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НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПОХОВАЛО
ОБІЦЯНКИ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО
Понад 90 відсот ів раїнців онстат ють,
що за прем’єрства лідер и БЮТ ціни
зростають швидше, ніж приб т и
населення
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КИЇВСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ
ПОБАЖАВ КЛИЧКОВІ ЩАСТЯ
НА ВОЛІ
Столичні ж рналісти відвідали фестиваль
“Червона алина” Кременч ць ій олонії

Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî 
ï³äòâåðäèâ ïîâíîâàæåííÿ 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора лава держави підтвердив
чинність сво о У аз про призна-
чення Леоніда Черновець о о о-
ловою Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації. Своєю чер ою
мер столиці подя вав Ві торові
Ющен та на олосив, що має
намір і надалі проводити політи-
, спрямован на підвищення

життєво о рівня иян. Щоб
столиці У раїни б ли найвищі
стандарти соціально о захист ,
розвивалася місь а інфрастр -
т ра, оновлювався ромадсь ий
транспорт, б д валося соціальне
житло, об'є ти освіти й охорони
здоров'я.

Ó÷îðà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåí-
êî ñâî¿ì Óêàçîì ï³äòâåðäèâ ÷èíí³ñòü Óêà-
çó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 20 êâ³òíÿ 2006
ðîêó ¹ 321 “Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ãîëîâîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿”. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîäÿêóâàâ Ïðåçè-
äåíòîâ³ òà íàãîëîñèâ, ùî ìàº íàì³ð ³ íà-
äàë³ ïðîâîäèòè ïîë³òèêó, ñïðÿìîâàíó íà
ï³äâèùåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ êèÿí, ðîçâè-
òîê ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, òà ðîáèòèìå
âñå, ùîá Êè¿â çàâæäè áóâ ïðèêëàäîì äëÿ
³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. “Ó îñíîâ³ ä³ÿëüíîñò³
ñòîëè÷íî¿ âëàäè áóëà é çàëèøàºòüñÿ ðîáî-
òà, ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèò-
òÿ êèÿí,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé.— Ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè ó Êèºâ³ ³í³ö³-
þâàëè ïîë³òèêè, äëÿ ÿêèõ âëàäà º ïåðâèí-
íîþ, à êèÿíè ç ¿õí³ìè ïðîáëåìàìè òà ïðàã-
íåííÿìè — âòîðèíí³ é ðîçãëÿäàþòüñÿ ëè-
øå ÿê åëåêòîðàò. Ââàæàþ, ùî ï³äòðèìêà
êèÿíàìè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà
öèõ âèáîðàõ äîâåëà ïðàâèëüí³ñòü êóðñó,
ÿêèé ìè ïðîâîäèìî”.

Çà ñëîâàìè ñòîëè÷íîãî ìåðà, ìóí³öè-
ïàëüíà âëàäà ìàº íàì³ð ³ íàäàë³ ñïðÿìî-
âóâàòè âñ³ çóñèëëÿ íà òå, ùîá ó ñòîëèö³
Óêðà¿íè áóëè íàéâèù³ ñòàíäàðòè ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó, ðîçâèâàëàñÿ ì³ñüêà ³íôðà-
ñòðóêòóðà, îíîâëþâàâñÿ ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò, áóäóâàëèñÿ ñîö³àëüíå æèòëî,
îá’ºêòè îñâ³òè é îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äèòÿ-
÷³ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè ³ âñå òå, ùî
º îñíîâîþ äëÿ ï³äâèùåííÿ æèòòºâîãî ð³â-
íÿ ãîðîäÿí. “Ìè ïðàöþºìî çàäëÿ òîãî,
ùîá Êè¿â çàâæäè áóâ ïðèêëàäîì äëÿ ³í-
øèõ ì³ñò, à æèòòºâèé ð³âåíü ³ ñîö³àëüíèé
çàõèñò ïåðåñ³÷íîãî êèÿíèíà âçÿëè çà îñ-
íîâó â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè”,— ñêàçàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
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Êàçèíî “ïðèøâàðòóâàëîñÿ” 
áåç äîçâîëó
Êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ ïåðåâ³ðèëà ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè íà âîä³
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора омісія КМДА розпочала
перевір ресторанів на воді. Я
з’яс валося, вони неза онно зай-
мають а ваторію Дніпра та інших
водоймищ, не сплач ючи до
місь о о бюджет за оренд . Під
час інспе ції на ораблях не
знайшлося жодно о ерівни а, а
персонал не змі по азати бодай
я ихось до ментів. Тобто в сто-
лиці майже 90 та их неза онно
"пришвартованих" с ден з розва-
ами.

Ïðàêòè÷íî âñþ ïðèáåðåæíó ÷àñòèíó
Äí³ïðà — â³ä ìîñòà Ïàòîíà ³ àæ äî Ïî-
äîëó — îêóïóâàëè ð³çíîìàí³òí³ ðåñòîðà-
íè òà êàçèíî. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ðîçòàøó-
âàëàñÿ â çàòèøíèõ ïðèì³ùåííÿõ íà âî-
ä³, ñòèë³çîâàíèõ ï³ä ð³çí³ êàðàâåëè ÷è ÷ó-
äåðíàöüê³ ïàðîïëàâè. ² ðîçì³ñòèëè á³ç-
íåñìåíè ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè, äå ¿ì çà-
ìàíåòüñÿ. Ùîâå÷îðà âîíè ïðèòÿãóþòü äî
ñåáå ð³çíîìàñíó ïóáë³êó, àëå ì³ñüêèé áþ-
äæåò â³ä öüîãî á³çíåñó íå ìàº àí³ êîï³é-
êè. Ó÷îðà êîì³ñ³ÿ íà ÷îë³ ç çàñòóïíèêîì
ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðîì Ãîëîâà÷åì
ïåðåâ³ðÿëà, ÷è ìàþòü òàê³ çàêëàäè äî-
çâ³ëüí³ äîêóìåíòè. ßê âñòàíîâëåíî, ïðàê-
òè÷íî âñ³ “ïàðîïëàâè” ïðèøâàðòóâàëèñÿ
íåçàêîííî. Âæå ó ïåðøîìó çàêëàä³ íà Íà-
áåðåæí³é “Ð³âåð ïåëåñ” êîì³ñ³þ çóñòð³ëè
íå íàäòî ãîñòèííî. Îõîðîíà ñïåðøó ñòà-
ëà ãîðîþ, àëå ïîò³ì, ç’ÿñóâàâøè, õòî é
äëÿ ÷îãî ñþäè çàâ³òàâ, âñå æ òàêè âïóñ-
òèëà íà áîðò êîðàáëÿ. À âò³ì, æîäíîãî äî-
êóìåíòà í³õòî òàê ³ íå ïîêàçàâ, ìîâëÿâ,
÷àñ íåðîáî÷èé ³ êåð³âíèöòâà íåìàº. ªäè-
íèì ì³ñöåì ö³ëîäîáîâîãî ðåæèìó âèÿâèâ-
ñÿ ãðàëüíèé çàë. Ó íüîìó ïîíàä 90 àâòî-
ìàò³â, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ, ïîïðè çàáîðî-
íó, ïðàöþþòü íà “æèâèõ” ãðîøàõ. Ë³öåí-
ç³¿ ÊÌÄÀ íà çä³éñíåííÿ ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó òåæ íå áóëî. Ó äâîõ íàñòóïíèõ çà-
êëàäàõ íå âäàëîñÿ ç³éòè íàâ³òü íà òðàï,
îñê³ëüêè âõ³ä ïåðåêðèëè ùå íà áåðåç³. Íà
ðåøò³ êîðàáë³â çà ãîëîâíèõ òåæ áóëè îõî-
ðîíö³. “Ìè — îõîðîíà â³ä “Êîçèðíî¿ êàð-
òè”. Êîðàáåëü ò³ëüêè-íî ïðèãíàëè, â³í
ùå íå ïðàöþº. Äîêóìåíòè âñ³ ó ï³äðÿä-
íèêà”,— ïîÿñíþâàëè íà âîäíîìó ãîòåë³
“Áàêêàðà”. “À äå äîêóìåíòè íà âëàñí³ñòü?
Ùî æ âè îõîðîíÿºòå, íå ìàþ÷è òàêèõ ïà-
ïåð³â?”,— äèâóâàâñÿ ïàí Ãîëîâà÷. “Êî-

çèðíà êàðòà” ïðàêòè÷íî îêóïóâàëà Äí³ï-
ðî — òðè íàñòóïíèõ çàêëàäè òåæ íàëå-
æàòü ö³é ìåðåæ³. Â “Ðóêîë³” êîì³ñ³þ çó-
ñòð³â çíîâó æ òàêè âàðòîâèé. “ß í³÷îãî
âàì íå ïîêàçóâàòèìó ³ í³êóäè íå âïóùó.
Íå ôîòîãðàôóéòå ìåíå!”,— íåðâîâî ñ³-
ïàþ÷èñü, ö³äèâ êð³çü çóáè ÷îëîâ³ê. Ïî-
ò³ì íåñïîä³âàíî çàéøîâ çà ñêëÿí³ äâåð³
é çàìêíóâñÿ.

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ãîëîâà÷à, ïåð-
øà ïåðåâ³ðêà ñòàëà îçíàéîì÷îþ. “Íà óñ³õ
êîðàáëÿõ çàëèøèâ â³çèò³âêè òà ïåðåêàçàâ

êåð³âíèöòâó, ùîá ãîòóâàëî äîêóìåíòè,—
ñêàçàâ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷.— Ïðîòå ìè
äîñòåìåííî çíàºìî, ùî ð³øåíü ïðî ðîç-
òàøóâàííÿ öèõ çàêëàä³â íà àêâàòîð³¿
Äí³ïðà Êè¿âðàäà íå ïðèéìàëà. Êîðàáë³
ñòîÿòü òóò íåçàêîííî, íå ñïëà÷óþ÷è ì³ñ-
òó æîäíî¿ êîï³éêè çà îðåíäó çåìë³”. Â³í
äîäàâ, ùî, êð³ì ô³íàíñîâèõ çáèòê³â, ñòî-
ëèöÿ çàçíàº ùå é åêîëîã³÷íèõ, àäæå ðåñ-
òîðàíè òà êàçèíî íå ï³ä’ºäíàí³ äî êàíà-
ë³çàö³¿ ³, éìîâ³ðíî, çëèâàþòü íå÷èñòîòè
ïðîñòî ó ð³÷êó. Çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åð-

ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ëþäìèëà Ïó-
ë³ê êàæå, ùî ó ðàéîí³ 20 òàêèõ ïëàâçàê-
ëàä³â. “Òèæäåíü òîìó ìè õîò³ëè ïåðåâ³-
ðèòè ¿õ, àëå íàñ òàêîæ íå ïóñêàëè. Ò³,
õòî âñå-òàêè ïîêàçàâ äîêóìåíòè, îðåíäó-
þòü ëèøå ï³äï³ðíó ñò³íêó”,— êàæå ÷è-
íîâíèöÿ. ßê ðîçïîâ³â âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿç-
ê³â äèðåêòîðà ÊÏ “Ïëåñî” ²ãîð Ñìèêóí,
çàãàëîì ó Êèºâ³ ìàéæå 90 òàêèõ îá’ºêò³â.
Íà éîãî äóìêó, âîíè íå ëèøå óòðóäíþ-
þòü î÷èùåííÿ ñòîëè÷íèõ âîäîéì, à é çà-
áðóäíþþòü àêâàòîð³þ

Ç íàñòóïíîãî òèæíÿ, ÿêùî âè-
ðîáíèêàì õë³áà íå ï³äóòü íàçó-
ñòð³÷, éîãî ÿê³ñòü ìîæå çíà÷íî
çíèçèòèñÿ. Ó “Êè¿âõë³á³” çàÿâëÿ-
þòü, ùî “íå áà÷àòü ðåàëüíèõ ðå-
çóëüòàò³â çàäîâîëåííÿ ¿õí³õ âè-

ìîã. Íàãàäàºìî: ïåêàð³ âèìàãà-
þòü âñòàíîâèòè íîâ³ ö³íè íà “ñî-
ö³àëüí³” ñîðòè õë³áà, ùî çàáåçïå-
÷èòü íà 15 % ðåíòàáåëüí³ñòü âè-
ðîáíèöòâà, òà â³äøêîäóâàòè çáèò-
êè ãàëóç³ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ. Êî-

ëè æ ¿õí³õ âèìîã íå çàäîâîëüíÿòü,
óæå ç íàñòóïíîãî òèæíÿ âîíè íå
çìîæóòü ãàðàíòóâàòè ÿê³ñíó âè-
ï³÷êó. Äî òîãî æ ìîæå çíà÷íî
çìåíøèòèñÿ ¿¿ ê³ëüê³ñòü.

Ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè ç âèâ÷åí-
íÿ ñèòóàö³¿, äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä
Áëîêó Ëèòâèíà Äåíèñ Êîñòðæåâ-
ñüêèé ââàæàº, ùî ó ñòîëèö³ ö³íè
íà õë³á “íå ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ðå-
àë³ÿìè ñüîãîäåííÿ”. Òîìó íà
íàéáëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ àíàë³çó-
âàòèìóòü ñàìå ñîá³âàðò³ñòü ³ îá-
ãîâîðþâàòèìóòü ðîçì³ð êîìïåí-
ñàö³¿ çáèòê³â òà àäðåñíó äîïîìî-
ãó ìàëîçàõèùåíèì êèÿíàì. “Ïî-
êè ùî òðèâàþòü ðîçðàõóíêè ðîç-
ì³ðó êîìïåíñàö³¿. Ìåõàí³çì ¿¿ íà-
äàííÿ áóäå òàêèì, ùîá íå äîïóñ-

òèòè çëîâæèâàíü ó ö³é ñôåð³ òà
ùîá íå äîâîäèëîñÿ íàäàâàòè
ÿê³ñü çàéâ³ äîâ³äêè ³ ñòîÿòè ó ÷åð-
ãàõ”,— çàçíà÷èâ ïàí Êîñòðæåâ-
ñüêèé.

Äîñ³ íà êîøòè êèÿí ôàêòè÷íî
äîòóâàëè ³íø³ ðåã³îíè. “Ìåõàí³çì
àäðåñíèõ äîòàö³é áóäå ïðèéíÿòí³-
øèé äëÿ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó, îñ-
ê³ëüêè 15 % êîøò³â, ÿê³ íàäàâàëè
ï³äïðèºìñòâàì ÿê êîìïåíñàö³þ,
ïðàêòè÷íî “âèâîçèëè” çà ìåæ³
Êèºâà. À òàê äîòàö³¿ îòðèìàþòü
ñàìå êèÿíè, ÿê³ òóò ïðàöþþòü,
ïëàòÿòü ïîäàòêè, æèâóòü. Öüîãî
òèæíÿ áóäå âèçíà÷åíî äàòó, ç ÿêî¿
ö³íà íà õë³á ìîæå çðîñòè”,— çà-
ÿâèâ ïàí Êîñòðæåâñüêèé.

Ïðîòå, ÷è áóäå ïðèéíÿòî îñòà-

òî÷íå ð³øåííÿ, íàðàç³ íåâ³äîìî.
Íà äóìêó äåïóòàòà â³ä Áëîêó
Êëè÷êà Íàòàë³¿ Íîâàê, âèðîáíè-
êè õë³áà ìàþòü íå ëèøå ñï³âïðà-
öþâàòè ç ðîáî÷îþ ãðóïîþ, à é
äîìîâëÿòèñÿ ç³ ñòîëè÷íîþ âëà-
äîþ, ÿêà “âèð³øèòü, êîìïåíñó-
âàòè âèòðàòè ÷è îôîðìëþâàòè ñî-
ö³àëüí³ êàðòêè, ³ çà ÿê³ òåðì³íè
ðåàëüíî öå çðîáèòè”.

“Ïîòð³áíî îïðàöþâàòè öå ïè-
òàííÿ, à ïîò³ì ðîáèòè âèñíîâêè.
Íå ôàêò, ùî äðóãå çàñ³äàííÿ ðî-
áî÷î¿ ãðóïè áóäå îñòàíí³ì, ³ ìè
óõâàëèìî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ.
Äàéòå ïîïðàöþâàòè”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” ÷ëåí ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè, äåïóòàò â³ä Áëîêó Êàòåðèí÷ó-
êà Ðîìàí ßðîøåíêî

Під час інспе т вання охоронці більшості розташованих на воді азино і ресторанів зачиняли перед представни ами влади двері

Íà Êè¿â ÷åêàº äåô³öèò õë³áà
Ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà âäðóãå îáãîâîðþâàòèìå ñèòóàö³þ íà ñòîëè÷íîìó 
õë³áíîìó ðèíêó
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні спеціальна робоча р па із вивчення сит ації
на рин хліба Києві збереться на своє др е засі-
дання. Натомість виробни и хліба че ають я найшвид-
шо о прийняття рішення. У разі неви онання вимо що-
до забезпечення рентабельності най живаніший народ-
ний прод т може же з наст пно о тижня втратити
свою я ість. До то о ж пе арі обіцяють значно змен-
шити вип с хліба.



