
ссттоорр..  44

хрещатик
№123 (3339) вівторок, 15 липня 2008 року київська муніципальна газета

МИКОЛА ОНИЩУК, МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ:
“ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКА
РЕСПУБЛІКА З УДОСКОНАЛЕНОЮ СИСТЕМОЮ
СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ У НАЙБЛИЖЧІ 10 —15
РОКІВ ДЛЯ УКРАЇНИ Є НАЙПРИЙНЯТНІШОЮ”

ссттоорр..  66

МОВЧАННЯ КРЕДИТНИХ
ІНСПЕКТОРІВ
Найчастіше прихов ють омісії
та страхові збори

Íà õë³á íàñóùíèé
Êè¿âñüêà âëàäà íà ï³äòðèìêó ïåêàðÿì äîäàòêîâî âèä³ëèëà 40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Ó÷îðà ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Õë³á Êè-
ºâà” ²ãîð Ìàçóðèêà çàÿâèâ, ùî ñòîëè÷í³
õë³áîçàâîäè, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó öüîãî
â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà, ïðè-
ïèíÿþòü â³äâàíòàæåííÿ õë³áà ï³äïðèºì-
ñòâàì ³ ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöÿì, ÿê³ ðå-
àë³çîâóþòü ïðîäóêò íîìåð îäèí ïîçà ìå-
æàìè óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³. “Ï³òè íà òà-
êèé êðîê íàñ çìóñèëà ñèòóàö³ÿ, ÿêà ñêëà-
ëàñÿ íà õë³áîêîìá³íàòàõ. Âðàõîâóþ÷è òå,
ùî çàïàñ³â áîðîøíà ìîæå âèñòà÷èòè ëè-
øå íà òèæäåíü, ìè íå ìàºìî ïðàâà äî-
çâîëèòè ñîá³ çàëèøèòè ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³ áåç õë³áà. Ùîäíÿ çà ìåæ³ Êèºâà âè-
âîçÿòü ïîíàä 100 òîíí õë³áíî¿ ïðîäóêö³¿,
à ÿêùî âîíà çàëèøàòèìåòüñÿ ó ñòîëèö³,
òî ìè çìîæåìî ÿêèéñü ÷àñ óòðèìóâàòè

ñèòóàö³þ”,— íàãîëîñèâ ²ãîð Ìàçóðèêà.
Ó ïðåñ-ñëóæá³ “Êè¿âõë³áà” ïîâ³äîìèëè
“Õðåùàòèêó”, ùî ïðîòÿãîì äîáè ñòîëè÷-
í³ õë³áîêîìá³íàòè âèðîáëÿþòü ïðèáëèç-
íî 600 òîíí ïðîäóêö³¿. Òîæ äî îñòàííüî-
ãî ÷àñó ÷åðåç õë³áíèõ ïåðåêóïíèê³â øîñ-
òà ÷àñòèíà ïðîäóêòó íîìåð îäèí íå ïî-
òðàïëÿëà íà ñò³ë äî êèÿí. Íèí³, êîëè ÂÀÒ
“Õë³á Êèºâà” ðîç³ðâàëî êîíòðàêòè ³ç ïðè-
âàòíèìè ï³äïðèºìöÿìè, ºäèíà ìîæëè-
â³ñòü, ùî çàëèøèëàñÿ ó ñïåêóëÿíò³â, —
ñêóïîâóâàííÿ õë³áà â êè¿âñüêèõ ìàãàçè-
íàõ. Öåé ìåõàí³çì ñêëàäí³øèé, ³ íàâðÿä
÷è ïðèâàòíèêè øâèäêî çìîæóòü íàëàãî-
äèòè âèâåçåííÿ öüîãî ïðîäóêòó ç³ ñòîëè-
ö³ ó âåëèêèõ îáñÿãàõ.

За інчення на 3-й стор.

1
2
3

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ, 
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора олова правління ВАТ "Хліб Києва" І ор Маз ри а заявив, що
від сьо одні столичні хлібозаводи, я і входять до с лад від рито о
а ціонерно о товариства "Хліб Києва", м сять припинити відванта-
ження прод т номер один підприємствам і приватним підприємцям,
я і реалізов ють йо о за межами раїнсь ої столиці. Піти на та ий
ро пе арів зм сила атастрофічна сит ація, що с лалася в ал зі:
запасів борошна може вистачити лише на тиждень. Своєю чер ою
иївсь а влада робить се можливе для лі відації ризи. Вчора омі-
сія Київради з питань бюджет та ож підтримала пе арів, хваливши
рішення про виділення їм на омпенсацію витрат додат ово 40 міль-
йонів ривень.
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“Ëüâ³âñüêó áðàìó”
äîïðîåêòóþòü 
õàðê³â’ÿíè

Òåíäåðíèé êîì³òåò ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí” îãîëîñèâ ðåçóëüòàòè ÷åðãîâîãî
êîíêóðñó. Ïåðåìîæöåì íà ïðîåêòóâàííÿ
ðîá³ò ³ç çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà ñòàíö³¿
ìåòðî “Ëüâ³âñüêà áðàìà” ³ç âõîäîì íà ñòàí-
ö³þ âèçíàíî ÂÀÒ “Õàðê³âìåòðîïðîåêò”. Öÿ
æ ñàìà îðãàí³çàö³ÿ êîíñòðóþâàòèìå òàêîæ
äðóãèé ïåðåõ³ä ì³æ ñòàíö³ÿìè “Çîëîò³ âî-
ðîòà” òà “Òåàòðàëüíà”. Òèì ÷àñîì ïðîåêò-
í³ ðîáîòè íà ñïîðóäæåííÿ ä³ëÿíêè Êóðåí³â-
ñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³ò-
åíó â³ä ñòàíö³¿ “Âèñòàâêîâèé öåíòð” äî
Îäåñüêî¿ ïëîù³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ òà
êîðèãóâàííÿ çàòâåðäæåíîãî ïðîåêòó áóä³â-
íèöòâà ä³ëüíèö³ ö³º¿ ë³í³¿ â³ä “Ëèá³äñüêî¿”
äî “Âèñòàâêîâîãî öåíòðó” âèêîíóâàòèìå
ÄÏ “Ïðîåêòíèé ³íñòèòóò Óêðìåòðîòóíåëü-
ïðîåêò”. “Õàðê³âìåòðîïðîåêò” ïðàöþâàòè-
ìå íàä ïëàíîì 10 ì³ñÿö³â, íà äâà ì³ñÿö³
á³ëüøå â³äâåëè äëÿ ðîáîòè “Óêðìåòðîòó-
íåëüïðîåêòó”

Âàíòàæ³âêè 
îìèíàþòü
òåðì³íàëè

Âåëèêîãàáàðèòí³ àâòîìîá³ë³, ÿêèì óäåíü
çàáîðîíåíî ¿çäèòè Êèºâîì, íå ïîñï³øàþòü
íà îáëàøòîâàí³ äëÿ íèõ ìàéäàí÷èêè. Çà
ãîäèíó ñòîÿíêè íà òåðì³íàë³ òðåáà ïëàòè-
òè 3—4 ãðí, âîä³ÿì æå çàéâ³ âèòðàòè í³ äî
÷îãî. À â³äòàê, çà ðåçóëüòàòàìè ì³ñÿ÷íîãî
ìîí³òîðèíãó, â³äñò³éíèêè çàïîâíåí³ ëèøå
íà 10—15 â³äñîòê³â. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà,
á³ëüø³ñòü äàëåêîá³éíèê³â óæå çâèêëè äî çà-
áîðîíè äåííîãî â’¿çäó äî ñòîëèö³. Çàãàëîì
÷åðåç Êè¿â ùîäåííî êóðñóâàëî ìàéæå 10
òèñ. âàíòàæ³âîê. Ø³ñòü òèñÿ÷ ïåðåâ³çíèê³â
óæå íàëàøòóâàëèñÿ íà í³÷íèé ãðàô³ê ðóõó
Êèºâîì. Çàëèøèëîñÿ 4 òèñ. ìàøèí. Ç íèõ
1,5 òèñ. — ì³æíàðîäí³ ïåðåâ³çíèêè, ÿêèì
äîçâîëåíî ¿çäèòè ì³ñòîì ³ âäåíü

Àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíà ðàäà
çàïðàöþº ó íîâîìó
ñêëàä³

Íåçàáàðîì çàïðàöþº îíîâëåíà ì³ñòîáó-
ä³âíà ðàäà. Ãîëîâíà àðõ³òåêòóðíà êîì³ñ³ÿ íå
çáèðàëàñÿ íà çàñ³äàííÿ óæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â.
Çà öåé ÷àñ íàãðîìàäèëîñÿ ïîíàä ï³âñîòí³
âàæëèâèõ ïðîåêò³â. 51 åêñïåðò â³äòåïåð ñòå-
æèòèìå, ùîá ó ì³ñò³ íå ç’ÿâèëîñÿ æîäíî¿
çàéâî¿ ñïîðóäè. Î÷îëþâàòèìå ðàäó, ÿê ³ ðà-
í³øå, çàñëóæåíèé àðõ³òåêòîð Óêðà¿íè Âà-
ñèëü Ïðèñÿæíþê. Äîïîìàãàòèìóòü éîìó çà-
ñòóïíèêè ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, Âîëî-
äèìèð Ãîëîâà÷ òà Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Çà
àðõ³òåêòóðíîþ ãàðìîí³ºþ ñòîëèö³ ïèëüíó-
âàòèìóòü íàðîäí³ àðõ³òåêòîðè Óêðà¿íè Âà-
ëåíòèí ªæîâ òà Âàäèì Æåæåð³í, çàñëóæå-
íèé àðõ³òåêòîð Ëàðèñà Ñêîðèê òà ³íø³ ïðî-
ôåñ³îíàëè

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâëÿòüñÿ
íîâ³ ïðîäóêòîâ³
ìàãàçèíè

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà,
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã çàñëóõà-
íî ïèòàííÿ ïðî ðîçøèðåííÿ ñîö³àëüíî¿ ìå-
ðåæ³ ìàãàçèí³â ó ñòîëèö³. Çà ñëîâàìè íà-
÷àëüíèêà ÃÓ ó ñïðàâàõ çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â Àíàòîë³ÿ Ãóäç³ÿ, íàðàç³ ó öåíòð³ ñòî-
ëèö³ íå âèñòà÷àº ïðîäîâîëü÷èõ êðàìíèöü:
“Ó Êèºâ³ áóëî 6 òèñÿ÷ ïðîäîâîëü÷èõ ìàãà-
çèí³â. Çà îñòàíí³ 10 ðîê³â ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü
çìåíøèëàñÿ íà 600. Çàêîí ïðî ïðèâàòèçà-
ö³þ äàº âëàñíèêîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïðàâî äî-
òðèìóâàòè ïðîô³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 5 ðîê³â.
Íàäàë³ æ ìîæëèâå ïåðåïðîô³ëþâàííÿ”. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì áóëî ïðèéíÿòî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè â³äêðèòòÿ
ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â. Òîð³ê ¿õ ñòàëî äî
ëàäó 86, à íèí³øíüîãî — âæå 30

Ñòîëè÷í³ äîðîãè ðîçìàëþþòü
ó êîë³ð ïîðÿäêó
Íîâà ðîçì³òêà ïîâèííà äèñöèïë³íóâàòè âîä³¿â
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На доро ах столиці на-
нес ть нов розміт .
Про це чора розповів
перший заст пни оло-
ви КМДА Денис Басс.
За йо о словами, нова
техноло ія — із застос -
ванням холодно о плас-
ти а — триматиметься
довше і б де помітні-
шою. Місця для з пин и
ромадсь о о транспор-
т план ють зробити
жовтими, а пішохідні пе-
реходи — біло-червони-
ми.

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ ðîç-
ïîâ³â ïðî ïëàíè ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè ùîäî ïðèâåäåííÿ âóëèöü
Êèºâà äî íîðì ºâðîïåéñüêèõ
òà ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â.

“Ìè âæå ïî÷àëè âèêîðèñòî-
âóâàòè íîâ³ ìàòåð³àëè äëÿ íà-
íåñåííÿ ðîçì³òêè. Öå äàñòü
çìîãó çðîáèòè ¿¿ ÿñêðàâ³øîþ òà
äîâãîâ³÷í³øîþ — âîíà çìîæå
ïðîòðèìàòèñÿ äî 4 ðîê³â. Âèêî-
ðèñòîâóâàòèìóòü õîëîäíèé
ïëàñòèê”,— ðîçïîâ³â ïàí Áàññ.

Çà éîãî ñëîâàìè, âæå ñòâîðå-
íî ñïåö³àëüíèé îïåðàòèâíèé
øòàá ç ïðåäñòàâíèê³â ïðîô³ëü-
íèõ óïðàâë³íü, íà÷àëüíèê³â êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ÄÀ²,
ÿêèé ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî

ñèòóàö³é ³ç çàòîðàìè, ïàðêóâàí-
íÿì àáî ç ðóõîì ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó.

Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ ï³äòðèìà-
ëà çàêóï³âëþ ñïåö³àëüíî¿ òåõ-
í³êè, îñê³ëüêè íàíîñèòè ìàòå-
ð³àë ó ì³ñò³ ñòàº âñå ñêëàäí³øå.
Ïîòð³áí³ ùå äâ³ âåëèêîãàáàðèò-
í³ ìàøèíè, à òàêîæ 5 äîäàòêî-
âèõ ïðèñòðî¿â äëÿ ðîçì³òêè.
Ïåðåäóñ³ì ðîçïî÷íóòü ç äîð³ã,
äå ðóõàºòüñÿ ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò,— íà îêðåì³é ñìóç³
íàíîñèòèìóòü ë³òåðó À. Íî-
âîââåäåííÿ âæå ç’ÿâèëîñÿ íà
âóëèöÿõ Ãîðüêîãî òà ×åðâîíî-

àðì³éñüê³é. Äî ê³íöÿ ðîêó “ïî-
ì³òÿòü” ùå 20 âóëèöü. Äåíèñ
Áàññ ñòâåðäæóº, ùî òàêó ðîç-
ì³òêó áà÷èòèìóòü ³ âîä³¿ ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ³ ïîðóø-
íèêè ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.

Êð³ì òîãî, äîðîãè ñòàíóòü êî-
ëüîðîâèìè. Ï³øîõ³äí³ ïåðåõî-
äè — á³ëî-÷åðâîíèìè, à ì³ñöÿ
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó òà çàáîðîíåí³ äëÿ ïàðêó-
âàííÿ — æîâòèìè.

Çàãàëîì öüîãî ðîêó äîðîæíþ
ðîçì³òêó çàïëàíîâàíî íàíåñòè
íà 430 âóëèöÿõ ( íà öå ï³äå ìàé-
æå 10 ìëí ãðí), à íàñòóïíîãî —

ùå íà 310 âóëèöÿõ ³ 10 ìàã³ñ-
òðàëÿõ. “Âèêîíàòè çàçíà÷åí³
ðîáîòè ìè ìàºìî çìîãó çàâäÿ-
êè çá³ëüøåííþ ô³íàíñóâàííÿ
ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà ñòîëè÷íèõ
àâòîøëÿõàõ ìàéæå íà 170 ìëí
ãðí”,— ïîÿñíèâ ïàí Áàññ.

Íèí³ ïî-íîâîìó ðîçì³÷àþòü
Íàáåðåæíå øîñå. Âæå “ðîç-
ìàëüîâàíî” âóëèö³ Õðåùàòèê,
Ñàêñàãàíñüêîãî, Æèëÿíñüêó,
Ê³ðîâîãðàäñüêó, áóëüâàð Ïå-
ðîâà, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà
Ãëóøêîâà òà Ìîñêîâñüêèé
ìîñòîâèé ïåðåõ³ä. Íàñòóïíî-
ãî æ ðîêó ïëàñòèêîâó ðîçì³ò-
êó ìàòèìóòü ùå 310 êè¿âñüêèõ
âóëèöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30
òèñÿ÷ ìåòð³â.

Âëàäà îá³öÿº ïîäáàòè ³ ïðî
âåëîñèïåäèñò³â. Äî 2010-ãî â
ñòîëèö³ ìàþòü îáëàøòóâàòè
âåëîäîð³æêè íà 62 âóëèöÿõ.
“Ó 2008-ìó ïëàíóºìî ðîçðî-
áèòè “ªäèíó ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Áàññ.

“Çâè÷àéíî, áóäå çðó÷í³øå,
ÿêùî âñ³ ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè
ïîçíà÷àòèìóòü íà àñôàëüò³ ÷åð-
âîíî-á³ëèì, à íå ïðîñòî á³ëèì.
Òàê ïîì³òí³øå”,— ââàæàº âîä³é
ëåãêîâî¿ àâò³âêè Ìàêñèì Ñè-
äîðæåâñüêèé. À ñïåö³àëüíó
ñìóãó äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó â³í îö³íþº íåîäíîçíà÷-
íî: “Ìàðøðóòêè ¿çäèòèìóòü
ñâîºþ ñìóãîþ ³ íå çàâàæàòè-
ìóòü ðóõó ³íøîãî òðàíñïîðòó. Ç
³íøîãî áîêó, àâòîìîá³ëÿì çà-
ëèøèòüñÿ ìåíøå ì³ñöÿ”. Òà çà-
ãàëîì íîâîââåäåííÿ ñïðèéìàº
ïîçèòèâíî

Ó÷îðà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ðîç-
ãëÿíóëà çì³íè äî ãîëîâíèõ ô³íàíñîâèõ
äîêóìåíò³â ñòîëèö³ — áþäæåòó ì³ñòà ³
ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó. Ñåðåä ïîïðàâîê äî áþäæåòó — âè-
çíà÷åííÿ êîìïåíñàö³¿ âèðîáíèêàì õë³áà.
ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³íàí-
ñîâîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîð Ïàäàëêà, äëÿ
“Êè¿âìëèíà” òà “Êè¿âõë³áà” ïëàíóþòü
âèä³ëèòè 36,7 ìëí ãðí íà â³äøêîäóâàííÿ
çáèòê³â çà ìèíóëèé ð³ê ³ ïåðøèé êâàðòàë
íèí³øíüîãî. Àáè ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà íå
âäàðèëî ïî ãàìàíöÿõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
ìåøêàíö³â ñòîëèö³, äëÿ íèõ ïåðåäáà÷åíî
37 ìëí íà àäðåñíó äîïîìîãó.

Òèì ÷àñîì íà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ïëàíó-
þòü âèä³ëèòè äîòàö³þ ó 20 ìëí, à íà â³ä-
øêîäóâàííÿ ð³çíèö³ ó òàðèôàõ äëÿ âè-
ðîáíèê³â òåïëî- òà åëåêòðîåíåðã³¿ — 150
ìëí ãðí. Ïàí Ïàäàëêà çàïåâíèâ, ùî ãðî-
ø³ íà ö³ äîäàòêîâ³ âèòðàòè çíàéäóòüñÿ.
“Êèºâó òðåáà ìåíøå ïîâåðòàòè, îñê³ëü-
êè ÷åðåç çíèæåííÿ êóðñó äîëàðà çìåí-

øèâñÿ éîãî çîâí³øí³é áîðã”,— çàÿâèâ
â³í. Òàê ÿê ÷åðåç çâîë³êàííÿ ç ïðèéíÿò-
òÿì áþäæåòó ì³ñüêå ãîñïîäàðñòâî ôàê-
òè÷íî ïðîñòîþº, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ïðîåêò
çì³í ï³äòðèìàëè.

Ãàðÿ÷³øîþ áóëà äèñêóñ³ÿ ï³ä ÷àñ îáãî-
âîðåííÿ äîïîâíåíü äî ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Çà ñëîâàìè
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíè-
ñà Áàññà, çà ï³âðîêó îñâîºííÿ êàï³òàëü-
íèõ âêëàäåíü ñòàíîâèëî 53%. Âäàëîñÿ ðå-
àë³çóâàòè íèçêó âàæëèâèõ, ïåðåäáà÷åíèõ
ïðîãðàìîþ îá’ºêò³â, ñåðåä ÿêèõ ñòàíö³ÿ
ìåòðî “×åðâîíèé õóò³ð”, äèòñàäîê òà ïî-
ë³êë³í³êà íà Ïîçíÿêàõ, ïåäàãîã³÷íèé êî-
ëåäæ. À âò³ì, ïðîãðàìà âñå æ òàêè ïîòðå-
áóº ïîïðàâîê. Ïî-ïåðøå, óðÿä ïðîô³íàí-
ñóâàâ ôóíêö³¿ ñòîëèö³ òà âí³ñ ïåðåë³ê îá’-
ºêò³â, ÿêèõ ðàí³øå ó ïðîãðàì³ íå áóëî.
Ñåðåä íèõ — ðåêîíñòðóêö³ÿ Ìàð³¿íñüêî-
ãî ïàëàöó òà áóä³âë³ Âåðõîâíîãî Ñóäó.

