÿð-
í³ åêîíîì³÷í³ çàõîäè. ² ó êðàéíüîìó ðàç³ ìî-
æå ñïðîâîêóâàòè âëàñíó â³äñòàâêó”,— íàãî-
ëîñèâ “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî
öåíòðó ðîçâèòêó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ â³ä-
íîñèí Àíàòîë³é Ï³í÷óê

²íâåñòîðè 
“Åë³òà-öåíòðó” 
íå ìàþòü óçãîäæåíî¿
ïîçèö³¿

Ó÷îðà çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ âí³ñ íà ðîçãëÿä ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ïðîåêò êîìïåíñàö³¿ çáèòê³â îøó-
êàíèì âêëàäíèêàì “Åë³òà-öåíòðó”. Âîäíî÷àñ
ï³ä ñò³íàìè ì³ñüêî¿ ìåð³¿ â³äáóëîñÿ ï³êåòó-
âàííÿ.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ó÷îðà ï³ä ñò³íàìè
ÊÌÄÀ â³äáóëîñÿ îäíî÷àñíî äâà ï³êåòè: íà ï³ä-
òðèìêó ä³é ì³ñüêîãî ãîëîâè òà — íà ïðîòåñò.
Ùå ó ëþòîìó Ïðåçèäåíò âèäàâ óêàç ïðî “êîì-
ïåíñàö³þ çàâäàíèõ çáèòê³â îøóêàíèì âêëàäíè-
êàì”. Íà âèêîíàííÿ óêàçó ñòâîðèëè óðÿäîâó
êîì³ñ³þ, ÿêà é äîñ³ í³÷îãî íå çðîáèëà.

“Ì³ñüêèé ãîëîâà ñõâàëèâ ïîðÿäîê êîìïåí-
ñàö³¿ ëþäÿì çáèòê³â. À ïðîòè ÷îãî âèñòóïàº
îäíà ãðóïà ì³òèíãóâàëüíèê³â? Âîíè ïðàã-
íóòü, ùîá óñå â³äáóâàëîñÿ øâèäøå, àí³æ öå
ô³çè÷íî ìîæëèâî. Àëå, êîëè ×åðíîâåöüêèé
äàâ ñëîâî, òî öå îçíà÷àº, ùî âñå âèêîíàþòü
â÷àñíî ³ áåç íàäì³ðíî¿ ïîë³òèçàö³¿. Íåçàëåæ-
íî í³ â³ä ÷îãî, “Êè¿âì³ñüêáóä” óæå çàê³í÷èâ
ïðîåêòóâàííÿ áóäèíê³â äëÿ âêëàäíèê³â “Åë³-
òà-öåíòðó” ³ íåâäîâç³ ðîçïî÷íóòü ðîáîòè. Óñå
éäå çã³äíî ç çàòâåðäæåíèì ãðàô³êîì ³ çà ïëà-
íîì”,— ñêàçàâ ïàí Ãîëîâà÷

Äàâèäó Æâàí³¿ 
äîâåäåòüñÿ 
â³äìîâèòèñÿ 
â³ä êàäðîâèõ àìá³ö³é 
â Óêðà¿í³

Ïðåòåíäåíòîâ³ íà ïîñàäó ãîëîâè Àíòèìî-
íîïîëüíîãî êîì³òåòó, ãîëîâíîìó ñïîíñîðó
“Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” íàðîäíîìó äåïóòà-
òîâ³ Äàâèäó Æâàí³¿ ïîêè ùî äîâåäåòüñÿ ïðè-
áîðêóâàòè êàäðîâ³ àìá³ö³¿. Ó â³âòîðîê Àïå-
ëÿö³éíèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çàäîâîëüíèâ ñêàð-
ãó çàñòóïíèêà Ãåíïðîêóðîðà ïðîòè ïàíà
Æâàí³¿ ó ñïðàâ³ ïðî éîãî ãðîìàäÿíñòâî. Ñóä
ñêàñóâàâ ð³øåííÿ Ðàäÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñó-
äó Êèºâà â³ä 1999 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî Äà-
âèä Æâàí³ÿ îòðèìàâ óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿí-
ñòâî, ³ ïåðåäàâ ñïðàâó äî Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéñóäó ñòîëèö³ íà íîâèé ðîçãëÿä. Îäíàê
óæå â÷îðà êîëåãà ïî ôðàêö³¿ é âîäíî÷àñ
ïðåäñòàâíèê ïàíà Æâàí³¿ â Àïåëÿö³éíîìó
ñóä³ — íàðîäíèé äåïóòàò Ãåííàä³é Ìîñêàëü
îñêàðæèâ öå ñóäîâå ð³øåííÿ ó êàñàö³éíîìó
ïîðÿäêó. Ñïðàâó ïðî ãðîìàäÿíñòâî óðîäæåí-
öÿ Ãðóç³¿ ïåðåäàëè äî Âåðõîâíîãî ñóäó Óêðà-
¿íè

Ìèêîëà ÃÀÏÎ×ÊÀ: “Íå ìîæíà 
ðîáèòè “ö³íîâîãî êîìóí³çìó”
â îêðåìî âçÿòîìó Êèºâ³”

Після заяви а ціонерно о това-
риства "Київхліб" про немин че
підвищення цін на прод т но-
мер 1 столиці, "Хрещати " ви-
рішив поці авитися, що д ма-
ють з цьо о привод фахівці з
інших ре іонів У раїни. На запи-
тання азети відповів народний
деп тат IV с ли ання, олишній
заст пни олови Л ансь ої
ОДА з питань сільсь о о оспо-
дарства Ми ола Гапоч а.

— Ìèêîëî Ìèõàéëîâè÷ó, ç âàøî¿ òî÷êè
çîðó, ÷îìó “Êè¿âõë³á” ï³äâèùóº ö³íè íà
ïðîäóêò ¹ 1 ó ñòîëèö³?

— Íà ïðîòÿç³ ê³ëüêîõ ðîê³â çðîñòàëè
ö³íè íà çåðíî, âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî
áîðîøíà òàêîæ, ñàìå òîìó ï³äâèùóºòü-
ñÿ ö³íà íà õë³á. ßêùî ö³íè íà õë³á óò-
ðèìóâàëè øòó÷íî âîëüîâèìè ³ àäì³í³ñ-
òðàòèâíèìè ìåòîäàìè, òî öå íå áóëî
ïðàâîì³ðíî. Çà îñòàíí³ äâà ðîêè âèðîá-
íèêè ïîâèíí³ áóëè ï³äí³ìàòè ö³íè, òî-
ìó ùî çà ðàõóíîê ñòàðèõ ö³í íåìîæëè-
âî ïðîæèòè. Ó ðåçóëüòàò³, çà òîé ÷àñ âî-
íè çàáîðãóâàëè 100 ì³ëüéîí³â ³ ìàþòü ¿õ
ÿêîñü êîìïåíñóâàòè.

— ßê ìîæå çì³íèòèñÿ ñèòóàö³ÿ ï³ñëÿ çáî-
ðó íîâîãî âðîæàþ?

— Íèí³ ï³äíÿòòÿ ö³íè íà õë³á ç óðàõó-
âàííÿì áîðãó ö³ëêîì âèïðàâäàíå. Ïðîòå
ç óðîæàþ ïøåíèö³ öüîãî ðîêó ö³íè íà çà-
êóï³âëþ çåðíà çíèçÿòü. Òîìó ï³ä´ðóíòÿ
äëÿ îñ³ííüîãî ï³äâèùåííÿ ö³í íà õë³á
íåìàº.

— Âàøå ñòàâëåííÿ äî øòó÷íîãî ñòðèìó-
âàííÿ ö³í íà õë³á, âîíî ìîæëèâå?

— Öå íàçèâàºòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâíèé
ðåêåò. Öå àáñîëþòíî íåçàêîííî â óìî-
âàõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí ³ ïðèâàòíîãî êà-
ï³òàëó. Äåðæàâà íå ìàº ïðàâà öüîãî ðî-
áèòè, òîìó ùî º ö³íà. Êîíòðîëþþ÷èé
îðãàí ñòåæèòü çà äîòðèìàííÿì ¿¿ ðîçðà-
õóíê³â. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ö³íó ìîæíà
êîíòðîëþâàòè ëèøå ÷åðåç ïîäàòîê íà

ïðèáóòîê. Óñå ³íøå — àäì³í³ñòðàòèâí³
ïåðåæèòêè ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó. Äî òî-
ãî æ öå ïåðåâèùåííÿ ïîâíîâàæåíü. Ó
ðåçóëüòàò³ øêîäÿòü âèðîáíèêó ³ â ö³ëî-
ìó äåðæàâ³. Òîìó õë³áîïåêàðí³ é ïðîòåñ-
òóþòü ïðîòè òèñêó íà íèõ ï³ä áóäèíêîì
óðÿäó ³ çàñòåð³ãàþòü, ùî òàêà ïîë³òèêà
ìîæå ïðèçâåñòè äî òîãî, ùî õë³á çíèê-
íå ç ïîëèöü ìàãàçèí³â. À ñàì³ âîíè
ïðîñòî çáàíêðóòóþòü. Ó ö³é ñèòóàö³¿
“Êè¿âìëèí” ³ “Êè¿âõë³á” ìàþòü óñ³ ïðà-
âà íà êîìïåíñàö³þ çáèòê³â. Ïîäàëüøå æ
ö³íîóòâîðåííÿ âîíè ïîâèíí³ óçãîäæó-
âàòè ç ì³ñüêîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³íîóòâîðåí-
íÿ.

— Ìåëüíèêè ³ õë³áîïåêàð³ ìîòèâóþòü
çíà÷íå ï³äâèùåííÿ ö³í íà õë³á òèì, ùî
áîðîøíî íå ìîæå êîøòóâàòè äåøåâøå, í³æ
çåðíî, à õë³á — äåøåâøå, í³æ áîðîøíî. Öå
çðîçóì³ëà ³ñòèíà, àëå ÿê òàêå âçàãàë³ ìîã-
ëî òðàïèòèñÿ?

— Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî áîðîøíî —
öå ïðîäóêò çåðíà. Óìîâíî êàæó÷è, ÿê-
ùî çåðíî ìàº ö³íó 1000 ãðèâåíü, òî
áîðîøíî ìàº êîøòóâàòè ùîíàéìåíøå
1200 —1300 ãðèâåíü ç óðàõóâàííÿì âè-
õîäó, çàòðàò íà ïåðåðîáêó. Âèìîãà ö³ë-
êîì çðîçóì³ëà. Îäíîçíà÷íî, ùî
áîðîøíî ìàº êîøòóâàòè ïðèáëèçíî íà
30 % á³ëüøå, í³æ çåðíî.

— Íèçüêó ö³íó íà õë³á ó Êèºâ³ ôîðìóâà-
ëè çà ðàõóíîê äîòàö³é. ßê âè ââàæàºòå,
ìåõàí³çì äîòàö³é ïîòð³áåí?

— Ìåõàí³çì äîòàö³é — öå “çàïîçè÷åí-
íÿ” ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. ² í³÷îãî äèâíî-
ãî íåìàº â òîìó, ùî òàêå óñï³øíå ì³ñòî
ÿê Êè¿â ìàº çìîãó äîòóâàòè âèðîáíèêó
ð³çíèöþ ì³æ ðåàëüíîþ ³ ðåàë³çîâàíîþ
âàðò³ñòþ õë³áà. Âëàäà ìàº ïðàâî äîòóâà-
òè âèðîáíèöòâî, àëå, ÿñíà ð³÷ — íå çî-
áîâ’ÿçàíà öüîãî ðîáèòè. Äîòàö³¿ Êè¿âðà-
äè âèðîáíèêàì õë³áà — öå ðàäøå âèíÿ-
òîê, àí³æ ïðàâèëî. Òèì á³ëüøå, ùî íè-
í³ òàê çâàí³ “ñîö³àëüí³” ñîðòè õë³áà êó-
ïóþòü äàëåêî íå íàéá³äí³ø³ âåðñòâè êè-
ÿí. Êð³ì òîãî, ³íø³ îáëàñí³ öåíòðè âæå
äàâíî ï³øëè íà ö³ âèìóøåí³ çàõîäè ç ï³ä-
âèùåííÿ ö³íè íà õë³á, à Êè¿â “òðèìàº-

òüñÿ” ëèøå çàâäÿêè ìîæëèâîñòÿì ñâîãî
áþäæåòó.

— Íà öüîìó òë³ â³äáóâàºòüñÿ âèâåçåííÿ
äåøåâîãî êè¿âñüêîãî õë³áà äëÿ ðåàë³çàö³¿
çà ìåæàìè Êèºâà...

— Öå ÿâèùå çàêîíîì³ðíî âèò³êàº ³ç ñè-
òóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ ç ö³íîâèì “ïåðåêî-
ñîì” íà ë³í³¿ Êè¿â — ðåã³îíè. Çðîçóì³ëî,
ùî îêîëèö³ ³ íàéáëèæ÷³ îáëàñò³ ñïåêóëþ-
þòü íà ð³çíèö³ âàðòîñò³ êè¿âñüêîãî õë³áà
òà õë³áîïåêàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ âëàñíîãî âè-
ðîáíèöòâà. Òîæ ïîðà çðîçóì³òè, ùî íå
ìîæíà ðîáèòè “ö³íîâîãî êîìóí³çìó” â
îêðåìî âçÿòîìó Êèºâ³.

— À ÿêùî ñïðîáóâàòè ³ äàë³ çá³ëüøóâà-
òè ðîçì³ðè äîòóâàííÿ õë³áîïåêàðñüêî¿ ãà-
ëóç³?

— Òîä³, ôàêòè÷íî, êèÿíè ç âëàñíî¿ áþ-
äæåòíî¿ êèøåí³ ô³íàíñóâàòèìóòü óñþ Êè-
¿âñüêó îáëàñòü ³ ñóñ³äí³ ðåã³îíè. Çíà÷íî
ä³ºâ³øèì çàñîáîì çàáåçïå÷åííÿ åêîíî-
ì³÷íîãî çðîñòàííÿ õë³áîïåêàðñüêî¿ ãàëó-
ç³ òà îäíî÷àñíîãî çàõèñòó ³íòåðåñ³â ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ º ³í³ö³-
àòèâà ÊÌÄÀ ³ç ââåäåííÿ “ñîö³àëüíèõ
êàðòîê”. ×åðåç ö³ êàðòêè âëàäà çìîæå â³ä-
çâ³òóâàòè ïåðåä êèÿíàìè ïðî ïðîäàíèé ¿ì
õë³á çà çàíèæåíîþ ö³íîþ ³, âîäíî÷àñ —
ï³äòðèìàòè ðåíòàáåëüí³ñòü õàð÷îâî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ ì³ñòà. À çâè÷àéíå çá³ëüøåí-
íÿ ðîçì³ð³â äîòàö³é îçíà÷àòèìå ëèøå
çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèâåçåííÿ õë³áà çà
ìåæ³ Êèºâà.

— ßê ââàæàºòå, ñê³ëüêè ÷àñó íàëàãîäæó-
âàòèìóòü ñèñòåìó “ñîö³àëüíèõ êàðòîê”?

— ßêùî êè¿âñüêà âëàäà â³äïîâ³äàëüíî
ï³ä³éäå äî ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïèòàííÿ — òî
äâà òèæí³, ìàêñèìóì — ì³ñÿöü. Óñ³ ëþ-
äè, ùî ïîòðåáóþòü äîòàö³é, òàê ÷è ³íàê-
øå çíàõîäÿòüñÿ íà îáë³êó ñîö³àëüíèõ
ñëóæá ÊÌÄÀ. Òîìó, ÷è íå ºäèíå çàâäàí-
íÿ — öå âèïóñê êàðòîê, çàõèùåíèõ â³ä
ï³äðîáîê, ³ íàðàõóâàííÿ íà ö³ êàðòêè ïåâ-
íèõ êîøò³â: ùîì³ñÿ÷íî ÷è ùîêâàðòàëü-
íî

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ, “Хрещати ”
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Ðîáî÷à ãðóïà ÊÌÄÀ âèçíà÷èòü
ðåàëüí³ ö³íè íà õë³á ó ñòîëèö³ 
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ 
“Õðåùàòèê” 

Робоч р п для
розв’язання проблеми
столичних виробни ів
хліба б ло створено вчо-
ра в місь ій адміністрації.
Найближчим часом вона
вивчить вимо и пе арів
підвищити ціни на цей
прод т до 4 ривень. На-
разі представни и робочої
р пи, я очолив деп тат
Київради Денис
Костржевсь ий, попроси-
ли до ментацію з роботи
підприємств-виробни ів.
Після опрацювання вони
оприлюднять висново
про найдоцільніш цін на
хліб столиці. Я з’яс ва-
лося, нині вона найнижча
не лише в У раїні, а й
світі. Приміром, с сідній
Мос ві жителі давно п -
ють хліб по 3 ривні, а
парижанам основний про-
д т обходиться більше,
ніж 7 ривень.

