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Ïðîäàâö³ õîâàþòüñÿ ó øàô³
Ìàéæå ð³ê ñïîæèâà÷³ íå ìîæóòü äî÷åêàòèñÿ îïëà÷åíî¿ êóõí³

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Для більшості столичних фірм із продаж
меблів оловне завдання зовсім не продати
я існий товар, а здерти роші з лієнта. До
Головно о правління захист прав спожива-
чів зверн лася иян а, я а оплатила хон-
ний набір ще в р дні мин ло о ро . Але на
хні неї досі лише тирсові ороб и. Та ий

випадо не поодино ий. З почат ро
більш ніж півсотні иян пос аржилися на
меблеві фірми. 70 % із с б’є тів цьо о рин-

— ненадійні. Киянам радять ретельніше
обирати ви онавця замовлень та важніше
читати мови до овор .

Óæå äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â â³ä ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ìåøêàíêà
Òðîºùèíè Íàä³ÿ Ìåäóøåâñüêà âèìóøåíà ãîòóâàòè ¿æó ñâî-
¿ì ä³òÿì ó ôàêòè÷íî “ïîëüîâèõ” óìîâàõ. Íà êóõí³ ó íå¿ äîø-
êè òà çë³ïëåí³ ç ïëèò êîðîáêè. Öå — îñíîâà íîâîãî ìåá-
ëåâîãî íàáîðó, âñòàíîâëåííÿ ÿêîãî ô³ðìà-âèêîíàâåöü í³-
ÿê íå äîâåäå äî ëàäó. “Ìè ¿çäèëè ó ð³çí³ ìàãàçèíè. Âèáè-

ðàëè íå çà ö³íîþ, à òå, ùî íàì ñïîäîáàëîñÿ. Ïðîïîçèö³ÿ
ö³º¿ ô³ðìè íàì ï³ä³éøëà. Äî òîãî æ îá³öÿëè çðîáèòè âñå
øâèäêî ³ ÿê³ñíî”, — ðîçïîâ³äàº ïîòåðï³ëà. Çà äîãîâîðîì,
êóõíÿ ìàëà á áóòè ãîòîâîþ äî 20 ñ³÷íÿ. Æ³íêà ïðîïëàòè-
ëà 75 % âàðòîñò³ íàáîðó 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ç 13 òèñ. ãðí.
Ïðîòå ï³ñëÿ ñïëàòè êîøò³â ñïðàâà íå ðóõàëàñÿ. Ïåðø³ äå-
òàë³ êóõí³ äî æèòëà ïîòåðï³ëî¿ çàâåçëè ëèøå íà ïî÷àòêó
òðàâíÿ. Òà é òî, öå áóëà íàéäåøåâøà ÷àñòèíà — ôàêòè÷-
íî êîðîáêè ³ç ïëèòè. Ôàñàäíó ÷àñòèíó ïîîá³öÿëè äîâåçòè
ïîò³ì ³ çíîâó çíèêëè. Àëå íàâ³òü òå, ùî çðîáèëè ïðàö³â-
íèêè ô³ðìè, çðîáëåíî àáèÿê. “ßê áà÷èòå, ïðåòåíç³¿ íå ëè-
øå ùîäî êðè÷óùèõ ïîðóøåíü òåðì³í³â. Íàâ³òü ö³ ðîáîòè
âèêîíàí³ íåäáàëî. Á³ëÿ ìèéíèö³ ù³ëèíè, êóäè çàò³êàòèìå
âîäà, êàðíèç íå äî ê³íöÿ, à íèæí³ äåòàë³ âçàãàë³ â³äâàëþþ-
òüñÿ”, — ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ ïîñëóã Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â Òåòÿíà Ùè-
êîâñüêà. Äî ÃÓ ïîòåðï³ëà çâåðíóëàñÿ ï³ñëÿ äîâãèõ âàãàíü
— ùîá îòðèìàòè òåëåôîííó êîíñóëüòàö³þ. Òàì ïîðàäèëè
íå ÷åêàòè, à â³äñòîþâàòè âëàñí³ ïðàâà.

“Ïåðø çà âñå ìè ïîðàäèëè ¿é ïèñüìîâî çâåðíóòèñÿ äî
ô³ðìè, çàô³êñóâàòè ôàêò íåâèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü òà âñòà-
íîâèòè òåðì³íè, êîëè âñå áóäå çðîáëåíî”, — ðîçïîâ³ëà
ïàí³ Ùèêîâñüêà. Ñàìå öå ïîòåðï³ëà ³ çðîáèëà. Ô³ðìà çî-
áîâ’ÿçàëàñÿ âèêîíàòè âñ³ ðîáîòè äî âåðåñíÿ ³, çâ³ñíî, í³-
÷îãî íå çðîáèëà. Îäíàê óêëàäåíèé äîãîâ³ð òåïåð º ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é. Òåïåð æ³íêà, îêð³ì ìàòå-

ð³àëüíèõ òà ìîðàëüíèõ çáèòê³â, çìîæå îòðèìàòè ç âèíó-
âàòöÿ ïåíþ — 3 % â³ä âàðòîñò³ çàìîâëåííÿ çà êîæåí äåíü
çàòðèìêè.

Ôàõ³âö³ ÃÓ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â âèðóøèëè äî âèíó-
âàòöÿ, àáè ïî÷óòè ïîÿñíåííÿ òà ïåðåâ³ðèòè, ÿê öå ï³äïðè-
ºìñòâî îáñëóãîâóº ñïîæèâà÷³â. Âèÿâèëîñÿ, ùî ìåáëåâà
ô³ðìà — íåâåëè÷êèé “ëàðüîê” íà ðèíêó “Þí³ñòü” ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³. Äî ïðè¿çäó ³íñïåêòîð³â íà äâåðÿõ ìà-
ãàçèíó âèâ³ñèëè çàìîê. Ïî òåëåôîíó, âêàçàíîìó íà â³òðè-
í³, çâ’ÿçàëèñÿ ç âëàñíèêîì. Â³í ïîÿñíèâ, ùî ïðîäàâåöü âè-
éøîâ ïîîá³äàòè, ïîâåðíåòüñÿ çà ãîäèíó ³ ïîêàæå âñ³ äîêó-
ìåíòè. Ç îá³äó ïðîäàâåöü òàê ³ íå ïîâåðíóâñÿ. Çàïðîøåí-
íÿ äî ÃÓ éîìó ïåðåäàëè ÷åðåç àäì³í³ñòðàö³þ ðèíêó.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî êàæå, ùî çà÷èíåí³ äâåð³ ï³äïðè-
ºìñòâ — çâè÷íà ð³÷. À âñå òîìó, ùî ïîõâàëèòèñÿ ¿ì í³÷èì.
“Ìàéæå 70 â³äñîòê³â ñóá’ºêò³â ìåáëåâîãî ðèíêó — öå òàê³
îò íåâåëè÷ê³ ô³ðìè ³ ô³ðìî÷êè. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âî-
íè íå âèêîíóþòü ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü í³ ùîäî òåðì³í³â, í³
ùîäî ÿêîñò³. Ó òðåòèí³ âèïàäê³â ïîêóïö³ âçàãàë³ íå îäåð-
æóþòü ñâîãî òîâàðó”, — ðîçïîâ³â ïàí Êèÿíè÷åíêî. Ñåð-
ã³é Êèÿíè÷åíêî çàêëèêàâ óâàæí³øå ÷èòàòè óìîâè äîãîâî-
ðó, ïåðø í³æ éîãî ï³äïèñóâàòè. Ó äîêóìåíò³ ìóñèòü áóòè
âèõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ô³ðìó-âèêîíàâöÿ, âèðîáíèêà, ÷³ò-
êî ïðîïèñàí³ òåðì³íè. Íà ïðîäóêö³þ ìàº áóòè ñåðòèô³êàò
òà ïðîïèñàí³ óìîâè ãàðàíò³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
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Меблеві точ и радо відчиняють двері лише тоді, оли ияни сплач ють аванси — ви он вати робот вони не збираються
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Äî äí³â ïàì’ÿò³ 
ïðîâåëè 10 åêñêóðñ³é

Êè¿âñüêà âëàäà àêòèâíî äîëó÷èëàñÿ äî
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³æíî¿ àêö³¿ “Ïàì’ÿ-
òàòè. Â³äðîäèòè. Çáåðåãòè”, ùî òðèâàòè-
ìå äî 2015 ðîêó. Ëèøå íèí³øíüîãî ðîêó
çà ñïðèÿííÿ óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ïðîâå-
äåíî 10 åêñêóðñ³é äî ìóçå¿â òà ³ñòîðè÷-
íèõ õðàì³â. Ïðåäñòàâíèêè îñâ³òíüîãî
ñåêòîðó âçÿëè ó÷àñòü ó â³äòâîðåíí³ ³ñòî-
ðè÷íèõ ïîä³é. Çîêðåìà áóëî îðãàí³çîâà-
íî ðåêîíñòðóêö³¿ áî¿â âèçâîëåííÿ Êèºâà.
Ó øêîëàõ ïðîâîäèëè óðîêè ìóæíîñò³ íà
òåìó “Ä³òè — ãåðî¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè”, ïîõîäè øëÿõàìè áîéîâî¿ ñëàâè,
çóñòð³÷³ ç âåòåðàíàìè. Äîëó÷èëèñÿ äî àê-
ö³¿ òàêîæ ìóí³öèïàëüí³ òåàòðè. Âîíè ï³ä-
ãîòóâàëè ïðåì’ºðíó îïåðó “Í³÷ ïåðåä
Ð³çäâîì”, îïåðåòó “Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìà-
ðîê”. Ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó
1932—1933 ðîê³â ó ñòîëè÷í³é ìàéñòåðí³
òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà “Ñóç³ð’ÿ” ïîñòà-
âèëè ñó÷àñíó ï’ºñó “Ï’ÿòü äí³â, ùîá íå
çàáóòè”