Êðà¿íà 
÷óæîãî 
ì³ñòà
Âîëîäèìèð ÌÀË²ÍÊÎÂÈ× 
äèðåêòîð óêðà¿íñüêî¿ ô³ë³¿ Ì³æíàðîäíîãî
³íñòèòóòó ãóìàí³òàðíî-ïîë³òè÷íèõ 
äîñë³äæåíü, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ê î æ å í
óêð à ¿ í åö ü
îð³ºíòóºòüñÿ
íàñàìïåðåä
íà âëàñíèé
³íòåðåñ òà
³íòåðåñ ñâî-
¿õ áëèçüêèõ.
² ïîâ’ÿçàíå
öå çíîâó æ
òàêè ç ³ñòî-
ð³ºþ óêðà¿í-
ö³â, ÿê³ íå
ìàëè ºäèíî¿
ö ³ ë ³ ñ í î ¿
âëàñíî¿ äåð-
æàâè, îòîæ ó
ëþäåé íå
ì³ã âèðîáè-
òèñÿ êîì-
ïëåêñ, ïðè-
òàìàííèé áàãàòüîì ðîñ³ÿíàì — ç ïð³îðèòå-
òîì äåðæàâíîñò³. Ó Ðîñ³¿ ïðîòÿãîì ñòîë³òü
âèõîâóâàëè ëþäåé ç äîì³íóâàííÿì êîëåêòè-
â³ñòñüêèõ ö³ííîñòåé. Â Óêðà¿í³ òàêîæ íàìà-
ãàëèñÿ ïîøèðþâàòè ¿õ, àëå öå ðîáèëîñÿ çà
íå ö³ëêîì ñâîº¿ äåðæàâíîñò³, òîìó ëþäè íå
çàâæäè ñïðèéìàëè íàâ’ÿçóâàí³ ö³ííîñò³ ÿê
âëàñí³. Îñòàííÿ îáñòàâèíà ñïðè÷èíèëàñÿ äî
òîãî, ùî óêðà¿íö³ ïîð³âíÿíî ëåãêî çì³íþ-
þòü ïîãëÿäè, ³äåîëîãåìè, îð³ºíòèðè. Ïî-
ãëÿíüòå íà óêðà¿íñüêèé ÷åðâ³íåöü — òàì çîá-
ðàæåíî Ìàçåïó, êîòðèé ñëóæèâ ÷îòèðüîì êî-
ðîëÿì. Áðàê âëàñíî¿ äåðæàâè çóìîâëþâàëà
áðàê âëàñíî¿ åë³òè, äâîðÿíñòâà. Çâ³äñè —
áðàê ïî÷óòòÿ ãîòîâíîñò³ æåðòâóâàòè çàðàäè
áóäü-ÿêîãî äîñèòü àáñòðàêòíîãî ³äåàëó. Óêðà-
¿íö³ ÷åðåç êóðêóëüñüêó ïîâåä³íêó ³ â³äðóá-
íèé ïðîâ³íö³éíèé ñâ³òîãëÿä í³êîëè íå ñòà-
âèëè ïåðåä ñîáîþ àìá³ö³éíèõ çàâäàíü, ïðè-
òàìàííèõ ³íøèì íàö³ÿì.

Ïðî óêðà¿íñüê³ ö³ííîñò³ áàãàòî ãîâîðÿòü,
ïðîòå íàñïðàâä³ âîíè ùå íå âèðîáëåí³.
Ïðèêìåòíèé ïðèêëàä — îáãîâîðåííÿ òåìè
âåëèêèõ óêðà¿íö³â íà òåëåáà÷åíí³. Ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, ùî íà ïåðøîìó ì³ñö³ ëþäèíà, ÿêà,
âëàñíå, ìàéæå í³êîëè â Óêðà¿í³ ³ íå æèëà —
ßðîñëàâ Ìóäðèé. Ïðè÷îìó öÿ ô³ãóðà âåëü-
ìè ì³ôîëîã³çîâàíà, ³ öå áóëî äóæå é äóæå
äàâíî. À ñó÷àñíèõ ÿêèõîñü ö³ííîñòåé, ÿê³
îá’ºäíóâàëè á ëþäåé, âëàñíå, íåìà. Íàâ³òü
Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó íå íàäàëè ïð³îðèòåòó,
ùî òàêîæ ïðèêìåòíî. Ùå îäíà âëàñòèâà
äëÿ óêðà¿íöÿ ðèñà — ð³çíèöÿ ì³æ ïîâåä³í-
êîþ æèòåë³â ì³ñòà ³ ñåëà ðàçþ÷à. Ñüîãîäí³
â Óêðà¿í³ áóäóþòü ñåëÿíñüêó äåðæàâó. Óêðà-
¿íåöü çàâæäè ïî÷óâàâñÿ âäîìà íàñàìïåðåä
ó ñâî¿é õàò³ êðàé ñåëà ÷è íàâ³òü õóòîðà, àëå
íå â ì³ñòàõ, áî ïîë³ñè, çà âåëèêèì ðàõóí-
êîì, í³êîëè íå áóëè óêðà¿íñüêèìè. Ì³ñòà
áóëè àáî ïîëüñüêèìè, àáî àâñòð³éñüêèìè,
ÿê Ëüâ³â, àáî ñóòî ðîñ³éñüêèìè, ÿê Õàðê³â,
Ñåâàñòîïîëü òîùî. Òîìó äîñ³ ìåíòàëüí³ñòü
óêðà¿íö³â òàê ³ íå ñôîðìóâàëàñÿ îñòàòî÷íî.
Ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå ïðî ¿¿ ïî÷àòêè, ïî-
â’ÿçàí³ ç ïî÷óòòÿìè õóòîðÿíñüêî¿ â³äðóáíî-
ñò³, ÿê³ íå ìîæóòü ñêëàäàòè ìåíòàëüíå
ñï³ëüíå, áî ìè æèâåìî ó XXI ñòîë³òò³, ³
Óêðà¿íà äàâíî âæå íå àãðàðíà êðà¿íà. Òî-
ìó ìàðíî ðîçðàõîâóâàòè, ùî õóòîðÿíñüê³
îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè óêðà¿íö³â íà ïåð-
ñïåêòèâó óòâîðÿòü ñòðèæåíü íàö³îíàëüíî¿
ìåíòàëüíîñò³.

Îñîáëèâîñò³ ïðîâ³íö³éíî¿ ïîâåä³íêè óêðà-
¿íö³â äóæå ÷àñòî íàìàãàëèñÿ âèêîðèñòîâóâà-
òè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ñèëè. Âîíè äîñÿãàëè
óñï³õ³â, äîêè âîþâàëè ïîáëèçó âëàñíî¿ õàòè,
àëå ùîéíî áîéîâ³ ä³¿ ïåðåíîñèëèñÿ íà çàãàëü-
íîíàö³îíàëüíèé ôðîíò, á³éö³ ðîçá³ãàëèñÿ ïî
ñâî¿õ õóòîðàõ. Çðåøòîþ çàâæäè ìàëè òå, ùî
íàçèâàºòüñÿ ðó¿íîþ. Öå ³ ðó¿íà XVII ñòîë³ò-
òÿ, 20 — 30-õ ðîê³â XX ³ òå, ùî ìàºìî íèí³.
Ïðîòå ñï³ëüí³ ö³ííîñò³ ó ãðîìàäÿí, êîòð³ æè-
âóòü â ºäèí³é Óêðà¿í³, îáîâ’ÿçêîâî âèêàð-
áóþòüñÿ. Õî÷à é íå çàâòðà
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Íàñåëåííÿ Óêðà¿íè 
ïîõîâàëî îá³öÿíêè 
Þë³¿ Òèìîøåíêî
Ïîíàä 90 â³äñîòê³â óêðà¿íö³â êîíñòàòóþòü, 
ùî çà ïðåì’ºðñòâà ë³äåðêè ÁÞÒ ö³íè çðîñòàþòü øâèäøå,
í³æ ïðèáóòêè íàñåëåííÿ

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора е сперти Центр соціаль-
них досліджень "Софія" презен-
т вали останні дані опит вання
ромадсь ої д м и щодо полі-
тичної сит ації в У раїні. Плебіс-
цит засвідчив: більшість насе-
лення нашої раїни пере онані,
що ціни рост ть швидше, ніж
приб т и ромадян. Відпові-
дальність за по іршення е оно-
мічної сит ації раїнці по лада-
ють на Юлію Тимошен о і ви-
ст пають за форм вання нової
парламентсь ої оаліції.

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè Öåíòðó ñîö³àëü-
íèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” ïðåçåíòóâàëè
äàí³ îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ùî-
äî ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. Çà ñëî-
âàìè åêñïåðòà Îëåêñàíäðà Ëåâöóíà, íè-
í³øíÿ ïîë³òè÷íà êðèçà âèêëèêàº íåàáè-
ÿêå çàíåïîêîºííÿ â íàñåëåííÿ. Á³ëü-
ø³ñòü ðåñïîíäåíò³â îö³íþº ¿¿ ÿê “ãîñòðó,
êîíôë³êòíó” (38,5%) àáî “âèáóõîíåáåç-
ïå÷íó” (10,4%). Ó ñâ³äîìîñò³ ãðîìàäÿí
íåìàº îäíîçíà÷íî¿ äóìêè ùîäî òîãî, ÷è
³ñíóº íèí³ ïîìàðàí÷åâà êîàë³ö³ÿ. Ìàé-
æå ïîëîâèíà (44%) îïèòàíèõ ââàæàº, ùî
êîàë³ö³ÿ ïðèïèíèëà ³ñíóâàííÿ, à òðåòè-
íà (35,4%) — ùî âîíà ïðîäîâæóº ïðà-
öþâàòè. Ïîíàä 82% îïèòàíèõ ó òîé ÷è
òîé ñïîñ³á íåãàòèâíî îö³íþþòü ä³ÿëü-
í³ñòü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Âèõ³ä ³ç
ïàðëàìåíòñüêî-óðÿäîâî¿ êðèçè ãðîìàäÿ-
íè âáà÷àº ó ïåðåôîðìàòóâàíí³ ïàðëà-
ìåíòñüêî-óðÿäîâî¿ êîàë³ö³¿. Çà öå âèñòó-
ïàþòü 30,3% ãðîìàäÿí, òîä³ ÿê ó ä³ºçäàò-
í³ñòü ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³ ó ñêëàä³
ÍÓ — ÍÑ ³ ÁÞÒ â³ðÿòü ëèøå 21,3% ðåñ-
ïîíäåíò³â.

ßêáè çì³íà êîíô³ãóðàö³¿ ñèë ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³ â³äáóëàñÿ çà ðàõóíîê äîñòðîêî-
âèõ âèáîð³â äî ïàðëàìåíòó, ïåðåìîãó íà

íèõ çäîáóëà á Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. Çà íå¿ ãî-
òîâ³ ïðîãîëîñóâàòè 29,6% ãðîìàäÿí, çà
ÁÞÒ — 27,8%, çà Áëîê “Íàøà Óêðà¿íà —
Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà” — 8,3%, Áëîê
Ëèòâèíà — 6,8%, à ÊÏÓ — 5,5% âèáîð-
ö³â. Òàêèì ÷èíîì, äèðåêòîð Öåíòðó “Ñî-
ô³ÿ” Âîëîäèìèð Ëóïàö³é êîíñòàòóâàâ, ùî
ÍÓ — ÍÑ òà ÁÞÒ ïîñòóïîâî âòðà÷àþòü
åëåêòîðàò. Ñòàá³ëüíîþ çàëèøàºòüñÿ ï³ä-
òðèìêà ó êîìóí³ñò³â. À îñü ó Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â òà Áëîêó Ëèòâèíà ïðèõèëüíèê³â
äåäàë³ á³ëüøàº.

Ö³êàâîþ âèäàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ³ ç ìàéáóò-
í³ìè ïðåçèäåíòñüêèìè âèáîðàìè. ßêáè
âîíè â³äáóëèñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, äî

äðóãîãî òóðó ä³éøëè á Â³êòîð ßíóêîâè÷
òà Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Àëå á³ëüø³ øàíñè
íà ïåðåìîãó ìàâ áè ë³äåð îïîçèö³¿. Çà
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ïðîãîëîñóâàëè á
42,5% óêðà¿íö³â, òîä³ ÿê çà ë³äåðêó
ÁÞÒ — 40,3%. Ïðè öüîìó åêñïåðòè íà-
ãîëîøóþòü, ùî íàñåëåííÿ äåäàë³ á³ëüøå
ñòàº íåâäîâîëåíå ä³ÿëüí³ñòþ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà. Êîëè ó ëþòîìó ñïîñòåð³ãàâñÿ áà-
ëàíñ ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâíèõ îö³íîê, òî
ñüîãîäí³ ä³ÿëüí³ñòü ïàí³ Òèìîøåíêî òàê
÷è òàê íåãàòèâíî ñïðèéìàº 62,9% óêðà-
¿íö³â. Ïðè÷îìó 93,7% ãðîìàäÿí êîíñòà-
òóþòü, ùî çà îñòàíí³ ï³âðîêó ö³íè â Óêðà-
¿í³ ðîñëè øâèäøå, í³æ ïðèáóòêè

Андрій ЄРМОЛАЄВ, президент Цен-
тр “Софія”:
— Нині сит ація в політиці та е ономіці

патова. Криза виявляється в том , що по-
літичні еліти не спроможні домовитися.
Держава та влада безпорадні спробах
онсолід ватися задля розв’язання на аль-
них проблем. С ажімо, постійні дебати про
Євро-2012 ви ли ають же сором. На-
справді безпорадність влади стала безпо-
радністю політи ів, я і взяли на себе від-
повідальність за раїн . Але ця безпорад-
ність оберн лася висо им рівнем бюро -
ратизації. Фа тично за 2-3 ро и в У раїні
відтворено нов бюро ратичн респ блі ,
я а впливає на життя простих людей на
ожном році. Це стало новою проблемою
для У раїни, ос іль и в державі в мовах ос-
лаблення представниць ої влади роз вітла
бюро ратія.
Ще одна тенденція — зміна поряд ден-

но о на ористь соціально-е ономічних
проблем. Нові настрої ромадян спирають-
ся на зростання цін, інфляцію та зменшен-
ня реальних приб т ів. Та сит ацію мож-
на назвати похороном обіцяно . Політи
приходив до виборця з обіцян ами. Але ни-
ні більшість із них і та асоціюється з пра -

тичною владою. І обіцян а я тор івля май-
б тнім втратила сенс. Тепер політи ів — і
провладних, і опозиційних, оцінюють за
справами. З цим пов’язана і трансформа-
ція образів політи ів. Досі Юлію Тимошен-
о сприймали я державно о менеджера.
Нині на передній план виходить її зовніш-
ньополітична діяльність. Імідж лідера опо-
зиції Ві тора Ян овича із осподарни а
трансформ вався в ідеоло ічно о політи а.
Поряд із тенденціями до бюро ратизації та
зміни поряд денно о с спільної свідомо-
сті відб вається й р йнація образів майб т-
ньо о. У раїна дістала ба ато ви ли ів і не-
ативних си налів. Через це вини ає запи-
тання: я им б де її майб тнє? Через постій-
ні ризи с спільство пра не стабільності.
Нині може б ти вироблено запит на новий
рс держави, я ий передбачає форм ван-

ня ефе тивної влади та сильної держави.
Я а з політичних сил сформ лює відповідь
на запитання: я ою має б ти оновлена дер-
жава та й матиме спіх? А т альною є й ідея
створення сильної національної е ономі и,
отра пост пово наб ває пра тично о зміс-
т . Адже лише пот жна національна е оно-
мі а може вижити в мовах лобальної е о-
номічної ризи.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Андрій Єрмолаєв на олош є, що раїнці почали більше вірити он ретним справам політи ів, аніж обіцян ам
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Íà íàéâèù³é òî÷ö³
Óêðà¿íè îáëàøòóþòü
Àëåþ, äå ÷³ëüíå ì³ñöå
â³äâåäóòü ïîäàðóíêó 
â³ä Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ 
òà ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и столичної
місь ої влади брали землю поряд
із визначними пам’ят ами Києва —
Софією Київсь ою та майданом
Незалежності. Її відправлять на
верхів Говерли. Вже нинішньо о
місяця на чолі з Президентом
У раїни Ві тором Ющен ом на най-
вищій точці У раїни відб деться
церемонія за ладання національ-
них символів — апс л із землею.
Та им чином, на Алеї національних
символів нашої держави поряд з
іншими ре іонами У раїни чільне
місце посяде й Київ.

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÊÌÄÀ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Â³ê-
òîð Ãîí÷àðóê íàïîâíèâ ñïåö³àëüíó êîëáó êè-
¿âñüêîþ çåìëåþ äëÿ â³äïðàâëåííÿ íà Ãîâåð-
ëó. Ç ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòî-
ðà Þùåíêà íà ãîð³ çàêëàäóòü Àëåþ íàö³î-
íàëüíèõ ñèìâîë³â ³ç çåìëåþ íàéçíà÷óù³øèõ
³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü. Ó äâîë³òðîâèé ãëèíÿíèé
ãëå÷èê, ðîçìàëüîâàíèé êè¿âñüêèìè ìàéñòðà-
ìè, ïîì³ñòèëè çåìëþ, ç³áðàíó á³ëÿ Ñîô³¿ Êè-
¿âñüêî¿ òà ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³. “Ó Êèºâ³
÷èìàëî ³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü, ÿê³ çàñëóãîâóþòü
íà òàêó â³äçíàêó,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
Â³êòîð Ãîí÷àðóê.— Ìè îáðàëè Ñîô³þ Êè¿â-
ñüêó, áî öå êëþ÷îâà ïàì’ÿòêà ÷àñ³â êíÿæî¿
äîáè. ²íøà ñèìâîë³÷íà ñêëàäîâà ì³ñòà, ùî
ïðåäñòàâëÿº íîâ³òíþ äîáó Óêðà¿íè, ìàéäàí
Íåçàëåæíîñò³”.

Öüîãî ì³ñÿöÿ ðàçîì ³ç ³ñòîðè÷íîþ äîâ³ä-
êîþ êàïñóëà ç êè¿âñüêîþ çåìëåþ ïî¿äå íà Ãî-
âåðëó. Çà ó÷àñòþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòî-
ðà Þùåíêà íà âåðõ³âö³ ãîðè â³äáóäåòüñÿ öå-
ðåìîí³ÿ çàêëàäàííÿ íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â
Óêðà¿íè. Ñòîëè÷íà çåìëÿ çàéìå ñâîº ì³ñöå
íà Àëå¿ ³ñòîðè÷íèõ ñèìâîë³â ïîðÿä ³ç çåì-
ëåþ âñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Â óðî÷èñòîñòÿõ
â³çüìóòü ó÷àñòü ãîëîâè îáëàñíèõ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é. ßê çàçíà÷èâ Â³êòîð Ãîí÷àðóê,
íà Ãîâåðëó ïî¿äóòü ³ ãîëîâí³ îñîáè êè¿âñüêî¿
âëàäè. Íà Àëå¿ íàö³îíàëüíèõ ïàì’ÿòîê Óêðà-
¿íè ç’ÿâèòüñÿ òàêîæ ïàì’ÿòíà ñòåëà

Êè¿âñüêèé Ìåä³à Õîëäèíã
ïîáàæàâ Êëè÷êîâ³ ùàñòÿ
íà âîë³

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У с бот в Кременч ць ій ви-
правно-тр довій олонії відб вся
17-й Все раїнсь ий фестиваль
х дожньої самодіяльності "Чер-
вона алина". Дире тор з пи-
тань промо і мар етин Київ-
сь о о Медіа Холдин Аїда
Джан ірова подар вала малоліт-
нім в'язням ф тбольні форми
для двох оманд та привітала
чотирьох олоністів із виходом
на волю. Один із них виявився
однофамільцем затято о сто-
лично о опозиціонера.