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ ñòâîðèëè ðî-
áî÷ó ãðóïó, ùîá çíàéòè âèõ³ä ³ç
ñèòóàö³¿, â ÿê³é îïèíèëèñÿ ñòî-
ëè÷í³ âèðîáíèêè õë³áà. Íàïåðå-
äîäí³ âîíè çàÿâèëè ïðî ï³äâè-
ùåííÿ â Êèºâ³ ç 7 ëèïíÿ ö³í íà
õë³áîáóëî÷íó ïðîäóêö³þ. Äî
çãàäàíî¿ ãðóïè óâ³éøëè çàñòóï-
íèêè ãîëîâè ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ òà äåïóòàòè
Êè¿âðàäè. Öüîãî æ äíÿ ïðåä-
ñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè ³ âèðîá-
íèêè õë³áà ç³áðàëèñÿ íà çàñ³äàí-
íÿ. Î÷îëèâ ðîáî÷ó ãðóïó äåïó-
òàò Êè¿âðàäè â³ä Áëîêó Ëèòâè-
íà Äåíèñ Êîñòðæåâñüêèé, à ñåê-
ðåòàðåì ñòàëà äåïóòàò â³ä Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà
Øëàïàê. 

“Ìè íå ìîæåìî ðîçâ’ÿçàòè
ïðîáëåìè ïåêàðñüêî¿ ãàëóç³ â
ìàñøòàáàõ óñ³º¿ êðà¿íè, àëå
âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ â
ìàñøòàáàõ Êèºâà äàñòü çìîãó
âçÿòè íà îçáðîºííÿ íàø äîñâ³ä
ÿê îðãàíàì ñàìîâðÿäóâàííÿ, òàê
³ óðÿäó”, — çàÿâèâ äî ïî÷àòêó
çàñ³äàííÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî. Çà éîãî ñëîâàìè, áóäå âðà-
õîâàíî ³íòåðåñè ³ ìàëîçàáåçïå-
÷åíèõ êèÿí, ³ âèðîáíèê³â õë³áà. 

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Õë³á
Êèºâà” ²ãîð Ìàçóðèêà ï³ä ÷àñ
çàñ³äàííÿ íàïîëÿãàâ íà ïîòðåá³
â ï³äâèùåíí³ ö³í, îñê³ëüêè
ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âõë³á” òà
“Êè¿âìëèí” ôàêòè÷íî îïèíè-
ëèñÿ íà ìåæ³ ðîçïàäó. Ò³ëüêè
ïðîòÿãîì ðîêó ç íèõ çâ³ëüíèëî-
ñÿ 28 â³äñîòê³â ïðàö³âíèê³â. 

“Âîñòàííº ö³íè íà õë³á ó
Êèºâ³ çì³íþâàëè â ñåðïí³ 2006
ðîêó. Çà öåé ÷àñ åíåðãîíîñ³¿ òà
ïåðåâåçåííÿ ïîäîðîæ÷àëè â
1,5—2 ðàçè”, — àðãóìåíòóâàâ
ïàí Ìàçóðèêà. Çàãàëüí³ æ çáèò-
êè ï³äïðèºìñòâ ñÿãàþòü 17—18
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ. 

Ï³äïðèºìö³ âèìàãàþòü, ùîá
ì³ñòî êîìïåíñóâàëî ¿ì çáèòêè
çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2008 ðîêó.
Äàë³ ìàþòü íàì³ð ïðàöþâàòè “â
ðèíêîâèõ óìîâàõ”, âñòàíîâèâ-

øè íà ñâîþ ïðîäóêö³þ “ñïðà-
âåäëèâ³ ö³íè”. Àðãóìåíòóþ÷è
ïðîñòèìè åêîíîì³÷íèìè ðîçðà-
õóíêàìè, ïðåäñòàâíèêè ïå-
êàðñüêî¿ ãàëóç³ ñòâåðäæóþòü, ùî
ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü áóõàíöÿ ïî-
âèííà ñòàíîâèòè 4 ãðèâí³ 12
êîï³éîê. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, òàê
ïðîäàþòü õë³á ïî Óêðà¿í³, â
á³ëüøîñò³ ðåã³îí³â, îêð³ì Êèºâà. 

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåäñòàâíèêè
ðîáî÷î¿ ãðóïè â³ä ÊÌÄÀ ïîïðî-
ñèëè “Êè¿âõë³á” ³ “Êè¿âìëèí”
íàäàòè äîêóìåíòè ³ ðîçðàõóíêè,
íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ âîíè ïðîïîíó-
þòü âñòàíîâèòè ñàìå òàê³ ö³íè. 

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ áóëî
âèð³øåíî, ùî ö³íè íà õë³á ó
ñòîëèö³ âñå æ òàêè ïîòð³áíî
ï³äâèùèòè. Íà ñê³ëüêè — öå ïî-
âèíí³ âèçíà÷èòè ðàçîì ïðåäñ-
òàâíèêè ÊÌÄÀ, äåïóòàòè
Êè¿âðàäè ³ êåð³âíèêè
ï³äïðèºìñòâ. Ð³âåíü ðåíòàáåëü-
íîñò³ ìàº âëàøòîâóâàòè âèðîá-
íèê³â ³ íå «áèòè ïî ãàìàíöþ»
ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³. Ðîáî÷³é ãðóï³
ïîâèíí³ íàäàòè ìàòåð³àëè, íà
ï³äñòàâ³ ÿêèõ âèðîáíèêè õë³áà
ïðîñÿòü êîìïåíñóâàòè çáèòêè ³
âèçíà÷èòè, ÷è ñïðàâåäëèâà öÿ
ñóìà, òîáòî ÷³òêî îçíà÷èòè ¿¿ òà
ìåõàí³çìè êîìïåíñàö³¿. Ùîá
ï³äòðèìàòè ñîö³àëüíî íåçàõè-
ùåí³ êàòåãîð³¿ êèÿí, âèð³øåíî
òàêîæ ðîçðîáèòè ìåõàí³çìè àä-
ðåñíî¿ äîïîìîãè. 

Êîì³ñ³ÿ ç³òêíóëàñÿ ç ùå
îäí³ºþ òðóäí³ñòþ — ïîòð³áíî
ï³äðàõóâàòè, ñê³ëüêè õë³áà ñïî-
æèâàþòü êèÿíè, à ñê³ëüêè éîãî
ç ì³ñòà âèâîçÿòü. Çà ñëîâàìè
²ãîðÿ Ìàçóðèêè, âèãîòîâëÿþòü

650—750 òîíí õë³áîáóëî÷íèõ
âèðîá³â. “Ïðîäàºìî âñå — ó
Êèºâ³, àëå ïîò³ì ïåðåêóïíèêè
ïðîäàþòü — íå ò³ëüêè â Êèºâ³”,
— êàæå â³í. Ïðèáëèçíî 100
òîíí ïðîäóêòó ¹1 ç Êèºâà
“åêñïîðòóþòü”. 

Ïðîòå, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ íà ñüî-
ãîäí³ õë³á ïîñòà÷àþòü óæå â
íàéáëèæ÷³ íàñåëåí³ ïóíêòè ï³ä
Êèºâîì, äå éîãî ðîçêóïîâóþòü.
Íàïðèêëàä, ó ì³ñòî Ãðåá³íêó
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ õë³á ç³ ñòî-
ëèö³ âæå íå çàâîçÿòü. Êóïóþòü
ïðîäóêò íà ×åðí³ã³âùèí³. Ïàðà-
äîêñàëüíî, àëå òàì â³í íà 10
êîï³éîê äåøåâøèé, í³æ ó ð³äí³é
îáëàñò³. ×åðí³ã³âñüêèé áàòîí îá-
õîäèòüñÿ â 2,4 ãðèâí³, òîä³ ÿê
ëóáåíñüêèé (Ïîëòàâñüêà îá-
ëàñòü) — 2,5 ãðèâí³. 

Ì³ñöåâ³ æèòåë³ ðîçïîâ³äàþòü,
ùî ðàí³øå ïðèâàòíèêè ïðèâî-
çèëè õë³á ì³øêàìè ç Êèºâà, ùîá
ïåðåïðîäóâàòè íà áàçàð³, à òåïåð
öå íå äóæå ïîøèðåíî. 

Äåøåâøîãî õë³áà, í³æ â óê-
ðà¿íñüê³é ñòîëèö³, íå âäàëîñÿ
çíàéòè â ðåã³îíàõ. “Äî÷êà æèâå
â Êèºâ³. Êîëè ïðè¿æäæàº, çàâæ-
äè êóïóº íàì õî÷à á äâà áóõàíö³
ñòîëè÷íîãî õë³áà. Ïî-ïåðøå, â³í
ñìà÷í³øèé çà ì³ñöåâèé, à ïî-
äðóãå, óäâ³÷³ äåøåâøèé”, — ðîç-
ïîâ³ëà Ãàííà Àíòîíþê ³ç ñåëà
Äåðíî íà Âîëèí³. ßê ³ ìåøêàíö³
Ïîëòàâùèíè, æ³íêà ñêàðæèòü-
ñÿ íà ïåðåêóïíèê³â ³ âèðîá-
íèê³â. “Ó íàñ òåæ õë³á ïðîäàþòü
ïî 1, 64 ãðèâí³, ÿê ó Êèºâ³, ò³ëü-
êè áóõàíö³ òóò óäâ³÷³ ìåíø³,
îòàê ïðàöþþòü”, — ç³òõàº âîíà. 

Äåøåâøîãî ³ ÿê³ñí³øîãî õë³áà
çà ñòîëè÷íèé íåìàº ³ â ³íøèõ

ñòîëèöÿõ ñâ³òó. “Ó íàñ áóõàíåöü
êîøòóº íà ìåíøå, í³æ 14 ðóáë³â
(ïðèáëèçíî 3 ãðèâí³). Á³ë³ “óê-
ðà¿íñüê³” ïàëÿíèö³ ïðîäàþòü ïî
20 ðóáë³â”, — ðîçïîâ³â Ãðèãîð³é
Íîâîñüîëîâ ç Ìîñêâè. Çíàéîì³
ç Ïàðèæà ñêàçàëè, ùî êóïóþòü
õë³á ïî 1—1,05 ºâðî. Äåÿê³ ñîð-
òè íàâ³òü êîøòóþòü 2,5 ºâðî. Ó

íå äóæå äàëåê³é â³ä Óêðà¿íè ³
òàê ñàìî ïîñòðàäÿíñüê³é êðà¿í³
×îðíîãîð³¿ õë³á óæå äàâíî ïðî-
äàþòü ïî á³ëüø ÿê 1 ºâðî (7,64
ãðèâí³). Òðîõè äåøåâøå, àëå íå
òàêèé ñìà÷íèé ïðîäóêò ìîæíà
êóïèòè â ²çðà¿ë³ — òàì õë³á
êîøòóº 4 ãðèâí³ íà óêðà¿íñüê³
ãðîø³

У доповнення до п блі ацій

азеті Хрещати від 28 травня 2008 № 93 (3309)

та азеті “Голос У раїни” від 28 травня 2008 № 100 (4350)

правління АК “Київенер о”
повідомляє

На вимо а ціонера, я ий володіє більш я 10 відсот ів
олосів, до поряд денно о чер ових за альних зборів
а ціонерів Київенер о, що о олошені на 7 липня 2008 ро
о 17.00 за адресою: м. Київ, площа І. Фран а, 5, 4 поверх
(а товий зал Компанії), додат ово вносяться та і питання:
1.Про обрання (визначення) реєстратора власни ів іменних цінних
паперів АК “Київенер о” та передач ведення реєстр власни ів іменних
цінних паперів АК “Київенер о”.

2. Про припинення дії (розірвання) до овор на ведення реєстр власни ів
іменних цінних паперів, ладено о АК “Київенер о” з ВАТ “Фінансова
омпанія “У рнафто аз”.

3. Про затвердження мов до овор на ведення реєстр власни ів іменних
цінних паперів АК “Київенер о” та надання повноважень щодо йо о
підписання з обраним реєстратором власни ів іменних цінних паперів
АК “Київенер о”.

Реєстрація часни ів чер ових за альних зборів а ціонерів відб деться
з 14.00 до 16.45 день с ли ання чер ових за альних зборів а ціонерів
за місцем їх проведення. Учасни и чер ових за альних зборів а ціонерів
повинні мати при собі паспорт та до мент, що підтвердж є право
власності на прості іменні а ції АК “Київенер о” (сертифі ат іменних а цій
або випис а про залиш и на рах н в цінних паперах). Представни и
а ціонерів мож ть взяти часть чер ових за альних зборах а ціонерів
на підставі довіреності, оформленої з ідно з чинним за онодавством.

Довід и за тел. 8 (044) 239-46-00.

ПРАВЛІННЯ

Íàðàç³ â³í ÷è íå íàéäåøåâøèé ó ñâ³ò³ 

У столичних ма азинах нерід о виши ов ються чер и за хлібом та здобою — вона т т найсмачніша та найдешевша в У раїні
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Þð³é ÏÓÄÅÍÊÎ: “Ìàþ íàì³ð 
íå çàðîáëÿòè, à ñòâîðþâàòè”
Київсь а місь а стомато-
ло ічна полі ліні а — най-
більша з трьох ом наль-
них столиці. Віднедавна
її ерівни ом став Юрій
П ден о, молодий сто-
личний стоматоло . Дер-
жавн стоматоло ію він
обіцяє зробити я існою та
наймодерновішою, а ціни
на посл и — значно де-
шевшими, ніж приват-
них. Про це новий ерів-
ни розповів інтерв’ю
"Хрещати ".

— Ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïî-
ë³êë³í³êà — íàéá³ëüøà ñåðåä
òðüîõ êîìóíàëüíèõ ñòîìàòîëîã³÷-
íèõ çàêëàä³â, âîíà çàâæäè ââàæà-
ëàñÿ íàéïðîãðåñèâí³øîþ ó ñòî-
ëèö³,— ðîçïîâ³äàº Þð³é Ïóäåí-
êî.— Ìàéæå ÷îòèðè ì³ñÿö³ òîìó
ìåíå ïðèçíà÷èëè êåð³âíèêîì ïî-
ë³êë³í³êè. Òà ôàêòè÷íî ÿ êåðóþ
òðè ì³ñÿö³: ÿêèéñü ÷àñ ïîïåðåä-
íº êåð³âíèöòâî ãàëüìóâàëî ðîáî-
òó. Ðîáîòó ïîë³êë³í³êè á³ëüø-
ìåíø ñòàá³ë³çóâàëè ï³âòîðà ì³ñÿ-
ö³ òîìó.

— Ùî çì³íèëîñÿ ó êë³í³ö³ çà öåé
÷àñ?

— Íèí³ êë³í³êà âæå ìàº äîõî-
äè — ÿ îòðèìàâ ï³äïðèºìñòâî ç³
çáèòêàìè 507 òèñ. ãðí. Ñïî÷àòêó
ìè ðåîðãàí³çóâàëè ðîáîòó ðåíò-
ãåí-â³ää³ëåííÿ. ßêùî ðàí³øå â
êàñó ïîë³êë³í³êè çà ïîñëóãè ðåíò-
ãåí-êàá³íåòó çà ð³ê íàäõîäèëî 20
òèñ. ãðí, òî íèí³ áóäå ïîíàä 60
òèñ.— ùîá íå êîðèñòóâàëèñÿ “íå-
ëåãàëè”, ïîñòàâèëè êàñó íà âõî-
ä³. É ãðîø³ çà ðåíòãåí îäåðæóº íå
ë³êàð, à êàñèð. Â³äðàçó â³äðåìîí-
òóâàëè àâàð³éíèé ë³ôò — àáè
ïåíñ³îíåðè ìîãëè ï³äíÿòèñÿ íà 5
ïîâåðõ.

