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Ì³ñòî ïîäÿêóâàëî îñâ³òÿíàì
Ñòîëè÷íà âëàäà ïðèâ³òàëà â÷èòåë³â ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора місь а влада привітала з Днем чителя
освітян столиці. На подя за с млінн робо-
т вчителі одержали віти, відзна и і навіть
вартири. А оловне — щирі слова про важ-
ливість роботи вчителя, адже йо о р ах
знання молодих иян, їх майб тній фах, про-
фесіоналізм, а отже — майб тнє міста та
всієї раїни.

Ó ñòîëèö³ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì ó÷îðà â³òàëè â÷èòåë³â.
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, êîò-
ðà êóðóº ãàëóçü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, âæå çðàíêó ïî¿õàëà äî
ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó — Êè¿âñüêîãî ìåäè÷íî-
ãî êîëåäæó ¹ 3, ùî ó Äàðíèöüêîìó  ðàéîí³. Ï³ñëÿ òåï-
ëèõ ñë³â ó äâîð³ êîëåäæó ñòóäåíòè òà âèêëàäà÷³ ïîâåëè çà-
ñòóïíèêà ìåðà íàâ÷àëüíèìè êàá³íåòàìè: õ³ðóðã³÷íèé, àêó-
øåðñüêèé, îïåðàö³éíèé ³ òàê äàë³. Âèÿâèëîñÿ, ùî ìàé-
áóòí³ ìåäñåñòðè òà àêóøåðè íå ïðîñòî â÷àòü òåîð³þ ç êíè-

æîê, à îïåðóþòü, íàêëàäàþòü øâè, ïðèéìàþòü ïîëîãè.
Ò³ëüêè ¿õí³ìè ïàö³ºíòàìè ïîêè ùî º ëèøå ëÿëüêè òà ìà-
íåêåíè. Ïðèºìí³ø³ ïàö³ºíòè â ïîëîãîâîìó â³ää³ëåíí³. Òàì
ëÿëüêè íàãàäóþòü ñïðàâæí³õ íåìîâëÿò. Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà
ïîîá³öÿëà ìàéáóòí³ì àêóøåðàì ïîäàðóâàòè ùå ê³ëüêà “íî-
âîíàðîäæåíèõ”, àäæå îäíà òàêà ëÿëüêà çàêîðäîííîãî âè-
ðîáíèöòâà êîøòóº ïðèáëèçíî 4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ïîòîìó ïåðåéøëè äî ñïðàâæíüî¿ ìåòè â³çèòó — ïðè-
â³òàííÿ ç Äíåì ó÷èòåëÿ. “ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî âïåðøå ó
öüîìó êîëåäæ³, àëå âæå ïåðåêîíàëàñÿ, ùî öå îäèí ³ç
íàéêðàùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ìàáóòü, íå ëèøå Óêðà-
¿íè, à é ÑÍÄ. Òóò ÷óäîâà íàâ÷àëüíà áàçà ³ ãîëîâíå —
ïðåêðàñíèé âèêëàäàöüêèé êîëåêòèâ òà ñòóäåíòè. Ïðå-
êðàñíà àòìîñôåðà ³ íà 90 â³äñîòê³â öå çàñëóãà ñàìå âè-
êëàäà÷³â. Âåëèêå âàì ñïàñèá³ çà öå! Âàøà ðîáîòà áåçö³í-
íà, àäæå â³ä òîãî, ÿê âè ï³äãîòóºòå ìàéáóòí³õ ìåäèê³â,
çàëåæèòü æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ êèÿí”,— çàçíà÷èëà ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà çà÷èòàëà ïðèâ³òàííÿ â³ä ³ìåí³ ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè òà ïåðåäàëà â³äçíàêè äëÿ òðüîõ âèêëàäà÷³â êî-
ëåäæó.

Äëÿ ñòóäåíò³â â³ä ìåð³¿ ó ïîäàðóíîê ïðèâåçëè àêóñòè÷-
íó ñèñòåìó. Íà ñüîãîäí³ ó êîëåäæ³ íàâ÷àºòüñÿ 994

ñòóäåíòè. Ùîðîêó çàêëàä âèïóñêàº á³ëüø í³æ 300 ìåä-
ñåñòåð, ìåäáðàò³â òà àêóøåð³â. Äî 40 % ³ç íèõ ïðîäîâæó-
þòü íàâ÷àííÿ ó ìåäè÷íèõ ÂÓÇàõ.

Ùîïðàâäà, íå âñ³ âèïóñêíèêè çàëèøàþòüñÿ ïðàöþâà-
òè ó Êèºâ³. Áàãàòî ç íèõ ïðàöþþòü ó ÑØÀ, ²çðà¿ë³, êðà-
¿íàõ ªâðîïè òà â ì³ñ³ÿõ îðãàí³çàö³¿ ×åðâîíîãî Õðåñòà.
“Äëÿ íàñ ìåäè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè º äóæå âàæëèâèìè.
Íà ñüîãîäí³ Êèºâó áðàêóº ïðèáëèçíî 4 òèñÿ÷ ìåäñåñòåð.
Çâ³ñíî, öå íå íèí³øíÿ ïðîáëåìà, àäæå öåé äåô³öèò îò óæå
10 ðîê³â. Àëå ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî çàâäÿêè êðîêàì ì³ñü-
êî¿ âëàäè, ïðîáëåìó âäàñòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè”,— çàçíà÷èëà
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, îñòàíí³ì ÷àñîì ì³ñòî çà-
áåçïå÷óº ìåäè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè óñ³ºþ ïîòð³áíîþ íà-
â÷àëüíîþ áàçîþ: ï³äðó÷íèêàìè, ìóëüòèìåä³éíèìè ñèñòå-
ìàìè ³ íàâ³òü ñëóæáîâèì òðàíñïîðòîì.

Àëå ñâÿòêóâàííÿ â ìåäè÷íîìó êîëåäæ³ áóëî íå ºäèíèì
çàõîäîì ³ç íàãîäè Äíÿ â÷èòåëÿ. Ó÷îðà â Êè¿âñüêîìó àêà-
äåì³÷íîìó òåàòð³ îïåðåòè â÷èòåë³â ïðèâ³òàâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ òà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
òà íàóêè Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í âðó÷èâ ¿ì 10 îðäåð³â
íà ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ — íà ø³ñòü îäíîê³ìíàò-
íèõ òà ÷îòèðè òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè
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За свою віддан працю чителі столиці отрим ють надбав від місь ої влади та можливість отримати житло
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Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç Äíåì ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

Äîðîã³ îñâ³òÿíè!
Â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì!
Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü ïðèéì³òü íàéùèð³-

ø³ ñëîâà ïîäÿêè çà âàø áåçö³ííèé âêëàä ó
âèõîâàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ, à îòæå, ³ â
ìàéáóòíº Óêðà¿íè. Ç ðîêó â ð³ê âè ïåðåäà-
ºòå ñâî¿ çíàííÿ òà ìóäð³ñòü ä³òÿì, âè â÷èòå
¿õ íå ëèøå ÷èòàòè é ë³÷èòè, à íàñàìïåðåä
ìèñëèòè. Êîæíà ëþäèíà ñâî¿ìè äîñÿãíåííÿ-
ìè òà ïåðåìîãàìè çîáîâ’ÿçàíà ñàìå â÷èòåëþ.

Çàâäÿêè âàì íå ì³ë³º êðèíèöÿ çíàíü. Âè
çáåð³ãàºòå, ïðèìíîæóºòå ³ ïåðåäàºòå ó ñïà-
äîê íîâèì ïîêîë³ííÿì çíàííÿ òà âñ³ íàéêðà-
ù³ íàäáàííÿ íàøîãî íàðîäó â íàóö³, êóëüòó-
ð³ é äóõîâíîñò³. Çàâäÿêè âàø³é ïðîôåñ³¿ âè-
ñîêèé àâòîðèòåò Êèºâà ÿê îñâ³òíüîãî ³ íà-
óêîâîãî öåíòðó Óêðà¿íè â³äîìèé äàëåêî çà
ìåæàìè íàøî¿ äåðæàâè.

Ï³äòðèìêà òà ñîö³àëüíèé çàõèñò ïðàö³âíè-
ê³â îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ ó ñòîëèö³ çàâæäè áóëè ³
çàëèøàòèìóòüñÿ äëÿ ìåíå òà ìîº¿ êîìàíäè
îäíèìè ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü. Âè ìîæåòå
ðîçðàõîâóâàòè íà ìîþ óâàãó òà äîïîìîãó. ß
ç â³äêðèòèì ñåðöåì ïðèñëóõîâóþñÿ äî âñ³õ
âàøèõ ïðîáëåì.

Ùèðî çè÷ó çäîðîâ’ÿ, òåðï³ííÿ, íàñíàãè,
çëàãîäè é äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ.

Íåõàé ùåäðîþ áóäå äîëÿ, õàé ó âàøèõ ñåð-
öÿõ çàâæäè ïàíóº ëþáîâ, à æèòòºâ³ íåãàðàç-
äè îìèíàþòü âàø³ äîì³âêè!

Щиро ваш
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Â “Óêðà¿íè äèïëîìàòè÷íî¿”
þâ³ëåé

Þâ³ëåéíèé äåñÿòèé âèïóñê íàóêîâîãî ùî-
ð³÷íèêà “Óêðà¿íà äèïëîìàòè÷íà” ðîçãëÿíó-
ëè â÷îðà â ïðèì³ùåíí³ Ãåíåðàëüíî¿ äèðåê-
ö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ
³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ. Óæå äåâ’ÿòü ðîê³â
ïîñï³ëü âèäàííÿ îçíàéîìëþº ÷èòà÷³â ³ç ÿñ-
êðàâèìè ïîä³ÿìè òà ïîñòàòÿìè â³ò÷èçíÿíî¿
é çàðóá³æíî¿ äèïëîìàò³¿. Çà êðóãëèì ñòîëîì
ç³áðàëèñÿ âñ³ åêñ-ì³í³ñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Óêðà¿íè òà óïîðÿäíèêè ÷àñîïèñó. Âîäíî÷àñ
íà çàñ³äàíí³ ïðåçåíòóâàëè á³áë³îãðàô³÷íèé
ïîêàæ÷èê ³ñòîðè÷íîãî íàóêîâîãî òà ë³òåðà-
òóðíîãî æóðíàëó “Ïàì’ÿòü ñòîë³òü”

ÑÁÓ ïðîñèòü âèáà÷åííÿ 
ó ãàçåòè “Õðåùàòèê”

Ó÷îðà êåð³âíèê Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè
Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî çàòåëåôîíóâàâ â. î.
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòè “Õðåùàòèê” Äå-
íèñó Æàðêèõ òà âèñëîâèâñÿ ùîäî íåïðîôå-
ñ³éíèõ ³ íåñàíêö³îíîâàíèõ ä³é ñï³âðîá³òíèê³â
ÑÁÓ, ÿê³ íàìàãàëèñÿ ïðîâîäèòè ñë³ä÷³ ä³¿ ó
ðåäàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Ãîëîâà Ñëóæáè
áåçïåêè ïî³íôîðìóâàâ Äåíèñà Æàðêèõ, ùî
âñ³õ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ³íöèäåíòó, ïîêàðàíî
òà çâ³ëüíåíî ç ïîñàä. Êåð³âíèê ÑÁÓ çàïåâíèâ,
ùî â³í îñîáèñòî äàâàâ äîðó÷åííÿ íå ïðîâî-
äèòè ñë³ä÷èõ ä³é ùîäî æóðíàë³ñò³â ó ïåð³îä
ïåðåäâèáîðíèõ ïåðåãîí³â. Íà äóìêó Âàëåíòè-
íà Íàëèâàé÷åíêà, òàêèõ ³íöèäåíò³â ì³æ ÑÁÓ
³ ïðåñîþ íå ïîâèííî áóòè â Óêðà¿í³

Cïàëþâàííÿ ñóõîãî ëèñòÿ —
íåáåçïå÷íå
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Чисто біля б дин , важ о на
серці. Дим від спалення листя
може спрово вати по іршення
роботи серця, захворювання ор-
анів дихання і навіть ра . Та а
за роза все частіше нависає
над иянами. Лише за вересень
до Сл жби допомо и мера и-
янам на спалення листя пос ар-
жилося більш ніж 400 ромадян.
Спалення п листя здійснюють
переважно вночі. Ком нальни и
запереч ють свою причетність.
Ко о штраф вати за заборонене
за оном спалення листя, неві-
домо.