Ôåñòèâàëü õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³
“×åðâîíà êàëèíà” ïðîâîäÿòü ùîðîêó â
á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ êîëîí³é äëÿ íå-
ïîâíîë³òí³õ. Çîêðåìà, ìèíóëî¿ ñóáîòè â
Êðåìåí÷óö³ éîãî ïðèñâÿòèëè 120-ð³÷÷þ
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ïåäàãîãà ç³ ñâ³òîâèì
³ìåíåì, íàøîãî çåìëÿêà Àíòîíà Ìàêà-
ðåíêà, êîòðèé çàïî÷àòêóâàâ ìåðåæó âè-
ïðàâíèõ êîëîí³é â Óêðà¿í³. Âèõîâàíö³
ïðîäåìîíñòðóâàëè øèðîêó ïàë³òðó òâîð-
÷îñò³ — â³ä ïîïñè äî óðèâê³â ç êëàñè÷-
íèõ ñöåí³÷íèõ òâîð³â — ³ íåàáèÿêó âèêî-
íàâñüêó ìàéñòåðí³ñòü. Êîíöåðò ÷àñòî ïå-
ðåðèâàâñÿ îïëåñêàìè ãëÿäà÷³â: âèõîâàí-
ö³â òà ïåäàãîã³â, à òàêîæ áàòüê³â, ïðåä-
ñòàâíèê³â ì³ñöåâî¿ âëàäè, ñâÿùåíèê³â ³
çàïîð³çüêèõ êîçàê³â.

Ï³ä ÷àñ ä³éñòâà äèðåêòîð ç ïèòàíü ïðî-
ìî òà ìàðêåòèíãó Êè¿âñüêîãî Ìåä³à Õîë-
äèíãó À¿äà Äæàíã³ðîâà ïîäàðóâàëà ìàëî-
ë³òí³ì â’ÿçíÿì ôóòáîëüí³ ôîðìè äëÿ äâîõ
êîìàíä. Âîíà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî
ïðåäñòàâíèêè êè¿âñüêèõ ÇÌ² ïðèáóëè íà

ôåñòèâàëü ó Êðåìåí÷óö³ ùîíàéìåíøå ç
äâîõ ïðè÷èí. Ïåðøà — äîáðî÷èíñòâî òà
äîïîìîãà áëèæíüîìó º îäíèì ³ç ïðîâ³ä-
íèõ íàïðÿìê³â ó ìàðêåòèíãîâ³é êîíöåï-
ö³¿ Êè¿âñüêîãî Ìåä³à Õîëäèíãó. Äðóãà —
äàâíÿ ñï³âïðàöÿ æóðíàë³ñò³â õîëäèíãó ç
â³äîìèì óêðà¿íñüêèì ïèñüìåííèêîì
Þð³ºì Ïîêàëü÷óêîì, ÿêèé áàãàòî ðîê³â
âèõîâóâàâ ìàëîë³òí³õ êîëîí³ñò³â. Æóðíà-
ë³ñòè ñòîëè÷íèõ ìóí³öèïàëüíèõ ÇÌ² íå
ðàç çáèðàëè òà ïåðåäàâàëè òàêèì ä³òÿì
îäÿã, êíèæêè, äèñêè ç ô³ëüìàìè òîùî.

Ïàí Ïîêàëü÷óê ò³ñíî ñï³âïðàöþº ç
ïðåäñòàâíèêàìè ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè
Óêðà¿íè ³ îñîáèñòî áóâ íà êîíöåðò³.
Âëàñíå, â³í ³ ï³äáèâ äðóç³â ïðèíàéìí³
íå ³ãíîðóâàòè êîëîí³¿ í³ ÿê òåìó äëÿ
ïóáë³êàö³é, í³ ÿê ñóñï³ëüíó é ëþäñüêó
ïðîáëåìó.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Äåðæàâíîãî äåïàðòà-
ìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïî-
êàðàíü Íàòàë³ÿ Êàëàøíèê ó ðîçìîâ³ ç êî-
ðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà” ï³ä ÷àñ êîí-
öåðòó òàêîæ íàãîëîñèëà íà âàæëèâîñò³
ñï³âïðàö³ âèïðàâíèõ çàêëàä³â ç³ ÇÌ² ³
ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè. “Äóõîâíèé
çâ’ÿçîê óêðàé ïîòð³áåí äëÿ íàñ íàñàìïå-
ðåä òîìó, ùî ç ÷àñîì ïðàö³âíèê òàêîãî
çàêëàäó, ÿê ìîâèòüñÿ, ïðîôåñ³éíî âèãî-
ðàº íà ñâî¿é ðîáîò³. Ìîðàëüíèé ðåñóðñ
òðåáà ïîíîâëþâàòè, ³íàêøå âòðà÷àºòüñÿ
÷óòëèâ³ñòü. Íàéã³ðøå, êîëè çâèêàþòü äî
äèòÿ÷îãî áîëþ”,— çàóâàæèëà ïàí³ Êà-
ëàøíèê. Íà ¿¿ äóìêó, ïë³äíà ñï³âïðàöÿ ç³
ÇÌ² íàñàìïåðåä ìîæëèâà òîìó, ùî òàëà-
íîâèò³ æóðíàë³ñòè òà ¿õí³ øàíóâàëüíèêè
çäàòí³ äî ñï³âïåðåæèâàííÿ çà äîëþ ìà-
ëîë³òí³õ êîëîí³ñò³â. Çîêðåìà, æèòòÿ Êðå-
ìåí÷óöüêîãî âèïðàâíîãî çàêëàäó âæå äàâ-
íî º òåìîþ ïåðåäà÷ òåëåêàíàëó “Êè¿â” òà
³íøèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ö³ëêîì
éìîâ³ðíî, ùî ñàìå çàâäÿêè ¿õí³ì ìàòåð³-
àëàì âèõîâàíöÿìè Êðåìåí÷óöüêî¿ êîëî-

í³¿ ïî÷àëè ö³êàâèòèñÿ é ïðåäñòàâíèêè çà-
ïîð³çüêîãî êîçàöòâà. Ïî çàâåðøåííþ
“×åðâîíî¿ êàëèíè” êîçàêè îãîëîñèëè, ùî
áåðóòü ï³ä ñâîþ îï³êó ÷îòèðüîõ þíàê³â,
ÿê³ âèõîäÿòü íà âîëþ. Ïðè öüîìó øåô-
ñòâî íàáóâàº êîíêðåòíèõ ôîðì: õëîïöÿì
çàïðîïîíîâàíî âñòóïàòè íà êîçà÷èé ôà-
êóëüòåò Õàðê³âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó. Äëÿ êè¿âñüêèõ æóðíàë³ñò³â äîá-
ðå çíàéîìèì âèÿâèëîñÿ ïð³çâèùå îäíî-
ãî ç êîëèøí³õ â’ÿçí³â — Êëè÷êî.

Ïðàö³âíèêè êðèì³íàëüíî¿ âèêîíàâ÷î¿
ñëóæáè Óêðà¿íè òàêîæ ö³íóþòü äóõîâíó
ñï³âïðàöþ ç ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
Âæå íå ïåðøèé ð³ê ñâî¿ çóñèëëÿ çàäëÿ
äîïîìîãè ïåí³òåíö³àðíèì çàêëàäàì îá’-
ºäíàëè ïðåäñòàâíèêè âñ³õ õðèñòèÿíñüêèõ
êîíôåñ³é Óêðà¿íè. À ïðàö³âíèêè âèïðàâ-
íèõ çàêëàä³â óïåðøå âçÿëè ó÷àñòü ó ïðî-
ù³ äî Çàðâàíèöüêî¿ Ìàòåð³ Áîæî¿, ùî íà
Òåðíîï³ëüùèí³.

Ï³ñëÿ êîíöåðòó â³äáóëàñÿ íàðàäà çà
ó÷àñòþ ïåäàãîã³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðè
âèïðàâíèõ êîëîí³ÿõ Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñ-
ò³. Îáãîâîðþâàëè ïðîáëåìó îñíàùåííÿ
êîëîí³é ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèìè çàñîáà-
ìè. Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ ç³éøëèñÿ íà
äóìö³, ùî íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïðè âèïðàâ-
íèõ êîëîí³ÿõ ïîâèíí³ áóòè îáëàäíàí³ íå
ã³ðøå â³ä çâè÷àéíèõ ñåðåäí³õ øê³ë. Ïðè
öüîìó çàñòóïíèê ãîëîâè ïåí³òåíö³àðíî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè ïîðàäèëà íå áðàòè ãð³õ
íà äóøó ³ íå íàìàãàòèñÿ âèïóñêàòè âèõî-
âàíö³â ó ñâ³ò áåç äåâ’ÿòèð³÷íî¿ îñâ³òè.
Àäæå ñåðåä íèõ áàãàòî ñèð³ò, é ³íøî¿ íà-
ãîäè çäîáóòè îñâ³òó ïðîñòî íå áóäå. Âîä-
íî÷àñ ç âèùèìè íàâ÷àëüíèìè ïåäàãîã³÷-
íèìè çàêëàäàìè âæå óêëàäàþòü óãîäè ïðî
ñêåðóâàííÿ ñòóäåíò³â íà ïðàêòèêó â íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè ïðè êîëîí³ÿõ. Ìàéáóòí³
â÷èòåë³ çàäîâîëåí³: óìîâè ïðàö³ òà îïëà-
òà â òàêèõ çàêëàäàõ çíà÷íî ë³ïø³, í³æ ó
çâè÷àéíèõ øêîëàõ
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Письменни а Юр а По альч а заці авили х дожні вироби в’язнених

Êè¿âñüêà
çåìëÿ áóäå
íà Ãîâåðë³

Ñòîëè÷í³ æóðíàë³ñòè â³äâ³äàëè ôåñòèâàëü “×åðâîíà 
êàëèíà” ó Êðåìåí÷óöüê³é êîëîí³¿
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Колб із землею, я взяли під Софією Київсь ою,
відправлять на Алею національних символів,
розташован на вершині Говерли
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За народним звичаєм вечері проти К пала діти насипають п піс , встромлюють ньо о жм т ропиви і всі разом
починають співати . Хлопець, що стоїть першим, повинен перестрибн ти через К пало. За ним сі інші…

Я що хлопець та дівчина не роз’єднають р під час стриб а через во онь,
то зна , що вони одр жаться

Çà íàðîäíèì çâè÷àºì 
íà ²âàíà Êóïàëà…
Äåíü ë³òíüîãî ñîíöåâîðîòó ïðèïàäàº íà 7 ëèïíÿ ³ çá³ãàºòüñÿ ç³ ñâÿòîì
íàðîäæåííÿ ²îàííà Õðåñòèòåëÿ

У зачарован К пальсь ніч ніхто не повинен спати

Головні символи свята – пальсь ий во онь та К пало (Марена) – оп дало, вдя нене в жіноч сороч

Після потоплення К пала дівчата п с ають на вод він и із запаленими
свіч ами і співають. Я що віно пливе рівно і свіч а не асне, то зна , що
дів а с оро піде заміж, оли р титься на місці – ще дів ватиме. Я що віно
запливе дале о і там пристане до бере а, в той бі дівці й заміж іти
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хрещатик

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Ñàìñîíîâó Àíäð³þ Þð³éîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Çîëî÷³âñüê³é, 41-â ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñàìñîíîâó Àí-

äð³þ Þð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Çîëî÷³âñüê³é, 41-â ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянці 

Ткаченко Уляні Іванівні
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Армійській, 7#а 
у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1282/4115 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 Òêà÷åíêî Óëÿí³ ²âàí³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Àðì³éñüê³é, 7-à ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Óëÿ-
í³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Àðì³éñüê³é, 7-à ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Óëÿí³ ²âàí³â-
í³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 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
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 19.07.2005 ¹ 19-5926,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 26.09.2005
¹ 06-6-25/4890, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 29.08.2005 ¹ 5721.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-

ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 01.09.2005 ¹ 287) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

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
Самсонову Андрію Юрійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Золочівській, 41#в 

у Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1283/4116 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:

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñàìñîíîâó Àíäð³þ Þð³-
éîâè÷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 ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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 23.02.2007 ¹ 19-1482, â³ä
19.03.2007 ¹ 09-2441, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 22.06.2007
¹ 1967, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 10.02.2007 ¹ 844, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 02.09.2002 ¹ 08-8-20/4971, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 10.04.2007 ¹ 08-8-18/1719, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 10.08.2007 ¹ 071/04-4-
22/4332, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
10.05.2007 ¹ 22-1133/35, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 17.08.2007
¹ 05-1117.

3.6. Ïèòàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü â³ä 15.03.2007 ¹ 36) òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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
Стасюку Роману Олександровичу 

у приватну власність 
земельної ділянки

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Провідницькій, 3#а 
у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1285/4118 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-
äÿíèíó Ñòàñþêó Ðîìàíó Îëåêñàíäðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðîâ³äíèöüê³é, 3-à
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñòàñþêó Ðî-
ìàíó Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðîâ³ä-
íèöüê³é, 3-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñòàñþêó Ðîìàíó
Îëåêñàíäðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 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
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà

åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 15.03.2006 ¹ 19-2123,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
15.02.2006 ¹ 936, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 01.03.2006 ¹ 06-6-25/808, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 19.03.2007 ¹ 03-16/324-Â.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 22.02.2005 ¹ 30) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. 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.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Äçåì³ ²ðèí³ Þð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ïðîâ³äíèöüê³é, 3 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äçåì³ ²ðèí³
Þð³¿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 íà
âóë. Ïðîâ³äíèöüê³é, 3 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äçåì³ ²ðèí³ Þð³¿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 äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâ-
ë³íí³ 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 ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 15.03.2006 ¹ 19-2122, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 15.02.2006 ¹ 935,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 01.03.2006
¹ 06-6-25/807, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 22.02.2007 ¹ 03-
16/260.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 22.02.2005 ¹ 29) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

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

3.7. 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”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïðèïèíèòè ãðîìàäÿíö³ Øîêîòêî
Æåí³¿ Ãðèãîð³âí³ ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ
0,03 ãà, â³äâåäåíîþ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98
¹ 65 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü”, ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâ-
íèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ â³ä 03.11.99 ¹ 72-3-00079
(ëèñò-çãîäà â³ä 08.08.2006), òà çàðàõóâàòè
¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êëàáóêîâ³é Îëåí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìîëîä³æí³é, 8-à ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êëàáóêîâ³é Îëå-
í³ Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìîëîä³æí³é, 8-à ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè;

— ïëîùåþ 0,04 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Êëàáóêîâ³é Îëåí³ Àíà-
òîë³¿âí³:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã.

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

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 10. Ä 0.2005 ¹ 19-8459,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
19.12.2005 ¹ 9297, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â
ì. Êèºâ³ â³ä 26.01.2006 ¹ 06-6-25/7757,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 15.12.2005 ¹ 3038, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
16.02.2007 ¹ 03-16/204-Â.

4.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

5. Ãðîìàäÿíö³ Øîêîòêî Æåí³¿ Ãðèãî-
ð³âí³ ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³é-
íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 03.11.99
¹ 72-3-00079.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Толопіло Тетяні Михайлівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Провідницькій, 12#а 

у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1289/4122 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:

øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. 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 
Дземі Ірині Юріївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Провідницькій, 3

у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1286/4119 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 громадянці 
Клабуковій Олені Анатоліївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Молодіжній, 8#а 

у Солом’янському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1288/4121 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Òîëîï³ëî Òåòÿí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïðîâ³äíèöüê³é, 12-à ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òîëîï³ëî Òåòÿ-
í³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïðîâ³äíèöüê³é, 12-à ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Òîëîï³ëî Òåòÿí³ Ìèõàé-
ë³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè 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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 10.10.2005 ¹ 19-8481, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â

â ì. Êèºâ³ â³ä 21.07.2003 ¹ 08-8-20/4642,
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 24.06.2003 ¹ 4449, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
13.03.2006 ¹ 03-13/529.

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

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 
Пахаренку Олександру Валерійовичу 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Кузьминській, 5 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1290/4123 від 22 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада
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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ïàõàðåíêó Îëåêñàíäðó Âàëåð³-
éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êóçüìèíñüê³é,
5 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïàõàðåíêó
Îëåêñàíäðó Âàëåð³éîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êóçüìèí-
ñüê³é, 5 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïàõàðåíêó Îëåêñàí-
äðó Âàëåð³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 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
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. 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”.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-

ðåäîâèùà â³ä 10.08.2007 ¹ 19-8103, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
03.11.2006 ¹ 2584, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.01.2007 ¹ 422,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.04.2007
¹ 071/04-4-19/1182 òà â³ä 22.08.2007
¹ 071/04-4-22/4531, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
24.05.2007 ¹ 3542.

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

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

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

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-
äÿíö³ Êîæåì’ÿê³í³é Îëåí³ ªñòîí³âí³, ÷ëå-
íó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Ï³âäåííå” Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäî-
â³é, 64, ä³ë. 196 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîæåì’ÿê³í³é
Îëåí³ ªñòîí³âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðè-
ñòâà “Ï³âäåííå” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ
âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 64, ä³ë. 196 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,07 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
18.10.90 ¹ 896 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ï³ä êîëåêòèâí³ ñàäè”;

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîæåì’ÿê³í³é Îëåí³ ªñ-
òîí³âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà
“Ï³âäåííå” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 27.06.2001 ¹ 07-5489,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 18.01.2002 ¹ 08-
8-14/7388, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàð-
íîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 18.09.2001 ¹ 5367
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 10.11.2005 ¹ 03-79/1352-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
громадянці Кожем’якіній Олені Єстонівні, 

члену садового товариства “Південне” 
Дарницького району м. Києва,

для ведення колективного садівництва
на вул. Садовій, 64, діл. 196 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1291/4124 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³ä-
íî ç äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ
äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³ íà çåìëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êè-
ºâà, à 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-
ö³àëüíèõ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè
òà äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2005 ¹ 567/3143
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä” íà ï’ÿò³é ñòîð³íö³ ó ñ³ìäåñÿò âîñü-
ì³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Ç³íîâ’ºâà Êà-
òåðèíà Ïàâë³âíà” çàì³íèòè ñëîâàìè “Ç³-

íîâ’ºâà Íàòàë³ÿ Ëåîí³ä³âíà”;
— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-

ö³¿: “27/50 â³ä 0,08
23/50 â³ä 0,08”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.03.2000 ¹ 56-3/777
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü” íà òðåò³é ñòîð³íö³ ó
ñîðîê âîñüì³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Ïðæåãîðë³í-
ñüêà Åëëÿ Îëåêñàíäð³âíà” âèëó÷èòè;

— ó ñüîì³é ãðàô³ ñëîâà òà öèôðè: “2/3
â³ä 0,0884

1/3 â³ä 0,0884” çàì³íèòè öèôðàìè
“0,0884”;

— ó âîñüì³é ãðàô³ ñëîâà “ïåðåäàºòüñÿ
ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü” âèëó÷èòè.