Ïîëîãîâèé áóäèíîê 
ïåðåâ³ðÿòü

Ñüîãîäí³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïëàíóº â³äâ³äà-
òè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäè-
íîê ¹ 3. Âîíà îãëÿíå óìîâè ðîáîòè ë³-
êàð³â òà ñòàí ïàëàò äëÿ ïîðîä³ëü. Ìåäè÷-
íà ãàëóçü çàëèøàºòüñÿ ïð³îðèòåòíîþ äëÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè. Äíÿìè ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà
ïðèâ³òàëà ñòîëè÷íèõ ë³êàð³â ç ì³æíàðîä-
íèì ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. “Êîæåí ç íàñ
âèíåí âàì çà âàøó ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ.
Íåõàé ó âàøîìó æèòò³ çàâæäè ïàíóº çëà-
ãîäà òà ìèð. Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
íàòõíåííÿ òà ìóäðîñò³ ó âàø³é òàê³é âàæ-
ëèâ³é äëÿ ëþäñòâà ðîáîò³”,— ñêàçàëà âî-
íà. Íàãàäàºìî, ùî äî óêðà¿íñüêîãî Äíÿ
ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà ó ÷åðâí³ ñòîëè÷í³
ë³êàð³ îòðèìàëè 10 êâàðòèð

Ñòîëè÷í³ øêîëÿð³ ïî¿äóòü 
äî Ïîëüù³

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì êè¿âñüêà øêîëà
¹ 307 äåëåãóº ñâî¿õ ó÷í³â çà ïðîãðàìîþ
îáì³íó äî Ïîëüù³. Íàâ÷àëüíèé çàêëàä
ïë³äíî ñï³âïðàöþº ³ç çàêîðäîííèìè êî-
ëåãàìè. Íà ïî÷àòêó òèæíÿ ãðóïà ó÷í³â
ïîâåðíóëàñÿ ç í³ìåöüêîãî ì³ñòà Åêåðí-
ôüîðäå. Òàì ñòîëè÷í³ âèõîâàíö³ áðàëè
ó÷àñòü ó ²² Ì³æíàðîäíîìó ìîëîä³æíîìó
ôîðóì³ Í³ìå÷÷èíà — Ïîëüùà — Ôðàí-
ö³ÿ — Óêðà¿íà. Ó òðàâí³ øêîëà ¹ 307
ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ïðèéìàëà äåëåãà-
ö³þ ó÷í³â òà âèêëàäà÷³â ç Í³ìå÷÷èíè. À
âæå ó âåðåñí³ íàéêðàù³ ó÷í³ 9-11 êëàñ³â
ïî¿õàëè äî ã³ìíàç³¿ Þí´ìàíøóëå îçíà-
éîìëþâàòèñÿ ç í³ìåöüêîþ êóëüòóðîþ òà
çìàãàòèñÿ ó çíàííÿõ ç ³ñòîð³¿, ìàòåìàòè-
êè, ô³çèêè, ìîâ òà ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Óêðà¿íñüê³ øêîëÿð³ âèáîðîëè ïåðø³ ì³ñ-
öÿ ìàéæå ç óñ³õ äèñöèïë³í. Çàñòóïíèê
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé çàïåâíèâ,
ùî âëàäà ñïðèÿòèìå, àáè òàêèõ ïðîãðàì
áóëî á³ëüøå

Äèïëîìàòè îáãîâîðÿòü 
ñâ³é ñòàòóñ

Äâîäåííèé ñåì³íàð äëÿ äèïëîìàò³â òà
³íîçåìö³â ó ñï³âïðàö³ ç Ãåíåðàëüíîþ äè-
ðåêö³ºþ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ
ïðåäñòàâíèöòâ ðîçïî÷íåòüñÿ çàâòðà 
î 9-é ðàíêó â ãîòåë³ “Áðàòèñëàâà” íà âó-
ëèö³ Ìàëèøêà, 1. Îáãîâîðèòè ïðîáëåìè
â ðîáîò³ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ â Óêðà-
¿í³, ïðàâîâ³, ô³íàíñîâ³ àñïåêòè çáåðóòüñÿ
ñï³âðîá³òíèêè äèïëîìàòè÷íèõ ì³ñ³é òà
ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é ³ êîìïàí³é. Íà
ñåì³íàð³ âîíè çóñòð³íóòüñÿ ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ì³í³ñòåðñòâ òà â³äîìñòâ Óêðà¿íè.
Ïðè¿äóòü ïðàö³âíèêè ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâ-
íèöòâ ³ç Õàðêîâà, Îäåñè, Ëüâîâà, Ñóì.
Î÷³êóºòüñÿ, ùî ãîñòåé áóäå ïîíàä 80. Âî-
íè òîðêíóòüñÿ ïèòàíü ïðàâîâîãî ñòàòóñó
³íîçåìíîãî ïðåäñòàâíèöòâà, îñîáëèâîñ-
òåé îïîäàòêóâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿ â ïîäàò-
êîâèõ îðãàíàõ, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, îñî-
áëèâîñòåé ñòðàõóâàííÿ â Óêðà¿í³

Íå ñïëà÷óºø — 
æèâè ó ñì³òò³
×åðåç íåïëàòíèê³â ñòîëèöÿ ìîæå çàëèøèòèñÿ 
áåç êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí ìî-
æå ñòàòè ðîçïë³äíèêîì íåáåç-
ïå÷íèõ ³íôåêö³é. Ïðî öå ïî-
â³äîìëÿþòü ïðàö³âíèêè ñàí³-
òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè
ðàéîíó. Äî òàìòåøí³õ ìåøêàí-
ö³â óñå ÷àñò³øå íàïðîøóþòüñÿ
â ñóñ³äè ùóðè. Åï³äåì³îëîãè
ïîïåðåäæàþòü: ñ³ð³ ãðèçóíè º
íîñ³ÿìè íå ìåíøå äâàäöÿòè
íåáåçïå÷íèõ ³íôåêö³é, ñåðåä
ÿêèõ ëåïòîñï³ðîç, ñàëüìîíå-
ëüîç, íå êàæó÷è âæå ïðî ³í-
øèõ êèøêîâèõ ïàðàçèò³â. Òà-
êèì ïðèâàáëèâèì äëÿ ùóð³â
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí ñòàâ
íåñïðîñòà.

Äðóãèé òèæäåíü ïðàö³âíèêè
ÆÅÊ³â íå ïðèáèðàþòü âóëèö³
ðàéîíó, ùî ïðèçâåëî äî íàãðî-
ìàäæåííÿ ñì³òòÿ òà â³äõîä³â ó
äâîðàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â.
“Ìè â êóðñ³ òîãî, ùî â³äáóâàº-
òüñÿ, àëå, íà æàëü, íå ìîæåìî
í³÷îãî çðîáèòè. Ìè êîíòðîëþ-
ºìî ñèòóàö³þ â ðàéîí³. Ïîêè
ùî âîíà íå êðèòè÷íà. Õî÷à,
çâè÷àéíî, ÿêùî ñì³òòÿ íå ïðè-
áèðàòèìóòü ïðîòÿãîì òðèâàëî-

ãî ÷àñó, ðîçâåäóòüñÿ çãðà¿ ùó-
ð³â. Òîä³ áóäå íåáåçïåêà åï³äå-
ì³é”,— ïîïåðåäæàþòü ó ñàí³-
òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñëóæá³
ðàéîíó.

Êðèòè÷íó ñèòóàö³þ ñòâîðè-
ëè êîìóíàëüíèêè. Âîíè ñòðàé-
êóþòü ÷åðåç íåâèïëàòó çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè. ßê ðîçïîâ³â íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ Ñâÿòî-
øèíñüêî¿ ÐÄÀ Àíàòîë³é Â³çèð,
íà ñüîãîäí³ çàãàëüíà ñóìà áîð-
ãó ïåðåä ðàéîííèìè êîìóíàëü-
íèêàìè ñòàíîâèòü ÷îòèðíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

ÆÅÊè ñïðàâíî ïëàòÿòü çà
íîâèìè òàðèôàìè, à êèÿíè çà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ðîçðàõî-
âóâàòèñÿ íå ïîñï³øàþòü. Ìåð
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³-
öÿâ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó, ïåðå-
ðàõóâàâøè ç âëàñíîãî ôîíäó
òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

Âîäíî÷àñ ó ìåð³¿ âèð³øèëè
àêòèâ³çóâàòè ðîáîòó ç³ ñòÿãíåí-
íÿ ç êèÿí áîðã³â çà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè. Òàêå äîðó÷åííÿ äàâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ó

ï’ÿòíèöþ íà çàñ³äàíí³ êîëåã³¿.
Çà êîìïîñëóãè æèòåë³ ñòîëèö³
çàáîðãóâàëè 122 ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü. ×èíîâíèê çàçíà÷èâ, ùî
ó Êèºâ³ ïðèáëèçíî 22,6 %
âëàñíèê³â êâàðòèð ìàþòü áîð-
ãè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ïîíàä 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
ùî íàãðîìàäæóâàëèñÿ ðîêàìè.