Âîñåíè çåëåíèé Êè¿â ïîñòóïîâî æîâ-
ò³º, à çãîäîì êîëèøíÿ áóéíà çåëåíü é
âçàãàë³ îïèíÿºòüñÿ ï³ä íîãàìè. Àëå îïà-
ëå ëèñòÿ âèêëèêàº íå ñò³ëüêè ñóì çà ë³-
òîì, à é ñòàíîâèòü çàãðîçó äëÿ çäîðîâ’ÿ
êèÿí. Îñòàíí³ì ÷àñîì ¿ì âñå ÷àñò³øå äî-
âîäèòüñÿ äèõàòè äèìîì. Äî ðåäàêö³¿ ãà-
çåòè “Õðåùàòèê” çâåðíóëàñÿ ²ðèíà Êàëè-
íþê, ÿêà ìåøêàº íà âóëèö³ Îëåíè Òåë³-
ãè. Æ³íêà ñòâåðäæóº, ùî êîìóíàëüíèêè
ïåð³îäè÷íî ñïàëþþòü ëèñòÿ ïðîñòî á³ëÿ
áóäèíêó.

“ßêîñü ìè ïðîêèíóëèñÿ ñåðåä íî÷³ â³ä
òîãî, ùî çàäèõàëèñÿ. Ïîâ³òðÿ áóëî ã³ð-
êèì, àæ ó ãîðë³ ïåêëî. Çà÷èíèëè êâàòèð-
êó, àëå öå âæå íå ðÿòóâàëî. Ëèøå çðàí-
êó ÿ ïîáà÷èëà äæåðåëî äèìó — ïðîñòî á³-
ëÿ áóäèíêó êóðèëîñÿ ç ðåøòè ëèñòÿíî¿
êóïè”,— ðîçïîâ³ëà æ³íêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
“äèìîâà àòàêà” ïîâòîðèëàñÿ ÷îòèðè ðà-
çè. Ïðè÷îìó ï³äïàëþþòü ëèñòÿ ÿêðàç
âíî÷³, êîëè í³õòî íå áà÷èòü.

Ïðîòå ïàí³ Êàëèíþê íå ºäèíà, õòî ÷óò-
ëèâèé äî ¿äêîãî äèìó. ßê ïîâ³äîìèëè
“Õðåùàòèêó” ó Ñëóæá³ äîïîìîãè ìåðà
êèÿíàì “15-51”, çà ïåð³îä ç 1 äî 29 âå-
ðåñíÿ íàä³éøëî ïðèáëèçíî 400 ñêàðã ùî-
äî ñïàëåííÿ ëèñòÿ. Íàéá³ëüøå äèì³ëî ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³, äå íà ñìîð³ä
ñïàëåíîãî ëèñòÿ ïîñêàðæèëîñÿ 118 ìåø-

êàíö³â, à íàéìåíøå ñêàðã ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ — âñüîãî äâ³. Á³ëüø³ñòü ëþäåé
ï³äòâåðäæóþòü ³íôîðìàö³þ, ùî êóïè ëèñ-
òÿ ï³äïàëþþòü ñàìå âíî÷³. Ìåøêàíö³ áó-
äèíêó 2-à, ùî íà Ïðîñïåêò³ Ñâîáîäè,
ðîçïîâ³äàþòü, ÿêðàç ³ç íàñòàííÿì òåìðÿ-
âè ¿ì äîâîäèòüñÿ çàäèõàòèñÿ â³ä äèìó â
ïîâ³òð³.

Óñ³ ï³äîçðè ìåøêàíö³â ïàäàþòü íà äâ³ð-
íèê³â, ìîâëÿâ, ëèñòÿ íå âèâîçÿòü, à çà-
ëèøàþòü ó êóïàõ, ùîá ïîò³ì çíîâó çãð³-
áàòè — çàéâà ðîáîòà. Òîæ êîìóíàëüíèêè
ï³äïàëþþòü îïàëå ëèñòÿ, ùîá çà í³÷ âî-
íî çíèêëî, à ç íèìè ³ ¿õí³ êëîïîòè. Ó
ÆÅÊàõ öå çàïåðå÷óþòü, ìîâëÿâ, çíàþòü
ïðî çàáîðîíó ñïàëþâàòè ëèñòÿ. Àëå ïî-
â³ðèòè, ùî ó 400 ì³ñöÿõ ó êóïè ëèñòÿ öè-
ãàðêó êèäàþòü áåøêåòíèêè, âàæêî. Êè-
ÿíè îáóðåí³, íåâæå ¿õíº çäîðîâ’ÿ íå âàð-
òå òîãî, àáè íàëåæíî ïðèáèðàëè òåðèòî-
ð³þ. “Òàðèôè ï³äíÿëè, àëå çàì³ñòü òîãî,
ùîá êðàùå ïðèáèðàòè, íàñ ïî÷àëè ïðîñ-
òî òðó¿òè”,— îáóðþºòüñÿ ²ðèíà Êàëèíþê.

Îáóðåííÿ æ³íêè íåáåçï³äñòàâí³. Åêîëî-
ãè çàñòåð³ãàþòü, ùî ñïàëþâàííÿ ñóõîãî
ëèñòÿ — äóæå íåáåçïå÷íå. Äî ñêëàäó äè-

ìó âõîäèòü ïèë, îêèñ àçîòó, âóãëåêèñëèé
ãàç, âàæê³ ìåòàëè. Òë³þ÷å ëèñòÿ âèä³ëÿº
áåíçîïðåí, ÿêèé çäàòåí ñïðîâîêóâàòè ðà-
êîâ³ çàõâîðþâàííÿ. Êð³ì òîãî, ãîð³ííÿ
ëèñòÿ âèâ³ëüíÿº ó ïîâ³òðÿ ä³îêñàíè —
íàéîòðóéí³ø³ äëÿ ëþäèíè ðå÷îâèíè.
Ì³êðî÷àñòèíêè äèìó ïîòðàïëÿþòü ó ëå-
ãåí³ ëþäåé ³ ìîæóòü çàëèøàòèñÿ òàì ðî-
êàìè, ïðîâîêóþ÷è ð³çí³ õâîðîáè. Âäè-
õàííÿ äèìó ñïàëåíîãî ëèñòÿ âèêëèêàº
ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ õâîðîáè, íàïàäè àñ-
òìè, çàïàìîðî÷åííÿ, àëåðã³þ òà ïîã³ð-
øåííÿ ðîáîòè ñåðöÿ.

Â³ä ö³º¿ íåáåçïåêè êèÿí, ÿê ³ ðåøòó
óêðà¿íö³â, çàõèùàº Êîíñòèòóö³ÿ, ÿêà ãà-
ðàíòóº ïðàâî íà áåçïå÷íå äëÿ çäîðîâ’ÿ
ñåðåäîâèùå. Çàáîðîíÿºòüñÿ ñïàëþâàòè
ëèñòÿ ê³ëüêîìà ïðèðîäîîõîðîííèìè íîð-
ìàòèâíèìè àêòàìè. Àäì³í³ñòðàòèâíèé êî-
äåêñ íàêëàäàº íà ïîðóøíèê³â øòðàôè —
â³ä 17 äî 340 ãðí íà ô³çè÷íèõ îñ³á òà â³ä
850 äî 1190 ãðí íà ïîñàäîâèõ.

Ïðîòå ì³ñöåâà âëàäà ìàº ïîâíîâàæåí-
íÿ âæèòè äîäàòêîâ³ çàõîäè äëÿ íàñåëåí-
íÿ ì³ñòà. Â³äòàê ñêàðãè êèÿí íå çàëè-
øàòüñÿ áåçðåçóëüòàòíèìè

Êèÿíè çàäèõàþòüñÿ â³ä äèìó

Ñòîëè÷í³ áóäèíêè 
ï³äãîòóâàëè äî çèìè
Êîìóíàëüíèêè îá³öÿþòü çàáåçïå÷èòè êèÿí òåïëîì, 
âîäîþ ³ åëåêòðèêîþ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Усі житлові б дин и столиці о-
тові до опалювально о сезон .
Проте "Київенер о" станом
під отов и мереж наразі не д -
же задоволені. Але ом нальни-
и запевняють, що, попри е о-
номічні тр днощі, впоралися із
запланованим завдя и а тивній
сплаті населення вліт за ом -
нальні посл и.

Óñå ìåíøå ÷àñó çàëèøàºòüñÿ äî ïî÷àò-
êó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â ñòîëèö³. Íà-
ðàç³ ïîãîäí³ óìîâè äîçâîëÿþòü ùå íå ïî-
äàâàòè òåïëî äî áóä³âåëü. Öå íà ðóêó êî-
ìóíàëüíèêàì, ÿê³ çàâåðøóþòü ëàòàòè ä³-
ðè òà ì³íÿòè ïîøêîäæåí³ òðóáîïðîâîäè.
ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ÀÊ “Êè-
¿âåíåðãî”, ôàõ³âö³ âæå âèïðîáóâàëè òåï-
ëîâ³ ìåðåæ³, òîæ ðåìîíòíà êàìïàí³ÿ ç
ï³äãîòîâêè äî çèìè ô³í³øóº. “Óñ³ ðîáî-

òè âèêîíóþòüñÿ çà âëàñí³ êîøòè, îáñÿã
ÿêèõ íèí³øíüîãî ðîêó ñòàíîâèòü 106
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,— ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé
³íæåíåð, çàñòóïíèê òåõí³÷íîãî äèðåêòî-
ðà ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” Þð³é Ãëàäèøåâ.—
Íàðàç³ êîìïàí³ÿ òåõí³÷íî ãîòîâà äî ïî-
äà÷³ òåïëà”. Çà éîãî ñëîâàìè, ñïîæèâà÷³
ãîòóþòüñÿ äî ñåçîíó ïîâ³ëüí³øå, àëå ï³ñ-
ëÿ íàïîëåãëèâèõ íàãàäóâàíü ðîáîòà àêòè-
â³çóâàëàñÿ.

