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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
íå ï³ääàºòüñÿ íà øàíòàæ
Ìåð â³äïðàâèâ àâòîïåðåâ³çíèê³â íà Îêðóæíó àáî ï³ä ñò³íè Êàáì³íó

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà-
ñóäèâ ä³¿ âîä³¿â âàíòàæ³âîê, ÿê³ â³ä
ñàìîãî ðàíêó ï³êåòóâàëè ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³þ òà áëîêóâàëè
ï³ä’¿çäè äî Êèºâà. Çà ñëîâàìè ìå-
ðà, ñòîëè÷íà âëàäà í³êîëè íå ïî-
ãîäèòüñÿ ç ¿õí³ìè âèìîãàìè ñêà-
ñóâàòè ð³øåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 1 ÷åðâ-

íÿ ïðî çàáîðîíó íà â’¿çä ôóð äî
öåíòðó ì³ñòà â ãîäèíè ï³ê (³ç 7-¿
äî 20-¿ ãîäèíè). “Ìè îáìåæèëè
ïðî¿çä âàíòàæíèõ àâòî êè¿âñüêè-
ìè âóëèöÿìè, ùîá çìåíøèòè
ê³ëüê³ñòü çàòîð³â ³ çíèçèòè àâàð³é-
í³ñòü. ² âæå çà ì³ñÿöü ìàºìî ïî-
ì³òí³ ðåçóëüòàòè — ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ
çà ó÷àñòþ âàíòàæ³âîê çìåíøèëà-

ñÿ íà 15 â³äñîòê³â”,— íàãîëîñèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í çàóâà-
æèâ, ùî Êè¿â, ÿê ³ áóäü-ÿêèé ìå-
ãàïîë³ñ, ïîòåðïàº â³ä âèõëîïíèõ
ãàç³â. Àëå çàâäÿêè âèâàæåíîìó ð³-
øåííþ ì³ñüêî¿ âëàäè, ÿêå â³äïî-
â³äàº óñ³ì ì³æíàðîäíèì óãîäàì ³
çîð³ºíòîâàíå íà êîðèñòü ªâðî-
2012, ëèøå ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ âàí-

òàæ³âîê íà ì³ñüêèõ äîðîãàõ ïî-
ìåíøàëî íà 9 òèñÿ÷. Òàêèì ÷è-
íîì ñòîëèöÿ ïðîäåìîíñòðóâàëà
ºâðîïåéñüêèé ï³äõ³ä: àäæå â æîä-
í³é ñòîëèö³ ªâðîïè âàíòàæ³âêè
íå ¿çäÿòü óäåíü âóëèöÿìè.

Íà äóìêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, ì³òèíãóâàëüíèêè â³äñòîþ-
âàëè ³íòåðåñè âëàñíèê³â ñâîãî
á³çíåñó, ³ âîíè çîâñ³ì íå äóìà-
þòü ïðî êèÿí. Òèì ÷àñîì â³äñò³é-
íèêè äëÿ ôóð íà â’¿çäàõ äî Êè-
ºâà çàïîâíåí³ ëèøå íà 10 â³äñîò-
ê³â. Êîð³íü ö³º¿ ïðîáëåìè ì³ñü-
êèé ãîëîâà âáà÷àº ó ä³ÿõ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â ï³ä êåð³âíèöòâîì
Þë³¿ Òèìîøåíêî, ÿêèé íå ñïðî-
ìîæíèé çàáåçïå÷èòè áóä³âíèöòâî
îá’¿çíèõ äîð³ã. “Óðÿä çàãðàâñÿ ó
ïîë³òèêó. Âæå ê³ëüêà ðîê³â òðè-
âàº äèñêóñ³ÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü
ïðîêëàäàííÿ îêðóæíèõ øëÿõ³â

íàâêîëî Êèºâà, ÿêèìè ìîæíà áó-
ëî á ñïðÿìóâàòè òðàíçèòí³ òðàíñ-
ïîðòí³ ïîòîêè. Àëå âñ³ ðîçìîâè
íå ï³äêð³ïëþþòüñÿ ô³íàíñóâàí-
íÿì ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, õî÷à
áóä³âíèöòâî â êîìïåòåíö³¿ äåð-
æàâè. Óðÿä íå çäàòíèé ðîçâ’ÿçà-
òè ïðîáëåìè êðà¿íè, íå çäàòíèé
âèä³ëèòè ãðîø³. ² êîëè ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî îá³öÿº çîëîò³ ãîðè àâòîïåðå-
â³çíèêàì, ìåíø çà âñå âîíà äó-
ìàº ïðî ³íòåðåñè òà çäîðîâ’ÿ
ì³ëüéîí³â êèÿí”,— ïåðåêîíàíèé
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ï³ñëÿ áðèô³íãó â³í âèéøîâ äî
âîä³¿â ôóð, ÿê³ ÷åêàëè éîãî íà
ñõîäàõ ìåð³¿. Ì³ñüêèé ãîëîâà âè-
ñëóõàâ ¿õí³ âèìîãè òà ïîâ³äîìèâ,
ùî äëÿ òîãî, àáè ðîçâ’ÿçàòè ïðîá-
ëåìó, ¿ì ïîòð³áíî éòè ï³ä ñò³íè
íå ÊÌÄÀ, à Êàáì³íó
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Коли прем’єр-міністр У раїни Юлія Тимошен о обіцяє золоті ори автоперевізни ам, менше за все вона д має про інтереси та здоров’я мільйонів иян, пере онаний Леонід Черновець ий
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²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора під час сво о брифін столичний мер Леонід Черновець ий назвав неза онни-
ми дії автоперевізни ів, я і пі ет вали місь держадміністрацію та бло вали під’їзди
до Києва. За словами пана Черновець о о, рішення місь ої влади про заборон на
в’їзд до центр вантажіво є європейсь им і спрямоване на ористь Євро-2012. Ли-
ше протя ом місяця іль ість ДТП на доро ах столиці зменшилася на 15%, а про-
п с на спроможність в лиць і мостів одини пі зросла на 20%. Київсь ий місь ий
олова та ож попередив, що не дозволить водіям ф р ви ористов вати методи шан-
таж та тис , спрямовані проти інтересів та здоров'я мільйонів иян.
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Ðîáî÷à ãðóïà âèçíà÷àº ö³íó
íà õë³á ³ ñóìó êîìïåíñàö³¿

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ äðóãå çàñ³äàííÿ ñïåö³àëü-
íî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, äî ÿêî¿ ââ³éøëè ïðåä-
ñòàâíèêè ÊÌÄÀ, äåïóòàòè Êè¿âðàäè, êåð³â-
íèêè õë³áîïåêàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. Âîíè îá-
ãîâîðþâàëè, ÿê âèéòè ç êðèçè, ùî âèíèêëà
â ãàëóç³. Í³õòî ç ó÷àñíèê³â çàñ³äàííÿ íå çà-
ïåðå÷óâàâ, ùî ïðîäóêò ¹ 1 ìàº ïîäîðîæ÷à-
òè. Ïðîòå çíîâó íå âäàëîñÿ ä³éòè çãîäè â òî-
ìó, íà ÿêó ñóìó. Ï³äâèùåííÿ ö³í ìàëî á çà-
áåçïå÷èòè ðåíòàáåëüí³ñòü “Êè¿âõë³áà” íà ð³â-
í³ 12% òà “Êè¿âìëèíó” — íà 8%.

Çà ïîïåðåäí³ìè ïðîïîçèö³ÿìè ïåðåäáà÷à-
ëè âñòàíîâèòè íîâó ö³íó íà òàê³ âèäè õë³áà:
“Óêðà¿íñüêèé” — 2 ãðí, “Ïøåíè÷íèé” —
2,4 ãðí, áàòîí “Íèâà” — 2,5 ãðí. Îäíàê ç³é-
òèñÿ íà êîíêðåòíèõ ñóìàõ òàê ³ íå âäàëîñÿ.
×åðåç öå íåìîæëèâèì ñòàëî ³ âèçíà÷åííÿ ñó-
ìè àäðåñíî¿ êîìïåíñàö³¿ ìàëîçàáåçïå÷åíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ. Õî÷à, çà ïîïåðåäí³ìè
ï³äðàõóíêàìè, âîíà îð³ºíòîâíî ìàº ñòàíî-
âèòè 37 ìëí ãðí. Òîìó ðîçãëÿä öüîãî ïèòàí-
íÿ ïåðåíåñëè íà íàñòóïíå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³ä-
áóäåòüñÿ ó ï’ÿòíèöþ, 11 ëèïíÿ, î 16.00.

Êð³ì òîãî, â÷îðà íà ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè äå-
ïóòàòè çàïðîïîíóâàëè âêëþ÷èòè äî ïîðÿäêó
äåííîãî íàéáëèæ÷î¿ ñåñ³¿: çàñëóõàòè çâ³ò ³
ïðîïîçèö³¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ï’ÿòäåñÿòüîõ ìîëîäèõ 
êèÿí â³äçíà÷èëè 
ñòèïåíä³ÿìè ìåðà

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ íàéòàëàíîâè-
ò³øà ìîëîäü ñòîëèö³ îòðèìàëà ñòèïåíä³¿ òà
ïîäÿêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. À 50 îáäàðîâàíèì ó÷íÿì,
ñòóäåíòàì, âèêëàäà÷àì, ìèòöÿì òà ñïîðòñìå-
íàì âðó÷èëè ïî 1700 ãðí. Êð³ì ñòèïåíä³àò³â,
ùå 53 ìîëîäèõ êèÿí îäåðæàëè â³äçíàêè ì³ñü-
êîãî ãîëîâè, à ùå ÷åòâåðî — ãðàìîòè. Íàãî-
ðîäæóâàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. Â³í ðîçïîâ³â, ùî íàñòóïíîãî
ðîêó ê³ëüê³ñòü ñòèïåíä³àò³â ïëàíóþòü çá³ëü-
øèòè äî 3000. Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Æóðàâ-
ñüêîãî, ùå äëÿ 150 òàëàíò³â ñòèïåíä³ÿ çðîñ-
òå äî 300 ãðí

Êè¿âñüê³ ðÿòóâàëüíèêè 
ïðèäáàëè åêîëîã³÷íó 
ëàáîðàòîð³þ

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é â³äíåäàâíà ç’ÿâèëàñÿ íîâà
ïåðåñóâíà åêîëîã³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ. Â³äòåïåð
çà ¿¿ äîïîìîãîþ ïðàö³âíèêè ñëóæáè çìî-
æóòü çà ë³÷åí³ õâèëèíè çðîáèòè åêñïðåñ-
àíàë³ç ïîâ³òðÿ. Íà åêðàí³ ñïåö³àëüíîãî ïðè-
ëàäó îäðàçó ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîêàçíèê âì³ñòó
ðòóò³ â àòìîñôåð³, à çà ï³âãîäèíè ìîæíà
ä³çíàòèñÿ ³ ð³âåíü í³òðàò³â ó âîä³. Ïåðåñóâ-
íó ñòàíö³þ ìîíòóþòü çà ê³ëüêà õâèëèí. Çà
äîïîìîãîþ ì³í³-ìåòåîñòàíö³¿ ìîæíà ïðîñ-
òåæèòè íàïðÿìîê ðóõó õìàðè ³ç øê³äëèâè-
ìè ðå÷îâèíàìè. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Ïøåíè÷íèé, ëàáîðàòîð³ÿ íàðàç³ ïðàöþº â
òåñòîâîìó ðåæèì³. Äî òîãî æ ðÿòóâàëüíè-
êè, ÿê³ íåþ óïðàâëÿòèìóòü, ùå ïðîõîäÿòü
íàâ÷àííÿ

Ó ñòîëèö³ ñòâîðÿòü 
ºäèíèé ïóíêò óïðàâë³ííÿ 
ë³õòàðÿìè

Ç ïî÷àòêîì 2009 ðîêó ÊÏ “Êè¿âì³ñüê-
ñâ³òëî” ïî÷íå ïåðåõ³ä íà íîâèé ôîðìàò
óïðàâë³ííÿ ñâ³òëîâèìè ìåðåæàìè. Âñ³ ñòî-
ëè÷í³ âóçëè îñâ³òëåííÿ çáåðóòü â îäíîìó
ì³ñö³ — íà Ë³âîìó áåðåç³. Íà ïåðøîìó åòà-
ï³ ðàçîì çâåäóòü 200 öåíòðàëüíèõ âóçë³â
îñâ³òëåííÿ. Öå äàñòü çìîãó ä³çíàòèñÿ íå
ò³ëüêè òå, ÷è óâ³ìêíóëàñÿ øàôà, ÿêà æè-
âèòü ë³õòàð³, é ÷è çàãîð³ëèñÿ âîíè, à ³ òå,
ñê³ëüêè íà öå éäå ñòðóìó. Çàãàëîì ó ñòî-
ëèö³ íàë³÷óºòüñÿ 1,5 òèñÿ÷³ òàêèõ îá’ºêò³â
æèâëåííÿ. ² äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîêó âñ³
¿õ êîíòðîëþâàòèìóòü ç îäíîãî ïóíêòó

Íà Øóëÿâö³ 
“çààðåøòóâàëè” òðè ê³îñêè
Ñâîº¿ ó÷àñò³ î÷³êóº ùå 20 íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ÌÀÔ³â
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора зран демонтовано три
неза онно встановлені МАФи
поблиз станції метро "Ш ляв-
сь а". Власниця одно о з них
відчайд шно боронила свій біз-
нес. Вона навіть чинила бій ,
після чо о довелося ви ли ати
"швид ". Кіос одна знесли, а
"постраждала" має сплатити
119 рн штраф .

Ó÷îðà íàâïðîòè ñòàíö³¿ ìåòðî “Øó-
ëÿâñüêà” äåìîíòóâàëè òðè ê³îñêè. Ïëà-
íóâàëè çíåñòè ñ³ì îá’ºêò³â, àëå ÷àñó é
ñèë âèñòà÷èëî ò³ëüêè íà òðè. Ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, ùî ÌÀÔè âñòàíîâëåíî òóò íåçà-
êîííî. Äîçâîëè æ íà ¿õí³é ìîíòàæ âëàñ-
íèêè ä³ñòàëè ùå çà ïîïåðåäíüî¿ âëàäè.
“Ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó ìè âæå
ë³êâ³äóâàëè 484 ÌÀÔè òà ìàºìî çàÿâ-
êè íà äåìîíòàæ ùå 160,— ðîçïîâ³â âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì Â³êòîð Êóíö.— Íàðàç³ ïîðó÷ çà-
ëèøàºòüñÿ ùå 20 ê³îñê³â, òàêîæ âñòà-
íîâëåíèõ ç ïîðóøåííÿìè ³ áåç íàëåæ-
íèõ äîçâîë³â”.

Ïðî çíåñåííÿ ê³îñê³â ¿õí³õ âëàñíèê³â
ïîïåðåäèëè çàâ÷àñíî. Òîìó çðàíêó ïîëè-
ö³ ìàãàçèí÷èê³â áóëè âæå ïîðîæí³. Êî-
ì³ñ³ÿ îäðàçó æ ðîçïî÷àëà ðîáîòó. Ñïî-
÷àòêó äåìîíòóâàëè äâà ÌÀÔè, ó ÿêèõ íå
çíàéøëîñÿ ãîñïîäàðÿ. Êîëè æ ä³éøëî äî
òðåòüîãî, ç’ÿâèëàñÿ éîãî âëàñíèöÿ. Æ³í-
êà â³ä÷àéäóøíî ñòàëà íà çàõèñò ìàéíà.
Âîíà çàÿâëÿëà, ùî ìàº âñ³ äîçâîëè ³ äî-
êóìåíòè, ÿê³ é ïðîäåìîíñòðóâàëà êîì³ñ³¿
òà æóðíàë³ñòàì. “Òå, ùî ìè áà÷èìî, ïðîñ-
òî òåàòð,— çàÿâèëà âîëîäàðêà ï’ÿòè ê³î-

ñê³â Ä³àíà Ëÿë³íà.— Ìè ïðàöþºìî òóò
óæå ï’ÿòü ðîê³â, òîìó âîþâàòè í³ ç êèì
íå çáèðàºìîñÿ, ùîïðàâäà, ³ çäàâàòèñÿ òà-
êîæ”. Âîíà äîäàëà, ùî ó ðàç³ äåìîíòàæó
êðàìíè÷îê äåñÿòü ïðîäàâö³â çàëèøàòüñÿ
áåç ðîáîòè.

Êîëè ñèòóàö³ÿ ñòàëà äîñèòü-òàêè íà-
ïðóæåíîþ, á³çíåñ-ëåä³ ïîêëèêàëà íà äî-
ïîìîãó ñâî¿õ ïðîäàâö³â, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³
¿¿ ñèí. ßê ò³ëüêè-íî ðîá³òíèêè ðîçïî÷à-
ëè äåìîíòàæ, ðåàë³çàòîðè â÷èíèëè ¿ì
ñïðîòèâ. Ñàìà æ ïàí³ Ëÿë³íà ñòàëà êðè-
÷àòè, áóö³ìòî ¿¿ á’þòü ³ ãðàáóþòü, êëèêà-
òè íà äîïîìîãó. Òà ïîïðè âñå öå, ê³îñê
ë³êâ³äóâàëè.

ßê çàóâàæèëà êîðåñïîíäåíòêà “Õðå-
ùàòèêà”, ï³ä ÷àñ ñóòè÷êè ñèí âëàñíèö³

ÌÀÔó, ÿêèé çí³ìàâ âñå öå íà â³äåî, çà-
á³ã çà ê³îñê ³ ê³ëüêà ðàç³â óäàðèâ ñåáå êà-
ìåðîþ ïî ãîëîâ³. Ï³ñëÿ öüîãî, ÿê ³ ìà-
òè, ïî÷àâ êðè÷àòè, ùî ïîñòðàæäàâ ï³ä
÷àñ á³éêè ³ ïîäàâàòèìå íà ó÷àñíèê³â äå-
ìîíòàæó äî ñóäó. Çà 20 õâèëèí ïðè¿õàëà
“øâèäêà”, ³ “ïîñòðàæäàëèõ” ãîñï³òàë³çó-
âàëè.

Äî ñëîâà, âëàñíèêàì íåçàêîííî âñòà-
íîâëåíèõ ê³îñê³â äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè
øòðàô â³ä 51 äî 119 ãðí. Äëÿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç áëàãîóñòðîþ äåìîíòàæ
ÌÀÔ³â îá³éøîâñÿ ó ïîíàä 3 òèñ. ãðí.
“Çààðåøòîâàí³” ê³îñêè â³äïðàâèëè íà
øòðàôìàéäàí÷èê. ßêùî âëàñíèê â÷àñíî
íå âèêóïèòü ñâîº ìàéíî, çà ï³âðîêó ç íèì
äîâåäåòüñÿ ïîïðîùàòèñÿ

Під час демонтаж неза онно встановлених іос ів районі станції метро
“Ш лявсь а"підприємці чинили шалений спротив

Áþäæåò ñòîëèö³ 
â³äêîðèãóþòü
Îíîâëåíèé ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé äîêóìåíò ïëàíóþòü 
ðîçãëÿíóòè íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè âæå ñ³ìíàäöÿòîãî ëèïíÿ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора на своє перше засідання
зібралася омісія Київради з пи-
тань бюджет та соціально-е о-
номічно о розвит . Об оворили
низ важливих рішень, зо рема
підтримали пропозицію щодо
створення омісії з відбор соці-
ально незахищених дітей на
вст п до ніверситет "У раїна".
З пинилися й на змінах до бю-
джет . Кіль а наст пних днів де-
п тати прис іпливо вивчатим ть
матеріали, а сам прое т змін
оловно о фінансово о до мен-
та може з’явитися вже до 17
липня.

Çàñ³äàííÿ íîâîãî ñêëàäó êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðîçïî÷àëîñÿ ç³ çíà-
éîìñòâà. ßê ïðàöþâàòè, íîâà÷êàì ðîç-
ïîâ³ëà ñòàðîæèë êîì³ñ³¿ Íàòàë³ÿ Íîâàê.
Âîíà ðîçêðèëà ¿ì “ïðîôåñ³éí³” ñåêðåòè,
çîêðåìà, â ÿê³é øàô³ ëåæàòü çâåðíåííÿ
ãðîìàäÿí, ÿê îôîðìëÿòè ³ êóäè ïîäàâà-
òè ïðîïîçèö³¿, à òàêîæ ïðî íàñò³ëüíó
êíèãó — áþäæåòíèé êîäåêñ. Ãîëîâà êî-
ì³ñ³¿ Ðîìàí ßðîøåíêî ïîïðîñèâ äåïóòà-

ò³â íå çàï³çíþâàòèñÿ íà çàñ³äàííÿ. “Ïðî-
ïîíóþ ïðèõîäèòè íà 10-òó ãîäèíó, áî
çðàíêó êîæåí ìàº ñâ³æó ãîëîâó ³ ïðèé-
ìàòèìå ð³øåííÿ íà êîðèñòü êèÿí”,— ñêà-
çàâ ãîëîâíèé áþäæåòíèê.