“Ìè âòðà÷àºìî âåëèê³ êîø-
òè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàì ïî-
òð³áíî òåðì³íîâî ïðîâåñòè
ïðåòåíç³éíó ðîáîòó ³ ðîçïî÷à-
òè ñòÿãíåííÿ áîðã³â, ó òîìó

÷èñë³ é çà íîâèìè òàðèôà-
ìè”,— ñêàçàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.
Â³í äîäàâ, ùî ç³ çë³ñíèìè íå-
ïëàòíèêàìè ðîçáèðàòèìóòüñÿ
â ñóä³. Íå áåç òîãî, ùî ¿õ ïðîñ-
òî â³äêëþ÷àòèìóòü â³ä íàäàí-
íÿ ïîñëóã. Äî ñëîâà, ó 2008-
2009 ðîêàõ, çà çâåðíåííÿìè
ÆÅÊ³â, ó ñóäàõ áóëî âèãðàíî
ïðèáëèçíî 10 òèñÿ÷ ñïðàâ ùî-
äî ñòÿãíåííÿ áîðã³â ³ç íàñåëåí-
íÿ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè íà çàãàëüíó ñóìó 33 ì³ëü-
éîíè ãðèâåíü

Ïîêèíóò³, àëå íå ñàìîòí³
Âèõîâàíöÿì äèòÿ÷îãî öåíòðó “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé”
âëàøòóâàëè ñâÿòî

Îäðàçó äâà ñâÿòà — Äåíü óñèíîâëåííÿ
òà Äåíü á³áë³îòåêàðÿ — â³äçíà÷èëè â äè-
òÿ÷îìó öåíòð³ “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé”
ìèíóëîãî òèæíÿ. Äëÿ âèõîâàíö³â áëàãî-
ä³éíà îðãàí³çàö³ÿ “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³-
òåé”, ÿêó î÷îëþº ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, ï³äãîòóâàëà
ñþðïðèç. Òàê, ó á³áë³îòåö³ øêîëè ¹ 6
ä³òè ìàëè çìîãó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç äèòÿ-
÷èì ïèñüìåííèêîì Àíàòîë³ºì Êîãàíîì.
Ä³òè çàëþáêè â³äãàäóâàëè éîãî çàãàäêè òà
âï³çíàâàëè çíàéîì³ ùå ç ìîëîäøèõ êëà-
ñ³â â³ðø³.

“Îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü íàøî¿ îðãàí³-
çàö³¿ — çàáåçïå÷èòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ íà-
â÷àííÿ òà âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé. Âè-
õîâàíö³ öåíòðó íàâ÷àþòüñÿ ó øêîë³, â³äâ³-
äóþòü äîäàòêîâ³ ³íäèâ³äóàëüí³ óðîêè òà çàé-
ìàþòüñÿ ñïîðòîì”,— ñêàçàâ ïàí Áàññ.

Îêð³ì òîãî, â “Ì³ñò³ ùàñëèâèõ ä³òåé”
áóâ äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé äëÿ âñ³õ, õòî õî-
÷å âñèíîâèòè õëîï÷èêà ÷è ä³â÷èíêó. Îõî-
÷³ ìàëè íàãîäó çàâ³òàòè äî öåíòðó òà ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ôàõ³âöÿìè ³ ñ³ì’ÿìè, êîòð³
âçÿëè íà âèõîâàííÿ äèòèíó.

“Ó íàñ, íà æàëü, ùå íå ñêëàëàñÿ êóëüòó-

ðà â³äêðèòî ãîâîðèòè íà òåìó âñèíîâëåí-
íÿ. Ùîðîêó â Êèºâ³ áåðóòü ó ðîäèíó ïðè-
áëèçíî 200 ä³òåé, à çà òðè ðîêè ê³ëüê³ñòü
ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî¿
îï³êè, çìåíøèëàñÿ ìàéæå íà òèñÿ÷ó”,—
ðîçïîâ³â êåð³âíèê Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé
ÊÌÄÀ Ìèêîëà Êóëåáà.

Îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî çàâäÿêè
òàêèì çóñòð³÷àì, ñ³ì’¿, ùî ìàþòü íàì³ð óñè-
íîâèòè äèòèíó, çìîæóòü ïåðåáîðîòè ïñè-
õîëîã³÷íèé áàð’ºð òà çâàæèòèñÿ íà öåé â³ä-
ïîâ³äàëüíèé êðîê.

“Äóæå äîáðå, ùî âëàøòóâàëè äåíü â³ä-
êðèòèõ äâåðåé, àäæå ìè ìîãëè ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ç ïðèéîìíèìè áàòüêàìè, ïîáà÷èòè ä³-
òåé, â³ä÷óòè àòìîñôåðó, ÿêà òóò ïàíóº”,—
ïîä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè ïàí³ Ëþäìèëà, ÿêà
õî÷å âçÿòè íà âèõîâàííÿ äèòèíó.

Íàãàäàºìî, äèòÿ÷èé öåíòð “Ì³ñòî ùàñ-
ëèâèõ ä³òåé” â³äêðèòî 26 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó
êîøòîì îäíîéìåííî¿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿. Âèõîâàíö³ öåíòðó — ïîêèíóò³ é ïî-
çáàâëåí³ áàòüê³âñüêî¿ îï³êè ä³òè. Ãîëîâíè-
ìè çàâäàííÿìè öåíòðó º êîìïëåêñíà ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ, îðãàí³çà-
ö³ÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé ç óðàõóâàííÿì ¿õí³õ
ìîæëèâîñòåé, ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñ-
òåé òà ïîøóê ¿ì ðîäèíè

У дворах злісних неплатни ів сміття не вивозитим ть

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Сто двадцять два мільйони ривень забор вали
ияни за ом нальні посл и. У зв’яз з тим, що
місто втрачає величезні ошти, перший заст пни
олови КМДА Анатолій Гол бчен о дор чив
ЖЕКам провести претензійн робот і почати
стя нення бор ів, том числі й за новими тари-
фами. Зі злісними неплатни ами боротим ться
с ді. За останній рі ом нальни и ви рали май-
же десять тисяч та их с дових справ. Але до и
місь а влада бореться з боржни ами, працівни и
ЖЕКів відмовляються працювати. У рез льтаті че-
рез боржни ів і справні платни и зм шені ділити
свою територію зі щ рами.
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У дитячом центрі "Місто щасливих дітей" відсвят вали День біб-
ліоте аря та День синовлення. Однойменна бла одійна ор аніза-
ція, я очолює перший заст пни олови КМДА Денис Басс, пода-
р вала дітлахам справжнє свято. Вони мали змо поспіл ватися
та порозважатися з дитячим письменни ом Анатолієм Ко аном.
О рім то о, в центрі б в день від ритих дверей для тих, хто хоче
всиновити хлопчи а чи дівчин . Потенційні бать и мали змо про-
онс льт ватися фахівців та поспіл ватися з сім'ями, отрі вже
взяли дитин .
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Íåïðåñòèæíà ïðîôåñ³ÿ
Ó ñòîëèö³ áðàêóº á³ëüø ÿê äâ³ òèñÿ÷³ äâ³ðíèê³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

До реда ції азети "Хре-
щати " надходить чимало
с ар на робот двірни ів.
У листах ияни повідом-
ляють про нея існе при-
бирання, хамство. З'яс -
валося, що в столиці ос-
тро бра є людей цієї
професії, том працюють
переважно приїжджі. Чи-
мало хто з них байд же
ставиться до ви онання
своїх обов'яз ів, мотив -
ючи це малою заробітною
платою. Істотно вплин ла
на фінанс вання ом -
нальни ів е ономічна ри-
за. Хто йде двірни и і в
я их мовах їм доводить-
ся працювати, дізнавали-
ся ж рналісти "Хреща-
ти а".

Чистота Києва
за приїжджими

Ñåðåä òèõ, õòî ùîäíÿ çàéìà-
ºòüñÿ ïðîáëåìàìè æèòòºçàáåç-
ïå÷åííÿ ì³ñòà, ó ïåðø³é äåñÿò-
ö³ — äâ³ðíèêè. Ç ïåðøîãî ïî-
ãëÿäó, í³áè íåïðèì³òíà ïðîôå-
ñ³ÿ, õî÷à êîðèñò³ â³ä íå¿ ÷èìà-
ëî. Ùîïðàâäà, òàêà ðîáîòà â
Êèºâ³ íå äóæå ïîïóëÿðíà. Ùî é
íå äèâíî — çàðïëàòíÿ ì³çåðíà,
ïðèáëèçíî 400—700 ãðèâåíü. Äî
òîãî æ íåàáèÿêî¿ ïðèìàíêè —
ñëóæáîâîãî ïîìåøêàííÿ, çàðà-
äè ÿêîãî áàãàòåíüêî ëþäó ï³ä-
ðÿäæàëîñÿ ïðàöþâàòè äâ³ðíèêà-
ìè, äàâíî íåìàº. À íèí³øíüî¿
÷åðãè âèñòà÷èòü íà ê³ëüêà äåñÿ-
òèë³òü.

Ó öåíòðàõ çàéíÿòîñò³ îñîáëè-
âîãî ïîïèòó íà ïðîôåñ³þ äâ³ð-
íèêà íåìàº äàâíî, õî÷à âàêàí-
ñ³é âèñòà÷àº. Íàðàç³ ó ì³ñò³ áðà-
êóº ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ äâ³ðíèê³â.
Ò³, õòî âæå ïðàöþº, çìóøåí³
ïåðåâèêîíóâàòè íîðìè, çà ÿê³
íå äîïëà÷óþòü. Ëþäè îçëîá-
ëþþòüñÿ. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåí-
êî, çà ïîòðåáè 8 700 äâ³ðíèê³â,
íèí³ ó ñòîëèö³ ¿õ º ëèøå 5 600.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîáëåìè ç
êàäðàìè âèíèêëè íàñàìïåðåä
÷åðåç ðîçì³ð çàðïëàòè. À îñòàí-
í³ìè ì³ñÿöÿìè ¿¿ ùå é çàòðèìó-
þòü.

“Ñåðåä ïðè÷èí, ÿê³ ïðèçâåëè
äî òàêî¿ ñèòóàö³¿, º òàðèôè, ÿê³
íå ïîêðèâàëèñÿ,— êàæå ïàí
Ñòîðîæåíêî.— Íàïðèêëàä, ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ äâ³ðíè-
êàì çàáîðãóâàëè âæå çà òðè ì³-
ñÿö³. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ
³ â Äåñíÿíñüêîìó, ÷àñòêîâî â
Äí³ïðîâñüêîìó”. Êèÿí öå íå
âëàøòîâóº, òîìó çàçâè÷àé íà ðî-
áîòó ïðèõîäÿòü ïðè¿æäæ³, ïåðå-
âàæíî ç ×åðêàùèíè, ×åðí³ã³â-
ùèíè, Â³ííè÷÷èíè.