Ïðîòå ïðåòåíç³é ó “Êè¿âåíåðãî” ùå âè-
ñòà÷àº. “Íàø³ ñïîæèâà÷³ — ÆÅÊè — íà-
ïåðåäîäí³ îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó àáî íå-
ÿê³ñíî, àáî âçàãàë³ íå çä³éñíèëè ïðîìè-
âàííÿ òà ïðî÷èùåííÿ âíóòð³øíüîáóäèí-
êîâèõ ñèñòåì îïàëåííÿ,— çàÿâèâ Þð³é
Ãëàäèøåâ.— ×åðåç öå òåïëîïðîâ³äí³ñòü
îïàëþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â ó áóäèíêàõ ìî-
æå çíèæóâàòèñÿ íàïîëîâèíó”. Ñòóðáîâà-
í³ â “Êè¿âåíåðãî” é ñòàíîì çàáîðãîâàíî-
ñò³ ñïîæèâà÷³â çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó òà
òåïëîâó åíåðã³þ, ùî íèí³ ñòàíîâèòü 1
ìëðä 350 ìëí ãðí.

Íàòîì³ñòü ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà çàÿâè “Êè¿âå-
íåðãî” ùîäî íåçàäîâ³ëüíî¿ ï³äãîòîâêè

äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä íà-
çèâàþòü áåçï³äñòàâíèìè. ßê ðîçïîâ³â
ó÷îðà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê óïðàâë³í-
íÿ Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî, â óìîâàõ
êðèçè, ÿêà ñóòòºâî âïëèíóëà íà áþäæåò
ñòîëèö³, áóëè ïåâí³ òðóäíîù³ â ï³äãî-
òîâö³ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â
çèìîâèé ïåð³îä. “Àëå â çíà÷í³é ì³ð³ çà-
âäÿêè òîìó, ùî áóëî çáåðåæåíî ôàõ³â-
ö³â, ÿê³ ïåðåéìàþòüñÿ âèðîáíèöòâîì ïî-
ñëóã ó “Êè¿âåíåðãî”, “Êè¿ââîäîêàíàë³”,
íà Äàðíèöüê³é ÒÅÖ òà ñï³âïðàö³ ç æèò-
ëîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè âñå çàïëàíîâàíå
íà ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî âèêîíàíî”,— çà-
ÿâèâ â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, ïîçèòèâíèì
º é òå, ùî âë³òêó ðîçðàõóíîê çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè áóâ íåïîãàíèé. Çîêðåìà
çà ëèïåíü ó ñåðïí³ â³í ñòàíîâèâ 85 %,
çà ñåðïåíü ó âåðåñí³ — 95 %. Öå äàëî
çìîãó êîìóíàëüíèêàì îïåðàòèâíî ïðè-
äáàòè âêðàé ïîòð³áíå îáëàäíàííÿ äëÿ
âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî çè-
ìîâîãî ñåçîíó. “ßêùî çàâòðà áóäå
êîìàíäà, ùîá óâ³ìêíóòè îïàëåííÿ, êè-
ÿíè îòðèìàþòü òåïëî ó âñüîìó ì³ñò³”,—
çàïåâíèâ ïàí Ñòîðîæåíêî

Кияни с аржаться, що замість належно о вивезення сміття столиці йо о почали
масово спалювати

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

Ó÷îðà òðèäöÿòü ðîäèí, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà
êâàðòèðí³é ÷åðç³ â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³,
îòðèìàëè îðäåðè íà êâàðòèðè. Óðî÷èñòå
âðó÷åííÿ â³äáóëîñÿ â Êîëîíí³é çàë³ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ïîäîëÿíè îäåðæàëè îä-
íî-, äâî- òà òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Íåçàáà-
ðîì âîíè ïåðå¿äóòü ó íîâ³ ïîìåøêàííÿ íà
âóëèöÿõ Îñèïîâñüêîãî, Ìåæîâ³é, Îëåíè
Òåë³ãè òà Áåñòóæåâà. Íàðàç³ íà ðàéîíí³é
÷åðç³ íà îòðèìàííÿ æèòëà ïåðåáóâàº ìàé-
æå äåñÿòü òèñÿ÷ ðàéîííèõ æèòåë³â. Ç íèõ
ìàéæå îäíà òèñÿ÷à — íà ïîçà÷åðãîâ³é, ìàé-
æå òðè òèñÿ÷³ — íà ïåðøî÷åðãîâ³é ³ ïðè-
áëèçíî ø³ñòü òèñÿ÷ — íà çàãàëüí³é ÷åðç³

Â÷èòåë³â ó ñòîëèö³
áóäå 
âäîñòàëü

Ïðîáëåìó êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñòî-
ëè÷íî¿ ãàëóç³ ðîçâ’ÿçàíî. Ó öüîìó çàïåâíèâ
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
îñâ³òè òà íàóêè, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. ×èíîâíèê ðîçïîâ³â,
ùî íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿ êàäðîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ âäàëîñÿ çóïèíèòè.
“ßêùî íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî 2008-2009 íà-
â÷àëüíîãî ðîêó âàêàíñ³é áóëî 208, òî íèí³
¿õ ìåíøå äåñÿòè”,— ñêàçàâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé. Àáè äîñÿãòè òàêèõ ðåçóëüòàò³â, ó ì³ñ-
ò³ ñòâîðèëè óí³âåðñàëüíèé âèùèé íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïåäàãî-
ã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åí-
êà. Òàêîæ ñòîëè÷íà âëàäà çàïðîâàäèëà íèç-
êó ï³ëüã äëÿ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè äëÿ òîãî,
ùîá ìîëîä³ â÷èòåë³ òà âèõîâàòåë³ ìàëè ã³ä-
íó îïëàòó ïðàö³. “Çàâäÿêè ì³ñüê³é âëàä³ ìî-
ëîä³ â÷èòåë³ îòðèìóþòü áåçïëàòí³ ïðî¿çí³
êâèòêè, îäíîðàçîâó ãðîøîâó äîïîìîãó â
ðîçì³ð³ 1000 ãðèâåíü òà íàäáàâêó äî 30 â³ä-
ñîòê³â”,— ðîçïîâ³â ïàí Æóðàâñüêèé

Íà Ïå÷åðñüêó 
ñîö³àëüí³ 
ïîñëóãè 
íàäàâàòèìóòü ÷åðåç
ºäèíå â³êíî

Ñüîãîäí³ î 12:00 â Óïðàâë³íí³ ïðàö³ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ
“Ñëóæáè ºäèíîãî â³êíà” äëÿ íàäàííÿ ñî-
ö³àëüíèõ ïîñëóã. ̄ ¿ ñòâîðåíî â ðàìêàõ ñï³ëü-
íîãî óêðà¿íñüêî-ãîëëàíäñüêîãî ïðîåêòó Lo-
go East II. Äî ñëîâà, Ïå÷åðñüêèé ðàéîí ñòî-
ëèö³ òà ãîëëàíäñüêå ì³ñòî Õîô Âàí Òâåíòå
ñï³âïðàöþþòü óæå ìàéæå äâàäöÿòü ðîê³â

Ó êè¿âñüêèõ ïîòÿãàõ 
çàïðîâàäèëè 
“ëàí÷-áîêñ”

Â³äíåäàâíà ïîñëóãó “ëàí÷-áîêñ” íàäàâà-
òèìóòü ó ïî¿çäàõ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³ç-
íèö³. Ïðèäáàòè ¿õ çìîæóòü ïàñàæèðè ó ïî-
¿çäàõ ¹ 3/4 Êè¿â—Ìîñêâà, Êè¿â—Ñåâàñòî-
ïîëü, ¹ 81/82 Êè¿â—Óæãîðîä. Íàäàííÿ ïî-
ñëóãè çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè çà áàæàííÿì ïà-
ñàæèðà. Îïëàòèòè “ëàí÷-áîêñ” ìîæíà ï³ä
÷àñ êóï³âë³ êâèòêà. Ïðîäóêòîâèé íàá³ð ó
âàãîíàõ ÑÂ êîøòóº 45 ãðèâåíü, ó êóïå —
35 ãðèâåíü

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó, 3 æîâòíÿ, â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ
òðè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Êèÿíàì
òà ãîñòÿì ì³ñòà çàïðîïîíóþòü øèðîêèé
àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â â³ä áåçïîñåðåäí³õ òî-
âàðîâèðîáíèê³â ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè.
Òðàäèö³éíî ö³íè áóäóòü íà 10-15 % íèæ÷³
â³ä ðèíêîâèõ. Äåøåâî ñêóïèòèñÿ ìîæíà áó-
äå â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ñàáóðî-
âà, ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. Ï. Óñåíêà (â³ä
Ãàãàð³íà äî Ñåðã³ºíêà), ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó — íà âóë. Âîðîâñüêîãî, 1-9

Хрещатик  2 жовтня 2009 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 33

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â 
ïðèâ³òàëà êíèæêàìè
Á³áë³îòå÷í³ ôîíäè ê³ëüêîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³
ïîïîâíèëèñÿ íîâèìè âèäàííÿìè

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó ñåðåäó â ïðèì³ùåíí³ Òåàòðó ðîñ³é-
ñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè ïðàö³â-
íèê³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ óñòàíîâ Êèºâà
â³òàëè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì äåïóòàò
Âåðõîâíî¿ Ðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
Äìèòðî Òàáà÷íèê òà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñèâåöü. Ïåäàãîãè é äè-
ðåêòîðè ñòîëè÷íèõ øê³ë ïî÷óëè áàãàòî
òåïëèõ ñë³â âäÿ÷íîñò³ çà ñâîþ ðîáîòó.
ßê çàçíà÷èâ ïàí Òàáà÷íèê, ïðåñòèæ
ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ ìàº áóòè ïð³îðèòåòîì
äëÿ âëàäè. Êîëèñü êàíöëåð Á³ñìàðê ñêà-
çàâ, ùî ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïåðåìîãè
éîãî êðà¿íè º íå âîºíà÷àëüíèê, à ïðó-
ñüêèé øê³ëüíèé â÷èòåëü, ÿêèé ï³äãîòó-
âàâ çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè, íàãàäàâ äåïó-
òàò.

