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Ìåð âðÿòóº ï³äïðèºìö³â 
â³ä ÷èíîâíèê³â 

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé õî÷å ñêàñóâàòè ÏÄÂ ³ çàïðîâàäèòè “ºäèíå â³êíî”

Ó÷îðà äî Äíÿ ï³äïðèºìöÿ â ñòîëè÷íî-
ìó Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äáóâñÿ ôîðóì
“Âëàäà ³ á³çíåñ: â³ä ñòðàòåã³¿ ï³äòðèìêè
äî ñòðàòåã³¿ ïàðòíåðñòâà”. Òàì óñ³ á³çíåñ-
ìåíè ìîãëè ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè ïðîáëåìà-
ìè òà íîâ³òí³ìè ³äåÿìè ç ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì, à íàéêðà-
ù³ — îòðèìàòè â³äçíàêè òà ïîäÿêè â³ä
ìåð³¿.

“ß 17 ðîê³â æèòòÿ ïðèñâÿòèâ ï³äïðè-
ºìíèöòâó. Çàäëÿ öüîãî çàëèøèâ íàâ³òü
ïîñàäó ïðîðåêòîðà óí³âåðñèòåòó. Òîä³ ìè

ìàëè ñò³ëüêè ïëàí³â òà íàä³é... Ñèòóàö³ÿ
áóëà ³íøà — ùå íå ââåëè ÏÄÂ. Ðîçóì³þ,
ÿê âàì íèí³ ³ç öèì ñêëàäíî”,— ñêàçàâ
ñòîëè÷íèì á³çíåñìåíàì ïàí ×åðíîâåöü-
êèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñòàíîâèùå ï³äïðèºì-
ö³â íå ëèøå â ñòîëèö³, à é ó äåðæàâ³ ìî-
æå ïîë³ïøèòè “íîâà õâèëÿ” ïîë³òèê³â, çîê-
ðåìà ³ ç Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, à
òàêîæ ê³ëüêà íîâèõ çàêîíîïðîåêò³â. Îäèí
³ç íèõ óæå ïîäàíî äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. “Â³í
ñòîñóºòüñÿ ñêàñóâàííÿ ÏÄÂ. Àäæå ó æîä-

í³é ðîçâèíåí³é êðà¿í³ öüîãî ÿâèùà íå-
ìàº”,— ïîÿñíèâ ìåð Êèºâà. Ö³ ñëîâà ï³ä-
ïðèºìö³ çóñòð³ëè îïëåñêàìè.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà íàäàâàòèìå á³çíåñìåíàì ùå
á³ëüøå ï³äòðèìêè. Àäæå ìèíóëîãî ðîêó â
Êèºâ³ áóëî çàðåºñòðîâàíî ïîíàä 40 òèñÿ÷
ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå
íàéá³ëüøèé ïîêàçíèê çà îñòàíí³õ äåñÿòü
ðîê³â.

Ïîäàðóíêîì äî ñâÿòà ñòàëî ³ ââåäåííÿ
“ºäèíîãî â³êíà”, êóäè ìàéáóòí³é á³çíåñ-
ìåí ìîæå ïîäàòè âñ³ ïîòð³áí³ äîêóìåí-
òè äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó. “Íàøà ìå-
òà — ì³í³ì³çóâàòè ñï³ëêóâàííÿ ï³äïðèºì-
öÿ é ÷èíîâíèêà. Ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ
õî÷å âèñòóïèòè ç ³í³ö³àòèâîþ äî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè, ùîá ïðîïèñàòè â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ÷èíîâíèêà áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ çà íå-
âèäà÷ó ïîòð³áíèõ äîêóìåíò³â”,— çàçíà-
÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà
Äåíèñþê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó 2007-ìó íàäõîäæåííÿ
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çàâäÿêè ìàëîìó òà
ñåðåäíüîìó á³çíåñó çá³ëüøèëèñÿ íà 25 %.

Àäæå 83 % ïîïîâíåííÿ ì³ñüêî¿ ñêàðáíè-
ö³ — ñàìå â³ä öüîãî á³çíåñó.

“Íàéêðàùèì á³çíåñìåíàì ì³ñòî íàäàº
çìîãó îòðèìàòè äðóãó âèùó îñâ³òó — ô³-
íàíñîâó, åêîíîì³÷íó â Òîðãîâî-åêîíîì³÷-
íîìó óí³âåðñèòåò³, ñïëà÷óþ÷è 50 % çà íà-
â÷àííÿ. Íàéóñï³øí³ø³, ÿê³ âèâ÷èëèñÿ, çà
êîíêóðñîì ìîæóòü îòðèìàòè ïðàêòèêó ó
íàéâ³äîì³øèõ ô³ðìàõ ñâ³òó — ó Âåëèêî-
áðèòàí³¿, Ôðàíö³¿, ÑØÀ”,— ðîçïîâ³äàº ïà-
í³ Äåíèñþê.

Êð³ì òîãî, ó Êèºâ³ ùîð³÷íî â³äáóâàº-
òüñÿ êîíêóðñ íà íàéêðàùîãî ìîëîäîãî
ï³äïðèºìöÿ. “Ó íüîìó áåðóòü ó÷àñòü ëþ-
äè, ÿê³ ñïðîáóâàëè ñåáå ó á³çíåñ³ òà îò-
ðèìàëè ðåçóëüòàò. Ïåðåâàãó íàäàºìî âè-
ðîáíèêàì, à òàêîæ òèì, õòî çàéìàºòüñÿ
íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè òà ³ííîâàö³éíè-
ìè ïðîãðàìàìè”,— ïîÿñíèëà çàñòóïíèê
ìåðà. Íàéïîòóæí³øèì ï³äïðèºìöÿì çà
ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â ÷àñòêîâî ïî-
êðèâàþòü êðåäèòíó ñòàâêó. “Ìàëèé á³ç-
íåñ ³ç ÷àñîì ìàº çðîñòè äî ñåðåäíüîãî, à
ñåðåäí³é — äî âåëèêîãî”,— ïîáàæàëà
Ëþäìèëà Äåíèñþê
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Столичний олова Леонід Черновець ий пообіцяв "розібратися" з чиновни ами, я і заважають розвит мало о та середньо о бізнес в Києві
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Столичний олова Леонід Черновець ий розвиватиме малий та се-
редній бізнес столиці. Насамперед від дома атиметься с ас вання
ПДВ. За онопрое т про це за йо о авторством же подано на роз-
ляд Верховної Ради, заявив чора мер, вітаючи столичних підприєм-
ців із професійним святом. Пан Черновець ий додав, що повністю
запровадить та про онтролює робот системи "єдино о ві на". По-
ліпш вати стан иївсь их бізнесменів мер допома атим ть члени йо-
о оманди.
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Ñòàíîì íà ïåðøå âåðåñíÿ äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó íàä³éøëî ãðàíò³â íà ñóìó 1 ì³ëü-
éîí 946 òèñ. ãðí. Êîøòè âèêîðèñòàþòü íà
ïîë³ïøåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ñîö³àëüíî íåçàõè-
ùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Òàê, 50 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü óæå îòðèìàëà Ëþáîâ Ê³íàëü, ìàòè ²ãî-
ðÿ Ê³íàëÿ, ñòàðøîãî ëåéòåíàíòà ñïåöï³ä-
ðîçä³ëó ì³ë³ö³¿ ÌÂÑ Óêðà¿íè, ÿêèé çàãèíóâ
ó Êîñîâî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ
îáîâ’ÿçê³â. Ïåðåðàõóíîê êîøò³â íà äîïî-
ìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì çä³éñíþþòü ÿê ô³-
çè÷í³, òàê ³ þðèäè÷í³ îñîáè. Ì³ñüêà âëàäà
âïåâíåíà, ùî íàñòóïíîãî ðîêó ñóìè áóäóòü
ùå çíà÷í³øèìè

Âîä³ÿì çàáîðîíÿòü 
ïàðêóâàííÿ “ï³ä êóòîì” 
íà äîðîç³

Ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü çàïðîâàäèòè çàáîðî-
íó ïàðêóâàííÿ “ï³ä êóòîì” âçäîâæ ñìóã ðó-
õó òðàíñïîðòó. Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé äîðó÷èâ ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ùîäî öüîãî ïèòàííÿ.
Ïîòðåáà óõâàëåííÿ ð³øåííÿ âèíèêëà ó çâ’ÿç-
êó ç îðãàí³çàö³ºþ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó íà
âóëèöÿõ ì³ñòà òà áóä³âíèöòâîì “êèøåíü” íà
çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Íàãàäà-
ºìî, ùî òàêèõ “êèøåíü” ó ñòîëèö³ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè 14. À îä-
íîñòîðîíí³é ðóõ óæå çàïðîâàäæåíî íà áàãà-
òüîõ öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ òà Ïîäîë³

Êâàðòèðè ïðîäàâàòèìóòü 
ç³ çíèæêàìè

Âèñòàâêà íåðóõîìîñò³ “Æèòëî-2008” â³äáó-
äåòüñÿ ó ñòîëè÷íîìó âèñòàâêîâîìó öåíòð³
“Àêêî ²íòåðíåøíë” 8—10 æîâòíÿ. Îñíîâí³
ñòåíäè ïðèñâÿ÷åí³ áóä³âíèöòâó æèòëà, àðõ³-
òåêòóð³, äèçàéíó òà ïðîåêòóâàííþ. Íà âè-
ñòàâö³ ìîæíà áóäå íå ëèøå îçíàéîìèòèñÿ ç
³ñíóþ÷èìè ïðîïîçèö³ÿìè ïåðâèííîãî òà âòî-
ðèííîãî ðèíê³â, à é îäðàçó ïðèö³íèòèñÿ òà
ïðèäáàòè æèòëî. Îñê³ëüêè ïðîäàâàòèìóòü
êâàäðàòí³ ìåòðè ç ïåðøèõ ðóê, ìîæíà ðîç-
ðàõîâóâàòè íà çíèæêè, êàæóòü îðãàí³çàòîðè.
Ï³ä ÷àñ çàõîäó òàêîæ ïðåäñòàâëÿòü Êîíöåï-
ö³þ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè çàáåçïå÷åí-
íÿ æèòëîì íà 2009—2012 ðîêè

Ì³ñüêà âëàäà äîïîìîæå 
ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïè-
ñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè ó íèí³øíüîìó ðîö³ ãðîìàä-
ñüêèì ñï³ëêàì. Òàê, îðãàí³çàö³¿ ä³òåé-³íâà-
ë³ä³â ×îðíîáèëÿ “Êâ³òè ïîëèíó” âèä³ëèëè
êîøòè íà ïðèäáàííÿ ìàòåð³àë³â äëÿ ïðîâå-
äåííÿ ð³çíèõ âèä³â ðåàá³ë³òàö³¿, çàêóï³âë³ â³-
òàì³í³â. Êè¿âñüêà àñîö³àö³ÿ ³íâàë³ä³â-â÷åíèõ
“Ãîìåð” çìîæå ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè àäàï-
òàö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â-ó÷åíèõ ó ñó-
ñï³ëüñòâ³. À ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà Áëàãîä³é-
íîãî ôîíäó Îëåíè Ïåòðóñåâè÷ áóäå ñïðÿ-
ìîâàíà íà ïðèäáàííÿ êîðì³â äëÿ êîíåé.
Àäæå çàâäÿêè îñòàíí³ì ôàõ³âö³ ìîæóòü ïðî-
âîäèòè ³ïîòåðàï³þ — ðåàá³ë³òàö³éí³ ïîñëó-
ãè ä³òÿì-³íâàë³äàì, õâîðèì íà öåðåáðàëü-
íèé ïàðàë³÷

Ó ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ 
ïîçìàãàþòüñÿ íà áàéäàðêàõ

Ñüîãîäí³ íà âîäíî-ñïîðòèâí³é áàç³ “ÇÅ-
Í²Ò”, ùî íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³, â³äáó-
äåòüñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ Õ²Õ ì³æíàðîäíèõ
çìàãàíü ä³òåé ³ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ ³
êàíîå. Âîäí³ ïåðåãîíè “Ïàì’ÿòü” ïðèñâÿ-
÷åí³ ñïîðòñìåíàì-âî¿íàì, ÿê³ çàãèíóëè çà-
ðàäè ìèðó íà çåìë³ â ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè òà îïåðàö³¿ à Àôãàí³ñòàí³. Òðè-
âàòèìóòü çìàãàííÿ òðè äí³. Ïåðåìîæö³â îãî-
ëîñÿòü ó íåä³ëþ. Ùîðîêó â “Ïåðåìîç³” áå-
ðóòü ó÷àñòü êîìàíäè ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà-
¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Ìîëäîâè, êðà¿í Áàëò³¿,
Í³ìå÷÷èíè. Ïåðåãîíè ïî Äí³ïðó íà êàíîå
òà áàéäàðêàõ çàñíóâàëè Êëóá ³ ÄÞÑØ “Ìà-
ëà ôëîòèë³ÿ”. Íèí³øíüîãî ðîêó âîíè â³äáó-
âàþòüñÿ çà ñïðèÿííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó, ÃÓ ç ô³çêóëüòóðè òà ñïîðòó
ÊÌÄÀ òà Óêðà¿íñüêîþ ñï³ëêîþ âåòåðàí³â
Àôãàí³ñòàíó

Ñèä³ííÿ ç “Îë³ìï³éñüêîãî”
ïðîäàäóòü â “Àðòåê”
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На НСК "Олімпійсь ом " завер-
ш ється демонтаж верхньо о і
нижньо о яр сів. З одом фахівці
візьм ться за інженерні мережі
та ріплення схилів. Спеціаліс-
ти називають це першим етапом
масштабної ре онстр ції та під-
отов и стадіон до фінальної
частини Євро-2012. Роботи оці-
нюють 1,5 млрд рн та план -
ють завершити визначені
УЄФА терміни.

Ïàðàëåëüíî ç³ çíåñåííÿì ÒÐÊ “Òðî-
¿öüêîãî” òðèâàº ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ Íàö³î-
íàëüíîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó “Îë³ì-
ï³éñüêèé”. Íàðàç³ ïðîåêòàíòè — í³ìåöü-
êà êîìïàí³ÿ GMP Ààõåí çàâåðøóº ðîç-
ðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿. Ñïîðòèâíó àðå-
íó ìàþòü íàêðèòè, çìîíòóâàòè ñó÷àñíå
îñâ³òëåííÿ, ïîáóäóâàòè ïðèì³ùåííÿ, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü óñ³ì âèìîãàì ÓªÔÀ. Ï³ñ-
ëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ê³ëüê³ñòü ì³ñöü äëÿ ãëÿ-
äà÷³â çìåíøèòüñÿ ³ç 83 òèñÿ÷ äî 73 òè-
ñÿ÷. Îêð³ì ôóòáîëüíîãî ïîëÿ, òóò çàëè-
øàòü ëåãêîàòëåòè÷íèé êîìïëåêñ, á³ãîâ³
äîð³æêè.

Ïîïåðåäíüî çàãàëüíó âàðò³ñòü ðîá³ò ôà-
õ³âö³ îö³íþþòü ó 1,5 ìëðä ãðí. Ïðî öå
â÷îðà ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð Óêðà¿íè ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Þð³é Ïàâëåí-
êî. Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî íàðàç³ ðîáîòè
òðèâàþòü â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ
ÓªÔÀ òåðì³í³â. Òîæ “Îë³ìï³éñüêèé” ìà-
þòü ðåêîíñòðóþâàòè â÷àñíî — çà ð³ê äî
ïî÷àòêó â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâ-
ðî-2012.

“Íàðàç³ íà ñòàä³îí³ òðèâàº äåìîíòàæ,
ùî º ïåðøèì åòàïîì ðåêîíñòðóêö³¿,— çà-
çíà÷èâ ïàí Ïàâëåíêî.— Ó ðîáîò³ áåðóòü
ó÷àñòü ïåðåâàæíî ñòîëè÷í³ áóä³âåëüí³
êîìïàí³¿, ñåðåä íèõ “Êè¿âì³ñüêáóä”,
“Ìîñòîáóä”, “Ñîëáóä”. Óæå íåçàáàðîì
ìàþòü ïðåçåíòóâàòè ïðîåêò ðåêîíñòðóê-
ö³¿ “Îë³ìï³éñüêîãî”, à òåíäåð âèçíà÷èòü
ãîëîâíîãî âèêîíàâöÿ ðîá³ò. Ì³í³ñòð ïî-
â³äîìèâ òàêîæ, ùî ç 11 âåðåñíÿ íà ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêîìó” ä³ÿòèìå ñïåö³àëüíèé ðå-
æèì ç äîòðèìàííÿ òåõí³êè áåçïåêè, îõî-
ðîíè ïðàö³. Áóäå çàáîðîíåíî â’¿çä òðàíñ-

ïîðòó íà éîãî òåðèòîð³þ, ââåäóòü ñïåö³-
àëüí³ ïåðåïóñòêè. Îêð³ì òîãî, äåìîíòóþòü
óñ³ àâòîñòîÿíêè. “Äî 11 âåðåñíÿ ìàþòü
çàâåðøèòèñÿ âñ³ ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè, ³ ìîæ-
íà áóäå ðîçïî÷àòè ñêëàäí³, ìàñøòàáí³ çà-
õîäè”, — ñêàçàâ ïàí Ïàâëåíêî.

Â³í äîäàâ, ùî âñ³ äåìîíòîâàí³ ñèä³í-
íÿ, çã³äíî ³ç çàÿâêàìè, ïåðåéäóòü ó êîðèñ-
òóâàííÿ îðãàíàì ì³ñöåâî¿ âëàäè — íà îá-
ëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ ñòàä³îí³â òà ñïîð-
òèâíèõ êîìïëåêñ³â, çîêðåìà â ì³æíàðîä-
íèé öåíòð “Àðòåê”. Çíåñåí³ êîíñòðóêö³¿
ðåàë³çóþòü, à îòðèìàí³ êîøòè íàä³éäóòü
íà ðàõóíîê ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêîãî”.

“Â³äòîä³, ÿê íàøó êîìïàí³þ âèçíàíî
ãîëîâíîþ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ, ôà-
õ³âö³ âæå äåìîíòóâàëè ÷àøó îë³ìï³éñüêî-
ãî ñòàä³îíó, äâà ñâ³òëî³íôîðìàö³éíèõ òàá-
ëî âàãîþ 57 òîíí êîæåí, îñâ³òëþâàëüí³
îïîðè ïî 300 òîíí êîæíà, — ðîçïîâ³â ãî-

ëîâíèé ³íæåíåð ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”
Îëåêñàíäð Ãàëèöüêèé.— Íàðàç³ íà ìàé-
äàí÷èêó ïðàöþþòü 200 ðîá³òíèê³â òà ìàé-
æå 40 îäèíèöü ñïåöòåõí³êè. Ó âåðåñí³ çà-
âåðøèòüñÿ ïåðøèé åòàï äåìîíòàæó —
çíåñåííÿ íèæíüîãî ³ âåðõíüîãî ÿðóñ³â,
ï³ñëÿ ÷îãî îäðàçó ðîçïî÷íåòüñÿ äðóãèé,
ÿêèé òðèâàòèìå äî ê³íöÿ 2008-ãî. Â³í ïå-
ðåäáà÷àº ïåðåêëàäåííÿ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ, óêð³ïëåííÿ ñõèë³â. Âàðò³ñòü îáîõ åòà-
ï³â îá³éäåòüñÿ êîìïàí³¿ â 10 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü”. Ïàí Ãàëèöüêèé ïåðåêîíàíèé,
ùî “Êè¿âì³ñüêáóä” ìîæå ñòàòè é ãîëîâ-
íèì âèêîíàâöåì ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóêö³¿
“Îë³ìï³éñüêîãî”. “Àäæå, îêð³ì âèñîêî-
êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, ìàºìî äîñòàòíüî
ëþäåé ³ òåõí³êè,— çàçíà÷èâ â³í.— Ó ðà-
ç³ ïîòðåáè çìîæåìî îðãàí³çóâàòè ö³ëîäî-
áîâèé ðåæèì ðîáîòè, çàëó÷èâøè äî 10
òèñÿ÷ ðîá³òíèê³â”

На Олімпійсь ом стадіоні вже познімали більшість старих стільців — перший етап ре онстр ції
фахівці план ють завершити до інця вересня — визначені УЄФА терміни

Ìàëîçàáåçïå÷åí³ îòðèìàþòü
ìàéæå 2 ìëí ãðèâåíü

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Столиця стала осеред ом про-
ведення міжнародних подій.
Учора в Києві розпочалася вось-
ма Європейсь а міністерсь а
онференція Ради Європи з пи-
тань мі рації. Міністри із 40 ра-
їн-членів Ради Європи об ово-
рюватим ть питання онтролю
мі рації два дні. Основною
проблемою до об оворення став
виїзд із раїни працездатно о
населення.

Ó÷îðà â Êèºâ³ ðîçïî÷àëàñÿ âîñüìà ªâ-
ðîïåéñüêà ì³í³ñòåðñüêà êîíôåðåíö³ÿ Ðàäè
ªâðîïè ç ïèòàíü ì³ãðàö³¿. Äî Ì³æíàðîä-
íîãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó ç’¿õàëèñÿ 40
ïðåäñòàâíèê³â ³ç êðà¿í-÷ëåí³â Ðàäè ªâðî-
ïè, ì³í³ñòðè ³ ïðåäñòàâíèêè êðà¿í-ñï³â-
ïðàö³âíèê³â. Íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ áóâ
ïðèñóòí³é ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà-
¿íè Þð³é Ëóöåíêî. Ï³ä ÷àñ çàñ³äàíü íàãî-

ëîøóâàëè íà òîìó, ùî ñèòóàö³ÿ ç ì³ãðàö³é-
íèìè ïðîöåñàìè â Óêðà¿íè ñòàº âñå á³ëüø
íåêîíòðîëüîâàíîþ. Äëÿ ¿¿ âïîðÿäêóâàííÿ
ïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè ñïåö³àëüíèé äåð-
æàâíèé îðãàí. Ç öèì íå ïîãîäèâñÿ Þð³é
Ëóöåíêî. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà, éîãî â³äîì-
ñòâî ìîæå ñàìîñò³éíî âïîðàòèñÿ ç öèì
ÿâèùåì.

“Ïðîáëåìà íàñàìïåðåä ó ëåãàë³çàö³¿ ãðî-
ìàäÿí. Òîìó ÌÂÑ ðîçãëÿäàº ìîæëèâ³ñòü
¿õíüî¿ àìí³ñò³¿. Ñï³âïðàöþºìî òàêîæ ³ç ðå-
ã³îíàìè ×îðíîãî ìîðÿ, àäæå òàì ïðîõîäÿòü
îñíîâí³ øëÿõè íåëåãàë³â”, — ñêàçàâ ì³-
í³ñòð. Òèì ÷àñîì, óïîâíîâàæåíèé ïðåä-
ñòàâíèê Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü ïðàâ ëþ-
äèíè Í³íà Êàðïà÷îâà çàÿâèëà, ùî â³ääà-
âàòè âåñü êîíòðîëü çà ì³ãðàö³ºþ ñèëîâîìó
â³äîìñòâó íå ïîòð³áíî, áî âîíî ëèøå “õî-
÷å ï³äãîðíóòè ï³ä ñåáå ëàñèé øìàòîê”.