Ï³ñëÿ óñòàíîâ÷èõ ìîìåíò³â ïåðåéøëè
äî ðîçãëÿäó íàãàëüíèõ ïèòàíü. Ñïî÷àò-
êó îáãîâîðèëè ïèòàííÿ, ÷è ïîòð³áíî óò-
âîðþâàòè â³äá³ðíó êîì³ñ³þ, ÿêà íàïðàâ-
ëÿòèìå ä³òåé ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êà-
òåãîð³é íà íàâ÷àííÿ äî óí³âåðñèòåòó
“Óêðà¿íà”. Äî òàêî¿ êîì³ñ³¿ ùîðîêó âõî-
äÿòü ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿, à òàêîæ äåïóòàòè Êè¿âðàäè. Ñôîð-
ìóâàòè ¿¿ ìàëè ùå â áåðåçí³, îäíàê çà-
âàäèëè ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè. “Öå ïèòàí-
íÿ ïîòðåáóº ÿêíàéøâèäøîãî âèð³øåí-
íÿ, àäæå íåçàáàðîì ñòàðòóº âñòóïíà êàì-
ïàí³ÿ”,— ïåðåêîíóâàëà Àëëà Øëàïàê,
ÿêà â Êè¿âðàä³ î÷îëþº ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó. Çà ¿¿ ñëîâàìè, öüîãî ðîêó äî
çãàäàíîãî óí³âåðñèòåòó ìàþòü âñòóïèòè
200 ä³òåé-³íâàë³ä³â, ñèð³ò òà ³ç ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ ñ³ìåé. Íà ¿õíº íàâ÷àííÿ, à òà-
êîæ íà ïëàòó âèêëàäà÷àì ç ì³ñüêî¿
ñêàðáíèö³ âèä³ëåíî 10,5 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü.

Äàë³ ïåðåêîíóâàòè äåïóòàò³â ó ïîòðåá³
ÿêíàéøâèäøå îïðàöþâàòè çì³íè äî áþ-
äæåòó âçÿâñÿ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³-
íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîð Ïàäàëêà. Çà
éîãî ñëîâàìè, Êàáì³í íàðåøò³ âèä³ëèâ
ãðîø³ äëÿ Êèºâà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é

ñòîëèö³. Ç äåðæáþäæåòó íàä³éøëî 1, 346
ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Òîìó ïîòð³áíî âíåñòè
êîðåêòèâè ùîäî ñóì òà îá’ºêò³â, íà ÿê³
ïåðåäáà÷åíî äîòàö³þ. Êîðèãóâàòè áþäæåò
äîâîäèòüñÿ ³ ÷åðåç çíà÷íî âèùèé â³ä çà-
ïëàíîâàíîãî ð³âåíü ³íôëÿö³¿. Òàê, ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì êèÿíàì òðåáà áóäå êîìïåí-
ñóâàòè éìîâ³ðíå ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà. Íà
öå ïðîòÿãîì îäíîãî êâàðòàëó çíàäîáèòü-
ñÿ 6 — 10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çá³ëüøèòè
âèòðàòè äîâåäåòüñÿ ³ íà âèâåçåííÿ ñì³ò-
òÿ, àäæå äîðîæ÷àº ïàëüíå òà âëàñíå âè-
âåçåííÿ. Ïðè÷îìó éîãî ñêëàäîâà ó êâàðò-
ïëàò³ çàëèøèòüñÿ íåçì³ííîþ. Òàê ñàìî
çðîñòå êîìïåíñàö³ÿ äëÿ “Êè¿âåíåðãî”. Ç
1 ëèïíÿ äëÿ áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é ïî-
äîðîæ÷àâ ãàç, à öå òÿãíå çà ñîáîþ çðîñ-
òàííÿ ñîá³âàðòîñò³ âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿
òà åëåêòðîåíåðã³¿. Òå ñàìå ñòîñóâàòèìåòü-
ñÿ ³ âîäîïîñòà÷àííÿ. Â³êòîð Ïàäàëêà çà-
ïåâíÿº, ùî ðåñóðñè äëÿ êîìïåíñàö³é º.
“Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ áþäæåò âèêîíàíî íà
42,8 â³äñîòêà ð³÷íî¿ ñóìè. À ñàì³ íàäõî-
äæåííÿ çðîñëè íà 56 â³äñîòê³â ïîð³âíÿ-
íî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðî-
êó”,— ñêàçàâ ïàí Ïàäàëêà. Ó÷àñíèêè áþ-
äæåòíî¿ êîì³ñ³¿, ÿê³ âæå ñüîãîäí³ îòðèìà-
þòü óñ³ ìàòåð³àëè ùîäî çì³í äî ãîëîâíî-
ãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà, îá³öÿþòü äå-
òàëüíî óñå ïðîàíàë³çóâàòè. Ó ï’ÿòíèöþ
âîíè çáåðóòüñÿ íà ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ. Ñàì
ïðîåêò âèïðàâëåíîãî áþäæåòó ìîæå áó-
òè çàïðîïîíîâàíèé íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè
âæå äî 17 ëèïíÿ
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Ðàäà çíîâó â áëîêàä³
Äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ çàáëîêóâàëè òðèáóíó, íàìàãàþ÷èñü óðÿòóâàòè ïðåì’ºðà
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Верховна Рада знов опи-
нилася бло аді деп татів Бло
Юлії Тимошен о. Наполя аючи на
першочер овом затвердженні
змін до бюджет , вони ни ають
роз ляд резолюції недовіри ря-
дові. За відс тності єдності в о-
аліції та пасивності опозиції роз-
в’язання проблеми мож ть пере-
нести на осінь.

Ó÷îðà çðàíêó äåïóòàòè â³ä Áëîêó Þë³¿
Òèìîøåíêî çíîâó çàáëîêóâàëè òðèáóíó
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç âèìîãîþ ÿêíàéøâèäøå
ðîçãëÿíóòè ïåðåäàíèé óðÿäîì ó ïàðëàìåíò
ïðîåêò çì³í äî äåðæàâíîãî áþäæåòó. “Ìè
âèìàãàºìî íåãàéíîãî âíåñåííÿ çì³í äî
äåðæáþäæåòó Óêðà¿íè. Ìè íå çáèðàºìîñÿ
éòè íà ïîâîä³ ó íàøèõ ïîë³òè÷íèõ îïî-
íåíò³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ïðîöåäóðí³ ìå-
õàí³çìè äëÿ ïðîòÿãóâàííÿ ïèòàíü, ùî ñüî-
ãîäí³ çîâñ³ì íå ö³êàâëÿòü íàøå ñóñï³ëü-
ñòâî”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” áþò³âåöü
Àíäð³é Ïîðòíîâ. Íåàêòóàëüíèìè äëÿ ñó-
ñï³ëüñòâà ïèòàííÿìè â ÁÞÒ ââàæàþòü
ðîçãëÿä çâ³òó óðÿäó Þë³¿ Òèìîøåíêî çà
ï³âðîêó ðîáîòè. Òà é íå äèâíî. Àäæå ðîç-
ãëÿä öüîãî ïèòàííÿ ö³ëêîì ìîæå çàê³í÷è-
òèñÿ âèñëîâëåííÿì íåäîâ³ðè Êàáì³íó ç áî-
êó äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó. Ïðèíàéì³ Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â ó÷îðà âèñëîâèëàñÿ çà òåðì³íî-

âèé ïóáë³÷íèé çâ³ò Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ïðî
ïîïåðåäíþ ä³ÿëüí³ñòü. “Ðåçóëüòàòîì ïîë³-
òèêè óðÿäó ñòàëî òå, ùî âæå ç íàñòóïíî-
ãî ðîêó Ðîñ³ÿ ï³äâèùèòü Óêðà¿í³ ö³íè íà
ãàç ùîíàéìåíøå óäâ³÷³. Çà òàê³ ðå÷³ ïîòð³á-
íî çâ³òóâàòè ³ ïåðåä ïàðëàìåíòîì, ³ ïåðåä
ñóñï³ëüñòâîì”,— íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó”
ðåã³îíàë Ìèõàéëî ×å÷åòîâ.

Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ÿêà òðèâàëèé ÷àñ âàãà-
ëàñÿ, ïîòð³áíî çàëèøèòè óðÿä ïàí³ Òèìî-
øåíêî äî ïî÷àòêó ïðåçèäåíòñüêî¿ âèáîð-
÷î¿ êàìïàí³¿ ÷è ïåäàëþâàòè ïèòàííÿ ïðî
éîãî â³äñòàâêó, äîïåêëè ð³çê³ çì³íè íà ãà-
çîâîìó ôðîíò³. Àäæå ïåðåìîâèíè ç Ðîñ³ºþ
ïðî ö³íó íà áëàêèòíå ïàëèâî â 2009 ðîö³
âèçíà÷àòü ³ äîëþ ÷èñëåííèõ åíåðãîçàëåæ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïåðåáóâàþòü ó âëàñ-
íîñò³ ðåã³îíàë³â. Òèì ÷àñîì äîâãîî÷³êóâà-
í³ çì³íè äî áþäæåòó çíîâó çàâèñàþòü ó
ïîâ³òð³. Ìîæëèâ³ñòü ïîë³ïøåííÿ ãîëîâíî-
ãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà ìîæå ç’ÿâèòè-
ñÿ ò³ëüêè â ðàç³ éîãî ñóòòºâîãî äîîïðàöþ-
âàííÿ ó ñò³íàõ ïàðëàìåíòó ³ êîìïðîì³ñó
ì³æ óðÿäîì òà îïîçèö³ºþ. “Ìàºìî ï³âð³÷-
íèé áþäæåò, â ÿêîìó ëàòàþòüñÿ ³íôëÿö³é-
í³ ä³ðêè ïîïåðåäíüîãî ï³âðîêó. Çàòâåð-
äæåííÿ áþäæåòó ïàðëàìåíòîì çàëåæàòèìå
â³ä òîãî, ÷è íàâàæèòüñÿ óðÿä ï³òè íà êîì-
ïðîì³ñ ç îïîçèö³ºþ ³ íàäàñòü ³íôîðìàö³þ
ïðî ñïðàâæí³é ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
ñòàí ó äåðæàâ³. Áåç îïîçèö³¿ öåé äîêóìåíò
íàâðÿä ÷è áóäå óõâàëåíî áåç çì³í, îñê³ëü-
êè äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â ó êîàë³ö³¿
íåìàº”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ïîë³òîëîã
Àíäð³é ªðìîëàºâ. Àëå ³ìîâ³ðí³øå, ùî çà
óìîâ çàãîñòðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ñóïåðå÷íîñ-

òåé çàòâåðäæåííÿ áþäæåòó ³ ïèòàííÿ ïðî
çâ³ò óðÿäó áóäå ïåðåíåñåíî àæ íà îñ³íü.
Àäæå ïîòî÷íèé òèæäåíü çà êàëåíäàðíèì
ïëàíîì ìàº áóòè îñòàíí³ì ïëåíàðíèì ó
ðîáîò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ùîá ïîâàëèòè óðÿä
³ ïîñòàâèòè íîâèé, ïîòð³áíî çíà÷íî á³ëü-

øå ÷àñó. Òîìó ÁÞÒ òðèìàºòüñÿ äî îñòàí-
íüîãî, ââàæàþ÷è, ùî âñå ÿêîñü ñàìî âðå-
ãóëþºòüñÿ, à ÏÐ òðàäèö³éíî äîâãî çâîë³-
êàòèìå, äóìàþ÷è, ùî ïàí³ Òèìîøåíêî
“çâàëèòüñÿ” ñàìà. Óêðà¿íñüêà ïîë³òèêà çàâ-
æäè áóëà òàêîþ

Про омент вати чер ове
за острення політично о
протистояння в У раїні
"Хрещати " попросив е с-
прем’єр-міністра, народ-
но о деп тата від фра ції
Партії ре іонів Анатолія
Кінаха.

— Àíàòîë³é Êèðèëîâè÷, ó âàøèõ
ðóêàõ ö³ëèé òàëìóä çàêîíîïðîåê-
ò³â, ïðîòå ¿õí³é ðîçãëÿä çíîâó â³ä-
êëàäåíî. ×îìó ðîáîòó Âåðõîâíî¿
Ðàäè çíîâó áëîêóþòü?

— ×åðåç ïîãëèáëåííÿ ïîë³òè÷-
íîãî ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ïðåçè-
äåíòñüêîþ ³ óðÿäîâîþ âåðòèêà-
ëÿìè äåðæàâíèé áþäæåò ³ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà ïåðå-
òâîðèëèñÿ íà ìåòîäè îáñëóãîâó-
âàííÿ àâàíòþðíèõ ïîë³òè÷íèõ
ïðîåêò³â. Âëàñíå, ìè áà÷èìî ïî-
ë³òèêó, ÿê ìîâèòüñÿ, ñüîãîäí³ íà
ñüîãîäí³. Íàñïðàâä³ óðÿä ô³íàí-
ñóº ïåðøèé åòàï âèáîð÷î¿ êàìïà-
í³¿.

Âîäíî÷àñ óñêëàäíþþòüñÿ óìî-
âè ðîçâèòêó äåðæàâè. Çðîñòàþòü
ö³íè íà åíåðãîíîñ³¿. Íåñèñòåìí³,
íåêâàë³ô³êîâàí³, íåïîãîäæåí³ ä³¿
ùîäî âàëþòíî-êóðñîâî¿ ïîë³òèêè
ïðèçâåëè äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðå-
âàëüâàö³¿ ãðèâí³. Öå âäàðèëî ïî
ì³ëüéîíàõ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â
³ ð³çêî çíèçèëî êîíêóðåíòîçäàò-
í³ñòü åêñïîðòó.

— ßêèì ìàº áóòè äîîïðàöüîâà-
íèé äåðæáþäæåò?

— Ñüîãîäí³ äåðæàâíèé áþäæåò
ìàº ïîñèëþâàòè ïîë³òèêó åíåðãî-
çáåðåæåííÿ, åíåðãîåôåêòèâíîñò³,

ï³äòðèìêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî
á³çíåñó, ìîäåðí³çàö³þ åêîíîì³êè,
îíîâëåííÿ ãîëîâíèõ ôîíä³â.
Ïðîòå íà ïðàêòèö³ óðÿä âñå ñïðÿ-
ìîâóº íà ïðî¿äàííÿ. Íà âèõîä³
ìè ìàºìî íàéâèùó â ªâðîï³ ³í-
ôëÿö³þ. Çà ø³ñòü ì³ñÿö³â ³íôëÿ-
ö³ÿ ñÿãíóëà 15,5%.

Ïîë³òè÷íà êîíô³ãóðàö³ÿ, ÿêà
ïðàöþº ñüîãîäí³ íà ñüîãîäí³, áåç
ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó, ñòâîðþº íàâ-
êîëî ñåáå ðó¿íó. Òîæ ìè íàïîëÿ-
ãàºìî, àáè ïåðåä ðîçãëÿäîì ïðî-
åêòó çì³í äî äåðæáþäæåòó îáî-
â’ÿçêîâî ïðîçâ³òóâàâ óðÿä. Ìè
ïîâèíí³ äàòè ñèñòåìíó îö³íêó ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ñèòóàö³¿ â
äåðæàâ³. À öå äàñòü çìîãó ïðèé-
íÿòè ðîçóìí³ ð³øåííÿ ñòîñîâíî
çì³í ³ äîïîâíåíü äî áþäæåòó.
Ìàëî òîãî, ï³ñëÿ öüîãî ïîòð³áíî
çàòâåðäæóâàòè áþäæåòíó ðåçîëþ-

ö³þ âæå íà 2009 ð³ê. Òåðì³íè ¿¿
çàòâåðäæåííÿ òàêîæ óæå ìèíóëè.

Ïðîòå óðÿä ïðîòè òàêîãî ñöå-
íàð³þ, îòîæ ñèëàìè ïðîóðÿäîâî¿
ôðàêö³¿ ÁÞÒ çàáëîêóâàâ ïðåçè-
ä³þ ïàðëàìåíòó. Öå ùå ðàç çà-
ñâ³ä÷óº ñåðéîçí³ñòü ñèòóàö³¿. À
äåðæàâà, åêîíîì³êà ³ ãðîìàäÿíè
ïðîñòî ñòàþòü çàðó÷íèêàìè öüî-
ãî ïðîòèñòîÿííÿ. ß âïåâíåíèé,
ùî íèí³ âëàäà, íàâïàêè, ïîâèí-
íà ïðàöþâàòè 24 ãîäèíè íà äîáó.
Àäæå º âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ïðîá-
ëåì. Öå ³ çåìåëüí³ â³äíîñèíè, ³
ïèòàííÿ çàõèñòó âíóòð³øíüîãî
ðèíêó â óìîâàõ ÑÎÒ, ³ ïðîáëåìà
åíåðãîíîñ³¿â, ìåòîäè íåäîïóùåí-
íÿ çíèæåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ãðîìà-
äÿí â óìîâàõ ³íôëÿö³¿. Åêñïåðè-
ìåíò íàä äåðæàâîþ ñë³ä çàâåðøó-
âàòè, òðåáà îá’ºäíóâàòè çóñèëëÿ
é ïðàöþâàòè.

— Óðÿä íå õî÷å çâ³òóâàòè ïåðåä
ïàðëàìåíòîì, áî áî¿òüñÿ â³äñòàâ-
êè? Òîìó ÁÞÒ áëîêóº òðèáóíó?

— Ìîæëèâî, àëå öå íå ìåòîä.
Ïèòàííÿ çâ³òó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
ó ñò³íàõ ïàðëàìåíòó ïîñòàâëåíî
÷³òêî, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì òà
ðåãëàìåíòîì. Ïîäîáàºòüñÿ óðÿäó
÷è íå ïîäîáàºòüñÿ, ïðîöåäóðà ìàº
áóòè ïðîâåäåíà.

— Îñòàíí³ çàÿâè “Ãàçïðîìó” ïðî
áîðãè Óêðà¿íè çà ãàç òà ¿õíº ñòð³ì-
êå çðîñòàííÿ ó íàñòóïíîìó ðîö³
÷èì âèêëèêàí³?

— Ó ïèòàíí³ ïîñòàâîê ãàçó
éäåòüñÿ íå ò³ëüêè ïðî áîðãè.
Ìîâà ïðî âòðàòó Óêðà¿íîþ äî-
ñèòü ñåðéîçíî¿ ñêëàäîâî¿ ¿¿ åíåð-
ãåòè÷íî¿ áåçïåêè. Ìè âòðàòèëè
ïðÿìèé çâ’ÿçîê ³ç Ñåðåäíüîþ
Àç³ºþ, çîêðåìà Òóðêìåí³ñòàíîì,
Óçáåêèñòàíîì, Êàçàõñòàíîì, à
â³äòàê,— ìîæëèâîñò³ ïîåòàïíî-
ãî ïåðåõîäó íà íîâèé ð³âåíü ö³í
íà ãàç. Çà òàêî¿ âèñîêî¿ åíåðãî-
ºìíîñò³ åêîíîì³êè (âîíà â 2-3
ðàçè âèùà, í³æ ó ñóñ³äí³õ äåð-
æàâàõ) íàì äóæå âàæëèâî ìàòè
÷àñ íà àäàïòàö³þ, íàëàãîäæåííÿ
ïðîãðàì åíåðãîçáåðåæåííÿ ³
åíåðãîåôåêòèâíîñò³, òîáòî íà
ìîäåðí³çàö³þ íàðîäíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, ðåôîðìóâàííÿ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
Óêðà¿íà ÿê äåðæàâà äóæå áàãàòî
âòðà÷àº ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî íå
ìàº êîíñîë³äîâàíî¿ ïîçèö³¿ ùî-
äî öüîãî íàïðÿìêó. Âëàñíå, çîâ-
í³øíÿ åíåðãåòè÷íà ïîë³òèêà ïå-
ðåòâîðèëàñÿ íà ÷àñòèíó âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè, áîðîòüáó çà
ñòàðòîâ³ óìîâè íà âèáîðàõ ïðå-

çèäåíòà. Ãàçîâ³ ïèòàííÿ — çâî-
ðîòíèé á³ê õàîñó, êîí’þíêòóð-
ùèíè ³ íèçüêîãî ð³âíÿ ïðîôå-
ñ³îíàë³çìó, ÿêèé ïîãëèáëþºòüñÿ
â ñèñòåì³ óêðà¿íñüêî¿ âëàäè çà-
ãàëîì.

— Ùî íàñïðàâä³ îñòàíí³ì ÷àñîì
â³äáóâàºòüñÿ ó ïåðåìîâèíàõ ïðî ãàç
ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ðîñ³ºþ?

— Â³äáóâàºòüñÿ çäà÷à ïîçèö³é
íàøî¿ äåðæàâè. Ïî-ïåðøå, óêðà-
¿íñüêà âëàäà òàê ³ íå äîìîãëàñÿ
÷³òêî¿ ïîçèö³¿ íàøèõ ïàðòíåð³â
ñòîñîâíî ïîåòàïíîãî ïåðåõîäó äî
ðèíêîâèõ ö³í íà ãàç. Ðèíêîâà ö³-
íà ìàº áóòè, àëå ïîòð³áåí ÷àñ äëÿ
àäàïòàö³¿. Õî÷à á öå íå ñòàëî äëÿ
íàñ øîêîâîþ òåðàï³ºþ. Ïî-äðó-
ãå, ìè íå çðîáèëè í³÷îãî ñåðéîç-
íîãî äëÿ â³äíîâëåííÿ äâîñòîðîí-
í³õ çâ’ÿçê³â ³ç Ñåðåäíüîþ Àç³ºþ,
íàâïàêè, ò³ëüêè ïîã³ðøèëè ¿õ.
Ïî-òðåòº, êåð³âíèöòâî äåðæàâè
íå çðîáèëî í³÷îãî ñåðéîçíîãî,
ùîá ÷àñòêà íàøèõ åíåðãåòè÷íèõ
ïèòàíü ñòàëà ÷àñòêîþ áàëàíñó ³í-
òåðåñ³â ïîñòà÷àëüíèê³â, òðàíçè-
òåð³â ³ ñïîæèâà÷³â ó ªâðîï³. Ñè-
òóàö³ÿ äóæå ñåðéîçíà ³ ç òî÷êè
çîðó åíåðãåòè÷íî¿ ñòðàòåã³¿, ÿêó,
âëàñíå, çðóéíîâàíî â Óêðà¿í³. Ö³
ïèòàííÿ ìîæóòü áóòè âèð³øåí³
ò³ëüêè çà óìîâè êîíñîë³äàö³¿ íàâ-
êîëî íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â. ßê-
ùî æ ïèòàííÿ çíîâó ðîçãëÿäàòè-
ìóòü ó êîíòåêñò³ ïðîòèñòîÿííÿ ³
êîí’þíêòóðùèíè, òî âòðà÷àòèìå-
ìî é äàë³. À öå, áåçóìîâíî, íå-
ïðèïóñòèìî

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ,
“Хрещати ”

Àíàòîë³é Ê²ÍÀÕ: “Ïîë³òè÷íà êîíô³ãóðàö³ÿ,
ÿêà ïðàöþº ñüîãîäí³ íà ñüîãîäí³, 
òîáòî áåç ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó, ñòâîðþº
íàâêîëî ñåáå ðó¿íó”
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Êèÿíè íå çàâæäè 
ðîçóì³þòü, ùî ¿äÿòü
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà” “ßê³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Ùî ¿äÿòü êèÿíè?”