Ïðîòå ïðåäñòàâíèêè âëàäè ïðèéøëè
äî â÷èòåë³â íå ëèøå ç ïðèâ³òàííÿìè. Çà
ñëîâàìè Äìèòðà Òàáà÷íèêà, äâ³ íàé-
á³ëüø³ ïðîáëåìè, ÿê³ ïîðóøóâàëè êè¿â-
ñüê³ â÷èòåë³ — öå çíîøåí³ñòü á³áë³îòå÷-
íîãî ôîíäó ³ íàâ÷àëüíîãî ïðèëàääÿ. Ðà-
çîì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³ê-
òîðîì Ñèâöåì â³í âèêîíàâ äîðó÷åííÿ
ë³äåðà ôðàêö³¿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à: äâ³

á³áë³îòåêè — øêîëè ¹ 306 Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó òà ¹ 50 Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ïîïîâíèëè ñâî¿ ôîíäè 500 ïðè-
ì³ðíèêàìè õóäîæíüî¿ ³ íàâ÷àëüíî¿ ë³òå-
ðàòóðè. “Ìè áóäåìî ïðîäîâæóâàòè òà-
êó ïðîãðàìó ³ íàäàë³, ïîïîâíþâàòè á³á-
ë³îòåêè ñåðåäí³õ øê³ë ì³ñòà Êèºâà”,—
ïîîá³öÿâ Äìèòðî Òàáà÷íèê.

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³ê-
òîð Ñèâåöü îñîáèñòî îçíàéîìèâñÿ ç
óìîâàìè íàâ÷àííÿ Êè¿âñüêîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ë³öåþ “Àâ³àíò”, çä³éñíèâ åêñ-
êóðñ³þ çàêëàäîì òà ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ó÷-
íÿìè ³ ïðàö³âíèêàìè, çàïåâíèâøè ìî-
ëîäèõ ëþäåé ó ïîòð³áíîñò³ ðîá³òíè÷èõ
ïðîôåñ³é äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîìèñëîâî-
ñò³. Äî á³áë³îòåêè ïðîôåñ³éíîãî çàêëà-
äó çà äîðó÷åííÿì ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â â³í ïîäàðóâàâ 250 êíèæîê — íà-
â÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ³ õóäîæí³õ òâîð³â.

“Òå îáëàäíàííÿ, íà ÿêîìó íàâ÷àþòü-
ñÿ ä³òè çàðàç,— öå ìèíóëå ñòîë³òòÿ. Íà
æàëü, öå íå ïðîáëåìà êåð³âíèöòâà çàêëà-
äó, à ïðîáëåìà äåðæàâè, ùî íå âèä³ëÿº
çàñîá³â äëÿ çàêóï³âë³ ñó÷àñíîãî îáëàä-
íàííÿ. Ó÷í³ îòðèìóþòü íàâè÷êè, àëå ìà-
þòü àäàïòóâàòèñÿ äî ðèíêîâèõ óìîâ âè-
ðîáíèöòâà”, — ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñèâåöü.

Ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ, çà éîãî ñëîâàìè,
ðîáèòü óñå, àáè âèïðàâèòè ñèòóàö³þ, à
òàêîæ äîïîìàãàº ó ïðàöåâëàøòóâàíí³
âèïóñêíèê³â ÏÒÓ, ïðîïîíóº ìîæëèâî-
ñò³ äëÿ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ.

Ë³öåé “Àâ³àíò” çä³éñíþº ï³äãîòîâêó
êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â äëÿ ìåòàëî-
îáðîáêè, ìàøèíîáóäóâàííÿ, çâàðþâàí-
íÿ, ìîíòàæó åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ, îáñëó-
ãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó àâòîòðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â òà îáðîáêè äåðåâèíè. Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ 9 êëàñó íàâ÷àííÿ òðèâàº òðè
ðîêè, ï³ñëÿ 11 — îäèí. Ë³öåé ïðèéìàº
ó÷í³â ³ ï³ñëÿ 8 êëàñó. Íèí³ òóò íàâ÷àº-
òüñÿ ïîíàä 650 ìîëîäèõ ëþäåé. Çàêëàä
ñï³âïðàöþº ç àâ³àçàâîäàìè òà åëåêòðî-
ìîíòàæíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ïðèâàò-
íèìè êîìïàí³ÿìè, ùî çàëþáêè áåðóòü
íà ðîáîòó âèïóñêíèê³â. Çâ³ñíî, º é
ïðîáëåìè. ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð ë³öåþ
“Àâ³àíò” Ãðèãîð³é Ðåø³òíèê, çàêëàäó
ïîòð³áíà äåðæàâíà ï³äòðèìêà äëÿ îíîâ-
ëåííÿ òåõí³÷íîãî ïàðêó íà ñó÷àñíîìó
ð³âí³, à òàêîæ çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíî¿
ïëàòè äëÿ âèêëàäà÷³â. Ñüîãîäí³ âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíèé ìàéñòåð âèðîáíè÷î-
ãî íàâ÷àííÿ îòðèìóº ëèøå 1000 ãðè-
âåíü, òîæ çàëèøèëèñÿ â îñíîâíîìó åí-
òóç³àñòè ñâîº¿ ñïðàâè

Педа о и й дире тори столичних ш іл поч ли ба ато теплих слів вдячності за свою робот
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Ïîçäîðîâëåííÿ 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ç Äíåì ó÷èòåëÿ
Доро і вчителі!

Від щиро о серця вітаю вас із професійним святом!
Низь ий лін вам за ваш натхненн і самовіддан працю. За ваш

непохитн вір в ожно о чня, в ожно о з нас. За ваше роз міння,
підтрим і за част д ші, подарован нам. За наше мин ле, теперіш-
нє і майб тнє.

Щиро бажаю вам міцно о здоров’я, щастя та невичерпної насна и.

З вдячністю,
Президент У раїни

Ві тор Ющен о

Ïîäîëÿíè îòðèìàëè 
êâàðòèðè
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про заходи щодо підготовки 

та відзначення 65�ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників і 65�річчя Перемоги 

у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років
Розпорядження № 910 від 17 серпня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від
10.12.2008 № 1152/2008 “Про відзначення 65�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945
років”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1547�р “Про заходи щодо підготовки
та відзначення 65�ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчиз�
няній війні 1941—1945 років” і з метою забезпечення належного рівня підготовки та проведення у столи�
ці України — місті�герої Києві заходів із відзначення 65�ї річниці визволення України від фашистських за�
гарбників та 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років та вшанування ветеранів вій�
ни, в межах повноважень місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзна�
чення 65�ї річниці визволення України від фашистських загарб�
ників і 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941�1945
років (далі — Організаційний комітет) у складі згідно з додатком.

Дозволити голові Організаційного комітету вносити у ра�
зі потреби зміни до його складу.

2. Затвердити план заходів щодо підготовки та відзна�
чення 65�ї річниці визволення України від фашистських за�

гарбників і 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941—1945 років, що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), виконавчих органів районних у м. Києві рад
(районних державних адміністрацій) забезпечити безумов�
не виконання плану заходів щодо підготовки та відзначен�
ня 65�ї річниці визволення України від фашистських загарб�
ників і 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941—1945 років. 

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів — вико�
навцям заходів підготовки та відзначення 65�ї річниці виз�
волення України від фашистських загарбників здійснювати
заходи в межах загальних асигнувань, передбачених у бю�
джеті м. Києва на 2009 рік на відповідні цілі, та передбачи�
ти при складанні бюджетних запитів на 2010 рік видатки для
проведення заходів з підготовки та відзначення 65�річчя
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років.

5. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�

ним державним адміністраціям) розробити та затверди�
ти районні плани заходів з підготовки та відзначення 65�
ї річниці визволення України від фашистських загарбників
та 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941—1945 років.

6. Першому заступнику голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицьку І. Р.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “ВАСИЛЬОК�ЛТД” для будівництва,

експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування з літнім майданчиком 

на вул. Івана Микитенка, 4 у Дніпровському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 865/865 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Івана Микитенка, 4 у Дніпровському райо�
ні м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
659 742,00 грн (шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот со�
рок дві гривні 00 копійок) на підставі експертної грошової
оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної
ділянки від 04.08.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“ВАСИЛЬОК�ЛТД” земельну ділянку площею 0,0360 га за
659 742,00 грн (шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот со�
рок дві гривні 00 копійок) для будівництва, експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування з літнім
майданчиком на вул. Івана Микитенка, 4 у Дніпровському
районі м. Києва, яка перебуває в оренді у товариства з об�
меженою відповідальністю “ВАСИЛЬОК�ЛТД” згідно з дого�
вором оренди земельної ділянки, зареєстрованим у книзі
записів державної реєстрації договорів від 19.03.2008 № 66�
6�00459.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “ВАСИЛЬОК�ЛТД” земельної ділянки на
вул. Івана Микитенка, 4 у Дніпровському районі м. Києва
(згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,0360
га на вул. Івана Микитенка, 4 у Дніпровському районі м. Ки�
єва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“ВАСИЛЬОК�ЛТД” в установленому порядку державний акт
на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “ВАСИ�
ЛЬОК�ЛТД”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “РЕМ БУД” 

для будівництва житлового комплексу 
з торговельно�громадським центром та підземним 

паркінгом на вул. Лютеранській, 14 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 868/868 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Лютеранській, 14 у Печерському районі
м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
2 251 136,00 грн (два мільйони двісті п’ятдесят одна тися�
ча сто тридцять шість гривень 00 копійок) на підставі екс�
пертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову
вартість земельної ділянки від 16.12.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“РЕМ БУД” земельну ділянку площею 0,0862 га за
2 251 136,00 грн (два мільйони двісті п’ятдесят одна тися�
ча сто тридцять шість гривень 00 копійок) для будівництва
житлового комплексу з торговельно�громадським центром
та підземним паркінгом на вул. Лютеранській, 14 у Печер�
ському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у товари�
ства з обмеженою відповідальністю “РЕМ БУД” згідно з до�
говором оренди від 27.10.2004 № 82�6�00237.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “РЕМ БУД” земельної ділянки на вул. Лю�
теранській, 14 у Печерському районі м. Києва (згідно з до�
датком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації”):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін
договору купівлі�продажу земельної ділянки площею
0,0862 га на вул. Лютеранській, 14 у Печерському районі
м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішен�
ням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки
оформити та видати товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “РЕМ БУД” в установленому порядку державний акт
на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “РЕМ
БУД”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки 
приватному підприємству “СВК” для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі 
на вул. Миропільській, 2 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 866/866 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Миропільській, 2 у Деснянському райо�
ні м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
1 265 347,00 грн (один мільйон двісті шістдесят п’ять тисяч
триста сорок сім гривень 00 копійок) на підставі експертної
грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної
ділянки від 12.05.2008).