4.3. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.02.2006 ¹ 65/3156
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä” íà øîñò³é ñòîð³íö³ ó äåâ’ÿíîñòî òðå-
ò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Ïëîò³öèí Âà-
ëåð³é Âîëîäèìèðîâè÷” âèëó÷èòè;

— ó ñüîì³é ãðàô³ ñëîâà òà öèôðè “1/2
â³ä 0,1

1/2 â³ä 0,1” çàì³íèòè öèôðàìè “0,1”;
— ó âîñüì³é ãðàô³ ñëîâà “ïåðåäàºòüñÿ

ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü” âèëó÷èòè.
4.4. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü”:

4.4.1. Íà äåñÿò³é ñòîð³íö³ äåñÿòó ïîçè-
ö³þ âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü.

4.4.2. Íà äåâ’ÿò³é ñòîð³íö³ ñüîìó ïîçè-
ö³þ âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Чернівець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування

житлових будинків, господарських будівель 
і споруд у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1293/4126 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíèõ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.10.2004 ¹ 610/2020
“Ïðî ïåðåäà÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä” íà îäèíàäöÿò³é ñòîð³í-
ö³ ó äâ³ñò³ ï’ÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Øåâ÷óê Ëåîí³ä
Ìèõàéëîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè “Øåâ÷óê
Îëåã Ëåîí³äîâè÷” òà ñëîâà “Òþïèøåâ Â³ê-
òîð Àðêàä³éîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè “Ïî-
ïîâà Þë³ÿ Â³êòîð³âíà”;

— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â ðåäàêö³¿: “1/3
â³ä 0,0595

1/3 â³ä 0,0595, 1/3 â³ä 0,0595”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.06.2000 ¹ 150-4/871
“Ïðî ïåðåäà÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ВИРІШИЛА: ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель
і споруд у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1292/4125 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.



Додаток не друкується.
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради.
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ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü”
íà äðóã³é ñòîð³íö³ ñ³ìíàäöÿòó ïîçèö³þ âè-
çíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

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 відмову у наданні приватному
підприємству “Акіл” земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
тимчасової відкритої автостоянки

на вул. Березняківській, 15 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1294/4127 від 22 листопада 2007 року

Враховуючи те, що земельна ділянка на вул. Березняківській, 15 у Дніпровському районі м. Києва роз�
ташована в зоні будівництва транспортної розв’язки автомагістралі�підходу до залізнично�автомобільно�
го мосту в районі Позняки, що підтверджується висновком дочірнього підприємства “Інститут генераль�
ного плану міста Києва” від 17.04.2007 № 1207, відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України
та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань земельних відносин від 28.11.2006
№ 29/281�232к, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ ïðèâàòíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Àê³ë” â êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,36 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òèì÷àñîâî¿ â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿí-
êè íà âóë. Áåðåçíÿê³âñüê³é, 15 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîð-

òó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³í-
øîãî ïðèçíà÷åííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Астеліт” 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування 

адміністративио#виробничих будівель 
на вул. Солом’янській, 11, літ. А 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1295/4128 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Àñòåë³ò”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,13 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áó-
ä³âåëü íà âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é, 11, ë³ò. À ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü, ïåðåäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2005
¹ 335/3796 “Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Öèôðîâèé ñò³ëüíèêîâèé çâ’ÿçîê Óêðà¿íè”
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Ñî-
ëîì’ÿíñüê³é, 11, ë³ò. À ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 72-6-
00365, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíî-
ñò³ íà áóä³âë³ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
13.03.2003 ¹ 22/2).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Àñòåë³ò”:

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

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

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

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

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

4. Çíÿòè ç äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006
¹ 72-00365.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 335/3796 “Ïðî ïåðåäà÷ó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Öèôðîâèé ñò³ëüíèêîâèé
çâ’ÿçîê Óêðà¿íè” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áó-
ä³âåëü íà âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é, 11, ë³ò. À ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Шевченко Марії Сергіївні земельної ділянки

для реконструкції з подальшими
обслуговуванням та експлуатацією 

житлового будинку з існуючими нежитловими
приміщеннями на Андріївському узвозі, 9 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1296/4129 від 22 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Øåâ÷åíêî Ìàð³¿ Ñåðã³¿âí³ äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ç ïîäàëüøèìè îáñëóãîâóâàí-
íÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ æèòëîâîãî áóäèíêó
ç ³ñíóþ÷èìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿ-
ìè íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, 9 ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øåâ÷åíêî Ìà-
ð³¿ Ñåðã³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07
ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïîäàëüøèìè îá-
ñëóãîâóâàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ æèòëî-
âîãî áóäèíêó ç ³ñíóþ÷èìè íåæèòëîâèìè
ïðèì³ùåííÿìè íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³,
9 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèåâà ó çâ’ÿç-
êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³â-
ëþ (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
13.12.2002 ¹ 3619, ¹ 3616, ¹ 3613,
¹ 3625 ¹ 3622, ¹ 3610) çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Øåâ÷åíêî Ìàð³¿ Ñåðã³¿â-
í³:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.07.2004 ¹ 19-7098, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 27.08.2004 ¹ 071/04-4-
19/2923, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 12.08.2004 ¹ 6004,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
10.08.2004 ¹ 001-09/3331, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
19.12.2005 ¹ 03-52/1541-Â.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Ñòâîðèòè òà çàáåçïå÷èòè óìîâè
â³ëüíîãî äîñòóïó äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ,
ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки суб’єкту 

підприємницької діяльності — фізичній особі
Гусейнову Енверу Новрузовичу
для реконструкції, експлуатації 

та обслуговування громадської вбиральні 
з надбудовою павільйону під кафе 

на вул. Щербакова, 2 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1297/4130 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення суб’єкта під�
приємницької діяльності — фізичної особи Гусейнова Енвера Новрузовича від 13.12.2005 № 82352, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 4 ðîêè ç 09.04.2005 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,0548 ãà íà âóë. Ùåðáàêîâà, 2 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³ ç íàäáóäîâîþ ïà-
â³ëüéîíó ï³ä êàôå â³ä 08.04.2005 ¹ 91-6-
00429, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ òà ñóá’ºêòîì ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷íîþ îñîáîþ Ãóñåé-
íîâèì Åíâåðîì Íîâðóçîâè÷åì íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.05.2004 ¹ 281/1491 “Ïðî íà-
äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ”.

2. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 5 (ï’ÿòè) â³ä-

ñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ãóñåéíîâó Åíâåðó
Íîâðóçîâè÷ó ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíó-
òèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðî-
á³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.04.2005 ¹ 91-
6-00429.

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

Київсь ий місь ий
олова Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю

“Торговий дім Київського 
картонно#паперового комбінату” 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

багатофункціонального офісного комплексу 
з приміщеннями різного призначення 
(офісними, громадського харчування,
спортивно#оздоровчими) та підземним 

паркінгом на вул. Івана Кудрі, 15 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1298/4131 від 22 листопада 2007 року
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Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîð-
ãîâèé ä³ì Êè¿âñüêîãî êàðòîííî-ïàïåðî-
âîãî êîìá³íàòó” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíîãî îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³-
ùåííÿìè ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ (îô³ñíè-
ìè, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷èìè) òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóë. ²âàíà Êóäð³, 15 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîðãîâèé ä³ì Êè¿âñüêî-
ãî êàðòîííî-ïàïåðîâîãî êîìá³íàòó”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 24 ðîêè çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,26 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè ð³çíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ (îô³ñíèìè, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èìè) òà ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì íà âóë. ²âàíà Êóäð³, 15 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà æèòëîâèé
áóäèíîê òà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (äî-
ãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèð â³ä
24.03.2000 òà â³ä 25.04.2000, äîãîâ³ð êóï³â-
ë³-ïðîäàæó íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä
25.04.2000) çà ðàõóíîê çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.12.2001
¹ 178/1612 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.05.2003 ¹ 82-6-
00091.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Òîðãîâèé ä³ì Êè¿âñüêîãî êàðòîí-
íî-ïàïåðîâîãî êîìá³íàòó”:

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

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

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 01.06.2007 ¹ 19-5145, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
19.09.2006 ¹ 2154, â³ä 29.05.2007 ¹ 1671,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
08.02.2006 ¹ 773, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 13.02.2006 ¹ 071/04-4-19/180, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
02.10.2007 ¹ 05-08/7663, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 13.09.2007 ¹ 7111 òà Ïå÷åðñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 13.09.2007 ¹ 4928/4/49.

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

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”.

3.7. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.05.2003
¹ 82-6-00091 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîðó ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîðãîâèé ä³ì Êè¿âñüêîãî
êàðòîííî-ïàïåðîâîãî êîìá³íàòó” (ëèñò-
çãîäà ¹ 222 â³ä 12.10.2007).

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу закритому акціонерному 
товариству — компанії “Київінвестбуд” 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування гуртожитку 

на просп. Науки, 72 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1299/4132 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та враховуючи матеріали інвентариза�
ції земель, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ñïèñîê ëàóðåàò³â íà ïðè-
ñóäæåííÿ Ïðåì³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà
âíåñîê ìîëîä³ ó ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äèïëîìè ëàóðåàò³â Ïðåì³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ ãðîøîâ³ ÷àñòèíè âðó÷è-
òè íàãîðîäæåíèì îñîáàì â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðåì³þ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âíåñîê ìîëîä³ ó ðîç-

âèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàòâåð-
äæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 27.10.05
¹ 256/3717.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó — êîìïàí³¿ “Êè¿â³íâåñòáóä”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,19 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó
íà ïðîñï. Íàóêè, 72 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³â-
ë³-ïðîäàæó â³ä 12.08.96, ïîçèö³ÿ 1.12 äî-
äàòêà ¹ 1 äî àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³
â³ä 21.06.96) çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 16.10.56 ¹ 1550
“Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êîð÷åâàò-
ñüêîìó Äåðåâîîáðîáíîìó êîìá³íàòó ãî-
ëîâíîãî Óïðàâë³ííÿ ë³ñîçàãîòîâåëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ï³ä áóä³âíèöòâî ãóðòîæèòêó
íà 200 îñ³á”.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó — êîìïàí³¿ “Êè¿â³íâåñòáóä”:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-

òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника 
прокурора міста Києва 

від 10.08.2007 № 07/1#154вих#07
на рішення Київської міської ради 

від 24.05.2007 № 670/1331 
“Про передачу приватному підприємству 

“Будівельна компанія “Сомпекс”
земельних ділянок 
для будівництва,

експлуатації та обслуговування
житлово#офісного комплексу з об’єктами 
соціальної сфери та підземно#надземним 

паркінгом на вул. Макарівській 
у Шевченківському районі 

м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1300/4133 від 22 листопада 2007 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 10.08.2007 № 07/1�
154вих�07 на рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 670/1331 “Про передачу приватному під�
приємству “Будівельна компанія “Сомпекс” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлово�офісного комплексу з об’єктами соціальної сфери та підземно�надземним паркінгом на
вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва”, вважає неможливим його задоволення на нижче�
наведених підставах.

Рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 670/1331 “Про передачу приватному підприємству
“Будівельна компанія “Сомпекс” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лово�офісного комплексу з об’єктами соціальної сфери та підземно�надземним паркінгом на вул. Мака�
рівській у Шевченківському районі м. Києва” приватному підприємству “Будівельна компанія “Сомпекс”
передані у довгострокову оренду на 15 років земельні ділянки загальною площею 4,20 га для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування житлово�офісного комплексу з об’єктами соціальної сфери та підзем�
но�надземним паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва, у тому числі:

— ділянку № 1 площею 2,69 га — за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови;

— ділянку № 2 площею 0,31 га — за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування;

— ділянку № 3 площею 0,21 га — за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування;

— ділянку № 4 площею 0,99 га — за рахунок земель запасу житлової та  громадської забудови;

Рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 670/1331 “Про передачу приватному підприємству
“Будівельна компанія “Сомпекс” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лово�офісного комплексу з об’єктами соціальної сфери та підземно�надземним паркінгом на вул. Мака�
рівській у Шевченківському районі м. Києва” прийняте в порядку, встановленому законодавством Укра�
їни, за результатами розгляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до частини шостої
статті 123 Земельного кодексу України погоджено з органом із земельних ресурсів, природоохоронним і
санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та культурної спадщини, також отримано вис�
новок державної землевпорядної експертизи.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 24.05.2007 № 670/1331 “Про передачу при�
ватному підприємству “Будівельна компанія “Сомпекс” земельних ділянок для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлово�офісного комплексу з об’єктами соціальної сфери та підземно�надземним
паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва”, діяла на підставі, в межах повнова�
жень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 93, 124, 125 та пунктом 12 перехідних положень Зе�
мельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 10.08.2007 ¹ 07/1-
154âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 670/1331 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “Áóä³-
âåëüíà êîìïàí³ÿ “Ñîìïåêñ” çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåê-
ñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà ï³ä-
çåìíî-íàäçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ìà-

êàð³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження 
списку лауреатів 

на присудження Премії 
Київської міської ради 

за внесок молоді
у розвиток місцевого самоврядування
Рішення Київської міської ради № 1301/4134 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого са�
моврядування, затвердженого рішенням Київради від 27.10.05 № 256/3717, та враховуючи клопотання
Головного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.11.07 № 055/1105, з метою залучення молоді до розвитку місцевого самоврядуван�
ня, морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у
вирішенні соціальних і правових питань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.
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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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Îñòð³âîê Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè
Ó Ðæèùåâ³ äîñ³ çáåð³ãñÿ êîëîðèò ñèâî¿ äàâíèíè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

За 80 ілометрів від Ки-
єва розташ валося за-
тишне містеч о Ржищів,
відоме своїми археоло-
ічними знахід ами три-
пільсь ої доби. Т ристів
т т приваблює ч дова
природа на березі Дніп-
ра, ці аві роз оп и та
літні фестивалі — "Ржи-
щівсь ий віно " і нещо-
давно започат оване
"Трипільсь е оло".

Історія Іван- ори
Ïåðøà ³ñòîðè÷íà çãàäêà ïðî

ãîðîäèùå — ôîðòåöþ ²âàí — çó-
ñòð³÷àºòüñÿ â ²ïàò³¿âñüêîìó ë³òî-
ïèñ³ 1151 ðîêó, äå ðîçïîâ³äàºòü-
ñÿ ïðî áîðîòüáó çà Êè¿â ì³æ êíÿ-
çåì ²çÿñëàâîì Ìñòèñëàâîâè÷åì
òà Þð³ºì Äîëãîðóêèì. Ëåãåíäè
ñòâåðäæóþòü, ùî äåÿêèé ÷àñ ó
ö³é ì³ñöåâîñò³ ìåøêàëè ìîíàõè
Àíòîí³é òà Ôåîäîñ³é, êîòð³ ï³ç-
í³øå çàñíóâàëè Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêó ëàâðó.

Â 1241 ðîö³ ïðîîáðàç ì³ñòà —
ãîðîäèùå ²âàí — çðóéíóâàëà Áà-
òèºâà îðäà. ² ëèøå 1506 ðîêó êî-
ðîëü Ñèãèçìóíä ² â³äíîâèâ Äí³ï-
ðîâñüêó ë³í³þ îáîðîíè Ðæèùå-
âà ç íàäàííÿì éîìó Ìàãäåáóð-
çüêîãî ïðàâà. Ïîõîäæåííÿ ñàìî¿
íàçâè ì³ñòå÷êà äîñòåìåííî íå-
â³äîìî. ²ñíóº ÷èìàëî ëåãåíä, ùî
ïîâ’ÿçóþòü ¿¿ ç ³ðæàííÿì êîíÿ:
“ðæè-ùå”. Ïîøèðåíîþ º âåðñ³ÿ
ïðî âèðîùóâàííÿ ïëåìåíàìè
ïîëÿí æèòà, òàê çâàíîãî ðîæè-
ùà. Äåÿê³ ³ñòîðèêè âïåâíåí³, ùî
Ðæèù³â º äàâí³ì Âæèùåì, çãà-
äóâàíèì ó äàâíüîðóñüêèõ ë³òî-
ïèñàõ äî XIII ñòîð³÷÷ÿ. Ó Ðæè-
ù³â íàçâà òðàíñôîðìóâàëàñÿ ç
ïîëüñüêîãî ñëîâà “ðæåâà” (íà-
òîâï). Ñàìå “âæèùå” â ïåðåêëà-
ä³ ç ò³º¿ æ ïîëüñüêî¿ îçíà÷àº
“òîðãîâèùå”. ßêà ç öèõ âåðñ³é
íàéâ³ðîã³äí³øà, ñêàçàòè ñêëàä-
íî, áî äîñ³ íå çíàéäåíî æîäíî-
ãî äîêóìåíòà, ùî äîâîäèâ áè
òî÷í³øèé ÷àñ çàñíóâàííÿ ñåëè-
ùà òà ïîõîäæåííÿ éîãî íàçâè.

Íà ñòîð³íêè óêðà¿íñüêî¿ ³ñòî-
ð³¿ Ðæèù³â ïîòðàïëÿâ äâ³÷³. Ïåð-
øîãî ðàçó — â ãðóäí³ 1653 ðîêó,
êîëè òóò â³äáóëàñÿ ïîïåðåäíÿ çó-
ñòð³÷ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ç
ìîñêîâñüêèìè ïîñëàíöÿìè íà
÷îë³ ç áîÿðèíîì Áóòóðë³íèì. À
â ñóâîð³ äí³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè 1941 ðîêó ö³ëèé ì³ñÿöü ðæè-
ù³âñüêó ïåðåïðàâó îõîðîíÿëè
â³éñüêà ãåíåðàëà Êèðïîíîñà.

Íåâåëè÷êå ïîñåëåííÿ äàëî
Óêðà¿í³ ö³ëó ïëåÿäó ìèòö³â —
ïîåòåñó Ë³íó Êîñòåíêî, ïèñü-
ìåííèêà Ìèõàéëà Øìóøêåâè-
÷à, õóäîæíèêà Âàëåíòèíà Çàäî-
ðîæíîãî.

Íèí³ íà çàòèøíîìó áåðåç³
Äí³ïðà òóðèñòè ìîæóòü â³äïî÷è-
òè â³ä ãàëàñëèâîãî ì³ñüêîãî æèò-
òÿ: ïîðèáàëèòè ÷è ïîïëàâàòè íà
÷îâí³. Îçíàéîìèòèñÿ ç êóëüòó-
ðîþ ì³ñòå÷êà çàïðîøóþòü Ìó-
çåé Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè, ðîç-
êîïêè òà åêñïîçèö³ÿ óêðà¿íñüêî-
ãî õóäîæíèêà Âîëîäèìèðà Ñè-
äîðóêà.