— À íîâîâåäåííÿ â ïëîùèí³ ë³-
êóâàííÿ ó ïîë³êë³í³ö³ áóäóòü?

— Çâè÷àéíî. Áåç íîâèõ ôîðì
ë³êóâàííÿ é ïðîòåçóâàííÿ çóá³â
ðàíî ÷è ï³çíî ï³äïðèºìñòâî ñòà-
íå áàíêðóòîì. Íà áàç³ õ³ðóðã³÷-
íîãî â³ä³ëåííÿ ðîçðîáëÿºìî ïðî-
ãðàìó ³ìïëàíòîëîã³¿. Äî öüîãî
³ìïëàíòàíòè ïðàêòè÷íî íå ñòà-
âèëè ó ïîë³êë³í³ö³. ¯õ íå áóëî ³
â ïðåéñêóðàíò³. À öå äóæå ïðî-
ãðåñèâíà òåõíîëîã³ÿ. Íèí³ ³ì-
ïëàíòàíòè — ïðåðîãàòèâà áàãà-
òèõ ëþäåé, ìè æ çáèðàºìîñÿ çðî-
áèòè ¿õ äîñòóïíèìè äëÿ ìàñ. Íà-
ðàç³ ï³äáèðàºìî ñïåö³àë³ñò³â. Äî
öüîãî ó ïîë³êë³í³ö³ íîâîââåäåíü,
íà æàëü, íå áóëî. Òîæ íå äèâíî,
ùî ïàö³ºíòè ðàäøå éøëè äî
ïðèâàòíèõ ñòîìàòîëîã³÷íèõ êà-
á³íåò³â. Ó äåðæàâíèõ êë³í³êàõ
áîÿòüñÿ ë³êóâàòèñÿ. Ãàäàþòü, ùî
òàì ã³ðøå îáñëóãîâóâàííÿ òà
ÿê³ñòü ³ ò. ï.

— À ÿê íàñïðàâä³?
— Íàñïðàâä³ íàø³é ïîêë³í³ö³

ìîæóòü ïîçàçäðèòè áàãàòî ïðè-
âàòíèõ êë³í³ê — ó íàñ ñó÷àñíå é
äîðîãîâàðò³ñíå îáëàäíàííÿ, äîá-
ðå îáëàøòîâàí³ êàá³íåòè. ªäèíà
ð³çíèöÿ ïðèâàòíèõ òà äåðæàâíèõ
êë³í³ê — ö³íà. Ó ïðèâàòí³é — õà-
çÿ¿í âèñòàâëÿº òó, ÿêó çàõî÷å. Ó
äåðæàâíèõ ö³íà ñòàá³ëüíà, òàê
çâàíà äåðæàâíà. Ïðèì³ðîì, íà ³ì-
ïëàíòàíòè ö³íà ó íàñ îð³ºíòîâíî
áóäå âïîëîâèíó äåøåâøîþ. Òîá-
òî, ÿêùî ó ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ ³ì-
ïëàíòàíò êîøòóº â³ä 9—10 òèñ.
ãðí, òî ó íàø³é ïîë³êë³í³ö³ — 4,5

òèñ. ãðí. ² ïàö³ºíòàì ñòàíå âèã³ä-
í³øå ë³êóâàòèñÿ ó äåðæàâí³é.

— ßê âè íàäàë³ ïîêðàùóâàòèìå-
òå åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå ïîë³êë³-
í³êè?

— Çáèðàºìîñÿ çàïðîâàäèòè ó
êàá³íåòàõ ñèñòåìó â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ. Òîä³ ë³êàð íå çìîæå ïðè-
õîâàòè ïàö³ºíò³â, ÿêèõ ïðèâîäèòü.
Îáðàçíî êàæó÷è, ÿê ó òðàìâà¿ —
çàéòè, â³ääàòè êîíäóêòîðó 50
êîï., à òàëîí íà ïðî¿çä íå âçÿ-
òè — áóäå íå âèã³äíî. Ðîçðîáëÿ-
ºìî ïðîãðàìó ñîö³àëüíî¿ õ³ðóð-
ã³÷íî-òåðàïåâòè÷íî¿ äîïîìîãè.
Òàêîæ “ðîçáåðåìîñÿ” ç ïðèâàò-
íèìè ñòðóêòóðàìè, ÿê³ îðåíäó-
þòü ïðèì³ùåííÿ êë³í³êè, îïòèì³-
çóºìî òàêó îðåíäó. Íèí³ íà òåðè-
òîð³¿ ïîë³êë³í³êè çíàõîäÿòüñÿ
ïðèâàòí³ êàá³íåòè, ÿê³ òåæ çàé-
ìàþòüñÿ ñòîìàòîëîã³÷íèì á³çíå-
ñîì. Öå äâ³ ô³ðìè, àëå äîñèòü âå-
ëèê³. Ìè õî÷åìî ïîïðîùàòèñÿ ³ç
íèìè, îñê³ëüêè ö³ ô³ðìè çàáèðà-
þòü ó íàñ êë³ºíòóðó é ï³äðèâà-
þòü åêîíîì³êó òà àâòîðèòåò íàé-
á³ëüøî¿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ êë³í³êè ó
ªâðîï³ — ÿê ï’ÿâêè, ÿê³ ïðè-
ñìîêòàëèñÿ äî ñëîíà.

— Ïîë³êë³í³êà íàéá³ëüøà ó ªâ-
ðîï³?!

— Òàê. Êîëè ïðè¿çäÿòü ³íîçåì-
ö³, òî äèâóþòüñÿ. Ó íèõ âåëèêà
êë³í³êà — öå 5 ñòîìàòîëîã³÷íèõ
êð³ñåë. Ó íàø³é — ïðèáëèçíî 60
é 100 ë³êàð³â-ñòîìàòîëîã³â. À ùå
º îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë. Óñüî-
ãî æ ó ïîë³êë³í³ö³ äâà îðòîïåäè÷-
íèõ â³ää³ëåííÿ, äâà òåðàïåâòè÷-
íèõ, õ³ðóðã³÷íî-ë³êóâàëüíå. Íà-
ðàç³ ñòâîðþºìî â³ä³ëåííÿ îðòîäî-
íò³¿ é ñêëàäíîãî çóáíîãî ïðîòå-
çóâàííÿ.

— ßê³ ïåðåâàãè äàº òàêå â³ää³-
ëåííÿ?

— Öå â³ää³ëåííÿ óí³êàëüíå òèì,
ùî òóò íàäàâàòèìóòü äîïîìîãó ä³-

òÿì ³ç ÷àñòêîâîþ àäåíò³ºþ çó-
á³â — êîëè íå ïðîð³çóþòüñÿ çó-
áè. Â³ää³ëåíü ³ç òàêèì âèäîì ïðî-
òåçóâàííÿ â Óêðà¿í³ íåìàº. Íèí³
çàñòîñîâóþòü äîðîñë³ âèäè ïðîòå-
çóâàííÿ é òèì ñàìèì âèêëèêà-
þòü äåôîðìàö³þ îáëè÷÷ÿ. Ïîò³ì
äîâîäèòüñÿ ðîáèòè ïëàñòè÷í³
îïåðàö³¿. Ó íîâîìó â³ä³ëåíí³ ë³-
êóâàòèìåìî íå ëèøå êèÿí, à é
ä³òåé ç óñ³º¿ êðà¿íè. Ë³êóâàííÿ áó-
äå ïëàòíèì, àëå ïîáóäîâàíå çà
ðîçóìíèì ïðèíöèïîì. Íåâäîâç³
õî÷åìî çàïóñòèòè éîãî õî÷à á íà
30 â³äñîòê³â.

— Ç âàøî¿ òî÷êè çîðó, ÿêèé ïðè-
áóòîê ìîæå äàâàòè ïîë³êë³í³êà?

— Õîðîøèé. Çà öåé ð³ê ìè â³ä-

äàìî ó ì³ñòî 700 òèñ. ãðí ïëþñ
ïîãàñèìî çáèòêè â 507 òèñ. ãðí.
ßêáè íå áóëî çáèòê³â, ÷èñòèõ ãðî-
øåé â ì³ñüêó ñêàðáíèöþ äàëè á
1ìëí. 200 òèñ.— ³ öå áåç âðàõó-
âàííÿ ïîäàòê³â. Ïëàíóºìî äîìî-
âèòèñÿ ç “Êè¿âãàçîì”, “Êè¿õë³-
áîì”, “Êè¿ââîäîêàíàëîì”, àáè çà
óãîäîþ ë³êóâàòè é ¿õí³õ ïðàö³âíè-
ê³â.

— Çâ³äêè ó âàñ — ìîëîäî¿ ëþ-
äèíè — òàêà îá³çíàí³ñòü ó ñòîìà-
òîëîã³÷í³é ãàëóç³?

— ß — ïðàêòèêóþ÷èé îðòîïåä.
Ïî÷èíàâ ³ç ñàí³òàðà “øâèäêî¿”. Ó
ñòîìàòîëîã³¿ çàãàëîì óæå äåñÿòü
ðîê³â. É íà öþ ïîñàäó ïðèéøîâ
íå çàðîáëÿòè, à ñòâîðþâàòè.

— À ÷èì çáèðàºòåñÿ óòðèìóâàòè
òà çàîõî÷óâàòè íîâèõ ë³êàð³â?

— Óñ³ íàø³ ë³êàð³ — 100 â³äñîò-
êîâ³ ïðîôåñ³îíàëè ç³ ñòàæåì. Íèí³
âîíè îòðèìóþòü 10 â³äñîòê³â â³ä
ïðèáóòêó ïîë³êë³í³êè ïëþñ çàðïëà-
òó, âñòàíîâëåíó â ìåäçàêëàäàõ. Òà ó
íàñ º çàäóì çðîáèòè îïëàòó ïðàö³,
ÿê ó ïðèâàòíèõ ñòîìàòêàá³íåòàõ: ë³-
êàð îòðèìóº ïðîöåíò â³ä êîøò³â,
ÿê³ ïðèíåñëè êë³í³ö³ éîãî ïàö³ºí-
òè. Òîáòî, ÿêùî â òåáå áàãàòî êë³-
ºíò³â — òè áàãàòà ëþäèíà. ßêùî òè
ïîãàíèé ë³êàð — òîá³ í³÷îãî ðîáè-
òè â òàê³é êë³í³ö³. Ïåðñïåêòèâíó æ
ìîëîäü íàáåðåìî ó íîâå â³ää³ëåííÿ
îðòîäîíò³¿ òà ³ìïëàíòîëîã³¿

Розмовляла Оль а ЗАЙЦЕВА,
“Хещати ”
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Ñê³ëüêè êîøòóþòü çäîðîâ³ çóáè â Êèºâ³
Вартість здорової сміш и "на всі 32" перед сім залежить від пацієнта. Точніше,
від стан йо о рота й медично о за лад , я ий він обере для лі вання. Дешевше,
звісно, б де в державних, приватних — дорожче. "Хрещати " поці авився роз-
цін ами столиці на найбільш затреб вані стоматоло ічні посл и.

— Перш стоматоло ічн допомо вам безплатно надад ть б дь-я ій державній стоматоло ічній полі лі-
ніці — втам ють біль, вирв ть з б чи поставлять найпростіш пломб . За все інше, зо рема дорожчі матері-
али — с лополімерні пломби, ерамічні протези, доведеться платити. Цінова ате орія “найпоп лярніших”
столиці стоматоло ічних посл державних та приватних стомат абінетах та а:
— Запломб вати з б фотополімерним матеріалом ошт є від 90 до 1200 рн і більше, хімічним — від 60 до

150 рн. Вартість пломби залежить не лише від “зірочо ” на фасаді медично о за лад , а й від розмір дір и
вашом з бі. Я що потрібно б де зробити йо о знімо та анестезію, пломба ошт ватиме дорожче — на

80—150 рн.
— Вартість протез вання теж варіює залежно від матеріал (пласти чи ерамі а). Пласти державних за-
ладах обійдеться від 75 рн, метало ерамі а — 300 рн. У приватних ліні ах за метало ерамічний з б про-
сять від 400 до 2000 рн. Можна віддати й більше — теж залежно від матеріал , за лад та стан вашо о ро-
та. Я що хочете імплант вати з б (це, до слова, роблять не в сіх ліні ах) разом зі штифтом та орон ою,
от йте від 5 до 15 тисяч рн.
— Відбілювання ошт є в середньом 150 рн за одн ап . Лі арі радять наперед поці авитися, чим вам

оброблятим ть з би, і відмовлятися від хімічно о відбілювання. Після ньо о з би стають д же разливими. Їх
та ож можна почистити льтразв ом — один з б обійдеться від 15 рн. Середня ціна за “чистий рот” — 270—
400 рн.
— Не заб вайте, що онс льтація приватних ліні ах та ож може б ти платною. Дея і з них роблять це

без рошей за мови, що ви залишитеся там лі вати з би. Хоча, власне, та ий бон с часто смішний порів-
няно з тими оштами, я і доведеться ви ласти за “ оллів дсь сміш ”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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хрещатик

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îá’ºä-
íàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî
áóäèíêó “ÃÎÍ×ÀÐÀ, 21” äëÿ îáñëóãîâó-
âàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó íà âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 21 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó “ÃÎÍ×ÀÐÀ,
21”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ, ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,13 ãà äëÿ îáñëóãî-
âóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó íà âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 21 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó
÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,11 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ;

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 65 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 15.07.2004 ¹ 419/1829 “Ïðî íà-
äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 22.10.2004 ¹ 91-6-00355.

3. Îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíîãî áóäèíêó “ÃÎÍ×ÀÐÀ, 21”:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåø â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 31.08.2007 ¹ 19-9044, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
27.09.2007 ¹ 7781, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â 
ì. Êèºâ³ â³ä 10.10.2007 ¹ 05-08/7072, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 28.09.2007 ¹ 7525, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.09.2004 ¹ 22-
2405/35 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення Київради 

від 27.12.01 № 208/1642 з питань 
формування комунальної власності 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1266/4099 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íàìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
14.03.02 ¹ 318/1752, â³ä 20.06.02
¹ 62/62, â³ä 11.07.02 ¹ 153/153, â³ä
26.12.02 ¹ 220/380, â³ä 27.02.03 
¹ 307/467, â³ä 24.04.03 ¹ 385/545, â³ä
24.04.03 ¹ 394/554, â³ä 29.05.03
¹ 505/665, â³ä 26.06.03 ¹ 576/736, â³ä
10.07.03 ¹ 680/840, â³ä 25.09.03
¹ 52/926, â³ä 23.10.03 ¹ 160/1033, â³ä
27.11.03 ¹ 245/1120, â³ä 23.12.03
¹ 287/1162, â³ä 18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä
15.04.04 ¹ 170/1380, â³ä 29.04.04
¹ 219/1429, â³ä 24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä
15.07.04 ¹ 387/1797, â³ä 30.09.04
¹ 503/1913, â³ä 21.10.04 ¹ 573/1983, â³ä
23.12.04 ¹ 892/2302, â³ä 28.12.04
¹ 1065/2475, â³ä 24.02.05 ¹ 136/2712,

â³ä 17.03.05 ¹ 141/2717, â³ä 21.04.05
¹ 282/2857, â³ä 26.05.05 ¹ 405/2981, â³ä
30.06.05 ¹ 468/3044, â³ä 14.07.05
¹ 687/3262, â³ä 30.08.05 ¹ 7/3471, â³ä
06.10.05 ¹ 40/3504, â³ä 27.10.05
¹ 264/3725, â³ä 29.11.05 ¹ 552/3013, â³ä
02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä 16.03.06
¹ 208/3299, â³ä 16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä
31.10.06 ¹ 137/194, â³ä 12.12.06
¹ 264/321, â³ä 25.01.07 ¹ 16/677, â³ä
15.03.07 ¹ 267/928, â³ä 26.04.07
¹ 467/1128, â³ä 14.06.07 ¹ 793/1454, â³ä
26.06.07; ¹ 941/1602, â³ä 26.07.07
¹ 40/1874, â³ä 01.10.07 ¹ 404/3238) çì³-
íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним

можна в секретаріаті Київради.