Çà ñòàòèñòèêîþ, â Óêðà¿í³ íàðàç³ íåëå-
ãàëüíî ïåðåáóâàº 133 òèñ. åì³ãðàíò³â. Ó
òîé æå ÷àñ óêðà¿íö³â ó ñâ³ò³ íàë³÷óºòüñÿ äî
7 ìëí. Ñåðåä åì³ãðàíò³â 25 % íàñåëåííÿ,
çäåá³ëüøîãî ïðàöåçäàòí³ ëþäè ñåðåäíüî-
ãî â³êó, ÿê³ âè¿æäæàþòü íà çàðîá³òêè. Ë³-
êàð³â, ïðîãðàì³ñò³â òà ïðîôåñóðó ó êîí-
òðàêòàõ íàéá³ëüøå ïðèâàáëþº ð³âåíü

çàðïëàò. Îäíàê àêòèâíèé “âèò³ê ì³çê³â”,
ÿê âèÿâèëîñÿ, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íå â óñ³õ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàïðèêëàä, ó ñòîëèö³
äàí³ ïîçèòèâí³.

“Çâ³ñíî, äåÿêà òåíäåíö³ÿ äî âè¿çäó òàêèõ
ôàõ³âö³â, ÿê ïðîãðàì³ñòè ÷è âèñîêîêâàë³-
ô³êîâàí³ ë³êàð³, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ, áî äåð-
æàâà íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè ¿õ óìîâàìè íà
ð³âí³ ïðîïîçèö³é ³íøèõ óðÿä³â,— ðîçïîâ³â
â. î. íà÷àëüíèêà ÃÓ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëî-
ä³ òà ñïîðòó Ñåðã³é Áåðåçåíêî.— Îäíàê çà-
âäÿêè ïðîãðàìàì ì³ñüêî¿ âëàäè õâèëÿ åì³ã-
ðàö³¿ íå ìàñîâà”. Ïàí Áåðåçåíêî äîäàâ, ùî
ï³ñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè íîâî¿ âëàäè ïðàê-
òè÷íî ïîâí³ñòþ îíîâëåíî ñêëàä êàäð³â
ÊÌÄÀ. Äî ðîáîòè ïðèñòóïèëè íîâ³ êâà-
ë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³. “ßêùî ðàí³øå ó äåðæ-
ñëóæáó ìîæíà áóëî ïðîáèòèñÿ âèíÿòêîâî
ïî çíàéîìñòâó, òî òåïåð ìè îö³íþºìî ïðî-
ôåñ³éí³ ÿêîñò³ ïðåòåíäåíò³â. Ñâîºþ ÷åð-
ãîþ, ¿ì ïðîïîíóºìî äîñòîéíèé ð³âåíü çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïåðñïåêòèâè êàð’ºðíîãî
ðîñòó”, — çàïåâíèâ Ñåðã³é Áåðåçåíêî. Çà
éîãî ñëîâàìè, çàâäÿêè ðîáîò³ ó ì³ñò³ Ìî-
ëîä³æíîãî öåíòðó ïðàö³, Á³ðæ³ ïðàö³ ïðà-
öåâëàøòóâàòè çà ôàõîì òà ïîáàæàííÿìè
âäàºòüñÿ êîæíîãî òðåòüîãî

Ñòîëèö³ ïîòð³áí³ ðîçóìí³

Äåìîíòàæí³ ðîáîòè âèêîíóþòü 200 ëþäåé

Ì³ñüêà âëàäà íàìàãàºòüñÿ óòðèìàòè â³ä åì³ãðàö³¿ 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â
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Êðà¿íà íà äâîõ
Àáè ïîòðàïèòè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, òðåáà áóäå íàáðàòè 10 â³äñîòê³â ãîëîñ³â âèáîðö³â
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що
Верховній Раді зареєстро-
вано за онопрое т, я о-
м виборчий бар'єр для
партій і бло ів пропон -
ють підвищити до 10 від-
сот ів. Я заявляє автор
ініціативи — народний де-
п тат від БЮТ Сер ій Те-
рьохін, мета цьо о новов-
ведення — мало не сило-
міць запровадити в У ра-
їні двопартійн систем .
"Хрещати " дізнався, що
інші політичні сили від та-
ої пропозиції не захва-
ті. Вони підозрюють ініці-
аторів за онодавчих змін
спробах з рпації влади

та онсерв вання на не-
визначений термін ниніш-
ньої правлячої еліти.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” àâ-
òîð ïðîåêòó çàêîíó ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà-
¿íè” áþò³âåöü Ñåðã³é Òåðüîõ³í,
â³í ïðîïîíóº ï³äâèùèòè ïðîõ³ä-
íèé áàð’ºð äî ïàðëàìåíòó äëÿ
ïàðò³é ³ áëîê³â äî 10 â³äñîòê³â çà-
ì³ñòü íèí³øí³õ 3. “Íèí³ ìîäíèé
âèñë³â “ïðèìóñ äî ìèðó”. Îöå —
ïðèìóñ äî ìèðó. Éäåòüñÿ ïðî òå,
àáè á³ëüø³ñòü ïàðò³é íå ï³øëè íà
âèáîðè”,— çàÿâèâ äåïóòàò. Â³í
âèçíàâ, ùî éäåòüñÿ ïðî íåó÷àñòü
ó âèáîðàõ “ö³ëêîì êîíêðåòíèõ
ïàðò³é”. ßêèõ ñàìå, ïàí Òåðüîõ³í
íå íàçâàâ, ïðîòå çäîãàäàòèñÿ íå-
âàæêî. Â³ä ï³äíÿòòÿ âèáîð÷îãî
áàð’ºðó ïåðåäóñ³ì ïîñòðàæäàþòü
³ êîëèøí³ ñîþçíèêè ÁÞÒ —
“Íàøà Óêðà¿íà”, ³ íèí³øí³ — êî-

ìóí³ñòè. Éìîâ³ðíî, äî ïàðëàìåí-
òó çìîæóòü ïîòðàïèòè ëèøå äâ³
ïîë³òñèëè — Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³
ÁÞÒ, ÿê³ é ä³ëèòèìóòü ì³æ ñî-
áîþ âëàäó.

Ò³, êîãî íîâèé çàêîí ñòîñóºòü-
ñÿ áåçïîñåðåäíüî, ñïðèéíÿëè òà-
ê³ ³í³ö³àòèâè âêðàé íàñòîðîæåíî.
ßê çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” äåïóòàò
â³ä ÊÏÓ Îëåêñàíäð Ãîëóá, â³í íå

ïðîòè ï³äíÿòòÿ áàð’ºðó äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ ñòàëî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòå-
ìè. Àëå ââàæàº, ùî öåé ïðîöåñ
ìàº â³äáóâàòèñÿ åâîëþö³éíî —
áàð’ºð ïîòð³áíî çá³ëüøóâàòè ïî-

ñòóïîâî. “À çà íèí³øí³õ îáñòà-
âèí öå ôàêòè÷íî îçíà÷àº äåðèáàí
ì³æ äâîìà ïîë³òñèëàìè ³ ìàéíà,
³ ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ Óêðà¿íè. Çà
áîðòîì îïèíÿòüñÿ ëþäè ³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü
çíà÷íó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ”,—
íàãîëîñèâ â³í. “Áàð’ºð ó 10 â³ä-
ñîòê³â ³ âèùå íå ìîæå áóòè ïðèé-
íÿòíèì äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà, àäæå â³í ôàêòè÷íî çàêîí-
ñåðâóº ïîë³òè÷íó ñèñòåìó”,—
ââàæàº êîìóí³ñò.

Íàðîäíèé äåïóòàò â³ä ÍÓ—ÍÑ
Àíàòîë³é Ìàòâ³ºíêî ùå êàòåãî-
ðè÷í³øèé. “Ó ïðîïîçèö³¿ âñòàíî-
âèòè òàêèé ïðîõ³äíèé áàð’ºð íå-
ìàº ïîçèòèâó, îñê³ëüêè ó íàñ íå-
ìàº ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, à ëèøå
ïîë³òè÷í³ õîëäèíãè. Âñå çâîäèòü-
ñÿ äî òîãî, àáè óòâîðèòè â Óêðà-
¿í³ ïîë³òè÷íó ñèñòåìó ïàíóâàííÿ
äâîõ õîëäèíã³â: ðåã³îíàë³â ³ ÁÞÒ.
Ðàíî ÷è ï³çíî öå âñå çàâàëèòüñÿ,
òà, íà ïðåâåëèêèé æàëü, äåìîêðà-
òèçàö³ÿ Óêðà¿íè çàãàëüìóºòüñÿ íà
çíà÷íèé ïåð³îä. Á³ëüøå òîãî, ð³-
øó÷³ñòü, ç ÿêîþ ï³äõîäÿòü äî ïè-
òàííÿ ïðî ³ìïåðàòèâíèé ìàíäàò
ðåã³îíàëè ³ ÁÞÒ, ãàðàíòóº: ó íàñ
áóäå äèêòàòóðà äâîõ âîæä³â. Öå
áåçâ³äïîâ³äàëüíèé êðîê ³ àíòèäå-
ìîêðàòè÷íèé, çä³éñíåíèé â ³íòå-
ðåñàõ íå Óêðà¿íè, à âîæä³â, ÿê³
ïðàãíóòü çáåðåãòè ñâîº ïàíóâàí-
íÿ â àòìîñôåð³ ðàáñüêî¿ ïñèõîëî-
ã³¿, ÿêà, íà æàëü, ïîêè ùî ïàíóº
â Óêðà¿í³”,— íàãîëîñèâ äåïóòàò
“Õðåùàòèêó”.

Çàãàëüíå îáóðåííÿ êîëåã, âî÷å-
âèäü, çìóñèëî ó÷îðà ë³äåðà ôðàê-
ö³¿ ÁÞÒ ²âàíà Êèðèëåíêà çðîáè-
òè çàÿâó, ùî ³í³ö³àòèâà ïðî ï³ä-
âèùåííÿ ïðîõ³äíîãî áàð’ºðó äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè º “åìîö³ÿìè” äå-
ïóòàòà Ñåðã³ÿ Òåðüîõ³íà, à íå ïî-
çèö³ºþ ôðàêö³¿. Ïðîòå, ÿê ìîæå
ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ áóäü-õòî íà ñàé-
ò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ç ðåºñòðàö³¿
ñêàíäàëüíèé çàêîíîïðîåêò í³õòî
â³äêëèêàòè íå ïîñï³øàº
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БЮТ і Партія ре іонів поділили президію — на черзі парламент

Óêðà¿íö³ âòîìèëèñÿ â³ä êðèçè
Çà äàíèìè ñîö³îëîã³â, ïîíàä ïîëîâèíà ãðîìàäÿí — ïåñèì³ñòè
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Інстит т соціоло ії
презент вав дані дослі-
дження, я е засвідчило
соціальн та політичн
риз в державі. Понад
половина опитаних в аза-
ли на різ е по іршення
соціально-е ономічної та
політичної сит ації в У ра-
їні. Та а сама іль ість
ромадян не ативно оці-
нює діяльність ряд Юлії
Тимошен о в боротьбі з
інфляцією та ор пцією.
Найбільшими за розами
раїнці вважають падіння

моральних цінностей с -
спільстві, масове безро-
біття, з божіння та е оло-
ічні лиха.

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè ²íñòèòóòó
ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ îïðèëþäíèëè äà-
í³ îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóì-
êè, ïðîâåäåíîãî íà çàìîâëåííÿ
ôîíäó “Óêðà¿íñüêèé ôîðóì”. Äî-
ñë³äæåííÿ âðàæàº íàâ³òü ïîïðè

òå, ùî çàê³í÷èëîñÿ ùå äî âåðåñ-
íåâî¿ ïîë³òè÷íî¿ êðèçè. Çà ñëî-
âàìè çàâ³äóâà÷à â³ää³ëåííÿ ²íñòè-
òóòó ñîö³îëîã³¿ Îëåêñàíäðà Âèø-
íÿêà, á³ëüøå ÿê ïîëîâèíà ðåñ-
ïîíäåíò³â (59 %) âêàçàëè íà ð³ç-
êå ïîã³ðøåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. ² öå òî-
ä³, ÿê ó 2007 ðîö³ ö³ ïîêàçíèêè
ñòàíîâèëè ëèøå 42 %. Íà äóìêó
ïàíà Âèøíÿêà, òàê³ íåâò³øí³
öèôðè ñâ³ä÷àòü ïðî íå äîñèòü
áëàãîïîëó÷íó ñèòóàö³þ â äåðæà-
â³ òà ïðî íåãàòèâíó ðîëü ó äðà-
ìàòèçàö³¿ ñèòóàö³¿ â³ò÷èçíÿíèõ
ïîë³òèê³â ³ ÇÌ². Äîâîë³ òðèâîæ-
íèì º é òîé ôàêò, ùî êîæåí òðå-
ò³é ïåðåêîíàíèé: ñèòóàö³ÿ â åêî-
íîì³ö³ ó íàéáëèæ÷³ ì³ñÿö³ íå çì³-
íèòüñÿ. Íà ïåðåêîíàííÿ 19%
óêðà¿íö³â, âîíà çàãîñòðþâàòè-
ìåòüñÿ. Íå äîïîìàãàº áóòè îïòè-
ì³ñòàìè ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè ³
âíóòð³øíüîïîë³òè÷íå ñòàíîâèùå.
Ó ñåðïí³, êîëè ïðîâîäèëè äîñë³-
äæåííÿ, ëèøå 12% ðåñïîíäåíò³â
ââàæàëè ñèòóàö³þ â ïîë³òèö³ ñïî-
ê³éíîþ ÷è áëàãîïîëó÷íîþ. Ïî-
íàä ïîëîâèíà îïèòàíèõ îö³íèëè
¿¿ ÿê íàïðóæåíó, à òðåòèíà íàçâà-
ëà êðèòè÷íîþ òà êðèçîâîþ. Òàê³
ñàì³ íàñòðî¿ ñïîñòåð³ãàëèñÿ â
Óêðà¿í³ ëèøå äâ³÷³: ó 1998-ìó òà
2001-ìó ï³ä ÷àñ ô³íàíñîâî-åêî-

íîì³÷íî¿ êðèçè òà êàñåòíîãî
ñêàíäàëó ³ òàê çâàíî¿ ñïðàâè Ãå-
îðã³ÿ Ãîíãàäçå.

Íåãàòèâí³ çì³íè ó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³é òà ïîë³òè÷í³é ñôåðàõ
çóìîâëþþòü ³ íåâèñîê³ îö³íêè ä³é
óðÿäó. ßê ïîâ³äîìèâ Îëåêñàíäð
Âèøíÿê, äâ³ òðåòèíè óêðà¿íö³â
ââàæàþòü: óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî
ìàëî ùî ðîáèòü äëÿ ïîë³ïøåííÿ
ñèòóàö³¿ â äåðæàâ³. Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â îäåðæàâ “äâ³éêó” â³ä ïîíàä
60 % ãðîìàäÿí çà áîðîòüáó ç ³í-
ôëÿö³ºþ òà êîðóïö³ºþ é ðîáîòó
ùîäî ñòàá³ë³çàö³¿ ö³í. À îñü ³ç ï³ä-
âèùåííÿì äîõîä³â ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ òà ðîçâèòêîì ³íñòèòóò³â äåìî-
êðàò³¿ Êàáì³í ñïðàâëÿºòüñÿ êðà-
ùå. Àëå é òóò óðÿäîâ³ óêðà¿íö³
ñòàâëÿòü îö³íêó íå âèùå “òð³éêè”.

Âðàçèëè ñîö³îëîã³â ³ äàí³ ùî-
äî ïð³îðèòåò³â ãðîìàäÿí ó ãàëóç³
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè. Íàéá³ëü-
øó çàãðîçó óêðà¿íö³ âáà÷àþòü â
ïàä³íí³ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé ó
ñóñï³ëüñòâ³. Ëèøå íà äðóãå ì³ñöå
ðåñïîíäåíòè ñòàâëÿòü ìàñîâå áåç-
ðîá³òòÿ òà çóáîæ³ííÿ íàñåëåííÿ.
Äî òð³éêè çàãðîç óâ³éøëè é åêî-
ëîã³÷í³ ëèõà. Ïîïðè êîíôë³êò íà
Êàâêàç³, íàéìåíøå ñï³ââ³ò÷èçíè-
ê³â íåïîêî¿òü çàãðîçà â³éñüêîâî-
ãî íàïàäó ç áîêó ³íøèõ äåðæàâ,
âñòàíîâëåííÿ äèêòàòóðè òà ñâ³òî-

âà ÿäåðíà â³éíà. Ñàìå öèì ³ çó-
ìîâëåíî íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ
ãðîìàäÿí äî âñòóïó Óêðà¿íè ó

â³éñüêîâ³ áëîêè. Ìàéæå ïîëîâè-
íà ðåñïîíäåíò³â âèñòóïàº çà àê-
òèâíèé íåéòðàë³òåò äåðæàâè

ßê çì³íèëàñü, íà âàøó äóìêó, 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ 

â ö³ëîìó çà îñòàíí³ 6 ì³ñÿö³â?

ßê áè âè â ö³ëîìó îö³íèëè 
ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³?

% до відповіді

Значно по ращилася 1.0

Дещо по ращилася 8.7

Нія не змінилася 25.9

Дещо по іршилася 29.2

Значно по іршилася 29.3

Важ о с азати 5.9

% до відповіді

Бла опол чна 1.0

Спо ійна 11.0

Напр жена 53.5

Кризова, ритична 28.6

Важ о с азати 5.8
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Íå ïîòð³áåí íàì áåðåã 
òóðåöüêèé

Óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè òåæ ëþäè, ³
í³ùî ëþäñüêå ¿ì íå ÷óæå. ßê ³ ïå-
ðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè, äåïóòàòè íå çà-
áóâàþòü ïðî â³äïî÷èíîê. Çàêîííó
â³äïóñòêó ìîæíîâëàäö³ ïðîâîäÿòü
ïî-ð³çíîìó. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â³êòîð Þùåíêî, ÿê ³ ãîäèòüñÿ ãëà-
â³ äåðæàâè, öüîãî ðîêó â³äïî÷èâàâ
óäîìà — ó Êðèìó. Äå ïðîâîäèëà
÷àñ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî, íå â³äîìî é äîñ³. ×è òî íà
Ñàðäèí³¿ ãîòóâàëà ïåðåâîðîò â
Óêðà¿í³, ÷è òî ó Øâåéöàð³¿ ë³êóâà-
ëà ç³ð. Òàºìíèöÿ çà ñ³ìîìà ïå÷àò-
êàìè. ²íø³ ïîë³òèêè âèÿâèëèñÿ
â³äâåðò³øèìè ³ íå ïîáîÿëèñÿ ðîç-
ïîâ³ñòè âèäàííþ, äå îãîâòóâàëèñÿ
â³ä çàïåêëèõ ïîë³òè÷íèõ áàòàë³é.
ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, á³ëüø³ñòü óñå-òàêè
â³ääàº ïåðåâàãó â³ò÷èçíÿíèì êó-
ðîðòàì. Õî÷à º ³ ò³, õòî îáëþáóâàâ
åêçîòè÷í³ êðà¿íè.

Íàéïîïóëÿðí³øèé íàïðÿìîê ñå-
ðåä â³äïî÷èâàëüíèê³â ³ç Âåðõîâíî¿
Ðàäè íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä âèáîðó
á³ëüøîñò³ ïåðåñ³÷íèõ óêðà¿íö³â. Öå
Êðèì. Ñàìå íà òåðèòîð³¿ àâòîíî-
ì³¿ íàáèðàâñÿ ñèë êîìóí³ñò Îëåê-
ñàíäð Òêà÷åíêî. Éîìó ÿê ïðåä-
ñòàâíèêîâ³ ïðîëåòàð³àòó ñàì Áîã
âåë³â â³äïî÷èâàòè ðàçîì ³ç åëåêòî-
ðàòîì. “Áóâ ó Êðèìó ³ äâà òèæí³ ó
Òðóñêàâö³. Çàâæäè â³äïî÷èâàþ ó

öèõ êðàÿõ, áî îðãàí³çì ÷óòëèâèé äî
çì³íè êë³ìàòó”,— ðîçïîâ³â â³í
“Õðåùàòèêó”. Êîìïàí³þ êîìóí³ñ-
òîâ³ ñêëàâ ãîëîâíèé ïðîìèñëîâåöü
³ ï³äïðèºìåöü êðà¿íè, ãîëîâà
ÓÑÏÏ Àíàòîë³é Ê³íàõ. Â³í òàêîæ
â³äïî÷èâ ó Êðèìó. “Ìàâ ìîæëè-
â³ñòü â³ääàòè çàáîðãîâàíå ìî¿é ìî-
ëîäø³é äîíüö³ Ñîô³éö³. Öå òîé
êîâòî÷îê êèñíþ, çà ÿêèì ìîæíà
ïðàöþâàòè òåïåð, ïî÷óâàòèñÿ óïåâ-
íåíèì. Ç’ÿâèâñÿ òîé îïòèì³çì,
ÿêèé íàì äóæå âàæëèâèé, îñîáëè-
âî, êîëè éäåòüñÿ ïðî äóæå ñêëàä-
íó ïîòî÷íó ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ”,—
ðîçïîâ³â äåïóòàò, çàçíà÷èâøè, ùî
â³äïóñòêîþ ö³ëêîì çàäîâîëåíèé,
àäæå â³äïî÷èâàâ óñ³ºþ ðîäèíîþ,
ùî áóâàëî íå÷àñòî îñòàíí³ìè ðî-
êàìè.

À îñü â³äïî÷èíîê äåïóòàòà â³ä
ÍÓ—ÍÑ Âëàäèñëàâà Êàñüê³âà áóâ
çíà÷íî åêçîòè÷í³øèì. “Õðåùàòè-
êó” â³í ðîçïîâ³â, ùî ï³ä ÷àñ ïàð-
ëàìåíòñüêèõ êàí³êóë ïîáóâàâ ó Ïå-
ðó, äå ï³äêîðþâàâ êðèæàí³ ãîðè.
Äîïîìàãàâ éîìó â ïîäîðîæ³ ì³ö-
íèé îðãàí³çì. “ß â äèòèíñòâ³ çàé-
ìàâñÿ òóðèçìîì”,— ïèøàºòüñÿ íà-
ðîäíèé îáðàíåöü. Äî ñëîâà, òàê ñà-
ìî â ïåðóàíñüêèõ ãîðàõ ïðîâ³â â³ä-
ïóñòêó ³ éîãî êîëåãà ïî ôðàêö³¿
Þð³é Êîñòåíêî. Ïðè÷îìó â ö³é

êðà¿í³ â³í íå íîâà÷îê, àäæå ¿çäèòü
ó òóòåøí³ ãîðè íå âïåðøå. “Ò³ëü-
êè òàì ÿ ïî÷óâàþñÿ ëþäèíîþ”,—
íàãîëîñèâ äåïóòàò, ÿêèé º ìàéñ-
òðîì ñïîðòó ç àëüï³í³çìó.

Íà æàëü, òàê íàñè÷åíî âäàëîñÿ
â³äïî÷èòè íå âñ³ì. Íàáàãàòî ìåí-
øå âðàæåíü ïðèâåçëà ç â³äïî÷èí-
êó äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ãàí-
íà Ãåðìàí. Âîíà öüîãîð³÷ â³äïî-
÷èâàëà ëèøå 5 äí³â. Áóëà â Òóðå÷-
÷èí³ ç îíóêîì ³ “âæå íàâ³òü âñòèã-
ëà çàáóòè, äå ³ ÿê”.