Âîëîäèìèð ÑÅÌÅÍÎÂÈ×, íà-
÷àëüíèê Íàóêîâî-äîñë³äíîãî öåí-
òðó âèïðîáóâàíü ïðîäóêö³¿
“Óêðìåòðòåñòñòàíäàðòó”:

— ßêùî éäåòüñÿ ïðî íàøó
ñèñòåìó, òî ç êîæíèì ðîêîì âñå
á³ëüøå íàñ â³äñòîðîíþþòü â³ä
êîíòðîëþ çà ïðîäóêòàìè. Öå íå
ïîðîæí³ ñëîâà, ÿ ìîæó ï³äòâåð-
äèòè, ùî, ïî-ïåðøå, º çàêîí
ïðî çàõèñò ñïîæèâà÷³â, çà ÿêèì
ç ñ³÷íÿ ïåðåäáà÷åíî ô³íàíñó-
âàííÿ ³ â³äáèðàííÿ ïðîá çà ðà-
õóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó. Àëå
äîïîâ³äàþ âàì: çà ö³ ðîêè æîä-
íî¿ êîï³éêè ç áþäæåòó íà êîí-
òðîëü õàð÷îâèõ, ³ íå ò³ëüêè, ïðî-
äóêò³â íå âèä³ëåíî. Àíàëîã³÷íà
ñèòóàö³ÿ ³ ç çàêîíîì “Ïðî îñ-
íîâí³ çàõîäè äåðæàâíîãî íàãëÿ-
äó êîíòðîëþ ó ñôåð³ ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³”, çã³äíî ç ÿêèì
òàêîæ äîñë³äæåííÿ ïðîäóêö³¿
ìàº ñóáñèäóâàòè äåðæàâà, òà, íà
ïðåâåëèêèé æàëü, ó áþäæåò³ íà
òàê³ çàõîäè ãðîøåé íå âèä³ëåíî.
² âèíèêàº çàïèòàííÿ: öå ðîáèòü-
ñÿ íàâìèñíå ÷è òàêà ïîë³òèêà
íàøîãî óðÿäó, ìîâëÿâ, ïîðÿòó-
íîê ïîòîïåëüíèê³â — ñïðàâà
ðóê ñàìèõ ïîòîïåëüíèê³â. Áþ-
äæåò — òî íàø³ ç âàìè ïîäàò-
êè, ³ íàì ãàðàíòîâàíî Êîíñòè-
òóö³ºþ òà ³íøèìè çàêîíàìè
ïðàâî çíàòè, ùî ìè ñïîæèâà-
ºìî ³ ÷è áåçïå÷íó ïðîäóêö³þ ðå-
àë³çóþòü ó òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³
òà íà ðèíêàõ? Ïðî òå, ùî ç öèì
ñèòóàö³ÿ íå íàéêðàùà, ÿ çàÿâ-
ëÿþ îô³ö³éíî, öå íå ïðîñòî ñëî-
âà, âîíè ï³äòâåðäæåí³ ðåçóëüòà-
òàìè ïåðåâ³ðîê.

Ïåðåäóñ³ì ñêàçàíå ñòîñóºòüñÿ
êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â, äî ñêëà-
äó ÿêèõ âõîäÿòü ð³çí³ æèðè. ¯õ
ì³ñòÿòü ïå÷èâî, âàôë³, öóêåðêè
øîêîëàäí³ òà ³íø³ ëàñîù³. Àê-
òóàëüíà ïðîáëåìà ç ðèáíîþ
ïðîäóêö³ºþ. Ð³ê-äâà òîìó ïîíàä
ø³ñòäåñÿò â³äñîòê³â ñêóìáð³¿,
îñåëåäö³â òàê çâàíîãî õîëîäíî-
ãî ³ ãàðÿ÷îãî êîï÷åííÿ ïðîñòî
ï³äôàðáîâóâàëè øòó÷íèìè
áàðâíèêàìè, òîáòî äëÿ ¿õ îáðîá-
êè íå äîòðèìóâàëè íàëåæíèõ
òåõíîëîã³é. ß íå ìîæó ñêàçàòè,
ÿêà ñèòóàö³ÿ ñüîãîäí³, áî äîñë³-
äæåííÿ íå ô³íàíñóþòü. Âàðòî
çãàäàòè é ìîëî÷íó ïðîäóêö³þ.
Ïîãîë³â’ÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäî-
áè ç êîæíèì ðîêîì ñêîðî÷óºòü-
ñÿ, à â³äòàê, çìåíøóºòüñÿ ³ ê³ëü-

ê³ñòü ñèðîâèíè, òîáòî ìîëîêà. ²
ùîá íà òàêîìó ð³âí³ çáåð³ãàòè
ê³ëüê³ñòü ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â,
âèðîáíèêè çàéìàþòüñÿ ôàëüñè-
ô³êàö³ºþ. Çàì³ñòü ìîëî÷íîãî
æèðó äîäàþòü ðîñëèíí³. Âëàñ-
íå, íèí³ ñèòóàö³ÿ ³ç âåðøêîâèì
ìàñëîì ñòàá³ë³çóâàëàñÿ. ² ÿêùî
êîëèñü 80% ìàñëà íàñïðàâä³ áó-
ëî íå âåðøêîâå, à ðîñëèííå, ç
ïàëüìîâîãî æèðó, òî òåïåð ³ç
öèì ñòàëî çíà÷íî ë³ïøå. Çà ìè-
íóëèé ð³ê ³ç 48 ïðîäóêò³â ëèøå
â òðüîõ ìè âèÿâèëè ðîñëèíí³
æèðè. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ çãóùå-
íîãî ìîëîêà íåçáèðàíîãî, òî ì³-
ñÿöü òîìó â ð³çíèõ òîðãîâèõ
òî÷êàõ çàêóïèëè 21 çðàçîê ³ ó 12
âèÿâèëè ïàëüìîâó îë³þ. Öå ïðî-
äóêö³ÿ “Áàõìà÷à”, “²÷í³”, “Á³-
ëèöüêîãî ìîëî÷íîãî êîìá³íà-
òó”, “Ãîðîäêà”.

Äëÿ ÷îãî öå ðîáèòüñÿ? Âñå äó-
æå ïðîñòî: íåäîáðîñîâ³ñíèé âè-
ðîáíèê îòðèìóº ìàéæå ãðèâíþ
íåâðàõîâàíîãî ³ íåîïîäàòêîâà-
íîãî ïðèáóòêó íà êîæí³é áëÿ-
øàíö³. ² ÿêùî â³í âèïóñêàº
ïðîäóêö³þ íàêëàäîì 2—3 ì³ëü-
éîíè íà ì³ñÿöü, òî íåòÿæêî ï³ä-
ðàõóâàòè íåâðàõîâàíèé ïðèáó-
òîê. Îòæå, ìè éîìó ïëàòèìî çà
íåäîáðîñîâ³ñíèé òîâàð. Âëàñíå,
íà åòèêåòêàõ ïèøóòü, ùî äî
ñêëàäó âèðîáó âõîäÿòü îë³¿. Òî-
ìó òðåáà óâàæíî ÷èòàòè ³ íå
áðàòè âñå, ùî ïîòðàïèòü íà î÷³.
Òå ñàìå ç ìîðîçèâîì. ª ìîëî÷-
íå, êîìá³íîâàíå ³ç ìîëîêîì òà
ðîñëèííèì æèðîì, à º ïðîñòî
çàìîðîæåí³ ñîêè. ² òóò òàêîæ
òðåáà óâàæíî ÷èòàòè åòèêåòêó.
Òàì ïèøóòü: “100% ìîðîçèâî”,
à íå ñòîâ³äñîòêîâèé ïëîìá³ð, ó
ñêëàä³ æ óñå íàâïàêè. Ìàºìî
ùå áàãàòî òàêèõ ïðèêëàä³â. ² ó
äåÿê³ ì³öí³ ÷åðâîí³ âèíà äîäà-
þòü áàðâíèêè, ùîá íàäàòè ïðè-
âàáëèâîãî âèãëÿäó.

Íàòàëÿ ÍÎÂÀÊ, ïîñò³éíà êîì³-
ñ³ÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèö-
òâà, ïîáóòîâèõ ïîñëóã òà õàð÷ó-
âàííÿ ÊÌÄÀ:

— Ïðîáëåìà íàäâàæëèâà. Âî-
íà ñòîñóºòüñÿ ãåíîôîíäó íàö³¿
òà çäîðîâ’ÿ. Öå òå, ùî íà íàñ ÷å-
êàº ó ìàéáóòíüîìó. Â³ä íå¿ çà-
ëåæèòü, ÷è çäîðîâèì áóäå íàøå
íàñåëåííÿ ³ ñê³ëüêè äîâåäåòüñÿ
âèòðà÷àòè êîøò³â íà îõîðîíó
çäîðîâ’ÿ, ÿê³ ìàòèìåìî ïîêàç-
íèêè òðèâàëîñò³ æèòòÿ. Âëàñíå,

äåÿê³ ïðîáëåìè íå ñòîñóþòüñÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè, îñê³ëüêè íàëå-
æàòü äî çàãàëüíîäåðæàâíèõ. ¯õ
ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçóâàòè íà çàêî-
íîäàâ÷îìó ð³âí³. Ïðèì³ðîì, ÷è
ãîòîâà ñüîãîäí³ íàøà êðà¿íà äî
ìîäèô³êîâàíî¿ ïðîäóêö³¿. Ìè
çíàºìî, ùî óõâàëåíî òàêå ð³-
øåííÿ, àëå ÷è âèêîíóâàòèìóòü
éîãî, çàëåæèòü â³ä âëàäè, ÿêà
ìàº íàëàãîäèòè çà öèì êîí-
òðîëü. Ñòàíäàðòè ³ñíóþòü, õî÷à,
ÿê ìåí³ â³äîìî, íå äëÿ âñ³õ ðå-
÷îâèí. ² ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
íåñòèìóòü âèðîáíèêè â ðàç³ ïî-
ðóøåííÿ ¿õ. Íà æàëü, ñüîãîäí³
íà ð³âí³ çàêîíó öå ïèòàííÿ íå
âèð³øåíî. ß íå çíàþ òàêèõ âè-
ðîáíèê³â, ÿêèõ áè ïîêàðàëè çà
íåÿê³ñí³ ïðîäóêòè. Ïî÷èíàþòü
ðåàãóâàòè ëèøå òîä³, êîëè õòîñü
îòðó¿òüñÿ. ² þðèäè÷íèõ íàñë³ä-
ê³â ìè íå áà÷èìî. ×è ìîæå
ì³ñüêà âëàäà âïëèâàòè íà ÿê³ñòü
òîâàð³â ³ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ?
Áåçóìîâíî, ðîáèòè öå ñêëàäíî,
áî á³ëüø³ñòü çàêëàä³â òîðã³âë³ ³
ï³äïðèºìñòâ º ïðèâàòíèìè. Òðå-
áà ìàòè ïåâí³ ïîâíîâàæåííÿ,
ùîá ïåðåâ³ðÿòè ¿õ. ª ó íàñ Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çà-
õèñòó ñïîæèâà÷³â, òà äóæå òÿæ-
êî âñå òðèìàòè íà êîíòðîë³.
Ìàºìî ñàí³òàðíó åï³äåì³îëîã³÷-
íó ñòàíö³þ. Çíàºìî, ùî â çàêëà-
äàõ õàð÷óâàííÿ òà íà ðèíêàõ ñà-
í³òàðí³ îðãàíè âëàøòîâóþòü ïå-
ðåâ³ðêè. Àëå æ íà ñüîãîäí³
Óêðà¿íà ïîñ³äàº äåñü 118-òå ì³ñ-
öå çà êîðóïö³ºþ. Öå ñòîñóºòüñÿ
é çãàäàíèõ îðãàí³â. Ìè âèäàºìî
äîçâîëè òà ë³öåíç³¿ íà òîðã³âëþ.
Òàêèì ÷èíîì âëàäà ïîâèííà
áðàòè âñå ï³ä êîíòðîëü, àäæå â³ä
öüîãî çàëåæèòü áåçïåêà êèÿí.
Ñüîãîäí³ ìîæíà âçÿòè ò³ëüêè
ðèíêè. ª òðè êîìóíàëüí³, à
ðåøòà — ïðèâàòí³. Õòî áóâàâ íà
íèõ, áà÷èâ, ùî òàì ïîâíà àíòè-
ñàí³òàð³ÿ. Îäíàê âñ³ âîíè ôóíê-
ö³îíóþòü. Á³ëüø³ñòü áàçàð³â ïå-
ðåòâîðèëàñÿ íà ì³ñöå, äå ïðî-
äàþòü òîâàðè ñàì³ âèðîáíèêè.
Àëå æ ÷àñòî âîíè íå ìîæóòü ïî-
òðàïèòè íà ðèíîê ³ çìóøåí³ ðîç-
êëàäàòè ïðîäóêö³þ ïîáëèçó. Ìè
íå çíàºìî, ùî òàì ó íèõ ó êî-
ðîáêàõ. Ò³ëüêè ÷èòàºìî â ãàçå-
òàõ, ùî íå âàðòî êóïóâàòè ïåð-
øó êàïóñòó, ñàëàò ÷è øïèíàò.
Ìîâëÿâ, òàì ìîæóòü áóòè í³òðà-
òè. Ðîçóì³ºìî, ùî âèðîáíèê õî-
÷å îòðèìàòè âåëèêèé ïðèáóòîê.
Îòîæ ÿ ââàæàþ, ùî çàâäàííÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè — çìóñèòè íàëåæ-
í³ îðãàíè, çîêðåìà Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³, ñòåæèòè çà
äîòðèìàííÿì ïðàâèë ³ óìîâ âè-
ðîáíèöòâà òîâàð³â. Ïîâèíí³ âè-
êîíóâàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê ³ óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñïîæèâà÷³â, íà-
äàâàòè ëþäÿì ïðàâäèâó ³íôîð-
ìàö³þ. À ëþäè — ïî÷óòè ¿¿.
Îòîæ ïîòð³áí³ äîâ³äíèêè. Äóæå
áàãàòî ïîêëàäàºìî ñïîä³âàíü íà
ñàíåï³äåìñòàíö³þ, ÿêà òàêîæ
ìàº âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè,
êîíòðîëþâàòè, àáè íåÿê³ñíà
ïðîäóêö³ÿ íå ïîòðàïëÿëà íà
ïðèëàâêè. Òðåáà áîðîòèñÿ ³ç íå-
ñàíêö³îíîâàíîþ òîðã³âëåþ. Òóò
³ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ìîæóòü
“êðèøóâàòè” òîðã³âëþ. Íå îá³é-
òè óâàãîþ é òàê çâàí³ ìàë³ àðõ³-
òåêòóðí³ ôîðìè. (Âëàñíå, ñüî-
ãîäí³ âñå á³ëüøå êèÿí êóïóþòü
ïðîäóêòè ó ñòàö³îíàðíèõ òî÷êàõ
òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ, ó ñóïåð-

ìàðêåòàõ. Òà é öå íå ãàðàíòóº
¿õíüî¿ ÿêîñò³.) ßê áîðîòèñÿ ç
öèì, ìè çíàºìî. Ðèíêè º íàé-
êðèì³íàë³çîâàí³øèìè òî÷êàìè,
³ òàì ïðàöþº á³ëüø³ñòü ïðåä-
ñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî
á³çíåñó, â ÿêèõ öå ºäèíà ìîæ-
ëèâ³ñòü âèæèòè. ² êîëè ïî÷èíà-
þòü ïåðåâ³ðêè, îäðàçó áà÷èìî
äåìîíñòðàö³¿, ìîâëÿâ, çàêðèâà-
þòü ðèíîê ³ íå äàþòü ïðàöþâà-
òè. Ïðîáëåìà â òîìó, ùîá çíàé-
òè òó ñåðåäèíó, êîëè á çà áóäü-
ÿêî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ëþäèíà
ìóñèëà ïðàöþâàòè â ðàìêàõ çà-
êîíó. ² ùå îäíå — ñîâ³ñòü. Çà-
êîí ìîæå áóòè íàéë³ïøèé, àëå
íåìàº çìîãè âñå ïåðåâ³ðèòè, îä-
íà ïàðò³ÿ òîâàðó ìîæå áóòè íîð-
ìàëüíà, ³íøà — ïîãàíà. Íà
æàëü, íèí³ ÷èìàëî ëþäåé ïî-
çáàâëåí³ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé,
çíàþòü, ùî ïðîäóêò íåÿê³ñíèé,
øê³äëèâèé, à ïðîäàþòü. Ìîâ-
ëÿâ, ÿêîñü îá³éäåòüñÿ, ãîëîâ-
íå — îòðèìàòè ïðèáóòîê.

Îëåêñàíäð ÊÀÐÏÎÂ, Íàö³î-
íàëüíèé óí³âåðñèòåò õàð÷îâèõ òåõ-
íîëîã³é:

— Õî÷ó ïîãîâîðèòè ïðî ãåíå-
òè÷íî ìîäèô³êîâàí³ ïðîäóêòè.
Ùî öå òàêå? Öå îðãàí³çìè, ìî-
äèô³êîâàí³ çà äîïîìîãîþ ïåâ-
íèõ ãåííèõ ìàí³ïóëÿö³é. ² ìóøó
ñêàçàòè, ùî öÿ ïðîáëåìà, ìà-
áóòü, ñòî¿òü íà äðóãîìó ì³ñö³ ï³ñ-
ëÿ êðèì³íàëüíèõ çëî÷èí³â. Ç ³í-
øîãî áîêó, çàçâè÷àé íà öþ òå-
ìó ãîâîðÿòü ëèøå åêîëîãè. Ëþ-
äè, ÿê³ íå ìàþòü ïðîô³ëüíî¿ îñ-
â³òè, àëå ó ÿêèõ áîëèòü äóøà.
Òîìó â íàñ ãåííî-³íæåíåðí³
ïðîäóêòè ââàæàþòü ïîãàíèìè. ß
íàìàãàòèìóñü çàïåâíèòè, ùî öå
íå çîâñ³ì òàê.

Ïî-ïåðøå, ãåííî-ìîäèô³êîâà-
íèìè º íå ò³ëüêè ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ, à é äåÿê³ ë³êàðñüê³ çà-
ñîáè. Àëå êîëè éäåòüñÿ ïðî ë³-
êè, öþ òåìó íå îáãîâîðþþòü.
Íàïðèêëàä, ãîðìîí ñîìàòîñòà-
òèí äî åïîõè ãåííî¿ ³íæåíåð³¿
îòðèìóâàëè ç òðóï³â. Â³í ñòèìó-
ëþº ð³ñò ó õâîðèõ íà êàðëèêî-
â³ñòü. Íèí³ éîãî ïî÷àëè âèãî-
òîâëÿòè çà äîïîìîãîþ ãåííî¿ ³í-
æåíåð³¿, öåé ïðîäóêò ïîòðàïèâ
íà ôàðìàêîëîã³÷íèé ðèíîê, àëå
í³õòî íå îáãîâîðþº, ÷è íåáåç-
ïå÷íèé â³í.

Ãîëîâíèì àðãóìåíòîì íà êî-
ðèñòü ãåííî-ìîäèô³êîâàíèõ

ïðîäóêò³â º îñü ùî: ëþäèíà ñïî-
êîíâ³êó ¿ñòü ïðîäóêòè ðîñëèí-
íîãî ³ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ,
òà â³ä öüîãî ó íå¿ íå âèðîñëî
ëèñòÿ íà ãîëîâ³. À âò³ì, âîíà
ìàº ïðàâî çíàòè, ùî ñïîæèâàº.
Òîìó íà ïðîäóêòàõ ìàþòü áóòè
íàëåæí³ íàêëåéêè. Òà ïðîáëåìà
ùå ³ â òîìó, ùî ìè æèâåìî â äî-
ñèòü á³äí³é êðà¿í³, à íà äîñë³-
äæåííÿ ñòîñîâíî ãåííî¿ ìîäè-
ô³êàö³¿ ïîòð³áí³ äóæå âåëèê³
ãðîø³ é êâàë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³. À
âò³ì, íà ì³é ïîãëÿä, ãåííî-ìî-
äèô³êîâàíà ïðîäóêö³ÿ íå çàâ-
äàñòü çíà÷íî¿ øêîäè.