Про передачу земельної ділянки 
об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку “ГОНЧАРА, 21”
для обслуговування та реконструкції

житлового будинку 
на вул. Олеся Гончара, 21 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1269/4102 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статей 42,123, Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Несті Ойл ЛТД” земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування автозаправної станції 
на просп. Науки, 49 у Голосіївському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1270/4103 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó íà ïðàâî
òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ â³ä 07.06.2001 ¹ 82-5-
00050 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ (ëèñò-çãîäà àâòîêîîïåðàòèâó ïî
áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ àâòîãàðàæ³â
“Ìîòîð” â³ä 24.03.2005 ¹ 4).

2. Àâòîêîîïåðàòèâó ïî áóä³âíèöòâó òà
åêñïëóàòàö³¿ àâòîãàðàæ³â “Ìîòîð” ó ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í
äî äîãîâîðó íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâ-
ãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
07.06.2001 ¹ 82-5-00050 â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íå-
ñò³ Îéë ËÒÄ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿
ñòàíö³¿ íà ïðîñï. Íàóêè, 49 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íåñò³ Îéë ËÒÄ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåí-
íÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,30 ãà, ó òîìó ÷èñë³ ïëîùåþ 0,03 ãà â
ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçà-
ïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà ïðîñï. Íàóêè, 49 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,27 ãà — ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çà ðàõó-
íîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ïóíêòó 16 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2000 ¹ 123/1100
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñî-
âîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ â³ä 07.06.2001 ¹ 82-5-00050 (ïëî-
ùåþ 0,22 ãà), òà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ (ïëîùåþ 0,05 ãà);

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,03 ãà — ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â, â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é, çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Íåñò³ Îéë ËÒÄ”:

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

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-

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

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

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

5.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 14.09.2005 ¹ 19-7750, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 20.12.2005
¹ 06-6-25/5786, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 18.03.2005 ¹ 1775, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ â³ä 03.03.2005 ¹ 16/1/735,
óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³í-
ñïåêö³¿ â³ä 03.03.2005 ¹ 10/816-ÄÍ, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
17.05.2004 ¹ 908.

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

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

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

7. Ïóíêò 4 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ ï³ñëÿ âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó
íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 07.06.2001
¹ 82-5-00050 â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “²íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíà ãðó-
ïà” çâåðíóòèñÿ ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
22.10.2004 ¹ 91-6-00355.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ

ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140,143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину Воробею Олегу
Анатолійовичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Дяченка, 13>а у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1271/4104 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Âîðîáåþ Îëåãó Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Äÿ÷åíêà, 13-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âîðîáåþ Îëå-
ãó Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Äÿ÷åíêà, 13-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Âîðîáåþ Îëåãó Àíàòî-
ë³éîâè÷ó:

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

3.2. 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.

3.3. 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.

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 04.10.2006 ¹ 19-8318, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.10.2006 ¹ 071/04-4-
19/3205, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 26.01.2007 ¹ 417.

3.7. 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.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Êóäðÿâöåâó Îëåêñàíäðó ²ãîðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 3-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êóäðÿâöåâó
Îëåêñàíäðó ²ãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 3-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êóäðÿâöåâó Îëåêñàíäðó
²ãîðîâè÷ó:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 02.06.2005 ¹ 1155, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
18.01.2006 ¹ 19-208, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 04.07.2005 ¹ 4317,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 22.06.2005
¹ 071/04-4-19/2694, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.02.2007
¹ 03-79/164-Â.

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

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

3.7. 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”.

Про передачу громадянці Єременко Ганні
Олександрівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Левадній, 8>б у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1273/4106 від 22 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:

Про передачу громадянину Кудрявцеву
Олександру Ігоровичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Гоголя, 3>а у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1272/4105 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ªðåìåíêî Ãàíí³ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåâàäí³é, 8-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ªðåìåíêî Ãàí-
í³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåâàäí³é, 8-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ªðåìåíêî Ãàíí³ Îëåêñàí-
äð³âí³:

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

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

3.3. 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.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ ÂÀÒ “ÊÈ¯ÂÏÐÎÅÊÒ” â³ä 09.02.2004
¹ 176, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 15.12.2004 ¹ 19-12678, ãî-

ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.
Êèºâà â³ä 20.02.2004 ¹ 1147, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 05.03.2004 ¹ 071/04-4-
19/675, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 12.01.2007 ¹ 03-79/21-Â.

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

3.6. 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.

3.7. 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”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Усенку Юрію
Федоровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Березневій, 66>в 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1274/4107 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Óñåíêó Þð³þ Ôåäîðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 66-â ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Óñåíêó Þð³þ
Ôåäîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áåðåçíåâ³é, 66-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Óñåíêó Þð³þ Ôåäîðî-
âè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

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
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 21.06.2006 ¹ 19-5131, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 07.04.2006
¹ 2150, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
17.04.2006 ¹ 071/04-4-19/1272, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
04.04.2006 ¹ 788.
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3.7. 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 âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Гусєвій Юлії
Вікторівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 2>му пров. Гоголя, 8 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1275/4108 від 22 листопадад 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ãóñºâ³é Þë³¿ Â³êòîð³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
2-ìó ïðîâ. Ãîãîëÿ, 8 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãóñºâ³é Þë³¿
Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
2-ìó ïðîâ. Ãîãîëÿ, 8 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãóñºâ³é Þë³¿ Â³êòîð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.11.2005 ¹ 19-10214, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.09.2005 ¹ 071/04-4-
19/4216, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 09.09.2005 ¹ 1951, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
16.02.2007 ¹ 03-79/212-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Богданову Сергію
Петровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Промисловому, 19>а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1276/4109 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Áîãäàíîâó Ñåðã³þ Ïåòðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ïðîìèñëîâîìó, 19-à ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áîãäàíîâó
Ñåðã³þ Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ïðîìèñëîâîìó, 19-à ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áîãäàíîâó Ñåðã³þ Ïåò-
ðîâè÷ó:

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

3.2. 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.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.04.2005 ¹ 19-2528, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 11.05.2005
¹ 3185, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
01.09.2005 ¹ 06-6-25/3654-1, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
19.03.2007 ¹ 03-79/327-Â.

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

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

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà

çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Шпак Наталі
Андріївні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 1>му пров. Левадному, 12 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1277/4110 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Øïàê Íàòàë³ Àíäð³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
1-ìó ïðîâ. Ëåâàäíîìó, 12 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øïàê Íàòàë³
Àíäð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
1-ìó ïðîâ. Ëåâàäíîìó, 12 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Øïàê Íàòàë³ Àíäð³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.12.2005 ¹ 19-11060, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 09.09.2005
¹ 5014, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
08.08.2005 ¹ 071/04-4-19/3110, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
16.08.2005 ¹ 1774.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Мерхель Наталії
Олександрівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 3>му пров. Лєрмонтова, 7 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1278/4111 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìåðõåëü Íàòàë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 3-ìó ïðîâ. Ëºðìîíòîâà, 7 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìåðõåëü Íàòà-
ë³¿ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 3-ìó ïðîâ. Ëºðìîíòîâà, 7 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìåðõåëü Íàòàë³¿ Îëåêñàí-
äð³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè 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.

3.3. 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.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 06.07.2004 ¹ 19-6097, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 31.08.2004 ¹ 6446, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 31.08.2004
¹ 071/04-4-19/2912, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 03.03.2006
¹ 03-79/444-Â.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Недужко Вірі
Йосипівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Крилова, 30>б у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1280/4113 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Íåäóæêî Â³ð³ Éîñèï³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êðèëîâà, 30-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Íåäóæêî Â³ð³
Éîñèï³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êðèëîâà, 30-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Íåäóæêî Â³ð³ Éîñèï³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. 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.

3.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

3.4. 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.

3.5. 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.

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

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 22.12.2005 ¹ 19-11095,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.02.2004
¹ 071/04-4-19/474, ãîëîâíîãî äåðæàâíî-
ãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
09.02.2004 ¹ 790.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Сингаївській Галині
Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Радистів, 36>а у
Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1281/4114 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.06.2007 ¹ 19-6190, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 13.08.2007 ¹ 2506, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ 
ì. Êèºâà â³ä 05.10.2007 ¹ 8273, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 06.09.2007 ¹ 071/04-4-
22/4862.

6.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

6.6. 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.

6.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у м. Києві
20.06.2008 за № 15/781

Про визнання таким, що втратило чинність
розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 29.12.2006 № 1862
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 774 від 30 травня 2008 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повнова"
жень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” та з
метою приведення нормативно"правових актів у відповідність до чинного законодавства:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.12.2006 ¹ 1862
“Ïðî ðåãóëþâàííÿ òàðèô³â íà ïëàòí³ ïî-
ñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàê-
òè÷íèìè äåðæàâíèìè ³ êîìóíàëüíèìè çà-
êëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ”, çàðåºñòðîâà-
íå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñ-
òèö³¿ 19.01.2007 çà ¹ 1/736.

2. Çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-

íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ðàäèñò³â, 36-à (ñ. Áèê³âíÿ) ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Ïðèïèíèòè Ðàä³îñòàíö³¿ ¹ 1 Ì³í³ñ-
òåðñòâà çâ’ÿçêó ÓÐÑÐ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íàäàíîþ çã³äíî ç ð³-
øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
25.04.51 ¹ 22 (äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 21.02.63, ëèñòè-
çãîäè â³ä 07.10.99 ¹ 153/004, â³ä 12.04.2002

¹ 713/3-08), òà çàðàõóâàòè ¿¿ äî ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñèíãà¿âñüê³é Ãàëèí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 36-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñèíãà¿âñüê³é Ãà-
ëèí³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 36-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Ñèíãà¿âñüê³é Ãàëèí³ Ìè-
êîëà¿âí³:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

Про передачу громадянину Редьку Олексію
Дмитровичу у приватну власність земельних
ділянок для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Крутогірній, 45>а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1287/4120 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст"
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðîìà-
äÿíèíó Ðåäüêó Îëåêñ³þ Äìèòðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðóòîã³ðí³é, 45-à ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ðåäüêó Îëåê-
ñ³þ Äìèòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà,
çîêðåìà ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,06 ãà òà ä³-
ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,02 ãà, äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðó-
òîã³ðí³é, 45-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ðåäüêó Îëåêñ³þ Äìèò-
ðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³
ä³ëÿíêè.

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 17.01.2005 ¹ 19-165, äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 05.03.2005 ¹ 06-6-
25/723, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 17.02.2005 ¹ 1078,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 23.12.2005 ¹ 03-16/1607-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

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

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

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

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

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

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

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

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

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

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

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

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

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

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

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

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

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

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

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

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

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

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

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

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

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

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

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

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

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

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

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

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

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

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

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

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

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

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

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

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1

Вакансії в ЖЕКах м. Києва

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Æàí Ïîëü Ãîòüº ïðåçåíòóâàâ
æ³íî÷èé ñìîê³íã 
ç õóòðà âîäÿíèõ òâàðèí
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ 
“Õðåùàòèê” 

Матеріали надано е с люзив-
ним представни ом Київсь о о
Медіа Холдин Дар’єю Шапо-
валовою, автором та вед чою
про рами “Неделя моды с Дарь-
ей Шаповаловой” з Paris Cou-
ture & Haute Couture

Сьо одні добі ає інця о-
ловна подія світової висо-
ої моди Paris Couture &
Haute Couture, я а трива-
ла тиждень столиці
Франції. Протя ом перших
двох днів б ло представ-
лено оле ції для модних
б дин ів Christian Dior,
Giogio Armani Prive,
Givenchy та Chanel. “Хре-
щати ” продовж є оз-
найомлювати читачів з
найвизначнішими новина-
ми паризь о о поді м .

Ï³ñëÿ àïîôåîçíèõ ïîêàç³â
Äæîíà Ãàëüÿíî äëÿ Christian
Dior, Äæîðæ³î Àðìàí³ äëÿ Gio-
gio Armani Prive, Ð³êêàðäî Ò³ñê³
äëÿ Givenchy òà Êàðëà Ëàãåð-
ôåëüäà äëÿ Chanel ïîä³ÿ ïðî-
äîâæèëàñÿ íà âèñîê³é íîò³. Ó

ñåðåäó ïîä³óì íàëåæàâ Åë³ Ñà-
àáó, Æàíó Ïîëþ Ãîòüº òà ìîä-
íîìó áóäèíêó Valentino. Ïðîã-

ðàìà “Íåäåëÿ ìîäû ñ Äàðüåé
Øàïîâàëîâîé”, ùî ºäèíà ç óê-
ðà¿íñüêèõ òåëåïåðåäà÷ ïðîéøëà
àêðåäèòàö³þ íà Paris Couture &
Haute Couture, â³äñòåæóº ïåðåá³ã
ïîä³é ó Ïàðèæ³. Àâòîð òà âåäó-
÷à ïðîãðàìè Äàð’ÿ Øàïîâàëî-
âà, ÿêà ïðåäñòàâëÿº Êè¿âñüêèé
Ìåä³à Õîëäèíã, ïåðåäàëà “Õðå-
ùàòèêó” îñòàíí³ íîâèíè ãîëîâ-
íî¿ ïîä³¿ âèñîêî¿ ìîäè. 

Ïîïðè ñóïåðå÷êè êðèòèê³â ìî-
äè íàâêîëî òîãî, ùî ñüîãîäí³ îç-
íà÷àº “îò êóòþð”, óñ³ âîíè ñõî-
äÿòüñÿ íà äóìö³, ùî öå — “âáðàí-
íÿ âèïàäêó”. Òàêå âèçíà÷åííÿ
òî÷íî ïåðåäàº âèãëÿä ïðåäñòàâëå-
íî¿ Åë³ Ñààáîì êîëåêö³¿ îñ³íü-
çèìà 2008-2009. Ñòâîðþþ÷è ¿¿,
äèçàéíåð íàäèõàâñÿ Ñèêñòèíñü-
êîþ êàïåëîþ òà øåäåâðàìè
Ì³êåëàíäæåëî. Áëàêèòí³ é êî-
ðè÷íåâ³ êîëüîðè ç â³äáèòêîì ëà-
çóðîâîãî íåáà òà õìàðîê, õàðàê-
òåðí³ äëÿ ðåíåñàíñíîãî ìèñòåöò-
âà, ïðîñòåæóþòüñÿ ó âå÷³ðí³õ ñóê-
íÿõ, ÿê³ í³áè ñòð³ìêî ñïàäàþòü
äîíèçó ïèøíèìè äðàï³ðîâàíèìè
ïîäîëàìè ñï³äíèöü. Ñèëóåòè áó-
ëî ï³ä³ãíàíî äþæèíàìè ìåòð³â
òàôòè ³ øèôîíó òà òåêñòèëüíèìè
òðîÿíäàìè. 

Ãîëîâíà àðåíà ôåøí-ìèñòåöò-
âà Paris Couture & Haute Couture
— ñàìå òå ì³ñöå, äå âåëèê³ ìî-
äåëüºðè ïðåäñòàâëÿþòüñÿ îäèí çà
îäíèì, ïîêè õòîñü ³ç íèõ ïîêàæå
ùîñü íåïåðåäáà÷óâàíå. Æàí Ïîëü
Ãîòüº ïî÷àâ ³ç òåìè âåðøíèöü,
êîòðó â³í ì³ëüéîííèé ðàç ïîâòî-
ðèâ ó ñâî¿é íåùîäàâí³é îñîáèñò³é
êîëåêö³¿ Hermes. Øê³ðÿí³ ðåìåí³
ç ìåòàëåâèìè ïðÿæêàìè ñòâîðþ-
âàëè êâàäðàòí³ ô³ãóðè, ïåðåòÿãó-
þ÷è õóòðî øóá. Ïðîòå öüîãî ðà-
çó ìîäåëüºð óäîñêîíàëèâ ìîäåë³
ñïàëàõàìè íåîíó, ùî îñîáëèâî
àêòóàëüí³ ó êëóáàõ íèí³øíüîãî
ë³òà, òîæ ôëþîðèñöåíòí³ ðîæå-
âèé òà çåëåíèé äåùî â³äâåðòàëè
óâàãó â³ä êëàñè÷íèõ õóòðà ³ øê³ðè.