Äåïóòàòà ³ “çà ñóì³ñíèöòâîì” â³-
äîìîãî àêîðäåîí³ñòà ßíà Òàáà÷íè-
êà åêçîòèêîþ ³ çàêîðäîíîì íå çäè-
âóºø. “Öüîãî ðîêó ä³òè â³äïî÷èâà-
ëè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, ïîò³ì
ïî¿õàëè â Êðèì, äî Ñóäàêà — âî-
íè âæå áàãàòî ðîê³â òàì â³äïî÷è-
âàþòü. ß òàêîæ ïðè¿æäæàâ òóäè
áóêâàëüíî íà òðè äí³, àáè ïîáóòè
ç ä³òüìè. À çàãàëîì ÿ íå ¿æäæó, íå
ëþáëþ öüîãî. Îñîáëèâî ïî¿çäîê
äëÿ ï³àðó. Ñâîãî ÷àñó îá’¿çäèâ óâåñü
ñâ³ò, çîêðåìà ³ íàéêðàù³ êóðîðòè,
òîìó öå ìåíå òóðáóº íàéìåíøå”,—
ðîçïîâ³â ïàí Òàáà÷íèê.

Åêñ-ì³í³ñòð îáîðîíè Àíàòîë³é
Ãðèöåíêî íèí³øíüîãî ðîêó ïðî-
ì³íÿâ Êðèì íà Õîðâàò³þ, ïðî ùî
íå øêîäóº. “ß çàâæäè â³äïî÷èâàâ
ó Êðèìó, à öüîãî ë³òà ìè ç ðîäè-
íîþ ïî¿õàëè íà òðè òèæí³ äî Õîð-
âàò³¿. Êîøòóâàëî öå íå äîðîæ÷å.
Ìîðå ÷óäîâå, òåïëå, ³íøå ñåðåäî-
âèùå. Ïîãîäà áóëà íîðìàëüíîþ. ß
íå îáèðàâ öüîãî ì³ñöÿ, àáè çà-
õîâàòèñÿ òàì, äå íàñ íå âï³çíà-
âàòèìóòü. Äðóæèíà çàïðîïîíó-
âàëà, ³ ÿ ïîãîäèâñÿ. Äî òîãî æ ìè
í³êîëè òàì íå áóëè. Áàãàòî õòî
ðîçïîâ³äàâ ïðî ÷óäîâèé â³äïî÷è-
íîê ó ö³é êðà¿í³. ß â òîìó ïåðå-
êîíàâñÿ”,— ñêàçàâ äåïóòàò. Òàê
ñàìî ó Õîðâàò³¿ â³äïî÷èâàâ ³ áþ-
ò³âåöü Àíäð³é Øê³ëü òà “áàãàòî-
ðàçîâèé” ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð
Ñâÿòîñëàâ Ï³ñêóí.

Ñåðã³é Ñîáîëºâ ³ç ÁÞÒ óñòèã
ïîáóâàòè áàãàòî äå, òà êàæå, ùî íà
Áàòüê³âùèí³ éîìó ñïîäîáàëîñÿ
íàéá³ëüøå. “Áóâ ó òðüîõ ì³ñöÿõ,
àëå ïî-ñïðàâæíüîìó â³äïî÷èâ ó
Áåðäÿíñüêó. Òàì, ùî íàçèâàºòüñÿ,
â³äâ³â äóøó. Ëèøå ÷îòèðè äí³, àëå
òî áóëà ñïðàâæíÿ êàçêà. ¯çäèâ òó-
äè íà ê³íîôåñòèâàëü, òà âèð³øèâ
çàëèøèòèñÿ ùå íà ê³ëüêà äí³â, îñ-
ê³ëüêè ë³òî, îäíàê, óæå ìèíàëî. ß
çàäîâîëåíèé”, — ðîçïîâ³â â³í
“Õðåùàòèêó”.

Óð³çíîìàí³òíèòè âëàñíèé â³äïî-
÷èíîê âèð³øèâ ÷ëåí ÍÓ—ÍÑ Âî-
ëîäèìèð Àð’ºâ. Äåñÿòü äí³â â³í
ïðîâ³â íà Êðèò³ é äâà äí³ â Êàð-
ïàòàõ. “Çàãàëîì ÿ ìàëî â³äïî÷è-
âàþ. Â ìåíå ïðîòÿãîì ðîêó âèïà-
äàº íà â³äïî÷èíîê ùîíàéá³ëüøå
äâà òèæí³. Ðåøòó ÷àñó çàéíÿòèé
àáî äåïóòàòñüêèìè ñïðàâàìè, àáî
æóðíàë³ñòñüêèìè. Â³äïî÷èíîê íà
Êðèò³ íà âñþ ðîäèíó îá³éøîâñÿ ó
ï’ÿòü òèñÿ÷ äîëàð³â. Ó Êàðïàòàõ
â³äïî÷èâàâ ó ãîòåë³ “Âåæà âåäìå-
æà” á³ëÿ Ñëàâñüêà — ðîçê³øíå ì³ñ-
öå â³äïî÷èíêó. Äëÿ ë³òíüîãî â³äïî-
÷èíêó — ³äåàëüíå”, — ïîä³ëèâñÿ ç
“Õðåùàòèêîì” ïàí Àð’ºâ.

Íàøîóêðà¿íåöü Âîëîäèìèð
Â’ÿç³âñüêèé ïîºäíàâ êîðèñíå ç
ïðèºìíèì. Ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó â
Êðèìó ïðîâ³â àã³òàö³þ çà âñòóï
Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ. “Òðîõè êîñî
äèâèëèñÿ íà ìàéêó, â ÿê³é ÿ õîäèâ,

áî íà í³é áóëî íàïèñàíî “ÍÀÒÎ —
ÒÀÊ”, àëå áà÷ó, ùî ï³ñëÿ ïîä³é ó
Ãðóç³¿ öå ñòàëî íàéàêòóàëüí³øîþ
òåìîþ äëÿ Óêðà¿íè. Ðîäîì ÿ ³ç
Ëüâ³âùèíè, àëå äî Êðèìó ìàþ ïî-
÷óòòÿ. Îñîáëèâî òåïåð”,— ç³çíàâ-
ñÿ â³í.

Çíàéøëèñÿ ñåðåä íàðîäíèõ îá-
ðàíö³â ³ ò³, õòî ïåðåä óñ³ìà êóðîð-
òàìè â³ääàâ ïåðåâàãó áàòüê³âñüêèì
ì³ñöÿì. Äåïóòàò â³ä ÁÞÒ Âîëîäè-
ìèð Ô³ëåíêî ðîçïîâ³â, ùî â³äïî-
÷èâàâ ó ð³äíîìó ñåë³ Øåëóäê³âêà
íà Çì³¿âùèí³ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñ-
ò³. “×àñîì ¿æäæó â Êðèì ÷è â Êàð-
ïàòè, àëå òðàäèö³éíî â³äïî÷èâàþ â
ð³äíîìó ñåë³”, — ðîçïîâ³â áþò³-
âåöü. Ïðîòå âèçíàâ, ùî â³äïî÷èíîê
íà áàòüê³âùèí³ äåùî ïñóº çàãàëü-
íîäåðæàâíà â³äîì³ñòü. “Çâ³ñíî, òàì
ìåíå âï³çíàþòü, àëå öüîìó íåìàº
ðàäè”,— ïî-ô³ëîñîôñüêè ñòàâèòü-
ñÿ äî âëàñíî¿ ñëàâè ñåðåä çåìëÿê³â
íàðîäíèé äåïóòàò.

Çàãàëîì, íåçâàæàþ÷è íà òå, äå
â³äïî÷èâàëè ïîë³òèêè — â Óêðà¿í³
÷è çà êîðäîíîì, âëàñíèì âèáîðîì
âîíè ëèøèëèñÿ çàäîâîëåí³. Çðåø-
òîþ äåïóòàòñüêèé çàðîá³òîê äàº
çìîãó â³ä÷óâàòè ñåáå ëþäèíîþ ³ â
Ïåðó, ³ â Áåðäÿíñüêó. Íàòîì³ñòü ò³
íàðîäí³ îáðàíö³, õòî öüîãî ðîêó
â³äïî÷èòè íå âñòèã, óæå ìàþòü
ïðèâ³ä ïîøêîäóâàòè. Ïîë³òè÷íà
îñ³íü òà çèìà îá³öÿþòü áóòè íàä-
çâè÷àéíî áóðõëèâèìè

Головне правління охорони здоров’я м. Києва
та оле тив Київсь о о місь о о шпиталю інвалідів

Вели ої Вітчизняної війни висловлюють щире співч ття рідним
та близь им з привод смерті Голови иївсь ої ор анізації інвалідів

війни та Збройних сил У раїни УДОВЕНКА Володимира Івановича.
Світла пам’ять про Володимира Івановича Удовен а залишиться

в серцях ожно о працівни а шпиталю.

ОГОЛОШЕННЯ

Дніпровсь а районна м. Києві рада повідомляє, що 16 вересня 2008 ро
о 10:00 за адресою: б-р Праці, 1/1 (зал засідань) відб деться пленарне
засідання XVII сесії Дніпровсь ої районної м. Києві ради V с ли ання.
А редитація представни ів ЗМІ до 15 вересня за тел. 575-30-94

ПОВІДОМЛЕННЯ
Печерсь а районна місті Києві рада повідомляє, що чер ова

сьома сесія районної ради починає свою робот 16 вересня
2008 ро о 16.00 приміщенні районної ради за адресою:
в л. С ворова, 15.

Êðèì òà Õîðâàò³ÿ — íàéóëþáëåí³ø³ ì³ñöÿ 
â³äïî÷èíêó óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ 
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

На почат б рхливо о політично о сезон "Хрещати "
вирішив поці авитися, я відпочили ті, хто вестиме
раїнсь ий політичний орабель різь шторми чер о-

вої владної ризи. Я з'яс валося, більшість із них
провели час, відведений на відпочино , із ористю —
поновили сили та назбирали нових вражень. Причом
знайшлося на диво ба ато тих, хто вболівав за долю
Бать івщини саме на вітчизняних рортах. Хоча й лю-
бителів е зоти и серед політи ів та ож чимало.

Деп тат Юрій Костен о полюбляє е стремальний відпочино
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

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

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

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

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

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

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

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

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

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

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

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

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

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

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

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

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

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

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

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

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

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

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

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

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

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

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

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

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

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

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

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

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

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

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

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

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

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

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

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

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1

Вакансії в ЖЕКах м. Києва

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Àíäð³é ÕÎÐÎØÓÍ: “Ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè:
äîêè âè íå âèéøëè ç ³íâåñòèö³éíîãî
ôîíäó — âè íå îòðèìàëè ïðèáóòêó
òà íå çàçíàëè çáèòê³â”
Äèðåêòîð êè¿âñüêîãî ô³íàíñîâîãî öåíòðó Tiger ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” 
ïðî îñîáëèâîñò³ ðîáîòè â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â
Через висо інфляцію в
раїні пропозиції інвести-
ційних фондів стають де-
далі привабливішими для
ромадян, адже обіцяють
висо ий рівень приб т .
Втім, на рин фінансових
посл донедавна працю-
вали омпанії, замас ова-
ні під інвестфонди, я і ді-
яли за схемами фінансо-
вих пірамід 1990-х. Про
те, я омин ти фінансове
шахрайство, "Хрещати "
розповів дире тор одно о
зі столичних фінансових
центрів.

— Íàðàç³ ³íâåñòèö³éíèé ôîíä
Tiger ðîçãîðíóâ øèðîêó ðåêëàìíó
êàìïàí³þ ó ÇÌ². Â ÷îìó ð³çíèöÿ
ì³æ öèì ôîíäîì òà ñóìíîçâ³ñíèìè
ô³íàíñîâèìè ï³ðàì³äàìè 1990-õ íà
êøòàëò ñêàíäàëüíî¿ “ÌÌÌ”?

— Ðîçãëÿíåìî ïîíÿòòÿ îêðåìî.
“ÌÌÌ” òàê ñàìî, ÿê ³ áóäü-ÿêà
³íøà ô³íàíñîâà ï³ðàì³äà, áóëî çà-
ðåºñòðîâàíî ÿê çâè÷àéíå òîâàðè-
ñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ ³ç øèðîêèì ñïåêòðîì ìîæëè-
âîñòåé ùîäî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. ßñ-
íà ð³÷, ó äåâ’ÿíîñò³ ðîêè, êîðèñ-
òóþ÷èñü íåäîñêîíàë³ñòþ çàêîíî-
äàâñòâà, âîíè ìîãëè áðàòè ãðîø³
ó íàñåëåííÿ (ñõåì ³ñíóº áàãàòî,
äåÿê³ çàñòîñîâóþòü ³ íèí³, íàïðè-
êëàä, äîãîâ³ð íà äîáðîâ³ëüíå ïî-
æåðòâóâàííÿ àáî îòðèìàííÿ ãðî-
øåé ó áîðã ç ïîâåðíåííÿì ñóìè
é â³äñîòê³â) ³ í³ ïåðåä êèì íå çâ³-
òóâàòè çà âçÿò³ ñóìè, îêð³ì çâè-
÷àéíî¿ ïîäàòêîâî¿, ó ÿêî¿ íå âè-
íèêàëî ïðåòåíç³é, àäæå ÿêðàç ó
áàíàëüí³é ïîäàòêîâ³é çâ³òíîñò³
âñå áóëî äîáðå. Ïðàâîîõîðîíí³
îðãàíè òàêîæ íå ìîãëè í³÷îãî

çðîáèòè, áî çîâí³ âñå áóëî ïðèñ-
òîéíî. Íåìàº ñêàðã — íåìàº ïðè-
âîäó ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêè, ³ âçà-
ãàë³, îñîáëèâ³ñòþ áóäü-ÿêî¿ ô³-
íàíñîâî¿ ï³ðàì³äè º òå, ùî, ïîêè
âîíà íå çðóéíóâàëàñÿ, âñå äóæå ³
äóæå ïðèñòîéíî. Îòæå, ãîëîâíîþ
ïðîáëåìîþ âñ³õ âêëàäíèê³â ï³ðà-
ì³ä º îäíå — áåçêîíòðîëüí³ñòü çà
çàëó÷åíèìè êîøòàìè ç áîêó
óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â. Íàïðè-
ê³íö³ 1990-õ íà ïî÷àòêó 2000-õ

ïîñòóïîâî Óêðà¿íà, ÿê ³ Ðîñ³ÿ,
ïðèâåëè ñâîº çàêîíîäàâñòâî ó
â³äïîâ³äí³ñòü äî ðåàë³é. Òåïåð
áóäü-ÿêà êîìïàí³ÿ, ùî çàëó÷àº
ãðîø³ íàñåëåííÿ, çîáîâ’ÿçàíà îò-
ðèìàòè â³äïîâ³äíó ë³öåíç³þ, à òî-
ìó ¿¿ êîíòðîëþº â³äïîâ³äíèé îð-
ãàí. Íàïðèêëàä, ó áàíê³â, ó ñòðà-
õîâèõ êîìïàí³é, êðåäèòíèõ ñî-
þç³â, êåð³âíèõ êîìïàí³é — öå
ìîæóòü áóòè ÍÁÓ, Äåðæô³íïîñ-
ëóã àáî Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³í-

íèõ ïàïåð³â ³ ôîíäîâîãî ðèíêó
(ÄÊÖÏÔÐ). Òîæ, àáè çðîçóì³òè,
ï³ðàì³äà ïåðåä âàìè ÷è ïîðÿäíèé
ãðàâåöü ðèíêó, ñë³ä ïðîñòî çàïè-
òàòè ó íèõ ë³öåíç³þ. ßêùî ¿¿ íå-
ìàº, öå ïåðøèé äçâ³íîê.

Íèí³ ³íâåñòèö³éí³ ôîíäè º
íàéá³ëüø ï³äêîíòðîëüíèì ³ çàðå-
ãóëüîâàíèì ó÷àñíèêîì ðèíêó ô³-
íàíñîâèõ ïîñëóã.

— ×è çàõèùåí³ ³íâåñòîðè âàøî-
ãî ôîíäó â³ä ìîæëèâèõ îáâàë³â íà
ôîíäîâèõ ðèíêàõ ³ ÷è ³ñíóþòü ðè-
çèêè âòðàòè âíåñê³â ó Òiger, ÿê ³ â
³íøèõ ³íâåñòôîíäàõ?

— ²íâåñòîðè ôîíäó çàñòðàõîâà-
í³ â³ä ìîæëèâèõ êîëèâàíü ôîí-
äîâîãî ðèíêó çàâäÿêè äèâåðñèô³-
êàö³¿ àêòèâ³â ôîíäó. Ïî-ïåðøå,
çàëåæíî â³ä âèäó ôîíäó éîãî àê-
òèâè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íà ³íñòðó-
ìåíòè ç ô³êñîâàíîþ ïðèáóòêîâ³ñ-
òþ (îáë³ãàö³¿, áàíê³âñüê³ äåïîçè-
òè) ³ íåô³êñîâàíîþ (àêö³¿ óêðà¿í-
ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ). Ïî-äðóãå,
ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíîãî çáàëàí-
ñîâàíîãî ïîðòôåëÿ º ãîëîâíèì
çàâäàííÿì êåð³âíèê³â ôîíäó. Ó
ðàç³ êîðåêö³¿ íà ôîíäîâîìó ðèí-
êó ¿õíüîþ ìåòîþ º çíàéòè àêö³¿
òàêèõ åì³òåíò³â, ÿê³ àáî éäóòü
“ïðîòè ðèíêó” ³ ðîñòóòü, àáî çíè-
æóþòü ñâîþ âàðò³ñòü çíà÷íî ïî-
â³ëüí³øå, í³æ ³íø³. Ç îãëÿäó íà
ñòðóêòóðè àêòèâ³â ôîíä³â ï³ä
óïðàâë³ííÿì êîìïàí³¿ Tiger Asset
Management ðèçèêó ïîâíî¿ âòðà-
òè âêëàäåíèõ çàñîá³â íåìàº.
Ìîæëèâî ëèøå, ùî íà ïåâíèõ ³í-
òåðâàëàõ ³íâåñòóâàííÿ ñïîñòåð³-
ãàòèìåòüñÿ çíèæåííÿ âàðòîñò³
ñåðòèô³êàòó. Ïîòð³áíî ïàì’ÿòà-
òè: äîêè âè íå âèéøëè ç ³íâåñ-
òèö³éíîãî ôîíäó — âè íå îòðè-
ìàëè ïðèáóòêó òà íå çàçíàëè
çáèòê³â.

— Íà ÷îìó çàðîáëÿº ãðîø³ Tiger
äëÿ ñâî¿õ ³íâåñòîð³â?

— Øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ ¿õí³õ
ãðîøåé ó ð³çíèõ ô³íàíñîâèõ
³íñòðóìåíòàõ. Îñíîâíó ïðèáóò-
êîâ³ñòü ïðèíîñèòü ôîíäîâèé ðè-
íîê. ²íâåñòóþ÷è êîøòè â àêö³¿
íåäîîö³íåíèõ ï³äïðèºìñòâ, à òà-
êîæ ï³äïðèºìñòâ ³ç âåëèêèì ïî-
òåíö³éíèì çðîñòàííÿì, ôàõ³âö³
êîìïàí³¿ äîïîìàãàþòü ³íâåñòî-
ðàì îòðèìàòè ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâèé ïðèáóòîê â³ä òàêèõ ³íâåñ-
òèö³é.

— ßê³ ïðîãíîçè ðîçâèòêó öüîãî
ñåãìåíòó ô³íàíñîâîãî ðèíêó? ×è
çáåð³ãàòèìåòüñÿ äèíàì³êà çðîñòàí-
íÿ âíåñê³â â ³íâåñòèö³éí³ ôîíäè ³
äàë³?

— Ó Ðîñ³¿ ³íâåñòèö³éí³ ôîíäè
ç’ÿâèëèñÿ íà ê³ëüêà ðîê³â ðàí³-
øå, í³æ â Óêðà¿í³. Çàãàëüíà êà-
ï³òàë³çàö³ÿ ÷èñòèõ àêòèâ³â ³íâåñ-
òèö³éíèõ ôîíä³â íàáëèæàºòüñÿ
äî $4 ìëðä. Íà íàøó äóìêó, â
Óêðà¿í³ ò³ëüêè ñòâîðþºòüñÿ ë³ê-
â³äíèé ³ â³äêðèòèé ôîíäîâèé ðè-
íîê. Áåçïåðå÷íî, ïîòð³áíî ùå
áàãàòî äîïðàöþâàòè íà çàêîíî-
äàâ÷îìó ð³âí³ â ãàëóç³ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ðèíêó. Áåçïåðå÷íî, íå
â³äêèäàþ÷è ï³äòðèìêè íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³, îñíîâí³ çóñèëëÿ
êîìïàí³¿, ùî óïðàâëÿþòü àêòè-
âàìè, ïîâèíí³ ñêîíöåíòðóâàòè-
ñÿ íà çàëó÷åíí³ äî ïðîöåñó ³í-
âåñòóâàííÿ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí.
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè ôîíä³â îñòàí-
í³õ ðîê³â äàþòü çìîãó çàö³êàâ-
ëþâàòè âñå á³ëüøå êîëî ³íâåñòî-
ð³â. Ìè ââàæàºìî, ùî äèíàì³êà
çðîñòàííÿ âíåñê³â ïîñò³éíî
çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ. Àäæå, ÿêùî
êîæåí äðóãèé àìåðèêàíåöü º ³í-
âåñòîðîì ó ñâî¿é êðà¿í³, òî ÷îìó
êîæåí äðóãèé óêðà¿íåöü íå ìî-
æå íèì áóòè?

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ

спеціально для “Хрещати а”

Êè¿â íàïóâàòèìå Óêðà¿íó í³ìåöüêèì øàìïàíñüêèì
Çàâîä “Ñòîëè÷íèé” ðîçïî÷àâ âèðîáíèöòâî ìàðîê ³ãðèñòîãî í³ìåöüêî¿ êîìïàí³¿ Henkell&Soehnlein

ÊÇØÂ ìàº íàì³ð ðîçïî÷àòè
âèðîáíèöòâî ³ãðèñòèõ âèí ï³ä
ÒÌ Henkell Trocken, Furst von
Metternich é Sohnlein Brillant. Óñ³
çàçíà÷åí³ áðåíäè âæå â³äîì³ íà
ñâ³òîâîìó ðèíêó ³ãðèñòèõ âèí,
àäæå ¿õ âèðîáëÿº òà ïðîñóâàº íà
ðèíêàõ ªâðîïè êîìïàí³ÿ
Henkell&Sohnlein Sektkellereien.

Ð³ê òîìó êîìïàí³ÿ ïî÷àëà àêóìó-
ëþâàòè óêðà¿íñüêèé ÊÇØÂ, ïðè-
äáàâøè 51% àêö³é çàâîäó, íà ñüî-
ãîäí³ ¿é íàëåæèòü 76% àêö³é Êè-
¿âñüêîãî çàâîäó øàìïàíñüêèõ âèí
“Ñòîëè÷íèé”.

Êåð³âíèöòâî ÊÇØÂ ïðîãíîçóº,
ùî íîâ³ âèäè ñòàíóòü ïîïóëÿð-
íèìè ñåðåä ñïîæèâà÷³â íà óêðà-

¿íñüêîìó ðèíêó ³ãðèñòèõ âèí.
Â³äì³ííèì â³ä ³íøèõ ñòàíå âè-
ïóñê áåçàëêîãîëüíîãî øàìïàí-
ñüêîãî Sohnlein Brillant alkohol-
frei, òåõíîëîã³ÿ âèðîáíèöòâà ÿêî-
ãî äàº çìîãó çíèçèòè âì³ñò ñïèð-
òó äî 0,5 ãðàäóñà. Äî òîãî æ, ó
÷åðâí³ íèí³øíüîãî ðîêó Êè¿â-
ñüêèé çàâîä øàìïàíñüêèõ âèí çà-
ÿâèâ ïðî íàì³ð ðîçïî÷àòè âèðîá-
íèöòâî ³ãðèñòîãî âèíà çà òåõíî-
ëîã³ºþ òåïëîãî ðîçëèâó, ÿêó çà-
ñòîñîâóþòü ó Í³ìå÷÷èí³, Àâñòð³¿
òà Ôðàíö³¿. Çà ñëîâàìè ãîëîâíî-
ãî ³íæåíåðà ÊÇØÂ Âàëåíòèíà
Ëåíç³îíà, òàêà òåõíîëîã³ÿ äîçâî-
ëÿº ì³í³ì³çóâàòè çàòðàòè íà åíåð-
ãîíîñ³¿ ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà, à ¿¿
çàñòîñóâàííÿ º îäíèì ³ç ïîêàç-
íèê³â êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³
ï³äïðèºìñòâà íà çîâí³øíüîìó
ðèíêó.