Íà äóìêó Äåíèñà Áàññà, ñë³ä ÿêíàé-
øâèäøå âèä³ëèòè êîøòè íà áóä³âíèöòâî

òåðì³íàëó äëÿ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â.
Êð³ì òîãî, â³í ïîïðîñèâ çá³ëüøèòè ô³-
íàíñóâàííÿ íà çâåäåííÿ íîâ³òíüîãî öåí-
òðó ä³àãíîñòèêè ðàêîâèõ çàõâîðþâàíü ³ç
çàñòîñóâàííÿì ÏÅÒ-òåõíîëîã³¿. Ìàéæå
40-õâèëèííó äèñêóñ³þ çàâ³â ÷ëåí êîì³ñ³¿
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âîäîêàíàë”
ßðîñëàâ Ô³ëàòîâ, êîòðèé âèìàãàâ çá³ëü-
øèòè ô³íàíñóâàííÿ “ð³äíî¿ ñòðóêòóðè”.
Â³í çàïðîñèâ 100 ìëí ãðí íà äðóãó ÷åð-
ãó ãîëîâíîãî êîëåêòîðà, 15,7 ìëí ãðí —
íà “ïîçíÿê³âñüêèé êîëåêòîð”, 29 ìëí
ãðí — íà ìóëîâ³ ïîëÿ. Íà ïðîåêòí³ ðî-
áîòè, çà ñëîâàìè ïàíà Ô³ëàòîâà, ïîòð³á-
íî ùå ïîíàä 13 ìëí ãðí. “Íà êîëåêòîð
íàä³éøëî 96 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü äåðæàâ-
íî¿ ñóáâåíö³¿. Íà ìóëîâ³ ïîëÿ íåìàº ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, àëå ìè ãîòîâ³ âèä³-
ëèòè 10 ì³ëüéîí³â ó ðåçåðâ. Ùîäî ïðî-
åêò³â, òî âàì âèä³ëèëè 4,7 ì³ëüéîíà, ç
ÿêèõ çà ï³âðîêó âè îñâî¿ëè ëèøå îäèí. ²
âè ïðîñèòå ùå òðèíàäöÿòü?” — çäèâóâàâ-
ñÿ Äåíèñ Áàññ. Îäíàê ïðîãðàìó ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êîì³ñ³ÿ òåæ
ï³äòðèìàëà.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü áþ-
äæåòó ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó Íàòàë³ÿ Íîâàê ïîÿñíþº, ùî ÷åðåç òðè-
âàë³ âèìóøåí³ êàí³êóëè Êè¿âðàäè íàêî-
ïè÷èëîñÿ ÷èìàëî ïðîáëåì, ÿê³ óæå º êðè-
çîâèìè. “ßñíà ð³÷, ö³ çì³íè ìè ïðèéìàº-
ìî ïðàêòè÷íî ó ôîðñ-ìàæîð³. Ìîæíà
äîâãî ñïåðå÷àòèñÿ ùîäî íàéìåíøî¿ öèô-
ðè òà ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â, àëå äëÿ
êèÿí âàæëèâ³øå, ùîá íàðåøò³ áóâ óõâà-
ëåíèé áþäæåò, áåç ÿêîãî ¿õí³ ïðîáëåìè
íå ðîçâ’ÿçóþòüñÿ”,— ï³äñóìóâàëà ïàí³
Íîâàê

Цьо о ро , за словами першо о заст пни а олови КМДА Дениса
Басса, нов дорожню розміт нанес ть на 430 в лицях,
на це передбачено 10 млн рн

Ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ ï³äòðèìàëà
çì³íè äî áþäæåòó
Íà õë³á äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí âèä³ëÿòü 
37 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У четвер Київрада роз ляне прое т змін до бюджет міста і про ра-
ми соціально-е ономічно о розвит . Поправ и до цих до ментів
чора після дво одинно о роз ляд підтримала бюджетна омісія.
У оловних фінансових паперах з'являться п н ти про омпенсацію
виробни ам хліба, тепло- та еле троенер ії, перевізни ам сміття.
О ремою статтею виділять додат ові 37 млн рн на адресн допо-
мо малозабезпеченим. Про рамою розвит передбачено ошти
на термінал для вантажіво та Центр ранньої діа ности и ра ових
захворювань із застос ванням новітньої ПЕТ-техноло ії.
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ППААРРТТИИТТУУРРАА

Ó÷îðà äèðåêòîð âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôå-
äåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè ²âàí Ñèäîðåíêî ïî-
â³äîìèâ, ùî ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé” ó Êèºâ³ âèêîíàº êîìïàí³ÿ
GMP (Í³ìå÷÷èíà). Ïðî öå ïàí Ñèäîðåíêî
çàÿâèâ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ Ïåðøîãî çàñ³äàí-
íÿ ì³æóðÿäîâîãî óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî êî-
ì³òåòó ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ
ªâðî-2012 ó Âàðøàâ³. Çàâåðøåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ãîëîâíî¿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè ªâðî-
2012 íàì³÷åíî íà ãðóäåíü 2010 ðîêó. Ñâîºþ
÷åðãîþ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè ²âàí
Âàñþíèê íàãîëîñèâ, ùî çàâåðøåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ìîæëèâå â çàÿâëåíèé òåðì³í, îñ-
ê³ëüêè öå íå íîâå áóä³âíèöòâî. Çîêðåìà ï³ä
÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ çáåðåæóòü äðóãèé ÿðóñ ñòà-
ä³îíó.

Íàãàäàºìî, ùî ðàí³øå òàéâàíñüêà áóä³-
âåëüíà êîìïàí³ÿ Archas³a Des³gn Group, ÿêà
âèãðàëà êîíêóðñ íà ðåêîíñòðóêö³þ ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé” ó Êèºâ³, ïîäàëà â ñóä íà
óðÿä Óêðà¿íè çà ðîçðèâ êîíòðàêòó íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ ñòàä³îíó â Êèºâ³. Òèì÷àñîâà ðîáî-
÷à ãðóïà ç ïèòàíü îö³íêè ñòàíó ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” 24 ÷åðâíÿ â³äñòî-
ðîíèëà òàéâàíñüêó êîìïàí³þ â³ä ïðîâåäåí-
íÿ ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàä³îíó
÷åðåç íåíàëåæíå îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â äëÿ
ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî ðåêîíñòðóêö³þ 

Ôîíä Äåðæìàéíà 
õî÷å ïîâåðíóòè 
“Êðèâîð³æñòàëü” 
äåðæàâ³

Ó÷îðà Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
çàïðîïîíóâàâ óðÿäó ðîç³ðâàòè óãîäó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó ìåòàëóðã³éíîãî êîìá³íàòó
“Êðèâîð³æñòàëü” ç êîìïàí³ºþ “Àðñåëîð
Ì³òòàë” ó çâ’ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì îñòàí-
íüîþ óìîâ äîãîâîðó. Çà ðåçóëüòàòàìè ïå-
ðåâ³ðêè, ïðîâåäåíî¿ 24 — 28 áåðåçíÿ 2008
ðîêó, çàô³êñóâàëè íåâèêîíàííÿ ³íîçåìíèì
³íâåñòîðîì óìîâ ó ñôåð³ ³ííîâàö³éíî-³í-
âåñòèö³éíî¿, ïðèðîäîîõîðîííî¿ òà ñîö³àëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàïðèêëàä, íå áóëî âèêî-
íàíî âèìîãó ùîäî âèòðàò òîâàðèñòâà íà
ïîë³ïøåííÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ óìîâ
ïðàö³âíèê³â íà ð³âí³ íå ìåíøå, í³æ 0,5 %
â³ä ñóìè ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ òîâàðèñòâà
çà ð³ê. Íåçâàæàþ÷è íà ñêàðãó “Àðñåëîð
Ì³òòàë”, êîì³ñ³ÿ Ôîíäó íà ïî÷àòêó ëèïíÿ
óõâàëèëà ð³øåííÿ çàëèøèòè âèñíîâêè àê-
òó ïîòî÷íî¿ ïåðåâ³ðêè áåç çì³í. Çà óìîâà-
ìè äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ñóïåðå÷êè
ì³æ ñòîðîíàìè äîãîâîðó âèð³øóþòü ó Ì³æ-
íàðîäíîìó êîìåðö³éíîìó àðá³òðàæíîìó ñó-
ä³ ïðè Òîðãîâåëüíî-ïðîìèñëîâ³é ïàëàò³
Óêðà¿íè

Êè¿âñüêà âëàäà 
äîçâîëèëà áóä³âíèöòâî 
“Àðñåíàëó”

Ó÷îðà ñòîëè÷íà âëàäà äîçâîëèëà ïðîìèñ-
ëîâî-³íâåñòèö³éí³é ãðóï³ “Àðñåíàë” çíåñòè
3 áóä³âë³ íà âóëèö³ Òåðåùåíê³âñüê³é, 17-Á,
17-Â ³ 17-Ã â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. Íà
¿õíüîìó ì³ñö³ çâåäóòü áàãàòîïîâåðõîâèé áó-
äèíîê. Òàêèì ÷èíîì ÊÌÄÀ âíåñëà çì³íè
äî ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 20 âåðåñíÿ 2006 ðî-
êó ïðî ðåñòàâðàö³þ æèòëîâîãî áóäèíêó íà
Òåðåùåíê³âñüê³é, 17-Á ³ ðåêîíñòðóêö³þ íå-
æèëèõ áóäèíê³â íà Òåðåùåíê³âñüê³é, 17-Â
òà 17-Ã. Ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà ¿õ çíåñòè
÷åðåç ³ñòîòíèé ô³çè÷íèé çíîñ íåñó÷èõ
êîíñòðóêö³é. ²íâåñòîðîì áóä³âíèöòâà
ÊÌÄÀ âèçíà÷èëà ãðóïó “Àðñåíàë”. Ïðî-
åêò ïðèïóñêàº áóä³âíèöòâî 4-õ áóä³âåëü,
ðîçòàøîâàíèõ çà Áóäèíêîì â÷èòåëÿ. Ó ðà-
ç³ âèð³øåííÿ êîìïàí³ºþ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
ñåëåííÿ âëàñíèê³â æèòëîâèõ ³ íåæèëèõ ïðè-
ì³ùåíü íà ³íøå ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàí-
íÿ çà ¿õíüîþ çãîäîþ, âîíà îòðèìàº ïðèì³-
ùåííÿ ó âëàñí³ñòü äî ïî÷àòêó áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò. Ì³ñüêà âëàäà çîáîâ’ÿçàëà êîìïàí³þ
ðîçðîáèòè ³ çàòâåðäèòè ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíó äîêóìåíòàö³þ äî ñåðïíÿ 2009 ðîêó.
Ï³ñëÿ öüîãî äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà êîì-
ïàí³ÿ ïîâèííà îòðèìàòè äîçâîëè Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè ÊÌÄÀ òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
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Оле сандр ВАСИЛЬЧЕНКО, енеральний дире тор ВАТ
“У рхлібпром”:

— Забороною на вивезення хліба зі столиці б де відсічено
я сь частин од з тими підприємцями, я і відверто працюва-
ли лише на це. На жаль, різниця ціні дає змо , р бо аж чи,
домовлятися з иївсь ими рамницями, брати в них хліб за тією
ж ціною і вивозити йо о — власне, двічі йо о реалізов вати. Од-
на б д ть підприємці, отрим і та а схема стане ви ідною. Ки-
ївсь і хлібозаводи самі не вивозять своєї прод ції за межі міс-
та, про це свідчить і досвід подібних попередніх обмежень, на-
при лад, два ро и том . Це роблять ті підприємниць і стр т -
ри, щодо я их не завжди відомо: вони реаліз ють весь цей хліб
Києві чи транспорт ють частин за межі міста. Звісно, на я ийсь

час обся и вивезення мож ть с оротитися, та проблема на-
справді в ціні. Я що вона за межами Києва, напри лад, Білій
Цер ві, майже двічі вища, то в підприємства д же мало мож-
ливостей з пинити та ий “е спорт”. Слід вирівнювати ціни. Ни-
ні иївсь і пе арі оприлюднили с м в 37 мільйонів ривень за-
бор ованості за четвертий вартал мин ло о ро і перший вар-

тал нинішньо о. Я що Київрада омпенс є ці збит и, б де доб-
ре. Проте та і заходи не знімають проблеми майб тніх бор ів.

Єв ен ЖОВТЯК, е с- бернатор Київсь ої області:

— Причиною обмеження иївсь ими пе арями вивезення хлі-
ба зі столиці можна назвати те, що немає єдиної цінової полі-
ти и щодо соціально знач щих прод тів харч вання. Пробле-
ма породжена тим, що ряд не виріш є цьо о питання. Кабмін
байд же, по чім раїнці п ють хліб, тож відповідно ожна те-
риторія вживає своїх заходів для здешевлення хліба. Зроз мі-
ло, що в Києва та их можливостей найбільше. Тобто на сьо о-
дні, до и тривають пере овори між місь ою адміністрацією і ви-
робни ами хліба про нов цін на ньо о, пе арі зм шені до хва-
лення та о о рішення випі ати цей прод т за старою ціною.
Звісно, вони пра н ть мініміз вати свої втрати бодай за рах -
но зменшення обся ів вивезення цьо о хліба за межі міста.
Проте до шла ба мної війни це рішення не призведе. Адже, я -
що не меш анець Києва придбає хліб столичном ма азині, то
в ньо о паспорт не запит ватим ть.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

“Îë³ìï³éñüêèé” 
ðåêîíñòðóþþòü í³ìö³

Íà õë³á íàñóùíèé
За інчення.

Почато на 1-й стор.

Ïðîòå òàê³ àäì³í³ñòðàòèâí³ êðîêè çà-
ëàãîäÿòü ïðîáëåìó ëèøå íà ïåâíèé ÷àñ.
Àäæå ö³íà íà ïðîäóêò íîìåð îäèí ó ñòî-
ëèö³ òà ðåã³îíàõ ð³çíèòüñÿ ìàéæå óäâ³-
÷³. Ïðè÷îìó âíàñë³äîê çàáîðãîâàíîñò³
õë³áîïåêàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿêà ïî-
ñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ, ïîñòàº ðåàëüíà çà-
ãðîçà ¿õ çóïèíêè. Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê Êè-
ºâà, òàê ³ éîãî îêîëèöü. Äíÿìè çóïè-
íèâ ðîáîòó õë³áîçàâîä ó Áðîâàðàõ ÷åðåç
â³äêëþ÷åííÿ ãàçó çà íåñïëàòó. Ïðàö³â-
íèêè íàð³êàþòü íà ñêëàäí³ óìîâè ïðà-

ö³, çàñòàð³ëå îáëàäíàííÿ, íèçüêó çàðî-
á³òíó ïëàòó ³ áðàê ôàõ³âö³â. Òîæ ìåø-
êàíöÿì Áðîâàð³â ïðîñòî íå çàëèøàºòü-
ñÿ ³íøîãî âèáîðó, ÿê ¿õàòè ïî âèï³÷êó
äî ñòîëèö³.

Ó Êèºâ³ ñèòóàö³ÿ ïîêè ùî çàëèøàº-
òüñÿ íåçì³ííîþ çà ðàõóíîê ò³ñíî¿ ñï³â-
ïðàö³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿â-
õë³á” ç Êè¿âðàäîþ òà ÊÌÄÀ ó ïèòàí-
íÿõ êîìïåíñàö³é âèðîáíèêàì õë³áà òà
ôîðìóâàíí³ íîâî¿ ñèñòåìè ö³íîóòâîðåí-
íÿ. Òàê, ó÷îðà íà ïîñòóïêè ïåêàðíÿì
ï³øëà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó. Ðîçãëÿíóâøè ïèòàííÿ ïðî çì³íè äî

áþäæåòó ì³ñòà íà 2008 ð³ê, êîì³ñ³ÿ
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ äîäàòêîâî âèä³ëèòè
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó äî 40 ìëí ãðí íà
êîìïåíñàö³¿. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà,
öå äàñòü çìîãó â³äøêîäóâàòè õë³áîïå-
êàðñüêèì ï³äïðèºìñòâàì çáèòêè çà ïåð-
øå ï³âð³÷÷ÿ 2008 ðîêó, à òàêîæ çá³ëü-
øèòè âèïëàòè äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
æèòåë³â ñòîëèö³ íà âèïàäîê ïîäîðîæ-
÷àííÿ ïðîäóêòó íîìåð îäèí

Ірина СИВАШОВА,
Єв еній ДИКИЙ,

“Хрещати ”

Êè¿âñüêà âëàäà íà ï³äòðèìêó ïåêàðÿì äîäàòêîâî âèä³ëèëà
40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
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Ìèêîëà ÎÍÈÙÓÊ, ì³í³ñòð þñòèö³¿ Óêðà¿íè: “Ïàðëàìåíòñüêî-
ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáë³êà ç óäîñêîíàëåíîþ
ñèñòåìîþ ñòðèìóâàíü ³ ïðîòèâàã 
ó íàéáëèæ÷³ 10 —15 ðîê³â äëÿ Óêðà¿íè 
º íàéïðèéíÿòí³øîþ”

— Ìèêîëî Âàñèëüîâè÷ó, íèí³
ïðîâ³äí³ ïàðëàìåíòñüê³ ôðàêö³¿
ïðîïîíóþòü ñâî¿ âàð³àíòè çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿. Ó öüîìó êîíòåêñò³,
ÿêèì âè áà÷èòå ñòàòóñ Íàö³îíàëü-
íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ ðàäè ïðè Ïðå-
çèäåíòîâ³ Óêðà¿íè: öå çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíèé “êðóãëèé ñò³ë” ÷è äî-
ðàä÷èé îðãàí Ïðåçèäåíòà?

— Íàö³îíàëüíà êîíñòèòóö³éíà
ðàäà (ÍÊÐ) áóëà óòâîðåíà Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè ñàìå ÿê êîí-
ñóëüòàòèâíèé, äîðàä÷èé îðãàí.
Ä³ÿëüí³ñòü ÍÊÐ — ï³äãîòîâêà
ïðîïîçèö³é ùîäî êîíöåïö³¿ ñèñ-
òåìíîãî îíîâëåííÿ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ
â³äíîñèí â Óêðà¿í³ òà îñíîâíèõ
ïîëîæåíü ïðîåêòó çì³í äî Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó ñèëó öüîãî,
ÍÊÐ íèí³ çä³éñíþº ï³äãîòîâêó
âèâàæåíèõ ³ çáàëàíñîâàíèõ ï³ä-
õîä³â äî çì³í Îñíîâíîãî Çàêîíó
ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè, òàêó
êîíñòèòóö³éíó ìîäåëü îðãàí³çà-
ö³¿ âëàäè, ÿêà á óíåìîæëèâèëà
ïîë³òè÷í³ êîíôë³êòè ó ìàéáóò-
íüîìó òà çàáåçïå÷óâàëà á åôåê-
òèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâ-
íî¿ âëàäè ÿê ºäèíîãî, ö³ë³ñíîãî
ìåõàí³çìó. Âîäíî÷àñ, äîñÿãíåí-
íÿ ö³º¿ ìåòè ä³ÿëüí³ñòþ ÍÊÐ íå-
ìîæëèâå áåç çàëó÷åííÿ äî ¿¿ ðî-
áîòè øèðîêîãî êîëà ïîë³òèê³â,
äåðæàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â,
íàóêîâö³â ³ åêñïåðò³â, óñ³õ íå-
áàéäóæèõ äî êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîöåñó ãðîìàäÿí. Ó öüîìó ñåí-
ñ³ ÍÊÐ ìîæå âèñòóïàòè é çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíèì “êðóãëèì
ñòîëîì”, ìàéäàí÷èêîì äëÿ öè-
â³ë³çîâàíèõ ³ êîíñòðóêòèâíèõ
ãðîìàäñüêèõ äèñêóñ³é ùîäî
øëÿõ³â ³ ìåòîä³â óäîñêîíàëåííÿ
Îñíîâíîãî Çàêîíó.

— Âè º ïðîòèâíèêîì òîãî, ùîá
ïàðëàìåíò âèñòóïàâ ºäèíèì äæå-
ðåëîì òâîðåííÿ ð³çíèõ ã³ëîê âëà-
äè, àäæå, çà âàøèìè ñëîâàìè, öå
ñóïåðå÷èòü îñíîâîïîëîæíîìó
ïðèíöèïîâ³ ïîä³ëó âëàäè íà çàêî-
íîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó. Ó
÷îìó ïîëÿãàº íåáåçïåêà êîíöåíòðà-
ö³¿ ïîâíîâàæåíü âñåðåäèí³ îäíîãî
³íñòèòóòó?