Трипільсь і
та давньор сь і
знахід и

Â³äîìî, ùî öåé êðàé çàñåëå-
íèé ëþäüìè ç äàâí³õ-äàâåí. Àð-
õåîëîã³÷í³ çíàõ³äêè ïåðøèõ ïî-

ñåëåíü Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè
íàëåæàòü äî ÷àñ³â ðàííüîãî íåî-
ë³òó (íîâîãî êàì’ÿíîãî â³êó) V —
III òèñÿ÷îë³òòÿ äî íàøî¿ åðè.
Âò³ì, íà ö³é òåðèòîð³¿ ëþäè ìåø-
êàëè ïîñò³éíî: êð³ì Òðèï³ëü-
ñüêî¿ òà ï³çí³øî¿ ×åðíÿõ³âñüêî¿
êóëüòóð, àðõåîëîãè çíàõîäÿòü áà-
ãàòî àðòåôàêò³â äîáè Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³ òà êîçàöòâà. Íàâ³òü íåùî-
äàâíî ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà â öåí-
òð³ ì³ñòà íàòðàïèëè íà çàëèøêè
òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ òà íî-
â³ çíàõ³äêè.

Ãîðîäèùå äàâíüîãî ì³ñòà, ùî
ðîçòàøîâàíå íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñ-
íîãî Ðæèùåâà â óðî÷èù³ ²âàí-
ãîðà, â³äîìå ç ê³íöÿ Õ²Õ ñòîë³ò-
òÿ. Éîãî äîñë³äæóâàëè åêñïåäè-
ö³¿ ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÀÍ
ÓÐÑÐ ï³ä êåð³âíèöòâîì Â. Ãîí-
÷àðîâà â 1960 —1966 ðîêàõ òà 
Ï. Òîëî÷êà â 1982 — 1983 ðîêàõ.

Ñåðåä ðå÷åé, çíàéäåíèõ íà ãî-
ðîäèù³, áàãàòî ôðàãìåíò³â êåðà-
ì³÷íîãî ïîñóäó, óëàìêè ñêëÿíèõ
áðàñëåò³â ³ íàìèñòèíè, øèôåðí³
ïðÿñëèöÿ, íîæ³, íîæèö³, êëþ÷³,
â³ñòðÿ ñòð³ë, ñïèñ, ñòðåìåíà, ðè-
áàëüñüê³ ãà÷êè, æîðíà òîùî. Âè-
ðîáè ç êîëüîðîâèõ ìåòàë³â ïðåä-
ñòàâëåí³ ïðÿæêàìè, áðàñëåòàìè,
ïåðñíÿìè, ´óäçèêàìè-áðÿçêàëü-
öÿìè, õðåñòèêàìè, ñòóëêîþ åí-
êîëï³îíà, ëóííèöåþ òà ñâèíöå-
âîþ âèñëîþ ïå÷àòêîþ ç ïîãðóä-
äÿì ÷îëîâ³êà â í³ìá³. ×åðåç ïî-
ãàíå çáåðåæåííÿ íàëåæíîñò³ ïå-
÷àòêè íå âäàëîñÿ âñòàíîâèòè.

Ïðèáëèçíî çà ê³ëîìåòð íà ñõ³ä
â³ä ãîðîäèùà, íà ïëàòî ïîíàä
äí³ïðîâñüêèì ñõèëîì, äå íèí³
ïðèì³ùåííÿ Ðæèù³âñüêîãî áóä³-
âåëüíîãî òåõí³êóìó, ðîçì³ùóâà-
ëîñÿ íåóêð³ïëåíå ñåëèùå, ÿêå
íàëåæàëî îäíîìó ³ç ñ³ë, ùî îòî-
÷óâàëè ²âàí-ãîðó. Æèòëà òà ³í-
âåíòàð äàòóþòüñÿ Õ²² — ïåðøîþ
ïîëîâèíîþ Õ²²² ñòîë³òü.

Ïàì’ÿòêè ìîæíà ïîáà÷èòè ó
Ðæèù³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ îáëàñ-
íîãî àðõåîëîã³÷íîãî ìóçåþ. Ó ñà-
ìîìó ì³ñò³ ê³ëüêà ðîê³â òîìó â³ä-
êðèëè âëàñíèé ìóçåé òà ñêâåð
Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè, äå ì³ñ-
öåâ³ óì³ëüö³ çðîáèëè ñêóëüïòóðè
íà òðèï³ëüñüêó òåìàòèêó. Òðèâàº

â ì³ñòå÷êó ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîñå-
ëåííÿ Ð³ïíèö³ — ïàì’ÿòêè Òðè-
ï³ëüñüêî¿ òà ×åðíÿõ³âñüêî¿ êóëü-
òóð, ãîðîäèùà ²âàí-ãîðà Õ²² ñòî-
ë³òòÿ é ì³ñüêî¿ ôîðòåö³ XVII ñòî-
ë³òòÿ

Фестивальна доба
Â ëèïí³ ó Ðæèùåâ³ âèðóº ñâÿ-

òî — ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷-
íèé, àðõåîëîã³÷íèé ôåñòèâàëü
“Ðæèù³âñüêèé â³íîê”, ïðèñâÿ-
÷åíèé â³äêðèòòþ Òðèï³ëüñüêî¿
êóëüòóðè. 1893 ðîêó óêðà¿íñüêèé
â÷åíèé Â³êåíò³é Õâîéêà çä³éñ-
íèâ ö³ëó ðåâîëþö³þ â ³ñòîðè÷-
íèõ äîñë³äæåííÿõ: âèÿâèâ íà
êè¿âñüêèõ âèñîòàõ ñòîÿíêè ç
ê³ñòêàìè ìàìîíòà, ïîñåëåííÿ

íåîë³òó (Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà)
³ áðîíçîâîãî â³êó. Ö³êàâî, ùî
âæå â V- ²²² òèñÿ÷îë³òòÿõ äî íà-
øî¿ åðè íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿
Óêðà¿íè ³ñíóâàëà áåçïðåöåäåíò-
íà çà ð³âíåì êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó öèâ³ë³çàö³ÿ. Õî÷à íàóêîâ-
ö³ äîñ³ ñïåðå÷àþòüñÿ ùîäî ðîë³
òðèï³ëüö³â ó åòíîãåíåç³ óêðà¿í-
ö³â òà ¿õí³õ âïëèâ³â íà òðàäèö³¿
íàøî¿ âèøèâêè ³ ãîí÷àðñòâà.
Íåçàïåðå÷íå îäíå — çåìë³ Óêðà-
¿íè â³ääàâíà áóëè öèâ³ë³çàö³é-
íèì ïðîñòîðîì. Ó íàø ÷àñ ó
Ðæèùåâ³ øàíó ³ñòîð³¿ â³ääàþòü
ôîëüêëîðí³ êîëåêòèâè Êè¿âùè-
íè òà ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷í³
ãóðòè àâòåíòè÷íî¿ ìóçèêè. Ãî-
ëîâíèì ñâÿòêîâèì ä³éñòâîì çà
òðàäèö³ºþ º ìîäåëþâàííÿ ïðà-

äàâí³õ êóëüòóð. Âèêîðèñòîâóþ÷è
òó äåùèöþ çíàíü ïðî òîä³øíº
æèòòÿ, åíòóç³àñòè âèãîòîâëÿþòü
îäÿã, ïðåäìåòè ïîáóòó ³ çíàðÿä-
äÿ ïðàö³, à òàêîæ çâîäÿòü æèò-
ëà ò³º¿ åïîõè. ² ñóõ³ îïèñè øê³ëü-
íîãî ï³äðó÷íèêà îæèâàþòü íà
î÷àõ.

Öüîãîð³÷ øàíóâàëüíèê³â ³ñòî-
ð³¿ ç³áðàëè íà ùå îäíå ö³êàâå
ä³éñòâî — ïåðøèé åêî-êóëüòóð-
íèé ôåñòèâàëü “Òðèï³ëüñüêå êî-
ëî”, ùî â³äáóâàâñÿ ó Ðæèùåâ³
ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ. Éîãî êóëüòóð-
íó ÷àñòèíó ñêëàëè âèñòóïè ÷èñ-
ëåííèõ ôîëüêëîðíèõ ìóçè÷íèõ
êîëåêòèâ³â, âèñòàâêà-ÿðìàðîê
ìàéñòð³â òðàäèö³éíèõ ðåìåñåë
òà ê³íîïåðåãëÿäè, à åêîëîã³÷-
íó — ïðîæèâàííÿ íà ïðèðîä³,
ñïîðòèâí³ ðîçâàãè òà çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ. Òóò óñ³ëÿêî ïðî-
ïàãóâàëè â³äìîâó â³ä âæèâàííÿ
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ³ öèãàðîê.
Çà çàäóìêîþ îðãàí³çàòîð³â, ôåñ-
òèâàëü ìàâ ïîêàçàòè, ÿê ä³ñòà-
âàòè íàñîëîäó áåç áóäü-ÿêèõ
çîâí³øí³õ ñòèìóë³â. Ñó÷àñíèì
“òðèï³ëüöÿì” çàïðîïîíóâàëè
äîëó÷èòèñÿ äî êóëüòóðíî-³ñòî-
ðè÷íîãî íàäáàííÿ êðàþ: ïðîâî-
äèëè ëåêö³¿ òà ñåì³íàðè, ïðè-
ñâÿ÷åí³ òðèï³ëüñüê³é äîá³, à òà-
êîæ âëàøòóâàëè òîëîêó. Çà äâà
äí³ âîëîíòåðè ³ êðàºçíàâö³ â³ä-
òâîðþâàëè îñåëþ ïðåäê³â: îäíî-
ïîâåðõîâèé áóäèíîê ³ç äåðåâà,
ñîëîìè òà ëîçè. Çà ê³ëüêà äí³â
äî ôåñòèâàëþ ï³äãîòóâàëè çàãî-
òîâêó ó âèãëÿä³ äåðåâ’ÿíîãî êàð-
êàñó òà ñò³í. Îõî÷³ âêðèâàëè äàõ
ñîëîìîþ òà çàéìàëèñÿ ñâîºð³ä-
íîþ ãëèíîòåðàï³ºþ — äðóæíî
ì³ñèëè ãëèíó íîãàìè òà îáìàçó-
âàëè ñò³íè. Ïåðøèé åêî-êóëü-
òóðíèé ôåñòèâàëü “Òðèï³ëüñüêå
êîëî” â³äáóâñÿ ï³ä çíàêîì âîäè.
Íàäàë³ îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü
ïðîâåñòè ùîíàéìåíøå òðè ä³é-
ñòâà òàêîãî ôîðìàòó, àëå ç ð³ç-
íîþ ïðîãðàìîþ. Òàê, íàñòóïíî-
ãî ðîêó çàïëàíîâàíî ôåñòèâàëü
“Çåìëÿ”, êëþ÷îâîþ òåçîþ ÿêî-
ãî ñòàíå äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî
äîâê³ëëÿ, à äàë³ â õ³ä ï³äóòü ³í-
ø³ ñòèõ³¿ — “Âîãîíü” ç êóëüòîì
Ñîíöÿ é Ìàòåð³ òà “Ïîâ³òðÿ”,
ïðèñâÿ÷åíèé ïðîáëåìàì ãëî-
áàëüíîãî ïîòåïë³ííÿ

Шан вальни ів історії до міста щоро запрош ють фестивалі "Ржищівсь ий віно " та "Трипільсь е оло"

У Ржищеві можна не лише відпочити на березі Дніпра, а й полин ти в атмосфер сивої давнини
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Ïñèõîäåë³÷íå çàäèìëåííÿ
Îñòàíí³é êîíöåðò “Äèìíî¿ Ñóì³ø³” çàðÿäèâ äðàéâîì íàâ³òü íàéìåëàíõîë³éí³øèõ ñëóõà÷³â

Çà äåñÿòü ðîê³â ³ñíóâàííÿ ãðóï-
ïà “Äèìíà Ñóì³ø” â³äøóêàëà
ñëóõà÷à-îäíîäóìöÿ òà íàëàãîäè-
ëà ç íèì æèâå ñï³ëêóâàííÿ. Íàé-
ë³ïøå ï³äòâåðäæåííÿ òîìó — íà-
áèòèé ïî ñàì³ â³íöÿ ïðèõèëüíè-
êàìè “äèìíî¿” ìóçèêè êëóá “44”
íà ï’ÿòíè÷íîìó êîíöåðò³.

Ïåðåä ïî÷àòêîì âèñòóïó
êîìàíäà ïðåçåíòóâàëà íîâå â³äåî
íà ï³ñíþ “Âêðàé ñòîìëåíèé” ç³
ñâîãî îñòàííüîãî àëüáîìó, ùî
ïîáà÷èâ ñâ³ò íèí³øíüî¿ âåñíè.
Äåõòî ç øàíóâàëüíèê³â “Äèìíî¿
Cóì³ø³” ì³ã âï³çíàòè ñåáå íà åê-
ðàí³, àäæå êë³ï ñòâîðåíî ïåðå-
âàæíî ³ç çàïèñó ìèíóëîð³÷íîãî
êîíöåðòó “ÄÑ” ïðîñòî íåáà íà
ïëîù³ Ëüâà Òîëñòîãî, óëþáëåíî-
ìó ì³ñö³ çóñòð³÷³ êè¿âñüêèõ íå-
ôîðìàë³â. Ìóçèêàíòè îá³öÿëè
ïîêàçàòè äî ê³íöÿ ðîêó ùå äâà
êë³ïè íà êîìïîçèö³¿ ç îñòàííüî-

ãî àëüáîìó: âæå âîñåíè ìàº âè-
éòè íàñòóïíèé — íà ï³ñíþ “Îêå-
àí”.

Êîæíèé âèõ³ä íà ñöåíó Îëåê-
ñàíäðà ×åìåðîâà, Ñåðã³ÿ Ìàðòè-
íîâà, ²ãîðÿ Ãåðæ³íà òà Îëåãà Ôå-
äîñîâà — íà 101% â³äïðàöüîâà-
íå ìóçè÷íå ä³éñòâî, ìàêñèìàëü-
íà â³ääà÷à òà øàëåíèé äðàéâ. Ç
ïåðøèõ àêîðä³â “²íòðî” òà
“Øêîëè” ï³ä ñöåíîþ óòâîðèëà-
ñÿ îäíîð³äíà æèâà ìàñà, ÿêà äîá-
ðîâ³ëüíî ïîòðàïèëà ï³ä òîòàëü-
íèé êîíòðîëü çâóê³â, ùî ëèíó-
ëè ç³ ñöåíè. ßêùî íà ïî÷àòêó
êîíöåðòó ïåðåâàæàëè äðàéâîâ³
ãðàíæîâ³ ã³òàðí³ ðèôè à-ëÿ “Nir-
vana”, òî áëèæ÷å äî ê³íöÿ âè-
ñòóïó àðòèñòè “äîáèâàëè” ñâ³äî-
ì³ñòü ïóáë³êè ïñèõîäåë³÷íèìè
çàïèëàìè, â³äñèëàþ÷è äî ìóçè÷-
íî¿ åñòåòèêè “Pink Floyd” òà
1970-õ.

“Äèìíà Cóì³ø” íå áî¿òüñÿ
åêñïåðèìåíò³â ó ìóçè÷í³é öàðè-
í³. Ñâ³ä÷åííÿì òîãî º çâóêè íå-
çâè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî ¿õ
ìîæíà ïî÷óòè ³ ó çàïèñ³ àëüáî-
ìó “Â êðà¿í³ ³ëþç³é”: ³íä³éñüêèé
ñ³òàð, çàãàäêîâèé â³ðîâåöü, âè-
íàéäåíèé Ñàøêîì ×åìåðîâèì,
òà òåðåìåíâîêñ (îñòàíí³é, äî
ñëîâà, çàâæäè âèêîðèñòîâóþòü
íà êîíöåðòàõ ö³º¿ êîìàíäè).

Àëå îäíîäóìö³â õëîïö³ çíàé-
øëè íå ëèøå çàâäÿêè ìóçèö³.
Ãóðò â³äîìèé ñòðåéò-åéäæ³â-
ñüêîþ ³äåîëîã³ºþ (â³äìîâà â³ä
ì’ÿñà, àëêîãîëþ), à òàêîæ ãëè-
áîêèìè ë³ðè÷íèìè òåêñòàìè,
ÿê³ äèâîâèæíî ïîºäíóþòüñÿ ç
íåñàìîâèòèì ïàíê³âñüêèì äðàé-
âîì, ùî çàðÿäæàº íàâ³òü íàéìå-
ëàíõîë³éí³øèõ ñëóõà÷³â. Íå äèâ-
íî, ùî íà âå÷îð³ êîëîíêè òà ìî-
í³òîðè çäðèãàëèñÿ â³ä çâóê³â òà
ïàäàëè íå ðàç, ëèáîíü, â³ä áî-
æåâ³ëëÿ ïóáë³êè. Ï³ñëÿ çàïëà-
íîâàíèõ ñ³ìíàäöÿòè, ùå äâ³
êîìïîçèö³¿ ìóçèêàíòè ç³ãðàëè
“íà á³ñ” — âîêàë³ñò ãðóïè Ñà-
øà ×åìåðîâ äîñï³âóâàâ òà äî-
ãðàâàâ ¿õ, ëåæà÷è íà ñöåí³, äå
á³ëÿ íüîãî âìîñòèëèñÿ íàéâ³ääà-
í³ø³ ôàíàòè. Íàñòóïíîãî ðàçó
äîëó÷èòèñÿ äî “Äèìíîãî” áî-
æåâ³ëëÿ ìîæíà áóäå íà ôåñòè-
âàë³ “Ãí³çäî”, ùî â³äáóäåòüñÿ ó
Á³ë³é Öåðêâ³

Áîðèñ ÇÎÁ²Í: “Ëèøå â îñòàíí³ 
äåñÿòèë³òòÿ ìè íàáëèçèëèñÿ 
äî ñïðàâæíüîãî ðîçóì³ííÿ Áàõà”
Мин ло о четвер а завер-
шився IV Міжнародний
фестиваль амерної м зи-
и Chamber Music
Session — одне з най ч-
ніших на ад вань про те,
що в Києві навіть літ
онцертний сезон триває.
Під час за риття фестива-
лю про невмир щ м зи-

Йо ана Себастіана Ба-
ха оворив піаніст Борис
Зобін, отрий нині меш-
ає в Ізраїлі, а народився
С мах. Що саме на-

штовхн ло йо о здійснити
справжній піаністичний
подви — ви онати за
один вечір сі прелюдії і
ф и з першо о том
"Добре темперовано о
лавір ", він розповів
"Хрещати ".