Äèðåêòîð ç ìàðêåòèíãó Àðòå-
ì³âñüêîãî çàâîäó øàìïàíñüêèõ
âèí ªâãåí³ÿ Ñòàäíèê ïåðåêîíà-

íà, ùî íîâèì ìàðêàì äîâåäåòü-
ñÿ áîðîòèñÿ çà ñïîæèâà÷à ç ïî-
ïóëÿðíèìè óêðà¿íñüêèìè “êëà-
ñèêàìè” çà äîïîìîãîþ ö³íîâî¿
ïîë³òèêè, àáî æ “³ìåíèòèìè ³íî-
çåìöÿìè”, òàêèìè ÿê Martini Asti,
Asti Mondoro, Piper Heidsiech,
Ruinart, Veuve Clicquot,
Moet&Chandon çà äîïîìîãîþ
äîâãîòåðì³íîâî¿ òà çàòðàòíî¿ ìàð-
êåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿. “Â îáîõ âè-
ïàäêàõ çíàäîáèòüñÿ áàãàòî ÷àñó
äëÿ çàâîþâàííÿ âàãîìî¿ äîë³ ðèí-
êó”,— êàæå âîíà.

Ïðè öüîìó ïîïèò íà ³ãðèñò³ âè-
íà íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó çðîñòàº.
Ïðî öå ãîâîðèòü ³ òîé ôàêò, ùî
çà 7 ì³ñÿö³â 2008 ðîêó Àðòåì³â-
ñüêèé çàâîä øàìïàíñüêèõ âèí
çá³ëüøèâ îáñÿãè âèðîáíèöòâà
øàìïàíñüêîãî íà 11,9%, à “Êðèì-
ñüêèé âèííèé ä³ì” (ÒÌ Orean-
da) — íà 17%. Âðàõîâóþ÷è, ùî
çàâîä “Êîêòåáåëü” â³äêëàâ ââåäåí-
íÿ íîâîãî öåõó øàìïàí³çàö³¿ íà
íàñòóïíèé ð³ê, ³íø³ âèðîáíèêè
ðîçä³ëÿòü äîëþ ðèíêó, ÿêó ìàâ ïî-
ñ³ñòè “Êîêòåáåëü”, ì³æ ñîáîþ

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий завод шампансь их вин "Столичний" (КЗШВ)
днями вип стить перші пляш и шампансь о о, я е досі
не б ло представлено на раїнсь ом рин . Увійшов-
ши до с лад р пи Henkell&Soehnlein завод "Столич-
ний", я і анонс вав, вироблятиме і ристе під німець-
ими мар ами Henkell Trocken, Furst von Metternich та
Sohnlein Brillant. Учасни и рин про ноз ють, що нові
мар и потреб ватим ть значних інвестицій прос ван-
ня та заці авлять по пців лише на першом етапі ви-
ход на рино .

Øàìïàíñüêå íà ñâÿòêîâîìó ñòîë³ ìàº áóòè:
1. Crystal Louis Roederer, Франція
2. “Франц зь ий б львар” напівсолод е червоне, ОЗШВ
3. “Князь Голіцин” напівс хе, Новий світ
4. Артемівсь е “Брют”, АЗШВ
5. “Советс ое” напівсолод е, КЗШВ
Дані рейтин не є рез льтатом на ових досліджень.

РРЕЕЙЙТТИИННГГ  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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хрещатик

Про внесення змін до пункту 72 рішення 
Київської міської ради від 12.02.2004
№ 59/1269 “Про надання і вилучення 

земельних ділянок та припинення права 
користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1353/4186 від 29 листопада 2008 року

Враховуючи лист�звернення акціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд” та доручен�
ня заступника міського голови — секретаря Київради від 01.02.2007 № 3258, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 72 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004
¹ 59/1269 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, à ñàìå:

— ñëîâà òà öèôðè “... äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî áóäèíêó íà 234 êâàðòèðè ³ ï³ä-
çåìíîãî ïàðê³íãó íà 234 ìàøèíîì³ñöÿ...”
çàì³íèòè ñëîâàìè “... äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè íåæèòëî-
âèìè ïðèì³ùåííÿìè...”.

2. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”:

2.1. 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 âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 26.08.2004 ¹ 66-6-00183

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.10.2006 ¹ 233/290
“Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÍ²-
ÂÅÐÑÀË-Â” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
ïðîñï. Íàóêè, 208 (áóä³âåëüíà àäðåñà) ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå: ó ïóíêò³ 3
ñëîâî òà öèôðó “1 ð³ê” çàì³íèòè ñëîâîì
òà öèôðîþ “5 ðîê³â”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÓÍ²ÂÅÐÑÀË-Â” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîð³â îðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 29.12.2006 ¹ 79-
6-00468 òà â³ä 29.12.2006 ¹ 79-6-00469.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київради від 26.04.07 № 452/1113 

“Про затвердження Програми 
“Будівництво дитячих 

та спортивних майданчиків 
у м. Києві на 2007 рік”

Рішення Київської міської ради № 1311/4144 від 29 листопада 2007 року

З метою забезпечення належних умов для фізичного розвитку дітей, створення умов для занять фізич�
ною культурою населенню за місцем проживання та в місцях масового відпочинку та на виконання депу�
татського запиту депутата Київради V скликання Дейнеги В. П., направленого Київському міському голові
згідно з рішенням Київради від 26.04.07 № 438/1099 “Про направлення депутатських запитів Київському
міському голові та посадовим особам виконавчого органу Київради”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 31.10.2006 № 233/290 

“Про передачу земельних ділянок товариству
з обмеженою відповідальністю 

“УНІВЕРСАЛ=В” для будівництва житлового
будинку з вбудовано=прибудованими 

приміщеннями та підземним паркінгом 
на просп. Науки, 208 (будівельна адреса) 

у Голосіївському районі”
Рішення Київської міської ради № 1362/4195 від 29 листопада 2007 року

Враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “УНІВЕРСАЛ�В” від 12.09.2007
№ 80/09, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 452/1113 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè
“Áóä³âíèöòâî ñó÷àñíèõ ³ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ó ì. Êèºâ³ íà 2007 ð³ê”
çì³íè òà äîïîâíåííÿ ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 1311/4144 від 29 листопада 2007 року

Зміни і доповнення, що вносяться до рішення Київради 
від 26.04.07 № 451/1113 “Про затвердження Програми “Будівництво

сучасних дитячих і спортивних майданчиків у м. Києві на 2007 рік”
1. Ïîçèö³¿ “10” òà “Âñüîãî” òàáëèö³ ó ÷àñòèí³ ² “Ïàñïîðò Ïðîãðàìè” äîäàòêà äî ð³-

øåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

№ п/п Район Дитячі майданчи и Спортивні майданчи и

Кіль ість, один. О р і є н т о в н а
в а р т і с т ь ,
тис. рн.

Кіль ість, один. О р і є н т о в н а
в а р т і с т ь ,
тис. рн.

10 Шевчен івсь ий 30 900,0 10 300,0

Всьо о: 284 8520 94 2820

2. Ó ðîçä³ë³ “Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí” ÷àñòèíè 5 “Çàõîäè ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè “Áó-
ä³âíèöòâî ñó÷àñíèõ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2007 ð³ê” äî-
äàòêà äî ð³øåííÿ ïîçèö³¿ N¹ 1, 2, 4 ï³äðîçä³ëó “Äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè”, ïîçèö³¿ N¹ 1,
6 ï³äðîçä³ëó “Ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè” — âèêëþ÷èòè.

3. Äîïîâíèòè ï³äðîçä³ë “Äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè” ðîçä³ëó “Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí” ÷àñ-
òèíè 5 “Çàõîäè ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè “Áóä³âíèöòâî ñó÷àñíèõ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2007 ð³ê” äîäàòêà äî ð³øåííÿ ïîçèö³ÿìè N¹ 31, 32, 33 òà-
êîãî çì³ñòó:

№ п/п Адреса майданчи а Орієнтована вартість,
тис. рн.

Ви онавці

Шевчен івсь ий район

Дитячі майданчи и

31. В л. Л `янівсь а, 27 30,0 РДА

32. Пров ло Деле атсь ий,
2/18

30,0 РДА

33. Площа Львівсь а, 4-а 30,0 РДА

4. Äîïîâíèòè ï³äðîçä³ë “Ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè” ðîçä³ëó “Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí” ÷àñ-
òèíè 5 “Çàõîäè ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè “Áóä³âíèöòâî ñó÷àñíèõ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2007 ð³ê” äîäàòêà äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ ¹ 11 òàêîãî çì³ñòó:

№ п/п Адреса майданчи а Орієнтовна вартість
тис. рн.

Ви онавці

Шевчен івсь ий район

Спортивні майданчи и

11 В л. Л `янівсь а, 21 30,0 РДА

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

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові 

та посадовим особам 
виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 1368/4201 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
06.12.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿ-
çàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðà-
ä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò
³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïî-
âèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Додаток 1 до рішення Київради № 1368/4201 від 6 грудня 2007 року

Депутатські запити 
до Київського міського голови, 

внесені депутатами Київради та підтримані 
на пленарному засіданні Київради 06.12.07

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Березен о Сер ій Іванович -
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Про створення цільової про рами розвит велосипедно о
транспорт місті Києві

2. Березен о Сер ій Іванович -
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Про створення робочої р пи щодо вивчення фа тів від рито о
продаж нар отичних, психотропних речовин та їх с ладових

3. Бри инець Оле сандр Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про звернення товариства бджолярів міста Києва щодо б дин
на в л. Боричів ті , 20/4 Подільсь ом районі

4. Давидов Оле сандр Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо б дівництва ба атоповерхово о житлово о б дин на в л.
Артема, 52 та 52-д Шевчен івсь ом районі

5. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо реа вання неналежним чином посадових осіб ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) на деп татсь ий запит від 31.10.07 №29/253-152 та
вимо и повторно о роз ляд деп татсь о о запит

6. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо вирішення вартирно о питання сім’ї Березовсь их

7. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо створення Центр інформаційно о забезпечення та сприяння
реформі житлово- ом нальном осподарстві

8. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо виділення бюджетних оштів на забезпечення пальним
автомобіля ш оли-дитсад а першо о ст пеня "Мрія" для дітей з
вадами опорно-р хово о апарат

9. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо необхідності визначення відповідальних за онтроль за
своєчасним ви онанням звернень ромадян та деп татсь о о
орп с ерівни ами відповідних омпаній, що надають населенню
посл и сфері житлово- ом нально о осподарства

10. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо створення житлово- ом нальної інспе ції місті Києві

11. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо вирішення земельних питань садівничо о товариства
"Квітни ар"

12. Ковален о Анатолій Андрійович -
деп татсь а фра ція "Народна
партія"

Про оренд офісно о приміщення Міжнародним бла одійним
фондом "Діти Чорнобиля за виживання" на б льварі Тараса
Шевчен а

13. Ковален о Анатолій Андрійович -
деп татсь а фра ція "Народна
партія"

Про доцільність ви ористання оштів місь о о бюджет на
за півлю саджанців ермансь ої липи для озеленення столиці

14. Ковален о Анатолій Андрійович -
деп татсь а фра ція "Народна
партія"

Про термінове приз пинення вир б и дерев та ведення
б дівництва вздовж в лиці Умансь ої (пар "Першотравневий")
Солом`янсь ом районі

15. Меліхова Тетяна Іванівна -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо р йн вання інформаційних наметів КМОПП "ВО
"Бать івщина" та звільнення від займаної посади в.о. заст пни а
олови КМДА Головача В.В.

16. На м о Ві тор Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання поіменно о та пофра ційно о олос вання
пленарних засідань Київради V с ли ання, розпочинаючи з травня
2006 ро

17. Нова Наталія Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо запровадження належної житлово- ом нальної інспе ції в
місті Києві

18. Омельянен о Оле сій Анатолійович
- деп татсь а фра ція "Партія
ре іонів"

Щодо надання пояснень про непроведення містоб дівних рад та
се цій в Головном правлінні містоб д вання, архіте т ри та
дизайн місь о о середовища

19. Онопен о Петро Васильович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо ремонт середньої ш оли №226 в Оболонсь ом районі

20. Онопен о Петро Васильович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо ре онстр ції міжш ільно о стадіон середньої ш оли№226,
імназії "Оболонь" та почат ової ш оли №244 в Оболонсь ом
районі

21. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання омпенсації матеріальних збит ів членам аражно о
ооператив "По ровсь ий", отриманих в рез льтаті знесення
аражів

22. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо фінанс вання на ово-технічних робіт, що ви он ються на
замовлення Головних правлінь КМДА

23. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання земельної ділян и лі відатор ЧАЕС Поштарен
Борис Климович

24. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо заміни азової плити ромадянці Л асевич Раїсі
Оле сандрівні

25. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо збереження зеленої зони на проспе ті А адемі а Палладіна,
7 Святошинсь ом районі

26 Петрен о Володимир Іванович -
деп татсь а фра ція "Народна
партія"

Про доцільність б дівництва др о о виход зі станції "Во зальна"
Святошинсь о-Броварсь ої лінії метрополітен без в`яз и з
б дівництвом станції "Во зальна" Подільсь о-Ви рівсь ої лінії
метрополітен

27. Петь н Оле Дмитрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо передачі ВАТ "А рофірма "Теплиці У раїни" земельної
ділян и на в л. Стецен а та зміни цільово о ви ористання земель
сільсь о осподарсь о о призначення

28. Р ден о Ганна Василівна -
деп татсь а фра ція "Київсь а місь а
ор анізація Соціалістичної партії
У раїни"

Про недоп щення перенесення імназії №56 на Предславинсь ій,
30-а Печерсь ом районі

29. Сахно Юрій Петрович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо заб дови земельної ділян и на в л. Терем івсь ій, 1-3
Голосіївсь ом районі

30. Степанов Михайло Володимирович
- деп татсь а фра ція "Київсь а
місь а ор анізація Соціалістичної
партії У раїни"

Щодо б дівництва висо оповерхово о б дин на проспе ті
Правди, 80-82 Подільсь ом районі

Додаток 2 до рішення Київради № 1368/4201 від 6 грудня 2007 року

Депутатські запити 
до посадових осіб виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації), 
внесені депутатами Київради та підтримані 
на пленарному засіданні Київради 06.12.07

1 Бри инець Оле сандр Михайлович
-деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни місь о о олови - се ретарю Київради Дов ом О.С.
Щодо фінанс вання ромадсь ої приймальні деп тата Київради

2 Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія
ре іонів"

Начальни Головно о фінансово о правління ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Падалці В.М. Щодо фінанс вання б дівництва житла за ошти
бюджет міста Києва в 2007 році

3 Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Заст пни місь о о олови - се ретарю Київради Дов ом О.С.
Щодо роз ляд деп татсь их запитів деп татсь ої фра ції "Бло
Віталія Клич а Київсь ій місь ій раді

4 Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Голові Деснянсь ої районної м. Києві державної адміністрації
Захаричев Ю.Ю. (в. о. Б л а ов Ю.К.). Щодо виділення
бюджетних оштів на забезпечення пальним автомобіля ш оли-
дитсад а першо о ст пеня "Мрія" для дітей з вадами опорно-
р хово о апарат

5 Ковален о Оль а Василівна -
деп татсь а фра ція "Київсь а
місь а ор анізація Соціалістичної
партії У раїни"

Заст пни місь о о олови - се ретарю Київради Дов ом О.С.
Щодо роз ляд с ар и ромадян и Башинсь ої А.Ф.

6 Меліхова Тетяна Іванівна -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Начальни Головно о правління Міністерства вн трішніх справ
У раїни в місті Києві Кри н О.О. Щодо р йн вання інформаційних
наметів КМОПП "ВО "Бать івщина" та притя нення до римінальної
відповідальності

7 Онопен о Петро Васильович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Голові постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та
соціально-е ономічно о розвит Присяжню В.К. Щодо
ре онстр ції міжш ільно о стадіон середньої ш оли№226, імназії
"Оболонь" та почат ової ш оли №244 в Оболонсь ом районі

8 Онопен о Петро Васильович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Голові постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та
соціально-е ономічно о розвит Присяжню В.К. Щодо ремонт
середньої ш оли №226 в Оболонсь ом районі

9 Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о

Голові Святошинсь ої районної м. Києві державної адміністрації
Мазепі В.О. Щодо заміни азової плити ромадянці Л асевич Раїсі
Оле сандрівні

10 Шлапа Алла Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Начальни Головно о правління житлово о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) Сторожен B.C. Щодо проведення
ремонтних робіт теплових мереж та асфальтово о по риття біля
б дин №3 на Кільцевій дорозі

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

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 1303/4136 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
29.11.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿ-
çàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðà-
ä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò
³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïî-
âèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток 1 до рішення Київради № 1303/4136 від 29 листопада 2007 року

Депутатські запити 
до Київського міського голови, 

внесені депутатами Київради та підтримані 
на пленарному засіданні Київради 29.11.07

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Бо омолець - Шереметьєва Оль а
Вадимівна - деп татсь а р па
"Столичні реформи"

Про виділення матеріальної допомо и Тодорен о Анастасії
Оле сандрівні на проведення операції в інстит ті нейрохір р ії ім.
М.Н. Б рден а

2. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо незадовільно о стан обсл ов вання ліфтово о
осподарства столиці омпаніями-монополістами

3. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо відс тності зливової аналізації пор ч із спортивним
майданчи ом житлово о б дин №5 ЖБК "Терем и" на в л.
Крейсера "Аврора" Голосіївсь ом районі
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Заст пни місь о о олови —се ретар Київради О. Дов ий

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

Автор запит Корот ий зміст запит

4. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо поліпшення житлових мов ромадянина Тов ача
Оле сандра Васильовича за про рамою 50x50

5. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Про вжиття заходів щодо недоп щення людсь их жертв зв`яз
з р йн ванням б дин №10 на в л. Ма іївсь ій в Оболонсь ом
районі

6. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо передачі земельних діляно ромадянам для ведення
індивід ально о садівництва та припинення Київсь ою місь ою
радою непрозоро о розподіл земельних діляно і пор шення прав
ромадян при цьом

7. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо роз ляд прое тів рішень Київсь ої місь ої ради, поданих
деп татсь ою фра цією "Бло Віталія Клич а"

8. Комарниць ий Денис Сер ійович
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Щодо відселення меш анців ртожит ів на в л. Борща івсь ій,
152-а, 152-в Солом`янсь ом районі

9. Манж ра Ві тор Гри орович -
деп татсь а р па "Єдність"

Щодо надання земельної ділян и ТОВ "Доріс" для б дівництва
ба атоповерхово о б дин з підземним пар ін ом на в л.
Л `янівсь ій, 77 Шевчен івсь ом районі

10. Павловсь ий Андрій Михайлович
- деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання вартири По оєвич Зої Ми олаївні

11. Павловсь ий Андрій Михайлович
- деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо оптимізації розмір орендної плати, встановленої за
орист вання нежитловим приміщенням на в л. Б.Хмельниць о о,
51-б, літ. Б Київсь ій обласній ор анізації Товариства Червоно о
Хреста У раїни

12. Павловсь ий Андрій Михайлович
- деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про надання в оренд земельної ділян и на в л. Польовій, 49
Солом`янсь ом районі

13. Черні ов Оле сандр Михайлович
- деп татсь а фра ція "Бло
"Наша У раїна"

Щодо поновлення зелених насаджень та дитячо о майданчи а на
земельній ділянці, відведеній ТОВ "Матін а" на в л. Львівсь ій, 26
Святошинсь ом районі

14. Меліхова Тетяна Іванівна -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо поліпшення житлових мов ромадянинаШевчен а Ма сима
Ві торовича за про рамою 50x50

15. Меліхова Тетяна Іванівна -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо ремонт теплових мереж на в л. Драйзера, 9-б та просп.
Мая овсь о о,12-б

16. Добр ць ий І ор І орович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо встановлення ліхтарів зовнішньо о підсвічення в темний час
на Б дин Профспіло

17. Тищен о Ві тор Іванович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо незадовільно о стан обсл ов вання ліфтово о
осподарства столиці омпаніями-монополістами

18. Меліхова Тетяна Іванівна -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо припинення повноважень деп тата Київради С пр нен а
В`ячеслава Івановича

19. Степанов Михайло
Володимирович - деп татсь а
фра ція "Київсь а місь а
ор анізація Соціалістичної партії
У раїни"

Про спор дження автостоян и на в л. Маршала Греч а
Подільсь ом районі

20. Р ден о Ганна Василівна -
деп татсь а фра ція "Київсь а
місь а ор анізація Соціалістичної
партії У раїни"

Про мови проживання меш анців на в л. Азейбарджансь ій, 8-а
Дніпровсь ом районі

Додаток 2 до рішення Київради № 1303/4136 від 29 листопада 2007 року

Депутатські запити 
до посадових осіб виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації), які внесені депутатами Київради 
та підтримані  на пленарному засіданні Київради 29.11.07

1 Гріню Ві тор Ростиславович -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Начальни Головно о правління житлово о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) Сторожен B.C. Щодо проведення
ремонтних робіт вартирі №14 на в л. Деп татсь ій, 9
Святошинсь ом районі

2 Шлапа Алла Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Начальни Головно о правління житлово о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) Сторожен B.C. Щодо проведення
ремонт теплових мереж та асфальтово о по риття біля б дин
на Кільцевій дорозі, № 7/9

3 Шлапа Алла Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Начальни Головно о правління житлово о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) Сторожен B.C. Щодо проведення
апітально о ремонт дах б дин № 19 на в л. І.Крамсь о о
Святошинсь ом районі

Про передачу земельної ділянки та продаж
цієї земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю “АРМ=ІНВЕСТ”
для експлуатації та обслуговування 

лабораторно=виробничого корпусу на вул.
Полковника Шутова, 9=а у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1347/4180 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу Укра�
їни та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку
продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ñüêîìó àðìàòóðíî-ìîíòàæíîáóä³âíîìó çà-
âîäó ï³ä áóä³âíèöòâî öåõó” òà â³ä 29.05.51
¹ 1034 “Ïðî îôîðìëåííÿ â³äâîäó òà âñòà-
íîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òåðèòîð³¿
Êîìá³íàòó “Ïðîìáóääåòàëü” ïî Áðåñò-Ëè-
òîâñüêîìó øîñå”;

— ïëîùåþ 0,31 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè
çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 19.03.63 ¹ 339
“Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
Êè¿âñüêîìó àðìàòóðíî-ìîíòàæíîáóä³âíîìó
çàâîäó ï³ä áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷îãî êîðïó-
ñó òà æèëîãî áóäèíêó”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ïîëêîâ-
íèêà Øóòîâà, 9-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ó ðîçì³ð³ 3 846 490,00 ãðí (òðè ì³ëüéîíè â³-
ñ³ìñîò ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà äåâ’-
ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþ-
âà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 20.08.2007).

4. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,3422 ãà çà 3 846 490,00 ãðí
(òðè ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷
÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ëàáîðà-
òîðíî-âèðîáíè÷îãî êîðïóñó íà âóë. Ïîë-
êîâíèêà Øóòîâà, 9-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, ïåðåäà-
íèõ â îðåíäó çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-²Í-
ÂÅÑÒ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ïîëêîâ-
íèêà Øóòîâà, 9-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

6. Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè óêëàñòè ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

7.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,3422 ãà íà âóë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9-à
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³-
íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-
íÿì.