Äåùî ë³ïøà ñèòóàö³ÿ ç îïëà-
òîþ ïðàö³ äâ³ðíèê³â ó ïðèâàò-
íèõ ÆÅÊàõ, îá’ºäíàííÿõ ñï³â-
âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â (ÎÑÁÁ), æèòëîâèõ êî-
îïåðàòèâàõ, äå, îêð³ì âèçíà÷å-
íîãî òàðèôó íà êâàðòïëàòó ³ êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè, º äîäàòêîâà
óãîäà ç ìåøêàíöÿìè ïðî ñïëëà-
òó ïåâíèõ êîøò³â. ¯õ ñïðÿìîâó-
þòü íàñàìïåðåä íà ñòàá³ëüíó
îïëàòó ïðàö³ äâ³ðíèê³â, ïðè-
äáàííÿ ðåìàíåíòó.

Небезпечне
прибирання

Îäíàê ³ íà òàêå “õë³áíå” ì³ñöå
âëàøòóâàòèñÿ âäàºòüñÿ íå âñ³ì.
Ïðèì³ðîì, Êàòåðèíà Ë³ñîâà ââà-
æàº, ùî ¿é ïîùàñòèëî, ñâîºþ ðî-
áîòîþ æ³íêà çàäîâîëåíà. Ï³ñëÿ
çâ³ëüíåííÿ ³ç çàâîäó âîíà âæå 11
ðîê³â ïðèáèðàº â Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³.

“Ñ³ì ðîê³â ïðàöþâàëà â îäíî-
ìó ç êîìóíàëüíèõ ÆÅÊ³â,— êà-
æå âîíà.— À îñòàíí³õ ÷îòèðè îá-
ñëóãîâóþ ø³ñòíàäöÿòèïîâåðõ³âêó
íà âóëèö³ Âîëîäèìèðà Âèñîöü-
êîãî, 4, ÿêà íàëåæèòü æèòëîâî-
áóäèíêîâîìó êîì³òåòó”. Êàòåðè-
íà Ë³ñîâà äîäàº, ùî íà íîâîìó
ì³ñö³ ïðàöþâàòè çíà÷íî ëåãøå —
íàä ãîëîâîþ í³õòî íå ñòî¿òü, íà
³íøó ä³ëÿíêó òåðì³íîâî íå “ïå-
ðåêèäàþòü”. Äî òîãî æ çà çíà÷íî
ìåíøó íîðìó — 5 òèñÿ÷ êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â — äâ³ðíè÷êà îòðèìóº
ò³ ñàì³ ãðîø³.

“Ð³çíèöÿ ëèøå â òîìó, ùî 1 òè-
ñÿ÷ó 600 ãðèâåíü ìåí³ âèäàþòü
â÷àñíî,— ïîÿñíþº Êàòåðèíà Ë³-
ñîâà.— Îêð³ì òîãî, ÿ ìàþ ³ äî-
äàòêîâèé çàðîá³òîê. Óêëàâøè
óãîäó ç öèì ñàìèì æèòëîâî-áó-
äèíêîâèì êîì³òåòîì, ïðàöþþ ùå
é ïðèáèðàëüíèöåþ, ùîäíÿ ìèþ
ïàðàäí³, ñõîäîâ³ êë³òèíè. À öå äî-
äàòêîâî — 500 ãðèâåíü”.

Ñåðåä ïåðåâàã, ÿêèõ íåìàº â
êîìóíàëüíèõ ÆÅÊàõ, òå, ùî ãî-
ëîâà êîîïåðàòèâó âèä³ëÿº êîøòè
íà ïðèäáàííÿ ðåìàíåíòó, ìèé-
íèõ çàñîá³â. “Áóëè âèïàäêè, ùî
âñå ïîòð³áíå äëÿ ðîáîòè ÿ êóïó-
âàëà çà âëàñí³ ãðîø³, à ïîò³ì çà
÷åêîì ç ìàãàçèíó ìåí³ ïîâåðòàëè
âèòðà÷åíå”,— ðîçïîâ³ëà Êàòåðè-
íà Ë³ñîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðàöþ-
âàòè äîâîäèòüñÿ áàãàòî, îñîáëè-
âî âîñåíè òà âçèìêó, êîëè òðåáà
çãð³áàòè ëèñòÿ òà ÷èñòèòè äîð³æ-
êè â³ä ñí³ãó.

“Ðîáî÷èé äåíü ïî÷èíàºòüñÿ ³í-
êîëè î ï³â íà ï’ÿòó, êîëè ìåø-
êàíö³ ùå ñïëÿòü,— êàæå ïàí³ Ë³-
ñîâà.— Íàéá³ëüøå äîøêóëÿþòü
íåäîïàëêè, ÿê³ ùîäíÿ ïðèáèðàþ
ç-ï³ä áàëêîí³â”. Æ³íêà ââàæàº,
ùî ¿¿ ïðîôåñ³þ ìîæíà ââàæàòè
íåáåçïå÷íîþ. Àäæå ìåøêàíö³,

ïîïðè òå, ùî æèâóòü ó ñòîëèö³, º
ð³çí³ — ìîæóòü ³ ïîðîæíþ ïëÿø-
êó ÷è ùå ùîñü êèíóòè çãîðè àáî
ïðîñòî ïëþíóòè.

Пляш и
та ма лат ра —
добрий підробіто

Äåùî ïåñèì³ñòè÷íî ðîçïîâ³äà-
þòü ïðî ñâîþ ðîáîòó äâ³ðíèêè
êîìóíàëüíèõ ÆÅÊ³â. Ëþáîâ
Îìåëü÷åíêî âæå 17 ðîê³â ïðàöþº
â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Íèí³ îá-
ñëóãîâóº áàãàòîïîâåðõ³âêó. Íàé-
á³ëüøîþ ïðîáëåìîþ íàçèâàº ì³-
çåðíó îïëàòó.

“ßêùî äî Íîâîãî ðîêó ùå
á³ëüø-ìåíø îòðèìóâàëè ãðîø³ ³ç
íåçíà÷íîþ çàòðèìêîþ, òî îñòàí-
í³ì ÷àñîì ñïðàâè çíà÷íî ïîã³ð-
øèëèñÿ,— á³äêàºòüñÿ âîíà.—
Ïëàòó äóæå óð³çàëè. Çà íîðìó 5
òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â îäåðæó-
ºìî ëèøå 830 ãðèâåíü. Òîìó äî-
âîäèòüñÿ áðàòè ï³äðîá³òîê, îáñëó-
ãîâóâàòè ùå îäèí áóäèíîê”. Æ³í-
êà ðîçïîâ³ëà, ùî ðàí³øå ¿ì âèäà-
âàëè ñïåö³âêè, ðåìàíåíò, à íèí³
ç öèì ïðîáëåìà. Ðàä³º Ëþáîâ

Îìåëü÷åíêî ëèøå ç òîãî, ùî, â³ä-
ïðàöþâàâøè ï³âòîðà äåñÿòêà ë³ò,
äâà ðîêè òîìó òàêè îòðèìàëà
æèòëî. Êàæå, ùî á³ëüø³ñòü ¿¿ êî-
ëåã ñòîÿòü ó ÷åðç³, àëå ïåðñïåê-
òèâè ïðèìàðí³.

“Ó òèõ áóäèíêàõ, äå ïåðåäáà÷å-
íî ì³ñöÿ äëÿ äèòÿ÷èõ â³çê³â, 
ÆÅÊè îáëàøòóâàëè äëÿ ëþäåé
òèì÷àñîâå æèòëî, — ðîçïîâ³ëà
Ëþáîâ Îìåëü÷åíêî. — Îäíàê òà-
êèõ ïðèì³ùåíü ó ðàéîí³ ìàëî, à
îõî÷èõ — áàãàòî”.

Äåñíÿíñüê³ äâ³ðíèêè ðîçïîâ³-
ëè “Õðåùàòèêó”, ùî, ÿê ³ ¿õí³ êî-
ëåãè ç ³íøèõ ðàéîí³â, îêð³ì îñ-
íîâíîãî, íå ãðåáóþòü ³ äîäàòêî-
âèì çàðîá³òêîì. Çîêðåìà çáèðà-
þòü ïîáëèçó ñì³òíèê³â ïîðîæí³
ïëÿøêè òà ïàï³ð. Ïóíêòè ïðèéî-
ìó âòîðñèðîâèíè íèí³ º ÷è íå íà
êîæíîìó ðîç³. “Ãðîø³ õî÷ ³ íå-
çíà÷í³, à âñå æ òàêè ïðèáóòîê,—
êàæóòü äâ³ðíèêè.— Òðàïëÿþòüñÿ
³ àëþì³í³ºâ³ áàíêè, ïëàñòèêîâ³
ïëÿøêè, ÿê³ òàêîæ ìîæíà çäàòè
äî “Ñòèìóëó”.

Ó ñâî¿õ ëèñòàõ äî ðåäàêö³¿ ÷è-
òà÷³ ³íêîëè íàð³êàþòü íà òå, ùî
äâ³ðíèêè çàëó÷àþòü äî ðîáîòè
áîìæ³â. À ðîçðàõîâóþòüñÿ ç íè-

ìè òèì, ùî äîçâîëÿþòü êîïèðñà-
òèñÿ ó ñì³òòºâèõ áàêàõ òà çáèðà-
òè ð³çíèé íåïîòð³á. Êèÿíè ïîáî-
þþòüñÿ, ùî ñåðåä öèõ ëþäåé ìî-
æóòü áóòè ³ õâîð³, à ³íîä³ é íåáåç-
ïå÷í³ ãðîìàäÿíè.