Ãîòüº — óñëàâëåíèé ìàéñòåð êîñ-
òþìà, ñìîê³íãà òà äðàï³ðîâàíî¿
âå÷³ðíüî¿ ñóêí³ — âñå öå ïðåäñ-

òàâèâ ó Ïàðèæ³. Ñìîê³íã ³ç õóò-
ðà âîäÿíèõ òâàðèí òà áëàêèòíî-
êîáàëüòîâèé êðåï íà â³ëüíèõ ñóê-
íÿõ áóëè ñàìå òèì, ÷îãî ÷åêàëè
â³ä Æàíà Ïîëÿ Ãîòüº, ÿêèé óêîò-
ðå ðåïðåçåíòóâàâ ñâîþ êîëåêö³þ
íà òèæí³ âèñîêî¿ ìîäè. 

Ïåðø³ êðîêè çðîáèëà íàñòóï-
íèöÿ Âàëåíò³íî Àëåññàíäðà
Ôà÷÷³íåòò³, ÿêà ñòàëà êðåàòèâ-
íèì äèðåêòîðîì Áóäèíêó ìîäè
Valentino. Äåáþòóâàëà âîíà ç âè-
òîí÷åí³ñòþ òà ãîòîâí³ñòþ âäèõ-
íóòè ñâ³æ³ñòü â àòìîñôåðó
Valentino. Ïîâàæàþ÷è ñïàäîê Âà-
ëåíòèíî, âîíà çâåðíóëàñÿ äî âè-
øèâîê òà ëåãêîãî øèôîíó. Ðà-
çîì ç òèì ìîäåëüºð ìèëóâàëàñÿ
áàðîêîâèì ìèñòåöòâîì Âàí Äàé-
êà, ÿêå íàäèõíóëî íà ãðó ç ìåðå-
æèâîì òà ã³ïþðîì. Ô³ë³ãðàíí³
ìàíæåòè ç ëàçåðíèìè ´óäçèêàìè
ñòàëè òèì åëåìåíòîì êîëåêö³¿,
ÿêèì Àëåññàíäðà Ôà÷÷³íåòò³ íà-
ìàãàëàñÿ ï³äêðåñëèòè íàëåæí³ñòü
êîëåêö³¿ äî Áóäèíêó Valentino –
ñàìå öå áóëî â êîíòóðàõ åñê³ç³â
êëàñè÷íèõ êîñòþì³â Âàëåíòèíî
ç âèêðèâëåíèìè, äåùî êîñì³÷íè-
ìè îá’ºìàìè

Е с люзивні відеоматеріали
з Paris Couture & Haute Couture
дивіться про рамі “Неделя
моды с Дарьей Шаповаловой”
6 липня о 20.30 на теле аналі
“Київ”.

Öüîãî æ äíÿ äåáþòóâàëà íàñòóïíèöÿ Valentino Àëåññàíäðà Ôà÷÷³íåòò³ 

Коле ція від Жана Поля Готьє на Paris Couture & Haute CoutureПо аз Елі Сааба для сезон осінь-зима 2008—2009

На Paris Couture & Haute Couture в Парижі Дар’я Шаповалова центрі ва и світових ЗМІ
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Äàëè äæàçó
Ó Ëüâîâ³ âïåðøå â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü ï³ä íàçâîþ
“Êâàðòåò ³ìåí³ Øèìàíîâñüêîãî òà äðóç³”
²ííà ÏÈÑÀÐÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На чотири дні алиць а
столиця зібрала пот жн
о орт м зи антів із Ган-
новера. Участь фестива-
лі ожно о з них — це по-
дія. Але чи не найбільша
подія — приїзд в У раїн
само о вартет , що
сформ вався Варшаві,
меш ає в Німеччині, а
своєм с ладі має двох
раїнців.

Íàâ³òü çà íàéñóâîð³øèìè ñâ³òî-
âèìè ì³ðêàìè Êâàðòåò ³ìåí³ Êà-
ðîëÿ Øèìàíîâñüêîãî — öå àí-
ñàìáëü íàäçâè÷àéíî âèñîêîãî
ð³âíÿ. Ëèøå îäíà ðèñà îá’ºäíóº
éîãî ³ç á³ëüø³ñòþ ñó÷àñíèõ êî-
ëåêòèâ³â: ñóö³ëüíà êîñìîïîë³òè÷-
í³ñòü. Ñàì³ àðòèñòè âîë³þòü óíè-
êàòè òåìè ¿õíüî¿ “³äåíòè÷íîñò³”,
àëå ïîêîïèðñàòèñÿ ó í³é òàêè
âàðòî.

Âèíèê Êâàðòåò ³ìåí³ Øèìà-
íîâñüêîãî 1995 ðîêó ìàéæå ó òî-
ìó æ ñêëàä³, ó ÿêîìó ãðàº íèí³

(2005-ãî ïîëüñüêîãî ñêðèïàëÿ
Ìàðåêà Äóì³÷à çì³íèâ Àíäð³é
Áºëîâ). Òîæ çíàéîìòåñÿ: 26-ð³÷-
íèé Àíäð³é Áºëîâ — ïåðøà
ñêðèïêà êâàðòåòó, íàðîäèâñÿ ó
Õìåëüíèöüêîìó, íàâ÷àâñÿ â Êè-
¿âñüê³é ñïåö³àëüí³é ìóçè÷í³é
øêîë³-äåñÿòèð³÷ö³, çãîäîì — ó
Ãàííîâåð³ â êëàñ³ Êøèøòîôà
Âåíãæèíà, ç³ðêè ñîëüíîãî âèêî-
íàâñòâà, ÿêèé äî òîãî æ ãðàº íà
ñêðèïö³ Ñòðàä³âàð³. Ãæåãîæ Êî-
òóâ, êîòðîìó 36, — äðóãà ñêðèï-
êà, äîöåíò ïî êëàñó êàìåðíîãî
àíñàìáëþ Âèùî¿ øêîëè ìóçèêè
³ òåàòðó Ãàííîâåðà (ç³ âñ³õ ìóçè-
êàíò³â êâàðòåòó â³í íàéêðàùå
ãðàº äæàç). Îäíîë³òîê Êîòóâà,
Âîëîäèìèð Ìèêèòêà — àëüòèñò,
ëüâ³â’ÿíèí, äóøà, ìîòîð òà ³äåî-
ëîã ôåñòèâàëþ, ñèí õóäîæíüîãî
êåð³âíèêà ³ äèðèãåíòà Ëüâ³â-
ñüêîãî êàìåðíîãî îðêåñòðó Àð-
òóðà Ìèêèòêè, áåç ÿêîãî ôåñòè-
âàëü íàâðÿä ÷è â³äáóâñÿ á. Íàé-
ñòàðøèé — Ìàð÷³í Ñåíÿâñüê³
(éîìó 38), â³îëîí÷åë³ñò, ºäèíèé
³ç óñ³õ âèïóñêíèê Ìîñêîâñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿, à òîìó — ïðîâ³ä-
íèê ðîñ³éñüêèõ âèêîíàâñüêèõ
òðàäèö³é (âîíè, äî ñëîâà, ó ïî-
òóæíî-åìîö³éí³é ãð³ àíñàìáëþ

äóæå â³ä÷óòí³); ó Ãàííîâåð³ —
äîöåíò.

² ïðî ãîñòåé. Âîëîäèìèð Êðàé-
íºâ ïðè¿õàâ äî Ëüâîâà, ùîá ç³ãðà-
òè ç êâàðòåòîì ëèøå îäèí òâ³ð —
Ôîðòåï³àííèé êâ³íòåò Øîñòàêî-
âè÷à. Ãðàâ, ÿê Çåâñ, âèäîáóâàþ÷è
³ç íàäð ðîÿëÿ âîëüîâ³ îêòàâè ³
àêîðäè. Íå ãîâîðèâ, à äåêëàìó-
âàâ ïåðåä ñòàä³îííèì íàòîâïîì.

Í³ìåöüêà áàÿí³ñòêà Åëüñáåò
Ìîçåð ìàº ôàíòàñòè÷íèé äàð
ãðàòè òàê, ùî çâó÷àííÿ ¿¿ ³íñòðó-
ìåíòà ìàéæå íå ïîì³÷àºø. ¯¿ áà-
ÿí — íå ñîë³ñò. Â³í — àòìîñôå-
ðà, ïîâ³òðÿ, àóðà, ó ÿêèõ õî÷åòü-
ñÿ æèòè, òâîðèòè ³ êîõàòè. Ìî-
çåð ïðèâåçëà äî Óêðà¿íè êóëüòî-
âó ìóçèêó — ïðèñâÿ÷åíå ¿é òð³î
Silencio Ñîôü¿ Ãóáàéäóë³íî¿, à òà-
êîæ êóëüòîâîãî í³ìåöüêîãî â³î-
ëîí÷åë³ñòà Í³êîëàóñà Àëüòøòåä-
òà, ÿêèé ãðàº òàê, ÿê äèõàº. Äó-
åòîì âîíè ñòâîðþâàëè êàðòèíè
êðèâàâî¿ êîðèäè ó “Ï’ÿòè ï’ºñàõ”
³ñïàíöÿ Ìàíóåëÿ äå Ôàëü¿ ³ çíå-
ñèëåíîãî fin de siecle ó òàíãî àð-
ãåíòèíöÿ Àñòîðà Ïüÿööîëè. Ó
äðóã³é ÷àñòèí³ Ñòðóííîãî êâ³íòå-
òó Øóáåðòà, ùî çàêðèâàâ ôåñòè-
âàëü, Í³êîëàñ Àëüøòåäò òà Àí-
äð³é Áºëîâ òèõèì ïîùèïóâàííÿì

ñòðóí äîâåëè ïåðåïîâíåíèé çàë
Ëüâ³âñüêî¿ ô³ëàðìîí³¿ äî ïîâíî-
ãî áîæåâ³ëëÿ, ïðèìóñèâøè îäíèõ
øàëåí³òè â³ä çàäîâîëåííÿ, à ³í-
øèõ — âèòèðàòè ñëüîçè ùàñòÿ.

²ãîð ×åòóºâ íà ëüâ³âñüê³é ñöå-
í³ ìàâ çîâñ³ì ³íàêøèé âèãëÿä,
àí³æ çàçâè÷àé íà êè¿âñüê³é. Íå
äèâíî, ùî ñîëüíèé âèñòóï ³ç
ø³ñòüìà åòþäàìè Øîïåíà éîìó
âäàâñÿ äåùî ã³ðøå, í³æ ôîðòåï³-
àíí³ ïàðò³¿ â àíñàìáëÿõ — àäæå
â³í ¿õàâ íà ôåñòèâàëü äðóç³â, ³ ëè-
øàòèñÿ íà ñöåí³ îäíîìó éîìó,
î÷åâèäíî, áóëî íå âàðòî. Ó “Ïðå-
ëþä³¿, ôóç³ òà âàð³àö³ÿõ” Ñåçàðà
Ôðàíêà áàÿí Ìîçåð ³ ðîÿëü ×å-
òóºâà ñòàëè îäíèì ³íñòðóìåíòîì.
Ñîíàòà ¹ 2 äëÿ ñêðèïêè ³ ôîð-
òåï³àíî Ñåðã³ÿ Ïðîêîô’ºâà ó âè-

êîíàíí³ ×åòóºâà ³ Áºëîâà ñïðîâî-
êóâàëà ó ñëóõà÷³â âèâåðæåííÿ àä-
ðåíàë³íó, ÿêå ïëàâíî ïåðåéøëî ó
äîâæåëåçíó îâàö³þ.

ªäèíèìè ìóçèêàíòàìè íà ôåñ-
òèâàë³, ùî áóëè íàëàøòîâàí³ íà
ñïîê³éíó ãðó, âèÿâèâñÿ äæàçîâèé
êâàðòåò ³ç Ãàííîâåðà Pure
Desmond, îð³ºíòîâàíèé íà “ïðî-
õîëîäíèé” ñòèëü (cool-äæàç) Ïî-
ëà Äåçìîíäà. Ñâîþ ÷àñòèíó âå÷î-
ðà Ëîðåíö Ãàðãàñíåð (ñàêñîôîí),
Éîãàíí Âàéñ (åëåêòðîã³òàðà),
Êð³ñò³àí Ôëîð (êîíòðàáàñ) òà Ñå-
áàñò³àí Äîéôåëü (ïåðêóñ³ÿ) â³ä³-
ãðàëè ð³âíî ³ ðîçóìíî. Êîëè æ äî
íèõ ïðèºäíàâñÿ Êâàðòåò ³ìåí³
Øèìàíîâñêîãî, òîä³, âëàñíå, é
ïî÷àâñÿ ñïðàâæí³é ãàðÿ÷èé
äæàç

Участь ожно о м зи анта фестивалі "Квартет імені Шимановсь о о та др зі"
— подія

²ãîð ×ÅÒÓªÂ: “Ìè õâèëþºìîñÿ 
íà ñöåí³, áî ââàæàºìî ñåáå 
âàæëèâ³øèìè çà ìóçèêó”
Молодий піаніст І ор Че-
т єв — один з найвідомі-
ших раїнсь их м зи ан-
тів, що зайняли міцні про-
фесійні позиції Ганнове-
рі. З Квартетом імені Ка-
роля Шимановсь о о він
товариш є давно. До сло-
ва, їхній спільний раїн-
сь ий дебют відб вся са-
ме в Києві — на фестива-
лі "Володимир Крайнєв
запрош є" 2002 ро .
Своїми розд мами про
новий львівсь ий фести-
валь та про сенс м зич-
но о ви онавства Чет єв
поділився з "Хрещати-
ом".

— ×èì âàñ ïðèâàáèâ ôåñòèâàëü
“Êâàðòåò ³ìåí³ Øèìàíîâñüêîãî òà
äðóç³”?

— Øèìàíîâö³â ÿ ïîâí³ñòþ ï³ä-
òðèìóþ, òîìó ùî ìåí³ äóæå ïî-
äîáàºòüñÿ ç íèìè ãðàòè. Âîíè —
ÿê ³îí³çàòîð. Íàâ³òü êîëè ïðîñòî
ïåðåáóâàºø ïîðó÷ ³ç íèìè, ìîçîê
ïî÷èíàº ïðàöþâàòè ó ïðàâèëüíî-
ìó íàïðÿìêó. Ôåñòèâàëü â³äáó-
âàºòüñÿ ó Ëüâîâ³ íå ëèøå òîìó,
ùî öå ð³äíå ì³ñòî àëüòèñòà Âîëî-
äèìèðà Ìèêèòêè. Ìè áà÷èìî éî-
ãî ÿê ïðèêëàä çáëèæåííÿ Ïîëü-
ù³ òà Óêðà¿íè, àäæå ó êâàðòåò³
ãðàþòü äâîº óêðà¿íö³â ³ äâîº ïî-
ëÿê³â. Ïðîòå, ÿêáè ÿ ñêëàäàâ ïðî-
ãðàìó ôåñòèâàëþ, âîíà áóëà á äå-
ùî ³íøîþ. Âèéøëî, ùî êîæåí
êîíöåðò ôåñòèâàëþ — öå, âëàñ-

íå, ãàëà-êîíöåðò. ß á ïðèâí³ñ ó
êîæíó ïðîãðàìó ÿêóñü “ïðîãðàì-
í³ñòü”.

— Ùî âàæëèâîãî ó òâîð÷îìó
ïëàí³ ïåðåäáà÷èëè íà ë³òî?