3. Продати приватному підприємству “СВК” земельну ді�
лянку площею 0,0853 га за 1 265 347,00 грн (один мільйон
двісті шістдесят п’ять тисяч триста сорок сім гривень 00 ко�
пійок) для експлуатації та обслуговування нежитлової будів�
лі на вул. Миропільській, 2 у Деснянському районі м. Києва,
яка перебуває в оренді у приватного підприємства “СВК”
згідно з договорами оренди земельної ділянки, зареєстро�

ваними у книзі записів державної реєстрації договорів від
26.01.2005 № 62�6�00190 та № 62�6�00191.

4. Затвердити умови продажу приватному підприємству
“СВК” земельної ділянки на вул. Миропільській, 2 у Деснян�
ському районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,0853 га
на вул. Миропільській, 2 у Деснянському районі м. Києва за
ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати приватному підприємству “СВК” в установ�
леному порядку державний акт на право власності на зе�
мельну ділянку.
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6. Приватному підприємству “СВК”:
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�

дажу земельної ділянки.
6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки відкритому акціонерному
товариству “Український науково�дослідний інститут

харчування” для реконструкції адміністративного 
будинку та будівництва адміністративно�житлового

комплексу на вул. Чигоріна, 18 у Печерському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 867/867 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки на вул. Чигоріна, 18 у Печерському районі м. Києва..

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
17 670 705,00 грн. (сімнадцять мільйонів шістсот сімдесят ти�
сяч сімсот п’ять гривень 00 копійок) на підставі експертної гро�
шової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділян�
ки від 20.06.2008).

3. Продати відкритому акціонерному товариству “Україн�
ський науково�дослідний інститут харчування” земельну ділян�
ку площею 0,7037 га за 17 670 705,00 грн. (сімнадцять міль�
йонів шістсот сімдесят тисяч сімсот п’ять гривень 00 копійок)
для реконструкції адміністративного будинку та будівництва
адміністративно�житлового комплексу на вул. Чигоріна, 18 у
Печерському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у від�
критого акціонерного товариства “Український науково�дослід�
ний інститут харчування” згідно з договором оренди земель�
ної ділянки, зареєстрованим у книзі записів державної реєс�
трації договорів від 06.08.2007 № 82�6�00441.

4. Затвердити умови продажу відкритому акціонерному то�
вариству “Український науково�дослідний інститут харчуван�
ня” земельної ділянки на вул. Чигоріна, 18 у Печерському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін дого�
вору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,7037 га на
вул. Чигоріна, 18 у Печерському районі м. Києва за ціною та
на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати відкритому акціонерному товариству “Україн�
ський науково�дослідний інститут харчування” в установлено�
му порядку державний акт на право власності на земельну ді�
лянку.

6. Відкритому акціонерному товариству “Український науко�
во�дослідний інститут харчування”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�продажу
земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки згід�
но з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянам земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд та для ведення 
садівництва у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 

та Голосіївському районах м. Києва
Рішення Київської міської ради № 922/922 від 18 грудня 2008 року

Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та об�
слуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд та ведення садівництва у мікрорайоні Жуляни у Со�
лом’янському та Голосіївському районах м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, вилучити із зони зелених насаджень загального
користування та перевести за функціональним призначен�
ням до території садибної житлової забудови.

3. Припинити право користування земельною ділянкою
площею 4,5847 га, відведеною гаражно�будівельному коопе�
ративу “Жуляни�1” (лист�згода № 43/1 від 11.01.2007), та
зарахувати її до земель запасу житлової та громадської за�
будови.

4. Припинити право користування земельною ділянкою
площею 1,9464 га, відведеною об’єднаному кооперативу по
будівництву та експлуатації гаражів і стоянок — ГБК “Центр”
(лист�згода № 1 від 19.01.2009), та зарахувати її до земель
запасу житлової та громадської забудови.

5. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 15 рі�
шення Київської міської Ради народних депутатів від 28.10.93 
№ 4�а “Про вилучення і надання земельних ділянок” та роз�
порядження Київської міської державної адміністрації від
29.01.96 № 83 “Про внесення змін в рішення Київської місь�
кої Ради народних депутатів від 28.10.93 № 4�а “Про вилу�
чення земельних ділянок”.

6. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок для будівництва та обслуговування житло�
вих будинків, господарських будівель і споруд та ведення са�
дівництва у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському та Голо�
сіївському районах м. Києва.

7. Передати громадянам, за умови виконання пункту 8
цього рішення, у приватну власність земельні ділянки за�
гальною площею 99 га для будівництва та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд (дода�
ток № 1) та загальною площею 38 га для ведення садівниц�
тва (додаток № 2) у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському
та Голосіївському районах м. Києва за рахунок міських зе�
мель, не наданих у власність чи користування.

8. Власникам земельних ділянок:
8.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
8.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�

ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища, Київської міської санепідстанції, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві, Державної служби з питань національної культур�
ної спадщини, Головного управління земельних ресурсів.

8.3. Виконувати умови забудови земельних ділянок згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури
та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на ви�
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

8.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

8.5. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) із клопотаннями щодо
організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в на�
туру (на місцевість) та виготовленню документів, що посвід�
чують право приватної власності на земельні ділянки.

8.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської
міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

9. Повернути до Головного управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації) державні акти на право постійного корис�
тування земельними ділянками від 27.06.96 № 72�4�00003
та від 27.06.96 № 72�4�00004.

10. Попередити власників земельних ділянок, що право
приватної власності на землю може бути припинено у випад�
ках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “КИЇВ ЖИТЛО�ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ”

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
готельного комплексу з об’єктами громадського 

призначення та підземним паркінгом 
на вул. Червоноармійській, 35 — 35�б — 37 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 771/771 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Червоноармійській, 35 — 35�б — 37 у Пе�
черському районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
11 038 027,00 грн (одинадцять мільйонів тридцять вісім ти�
сяч двадцять сім гривень 00 копійок) на підставі експертної
грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість
земельної ділянки від 27.10.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“КИЇВ ЖИТЛО�ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ” земельну ділянку
площею 0,4400 га за 11 038 027,00 грн. (одинадцять міль�
йонів тридцять вісім тисяч двадцять сім гривень 00 копі�
йок) для будівництва, експлуатації та обслуговування го�
тельного комплексу з об’єктами громадського призначен�
ня та підземним паркінгом на вул. Червоноармійській, 35 —
35�б — 37 у Печерському районі м. Києва, яка перебуває
в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю “КИ�
ЇВ ЖИТЛО�ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ” згідно з договором
оренди земельної ділянки, зареєстрованим у книзі запи�
сів державної реєстрації договорів від 14.10.2008 № 82�
6�00525.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “КИЇВ ЖИТЛО�ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ” зе�
мельної ділянки на вул. Червоноармійській, 35 — 35�б — 37
у Печерському районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 
0,4400 га на вул. Червоноармійській, 35 —35�б — 37 у Пе�
черському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначе�
них цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“КИЇВ ЖИТЛО�ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ” в установленому по�
рядку державний акт на право власності на земельну ділян�
ку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “КИЇВ ЖИТ�
ЛО�ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про поновлення суб’єкту підприємницької 
діяльності — фізичній особі Коваленку 

Георгію Георгійовичу договору оренди земельної ділянки
для будівництва та експлуатації торговельно�офісних

комплексів та пунктів громадського харчування 
на вул. Олександра Мишуги, 7�а у Дарницькому районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 880/880 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи листи�звернення суб’єкта під�
приємницької діяльності — фізичної особи Коваленка Георгія Георгійовича від 26.01.2007 та від 01.06.2007,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років з 07.02.2007 договір оренди земель�
ної ділянки від 06.02.2006 № 63�6�00332, укладений між Ки�
ївською міською радою та суб’єктом підприємницької діяль�
ності — фізичною особою Коваленком Георгієм Георгійови�
чем для будівництва та експлуатації торговельно�офісних ком�
плексів та пунктів громадського харчування на вул. Олексан�
дра Мишуги, 7�а у Дарницькому районі м. Києва на підставі
рішення Київської міської ради від 14.07.2005 № 779/3354
“Про передачу земельних ділянок суб’єкту підприємницької
діяльності — фізичній особі Коваленку Георгію Георгійовичу
для будівництва та експлуатації торговельно�офісних ком�
плексів та пунктів громадського харчування на вул. Олексан�
дра Мишуги, 7�а, вул. Тростянецькій, 5 — 5�а та на вул. Виш�
няківській, 8�12 у Дарницькому районі м. Києва”.

2. Суб’єкту підприємницької діяльності — фізичній особі
Коваленку Георгію Георгійовичу у місячний термін зверну�
тись до Головного управління земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) з клопотанням щодо організації робіт по внесенню
змін до договору оренди земельної ділянки від 06.02.2006
№ 63�6�00332.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу закритому акціонерному товариству 
“Молодіжний житловий комплекс “Оболонь” 

та Головному управлінню по фізичній культурі та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

земельної ділянки для реконструкції та експлуатації 
стадіону і будівництва житлового будинку 

із спортивно�оздоровчим комплексом та підземним 
паркінгом на бульв. Олексія Давидова, 10�12 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 921/921 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки закритому акціонерному товариству “Молодіж�
ний житловий комплекс “Оболонь” та Головному управлінню
по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для ре�
конструкції та експлуатації стадіону і будівництва житлового
будинку із спортивно�оздоровчим комплексом та підземним
паркінгом на бульв. Олексія Давидова, 10�12 у Дніпровському
районі м. Києва.

2. Передати закритому акціонерному товариству “Молодіж�
ний житловий комплекс “Оболонь” та Головному управлінню

по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у спільну короткостро�
кову оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,85 га для
реконструкції та експлуатації стадіону і будівництва житлового
будинку із спортивно�оздоровчим комплексом та підземним
паркінгом на бульв. Олексія Давидова, 10�12 у Дніпровському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Закритому акціонерному товариству “Молодіжний жит�
ловий комплекс “Оболонь” та Головному управлінню по фізич�
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ній культурі та спорту виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Виконувати обов’язки землекористувачів відповідно до
вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документів, що посвідчують пра�
во користування земельною ділянкою.

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку реконструк�
ції та будівництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16, від 30.10.2008 № 561/561).

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 15.10.2007 № 147) та інші питан�
ня майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 08.11.2007 № 19�12823, Київської міської санепі�
демстанції від 05.12.2007 № 10116, Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в м. Києві
від 29.10.2007 № 05�08/8263 та Головного управління охоро�
ни культурної спадщини від 23.10.2007 № 8063.

3.7. Передати на платній основі виконавчому органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
10% загальної площі квартир у цьому житловому будинку (крім
службового житла) для забезпечення житлом громадян, що
перебувають на квартобліку в районних у місті Києві держав�
них адміністраціях, на підставі пункту 34 рішення Київської місь�

кої ради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста Києва
на 2007 рік”.

3.8. Сплатити до цільового фонду спеціального фонду бю�
джету міста Києва на розвиток будівництва до моменту здачі
в експлуатацію кошти в розмірі 5% витрат з будівництва, ви�
ходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, уста�
новленої Міністерством регіонального розвитку і будівництва
України для міста Києва станом на день оплати, на підставі пунк�
ту 39 рішення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік”.