Áóëî òàêå ³ â ïàðàäíîìó æóð-
íàë³ñòà “Õðåùàòèêà”. Ï³ä ñõîäî-
âîþ êë³òèíîþ îñåëèëàñÿ áàáóñÿ.
Óñþ çèìó ñòàðåíüêà æèëà òàì,
óäåíü äîïîìàãàëà ïðèáèðàëüíè-
ö³ òà äâ³ðíèêîâ³, àæ ïîêè ìåø-
êàíö³ ïîñòàâèëè êîäîâèé çàìîê.
Çà öå æ³íö³ äîçâîëÿëè ïåðåçèìó-
âàòè â òåïë³ á³ëÿ áàòàðå¿. Íàñòóï-
íîãî “ñåçîíó” ¿¿ âæå í³õòî íå áà-
÷èâ, ìîæëèâî çàáîðîíèëè ç’ÿâ-
ëÿòèñÿ òàì ÷è âîíà çíàéøëà ñî-
á³ ³íøå ì³ñöå.

Äî ñëîâà, ÿêùî õòîñü óñå æ òà-
êè âèð³øèâ äîëó÷èòèñÿ äî ïðè-
áèðàííÿ ñòîëèö³, ñòàâøè äâ³ðíè-
êîì, âàêàíñ³é º ÷èìàëî. Çîêðåìà
íà ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ ÆÅÊè ¹¹ 501, 502,
503, 504, 505, 506 ò³ëüêè â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ çàïðîøóþòü íà
ðîáîòó ç êîìïëåêñíîãî ïðèáè-
ðàííÿ ³ óòðèìàííÿ áóäèíê³â
(äâ³ðíèê). Çàðïëàòó îá³öÿþòü
1134 ãðèâåíü
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Реманент столичних двірни ів давно потреб є заміни

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22
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правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянину Ліхтіну Андрію Едуардовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Барикадній, 12 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 917/917 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Ліхтіну Андрію Едуардовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Барикадній, 12 у Го�
лосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Ліхтіну Андрію Едуардовичу, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Барикадній, 12 у Голосіївському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянину Ліхтіну Андрію Едуардовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.06.2007 № 19�5657, від 30.08.2007
№ 09�8953, Київської міської санепідстанції від 22.05.2006
№ 3069, Державного управління екології та природних ре�

сурсів в м. Києві від 12.07.2006 № 06�6�25/3604, Головно�
го управління охорони культурної спадщини від 31.05.2006
№ 2900 та Головного управління земельних ресурсів від
03.09.2007 № 05�1253.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. 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 громадянину 
Меньківському Володимиру Анатолійовичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 162 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 906/906 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації комплексної садибної
забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Меньківському Володимиру
Анатолійовичу для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бобри�
нецькій, 162 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Меньківському Володимиру
Анатолійовичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення,
у приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 162 у Дес�
нянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

5. Громадянину Меньківському Володимиру Анатолійо�
вичу:

5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

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

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 122) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 22.04.2008 № 19�4874, від
21.11.2008 № 09�14310, Київської міської санепідстанції
від 24.04.2008 № 3480, від 23.09.2008 № 8290, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища від
01.08.2008 № 071/04�4�19/4480, від 17.09.2008 № 071/04�
4�22/5363, Київського комунального об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки�
ївзеленбуд” від 09.04.2008 № 148�842, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 29.05.2008 № 3681
та Головного управління земельних ресурсів від 26.11.2008
№ 05�3927.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�

ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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

Про передачу земельної ділянки 
малому приватному підприємству “Інтерсервіс;АСП” 

для експлуатації нежитлового будинку з влаштуванням
збірно;розбірного майданчика та будівництва 

багатофункціонального торговельно;офісного центру 
на перетині вул. Командарма Каменєва 

та бульв. Лесі Українки у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 883/883 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 малому приватному підприємству “Інтерсер�
віс�АСП” для експлуатації нежитлового будинку з влаштуван�
ням збірно�розбірного майданчика та будівництва багато�
функціонального торговельно�офісного центру на перетині
вул. Командарма Каменєва та бульв. Лесі Українки у Печер�
ському районі м. Києва.

2. Передати малому приватному підприємству “Інтер�
сервіс�АСП”, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у
довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею
0,116 га (в тому числі площею 0,0407 га в межах червоних
ліній) для експлуатації нежитлового будинку з влаштуван�
ням збірно�розбірного майданчика та будівництва багато�
функціонального торговельно�офісного центру на перетині
вул. Командарма Каменєва та бульв. Лесі Українки у Печер�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Малому приватному підприємству “Інтерсервіс�АСП”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

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

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища, Київської міської санепідстанції, управління
охорони навколишнього природного середовища, Головно�
го управління охорони культурної спадщини, Головного
управління земельних ресурсів.

3.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок попереднього обстеження зелених на�
саджень від 11.12.2007 № 174) та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому порядку.

4. Земельну ділянку в межах червоних ліній використо�
вувати з обмеженнями відповідно до законодавства.

5. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

6. 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 громадянці Ніколаєвій Надії Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 164 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 899/899 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації комплексної садибної
забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Ніколаєвій Надії Михайлівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 164 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Ніколаєвій Надії Михайлівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Бобринецькій, 164 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Ніколаєвій Надії Михайлівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
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5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених

насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 120) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.11.2008 № 19�14330, від 25.11.2008
№ 09�14411, Київської міської санепідстанції від 25.11.2008
№ 9735, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 15.10.2008 № 071/04�4�22/5936, Київського
комунального об’єднання зеленого будівництва та експлу�
атації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 22.10.2008

№ 148�2539, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 29.07.2008 № 51634 та Головного управління зе�
мельних ресурсів від 27.11.2008 № 05�3936.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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

Про передачу громадянину 
Дударю Володимиру Степановичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Дружній, 20 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 913/913 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 проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Дударю Володимиру Степа�
новичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Дружній, 20
у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Дударю Володимиру Степано�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,05 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Дружній, 20 у Солом’янському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянину Дударю Володимиру Степановичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

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

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 12.08.2005 № 19�6686, Державно�
го управління екології та природних ресурсів в м. Києві
від 17.11.2005 № 06�6�25/5757, головного державного
санітарного лікаря м. Києва від 25.10.2005 № 7869, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 02.04.2007
№ 03�16/460�В.

4. Попередити власника земельної ділянки, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тягне за собою
припинення права власності на неї відповідно до вимог ста�
тей 140, 143 Земельного кодексу України.

5. 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 громадянину 
Соловйову Анатолію Миколайовичу у приватну власність

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

на вул. Бобринецькій, 159 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 905/905 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 обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації комплексної садиб�
ної забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Соловйову Анатолію Микола�
йовичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Бобринець�
кій, 159 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Соловйову Анатолію Микола�
йовичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 159 у Дес�
нянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

5. Громадянину Соловйову Анатолію Миколайовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 129) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 22.04.2008 № 19�4864, від
21.11.2008 № 09�14305, Київської міської санепідстанції
від 24.04.2008 № 3482, від 23.09.2008 № 8284, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища від
01.08.2008 № 071/04�4�19/4486, від 17.09.2008 № 071/04�
4�22/5360, Київського комунального об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки�
ївзеленбуд” від 09.04.2008 № 148�841, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 29.05.2008 № 3679
та Головного управління земельних ресурсів від 26.11.2008
№ 05�3928.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�

жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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

Про передачу громадянину 
Міронову Олексію Валерійовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Бобринецькій, 166 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 909/909 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації комплексної садибної
забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Ввести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Міронову Олексію Валерійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій,
166 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Міронову Олексію Валерійо�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 166 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

5. Громадянину Міронову Олексію Валерійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

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

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 128) та інші пи�

тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.04.2008 № 19�4868, від 21.11.2008
№ 09�14307, Київської міської санепідстанції від 24.04.2008
№ 3489, від 23.09.2008 № 8292, управління охорони навко�
лишнього природного середовища від 01.08.2008 № 071/04�
4�19/4483, від 17.09.2008 № 071/04�4�22/5357, Київського
комунального об’єднання зеленого будівництва та експлу�
атації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 09.04.2008
№ 148�846, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 29.05.2008 № 3674 та Головного управління зе�
мельних ресурсів від 26.11.2008 № 05�3930.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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

Про передачу громадянці 
Меньковській Світлані Володимирівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 160 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 901/901 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації комплексної садибної
забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Меньковській Світлані Володи�
мирівні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій,
160 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Меньковській Світлані Володи�
мирівні, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 160 у Дес�
нянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

5. Громадянці Меньковській Світлані Володимирівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

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

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 125) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

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 ра�
ди від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.04.2008 № 19�4865, від 21.11.2008
№ 09�14303, Київської міської санепідстанції від 24.04.2008
№ 3483, від 23.09.2008 № 8293, управління охорони навко�
лишнього природного середовища від 01.08.2008 № 071/04�
4�19/4487, від 17.09.2008 № 071/04�4�22/5355, Київського
комунального об’єднання зеленого будівництва та експлу�
атації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 09.04.2008
№ 148�850, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 29.05.2008 № 3680 та Головного управління зе�
мельних ресурсів від 26.11.2008 № 05�3926.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
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жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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

Про передачу громадянці 
Подборській Олені Володимирівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Бобринецькій, 155 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 910/910 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації комплексної садибної
забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Подборській Олені Володими�
рівні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій,
155 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Подборській Олені Володимирів�
ні, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 155 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

5. Громадянці Подборській Олені Володимирівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земель�
ної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню до�
кумента, що посвідчує право власності на земельну ді�
лянку.