— Ñó÷àñíèé ïàðëàìåíò ìàº â³-
ä³ãðàâàòè ïðîâ³äíó, ïîñèëåíó
ðîëü ó ìåõàí³çì³ äåðæàâè, â³í íå
ìîæå âèêîíóâàòè ðîëü “íàéâè-
ùîãî ÷è ºäèíîãî îðãàíó äåðæàâ-
íî¿ âëàäè”. Öå áóëî ïðèòàìàííî
ðàäÿíñüê³é ïîáóäîâ³ âëàäè ³ áà-
ãàòî â ÷îìó çáåð³ãàºòüñÿ â íèí³ø-
í³é îðãàí³çàö³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè. Íàäì³ðíà êîíöåíòðàö³ÿ
ïîâíîâàæåíü ó ïàðëàìåíò³ ñòâî-
ðþº íåáåçïåêó. Ó ðàç³ áåçä³ÿëüíî-
ñò³ çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó ç òèõ ÷è
³íøèõ ïðè÷èí (ñâ³äêàìè ÷îãî
óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî, íà æàëü,
áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ íèí³), “ïàðà-
ë³÷ó”, íååôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³
äåðæàâíî¿ âëàäè â ö³ëîìó. Åôåê-
òèâí³ñòü ñó÷àñíîãî ïàðëàìåíòó
çàëåæèòü íå ëèøå â³ä éîãî îðãà-
í³çàö³¿ òà ïîâíîâàæåíü, à â³ä ìå-
õàí³çì³â ñòðèìóâàíü ³ ïðîòèâàã
ì³æ íèì òà ³íøèìè ã³ëêàìè òà
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè. Ñàìå
âîíè íèí³ — íàéâðàçëèâ³øà ëàí-
êà äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó é ïî-
òðåáóþòü ìîäåðí³çàö³¿.

Êëþ÷îâà æ ðîëü ó ìåõàí³çì³ ñó-
÷àñíî¿ äåðæàâè ìàº íàëåæàòè

âñåíàðîäíî îáðàíèì ³íñòèòóö³ÿì.
Ó íàøîìó âèïàäêó — Ïðåçèäåí-
òó òà Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè.
Ïðè öüîìó ñë³ä âðàõîâóâàòè é çà-
ãàëüíîñâ³òîâó òåíäåíö³þ ùîäî
óñêëàäíåííÿ ñòðóêòóðè ñó÷àñíèõ
ïàðëàìåíò³â. Â îñòàíí³ äåñÿòè-
ð³÷÷ÿ ó áàãàòüîõ äåðæàâàõ ñâ³òó,
íåçàëåæíî â³ä ôîðìè ¿õíüîãî äåð-
æàâíîãî óñòðîþ, àêòèâ³çóâàëèñÿ
ïðîöåñè ïåðåõîäó äî äâîïàëàòíî¿
ñòðóêòóðè ïàðëàìåíòó. ßêùî íà
ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â XX ñòîð³÷÷ÿ
äâîïàëàòí³ ïàðëàìåíòè ³ñíóâàëè
ó 45 êðà¿íàõ ñâ³òó, òî ó 2008 ðî-
ö³ ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü ïåðåâèùèëà 70.
Ùå äåñÿòü äåðæàâ ãîòóþòüñÿ ïå-
ðåéòè äî á³êàìåðàëüíî¿ ñòðóêòó-
ðè ïàðëàìåíò³â.

— Âè ïðîïîíóºòå Óêðà¿í³ á³êà-
ìåðàë³çì ÿê “ðåöåïò” ïîë³ïøåííÿ
ñèñòåìè ñòðèìóâàíü-ïðîòèâàã. ßê³
éîãî ôóíêö³îíàëüí³ ïåðåâàãè?

— ²íñòèòóò á³êàìåðàë³çìó îáó-
ìîâëþº ïîòðåáó çàïðîâàäæåííÿ
³íøî¿ âèáîð÷î¿ ñèñòåìè, ÿêà á äî-
çâîëèëà çàáåçïå÷èòè ó ïàðëàìåí-
ò³ ïðåäñòàâíèöòâî ÿê ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é, òàê ³ ïðåäñòàâíèöòâî ïî-
ë³òè÷íî¿ âîë³ òà ëåã³òèìíèõ ³íòå-
ðåñ³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. ²ñ-
íóþ÷à íèí³ ñèñòåìà ôîðìóâàííÿ
äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó çà çàêðè-
òèìè âèáîð÷èìè ñïèñêàìè ïîë³-
òè÷íèõ ïàðò³é òà áëîê³â ñòàâèòü
ï³ä ñóìí³â ðåàë³çàö³þ ïðèíöèï³â
ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿ â
óêðà¿íñüêîìó ïàðëàìåíò³, ïîçáàâ-
ëÿþ÷è ïðåäñòàâíèöòâà ó ïàðëà-
ìåíò³ ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíî-
ìó ð³âí³. Ìàñøòàáíà êîíñòèòó-
ö³éíî-ïðàâîâà êðèçà 2006-2008
ðîê³â öå ÿñêðàâî ïðîäåìîíñòðó-
âàëà.

Íàòîì³ñòü ïðîïîíóþòü âåðõíþ
ïàëàòó ïàðëàìåíòó, ÿêà â ñèëó ³ñ-
òîðè÷íèõ òðàäèö³é ìîæå íàçèâà-
òèñÿ Ñåíàòîì, ôîðìóâàòè çà ìà-
æîðèòàðíîþ âèáîð÷îþ ñèñòå-
ìîþ. ¯¿ ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ïîâèí-
í³ âèçíà÷àòè ç îãëÿäó íà îñîáëè-
âîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³-
àëüíîãî óñòðîþ òà ê³ëüê³ñòü òå-
ðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ó ð³çíèõ ðå-
ã³îíàõ Óêðà¿íè ³ ìîæå ñòàíîâèòè
70-90 äåïóòàò³â. Íèæíÿ ïàëàòà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè (Íàö³î-
íàëüí³ çáîðè) ìàº ôîðìóâàòèñÿ
çà ïðîïîðö³éíîþ âèáîð÷îþ ñèñ-
òåìîþ, ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè òà
áëîêàìè. ¯¿ ê³ëüê³ñíèé ñêëàä âè-
çíà÷àòèìóòü ïîêëàäåíèìè íà öþ
ïàëàòó ôóíêö³ÿìè òà ïîâíîâà-
æåííÿìè ³ ìîæå ñòàíîâèòè äî 300
äåïóòàò³â.

— Á³ëüø³ñòü ïîë³òè÷íèõ ñèë çà-
ÿâèëè ñåáå ïðèõèëüíèêàìè ïàðëà-
ìåíòàðíî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ. Ïðî-
òå Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ ãîâîðèòü
ïðî ïåðåâàãè íàï³âïðåçèäåíòñüêî¿
ðåñïóáë³êè. ×îìó?

— Íîâèçíà áóäü-ÿêî¿ ïðàâîâî¿
³äå¿ ìàº ïîºäíóâàòèñÿ ç ¿¿ àêòóàëü-
í³ñòþ. Ç ³ñíóþ÷èõ òèï³â êîíñòè-
òóö³éíî-ïëþðàë³ñòè÷íèõ ðåæèì³â
íàéóðàçëèâ³øèì º íàï³âïðåçè-
äåíòñüêèé àáî çì³øàíèé. Ñàìå
òàêèé ðåæèì ïðèòàìàííèé êðà-
¿íàì ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó â³ä òî-
òàë³òàðèçìó äî äåìîêðàò³¿, ³ ñàìå
òàêèé ðåæèì âèñòóïàº íàä³éíèì
çàïîá³æíèêîì ïîâåðíåííÿ äî àâ-

òîêðàòè÷íèõ ôîðì ïðàâë³ííÿ. À
÷èñòî ïðåçèäåíòñüêà ³ òèì á³ëü-
øå ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáë³êè äó-
æå âèáàãëèâ³ äî ïîë³òè÷íî¿ êóëü-
òóðè íàñåëåííÿ. Âîíè ìîæóòü ³ñ-
íóâàòè é åôåêòèâíî ä³ÿòè ëèøå
â êðà¿íàõ ³ç óñòàëåíèìè äåìîêðà-
òè÷íèìè òðàäèö³ÿìè, äå â ñâ³äî-
ìîñò³ ãðîìàäÿí ³ â ïðàêòèö³ íà-
ö³îíàëüíîãî äåðæàâîòâîðåííÿ óò-
âåðäèëèñÿ ïðèíöèïè âåðõîâåí-
ñòâà ïðàâà, åêîíîì³÷íîãî òà ïî-
ë³òè÷íîãî ïëþðàë³çìó. Ó ïðîòè-
ëåæíîìó âèïàäêó òàê³ ðåñïóáë³-
êè äóæå øâèäêî ïåðåòâîðþþòü-
ñÿ íà äèêòàòóðè, íàïðèêëàä, îä-
í³º¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ ïàðò³¿ òà ¿¿
ë³äåðà.

Òîìó çì³øàíà, ïàðëàìåíòñüêî-
ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáë³êà ç óäî-
ñêîíàëåíîþ ñèñòåìîþ ñòðèìó-
âàíü ³ ïðîòèâàã, ñôåð â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ó
íàéáëèæ÷³ 10-15 ðîê³â äëÿ Óêðà-
¿íè, íà íàøó äóìêó, º íàéïðèé-
íÿòí³øîþ.

— ßêà ðîëü Âåðõîâíî¿ Ðàäè â
êîíñòèòóö³éíîìó ïðîöåñ³ òà ÷è ïî-
òð³áåí îíîâëåí³é Êîíñòèòóö³¿ ðå-
ôåðåíäóì?

— Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ìàº
â³ä³ãðàòè ïðîâ³äíó ðîëü ó ïðîöå-
ñ³ óäîñêîíàëåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ
çàñàä ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè, àëå

îñòàòî÷íå ñëîâî ùîäî ïðîïîíî-
âàíèõ ïîë³òèêàìè çì³í ñêàæå
óêðà¿íñüêèé íàðîä. Ó ìîòèâóþ÷³é
÷àñòèí³ Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíî-
ãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 16 êâ³òíÿ 2008
ðîêó éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ïðîöåñ
óõâàëåííÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (íîâî¿ ðåäàêö³¿) ìîæå áó-
òè çàïî÷àòêîâàíèé ëèøå ï³ñëÿ
ç’ÿñóâàííÿ âîë³ Óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó ùîäî ïîòðåáè ïðèéíÿòòÿ
íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿. Ïðàâî íàðîäó
Óêðà¿íè íà ó÷àñòü ó ïðîöåñ³
îíîâëåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ó òîìó ÷èñë³ é øëÿõîì ïðîâåäåí-
íÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäó-
ìó, íå âèêëèêàº æîäíèõ ñóìí³â³â.

— Ð³øåííÿ ñóä³â óñ³õ ³íñòàíö³é
íèí³ âèêëèêàþòü áàãàòî íàð³êàíü.
ßêîþ º åêñïåðòíà ïîçèö³ÿ Ì³í’-
þñòó ó ïèòàíí³ ðåôîðìóâàííÿ ñó-
äîâî¿ ã³ëêè âëàäè â Óêðà¿í³?

— Íèí³ º î÷åâèäíèì, ùî ñèñ-
òåìà ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³ ïîòðå-
áóº äîêîð³ííèõ çì³í ÿê íà ð³âí³
Îñíîâíîãî Çàêîíó, òàê ³ íà ð³âí³
çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ñóäîóñò-
ðîþ òà ñóäî÷èíñòâà. Íà ñüîãîäí³
íà ðîçãëÿä³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè ïåðåáóâàº ê³ëüêà çàêîíîïðî-
åêò³â, âíåñåíèõ ãëàâîþ äåðæàâè,
³ ï³äãîòîâëåíèõ íà îñíîâ³ ñõâà-
ëåíî¿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Êîíöåïö³¿ âäîñêîíàëåííÿ ñó-

äî÷èíñòâà äëÿ óòâåðäæåííÿ ñïðà-
âåäëèâîãî ñóäó â Óêðà¿í³ â³äïî-
â³äíî äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â.
Öåé çàêîíîïðîåêò ðîçðîáèëà â
ñâ³é ÷àñ Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç
çì³öíåííÿ äåìîêðàò³¿ òà óòâåð-
äæåííÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, â ïî-
ëîæåííÿõ ÿêî¿ âäàëîñÿ îá’ºäíà-
òè ïîãëÿäè ñóää³âñüêîãî êîðïó-
ñó, Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿, ïðîâ³ä-
íèõ íàóêîâö³â ³ åêñïåðò³â. Íà
æàëü, íå âñ³ íàïðàöþâàííÿ Ì³-
í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ ñõâàëèâ ïðî-
ô³ëüíèé êîì³òåò Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Ïðîòå, ïàì’ÿòàéìî, ùî ãîëîâ-
íèì º ñòâîðåííÿ òàêî¿ ñèñòåìè,
çà ÿêî¿ ç’ÿâèëàñÿ á äîâ³ðà äî ñó-
ä³â, äî çàêîíó, çìåíøèëàñÿ á êî-
ðóïö³ÿ, â³äïðàâëåííÿ ïðàâîñóääÿ
ñòàëî ÿê³ñí³øèì, îñîáëèâî â ñó-
äàõ ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàí-
ö³¿, ÿê³ñí³øèì ñòàâ áè ³ ñóäîâèé
êîðïóñ òîùî. ² ëèøå á íà îñòà-
ííº ì³ñöå ìîæíà ïîñòàâèòè ïè-
òàííÿ ñõâàëåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿
êîíöåïö³¿ ïîáóäîâè ñèñòåìè ñó-
äîâî¿ âëàäè, òîáòî ñóäîóñòðîþ.
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî çàêîíîïðîåê-
òè, ÿê³ íèí³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðîç-
ãëÿä³ ïàðëàìåíòó, ïåâíèì ÷èíîì
çìîæóòü ðîçâ’ÿçàòè çàçíà÷åí³ âè-
ùå ïðîáëåìè

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”
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Ðåéä íà áðàêîíüºð³â
âëàøòóâàëè ìèíóëî¿ ñåðåäè
íà ð³÷ö³ Ðîñü á³ëÿ ñåëà Ëó-

êà, ùî íà ×åðêàùèí³, ÃÎ
Ãðîìàäà ðèáàëîê Óêðà¿íè
òà Êè¿âñüêèé åêîëîãî-

êóëüòóðíèé öåíòð. Ñàìå
òàì çíàõîäèòüñÿ îäíå ç
ì³ñöü, äå ðîçñòàâëÿþòü ñ³-
ò³ ñòîëè÷í³ ëþáèòåë³ âèëî-
âó ðèáè íåçàêîííèìè ñïî-
ñîáàìè — Ðîñü âïàäàº ó
Êàí³âñüêå âîäîñõîâèùå. Ó
ñåçîí íåðåñòó áðàêîíüºðè
çàðîáëÿþòü íà âèëîâ³ ÷è-
ìàë³ êîøòè. Ì³ñöå ââàæàº-
òüñÿ îäíèì ³ç äåñÿòêà “ãà-
ðÿ÷èõ òî÷îê” äëÿ íåëåãà-
ë³â, àäæå ðèáà ç âîäîñõî-
âèùà éäå íåðåñòèòèñÿ â
ð³÷êó.

Á³ëüø³ñòü òàê çâàíèõ á³ç-
íåñìåí³â êîðèñòóþòüñÿ â³-
äîìèì ñåðåä ðèáàëîê çíà-
ðÿääÿì, ùî â íàðîä³ çâåòü-
ñÿ “ïàâóê”. Öå âåëèêà
êâàäðàòíà ðàìêà, íà ÿê³é
íàòÿãíóòà ñ³òêà. Ïðèñòð³é
îïóñêàþòü íà äíî, ³ âæå çà
ï³âãîäèíè ó íüîìó ìîæå
çàïëóòàòèñÿ äî 100 êã ðè-
áè. Íà ðèíêó çà îäèí ê³ëî-
ãðàì ïðîäóêòó áåðóòü â³ä 20
ãðí. Íà â³äð³çêó ó 1,5 êì
áðàêîíüºðè âñòàíîâèëè 17
ñòàö³îíàðíèõ ïàâóê³â ðîç-
ì³ðîì 6õ6 ìåòð³â.

Êîëè ó÷àñíèêè ðåéäó
ïðèáóëè íà ì³ñöå, çëîâìèñ-
íèê³â íå áóëî. Òîæ àêòè-
â³ñòàì çàëèøàëîñÿ ëèøå
çíåøêîäèòè íåçàêîííå
çíàðÿääÿ. Çà ê³ëüêà ãîäèí
13 ïàâóê³â äåìîíòóâàëè çà
äîïîìîãîþ ùèïö³â òà áåí-
çîïèëêè — ñò³ëüêè âñòèãëè
äî âå÷îðà.

Êð³ì öüîãî, çíàéøëè ùå
òðè ñ³òêè, ÿê³ òàêîæ çíèùè-
ëè. À íà ì³ñöÿõ “ïðèâàëó”
áðàêîíüºð³â á³ëÿ ïàâóê³â

ïðèáðàëè ñì³òòÿ. “Á³äà ó òî-
ìó, ùî çâåñòè òàêèé ïàâóê
ìîæíà çà êîï³éêè ³ äîñèòü
øâèäêî. Âæå íà íàñòóïíèé
ñåçîí âîíè áóäóòü òóò çíî-
âó”,— ðîçïîâ³â ãîëîâà Ãðî-
ìàäè ðèáàëîê Àíäð³é Íåë³-
ïà. Â³í äîäàâ, ùî àáè çàïî-
á³ãòè íåëåãàëüíîìó âèëîâó
ðèáè, ¿õíÿ îðãàí³çàö³ÿ ðà-

çîì ç³ ñòîëè÷íèì òà ³íøè-
ìè ðèáíàãëÿäàìè ïîñò³éíî
ïðîâîäèòèìóòü òàê³ ðåéäè.
Êð³ì òîãî, âîíè ïåðåâ³ðÿ-
òèìóòü ðèíêè — âèëó÷àòè-
ìóòü çàáîðîíåí³ äî ïðîäà-
æó ðèáîëîâåöüê³ çíàðÿääÿ
òà øòðàôóâàòèìóòü íåëå-
ãàëüíèõ ïðîäàâö³â ðèáè,
îñîáëèâî ó ïåð³îä íåðåñòó.

Çàãàëîì â Óêðà¿í³ 15
ì³ëüéîí³â áðàêîíüºð³â, êà-
æóòü ó Äåðæêîìñòàò³. Ùî-
ðîêó ¿õ øòðàôóþòü òà çà-
òðèìóþòü 150 òèñÿ÷. Òèì
÷àñîì, ÿêùî äåðæàâíà ðèá-
íà ïðîìèñëîâ³ñòü âèäîáó-
âàº 200 òèñÿ÷ òîíí ïðîäóê-
ö³¿ íà ð³ê, áðàêîíüºðè —
196 òèñÿ÷

Ó ïåðåõîä³ ñòàíö³¿ ìåòðî “Íèâêè” íà
íåâåëè÷êîìó â³êîíö³ êðàñóºòüñÿ íàïèñ
“Áþðî çíàõ³äîê”. Ñþäè ïîòðàïëÿþòü óñ³
çàëèøåí³ ó âàãîíàõ ðå÷³. Äåÿê³ çàáóäüêè
ïðèõîäÿòü òà ðîçïèòóþòü ïðî âòðà÷åíå,
îäíàê á³ëüø³ñòü ëþäåé íàâ³òü íå çíàº
ïðî òàêó ñëóæáó.

Êîì³ðíèê Òàìàðà Êîë÷ ïðàöþº òóò ïî-
íàä ð³ê. Äî öüîãî òðóäèëàñÿ íà õë³áîçàâî-
ä³. “Ó áþðî, çâè÷àéíî æ, ïðàöþâàòè ö³-
êàâ³øå ³ ñïîê³éí³øå, õî÷à é íå çàâæäè,—
ðîçïîâ³äàº æ³íêà.— Áóâàþòü äí³, êîëè òå-
ëåôîí íå âãàâàº, à äî â³êîíöÿ ïîñò³éíî
ï³äõîäÿòü â³äâ³äóâà÷³”. Âîíà äîäàº, ùî
ãóáëÿòü ðå÷³ ëþäè ð³çíîãî â³êó, ñåðåä íèõ
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ìàéæå ïîð³âíó. Ïåðø³
çàëèøàþòü ïîðòôåë³, çàïàëüíè÷êè, êëþ-
÷³, äðóã³ — ïàðôóìè, ïàðàñîëüêè, îäÿã.
Íàéá³ëüøå âòðà÷àþòü ðå÷åé ï³ä îñ³íü.

Òàìàðà Êîë÷ ïðèãàäóº, ÿê íåùîäàâíî
îäíà ³ç ïàñàæèðîê çàáóëà â ìåòðî ðîç-
ê³øíó âå÷³ðíþ ñóêíþ. Âáðàííÿ áóëî òåð-
ì³íîâî ïîòð³áíå äëÿ îô³ö³éíî¿ çóñòð³÷³.
Ñõàìåíóëàñÿ æ³íêà, êîëè âèéøëà ç³ ñòàí-
ö³¿. “Äîáðå, ùî îäðàçó ïîâ³äîìèëà íàì,
à ìè âæå ÷åðãîâèì ïåðåäçâîíèëè,— êà-
æå ïàí³ Êîë÷.— Ïðîïàæó çíàéøëè íà
ê³íöåâ³é ñòàíö³¿ — “Ë³ñîâ³é” — ³ íåãàé-
íî ïåðåäàëè äî áþðî. Ðàäîñò³ âëàñíèö³
íå áóëî ìåæ”. Íåùîäàâíî çàòåëåôîíóâà-
ëè, ùî çíàéøëè çîëîòèé ëàíöþæîê, íà-
â³òü çàëèøèëè êîîðäèíàòè. Îäíàê çà äî-
ðîãîö³ííîþ ïðîïàæåþ í³õòî òàê ³ íå
çâåðíóâñÿ.