7.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-²Í-
ÂÅÑÒ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

8. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à òà âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷ó-
þòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ òà ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿.

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

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

9. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ”, ùî ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìî-
æóòü áóòè ïðèïèíåí³ â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé
140, 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради № 1347/4180 від 29 листопада 2007 року

УМОВИ 
продажу товариству 

з обмеженою відповідальністю “APM=ІНВЕСТ” 
земельної ділянки на вул. Полковника Шутова, 9=а 

у Солом’янському районі м. Києва
1. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº

ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 492 732,61 ãðí (÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî
äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò òðèäöÿòü äâ³ ãðèâí³ 61 êî-
ï³éêà), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 40 â³ä 25.04.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëà-
ò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ Ç 353 757,39 ãðí
(òðè ì³ëüéîíè òðèñòà ï’ÿòäåñÿò òðè òèñÿ-
÷³ ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò ñ³ì ãðèâåíü 39 êîï³éîê)

ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â
â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâî-
ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про порядок денний пленарного засідання 
IV сесії Київради V скликання 25.01.07

Рішення Київської міської ради № 1/661 від 25 січня 2007 року

Враховуючи подання постійних комісій Київради V скликання та Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,34 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ëàáîðàòîðíî-
âèðîáíè÷îãî êîðïóñó íà âóë. Ïîëêîâíèêà
Øóòîâà, 9-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíî-
ñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
06.05.2006), â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè
çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 06.01.59 ¹ 28 “Ïðî
äîäàòêîâèé â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿â-

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ IV ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ
25.01.07 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

1. Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïè-
ò³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè.

2. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ðîáîòè IV òà
V ñåñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëèêàí-
íÿ íà 2007 ð³ê.

Ç. Ïðî çàì³íó çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êî-
ì³ñ³¿.

4. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿ åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà
íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó.

5. Ïðî âèêîðèñòàííÿ 10 â³äñîòê³â â³äðà-
õóâàíü çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâîìó áó-
äèíêó íà âóë. Ã. Ñêîâîðîäè.

6. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Îñíîâíèõ íàïðÿì-
ê³â îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà òà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ó ì. Êèºâ³.

7. Ïðî ïîãîäæåííÿ äåðæàâíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Ñàíàòîð³é “Êîí÷à-Çàñïà” íàäàí-
íÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êîðèñòóâàííÿ
ï³äçåìíèìè âîäàìè.

8. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãî-

óñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

9. Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”.

10. Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ô³íàíñîâî-êðåäèòíî¿ óñòàíîâè “Êè-
¿âñüêèé ³ííîâàö³éíèé ôîíä”.

11. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
“Ñòîëè÷íà êóëüòóðà ³ ìèñòåöòâî íà
2006—2010 ðîêè”.

12. Ïðî çàñëóõîâóâàííÿ çâ³òó ðîáî÷î¿
ãðóïè ïî ïåðåâ³ðö³ â³äïîâ³äíîñò³ ð³âíÿ òà-
ðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ðîç-
ì³ðó åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ âèòðàò íà
¿õ âèðîáíèöòâî.

13. Ïðî çàñëóõîâóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùî-
äî ä³ÿëüíîñò³ ÇÀÒ “Êè¿âåíåðãîõîëäèíã”.

14. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Âèùîìó ãîñ-
ïîäàðñüêîìó ñóäó Óêðà¿íè òà ñóá’ºêòàì
ãîñïîäàðþâàííÿ íà äåìîíòàæ òåïëîâèõ
ìåðåæ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

15. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íâåñò-Ô³-
íàíñ” íà äåìîíòàæ íåä³þ÷îãî òåïëîâîãî
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ïóíêòó íà âóë. Àðòåìà, 70 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

²6. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ “Ñïåöæèòëîôîíä” íà çíåñåííÿ áóäèí-
êó íà âóëèö³ Ìàðøàëà Òóõà÷åâñüêîãî, 44
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

17. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ “Ñïåöæèòëîôîíä” íà çíåñåííÿ áóäèí-
êó íà âóëèö³ Ïåòðîïàâë³âñüê³é, 42/33, 50
òà 50-Á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

18. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 27.12.01 ¹ 208/1642 ç ïèòàíü ôîð-
ìóâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êè-
ºâà.

19. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Ñâÿòîøèíñüê³é
ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ íà çíåñåííÿ
êîòåëüí³, äåìîíòàæ îáëàäíàííÿ òà òåïëî-
âî¿ ìåðåæ³ íà âóë. Áàõìàöüê³é, 20 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

20. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñïèñàííÿ
îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà.

21. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Ñîëîì’ÿíñüê³é
ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ íà çíåñåííÿ
áóä³âåëü òà ñïîðóä âèðîáíè÷î¿ áàçè íà âó-
ëèö³ Óðèöüêîãî, 37-À òà ìàéíà íà âóëèö³
Íîâîïîëüîâ³é, 95.

22. Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó.

23. Ïðî ïðîäàæ ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

24. Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.06.04 ¹ 322/1532
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó áóäèíê³â êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîí-
ñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîø-
òè ³íâåñòîð³â”.

25. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó Äàðíèöüêîìó, Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Ïîä³ëü-
ñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà. (8 ïðîåêò³â) À 8972,
À 9112, À 8971, À 9118, À 9058, À 8822, À
8820, À 8821.

26. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÅËÅÍÀ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó ç ïðèéìàííÿ ñêëîïî-
ñóäó íà âóë. Óðèöüêîãî, 40 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³. À 3392

27. Ïðî ïåðåäà÷ó Ñï³âàê Ãàëèí³ Îëåê-
ñ³¿âí³ òà Ì³ëüãåâñüê³é Ñâ³òëàí³ ²âàí³âí³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿ áàçè
íà âóë. Ãðîäíåíñüê³é, 32 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³. À 5522

28. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ìà-
ëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó ô³ðì³ “ÄÓ-
ÊÀÒ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ êàôå (ïðèáóäîâà äî æèòëî-
âîãî áóäèíêó) íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,
118/1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. À 5255

29. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.10.04 ¹ 82-6-
00238, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ÐåìÁóä”. À 7224

30. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êàë³í³-
÷åíêó Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè-
÷îãî òîâàðèñòâà “Ïðèäí³ïðîâñüêèé-2”
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. 192-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 29 à ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (¹ 9751)

31. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ì³ðîøíè-
÷åíêî Òåòÿí³ ªâòèõ³¿âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷î-
ãî òîâàðèñòâà “Ï³äá³ðíèé” Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíî-
ãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ï³äá³ðí³é, 26 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ (À 7090)

32. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Îë³éíèê
Â³êòîð³¿ Þð³¿âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâà-
ðèñòâà “Çåëåíèé Ëóã — 2” Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíî-
ãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. 5-ò³é Ëóãîâ³é, ä³ë.
32 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 5943)

ÇÇ. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Õóäîëº-
ºâ³é Îëåí³ ²âàí³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òî-
âàðèñòâà “Îáîëîíü” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
1-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 1 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ (À 5409)

34. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Âäîâè-
÷åíêó Â³êòîðó Ô³ë³ìîíîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³â-
íè÷îãî òîâàðèñòâà “Ñîíÿ÷íèé” Äàðíèöü-

êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Ñàäîâ³é, 60, ä³ë. 107 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ (À 6175)

Ç5. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ñåìåíå-
íêî Âàëåíòèí³ Ìèõàéë³âí³, ÷ëåíó ñàäîâî-
ãî òîâàðèñòâà “Òðîÿíäà” Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíî-
ãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 123, ä³ë.
44 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 5942)

36. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ï³õîâê³íó
Þð³þ ²âàíîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâà-
ðèñòâà “Ñîíÿ÷íèé” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êî-
ëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 57,
ä³ë. 165 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (À 2221)

Ç7. Ïðî ïåðåäà÷ó ãð. Ï³ðåíêî Ãàëèí³
Ìàðê³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñà-
ä³âíèöòâà íà âóë. Ôðóíçå, 9-à ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ (À6843)

38. Ïðî ïåðåäà÷ó ãð. Íåïðÿõ³íó Ìèêîë³
Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî,
64-á ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ (À7415)

Ç9. Ïðî ïåðåäà÷ó ãð. Øóá³í³é Îëåí³ Ôå-
äîð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. Òèìèðÿçºâñüê³é, 6 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ (À 6414)

40. Ïðî ïåðåäà÷ó ãð. Âåðåùàê Îëåí³ Ìè-
ðîí³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. Ãîãîëÿ, 26-à ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ (À 6700) 

41. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìàêñèìåí-
êî Òåòÿí³ Â³êòîð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Áàáóøê³íà, 7
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (À 4570)

42. Ïðî ïåðåäà÷ó ãð. ²îí³÷åâ³é Ëþáîâ³
Ñàì³éë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñà-
ä³âíèöòâà íà âóë. Òîâàðí³é, 22 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ (À 6614)

43. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåêö³ÿ ðåñ-
òàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò” äëÿ
áóä³âíèöòâà Ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ æåðòâ ãî-
ëîäîìîð³â â Óêðà¿í³ íà âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâ-
ñòàííÿ, 15-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. (Ä
1942)

44. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÐÀÍÄ ²ÍÂÅÑÒ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíî-
ãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè
òîðãîâåëüíèìè ïðèì³ùåííÿìè, çàêëàäàìè
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ï³äçåìíîþ àâ-
òîñòîÿíêîþ íà âóë. Ìèêîëè Îñòðîâñüêîãî,
40 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1927)

45. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ìàðòè-
íîâó Ñåðã³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áëîê-âñòàâêè ô³ç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî öåíòðó ï³ä òîðãî-
âåëüíî-îô³ñíèé öåíòð ç ïîäàëüøîþ åêñ-
ïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 13-â â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³. (À 9274)

46. Ïðî ïåðåäà÷ó ñóá’ºêòó ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ìà-
ëåâñüê³é Âàëåíòèí³ Ìèêîëà¿âí³ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ
òà åêñïëóàòàö³¿ êàôå ç ñåçîííèì ìàéäàí-
÷èêîì íà âóë. ßêóáà Êîëàñà, 27 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³. (À 0743)

47. Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Óêð-
åíåðãîïîë³ñ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç âáó-
äîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè ãðîìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà áëàãî-
óñòðîºì ëàíäøàôòíî¿ çîíè íà ïåðåòèí³
áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â òà âóë. Ñòàðîíàâîä-
íèöüêî¿ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1932)

48. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âåëòà-Îìåãà” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó
ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêî-ïîáóòîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ãðèãî-
ð³ÿ Ñêîâîðîäè, 1 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³.
(Ä 1936)

49. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóäïðîìàëüÿíñ”
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàçè â³äïî-
÷èíêó íà âóë. Ãàìàðíèêà, 64 òà áëàãîóñò-
ðîþ ñêâåðó íà âóë. Ñåëÿíñüê³é ó Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³. (À 7600)

50. Ïðî ïåðåäà÷ó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “ÐÎÑÈ×²” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòà-
ìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, òîðã³âë³, â³ä-
ïî÷èíêó, àäì³í³ñòðàòèâíèõ, îô³ñíèõ òà ãî-
òåëüíèõ ïðèì³ùåíü òà îáëàøòóâàííÿ âñå-
óêðà¿íñüêîãî ïàðêó ïàì’ÿò³ áîðö³â çà ñâî-
áîäó ³ íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ì³æ âóë. Îíî-
ðå äå Áàëüçàêà òà ð. Äåñåíêà ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³. (Ä1817)

51. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÐ³íâåñòðåñóðñ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà îá-
ëàøòóâàííÿ ñêâåðó, áóä³âíèöòâà ãîòåëüíî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî, òîð-
ãîâåëüíîãî, ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ç íà-
çåìíèì ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãàìè íà âóë. Ìè-
õàéë³âñüê³é, 24-26 òà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2042)

52. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÅÍÅÖ²ß ÏËÞÑ —
2004 Ð²Ê” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîð-
òèâíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó íà ïðîñï.
Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.
(Ä 1878)

53. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÊ-ÁÐÎÊ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãî-
âåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é, 73-77, 79 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. Ä-2253

54. Ïðî ïåðåäà÷ó ²íñòèòóòó ïåä³àòð³¿, àêó-
øåðñòâà ³ ã³íåêîëîã³¿ Àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íà-
óê Óêðà¿íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà æèëîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè, íàçåìíèì òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ìàíó¿ëüñüêîãî,
8-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1077)

55. Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÎÒÎÑ-ÑÅÐÂ²Ñ”
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ç
ïàðê³íãàìè íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Íàóêè, 80 òà
âóë. Àäì³ðàëà Óøàêîâà, 71 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³. (À 9000)

56. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒÐÀ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä òà ïðèñòîñóâàííÿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåê-
òóðè ï³ä áàçó â³äïî÷èíêó ç ïîäàëüøîþ ¿¿
åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë.
Ìèêîëè Þíêåðîâà, 37 â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³. (À 6999)

57. Ïðî íàäàííÿ Óïðàâë³ííþ äåðæàâíî¿
îõîðîíè Óêðà¿íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèëèõ áóäèíê³â, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü òà ñïî-
ðóä ³ç çàëó÷åííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â íà âóë.
Ùåðáàêîâà, 52 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.
( Ä 1684)

58. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîðãîâèé Ä³ì “Ìàðøàë-
Êè¿â” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä íà âóë.
Àðòåìà, 25 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. (Ä-
2090)

59. Ïðî â³äìîâó ó ïîíîâëåíí³ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà â³äì³íó ïóíê-
òó 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.10.2003 ¹ 122-1/995 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïîãîäæåííÿ
ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”. (À 9477)

60. Ïðî â³äìîâó ó ïîíîâëåíí³ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà â³äì³íó ïóíê-
òó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
25.09.2003 ¹ 31/905 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-
÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”. (À 9476)

61. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êè¿âñüêå áóä³âåëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî ¹ 3” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèëîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðî-
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 47-æ ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (Ä 0804) 

62. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀËÀÍÒ ²ÍÂÅÑÒ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñó ç çàêëàäàìè äîçâ³ëëÿ, òîðã³âë³ òà
ïàðê³íãàìè íà âóë. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 5
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1505)

63. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîîñâ³òíüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó “Âàëü-
äîðôñüêà øêîëà “Ìèõà¿ë” äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó øêîëè íà âóë.

Ë³ñí³é, 28 (ë³ò. “À”) â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà. (ª 0086)

64. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó çàêðèòîãî òèïó “ÑÅÍ²ÊÎ” äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ö³ë³ñíîãî
ìàéíîâîãî êîìïëåêñó (ñêëàäñüêîãî òåðì³-
íàëó) íà âóë. Çðîøóâàëüí³é, 19 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ (5394)

65. Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “ÓÊÐÐÅÌÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ³ ãîñïîäàðñüêèõ
ñïîðóä íà âóë. Âîëõîâñüê³é, 29/33 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ (À 6782)

áá. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²Ë²ß-ÁÓÄ-
ÖÅÍÒÐ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áó-
äèíêó — êîðïóñó ¹ 3-à íà ïðîñï. Ìîñêîâ-
ñüêîìó, 8 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (À 5771)

67. Ïðî ïåðåäà÷ó ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãëàä÷óê Ðà¿ñ³ Ïàâë³âí³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ìàãàçèíó òà ãîñïîäàðñüêèõ ñïî-
ðóä íà âóë. Ñîøåíêà, 1-à, ë³ò. “À” ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (À 4923)

68. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ùåðá³
Ñåðã³þ Ìèêîëàéîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïîäàëüøèì îáñëóãîâó-
âàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ áóäèíêó îô³ñíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ ó ïðîâ. Âîçäâèæåíñüêîìó,
11 (ë³ò. À) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ (À 5205)

69. Ïðî ïåðåäà÷ó äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºì-
ñòâó ³ç 100% ³íîçåìíîþ ³íâåñòèö³ºþ “Óí³-
âåðñàë Òðåéä-Óêðà¿íà” ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäó íà âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñ-
í³íèõ, 7-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ (À
5816)

70. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “ÀÒÏ “Àòëàíò” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×åðâîíîïðà-
ïîðí³é, 167-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. (À
4553)

71. Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “ßøàìñ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó íà áóëüâ. Ïåðîâà,
52-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ (Ä 0610)

72. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÀÍ ÑÒÐÎÉ ²Í-
ÂÅÑÒ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âëàøòóâàí-
íÿ ñòîÿíêè ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â íà âóë.
Ãåðöåíà, 10/1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (Ä
0113)

73. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÃÎ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áàçè êîìïëåêòà-
ö³¿ òîâàð³â íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ ç ïîäàëü-
øîþ ¿¿ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì
íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 24-à â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ (À 4830)

74. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïðîìòåê ïëþñ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³ íà âóë. Ôðóí-
çå, 102 (ë³ò. XV) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ (À
4109) 

75. Ïðî â³äìîâó ó ïðîäàæ³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè àêö³îíåðíîìó êîìåðö³éíîìó ïðî-
ìèñëîâî-³íâåñòèö³éíîìó áàíêó (çàêðèòå àê-
ö³îíåðíå òîâàðèñòâî) íà âóë. Áðàòñüê³é, 17-
19 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. ª 0365

76. Ïðî ïèòàííÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ãîñïîäàðñüêèõ
òîâàðèñòâàõ. (2 ïðîåêòè)

77. Ïðî ðîçðîáêó Ïîëîæåííÿ ïðî êîðè-
ãóâàííÿ ðîçðàõóíê³â òàðèô³â íà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè â çàëåæíîñò³ â³ä ê³ëü-
êîñò³ òà ÿêîñò³ íàäàíèõ ïîñëóã.

78. Ïðî ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà ö³ëüîâèì
âèêîðèñòàííÿì êîøò³â, îòðèìàíèõ ó çâ’ÿç-
êó ³ç ï³äâèùåííÿì òàðèô³â íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè.

79. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Ðåìäèçåëü”
äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ âèðîáíè÷î-
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü, àíãàð³â òà ãàðàæ³â
ÇÀÒ “Ðåìäèçåëü” íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó,
32 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ ç
òåðèòîð³¿ çàâîäó ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì Ïî-
ä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó (Ä 1302)

80. Ïðî ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïî ïå-
ðåâ³ðö³ ôàêò³â ïîðóøåííÿ ïðàâ ³íâåñòîð³â
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ
âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 2-20, áóä³âåëüíèé
¹ 14 òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Êè¿ââèñîòáóä”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ
31.01.08 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

1. Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïè-
ò³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè.

2. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿
ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â 
ì. Êèºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè 2012 ç ôóòáîëó.

3. Ïðî âèìîãè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ òà
çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä êåð³âíèê³â êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
ó ì³ñò³ Êèºâ³.

4. Ïðî çàòâåðäæåííÿ êîíöåïö³¿ ðîçòà-
øóâàííÿ îïîðíèõ àâàð³éíèõ áðèãàä â³ä-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àêö³î-
íåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë”.

5. Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çíåñåííÿ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä ïëÿìó
çàáóäîâè îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà ãðîìàä-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. ×åðâîíîàð-
ì³éñüê³é, 137-139.

6. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ìàéíà.

7. Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåðæàâíèì
óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì.

8. Ïðî ïèòàííÿ îðåíäè îá’ºêò³â ïðàâà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

9. Ïðî çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
çîâí³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,
ñïîðóä òà îáëàäíàííÿ.

10. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
(1 ïðîåêò) (1-À 3888) 11. Ïðî ïåðåäà÷ó
ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ (1 ïðîåêò). (1-À 8333)

12. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (1
ïðîåêò). (1-À 7693)

13. Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÑÀÍÍ² ÕÎËÄÈÍÃ” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òîðãîâåëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ
íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 5-á ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª 0554)

14. Ïðî ðîçãëÿä ïðîòåñòó çàñòóïíèêà
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 10.08.2007
¹ 07/1-152âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.10.2006 ¹ 164/221
“Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “Ê. Ñ. Â.” äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
îô³ñíîãî êîìïëåêñó íà âóë. Êðîïèâíèöü-
êîãî, 1 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.
(À 11380)

15. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006
¹ 464/521 “Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Çàâîä çàë³çîáå-
òîííèõ êîíñòðóêö³é ¹ 2” òà òîâàðèñòâó ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÒÅÌ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 
4-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”. 
(À 10947)

²6. Ïðî îôîðìëåííÿ ²íñòèòóòó äåìîãðà-
ô³¿ òà ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Íàö³îíàëü-
íî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè òà Äåðæàâí³é
óñòàíîâ³ “²íñòèòóò åêîíîì³êè òà ïðîãíî-
çóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà-
¿íè” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³â-
ë³ íà âóë. Ïàíàñà Ìèðíîãî, 26 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³. (Ä 2036)

17. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÅÐÂ²Ñ-ÒÅÕÍÎ-
ÁÓÄ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíîãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ïàòð³ñà Ëó-
ìóìáè, 6/1 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. (Ä 3505)

18. Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌ-
ÏÀÍ²ß “ÊÈ¯ÂÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà áëà-
ãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ íà âóë. Ìèõàéëà Êî-
òåëüíèêîâà, 42 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³. (Ä 2591)

19. Ïðî ïåðåäà÷ó Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîí-
í³é â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî
ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ôåîäîñ³éñüê³é, 
2-º ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. (Ä 3156)

20. Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 07.07.2005 ¹ 675/3260 “Ïðî
ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ò. Å. Êîíñàëòèíã” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ó ïðîâ. ²âàíà
Ìàð’ÿíåíêà, 14 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà”.

21. Ïðî íåæèë³ áóäèíêè íà âóëèö³ Âå-
ëèê³é Æèòîìèðñüê³é, 19 ë³ò. À òà Âåëèê³é
Æèòîìèðñüê³é, 19 ë³ò. Á, Á’ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

22. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî âèêîíàííÿ ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.06.07 ¹ 1012/1673
“Ïðî íàäàííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ñì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó
ç òåðì³÷íèì çíåøêîäæåííÿì çàëèøêîâî¿
÷àñòèíè ÒÂÏ á³ëÿ ÒÅÖ-6 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

23. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 26.06.07 ¹ 1012/1673 “Ïðî íà-
äàííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ñì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó ç òåð-
ì³÷íèì çíåøêîäæåííÿì çàëèøêîâî¿ ÷àñ-
òèíè ÒÂÏ á³ëÿ ÒÅÖ-6 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíî-
ãî çàñ³äàííÿ V ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàí-
íÿ 08.11.07 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

1. Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïè-
ò³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè.

2. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äãîòîâêó ïðîåêòó
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2008 ð³ê”.

3. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äãîòîâêó ïðîåêòó
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè “Ïðî Ïðîãðàìó ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-

âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.
4. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî

ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
V ñêëèêàííÿ.

5. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïåðåë³êó æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó æèòëîâîìó ôîí-
ä³ ì. Êèºâà, ïðàâî çä³éñíåííÿ ÿêèõ âèáî-
ðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ.

6. Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 19.12.06 ¹ 287/344
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðî-
ãðàìè ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ íà ³ííîâà-
ö³éí³é îñíîâ³ íà 2007-2011 ðîêè”.

7. Ïðî ïîãîäæåííÿ Äåðæàâíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âñüêèé àâ³àö³éíèé çàâîä
“Àâ³àíò” íàäàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà
êîðèñòóâàííÿ ï³äçåìíèìè âîäàìè ç 9 àð-
òåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí, ðîçòàøîâàíèõ íà
ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 100/1 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

8. Ïðî ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ñëóæáè ó
ñïðàâàõ ä³òåé âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

9. Ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 21.10.06 ¹ 121-1/179
“Ïðî çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà áëàãîóñòð³é
âóëèö³ Õðåùàòèê òà öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà Êèºâà”.

10. Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðîäîâæåí-
íÿ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà
íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — Êè¿âñüêî-
ãî ìîëî÷íîãî êîìá³íàòó ¹ 4 íà âóë. Äåã-
òÿðåíêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

11. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðñîíàëüíîãî
ñêëàäó òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðã
ãðîìàäÿí ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ.

12. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.01.2003
¹ 252/412 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðî-
äàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’-
ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çà-
áóäîâó”. (ª 0467)

13. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2006
¹ 275/3366 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðàâî îðåíäè ÿêèõ ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ ðåàë³çóâàòè íà çåìåëüíèõ
òîðãàõ”. (ª 0529)

14. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (2
ïðîåêòè). (1-À 7057) (2-À 7847)

15. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ (1
ïðîåêò). (1-À 5525)

16. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (8
ïðîåêò³â). (1-À 6419) (2-À 5470) (3-À 7008)
(4-À 5416) (5-À 9511) (6-À 9513) (7-À 9514)
(8-À 9512)

17. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (3
ïðîåêòè). (1-À 6362) (2-À 6472) (3-À 5235)

18. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíö³ Ïåðèñò³é Íàä³¿ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ìàÿêîâñüêîãî, 6-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³. (À — 8245)

19. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
(2 ïðîåêòè). (1-À 7020) (2-À 7426)

20. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ (1
ïðîåêò). (1-À 9534)

21. Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìóäðèê
Íàòàë³¿ ²âàí³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Êðàñèöüêîãî, 11 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³.
(À 5528)

22. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ (1 ïðîåêò)
(1-À 10174)

23. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (1 ïðîåêò). (1-À
9508)

24. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (3 ïðîåêòè). (1-À
9504) (2-À 9241) (3-À 10444)

25. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ (1 ïðîåêò). (1-À
9980)

26. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ (1 ïðîåêò). (1-À 9509)

27. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (4 ïðîåêòè). 
(1-À 10525) (2-10412) (3-À 9571) (4-À
10347)

28. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ (3 ïðîåêòè). (1-
À 10424) (2-À 9748) (3-À 10493)

29. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðî-
ìàäÿíàì, ÷ëåíàì ñïîæèâ÷îãî òîâàðè-
ñòâà — Ê²Ç “Æóëÿíè” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À
10544)

30. Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 24.10.2002 ¹ 69-1/229 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.
(À 10919)

31. Ïðî â³äìîâó ó ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãð. Íàçàðîâó ªâãåíó
Äìèòðîâè÷ó äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà òà
³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà íà
âóë. Ìèêîëè Òðóáëà¿í³, 82 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³. (À 10338)

32. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.10.2006
¹ 233/290 “Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÓÍ²ÂÅÐÑÀË-Â” äëÿ áóä³âíèö-
òâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðè-
áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Íàóêè, 208 (áóä³âåëü-
íà àäðåñà) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³”. (À
11439) 

33. Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè-
¿âñüê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³ ¹ 12 äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè íà ïðîñï. Ñâî-
áîäè, 5 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³. (Ä 1018)

34. Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âåëåêòðîìîíòàæ” äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî áóäèíêó ÑÌÓ-4 íà âóë. Âåëèê³é Æè-
òîìèðñüê³é, 38-á ë³ò. Â ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³. (À 8561)

Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó — êîìïàí³¿ “Êè¿â³íâåñòáóä” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó íà ïðîñï. Íà-
óêè, 72 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ (À 6377).

35. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñòàòóò³â äèòÿ÷î-
þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë ó íîâ³é ðåäàê-
ö³¿. (Äîï. Ô³ë³ïïîâ Â.Â.)

36. Ïðî íàäàííÿ Öåíòðó ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿ äëÿ æ³íîê, ÿê³ íå ìàþòü âè-
çíà÷åíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³â-
íèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
áóä³âåëü ³ ñïîðóä öåíòðó íà âóë. Ìèêî-
ëè Þíêåðîâà, 37 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³. (À 5345)

37. Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿ ð³øåíü
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (À 11656).

38. Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íåñò³ Îéë ËÒÄ”
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿
ñòàíö³¿ íà ïðîñï. Íàóêè, 49 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ (À 7179).

39. Ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

40. Ïðî ïðèâàòèçàö³þ ÒÎÂ “Êíèæêî-
âèé ìàãàçèí “Çíàííÿ” íåæèëîãî ïðèì³-
ùåííÿ ïëîùåþ 420,0 êì. ì íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 44, ë³ò. “À”, “À1”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Prime Yalta Rally — 2008 â³äêðèº
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî
Ãîëîâà îðãêîì³òåòó ªâãåí ×åðâîíåíêî ïîîá³öÿâ ñïðàâæíº âèäîâèùå
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

З 12 до 14 вересня в Ялті
вчетверте відб деться ав-
торалі Prime Yalta Rally —
2008, я е є етапом К б а
Європи і К б ом Прези-
дента У раїни. Ор аніза-
ція зма ань очі ється на
найвищом рівні. У зма-
аннях візьм ть часть ві-
домі професіонали з раїн
Європи та най ращі
спортсмени У раїни. Дов-
жина траси ся атиме 220
м звивистих дорі висо-
о ірно о Крим , я ви-
со о оцінили фахівці Між-
народної автомобільної
федерації.

Óïåðøå Prime Yalta Rally â³äáó-
ëîñÿ â 2005 ðîö³. Âæå òîä³ îðãà-
í³çàòîðè çìàãàíü ïîñòàâèëè ïåðåä
ñîáîþ ìåòó — ïðèâåñòè äî Óêðà-
¿íè Êóáîê ªâðîïè ç ðàë³. Çàä³ÿâ-
øè íà ïðîâåäåííÿ ãîíêè êðàù³
ñïîðòèâí³ é ðåêëàìí³ ñèëè, âîíè
äîìîãëèñÿ òîãî, ùî ó 2006 ðîö³
òðàñ³ ïðèñâî¿ëè ñòàòóñ åòàïó Êóá-
êà ªâðîïè ç âèñîêèì êîåô³ö³ºí-
òîì ç êëàñèô³êàö³¿ Ì³æíàðîäíî¿
àâòîìîá³ëüíî¿ ôåäåðàö³¿, ïðè
öüîìó áåç äâîð³÷íîãî âèïðîáó-
âàëüíîãî òåðì³íó.

Ó âåðåñí³ 2006 ðîêó íà öåðåìî-
í³¿ â³äêðèòòÿ Prime Yalta Rally —
2006 áóâ ïðèñóòí³é Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî, ÿêèé
ïîîá³öÿâ ïðè¿õàòè äî Êðèìó ³ öüî-
ãî ðàçó. Ðàçîì ³ç íèì äî îäí³º¿ ç
ãîëîâíèõ â³çèòíèõ êàðòîê Óêðà-
¿íè ïðè¿äóòü ãóáåðíàòîðè âñ³õ îá-
ëàñòåé êðà¿íè. Prime Yalta Rally —
2007 ñòàëî íàéî÷³êóâàí³øîþ ïî-
ä³ºþ â àâòîñïîðòèâíîìó ñåçîí³
êðà¿íè ìèíóëîãî ðîêó. Ó ãîíêàõ
âçÿëà ó÷àñòü ðåêîðäíà äëÿ òàêîãî
ðîäó çìàãàíü ê³ëüê³ñòü åê³ïàæ³â ³ç
ð³çíèõ êðà¿í ªâðîïè — 78 êîìàíä.

ßê ðîçïîâ³â íà ïðåñ-êîíôåðåí-
ö³¿ ãîëîâà îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òå-
òó Prime Yalta Rally — 2008 ªâãåí
×åðâîíåíêî, äëÿ ó÷àñò³ â ðàë³ âæå
ïîäàëè çàÿâêè åê³ïàæè ç 19 êðà¿í,

ñåðåä ÿêèõ Óêðà¿íà, Ðîñ³ÿ, Á³ëî-
ðóñü, Áîëãàð³ÿ, Õîðâàò³ÿ, Ëèòâà,
Ëàòâ³ÿ, Ïîëüùà, Ðóìóí³ÿ, Óãîð-
ùèíà, Åñòîí³ÿ, ×åõ³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ,
²ðàí, Øâåö³ÿ, Â³ðìåí³ÿ, Àçåðáàé-
äæàí ³ Ãðóç³ÿ. Çìàãàííÿ â³äáóâàòè-
ìóòüñÿ â ì³ñò³ ßëòà, à òàêîæ íà
òðàñàõ á³ëÿ ãîðè Àé-Ïåòð³ â ðàéî-
í³ Ë³âàä³¿ ³ íà òðàñàõ á³ëÿ Àëóøòè.

“Ïðîòÿæí³ñòü òðàñ ñòàíîâèòü
ðåêîðäí³ 220 ê³ëîìåòð³â çâèâèñòèõ
äîð³ã ã³ðñüêîãî Êðèìó, ç íåïîâòîð-
íèìè øâèäê³ñíèìè ä³ëÿíêàìè, ÿê³
ôàõ³âö³ Ì³æíàðîäíî¿ àâòîìîá³ëü-
íî¿ ôåäåðàö³¿ âèñîêî îö³íèëè”,—
çàçíà÷èâ ªâãåí ×åðâîíåíêî.

Çà ñëîâàìè ªâãåíà Àëüôðåäî-
âè÷à, ëèøå íà îðãàí³çàö³þ çìà-
ãàíü âèòðà÷åíî ðåêîðäíó ñóìó, à
ñàìå: 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü, â ÿêó íå
âõîäÿòü ïðåì³¿ òð³óìôàòîðàì çìà-
ãàíü, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ
ó÷àñíèê³â ³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ãîñ-
òåé òà ³íøå.

Íà íàáåðåæí³é á³ëÿ ìîðÿ ïëà-
íóþòü â³äêðèòòÿ “Àëå¿ ç³ðîê”, íà
ÿê³é ïåðåìîæö³ ùîð³÷íî çàëèøà-
òèìóòü ñâî¿ â³äáèòêè.

Ñïåö³àëüí³ ãîñò³ ðàë³ — ëåãåí-
äàðíèé “ë³òàþ÷èé ô³í”, ÷îòèðè-
ðàçîâèé ïåðåìîæåöü ðàë³ “Ïà-
ðèæ — Äàêàð”, äåïóòàò ªâðîïàð-

ëàìåíòó Àð³ Âàòàíåí, ëåãåíäà àâ-
òîñïîðòó, ô³íñüêèé àâòîãîíùèê,
ÿêîãî íàçèâàþòü íàéðåçóëüòàòèâ-
í³øèì ï³ëîòîì XX ñòîð³÷÷ÿ,
Òîìì³ Ìÿê³íåí.

Ïîïåðåäí³ìè ïåðåìîæöÿìè ïå-
ðåãîí³â ñòàâ óêðà¿íñüêèé åê³-
ïàæ — Îëåêñàíäð Ñåëþê-ìîëîä-
øèé ³ Àäð³àí Àôòàíàç³â, ÿê³ ãî-
òîâ³ äîâåñòè íåâèïàäêîâ³ñòü ñâî-
ãî âèãðàøó ³ íà Prime Yalta Ral-
ly — 2008. Êð³ì òîãî, ñïåö³àëüíî¿
íàãîðîäè óäîñòî¿ëè é ãðóçèíñüêèõ
ñïîðòñìåí³â, ÿê³ îòðèìàëè Êóáîê
×åñò³ çà íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìî-
ãè ï³ä ÷àñ ãîíîê ëèòîâñüêîìó åê³-

ïàæó, ÿêèé íà îäí³é ç³ ñïåö³àëü-
íèõ ä³ëÿíîê âèëåò³â ó ïð³ðâó.

Ìèíóëîãî ðîêó, ï³ä ÷àñ íàãî-
ðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ãîëîâà
îðãêîì³òåòó Prime Yalta Rally —
2007 ªâãåí ×åðâîíåíêî â³äçíà-
÷èâ, ùî çìàãàííÿ â³äáóëèñÿ íà
äóæå âèñîêîìó ð³âí³ é ïðàêòè÷-
íî áåç çàóâàæåíü ì³æíàðîäíèõ
ñïîñòåð³ãà÷³â. Ñóäÿ÷è ç çàÿâ øà-
íîâíîãî ïàíà ×åðâîíåíêà, â öüî-
ìó ðîö³ ðàë³ áóäå ùå íà êðàùî-
ìó ð³âí³ é ïîäàðóº ñïðàâæíº ñâÿ-
òî ïðèõèëüíèêàì àâòîñïîðòó, ÷î-
ãî ìè é áàæàºìî îðãàí³çàòîðàì
â³ä ùèðîãî ñåðöÿ

Óêðà¿íñüê³ áàñêåòáîëüí³ äðóæèíè
äðóæíî “çëèëè âîäó”
Íàø³ æ³íêè ùå ìàþòü øàíñè ïîòðàïèòè íà ªâðî-2009
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Третій день осені, я та
не любить більшість прос-
тих раїнців, став нещас-
ливим для шан вальни ів
вітчизняно о бас етбол .
У відбір ових поєдин ах,
я і відб лися Стамб лі
та Києві, пост пилися на-
ші я чоловіча, та і жіно-
ча збірні.

Ó ïåðåìîãó ïðåäñòàâíèê³â
ñèëüíî¿ ñòàò³ â Òóðå÷÷èí³ ìàëî
õòî â³ðèâ. Òàê ³ ñòàëîñÿ — óêðà-

¿íñüêà ÷îëîâ³÷à çá³ðíà ïîñòóïè-
ëàñÿ ó Ñòàìáóë³ ç ðàõóíêîì 73:86.
Íàéðåçóëüòàòèâí³øèìè ó ñêëàä³
ñèíüî-æîâòèõ ñòàëè Àðòåì Áóöü-
êèé òà Àíäð³é Àãàôîíîâ, ÿê³
çàïèñàëè íà ñâ³é ðàõóíîê ïî 15
î÷îê. Öå áóëà ëèøå ïåðøà ãðà
óêðà¿íñüêî¿ äðóæèíè ó â³äáîð³ äî
ªâðî-2009, òîìó ÷àñ âèïðàâèòè
ïîìèëêè ó íå¿ ùå áóäå. Ïåðøó
ñïðîáó ï³äîï³÷í³ Âàëåíòèíà
Ìåëüíè÷óêà çðîáëÿòü íàéáëèæ-
÷î¿ ñóáîòè, êîëè î 16.30 ó ñòî-
ëè÷íîìó Ïàëàö³ ñïîðòó ïðèéìóòü
íàö³îíàëüíó çá³ðíó Ôðàíö³¿.

ßêùî óêðà¿íñüê³ õëîïö³ ëèøå
ðîçïî÷àëè áîðîòüáó çà ïóò³âêó íà
÷åìï³îíàò ªâðîïè, òî ä³â÷àòà âè-
éøëè íà ô³í³øíó ïðÿìó. Íà æàëü,

ï³äîï³÷í³ Âîëîäèìèðà Áðþõîâåöü-
êîãî ³ â ð³äíèõ ñò³íàõ ïîñòóïèëè-
ñÿ ëèòîâêàì — 68:73. Íàéá³ëüøå
î÷îê ó ñêàðáíè÷êó íàøî¿ êîìàí-
äè íàáðàëè Îëåíà Æåðæåðóíîâà ³
Îëåêñàíäðà Ãîðáóíîâà — ïî 19,
àëå ¿õí³õ çóñèëü äëÿ çàãàëüíî¿ ïå-
ðåìîãè âèÿâèëîñü çàìàëî.

Ï³ñëÿ øåñòè ïîºäèíê³â æ³íî÷à
çá³ðíà Óêðà¿íè ïåðåáóâàº íà òðå-
òüîìó ì³ñö³, íàáðàâøè äåñÿòü
î÷îê. Íàðàç³ íà íàøèõ ä³â÷àò î÷³-
êóþòü âè¿çä ó ãîñò³ äî àóòñàéäåðà
ãðóïè, êîìàíäè Í³ìå÷÷èíè ³ ïðè-
éîì ë³äåðà â³äá³ðêîâîãî òóðí³ðó —
²çðà¿ëþ. Ïåðåìîãè â öèõ ïîºäèí-
êàõ ìàéæå íà ñòî â³äñîòê³â äàþòü
çìîãó çá³ðí³é Óêðà¿íè ïîñïåðå÷à-
òèñÿ çà ìåäàë³ ªâðî-2009

Володимир БРЮХОВЕЦЬКИЙ,
оловний тренер збірної У ра-

їни:
— Я би ми ви рали цю р , то
арант вали б собі вихід до фі-
нальної частини. А та від лали
вирішення оловно о питання від-
бір ово о ци л на останні т ри.
Не треба заб вати, що Ізраїль
остях розтрощив Литв . Це рас-
номовно свідчить про сил пред-
ставниць землі обітованої.
Не знаю, що сталося з нами

др ій половині ри. Здоб вши
п’ять очо , мої підопічні, напевно,

втратили онцентрацію. Под мали,
що вже перемо ли. Ми виявилися
не отовими до д же жорст о о за-
хист с перниць.

Р теніс ПАУЛАСКАС,
оловний тренер збірної Лит-

ви:
— Ми знали, що Горб нова д же

сильний равець. Вона добре зі ра-
ла Вільнюсі, том ми нама алися
її нейтраліз вати. За алом наша
оманда в захисті б ла д же силь-
ною. Все це здоб то сієї націо-
нальної др жини.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Переможців мин лорічно о Prime Yalta Rally Оле сандра Селю а-молодшо о і Адріана Афтаназіва на ородили перша леді У раїни Катерина Ющен о і олова
ор омітет Єв ен Червонен о
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Ïîáà÷èòè Óêðà¿íó î÷èìà 
äâîõ ïîêîë³íü
Âèñòàâêà æèâîïèñó â ãàëåðå¿ “Ëàâðà”
Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

Мин лої середи в столич-
ній алереї "Лавра" від-
рилася вистав а живопи-
с та рафі и відомої и-
ївсь ої династії х дожни-
ів Киянчен ів "У раїна
очима двох по олінь". По-
лотна Надії Компанієць-
Киянчен о, Геор ія Киян-
чен а та їхньо о сина
Дмитра, отрий ор аніз -
вав вистав і присвятив
її пам'яті своїх видатних
бать ів, с ладають по-
своєм ні альн родинн
е спозицію, оловний е-
рой я ої — Час.

Ïîêîë³ííÿ 1990-õ, à òèì á³ëü-
øå 2000-õ ðîê³â, çâ³ñíî, íå ìîã-
ëî áà÷èòè òà âæå é íå ïîáà÷èòü
íà âëàñí³ î÷³ òàêî¿ Óêðà¿íè, ÿêîþ
¿¿ çîáðàçèëè íà ðåïðåçåíòîâàíèõ
ïîëîòíàõ Êèÿí÷åíêè. Õ³áà ùî
çìîæå ïðîâåñòè íåïðÿìó ïàðà-
ëåëü ³ç êàäðàìè ðàäÿíñüêèõ ô³ëü-
ì³â, ÿêùî ¿õ ùå õòîñü ³ç ñó÷àñíî¿
ìîëîä³ ìàº ó ñâî¿õ ïðèâàòíèõ êî-
ëåêö³ÿõ.

Íàòîì³ñòü òðîõè ñòàðø³, ò³, ÷èÿ
ìîëîä³ñòü ïðèïàëà ñàìå íà 1970—
80-ò³ (öèìè ðîêàìè ïåðåâàæíî
äàòîâàí³ êàðòèíè Äìèòðà Êèÿí-

÷åíêà), ç íîñòàëüã³ºþ âï³çíàâàòè-
ìóòü ì³ñüê³ ïåéçàæ³ — áóäü òî
îñ³íí³é ïàðê ç³ ñòàðèì Êè¿âñüêèì
ôóí³êóëåðîì, ïàíîðàìà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ³ç áðóíàòíèìè äàõàìè,
ÿê³ äîñ³, ïåâíî, äàâíî çíåñëè, ÷è
“êëàñè÷í³”, ùå íå ðîçöÿöüêîâàí³
ðåêëàìàìè òà âèâ³ñêàìè ìàãàçè-

í³â é ìàãàçèí÷èê³â ñòîëè÷í³ âó-
ëèö³ é ïðîâóëêè.

Îñîáëèâèìè ³ ñèìâîë³÷íèìè
äëÿ ñó÷àñíèê³â òîãî ïåð³îäó çäà-
âàòèìóòüñÿ íàâ³òü ïîáóòîâ³ äåòà-
ë³, çîáðàæåí³ íà òèõ ÷è ³íøèõ ïî-
ëîòíàõ. “Òàê³ îë³ìï³éêè êîøòóâà-
ëè êîëèñü 80 ðóáë³â,— çãàäóº ì³é

çíàéîìèé, çóïèíÿþ÷èñü á³ëÿ îä-
í³º¿ ç êàðòèí.— Êóïèòè ¿õ ì³ã äà-
ëåêî íå êîæåí, ÿêùî ñåðåäíÿ
çàðïëàòíÿ áóëà 100 ðóáë³â íà ì³-
ñÿöü”. Çðîçóì³ëî, ÷îìó ñàìå â
öþ, íà ïåðøèé ïîãëÿä, áóäåííó
ñèíþ îë³ìï³éêó ñë³ä áóëî âáðà-
òèñÿ, àáè çîáðàçèòè ¿¿ íà êàðòè-

í³. Äóõ ðàäÿíñüêèõ â³ñ³ìäåñÿòèõ
ïåðåäàº òèïîâèé îäÿã — çîêðåìà
çàêðèò³, ñêðîºí³ “â òàë³þ” æ³íî-
÷³ ñóêí³ íà ïîðòðåòíèõ çàìàëüîâ-
êàõ; äî áîëþ âï³çíàí³ ôðàíòîâ³
÷îëîâ³÷³ çà÷³ñêè òîãî ÷àñó.

Àëå º ùå îäíà, ñóòî òåõí³÷íà
îñîáëèâ³ñòü ö³º¿ âèñòàâêè. Òàê,
ÿê Êèÿí÷åíêè, òåïåð íå ìàëþº
í³õòî. Ìèñòåöòâîçíàâö³ çàðàõîâó-
þòü òâîð÷³ñòü íàçâàíèõ õóäîæíè-
ê³â äî ðåàë³ñòè÷íîãî æèâîïèñó. Ç
îãëÿäó íà ÷àñ òâîðåííÿ öèõ ïî-
ëîòåí, òðåáà äóìàòè, ñîöðåàë³ñ-
òè÷íîãî. Âò³ì, ÿê ïîæàðòóâàâ êî-
ëèñü îäèí âèêëàäà÷, òîìó, õòî
äàñòü âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòþ “ìèñ-
òåöòâà ñîöðåàë³çìó”, ùîíàéìåí-
øå, òðåáà ñòàâèòè ïàì’ÿòíèê.
Òîæ “ðåàë³çì” öèõ ïîëîòåí — öå
íàñàìïåðåä âì³ííÿ ¿õí³õ àâòîð³â
äóæå äîáðå â³ä÷óâàòè ÷àñ, íàâ³òü
ï³ääàâàòèñÿ, ï³äêîðÿòèñÿ éîìó,
áóòè ñìèðåííèì ïåðåä íèì. Ñà-
ìå â öüîìó, ÿê âèäàºòüñÿ, ãîëîâ-
íà ö³íí³ñòü öüîãî, áåçïåðå÷íî,
äîáðîòíîãî, ÿê³ñíî é ïðîôåñ³éíî
çðîáëåíîãî, õî÷ ³ íå àìá³òíîãî
æèâîïèñó.