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

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 119) та інші пи�

тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.04.2008 № 19�4872, від 01.12.2008
№ 09�14456, Київської міської санепідстанції від 24.04.2008
№ 3490, від 23.09.2008 № 8288, управління охорони навко�
лишнього природного середовища від 01.08.2008 № 071/04�
4�19/4482, від 17.09.2008 № 071/04�4�22/5356, Київського
комунального об’єднання зеленого будівництва та експлу�
атації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 09.04.2008
№ 148�845, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 29.05.2008 № 3676 та Головного управління зе�
мельних ресурсів від 01.12.2008 № 05�3958.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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

Про передачу громадянці 
Лященко Ганні Володимирівні у приватну власність 

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

на вул. Бобринецькій, 165;а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 904/904 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації комплексної садибної
забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Лященко Ганні Володимирівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 165�а
у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Лященко Ганні Володимирівні,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 165�а у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянці Лященко Ганні Володимирівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

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

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 124) та інші питан�
ня майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 22.04.2008 № 19�4870, від
21.11.2008 № 09�14304, Київської міської санепідстанції
від 24.04.2008 № 3484, від 23.09.2008 № 8291, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища від
01.08.2008 № 071/04�4�19/4485, від 17.09.2008 № 071/04�
4�22/5359, Київського комунального об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки�
ївзеленбуд” від 09.04.2008 № 148�849, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 29.05.2008 № 3688
та Головного управління земельних ресурсів від 26.11.2008
№ 05�3925.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�

ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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

Про оформлення центральній районній 
дитячій поліклініці Оболонського району м. Києва 

та центральній районній поліклініці Оболонського району
м. Києва права користування земельною ділянкою 

для експлуатації та обслуговування будівлі поліклініки 
на вул. Маршала Тимошенка, 14 в Оболонському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 881/881 від 18 грудня 2008 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо оформлення права користування земельною
ділянкою, відповідно до статті 92 Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР
від 18.12.90 № 563�ХІІ “Про земельну реформу” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити центральній районній дитячій поліклініці
Оболонського району м. Києва та центральній районній по�
ліклініці Оболонського району м. Києва, за умови виконан�
ня пункту 2 цього рішення, право постійного користування
земельною ділянкою площею 0,82 га (зокрема централь�
ній районній дитячій поліклініці Оболонського району 
м. Києва — 37/100 земельної ділянки, центральній район�
ній поліклініці Оболонського району м. Києва —63/100 зе�
мельної ділянки) для експлуатації та обслуговування будів�
лі поліклініки на вул. Маршала Тимошенка, 14 в Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до рішення виконавчого комітету Київ�
ської міської Ради депутатів трудящих від 18.07.77
№ 1011/28 “Про відведення земельної ділянки міському
відділу охорони здоров’я під будівництво поліклініки для
дорослих”, у зв’язку з закріпленням за поліклінікою на пра�
ві оперативного управління будівлі поліклініки (наказ Го�
ловного управління комунальної власності м. Києва від
27.01.2006 № 11, акт приймання�передачі від 30.03.2006
№ 1, лист Головного управління комунальної власності м.
Києва від 16.02.2004 № 042/15/6�692).

2. Центральній районній дитячій поліклініці Оболонсько�
го району м. Києва та центральній районній поліклініці Обо�
лонського району м. Києва:

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

2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право користування земельною ділянкою.

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

2.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

2.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

3. Попередити землекористувачів, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей
141,143 Земельного кодексу України.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 18.07.77 № 1011/28 “Про відведення земельної ділян�
ки міському відділу охорони здоров’я під будівництво полі�
клініки для дорослих”.

5. 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 громадянці Гапонюк Валентині Миколаївні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 163 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 900/900 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації комплексної садибної
забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Гапонюк Валентині Миколаївні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 163 у
Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Гапонюк Валентині Миколаївні,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Бобринецькій, 163 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Гапонюк Валентині Миколаївні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

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

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 126) та інші пи�

тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 31.10.2008 № 19�13514, від 25.11.2008
№ 09�14412, Київської міської санепідстанції від 25.11.2008
№ 9734, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 15.10.2008 № 071/04�4�22/5935, Київського ко�
мунального об’єднання зеленого будівництва та експлуата�
ції зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 22.10.2008
№ 148�2540, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 29.07.2008 № 5163 та Головного управління земель�
них ресурсів від 27.11.2008 № 05�3937.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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
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Ñòîëèöÿ ïðè÷åïóðèëàñÿ
Ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó ç’ÿâèëàñÿ àëåÿ ÷åðâîíèõ äóá³â

Ó÷îðà â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó
â³äáóëàñÿ íåçâè÷íà àêö³ÿ: ó ìåæàõ
çåëåíî¿ ³í³ö³àòèâè “Â³äìîâñÿ â³ä
ïàïåðîâèõ ðàõóíê³â — óðÿòóé äå-
ðåâî” íàö³îíàëüíèé ìîá³ëüíèé
îïåðàòîð “Êè¿âñòàð” çà ñïðèÿí-
íÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãî-
ðÿ Äîáðóöüêîãî âëàøòóâàâ âèñà-
äæóâàííÿ àëå¿ ç 40 äåðåâ.

Çãàäàíà çåëåíà ³í³ö³àòèâà çàðî-
äèëàñü ó áåðåçí³ 2009 ðîêó, êîëè
êîìïàí³ÿ çàïðîïîíóâàëà ñâî¿ì
êîíòðàêòíèì êë³ºíòàì â³äìîâè-
òèñÿ â³ä ùîì³ñÿ÷íèõ ïàïåðîâèõ
ðàõóíê³â íà êîðèñòü åëåêòðîííî¿
àëüòåðíàòèâè â ñèñòåì³ ñàìîîá-
ñëóãîâóâàííÿ “Ì³é Êè¿âñòàð”. Äî
æîâòíÿ çàêëèê ìîá³ëüíîãî îïå-
ðàòîðà ï³äòðèìàëè ïðèáëèçíî 19
òèñÿ÷ êîíòðàêòíèõ àáîíåíò³â,
çáåð³ãøè òèì ñàìèì â³ä âèðóáó
ìàéæå 180 äåðåâ. Ç³ ñâîãî áîêó
“Êè¿âñòàð” óçÿâ íà ñåáå çîáîâ’ÿ-
çàííÿ çà êîæíå âðÿòîâàíå êë³ºí-
òàìè äåðåâî ïîñàäèòè ùå îäíå ó
8 ì³ñòàõ Óêðà¿íè. ² îò ó÷îðà âò³-
ëèâ ñâîþ îá³öÿíêó â æèòòÿ: Ìà-
ð³¿íñüêèé ïàðê çáàãàòèâñÿ ö³ëîþ
àëåºþ.

— Äóæå ïðèºìíî, ùî “Êè¿â-
ñòàð”, ïîïðè ïîë³òèêó, êðèçó,
çíàéøîâ ìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè
öþ ÷óäîâó àêö³þ é ïîñàäèâ 40
÷åðâîíèõ äóá³â, ïîêàçàâøè òèì
ñàìèì ïðèêëàä óñ³ì íåáàéäóæèì
äî çáåðåæåííÿ çåëåíîãî ñâ³òó.
Ñòîëèöÿ ³ ñâî¿ìè ñèëàìè çáàãà-
÷óº ðîñëèííèé ñâ³ò ì³ñòà. Òàê,
ìèíóëîãî òèæíÿ ëèøå â Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ “Êè¿âçåëåíáóä”
âèñàäèâ ïîíàä 150 äåðåâ. À äî
ïî÷àòêó çèìè ìè ïëàíóºìî ïî-
ïîâíèòè ñòîëè÷íó ôàóíó ùå ìàé-
æå íà 40 òèñÿ÷ äåðåâ ³ êóù³â. ²ñ-
òîòíîþ º é äîïîìîãà ñïîíñîð³â.
Íàïðèêëàä, çàêàðïàòñüêà ô³ðìà
“Õìåëåâà” ïîäàðóâàëà Êèºâó 100
äåðåâ ã³íêãî á³ëîáà. À â³äîìèé
ñï³âàê Îëåã Ñêðèïêà çíàéøîâ
ñïîíñîð³â, êîòð³ îðãàí³çóþòü íà-
ñòóïíî¿ ñóáîòè âèñàäæóâàííÿ íà
Ïàðêîâ³é àëå¿ öèõ óí³êàëüíèõ
ðîñëèí, ïðåäêè ÿêèõ ïàì’ÿòàþòü
äèíîçàâð³â.

Íå çàáóâàþòü ó ñòîëèö³ é ïðî
ñâ³é äàâí³é ñèìâîë — êàøòàí. Äíÿ-
ìè ó ò³é æå Ìàð³¿íö³ éîìó âñòàíî-
âèëè ïàì’ÿòíèê. Äâà áðîíçîâèõ

ïëîäè äåðåâà, ùî ðîçêðèëèñÿ, ïî-
ì³ñòèëè íà íåâåëè÷êèé ïîñòàìåíò.
Ìîíóìåíò ïðèñâÿòèëè ñòîëè÷íèì
ïîðîä³ëëÿì òà ä³òëàõàì

Äî Êèºâà ïîâåðòàºòüñÿ 
“Ìîëîä³ñòü”
Íåçàáàðîì ñòîëèöÿ çíîâó ñòàíå öåíòðîì ì³æíàðîäíîãî ê³íîôåñòèâàëþ

24 æîâòíÿ â³äêðèâàºòüñÿ Êè-
¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñ-
òèâàëü “Ìîëîä³ñòü”. Íà óðî÷èñ-
ò³é öåðåìîí³¿ ó ôåñòèâàëüíîìó
öåíòð³ “Êè¿â” ïîêàæóòü ô³ëüì
“Êîêî Øàíåëü òà ²ãîð Ñòðàâ³í-
ñüêèé. Òàºìíà ³ñòîð³ÿ”. Ó ïðî-
ãðàì³ — ñòóäåíòñüê³ ñòð³÷êè,
ïåðø³ êîðîòêîìåòðàæí³ òà ïîâ-
íîìåòðàæí³ ê³íîðîáîòè. Âæå â³-
äîìî, ùî Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿòü
îäèí ñòóäåíòñüêèé ³ îäèí êîðîò-
êîìåòðàæíèé ô³ëüìè, à òàêîæ

“Â³äòîðãíåííÿ” Âîëîäèìèðà
Ëåðòà ó íîì³íàö³¿ “ïîâíîìåò-
ðàæíèé ³ãðîâèé ô³ëüì”. ßê çà-
çíà÷èâ àðò-äèðåêòîð “Ìîëîäî-
ñò³” Àíäð³é Õàëïàõ÷³, íà öüîãî-
ð³÷íèé ôåñòèâàëü ïîäàíî ô³ëü-
ì³â çíà÷íî ìåíøå, îñê³ëüêè áà-
ãàòî çéîìîê ïðèçóïèíåíî ÷åðåç
êðèçó.