Çì³ííèöÿ ïàí³ Êîë÷ Ãàëèíà ×åðíîäóá
ïðàöþº â áþðî çíà÷íî äîâøå. Òàêîæ
ðîçïîâ³ëà ÷èìàëî ö³êàâèõ âèïàäê³â. Ñêà-
æ³ìî, ÿê îäèí ìîëîäèê çàïèòóâàâ, ÷è íå

çíàéøëè, áóâà, íîâåíüêîãî ãàçîâîãî ï³ñ-
òîëåòà. À ÿêîñü äî áþðî ïðèíåñëè â êë³ò-
ö³ ñ³àìñüêîãî êîòà. Òîä³ “ïðîïàæó”
øâèäêî çíàéøëè. “Ïîñò³éíî ãóáëÿòü ìî-
á³ëêè òà ãàìàíö³,— çàçíà÷àº æ³íêà.—
Çâåðòàþòüñÿ çà öèìè ðå÷àìè, îäíàê ñà-
ìå ¿õ ìàéæå í³êîëè íå ïîâåðòàþòü”.

Òà íàéá³ëüøå çàáóâàþòü êëþ÷³. Çáåð³-
ãàþòü ¿õ ó ê³ëüêîõ çâ’ÿçêàõ. ×èìàëî ñå-
ðåä çíàõ³äîê ³ äîêóìåíò³â — ïàñïîðò³â,
âîä³éñüêèõ ïîñâ³ä÷åíü, ñòóäåíòñüêèõ
êâèòê³â, ïåíñ³éíèõ. Ó ìàñèâíîìó ñåéô³
íà ïîëèöÿõ ìîæíà ïîáà÷èòè ñóìêè, ë³õ-
òàð³, âçóòòÿ, ðèáàëüñüêå çíàðÿääÿ. Ñåðåä
ö³º¿ âñÿ÷èíè ìîæíà çíàéòè íàâ³òü ñêî-
âîð³äêó òà ì’ÿñîðóáêó. Òàìàðà Êîë÷ ðîç-
ïîâ³ëà, ùî ðå÷³ çáåð³ãàþòü ó áþðî ï³â-
ðîêó, ïîò³ì ¿õ ñïèñóº ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ,
äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü ïðàâîîõîðîíö³,
ïîäàòê³âö³, ìåòðîïîë³òåí³âö³. Ç äîêóìåí-
òàìè ëåãøå — òàì âêàçàíî ïð³çâèùà, àä-
ðåñó ÷è ì³ñöå ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ.

Ïðàö³âíèöÿ áàíêó Âàëåíòèíà Ìåëüíè-
÷óê êàæå, ùî ó ìåòðî ùå í³÷îãî íå ãó-
áèëà. “ßêáè çàáóëà ñâîþ ñóìêó, îäðàçó
ïîá³ãëà á äî ÷åðãîâîãî ì³ë³ö³îíåðà é âè-
ìàãàëà ïåðåâ³ðÿòè âñ³ âàãîíè”,— ïðîã-
íîçóº ä³â÷èíà. ¯¿ êîëåãà Ñâ³òëàíà Ãåíå-
ðàëü÷óê óïåâíåíà: ÿêùî ð³÷ ö³ííà, òî
çíàéäåòüñÿ, à íà ìîá³ëêè ÷è ãàìàíö³ ÷å-
êàòè ìàðíî

Ñï³ëêà ðèáàëîê ðîçïî÷àëà 
ñåçîí ïîëþâàííÿ
Êè¿âñüêèõ áðàêîíüºð³â çàëèøèëè áåç ðèáîëîâåöüêîãî çíàðÿääÿ

Íàé÷àñò³øå ó ìåòðî 
êèÿíè çàáóâàþòü êëþ÷³
Ó áþðî çíàõ³äîê ï³äïðèºìñòâà ðîçïîâ³ëè ïðî óí³êàëüí³ ðå÷³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Майже щодня до Бюро знахідо столично о метрополітен приносять
заб ті пасажирами речі. Найбільше серед за блено о до ментів,
лючів, парасольо , жіночих с мочо . Трапляються й рід існі — валі-
зи, при раси, ниж и та м'ясор б и. Я ось один із пасажирів зали-
шив навіть азовий пістолет. Тим часом з'яс валося, що про з адане
бюро знає дале о не ожен иянин. "Хрещати " поці авився, я воно
ф н ціон є.

Працівни и Бюро знахідо столично о
метрополітен , що знаходиться на станції
"Нив и", розповідають, що найчастіше
ва онах ияни блять лючі та до менти

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Громада рибало У раїни та Київсь ий е оло-
о- льт рний центр ор аніз вали рейд на
бра оньєрів. Захід відб вся з на оди Дня ри-
бал и, що б в неділю. В одній з " арячих
точо ", що селі Л а на річці Рось, де ба а-
то иян полюбляють рибалити, демонт вали
13 стаціонарних бра оньєрсь их "пав ів".
Самих зловмисни ів піймати не вдалося.

Представни и Громади рибало У раїни та Київсь о о е оло о- льт рно о центр за один рейд
знеш одили 13 бра оньєрсь их сіто

Лише за пів одини період нерест одним бра оньєрсь им
знаряддям,що називається "пав ", можна витя ти до 100
риби
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Ìîâ÷àííÿ êðåäèòíèõ ³íñïåêòîð³â
Íàé÷àñò³øå ïðèõîâóþòü êîì³ñ³¿ òà ñòðàõîâ³ çáîðè
Â³êòîð³ÿ ÏÐÓÄÍÈÊ,
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Чи не ожен третій и-
янин нині бере щось
редит, вносить застави і
сплач є відсот и. Найпо-
п лярнішими залишають-
ся споживчі редити на
поб тов техні . Одна
попри збільшення про-
рам, споживачі с ар-
жаться на їхню я ість.
Традиційними залишають-
ся недомов и редитних
інспе торів щодо про-
центних ставо та омі-
сійних зборів. Та ияни
все одно поспішають до
бан ів. Більшість — через
те, що зарплатні не ви-
стачає, аби одраз пити
потрібний товар. Корес-
понденти "Хрещати а" ви-
рішили розібратися, я
бан и видають споживчі
редити.

Åêîíîì³ñòè ñòâåðäæóþòü, ùî
îñíîâíó ÷àñòèíó çàðïëàòí³ êèÿíè
âèòðà÷àþòü íà íàéïîòð³áí³ø³ òî-
âàðè òà ïîñëóãè. Çà äàíèìè
Äåðæêîìñòàòó, öÿ ÷àñòèíà ñòàíî-
âèòü 83,2 % ïðèáóòêó. Áàãàòî ãðî-
øåé âèòðà÷àþòü íà òå, ùîá ñïëà-
òèòè êîìóíàëüí³ ðàõóíêè. Òèì
÷àñîì êóï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ íå çìåíøóº-
òüñÿ. ßê âèÿâèëîñÿ, âîíà ñïèðàº-
òüñÿ íà ñòð³ìêî çðîñòàþ÷ó äîëþ
ñïîæèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ.

“Íà ñüîãîäí³ íàäàííÿ òàêîãî
êðåäèòó çàëèøàºòüñÿ îäíèì ³ç
ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ó á³ëü-
øîñò³ áàíê³â òà óñòàíîâ. Òóò
ñïîñòåð³ãàºìî âèñîêèé ïîïèò íà
ñïîæèâ÷³ êðåäèòè òà ñòð³ìêèé
ðîçâèòîê ðèíêó òàêîãî âèäó êðå-
äèòóâàííÿ”,— êàæå ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÊÁ
“ÏÐÀÂÅÊÑ-ÁÀÍÊ” Ðîìàí Âà-
ëåñþê.

“Кредитований”
майже ожен третій

Â óìîâàõ æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿
áàíê³â ñïîæèâà÷³ ñòàþòü æåðòâà-

ìè àãðåñèâíî¿, íåäîñòîâ³ðíî¿ òà
íå÷åñíî¿ ðåêëàìè. Ðåêëàìí³ ñëî-
ãàíè çâ³äóñ³ëü çàêëèêàþòü êóïó-
âàòè âñå ³ â³äðàçó, ï³ä 0%, íà
áóäü-ÿê³ ö³ë³, áåç ïî÷àòêîâîãî
âíåñêó òà áåç äîâ³äêè ïðî äîõî-
äè. Íå êîæåí âòðèìàºòüñÿ ïåðåä
òàêèìè ñïîêóñëèâèìè ïðîïîçè-
ö³ÿìè. Íàéïîïóëÿðí³ø³ ñüîãîäí³
ñïîæèâ÷³ êðåäèòè íà ïîáóòîâó
òåõí³êó. Òîæ ìàéæå êîæíà òðåòÿ
ñ³ì’ÿ, çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, íèí³
ó “êðåäèòíîìó ðàáñòâ³”. Ó áàãà-
òüîõ êâàðòèðàõ “êðåäèòíèé” òå-
ëåâ³çîð, êóõîííà ïëèòà àáî ñïîð-
òèâíèé òðåíàæåð.

Íàïðèêëàä, êèÿíèí ªâãåí Í³-
êîíîâ çàõîò³â ñó÷àñíèé õîëîäèëü-
íèê. Òà í³ÿê íå âäàâàëîñÿ ç³áðà-
òè ïîòð³áíó ñóìó. Ñïîêóñèâñÿ íà
“íóëüîâèé êðåäèò”, çâåðíóâñÿ äî
êîíñóëüòàíòà â îäíîìó ç ñóïåð-
ìàðêåò³â òåõí³êè ç ïðîõàííÿì
ðîçðàõóâàòè âíåñêè çà õîëîäèëü-
íèê âàðò³ñòþ 3830 ãðí íà ð³ê.

Âèÿâèëîñÿ, ùî çà ì³ñÿöü ïî-
òð³áíî ñïëà÷óâàòè ïîíàä 400 ãðí.

Çà ð³ê íàá³æèòü ï³âòîðè òèñÿ÷³
ïåðåïëàòè, à öå á³ëüøå òðåòèíè
ö³íè òîâàðó.

Ïàí Í³êîíîâ óçÿâ êðåäèò. ×î-
ëîâ³êîâ³ ñïîäîáàëàñÿ ÷åñí³ñòü
êîíñóëüòàíòà. Òîé îäðàçó ïîÿñ-
íèâ, ùî íóëüîâîãî êðåäèòó íà-
ñïðàâä³ íå ³ñíóº. Ì³í³ìàëüíà â³ä-
ñîòêîâà ñòàâêà ñòàíîâèòü 
0,42 %. ªâãåí Í³êîíîâ ùîì³ñÿöÿ
ìàº äîäàòêîâî âèïëà÷óâàòè áàí-
êó ùå 3 % êîì³ñ³¿.

Àëå á³ëüø³ñòü êîíñóëüòàíò³â íå
òàê³ ÷åñí³. Êåð³âíèêè òà àäì³í³ñ-
òðàòîðè çàáîðîíÿþòü ¿ì ðîçïîâ³-
äàòè êë³ºíòó âñþ ³íôîðìàö³þ, à
ïîñëóãè íåîáîâ’ÿçêîâ³. Íàïðè-
êëàä, äåÿê³ âèäè ñòðàõóâàííÿ íà-
â’ÿçóþòü ÿê ïîòð³áí³.

Варто чи не варто
Ïåðø í³æ éòè îôîðìëÿòè êðå-

äèò, çâàæòå âñ³ “çà” ³ “ïðîòè”. Âè-
ïèø³òü, ñê³ëüêè çàðîáëÿºòå ³
ñê³ëüêè ðåàëüíî çìîæåòå ñïëà÷ó-
âàòè. Ïîäóìàéòå, ÷è ïîòð³áíî öå
âàì íèí³. Çâàæàéòå, ùî ïåðåäïëà-
òà áóäå îáîâ’ÿçêîâà. Îáèðàþ÷è
áàíê, ïîðàäüòåñÿ ç äðóçÿìè, ìî-
æå õòîñü óæå ó öüîìó îôîðìëÿâ,
òàêîæ âèâ÷àéòå êðåäèòí³ ïðîãðà-
ìè íà ñàéòàõ áàíê³â â ²íòåðíåò³.

Óâàæíî ÷èòàéòå êðåäèòíèé äî-
ãîâ³ð. Öå çäàºòüñÿ áàíàëüíèì ³
äóæå ïðîñòèì, àëå çàçâè÷àé íà
öüîìó áàíêè ³ âèãðàþòü íàéá³ëü-
øå. Íàïðèêëàä, øâèäêî ïðîá³ã-
øè î÷èìà ïî òåêñòó, ìîæíà íå
ïîì³òèòè ìàëåíüêèé ³ íåçíà÷íèé
ïóíêò, äå êë³ºíòà ïîïåðåäæàþòü
ïðî òå, ùî â³äñîòêîâà ñòàâêà çà
êðåäèò ìîæå ï³äâèùèòèñÿ.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ
êðåäèòó íå ïîòð³áíî øóêàòè íàé-

íèæ÷³ â³äñîòêîâ³ ñòàâêè, àäæå ïî-
ïðè öå ùå ³ñíóþòü êîì³ñ³éí³ òà
ñòðàõîâ³ â³äðàõóâàííÿ, âàðò³ñòü
ñóïóòí³õ áàíê³âñüêèõ ïîñëóã ³ ùå
áàãàòî ïóíêòèê³â, çà ÿêèìè ãðî-
ø³ òàê ³ á³æàòü. Çâåðòàéòå óâàãó,
â ÿê³é âàëþò³ îòðèìóºòå êðåäèò.
Çàïèòóéòå, ÷è ³ñíóº ïî÷àòêîâèé
âíåñîê, ÷è ìîæëèâå äîñòðîêîâå
ïîãàøåííÿ êðåäèòó. Ä³çíàéòåñÿ
ïðî øòðàôí³ ñàíêö³¿ ùîäî íå-
â÷àñíîãî ïîâåðíåííÿ ãðîøåé.
Ïàì’ÿòàéòå, ùî íå âàðòî áðàòè ó
êðåäèò ãðîø³, ÿêùî íå çáèðàºòå-
ñÿ çàïóñòèòè ¿õ ó á³çíåñ. Çà íèõ
âèìàãàþòü íàéá³ëüøèé â³äñî-
òîê — äî 60.

Íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ áàíêè
ìàþòü íàäàâàòè ïîâíó ³íôîðìà-
ö³þ ùîäî âàðòîñò³ êðåäèòó ç³ âñ³-
ìà “íàêðóòêàìè”. “Â³äïîâ³äíà
ïîñòàíîâà íàáðàëà ÷èííîñò³ âæå
á³ëüøå ðîêó òîìó. Òîæ âñ³ áàíêè
Óêðà¿íè ùå ð³ê òîìó ïîâèíí³ áó-
ëè ïîâí³ñòþ ïèñüìîâî ðîçêðèâà-
òè âñþ ³íôîðìàö³þ ùîäî çàãàëü-
íî¿ âàðòîñò³ êðåäèòó, âêëþ÷àþ÷è
åôåêòèâíó ñòàâêó, äåòàëüí³ óìî-
âè éîãî îòðèìàííÿ òà ïîãàøåí-
íÿ”,— çàïåâíÿº Ðîìàí Âàëåñþê.

Òèì ÷àñîì, êîëèøíÿ ïðàö³â-
íèöÿ ïóíêòó âèäà÷³ êðåäèò³â, íå
íàçèâàþ÷èñü, ðîçïîâ³ëà, ÿê “îá-
äóðþâàëà” êë³ºíò³â, íå äîãîâîðþ-
þ÷è ³ íå ïîïåðåäæàþ÷è ïðî êî-
ì³ñ³éí³ çáîðè. “Îêð³ì ð³÷íî¿ â³ä-
ñîòêîâî¿ ñòàâêè, ÿêó çàâæäè ïðî-
ãîëîøóþòü, º ùå é êîì³ñ³¿: ðàçî-
â³ ÷è ùîì³ñÿ÷í³ çà êîðèñòóâàííÿ
êðåäèòîì. ¯¿ íå ìîæíà ãîâîðèòè
êë³ºíòó. À âîíà çàçâè÷àé ó äâà
ðàçè á³ëüøà çà âñòàíîâëåíó â³ä-
ñîòêîâó ñòàâêó. Âèã³äí³øå áðàòè
êðåäèò áåç íóëüîâî¿ ñòàâêè, à îä-
ðàçó ïåðåäïëà÷óâàòè, òîä³ âèõî-

äèòü ìåíøå ïëàòèòè”,— ïîä³ëè-
ëàñÿ âîíà.

Êð³ì áàíê³â, êðåäèòè ìîæóòü
íàäàâàòè êðåäèòí³ óñòàíîâè. ßê
ðîçïîâ³â ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿
àñîö³àö³¿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê Óêðà-
¿íè Ïåòðî Êîçèíåöü, áàíêàì íå
âèã³äíî çàéìàòèñÿ ì³êðîêðåäèòó-
âàííÿì. ×åðåç äåô³öèò ô³íàíñî-
âèõ ðåñóðñ³â âîíè çìóøåí³ ï³äí³-
ìàòè ñòàâêè ÿê äëÿ íîâèõ ïîçè-
÷àëüíèê³â, òàê ³ ç âèäàíèõ êðåäè-
ò³â. Íà â³äì³íó â³ä áàíê³â, êðåäèò-
í³ ñï³ëêè íå áåðóòü ïëàòó çà
îôîðìëåííÿ, íàäàþòü êðåäèò
øâèäøå òà ï³ä ìåíøèé â³äñîòîê.
Ùî íà 5-6 îäèíèöü íèæ÷å.

Кредитно-
депозитний варіант

Îêð³ì âèíÿòêîâî êðåäèòíèõ,
ïîïóëÿðí³øèìè ñòàþòü êðåäèò-
íî-äåïîçèòí³ ïðîãðàìè. Äëÿ òèõ,
õòî íå ïðîòè ïîêëàñòè ãðîø³ äî
áàíêó òà ùå îòðèìóâàòè ç íèõ
â³äñîòîê. Ñòàâêè ó òàêèõ âèïàä-
êàõ á³ëüø³ íà 6—7 %.

Ùîá óðåãóëþâàòè êðåäèòíèé òà
äåïîçèòíèé ïîðòôåë³, áàíêè âñå
á³ëüøå â³äêðèâàþòü äðóã³. Òóò º
âàð³àíò âèêðóòèòèñÿ â³ä áîðãó.
Íàïðèêëàä, äåÿê³ ëþäè â³äêðè-
âàþòü äåïîçèòè ³ áåðóòü êðåäèòè
îäíî÷àñíî. Îòðèìóþ÷è â³äñîòîê
â³ä îäíîãî, ñïëà÷óþòü çà äðóãèé.
Ìîæíà â³äêðèâàòè òàêîæ çáåð³-
ãàëüíèé àáî íàêîïè÷óâàëüíèé äå-
ïîçèò. Ó ïåðøîìó âèïàäêó ïî-
òð³áíî áóäå îäèí ðàç ïîêëàñòè
ãðîø³ íà âèçíà÷åíèé òåðì³í ³ ðà-
õóâàòè â³äñîòêè. À â äðóãîìó —
ïîñò³éíî ïîïîâíþâàòè ñâ³é ðàõó-
íîê, ç íüîãî ìîæíà ÷àñòêîâî çí³-
ìàòè ãðîø³

Бан Став а, %
Виплата

відсот ів
Мін. с ма

1 Инвест-Кредит бан
ДельтаБан

19,50 в інці 1 000,00

2 Бан НРБ 18,40 в інці 250 000,00

3 ПриватБан 18,00 в інці 1 000,00

4 Бан НРБ 18,00 в інці 20 000,00

5 А тив-бан 18,00 в інці 50 000,00

ÒÎÏ-5 íàéêðàùèõ äåïîçèòíèõ ïðîãðàì

(òàáëèöÿ ïîäàíà çà äàíèìè ô³íàíñîâîãî äîâ³äíèêà "Ïðîñòîáàíê", ç óìîâîþ âíåñåííÿ êîøò³â íà 3 ðîêè)

“Ùî íå ìîæíà áðàòè ó êðåäèò?”
Ми ола ЛУТАК, віце-президент Асоціації раїнсь их бан ів:
— Можна брати все, що хочеш, але треба, щоб б ла здорова олова.

Бо я що лі арі попередили, що вза алі не можна брати роші до р ?
Треба вміти поєдн вати свої потреби та можливості. Адже перші — без-
інечні, а др і — онечні.

Олена ШОПТЕНКО, танцюрист а:
— Усе можна взяти редит, се матеріальне. І вартир , і машин .

Щоб тіль и ти мі йо о сплатити. Але от др жб чи інші нематеріальні
цінності — неможливо.

Юрій ТОПЧІЙ, письменни :
— Нічо о не можна брати абсолютно! Кредит — це винахід Сатани!

Це спо са. А я що ти завтра вдавишся іст ою? То твої діти за тебе
потім б д ть “башлять” і сплач вати твої бор и! Не можна пор ш вати
Єван ельсь істин . Потрібно “проживати більше, ніж заробляти”.