— Ñåðéîçíà ïðîãðàìà ç 24 åòþ-
ä³â Øîïåíà íà Laroque d’An-
tåron — íàéá³ëüøèé ôîðòåï³àí-

íèé ôåñòèâàëü ó ªâðîï³, ÿêèé
ïðîâîäèòü äðóã Ñâÿòîñëàâà Ð³õ-
òåðà Ðåíå Ìàðòåí. Êð³ì ï³àí³ñ-
ò³â, òàì âèñòóïèòü ëèøå îäèí
â³îëîí÷åë³ñò — Îëåêñàíäð Êíÿ-
çºâ, íàâ³òü íå çíàþ ÷îìó. Ãðàþòü
ùî çàâãîäíî, àëå öåíòðàëüíà ìà-
ã³ñòðàëü öüîãî ðîêó — Øîïåí,
áóäå âèêîíàíî óñ³ éîãî òâîðè.

Òàêîæ ïîâåðòàþñÿ â Êîëüìàð íà
ôåñòèâàëü Âîëîäèìèðà Ñï³âàêî-
âà, ãðàòèìó ç â³îëîí÷åë³ñòîì
Êñàâüº Ô³ëë³ïñîì — öå äëÿ ìå-
íå âåëèêà ïîä³ÿ. Âèñòóïàòèìó òà-
êîæ ç Àíäð³ºì Áºëîâèì. Ñïîä³-
âàþñÿ, öüîãî ðîêó âäàñòüñÿ é â³ä-
ïî÷èòè.

— À â³äïî÷èâàºòå ÿê?
— Í³ÿê. Æîäíîãî ðàçó â æèòò³

ùå íå áóâ ó â³äïóñòö³. Çàâæäè,
êîëè ç äðóæèíîþ õîò³ëè â³äïî-
÷èòè (äðóæèíà ×åòóºâà — òàêîæ
ï³àí³ñòêà, çàâåðøóº íàâ÷àííÿ â
êëàñ³ Âîëîäèìèðà Êðàéíºâà,
êîíöåðòóº ç êàìåðíèìè ïðîãðà-
ìàìè, âèêëàäàº.— “Õðåùàòèê”),
¿õàëè â Êðèì äî ìî¿õ áàòüê³â. Àëå
öå áóëî ìàëî ñõîæå íà â³äïî÷è-
íîê, áî âñ³ õîò³ëè ç íàìè ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ, “â³äêëþ÷èòèñÿ” áóëî
ïðîñòî íåìîæëèâî.

— Çà ðîêè, ùî âè àêòèâíî ãàñ-
òðîëþºòå, âàøå â³ä÷óòòÿ ñöåíè çì³-
íèëîñÿ?

— Äóæå. Íèí³ ìåí³ çäàºòüñÿ,
ùî ðàí³øå ÿ í³÷îãî íå ðîçóì³â.
Çäàâàëîñÿ, íàéâàæëèâ³øå — òå,
ùî â ìóçèö³ ðîáëþ ñàìå ÿ. Òåïåð,
êîëè ãðàþ, ïðèñëóõàþñÿ äî ÷î-
ãîñü ³íøîãî...

— Õâèëþâàííÿ ëèøèëîñÿ?
— ²íîä³ ç íèì ñêëàäíî âïîðà-

òèñÿ. Àëå ÷îìó ìè õâèëþºìîñÿ?
Òîìó ùî áî¿ìîñÿ çðîáèòè ïîìèë-
êó, âèäàòèñÿ äóðíèìè, ñì³øíè-
ìè, òîáòî ââàæàºìî ñåáå âàæëè-
â³øèìè çà ìóçèêó. Àëå æ ìóçèêà
â³ä öèõ ê³ëüêîõ ïîìèëîê íå ïî-
ñòðàæäàº! Ñòðàæäàº ëèøå íàøå
âëàñíå â³ä÷óòòÿ. Íà ñöåí³ íå ìîæ-

íà çâåðòàòè óâàãó íà äð³áíèö³,
òðåáà áà÷èòè âåëèêå.

— Òåïåð íà ðîÿë³ á³ëüøå ãðàºòå,
í³æ êîëèñü?

— ×îìóñü òàê âèõîäèòü. Ãðàþ
íå ìåíøå, í³æ ï’ÿòü-ø³ñòü ãîäèí
íà äåíü. Äóæå áàãàòî º ïðîõàíü
âèêîíóâàòè íîâ³ òâîðè. Â÷èòè ¿õ
äîâîäèòüñÿ øâèäêî, çà ê³ëüêà
òèæí³â ÷è íàâ³òü äí³â.

— Ñåðåä æóðíàë³ñò³â ³ñíóº çàáî-
áîí: çàáàãàòî ïèñàòè — øê³äëèâî,
ìîæíà “ñïèñàòèñÿ”. ×è ïîòð³áíî
ìóçèêàíòîâ³-âèêîíàâöþ âñòàíîâ-
ëþâàòè äëÿ ñåáå ïåâí³ “áàð’ºðè”
äëÿ ñàìîçáåðåæåííÿ?

— Ãàäàþ, òàê. Îñü íèí³ ÿ äóæå
çàéíÿòèé, ³ òîìó ãðàþ íå çîâñ³ì
òàê, ÿê ìåí³ õî÷åòüñÿ. Âàæëèâî
çáåð³ãàòè îñîáèñòèé ñïîê³é, ³íàê-
øå íå ïî÷óºø ÿê³ñü âàæëèâ³
“õâèë³”. Ìð³þ ïðî òîé ÷àñ, êîëè
çìîæó âèçíà÷àòè äëÿ ñåáå òðè
ïðîãðàìè íà ñåçîí — ³ âñå. Íå ðî-
çóì³þ öüîãî êîíâåºðà, â ÿêîìó
æèâó ñüîãîäí³. Ìåí³ êàæóòü: ÿê-
ùî ÷åðåç öå íå ïðîéäåø, í³êóäè
íå ïîòðàïèø. Àëå ùî òàêå êîí-
âåºð? Ò³ëüêè ãðîø³. Ïðîñòî çà-
ðîáëÿºø á³ëüøå — ³ âñå.

— Àëå, êð³ì ãðîøåé, öå ùå é
ïðèñóòí³ñòü ó öüîìó ñâ³ò³.

— Ïðàâèëüí³øå ðîáèòè ùîñü
ð³äøå, àëå òî÷í³øå. Ïðîòå ÿ ùå
íå íàâ÷èâñÿ ðåãóëþâàòè öåé ïðî-
öåñ. Àëå ñïðîáóþ. Õòîñü ³íøèé
ìîæå ìåí³ âêàçóâàòè, êóäè ñàìå
ñòð³ëÿòè, àëå æ îäíàê ñòð³ëÿþ ÿ
ñàì
Спіл валася Інна ПИСАРСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”
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ОВНИ
Пра ніть до омпроміс , не зіштовх й-

те людей лобами. Це прояв ордині, а її
потрібно ви орінювати. Т рбота за ро-
дин має б ти на першом місці, одна
це не повинно заважати сл жбовим
справам. Тя ар посл визначений до-
лею, том і нор вати прохання протипо-
азано. Ідіть наз стріч, допома айте за
першим по ли ом сім, нас іль и спро-
можні. С млінно та с р п льозно ви о-
н йте дор чені завдання та обов’яз и,
тоді й вам воздасться. Здоров’я
поліпшиться. А за ледарювання та бай-
д жість до ч жої біди б дете по арані
хворобами. ДІВИ потреб ють від вас
особливої ва и.

ТЕЛЬЦІ
Ви схильні змінювати рішення, пе-

ред мати відповідальний момент, чим
наш одите сл жбовим відносинам,
прославившись я недол ий
працівни . Тримайтеся ближче до
ерівництва, тісніше онта т йте з ше-
фом, я ий вима ає від вас творчо о
хист та ори інальності в роботі, і вам
це посильно, талантів не позичати. Хо-
чете піднятися ар’єрними сходами —
б дьте мобільними та винахідливими,
тримайте в тон сі мозо , тоді омріяний
злет стане реальністю. На любовній
арені справи епсь і, т т із вас а тор
ні дишній, не ля айте оханих своєю
поведін ою. Приятелюйте з РАКАМИ—
то нині найліпша опора.

БЛИЗНЮКИ
Ви в солод ом полоні своїх ап-

ризів, без осподарні, ле оважні,
схильні до марнотратства, що може
не ативно позначитися на аманці. Не
смітіть рошима, вони люблять рах -
но , пошан до себе. В цьом році Не-
беса повертають вам бор и (моральні,
матеріальні) за добрі справи в мин -
лом . Тож дбайливо спрям йте ті
апітали, аби поліпшити доброб т, до-
ся ти особисто о щастя, поліпшити
здоров’я. Місце спіх — робочий
офіс, саме т т вам нестрашні не араз-
ди, лише досл хайтеся до ч жих по-
рад. У них зерна істини, я і вам в рай
потрібні.

РАКИ
Вам доведеться р титися, я біл а

в олесі: сім’я, робота, подр жні зо-
бов’язання та роз рібати п проб-
лем, я і вини ли через необачні дії.
Мирно співісн йте з діловими партне-
рами. Успішна співпраця з ними при-
несе хороші плоди, поб’єте орш и —
сатимете лі ті. До шефа підлещ й-

теся, бо т т не все та лад о, бо, де
тон о, там і рветься. Схильність
пред’являти жорст і претензії, ос дж -
вати, чіплятися до дрібниць є вели им
мін сом, що може розлютити оточен-
ня. Вчіться, де, що і я оворити, тон-
о відч вати настрій людини, отр
рити єте.

ЛЕВИ
Уміння піти на самозречення — ось

я о о еройства від вас вима ає доля.
Віддаліться від с єти. Поб дьте нао-
динці зі своїми д м ами, відч ттями.
Роз айтеся в неправедних діях, і тоді
мин ле стане для вас бла одатним
трампліном майб тнє. Коле не ри-
ти йте — наживете воро ів. Про пос-
л и не просіть, вони не під ть на о-
ристь. Боріться наодинці зі своїми ва-
дами, шлюбних с п тни ів не при ноб-
люйте, а дайте їм зелене світло, нині
їхній зоряний час. Нехай самореалізо-
в ються собі та вам на радість. З РА-
КАМИ найбільше пощастить.

ДІВИ
Вам належить піднятися на Еверест

с спільної діяльності. Пройнятися ідей-

ним д хом оле тив , захищати йо о
честь, інтереси, ставши серцем цьо о
величезно о зла оджено о ор анізм .
Ймовірно, за вами за ріпиться імідж
жорст ої, цілеспрямованої, дис-
циплінованої особи, що не виявляє
ди тат, а на власном при ладі по а-
з є, я им треба б ти, аби стати сим-
патичним та відч ти себе поряд із ва-
ми щасливим. ОВНАМ, КОЗОРОГАМ,
БЛИЗНЮКАМ, ВОДОЛІЯМ с дилося
віді рати важливе значення вашом
житті.

ТЕРЕЗИ
Кар’єрний марафон набирає по-

силених обертів. Не проґавте
спішний поворот. Можлива зміна
ерівництва, а це позитивно позна-
читься на ваших професійних дося -
неннях. Та товно без амбіцій ер й-
те ініціативним жезлом, тоді до вас
присл хається шеф і підвищить по-
саді. Йом до вподоби ваша творча
ори інальність і вміння тримати себе
в ас етичних р авицях, задовольня-
ючись мінім мом привілеїв і життєвих
бла .

СКОРПІОНИ
Дивіться на речі з висоти філо-

софсь о о р озор , тоді охопите
артин з ба атими перспе тивами,
нічо о не вислизне з поля о ляд , а
ч ття під аже оптимальні варіанти
рішень. Від ладіть поїзд и, зміна обс-
танов и нині не ативно вплине на
здоров’я. Рідний дім — то фортеця,
що захистить від шт рм не араздів.
На бла овірних зла не тримайте, їхня
любов не поверхнева, а либо а, то-
м проявляється не зовсім та , я вам
хочеться. Терпіть, то іспит для вашо-
о союз , свято серця не за орами.

СТРІЛЬЦІ
Залежність від обставин і ч жих ре-

с рсів на ладає на вас особлив
відповідальність. Ставтеся з ч йністю та
любов’ю до людей, осподарюйте з ро-
з мом. Не розбазарюйте спільні фінан-
си, а в ладайте їх ви ідні приб т ові
справи. Пресин ерівництва, ймовірно,
посилиться. Доля випробов є вас на
висо професійн відповідальність,
міння армонійно вписатися в посадо-
в ієрархію, том не з аняйте зло на
підле лих, а живіть з ними д ша в д ш .
Матеріальні джерела стр м ватим ть,
тож с аржитися на нестат и не дове-
деться. Тіль и витрачайте зароблене
м дро. Тандем із КОЗОРОГАМИ,
СКОРПІОНАМИ спішний.

КОЗОРОГИ
Ви б дете нарозхват, затреб вані на

всі “сто”. Лише в житейсь их т рботах
не заб дьте про власні цілі. Вірт озно
лавір йте, пра н чи до одити іншим і се-
бе не образити. Ймовірно, доведеться
пройти серйозні випроб вання на он-
рентоспроможність, аби не впасти з
ар’єрно о олімп .

ВОДОЛІЇ
Дося ти дос оналості в професійній

майстерності і перевершити он рентів
— ось із чим пораєтеся блис че, став-
ши незамінним працівни ом, поповнив-
ши золотий адровий арсенал тр дово-
о оле тив .

РИБИ
Б дьте пильні. Пихатість, примхливість

—ось ваші воро и, і вони завдад ть да-
р в найе стремальнішиймомент, зр й-
н вавши тепл атмосфер відносин із
тими, хто вас оточ є

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 4 ëèïíÿ ïî 9 ëèïíÿ)
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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.
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ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

Я о о давньор сь о о
нязя називали “тестем
Європи”?

а Володимира Вели о о
б Ярослава М дро о
в Володимира Мономаха
Данила Галиць о о

Баба Палаж а,
персонаж повісті
І. Неч я-Левиць о о
“Кайдашева сім’я”,
привівши односельців
до Києва, по аз вала

їм иївсь і святині:
“—Онде вели а лаврсь а

дзвіниця, а ото оло неї сама
Лавра, а то далі свята Софія,
а то свята Варвара”.
Я ий храм вона називала

святою Варварою:
а Михайлівсь ий
Золотоверхий собор
б Десятинн цер в
в Андріївсь цер в
Вознесенсь цер в
Флорівсь о о монастиря

1

2

1. Пам'ятни Бо данові Хмельниць ом в Києві спор джено
за рах но добровільних пожертв. Основний внесо б в
від

б Морсь о о міністерства
Ідея спор дження пам'ятни а Бо данові Хмельниць ом в Києві

вини ла ще в 50-ті ро и ХІХ століття. Передбачали встановити йо о на
місці нинішньої Бессарабсь ої площі. 16 січня 1870 ро нязь
Оле сандр Донд ов-Корса ов лопотався перед царем про проведення
ампанії зі збирання добровільних пожертв для йо о спор дження.
Протя ом перших трьох ро ів від земств, д ховенства і меш анців Києва,
серед я их б ли і татари, і итайці, зібрали лише 20 тисяч р блів.
Та им чином ці заходи не принесли бажано о рез льтат . І тіль и
завдя и допомозі Морсь о о міністерства справа зр шила з місця.
В1873 році міністерство пожертв вало 1600 п дів міді, й цьо о вистачило
на все. Бронзов постать етьмана на оні відлили в Петерб рзі. Автор
пам'ятни а — відомий с льптор Михайло Ми ешин. Тривалий час після
перевезення до Києва мон мент збері ався в дерев'яном ящи
дворі Старо иївсь ої поліцейсь ої дільниці. І тіль и 1888 ро при
енерал- бернаторі Оле сандрові Дрентельні пам'ятни б ло
встановлено і від рито на Софійсь ій площі. (Лев К дрявцев. История
бернаторства в Києве и У раине.- К., 2003. - С.241).