Ëàðèñà ÂÎÐÎØÈËÎ, íà÷àëü-
íèê ç íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè
Êè¿âñüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïà-
ëàòè:

— ß ïðåäñòàâëÿþ Êè¿âñüêó òîð-
ãîâî-ïðîìèñëîâó ïàëàòó, ÿêà êî-
ðèñòóºòüñÿ çàêîíîì ïðî òîðãîâî-
ïðîìèñëîâ³ òîâàðè ³ íå çàëåæèòü
â³ä áþäæåòó. Ìè ñàì³ ïðàöþºìî
íàä öèìè ïèòàííÿìè. Îòîæ ïå-
ðåä íàìè âæå äàâíî ñòîÿëî ïè-
òàííÿ: ÿê ó Êèºâ³ âèä³ëèòè êðà-
ùó ïðîäóêö³þ, äîíåñòè òàêó ³í-
ôîðìàö³þ äî ñïîæèâà÷à, ñêàçàòè
éîìó, ùî òðåáà êóïóâàòè? Ìè
ðîçðîáèëè ïðîãðàìó “Êè¿âñüêà
ÿê³ñòü” ðàçîì ³ç Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ. ²
âæå ÷îòèðè ðîêè ïðàöþºìî çà
íåþ. ª äâ³ îö³íêè ÿêîñò³: íîð-
ìàëüíà ³ íàéêðàùà ïðîäóêö³ÿ.
Îòæå, ïåðåâ³ðÿþòü ï³äïðèºìñòâî
(íà çàìîâëåííÿ ñàìîãî ï³äïðè-
ºìñòâà), îö³íþþòü ïðîäóêö³þ ³
ñàìå âèðîáíèöòâî. ßêùî îö³íêà
â³äïîâ³äàº âñòàíîâëåíèì ïðîãðà-
ìîþ íîðìàì, ïðîäóêö³¿ äàþòü
äèïëîì “Êè¿âñüêà ÿê³ñòü”. Ñàìå
ïðîäóêö³¿, à íå ï³äïðèºìñòâó.
Öåé äèïëîì äàº ïðàâî ïîçà êîí-
êóðñîì îòðèìóâàòè äåðæàâíå çà-
ìîâëåííÿ. ßêùî ïîáà÷èòå íà ïî-
ëèöÿõ ìàãàçèí³â ìàðêîâàíó ïðî-
äóêö³þ ç³ çíàêîì “Êè¿âñüêà
ÿê³ñòü”, ìîæåòå ¿¿ êóïóâàòè. Óæå
ïîíàä 30 ï³äïðèºìñòâ ³ á³ëüøå ÿê
100 íàéìåíóâàíü ïðîäóêö³¿ îòðè-
ìàëè öåé çíàê.

Äëÿ âîëîäàð³â äèïëîì³â àäì³-
í³ñòðàö³ÿ ô³íàíñóº ðîáîòè ç
ðîçðîáêè ñèñòåìè ìåíåäæìåí-
òó ÿêîñò³ â³äïîâ³äíî äî ì³æíà-
ðîäíîãî ñòàíäàðòó ²SÎ 9001. Íà
òàêèõ óìîâàõ ïðàöþþòü óæå 12
ï³äïðèºìñòâ
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Òåñò íà êîðóìïîâàí³ñòü
Ðåêòîðè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðàãíóòü ïîâåðíóòè êîðóìïîâàíó ñèñòåìó
âñòóïó äî âóç³â
Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ, 
ªâãåí³ÿ ÒÀÃÀÍÎÂÈ×
“Õðåùàòèê”

Учора міністр освіти і на-
и Іван Ва арч повідо-

мив про численні фа ти
іґнор вання вищими на-
вчальними за ладами но-
вих правил вст п до ні-
верситетів. Недобросовіс-
ні ре тори пра н ть по-
верн тися до старої о-
р мпованої системи при-
йом абіт рієнтів і знай-
шли для цьо о юридичн
лазів . Можливість пов-
ністю її пере рити з’я-
виться лише наст пно о
ро .

Ó÷îðà, íàïåðåäîäí³ ñòàðòó êîí-
êóðñíèõ çìàãàíü àá³òóð³ºíò³â çà
ïðàâî âñòóïó äî âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â (ÂÍÇ), ì³í³ñòð îñ-
â³òè ³ íàóêè ²âàí Âàêàð÷óê ðîç-
ïîâ³â ïðåñ³ ïðî ÷èñëåíí³ ïðîáëå-
ìè âñòóïíî¿ êàìïàí³¿-2008. Çã³ä-
íî ç íîâèìè ïðàâèëàì ïðèéîìó
âèïóñêíèê³â øê³ë äî ÂÍÇ óñ³
óí³âåðñèòåòè Óêðà¿íè áóëî ï³ä-
ïîðÿäêîâàíî ºäèíèì íîðìàì.
Íàòîì³ñòü áàãàòî âèø³â ââåëè ùå
é äîäàòêîâ³ ïðàâèëà ïðèéîìó.
“Ùî á³ëüøå äîäàòêîâèõ óìîâ ó
êîíêðåòíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëà-
ä³, òî î÷åâèäí³øà ñõèëüí³ñòü éî-
ãî êåð³âíèöòâà äî ñòàðèõ ñõåì,
ÿê³ ñåáå ñêîìïðîìåòóâàëè”,— çà-
ñòåð³ã âñòóïíèê³â ³ ðåêòîð³â ïàí
Âàêàð÷óê. Ìîæëèâ³ñòü ä³ÿòè íà
âëàñíèé ðîçñóä ó âèø³â ç’ÿâèëà-
ñÿ ç íàäàííÿì ¿ì ç áîêó Ì³íîñ-
â³òè ïðàâà íà ñàìîñò³éíå âèð³-
øåííÿ ïèòàííÿ ïðî äîá³ð àá³òó-
ð³ºíò³â ó ñèòóàö³ÿõ ð³âíîñò³ êîí-
êóðñíèõ áàë³â. Çã³äíî ç ïîñòàíî-

âîþ ì³í³ñòåðñòâà, â ðàç³ îäíàêî-
âî¿ ê³ëüêîñò³ áàë³â ó àá³òóð³ºíò³â
ÂÍÇ ìàº ïðàâî ïðèçíà÷èòè ÷àñ-
òèí³ ç íèõ (íå á³ëüøå í³æ 40%)
äîäàòêîâå âñòóïíå âèïðîáóâàííÿ
ó âèãëÿä³ ñï³âáåñ³äè àáî òâîð÷î-
ãî êîíêóðñó.

“Öåé ïóíêò ³ëþñòðóº ð³âåíü äî-
â³ðè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè äî ðåê-
òîð³â ÿê äåðæàâíèõ îñ³á. ² íåþ
òðåáà îáåðåæíî êîðèñòóâàòèñÿ,
îñê³ëüêè öå º ïîêàçíèêîì òîãî,
íàñê³ëüêè çàêëàä ïðîçîðèé, â³ä-
êðèòèé”,— ñêàçàâ ïàí Âàêàð÷óê.
Âîäíî÷àñ, ÿê ñâ³ä÷àòü ðåàë³¿
âñòóïíî¿ êàìïàí³¿, á³ëüø³ñòü ðåê-
òîð³â òëóìà÷àòü íîðìàòèâíèé
ïðèïèñ Ì³íîñâ³òè äî òîãî “â³ëü-
íî”, ùî â³äñîòîê àá³òóð³ºíò³â,
ÿêèì öüîãî ðîêó ïðîïîíóþòü
ïðîéòè âñòóïí³ âèïðîáóâàííÿ,
ñÿãàº ìàéæå 100%. Õî÷à ùîíàé-
ìåíøå 60% âñòóïíèê³â ìàþòü íå-
çàïåðå÷íå ïðàâî íà âñòóï ñóòî ÷å-
ðåç êîíêóðñ ñåðòèô³êàò³â.

Òåïåð ²âàí Âàêàð÷óê ëÿêàº âè-
ø³ ïåðåäóñ³ì ãðîìàäñüêèì îñó-
äîì. Âîäíî÷àñ ì³í³ñòð çàçíà÷èâ,
ùî â ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ó âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ôàêò³â ïîðó-
øåííÿ çàêîíó, éîãî â³äîìñòâî
ìîæå âäàòèñÿ ³ äî æîðñòê³øèõ çà-
õîä³â — ïîäàííÿ äî Ãåíåðàëüíî¿
ïðîêóðàòóðè òà Êîíòðîëüíî-ðå-
â³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ. Ñàìèì æå
âñòóïíèêàì, ÿêùî ¿õí³ ïðàâà ÂÍÇ
ïîðóøàòü, ²âàí Âàêàð÷óê ðåêî-
ìåíäóº ïîçèâàòèñÿ â ñóä³, à êî-
ðóìïîâàíèì ðåêòîðàì ðàäèòü
ïàì’ÿòàòè ïðî ñóä Áîæèé.

Íàòîì³ñòü ðîáî÷à ãðóïà ç ï³ä-
ãîòîâêè êîíöåïö³¿ çîâí³øíüîãî
íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ïðîïî-
íóº áîðîòèñÿ ³ç ñâàâ³ëëÿì ðåêòî-
ð³â çàïðîâàäæåííÿì ïðîçîð³øî¿
ñèñòåìè òåñòóâàííÿ. Ó÷îðà ãîëî-
âà ðîáî÷î¿ ãðóïè íàðîäíèé äåïó-
òàò Ëåñÿ Îðîáåöü ïðåäñòàâèëà
ìåõàí³çì ïîë³ïøåííÿ óìîâ âñòó-
ïó àá³òóð³ºíò³â äî âèø³â. Óæå ç

íàñòóïíîãî ðîêó ïðîïîíóºòüñÿ
ñêàñóâàòè ÷èñëåíí³ ï³ëüãè. Ó÷í³â
³ íàäàë³ íàãîðîäæóâàòèìóòü ìå-
äàëÿìè, àëå öå àæ í³ÿê íå ïîëåã-
øèòü âñòóïó äî óí³âåðñèòåòó ÷è
àêàäåì³¿. À îñü âèð³øàëüíèì çà
³íøèõ ð³âíèõ óìîâ ìàº ñòàòè ñå-
ðåäí³é áàë àòåñòàòà. Ñàìå öåé äî-
êóìåíò ó âèïàäêàõ îäíàêîâî¿

ê³ëüêîñò³ áàë³â çà ñåðòèô³êàòàìè
ñòàíå ïåðåâàæíèì ÷èííèêîì òî-
ãî ÷è ³íøîãî âèïóñêíèêà. Òàêèì
÷èíîì, êð³ì âäàëî íàïèñàíèõ
òåñòîâèõ çàâäàíü, øêîëÿð³ íå
âòðà÷àòèìóòü ³íòåðåñó äî íàâ÷àí-
íÿ ç ³íøèõ ïðåäìåò³â. Òèì á³ëü-
øå, ùî òåñòóâàííÿ ìàº ðîçïî÷è-
íàòèñÿ îäðàçó ïî çàê³í÷åííþ íà-

â÷àëüíîãî ðîêó, à íå ï³ä ÷àñ íüî-
ãî. Íà äåÿêèõ ñïåö³àëüíîñòÿõ ó
âèù³ çàêëàäè áóäå çáåðåæåíî äî-
äàòêîâèé òâîð÷èé êîíêóðñ. “Öå
çàëåæàòèìå ïåðåäóñ³ì â³ä ñïåöè-
ô³êè îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿, àäæå îá-
ðàòè ñï³âàêà ÷è òàíöþðèñòà çà
ïèñüìîâèì òåñòîì íåìîæëè-
âî”,— íàãîëîøóº ïàí³ Îðîáåöü

Íèí³ çà êîðäîíîì ïðàöþþòü
ïîíàä 3,5 ì³ëüéîíà óêðà¿íö³â.
Íàòîì³ñòü åêñïåðòè íàçèâàþòü
çíà÷íî âèù³ ïîêàçíèêè òðóäîâî¿
ì³ãðàö³¿ ç Óêðà¿íè — â³ä 4,5 äî 
7 ì³ëüéîí³â, òîáòî ïîíàä 10 â³ä-
ñîòê³â íàñåëåííÿ. ßêùî æ ðîáè-
òè ðîçðàõóíêè â³ä ê³ëüêîñò³ ïðà-
öåçäàòíîãî íàñåëåííÿ, òî âèõî-
äÿòü ñòðàøí³ öèôðè — ïðàêòè÷-
íî òðåòèíà, à òîé á³ëüøå, íàøèõ
ñï³âãðîìàäÿí ïðàöåçäàòíîãî â³êó
ï³äí³ìàþòü åêîíîì³êó ÷óæèõ êðà-
¿í. Á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ ãàñòàð-
áàéòåð³â òðóäÿòüñÿ çà êîðäîíîì,
àáè óòðèìóâàòè ñâî¿ ðîäèíè, òîæ
÷àñòèíó çàðîáëåíîãî âîíè ïîâåð-
òàþòü â Óêðà¿íó. Åêñïåðòè ââàæà-

þòü, ùî öå â³ä 8 äî 25 â³äñîòê³â
íàøîãî ÂÂÏ. Òî÷íèõ öèôð íå
ìîæå íàçâàòè í³õòî, îñê³ëüêè
á³ëüø³ñòü ãðîøåé ïåðåäàþòü íå
÷åðåç áàíêè ³ ñïåö³àë³çîâàí³ ìå-
ðåæ³ ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â, à ÷åðåç
êóð’ºð³â, çíàéîìèõ ³ áëèçüêèõ.
Ïðèáëèçíî ïîëîâèíó êîøò³â
íàéìàíö³ ç Óêðà¿íè ïåðåïðàâëÿ-
þòü äîäîìó. ²íøà ïîëîâèíà çàëè-
øàºòüñÿ çà êîðäîíîì. Ó ñåðåä-
íüîìó çàðîá³òîê óêðà¿íñüêîãî
òðóäîâîãî ì³ãðàíòà â ªâðîï³ ñòà-
íîâèòü 800 äîëàð³â íà ì³ñÿöü —
â³ä 500 äîëàð³â íà ñ³ëüãîñïðîáî-
òàõ ó Ïîëüù³ äî 1,5 òèñÿ÷³ äîëà-
ð³â íà áóä³âíèöòâ³ â Ïîðòóãàë³¿
÷è Âåëèêîáðèòàí³¿. ßêùî ïîð³â-

íÿòè ç ñåðåäí³ì ð³âíåì çàðïëàò ó
Êèºâ³, òî öå íå òàê óæå é áàãàòî.
À êîëè â³äíÿòè òå, ùî äîâîäèòü-
ñÿ âèòðàòèòè íà îðåíäó æèòëà ³
¿æó, òî â³ä çàðîáëåíî¿ ñóìè çàëè-
øèòüñÿ óäâ³÷³ ìåíøå. Íàïðèêëàä,
áóä³âåëüíèê ñåðåäíüî¿ ðóêè â
Ëîíäîí³ ìîæå çà ì³ñÿöü çàðîáè-
òè 1,3 — 1,5 òèñÿ÷³ äîëàð³â, ³ç
ÿêèõ 400 äîëàð³â äîâåäåòüñÿ â³ä-
äàòè çà æèòëî (çà óìîâè îðåíäè
íå îêðåìî¿ ê³ìíàòè, à íà ïàðó ç
êèìñü), ùå 280 äîëàð³â ï³äå íà
ïðî¿çä ³ 120 äîëàð³â — íà õàð÷ó-
âàííÿ. Òîæ äîäîìó óêðà¿íñüêèé
ãàñòàðáàéòåð çìîæå ïåðåäàòè
500 — 700 äîëàð³â.

Òà îäíèìè ô³íàíñîâèìè ïîêàç-
íèêàìè ÿâèùå çàðîá³ò÷àíñòâà íå
îáìåæóºòüñÿ. Á³ëüø³ñòü ³ç òèõ,
õòî çâàæóºòüñÿ ïîäàòèñÿ íà ðîáî-
òó çà êîðäîí, ïðîñòî äî ê³íöÿ íå
óñâ³äîìëþþòü, íàñê³ëüêè òÿæêî
¿ì òàì áóäå — íå ò³ëüêè ÷åðåç âè-
ñíàæëèâó ïðàöþ, à ïåðåäóñ³ì
ïñèõîëîã³÷íî. Àäæå äîâîäèòüñÿ
ïðàöþâàòè íà íåëåãàëüíîìó ñòà-
íîâèù³, âòðà÷àòè çäîðîâ’ÿ, ðîêà-
ìè íå áà÷èòè ð³äíèõ, æèòè â ñè-
òóàö³¿ ïîñò³éíîãî òèñêó òà ñó-

ñï³ëüíî¿ ³çîëÿö³¿ â ÷óæ³é êðà¿í³.
Òðèâàëà ðîçëóêà äóæå ÷àñòî ïðè-
çâîäèòü äî ðîçëó÷åííÿ ³ ðîçïàäó
ñ³ìåé. Àäæå êîëè òè íåëåãàë ³
¿äåø äîäîìó, òî çíîâó ïåðåòíóòè
êîðäîí áóäå äóæå ñêëàäíî ³ äî-
ðîãî. Äî òîãî æ ÷åðåç ìîâíèé
áàð’ºð ³ íåçíàííÿ ì³ñöåâèõ ïî-
ðÿäê³â ì³ãðàíòè òðèìàþòüñÿ îñòî-
ðîíü àêòèâíîãî æèòòÿ, ôàêòè÷íî
æèâó÷è ³çîëüîâàíî â ò³ñíîìó êî-
ë³ ñâî¿õ æå çàðîá³ò÷àí. Çðåøòîþ
íåëåãàëüíå ñòàíîâèùå ðîáèòü ¿õ
ïîòåíö³éíèìè æåðòâàìè ð³çíèõ
ìàô³îç³ — ïåðåâàæíî íàøèõ æå
çåìëÿê³â ÷è âèõ³äö³â ³ç êðà¿í
ÑÍÄ. Æèòòÿ ïîçà çàêîíîì ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ ïîñò³éíèì ñòðàõîì
áóòè âèêðèòèì ïîë³ö³ºþ. Îñòàí-
í³ì ÷àñîì óðÿäè á³ëüøîñò³ êðà¿í
ªâðîïè, ÿê ³ ÑØÀ, äëÿ áîðîòü-
áè ç òåðîðèçìîì çàïðîâàäæóþòü
äåäàë³ æîðñòê³ø³ çàõîäè êîíòðî-
ëþ ó ðàç³ ïåðåòèíó êîðäîíó ³ âè-
ÿâëåííÿ íåëåãàë³â. Òàê, ÑØÀ
ââåëè á³îìåòðè÷íèé êîíòðîëü íà
ñâî¿õ êîðäîíàõ — ó âñ³õ, õòî â’¿æ-
äæàº íà òåðèòîð³þ êðà¿íè, çí³ìà-
þòü â³äáèòêè ïàëüö³â. Ó Âåëèêî-
áðèòàí³¿ ïðè Ñêîòëàíä ßðä³ ä³º

ñïåö³àëüíèé â³ää³ë áîðîòüáè ç íå-
ëåãàëüíèìè òðóäîâèìè ì³ãðàíòà-
ìè, ÿêèé ðåãóëÿðíî ÷èíèòü îáëà-
âè íà íåëåãàë³â. Óñ³õ çàòðèìàíèõ
áåç äîêóìåíò³â äî âñòàíîâëåííÿ
îñîáè ïîì³ùàþòü ó ñïåö³àëüí³
öåíòðè, ùîñü íà çðàçîê íàøî¿ êà-
ìåðè ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ.
ßêùî ç’ÿñóþòü, ùî òè ïðàöþºø
íåçàêîííî, îäðàçó äåïîðòóþòü íà
áàòüê³âùèíó. Òîæ çàðîáëÿòè çà
êîðäîíîì íåëåãàëüíî äåäàë³ ñòàº
òÿæ÷å.

Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ, íåùî-
äàâíî ïðîâåäåíîãî ôàõ³âöÿìè ²í-
ñòèòóòó íàðîäîçíàâñòâà ÍÀÍÓ,
ïðèáëèçíî 80 â³äñîòê³â óêðà¿í-
ñüêèõ çàðîá³ò÷àí äåêëàðóþòü íà-
ì³ð ïîâåðíóòèñÿ íà áàòüê³âùèíó.
Ïðîòå ïðèáëèçíî òàêèé ñàìèé
â³äñîòîê ³ç íèõ íå ìîæóòü óïåâ-
íåíî ñêàçàòè, êîëè öå ñòàíåòüñÿ.
Óêðà¿íñüêà âëàäà äîñ³ íå ðîçðî-
áèëà ïðîãðàìè ïîâåðíåííÿ óêðà-
¿íñüêèõ ãàñòàðáàéòåð³â äîäîìó.
Õî÷à á³ëüø³ñòü ³ç íèõ — ëþäè
ïðàöåçäàòíîãî â³êó, ÿê ïðàâèëî
êâàë³ô³êîâàí³, òîæ ìîãëè á ï³ä-
í³ìàòè åêîíîì³êó Óêðà¿íè, à íå
÷óæèõ äåðæàâ

Óêðà¿íñüêèì çàðîá³ò÷àíàì 
÷àñ ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó
Àëå òåïåð çðîáèòè öå òàê ñàìî ñêëàäíî, ÿê ³ âè¿õàòè
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Аби передавати додом хоча б 500 доларів щомісяця,
раїнсь і заробітчани д же часто втрачають власне

здоров’я, працюючи за ордоном. Їхні сім’ї розпадаю-
ться значно частіше за інші. І хоча майже 80 відсот ів
раїнсь их заробітчан де лар ють намір поверн тися

на бать івщин , та ий самий відсото із них не мож ть
певнено с азати, оли це станеться.