Гри орій СУРКІС, президент Федерації ф тбол У раїни:
— Не можна брати то о, що не зможеш сплатити. Адже бор и — це д -

же по ано. Треба розрахов вати на свої можливості, і я що ти впевнений
собі і знаєш, що тебе не б де проблем із редитом, то можеш брати.

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, народний деп тат БЮТ:
— Совість не можна брати, бо її тяж о віддавати потім. Треба розра-

хов вати тіль и на свою. Я ні оли не брав редитів, позичав давно ще
і віддавав. А я що брати редит — то, маб ть, лише на житло. А все
решта — ви ад и.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Бан івсь ий редит в У раїні на ад є лотерею — ні оли не знаєш, с іль и платитимеш і до я о о ві по асиш
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянці Труш Олені 

Михайлівні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 4$му пров. Лєрмонтова, 10 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1391/4224 від 6 грудня 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 Òðóø Îëåí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
4-ìó ïðîâ. Ëºðìîíòîâà, 10 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òðóø Îëåí³ Ìè-
õàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
4-ìó ïðîâ. Ëºðìîíòîâà, 10 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Òðóø Îëåí³ Ìèõàéë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.07.2007 ¹ 19-7431 òà â³ä
12.10.2007 ¹ 09-11440, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.04.2007 ¹ 071/04-4-19/1887 òà
â³ä 2.10.2007 ¹ 071/04-4-22/5167, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
02.11.2007 ¹ 05-2115.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Войцехівській 
Людмилі Вікторівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

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

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1393/4226 від 6 грудня 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 Âîéöåõ³âñüê³é Ëþäìèë³ Â³êòîð³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 8-à ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Âîéöåõ³âñüê³é
Ëþäìèë³ Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 8-à ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-

êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Âîéöåõ³âñüê³é Ëþäìèë³
Â³êòîð³âí³:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.10.2005 ì. Êèºâà â³ä
21.04.2004 ¹ 2817, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 14.11.2005
¹ 2641, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 04.04.2007 ¹ 03-79/487-Â.

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

òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянам, членам 
громадської організації “Колектив 

індивідуальних забудовників “Радосинь”, 
у приватну власність земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд 

на вул. Леніна та в урочищі Старе Село 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1397/4230 від 6 грудня 2007 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо передачі громадянам у приватну власність
земельних ділянок, відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Êîëåêòèâ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ çàáóäîâíèê³â “Ðàäîñèíü”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà òà â óðî÷è-
ù³ Ñòàðå Ñåëî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,52 ãà, â òîìó
÷èñë³ ïëîùåþ 5,46 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
26.04.2007 ¹ 504/1165 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðî-
ìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êîëåêòèâ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ çàáóäîâíèê³â “Ðàäîñèíü” çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàëî-
ïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â â óðî÷èù³
Ñòàðå Ñåëî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00426, â³ä
21.09.2007 ¹ 62-6-00427, òà ïëîùåþ 3,06
ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäå-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 26.04.2007 ¹ 499/1160 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êîëåê-
òèâ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â “Ðàäî-
ñèíü” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ìàëîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â íà âóë. Ëåí³íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè
ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00430, â³ä
21.09.2007 ¹ 62-6-00434, â³ä 21.09.2007
¹ 62-6-00432, â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00428,
â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00433, â³ä 21.09.2007
¹ 62-6-00436, â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00429,
â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00431, â³ä 21.09.2007
¹ 62-6-00435 (ëèñò çãîäà â³ä 14.09.2007
¹ 10) çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ “Êîëåêòèâ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáó-
äîâíèê³â “Ðàäîñèíü”:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæà-
òè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

2.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè.

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

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä
21.09.2007 ¹ 62-6-00426, â³ä 21.09.2007
¹ 62-6-00430, â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00434,
â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00432, â³ä 21.09.2007
¹ 62-6-00428, â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00433,
â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00436, â³ä 21.09.2007
¹ 62-6-00429, â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00431,
â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-00435, â³ä 21.09.2007
¹ 62-6-00427, â³ä 21.09.2007 ¹ 62-6-004 âè-
çíàòè ðîç³ðâàíèìè ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ äåð-
æàâíèõ àêò³â íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí,
÷ëåí³â ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Êîëåêòèâ ³í-
äèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â “Ðàäîñèíü”.

5. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,89 ãà â³äíåñòè äî çåìåëü çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.



Про надання державному підприємству 
“Науково$дослідний та конструкторсько$

технологічний інститут міського 
господарства” земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування адміністративно$житлового

будинку на вул. Урицького, 35 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1407/4240 від 6 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123 
Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Íàóêîâî-äîñë³äíèé òà êîíñ-
òðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ì³ñü-
êîãî ãîñïîäàðñòâà” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Óðèöüêîãî,
35 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Íàóêîâî-äîñë³äíèé òà êîíñòðóêòîðñüêî-
òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ì³ñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,50 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë.
Óðèöüêîãî, 35 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íà-
äàíèõ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
26.06.96 ¹ 986 “Ïðî íàäàííÿ Íàóêîâî-
äîñë³äíîìó òà êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëî-
ã³÷íîìó ³íñòèòóòó ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
Äåðæêîì³òåòó Óêðà¿íè ïî æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîìó ãîñïîäàðñòâó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íæå-
íåðíî-òåõíîëîã³÷íîãî, ëàáîðàòîðíîãî êîð-
ïóñ³â òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ïî âóë.
Óðèöüêîãî, 35 â Çàë³çíè÷íîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 05.08.97
¹ 72-4-00009.

3. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Íàóêîâî-
äîñë³äíèé òà êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷-
íèé ³íñòèòóò ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà”:

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

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

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 17.02.2006
¹ 24) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 29.10.2007 ¹ 19-12261, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñòàíö³¿ â³ä 13.11.2007 ¹ 9368, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
09.11.2007 ¹ 05-08/8583, â³ä 22.10.2007
¹ 05-09/7176, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 02.11.2007
¹ 8378, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
09.11.2007 ¹ 22-2822/35, êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà ñïåö³àë³çîâàíîãî óïðàâë³í-
íÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò â³ä
05.11.2007 ¹ 8/1-1704, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 12.09.2006
¹ 2072.

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî áóäèíêó ì³ñ-
öÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³,
íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæ-
í³ äâ³ êâàðòèðè ó öüîìó áóäèíêó.

3.6. 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 àäì³í³ñòðà-
òèâíî-æèòëîâîãî áóäèíêó.

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

3.8. 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 öüîìó àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì ñëóæ-
áîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî áóäèíêó, âè-
õîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðó-
äæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì
êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³-
òåêòóðè 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 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

4. 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.

5. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Íàóêîâî-
äîñë³äíèé òà êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷-
íèé ³íñòèòóò ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà” çàìî-
âèòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
âíåñåííÿ çì³í äî äåðæàâíîãî àêòà íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ â³ä 05.08.97 ¹ 72-4-00009.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Палій Галині
Василівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Підлипка, 11$в у Дарницькому
районі м. Києва

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.09.2002 ¹ 78-6-00061
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í
çàìîâèòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.09.2002 ¹ 78-6-
00061 â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³ä-
íî äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Îôîðìèòè ãðîìàäÿíèíó Òèìîøåíêó
Â³êòîðó Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà Îáîëîíñüê³é
íàáåðåæí³é, 25 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íà-
äàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 31 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.11.2001
¹ 85/1519 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.09.2002 ¹ 78-6-
00061, ç óðàõóâàííÿì äîãîâîðó ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.09.2005 ¹ 78-
6-00309, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà æèòëîâèé áóäèíîê (ñâ³äîöòâî ïðî
ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 08.06.2005).

4. Ãðîìàäÿíèíó Òèìîøåíêó Â³êòîðó
Àíàòîë³éîâè÷ó:

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

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

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

6. Ïóíêò 3 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ ï³ñëÿ âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.09.2002
¹ 78-6-00061 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïàë³é Ãàëèí³ Âà-
ñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ï³äëèïêà, 11-â ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïàë³é Ãàëèí³
Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ï³äëèïêà, 11-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïàë³é Ãàëèí³ Âàñèë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 18.10.2002 ¹ 19-3284,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.01.2004
¹ 119/04-4-19/2014, ãîëîâíîãî äåðæàâíî-
ãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
5.12.2002 ¹ 6623.

3.4. Ïðè îñâîºíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïå-
ðåäáà÷èòè êîìïëåêñ çàõîä³â ïî çàõèñòó òå-
ðèòîð³¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïî-
âåíåâèìè âîäàìè.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення громадянину 
Тимошенку Віктору Анатолійовичу земельної

ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на Оболонській набережній, 25 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1339/4172 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України та розглянувши технічну до�
кументацію із землеустрою щодо оформлення права власності на земельну ділянку, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Рішення Київської міської ради № 1389/4222 від 6 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці 
Пасічник Юлії Валентинівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Городній, 14$а у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1346/4179 від 29 листопада 2007 року
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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ïàñ³÷íèê Þë³¿ Âàëåíòèí³âí³ äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ãîðîäí³é, 14-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïàñ³÷íèê Þë³¿
Âàëåíòèí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,11 ãà äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ãîðîäí³é, 14-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïàñ³÷íèê Þë³¿ Âàëåíòè-
í³âí³:

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

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

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.07.2005 ¹ 19-5670, â³ä
30.11.2006 ¹ 19-10255, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 07.09.2005 ¹ 06-6-25/4802, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 14.12.2004
¹ 2645, ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” â³ä 04.04.2005
¹ Ä03/2117, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 02.04.2007 ¹ 03-
16/458-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу суб’єкту підприємницької
діяльності — фізичній особі Задніпряному

Юрію Анатолійовичу земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації та

обслуговування прибудови офісного
призначення до житлового будинку № 28 

на вул. Світлицького у Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1355/4188 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñóá’ºêòó
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é
îñîá³ Çàäí³ïðÿíîìó Þð³þ Àíàòîë³éîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ïðèáóäîâè îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ
äî æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 28 íà âóë. Ñâ³ò-
ëèöüêîãî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Çàäí³ïðÿíî-
ìó Þð³þ Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³
ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ïðèáóäîâè îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ äî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ¹ 28 íà âóë. Ñâ³òëèöüêî-
ãî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,01 ãà — ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â; — ä³-
ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,03 ãà — ó êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ì³ñÿö³â (íà ïåð³îä áó-
ä³âíèöòâà), â òîìó ÷èñë³ ïëîùåþ 0,01 ãà â
ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é.

3. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Çàäí³ïðÿíîìó Þð³þ
Àíàòîë³éîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.01.2004 ¹ 19-522, â³ä
01.04.2005 ¹ 19-2565 òà â³ä 14.03.2007
¹ 09-2200, çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
12.11.2003 ¹ 8772, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 17.01.2002 ¹ 08-8-13/7441, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
05.09.2005 ¹ 03-52/937-Â.

3.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу закритому акціонерному
товариству “Благо” — Страхова Компанія”

земельної ділянки для обслуговування 
та реконструкції адміністративного будинку

(офіс) на вул. Лютеранській, 33 (літ. Б) 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1356/4189 від 29 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Áëàãî” —
Ñòðàõîâà Êîìïàí³ÿ” äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
òà ðåêîíñòðóêö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèí-
êó (îô³ñ) íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é, 33 (ë³ò. Á)
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Áëàãî” — Ñòðàõîâà Êîìïàí³ÿ”
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ àäì³-
í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó (îô³ñ), çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,012 ãà íà âóë. Ëþòåðàí-
ñüê³é, 33 (ë³ò. Á) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Áëàãî” — Ñòðàõîâà Êîìïàí³ÿ”:

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

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 10.11.2006 ¹ 19-9543, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
08.12.2006 ¹ 06-6-25/6632, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 15.12.2006
¹ 7587, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 28.12.2005
¹ 1709, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
15.06.2006 ¹ 1421, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 07.08.2006 ¹ 06-6-25/3813 òà
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.01.2007
¹ 6351/3/63.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу фізичній особі — підприємцю
Ковальчук Тетяні Кирилівні земельної ділянки

для реконструкції та добудови
триповерхового торговельно$офісного

приміщення з подальшими обслуговуванням
та експлуатацією на вул. Героїв Дніпра, 43$в 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1357/4190 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷í³é
îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Êîâàëü÷óê Òåòÿí³
Êèðèë³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà äîáóäîâè òðèïîâåðõîâîãî òîð-
ãîâåëüíî-îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ ç ïîäàëü-
øèìè îáñëóãîâóâàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ
íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 43-â â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºì-
öþ Êîâàëü÷óê Òåòÿí³ Êèðèë³âí³, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,085 ãà äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà äîáóäîâè òðèïîâåðõîâîãî òîð-
ãîâåëüíî-îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ ç ïîäàëü-
øèìè îáñëóãîâóâàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ
íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 43-â â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Êî-
âàëü÷óê Òåòÿí³ Êèðèë³âí³:

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

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

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

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-

íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.06.2007 ¹ 19-5630, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 30.01.2007 ¹ 225, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
27.06.2007 ¹ 4934, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
02.04.2007 ¹ 2055, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 27.12.2006 ¹ 071/04-4-19/4623, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 22.06.2007 ¹ 05-13/4192.

4. 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.

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

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

ВИРІШИЛА:
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Про передачу громадянці 
Махіновій Варварі Іллівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Провідницькій, 6 у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1345/4178 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 Ìàõ³íîâ³é Âàðâàð³ ²ëë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ïðîâ³äíèöüê³é, 6 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàõ³íîâ³é
Âàðâàð³ ²ëë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðîâ³äíèöüê³é, 6
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàõ³íîâ³é Âàðâàð³ ²ë-
ë³âí³:

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

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

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. 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”.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 08.12.2004 ¹ 19-12374,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 23.06.2005
¹ 06-6-25/2038.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Чупирі Аллі Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських

будівель і споруд 
у 3$му пров. Івана Франка, 3 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1390/4223 від 6 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 ×óïèð³ Àëë³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
3-ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 3 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×óïèð³ Àëë³ Ìè-
êîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
3-ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 3 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×óïèð³ Àëë³ Ìèêîëà¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

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

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

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

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.06.2005 ¹ 19-4980, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.06.2004 ¹ 071/04-4-
19/1885, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 04.06.2004 ¹ 3933.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Лисенко Тетяні Валентинівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Сєдова, 2$б у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1392/4225 від 6 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 Ëèñåíêî Òåòÿí³ Âàëåíòèí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ñºäîâà, 2-á ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëèñåíêî Òåòÿ-
í³ Âàëåíòèí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñºäîâà, 2-á ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ëèñåíêî Òåòÿí³ Âàëåí-
òèí³âí³:

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

3.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäî-
âè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà.

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

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

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿
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 ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 07.10.2005 ¹ 19-8420, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 07.04.2005 ¹ 2392, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.03.2005
¹ 071/04-4-19/1182.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìî-
æå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-
áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍ ÏËÞÑ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëü-
íî-âèñòàâêîâîãî êîìïëåêñó òà ïàðê³íãó
íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 28 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏËÞÑ”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó, êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5
ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,67 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-âèñòàâêîâîãî
êîìïëåêñó òà ïàðê³íãó íà âóë. Ëüâà Òîë-
ñòîãî, 28 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,13 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñ-
òèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
04.03.86 ¹ 192/4 “Ïðî äîçâ³ë Ï³âäåííî-
Çàõ³äíîìó óïðàâë³ííþ âíóòð³øí³õ ñïðàâ
íà òðàíñïîðò³ íà ðîçøèðåííÿ ïðèì³ùåí-
íÿ ïðèéîìíèêà-ðîçïîä³ëüíèêà ïî âóë.
Òîëñòîãî â Çàë³çíè÷íîìó ðàéîí³” (ëèñ-
òè-çãîäè â³ä 06.11.2007 ¹ 1/9781 òà â³ä
07.11.2007 ¹ 1/7898);

— ïëîùåþ 1,54 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏËÞÑ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ВАЛЕНТИН ПЛЮС”

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування 

торговельно$виставкового комплексу 
та паркінгу на вул. Льва Толстого, 28 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1326/4159 від 29 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123,
124, 141 Земельного кодексу України та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:



Хрещатик  15 липня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 02.11.2007 ¹ 06-11448,
â³ä 17.10.2003 ¹ 19-31118, â³ä 31.03.2004
¹ 19-2700 òà â³ä 22.10.2007 ¹ 09-11915,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà” â³ä
18.10.2007 ¹ 3217, çàñòóïíèêà ãîëîâíî-
ãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 04.11.2003 ¹ 8350, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.09.2007
¹ 7645, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
21.11.2003 ¹ 119/04-4-10/1480 òà â³ä
26.09.2007 ¹ 071/04-4-22/5304, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 26.09.2007 ¹ 05-
08/7171, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà ðåñòàâðàö³éíî-
â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò â³ä 31.10.2003
¹ 6369, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.07.2007,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëü-
íî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 17.09.2007
¹ 22-2330/35, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
20.11.2003 ¹ 8337/01, ²íñòèòóòó àðõåî-
ëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè â³ä 08.10.2007 ¹ 90-
401-125/01, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ â³ä
19.07.2007 ¹ 063-2488.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

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

4. 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.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä 04.03.86 ¹ 192/4 “Ïðî äîçâ³ë
Ï³âäåííî-Çàõ³äíîìó óïðàâë³ííþ âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ íà òðàíñïîðò³ íà ðîçøè-
ðåííÿ ïðèì³ùåííÿ ïðèéîìíèêà-ðîçïî-
ä³ëüíèêà ïî âóë. Òîëñòîãî â Çàë³çíè÷íî-
ìó ðàéîí³” òà ïóíêò 23 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.01.2001
¹ 170/1147 “Ïðî ïîãîäæåííÿ ì³ñöü ðîç-
òàøóâàííÿ îá’ºêò³â”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки громадянці
Хільченко Валентині Володимирівні 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Парниковій, 15$б у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1336/4169 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Õ³ëü÷åíêî Âàëåíòèí³ Âîëîäèìè-
ð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàðíèêîâ³é, 15-á
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Õ³ëü÷åíêî Âà-
ëåíòèí³ Âîëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàðíèêîâ³é,
15-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Õ³ëü÷åíêî Âàëåíòèí³
Âîëîäèìèð³âí³:

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

3.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäî-
âè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çã³äíî ç ÀÏÇ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà.

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 ìåðåæ
³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿
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 ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 05.10.2004 ¹ 19-9148,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.10.2004
¹ 071/04-4-19/3642.

3.7. Ï³ñëÿ íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó óêëàñòè ç ãðîìàäÿíêîþ
Ñìèðíîâîþ ªâäîê³ºþ Âàñèë³âíîþ äîãî-
â³ð íà ïðàâî âñòàíîâëåííÿ çåìåëüíîãî
ñåðâ³òóòó íà ¿¿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñ-
òðîâèé íîìåð 79118040) íà âóë. Ïàðíè-
êîâ³é, 15-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìî-
æå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-
áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1139/2549
“Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²äåàë-Ð³åëò³”, òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²ÒÀ-
Ë²ÍÀ”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ïî-
ä³ë-æèòëî” òà ãðîìàäÿíèíó Ëèòâèí÷óêó
Îëåêñàíäðó Âîëîäèìèðîâè÷ó â ñï³ëüíó
îðåíäó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ áóäèíêó ï³ä ãîòåëüíî-îô³ñíèé òà òîð-
ãîâåëüíèé êîìïëåêñ, éîãî ïîäàëüøîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ íà âóë. Ñà-
ãàéäà÷íîãî, 25, ë³ò. Á ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”, à ñàìå:

— ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà “òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²äåàë-Ð³åë-
ò³”, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Â²ÒÀË²ÍÀ”, êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Ïîä³ë-æèòëî” òà ãðîìàäÿíè-
íó Ëèòâèí÷óêó Îëåêñàíäðó Âîëîäèìèðî-
âè÷ó” çàì³íèòè ñëîâàìè “òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²äåàë-Ð³åëò³”;

— ó òåêñò³ ð³øåííÿ âèëó÷èòè ñëîâî
“ñï³ëüíó”;

— ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâî “çåìëåêîðèñ-

òóâà÷³â” çàì³íèòè ñëîâîì “çåìëåêîðèñòó-
âà÷à”.

2. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.07.2004
¹ 85-6-00206 (ëèñòè-çãîäè â³ä 10.11.2005
¹ 840/1 òà â³ä 18.11.2005 ¹ 13) ç ìîìåí-
òó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²äåàë-Ð³åëò³”.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “²äåàë-Ð³åëò³” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í
çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çà-
ö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Браганець 
Лілії Василівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Мальовничій, 25 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1344/4177 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 28.12.2004 № 1139/2549
“Про передачу товариству з обмеженою

відповідальністю “Ідеал$Ріелті”, 
товариству з обмеженою відповідальністю

“ВІТАЛІНА”, комунальному підприємству
“Поділ$житло” та громадянину 

Литвинчуку Олександру Володимировичу 
в спільну оренду земельної ділянки для

реконструкції будинку під готельно$офісний 
та торговельний комплекс, його подальшого

обслуговування та експлуатації 
на вул. Сагайдачного, 25, літ. Б 

у Подільському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1351/4184 від 29 листопада 2007 року

Розглянувши технічну документацію про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.12.2004
№ 1139/2549 та відповідно до Закону України “Про оренду землі” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áðàãàíåöü
Ë³ë³¿ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàëüîâ-
íè÷³é, 25 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áðàãàíåöü Ë³ë³¿
Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìàëüîâíè÷³é, 25 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áðàãàíåöü Ë³ë³¿ Âàñèë³â-
í³:

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

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

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

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 03.10.2006 ¹ 19-8272, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.03.2006
¹ 1806 òà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
06.03.2006 ¹ 071/04-4-19/704.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Рі
ве

нь
По

са
да

Назва підприємства
Контакт-

ний 
телефон

Кількість вакансій по районах

Го
ло

сії
вс

ьк
ий

Да
рн

иц
ьк

ий
Де

сн
ян

сь
ки

й
Об

ол
он

сь
ки

й
Пе

че
рс

ьк
ий

По
діл

ьс
ьк

ий
Св

ят
ош

ин
сь

ки
й

Со
ло

м’
ян

сь
ки

й
Ш

ев
че

нк
івс

ьк
ий

Вс
ьо

го

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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Майже соро ро ів Аллін
Власен о працює олов-
ном м зичном театрі
раїни, Національній опе-
рі. Він та ож відомий я
педа о , що виховав ціл
плеяд талановитих ерів-
ни ів ор естрів. Утім, під-
бивати підс м и маестро
не поспішає: я і раніше,
він а тивно астролює,
працює над новими по-
станов ами. Одна з
останніх йо о робіт на
столичній сцені — балет
"Майстер і Мар арита".

— Êàæóòü, äèðèãåíòîì ñòàþòü çà-
âäÿêè âèïàäêó àáî çä³éñíþþòü äè-
òÿ÷ó ìð³þ. ßê âè ñòàëè íà öåé øëÿõ?

— ß çðîñòàâ ó ìóçè÷í³é ñ³ì’¿,
ìîæíà ñêàçàòè, ãîòóâàâñÿ äî âñòó-
ïó íà äèðèãåíòñüêèé ôàêóëüòåò ³ç
ðàííüîãî äèòèíñòâà. Âò³ì, óñå ïî-
÷àëîñÿ ç â³çèòó â îïåðíèé òåàòð:
ïåðøèì ñïåêòàêëåì, ÿêèé ÿ ïîáà-
÷èâ ìàëèì, áóâ áàëåò ×àéêîâñüêî-
ãî “Ëåáåäèíå îçåðî”. Â³í ìåíå
ïðîñòî ïðèãîëîìøèâ. Ç òîãî ÷àñó
é ïî÷àâñÿ ì³é øëÿõ äî ìð³¿. Ç ïåð-
øîãî êóðñó Õàðê³âñüêî¿ êîíñåðâà-
òîð³¿ ÿ ãðàâ ÿê êëàðíåòèñò ó âñ³õ
ì³ñöåâèõ îðêåñòðàõ, òîáòî áà÷èâ
óñþ öþ “êóõíþ” ³çñåðåäèíè. Âçà-
ãàë³ öå áóâ äèâîâèæíèé ÷àñ: äî íàñ
ïðè¿æäæàëè îðêåñòðè Ô³ëàäåëü-
ô³éñüêî¿, Êë³âëåíäñüêî¿, Áîñòîí-
ñüêî¿ ô³ëàðìîí³é. Ó êîíöåðòíèõ
çàëàõ Ñîþçó ìîæíà áóëî ïîáà÷è-
òè óñå íàéë³ïøå.

— Âè ñï³âïðàöþâàëè é ñï³ëêóâà-
ëèñÿ ç áàãàòüìà âèäàòíèìè ìóçèêàí-
òàìè åïîõè. Õòî ç íèõ çàëèøèâ íàé-
ïîì³òí³øèé ñë³ä ó âàøîìó ïðîôåñ³é-
íîìó ñòàíîâëåíí³?

— Êëþ÷îâó ðîëü ó ìîºìó ôîð-
ìóâàíí³ ç³ãðàëà äèðèãåíò Àë³ñà
Â³äóð³íà, ùî ïðè¿õàëà òîä³ äî Õàð-
êîâà. Äî öüîãî âîíà òðè ðîêè ïðà-
öþâàëà â Êèºâ³ àñèñòåíòîì-ñòà-
æèñòîì Íàòàíà Ðàõë³íà (ãîëîâíèé
äèðèãåíò Äåðæàâíîãî ñèìôîí³÷-
íîãî îðêåñòðó â 1937—1962ðð.—
Ðåä.). Çàâäÿêè ¿é ÿ ïî÷àâ âèâ÷àòè
òåõíîëîã³þ äèðèãóâàííÿ ç 18 ðî-

ê³â. Îêðåìå ñëîâî ïðî ªâãåíà
Ìðàâ³íñüêîãî, ó êîòðîãî ÿ ñòàæó-
âàâñÿ: éîãî ðåïåòèö³¿, ñï³ëêóâàí-
íÿ ç íèì áóêâàëüíî â³äêðèâàëè
ìåí³ î÷³ íà ñâ³ò, ìèñòåöòâî é ïðî-
ôåñ³þ äèðèãåíòà. Â ïåð³îä íàâ÷àí-
íÿ â àñï³ðàíòóð³ Êè¿âñüêî¿ êîí-
ñåðâàòîð³¿ âåëèêèé âïëèâ íà ìåíå
ìàâ ì³é ïåäàãîã Ìèõàéëî Êàíåðø-
òåéí, ì³æ ³íøèì, ó÷åíü Ìèêîëè
Ìàëüêà, ïðåäñòàâíèê í³ìåöüêî¿
äèðèãåíòñüêî¿ øêîëè. Àëå íàé-
á³ëüøå çàõîïèâ ìåíå ÿê äèðèãåí-
òà-ïî÷àòê³âöÿ Ñòåôàí Òóð÷àê —
óí³êàëüíèé ìóçèêàíò, éîãî âì³í-

íÿ ó êîæíîìó òâîð³ áà÷èòè ñóòü —
ïðîñòî âðàæàëî.

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ãîâîðÿòü ïðî
êðèçó äèðèãóâàííÿ. Çîêðåìà ïðî òåí-
äåíö³þ äîì³íóâàííÿ ð³âíÿ îðêåñòðó
íàä ð³âíåì äèðèãåíòà. ßê ïðîêîìåí-
òóºòå öþ ñèòóàö³þ?

— Çâ³ñíî, òàêèõ óí³êàëüíèõ îñ³á,
ÿê Ôóðòâåí´ëåð, Êàðàÿí, Ìþíø,
íèí³ íåìàº, ³, íàïåâíî, íå ñêîðî
áóäóòü. Àëå, ÿêùî áóòè ÷åñíèì äî
ê³íöÿ, òî íå ìîæíà íå âèçíàòè, ùî
ð³âåíü òåõí³êè äèðèãóâàííÿ çà
îñòàíí³ ê³ëüêà äåñÿòèð³÷ çíà÷íî âè-

ð³ñ, îñê³ëüêè ñàìà ïðîôåñ³ÿ äèðè-
ãåíòà ñòàëà âðàç äóæå ïîïóëÿðíîþ,
çðîñëà êîíêóðåíö³ÿ. Íå äèâíî, ùî
ç’ÿâèëîñÿ ÷èìàëî ñèëüíèõ äèðè-
ãåíò³â ñåðåä ÿïîíö³â, êèòàéö³â, êî-
ðåéö³â. ¯õ ï³äòðèìóº äåðæàâà, áåç-
ïëàòíî íàâ÷àþ÷è ñâî¿õ ñòóäåíò³â ó
Àâñòð³¿, Í³ìå÷÷èí³, Àìåðèö³.

— Ïîïðè ìîëîäèé â³ê, ïðîôåñ³ÿ
äèðèãåíòà îáðîñòàº ì³ôàìè òà ñòå-
ðåîòèïàìè. Áðèòàíñüêèé æóðíàë³ñò
Íîðìàí Ëåáðåõò ó ÷åðãîâîìó áåñò-
ñåëåð³ “Ìàåñòðî Ì³ô” ñòâåðäæóº,
ùî “âåëèêèé äèðèãåíò” — öå ãåðîé,
ñòâîðåíèé ñóñï³ëüñòâîì äëÿ ñóìí³â-
íèõ ö³ëåé...

— Òóò âàæëèâèé ôàêòîð â³ä³ãðàº
ïðîïàãàíäà. Êîëè ÇÌ² çàéìàþòü-
ñÿ ïðîïàãàíäîþ ÿêîãîñü îäíîãî
ÿâèùà àáî ëþäèíè, à ³íøèõ íå ïî-
ì³÷àþòü, òî ñêëàäíî îá’ºêòèâíî
â³äñòåæèòè ðåàëüí³ òåíäåíö³¿. Â
ìèñòåöòâ³ íåìîæëèâî áóòè ïåð-
øèì. Ïîä³ë ìóçèêàíò³â íà “ñîð-
òè” — öå íåâ³ãëàñòâî. À ì³ôè ñòâî-
ðþþòü ñàì³ æ ìóçèêàíòè. Íåð³äêî
îðêåñòðàíòè íå çàäîâîëåí³ ïîñò³é-
íèì äèðèãåíòîì. Áóâàº, âîíè áóê-
âàëüíî âèøòîâõóþòü éîãî ç êîëåê-
òèâó, òèì ñàìèì ãåíåðóþ÷è ïåâ-
íèé ì³ô ïðî íüîãî. Ñïðàâä³, äè-
ðèãåíò â ïðîöåñ³ ðîáîòè ³íêîëè
ìîæå îáðàçèòè ìóçèêàíòà îäí³ºþ
ôðàçîþ. Ö³é ïðîôåñ³¿, ìîæëèâî,
ÿê æîäí³é ³íø³é, âëàñòèâà ìàñà íå
çàâæäè ïðèºìíèõ êëîïîò³â, ïî-
â’ÿçàíèõ ñàìå ç³ ñòîñóíêàìè ì³æ
ëþäüìè. Îðãàí³çóâàòè òàëàíòè,
ïðèâ³âøè ¿õ äî ñï³ëüíîãî çíàìåí-
íèêà, — íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé
ïðîöåñ

Розмовляв Андрій МЕРХЕЛЬ,
спеціально для “Хрещати а”

“Ïîä³ë ìóçèêàíò³â íà “ñîðòè” —
öå íåâ³ãëàñòâî”

Îëåêñàíäðà ÁÎÐÈÑÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Балет "Гре Зорба" б ло
створено для то о, щоб
танцювати народний та-
нець сірта і на ращих
а адемічних сценах світ .
Принаймні, на та д м
наштовх є недавня
прем'єра "Зорби" в На-
ціональном театрі опери
та балет У раїни. Е ста-
тичний фінальний сірта і,
неодноразово ви ли аний
п блі ою на "біс", ство-
рює атмосфер справж-
ньо о діонісійсь о о -
ляння, затьмарюючи і сю-
жетні олізії, і драмат р-
ію, і м зи двоа тно о
спе та лю.

Ãåðîºâ³ ðîìàíó Í³êîñà Êàçàí-
äçàê³ñà Àëåêñ³ñó Çîðá³ ñóäèëîñÿ
ñòàòè ëåãåíäîþ òà ñèìâîëîì
êóëüòóðè Ãðåö³¿. Òîìó ³ì’ÿ ãåðîÿ
çàãóáèëîñÿ, à çàëèøèëàñÿ éîãî
íàö³îíàëüíà ïðèíàëåæí³ñòü: ãðåê.
Îñêàðîíîñíèé ô³ëüì Ì³õàåëÿ
Êàêîÿí³ñà (1964), ìóçèêó äî ÿêî-
ãî íàïèñàâ Ì³ê³ñ Òåîäîðàê³ñ,
“ñîíöå ãðåöüêî¿ ìóçèêè”, âçàãà-
ë³ ï³äí³ñ Çîðáó äî ì³ô³÷íèõ âè-
ñîò. Ç öüîãî ì³ôó ôàêòè÷íî é íà-
ðîäèâñÿ áàëåò “Ãðåê Çîðáà”, êîò-
ðèé ó 1988 ðîö³ íà ³òàë³éñüêîìó

ôåñòèâàë³ Arena di Verona ïîñòà-
âèâ áàëåòìåéñòåð Ëîðêà Ìÿñ³í,
ñèí â³äîìîãî ðîñ³éñüêîãî õîðåî-
ãðàôà Ëåîí³äà Ìÿñ³íà.

Áàëåò ñòàâèëè ó áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ ñâ³òó. ² êîæíîãî ðàçó, íåçà-
ëåæíî â³ä íàö³îíàëüíîñò³ ïóáë³-
êè, çà÷óâøè ðèòì òà ìîòèâ ñ³ð-
òàê³, àóäèòîð³ÿ áóðõëèâî ðåàãóâà-
ëà â ðèòì³ öüîãî òàíöþ.

Â îäíîìó ç ³íòåðâ’þ Ì³ê³ñ Òåî-
äîðàê³ñ ïîÿñíþâàâ, ùî “ñ³ðòàê³”
ïîõîäèòü â³ä êð³òñüêîãî òàíöþ
ñ³ðòîñ. Óðîäæåíåöü îñòðîâà Êð³ò,
êîìïîçèòîð âêëàâ ó íåõèòðó ìå-
ëîä³þ ñâîº â³ä÷óòòÿ ãðåöüêîãî íà-
ðîäíîãî òàíöþ. ² âîíà ñòàëà íå-
îô³ö³éíèì ã³ìíîì Ãðåö³¿.

Êè¿âñüêà ïîñòàíîâêà “Çîðáè”,
äå äî Ìÿñ³íà ïðèºäíàëèñÿ äèðè-
ãåíò Îëåêñ³é Áàêëàí, õóäîæíèê
Ìàð³ÿ Ëåâèòñüêà òà õîðìåéñòåð
Áîãäàí Ïë³ø, âïèñóºòüñÿ â ðóñ-
ëî ïð³îðèòåò³â Íàö³îíàëüíî¿ îïå-
ðè. Òåìà áàëåòó — ãåðî¿êî-ïàò-
ð³îòè÷íà. Ïîñòàíîâêà — íå çëî-
áîäåííà, ìóçèêà, â³ääàþ÷è íà-
ëåæíå ¿¿ êîëîðèòó,— òðàäèö³éíà
³ â³äïîâ³äàº êëàñèêî-ðîìàíòè÷-
íîìó ñòèëüîâîìó ñïðÿìóâàííþ.
Ìàð³ÿ Ëåâèòñüêà âèð³øóº ñïåê-
òàêëü ó ìîíóìåíòàëüíèõ äåêîðà-
ö³ÿõ. Ñïðÿìîâàíèé ó ï³äíåáåññÿ
àíòè÷íèé õðàì, íà òë³ ÿêîãî ðîç-
ãîðòàþòüñÿ ïîä³¿, íàäàº ïîñòàíîâ-
ö³ åï³÷íîãî ðîçìàõó. Â³äòâîðåííþ
àíòè÷íîãî äóõó ñïðèÿº é ïðèñóò-
í³é õîð, òî÷í³øå, êîñòþìè õî-
ðèñò³â, ÿê³ ïîä³áí³ äî îäÿãó äðåâ-
í³õ ãðåê³â. Ñóïðîòè öüîìó áà-

ëåò — áåç ïà÷îê òà òðèêî: áàëå-
ðèíè â ñóêíÿõ, òàíö³âíèêè â øòà-
íÿõ òà ñîðî÷êàõ, à Çîðáà ùå é ó
êàðòóç³. Âñå öå ï³äêðåñëþº ñó÷àñ-
í³ñòü ñþæåòó ïðî äðóæáó ãðåêà é
àìåðèêàíöÿ, àäæå äðåâí³ì ãðå-
êàì áóëî íå äî Àìåðèêè.

Õóäîæíº âèð³øåííÿ ïîñòàíî-
âêè â îêðåìèõ äåòàëÿõ âèÿâëÿº-
òüñÿ áëèçüêèì ç³ ñòð³÷êîþ Êàêî-
ÿí³ñà: ÿêùî àìåðèêàíåöü Äæîí ó
ô³ëüì³ íîñèòü á³ëèé êîñòþì, à
ñ³ðòàê³ Çîðáà ç Äæîíîì òàíöþ-
þòü íà ïëÿæ³ â îòî÷åíí³ ã³ð òà
ìîðÿ, òî â áàëåò³ Äåíèñ Íåäàê
(Äæîí) âáðàíèé ó á³ëèé îäÿã, à
ô³íàëüíèé ñ³ðòàê³ âèêîíóþòü íà
òë³ ìîíóìåíòàëüíîãî, ñë³ïó÷îãî
ñèíüî-ñîíÿ÷íîãî ìîðñüêîãî ïåé-
çàæó.

Òàêèì ÷èíîì ìàºìî ãðåöüêèé
ñàëàò, â ÿêîìó íàì³øàí³ àíòè÷í³
ìîòèâè ³ ñó÷àñí³ñòü — ÿíê³ â á³-
ëîìó ³ ñóáðåòêè ó âóëüãàðíî ðî-
æåâîìó, íàðîäíà é ìîäåðíà õî-
ðåîãðàô³ÿ, ëþáîâí³ òðèêóòíèêè ³
äðóæáà íàðîä³â, â³äãîëîñêè îñêà-
ðîíîñíîãî ô³ëüìó ³ êàòàðñèñí³
âëàñòèâîñò³ ñòèõ³éíîãî íàðîäíî-
ãî òàíöþ.

Ïîçèòèâíîãî ó âñ³õ â³äíîøåí-
íÿõ Çîðáó ó äðóãèé ïðåì’ºðíèé
ñïåêòàêëü òàíöþâàâ Ìàêñèì ×å-
ïèê, êîõàíó Çîðáè — Êñåí³ÿ ²âà-
íåíêî, òðàã³÷íó ïàðò³þ Ìàðè-
íè — Íàòàë³ÿ Ëàçåáíèêîâà, àìå-
ðèêàíöÿ Äæîíà — Äåíèñ Íåäàê,
à éîãî ñóïåðíèêà — Ðóñëàí Áåí-
ö³àíîâ: óñ³ ñîë³ñòè íàö³îíàëüíî-
ãî áàëåòó, ÿê çàâæäè, ïîêàçàëè

âèñîêèé ð³âåíü õîðåîãðàô³÷íî¿
ìàéñòåðíîñò³. Ïðîòå íàéÿñêðàâ³-
øèì íîìåðîì ñïåêòàêëþ, äå òàí-
ö³âíèêè àêàäåì³÷íî¿ âèïðàâêè
â³ääàëèñÿ ñòèõ³¿ íàðîäíîãî òàí-
öþ, âèÿâèâñÿ ô³íàëüíèé ñ³ðòàê³.