2. Г бернатором- раїнофілом, я ий мав серед иян
значн поп лярність і дістав прізвись о "таємний Ни одим
раїнофільства", б в

а Михайло Дра омиров
У ХІХ столітті серед иївсь их бернаторів б ло ба ато та их, що

т рб валися про бла опол ччя раю, йо о населення, симпатиз вали
раїнсь ій льт рі. Генерал- бернатор Михайло Дра омиров (1898-

1903) належав до та их. Він походив із давньо о раїнсь о о
дворянсь о о род . Вважали, що Дра омиров обожнює памп ш и. В
йо о садибі часто збиралася та звана памп ш ова омпанія енерал-
бернатора. Тоді йо о дім перетворювався на центр раїнсь о о
льт рно о життя. Постійними часни ами зібрань б ли члени Київсь ої
ромади — істори Володимир Антонович, омпозитор Ми ола
Лисен о, філоло , фоль лорист Павло Житець ий, педа о , співробітни
ж рнал "Киевс ая старина" Вільям Беренштам та інші. В невим шеній
обстановці об оворювали майб тні матеріали часопис "Киевс ая
старина". Завдя и проте ції Дра омирова реда ція дістала дозвіл на
др оповідань і повістей раїнсь ою мовою. Обираючии посад
оманд вача війсь Київсь о о війсь ово о о р , Дра омиров
відвід вав пам'ятні Шевчен івсь і вечори-тризни в б дин Василя
Тарновсь о о (молодшо о).
Дра омиров мір своїх можливостей ціл ом щиро допома ав діячам
раїнсь ої льт ри, за що дістав прізвись о "таємний Ни одим
раїнофільства" й достоївся честі б ти прототипом Сір а на артині

Іллі Рєпіна "Запорожці пиш ть листа т рець ом с лтан ".
Під от вав

Оле сандр ЯРЕМЕНКО

1

2

Ор анізатор:

реда ція азети

«Хрещати »

Генеральний спонсор:

Бло Леоніда Черно-

вець о о Солом’ян-

сь ій райраді

м. Києва

Запрош ємо читачів позма атися в знанні історії Ки-
єва. Кон рс триватиме протя ом вітня-жовтня 2008
ро . Щоп’ятниці п блі ватим ться два запитання і по
чотири відповіді на ожне – лише одна б де правиль-
ною, за неї нарахов ватиметься бал. Тридцять часни-
ів, я і набер ть найбільше балів, б д ть запрошені на
очний т р он рс . Абсолютний переможець отримає
с перприз – цифровий фотоапарат, ще десять часни-
ів отримають цінні подар н и.

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО

Відповіді на запитання 11го туру
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Повідомлення

про�додат�ове�питання

поряд���денно�о

позачер�ових�За�альних

зборів�а�ціонерів�

НАСК�“Оранта”

В�доповнення�до�повідомлення,�над-

р��овано�о� 23� травня� 2008� ро��� в

офіційном��виданні�ДКЦПФР�“Бюлетень.

Цінні�папери�У�раїни”�№�111-112�(2339-

2340)� та�28� травня�2008�ро���в� �азеті

“Хрещати�”� №� 93� (3309),� Від�рите

а�ціонерне� товариство� Національна

а�ціонерна�страхова��омпанія�“Оранта”

повідомляє,�що�до�поряд���денно�о�по-

зачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів

Компанії,�я�і�відб�д�ться�18�липня�2008

ро���о�12.15�за�адресою:�АР�Крим,�смт

Ко�тебель,� в�л.�Морсь�а,� 1-а,� Готель-

ний� �омпле�с� “Білий� Грифон”,� �онфе-

ренц-зал,�додат�ово�в�лючено�питання:

-�Про� від�ли�ання� і� обрання� членів

На�лядової� ради,� Ревізійної� �омісії� та

Правління�НАСК�“Оранта”.

Правління�НАСК�“Оранта”

З�ідно�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�№�877�від�23.06.2008�ро���

“Про�бла�о�стрій�річо�,�озер,�став�ів�та�інших�водних�об’є�тів”�та�№�878�від�23.06.2008�ро���“Про�ор�анізацію�тор�овельно�о�обсл��ов�вання

населення�в�зоні�відпочин���“Гідропар�”,�а�та�ож�додат���до�розпорядження�№�877�від�23.06.2008�ро���“Про�с�лад��омісії�по�проведенню

�он��рсів�щодо�зал�чення�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�до�ви�онання�заходів�з�бла�о�строю�водних�об’є�тів�та�приле�лих�до�них�територій”.

Ком�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�“Плесо”�

(далі�—�КП�“Плесо”)�о�олош�є��он��рс�на�зал�чення�підприємств,�підприємців,��станов�та�ор�анізацій�до�ви�онання�заходів�

з�бла�о�строю�водних�об’є�тів,��пляжів�та�зон�відпочин���на�території�Гідропар���міста�Києва.

1. Предмет��он��рс�:

На�ви�онання�статті�15�За�он��У�раїни�“Про

бла�о�стрій� населених� п�н�тів”� і� Розпоря-

дження� Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації�№877�від�23.06.08р.�“Про�бла-

�о�стрій�річо�,�озер,�став�ів�та�інших�водних

об’є�тів”�та�з�метою�належно�о�бла�о�строю

водних� об’є�тів� та� створення� біля� них� зон

відпочин���о�олош�ється��он��рс�на�зал�чен-

ня�підприємств,�підприємців,��станов�та�ор-

�анізацій� до� ви�онання� заходів� з� бла�о�ст-

рою�водних�об’є�тів,�пляжів�та�зон�відпочин-

���на�території�Гідропар���міста�Києва.

2. Основні��мови��он��рс�:

2.1. На� переможця� �он��рс�� по�ла-

дається�фінанс�вання�витрат,�пов’я-

заних�із�бла�о�строєм�об’є�та.

2.2. Стро��дії�до�овор��з�переможцем�на

здійснення� заходів� із� бла�о�строю

один�рі��з�правом�продовжити�на�на-

ст�пний�рі�.

2.3. Реєстраційний� внесо�� сплач�ється

�часни�ами� �он��рс�� в�розмірі� 1000

�рн� на� розрах�н�овий� рах�но�

2600700010928���ВАТ�КБ�“Хрещати�”,

МФО�300670,��од�23505151,�отрим�-

вач�КП�“Плесо”.

Сплачений�внесо���часни�ами��он-

��рс��поверненню�не�підля�ає.

2.4. Переможцем��он��рс��визначається

претендент,� пропозиції� я�о�о

відповідають��мовам��он��рс��і�та�і,

що� є� найбільш� ви�ідні� для� тери-

торіальної��ромади�м.�Києва,�стосов-

но�розмір��власних��оштів,�що�в�ла-

даються� �часни�ом� �� фінанс�вання

бла�о�строю.

2.5. Обся�и� робіт,� я�і� мають� б�ти� ви�о-

нані�переможцями��он��рс�,�визна-

чаються� балансо�трим�вачем�шля-

хом���ладання�відповідних�до�оворів

на�підставі�щорічних�та��вартальних

планів�з�бла�о�строю.

2.6. Учасни�� �он��рс�� несе� всі� витрати,

пов’язані�з�під�отов�ою�та�поданням

йо�о�пропозиції.

2.7. Ор�анізатор��он��рс��не�несе�б�дь-

я�их�фінансових�зобов’язань�по�ви-

тратам��часни�ів��он��рс�.

2.8. Обов’яз�овою��мовою��он��рс��має

б�ти�забезпечення�безоплатно�о��о-

рист�вання� місцями� відпочин��� на

водних�об’є�тах�та�приле�лих�тери-

торіях.

2.9. Контроль� за� діяльністю� переможця

�он��рс��з�бо���Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної� адміністрації� здійснює� КП

“Плесо”.

З.Кон��рсанти�подають:

3.1. Заяв���на��часть�в��он��рсі�з�та�ими

відомостями:

- назва�об’є�та�бла�о�строю,�на�я�о-

м��план�ється� здійснення� заходів� з

йо�о��тримання�та�по�ращення;

- дата�заповнення;

- повне�наймен�вання;�

- місцезнаходження;�

- номери�телефонів,�фа�с�;�

- дата,�місце�і�ор�ан�реєстрації;

- ор�анізаційно-правова�форма;

- відомості�про�осіб,�я�і�мають�право

підпис�вати�юридичні�до��менти�(до-

р�чення).

3.2. До�заяв�и�додаються:

- �опії��становчих�до��ментів,�свідоц-

тво�про�державн��реєстрацію�с�б’є�-

та�підприємниць�ої�діяльності��час-

ни�а��он��рс�;

- відомості,� що� підтвердж�ють� мож-

ливість� �часни�а� �он��рс�� забезпе-

чити�необхідне�фінанс�вання�заходів

з�бла�о�строю;

- довід�а� державної� подат�ової

інспе�ції�за�місцем�реєстрації��час-

ни�а��он��рс��про�відс�тність�забор-

�ованості�перед�бюджетом�станом�на

момент�о�олошення��он��рс��(в�о�-

ремом���онверті).

О�ремо�подаються��он��рсні�про-

позиції� щодо� �тримання� та� по�ра-

щення�об’є�та�бла�о�строю�(в�о�ре-

мом���онверті).

Заяв�и�та�інші�до��менти�підпис�-

ються� �повноваженою� посадовою

особою� та� �оловним� б�х�алтером

�часни�а� �он��рс�� і� засвідч�ються

йо�о�печат�ою.

Ор�анізатор��он��рс�,�з�ідно�заяв-

�и��часни�а��он��рс�,�видає�довід��

про� стан� бла�о�строю� вибрано�о

об’є�та,�необхідні�обся�и�витрат�на

йо�о� належне� �тримання� та� поліп-

шення.

Заяв�и� подаються� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Ми�ільсь�о-Слобідсь�а,7,

КП�“Плесо”,�з�07.07.08�р.�по�10.07.08 р.

з�10.00�по�14.00,�тел.�541-18-11.

3.3. Видача��он��рсної�до��ментації�для

її� оформлення�проводиться� �часни-

�ам��он��рс�,�я�і�сплатили�реєстра-

ційні�внес�и�та�подали�заяв�и�за�ад-

ресою:� м.� Київ,� в�л.� Ми�ільсь�о-

Слобідсь�а,� 7,� КП� “Плесо”,� з

14.07.08 р.�по�17.07.08�р.�з�10.00�по

14.00,�тел.�541-18-11.

3.4. Кон��рсні� пропозиції� подаються

�часни�ами��он��рс��до�25.07.08�р.

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ми�ільсь�о-

Слобідсь�а,� 7,� КП� “Плесо”,� з� 10.00

по�14.00,�тел.�541-18-11.�

Термін�може�б�ти�подовжений�за

з�одою�сторін,�але�не�більше,�ніж�на

5�днів.

День� оп�блі��вання� о�олошення

вважається�днем�йо�о�о�олошення.

4.�Визначення�переможців.

4.1. Ор�анізатор��он��рс��протя�ом�3�ро-

бочих�днів�після�роз�ляд��пропозицій

затвердж�є�рез�льтати��он��рс��і�на-

правляє�переможцю�запрошення�на

пере�овори� для� �з�одження� �мов

підписання�до�овор��з�бла�о�строю

водних� об’є�тів� та� зон� відпочин��

біля�них.

4.2. Протя�ом�10�робочих�днів�з�дня�прий-

няття�рішення�про�затвердження�пе-

реможця��он��рс�,�ор�анізатор��он-

��рс��оп�блі�ов�є�рез�льтати��он��р-

с��в�др��ованих�засобах�інформації.

4.3. Контроль�за�ви�онанням�до�овор��з

бла�о�строю�водних�об’є�тів�та�ство-

рення�біля�них�зон�відпочин���по�ла-

дається�на�ор�анізатора��он��рс�.

4.4. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати� до�овір� в� �становленом�

поряд��,�я�що�переможець�пор�ш�є

�мови�до�овор��або�ви�он�є�не�на-

лежним�чином�свої�обов’яз�и.

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

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

�онтор�та�меш�анців!

З�15�до�29�липня�2008�р.� проводитим�ться� випроб�вання� теплових

мереж� част�ово� �� Дарниць�ом�,� Дніпровсь�ом�� районах� (тепломережі� від

ЗАТ “ЕК “ДАРТЕЦ”,� житлові� масиви� Лівобережний,� Стара� Дарниця,� ДВРЗ,

Хар�івсь�ий,� Соцмісто,� Нова� Дарниця),� Голосіївсь�ом�,� Шевчен�івсь�ом�,

Печерсь�ом�,�Подільсь�ом��районах�(тепломережі�від�теплома�істралей�№�2,�3,

4,�5�СТ-1).

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

18.00�14�липня.�Випроб�вальні�зони�теплових�мереж�розміщені:

- Дніпровсь�ий�район —���межах�в�лиць�Панельної,�Челябінсь�ої,�Мильча�ова,

Ми�ільсь�о-Слобідсь�ої,� Броварсь�о�о� проспе�т�,� в�лиць� Раїси� О�ипної,

Флоренції�та�вздовж�Р�санівсь�о�о��анал�,�в�лиць�Шліхтера,�Фанерної,�Сивась�ої,

Алма-Атинсь�ої,�Машиністівсь�ої,�Сеномансь�о�о�пров�л�а,�в�лиць�Літинсь�ої,

Новоросійсь�ої,�Мар�анець�ої,�Ро�озовсь�о�о,�Калачівсь�ої,�Ба�инсь�их�Комісарів,

Празь�ої,�Сосюри,�Сер�ієн�а,�Червоно�вардійсь�ої,�проспе�т��Га�аріна,�в�лиці

Поп�дрен�а;

- Дарниць�ий�район�—���межах�в�лиці�Рев�ць�о�о,�проспе�т��Бажана,�Хар�івсь-

�о�о�шосе,� в�лиць�Слав�ородсь�ої,� Тростянець�ої,� Полісь�ої,� Бориспільсь�ої,

Вересневої,�Зрош�вальної,�При�олійної�та�вздовж�залізничної��олії;

- Голосіївсь�ий,� Печерсь�ий,�Шевчен�івсь�ий,� Подільсь�ий� райони�—� �

межах�в�лиць�Старово�зальної,�Жилянсь�ої,�Злато�стівсь�ої,�проспе�т��Перемо�и,

в�лиць�Павлівсь�ої,�Дмитрівсь�ої,�Полтавсь�ої,�Пимонен�а,�Ст�дентсь�ої,�Донч��а,

К�дрявсь�о�о��звоз�,�в�лиць�К�дрявсь�ої,�Вознесенсь�о�о��звоз�,�Киянівсь�о�о

пров�л��,� Андріївсь�о�о� та�Володимирсь�о�о� �звозів,� в�лиць� Гр�шевсь�о�о,

Інстит�тсь�ої,�Шов�овичної,�Бо�омольця,�Первомайсь�о�о,�Печерсь�о�о��звоз�,

в�лиць�Мечни�ова,� Госпітальної,� Еспланадної,� Р�ставелі,� Королен�івсь�ої,

Гайдара,��здовж�річ�и�Либідь.

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�ор�анізації.

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

пош�одження�підземних�тр�бопроводів�з�вини�ненням�провалин�та�ви�идів��арячої

води�на�поверхню.

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

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

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

При� вини�ненні� провалин� та� появі� на� поверхні� �арячої� води� б�дьте

обережні,�попередж�йте�дітей�про�небезпе��.�Не�наближайтеся�самі�і�не

доп�с�айте�дітей�до�провалин�та�місць�виход���арячої�води.

Про� вини�нення� провалин� та� появ�� на� поверхні� �арячої� води� просимо

повідомляти�за�телефонами:

Дарниць�ий�та�Дніпровсь�ий�райони�—�510-83-09,�566-13-48,�291�-08-47;�

Шевчен�івсь�ий�район�(від�теплома�істралей�№2,�5�СТ-1)�—�272-23-73,�287-67-23;�

Печерсь�ий,�Шевчен�івсь�ий� райони� (від� теплома�істралей�№�3,� 4�СТ-1)�—

528-11-69,�287-67-23;�

Подільсь�ий�район�—�425-19-98.

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

АК�“Київенер�о”

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів

ЗАТ�“Ренесанс�Життя”�

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

проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�

26�серпня�2008�ро���о�10.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�М. Пимонен�а,�13,��орп�с�1,�офіс�1А/21.

Порядо��денний:

1. Прийняття�рішення�про�збільшення�стат�тно�о��апітал�.

2. Прийняття� рішення� про� за�рите� (приватне)� розміщення� а�цій� та

затвердження�прото�ол��рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення

а�цій.