Äëÿ ê³íîìàí³â “Ìîëîä³ñòü”
ïðîïîíóº ïðîãðàìè “Ôåñòèâàëü
ôåñòèâàë³â” ç íàéö³êàâ³øèìè
ì³æíàðîäíèìè ñòð³÷êàìè,

“Ôðàíöóçüêå ê³íî ñüîãîäí³”,
“Í³ìåöüêèé áóëüâàð”, “Íîâå
ðîñ³éñüêå ê³íî”, “Ê³íî ²çðà¿ëþ”,
“Ñõ³äíèé åêñïðåñ” (ñòð³÷êè
Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðî-
ïè), ô³ëüìè íà ãåé/ëåñá³-òåìà-
òèêó, ïðî ïðàâà ëþäèíè òà äî-
êóìåíòàëüí³ êàðòèíè ïðî âè-
çíà÷íèõ ìèòö³â, íî÷³ êîðîòêîãî
ìåòðà, ðåòðîñïåêòèâè Æàêà Òà-
ò³ òà Êàòð³í Äåíüîâ. Ùîäî â³ò-
÷èçíÿíîãî ê³íî, òî ï³äãîòîâàíî
øèðîêó “Óêðà¿íñüêó ïàíîðàìó”
êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â, ÿêà
ç ïîçàìèíóëîãî ðîêó ³ñíóº ÿê
êîíêóðñíà. Êð³ì òîãî, íîâèé ãå-
íåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé ïàðò-
íåð ôåñòèâàëþ — ÒÐÊ “Óêðà-
¿íà” — çàïðîâàäèëà ïðèç ó ðîç-
ì³ð³ 2,5 òèñÿ÷³ äîëàð³â “Çà êðà-
ùó ðîáîòó óêðà¿íñüêîãî ðåæèñå-
ðà” â áóäü-ÿê³é ³ç ïðîãðàì.

Ó ïîçàêîíêóðñí³é ïðîãðàì³
“Ôåñòèâàëü ôåñòèâàë³â” ïðîäå-
ìîíñòðóþòü ô³ëüì “Àíòèõðèñò”
â³äîìîãî äàíñüêîãî ðåæèñåðà
Ëàðñà ôîí Òð³ºðà, àëå ñïðàâæ-

íüîþ ïîä³ºþ, íà äóìêó Àíäð³ÿ
Õàëïàõ÷³, ñòàíóòü êàðòèíè â³ä-
êðèòòÿ òà çàêðèòòÿ ê³íîôåñòè-
âàëþ. Ô³ëüì â³äêðèòòÿ “Êîêî
Øàíåëü òà ²ãîð Ñòðàâ³íñüêèé.
Òàºìíà ³ñòîð³ÿ” (Ôðàíö³ÿ) ïðåä-
ñòàâëÿòü ðåæèñåð ßí Êîóíåí òà
ïðîäþñåðè Êëîä³ Îñàð, Êð³ñ
Áîëçë³. Ô³ëüì çàêðèòòÿ “Äæîí
Ðàáå” (Í³ìå÷÷èíà) ïðåçåíòóþòü
ðåæèñåð Ôëîð³àí Ãàëåíáåðãåð,
àêòîðêà Àí Êîíñ³í³, ïðîäþñåð
Áåíæàì³í Õåðìàí. Ö³ ñòð³÷êè
ïëàíóþòü ïóñòèòè â øèðîêèé
ïðîêàò â Óêðà¿í³.

Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ â³äáó-
äóòüñÿ òðàäèö³éí³ ìàéñòåð-êëà-
ñè ³ òâîð÷³ çóñòð³÷³. Öå ê³íîêîí-
öåðòíèé âå÷³ð Ñåðã³ÿ Þðñüêîãî
“Ïðî àáñóðä”, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ïî-
êàæóòü éîãî ô³ëüì çà ìîòèâàìè
ï’ºñè Åæåíà ²îíåñêî “Ëèñà ñï³-
âà÷êà”, òà Êè¿âñüêà ìàéñòåðíÿ
òàëàíò³â çà ó÷àñòþ ðåæèñåð³â,
àêòîð³â, ñöåíàðèñò³â.

²íôîðìàö³éíèé ïàðòíåð ôåñ-
òèâàëþ ÒÐÊ “Óêðà¿íà” ïðîïî-

íóº ãëÿäà÷àì äëÿ ïåðåãëÿäó
ï’ÿòü ñòð³÷îê ³ç êîíêóðñíî¿ ïðî-
ãðàìè “Ìîëîäîñò³” ìèíóëèõ ðî-
ê³â. Öå “Âåðñàëü” Ï’ºðà Øîï-
ëåðà, “Ï³íã Ïîíã” Ìàò³àñà Ëóò-
õàðäòà, “Äàé ìåí³ ðóêó” Ïàñêà-
ëÿ-Àëåêñà Â³íñåíòà, “Ðàâëèêè-
ïàâëèêè” Îë³â’º Äþêàñòåëÿ ³
Æàêà Ìàðò³íî, à òàêîæ âîëîäàð
Ãðàí-ïð³ ÌÊÔ “Ìîëîä³ñòü”
2006 ðîêó “12:08 íà ñõ³ä â³ä Áó-
õàðåñòà” ðóìóíñüêîãî ðåæèñåðà
Êîðíåë³î Ïîðóìáîéó.

Áëàãîä³éíèé ôîíä “Íîâ³ òðà-
äèö³¿” â ðàìêàõ “Ìîëîäîñò³”
îãîëîñèâ êîíêóðñ ñèíîïñèñ³â
êîðîòêîìåòðàæíîãî õóäîæíüîãî
ê³íîô³ëüìó ïðî óêðà¿íñüêèõ çà-
ðîá³ò÷àí. Ïåðåìîæåöü ³ç íàéö³-
êàâ³øîþ ³äåºþ äëÿ íàïèñàííÿ
ñöåíàð³þ îòðèìàº ãðàíò (3000
äîëàð³â). Îðãàí³çàòîðè ñïîä³-
âàþòüñÿ, ùî â òàêèõ òâîð÷èõ
çìàãàííÿõ áóäå ïîðóøåíî ïðîá-
ëåìè çàðîá³ò÷àíñòâà çà êîðäî-
íîì, à íàéêðàù³ ³äå¿ çíàéäóòü
âò³ëåííÿ ó ô³ëüìàõ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

За два тижні в столиці розпочнеться 39-й Київсь ий
міжнародний фестиваль. Традиційно в рам ах фести-
валю представлять широ он рсн і поза он рсн
про рами. Зо рема це добір а франц зь о о, німець-
о о, російсь о о, ізраїльсь о о іно. Цьо оріч перше
іль а стрічо з фестивальної про рами "Молодості"
мин лих ро ів по аж ть на телебаченні, а та ож о оло-
шено он рс синопсисів інофільмів про раїнсь их
заробітчан.

Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На 40 червоних д бів побільшав чора Маріїнсь ий
пар . Їх посадила омпанія "Київстар", лієнти я ої
відмовилися від паперових рах н ів. Ініціатив мобіль-
но о оператора ціл ом підтримала місь а влада. До
а ції дол чився заст пни олови КМДА І ор Добр ць-
ий. За йо о словами, до почат зими столиці
з'явиться ще 40 тисяч дерев.

Нов алею д бів садити допома али малень і ияни — дерева ростим ть
разом з ними

У столичних дітлахів з’явилося офіційне місце за ад вання бажань —
пам’ятни аштан на їхню честь
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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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Àëüòèñò 
îðèã³íàëüíîãî æàíðó
Çàâòðà â Íàö³îíàëüí³é îïåð³ Óêðà¿íè äàº êîíöåðò
Þð³é Áàøìåò

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ó çàõ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ ïîäå-

êóäè íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé 2—5
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+19°Ñ, âíî÷³ +6...+10°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+17...+20°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +10...+14°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð — ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+19°Ñ, âíî÷³
+6...+8°Ñ

Ëþáîâ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, “ÒÎÏ 10”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïîÿñíþâàòè, õòî òàêèé Þð³é
Áàøìåò, íå ïîòð³áíî. Éîãî ³ì’ÿ íà
ñëóõó, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ó âñ³õ. Ó
íüîãî ìàñà ïðèõèëüíèê³â, ³ ïðè
öüîìó êîæåí ðîçïîâ³ñòü ïðî âåëè-
êîãî ìóçèêàíòà ùî-íåáóäü ñâîº: â³ä
õàðàêòåðèñòèêè éîãî íåçâè÷àéíî
ïîåòè÷íî¿ ãðè äî ïîäðîáèöü çàïà-
ìîðî÷ëèâî¿ êàð’ºðè.