Äóìàºòüñÿ, ó öüîãî áàëåòó º âñ³
øàíñè ñòàòè ðåïåðòóàðíèì ñïåê-
òàêëåì é ôàâîðèòîì ó êè¿âñüêî¿
ïóáë³êè — áîäàé çàâäÿêè ôåíî-
ìåíàëüí³é çäàòíîñò³ ìåëîä³¿ ñ³ð-
òàê³ ïîëîíèòè ëþäñüê³ ñåðöÿ

Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé äèðèãåíò Àëë³í Âëàñåíêî â³äñâÿòêóâàâ 70-ð³÷÷ÿ

Ó Êè¿âñüê³é îïåð³ º âñå
Ëîðêà Ìÿñ³í ïîñòàâèâ “Ãðåêà Çîðáó”

Балет "Гре Зорба" — та ий собі " рець ий салат", де змішалися античні
мотиви й с часність, народна й модерна хорео рафія, любовний три тни і
др жба народів
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Неллі Ф ртадо вир шила світовий т р я справжня поп-діва

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 15 ëèïíÿ
ОВНИ, тримайтеся товаришів, отрі імпон ють ідейним подобан-

ням, вболівають за ваші проблеми, а тих, на о о тримаєте злість, об-
ходьте десятою доро ою. ТЕЛЬЦІ, повернення мин лих сит ацій нехай
вас не див є. Їхня мета — перевести др жні взаємини на вищий вито
розвит , тож поставтеся з роз мінням до їхньої реа ції на ваші апри-
зи чи наїзди. БЛИЗНЯТА, налашт йтеся на доброзичлив хвилю і пе-
рема айте з любов’ю! Для вас це — асло дня. Ділові пере овори, з’яс -
вання інтимних стос н ів мають проходити з поч ттям омпроміс , то-
ді б д ть вов и ситі і вівці цілі. РАКИ, я що зі здоров’ям справи еп-
сь і, зорі в отре на ад ють: фізичне тіло — це храм д ші, ос верняти
я ий не ативними емоціями не можна! Випромінюйте позитив, творіть
добро, і тоді боляч и від вас на ивають п’ятами! ЛЕВИ, се с альна
дис армонія — ось ябл о розбрат між вами та оханими... Одна не
влаштов йте істери . Я що вас є спільні інтереси, постарайтеся спря-
м вати енер опотенціал площин ділової а тивності, давши можли-
вість половинці творчо реаліз ватися з вашою підтрим ою. ДІВИ, при-
стосов йтеся до вимо ділової оманди, хоча їхні ори інальні витів и вам
і не до д ші. С млінне ви онання дор чено о принесе поле шення і під-
несе авторитет роботодавців. ТЕРЕЗИ, ар’єрне сходження на ль-
мінаційном рівні. Шеф від вас захваті, лише з підле лими та оле а-
ми ви ходите по тон ом льод примирення, я ий може трісн ти через
ваш язи б дь-я ої миті... Візьміть це до ва и, я що дорожите армо-
нійним мі ро ліматом оле тиві. СКОРПІОНИ, вам, я мед, та і лож-
ою, одна романтичній сфері бажано о не отримаєте. Через власні
непередбачливі вибри и сеанс “шо отерапії” для оханих відб деться
з не ативними наслід ами. СТРІЛЬЦІ, ажіотаж дов ола вашої персони
шалений. Обставини тисн ть звід сіль, насамперед допі ають фахові
проблеми, пресин є ерівництво, домочадці влаштов ють революцій-
ні б нти... Тримайтеся, ви сильні і бла ородні д хом, винахідлива жил-
а п льс є, тож вихід зі с р ти знайдете завжди. КОЗОРОГИ, посидь-
те на самоті і с ладіть рапорт совісті за о ріхи мин ло о місяця, вийти
на праведний п ть без аяття та спо ти не вдасться. Дерзайте, Все-
вишній пі л ється про вас! ВОДОЛІЇ, хочете триматися на авторитет-
ном плав серед товаришів, не е спл ат йте їхню д шевн чи матері-
альн щедрість, а навпа и — роз ошельтеся і поділіться, чим ба аті. РИ-
БИ, ви нині сл житимете мішенню для нівних стріл роздратовано о ше-
фа. Я що вист патимете з пропозиціями, ініціативами, сидіть тихо і очі-
йте, оли вас по лич ть та надад ть слово

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ñüîãîäí³ ãåíåðàëüíèé
ïðîäþñåð òåëåêàíàëó “²íòåð”,
çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè
Ãàííà ÁÅÇËÞÄÍÀ 
ñâÿòêóº 36-ð³÷÷ÿ

Із днем народження її вітає енеральний ди-
ре тор теле анал ТВі Ми ола КНЯЖИЦЬКИЙ:

Я хотів би привітати Ганн і побажати їй ба ато медіа- та бізнес-про-
е тів, я і б залишалися лідерсь ими — в я ій би сфері це не б ло!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß Íåëë³ Ôóðòàäî 
ïîêàæå ñïðàâæí³é
pop òà r’n’b
Ñï³âà÷êà ïðåçåíòóº â Êèºâ³ àëüáîì “Loose”

Íåëë³ Ôóðòàäî ï³ñëÿ âèïóñêó
òðåòüîãî àëüáîìó “Loose” âèÿâè-
ëàñÿ ó öåíòð³ óâàãè òàê ñàìî, ÿê ó
äí³ ï³ñëÿ âèõîäó ¿¿ äåáþòíîãî
“Whoa, Nelly!”. Òîä³, 2000 ðîêó, ¿¿
ïåðøèé àëüáîì áóâ îäðàçó â ÷î-
òèðüîõ íîì³íàö³ÿõ íà çäîáóòòÿ
íàéïðåñòèæí³øî¿ ïðåì³¿ Grammy
Music Awards. Ùîïðàâäà, îòðèìà-
ëà âîíà ëèøå îäíó ñëàâíîçâ³ñíó
ñòàòóåòêó — çà ïåðåìîãó â íîì³íà-
ö³¿ “Íàéêðàùèé æ³íî÷èé ïîï-âî-
êàë” ³ç ñèíãëîì “I’m Like a Bird”.
Çàãàëîì êàíàäñüêó ñï³âà÷êó ëàòè-
íîàìåðèêàíñüêîãî ïîõîäæåííÿ
ñ³ì ðàç³â íîì³íóâàëè íà çäîáóòòÿ
Grammy Music Awards ³ äâ³÷³ íà
MTV Europe Music Awards. À
âñòèãëà îäåðæàòè âèêîíàâèöÿ
ï’ÿòü íàãîðîä Juno Awards òà ïî
îäí³é íà BRIT Awards òà MTV Eu-
rope Music Awards.

Óïåðøå íà âåëèêó ñöåíó Íåë-
ë³ Ôóðòàäî âèéøëà â ÷îòèðèð³÷-

íîìó â³ö³. ¯¿ ñöåí³÷íèì äåáþòîì
ñòàëà ïàòð³îòè÷íà ï³ñíÿ ï³ä
àêîìïàíåìåíò ìàòåð³, âèêîíàíà
ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Ïîðòó-
ãàë³¿ â Êàíàä³. Âïåðøå ç’ÿâèëàñÿ
íà òåëåáà÷åíí³ ó ðåàë³ò³-êîíêóð-
ñ³ ïåðñïåêòèâíèõ âîêàë³ñòîê, êî-
ëè ¿é áóëî 18 ðîê³â. Íà øîó íå
ïåðåìîãëà, ïðîòå çàïðèÿòåëþâà-
ëà ³ç äâîìà â³äîìèìè íà òîé ÷àñ
ó Êàíàä³ ìóçèêàíòàìè Áðàéàíîì
Âåñòîì ³ Äæåðàëüäîì ²òîíîì. Ñà-
ìå âîíè âèð³øèëè ïðîäþñóâàòè
ìîëîäó ïåðñïåêòèâíó ñï³âà÷êó.
Òðè ðîêè ñï³âïðàö³ çàâåðøèëè-
ñÿ ï³äïèñàííÿì êîíòðàêòó ç ðå-
êîðäèíãîâîþ êîìïàí³ºþ Dream-
Works.

Ì³æ äâîìà óñï³øíèìè àëüáî-
ìàìè — ïåðøèì “Whoa, Nelly!”
òà òðåò³ì “Loose” — áóâ ïðèñâÿ-
÷åíèé íîâîíàðîäæåí³é äèòèí³
ñï³âà÷êè àëüáîì “Folklore” òà
ñï³â ã³ìíó ºâðîïåéñüêîãî ÷åì-

ï³îíàòó ç ôóòáîëó 2004 ðîêó. À
âò³ì, ó öèõ ïîä³ÿõ, íà â³äì³íó â³ä
ñòâîðåííÿ òà ïðîñóâàííÿ íà ìó-
çè÷íîìó ðèíêó ïëàò³âêè
“Loose”, íå áðàâ ó÷àñò³ òðåíäî-
âèé ïðîäþñåð ñó÷àñíîñò³ Ò³ìáà-
ëåíä. Éîìó âäàëîñÿ ðåàá³ë³òóâà-
òè çàáóòèõ Áð³òí³ Ñï³ðñ òà Äæàñ-
ò³íà Ò³ìáåðëåéêà ³ äàòè ñòàðò ìî-
ëîäîìó òàëàíòó ñï³âà÷êè Ëåîí³
Ëüþ¿ñ. Îñòàííüîþ ãó÷íîþ ðîáî-
òîþ ïðîäþñåðà ñòàëà ñï³âïðàöÿ
ç Ìàäîííîþ, àäæå á³ëüø³ñòü
êîìïîçèö³é ç ¿¿ îñòàííüîãî àëü-
áîìó “Hard Candy” ñïðîäþñóâàâ
ñàìå Ò³ìáàëåíä.

Ïðèâèâøè Íåëë³ Ôóðòàäî
ñìàê äî àêòóàëüíîãî r’n’b òà ïå-
ðåêîíàâøè ñï³âà÷êó â òîìó, ùî
êîêåòóâàòè ç ïóáë³êîþ — çîâñ³ì
íå ìîâåòîí, â³í äîïîì³ã äîñÿãòè
8-ì³ëüéîííî¿ ïîçíà÷êè ïðîäàæó
àëüáîìó “Loose” ò³ëüêè çà ïåð-
ø³ ï³âðîêó ï³ñëÿ éîãî âèõîäó.
Îêðèëåíà óñï³õîì, Íåëë³ Ôóð-
òàäî âèðóøèëà ó ñâ³òîâèé òóð íå
ÿê íåâïåâíåíà ä³â÷èíà ç íåïåâ-
íèì îáðàçîì, à ÿê ñïðàâæíÿ
ïîï-ä³âà. Òîæ DJUICE ïðåäñòàâ-
ëÿº ¿¿ ºäèíèé êîíöåðò â Óêðà¿í³.
Çíà÷íîþ ì³ðîþ â³í áóäå ïîáó-
äîâàíèé íà ìàòåð³àë³ ç òðåòüîãî
àëüáîìó ñï³âà÷êè, õî÷à ïëàò³âö³
âèïîâíèëîñÿ äâà ðîêè. Çâ³ñíî æ,
î÷³êóºòüñÿ íåçàáóòíº ñâ³òëî-øîó
òà ³íø³ àòðèáóòè êàñîâîãî øîó.
Òîæ êèÿíè ìàþòü íàãîäó, íåõàé
³ ç äâîð³÷íèì çàï³çíåííÿì, ïî-
áà÷èòè îíîâëåíó ïîï-ä³âó Íåë-
ë³ Ôóðòàäî

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Міжнародном вистав овом центрі Неллі
Ф ртадо за інчить світовий т р на підтрим альбом
"Loose", я ий став третім дис о рафії співач и. Во-
лодар а премій ба атьох найпрестижніших м зичних
на ород, сповнена натхнення від спіх сво о остан-
ньо о альбом , продовжила т р, в лючивши до ас-
трольно о рафі а У раїн . За роз р т альбом взяв-
ся найзатреб ваніший продюсер с часності Тімбаленд,
і рез льтат йо о спільної з Неллі Ф ртадо праці можна
б де оцінити під час иївсь о о онцерт поп-діви.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Київсь�ий�завод�еле�тротранспорт�”
(�од�за�ЄДРПОУ�33547233)

Повідомляє�вас�про�проведення�чер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�2�вересня�2008�р.�об�11.00

за�адресою:�У�раїна,�04080,�м.�Київ,�в�л.�Фр�нзе,�132.

Порядо��денний:
1. Про� звіт� Дире�ції� про� рез�льтати� фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� ЗАТ� “Київсь�ий� завод

еле�тротранспорт�”�за�2007�р.

2. Про� затвердження� річної�фінансової� звітності� за� рез�льтатами�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності

ЗАТ “Київсь�ий�завод�еле�тротранспорт�”�за�2007�р.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства�(тис.��рн)

3. Про�порядо��розподіл��приб�т���ЗАТ�“Київсь�ий�завод�еле�тротранспорт�”�за�2007�р.

4. Про�обрання�членів�На�лядової�Ради.

5. Про�обрання�членів�Ревізійної��омісії.

6. Про�внесення�змін�та�доповненнь�до�Стат�т��ЗАТ�“Київсь�ий�завод�еле�тротранспорт�”�шляхом�ви�ладення

йо�о�в�новій�реда�ції.

7. Про�затвердження�рішень�Дире�ції�прийнятих�до�проведення�За�альних�зборів.

Реєстрація�а�ціонерів�проводиться�з�10.00�до�11.00���день�с�ли�ання�За�альних�зборів�за�місцем�проведення

За�альних� зборів.�Для� реєстрації� а�ціонерам� необхідно�мати� при� собі� паспорт� або� інший� до��мент,�що

засвідч�є� особ�;� представни�ам� а�ціонерів�—� паспорт� і� довіреність,� оформлен�� відповідно� до� чинно�о

за�онодавства.

До�проведення�За�альних�зборів�а�ціонери�мож�ть�ознайомитись�з�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом

денним�За�альних�зборів,�за�адресою:�04080,�м.�Київ,�в�л.�Фр�нзе,�132�з�10.00�до�12.00��ожно�о�робочо�о�дня.

Довід�и�за�тел.:�406-04-04,�454-00-75.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 5341,2 692,4

Основні�засоби 143,4 15,6

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 4587,9 342,6

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 592,2 269,8

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 17,4 63,9

Нерозподілений�приб�то� -210,2 -218,5

Власний��апітал 152,3 144

Стат�тний��апітал 362,5 362,5

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 5188,9 548,4

Чистий�приб�то��(збито�)�на�одн��прост��а�цію 0,006 0,0012

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 1�450�000 1�450�000

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

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій�протя�ом�період� - -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�пеоіод��(осіб) 58 47

За�рите�а�ціонерне�товариство

“АЛЬФА-БАНК”�

повідомляє�про�проведення�позачер�ових�За�альних

зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�29�серпня�2008�ро��

о 14.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�за�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”:�

1.�Внесення�змін�до�Положення�про�Спостережн��Рад��ЗАТ�“Альфа-Бан�”.

Реєстрація� �часни�ів� зборів� б�де� здійснюватися� 29� серпня� 2008� ро��� з

14.10�до�14.30���приміщенні�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”.

А�ціонерам�для�реєстрації�необхідно�мати�до��мент,�що�засвідч�є�особ�,

належним�чином�оформлен��довіреність�(для�представни�ів�а�ціонерів).

Державний�прое�тний�інстит�т�“УКРДІПРОНАФТОТРАНС”,
розташований�за�адресою:�02660,�б�л.�Верховної�Ради,�34.�Підприємство�ви�он�є

прое�тно-виш���вальні�роботи�для�паливно-енер�етичної��ал�зі.

Підприємство�належить�до�3��р�пи�об’є�тів,�для�я�их�розробляються�до��менти

з� об�р�нт�вання� обся�ів� ви�идів.� З�ідно� зі� “Звітом� по� інвентаризації� ви�идів

забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря”�(Київ-2004),�підприємство�наліч�є

3� стаціонарних� джерела� ви�идів,� від� я�их� в� атмосферне� повітря� потрапляють� 8

наймен�вань�забр�днюючих�атмосфер��речовин,���том��числі:

- заліза�о�сид�—�0,001580��/с

- діо�сид�мар�анцю�—�0,000170��/с

- озон�—�0,000011��/с

- сажа�—�0,000064��/с

- в��лецю�о�ис�—�0,002300��/с

- стирол�—�0,000580��/с

- спирт�етиловий�—�0,012930��/с

- селен�аморфний�—�0,000225��/с

На� період� проведення� робіт� з� обґр�нт�вання� обся�ів� ви�идів� для� отримання

Дозвол�,�з�ідно�з�рез�льтатами�розрах�н�ів�розсіювання�ЗР�в�атмосферном��повітрі,

�становлено,�що�найбільші��онцентрації�забр�днюючих�речовин�від�стаціопарних

джерел�ви�идів�підприємства�в�приземном��шарі�атмосфери�на�межі�санітарно-

захисної�зони�(СЗЗ)�не�перевищ�ють�ГДК.

Оцін�а� вплив�� ви�идів� на� стан� забр�днення� атмосферно�о� повітря� надасть

можливості�ДНІ�“УКРДІПРОНАФТОТРАНС”�отримати�в��становленом��поряд���Дозвіл

на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря.

Пропозиції� та� за�важення� надсилайте� до�Деснянсь�ої� районної� в�м.� Києві

адміністрації:�м.�Київ,�просп.�Мая�овсь�о�о,�29.

ТОВ�“�Еф�Ай�Ем�Офіс�Центр”

Заява� про� е�оло�ічні� наслід�и� від� б�дівництва� офісної� б�дівлі�

14-поверхово�о�офісно�о�центр��та�цо�ольний�поверх�з�пар�ін�ом���с�ладі:

офісних�приміщень,��онференц-зал�,�приміщення��ромадсь�о�о�харч�вання,

вб�довано� пар�ін��� на� чотири� поверхи� з� даховою� �отельнею� по� в�л.

Володимиро-Либідсь�ій,�25�в�Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

Планована�діяльність�об’є�та�не�впливає�на�промислові,�житлово-цивільні�об’є�ти,

пам’ятни�и�архіте�т�ри,�історії�і���льт�ри,�наземні�і�підземні�спор�ди�та�інші�елементи

техно�енно�о�середовища.

Об’є�т�має�2�джерела�неор�анізованих�ви�идів�речовин���атмосферне�повітря —

1�дахов���отельню�та�пар�ін�,�я�і�мають�ви�лючно�ло�альний�вплив�на�атмосферне

повітря.

Не�існ�є�за�рози�забр�днення�поверхових�вод�і��р�нтів�—�прое�том�передбачений

�омпле�с� заходів,� я�і� �неможливлюють� їх� забр�днення.� Розташ�вання� об’є�та� в

даном��місці� не� створить� по�іршення� �мов� проживання� населення,� прое�том

передбачений��омпле�с�заходів�щодо�охорони�дов�ілля,�я�і�забезпеч�ють�е�оло�ічн�

безпе���е�спл�атації�об’є�тів.

З�питаннями�звертатись�за�тел.�585-50-60.

Бориспільсь�ий�місь�районний�с�д�Київсь�ої�області�повідомляє,�що�в�провадженні

с�д�� знаходиться�цивільна�справа�№�2-917/2008� за�позовом�Товариства� з�обмеженою

відповідальністю�“Консент-Плюс”�до�Приходь�а�Сер�ія�Івановича�та�Яворсь�о�о�Станіслава

Володимировича�про�визнання�недійсним�до�овор����півлі-продаж��земельної�ділян�и�та

визнання�права�власності� на� земельн��ділян��� та� з�стрічним�позовом�Приходь�а�Сер�ія

Івановича�до�Товариства� з�обмеженою�відповідальністю� “Консент-Плюс”,� Товариства� з

обмеженою�відповідальністю�“ТАВРІС”,�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“ВАСАГРО”,

Яворсь�о�о�Станіслава�Володимировича�про�визнання�недійсними�до�оворів���півлі-продаж�

земельної�ділян�и�та�визнання�права�власності�на�земельн��ділян���та�з�стрічним�позовом

Яворсь�о�о�Станіслава�Володимировича�до�Деш�о�Єв�ена�Костянтиновича,�Товариства�з

обмеженою�відповідальністю�“ТАВРІС”,�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“ВАСАГРО”,

Товариства� з�обмеженою�відповідальністю� “Консент-Плюс”�про�визнання�недійсними

до�оворів���півлі-продаж��земельної�ділян�и,�с�ас�вання�державних�а�тів�на�право�власності

на�земельн��ділян���та�визнання�права�власності�на�земельн��ділян��.

Роз�ляд�справи�відб�деться�29�липня�2008�ро���о�10.00.

Відповідач��Деш�о�Єв�ен��Костянтинович��необхідно� з’явитись�в�призначений�час�до

Бориспільсь�о�о�місь�районно�о� с�д��Київсь�ої� області� за� адресою:�Київсь�а�область,

м. Бориспіль,�в�л.�Київсь�ий�шлях,�72,��аб.�№�11.�У�випад���неяв�и�за�ви�ли�ом�с�д��без

поважної�причини�та���разі�неповідомлення�причини�неяв�и�справа�відповідно�до�ст.ст.�169,

224�Цивільно�о�процес�ально�о��оде�с��У�раїни�може�б�ти�роз�лян�та�без��часті�відповідача.

С�ддя�Бориспільсь�о�о�місь�районно�о�с�д��І.В.�М�ранова.

Гри�орович� Оле�сандр� Ми�олайович� ви�ли-

�ається�в�с�дове�засідання�з�роз�ляд��цивільної�спра-

ви� за� позовом�Марчен�а�Анатолія�Дмитровича�до

Гри�орович�Оле�сандра�Ми�олайовича,�3-тя�особа:

Головне��правління�земельних�рес�рсів�КМДА�про

витреб�вання�земельної�ділян�и�з�ч�жо�о�неза�он-

но�о�володіння�на�12.00�28�липня�2008�ро���в�Шев-

чен�івсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� (04053,

м. Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�22).

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

відповідач�вважається�повідомленим�про�час�і�місце

роз�ляд��справи.�У�випад���неяв�и�справа�може�б�-

ти�роз�лян�та�за�відс�тності�відповідача.

С�ддя�Білош�ап�О.В.

О�р�жним�адміністративним�с�дом�м.�Києва�б�д�ть�роз-

�лядатися�справи�№�6/98�за�позовом�ДПІ���Подільсь�ом��райо-

ні�м.� Києва� про� стя�нення� забор�ованості� до� ТОВ� “Б�дстар”

(ЄДРПОУ�22958347)�—�02.10.2008�р.�об�11.00,�справа�№�9/187

до� ТОВ “МЖК-Б�д”� (ЄДРПОУ�32960816)�—�21.07.08� о� 12.50,

справа�№�9/186�до�ПП� “Стандарт� 98”� (ЄДРПОУ�25407441)�—

21.07.08 р.�о�12.40.�Яв�а�сторін�обов’яз�ова.