Іван Ва арч визнав існ вання ор пційних схем вищих навчальних за ладах
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Àíàòîë³é ßÖÅÍÊÎ: “Ìè â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ô³ñêàëüíèõ ìåòîä³â ³ ïåðåéøëè
äî ñï³âïðàö³ ç ï³äïðèºìñòâàìè”
Найбільше оштів я до
державно о бюджет , та
і до місцевих надходить
від столичних підпри-
ємств. Серед них вирізня-
ють вели их платни ів,
подат и я их ся ають
мільйонів ривень. Саме
за діяльністю та их ме а-
підприємств пильн є спе-
ціальна державна подат-
ова інспе ція. Про робо-
т спецпідрозділ розпо-
відає йо о начальни , за-
ст пни олови ДПА в Ки-
єві Анатолій Яцен о.

— Àíàòîë³þ Ïåòðîâè÷ó, êà-
æóòü, ñóñï³ëüñòâî íåàäåêâàòíî
îö³íþº ïåâí³ ïðîôåñ³¿. Ïîäàòê³â-
ö³ ðîáëÿòü áëàãîðîäíó ñïðàâó, íà-
ïîâíþþòü áþäæåò, òà íå âñ³ ¿õ
ëþáëÿòü. ×è âàæêî âàì ïðàöþâà-
òè ç íàéá³ëüøèìè ï³äïðèºìñòâàìè
Êèºâà?

— Îäðàçó óòî÷íþ, áþäæåò íà-
ïîâíþþòü íå ïîäàòê³âö³, à ïëàò-
íèêè ïîäàòê³â, çà ùî ¿ì âåëèêà
ïîäÿêà. Ìè ëèøå äîïîìàãàºìî
¿ì, ðîç’ÿñíþºìî çàêîíîäàâñòâî,
êîíñóëüòóºìî. Ñïåö³àë³çîâàíó
äåðæàâíó ïîäàòêîâó ³íñïåêö³þ
(ÑÄÏ²) â Êèºâ³ 2001 ðîêó ñàìå
é ñòâîðåíî äëÿ êîíñòðóêòèâíî¿
ðîáîòè ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè.
Íà òîé ÷àñ ç’ÿâèëèñÿ ï³äïðèºì-
ñòâà, âàëîâ³ äîõîäè ÿêèõ ñÿãàëè
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Âîíè äîäà-
âàëè äî áþäæåòó ëåâîâó ÷àñòêó
êîøò³â. Äî òàêèõ ï³äïðèºìñòâ
ïîòð³áíà áóëà îñîáëèâà óâàãà.
Ìè ¿¿ ïðèä³ëèëè, íàëàãîäèëè
ñï³âïðàöþ, ³ öå äàëî âàãîì³ ðå-
çóëüòàòè.

— Ç³ ñê³ëüêîìà ï³äïðèºìñòâàìè
ïðàöþºòå?

— Ó íàñ íà îáë³êó 231 ï³äïðè-
ºìñòâî. Öå ëèøå 0,2 â³äñîòêà
þðèäè÷íèõ îñ³á ó ñòîëèö³. Àëå
âîíè çàáåçïå÷óþòü 55 â³äñîòê³â

íàäõîäæåíü äî äåðæáþäæåòó ïî
Êèºâó.

— Ö³êàâî, à äî ÿêî¿ ãàëóç³ ïåðå-
âàæíî íàëåæàòü ö³ âåëèê³ ï³äïðè-
ºìñòâà? Êè¿â æå íå íàäòî ïðîìèñ-
ëîâå ì³ñòî?

— Ó ñòîëèö³ ðîçì³ùåí³ îô³ñè
âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ êîìïàí³é,
ï³äïðèºìñòâ ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷íîãî êîìïëåêñó. Íàïðèêëàä,
ëèøå “Íàôòîãàç Óêðà¿íè” äàº
ïîëîâèíó íàäõîäæåíü. Ó íàñ íà
îáë³êó ïåðåáóâàº ÿê ñàìà êîì-
ïàí³ÿ, òàê ³ ï³äïðèºìñòâà, ùî
âõîäÿòü äî ¿¿ ñêëàäó. Òðåáà íà-
çâàòè ÂÀÒ “Óêðíàôòà”.

— Íàñê³ëüêè â³ä öèõ ï³äïðè-
ºìñòâ çàëåæèòü ôîðìóâàííÿ ì³ñü-
êîãî áþäæåòó Êèºâà?

— Ì³ñöåâèé áþäæåò — öå
÷àñòèíà çâåäåíîãî áþäæåòó. Çà

ïåðøó ïîëîâèíó íèí³øíüîãî
ðîêó äî ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ â³ä
âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ íàä³éøëî
757,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Öå ãðî-
ø³, ÿê³ ïðàöþþòü íà êèÿí. Íà-
çâàíà ñóìà íà 258,7 ì³ëüéîíà
á³ëüøà, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïå-
ð³îä 2007-ãî. Òîáòî íàðàç³ ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ âàãîìèé ïðèð³ñò.

— Îòæå, ï³äïðèºìñòâà ñïëà÷ó-
þòü äåäàë³ á³ëüøå. À ÿê âè ïåðå-
êîíóºòå ¿õ, ùî öå ïîòð³áíî ðîáè-
òè? Ìîæå, ìàºòå ÿê³ñü îñîáëèâ³
ìåòîäè?

— Í³. Îñîáëèâèõ ìåòîä³â íå-
ìàº, ëèøå ïåðåäáà÷åí³ çàêîíî-
äàâñòâîì. Öå, øâèäøå, îñîáëè-
âèé ï³äõ³ä. Ìè â³äìîâèëèñÿ â³ä
òîòàëüíèõ ô³ñêàëüíèõ çàõîä³â,
íàòîì³ñòü íàëàãîäèëè ñóòî ïàðò-
íåðñüê³ ñòîñóíêè. Â ÑÄÏ² ïðà-
öþþòü 13 ãàëóçåâèõ êîìàíä,

óìîâíî îá’ºäíàíèõ ó ÷îòèðè ñôå-
ðè: ñóïðîâ³ä ï³äïðèºìñòâ ìàòå-
ð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà, ïàëèâ-
íî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, íå-
âèðîáíè÷î¿ ñôåðè, áàíê³âñüêèõ
òà ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ.
Öå ëþäè, ÿê³ äîáðå çíàþòü ñâîþ
ñïðàâó ³ êîíêðåòíó ãàëóçü.

— À ÿê³ º âåëèê³ ïëàòíèêè â íå-
âèðîáíè÷³é ñôåð³?

— Íàñàìïåðåä ãîòåë³, òîðãî-
âåëüí³ ìåðåæ³. Öå òàêîæ ï³äïðè-
ºìñòâà çâ’ÿçêó: ÌÒÑ, “Óêðïîø-
òà”, “Óêðòåëåêîì”. Áóä³âåëüí³
êîìïàí³¿: “Êè¿âì³ñüêáóä”, “Êè-
¿âìåòðîáóä”. “Ìàêäîíàëüäç”,
“Àä³äàñ Óêðà¿íà”, “Ìåð³ Êåé”,
òåëåêàíàëè “²íòåð” òà “1+1”.

— Îòæå, êîæíà áðèãàäà âè¿ç-
äèòü íà ï³äïðèºìñòâî ñâîãî ïðîô³-
ëþ?

— Í³, ó íàñ çà êîæíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì çàêð³ïëåíèé îêðå-
ìèé ïðàö³âíèê ³íñïåêö³¿. Ìè
ðîçãëÿäàºìî éîãî ÿê êîîðäèíà-
òîðà, ùî íå ò³ëüêè êîíòðîëþº òà
ïåðåâ³ðÿº ðîáîòó, à é êîíñóëü-
òóº. Òîáòî ³íñïåêòîð êîíòàêòóº
ç ïëàòíèêîì â³ä ïî÷àòêó ³ äî
ê³íöÿ.

— Ïî ëþäèí³ íà ï³äïðèºìñòâî.
Îòæå, â ÑÄÏ² íå ìåíøå ÿê 231
ïðàö³âíèê?

— Ðàçîì ç òåõí³÷íèìè ïðàö³â-
íèêàìè ó øòàò³ ³íñïåêö³¿ º 280
îñ³á.

— Òîð³ê âè çàïðîâàäèëè çâ³òí³ñòü
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. ßê öå ïî-
çíà÷èëîñÿ íà ðîáîò³?

— Ðàí³øå, êîëè çâ³òóâàëè â
ïàïåðîâîìó âèãëÿä³, ç ðóê ó ðó-
êè, óòâîðþâàëèñÿ ÷åðãè, âèòðà-
÷àëè áàãàòî ÷àñó. Òåïåð çâ³ò
íàäõîäèòü â åëåêòðîííîìó âè-
ãëÿä³, ³ ñïåö³àëüíà ïðîãðàìà îä-
ðàçó àâòîìàòè÷íî ââîäèòü ³í-
ôîðìàö³þ ó íàøó áàçó äàíèõ.
Öå çíà÷íà îïòèì³çàö³ÿ ðîáîòè ³
çâåäåííÿ ëþäñüêîãî ÷èííèêà äî
ì³í³ìóìó. Àäæå â öüîìó ðàç³ íå-

ìàº êîíòàêòó íàøîãî ïðàö³âíè-
êà ³ ïðàö³âíèêà ï³äïðèºìñòâà.

— À ÿê ÷àñòî ïåðåâ³ðÿºòå, íà-
ñê³ëüêè ö³ çâ³òè â³äïîâ³äàþòü ðåàë³-
ÿì?

— Íå÷àñòî. Ó íàñ º ïðàö³âíè-
êè àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó, ÿê³ îïðà-
öüîâóþòü óñ³ äàí³. ßêùî º ³ñòîò-
í³ â³äì³ííîñò³ çà àíàëîã³÷í³ ÷è
ñóì³æí³ ïåð³îäè, íàïðèêëàä, ð³ç-
êî çðîñëà ñóìà çáèòê³â, ÷è çìåí-
øèëèñÿ âàëîâ³ äîõîäè ï³äïðèºì-
ñòâà, öå ñèãíàë, ùîá ìè ïåðåâ³-
ðèëè ï³äïðèºìñòâî.

— ×è âèÿâëÿëè ï³ä ÷àñ ïåðåâ³-
ðîê, ùî íå âñå ÷èñòî?

— Âèïàäê³â çóìèñíîãî ïðèõî-
âóâàííÿ ïîäàòê³â íå áóëî. Âèÿâ-
ëÿëè ïîìèëêè â áóõãàëòåðñüêîìó
îáë³êó. Çà öå íàðàõîâóþòü
øòðàôí³ ñàíêö³¿.

— Íàñê³ëüêè àêòóàëüíà äëÿ âå-
ëèêèõ ï³äïðèºìñòâ ïðîáëåìà çàð-
ïëàòí³ ó êîíâåðòàõ?

— Ìè â³äñòåæóºìî íàðàõóâàí-
íÿ çàðïëàò ³ ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³-
çè÷íèõ îñ³á. Ôàêò³â “÷îðíî¿ çàð-
ïëàòè” öüîãîð³÷ íå âèÿâëÿëè.
Çíàºòå, ïîòóæí³ êîìïàí³¿ ìàþòü
çìîãó ïëàòèòè ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì
äîñòîéí³ ãðîø³, í³÷îãî íå ïðèõî-
âóþ÷è.

— Íà âàøó äóìêó, ÷è ç’ÿâëÿòè-
ìóòüñÿ â Êèºâ³ ùå âåëèê³ ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿê³ ïîòðàïëÿòèìóòü äî âà-
øîãî îáë³êó?

— Çâ³ñíî, öåé ïðîöåñ äèíàì³÷-
íèé. ª êðèòåð³¿ òîãî, âåëèêèé
ïëàòíèê ïåâíå ï³äïðèºìñòâî ÷è
í³. ßêùî äîõîäè çíà÷íî çðîñëè,
òîä³ é ïîòðàïëÿþòü äî íàøîãî îá-
ë³êó. À ìîæå é íàâïàêè áóòè — ç
íüîãî âèáóòè. Îäíàê ïðèáëèçíà
ê³ëüê³ñòü âñå æ òàêè çáåð³ãàºòüñÿ.
Ùîð³÷íî â íàñ â³äáóâàþòüñÿ ðî-
òàö³¿ ïëþñ-ì³íóñ 10—15 ï³äïðè-
ºìñòâ

Розмовляв І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Äåïóòàòè ñêàñóþòü ïðîáëåìí³ 
çàáóäîâè
Äëÿ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ ïèòàííÿ ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó

Ó÷îðà ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè,
ïîâ’ÿçàíî¿ ç ïåðåâèáîðàìè ìåðà
Êèºâà òà Êè¿âðàäè, â³äáóëîñÿ
ïåðøå çàñ³äàííÿ â³äíåäàâíà îá’-
ºäíàíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çåìåëü-
íèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà

àðõ³òåêòóðè. Äåïóòàòè îáãîâî-
ðèëè ÷èìàëî âàæëèâèõ ïèòàíü.
Çîêðåìà éøëîñÿ ïðî âàðâàðñüêå
çíèùåííÿ çàáóäîâíèêîì 30 äå-
ðåâ íà âóëèö³ Áåðåçíÿê³âñüê³é.
Ïðåäñòàâíèêè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè

ðîçïîâ³ëè, ùî ¿õí³é áóäèíîê íà-
ðàç³ îïèíèâñÿ “ì³æ äâîõ âîãí³â”.
Ç îäíîãî áîêó — âæå ñêàñîâàíà
ïðîáëåìíà çàáóäîâà íà Áåðåçíÿ-
ê³âñüê³é, 12, ç äðóãîãî — íîâà,
ÿêà âèíèêëà íà ïåðåòèí³ ¿õíüî¿
âóëèö³ ç ïðîñïåêòîì Ïàâëà Òè÷è-
íè. Ìåøêàíö³ íàãàäàëè, ùî 11
÷åðâíÿ ïðåäñòàâíèêè çàáóäîâíè-
êà áåç äîçâîëó çðóáàëè äåðåâà, ÿê³
áóëè ÷è íå ºäèíèìè ëåãåíÿìè
ì³êðîðàéîíó. Ïðè÷îìó ïðàö³âíè-
êè ì³ë³ö³¿ ÷èíèëè ñïðîòèâ ëþ-
äÿì, ÿê³ íàìàãàëèñÿ ïåðåøêîäè-
òè çíèùåííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü.

×ëåí êîì³ñ³¿, äåïóòàò â³ä Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Ñåðã³é
Áåðåçåíêî ââàæàº, ùî â òàêèõ âè-
ïàäêàõ ïîòð³áíî éòè íàçóñòð³÷
ìåøêàíöÿì. “Àëå âîäíî÷àñ ïî-
òð³áíî ïîäáàòè ïðî òå, ÿêèì ÷è-
íîì â³äøêîäóâàòè âèòðàòè ³íâåñ-

òîðîâ³,— çàçíà÷èâ ïàí Áåðåçåí-
êî.— Òîæ ïðîïîíóþ ñòâîðèòè
ðîáî÷ó ãðóïó äëÿ äåòàëüíîãî âè-
â÷åííÿ öüîãî ïèòàííÿ”. Êîëåãè
ï³äòðèìàëè òàêó ïðîïîçèö³þ.

Íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ òàêîæ îá-
ãîâîðþâàëè ³íø³ “ãàðÿ÷³ òî÷êè”.
Çîêðåìà, äåïóòàòè âèð³øèëè ï³ä-
ãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî
ñêàñóâàííÿ äîçâîëó íà çâåäåííÿ
îá’ºêòà íà âóëèö³ Ëóê’ÿí³âñüê³é,
77 (òåðèòîð³ÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí-
÷èêà). Îáãîâîðèëè ñèòóàö³þ ùî-
äî íåçàêîííîãî áóä³âíèöòâà íà
Òåðåìê³âñüê³é (ì³æ áóäèíêàìè
N¹ 2-à, 6). Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéðà-
äà ÷îìóñü íå çàáîðîíèëà éîãî,
õî÷à ìåøêàíö³ é ïðîâåëè ãðîìàä-
ñüê³ ñëóõàííÿ òà ç³áðàëè 1 òèñÿ-
÷ó 400 ï³äïèñ³â ïðîòè çàáóäîâè
ñêâåðó. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â³ä äå-
ÿêèõ ä³ëÿíîê ³íâåñòîðè âæå ñàì³

â³äìîâèëèñÿ. Ïðèì³ðîì, íà
Êëîâñüêîìó óçâîç³, 14—18, äå áó-
ä³âíèöòâî ìåæóº ç íåáåçïå÷íèì
ñõèëîì. Íå çàõîò³â í³÷îãî ñïîðó-
äæóâàòè ³ âëàñíèê ä³ëÿíêè íà âó-
ëèö³ Øîâêîâè÷í³é, 39-à. Òóò äå-
ïóòàòè ïðîïîíóþòü îáëàøòóâàòè
ñêâåð. Îñòàòî÷íå æ ð³øåííÿ ùî-
äî öèõ îá’ºêò³â ïðèéìóòü íà íàé-
áëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.

Äåïóòàòè òàêîæ ðîçãëÿíóëè
ñïèñîê ä³ëÿíîê, ÿê³ ìàþòü ïðî-
äàòè ç àóêö³îíó. Îòðèìàí³ êîø-
òè â³ä÷óòíî ïîïîâíÿòü ì³ñüêèé
áþäæåò. Ùîïðàâäà, ïðîòÿãîì
äâîõ òèæí³â ôàõ³âöÿì ïîòð³áíî
ùå ðàç äåòàëüíî âèâ÷èòè öå ïè-
òàííÿ, àáè âæå íà íàéáëèæ÷³é ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ìàëè çìî-
ãó îçíàéîìèòèñÿ ç ïîâíèì ïåðå-
ë³êîì óñ³õ ä³ëÿíîê ç ïîäàëüøèì
îïðèëþäíåííÿì ¿õ

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Під час чорашньо о засідання постійної омісії Київра-
ди з питань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри деп тати об оворювали питання, я і стос -
валися проблемних заб дов місті. Зо рема йшлося
про та і " арячі точ и", я Л 'янівсь а, 77, Терем ів-
сь а, 2—6, Павла Тичини. Вирішено створити робоч
р п для ретельно о вивчення та під отов и прое тів
рішень стосовно с ас вання неза онних заб дов.
О рім то о, деп тати ознайомилися з перелі ом діля-
но , передбачених для продаж через а ціон.
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хрещатик

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Êðåæåíòîâñüêîãî ²âà-
íà Âàñèëüîâè÷à â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñ-
ò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³í-
æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà Êèºâà â ñóì³ 14,2 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿç-
êó ç áóä³âíèöòâîì ³íäèâ³äóàëüíîãî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
260,00 êâ. ì íà âóë. Øïîëÿíñüê³é, 7/2 ó

Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про часткове звільнення 

гр. Коваленко І. В. 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної

інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1304/4137 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Коваленко Л.І. від 19.09.07 № 1/787, протокол засідання постійної комісії Київради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.10.07 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Êîâàëåíêî ²ðèíó Âàñè-
ë³âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ñó-
ì³ 20 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç ³íâåñòóâàííÿì
áóä³âíèöòâà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ¹ 5
íà âóë. Ìèøóãè, 1À (ÁÑÏÎ ¹ 7, 9 ì³ê-
ðîðàéîí, æèòëîâèé ìàñèâ Îñîêîðêè-Ï³â-
í³÷í³) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà-

ãàëüíîþ ïëîùåþ 69,60 êâ. ì ç ïîäàëüøèì
âèêîðèñòàííÿì ï³ä ïåðóêàðíþ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення 
гр. Крежентовського І. В. 

від сплати пайової участі (внеску)
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1305/4138 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Крежентовського І. В. від 04.10.07 № 1/826 та протокол засідання постійної комісії Київра�
ди з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.10.07 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про звільнення 
гр. Корнієнко І. A. 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1307/4140 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Корнієнко І. А. від 18.09.07 № 1/778, протокол засідання постійної комісії Київради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.09.07 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Êîðí³ºíêî ²ðèíó
Àíàòîë³¿âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³í-
æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà â ñóì³ 8,67 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿç-
êó ç áóä³âíèöòâîì æèòëîâîãî áóäèíêó
ë³ò. “À” çàãàëüíîþ ïëîùåþ 151,00 êâ.
ì íà âóë. Ñòðàòîíàâò³â, 2-Á ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення 
гр. Кібця О. Г. 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1306/4139 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Кібця О. Г. від 18.09.07 № 1/776, протокол засідання постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.09.07 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ê³áöÿ Îëåêñàíäðà Ãðè-
ãîðîâè÷à â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â
ñóì³ 35,40 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç ³íâåñòóâàí-
íÿì áóä³âíèöòâà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåí-

íÿ ¹ 463 (çà äàíèìè ÁÒ²) ó æèòëîâîìó áó-
äèíêó íà ïðîñï. Áàæàíà, 14 (áóä³âåëüíà
àäðåñà: Îñîêîðêè, 6 ì³êðîðàéîí, æèòëîâèé
áóäèíîê 2À) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 71,20 êâ. ì ç ïî-
äàëüøèì âèêîðèñòàííÿì ï³ä òâîð÷ó ìàé-

ñòåðíþ õóäîæíèê³â òà àðõ³òåêòîð³â.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî

ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-

ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення 
гр. Боярської О. П. 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1308/4141 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Боярської О. П. від 18.09.07 № 1/777, протокол засідання постійної комісії Київради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.09.07 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Áîÿðñüêó Îëåíó Ïàâ-
ë³âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà â ñóì³ 3,79 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ³ç
ïðèáóäîâîþ äî ÷àñòèíè æèòëîâîãî áó-
äèíêó ë³ò. “À” (çàãàëüíà ïëîùà êâàðòè-
ðè ¹ 2 — 103,50 êâ. ì) íà âóë. Ëþòíå-

â³é, 30 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення 
гр. Білоконенка М. П.,гр. Білоконенко Л. В. 