Îäíèì ñëîâîì, Áàøìåò — öå ëå-
ãåíäà. Çäàºòüñÿ, ³ñòîð³ÿ ñïåö³àëüíî
î÷³êóâàëà íà íüîãî, ùîá ïðîãîëî-
ñèòè àëüò ³íñòðóìåíòîì, ùî âèêî-
íóº ñîëî. Ñàìîñò³éí³ñòü ³íøèõ
³íñòðóìåíò³â äàâíî âæå áóëà äîâå-
äåíà. Îñòàíí³ìè âèïðàâäàëè äóõî-
â³: ñòàëîñÿ öå ùå â XIX ñòîð³÷÷³,
êîëè Òåîáàëüä Áåì ïðèäóìàâ ïðè-
ãâèíòèòè äî íèõ äîäàòêîâ³ ãà÷êè ³
êëàïàíè. Â òîé æå ÷àñ àëüò ÿêîñü
íåíàâìèñíî îá³éøëè ñòîðîíîþ,
íàäîâãî ââ³ðèâøè éîãî â ðóêè
ñêðèïàë³â ³ çðîáèâøè ãîðå-àëüòèñ-
ò³â ãåðîÿìè àíåêäîò³â.

Ñêàçàòè ïðî òå, ùî Áàøìåò âè-
ïðàâèâ öþ ³ñòîðè÷íó ïîìèëêó —
í³÷îãî íå ñêàçàòè. Â³í ïåðåâåðíóâ
³ºðàðõ³þ ñòðóííèõ, íàçâàâøè àëüò
öåíòðîì, äî ÿêîãî ïðàãíóòü ³ ïðè-
ìõëèâà ñêðèïêà, ³ ÷óòòºâà â³îëîí-
÷åëü. Éîãî óñï³õ äîñ³ ïîÿñíþþòü
ì³ñòè÷íèìè çá³ãàìè ³ íàâ³òü ïðè-
ïèñóþòü ðå³íêàðíàö³¿: ìîâëÿâ, ñàì
Í³êêîëî Ïàãàí³í³ (à Áàøìåò íà
íüîãî íåéìîâ³ðíî ñõîæèé) íàíîâî
íàðîäèâñÿ, ùîá óøëÿõåòíèòè ùå
îäèí ñòðóííèé ³íñòðóìåíò.

ßê áè òàì íå áóëî, òàê³ ðîçìîâè
Áàøìåòó ò³ëüêè íà ðóêó. Â³í óìóä-
ðÿºòüñÿ áóòè íåéìîâ³ðíî ïîïóëÿð-
íîþ ïóáë³÷íîþ îñîáîþ, ìåëüêà-
þ÷è íà âñ³õ òåëåêàíàëàõ ³ ïðîâî-
äÿ÷è ïîìïåçí³ êîíöåðòè íà äîãî-
äó ìàñîâ³é ïóáë³ö³, ïðîòå öå í³òðî-
õè íå ïðèòóïëÿº éîãî õóäîæí³é

ñìàê. Â³í äàº ñîòí³ êîíöåðò³â “ñåð-
éîçíî¿” ìóçèêè, âèêîíóº íåïðîñò³
îïóñè ñó÷àñíèõ àâàíãàðäèñò³â,
êîæíîãî ðàçó âðàæàþ÷è ñâ³æ³ñòþ
ïðî÷èòàííÿ ïàðòèòóðè.

Ïåðåêîíàòèñÿ ó âèíÿòêîâîñò³
òâîð÷îãî ãåí³ÿ Áàøìåòà âêîòðå
çìîæóòü ³ êèÿíè. Ç³ ñâî¿ì îðêåñ-
òðîì “Ñîë³ñòè Ìîñêâè” â³í ïðè-
¿çäèòü ñþäè íå âïåðøå: ç óêðà¿í-
ñüêîþ ñòîëèöåþ ó âèäàòíîãî àëü-
òèñòà îñîáëèâ³ ñòîñóíêè — òóò íà-
ðîäèëàñÿ éîãî ìàìà. Êð³ì òîãî, â
³íøîìó óêðà¿íñüêîìó ì³ñò³, ó Ëüâî-
â³, â³í ïðîâ³â ñâîº äèòèíñòâî — òàì
äîñ³ ìåøêàº áàòüêî ìóçèêàíòà. Ìà-

áóòü, òîìó ãðó Áàøìåòà íà óêðà¿í-
ñüê³é ñöåí³ ñïðèéìàþòü ç îñîáëè-
âîþ òåïëîòîþ.

Ç ìîìåíòó îñòàííüî¿ ïîÿâè â
Óêðà¿í³ áàãàòî ùî çì³íèëîñÿ â
æèòò³ Þð³ÿ Áàøìåòà ³ “Ñîë³ñò³â
Ìîñêâè”, çîêðåìà, ìèíóëîãî ðîêó
âîíè îòðèìàëè “Ãðåìì³” çà çàïè-
ñè òâîð³â Ñåðã³ÿ Ïðîêîô’ºâà ³ ²ãî-
ðÿ Ñòðàâ³íñüêîãî. Âò³ì, ÷è çàõî-
÷óòü íà öåé ðàç ìóçèêàíòè îçâó÷è-
òè îïóñè öèõ âåëèêèõ ðîñ³éñüêèõ
êîìïîçèòîð³â, ÷è âèêîíàþòü ùî-
íåáóäü ³ç çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ìó-
çèêè — ñåêðåò, ÿêèé ðåòåëüíî îáå-
ð³ãàþòü îðãàí³çàòîðè

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 7 æîâòíÿ
Сьо одні наш емоційний стан залежатиме від ситості тіла, ста-

н аманця. Потреба в омфорті, ч ттєвість, під ріплені інстин -
том власни а, спон атим ть робити запаси та від ладати ош-
ти на чорний день. А втім, саме сьо одні роші треба дістава-
ти із “заначо ” та йти по добротні по п и. Намітили придба-
ти заповітн арн річ — мерщій до ма азин !

ОВНИ перевершать себе в ампл а затято о матеріаліста. Молити-
м ться на роші — й вони до них потеч ть стрім ою рі ою. А втім, то
не манна небесна, а зароблене натхненною працею. Тр дя а ви нів-
ро , шеф цін є вас я професіонала, тож отримаєте по засл ах.

ТЕЛЬЦІ, подбайте про зовнішній ви ляд, потрібно терміново змі-
нити імідж, внести свіжі яс раві тони в образ. Оновіть ардероб, змі-
ніть зачіс , ма іяж, запаліть вн трішній во ни ... Ви маєте б ти мод-
ними, імпозантними расенями і зачаров вати оханих.

БЛИЗНЯТА, проведіть день омфортній обстановці. Поб тові бла-
а на шталт виш аних астрономічних ласощів, смачних напоїв —
невід’ємний атриб т вашо о б ття. Інтимні пестощі та ож цьом
“асортименті”. Дбайте про домашній затишо , в ладайте роші бла-
о стрій, в оселі має все сяяти чистотою.

РАКИ, наводьте онта тні мости з людьми. Ваші стос н и з ділови-
ми партнерами мають б ти пронизані д хом співдр жності, пра тич-
ної взаємодопомо и. Позб дьтеся бор ових хвостів, іна ше звалите
на спин армічний тя ар, я що ом сь винні, неодмінно ви онайте
свій обов’язо .

ЛЕВИ, працелюби ви блис чі, “стахановець” нівро . Лише по ло-
почіться, аби професійне реноме не постраждало від онфлі тних си-
т ацій з омпаньйонами, дійдіть з оди в с перечливих питаннях. Вам
слід тр дитися зла одженій висо офаховій оманді за правилом:
роші, щастя, творчі здоб т и, промахи, розчар вання — се порівн !
Не воро йте і ні о о не идайте за борт!

ДІВИ, доля вима ає б ти добропорядними, нести світ любов та
добро, не розпорош йтеся на тимчасові захоплення, ле ий флірт.
Визначтеся з ідеалом, єднайтеся з тим, хто милий серцю. Взаємне
охання — то невичерпне джерело щастя на нинішньом життєвом
етапі.

ТЕРЕЗИ, поч ття здорово о ґл зд не має вам зрадити, насампе-
ред там, де потрібно б де с ористатися посл ами, моральними чи
матеріальними рес рсами інших людей. Прибор айте емоції, сім ра-
зів відміряйте — один відріжте, тоді матимете всьо о досхоч . Бла о-
дійність нині червоною нит ою проходить вашом житті.

СКОРПІОНИ, інтереси сім’ї мають б ти на першом місці. Все спря-
м йте на слав та процвітання особисто о життя! Бла овірні при ипі-
ли до вас серцем, тож дайте їм шанс продемонстр вати сил поч т-
тів та матеріальної т рботи про вас.

СТРІЛЬЦІ по аж ть себе невтомними тр дя ами. Сьо одні ви віл,
я о о завантаж ють роботою та ще й бато ом по аняють... Тяж о, а
втім, се можна стерпіти. Є сенс працювати, додавши творчо о паль-
но о в піч ент зіазм , адже платитим ть чесно і справедливо, е ві-
валентом до ладених з силь, ображатися на шефа не доведеться.

КОЗОРОГИ, ви в айданах власних до м та ідеалів. Одна не все
та драматично, для влашт вання особисто о щастя це піде на ористь.
Дайте волю сердечним поч ттям, трі мф б де з вами.

ВОДОЛІЇ задовольнять власниць і інстин ти сповна завдя и рамот-
ном підход до ч жо о матеріально о добра. Витончено (обґр нт -
вавши причини) роз р люйте с пих партнерів (шлюбних, ділових) —
дост п до їхніх аманців вільний!

РИБИ, подр жіться з людьми, від я их матимете зис . Не марн й-
те доро оцінно о енер опотенціал на порожні стос н и. Все має б -
ти поставлено на бартерний онвеєр, с ріпіть навіть тимчасові сто-
с н и пра тичною взаємодопомо ою

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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