ОГОЛОШЕННЯ�ПРО�ВИКЛИК

до�с�д��в�поряд���ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни

��я�ості�відповідача�

Па�шина�Людмила�Ми�олаївна

м.�Київ,�в�л.�Звіринець�а,�39,�п/б.�

Па�шина�Ві�торія�Святославівна

м.�Київ,�в�л.�Рев�ць�о�о,�35,��в.�188.�

Па�шин�Артем�Святославович

м.�Київ,�в�л.�Княжий�затон,�17,��в.�106.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли-
�ає� вас� �� с�дове� засідання� в� я�ості� відповідача� �

цивільній�справі�№�2-1396/08�за�позовом�Па�ши-

ної�Ганни�М�сіївни�до�Па�шина�Оле�сандра�Івано-

вича,�Па�шиної�Ві�торії�Святославівни,�Па�шина�Ар-

тема�Святославовича�про�виселення,�звільнення��а-

раж�,�я�е�відб�деться�31�липня�2008 ро���о�12.00

за�адресою:�м. Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�21,

під��олов�ванням�с�дді�Козлова�Р.Ю.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини�не-

яв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня�без� поважних�причин� або�неповідомлення� с�д

про�причини�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то���ва-

ш��відс�тність�на�підставі�наявних�даних.

С�ддя�Козлов�Р.Ю.

Громадянам�Тр�ш��Володимир��Володими-

рович�,� Тр�ш��Володимир��Васильович�,�що

проживають�за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�Гри�орен-

�а,�29,� �в.� 57,� необхідно�23�липня�2008�ро��

з’явитись�о�15.30�до�Дарниць�о�о�районно�о

с�д��м. Києва�(м.�Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,

7/13,��аб.�1)�для��часті�в�с�довом��засіданні�по

цивільній�справі�за�позовом�Крат�М.В.�до�Тр�-

ша�В.В.�про�виселення�та�позовом�Тр�ша�В.В.

до�ДП�“Центр�земельно�о��адастр�”,�ВДВС�Дар-

ниць�о�о�РУЮ�м.�Києва,�3-і�особи:�ор�ан�опі�и

та�пі�л�вання�Дарниць�ої�РДА�в�м.�Києві,�Крат

М.В.,�КМБТІ�про�визнання�прилюдних� тор�ів

недійсними.

У�разі�неяв�и�відповідачів�до�с�д��справ��б�-

де�роз�лян�то�по�с�ті�за�наявними���справі�ма-

теріалами���їх�відс�тність�в�поряд���ст.�169�ч.�4

ЦПК�У�раїни.

Тр�ш�Володимир�Васильович,�Тр�ш�Володи-

мир�Володимирович���випад���неяв�и�зобов’язані

повідомити�с�д�про�причини�своєї�неяв�и.

С�ддя�Фрич�Т.В.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�(м. Київ,�в�л.�М.�Кривоноса,�25,��аб.�23)

ви�ли�ає�на�14.10�7.08.2008�ро���Весело-

ва� Анатолія�Юрійовича� я�� відповідача� �

цивільній�справі�за�позовом�Денисової�Ла-

риси�Оле�сандрівни�до�Веселова�Анатолія

Юрійовича,� 3-тя� особа:� відділ� �ромадян-

ства,�іммі�рації�та�реєстрації�фізичних�осіб

Солом’янсь�о�о� РУ� ГУ� МВС� У�раїни� в

м. Києві� про� визнання� особи� та�ою,�що

втратила� право� �орист�вання�житловим

приміщенням.

У�разі�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то�за

відс�тності�відповідача.

С�ддя�Н.М.�Літвіна.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Хре-

щи�а�Юрія�Петровича� та� Хрещи�� Тетян��Ва-

леріївн��16�липня�2008�ро���на�10.20�для�роз-

�ляд��справи�за�апеляційною�с�ар�ою�Хрещи-

�а�Юрія�Петровича�на�рішення�Оболонсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�від�3�березня�2008�ро-

�����справі�за�позовом�Радчен�а�Сер�ія�Івано-

вича�до�Хрещи�а�Юрія�Петровича,�Хрещи��Те-

тяни� Валеріївни,� Оболонсь�ої� районної� в

м. Києві� державної� адміністрації.� АТХК� “Київ-

місь�б�д”,�ДП “ЕКОС”�АТХК�“Київмісь�б�д”,�ор-

�ан�приватизації�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва

—�про�визнання�ордер��недійсним,�виселення,

зобов’язання�вчинити�певні�дії,�визнання�свідоц-

тва�про�право�власності�на�житло�недійсним,

я�е�відб�деться���приміщенні�Апеляційно�о�с�-

д��м.�Києва�(в�л.�Володимирсь�а,�15).

Учасни�и�справи�зобов’язані�повідомити�с�д

про�причини�неяв�и���с�дове�засідання.�У�разі

неяв�и� їх� без� поважних� причин� справа� б�де

роз�лян�та�за�їх�відс�тності.

С�ддя� Апеляційно�о� с�д�� м.� Києва

В. І. Амелін.

Дарниць�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє,�що�сл�хання�справи�за

позовом�Б�ймістра�Ві�тора�Васильовича

до�СПД�Вишня��Наталії�Володимирівни,�

З-тя�ос.:�ГУ�з�питання�захист��прав�спо-

живачів�ВО�КМДА�про�розірвання�до�о-

вор����півлі-продаж��та�відш�од�вання

моральної�та�матеріальної�ш�оди�відб�-

деться� 28.07.2008� ро��� о� 12.30� в

приміщенні� Дарниць�о�о� районно�о

с�д�� м.� Києва� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Заслонова,�18,��аб.�145.

С�ддя�С.М.�С�хомлінов.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повторно�ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�в�я�ості

відповідача,�я�ий�проживає�за�адресою:�м. Київ,

в�л.�Щ�сєва,�2/19,��в.�68,�по�справі�за�позовом

Ярмолен�о�Наталії� Анатоліївни� та�Ярмолен�а

Володимира�Оле�сандровича�про�визнання�пра-

ва��орист�вання�жилим�приміщенням.

Роз�ляд�справи�призначено�на�14.00�31�лип-

ня� 2008� ро��� в� приміщенні�Шевчен�івсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-б,��аб.�30.

В�разі�неяв�и�відповідача�Ва�оріна�Ми�оли

І�оровича�в�с�дове�засідання�справа�б�де�роз-

�лядатися� �� йо�о� відс�тність� за� наявними� �

справі� до�азами.� Крім� то�о,� с�д� роз’яснює

відповідач��йо�о�обов’язо��повідомити�с�д�про

причини�неяв�и�в�с�дове�засідання.

С�ддя�Н.П.�Б�жа�.

В�О�р�жном�� адміністративно-

м�� с�ді� м. Києва� роз�лядається

справа�№�9/73�за�позовом�ДПІ���Обо-

лонсь�ом�� районі�м.� Києва� до� ТОВ

“Шо�-Пар�”�про�стя�нення�забор�ова-

ності�перед�бюджетом.

В�с�дове�засідання�ви�ли�ається

в� я�ості� відповідача� ТОВ� “Шо�-

Пар�”� (�од� ЄДРПОУ� 30407594).

Сл�хання�справи�№�9/73�відб�деть-

ся�30.07.2008 р.�о�12.20�в�О�р�жно-

м��адміністративном��с�ді�м.�Києва

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятин-

на,� 4/6,� зал� с�дово�о� засідання

№ 10�(с�ддя�Кротю��О.В.).

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повтор-

но�ви�ли�ає���с�дове�засідання�в�я�ості�відповідача�по

справі�за�позовом�Болдирєва�Оле�сія�Валерійовича�до

Дорош�Любові�В’ячеславівни,�третя�особа:�Відділ��ро-

мадянства,� іммі�рації� та�реєстрації�фізичних�осіб�про

визнання�до�овор��найм��(оренди)�житлово�о�приміщен-

ня� недійсним.� Останнє� відоме� місце� проживання

відповідача�—�Дорош�Любові�В’ячеславівни:�м. Київ,�в�л.

Довнар-Запольсь�о�о,�6,��в.�93,�роз�ляд�справи�при-

значено�на�14.30�5�серпня�2008�ро���в�приміщенні�Шев-

чен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��.�55.

В�разі�неяв�и�відповідача�Дорош�Любові�В’ячес-

лавівни�в�с�дове�засідання�справ��б�де�роз�лян�то���її

відс�тність�за�наявними���справі�до�азами.�Крім�то�о,

с�д�роз’яснює�відповідач��її�обов’язо��повідомити�с�д

про�причини�неяв�и�в�с�дове�засідання.

С�ддя�Б.І.�Г�ль�о.

ОГОЛОШЕННЯ�ПРО�ВИКЛИК

до�с�д��в�поряд���ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни

��я�ості�відповідача

Михайл�сова�Оле�сандра�Володимировича

01024, м.�Київ, в�л.�Шов�овична, 16, �в.�6

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�вас���с�дове�засідання���справі�№2-574-

1/08�за�позовом�Лап�шена�Костянтина�Анатолійо-

вича�до�Михайл�сова�Оле�сандра�Володимиро-

вича,�Відділ�� �� справах� �ромадянства,� імі�рації

та� реєстрації�фізичних� осіб�Печерсь�о�о�РУ� ГУ

МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про��с�нення�переш�од

�� �орист�ванні� приватною� власністю,� я�е� при-

значено�на�11�серпня�2008�ро���о�10.30�і�відб�-

деться� за� адресою:�м. Київ,� в�л.� Гайцана,� 4,

�аб. 304,�с�ддя�Вов� С.В.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини

неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня�без�поважних�причин�або�неповідомлення�с�д

про�причини�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то���ва-

ш��відс�тність�на�підставі�наявних�даних.

С�ддя�С.В.�Вов�.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє, що�25�липня�2008�ро���об�11.00

б�де� роз�лядатись� цивільна� справа� за� позо-

вом�Філліпа�Клерисі�до�Колма�ова�Бориса�Вла-

диславовича�про�стя�нення�бор��.

Колма�ов�Борис�Владиславович,�я�ий�про-

живає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Мельни�ова,

6,��в.�146,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я�

відповідач.�У�випад���неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня�позов�б�де�роз�лян�то���йо�о�відс�тність�на

підставі�матеріалів�справи.

Адреса� с�д�:�м.�Київ,� в�л.�Смирнова-Лас-

точ�іна,�10-Б,��аб.�57.

С�ддя�Н.Г.�Прит�ла.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Мар����Володими-

ра�Леонідовича�та�Сл�жаво�о�Оле�а�Ана-

толійовича,� я�і� проживають� в�м.� Києві

по�в�л.�Ю.�Смолича,�2,��в.�68,�в�я�ості

відповідачів�в�с�дове�засідання�по�справі

за�позовом�АКІБ�“У�рСиббан�”�до�Ма-

р��и�В.Л.,�Сл�жаво�о�О.А.�про�стя�нен-

ня� с�ми� забор�ованості� за� �редитним

до�овором,�що�відб�деться�12.08.2008

ро���о�9.00�в�приміщенні�с�д��за�адре-

сою:� 03127,�м.� Київ,� в�л.�Пол�овни�а

Потєхіна,�б�д.�14-а,��аб.�№�25.

В�разі� їх�неяв�и�на�в�азан��дат��с�д

роз�лядатиме�справ��без�їхньої��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Солом’янсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�Тасеню��Оле�сандр��Ві�торівн�,�Ко-

вальов�� Катерин�� Геор�іївн�� в� я�ості

відповідачів�в�с�дове�засідання�по�цивільній

справі�за�позовом�Ковальова�Г.М.�до�Та-

сеню��О.В.,� Ковальов�� К.Г.� про� визнання

особи�та�ою,�що�втратила�право��орист�-

вання�жилим�приміщенням�на�25.07.2008

ро���на�15.30.

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

б�де�роз�лян�та���ваш��відс�тність.

С�ддя�Калінічен�о�О.Б.

� Посвідчення�дитини, я�а�постраждала�від�наслід�ів�на�ЧАЕС,�серія�Д,

№ 539691�і�в�лад���№�005179�на�ім’я�Мацю��Людмили�І�орівни�вва-

жати�недійсними.

� Посвідчення� �ромадянина, я�ий� ева��йований� із� зони� відч�ження� �

1986�році,� �ате�орія� 2, серія�Б, № 103074� на� ім’я�Давидю�а Ві�тора

Оле�сандровича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�аварії�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 031295

на�ім’я�Шарапіна�Оле�сандра�Оле�сійовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�аварії�на�ЧАЕС,��ате�орія�3, серія�А, № 144948

на�ім’я�Кота�Ві�тора�Дмитровича�вважати�недійсним.
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Кольороподіл А2

(формат 660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська, 51�а,

репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види 

додрукарських робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1849
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Сер ій ФОМЕНКО (ФОМА), лі-
дер рт “Мандри”:
—Можливо, Вертинсь ий. Я сво-

о час читав “Києво-Печерсь ий
патери ” — літопис про Києво-Пе-
черсь лавр . Це давня літерат -
ра, десь ХІІ сторіччя. Мені д же спо-
добалися житія святих, я і створю-
вали Лавр . У те сті опис ється і
Київ часів ч ми. Читав і “Місто” Ва-
лер’яна Підмо ильно о — д же
ласна ниж а почат ХХ сторіччя.
Насправді, є більше нижо про Ки-
їв, але останнім часом я д же зай-

нятий, том читаю нечасто. А вза-
алі, я люблю читати!

Андрій КУРКОВ, письменни :
— К. Па стовсь ий в автобіо ра-

фічній “Повісті про життя”. Це най-
ліпший опис Києва. У повісті від-
творено життя Києва в інці ХІХ —
на почат ХХ сторіччя з реальни-
ми в лицями, б дин ами, афе.
Па стовсь ий писав про місто з
вели ою любов’ю. На др ом міс-
ці — Б л а ов. І це не просто тво-
ри, це жива топонімі а!

Íàéë³ïøå ïðî Êè¿â
íàïèñàâ:

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Я би йшлося про роль режисера або політтехно-

ло а, тоді б та , а дири ент з мене ні дишній, ведмідь
на в хо наст пив. Коли ж оворити про дири ента ме-
тафорично, то мене в житті б ли перемо и. Мені ці-
аво рати за вели им сценарієм, адже режисер при-
д м є, зо рема, й епізоди для дири ента. А той лише
махає палич ою перед іншими.

Володимир ІВАНОВ, с льптор:
— Я що змі ор аніз вати вистав на Зміїном , от-

же, непо аний дири ент! У неділю Президент від ри-
вав застав на острові, й із цієї на оди ор аніз вали
вистав с льпт р місцевом м зеї. Серед любле-
них робіт с льптора, я аж ть,— остання. Та ою є
триптих, присвячений Ахіллес . Власне, острів Змі-
їний — місце, по ровителем я о о є Посейдон. За ле-
ендою, там похований Ахіллес.

Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ, ре тор Київсь о о на-
ціонально о ніверситет льт ри і мистецтв:
— Дири ент — це правлінець. А ерівни повинен

мати харизм , сил волі, цілеспрямованість, ділов
жил й б ти справедливим. Шанс не че атиме, до и
ви дозрієте. Мозо має щосе нди мір вати, що ви-
ідно, а що ні. До то о ж треба відч вати потенціал лю-
дей, я і з ним працюють, і давати їм можливість для
самореалізації на шлях до спільної мети.

Олена РОМІНА, засл жена артист а У раїни:
— Це потрібно запитати мо о ор естр — родини!

Принаймні, я не дири ент-ди татор, і нама аюся до-
трим вати дипломатичної демо ратії. Не хоч і не люб-
лю, оли навТяз ють свою д м . Я що я с азала і зро-
били по-моєм , добре, а не зробили — теж добре. А
оли не зробили по-моєм й вийшло по ано, отже, на-
ст пно о раз присл хаються до моєї д м и!

ßêèé ç âàñ äèðèãåíò?

Êèÿíè ââàæàþòü,
ùî ïðî ¿õíº ì³ñòî
íàéêðàùå íàïèñàâ
Áóëãàêîâ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Ïàâëî Ìåðåæèí 
äèðèãóº 40 ðîê³â
Â³í ï³äãîòóâàâ ïîíàä ï’ÿòü òèñÿ÷ õîðèñò³â
ðàçîì ³ç “Ç³ðíèöåþ”

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Павло Мережин навчає ді-
тей спів вже 40 ро ів.
Спочат працював чите-
лем м зи и, потім очолив
хор "Зірниця". З оле ти-
вом взяв часть понад
30 фестивалях, я і відб -
лися в раїнах Європи та
СНД. За ро и роботи під-
от вав майже п'ять тисяч
хористів. Бать ов еста-
фет перехопила й донь-
а, я а нині веде наймо-
лодш р п хор .

Ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³ Ïàâëà Ìåðåæèíà äîáðå çíà-
þòü, îñîáëèâî ò³, õòî çàõîïëþºòü-
ñÿ õîðîâèì ñï³âîì. Ïîíàä ñîðîê
ðîê³â ÷îëîâ³ê î÷îëþº ñï³âî÷èé êî-

ëåêòèâ “Ç³ðíèöÿ” ó ì³ñöåâîìó Ïà-
ëàö³ øêîëÿð³â. Çà ÷îòèðè äåñÿòè-
ð³÷÷ÿ äèðèãåíò ï³äãîòóâàâ ìàéæå
ï’ÿòü òèñÿ÷ õîðèñò³â. “Òàê ñòàëî-
ñÿ, ùî êîëèøí³ âèïóñêíèêè ïðè-
âîäÿòü äî ìåíå íà çàíÿòòÿ ñâî¿õ ä³-
òåé,— íå áåç ãîðäîñò³ ðîçïîâ³äàº
ïàí Ìåðåæèí.— Äî òîãî æ ³ ìîÿ
äîíüêà ïðîäîâæèëà ìîþ ñïðàâó.
Íèí³ âîíà íàâ÷àº ñï³âó íàéìîëîä-
øèõ ó÷àñíèê³â õîðó”.

Ïðî ñåáå Ïàâëî Ìåðåæèí êà-
æå, ùî â³í êîð³ííèé êèÿíèí, ñâî-
ãî ÷àñó çàê³í÷èâ ìóçè÷íó Àêàäå-
ì³þ ³ì. ×àéêîâñüêîãî. Ïðàöþâà-
òè ïî÷àâ ó÷èòåëåì ìóçèêè â “ð³ä-
í³é” çàãàëüíîîñâ³òí³é ñåðåäí³é
øêîë³ ¹ 101. Çãîäîì çàïðîïîíó-
âàëè î÷îëèòè õîðîâó ñòóä³þ “Ç³-
ðíèöÿ”.

Ç äèòÿ÷èì êîëåêòèâîì äèðèãåíò
îá’¿çäèâ ìàéæå âñ³ êðà¿íè ÑÍÄ.
Îêð³ì öüîãî, ìàëåíüê³ êèÿíè âè-
ñòóïàëè íà ñöåíàõ Í³ìå÷÷èíè, ²ñ-
ïàí³¿, Ôðàíö³¿. “Âïåðøå çà êîðäîí

âè¿õàëè ó 1979-ìó, íà ªâðîïåé-
ñüêèé ìîëîä³æíèé ôåñòèâàëü ó
Áðàòèñëàâó,— ðîçïîâ³äàº.— Íè-
í³øíüîãî ðîêó âæå óâîñüìå ïîáó-
âàëè íà öüîìó çàõîä³ ³ çäîáóëè
ïåðøó ïðåì³þ”.

Ñåðåä íàéâ³äîì³øèõ âèõîâàíö³â
õîðó “Ç³ðíèöÿ” “ç³ðêè” â³ò÷èçíÿ-
íî¿ òà çàðóá³æíî¿ åñòðàäè — Íà-
òàëÿ Êîðîëüîâà, Àñ³ÿ Àõàò, Ëàíà
Ðîêñ³, Îêñàíà Ãðèíäþê.

Ó 1978 ðîö³ Ïàâëó Ìåðåæèíó
ïðèñâî¿ëè çâàííÿ çàñëóæåíîãî
â÷èòåëÿ Óêðà¿íè. Äèðèãåíò ââà-
æàº, ùî éîãî ïðèçíà÷åííÿ íå íà-
â÷àòè ä³òåé ï³çíàâàòè ñâ³ò, à ñòâî-
ðèòè âñ³ óìîâè äëÿ òîãî, ùîá âî-
íè ñàì³ öå ðîáèëè, òîáòî äî âñüî-
ãî äîõîäèëè ñàìîñò³éíî. Îêð³ì
ìóçèêè ³ ñï³âó, â³í ñåðéîçíî ö³êà-
âèòüñÿ øàõàìè ³ øàøêàìè. “² çâè-
÷àéíî æ çàõîïëþþñÿ ôóòáîëîì.
Àäæå öå íàéóëþáëåí³øèé âèä
ñïîðòó â Óêðà¿í³”, — ñì³ºòüñÿ íà-
îñòàíîê ïàí Ìåðåæèí
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Найкраще про Київ написав:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,

3-6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+28°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +33; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+25...+30°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+22°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +31...+33°Ñ, âíî÷³ +20...+22°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3-6
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +30...+32°Ñ, âíî÷³ +20...+22°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Дири ент Павло Мережин, я ий займається з хором "Зірниця" Солом"янсь ом районі, навчав співати
Наталю Корольов та Асію Ахат
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1. Áóëãàêîâ — 31 %
2. Ì. Ðèëüñüêèé — 21 %
3. Âàëåð’ßí Ï³äìîãèëüíèé — 14 %
4. Ïóøê³í — 13 %
5. Àííà Àõìàòîâà — 11 %
6. Áåðäÿºâ — 10 %