Ïðîòå º îäíà êàðòèíà ó Äìèòðà
Êèÿí÷åíêà, êîòðà ãåòü ÷èñòî çìó-
øóº çàáóòè ïðî âñ³ëÿê³ êîíöåïö³¿
òà òåîð³¿ ðåàë³ñòè÷íîãî æèâîïèñó.
Ïðèíàéìí³ îñîáèñòî ÿ íå ìîæó
äèâèòèñÿ íà íå¿ áåç â³ä÷óòòÿ ïåâ-
íîãî çàõâàòó — öå àâòîïîðòðåò, äå
õóäîæíèê ³ç öèãàðêîþ â çóáàõ é çà-
ãàäêîâî, ëåäü ïî-ô³ëîñîôñüêè
ïðèìðóæåíèì ïðàâèì îêîì

Íà “Ðîê Ñ³÷³” ç’ÿâëÿòüñÿ ä³-äæå¿
Øàíóâàëüíèê³â àëüòåðíàòèâíî¿ ìóçèêè çáèðàþòü íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вихідні Тр ханів острів
перетвориться на епі-
центр раїнсь ої ро -м -
зи и "Ро Січ". Цьо о ро-

на трьох сценах вист -
патим ть 30 ртів, серед
я их анадсь ий "Ключ"
та петерб рзь а "Свобо-
да". Новин ою фестивалю
стан ть сейшни раїн-
сь их ді-джеїв, а для під-
тримання чистоти дов іл-
ля обіцяють обмінювати
сміття на пиво.

6 òà 7 âåðåñíÿ íà Òðóõàíîâîìó
îñòðîâ³ â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü
“Ðîê Ñ³÷”. Îðãàí³çàòîðîì òà ³äåé-
íèì íàòõíåííèêîì ä³éñòâà âèñòó-
ïàº íåçì³ííèé ïîïóëÿðèçàòîð
óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè Îëåã Ñêðèï-
êà. Çâ’ÿçîê ì³æ ðîêîì òà Ñ³÷÷þ
Îëåã Ñêðèïêà ïîÿñíþº ïðîñòî:
“Ðîêåðè — öå ñó÷àñí³ êîçàêè, ùî
ðÿòóþòü äåðæàâó â³ä êóëüòóðíîãî
âèìèðàííÿ”. Ïðîòå êîøòè íà
àëüòåðíàòèâí³ çàõîäè çíàéòè íå-
ïðîñòî: ùîá ï³äòðèìóâàòè ðîê-
ìóçèêó, ïîòð³áíî ¿¿ ëþáèòè, ðî-
çóì³òè òà çâ³ëüíèòèñÿ â³ä ðàäÿí-
ñüêîãî êë³øå, í³áèòî ðîê — ìó-
çèêà ðóéíàö³¿ òà íåãàòèâó. Ôåñòè-
âàëü óñï³øíî äåáþòóâàâ ó òðàâí³
2005 ðîêó, ïðîòå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü
ô³íàíñóâàííÿ òà ïðîáëåìè ç åêî-
ëîãàìè â³äáóäåòüñÿ ëèøå âäðóãå.
“Ìè íå õî÷åìî ðîáèòè “Ðîê Ñ³÷”

ó öåíòð³ ì³ñòà, ñì³òèòè ïëÿøêà-
ìè íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ òà
ªâðîïåéñüê³é ïëîù³,— çàçíà÷èâ
Îëåã Ñêðèïêà.— Ìèíóëîãî ðîêó
íàì çàÿâèëè, í³áèòî ïñåâäîðåë³ê-
òîâ³ ïòàøêè ïñåâäîãí³çäÿòüñÿ íà
Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³. Òîæ ìè ïå-
ðåíåñëè ôåñòèâàëü ç âåñíè íà
îñ³íü, êîëè ïòàõè íå ãí³çäÿòüñÿ,
à ðèáà íå íåðåñòèòüñÿ”.

Öüîãî ðîêó ôåñòèâàëüíèìè
ìàéäàí÷èêàìè ñòàíóòü, çà òðàäè-
ö³ºþ, òðè ñöåíè, ÿê³ êîæåí â³ä-
â³äóâà÷ îáèðàòèìå çà âëàñíèì
ñìàêîì. Ðîê ëóíàòèìå íà ñöåí³
“×îâåí”, âàæêèé ðîê ãðàòèìóòü
íà “Âåæ³”, à ä³-äæåéñüê³ ñåòè äà-
âàòèìóòü ó “Ðîòîíä³”. Åëåêòðîí-
íà ìóçèêà çâó÷àòèìå íà “Ðîê Ñ³-
÷³” âïåðøå. Âëàñíå, ³ ñàì îðãàí³-
çàòîð — ñîë³ñò “ÂÂ” Îëåã Ñêðèï-
êà âèñòóïàòèìå íà ôåñòèâàë³ òà-
êîæ â ÿêîñò³ ä³-äæåÿ Î’Cêðèïêà.
Ìóçè÷íèé ñêëàä ãóðò³â “Ðîê Ñ³-
÷³” âèéøîâ ð³çíîïëàíîâèì: ó ïðî-
ãðàì³ ÿê íîâà÷êè-äåáþòàíòè (ãóð-
òè “Ëàá³ðèíò” òà “Äí³ïðîÃåñ”),
òàê ³ ìåòðè óêðà¿íñüêî¿ ðîê-ñöå-
íè (õåäëàéíåðè “Ïëà÷ ªðåì³¿”,
“Ìàíäðè”, “ÂÂ” òà “Êîìó
ÂíèZ”). Ñåðåä ó÷àñíèê³â ôåñòè-
âàëþ òàêîæ êîìàíäè “Àáçäîëüö”,
“Ïðîïàëà Ãðàìîòà”, “Õîëîäíå
Ñîíöå”, “Íàçàä Øëÿõó Íåìàº”.
¯õ, íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â, îá’ºä-
íóº áðåíä “ö³êàâèé óêðà¿íñüêèé
ðîê”. “Ùîá îá’ºäíàòè âñ³ óêðà¿í-
ñüê³ ãóðòè, ïîòð³áåí ÿê ì³í³ìóì
òèæäåíü òà ï’ÿòü ñöåí”,— óïåâíå-
íèé Îëåã Ñêðèïêà.— Ìè íå õî-
÷åìî, ùîá ãóðòè “âèë³òàëè, ÿê
ñàðäèíêè” ³ âèêîíóâàëè ïî îäí³é

ï³ñí³”. Êîíöåðòè íà ñöåíàõ òðè-
âàòèìóòü ç 15-¿ äî 22-¿ ãîäèíè,
âèñòóï êîæíî¿ êîìàíäè â ñåðåä-
íüîìó ñòàíîâèòü 45 õâèëèí.

Ôåñòèâàëü ïðàãíå çãóðòóâàòè
óêðà¿íñüêèõ ðîêåð³â ç óñüîãî ñâ³-
òó. Öüîãî ðîêó “Ðîê Ñ³÷” ìîæíà
íàçâàòè ì³æíàðîäíèì, àäæå â
íüîìó áåðóòü ó÷àñòü äâà çàêîð-
äîííèõ ãîñòÿ, ùî ñï³âàþòü óêðà-
¿íñüêîþ. Ãóðò “Êëþ÷” Îëåã
Ñêðèïêà çíàéøîâ â Êàíàä³. Ìó-

çèêàíòè âæå ìàþòü ïåðøó ïëàò³â-
êó “Êëþ÷”, êîìïîçèö³¿ ç ÿêî¿ ³
ïî÷óþòü êèÿíè ó ñóáîòó. Ñóì³ø
ôàíêó òà ïàíê-ðîêó “Êëþ÷à”, ùî
äàâ ì³í³-êîíöåðò íà ðåïåòèö³¿
“Ðîê Ñ³÷³” ó êëóá³ “44”, òðîõè íà-
ãàäàëà ìóçèêó êàë³ôîðí³éö³â Off
Spring. Ñàíêò-ïåòåðáóðçüêó “Ñâî-
áîäó” â³äêðèëè íà ôåñòèâàë³
Fuzz — öå îäíà ç óêðà¿íîìîâíèõ
³ â òîé æå ÷àñ ïîïóëÿðíèõ ðîñ³é-
ñüêèõ êëóáíèõ êîìàíä.

Ùå îäí³ºþ ñêëàäîâîþ ôåñòè-
âàëþ áóäå çàõèñò äîâê³ëëÿ. ßê
îá³öÿþòü îðãàí³çàòîðè, â ðàéîí³
Ï³øîõîäíîãî ìîñòó òà Òðóõàíî-
âîãî îñòðîâà êóðñóâàòèìóòü âî-
ëîíòåðñüê³ ïàòðóë³ ç³ çáèðàííÿ
ñì³òòÿ, òîæ åêîñèñòåìà ì³ñöÿ íå
ïîñòðàæäàº. Êð³ì òîãî, Îëåã
Ñêðèïêà àíîíñóâàâ åêîëîã³÷íó
àêö³þ îáì³íó ñì³òòÿ íà ïèâî ó
ðîçðàõóíêó 50 ë³òð³â â³äõîä³â íà
ïëÿøêó
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Певне по оління иян дивитиметься на артини родини Киянчен ів із носталь ією

На "Ро Січі" центром ва и стане не лише м зи а, а й е оло ія: обіцяють обмінювати сміття на пиво
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.

21
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

У першій половині XVII
сторіччя в містах Вели-
о о нязівства Литов-
сь о о (до я их належав
і Київ) вибори місь их
рядни ів (радців) відб -
валися

а після відстав и їх повном
с ладі війтом
б за дозволом і частю рад-
ців Старої ради
в за рішенням за ально о зі-
брання станів та націй міста
за поданням ре ента міста

Напри інці 1887 — на по-
чат 1888 рр. вперше
новозб дованій Біржовій
залі (Хрещати , 13) відб -
лася бла одійна вистав а
артин, етюдів, малюн ів
на ористь

а “Товариства тр дової допо-
мо и для інтелі ентних жіно
м. Києві”

б Київсь ої рис вальної ш оли
в Київсь о о товариства за-
охочення х дожни ів
хатніх робітниць

1 2

Найбільший дзвін, я ий збері ся в Києві, знаходиться на дзві-
ниці

б Софійсь о о собор

Відливання дзвонів я о рема ал зь людвисарства в У раїні в старі
часи б ло д же поширеним, і виробництво б ло на висо ом технічно-
м і мистець ом рівні. Я ствердж є до тор історичних на Надія Ні-
ітен о, із старовинних дзвонів, я і збере лися, найбільший — дзвін “Ма-
зепа”. (“Газета по- иевс и”.— № 22.— 31.01.06.— С. 16). Знаходится
він на др ом яр сі дзвіниці Софійсь о о собор . Діаметр дзвона —
1,55 м, висота — 1,25 м. Висота орони — 28 см. На дзвоні є напис,
що встановлено йо о б ло 1705 ро за етьманства Івана Мазепи (звід-
и і назва). Ви отовив йо о видатний иївсь ий майстер Опанас Пет-
рович. Це, до слова, єдина йо о робота, що збере лася до наших днів.
Відомі інші дзвони, ви отовлені за етьманства Мазепи. Та , дзвін Спа-

сь о о монастиря в Нов ород-Сіверсь ом майстра І. Андрієвича 1698
ро має ерб Івана Мазепи і вірш, присвячений етьманові. На Черні-
івщині в 1929 році знайдено дзвін відомо о війсь ово о людвисара К.
Балашевича з датою 1699 ро , ва ою 640 , з ербом і зображенням
Івана Мазепи на весь зріст.
У різні часи б ли дзвони і більші, але вони не збере лися. Не ви лю-

чено, що нині в У раїні є “молоді” дзвони, я і перевищ ють розміри “Ма-
зепи”. Але вони нія ої історичної цінності не мають.

Створення в 1902 році першо о Київсь о о ромадсь о о пар-
(П ш інсь о о) б ло відзначено святом деревонасаджень. Для

посад и дерев привезли

в чнів імназій і чилищ

П ш інсь ий пар — перший Києві ромадсь ий пар , створений
для відпочин иян за межами міста. Ініціював прое т та о о пар о-
лова Садової омісії при д мі С. В. Ромишовсь ий. Д ма дов о хиля-
лася від роз ляд прое т , але в 1899 році несподівано дала “добро”,
зваживши, що створення та о о пар в Києві б де доречним, я що він
носитиме ім’я поета А. С. П ш іна, соті ро овини від народження йо о
відзначали по всій Росії. Створення цьо о пар за ладало основ для
майб тньо о аристо ратично о передмістя Києва, я Царсь е село під
Петерб р ом.
Головне місце в омпозиції пар — два шляхи, я і з’єдн вали воро-

та на обох інцях зеленої зони. Ними можна б ло в’їжджати в пар на
е іпажах та авто. На території пар розміщ вались майданчи и для
спортивних занять та і ор.
Свято деревонасаджень відб лося в день з стрічі царсь осільсь их

ліцеїстів — 19 жовтня 1902 ро . Посад овий матеріал (в основном
берези, ялини, модрини, липи та д б и) передали в дар но садівниц-
тва Крістера і Вассера. Попередньо ви опали в потрібних місцях ям-
и, а на трамваях привезли тисячі чнів із иївсь их імназій і чилищ.
Кожна дитина отримала “право снадбить посаженное дерево соответ-
ственной надписью и хаживать за ним”. Адміністрація с сідньо о По-
літехнічно о інстит т при остила дітей б тербродами, пиро ами, яб-
л ами, чаєм і васом.

(А. Ма аров. Малая энци лопедия Киевс ой старины.— К.: Довіра,
2005.— С. 396-397).

Під от вав
Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Відповіді на запитання 20го туру

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО

ОВНИ
Аби ваш ар’єрний орабель не сів

на мілин , а працедавці б ли задово-
лені, б дьте посл жливими, ви ладай-
теся на всі "сто", захищайте про-
фесійні принципи. Продемонстр йте
ділов майстерність! С ласти про-
те цію, замовити за вас добре слово
зможе впливова особа, я а вам сим-
патиз є. Сприйміть ті радісні сюрпри-
зи я т рбот Творця про ваше про-
фесійне майб тнє. Тіль и не
онфлі т йте, бо он ренти мож ть
відібрати вас ласий шмат висо о-
оплач ваної роботи.

ТЕЛЬЦІ
Я що обранець не впис ється в

рам и вашо о ідеал — це тимчасове
явище. Не поспішайте рвати стос н-
и, можливо, ви в чом сь помиляєте-
ся. Под майте, адже це справді та !
Ризи вати особистим щастям не
можна. Не вип с айте доро оцінн си-
ницю з р ! Під йтеся інтеле т аль-
но. С арбнич а фахових знань же
спорожніла.

БЛИЗНЮКИ
Ви під пресин ом сімейних проб-

лем. "Вор шіть" мин ле делі атно,
пра н чи не озлоблювати рідних свар-
ами. С млінно ви он йте моральні та
матеріальні обов’яз и. Впоряд ов й-
те поб т, тоді в домі запан є мир, зла-
ода, що позитивно позначиться і на
сл жбових справах. На ам рном не-
босхилі то хмари, то сонце. Не
нарі айте на оханих, я що вони не
додають вам тепла та лас и. З одом
все омпенс ється.

РАКИ
Я що начальство не зважає на ва-

ш д м , рити є за нея існо ви о-
нан робот , онфлі т вати, пред’яв-
ляти претензій не треба. Лише
підвищіть рівень професіоналізм ,
опан йте новітні техноло ії — тоді ар-
монійно впишетеся в ділов а р о-
ле тив . Запишіться на рси підви-
щення валіфі ації, про онс льт йте-
ся з досвідченими фахівцями. Нові
ділові оле и, що з’явилися на роботі,
ймовірно, не зовсім влаштов вати-
м ть вас. Одна треба "притирати-
ся", аби разом тя ти ділово о воза.

ЛЕВИ
Висо а самооцін а — переш ода

на шлях до спішної мети. Вас при-
расить с ромність, відданість за-
альній справі і блис чий про-
фесіоналізм, адже саме на сл жбі ви
майстер своєї справи, фаворит пра-
цедавців. Маєте ба ато ці авих ідей,
раціоналізаторсь их пропозицій, од-
на , я що не всім їм с дилося реаліз -
ватися, не с м йте, нехай вашим інте-
ле т альним здоб т ом с ористають-
ся інші.

ДІВИ
Я що а тивіз ються проблеми з до-

мочадцями — це рез льтат вашої
впертості й деспотизм . Нама айтеся
рідних не "пиляти по-живом " вихов-
ним нап ттям, а прищеплюйте етичні
цінності з любов’ю, підбираючи
потрібні слова. Бажання придбати
омріян для д ші по п здійснить-
ся. Одна аманцем доведеться по-
тр сити й заради розва — арно по-
ляти на дармівщин не вдасться.

Нині ви платите, влаштов ючи свято
іншим.

ТЕРЕЗИ
Ваш девіз: не заш одь собі та

іншим. Пото ом рине інформація, пе-
реповнена "дезою". Том вміло

відсортов йте зерна від полови, щоб
не стати транслятором пліто та на -
лепни ом. Облаштов йте рідні пена-
ти, сімейне ніздо має б ти ро ом
достат , д шевною оазою, де немає
місця чварам.

СКОРПІОНИ
Вам слід створити в оле тиві

надійн р п підтрим и, поспішайте,
по и талант неформально о лідера в
роз віті. Зможете пост питися влас-
ними інтересами заради інших, тоді й
вам по-братсь и підставлять плече. В
таємні інтри и та за овори не встря-
вайте – матимете воро ів. А я що за-
р тите підпільний роман, арно
онспір йтеся, бо є вели ий ризи ,
що вас ви риють.

СТРІЛЬЦІ
Ви під овпа ом ерівництва.

Б дьте обачними, не давайте волі
емоціям, онтролюйте ожен р х,
один необережний ро — і тріщина
в ар'єрі. А нині це найприб т овіше
місце, я им ле оважно ризи вати —
без л здя. На роботі, я мовиться,
др жба др жбою, а роші порізн . Ад-
же можете вс очити фінансов ха-
леп .

КОЗОРОГИ
У вас блис чий дар пере онання,

олосальний авторитет соці мі. Мо-
жете спо ситися на хитрі омбінації,
щоб прос н ти свої мер антильні за-
д ми, тож б дьте порядними і бла о-
родними, іна ше про орите!

ВОДОЛІЇ
Озирніться назад — там віз неви о-

наних обіцяно . Годі тя ти за собою цей
вантаж, ви ризи єте дис редит вати
себе в приятельсь ом олі. Постарай-
теся все надол жити, не роз олош ю-
чи се ретів. У дале доро , відряд-
ження не вир шайте.

РИБИ
Неприємності на роботі не повинні

справити враження бомби, що виб х-
н ла. Ви переб ваєте в атмосфері
жорст ої он ренції, і вижити можете
тіль и завдя и товарись им стос н ам
з оле ами і ерівництвом. Цін йте
др жб , це святая святих, я не мож-
на ос верняти. Цьо о ро Творець по-
силає вам подар н и саме через
справжніх др зів

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 5 ïî 11 âåðåñíÿ)  
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

3�вересня�2008�ро	
�

Міжпартійна��онференція

виборчо�о�бло���місцевих

ор�анізацій�політичних

партій�“Бло��Леоніда

Черновець�о�о”

(Дніпровсь	а�районна

ор�анізація�Християнсь	о-

ліберальної�партії�У	раїни�та

Дніпровсь	а�районна�


м. Києві�партійна�ор�анізація

У	раїнсь	ої�партії�“Зелена

планета”)�ВИРІШИЛА:

1. Відповідно�до�п
н	т
�2�час-

тини�1,�частин�4-6�статті�5�За	он


У	раїни� “Про� стат
с� деп
татів

місцевих� рад”� від	ли	ати� та� до-

стро	ово�припинити�повноважен-

ня� деп
тата�Дніпровсь	ої� район-

ної� 
� місті� Києві� ради� Хлопова

Сер�ія�Ми	олайовича,�що�б
в�об-

раний�деп
татом�місцевої�ради�за

виборчим�спис	ом�виборчо�о�бло-

	
�місцевих�ор�анізацій�політичних

партій� “Бло	� Леоніда� Черно-

вець	о�о”.

2. Відповідно�до�п
н	т
�2�час-

тини�1,�частин�4-6�статті�5�За	он


У	раїни� “Про� стат
с� деп
татів

місцевих� рад”� від	ли	ати� та� до-

стро	ово�припинити�повноважен-

ня� деп
тата�Дніпровсь	ої� район-

ної�
�місті�Києві�ради�Під�ребель-

но�о�Оле�а�Ярославовича,�що�б
в

обраний�деп
татом�місцевої�ради

за� виборчим� спис	ом� виборчо�о

бло	
�місцевих� ор�анізацій� полі-

тичних�партій�“Бло	�Леоніда�Чер-

новець	о�о”.

30�серпня�2008�ро	
�

Міжпартійна��онференція�виборчо�о�бло��

місцевих�ор�анізацій�політичних�партій�

“БЛОК�ЛЕОНІДА�ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”

(Деснянсь	а�районна�ор�анізація�Християнсь	о-

ліберальної�партії�У	раїни�та�Деснянсь	а�районна�


�м. Києві�партійна�ор�анізація�

У	раїнсь	ої�партії�“Зелена�планета”)�ВИРІШИЛА:

1. Відповідно�до�п
н	т
�2�частини�1,�частин�4-6�статті�5�За	он


У	раїни� “Про� стат
с� деп
татів� місцевих� рад”� від	ли	ати� та

достро	ово� припинити� повноваження� деп
тата�Деснянсь	ої

районної�
�місті�Києві�ради�Резнічен	а�Романа�Володимировича,

що�б
в�обраний�деп
татом�місцевої�ради�за�виборчим�спис	ом

виборчо�о�бло	
�місцевих�ор�анізацій�політичних�партій�“БЛОК

ЛЕОНІДА�ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

2. Відповідно�до�п
н	т
�2�частини�1,�частин�4-6�статті�5�За	он


У	раїни� “Про� стат
с� деп
татів� місцевих� рад”� від	ли	ати� та

достро	ово� припинити� повноваження� деп
тата�Деснянсь	ої

районної�
�місті�Києві�ради�Самойлі	�Катерини�Ві	торівни,�я	а

б
ла� обрана� деп
татом�місцевої� ради� за� виборчим� спис	ом

виборчо�о�бло	
�місцевих�ор�анізацій�політичних�партій�“БЛОК

ЛЕОНІДА�ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

3. Відповідно�до�п
н	т
�2�частини�1,�частин�4-6�статті�5�За	он


У	раїни� “Про� стат
с� деп
татів� місцевих� рад”� від	ли	ати� та

достро	ово� припинити� повноваження� деп
тата�Деснянсь	ої

районної�
�місті�Києві�ради�Трофімч
	а�Костянтина�Ві	торовича,

що�б
в�обраний�деп
татом�місцевої�ради�за�виборчим�спис	ом

виборчо�о�бло	
�місцевих�ор�анізацій�політичних�партій�“БЛОК

ЛЕОНІДА�ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

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

Київсь�ої�державної�адміністрації�

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

начальни�а��правління�—�начальни�а�планово-е�ономічно�о

відділ�,��оловно�о�спеціаліста-юрис�онс�льта,��оловних

спеціалістів��онтрольно-ревізійно�о�відділ��та�відділ��прое�т�вання

б�дівництва,��апітально�о�ремонт��та�реставрації�б�дівель.

Вимо�и:� вища� освіта� відповідно�о� професійно�о� спрям
вання� за� освітньо-

	валіфі	аційним� рівнем�ма�істра,� спеціаліста,� стаж� роботи� 2� ро	и� на� посаді

провідно�о�спеціаліста�або�стаж�роботи�за�фахом�не�менше�3-х�ро	ів;�на�посад


заст
пни	а� начальни	а� 
правління� стаж� на� 	ерівних� засадах� відповідно�о

спрям
вання�не�менше�5�ро	ів.