— Ùî äëÿ âàñ îçíà÷àº âèêîíàí-
íÿ íîí-ñòîï 24 ïðåëþä³é òà ôóã
Áàõà?

— Ó ïåâíèé ìîìåíò ìîãî æèò-
òÿ ìåí³ çàõîò³ëîñÿ â÷èòè ùîñü
íîâå, àëå ÿ íå ì³ã âèçíà÷èòèñÿ,
ùî ñàìå. Ñïðîáóâàâ îäíå, äðó-
ãå — íå òå. À ÿê óçÿâñÿ çà Áàõà —
îòóò ï³øëî, ³ ùî äàë³, òî êðàùå
é ö³êàâ³øå. Çâ³ñíî, ó øêîë³, ó÷è-
ëèù³, êîíñåðâàòîð³¿ ÿ ãðàâ îêðå-
ì³ ïðåëþä³¿ òà ôóãè. Àëå êîëè
âïåðøå âèêîíàâ ¿õ óñ³ ï³äðÿä, â³ä
ïî÷àòêó äî ê³íöÿ, ò³ëüêè òîä³ çðî-
çóì³â, íàñê³ëüêè âîíè ì³æ ñîáîþ
ïîâ’ÿçàí³. Äëÿ ìåíå òî ñâîºð³ä-

íèé øëÿõ óãîðó, ñõîäæåííÿ. Öå
çàêëàäåíî â ïîðÿäêó òîíàëüíîñ-
òåé — äî, äî-ä³ºç, ðå... Êîæíà íà-
ñòóïíà ïðåëþä³ÿ òà ôóãà í³áè âì³-
ùóº â ñîá³ äîñâ³ä ïîïåðåäíüî¿.

— ×è çíàéîì³ âè ç “åçîòåðè÷íè-
ìè” òðàêòóâàííÿìè ÄÒÊ Áàõà,
ñêàæ³ìî, ÿê “çàêîäîâàíî¿” ó íî-
òàõ Á³áë³¿, ñõîäæåííÿ Õðèñòà íà
Ãîëãîôó? Íàñê³ëüêè âàì áëèçüê³
òàê³ ³äå¿?

— Ñåìàíòèêà, ñèìâîë³êà — öå
çàâæäè ö³êàâî. ß îçíàéîìëåíèé
ç êíèæêîþ Ðîìàíà Áåð÷åíêà “Â
ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî ñìûñëà”, äå
éäåòüñÿ ïðî òðàêòóâàííÿ ïðåëþ-
ä³é ³ ôóã Áàõà Áîëåñëàâîì ßâîð-
ñüêèì — òàì “ðîçøèôðîâàíî” âñ³
áàõ³âñüê³ ìîòèâè. Àëå, ÿê íà ìå-
íå, íå âàðòî ñïðèéìàòè óñå öå
áóêâàëüíî. Âèäàííÿ Áåð÷åíêà —
ëèøå îäèí ç ìîæëèâèõ ïîãëÿä³â,
êîòðèé ùîñü ï³äêàçàâ ìåí³.

— Íà êîãî ç âàøèõ ïîïåðåäíè-
ê³â — òèõ, ùî íàâàæèëèñÿ ç³ãðàòè
ÄÒÊ â³ä ïî÷àòêó ³ äî ê³íöÿ — âè
ð³âíÿëèñÿ?

— Ñâÿòîñëàâ Ð³õòåð ãðàâ äóæå
“îá’ºêòèâíî”, â³äòâîðþâàâ “÷èñ-
òó ìóçèêó”, íàìàãàþ÷èñü çîâñ³ì
ïðèõîâàòè çà íåþ ñâîº ß. Ìåí³
òàêèé ï³äõ³ä íå íàäòî áëèçüêèé.
¥ëåí ¥óëüä — íàâïàêè, íàäòî
“ñóá’ºêòèâíèé”, ó íüîãî íà âñå
âëàñíèé ïîãëÿä. Íà êëàâåñèí³
öèêë ç³ãðàâ ³ çàïèñàâ í³äåðëàí-
äåöü ¥óñòàâ Ëåîí´àðäò. ²ç íåùî-
äàâí³õ çàïèñ³â ìîæíà çãàäàòè âåð-
ñ³þ Äàí³åëÿ Áàðåíáîéìà. Çâ³ñíî,
êîæíèì ³ç íàçâàíèõ âèêîíàâö³â
ìîæíà çàõîïëþâàòèñÿ. Àëå ÿ íå
ìîæó ñêàçàòè, ùî õî÷ îäèí ç íèõ
ìàâ íà ìåíå ðàäèêàëüíèé âïëèâ.

ß íàñàìïåðåä øóêàþ ó Áàõà ùîñü
ñâîº, íàìàãàþñÿ çà äîïîìîãîþ
éîãî ìóçèêè ñêàçàòè òå, ÷îãî äî-
ñ³ íå áóëî ñêàçàíî.

— Ùî íàéñêëàäí³øå ó âèêîíàí-
í³ Áàõà ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí?

— Íàéñêëàäí³øå — íå âòðàòè-
òè êîíöåíòðàö³¿. Ç³ãðàòè êîæíó ç
ïðåëþä³é ³ ôóã îêðåìî íå ñòàíî-
âèòü äëÿ ìåíå æîäíî¿ ïðîáëåìè.
Ïðîòå êîëè âîíè éäóòü îäíà çà
îäíîþ, òî íàêîïè÷óºòüñÿ ðîçó-
ìîâà âòîìà. Âàæêî âñå öå óòðè-
ìóâàòè â ãîëîâ³, íå âòðà÷àþ÷è

êîíòðîëþ íàä ðóêàìè. Îñü çàðàç,
ï³ñëÿ êîíöåðòó, ÿ íàâ³òü ïîäó-
ìàâ, ùî, ìîæëèâî, âñå-òàêè âàð-
òî ãðàòè íå íà ïàì’ÿòü, à ïî íî-
òàõ. Òàê ÷åñí³øå ïåðåä êîìïîçè-
òîðîì.

— Çà ÷èºþ ðåäàêö³ºþ ãðàºòå?
— Ãðàþ óðòåêñò, áåç æîäíî¿ ðå-

äàêö³¿. Ó äèòèíñòâ³ ìåíå, ÿê ³ áà-
ãàòüîõ ³íøèõ ï³àí³ñò³â, â÷èëè âè-
êîíóâàòè ÄÒÊ ó ðåäàêö³¿ Áðóíî
Ìóäæåëë³í³. Íèí³ ââàæàþ, ùî
Ìóäæåëë³í³ — öå çëî. Â³í óñå
“ðîçæóâàâ”. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ñà-

ìîòóæêè ðîç³áðàòèñÿ â îñîáëè-
âîñòÿõ ñòèëþ, ï³àí³ñò îäðàçó ä³ñ-
òàº ãîòîâ³ âêàç³âêè — ÿê ³ ùî ãðà-
òè. Ìóäæåëë³í³ æèâ íà çëàì³
Õ²Õ — ÕÕ ñòîë³òü, êîëè íå íàä-
òî äîáðå ðîçóì³ëè Áàõà ³ ïåðåâà-
æàëî ðîìàíòè÷íå òðàêòóâàííÿ
éîãî ìóçèêè. Çäàºòüñÿ, ëèøå â
îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ìè íàáëèçè-
ëèñÿ äî ñïðàâæíüîãî ðîçóì³ííÿ
Áàõà.

— Ñê³ëüêè ðàç³â âè âñòèãëè
“ïðîá³ãòè” áàõ³âñüêèé ìàðàôîí?

— Ó Êèºâ³ — âòðåòº. Ïåðøèé
êîíöåðò â³äáóâñÿ ó êâ³òí³ öüîãî
ðîêó â êîíñåðâàòîð³¿ ì³ñòà Ðåõî-
âîò, äå ÿ âèêëàäàþ. Öå áóâ “äî-
äàòêîâèé” êîíöåðò ùîð³÷íîãî
àáîíåìåíòà, áî íàñïðàâä³ ÿ äî
îñòàííüîãî íå áóâ âïåâíåíèé, ùî
âñòèãíó âñå äîâ÷èòè. Äðóãèé êîí-
öåðò òàêîæ â³äáóâñÿ â ²çðà¿ë³, àëå
â ³íøîìó ì³ñò³.

— Ïðîäîâæóâàòè ïëàíóºòå?
— Äóæå õî÷åòüñÿ. Àëå ìîæëè-

â³ñòü òàêà áóâàº óêðàé ð³äêî. Êî-
ëè ÷óþòü: Áàõ, ïðåëþä³¿ ³ ôóãè,
äâ³ ãîäèíè — öå ëÿêàº. Êàæóòü,
ç³ãðàéòå ë³ïøå Øîïåíà. Â ñåðï-
í³ ïëàíóþ çàïèñàòè öþ áàõ³âñüêó
ïðîãðàìó. Êîëè çàê³í÷ó, îäðàçó
â³çüìóñÿ çà äðóãèé òîì “Äîáðå
òåìïåðîâàíîãî êëàâ³ðó”.

— Òîáòî, íà íàñòóïíîìó ôåñòè-
âàë³ Chamber Music Session ìè ïî-
÷óºìî äðóãèé òîì?

— ßêùî ìåíå çàïðîñÿòü, òî ç³-
ãðàþ ³ç çàäîâîëåííÿì. Ãàäàþ, çà
ð³ê â³í óæå áóäå ãîòîâèé

Розмовляла Інна ПИСАРСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”

Во аліст рт "Димна С міш" Саша Чемеров віддавався м зиці та п бліці
на всі сто відсот ів

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Літню тиш в м зичном житті Києва пожвавлюють хі-
ба що фестивалі та поодино і онцерти, та й ті нерід-
о виносять ор анізатори за межі міста. Том справж-
нім подар н ом для иян видався онцерт рт "Дим-
на С міш". Дол читися до божевілля, отре влашт ва-
ла ця альтернативна ро -четвір а мин лої п’ятниці
столичном л бі "44", ризи н в ореспондент "Хре-
щати а".

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”

Ô
îò
î 
Î
ëå
ñ³ 

Í
À
É
Ä
Þ
Ê



1144 РРІІЗЗННЕЕ Хрещатик  8 липня 2008

ОВНИ, аби не с омпромет вати себе, дбайте про позитивний мі ро-
лімат на роботі. Нині вас середині вир є в л ан, йо о “виверження”
може спрово вати онфлі ти з оле ами. ТЕЛЬЦІ, реп тація на воло-
синці, поводьтеся ідно. Нині ви схильні ви абл ч ватися, за що оточен-
ня підніме на сміх. БЛИЗНЯТА, метаючись між домашніми та сл жбо-
вими проблемами, збері айте спо ій, тримайте себе в залізних р ави-
цях. Пристосов йтеся до обставин, не виявляйте ініціативи, бо ваше
пра нення б ти поперед всіх обернеться не араздами. РАКИ, ваші ни-
нішні заземлені інтереси йд ть розріз з витонченою філософією б ття.
Її маєте сповід вати для власно о добра, тож ні о о не “навантаж йте”
повчаннями та рити ою — від то о всім б де більше ористі. ЛЕВИ,
облиште еґоїстично вима ати для себе привілеїв долі. Ви прив’язані
до обставин, отож смиренно оріться їм, б дете ви раші. ДІВИ, пиль-
н йте на всі сто. Ви в центрі ва и, один необачний ро на шлях спів-
праці — і ар’єрний потя піде під іс... ТЕРЕЗИ, перетворившися з во-
ла на цапа-відб вайла, не б нт йте, тя ніть лям . Та нині треба, все
з одом зарах ється на ористь ар’єрно о зростання. СКОРПІОНИ, ви
відчаї через бра взаємно о охання?.. Не платіть анало ічною моне-

тою, а під лючіть своє розбите серце до любовно о “ енератора”.
СТРІЛЬЦІ, ви під авторитарним тис ом ерівництва, том , аби збере -
ти посадов реп тацію, не впадайте відчай, а пле айте імідж фахівця
висо о о лас . Тр діться добросовісно, щоб до вас не пред’являли пре-
тензій за непрофесіонально ви онані завдання. КОЗОРОГИ, день не-
сприятливий для серйозних домовленостей, ладання од. Не че ай-
те ні від о о порад, ті оре-м дреці фонтан ють еґоїзмом і лише зіб’ють
вас із правильно о шлях . С перни ів не драт йте, бо в тихом болоті
може дідь о сидіти. ВОДОЛІЇ, ви під пресин ом обставин, беріть ер-
мо бажань до власних р і повільно спрямов йте життєвий орабель
т ди, ди на аз є вн трішній олос. РИБИ, ви самі собі пан і джерело
натхнення, а інтереси та вимо и оточення — то армічний віз, до я о о
впря атися протипо азано, тож делі атно хиляйтеся... Нехай не сим -
люють, а самі тя н ть вантаж, визначений осмосом

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ïñîé Êîðîëåíêî âëàøòóº âëàñíó 
êè¿âñüêó ïðåì’ºðó
Ëóíàòèìóòü ðàäÿíñüê³ ï³ñí³ òà ïîåç³ÿ Ñð³áíîãî ñòîë³òòÿ ìîâîþ ³äèø, 
ôðàíöóçüêîþ òà àíãë³éñüêîþ

Ïñîé Êîðîëåíêî º ñâîºð³äíèì êóëüòóð-
íèì ÿâèùåì, à íå ïðîñòî àâòîðîì òà âè-
êîíàâöåì ï³ñåíü, ïåðôîìàí³ñòîì, ô³ëîëî-
ãîì ³ êðèòèêîì. Â³í ïðàöþº îãëÿäà÷åì
“Íåçàâèñèìîé ãàçåòû” ³ ïîðòàëó “Ðóññêèé
ìèð”, ó ìèíóëîìó — ðåäàêòîð â³ää³ëó êóëü-
òóðè æóðíàëó “Îãîí¸ê”, ÷àñòèé ã³ñòü ïå-
ðåäà÷³ “Ïåðâàÿ ýêñïåäèöèÿ” ³ ôåñòèâàë³â
Êëåçìåðñüêî¿ ìóçèêè â Êèºâ³. Ñàì ñåáå
Ïàâëî Åäóàðäîâè÷ Ë³îí (ñïðàâæíº ³ì’ÿ
Ïñîÿ Êîðîëåíêà) íàçèâàº “ìîëîä³æíèì
ô³ëîëîãîì, àêèíîì, áîä³ñèíãåðîì òà ñó-
÷àñíèì ñêîìîðîõîì”. Â³í ñòâîðèâ îñîáëè-
âèé æàíð ï³ñåííîãî óÿâëåííÿ, ùî ïîºäíóº
ð³çí³ ñòèë³,— ºâðåéñüêèé êëåçìåð, ôðàí-
öóçüêèé øàíñîí, ðàäÿíñüêó åñòðàäó, áàð-
ä³âñüêó ï³ñíþ, ðîê-ìóçèêó, ðåï ³ êàáàðå.
Ìîñêâè÷ êîíöåðòóº ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, äå
çíàõîäèòü ³íòåëåêòóàëüíó ïóáë³êó, ÿêà
çäàòíà â³äãóêíóòèñÿ íà éîãî ô³ëîñîôñüê³
ïîñèëè. Âîñòàííº Ïñîé Êîðîëåíêî âèñòó-
ïàâ ó Êèºâ³ íà Êëåçôåñò³ òðè ðîêè òîìó,
à ó ÷åòâåð ïðåäñòàâèòü ïðîãðàìó POWERÜ
& ÏÎÉNT.

Ïîºäíóâàòèìå ðåïåðòóàð îñòàíí³õ ðîê³â
òà åëåìåíòè ³íøèõ âëàñíèõ ïðîãðàì. Ðà-
çîì ³ç ïåòåðáóðçüêîþ ï³àí³ñòêîþ òà êîì-

ïîçèòîðîì Îëåíîþ Àëåíêîâîþ, ÿêà, äî
ñëîâà, âïåðøå âèñòóïàòèìå â Óêðà¿í³, â³í
âèêîíàº ï³ñí³ ç ô³ëîñîôñüêîãî êàáàðå, ÿêå
âèõîäèëî íà DVD+CD, “Ðóññêîå áîãàò-
ñòâî”. Öå ï³ñåíí³ ïåðåðîáêè ïîåç³é Ð³ëü-
êå, Ãåòå, Îñèïà Ìàíäåëüøòàìà, Ñàø³ ×îð-
íîãî, Ñåðã³ÿ ªñºåí³íà, Âàëåð³ÿ Áðþñîâà,
²ãîðÿ Ñåâåðÿí³íà ³ áàãàòüîõ ³íøèõ. Ó ìó-
çè÷íîãî ïðîåêòó “Ðóññêîå áîãàòñòâî” º
ï³äçàãîëîâîê — “Ïåñíè íà ñòèõè ïîýòîâ
Ñåðåáðÿíîãî âåêà”, õî÷à â àëüáîì³ â³ðø³
íå ò³ëüêè ö³º¿ åïîõè, à é â³äîì³ òâîðè ó ðà-
äèêàëüíî íîâ³é ³íòåðïðåòàö³¿. Îñü ùî êà-
æå ñàì Ïñîé Êîðîëåíêî ïðî öþ ïðîãðà-
ìó: “Öå íàø³ ðîçäóìè ïðî òå, ùî ñêëàäà-
ëî ðàä³ñòü ³ ñòðàæäàííÿ ëþäåé åïîõè ñèì-
âîë³çìó, åïîõè ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüêèõ
çáîð³â, ëþäåé, ÿê³ äóìàëè ïðî ì³ñòèêó, ïðî
òåóðã³þ, ïðî æðåöòâî â ìèñòåöòâ³. Áàãàòî
ùî ç öüîãî áóëî çíåö³íåíå, çàáóòå, à ïî-
ò³ì íåñïîä³âàíî âèíèê íîâèé êóëüò òàêèõ
ðå÷åé — ³íîä³ ïîñï³øíèé, òàêèé, ùî ÷à-
ñîì äóæå ïåðåõîäèòü â åêñòàç, â ÿêóñü
ñìóòíó òðàíñöåíäåíö³þ. ² òåïåð ìè õî÷å-
ìî çðîçóì³òè, ÿê â³äîêðåìèòè ÷èñòèé ì³ñ-
òè÷íèé äîñâ³ä â³ä âñ³ëÿêîãî íåäáàëüñòâà.
Âñå öå ìîæå ïðîçâó÷àòè ÿê ùîñü äóæå òà-

êå ñêëàäíå, àëå íàñïðàâä³ òî âåñåëå êàáà-
ðå. Éîãî ìîæóòü ñëóõàòè âñ³, áóäü-ÿê³ ëþ-
äè áóäü-ÿêî¿ ïðàö³, íàâ³òü á³çíåñìåíè”.