та гр. Чистякової О. П.
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної

інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1309/4142 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Білоконенка М. П., гр. Білоконенко Л. В. та гр. Чистякової О. П. від 04.10.07 № 1/827, про�
токол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від
16.10.07 № 26, Київська міська рада
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ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Äàâèäîâà Ñåðã³ÿ Â³ê-
òîðîâè÷à òà ãð. Ñòàäí³÷åíêî Îëåíó Â³ê-
òîð³âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà â ñóì³ 34,62 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç áó-
ä³âíèöòâîì ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî
áóäèíêó ë³ò “À” çàãàëüíîþ ïëîùåþ
227,50 êâ. ì (çà äàíèìè ÁÒ²) íà Õàðê³â-

ñüêîìó øîñå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 15.02.94 ¹ 7 “Ïðî “Ïðî ââåäåí-
íÿ çáîðó çà ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ ñèì-
âîë³êè ì. Êèºâà (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåí-
íÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 05.07.01 ¹ 370/1346, â³ä
18.03.04 ¹ 80/1290, â³ä 09.09.06
¹ 149/3240, â³ä 12.12.06 ¹ 250/307) òàê³
çì³íè òà äîïîâíåííÿ:

1.1. Ïóíêò 5.1 ðîçä³ëó V “Ï³ëüãè” äîäàò-
êà äî ð³øåííÿ äîïîâíèòè ï³äïóíêòîì 5.1.5
òàêîãî çì³ñòó:

“5.1.5. Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” òà “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
ïðè âèêîðèñòàíí³ â íàçâàõ ï³äïðèºìñòâ,
¿õ ô³ë³é, â³äîêðåìëåíèõ ³ ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â òà îá’ºêò³â.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
та доповнень до рішення 

Київської міської ради
від 15.02.94 № 7 

“Про введення збору за право 
на використання символіки м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1312/4145 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статті 12 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56�93 “Про місцеві податки
і збори”, рішення Київради від 15.02.94 № 7 “Про введення збору за право на використання символіки 
м. Києва (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 05.07.01
№ 370/1346, від 18.03.04 № 80/1290, від 09.09.06 № 149/3240, від 12.12.06 № 250/307) та з метою вдос�
коналення механізму справляння збору за право на використання символіки м. Києва Київська міська ра�
да

Про передачу матеріалів 
та обладнання Великого фонтану 

у безоплатне користування (позичку) 
територіальній громаді с. Буки

Рішення Київської міської ради № 1315/4148 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 827� 836 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, враховуючи звернення виконавчого комітету Буківської сільської ради Сквирського району
Київської області від 08.11.07 № 174 та згоду ВАТ АК “Київводоканал” від 16.10.07 № 2317/31, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ
(ïîçè÷êó) íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ äëÿ ïîòðåá
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ñ. Áóêè äåìîíòîâà-
í³ â ðåçóëüòàò³ ðåêîíñòðóêö³¿ ìàéäàíó Íå-
çàëåæíîñò³ ìàòåð³àëè òà îáëàäíàííÿ Âåëè-
êîãî ôîíòàíó, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà ³ ïåðåáóâàþòü íà â³äïîâ³äàëüíî-
ìó çáåð³ãàíí³ ó ÂÀÒ ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”,
äëÿ âñòàíîâëåííÿ éîãî íà òåðèòîð³¿ àðõ³òåê-
òóðíî-ëàíäøàôòíîãî êîìïëåêñó “Öåíòð
ðîçâèòêó äèòèíè” çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çà-
çíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèçíà÷èòè ïîçè÷êîäàâöåì ÂÀÒ ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë”.

3. Ïîçè÷êîäàâöþ ³ ïîçè÷àëüíèêó â òåð-
ì³í îäèí ì³ñÿöü óêëàñòè äîãîâ³ð ïîçè÷êè,
ïîïåðåäíüî ïîãîäèâøè éîãî ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ç
ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Á³ëîêîíåíêà Ìèêîëó
Ïåòðîâè÷à, ãð. Á³ëîêîíåíêî Ë³ä³þ Âàñè-
ë³âíó òà ãð. ×èñòÿêîâó Îëåíó Ïåòð³âíó â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåí-
í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ñóì³ 6,43
òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç ïðèáóäîâîþ äî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ë³ò “À” çàãàëüíîþ ïëîùåþ
294,60 êâ. ì (çà äàíèìè ÁÒ²) íà âóë. Êî-

ìóí³ñòè÷í³é, 24 (Áîðòíè÷³) ó Äàðíèöüêî-
ìó ì. Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення 
гр. Давидова С. В.

та гр. Стадніченко О. В. 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної 

інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1310/4143 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Давидова С. В. та гр. Стадніченко О. В. від 24.09.07 № 1/800, протокол засідання постій�
ної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 16.09.07 № 26, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу 
комунальному підприємству 

“Київський метрополітен” 
на демонтаж інженерних мереж

Рішення Київської міської ради № 1313/4146 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи протокольні
доручення штабу з координації будівництва дільниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену
від 18.07.07 № 99 та від 01.08.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” íà äå-
ìîíòàæ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ íàëåæàòü
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ï³äïàäàþòü ï³ä ïëÿ-
ìó çàáóäîâè ä³ëüíèö³ Êóðåí³âñüêî-×åðâî-
íîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó, çã³äíî ç
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” ùîêâàð-
òàëüíî, ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³-
øåííÿ, íàäàâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³íôîðìàö³þ ïî ðåêîíñòðóéîâàíèì òà

ïåðåêëàäåíèì ³íæåíåðíèì ìåðåæàì â ìå-
æàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ïðîâî-
äÿòüñÿ ðîáîòè ïî áóä³âíèöòâó ä³ëüíèö³ Êó-
ðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî-
ïîë³òåíó.

3. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåð-
íà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
åíåðãî”, â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “Êè¿âãàç” òà â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè-
¿ââîäîêàíàë”:

3.1. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà÷å-
íå ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ó âñòàíîâ-
ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ
äåìîíòîâàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðè-
äàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè ó âñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çäàòè íà ìå-
òàëîëîì.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

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

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

Про внесення змін 
та доповнень до рішення Київради 

від 24.06.04 № 322/1532
Рішення Київської міської ради № 1314/4147 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 24.06.04 ¹ 322/1532 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ïåðåë³êó íåæèëèõ áóäèíê³â êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóê-
ö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîøòè” (³ç
çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 15.07.04 ¹ 401/1811,
21.10.04 ¹571/1981, â³ä 26.05.05
¹ 421/2997, â³ä 17.11.05 ¹ 389/2850, â³ä
02.02.06 ¹ 20/3111, â³ä 16.03.06
¹ 202/3293, â³ä 28.09.06 ¹ 28/85, â³ä
21.12.06 ¹ 526/583, â³ä 25.01.07 ¹ 22/683,
â³ä 15.03.07 ¹ 266/927, â³ä 14.06.07
¹ 775/1436, â³ä 26.07.07 ¹ 31/1865, 

â³ä 01.10.07 ¹ 417/3251), à ñàìå:
— äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïåðå-

ë³êîì íåæèëèõ áóäèíê³â, ùî íàëåæàòü äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîí-
ñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿, çã³äíî ç äîäàòêîì;

— ââàæàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ïîçèö³¿ 7, 8 ðîçä³ëó “Äí³ïðîâñüêèé
ðàéîí” äîäàòêà äî ð³øåííÿ;

— ââàæàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 31 ðîçä³ëó “Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí”
äîäàòêà äî ð³øåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди 
на безоплатне прийняття до комунальної

власності територіальної громади міста Києва
зовнішніх інженерних мереж та відокремлених
об’єктів комунального призначення на вулиці

Старонаводницькій, 15
Рішення Київської міської ради № 1316/4149 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частин п’ятої, дев’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київради від 24.04.03 № 411/571 “Про надання
і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею”, рішення Київради від 19.07.05
№ 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та
організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами, внесеними рішенням
Київради від 27.10.05 № 260/3721) та звернення закритого акціонерного товариства “Позняки�Жил�Буд”
(лист від 13.07.07 № 931) і комунального підприємства “Спеціалізоване управління протизсувних підзем�
них робіт” (лист від 25.08.04 № 1/477), Київська міська рада
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Про продовження терміну дії
договору оренди товариству 

з обмеженою відповідальністю 
“Журнал “Радуга” у будинку № 51 літ. А 

на вул. Богдана Хмельницького
Рішення Київської міської ради № 1318/4151 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” ïðî-
äîâæèòè òåðì³í îðåíäè òà ïåðåóêëàñòè
ñòðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³ äîãîâ³ð îðåí-
äè íåæèëîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïî-
âåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 160,60 êâ. ì ó
áóäèíêó ¹ 51 ë³ò. À íà âóë. Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Æóðíàë “Ðàäóãà”
äëÿ ðîçì³ùåííÿ âèäàâíèöòâà òà ðåäàêö³é
æóðíàë³â ³ ãàçåò, ùî äðóêóþòüñÿ óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ, òà âñòàíîâèòè îðåíäíó
ñòàâêó ó ðîçì³ð³ 3% â³ä âàðòîñò³ ïðèì³-
ùåííÿ, âèçíà÷åíî¿ åêñïåðòíèì øëÿõîì,
àëå íå ìåíøå âèòðàò íà óòðèìàííÿ.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

— ïîçèö³þ 3 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.03.07
¹ 270/931 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåí-
äó äåðæàâíèì òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâàì (óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì)” (³ç çì³-
íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.04.07
¹ 472/1133);

— ïîçèö³þ 17 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.03.07
¹ 272/933 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â
ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè, âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç
çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
26.04.07 ¹ 472/1133).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³
òà íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àä-
ì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà áåçîïëàòíå ïðèéíÿò-
òÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà çîâí³øí³õ ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ òà â³äîêðåìëåíèõ îá’ºêò³â êî-
ìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóëèö³ Ñòàðî-
íàâîäíèöüê³é, 15, çáóäîâàíèõ çà êîøòè çà-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Ïîçíÿ-
êè-Æèë-Áóä” (àêò ïðî ïðèéíÿòòÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’-
ºêòà â³ä 20.03.07 ¹ 303/1, çàòâåðäæåíèé
ðîçïîðÿäæåííÿìè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
10.05.07 ¹ 573 òà â³ä 02.03.07 ¹ 230/1),
çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòè-
çñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” íà ïðàâ³ ãîñïî-
äàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíî, çàçíà÷åíå ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðî-
òèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêò³â
1,2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ñïåö³à-
ë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåì-
íèõ ðîá³ò” ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ ñïèñàòè ä³ëÿíêó äðåíàæíî-
øòîëüíåâî¿ ñèñòåìè, ÿêà ïîòðàïëÿº ï³ä
ïëÿìó çàáóäîâè íà âóëèö³ Ñòàðîíàâî-
äíèöüê³é, 15, çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

№
п/п

Назва мережі
та об’є тів
ом нально о
призначення

Довжина,
п/м

Діаметр
тр б, м

Кіль ість
олодязів

Рі
поб дови

Первинна
балансова
вартість,
рн

1.

Перевлашт вання
дренажної
водовідвідної системи
від К-1 до К-2

28 210 2 2004 321100,00

№
п/п

Наймен вання
спор ди

Рі
б дівництва

Довжина
спор ди,
що підля ає
списанню, м

Первинна
балансова
вартість, рн

Залиш ова
вартість
станом на
01.09.07, рн

1.

Ділян а
дренажно-
штольневої
системи № 67
від К-1 до К-2

1982 32 13816,16 7400,16

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради № 1316/4149 

від 29 листопада 2007 року

Перелік

основних засобів, які закріплені 
за комунальним підприємством

“Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”
на праві господарського відання, 

дозвіл на списання яких надається

Додаток 1
до рішення Київської міської ради № 1316/4149 

від 29 листопада 2007 року

Перелік

зовнішніх інженерних мереж та відокремлених об’єктів 
комунального призначення на вулиці Старонаводницькій, 15,

згода на безоплатне прийняття яких 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва надається

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

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

Про передачу 
сільськогосподарському відкритому 

акціонерному товариству
“Київська овочева фабрика” 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування об’єктів 

громадського та комерційного використання,
торговельно�розважальних комплексів,

офісних центрів, об’єктів житлової забудови,
паркінгу в урочищі Китаєво 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1321/4154 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ —
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â
ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîì-
ïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó â óðî÷èù³ Êè-
òàºâî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó ùîäî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òåðèòîð³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî÷åâà
ôàáðèêà” äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåð-
ö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â,
îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó â
óðî÷èù³ Êèòàºâî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

4. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ
ïëîùåþ 21,55 ãà â óðî÷èù³ Êèòàºâî ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà øëÿõîì
âíåñåííÿ ¿õ äî òåðèòîð³¿ çåìåëü æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïåðåäàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

“Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,55 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’-
ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âè-
êîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ
êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â
æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó â óðî÷èù³
Êèòàºâî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, ïåðåäàíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2004 ¹ 1140/2550 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà
îâî÷åâà ôàáðèêà” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ é îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â óðî÷è-
ùàõ Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà Áîëãàðñüêå ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
03.07.2006 ¹ 79-6-00429.

6. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî-
÷åâà ôàáðèêà”:

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
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земельної ділянки для будівництва
та обслуговування об’єктів громадського

та комерційного використання, 
торговельно�розважальних комплексів,

офісних центрів, об’єктів житлової забудови,
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у Голосіївському районі м. Києва
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Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó â óðî-
÷èù³ Ñàìáóðêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, ïåðåäà-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1140/2550
“Ïðî ïåðåäà÷ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä â óðî÷èùàõ Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà
Áîëãàðñüêå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 03.07.2006 ¹ 79-6-00431.

6. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³äêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà
îâî÷åâà ôàáðèêà”:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà,
â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü (âèñíîâîê îáñòåæåíü çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ¹ 50 â³ä 28.09.2007) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, âèêîíóâàòè âè-
ìîãè ñòàòåé 60, 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89 Âîäíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 28.08.2007 ¹ 19-8848,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 27.09.2007 ¹ 05-08/7497, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
16.08.2007 ¹ 2561.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³é-
íîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â,
îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç
ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

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

6.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ
áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâà-
íî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5%
âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³
öèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïî-
ñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèò-
ëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ
ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî
âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ
êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â
æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

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

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

8. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.07.2006
¹ 79-6-00431 (ëèñò-çãîäà) ç ìîìåíòó
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïåðåäàºòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, ì³æ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèì â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâà-
ðèñòâîì “Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà”.

9. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1140/2550
“Ïðî ïåðåäà÷ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä â óðî÷èùàõ Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà
Áîëãàðñüêå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà” ç óðàõóâàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðà-
ìåòð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ — áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’-
ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âè-
êîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ,
êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â
æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó â óðî÷èù³
Ñàìáóðêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó ùîäî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òåðèòîð³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî÷åâà
ôàáðèêà” äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåð-
ö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â,
îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó â
óðî÷èù³ Ñàìáóðêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ïëîùåþ 14,92 ãà â óðî÷èù³ Ñàìáóð-
êè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
øëÿõîì âíåñåííÿ ¿õ äî òåðèòîð³¿ çåìåëü
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïåðåäàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,92
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî
âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëü-
íèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’-

âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà,
â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü (âèñíîâîê îáñòåæåíü çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ¹ 54 â³ä 01.10.2007) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, âèêîíóâàòè âè-
ìîãè ñòàòåé 60, 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89 Âîäíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 27.08.2007 ¹ 19-8811, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 27.09.2007 ¹ 05-08/7496, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 16.08.2007
¹ 2560.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³é-
íîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â,
îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó ì³ñ-
öÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåð-
æàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

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

6.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ
áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñå-

ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ
ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ðîêó ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî
âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ
êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â
æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

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

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

8. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.07.2006
¹ 79-6-00429 (ëèñò-çãîäà) ç ìîìåíòó
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïåðåäàºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì
â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì
“Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà”.

9. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1140/2550
“Ïðî ïåðåäà÷ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä â óðî÷èùàõ Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà
Áîëãàðñüêå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà” ç óðàõóâàííÿì öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
сільськогосподарському 

відкритому акціонерному товариству 
“Київська овочева фабрика” 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування об’єктів громадського

та комерційного використання, 
торговельно�розважальних комплексів,

офісних центрів, об’єктів житлової забудови,
паркінгу в урочищі Самбурки

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1323/4156 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàä-
ñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñ-
íèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè,

ïàðê³íãó â óðî÷èù³ Ñàìáóðêè ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó
ùîäî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðè-
òîð³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî
ð³øåííÿ.
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3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîìó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â
ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â,
îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè, ïàðê³íãó â óðî÷èù³ Ñàìáóðêè ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïëî-
ùåþ 7,73 ãà â óðî÷èù³ Ñàìáóðêè ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà øëÿõîì âíåñåí-
íÿ ¿õ äî òåðèòîð³¿ çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïåðåäàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿â-
ñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7,73 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàäñüêî-
ãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãî-
âåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ
öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàð-
ê³íãó â óðî÷èù³ Ñàìáóðêè ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, ïå-
ðåäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1140/2550
“Ïðî ïåðåäà÷ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿â-
ñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ é îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â óðî÷èùàõ
Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà Áîëãàðñüêå ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.07.2006 ¹ 79-
6-00428.

6. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî-
÷åâà ôàáðèêà”:

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñ-
íîâîê îáñòåæåíü çåëåíèõ íàñàäæåíü ¹ 48
â³ä 27.09.2007) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó, âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89
Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 27.08.2007 ¹ 19-8801, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
27.09.2007 ¹ 05-08/7498, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 17.08.2007 ¹ 2578.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âè-
êîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ
êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî

çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³ä-
ïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

6.6. 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 (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

6.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëü-
íî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèí-
êàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèò-
ëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç
áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëà-
òà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì îá’ºêò³â ãðî-
ìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ,
òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñ-
íèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

6.10. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.07.2006
¹ 79-6-00428 (ëèñò-çãîäà) ç ìîìåíòó äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì â³äêðè-
òèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Êè¿âñüêà
îâî÷åâà ôàáðèêà”.

9. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1140/2550
“Ïðî ïåðåäà÷ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿â-
ñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ é îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â óðî÷èùàõ
Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà Áîëãàðñüêå ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” ç óðàõóâàí-
íÿì öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îêðåìî-
ãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êî-
ìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’-
ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó â óðî÷è-
ù³ Áîëãàðñüêå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðè-
ì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó ùîäî
ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³¿, ÿêà
ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîìó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ãðî-
ìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ,
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â,
îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè, ïàðê³íãó â óðî÷èù³ Áîëãàðñüêå ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïëî-
ùåþ 9,33 ãà â óðî÷èù³ Áîëãàðñüêå ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà øëÿõîì âíåñåí-
íÿ ¿õ äî òåðèòîð³¿ çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïåðåäàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿â-
ñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 9,33 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êî-
ìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’-
ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó â óðî÷è-
ù³ Áîëãàðñüêå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, ïåðåäàíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2004 ¹ 1140/2550 “Ïðî ïåðåäà÷ó ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðè-
êà” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ òîâàð-
íîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³
ñïîðóä â óðî÷èùàõ Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà
Áîëãàðñüêå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
03.07.2006 ¹ 79-6-00432.

6. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî÷åâà
ôàáðèêà”:

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê
îáñòåæåíü çåëåíèõ íàñàäæåíü ¹ 47 â³ä
26.09.2007) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó, âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89 Âîä-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 27.08.2007 ¹ 19-8813, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 27.09.2007 ¹ 05-

08/7499, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
27.08.2007 ¹ 2663.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âè-
êîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ
êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³ä-
ïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì
ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

6.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîç-
âèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó
çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³â-
íèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòî-
ñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà
àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷-
íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ðîêó ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêîíà-
òè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñå-
ëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³
äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè,
îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà-
÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî-
÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì îá’ºêò³â ãðîìàäñüêî-
ãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâî-
ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â,
îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

6.10. 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.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.07.2006 ¹ 79-6-
00432 (ëèñò-çãîäà) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
ùî ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåí-
íÿ, ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèì â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì
òîâàðèñòâîì “Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà”.

9. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1140/2550
“Ïðî ïåðåäà÷ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿â-
ñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ é îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â óðî÷èùàõ
Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà Áîëãàðñüêå ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” ç óðàõóâàííÿì
öüîãî ð³øåííÿ.

10. 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 сільськогосподарському
відкритому акціонерному товариству 

“Київська овочева фабрика”
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування об’єктів громадського 
і комерційного використання, 

торговельно�розважальних комплексів, 
офісних центрів, об’єктів житлової забудови,

паркінгу в урочищі Китаєво 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1325/4158 від 29 листопада 2007 року
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàä-
ñüêîãî ³ êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñ-
íèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè,
ïàðê³íãó â óðî÷èù³ Êèòàºâî ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó
ùîäî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òå-
ðèòîð³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîìó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà”
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºê-
ò³â ãðîìàäñüêîãî ³ êîìåðö³éíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîì-
ïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó â óðî÷èù³ Êèòàºâî
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïëî-
ùåþ 4,76 ãà â óðî÷èù³ Êèòàºâî ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà øëÿõîì âíåñåí-
íÿ ¿õ äî òåðèòîð³¿ çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïåðåäàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿â-
ñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,76 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàäñüêî-
ãî ³ êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãî-
âåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ
öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàð-
ê³íãó â óðî÷èù³ Êèòàºâî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, ïåðå-
äàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1140/2550
“Ïðî ïåðåäà÷ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè-
¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî âèðîáíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ é
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â óðî÷è-
ùàõ Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà Áîëãàðñüêå ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.07.2006
¹ 79-6-00430.

6. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêà îâî-
÷åâà ôàáðèêà”:

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

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

6.3 Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñ-
íîâîê îáñòåæåíü çåëåíèõ íàñàäæåíü ¹ 49
â³ä 27.09.2007) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó, âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88,
89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.08.2007 ¹ 19-8797, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
27.09.2007 ¹ 05-08/7500, äî÷³ðíüîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 17.08.2007 ¹ 2575.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âè-
êîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ
êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó ì³ñöÿ ïîñò³éíî-
ãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³ä-
êðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøè-
íîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëü-
íèõ íîðì.

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

6.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó ïåðåäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ðîêó ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì îá’ºêò³â ãðî-
ìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ,
òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñ-
íèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

6.10. 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.

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

8. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.07.2006
¹ 79-6-00430 (ëèñò-çãîäà) ç ìîìåíòó äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì â³äêðè-
òèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Êè¿âñüêà
îâî÷åâà ôàáðèêà”.

9. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1140/2550
“Ïðî ïåðåäà÷ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè-
¿âñüêà îâî÷åâà ôàáðèêà” çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî âèðîáíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ é
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â óðî÷è-
ùàõ Êèòàºâî, Ñàìáóðêè òà Áîëãàðñüêå ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” ç óðàõó-
âàííÿì öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Райко Лідії Іванівні 

у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Левадній, 55�г 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1327/4160 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðàéêî Ë³ä³¿ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåâàäí³é, 55-ã ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðàéêî Ë³ä³¿
²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó Ç
öüîãî ð³øåííÿ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 55-ã ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðàéêî Ë³ä³¿ ²âàí³âí³:
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, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 30.08.2005 ¹ 19-7343,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
19.05.2005 ¹ 3397, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 06.05.2005 ¹ 071/04-4-19/1963, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
29.04.2005 ¹ 924.

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

4. 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 â³äíî-
ñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
громадянці 

Опрощенко Антоніні Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. 1�го Травня, 16�г
у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1328/4161 від 29 листопада 2007 року
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Îïðîùåíêî Àíòîí³í³ ²âàí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 16-ã ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Îïðîùåíêî
Àíòîí³í³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 16-ã ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Îïðîùåíêî Àíòîí³í³
²âàí³âí³:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-

òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 23.10.2006 ¹ 19-8887,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 13.07.2006
¹ 071/04-4-19/1085, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
02.08.2006 ¹ 4637.

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
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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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Áåòõîâåí ïî-ôðàíöóçüêè
Ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó ç³ãðàëè Áåòõîâåíà ³ ×àéêîâñüêîãî

Þí³ òàëàíòè, àáè ïðî íèõ ùîñü ñêàçà-
òè, ìàéæå çàâæäè äîâîäèòüñÿ “ä³ëèòè”
íà â³äì³ííèê³â, äîáðå “âèäðåñèðóâàíèõ”
ñâî¿ìè íàñòàâíèêàìè, ³ íà òèõ, ùî
ñïðèéìàþòüñÿ ÿê äîðîñë³, óæå ñôîðìî-
âàí³ àðòèñòè, îñê³ëüêè âîíè íå ïðîñòî
âîëîä³þòü ïðèðîäíèì ÷óòòÿì òà ³íòó¿ö³-
ºþ, à ùå é ìàþòü âëàñíèé ïîãëÿä íà ðå-
÷³. Îãþñòåí Âîæåëå áåç ï’ÿòè õâèëèí
ïîâíîë³òí³é (ó ñåðïí³ éîìó âèïîâíèòü-
ñÿ â³ñ³ìíàäöÿòü), éîãî íàëåæèòü øâèä-
øå çàðàõóâàòè äî îñòàíí³õ. Â³í — âóí-
äåðê³íä ëåäü íå ìîöàðò³âñüêîãî ðàíãó (äî
ñëîâà, ãð³ íà ôîðòåï³àíî ïî÷àâ íàâ÷àòè-
ñÿ ç øåñòè ðîê³â, à â äåâ’ÿòü äàâ ïåðøèé
ïóáë³÷íèé êîíöåðò). Îäíàê âëàñòèâà éî-
ìó íå çà â³êîì ïðèðîäæåíà çäàòí³ñòü ñà-
ìîñò³éíî ìèñëèòè ìóçè÷íèìè çâóêàìè,
à íå êèìñü íàâ’ÿçàíèìè îáðàçàìè, âàð-
òà ³ çäèâóâàííÿ, é çàõîïëåííÿ.

À âò³ì, ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî ôåíîìåí
Îãþñòåíà Âîæåëå — íàñë³äîê ãðàìîòíî¿
ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè ³ âèíÿòêîâî ³íäèâ³äó-
àëüíî¿ äèäàêòè÷íî¿ òàêòèêè òà ñòðàòåã³¿
ï³àí³ñòêè Ðåíè Øåðåøåâñüêî¿, êîòðà
îï³êóºòüñÿ ñâî¿ì, áåçïåðå÷íî, òàëàíîâè-
òèì ó÷íåì ç ðàííüîãî äèòèíñòâà, ç âîñü-
ìè ðîê³â, ³ äî ñüîãîäí³ (Âîæåëå íàâ÷àº-
òüñÿ ó Âèù³é øêîë³ Êîðòî ï³ä êåð³âíèö-
òâîì Øåðåøåâñüêî¿). Õî÷ “çðîáèòè” ç

í³÷îãî — ùîñü íàâðÿä ÷è ï³ä ñèëó íàâ³òü
íàéìóäð³øèì ³ç ïåäàãîã³â.

Ôðàíöóçüêèé ï³àí³ñò íà êè¿âñüêîìó âè-
ñòóï³ çàïàì’ÿòàâñÿ íå ëèøå ñâî¿ìè øâèä-
êèìè ïàëü÷èêàìè, ùî ïðèáîðêóþòü îêòà-
âè òà äàþòü ðàäó “íå äèòÿ÷èì” ïàñàæàì.
Êð³ì âëàñíå òåõí³÷íî¿ âïðàâíîñò³, ó éî-
ãî ³íòåðïðåòàö³¿ Ïåðøîãî ôîðòåï³àííîãî
êîíöåðòó Áåòõîâåíà áóëî ùîñü ³ùå. Àëå
íå äðàìàòè÷íå é ñòèõ³éíî-ãðîìîâå, ï³ä
ÿêèì “ñîóñîì” ìè çâèêëè ñïðèéìàòè
íàéïàòåòè÷í³øîãî òà íàéïðèñòðàñí³øîãî
ç â³äåíñüêèõ êëàñèê³â. Ó ìàíåð³ ãðè
Îãþñòåíà º ùîñü ì’ÿêå, ô³ë³ãðàííå òà âè-
òîí÷åíå, òå, ùî, çäàâàëîñÿ, çàõîïëþº äî
ñàìîçàáóòòÿ ³ éîãî ñàìîãî, é çìóøóº ñëó-
õà÷à ðàçîì ³ç íèì ïåðåæèâàòè ìóçèêó.
Îðêåñòð “ãóáèâñÿ” çà ñîë³ñòîì, ÷è òî ïàê
òðèìàâñÿ äóæå êîðåêòíî íà ïî÷åñíîìó
äðàìàòóðã³÷íîìó äðóãîìó ïëàí³, áóäó÷è â
ðîë³ ñóïðîâ³äíèêà.

Çàòå íà ïîâíó ñèëó äàâ âîëþ åìîö³ÿì,
êîëè ó äðóãîìó â³ää³ëåíí³ êîíöåðòó âè-
êîíóâàâ ×åòâåðòó ñèìôîí³þ Ïåòðà ×àé-
êîâñüêîãî. Âëàñíå, ï³äêîðèòè ìóçè÷íó
ñòèõ³þ äëÿ ìàåñòðî Ñ³ðåíêà íåñêëàäíî:
óæå ï³ñëÿ åêñïîçèö³¿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè —
Andante sostenuto — ó ïîëîí³ äèðèãåíòà
Íàö³îíàëüíîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó
áóëè ³ ìóçèêà ×àéêîâñüêîãî, é ïóáë³êà

Ñåðã³é ÂÀÑÈËÜªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра в інотеатрі “Жов-
тень" розпочинається по-
аз чер ової стріч и В ді
Аллена “Мрія Кассандри".
Після низ и життєстверд-
них омедій всесвітньо ві-
домий режисер несподі-
вано зняв моторошн пси-
холо ічн драм .

Îô³ö³éíà ïðåì’ºðà “Ìð³¿ Êàñ-
ñàíäðè” â³äáóëàñÿ íà Âåíåö³àí-
ñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³ òîð³ê ó âå-
ðåñí³. Ñòð³÷êà çàâåðøóº “áðèòàí-
ñüêó òðèëîã³þ” Âóä³ Àëëåíà ³ º íà
äèâî íåâåñåëîþ. Àäæå çà ï³âñòî-
ë³òòÿ ïë³äíî¿ ðîáîòè â ê³íî ðåæè-
ñåð ïðèâ÷èâ ñâîãî ãëÿäà÷à äî ³ðî-
í³÷íèõ æèòòºñòâåðäíèõ êîìåä³é.
Ñàìå âîíè ïðèíåñëè éîìó ïîïó-
ëÿðí³ñòü. Îäíàê, ðîçì³íÿâøè
âîñüìèé äåñÿòîê ³ ïåðåáðàâøèñÿ
³ç Íüþ-Éîðêà äî òóìàííîãî Ëîí-
äîíà, Àëëåí, çäàºòüñÿ, êàðäèíàëü-
íî çì³íèâ ñòèëü: ïî÷àâ çí³ìàòè
ñòð³÷êè, ïðèñâÿ÷åí³ õîëîäíîêðîâ-
íèì óáèâñòâàì ³ áîë³ñíèì ñ³ìåé-
íèì òðàãåä³ÿì. “Äåáþòíèé” áðè-
òàíñüêèé “Ìàò÷-ïîéíò” (2005)
íàãàäóâàâ ïîõìóð³ ðîìàíè Ôåäî-
ðà Äîñòîºâñüêîãî. Äóìàëîñÿ, ùî
³ç “Ñåíñàö³ºþ” (2006) ïîâåðíåòü-
ñÿ êîëèøíÿ ³ðîí³ÿ: ñóìíèé àí-
òè÷íèé ìîòèâ Öàðñòâà ìåðòâèõ
ìåæóâàâ òóò ³ç “ëåãêîâàæíîþ” ³í-
òðèãîþ ïðî ìàí³ÿêà-àðèñòîêðàòà.
Íàìàðíî. Äåïðåñèâíà “Ìð³ÿ Êàñ-
ñàíäðè” — öå í³áè “Çëî÷èí ³ êà-
ðà-2”, òà ùå é ç åëåìåíòàìè äàâ-
íüîãðåöüêî¿ òðàãåä³¿.

Ôàòàëüíó íåâ³äâîðîòí³ñòü øëÿ-
õó ãåðî¿â äî ïåêëà çàäàíî âæå ç
ïåðøèõ êàäð³â. Òþõò³é Òåðð³ (Êî-
ë³í Ôàððåë) ³ ñàìîçàêîõàíèé ßí
(²ºí Ìàêãðåãîð) ìð³þòü ïðî ñî-
ëîäêå æèòòÿ ³ ëåãêå áàãàòñòâî. Íà
ãðîø³, âèïàäêîâî çàðîáëåí³ ï³ä
÷àñ ïåðåãîí³â, áðàòè êóïóþòü íå-
âåëè÷êó ÿõòó ³ íàçèâàþòü ¿¿ “Ìð³ÿ
Êàññàíäðè” — íà ÷åñòü ñîáàêè-
ïåðåìîæíèö³. À âò³ì, ¿õí³ çàðî-
á³òêè àí³òðîõè íå â³äïîâ³äàþòü
âèñîêèì àìá³ö³ÿì òà ìàñøòàáíèì
âèòðàòàì. Àâòîìåõàí³ê Òåðð³ ðå-

ãóëÿðíî ïðîãðàº â êàðòè, êîëåê-
ö³îíóþ÷è ã³ãàíòñüê³ áîðãè. ßí
ïðàöþº àäì³í³ñòðàòîðîì ó ìà-
ëåíüêîìó áàòüê³âñüêîìó ðåñòî-
ðàí÷èêó òà êðóòèòü ðîìàí ³ç ìî-
ëîäîþ àêòðèñîþ, âòðèìàòè ÿêó
ïðè ñîá³ ìîæå ò³ëüêè ãðîøèìà.
Ñâî¿ ô³íàíñîâ³ íàä³¿ îáèäâà ãåðî¿
ïîêëàäàþòü íà àìåðèêàíñüêîãî
äÿäå÷êà Ãîâàðäà (Òîì Ó¿ëê³íñîí).
² óñï³øíèé á³çíåñìåí ïîãîäæóº-
òüñÿ äîïîìîãòè. Ùîïðàâäà, íå
çàäàðìà. Ãîâàðäó çàãðîæóº òðè-
âàëèé òåðì³í óâ’ÿçíåííÿ, éîãî

ïàðòíåð ïî á³çíåñó çáèðàºòüñÿ
ñâ³ä÷èòè ïðîòè íüîãî â ñóä³. Òîæ
â îáì³í íà ãðîøîâó âèíàãîðîäó
áðàòè ïîâèíí³ çðîáèòè äÿäüêîâ³
“íåâåëè÷êó” ïîñëóãó — âáèòè
ñâ³äêà.

ßêùî â³ðèòè ç³çíàííÿì Êîë³íà
Ôàððåëà, òî çà âåñü ïåð³îä çéîìîê
ó “Ìð³¿ Êàññàíäðè” â³í çðîáèâ
ìåíøå äóáë³â, í³æ ïðîòÿãîì îä-
í³º¿ ñöåíè ï³ä ÷àñ ðîáîòè â ìàñ-
øòàáíîìó áîéîâèêó “Ïîë³ö³ÿ Ìà-
éÿì³” Ìàéêëà Ìàííà. Çâ³ñíî, öå
ïåðåá³ëüøåííÿ, àëå â íüîìó º äî-

ëÿ ³ñòèíè. Âóä³ Àëëåí çí³ìàº
øâèäêî, ïðîñòî é äîâîë³ ëåãêî.
Éîãî ïîñòàíîâêà íå âèð³çíÿºòüñÿ
òåõí³÷íîþ âèíàõ³äëèâ³ñòþ — êà-
ìåðà ïðàêòè÷íî çàâæäè ñòàòè÷íà,
¿¿ ðóõè îáìåæåí³ äâîìà ðàêóðñà-
ìè, îäíàê âèãëÿä öå ìàº ìàêñè-
ìàëüíî åôåêòíèé, çìóøóº ãëÿäà-
÷à çîñåðåäæóâàòèñÿ íà ñóò³. Ìàé-
ñòåðíî ðîç³ãðàí³ ä³àëîãè ï³äíî-
ñÿòü òðèâàëèìè çà õðîíîìåòðà-
æåì “ïîðö³ÿìè”, ÷³òêî ïîçíà÷à-
þ÷è åòàïè ïñèõîëîã³÷íî¿ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ ïåðñîíàæ³â. Ùîïðàâäà,
âîíè íå íåñóòü ó ñîá³ æîäíîãî õó-
äîæíüîãî îäêðîâåííÿ ÷è áîäàé
êðèõòè îðèã³íàëüíîñò³. ¯õíþ ïî-
áóòîâó áàíàëüí³ñòü óìèñíî ï³ä-
êðåñëåíî “òèïàæí³ñòþ” â ðîçïî-
ä³ë³ ðîëåé ³ íåðâîâîþ îäíîìàí³ò-
í³ñòþ ìóçèêè Ô³ë³ïà Ãëàññà.

“Ìð³þ Êàññàíäðè” ïðèñâÿ÷åíî
óñâ³äîìëåííþ ñâî¿õ ãð³õ³â. Ìóä-
ðèé Âóä³ Àëëåí ïðèð³êàº áðàò³â
íà ìóêè ñóìë³ííÿ ³ ñòðàõ âèêðèò-
òÿ, òîæ ãåðî¿, ïîòðàïèâøè â åê-
çèñòåíö³éíó ïàñòêó, íå ìàþòü àí³
ùàñòÿ, àí³ ðàäîñò³. Âëàñíå, ÿê ³
ãëÿäà÷. Ñâîºþ íåâò³øí³ñòþ ñòð³÷-
êà íàãàäóº ñâîºð³äíèé ðåæèñåð-
ñüêèé çàïîâ³ò.

Âóä³ Àëëåí óæå çí³ìàâ ìîòîðî-
øí³ ïñèõîëîã³÷í³ äðàìè íà áåð-
´ìàí³âñüêèé ìàíåð — “²íòåð’ºðè”
(1979), “Çëî÷èíè ³ ïðîâèíè”
(1988). Âò³ì, âîíè ãóáèëèñÿ çà
áåçë³÷÷þ ëåãêîâàæíèõ íåâðîòè÷-
íèõ êîìåä³é. Òåïåð â³í í³áè íà-
ìàãàºòüñÿ çðóéíóâàòè ñòåðåîòèï
ñïðèéíÿòòÿ ñâîº¿ òâîð÷îñò³ ãëÿ-
äà÷åì. ², ñõîæå, õî÷å çàëèøèòèñÿ
ó ïàì’ÿò³ ÿêùî é íå òðàã³êîì, òî
ïðèíàéìí³ êàòåãîðè÷íèì êðèòè-
êîì ëþäñüêèõ âàä

Âóä³ Àëëåí âèñòóïèâ êðèòèêîì ëþäñüêèõ âàä ó ñâîºìó íîâîìó ô³ëüì³

Íåîïòèì³ñòè÷íà òðàãåä³ÿ

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Мин лої с боти на літній естраді Центрально о пар льт ри і
відпочин в с проводі Національно о симфонічно о ор естр
У раїни під ерівництвом Володимира Сірен а вист пив юний
франц зь ий піаніст О юстен Вожеле. М зичн стихію бетховен-
сь о о онцерт вірт оз під орив ціл ом по-франц зь и — виш а-
но, тон о, делі атно.

М зична ра юно о О юстена Вожеле варта і здив вання, і захоплення

Своєю невтішністю чер ова стріч а В ді Аллена на ад є своєрідний режисерсь ий заповіт
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

�оловно�о�спеціаліста�відділ��е�спертизи�прое�тів

розпоряджень�та�рішень�із�за�альних�питань�і�питань

власності��правління�правової�е�спертизи�прое�тів

рішень�та розпоряджень�

та��оловно�о�спеціаліста�відділ��представництва

Київради�в�адміністративних�с�дах��правління

представництва�Київради�в�с�дах�(V��ате�орія).

Відповідно�до�Поряд��проведення��он�рс�на�заміщення�ва�антних

посад� державних� слжбовців,� затверджено�о� постановою� Кабінет

Міністрів�У�раїни�від�15.02.02�№169�та�з�ідно�з�Типовими�професійно-

�валіфі�аційними� хара�теристи�ами� посад� державних� слжбовців

встановлюються�основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів:�вища�освіта

відповідно�о� професійно�о� спрямвання,� стаж� роботи� за� фахом� на

державній�слжбі�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�в�інших

сферах� правління� не� менше� 5� ро�ів,� післядипломна� освіта� � сфері

державно�о�правління.

Особи,�я�і�відповідають�основним��валіфі�аційним�вимо�ам,�подають

до��он�рсної��омісії�та�і�до�менти:�заяв�на�часть���он�рсі,�в�я�ій

зазначається� про� ознайомлення� заявни�а� із� встановленими

за�онодавством� обмеженнями� щодо� прийняття� на� слжб� та� про-

ходження� слжби� в� ор�анах� місцево�о� самоврядвання;� заповнен

особов� �арт�� (форма� П-2ДС)� з� відповідними� додат�ами;� �опії

до�ментів� про� освіт,� засвідчені� � встановленом� за�онодавством

поряд�;��опію�першої�та�др�ої�сторіно��паспорта��ромадянина�У�раїни,

засвідчені� �адровою� слжбою;� відомості� про� доходи� та� зобов’язання

фінансово�о�хара�тер�щодо�себе�та�членів�своєї�сім’ї�за�2007�рі�;�дві

фото�арт�и�розміром�4x6�см.

Термін�подання�до�ментів�—�30��алендарних�днів�від�дня�пблі�ації

о�олошення�про��он�рс.�Інформація�щодо��он�ретних�фн�ціональних

обов’яз�ів�та�мов�оплати�праці�надається�додат�ово.

До�менти�приймаються�за�адресою:�01044,�м.�Київ-44,�вл.�Хрещати�,

36,��.�913�(на��он�рс).�Телефон�для�довідо��254-11-88.

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

ГОЛОВНЕ�УПРАВЛІННЯ�КАПІТАЛЬНОГО

БУДІВНИЦТВА�МІСТА�КИЄВА�

ВИКОНАВЧИЙ�ОРГАН�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ

РАДИ�(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ)

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

на�заміщення�наст�пних�ва�антних�посад�

в�Головном���правлінні��апітально�о�б�дівництва�міста�Києва

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

1) застпни�а�начальни�а�планово-е�ономічно�о�відділ;

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

3) провідно�о�спеціаліста�планово-е�ономічно�о�відділ;

4) �оловно�о�спеціаліста��ошторисно-до�овірно�о�відділ;

5) провідно�о�спеціаліста��ошторисно-до�овірно�о�відділ;

6) �оловно�о�спеціаліста�технічно�о�відділ;

7) провідно�о�спеціаліста�технічно�о�відділ;

8) �оловно�о�спеціаліста�відділ�технічно�о��онтролю;

9) провідно�о�спеціаліста�відділ�технічно�о��онтролю;�

10)�завідючо�о�се�тор�ор�анізаційно�о�забезпечення.