До	
менти� приймаються� протя�ом� місяця� за� адресою:� м.� Київ-01004,�

б
льв.�Т.Г.�Шевчен	а,�3.

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

Заява�про�наміри�та�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності.

За�альні�дані�—�інвестор�(замовни	)�ВАТ�“Завод�ЗБК�ім.�С.�Ковальсь	ої”�ТОВ�“Компанія

Елон�”

Поштова�адреса�—�Київ,�в
л.�Б
дінд
стрії,�7.

Розташ�вання� б�дмайданчи���—�в
л.� Червонопільсь	а,� 2-Г� 
� Подільсь	ом
� районі

м. Києва.

Хара�теристи�а�діяльності�об’є�та�—�житловий�	омпле	с�з�нежитловими�приміщеннями

та�підземним�пар	ін�ом.

Технічні� та� техноло�ічні� дані� —� забезпечення� населення� житлом� та� вб
довано-

приб
дованими�нежитловими�приміщеннями.�Термін�е	спл
атації�30�ро	ів�і�більше.

Соціально-е�ономічна� необхідність� планової� діяльності�—�забезпечення�населення

житлом.

Потреба�в�рес�рсах�при�б�дівництві�і�е�спл�атації�—�земельних,�
�	орот	остро	ов


оренд
�на�5�ро	ів�1,24��а.

Транспортне�забезпечення�(�при�б
дівництві�та�е	спл
атації)�—�з�ідно�з�	ошторисом�б
д.

робіт�підземний�пар	ін��на�300�м.місць,��остьової�автостоян	и�за�альною�	іль	істю�96�м.місц.�

Е�оло�ічні�та�інші�обмеження�планової�діяльності�—�відс
тні.

Необхідна�е�оло�о-інженерна�під�отов�а�і�захист�території�—�водонепрони	не�по	риття

з�	аналіз
ванням�поверхневих�вод.

Можливі�впливи�планової�діяльності�(при�б�дівництві�та�е�спл�атації):

-�	лімат�та�мі	ро	лімат� ........................................................................................відс
тній

-�повітряне�середовище� ..............................................................................в�межах�норм

-�водне�середовище� ....................................................................................в�межах�норм

-�ґр
нти........................................................................................................ в�межах�норм

-�рослинний�та�тваринний�світ,�заповідні�об’є	ти�......................................	омпенсований

-�нав	олишнє�соціальне�середовище�(населення)� ..........................................позитивний

-�нав	олишнє�техно�енне�середовище ................................................................відс
тній.

Відходи�виробництва�—�можливість�
тилізації.�Утилізація�та�знеш	одження�за�о	ремими

до�оворами.

Обся��ви�онання�ОВНС�—�позитивний�з�ідно�з�вимо�ами�ДБН�А.2.2-1-2003.�

Участь��ромадсь�ості�—�м.�Київ,�відповідно�до�п
блі	ації�в��азеті�“Хрещати	”�від�22�	вітня

2008 р.�

Адреса,�телефон�і�час�ознайомлення�з�матеріалами�прое	т
�і�ОВНС,�подачі�пропозицій�по

тел.�531-43-92�(285-51-79).�Час�ознайомлення�—�вересень�2008р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�проведення�позачер�ових�За�альних�зборів

а�ціонерів�АКБ�“Ле�бан�”�

Позачер�ові�За�альні�збори�а�ціонерів�АКБ “Ле�бан�”�відб�д�ться

29 жовтня�2008�ро���о�17.00�в�приміщенні�АКБ�“Ле�бан�”�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а�27.

Реєстрація�а�ціонерів�відб�ватиметься�з�16.00�до�17.00�за�наданими

до��ментами,�я�і�посвідч�ють�особ��та�відповідні�повноваження.

Порядо��денний:

1. Затвердження�рез
льтатів�за	рито�о�(приватно�о)�розміщення�простих�іменних�а	цій

АКБ�“Ле�бан	”�та�звіт
�про�рез
льтати�за	рито�о�(приватно�о)�розміщення�простих

іменних�а	цій�АКБ�“Ле�бан	”.

2. Затвердження�нової�реда	ції�Стат
т
�АКБ�“Ле�бан	”,�пов’язаної�зі�збільшенням�розмір


стат
тно�о�	апітал
�бан	
.

Пропозиції�щодо�змін�в�поряд	
�денном
�приймаються�до�26�вересня�2008�р.

Матеріали�стосовно�поряд	
�денно�о�Зборів�надаються�для�ознайомлення�за�адресою:

м.�Київ,�в
л.�Жилянсь	а,�27.�

Довід	и�за�тел.:�8�(044)�287-95-70,�287-95-00.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви	ли	ає�в�я	ості�відповідача:

Малеєва�Оле	сія�Ми	олайовича�по�цивільній�справі�за�позовом�Одноро�а

Тараса�Петровича� до�Малеєва�Оле	сія�Ми	олайовича,� заінтересована

особа:�Бідний�Володимир�Іванович�про�відш	од
вання�ш	оди�заподіяної

внаслідо	�ДТП.

С
довий�роз�ляд�справи�призначено�на�17�вересня�2008�ро	
�на�15.00

за�адресою:�м.�Київ,�в
л.�П.�Потєхіна,�14-а,�	аб.�19.

Просимо� забезпечити� ваш
� яв	
� або� вашо�о� представни	а,� або

направити�на�адрес
�с
д
�свої�письмові�пояснення�по�с
ті�позовних�вимо�.

В�разі�неяв	и�роз�ляд�справи�б
де�проведено�
�ваш
�відс
тність.

С
ддя�Нєсвєтова�Н.М.

Деснянсь�ий�районий�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�16�вересня�2008

ро	
�о�16.00�б
де�роз�лядатися�цивільна�справа�за�позовом�ВАТ�“Райффайзен

Бан	� Аваль”� до� К
рлю	� Л.Л.,� третя� особа:� Товариство� з� обмеженою

відповідальністю� “У	рАвтоЗАЗ-Сервіс’”� про� стя�нення� забор�ованості� за

	редитним�до�овором.�В�с
дове�засідання�ви	ли	ається�відповідач�К
рлю	

Любов�Леонідівна�та�представни	�ТОВ�“У	рАвтоЗАЗ-Сервіс”.�В�разі�неяв	и

справ
� б
де� роз�лян
то� 
� ваш
� відс
тність.� Адреса� с
д
:� м.� Київ,� пр-т.

Мая	овсь	о�о,�5-В,�	аб.�№�25.

С
ддя�Я.В.�Головачов.

СУДОВА�ПОВІСТКА

��цивільній�справі�№2-1720/2008

Печерсь	ий�районний�с
д�м.�Києва�повідомляє�Ковален	о�Наталії�Петрівні�про

с
дове� засідання� 
� справі� за� позовом� КП� “Печерсь	а� брама”� про� повернення

нежитлово�о� приміщення� відповідно� до� прое	т
� заб
дови� б
дин	
� об� 11.00

11.09.2008�р.

Адреса�с
д
:�м.�Київ,�в
л.�Хрещати	,�42-а,�	аб.13.

С
ддя�Вол	ова�С.Я.

Оболонсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви	ли	ає� я	� відповідачів

Нестерен	а�Юрія�Юрійовича,�Ста-

фійч
	а�Віталія�Володимировича,�Ло-

мач�Оле	сандра�Оле	сандровича�по

справі�№�2-3199/08�за�позовом�ЗАТ

“ПроКредит�Бан	”�про�стя�нення�за-

бор�ованості�в�с
дове�засідання�на

17� вересня� 2008� ро	
� на� 14.00.�

Адреса�с
д
:�м.�Київ,�в
л.�Тимошен-

	а,�2-є,�	аб.�19,�с
ддя�Поліщ
	�Н.В.

В� разі� неяв	и,� справ
� б
де� роз-

�лян
то�
�відс
тності�нез’явившихся

осіб.

С
ддя�Н.В.�Поліщ
	.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви	ли	ає�Чопорова�Віталія�Васильовича,�я	ий

зареєстрований� за� адресою:�м.� Київ,� в
л.

Виш�ородсь	а,�34/1,�	в.�65�я	�відповідача�


справі� за� позовом�Лисен	о�Олени� Костян-

тинівни,�Др
ж	ової� Ярослави�В’ячеславівни

до�Чопорова�Віталія�Васильовича�про�визнан-

ня�та	им,�що�втратив�право�	орист
вання�жи-

лим� приміщенням� в� с
дове� засідання� на

18 вересня�2008�ро	
�на�16.00.

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

2-є,�	аб.�26,�с
ддя�Махлай�Л.Д.�Наслід	и�не-

яв	и� в� с
дове� засідання� особи,� я	а� бере


часть�
�справі,�передбачені�ст.ст.�169,�170

ЦПК�У	раїни.

С
ддя�Махлай�Л.Д.

Відповідно�до�п
н	т
�2�статті�2

За	он
� У	раїни� від� 18� березня

2004�ро	
�№1625-ІV�“Про�порядо	

обрання�на�посад
�та�звільнення

з�посади�професійно�о�с
дді�Вер-

ховною�Радою�У	раїни”�Київсь	ий

апеляційний� �осподарсь	ий� с
д

У	раїни�повідомляє�про�під�отов-

	
�матеріалів�щодо�обрання�на�по-

сад
�с
дді�Київсь	о�о�апеляційно-

�о��осподарсь	о�о�с
д
�безстро-

	ово�Попі�ової� Оль�и� Володи-

мирівни.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва� ви	ли	ає� я	� відповідача�Кальчен	а

Р
слана�Ві	торовича� по� справі�№�2-

4180/08�за�позовом�АКІБ�“У	рСиббан	”

про� стя�нення� забор�ованості� за� 	ре-

дитним�до�овором�в� с
дове� засідання

на�18�вересня�2008�ро	
�на�14.00.

Адреса�с
д
:�м.�Київ,�в
л.�Тимошен	а,

2-є,�	аб.�19,�с
ддя�Поліщ
	�Н.В.

В�разі�неяв	и,�справ
�б
де�роз�лян
то


�відс
тності�нез’явившихся�осіб.

С
ддя�Н.В.�Поліщ
	.

Диплом�КВ�№�28138416�від�30.06.2005�р.�

НТУУ�“КПІ”�на�ім’я�Сні�ір�Віти�Михайлівни�

вважати�недійсним.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�Зданевич�Тетян
�Михайлівн
�про

те,�що�18.09.2008�ро	
�о�10.30�в�приміщенні

с
д
� за� адресою:� м.� Київ,� в
л.� Хрещати	,�

42-а,�	аб.�12,�с
ддя�Цо	ол�Л.І.,�відб
деться

роз�ляд� цивільної� справи� №� 2-965/08� за

позовом�Мазепи�І.�О.�до�Зданевич�Т.М.�про

розірвання�шлюб
.

У� разі� неяв	и� без� поважних� причин� або

неповідомлення�про�причини�неяв	и,�справа

б
де�роз�лян
та�
�відс
тність�сторони.

С
ддя�І.Л.�Цо	ол.

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви	ли	ає� в� я	ості� від-

повідача�Поля	ова�Оле	сандра�Ле-

онтійовича� в� с
дове� засідання,� я	е

призначено�на�9.30�19.09.2008�ро	
,

по�роз�ляд
�цивільної�справи�за�по-

зовом�ЗАТ�КБ�“ПриватБан	”�до�По-

ля	ова�О.Л.�про�стя�нення�бор�
.

Адреса� с
д
:� м.� Київ,� пр-т�Мая-

	овсь	о�о,�5-в,�	аб.�38.

С
ддя�О.М.�Панчен	о.

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви	ли	ає� в� я	ості� від-

повідача�Овчарен	а�Віталія�Воло-

димировича� в� с
дове� засідання,

я	е�призначено�на�9.30�23.09.2008

ро	
,�по�роз�ляд
�цивільної�спра-

ви�за�позовом�ЗАТ�“УМЗ”�до�Ов-

чарен	а�В.В.�про�стя�нення�бор�
.

Адреса�с
д
:�м.�Київ,�пр-т�Мая-

	овсь	о�о,�5-в,�	аб.�38.

С
ддя�О.М.�Панчен	о.

На�ви	онання�Ухвали�О	р
жно�о�адміністра-

тивно�о� с
д
�м.� Києва� від� 24.06.08� (справа

№13/81),�Державна�подат	ова�інспе	ція�в�Обо-

лонсь	ом
� районі�м.� Києва� повідомляє� ТОВ

“Технол-Б
дпром”� (	од�ЄДРПОУ:� 33592470),

зареєстроване� на� території� Голосіївсь	о�о

район
�міста� Києва,� Голосіївсь	
� районн
� 


м. Києві�державн
�адміністрацію�та��ромадя-

нина�Гордонно�о�Оле�а�Всеволодовича�про�те,

що�роз�ляд� справи�№13/81� призначений� на

9.30�22.09.08.�Місце�роз�ляд
�справи:�м.�Київ,

в
л.�Хрещати	,�б
д.�10,�третій�поверх,�	абінет

№7.�Предмет�позов
:�припинення�юридичної

особи� —� ТОВ� “Технол-Б
дпром”,� що� за-

реєстроване� Голосіївсь	ою� районною� 
� м.

Києві� адміністрацією� 24.06.05,� 
� зв’яз	
� з

лі	відацією,� не� пов’язаною� з� бан	р
тством

юридичних�осіб;�визнання�стат
т
�недійсним�з

момент
�йо�о�с	ладання,�а�саме:�з�24.06.05;

визнання�недійсним�свідоцтва�про�реєстрацію

платни	а�подат	
�на�додан
�вартість�ТОВ�“Тех-

нол-Б
дпром”�№37105329�від�26.07.05�з�мо-

мент
�внесення�в�реєстр�платни	ів�ПДВ,�тоб-

то�з�26.07.05.

Деснянсь�ий� районний� с�д

м.� Києва� ви	ли	ає� 
� с
дове

засідання� 06.10.2008� ро	
� о

12.00� Нови	ова� Володимира

Оле	сійовича�в�я	ості�відповіда-

ча�по�справі�за�позовом�ЗАТ�“СК

“В.� і� П.”� про� стя�нення� страхо-

во�о�відш	од
вання.�Адреса�с
-

д
:� м. Київ,� пр-т�Мая	овсь	о�о,

5-в,�	аб.�11.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати	».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

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

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2294
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Ірма ВІТКОВСЬКА, а триса
(серіал “Леся + Рома”):
— Історію. Я її просто любила і

тепер ці авлюся. Я, я правило,
п ю х дожню й історичн літе-

рат р і однією з останніх придба-
ла “Історію У раїни” Павла Робе-
ра Ма очія.

Іва RICH, співач а:
— У ш олі з задоволенням від-

від вала ро и астрономії, ео ра-
фії й літерат ри. Але найбільше
любила ро и ан лійсь ої мови,
я вивчаю з чотирьох ро ів. Том
і ниж и зар біжних письменни ів
пра н придбати в ори іналі. По-
перше, це постійна мовна пра ти-

а, а по-др е, жодний пере лад
не може повністю відтворити ідею,
я письменни за ладав свій
твір.

Андрій БУДЯК, письменни :
— У ш ільні ро и захоплювався

історією. Особливо подобалася іс-
торія Стародавньо о світ з її бо а-
ми на Олімпі, античними цивіліза-
ціями й строєм життя. У старших
ласах вели ва приділяв ро-
сійсь ій літерат рі. Пра н в читати
я омо а більш іль ість творів.
Маю зазначити, що твори росій-
сь их ласи ів не тіль и виховали
мене, а й допомо ли розвин тися
письменниць им здібностям.

Ó øêîë³ ÿ íàéá³ëüøå ëþáèâ...

Êèÿíè ó øêîë³
ëþáèëè ðîñ³éñüêó
ë³òåðàòóðó 
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ðîñ³éñüêó ë³òåðàòóðó — 35 %
2. Óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó — 30 %
3. Ìàòåìàòèêó — 15 %
4. Ô³çêóëüòóðó — 10 %
5. ²ñòîð³þ — 10 %

Àâñòðàë³éö³ 
ãàñòðîëþâàëè 
ó ðîæåâ³é ò³í³ êóìèð³â
Ïîïðè ñâîþ ìóçè÷íó “íåâ÷åí³ñòü”, 
ó÷àñíèêè The Pink Floyd Australian Show 
â³ä³ãðàëè ïðîãðàìó ëåãåíäàðíî¿ êîìàíäè

Ïîíàä 20 ðîê³â ôàíàòè ãóðòó
Pink Floyd ãðàþòü ìóçèêó ñâî¿õ
êóìèð³â, îäí³º¿ ç íàéóñï³øí³øèõ
ðîê-êîìàíä ê³íöÿ ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ. Ò³ëüêè ó ÑØÀ ñâîãî ÷àñó
ïðîäàëè ïîíàä 70 ìëí àëüáîì³â
Pink Floyd, à ó ñâ³ò³ — á³ëüø ÿê
200 ìëí. Ïñèõîäåë³÷íèé àíäå-
´ðàóíä òà àðò-ðîê Ëîíäîíà ø³ñò-
äåñÿòèõ ³ ñ³ìäåñÿòèõ âò³ëèâñÿ ó
ìóçèö³ é òåêñòàõ ñàìå öèõ ìóçè-
êàíò³â. Âîñòàííº êîìàíäà âèñòó-
ïàëà ó 2005 ðîö³ íà ñâ³òîâîìó
øîó Live 8, ïðèñâÿ÷åíîìó áî-
ðîòüá³ ç³ ÑÍ²Äîì, ³ ó÷àñíèêè íå
îá³öÿëè ùå êîëèñü çáèðàòèñÿ íà
ñöåí³ ðàçîì. Íàòîì³ñòü ³ñíóº áåç-
ë³÷ òðèáþò-êîìàíä, ÿê³ ãðàþòü
ìóçèêó Pink Floyd, áî ââàæàþòü
êëàñèêîþ ñâ³òîâîãî ðîêó. Íàé-
óñï³øí³øèì ³ç íèõ ââàæàºòüñÿ
The Pink Floyd Australian Show,
ùî âèñòóïèëè ìèíóëî¿ ñåðåäè ó
Êèºâ³.

Ó çàë³ ç³áðàëèñÿ ëþäè, ÿê³ ó
1960—1970-ò³ ïåðåäàâàëè ç ðóê ó
ðóêè ïëàò³âêè Pink Floyd, íåìîâ
ö³ííèé ñêàðá. Óò³ì, ìóçèêà ó÷àñ-
íèê³â ëåãåíäàðíî¿ êîìàíäè Ñ³äà
Áàððåòà, Ð³÷àðäà Ðàéòà, Í³êà
Ìåéñîíà, Äåâ³äà Ã³ëìîðà òà Ðî-
äæåðà Óîòåðñà ïîëîíèëà ñëóõ ³
³íøèõ ìåëîìàí³â.

Ï³ä ÷àñ øîó, çàñíîâàíîìó íà
ïðîãðàì³ ìàñøòàáíîãî âèñòóïó
Pink Floyd 1994 ðîêó, ëóíàëè ãî-
ëîâí³ êîìïîçèö³¿ àëüáîì³â “The
Wall” òà “Dark Side of the Moon”.
² ÿêùî íà ïî÷àòêó êîíöåðòó ïóá-
ë³êà ïðèñê³ïëèâî äîñëóõàëàñÿ òà
ïîð³âíþâàëà êîï³þ ç îðèã³íàëîì,
òî ï³ä ê³íåöü, çàïëþùèâøè î÷³,
íàñîëîäæóâàëàñÿ ä³éñòâîì. Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ñêëàäíà âîêàëüíà ïàðò³ÿ
³ç “The Great Gig in the Sky” ïðî-
ëóíàëà áåç íàð³êàíü, êîíöåðò
òðèâàâ “íà âèñîê³é íîò³”.

Ìóçèêàíòè The Pink Floyd Aus-

tralian Show ç³çíàëèñÿ æóðíàë³ñ-
òàì íàïåðåäîäí³ êîíöåðòó, ùî
ò³ëüêè îäèí ç ¿õí³õ ã³òàðèñò³â ìàº
ìóçè÷íó îñâ³òó — ³ òî ëèøå 4 ðî-
êè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. ²íø³ æ çà-
ì³íþþòü â³äñóòí³ñòü îñâ³òè áàãà-
òèì êîíöåðòíèì äîñâ³äîì, àäæå
çáèðàþòü ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â
áàãàòîòèñÿ÷í³ çàëè.

Ïîñòàíîâêà øîó çà ñâîºþ ìàñ-
øòàáí³ñòþ ö³ëêîì â³äïîâ³äàëà
ñâ³òîâîìó ð³âíþ, àäæå ïåðåâåð-
øèëà íåùîäàâí³ êè¿âñüê³ âèñòó-
ïè çàðóá³æíèõ ç³ðîê. Ëàçåðí³ ïðî-
ìåí³ íà ñò³íàõ Ïàëàöó ñïîðòó
ñòâîðþâàëè åôåêòè ãâèíòîêðèëó
òà õâèëü, ùî íåñëèñÿ ñòåëåþ. Â
öåé æå ÷àñ íà âåëèêîìó åêðàí³ çà
ñöåíîþ ïîêàçóâàëè àí³ìàö³éíîãî
ãåðîÿ — õëîï÷èêà íà ³ì’ÿ Ï³íê —
ç ê³íîô³ëüìó “Ñò³íà”, ÿêèé çíÿâ
ðåæèñåð Àëàí Ïàðêåð çà ðîê-îïå-
ðîþ Pink Floyd “The Wall”.

Àëå àâñòðàë³éö³ ïðèâíåñëè ó
øîó é äåùî ñâîº — âåëè÷åçíîãî
íàäóâíîãî êåíãóðó øâèäêî íàäó-
ëè íà ñöåí³, ³ â³í ñòðèáàâ ï³ä
åíåðã³éíó ã³òàðíó ìóçèêó. Ñàìå öÿ
òâàðèíà çàëèøàºòüñÿ ñèìâîëîì
ìóçèêàíò³â, õî÷à âîíè âæå äàâíî
ïåðåáðàëèñÿ äî Âåëèêîáðèòàí³¿.

Ï³ñëÿ äâîãîäèííîãî øîó ïóá-
ë³êà òà ìóçèêàíòè çäðóæèëèñÿ: ³
íå ëèøå òîìó, ùî àâñòðàë³éö³
ïðîùàëèñÿ òà äÿêóâàëè ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâîþ. Çðåøòîþ, öå áóëî
çíàéîìñòâî óêðà¿íñüêèõ ôàíàò³â
Pink Floyd ³ç àâñòðàë³éñüêèìè
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У школі я найбільше
любив:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, 3— 6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +27...+29°Ñ, âíî÷³ +15...+19°Ñ; íà óçáåðåæ-

æ³ Êðèìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +27...+28°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +26...+28°Ñ, âíî÷³ +14...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +24...+26°Ñ, âíî÷³ +13...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +27...+29°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ

Австралійсь і фанати Pink Floyd, схоже на те, здр жилися з раїнсь ими шан вальни ами ле ендарно о рт

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лої середи Палаці спорт царювала атмосфера
ф т ристичних сімдесятих. У восьмитисячном , хай не
вщерть заповненом , залі Палац спорт л нали пот ж-
ні ітарні ритми та залпи, стелею ляли зелені промені
лазера, а на сцені стрибав величезний ен р . В той
же час за спинами м зи антів на вели ом р лом
е рані по аз вали психоделічне відео. Все це влашт -
вали австралійсь і фанати Pink Floyd для раїнсь их.
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