Ó äðóãîìó â³ää³ëåíí³ êîíöåðòó, ñèìâî-
ë³÷íî íàçâàíîìó “Àôòåðïàò³”, Ïñîé Êîðî-
ëåíêî âèêîíàº ï³ñí³ ð³çíèõ ðîê³â ç ïîïå-
ðåäí³õ âëàñíèõ ïðîãðàì. Ëóíàòèìóòü êîì-
ïîçèö³¿ ç “Ç ÷îãî ïî÷èíàºòüñÿ Áàòüê³âùè-
íà” — ðàäÿíñüê³ ï³ñí³ ìîâîþ ³äèø, ôðàí-
öóçüê³ â ïåðåêëàä³ Ê³ðè Ñàïãèð ç³ ñï³ëü-

íîãî CD Ïñîÿ Êîðîëåíêà ç Äåí³ºëîì Êà-
íîì “Óíòåðíàö³îíàë”, ç ðåï-êàáàðå “Òðå-
òÿ Ì³ùàíñüêà” — æèâîãî ñàóíäòðåêó äî
îäíîéìåííîãî ÷îðíî-á³ëîãî í³ìîãî ô³ëü-
ìó Àáðàìà Ðîîìà, â³äîìîãî òàêîæ çà íà-
çâàìè Bed And Sofa ³ “Ëþáîâ óòðüîõ”, ñòà-
ð³ õ³òè íà çàìîâëåííÿ ³ ïðåì’ºðè íîâèõ ï³-
ñåíü.

Êîíöåðò â³äáóäåòüñÿ ó ÷åòâåð, 10 ëèïíÿ,
ó êëóá³ Xlib. Ïî÷àòîê î 20.00

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

10 червня л бі Xlib відб деться иївсь а прем'єра м зично-віз аль-
но о абаре відомо о мос овсь о о поета-шансоньє Псоя Королен а
POWERЬ & ПОЙNT. Після дов ої перерви він дасть давноочі ваний
онцерт столиці на запрошення Київсь о о Медіа Холдин . Кон-
церт онцепт ально о ви онавця є чер овою льт роло ічною а цією
холдин , я ий останнім часом пожвавлює льт рне життя столиці,
роз лядаючи арт-сфер я зон своєї а тивної інтервенції.
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Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 8 ëèïíÿ
День наповнений не зовсім приємними сюрпризами.
Налашт йтеся на хвилю добра та армонії. Відч ття,
що тисн ть і обмеж ють діях,— це ілюзія. Д ша
вільна й не залежить від ч жо о вплив . Насправді
протидія примарним перепонам є боротьбою із самим
собою. Не п с айте в астральний простір злих д мо ,
бо б дете по арані. Пліт ючи, ос дж ючи, перемива-
ючи ч жі істоч и, ви втрачаєте Бож бла одать.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Солом’янсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�ли-

�ає� М	рашова� Андрія� Юрійовича� в� я�ості

відповідача� в� с	дове� засідання�по�цивільній

справі�за�позовом�ХОНДА�МОТОР�СО�ЛТД�до

М	рашова�А.Ю.,�ДДІВ�Міністерства�освіти�і�на-

	�и,�ТОВ�ІОК�“Пілот”�про�достро�ове�припинен-

ня�дій�свідоцтва�У�раїни�на�зна��для�товарів�та

посл	+�й�повідомляє,�що�сл	хання�справи�при-

значено�на�14.07.2008�ро�	�на�17.00.

Яв�а�обов’яз�ова.�У�разі�неяв�и�справа�б	-

де�роз+лян	та�	�ваш	�відс	тність.

С	ддя�Калінічен�о�О.Б.

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“ВЕРКОН”

повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�альних

зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�26�серпня�2008�ро��

за�адресою:�03062,�м.�Київ,�проспе�т�Перемо�и,�67,

в а�товом��залі�АПК�№�3�о�10.00.

Порядо��денний:�

1. Про�збільшення�розмір	�стат	тно+о��апітал	�Товариства�на�с	м	�інде�сації

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

2. Про�вип	с��а�цій�Товариства�шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій

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

вартості.

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

Інформація�з�ідно�зі�ст.�40�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”

а) мотиви,�спосіб�та�мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал�:

Мотиви� збільшення� розмір	� стат	тно+о� �апітал	�—� з�метою� приведення

йо+о� 	� відповідність� з� вартістю�майна� Товариства.� Збільшення� розмір	

стат	тно+о��апітал	�Товариства�здійснюється�за�рах	но��інде�сації�основних

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

Розмір�збільшення�стат	тно+о��апітал	�с�ладає�29�574�735�(двадцять�дев’ять

мільйонів�п’ятсот�сімдесят�чотири�тисячі�сімсот�тридцять�п’ять)�+рн�00��оп.

Кіль�ість� а�цій,� на� я�і� розподілений� стат	тний� �апітал,� залишається

незмінною,�3�113�130�(три�мільйони�сто�тринадцять�тисяч�сто�тридцять)�шт	�.

Номінальна�вартість�однієї�а�ції�змінюється�з�8�(восьми)�+рн�00��оп.�на�17

(сімнадцять)�+рн�50��оп.

б) прое�т�змін�до�Стат�т�,�пов’язаних�зі�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

П	н�т�6.1.�Стат	т	�ви�ласти�	�наст	пній�реда�ції:

“Стат	тний� �апітал� Товариства� становить� 54� 479� 775� (п’ятдесят� чотири

мільйони�чотириста�сімдесят�дев’ять�тисяч�сімсот�сімдесят�п’ять)�+рн�00��оп.”

П�н�т�6.2.�Стат�т��ви�ласти���наст�пній�реда�ції:

“Стат	тний��апітал�Товариства�поділений�на�3�113�130�(три�мільйони�сто

тринадцять� тисяч� сто� тридцять)�шт	�� простих� іменних� а�цій� номінальною

вартістю�17�(сімнадцять)�+рн�50��оп.��ожна”.

в) відомості�про�нов��номінальн��вартість�а�цій:

Номінальна�вартість�однієї�а�ції�становить�17�(сімнадцять)�+рн�50��оп.

�)�права�а�ціонерів�при�збільшенні�стат�тно�о��апітал�:

Права� а�ціонерів� при� збільшенні� стат	тно+о� �апітал	� не� змінюються.

А�ціонери�Товариства�мають�право�здійснити�обмін�сертифі�атів�а�цій�старої

номінальної�вартості�на�сертифі�ати�а�цій�нової�номінальної�вартості.�Термін

обмін	�сертифі�атів�а�цій�старої�номінальної�вартості�на�сертифі�ати�а�цій

нової�номінальної�вартості�необмежений.

д)� порядо�� відш�од�вання� власни�ам� а�цій� збит�ів,� пов’язаних� зі

збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

Збит�и,�пов’язані�зі�збільшенням�стат	тно+о��апітал	,�не�передбачаються.

У�разі�до�	ментально�підтвердженої�наявності�збит�ів�вони�відш�одов	ються

відповідно�до�вимо+�чинно+о�за�онодавства�У�раїни.

Реєстрація� 	часни�ів� позачер+ових� за+альних� зборів� а�ціонерів� б	де

здійснюватися�з�9.00�до�9.50�	�день�за+альних�зборів�за�місцем�їх�проведення.

Для�	часті�	�позачер+ових�за+альних�зборах�а�ціонери�повинні�мати�при

собі� до�	мент,�що� посвідч	є� особ	� (паспорт),� представни�и� а�ціонерів� -

довіреність,�засвідчен	�	�встановленом	�поряд�	,�та�до�	мент,�що�посвідч	є

особ	�(паспорт).

Дире�ція�ВАТ�“ВЕРКОН”

Інформація

Фонд��приватизації��ом�нально�о�майна

Печерсь�о�о�район��м.�Києва

Про� о�олошення� �он��рс�� з� відбор�� с�б’є�тів� оціночної

діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�для�проведення�незалежної�оцін�и

об’є�тів,�що�належать�до��ом�нальної� власності� територіальної

�ромади� Печерсь�о�о� район�� м.� Києва� з� метою� приватизації

шляхом�ви��п��орендарями�нежилих�приміщень�за�адресами:

1. в	л.�Панаса�Мирно+о,�3,�літ.�“А”�площею�93,0��в.�м,�підвал;

2. Кловсь�ий�	звіз,�3,�літ.�“А”�площею�69,5��в.�м,�підвал;

3. пров	л.�М	зейний,�8,�літ.�“Б”�площею�51,0��в.�м,�підвал;

4. пров	л.�Мар’янен�а,�13,�літ.�“А”�площею�142,8��в.�м,�н/підвал;

5. в	л.�Орли�а�Пилипа,�24/1,�літ.�“А”�площею�74,9��в.�м,�підвал;

6. в	л.�Січнево+о�повстання,�3,�літ.�“А”�площею�242,7��в.�м,�підвал;

7. б	льв.�Ліхачова,�8,�літ.�“А”�площею�164,9��в.�м,�підвал;

8. в	л.�Рибальсь�а,�7,�літ.�“А”�площею�122,1��в.�м,�підвал;

9. в	л.�Інстит	тсь�а/Шов�овична,17/5-19,�літ.”Д”�площею�42,1��в.�м,�підвал;

10. Печерсь�ий�	звіз,�19,�літ.�“А”�площею�51,2��в.�м,�підвал;

11. Печерсь�ий�	звіз,�19,�літ.�“А”�площею�28,4��в.�м,�підвал;

12. в	л.�Г	совсь�о+о,�1,�літ.�“А”�площею�62,3��в.�м,�І�поверх;

13. Кловсь�ий�	звіз,�13,�літ.�“А”�площею�26,3��в.�м,�підвал;

Кон�	рсний� відбір� с	б’є�тів� оціночної� діяльності� б	де� здійснюватися

відповідно�до�Положення�про��он�	рсний�відбір�с	б’є�тів�оціночної�діяльності,

затверджено+о�на�азом�Фонд	�державно+о�майна�У�раїни�25.11.2003р.�№2100

і�зареєстровано+о�	�Міністерстві�юстиції�У�раїни�19.12.2003р.�за�№1194/8515.

До�	часті�в��он�	рсі�мож	ть�б	ти�доп	щені�с	б’є�ти�оціночної�діяльності,

я�і� діють� на� підставі� сертифі�атів� с	б’є�тів� оціночної� діяльності,� виданих

відповідно�до�За�он	�У�раїни�“Про�оцін�	�майна,�майнових�прав�та�професійн	

оціночн	�діяльність�в�У�раїні”.

Учасни�ам��он�	рс	�потрібно�подати�до�Фонд	�приватизації��ом	нально+о

майна�Печерсь�о+о�район	�м.�Києва��он�	рсн	�до�	ментацію,�я�а�с�ладається

з��он�	рсної�пропозиції�та�підтвердних�до�	ментів.

До�підтвердних�до��ментів�належать:�

� заява�на�	часть�	��он�	рсі�за�встановленою�формою;�

� �опія�	становчо+о�до�	мента�претендента;

� �опії��валіфі�аційних�до�	ментів�оцінювачів,�я�і�працюють�	�штатном	�с�ладі,

та�я�их�б	де�зал	чено�до�проведення�оцін�и�та�підписання�звіт	�про�оцін�	

майна;�

� письмові�з+оди�оцінювачів,�я�их�б	де�додат�ово�зал	чено�претендентом�до

проведення� робіт� з� оцін�и�майна� та� підписання� звіт	� про� оцін�	�майна,

завірені�їхніми�особистими�підписами;

� �опія� сертифі�ата� с	б’є�та� оціночної� діяльності,� видано+о� претендент	

Фондом�державно+о�майна�У�раїни;

� інформація� про� претендента� (до�	мент,� я�ий� містить� відомості� про

претендента�щодо�йо+о�досвід	�роботи,��валіфі�ації�та�особисто+о�досвід	

роботи� оцінювачів,� я�і� працюють� 	� йо+о�штатном	� с�ладі� та� додат�ово

зал	чаються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,�	�том	�числі�подібно+о�майна

тощо).

Кон��рсна� пропозиція� претендента� подається� �� запечатаном�

�онверті�і�має�містити:

� пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт;

� �аль�	ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт;�

� термін	�ви�онання�робіт.

На� �онверті� необхідно� зробити� відміт��:� “На� �он�	рс� з� відбор	� с	б’є�тів

оціночної�діяльності”.

Пропозиції�щодо�	мов�термін	�ви�онання�робіт�необхідно�зазначити�в�єдиній

одиниці�вимір	�-��алендарних�днях.

Фонд�приватизації��ом	нально+о�майна�Печерсь�о+о�район	�м.�Києва�б	де

роз+лядати�лише�та�і�пропозиції�	часни�ів��он�	рс	,�в�я�их�термін�ви�онання

робіт�—�не�більше�7��алендарних�днів.

Кон�	рсн	�до�	ментацію�слід�подавати�до�Фонд	�приватизації��ом	нально+о

майна�Печерсь�о+о�район	�м.�Києва�(в	л.�С	ворова,�15,��імн.�400)�до�18.00

17.07.2008�р.

Кон�	рс�відб	деться�	�Фонді�приватизації��ом	нально+о�майна�Печерсь�о+о

район	�м.�Києва�23.07.2008р.�о�10.00.

Телефон�для�довідо��280-57-90.

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� Коваля� Оле+а

Володимировича� в� я�ості� відповідача� по� цивільній� справі�№ 2-2513/08� за

позовом�АКБ�“У�рсоцбан�”�до�Коваля�Оле+а�Володимировича,�сл	хання�я�ої

відб	деться� о� 15.00� 11� липня� 2008� ро�	� в� залі�№�5� с	дово+о� засідання� в

приміщенні�с	д	�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�14-А.�У�разі

неяв�и�справа�роз+лядатиметься�за�йо+о�відс	тності.�С	ддя�—�Маз	ри��О.Ф.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�в�с	дове�засідання�на�9�липня�2008�ро�	

о�16.00�в�я�ості�відповідача�Попова�Віталія�Михайловича�по�цивільній�справі�за�позовом�Бачинсь�ої

Олени�Геор+іївни�про�позбавлення�бать�івсь�их�прав.

В� разі� неяв�и� справа� б	де� роз+лян	та� на� підставі� наявних� до�	ментів.� С	дове� засідання

відб	деться� в� приміщенні� Оболонсь�о+о� районно+о� с	д	� м.� Києва� за� адресою:� Київ,

в	л. Тимошен�а,�б.�2-Є,��аб.�19,�під�+олов	ванням�с	дді�Тищ	��М.Ф.

С	ддя�Тищ	��М.Ф.

Втрачений�диплом�про�за�інчення�Київсь�о+о�інженерно-

б	дівельно+о�інстит	т	�Д-І�№318878, виданий�на�ім’я�Яцен�а

Оле�сія�Михайловича�30.06.1979�р., вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате+орія�3, серія

А, № 116710�на�ім’я�Котен�а�Юрія�Валентиновича

вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате+орія�2, серія

А, № 211694� на� ім’я� На+орно+о� Ми�оли

Омеляновича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�дитини, я�а�постраждала�від�наслід�ів

аварії�на�ЧАЕС,�серія�Д, № 339148�на�ім’я�Гри+ораш

Дениса�Ма�симовича�вважати�недійсним.

А�ціонерне�товариство�за�рито�о�тип��“Ма�азин�№�1055”�

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

я�і�призначено�на�30�вересня�2008�ро���о�10.00�за�адресою:�

03115,�м.�Київ,�в�л.�Генерала�Вітр��а,�13/2.

Порядо��денний:

1. Звіт�Правління�про�рез	льтати�фінансово-+осподарсь�ої�діяльності�А�ціонерно+о�товариства

за�рито+о�тип	�“Ма+азин�№�1055”�за�2005-2007�ро�и.

2. Звіт�ревізійної��омісії�товариства�за�рито+о�тип	�“Ма+азин�№�1055”�за�2005-2007�ро�и.

3. Затвердження� річних� звітів� та� балансів� А�ціонерно+о� товариства� за�рито+о� тип	� “Ма+азин

№ 1055”�за�2005-2007ро�и.

4. Затвердження� поряд�	� розподіл	� приб	т�	� або� визначення� поряд�	� по�риття� збит�ів

А�ціонерно+о�товариства�за�рито+о�тип	�“Ма+азин�№�1055”�за�2005-2007�ро�и.

5. Про�продаж�(реалізацію)�майна�А�ціонерно+о�товариства�за�рито+о�тип	�“Ма+азин�№�1055”.

6. Затвердження�Стат	т	�А�ціонерно+о�товариства�за�рито+о�тип	� “Ма+азин�№�1055”�в�новій

реда�ції.

7. Вибори�ор+анів�	правління�та��онтролю�А�ціонерно+о�товариства�за�рито+о�тип	�“Ма+азин

№�1055”.

8. Різне.

Реєстрація�	часни�ів�зборів�проводиться�за�місцем�проведення�За+альних�зборів.�Почато�

реєстрації�о�9.00,�за�інчення�реєстрації�об�9.45.

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

А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип��“Ма�азин�№�1055”�за�2007�рі�

(тис.��рн)

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Звітний Попередній

Усьо+о�а�тивів 213,1 232,3

Основні�засоби 192,3 203,5

Дов+остро�ові�фінансові�інвестиції 20,8 28,8

Запаси 10,4 18,0

С	марна�дебіторсь�а�забор+ованість 5,3 11,8

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 3,5 1,1

Нерозподілений�приб	то� 5,8 11,8

Власний��апітал - -

Стат	тний��апітал 35,1 35,1

Дов+остро�ові�зобов�’язання 190,0 35,0

Поточні�зобов’язання 3,1 2,6

Чистий�приб	то��(збито�) (6,0) -

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

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

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

протя+ом�період	

- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період	�(осіб) 4 5

В�о+олошенні�в�+азеті�“Хрещати�”�від�04.07.2008�за�№�116�(3332)�слід

читати:

“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�16�липня�2008�ро�	�о�17.00”�(далі

по�те�ст	).

Головне��правління�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(КМДА)�запрош�є�на�робот��талановитих�і

перспе�тивних�співробітни�ів�на�посади��оловних�і�провідних�спеціалістів.