3. Прийняття�рішення�про�визначення��повноважено�о�ор�ан��Товариства

щодо�затвердження�рез�льтатів�реалізації�а�ціонерами�переважно�о

права�на�придбання�а�цій;�достро�ово�о�за�інчення�розміщення�а�цій;

затвердження�рез�льтатів�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій

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

Реєстрація� а�ціонерів� відб�деться� 26� серпня� 2008� ро��� з� 09.00� до

10.00.�Для�реєстрації� представни�ам�а�ціонерів� необхідно�пред’явити

до��мент,�що� підтвердж�є� повноваження� особи� на� представництво� �

за�альних� зборах� а�ціонерів� (довіреність,� до��менти�про�призначення

тощо)�та�до��мент,�я�ий�посвідч�є�особ��представни�а�(паспорт).

Інформація,�що�подається�на�ви�онання�вимо��статті�40

За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства�“.

Мотиви�збільшення�стат�тно�о��апітал�:�збільшення�стат�тно�о

�апітал��відб�вається�для�зал�чення�додат�ових��оштів,�необхідних�для

розвит���стат�тної�діяльності�ЗАТ�“Ренесанс�Життя”.

Спосіб�збільшення�стат�тно�о��апітал�:�проведення�додат�ово�о

вип�с���а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості.

Мінімальний� розмір� збільшення� стат�тно�о� �апітал�:� 100� 000

�ривень.

Прое�т�змін�до�стат�т�,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о

�апітал�:�п.�7.1.�Стат�т��Товариства�ви�ласти���реда�ції:

Стат�тний��апітал�Товариства�(далі�—�“Стат�тний�Капітал”)�становить

25�300�000�(двадцять�п’ять�мільйонів�триста�тисяч)��ривень.

п.�7.2.�Стат�т��Товариства�ви�ласти���реда�ції:

Стат�тний�Капітал�поділено�на�25�300�(двадцять�п’ять�тисяч�триста)

простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю�1�000�(одна�тисяча)��ривень

�ожна.�Стат�тний� Капітал� �творюється� з� вартості� в�ладів� А�ціонерів,

внесених�внаслідо��придбання�ними�А�цій.

Дані� про� �іль�ість� а�цій,�що� вип�с�аються� додат�ово,� та� їх

за�альна�вартість:�додат�ово�вип�с�ається�100�(сто)�простих�іменних

а�цій,�за�альною�номінальною�вартістю�100�000�(сто�тисяч)��ривень.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій:�за�а�ціонерами

збері�ається�переважне�право�на�придбання�а�цій�додат�ово�о�вип�с��

пропорційно�до�їх�част�и���стат�тном���апіталі�товариства.

Дата�почат���і�за�інчення�підпис�и�на�а�ції,�що�вип�с�аються

додат�ово:� за�рите� (приватне)� розміщення� а�цій� б�де� проведено� �

2 етапи.� Дата� підпис�и� б�де� визначена� За�альними� зборами� при

прийнятті�рішення�про�збільшення�стат�тно�о��апітал�.

Порядо��відш�од�вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�зі

змінами�стат�тно�о��апітал�:�нарах�вання�а�ціонерам�збит�ів�та�їхнє

відш�од�вання�внаслідо��додат�ово�о�вип�с���а�цій�не�передбачається.

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

За�альних�зборів,�а�ціонери�мож�ть�ознайомитися�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Пимонен�а,�13,��орп�с�1,�офіс�№�1А/21.

Голова�Правління Є.�Ні�іфоров

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє�Сочнева�Сер�ія�Ві�торовича,�я�ий�меш�ає

за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� Різниць�а,� 9-а,� �в.� 4,�що�роз�ляд� апеляційної� с�ар�и

ВАТ АБ “У�р�азбан�”�на�заочне�рішення�Печерсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�від

21.05.2007�р.�в�справі�за�позовом�ВАТ�АБ�“У�р�азбан�”�до�Сочнева�С.В.�про�стя�нення

забор�ованості�за��редитним�до�овором,�відб�деться�03.09.2008�р.�о�9.45.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�15.

С�ддя�Корчевний�Г.В.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Києва�ви�ли-

�ає�Іщ���Зою�Федорівн��(останнє�відоме�місце�прожи-

вання�—�місто�Київ,�в�л.�Л.�Гавро,�14-А,��в. 27,��ім.�7)

в� я�ості� відповідача� в� с�дове� засідання,� призначене

на� 18.07.2008� ро��� на� 9.00� в� зв’яз��� з� роз�лядом

цивільної�справи�за�позовом�Да�ал�Оле�сандра�Івано-

вича�до�Іщ���Зої�Федорівни�про�визнання�та�ою,�що

втратила�право��орист�вання�жилим�приміщенням.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�справа�б�де�роз-

�лян�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.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�С�ідан�Катерин�

Василівн�� в� я�ості� відповідача� по

цивільній�справі�№2-3311/08�за�по-

зовом�С�ідан�Н.М.�до�С�ідан�К.В.�про

визнання�недійсним�до�овор��дар�-

вання,� сл�хання� я�ої� відб�деться� о

9.00�14 липня�2008�ро���в�залі�№�5

с�дово�о�засідання�в�приміщенні�с�-

д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Пол�ов-

ни�а�Потєхіна,� 14-А.� У� разі� неяв�и

справа� роз�лядатиметься� за� йо�о

відс�тності.�С�ддя�—�Маз�ри��О.Ф.

До�О�р�жно�о� адміністративно�о� с�д�

міста� Києва� з� Адміністративним� позовом

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

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

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

ції�від�09.04.2008�№506�“Про�розміщення�ре�-

лами� на� транспорті� �ом�нальної� власності

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

за�онодавств��та�с�ас�вати�йо�о.

Ухвалою� про� від�риття� провадження� в

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

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

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

дження�в�адміністративній�справі.

Провадження� по� справі� б�ло� з�пинено� до

оп�блі��вання� повідомлення� про� ос�арження

зазначено�о�вище�розпорядження.

Диплом�КВ�№�30279783

про за�інчення�вищої�освіти,�

виданий�на�ім’я�Мотрен�о�Анастасії

Тимофіївни���зв’яз���з�втратою

вважати�та�им,�що�втратив�чинність.
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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 1706
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Павло ЖУРАВЛЬОВ, засл же-
ний майстер спорт , чемпіон
світ з і бо син :
— Вза алі, для то о, щоб вечір

б в вдалим, потрібно проводити
йо о омпле сно. Відвідати спо-
чат цир , потім бар, потім зай-
ти в астроном, і після всьо о цьо-
о – щасливо опинитися вдома! В
основном , всі вечори я проводж
спортзалі, том сходити в бар

або цир вдається в рай рід о, а
ось в астроном ходж ре лярно,
том що д же люблю солод е і
б дь-я их запасів вистачає лише
на доб !

Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ, ди-
зайнер:
— Навіщо себе обмеж вати?

Спочат – в театр, потім бар,

потім ще в ості до др зів ненадов-
о, а доро ою додом можна за-
верн ти в астроном – пити
щось на снідано ... Для любителів
арно вдя атися пропон ю метод
Р слана Захарчен а – тримати пе-
реїзний ардероб в машині і пере-
одя атися, оли заманеться. Об-
меження єдине — в театрі раще
доче атися антра т .

І ор ПЕЛИХ, телевед чий:
— Кожном , звісно, ближче

своє! Для мене найліпше піти до-
дом , а потім при на оді нічний
л б. Щодо то о, в я ий л б піти,
питань немає — відвід ю "Cari-
bbean Club" на Комінтерна. При
цьом приходимо з др зями не ли-
ше по ляти, а й потанцювати
сальс , мерен е, бачат .

Ââå÷åð³ íàéêðàùå
çàéòè... 

Олена АЛІМОВА,
а триса, ліпмей ер:
— Нічим! Я нічо о не боюся. Головне, щоб совість

б ла чистою, а там можна бр днитися чим зав одно.
Потім пішов, прийняв д ш… А щодо реп тації, я слід ю
за нею, це д же важливо!

Ліна ВЕРЕС,
дире тор шо -балет «Foresight»:
— Втратити імідж. Для танцюриста найстрашніше

– оли с мніваються в йо о професіоналізмі. Том
триває д же жорст ий відбір балет, завдя и чом
можемо б ти певнені своїх співробітни ах. Зви-
чайно, ми оцінюємо людин з по ляд професіона-
ла я на сцені, та і в житті. У нашом оле тиві ніхто
не рить, не п'є, дотрим ємося дієти, за алом ве-
демо здоровий спосіб життя.

Олена ЗАТОЛОКІНА,
модель, а триса:
— Я слід ю за собою, а те, що забр дниться,

відмиється… Боюся недостойних чин ів, своїх влас-
них! Б вають с ладні обставини, оли доводиться
приймати неле і рішення. Я нама аюся ни ати сва-
ро , онфлі тів, оли мо о опонента жорст а по-
зиція, нама аюся не посилювати онфлі т, а просто
залишаюся при своїй д мці.

Жанна КАДИРОВА,
х дожниця:
— Монтажною піною. Я з неї роблю форм , а звер-

х по риваю шматоч ами мозаїчної плит и. Це ле ий,
надійний матеріал, я ий ле о обробляти. Коли мон-
тажна піна потрапляє на одя , д же с ладно вивести
плям , а я що ще й на ш ір !.. Том одя аю спеціальні
р авиці.

×èì áî¿òåñÿ âè 
çàáðóäíèòèñÿ? 

Ââå÷åð³ êèÿíè
ëþáëÿòü õîäèòè
äî òåàòðó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Â òåàòð - 28%
2. Â ãàñòðîíîì - 25%
3. Ãîëîâíå - ä³áðàòèñÿ äîäîìó - 21%
4. Â áàð - 13%
5. Â öèðê - 13%

²ãîð Ñèäîðåíêî 
17 ðîê³â ïðàöþº 
ñàæîòðóñîì
×îëîâ³ê ÷èñòèòü äèìîõîäè â êâàðòèðàõ Ïåòðà
Ïîðîøåíêà òà Ïàâëà Ç³áðîâà
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сажотр сів столиці 42.
І ор Сидорен о — один із
них. Столичні димоходи
чолові чистить же 17
ро ів. Каже, що жодно о
раз не пожал вав про
вибір професії. Пан Сидо-
рен о любить працювати
на дахах та мил ватися
Києвом різні пори ро .

Ñåðåä ñîòåíü ³ íàâ³òü òèñÿ÷ ïðî-
ôåñ³é, ÿê³ çóñòð³íåø ó ñó÷àñíîìó
ì³ñò³, º é òàê³, ÿê³ íàëåæàòü äî åê-
çîòè÷íèõ. Ìîâà éäå ïðî ëþäåé,
áåç ÿêèõ ùå ðîê³â ñòî òîìó
íåìîæëèâî áóëî îá³éòèñÿ — òðó-
áî÷èñò³â. ¯õ ùå íàçèâàþòü ñàæîò-
ðóñàìè àáî êîìèíÿðàìè.

Íàðàç³ â Êèºâ³ 42 ôàõ³âö³ ç
î÷èùåííÿ äèìîõîä³â. Ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, ùî ñòîëè÷í³ êîìèíÿð³ º ï³ä-
ðîçä³ëîì ÊÏ “Êè¿âæèòëîñïå-
öåêñïëóàòàö³ÿ” ³ îáñëóãîâóþòü
ïîíàä 40 òèñÿ÷ êâàðòèð, îáëàä-
íàíèõ ãàçîâèìè âîäîíàãð³âàëü-
íèìè ïðèëàäàìè. Íàéá³ëüøå òà-
êèõ ïîìåøêàíü ó öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà: â Ïå÷åðñüêîìó,
Øåâ÷åíê³âñüêîìó, Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîíàõ. Äî êîãîðòè ëþ-
äåé ö³º¿ íåçâè÷íî¿ ïðîôåñ³¿ íà-
ëåæèòü ²ãîð Ñèäîðåíêî. Â³í óæå
17 ðîê³â ïðàöþº ñàæîòðóñîì ³ çà
öåé ÷àñ æîäíîãî ðàçó íå ïîæàë-
êóâàâ, ùî ñâîãî ÷àñó çì³íèâ ôàõ.

“Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ïðàöþâàòè
íà äàõàõ, ìèëóâàòèñÿ Êèºâîì ó
ð³çí³ ïîðè ðîêó,— ðîçïîâ³â
â³í.— Äî òîãî æ äîâîäèòüñÿ

ñï³ëêóâàòèñÿ ç â³äîìèìè ëþäü-
ìè. Íà ä³ëüíèö³, ÿêó ÿ îáñëóãî-
âóþ, ìåøêàþòü Ïåòðî Ïîðî-
øåíêî, Ïàâëî Ç³áðîâ. ßê ïðà-
âèëî, öå äîñèòü ïîðÿäí³, ïðè-
â³òí³ ëþäè, ÿê³ äî ñàæîòðóñ³â
ñòàâëÿòüñÿ ç ïîâàãîþ ³ ðîçóì³í-
íÿì”. Â³í äîäàâ, ùî öüîãî, íà
æàëü, íå ñêàæåø ïðî “íîâèõ
óêðà¿íö³â”, êâàðòèðè ÿêèõ òà-
êîæ äîâîäèòüñÿ îáñëóãîâóâàòè ³
ðàç íà êâàðòàë ïåðåâ³ðÿòè. “²íî-
ä³ íàâ³òü íå âäàºòüñÿ ïîòðàïèòè
äî ï³ä’¿çäó, áî äâåð³ îáëàäíàíî
ð³çíèìè çàìêàìè ³ â³äåîîõîðî-
íîþ,— ñêàðæèòüñÿ ²ãîð Ñèäî-
ðåíêî.— Äåõòî ç ãîñïîäàð³â áî¿-
òüñÿ, ùîá ìè íå çàáðóäíèëè ï³ä-
ëîãó ÷è êèëèìè. Òîìó äîâîäèòü-
ñÿ ãàÿòè ÷àñ ³ ïðèõîäèòè ïîâòîð-
íî. Ïðîòå, êîëè ÷åðåç ÿêèéñü
çá³é ó ñèñòåì³ êâàðòèðà ïî÷íå

íàïîâíþâàòèñÿ äèìîì, á³çíåñ-
ìåíè òåëåôîíóþòü, ïðîñÿòü òåð-
ì³íîâî ïðè¿õàòè ³ â³äðåìîíòóâà-
òè äèìîõ³ä”.

Çà éîãî ñëîâàìè, òàê³ ïðîáëå-
ìè âèíèêàþòü ïåðåâàæíî ÷åðåç
âëàñíèê³â êâàðòèð. Îñîáëèâî òèõ,
õòî, çðîáèâøè ºâðîðåìîíò, ïåðå-
îáëàäíàâ ïîìåøêàííÿ: òîáòî çí³ñ
÷è ïåðåñòàâèâ ñò³íè. Ï³ä ÷àñ òà-
êèõ çì³í äèìîõ³ä ³íîä³ çàáèâàºòü-
ñÿ, âåíòèëÿö³ÿ íå âèâîäèòü ïðî-
äóêòè çãîðàííÿ ç êâàðòèðè. Çàâà-
æàþòü â ðîáîò³ ³ ÷èñëåíí³ ñóïóò-
íèêîâ³ àíòåíè, ÿê³ âëàñíèêè ïðè-
êð³ïëþþòü äî äèìîõîä³â.

“Õî÷à á³ëüø³ñòü êèÿí óñå æ ðå-
àãóþòü íà íàø³ çàóâàæåííÿ ³ ðîá-
ëÿòü âèñíîâêè, àäæå â³ä öüîãî
çàëåæèòü áåçïåêà ¿õí³õ ñ³ìåé ³
ïîìåøêàíü”,— êàæå ïàí Ñèäî-
ðåíêî
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Ввечері найкраще зайти:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 1—2 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+26°Ñ, âíî÷³ +16...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³

Êðèìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +26...+28°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +26...+28°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +21...+27°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
1—2 ì/ñ.Òåìïåðàòóðà âäåíü  +23...+26°Ñ, âíî÷³ +16...+20°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Сажотр с І ор Сидорен о любить свою професію, бо може мил ватися
раєвидами Києва з дахів центрі міста б дь-я ої пори ро

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À


