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Ãîòîâí³ñòü íîìåð îäèí
Ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò ï³äãîòóâàâñÿ äî çèìè

Ùîäîáè ïîñëóãàìè ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîð-
òó êîðèñòóþòüñÿ ìàéæå 4,5 ìëí ïàñàæèð³â, ç íèõ ïîíàä
1,7 ìëí — ï³äçåìêîþ. Ïðî òå, ÿê ïðàöþâàòèìóòü ñòîëè÷-
í³ ïåðåâ³çíèêè âçèìêó, éøëîñÿ ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ðîç-
øèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ. Çà ñëîâàìè íà÷àëü-
íèêà ÃÓ òðàíñïîðòó Îëåêñ³ÿ Áàðõàòîâà, â õîëîäíó ïîðó
ðîêó ãîëîâíó óâàãó ïðèä³ëÿòü áåçïåö³ ïåðåâåçåíü ïàñàæè-
ð³â òà ïîë³ïøåííþ ÿêîñò³ ïîñëóã.

“Öå ñòîñóºòüñÿ íàñàìïåðåä äâîõ ï³äïðèºìñòâ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ — Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, “Êè-
¿âïàñòðàíñó” — òà 59 ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Áàðõàòîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, êè¿âïàñòðàíñ³âö³
óæå çä³éñíèëè êàï³òàëüí³, ïîòî÷í³ òà ñåçîíí³ ðåìîíòè
417 òðàìâà¿â, 477 òðîëåéáóñ³â, 794 àâòîáóñ³â. Îêð³ì òî-
ãî, âñòàíîâëåíî 9 íîâèõ ïàâ³ëüéîí³â î÷³êóâàííÿ ³ 18 —
ïîëàãîäæåíî. Òàêîæ ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó îíîâ-
ëåíî ðóõîìèé ñêëàä. Çîêðåìà, ïðèäáàíî 37 àâòîáóñ³â,

1 òðîëåéáóñ, âèãîòîâëåíî 4 òðèñåêö³éí³ òðàìâàéí³
âàãîíè.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïîâ³äîìèâ, ùî ï³äãîòóâàâñÿ äî
çèìè ³ ñòîëè÷íèé ìåòðîïîë³òåí. Çîêðåìà, â³äêîðèãîâàíî
îïåðàòèâí³ ïëàíè ðîáîòè ï³ä ÷àñ ñí³ãîïàä³â, â ÿêèõ ïå-
ðåäáà÷åíî ïîðÿäîê, òåðì³íè, ïîñë³äîâí³ñòü ³ çàñîáè î÷è-
ùåííÿ êîë³é, ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â òà ïðèëåãëèõ äî ñòàí-
ö³é òåðèòîð³é. Âèçíà÷åíî ì³ñöÿ ñêëàäóâàííÿ ñí³ãó íà ïðî-
ìèñëîâèõ ìàéäàí÷èêàõ åëåêòðîäåïî. “Çä³éñíåíî òàêîæ
êàï³òàëüíèé ðåìîíò 121 âàãîíà òà 7 åñêàëàòîð³â,— ðîç-
ïîâ³â Îëåêñ³é Áàðõàòîâ.— Äëÿ íàëåæíîãî ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â íèí³øíüî¿ îñåí³ òà âçèìêó ðîçðîáëåíî òà ââå-
äåíî â ä³þ çèìîâ³ ãðàô³êè ðóõó ïî¿çä³â”.

Ãîëîâíèé òðàíñïîðòíèê ñòîëèö³ çàïåâíèâ, ùî äî ðîáî-
òè â õîëîäíó ïîðó ðîêó ãîòîâ³ é ³íø³ ï³äïðèºìñòâà òà îð-
ãàí³çàö³¿ ì³ñòà. Çîêðåìà, ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” ï³äãîòóâàëî
406 äîðîæí³õ çíàê³â ç â³äïîâ³äíèìè òàáëè÷êàìè. À ùå

ïðîâåäåíî ³íñòðóêòàæ³ ç ÷åðãîâèìè äèñïåò÷åðàìè ùîäî ïå-
ðåìèêàííÿ ñâ³òëîôîð³â íà âóëè÷íî-øëÿõîâ³é ìåðåæ³ ì³ñ-
òà, ÿê³ ìàþòü ïðàöþâàòè â ðåæèì³ æîâòîãî ìèãàííÿ (ó ðà-
ç³ âèïàäàííÿ ñí³ãó øàðîì 3—5 ñì). Íàñàìïåðåä öå ñòî-
ñóºòüñÿ ãîëîâíèõ ìàã³ñòðàëåé ñòîëèö³ ó öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ òà âóëèöü, ÿêèìè ðóõàºòüñÿ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò.