3.9. Передати Головному управлінню житлового забезпе�
чення виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації) 7% загальної площі адміністративно�житло�
вого комплексу (крім службової) на підставі пункту 38 рішен�
ня Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бю�
джет міста Києва на 2008 рік”.

3.10. У складі проекту будівництва виконати розрахунки що�
до забезпеченості населення об’єктами соціальної сфери (ди�
тячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об’єкти охоро�
ни здоров’я тощо) і передбачити їх розміщення та будівниц�
тво одночасно із спорудженням житлового будинку.

3.11. Проектом будівництва житлового будинку передба�
чити місця постійного зберігання автотранспорту (крім відкри�
тих автостоянок) у кількості, не меншій за одне машиномісце
на кожні дві квартири в цьому будинку.

4. Попередити землекористувачів, що використання землі
не за цільовим призначенням тягне за собою припинення пра�
ва користування нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянам у приватну власність 
земельних ділянок для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд на вул. Лауреатській 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 891/891 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництво та обслугову�
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лауреатській у Голосіївському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 року,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рішен�
ня, перевести за функціональним призначенням до території
садибної житлової забудови.

3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок громадянам для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд на вул. Лауреатській у Голосіївському районі м. Києва
згідно з додатком.

4. Передати громадянам, за умови виконання пункту 5 цьо�
го рішення, у приватну власність земельні ділянки, площа кож�
ної становить 0,10 га, для будівництва, експлуатації та обслу�
говування житлових будинків, господарських будівель і споруд
на вул. Лауреатській у Голосіївському районі м. Києва за раху�
нок міських земель, не наданих у власність чи користування,
згідно з додатком.

5. Власникам земельних ділянок:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�

ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища, Київської міської санепідстанції, управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві, Держав�
ної служби з питань національної культурної спадщини.

5.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з

АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

5.4. Питання майнових відносин вирішувати в установлено�
му порядку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
конструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
приватної власності на земельну ділянку.

5.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.8. Попередити власників земельних ділянок, що право
приватної власності на землю може бути припинено у випад�
ках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу Укра�
їни.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки приватному підприємству
“НЕССІ” для експлуатації та обслуговування кафе 

на вул. Героїв Дніпра, 43 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 920/920 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

новленому порядку державний акт на право власності на
земельну ділянку.

6. Приватному підприємству “НЕССІ”:
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�

дажу земельної ділянки.
6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянину Бондаренку 
Дмитру Борисовичу у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Бобринецькій, 167 у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 902/902 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації комплексної садибної забу�
дови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію, яка передається відповідно до цього рішення,
віднести за функціональним призначенням до території жит�
лової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Бондаренку Дмитру Борисови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 167 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Бондаренку Дмитру Борисовичу,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Бобринецькій, 167 у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи ко�
ристування.

5. Громадянину Бондаренку Дмитру Борисовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутись до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок обстеження зелених насаджень, що підля�

гають видаленню, від 24.12.2007 № 144) та інші питання май�
нових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 22.04.2008 № 19�4867, від 21.11.2008 № 09�14309,
Київської міської санепідстанції від 24.04.2008 № 3481, від
23.09.2008 № 8287, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 01.08.2008 № 071/04�4�19/4478, від
17.09.2008 № 071/04�4�22/5361, Київського комунального об’�
єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста “Київзеленбуд” від 09.04.2008 № 148�840, Голов�
ного управління охорони культурної спадщини від 29.05.2008
№ 3683 та Головного управління земельних ресурсів від
26.11.2008 № 05�3931.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Героїв Дніпра, 43 в Оболонському райо�
ні м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
528 270,00 грн (п’ятсот двадцять вісім тисяч двісті сімдесят
гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки
(висновок про ринкову вартість земельної ділянки від
05.11.2007).

3. Продати приватному підприємству “НЕССІ” земельну
ділянку площею 0,0275 га за 528 270,00 грн (п’ятсот два�
дцять вісім тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок) для екс�
плуатації та обслуговування кафе на вул. Героїв Дніпра, 43
в Оболонському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у
приватного підприємства “НЕССІ” згідно з договором орен�

ди земельної ділянки, зареєстрованим у книзі записів дер�
жавної реєстрації договорів від 18.06.2004 № 78�6�00176.

4. Затвердити умови продажу приватному підприємству
“НЕССІ” земельної ділянки на вул. Героїв Дніпра, 43 в Обо�
лонському районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,0275
га на вул. Героїв Дніпра, 43 в Оболонському районі м. Ки�
єва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати приватному підприємству “НЕССІ” в уста�

Про передачу громадянину Черемних 
Борису Костянтиновичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Бобринецькій, 157 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 907/907 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації комплексної садибної забу�
дови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію, яка передається відповідно до цього рішення,
віднести за функціональним призначенням до території жит�
лової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Черемних Борису Костянтинови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 157 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Черемних Борису Костянтинови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Бобринецькій, 157 у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи ко�
ристування.

5. Громадянину Черемних Борису Костянтиновичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутись до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок обстеження зелених насаджень, що підля�

гають видаленню, від 24.12.2007 № 121) та інші питання май�
нових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 22.04.2008 № 19�4869, від 01.12.2008 № 09�14455,
Київської міської санепідстанції від 24.04.2008 № 3486, від
23.09.2008 № 8286, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 01.08.2008 № 071/04�4�19/4479, від
17.09.2008 № 071/04�4�22/5354, Київського комунального об’�
єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста “Київзеленбуд” від 09.04.2008 № 148�843, Голов�
ного управління охорони культурної спадщини від 29.05.2008
№ 3675 та Головного управління земельних ресурсів від
01.12.2008 № 05�3959.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з
АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïîæåæà ï³ä ïðèêðèòòÿì

Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

30 âåðåñíÿ î òðåò³é íî÷³ íåâ³-
äîì³ îñîáè êèíóëè ºìí³ñòü ³ç çà-
ïàëþâàëüíîþ ñóì³øøþ â “ß Ãà-
ëåðåþ” — àðò-öåíòð â³äîìîãî
óêðà¿íñüêîãî ðîê-ìóçèêàíòà ³ êî-
ëåêö³îíåðà Ïàâëà Ãóä³ìîâà. Â ðå-
çóëüòàò³ âèíèêëà ïîæåæà, ÿêà
çàâäàëà çíà÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿
øêîäè. Íà ñò³í³ çãîð³ëî¿ ãàëåðå¿
çëîâìèñíèêè çàëèøèëè íàïèñ:
“Í³ — ñîäîì³¿! ÎÓÍ”. Íàãàäàºìî,
ùî íåçàäîâãî äî òîãî â ñò³íàõ
àðò-öåíòðó â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ
“Êè¿âñüêà áàðèêàäà” ïðîõîäèâ
äèñïóò “Ïðîïàãàíäà ãîìîñåêñó-
àë³çìó ÷è ïðîïàãàíäà òîëåðàíò-
íîñò³?”. Ï³ä ÷àñ äèñïóòó îáãîâî-
ðþâàëè ô³ëüì “Áðóíî”, çàáîðî-
íåíèé äî ïîêàçó ³ ðîçïîâñþäæåí-
íÿ Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó Óêðà¿íè, à òàêîæ çá³ðêó ë³-
òåðàòîð³â íåòðàäèö³éíî¿ ñåêñó-
àëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ “120 ñòîð³íîê
Ñîäîìó”. Ðàí³øå ó Ëüâîâ³ íà ôî-
ðóì³ âèäàâö³â ìàëè ì³ñöå ñïðîáè
ç³ðâàòè ïðåçåíòàö³þ ö³º¿ çá³ðêè.
Ó çâ’ÿçêó ³ç çàëèøåíèì íà ñò³íàõ
àðò-öåíòðó “ß Ãàëåðåÿ” íàïèñîì
ñåêðåòàð³àò Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿í-
ñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â âèñòóïèâ ³ç
çàÿâîþ, â ÿê³é çàïåðå÷óº ñâîþ
ïðè÷åòí³ñòü äî ï³äïàëó. “Æîäíî-
ãî ñòîñóíêó äî öüîãî ³íöèäåíòó
Îðãàí³çàö³ÿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíà-
ë³ñò³â íå ìàº ³ ââàæàº, ùî ö³ ä³¿
ñïðÿìîâàí³ íà êîìïðîìåòàö³þ
ÎÓÍ”, — éäåòüñÿ â çàÿâ³. Îóí³â-
ö³ õàðàêòåðèçóþòü ä³¿, ñïðÿìîâà-
í³ ïðîòè ãàëåðå¿, ÿê “àêò âàíäà-
ë³çìó”, “âàðâàðñüêèé â÷èíîê,
ÿêèé íå ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç
çàõèñòîì òðàäèö³éíèõ ö³ííîñòåé,
äî ÿêèõ áåçï³äñòàâíî àïåëþþòü
ïîãðîìíèêè”.

“Õðåùàòèê” çâåðíóâñÿ äî Ïàâ-
ëà Ãóä³ìîâà, êîòðèé ïðîêîìåí-
òóâàâ ïîæåæó â “ß Ãàëåðå¿” ³ ïî-
ä³¿ íàâêîëî íå¿.

— Ïàâëå, ÿê âè ñïðèéíÿëè ïî-
æåæó â âàøîìó ä³òèù³?

— Íàâ³òü âàæêî çíàéòè âèçíà-
÷åííÿ äëÿ öüîãî. Äåñü î òðåò³é
íî÷³ õòîñü ðîçáèâ â³êíî ³ êèíóâ
òóäè ïëÿøêó ç ãîðþ÷îþ ñóì³ø-
øþ. Äàò÷èêè çðåàãóâàëè øâèä-
êî, àëå äîêè ïðè¿õàëà îõîðîíà,
òî ïðèì³ùåííÿ âæå ïàëàëî.

Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèì áóëî òå,
ùî íàø àðò-öåíòð ðîçòàøîâàíèé
ó æèòëîâîìó áóäèíêó. Íàðàç³
òðèâàº ñë³äñòâî...

ß îñîáèñòî í³êîëè íå äóìàâ,
ùî öå ìîæëèâî â Êèºâ³, ÿêèé
çàâæäè áóâ òîëåðàíòíèì. Óïåâ-
íåíèé, ùî í³õòî ç³ ñòîëè÷íîãî
ìèñòåöüêîãî ñåðåäîâèùà çðîáè-
òè öüîãî íå ì³ã. Âàæêî, çâè÷àé-
íî, äèâèòèñÿ íà çãàðèùå àðò-
öåíòðó, íà ÿêèé ÿ ïîêëàâ ÷àñ-
òèíó ñâîãî æèòòÿ ³ ÷èìàëî êîø-
ò³â.