Основні��ритерії�при�прийнятті��андидата�на�робот�:�

-��омпетентність,�відповідальність,��ом	ні�абельність,�ініціативність,�вміння�працювати�в��оманді;

-�вища�освіта�е�ономічно+о�чи�юридично+о�спрям	вання.

Детальна�інформація�за�телефонами:�+380(44)�223-31-93,�+380(44)�270-51-44.�

Резюме� с� власними� даними� надсилати� на� еле�тронн	� адрес	� finaudit@ua.fm� чи�фа�сом�

+380(44)�270-51-48.�

Адреса:�01601,�м.�Київ-601,�в	л.�Трьохсвятительсь�а,�4-Б,�3�поверх.

Реми+а�Сер+ій�Віталійович,�02.05.1963�ро�	

народження,� зареєстрований� за� адресою:

м. Київ,�в	л.�Симирен�а,�б	д.�29,��в.�91.�ви�ли-

�ається�до�Святошинсь�о�о�районно�о�с�д�

м.� Києва я�� відповідач� 	� цивільній� справі�

№�2-1288-1/08� за� позовом�Удачина�Артема

Альбертовича�до�Реми+и�Сер+ія�Віталійовича

про�стя+нення�забор+ованості�за�розпис�ою.

С	дове�засідання�відб	деться�08�липня�2008

р.�о�17.30�в�приміщенні�с	д	�за�адресою:�м.

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

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

�и�	�с	дове�засідання�відповідача�справ	�б	де

вирішено� на� підставі� наявних� 	� ній� даних� чи

по�азів.

С	ддя�Ул’яновсь�а�О.В.

Литвина�Володимира�Васильовича,�1983�ро�	�на-

родження,� зареєстровано+о� за� адресою:� м.� Київ,

в	л. Б	даріна,�б	д.�7,� �в.�59,� ви�ли�ають�до�Свято-

шинсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва я��відповіда-

ча�	�цивільній�справі�№ 2-1484-1/08�за�позовом�Лит-

вина�Оле�сія�Володимировича�до�Литвина�Володи-

мира�Васильовича,� третя�особа:�ВГП� та� ІС�Свято-

шинсь�о+о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�про�визнан-

ня�особи�та�ою,�що�втратила�право��орист	вання�жи-

лим�приміщенням,�та�зняття�з�реєстраційно+о�облі�	.

С	дове� засідання�відб	деться�17�липня�2008 р.

о 9.45�в�приміщенні�с	д	�за�адресою:�м.�Київ,�в	л. Жи-

лянсь�а,�142,��аб.�6.�У�разі�неяв�и�та�неповідомлення

с	д	�про�причини�неяв�и�	�с	дове�засідання�відповіда-

ча�справ	�б	де�вирішено�на�підставі�наявних�	�ній�да-

них�чи�до�азів.

С	ддя�Ул’яновсь�а�О.В.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Гапонен�а�І+оря�Арсеновича�	�я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-2812/08

за�позовом�Колесні�ової�Аделіни�Андріївни�до

Гапонен�а� І+оря�Арсеновича,� Головні�Андрія

Гри+оровича,�К	рилова�Сер+ія�Анатолійовича

про�відш�од	вання�матеріальної� і�моральної

ш�оди�	�с	дове�засідання�на�17.07.2008р.�о

14.30.

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

2-Є,��аб.�18,�с	ддя�Борисова�О.В.

У�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с	д	�про

причини�неяв�и�в�с	дове�засідання�справа�б	-

де�роз+лян	та�за�вашої�відс	тності�за�наявни-

ми� 	� справі� до�азами� відповідно� до� ст. 169

ЦПК�У�раїни.

С	ддя�О.В.�Борисова.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє�Литвин�Ганн	�Сер+іївн	,�що�по�справі

за�позовом�Литвин�Оле+а�Івановича�до�неї�про

розірвання�шлюб	� винесено� заочне�рішення

26 березня�2008�ро�	�с	ддею�Л.М. Л	�’янен�о

за� адресою:� м.� Київ,� в	л.� Я. Коласа,� 27-а,

зал № 1,�я�им�шлюб�розірвано.

С	ддя�Л	�’янен�о�Л.М.

Дніпровсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

повідомляє� 3-ю� особ	,� що� не� заявляє� са-

мостійних�вимо+�на�предмет�спор	,�на�стороні

відповідача�ТОВ� “Марс-1”,�місцезнаходження

я�о+о:�м.�Київ,�в	л.�Ма+ніто+орсь�а,�1,��.�42,�про

те,�що�роз+ляд�справи�за�позовом�По�ровсь�ої

Тетяни�Оле+івни� до� По�ровсь�ої� Оль+и�Ми-

хайлівни,�3-тя�особа�—�ТОВ�“Марс-1”,�про�пе-

редач	�права�вимо+и,�призначено�до�с	дово+о

роз+ляд	�на�07.08.08�р.�на�12.00�в�приміщенні

Дніпровсь�о+о�районно+о�с	д	�м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в	л.�Сер+ієн�а,�3,��аб.�37.

Просимо�направити�в�с	дове�засідання�пред-

ставни�а�за�довіреністю.

С	ддя�Т.І.�Горбань.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,� що� 22.07.2008� ро�	� о� 14.30

відб	деться� роз+ляд� цивільної� справи� за

позовом�Глінчен�о� (Проро�)�Я.А.�до�Шабліна

С.В.,�третя�особа�ВГІРФО�Солом’янсь�о+о�РУГУ

МВС� У�раїни� про� 	с	нення� переш�од� 	

здійснені�права�власності.

Роз+ляд�справи�відб	деться�за�адресою:�м.

Київ,�в	л.�Ш	това,�1,��.�16,�під�+олов	ванням

с	дді�Ма�	хи�А.А.

У�с	дове�засідання�ви�ли�ається�відповідач

Шаблін�Сер+ій�Володимирович:�м.�Києва,�б	л. І.

Лепсе,�21,��в.�52.

В�разі�вашої�неяв�и�справ	�б	де�роз+лян	то

без�вашої�	часті.

С	ддя�А.А.�Ма�	ха.

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

повідомляє,�що�22�липня�2008�ро�	�о�12.00�під�+о-

лов	ванням� с	дді� А.П.� Чалої� б	де� роз+лядатись

цивільна�справа�за�позовом�Мельни��Г.М.,�Мельни�

Г.С.�до�Ст	ж	��Л.Г.,�Хахлю��О.В.,�3-ті�особи:�Мель-

ни��О.Г.�Мельни��Н.Г.�про�визнання�та�ими,�що�втра-

тили�право��орист	вання�жилим�приміщенням.�В�с	-

дове�засідання�ви�ли�аються�відповідачі�Ст	ж	��Л.Г.,

Хахлю��О.В.,�я�і�зареєстровані�за�адресою:�м.�Київ,

в	л.�Генерала�На	мова,�25,��в.�128.�В�разі�неяв�и�в

с	дове�засідання�відповідачів�справа�б	де�роз+лян	-

та�в�поряд�	�ч.�4�ст.�169�ЦПК�У�раїни�за�їх�відс	тності.

С	ддя�А.П.�Чала.

Оболонсь�ий� районний� с�д� міста� Києва

ви�ли�ає�Мамедова�Шахлар� Тахір� о+ли� (останнє

відоме� місце� проживання� -� місто� Київ,� в	л.� Зої

Гайдай,�10-А,��в.�65)�в�я�ості�відповідача�в�с	дове

засідання�призначене�на�16.07.2008�ро�	�на�12.00�в

зв’яз�	� з� роз+лядом�цивільної� справи� за� позовом

Б	рда��Тетяни�Ві�торівни�до�Мамедова�Шахлар�Тахір

о+ли�про�позбавлення�бать�івсь�их�прав.

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

роз+лян	та� за� відс	тності� 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.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повторно� ви�ли�ає� в� с	дове� засідання� по

справі�№�2-36/08�за�позовом�Ко�орен�о�Н.Ю.

до�ДП�“У�рспецюст”,�Грицая�А.О.�про�визнан-

ня�до+оворів�недійсними�та�виселення�в�я�ості

відповідача� Грицая� А.О.,� місце� проживання

я�о+о:� м.� Київ,� в	л.� Са�са+ансь�о+о,� 131,

�в. 39.�Роз+ляд�справи�призначено�на�9.30�24

липня�2008�ро�	�в�приміщенні�Шевчен�івсь�о-

+о� районно+о� с	д	� м.� Києва� за� адресою:

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

�аб.-зал�№�60.

В� разі� неяв�и� відповідача� Грицая� Андрія

Оле�сандровича� в� с	дове� засідання� справа

б	де�роз+лядатись�за�йо+о�відс	тності�за�на-

явними� 	� справі� до�азами.� Крім� то+о,� с	д

роз’яснює�обов’язо��повідомити�с	д�про�при-

чини�неяв�и�в�с	дове�засідання.

С	ддя�Т.М.�Васильєва.

Правління�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип��“Ма�азин�№�1055”
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1806

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  8 липня 2008

Юрій ПАХОМОВ, а адемі ,
дире тор Інстит т світової
е ономі и і міжнародних відно-
син НАН У раїни:
— Андріївсь ий собор. Том що

Растреллі! Це висо е мистецтво,
армонія, раса, світло. Все най-
вищої я ості! Для мене Київ не є
рідним містом, я родом із Росії.
Але я що оворити про атмосфе-
р , то мені я православній люди-
ні більше подобається Лавра, ніж
Володимирсь ий собор. Є певне
відч ття близь ості.

Оль а ГЕРАСИМ’ЮК, народ-
ний деп тат, засл жений ж р-
наліст У раїни:
— Насправді с ладно назвати

один расивий. Люблю Софію, Во-
лодимирсь ий собор з юності, о-
ли часто б вала в них. Їхні фантас-
тичні розписи, ласи а — завжди
зі мною. Сама я ходж невели і
цер ви, в я их поч ваюся ом-

фортніше — Ми оли Набережно-
о, я а розташована недале о від
мо о дом , люблю По ровсь
цер в на Подолі — ній завжди
нелюдно, можна залишитися на-
одинці зі своїми д м ами і перед
Бо ом. У мене є мрія — потрапи-
ти Михайлівсь ий собор — той,
я им він б в олись, а не нинішній
відб дований. Одна ця мрія не-
здійсненна. Вза алі я маю пере-
джене ставлення до відб дов, о-
ли створюється не опія, а пам’ят-
ни том , що б ло. Хочеться, аби
в У раїні зводили нові цер ви, я і
б ли б шедеврами мистецтва!

Ві тор ПАВЛІК, співа :
— Київсь і цер ви, собори, хра-

ми, остьоли — це неповторні вит-
вори мистецтва. Том не мож од-
нозначно с азати, я ий із них ра-
щий чи ірший. Тим паче, що на-
самперед це місце, де пан є Бо-
жа бла одать. І то пре расно.

Íàéêðàñèâ³øèé
õðàì Êèºâà...

LILU, співач а:
— На мій по ляд, це терпіння й дося нення постав-

леної мети. Коли щось не виходить, я мобіліз ю тер-
піння. Десь потрібно перече ати, а десь, навпа и, на-
тисн ти на аз. Одна із мрій, я а зб лася,— зйом и ві-
део ліпа із зір ою раїнсь о о ф тбол . З им саме,
по и що се рет. Ми вже зняли відео, і серпні воно
вийде на телее рани!

Юрій ТОПЧІЙ, письменни :
— Моя сила в том , що я вір ю в Бо а і роблю те,

що на 100 відсот ів вважаю за потрібне! Письменни-
и ХІХ чи навіть і в ХХ столітті б ли силою! А сьо о-
дні мож лише с азати: про те, що відб вається, пись-
менни и знають заздале ідь. Чи є це силою? Кассанд-
рі не знадобився дар передч ття... У чом сила пись-
менни а? У том , що, на відмін від сильних світ цьо-
о, про я их з часом сі заб д ть, письменни и жити-

м ть! Залишається лише працювати, щоб про У раїн
пам’ятали за моїми творами, а не Чорнобилем.

Єв ен ФІЛІНДАШ, народний деп тат V с ли ан-
ня, дире тор Центр соціальної аналіти и “Лівий
по ляд”:
— С ладно визначити самом , збо видніше. Я що

мова про те, я я оцінюю себе, то це втілюється в мо-
єм життєвом девізі: “Ліпше б ти, ніж здаватися”, тоб-
то залишатися самим собою, чинити не та , щоб о-
м сь сподобатися, а по правді, по справедливості. У
цьом , на мою д м , сила!

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
— У абсолютній вірі в Бо а і в те, що займаюся люб-

леною справою. Я жив за цим принципом. А люблю
я життя, повітря, небо, сонце, мам , робот , іно — все
це мені подобається!

Ó ÷îìó âàøà ñèëà?

Êèÿíè á³ëüø çà âñå
ìèëóþòüñÿ Ëàâðîþ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Êîìïëåêñ ñîáîð³â ó Ëàâð³ — 31%
2. Ñîô³¿âñüêèé ñîáîð — 26%
3. Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð — 20%
4. Êîñòåë Ãîðîäåöüêîãî — 15%
5. Âèäóáèöüêèé ìîíàñòèð — 8%

Ñèëüí³øèé ñåðåä
íàéñèëüí³øèõ
Âàñèëü Â³ðàñòþê ïðîâ³â òóðí³ð áîãàòèð³â

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У неділю відб вся чер о-
вий т рнір серед раїн-
сь их бо атирів. Ор аніз -
вав зма ання ле енда
раїнсь ої важ ої атлети-
и та найсильніша людина
світ Василь Вірастю . За
йо о словами, для здо-
б ття перемо и потрібне
терпіння, зо рема щоб
подолати план больово-
о шо . Обов’яз овими є
постійні трен вання й сто-
відсот ова зосередже-
ність, спрямована на до-
ся нення поставленої ме-
ти.

Ìèíóëî¿ íåä³ë³ â Æèòîìèð³ â³ä-
áóâñÿ òóðí³ð ñåðåä ñèëà÷³â íà
ïðèçè â³ä Âàñèëÿ Â³ðàñòþêà. Îõî-
÷³ îòðèìàòè æàäàíó íàãîðîäó

ïðè¿õàëè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà-
¿íè. ² öå íå äèâíî, àäæå Âàñèëü
Â³ðàñòþê — íàéâ³äîì³øèé áîãà-
òèð íàøî¿ êðà¿íè òà íàéñèëüí³øà
ëþäèíà ñâ³òó 2004 òà 2007 ðîê³â.
Îäåðæàòè ïðèç ³ç éîãî ðóê äëÿ
áàãàòüîõ ÷îëîâ³ê³â ð³âíîçíà÷íî
íàéâèùîìó âèçíàííþ. ×èìàëî
äëÿ ÿêèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ³ íå
ò³ëüêè ñïîðòñìåí³â, Âàñèëü Â³-
ðàñòþê º êóìèðîì. Â³í ìîæå ëåã-
êî ïðîíåñòè â ðóêàõ òÿãàð³ ïî 300
êã òà áåç ïðîáëåì ïðîòÿãòè ê³ëü-
êàñîò ìåòð³â ïîòóæíó âàíòàæ³â-
êó. Ñèë ó íüîãî âèñòà÷àº íà âñå.
“Áåçñèëèé ÿ, ÿê ³ âñ³ ëþäè, õ³áà
ùî ïåðåä ñìåðòþ. ²íøå ìîæíà
ïîäîëàòè”,— êàæå ïàí Â³ðàñòþê.
Ùîá ñòàòè òàêèì ñèëüíèì, ÷îëî-
â³êîâ³ äîâåëîñÿ áàãàòî ïîïðàöþ-
âàòè. Âæå ç 10-ð³÷íîãî â³êó â³í
çàéìàâñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ —
øòîâõàâ ÿäðî. Â 15 ðîê³â âñòóïèâ
äî òåõí³êóìó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â
²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Ç 1994-ãî äî
2000-ãî ïðàöþâàâ òðåíåðîì ç ëåã-
êî¿ àòëåòèêè. Ïîò³ì ïî÷àâ çàéìà-
òèñÿ ñèëîâèì áàãàòîáîðñòâîì

“strongetsman”, ó ÷îìó é äîñÿã
íåéìîâ³ðíèõ ðåçóëüòàò³â. Êàæå,
ùî äëÿ çäîáóòòÿ ïåðåìîãè íàéãî-
ëîâí³øå ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. “À
ùå âàæëèâ³ âïåðò³ñòü, óì³ííÿ äî-
ëàòè ïåðåøêîäè é òåðï³ííÿ. ²íî-
ä³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ âïðàâè íà-
ñòàº ìîìåíò, êîëè ïîòð³áíî ïå-
ðåéòè “ïëàíêó áîëüîâîãî øîêó”,
ïîòåðï³òè òðîõè, 5—10 õâèëèí,
àëå ÿêðàç öå ³ âèð³øóº äîëþ ïå-
ðåìîæöÿ”,— ïîä³ëèâñÿ äîñâ³äîì
ñèëà÷. ª ó Âàñèëÿ Â³ðàñòþêà ³
ñåêðåòè: â³í òðåíóºòüñÿ îêðåìî
â³ä êîíêóðåíò³â, ùîá âîíè íå áà-
÷èëè òåõí³êè ï³äãîòîâêè, ÿêó â³í
âèðîáèâ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â.
Ó ìåíþ 165-ê³ëîãðàìîâîãî áîãà-
òèðÿ ïåðåâàæàþòü á³ëêè. “Â ìî-
ºìó ðàö³îí³ áàãàòî ì’ÿñà. Íàìà-
ãàþñÿ íå ¿ñòè õë³áà, ÷èïñ³â òà âñÿ-
êîãî òàêîãî”,— ðîçïîâ³â âåëåò.
Ñüîãîäí³ â³í ñòîâ³äñîòêîâî çîñå-
ðåäæåíèé íà ñïîðò³. Êàæå, ùî
çãîäîì, ìîæëèâî, âèêëàäàòèìå
ô³çè÷íó êóëüòóðó, àëå îäíîçíà÷-
íî á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëèòü ñâî¿é
ñ³ì’¿
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Найкрасивіший храм Києва:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð

ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+21...+28°Ñ, âíî÷³ +18...+22°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +28; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +25...+28°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+25...+28°Ñ, âíî÷³ +15...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+21...+23°Ñ, âíî÷³ +15...+20°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ ìîæëèâ³ äîù³. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü  +21...+26°Ñ, âíî÷³ +19...+22°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Найсильніша людина планети Василь Вірастю ле о проносить р ах тя арі по 300 іло рамів та протя є вантажів