Ïðàö³âíèêè ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” ï³ä ÷àñ ñí³ãî-
ïàä³â çàáåçïå÷óâàòèìóòü ö³ëîäîáîâå ÷åðãóâàííÿ åâàêóàòî-
ð³â. Íàðàç³ çàâåðøóºòüñÿ ï³äãîòîâêà øòó÷íîãî ïîêðèòòÿ,
³íæåíåðíèõ ñïîðóä, òåïëîïîñòà÷àííÿ, ñïåöàâòîòðàíñïîð-
òó ÊÏ Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò “Êè¿â” (Æóëÿíè). Çîêðå-
ìà, äëÿ áîðîòüáè ç îæåëåäèöåþ òà çàáåçïå÷åííÿ ïîñò³é-
íî¿ ãîòîâíîñò³ ëåòîâèùà äî ïîëüîò³â ï³äïðèºìñòâî çàêó-
ïîâóº ïîòð³áíó ê³ëüê³ñòü õ³ì³÷íèõ ðåàãåíò³â.

Ïðî áåçïåêó íà äîðîãàõ ³ òðîòóàðàõ äáàòèìóòü ³ äîðîæ-
í³ ñëóæáè. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãåíäèðåêòîð ÊÊ
“Êè¿âàâòîäîð” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé, íà ñüîãîäí³ âæå çàãî-
òîâëåíî 29 òèñÿ÷ òîíí ñîë³ äëÿ ïîñèïàííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè â íåãîäó. Ùîïðàâäà, ÷åðåç áðàê êîøò³â ùå íå âñ³
ðàéîíè ïðèäáàëè ïîòð³áíó ê³ëüê³ñòü ðåàãåíò³â. “Ï³ä ÷àñ
îæåëåäèö³ òà ñí³ãîïàä³â ãîòîâ³ âè¿õàòè íà äîðîãè 298 îäè-
íèöü ñïåöòåõí³êè”,— ïîâ³äîìèâ ïàí Ãë³íñüêèé.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî çàçíà÷èâ, ùî ì³ñòî äî çèìè ï³äãîòóâàëîñÿ íàâ³òü ë³ï-
øå, í³æ òîð³ê. Â³í äîäàâ, ùî ïîïðè òðóäíîù³ ì³ñòî îíîâ-
ëþâàòèìå ðóõîìèé ñêëàä ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Íà-
ðàç³ òðèâàþòü ïåðåìîâèíè ç Ëüâ³âñüêèì àâòîçàâîäîì ùî-
äî ïðèäáàííÿ ÷åðåç äåðæàâíèé áþäæåò 200 àâòîáóñ³â
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До морозів столиці відремонт вали весь м ніципальний транспорт, зо рема і 794 автоб си

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столичні перевізни и отові до роботи в осінньо-зимовий період. Про це транспортни и та
дорожні сл жби прозвіт вали на оле ії КМДА. Зо рема, відремонтовано 417 трамваїв, 477
тролейб сів, 794 автоб си, 121 ва он метро та 7 ес алаторів. О рім то о, вже за отовлено
29 тисяч тонн солі та під отовлено до роботи 298 одиниць спецтехні и — солероз идачів,
сні оочищ вачів. Уже найближчим часом оштом держбюджет місто план є придбати
Львівсь о о автозавод 200 нових автоб сів.
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Ðåñòîðàíè 
ïðî³íñïåêòóþòü

Ñüîãîäí³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ïðîâåäå ïåðåâ³ð-
êó çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ñòî-
ëèö³. Íàñàìïåðåä îö³íþâàòèìóòü ÿê³ñòü ¿æ³
òà îáñëóãîâóâàííÿ. ²íñïåêö³ÿ ïåðåâ³ðÿº ðåñ-
òîðàíè ó çâ’ÿçêó ç³ ñêàðãàìè êèÿí. Æèòåë³
ñòîëèö³ ïîâ³äîìèëè ïðî âèïàäêè îòðóºííÿ
íåÿê³ñíèìè ñòðàâàìè ó äîðîãèõ ðåñòîðàíàõ.
Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî òàêå ìîãëî ñòà-
òèñÿ ÷åðåç çìåíøåííÿ ïîòîêó êë³ºíò³â äî
çàêëàä³â. Ðåñòîðàíè íàìàãàþòüñÿ âèêîðèñ-
òàòè çàêóïëåí³ ïðîäóêòè ó áóäü-ÿêèé ñïî-
ñ³á, ÷àñòî íå äîòðèìóþ÷èñü òåðì³í³â çáåð³-
ãàííÿ. Íàãàäàºìî, ùî òèæäåíü òîìó Óïðàâ-
ë³ííÿ ïåðåâ³ðÿëî òî÷êè ç øàóðìîþ. Êèÿí
ïîïåðåäèëè ùîäî òîãî, ùîá âîíè ïîáåðåã-
ëèñÿ âæèâàòè òàêó ¿æó ÷åðåç íåçàêîííèé
ïðîäàæ òà âèãîòîâëåííÿ ¿¿ â àíòèñàí³òàðíèõ
óìîâàõ