— Âðàõîâóþ÷è, ùî ó Ëüâîâ³ â³ä-
áóëèñÿ åêñöåñè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çá³ð-
êîþ “120 ñòîð³íîê Ñîäîìó”, ìîæ-
ëèâî, âàðòî áóëî á³ëüøå ïîòóðáó-
âàòèñÿ ïðî îõîðîíó?

— Âè çíàºòå, ïîçàâ÷îðà ìè ðîç-
ìîâëÿëè ç ïðàö³âíèêàìè Ïîä³ëü-
ñüêîãî ÐÂÂÑ ó Êèºâ³ — ó íèõ í³-
áèòî âñå áóëî ïåðåäáà÷åíî.

— ×è î÷³êóâàëè òàêî¿ ðåàêö³¿ íà
òå, ùî â³äáóâàëîñÿ â âàøîìó àðò-
öåíòð³?

— Ìè ïîãîäèëèñÿ íàäàòè ïðè-

ì³ùåííÿ äëÿ äèñêóñ³¿ ùîäî çá³ð-
êè “120 ñòîð³íîê Ñîäîìó” ³ ô³ëü-
ìó “Áðóíî”, òîìó ùî â óñüîìó
ñâ³ò³ â êóëüòóðíèõ öåíòðàõ ìàþòü
â³äáóâàòèñÿ òàê³ ïîä³¿ — ïðåçåí-
òàö³¿, äèñïóòè, âèñòàâè òîùî. Íà-
äàííÿ ïðèì³ùåíü ï³ä òàê³ çàõî-
äè — öå íîðìàëüíî. Ìåí³ ïîò³ì
äçâîíèëè ìî¿ êîëåãè ç óñ³º¿ ªâ-
ðîïè, äèâóâàëèñÿ, êàçàëè, ùî ÷î-
ãîñü òàêîãî ïîä³áíîãî ó ¿õí³õ êðà-
¿íàõ íåìà. Òàì ìîæóòü âèñëîâëþ-
âàòè íåçãîäó, ïðîòåñòè, àëå â ³í-
øèõ ôîðìàõ. À ó íàñ òóò ùî —
³íêâ³çèö³ÿ? Öå íå ïðîòåñò — öå
çëî÷èí.

— Íàñê³ëüêè ñåðéîçíèìè º çáèò-
êè?

— Íà ìîìåíò ï³äïàëó ó íàñ â³ä-
áóâàëàñÿ âèñòàâêà Àíäð³ÿ Âîëî-
ê³ò³íà “Ãåðîé”. Óñ³ éîãî ðîáîòè
â ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³ ïîñòðàæäàëè.
Ðîçïëàâèâñÿ ïðîåêòîð, õî÷à ïî-
ëóì’ÿ éîãî íå òîðêíóëîñÿ.

— ×è âáà÷àºòå â öüîìó ³íöèäåí-
ò³ ïîë³òè÷íèé ï³äòåêñò?

— ß — àïîë³òè÷íà ëþäèíà ³ í³-
êîëè íå ãðàâñÿ ç ïîë³òè÷íèìè ñè-
ëàìè.

— Âàø³ äðóç³ ï³äòðèìàëè âàñ?
— ß òàêî¿ ï³äòðèìêè â³ä íèõ

äàâíî íå áà÷èâ. Äçâîíèëè, âò³-
øàëè, êàçàëè, ùî öå íå â “ß Ãà-
ëåðåþ” ïëÿøêó êèíóëè, à â íàñ
óñ³õ.

— ×è çíàéäóòü âèííèõ?
— Ìåí³ áóäå ïðèºìíî, ÿêùî

ñë³ä÷³ îðãàíè â³äðåàãóþòü îïåðà-
òèâíî, çðîáëÿòü ñâîþ ñïðàâó ³
çíàéäóòü çëî÷èíö³â. Òðåáà ¿õ
çíàéòè ³ ïîêàðàòè ÿêíàéøâèäøå.
ßêùî í³, òî öåé âèïàäîê ìîæå
áóòè íå îñòàíí³é

ОВНИ
Емоційне напр ження б де д же силь-

ним. Вас м читим ть давні образи, мин -
лі моральні рани, прово ючи онфлі ти з
оточ ючими. Знайдіть в собі сили все по-
аневи реслитизпам’яті і пробачити.Вам
під сил с ин ти цей не ативний вантаж і
добре облашт вати особисте життя, не
спалюючимостидоброзичливихстос н ів.
Пам’ятайте про ар’єр ! Нині професійна
сфера виходить на перший план, де до-
машні проблеми не повинні заважати.

ТЕЛЬЦІ
Хочете триматися на ар’єрном олім-

пі? Пра ніть до творчої ори інальності, а -
тивіз йтеестетичнийсма .Наразі ви фа-
ворі ерівництва, оловне— дотрим ва-
тися с бординації, не встрявати в таємні
авантюри, б ти чесними і порядними
всьом . Таємні недр и не сплять і мож ть
наш одити, знаючиваш д ш , вивідавши
со ровенне. Б дьте обачними з мало-
знайомими особами, перевіряйте досто-
вірність отриманої інформації. Краще під-
трим ватистос н избла ороднимилюдь-
ми.Офіс—місце визначних подій вашо-
м житті.

БЛИЗНЯТА
Нестримна пристрасть бажань, що за-

тьмарюєздоровий л зд, з бна. Усмиріть
власниць і інстин ти, позб дьтеся нена-
ситно о емоційно о “хоч ”. Усе, що вам
потрібно, доля дбайливо пошле. Спирай-

теся на пра тицизм і ви ористов йте ра-
ціонально ожн митьжиття. Для підтрим-
и ідилії в сім’ї оловне, щоб матеріальне
пі л ванняоднепроодно о і спільність д -
ховних інтересів переб вали в армонії.

РАКИ
Тема мирної ділової співпраці є найа -

т альнішою. Я знайтишлях до омпромі-
с і необачно не підірватися на замінова-
ном полі власних ініціатив?.. Пра ніть по-
ставитинапершемісце інтереси холодно-
ровних омпаньйонів, йдіть них на по-
воді, зваж ючи всі “за і проти”, тоді ни -
нете помило , ви раш б де за вами. За-
пасд ховних іматеріальнихрес рсів тих,
з им доводиться мати справ , вели ий.
Тож міло ним орист йтеся — і не дове-
деться нарі ати на особисті невдачі.

ЛЕВИ
Я що д шевні триво и за нали в л -

хий т, переслід є поч ття самотності,
ви оренити йо о різноманітним спіл -
ванням не вийде. Лише серйозні ділові
онта ти, об оворення он ретних питань
принес ть спіх і задоволення. Відви ай-
те від ролі Матері Терези, жертовність
нині забирає доро оцінні сили. Лишебар-
терні посл и, ви ідна робота, що при-
носить хороший приб то , потрібні на ни-
нішньом життєвом етапі. Особи, отрі
вам сл жать, допома ають і від о о ви
залежите, ділові напарни и, однод мці—
запор а процвітання і матеріально о
бла опол ччя.

ДІВИ
Пра н чи створити тепл зад шевн

атмосфер в товарись ом оточенні,
при от йтеся розщедритися на подар н-
и. Д ховне і матеріальне сплелися в
один л бо . Не помажете — не поїде-
те. Хочете охати і б ти оханим — не
б дьте с пими, іна ше станете персо-
ною нон ґрата в серці доро их вам лю-
дей. Утім, причар вати обранця і зама-
нити вир поч ттів — не б де с ладно,
бо ви милі, еротичні, роз мні. Дерзайте
і б дьте щасливими!

ТЕРЕЗИ
Щастя,фарт, спіх, поп лярність васс -

проводж є в романтичній сфері, зате в
професійній діяльності че ають розчар -
вання. Неприємні містичні інциденти на
сл жбі свідчать про помил овийшлях. Я -
що ар’єра йде під іс, швидше за все,
ваша робота не ціл ом відповідає вашом
творчом по ли аннювідприроди.Цеси -
нал арми з метою змістити орієнтири в
правильнер сло. Я е?.. Сім’я—ось тери-
торія, де потрібно до ласти ма сим м з -
силь для створення міцно о надійно о ти-
л .

СКОРПІОНИ
Відлюдництво най ращий лі ар і д хов-

ний наставни нині. Підбивайте підс м и
мин ло о ро , славте і дя йте Всевиш-
ньом за все, що маєте. Він щедро обда-
ров є за мин лі засл и, ви он є прохан-

ня і бажання. Ні о о не с діть і не с димі
б дете. Залиште моральність! У ожно о
свій шлях в житті, індивід альна про рама
розвит , а ваша доля — з міти підібрати
люч до людей, знайти рідн д ш . Дале-
о не ш айте. Усе, що потрібно для ва-
шо о розвит , — поряд.

СТРІЛЬЦІ
Можете зіт н тися з небезпечними си-

т аціями, я ихдов о ни али.Я щобізнес
р йн ється, вас “ ин ли” на роші абозра-
див вірний др , по иньте зневірятися і не
робіть анало ічних ро ів, метод о о за
о о, з б за з б по либить стос н и. Пере-
плавте в собі нів на милість, проженіть
заздрість, не за лядайтев ч жий аманець
і задовольняйтеся тим, що маєте. У мис-
тецтві зачаров вати людей роз мовими
здібностями нині вам немає рівних. І це
золотий озир.

КОЗОРОГИ
Не нама айтеся ди т вати свої ви-

мо и оточенню. Цим ви тіль и піддас-
те жар їхньом бойовом ент зіазм ,
посилите протистояння. У б дь-я ій бо-
ротьбі визначена “нічия”, я що захоче-
те перемо ти до матичною пертістю,
майте на вазі: он р юча сторона ід-
но відповість хитрістю і підст пністю.
Та все ж останнє слово повинно б ти
за вами. Вибір робіть з особистих пра -
тичних мір вань. Партнери в емоцій-
ном рвінні затя н ть вас армічне
мин ле.

ВОДОЛІЇ
Я що пра нете піддати емоційно о жа-

р в піч сл жбових дося нень і ви он -
єте робот з трепетом, майте на вазі: це
за рож євтратоюздоров’я.Мі ро лімат в
офісі напр жений. Не перевтомлюйтеся,
берітьсяза люблен справ , спрямов ючи
натхнення в творче р сло. Добре, що по-
ряд ідні партнери-союзни и.Знимимож-
на спішно розширити р озір, плідно
співпрацювати, впровадж ючиза альні ідеї
та пропозиції. Ненав’язливо захоплюйте їх
своїми зад мами і штовхайте віз прое тів
потрібном напрям . Нині ви ерманич!

РИБИ
Радійте життю, б дьте щедрими і ве-

ли од шними з оханими, дітьми, роди-
чами! Ваше світовідч вання ардиналь-
но змінюється, відб вається переоцін а
життєвих цінностей. Тож я що вини н ть
е стремальні сит ації — це на раще.
Перевтілення, оли на ромаджений не-
атив переплавляється в позитив, не б -
ває без стресів. Головне — вчасно схо-
ватися від набридлої п блі и. Самітниц-
тво — ч довий лі ар і відновни втраче-
них сил. Одержимих сліпою пристрастю
до обранця Небеса орієнт ють на бра-
терсь і стос н и. Пам’ятайте: щира
др жба є чимось більшим, ніж задово-
лення всіх мирсь их бажань!