Основні�обов’яз�и:

- забезпечє�ефе�тивне�ви�онання�за�ріплених�за�ним�напрямів�роботи�відповідно�о�відділ;

- приймає�часть��с�ладанні�перспе�тивних�та�поточних�планів�розвит��районів�міста�Києва;

- ор�анізовє�та�приймає�часть��нарадах�з�питань�бдівництва�під��ерівництвом�начальни�а

Головно�о� правління� �апітально�о� бдівництва� міста� Києва� ви�онавчо�о� ор�ан� Київсь�ої

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

з/п�від�913,00��рн�+�премія

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

- освіта�відповідно�о�професійно�о�спрямвання�(ма�істр,�спеціаліст);

- досвід�роботи�за�фахом�не�менше�трьох�ро�ів,�для��ерючих�посад�не�менше�5�ро�ів;

- вільне��ориствання�ПК;

- аналітичні�здібності,�висо�а�працездатність�та�відданість�роботі;

- �омні�абельність,�чесність�та�порядність.

Конта�тний�телефон�200-38-76.

До�менти�на�часть���он�рсі�подаються�до�Головно�о�правління��апітально�о�бдівництва

міста�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�7�серпня

за�адресою:�03073,�м.�Київ,�вл.�Фрнзе,�113.

Діюче�ЗАТ�“Фор�м-ДС”,�що�знаходиться�в�Святошинсь�ом�районі�по�вл. Жме-

ринсь�а,� 1,� повинно� отримати� дозвіл� на� ви�иди� в� атмосфер.� Підприємство

спеціалізється�по�випс��бетон,�пористо�о�бетон,�метало�онстр�цій.

З�ідно�інвентаризації�від�51�джерела�ви�иди�с�ладають�1,4431��/се�.

Розрахн�и�розсіювання�на�ЕОМ�по�азали,�що��онцентрації�на��раниці�СЗЗ�та

житловій�забдові�менші�нормативних,�що�дає�змо��отримати�дозвіл.

Заваження�та�пропозиції�просимо�надсилати�в�місячний�термін�до�відділ�е�оло�ії

Управління� з� питань� НЗ� та� ЦЗН� Святошинсь�о�о� район� м.� Києва� державної

адміністрації�за�адресою:�вл.�Семаш�о,�16,�тел.�424-99-27.

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв�ви�онавчо�о

ор�ан��Київради�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС�

з�визначення�вітчизняних��астролерів,�для�підтрим�и�я�их

передбачається�надання��оштів,�що�надходять�від�збор��на�проведення

�астрольних�заходів�до�спеціально�о�фонд��бюджет��м.�Києва.�

До�часті���он�рсі�допс�аються�вітчизняні��астролери,�я�і�подають�до�менти

та�інформацію�про��астрольний�захід�з�ідно�з�перелі�ом,�затвердженим�на�азом

Міністерства��льтри�і�тризм�У�раїни�від�23.03.2004�№�156.

Кон�рс� бде� проведено� � вересні� 2008� ро�� за� пріоритетним� напрям�ом� —

�раїнсь�і��онцертні�про�рами,�театральні��астролі.

Заяв�и�(�двох�примірни�ах)�на�часть���он�рсі�приймаються�до�8�вересня�2008

ро��за�адресою:�м.�Київ,�бл.�Т.�Шевчен�а,�3,��.�№�317.�

Телефон�для�довідо��279-67-58.

Інстит�т�проблем�матеріалознавства�НАНУ�

пропон�є�на��он��рсній�основі�в�оренд��площі�по

в�л. Сл�жбовій,�3.

Стартова�ціна�з�ПДВ�за�1�м2:

— офіс�36�м2 —45,50��рн;

— с�ладсь�ий�асфальтований�майданчи��1400�м2 —�15,60��рн.

Тел.�424-03-01.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Компанчен�о�Оль��Федорівн

в�я�ості�відповідача�в�сдове�засідання�по�цивільній�справі�№�2-1167/08�за�позовом

ЗАТ�“Дослідний�завод�зварювально�о�стат�вання�Інститт�еле�трозварювання

ім.�Патона”�до�Компанчен�о�Оль�и�Федорівни�про�виселення�та�стя�нення�бор�,

я�е�відбдеться�28.07.2008�ро��о�14.00�в�приміщенні�Печерсь�о�о�районно�о�сд

м.�Києва�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�вл.�Хрещати�,�42-А,��аб.�№�34.

Водночас� повідомляємо,� що� � випад�� вашої� неяв�и� в� сдове� засідання� та

неповідомлення�сд�про�причини�неяв�и�справа�бде�роз�лянта��ваш�відстність

на�підставі�наявних�в�ній�матеріалів.

Сддя�Оніщ��М.І.

Управління�справами

ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�

державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс�на

заміщення�ва�антних�посад:

� провідно�о�спеціаліста�відділ�ор�ані-

зації�та��онтролю�ремонтно-бдівель-

них�робіт;

� �оловно�о� спеціаліста� інформацій-

но�о��омп’ютерно�о�центр.

Основні�вимо�и�до��андидатів:�ви-

ща� освіта� відповідно�о� професійно�о

спрямвання� за� освітньо-�валіфі�а-

ційним� рівнем� ма�істра,� спеціаліста,

стаж� роботи� за� фахом� в� державній

слжбі�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�ро-

боти� за� фахом� в� інших� сферах� п-

равління�не�менше�5�ро�ів,�знання�ПК,

висо�е�почття�обов’яз�,�дисципліно-

ваність.

До��менти� приймаються� протя-

�ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�о�о-

лошення� про� �он��рс� за� адресою:

м.� Київ,� вл. Хрещати�,� 36,� �ім.� 1106,

�онт.�тел. 278-41-12.

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

ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Боро�ан�В.І.�по

цивільній�справі�за�позовом�Білонен�о�В.В.�до

Боро�ан� В.І.� про� визнання� особи� та�ою,� що

втратила�право�на�житло.

Сдове�засідання�призначено�на�25�липня

2008� ро�� на� 9.00� за� адресою:� м.� Київ,� вл.

П. Потєхіна,�14-а,��аб.�20.

Просимо� забезпечити� ваш� яв�� або

вашо�о� представни�а,� або� направити� на

адрес�сд�свої�письмові�пояснення�по�сті

позовних�вимо�.

В�разі�неяв�и�справа�бде�роз�лядатися�

ваш� відстність� з� винесенням� заочно�о

рішення�по�справі.

Сддя�Горбань�Н.І.

Петршевсь�а� Інна� Василівна,� 25.12.1971

ро��народження,�зареєстрована�за�адресою:

м.� Київ,� вл.� Дептатсь�а,� бд.� 32,� �в.� 33,

ви�ли�ається�до�Святошинсь�о�о�районно�о

с�д�� м.� Києва я�� відповідач�а� � цивільній

справі� №� 2-1622-1/08� за� позовом� Диди�ало

Галини�Оле�сандрівни�до�Петршевсь�ої�Інни

Василівни,�третя�особа:�ВГП�та�ІС�Святошинсь-

�о�о�РУГУ�МВС�У�раїни��м.�Києві�про�захист

права�власності�на��вартир.

Сдове�засідання�відбдеться�17�липня�2008

р.� о� 12.50� в� приміщенні� сд� за� адресою:� м.

Київ,�вл.�Жилянсь�а,�142,��аб.�6.�У�разі�неяв�и

та�неповідомлення�сд�про�причини�неяв�и�

сдове� засідання� відповідача� справ� бде

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

до�азів.

Сддя�Ул’яновсь�а�О.В.

Приморсь�ий�районний�с�д�м.�Одеси�ви�ли�ає�в�сдове�засідання�по�цивільній

справі�зи�позовом�С�отта�Сі�отта�до�Др�ої�Одесь�ої�державної�нотаріальної��онтори

про�визнання�права�власності��поряд��спад�вання�—�заінтересован�особ�—�НАДА

МЕЙ� МОРТЕНСОН� (її� повноважено�о� представни�а).� Сдове� засідання� за� справою

відбдеться�18�липня�2008�ро��об�11.45��приміщенні�Приморсь�о�о�районно�о�сд

м.�Одеси�за�адресою:�м.�Одеса,�вл.�Бал�івсь�а,�33,�сддя�Ні�ітіна�С.Й.

У�разі�неяв�и�в�сдове�засідання�заінтересованої�особи�(її�представни�а)�справа

бде�роз�лядатися�� їх�відстність�за�наявними��справі�до�азами.�Крім�то�о,�сд

роз’яснює�часни�ам�процес�про�їх�обов’язо��повідомити�сд�про�причини�неяв�и

�сдове�засідання.

Сддя�Ні�ітіна�С.Й.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва ви�ли�ає� в� сдове� засідання

відповідача� по� справі� за� позовом

ВАТ “Кредитпромбан�”�до�Кондрашева

М.К.,�Кондрашевої�Л.П.�про�стя�нення

забор�ованості,� я�е� відбдеться

24.07.2008�ро��об�11.00�за�адресою:

м. Київ,�вл.�Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

Одночасно�повідомляємо,�що��опію

позовної� заяви� можна� отримати� в

приміщенні�сд�за�вищев�азаною�ад-

ресою.

Сддя�Гримич�М.К.

Ви�ли�ається�Овчарен�о�Ми�ола�Васильо-

вич,�24�люто�о�1971�ро��народження�(паспорт

СК�№�135958,�виданий�14.03.96�Переяслав-

Хмельниць�им� МРВ� ГУ� МВС� У�раїни� в

Київсь�ій�області)�до�Голосіївсь�о�о�район-

но�о�с�д��міста�Києва�(адреса�сд:�03068,

м.�Київ,�вл.�Пол�овни�а�Потєхіна,�14-А),�в�зал

сдових�засідань�№�5�на�17�липня�2008�ро�

на�9.30��цивільній�справі�№�2-3857/08�за�по-

зовом�Овчарен�о�В.А.�до�Овчарен�а�М.В.�про

розірвання�шлюб�я��відповідачів��попереднє

сдове�засідання.�Овчарен��М.В.:

У�разі�неяв�и�необхідно�повідомити�сд�про

причини�неяв�и.�В�разі�неяв�и�без�поважної

причини�справ�бде�роз�лянто�в�відстність

відповідача.�

Сддя�Мазри��О.Ф.

Ви�радені�до�менти�паспорт

�р-на�У�раїни�СО�НР�908749�та

пенсійні� посвідчення� СБ НР

04592� і� СБВ� НР� 003269� видані

на� ім’я� Потирайла� Оле�сандра

Івановича.

Нія�і� матеріальні� та� інші� пре-

тензії�майново�о�хара�тер�що-

до�їх�власни�а�не�приймаються.

Телефон�для�довідо��249-85-20.

ПП�“Театральне�А�ентство�“Прем’єра”�ви�-
ли�ається� в� сдове� засідання� з� роз�ляд
цивільної�справи�за�позовом�О�нь�ової�Оле-
ни� Павлівни� до� ПП� “Театральне� А�ентство
“Прем’єра”�про�стя�нення�пені,�відш�одван-
ня�матеріальної�та�моральної�ш�оди�на�11.00
24�липня�2008�ро��в�Шевчен�івсь�ий�район-
ний�с�д�м.�Києва�(04053,�м.�Київ,�вл. Смир-
нова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�22).

З�опблі�ванням�о�олошення�про�ви�ли�,
відповідач�вважається�повідомленим�про�час
і� місце� роз�ляд� справи� і� � випад�� неяв�и
справа� може� бти� роз�лянта� за� відстності
відповідача.

Сддя�Білош�ап�О.В.

� Посвідчення�особи, я�а�постражда-

ла�внаслідо��чорнобильсь�ої��атас-

т р о ф и , � а т е � о р і я 1 , с е р і я А ,

№ 105704�та�в�лад��№�095910�на

ім’я� Мойс�а� Ві�тора� Йосиповича

вважати�недійсними.

� Посвідчення�особи, я�а�постражда-

ла�внаслідо��чорнобильсь�ої��атас-

т р о ф и , � а т е � о р і я 1 , с е р і я А ,

№ 066253�та�в�лад��№�002906�на

ім’я� Котен�а� Анатолія� Петровича

вважати�недійсними.

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Кожш�а�Ю.О.�я�

відповідача� в� сдове� засідання� по

цивільній�справі�за�позовом�ВАТ�“Кре-

дитпромбан�”�до�Кожш�а�Ю.О.�про

стя�нення� бор�.� Вам� необхідно

з’явитися�до�сд�21.07.08�на�14.00

за�адресою:�м.�Київ,�вл.�Хрещати�,

42-а,��аб.�32.

Одночасно� повідомляю,� що� �опію

позовної� заяви� з� додат�ами� можна

отримати� в� приміщенні� сд� за� ви-

щев�азаною�адресою.

У� разі� вашої� неяв�и� справа� бде

роз�лядатися��ваш�відстність.

Сддя�Гримич�М.К.

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Корні�ова�Є.В.

я�� відповідача� в� сдове� засідання

по� цивільній� справі� за� позовом

ЗАТ “АКБ�“Одеса-Бан�”�до�Корні�о-

ва�Єв�ена�Ві�торовича�про�стя�нен-

ня�бор��за��редитним�до�овором,

я�е� призначено� на� 21.07.2008� на

12.00�за�адресою:�м.�Київ,�вл. Хре-

щати�,�42-а,��аб.�32.

Сддя�М.К.�Гримич.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр�арсьих�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   



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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 1807
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Михайло СИРОТА, народний
деп тат:
— Бало а, Яценю … У теат-

ральній сфері обмежений вибір:
Беню , С мсь а, Хості оєв – та .
Ст п а – це топ, він оли народив-
ся, йом Бо чоло поціл вав – це
талант від Бо а, а тор не раїнсь-
о о, а світово о рівня!

Тетяна ГОНЧАРОВА, телеве-
д ча:
– Бо данович! У ньом

поєдн ється і доброта, і певна
стервозність, є щось від Пірса
Броснана, я ий рав Джеймса
Бонда, бла ородство і аристо ра-

тизм. У ньо о є нероз риті мож-
ливості, й режисери повинні бачи-
ти їх – д же вели ий потенціал!
Люблю та ож р Оле сія Вер-
тинсь о о, дивлюся серіали з йо-
о частю і ходж на всі вистави в
театр. А метри театр є метри –
що про них оворити!..

Володимир ЦИБУЛЬКО, пись-
менни :
— У мене ба ато др зів-а торів,

всі вони люблені; і Беню , і
Хості оєв – мої др зі. Одна
найбільш иївсь им серед інших, з
иївсь ою д шею, на мою д м ,
є Лесь Задніпровсь ий.

Ì³é óëþáëåíèé
êè¿âñüêèé àêòîð…

Михайло ЗАХАРЕВИЧ, енеральний дире тор
Національно о а адемічно о театр імені Івана
Фран а:
— Міністром він же б в, ще прем’єром потрібно

стати з манітарних питань! Це б де ч дова роль, я
він добре ви онає! У театральном житті я х дожній
ерівни він може по аз вати б дь-я і образи, отрі
захоче, сам себе може призначити. В театрі він цар і
бо : я а подобається роль — та й рає! А з привод
політичних речей, хай іде вперед. Нещодавно пан Ст п-
а приїхав із Гдансь а в Польщі, де ви лали алею зіро .
На ній є і йо о зір а! Він же перейшов раїнсь ий ор-
дон, йо о деле ють від держави в перших рядах.

Павло ЗІБРОВ, народний артист У раїни, х -
дожній ерівни "Театр пісні Павла Зіброва":
— Бо дан Ст п а – стовп раїнсь ої льт ри, іне-

мато рафа, театр . Це визначна постать. Незважаючи
на те, що є х дожнім ерівни ом театр Фран а, він д -
же плідно знімається і вітчизняном , і в зар біжном

іно. А я роль зі рав би? Маб ть, Мефистофеля або
Воланда – за ці ролі не ожен береться, Ст п а ж нічо-
о не боїться!

Алан БАДОЄВ, інорежисер, сценарист:
— Я на мене, Бо данові Ст пці варто знятися мо-

нострічці. Зважаючи на йо о а торсь ий досвід, фа -
т р та вміння, він би ідно зі рав, щоб зняти фільм з
одним персонажем. Ці аво б де спостері ати за ним.
Бо дан Ст п а вже достатньо по азав себе в історич-
них фільмах, том я хотів би бачити йо о в с часном ,
європейсь ом іно, де б він зі рав ероя в поб тово-
м житті, йо о стос н ах із життям, соці мом, проб-
лемними сит аціями, але щоб б ла х дожня містерія!

Ірма ВІТКОВСЬКА, а триса (серіал “Леся + Ро-
ма”):
— Геніальний а тор!!! Бажаю йом ще 100 ро ів

зніматися ба атьох-ба атьох ролях! Дай Боже, щоб
наше іно б ло ласне, с часне і рад вало нас!

ßêó á ðîëü âè äàëè
Áîãäàíîâ³ Ñòóïö³?

Êèÿíè á³ëüø 
çà âñå ëþáëÿòü
Áîãäàíà Ñòóïêó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Áîãäàí Ñòóïêà - 28%
2. Îëåã Áîðèñîâ - 22%
3. Ìàðãàðèòà Êðèí³öèíà - 21%
4. Àíàòîë³é Õîñò³êîºâ - 14%
5. Îëüãà Ñóìñüêà - 9%
6. Áîãäàí Áåíþê - 5%

Óêðà¿íñüêà ç³ðêà
ºâðîïåéñüêîãî ê³íî
Áîãäàí Ñòóïêà íàéàêòèâí³øå ç óñ³õ óêðà¿íñüêèõ
àêòîð³â çí³ìàºòüñÿ ó “âåëèêîìó ê³íî”

“Â àêòîðñüê³é ñïðàâ³, êð³ì òà-
ëàíòó ³ ïðàö³, âàæëèâèé òàëàí.
Ìåí³ ùàñòèòü íà îáäàðîâàíèõ ðå-
æèñåð³â, ÿê³ ïðîïîíóþòü òàê³ ðî-
ë³, äå ïîòð³áíà íå ïðîñòî ìîÿ
ïðèñóòí³ñòü, à ìîÿ äîëÿ”,— ëþ-
áèòü êàçàòè àêòîð.

Íå òàê äàâíî éîãî ìîæíà áóëî
ïîáà÷èòè â ñòð³÷ö³ Ê³ðè Ìóðàòî-

âî¿ “Äâà â îäíîìó”. Òåïåð æå ãëÿ-
äà÷³ ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü íà
“Òàðàñà Áóëüáó” Âîëîäèìèðà
Áîðòêà ç³ Ñòóïêîþ ó ãîëîâí³é ðî-
ë³ (ïðåì’ºðó ö³º¿ êàðòèíè îá³öÿ-
þòü âîñåíè).

Ê³íî é òåàòð — îäíàêîâî âàæ-
ëèâ³ äëÿ Ñòóïêè ïðîòÿãîì óñüîãî
éîãî òâîð÷îãî æèòòÿ. Àêòîðñüêî¿

ìàéñòåðíîñò³ â³í íàâ÷àâñÿ ó ñòó-
ä³¿ ïðè Ëüâ³âñüêîìó òåàòð³ ³ìåí³
Ìàð³¿ Çàíüêîâåöüêî¿, äå ïðîïðà-
öþâàâ 17 ðîê³â. Ïîò³ì, ó 1978-ìó,
íà çàïðîøåííÿ ðåæèñåðà Ñåðã³ÿ
Äàí÷åíêà, òåæ êîëèøíüîãî
“çàíüê³â÷àíèíà”, ïî¿õàâ äî Êè-
ºâà. Ñàìå ó âèñòàâàõ, ÿê³ ïîñòà-
âèâ Äàí÷åíêî, ùîíàéÿñêðàâ³øå
âèÿâèâñÿ äðàìàòè÷íèé òàëàíò
Áîãäàíà Ñòóïêè. ² íàâ³òü òåïåð,
ï³ñëÿ ñåìè ðîê³â ïî ñìåðò³ ñëà-
âåòíîãî ðåæèñåðà, íà éîãî âèñòà-
âè çà ó÷àñòþ Áîãäàíà Ñòóïêè ïî-
ñò³éí³ àíøëàãè. Íàéêðàù³ éîãî
ðîáîòè — ðîë³ ïðîñòèõ ëþäåé ç
íàðîäó, ÿê³ ñìèðåííî ïðèéìàþòü
óñ³ òðóäíîù³, íå íàð³êàþ÷è íà äî-
ëþ. Ó âëàñíîìó æèòò³ àêòîð òåæ
íà íå¿ íå ñêàðæèòüñÿ, àäæå éîìó
ùàñòèòü. Íåõàé æå òàê áóäå é íà-
äàë³!
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Мій улюблений 
київський актор:
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.
Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+29°Ñ, âíî÷³ +17...+22°Ñ; íà óçáåðåææ³

Êðèìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +25...+27°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +26...+29°Ñ, âíî÷³ +19...+22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +21...+24°Ñ, âíî÷³ +15...+18°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
2—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü  +25...+27°Ñ, âíî÷³ +17...+20°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За рез льтатами опит вання “Хрещати а”, своїм най-
любленішим а тором ияни вважають Бо дана Ст п .
Йо о знають не лише рмани театрально о мистецтва,
що мож ть с дити про талант артиста зі спе та лів
Національном театрі імені Івана Фран а. Бо дан Силь-
вестрович а тивно знімається в іно, працює я з ра-
їнсь ими, та і зар біжними режисерами щонайвищо о
професійно о рівня.

Се рет спіх Бо дана Ст п и в йо о і таланті, і талані
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