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (4—10 æîâòíÿ)

Íåâ³äîì³ âàíäàëè ï³äïàëèëè àðò-öåíòð Ïàâëà Ãóä³ìîâà “ß Ãàëåðåÿ”, 
ï³äïèñàâøèñü îóí³âöÿìè. ÎÓÍ çàïåðå÷óº ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü
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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:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó 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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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Âàðòîâèé çåëåíèõ
íàñàäæåíü
Ïîíàä äâàäöÿòü ðîê³â ²âàí Êðóê ïðàöþº ó ñòîëèö³
ë³ñíè÷èì

Віталій Васильєв здоб в визнання я фотомитець Європі. Йо о
прое ти в д еті з др жиною Оленою Васильєвою оп блі вали зна-
ові видання: Spiegel, Stern, Vogue, New York Arts Magazine, VIEW
Magazine, амери ансь ий FOCUS та інші.
Х дожни Єв еній Матвєєв — ла реат Шевчен івсь ої премії, час-

ни понад 60 виставо і артпрое тів в У раїні та за її межами, зо -
рема і “Осінньо о салон ” в Парижі. Приблизно 600 творів х дож-
ни а збері аються в м зеях та приватних оле ціях десят ах ра-
їн світ .
Галерея Тетяни Міронової представляє У раїн на всесвітніх фо-

р мах АРТ-Манеж, АРТ-Женева, АРТ-Майамі. Е спозиційний зал
розтащований отелі Hyatt 5* (Київ). Арт- ратор — Оле сій Ро-
отчен о, засл жений діяч мистецтв.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні під опі ою Івана
Кр а тринадцять тисяч
е тарів иївсь их лісів.
Чолові працює оловним
лісничим Святошинсь о о
лісопар ово о осподар-
ства. Про зелені ле ені
міста він т рб ється більш
я двадцять ро ів. Збере-
ження ліс , очищення йо-
о від сміття та с хостою,
а та ож створення ом-
фортних мов для відпо-
чин иян стали справою
йо о життя.

Ùå â äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ âèõîâà-
òåë³ â÷àòü, ùî ë³ñè — ëåãåí³ ïëà-
íåòè. Îäíàê öÿ ³ñòèíà ç ðîêàìè
÷îìóñü çàáóâàºòüñÿ, çàëèøàþ÷èñü
êàçêîþ äëÿ ä³òëàõ³â. Ðåçóëüòàò òà-
êî¿ áàéäóæîñò³ — “ëåãåí³ ïëàíå-
òè” ïîíèùåí³ é çàõàðàùåí³. Òî-
ìó îõîðîíó ë³ñ³â ñüîãîäí³ ö³ëêîì
îá’ºêòèâíî ìîæíà íàçâàòè ñïðà-
âîþ ãåðîéñüêîþ.

²âàí Êðóê ïðèñâÿòèâ ö³é ñïðà-
â³ á³ëüø ÿê äâàäöÿòü ðîê³â. Ñüî-
ãîäí³ â³í — ãîëîâíèé ë³ñíè÷èé
Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî
ãîñïîäàðñòâà. “Ó íàø ÷àñ çåëåí³
íàñàäæåííÿ, ÿê í³êîëè, ïîòðåáó-
þòü òóðáîòè ³ îõîðîíè. Àäæå ñó-
÷àñí³ ëþäè ìàëî äóìàþòü ïðî
äîâê³ëëÿ”, — íàãîëîøóº ²âàí
Êðóê. Â³í ðîçïîâ³äàº, ùî ë³ñè íå-
ñóòü ðåêðåàö³éíå íàâàíòàæåííÿ,
òîìó òàì òðåáà ïîñò³éíî ñòåæèòè
çà ÷èñòîòîþ, ïðèáèðàòè ñóõîñò³é,
îáåð³ãàòè â³ä ïîæåæ.

“Íàøå ãîñïîäàðñòâî ðîçòàøî-
âàíå íà òåðèòîð³ÿõ òðüîõ àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ðàéîí³â ñòîëèö³: Ïî-
ä³ëüñüêîãî, Ñâÿòîøèíñüêîãî ³

Îáîëîíñüêîãî. Çàãàëîì ö³ ë³ñîâ³
ìàñèâè çàéìàþòü ïëîùó ìàéæå
òðèíàäöÿòü òèñÿ÷ ãåêòàð³â, òîæ
ðîáîòè âèñòà÷àº”,— êàæå ë³ñíè-
÷èé. Ï³ä éîãî ïèëüíèì êåð³âíèö-
òâîì äåñÿòêè äîáëåñíèõ ïðàö³â-
íèê³â ë³ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà
ïðàöþþòü íà êîðèñòü íå ëèøå
ïðèðîäè, à é òèõ ñàìèõ áàéäóæèõ
êèÿí. Ùîá ¿ì ïðèºìí³øå â³äïî-
÷èâàëîñÿ íà ïðèðîä³, îáëàøòîâó-
þòü çîíè â³äïî÷èíêó. “Ó íàñ º
ø³ñòíàäöÿòü òàêèõ ì³ñöü. ² ìè ðå-
ãóëÿðíî ðåêîíñòðóþºìî ¿õ, ñòå-
æèìî çà ïîðÿäêîì”, — ðîçïîâ³-
äàº ë³ñíè÷èé.

²âàí Êðóê, îáèðàþ÷è ïðîôå-
ñ³þ, ï³øîâ ñòîïàìè ñâîãî áàòü-
êà. ×îëîâ³ê ðîäîì ³ç Ð³âíåíùè-
íè. “Ñàì³ ðîçóì³ºòå, ÿê³ òàì ó
íàñ ë³ñè, òà é ³íøî¿ ðîáîòè íå
áóëî”,— ïðèãàäóº ïàí Êðóê. Òîæ

â³í çàê³í÷èâ ë³ñíè÷èé òåõí³êóì ³
ï³øîâ ïðàöþâàòè çà ôàõîì. Òà
êîëè ñòàâñÿ âèáóõ íà ×îðíîáèëü-
ñüê³é ÀÅÑ, ñåñòðè çàïðîñèëè ïå-
ðå¿õàòè äî íèõ ó ñòîëèöþ, ïîäà-
ë³ â³ä ðàä³àö³¿. ×îëîâ³ê ïðîéøîâ
óñ³ êàð’ºðí³ ñõîäèíêè â³ä ñàìî-
ãî íèçó.

Òîìó ñüîãîäí³ çà áàãàòîë³òí³é
äîñâ³ä òà â³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåí-
íÿ äî ðîáîòè ²âàí Éîñèïîâè÷
ìàº àâòîðèòåò ³ ïîâàãó ñåðåä ï³ä-
ëåãëèõ. “Ëþäè ïîâàæàþòü, áî ÿ
ïðîïðàöþâàâ òóò ÷èìàëî ³ âñ³
íþàíñè ðîáîòè çíàþ”, — êàæå
ë³ñíè÷èé. Â³í ðîçïîâ³â, ùî õî÷à
êåð³âíèêîì º íåñòðîãèì, ç ïåðå-
â³ðêîþ âñå æ òàêè ìîæå íàâ³äà-
òèñÿ áóäü-êîëè. Ïðàö³âíèêè ïðî
öå çíàþòü, òîæ ³ ñòàðàþòüñÿ íå
îáìàíþâàòè é ïðàöþâàòè ÷åñíî,
ñòàðàííî

Головний лісничий Святошинсь о о лісопар ово о осподарства Іван Кр
опі ється 13 тисячами е тарів зелених насаджень

Ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà”
â³äêðèâàºòüñÿ 
ôîòîåêñïîçèö³ÿ
Metal Hearts 
(“Ìåòàëåâ³ ñåðöÿ”)

Ó â³âòîðîê, 6 æîâòíÿ, î 19:00 â ãàëåðå¿ “Ëàâðà” (âóë. ²âàíà Ìà-
çåïè, 17) â³äáóäåòüñÿ îô³ö³éíà ïðåçåíòàö³ÿ ïåðøîãî â Óêðà¿í³
àðò-ïðîåêòó Metal Hearts (“Ìåòàëåâ³ ñåðöÿ”), ÿêèé ïðåäñòàâèòü
Òåòÿíà Ì³ðîíîâà. Êóëüì³íàö³ÿ âå÷îðà — àóêö³îí.

Àâòîðè ³ñòîð³¿ â ñòèë³ contemporary art: åïàòàæíèé ôîòîìèòåöü
Â³òàë³é Âàñèëüºâ òà â³äîìèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê ªâãåí³é Ìàò-
âººâ. Ôîòîðîáîòè áóäóòü ðîçì³ðîì â³ä 1,5õ1,0 ì äî 1,5õ3,0 ì. ªä-
íàííÿ ñåðäåöü ìîòîöèêëà òà ëþäèíè â³äáóäåòüñÿ ï³ä ñóïðîâ³ä
øîó-âèñòàâè æèâèõ ìàíåêåí³â.

Êîíöåïö³ÿ ôîòî³ñòîð³¿ ô³ëîñîôñüêà. ×îòèðè êîëåñà âîçÿòü ò³-
ëî, äâà êîëåñà — äóøó. Áàéêåðñüêèé ðóõ — àïîë³òè÷íèé. Â³í ïî-
â’ÿçàíèé ç íàö³îíàëüíèìè, ãåîãðàô³÷íèìè òà ñîö³àëüíèìè ïîñòó-
ëàòàìè. Áàéê â àðò-ïðîåêò³ — öå îáðàç, ñòèõ³ÿ. Òóò íåìàº ðåêëà-
ìè áðåíäó.

Ó ñóáîòó, 3 æîâòíÿ, â ãàëåðå¿ “Ëàâðà” àðò-ïðîåêò Metal Hearts
ó äåìîíñòðàö³éí³é âåðñ³¿ çìîæóòü ïîáà÷èòè âñ³ îõî÷³.

Ãîñò³ ïîä³¿ — ïðåäñòàâíèêè åë³òè ñóñï³ëüñòâà, ìåä³à òà øîó-á³ç-
íåñó, òîï-ïåðñîíè óêðà¿íñüêîãî áàéêåðñüêîãî ðóõó, à òàêîæ ³íø³
ïîâàæí³ äðóç³ òà ïàðòíåðè
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Головне правління льт ри і мистецтв Київсь ої
місь ої державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста
відділ б х алтерсь о о облі та звітності (за стро овим тр довим
до овором).

Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 2-х
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.

Чотирнадцята Київсь а
нотаріальна онтора пові-
домляє, що після смерті Арте-
мен а Івана Васильовича,
померло о 27 люто о 2009
ро , від рита спадщина.
Просимо спад оємців звер-

н тись до нотаріальної он-
тори.

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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