Äåëåãàö³ÿ ÓªÔÀ 
îãëÿíóëà ñòîëè÷í³ 
âîêçàëè

Îô³ö³éíà äåëåãàö³ÿ ªâðîïåéñüêîãî ôóò-
áîëüíîãî ñîþçó íà ÷îë³ ç âèêîíàâ÷èì äè-
ðåêòîðîì UEFA New Company Äåâ³äîì Òåé-
ëîðîì òà äèðåêòîðîì ÓªÔÀ ªâðî-2012
Ìàðò³íîì Êàëëåíîì â³äâ³äàëà Öåíòðàëüíèé
òà Ï³âäåííèé âîêçàëè ó Êèºâ³. Íà÷àëüíèê
Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ Îëåêñ³é Êðè-
âîï³øèí îñîáèñòî îçíàéîìèâ ³íñïåêö³éíó
ãðóïó ³ç ðîáîòîþ âîêçàë³â òà ïðåäñòàâèâ
ïðîåêòè, íàä ÿêèìè Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³ç-
íèöÿ ïðàöþº ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ïðî-
âåäåííÿ ªâðî-2012. Çîêðåìà, Îëåêñ³é Êðè-
âîï³øèí ïî³íôîðìóâàâ ó÷àñíèê³â äåëåãàö³¿
ïðî ïåðåá³ã áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íî-àâòî-
ìîá³ëüíîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ó Êèºâ³ òà
ïðî çàïóñê ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè ó ñòîëèö³.
Ïðåäñòàâíèêè ÓªÔÀ, îãëÿíóâøè ïðèì³-
ùåííÿ âîêçàëüíîãî êîìïëåêñó òà ïàñàæèð-
ñüê³ âàãîíè, ïîçèòèâíî îö³íèëè ðîáîòó çà-
ë³çíè÷íèê³â

Êè¿â äîïîì³ã 
Ôðàíê³âùèí³

Ó ï’ÿòíèöþ ç Êè¿âñüêî¿ ìåð³¿ áóëî â³äïðàâ-
ëåíî 2 òîííè öèòðóñîâèõ ôðóêò³â òà ï³âòîí-
íè ìåäèêàìåíò³â äî ë³êàðåíü ²âàíî-Ôðàí-
ê³âùèíè. Ñòîëèöÿ âèð³øèëà äîïîìîãòè, êî-
ëè ñòàëî â³äîìî, ùî âëàñíèìè ñèëàìè îá-
ëàñòü íå ìîæå âïîðàòèñÿ ç³ ñêëàäíîþ ñèòó-
àö³ºþ. “Öÿ äîïîìîãà íå òàêà ñóòòºâà äëÿ Êè-
ºâà, àëå äîâîë³ âàãîìà äëÿ ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå ïîòåð-
ïàº â³ä åï³äåì³¿ ãðèïó. Êð³ì òîãî, ÿ çâåðíóâ-
ñÿ äî ìåð³â óñ³õ ì³ñò-ïîáðàòèì³â Êèºâà ç
ïðîõàííÿì íàäàòè íàì ãóìàí³òàðíó äîïîìî-
ãó äëÿ åôåêòèâí³øî¿ áîðîòüáè ³ç çàõâîðþ-
âàííÿì. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè çàâæäè ëåã-
øå äîëàòè áóäü-ÿê³ òðóäíîù³”,— çàçíà÷èâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Âàðòî òàêîæ äîäàòè,
ùî ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ñòîëè÷íèé ìåð ïîäÿêó-
âàâ êåð³âíèêàì 25 ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ,
ÿê³ ïîãîäèëèñÿ íàäàòè ñâî¿ âèðîáíè÷³ ïî-
òóæíîñò³ òà áåçïëàòíî ïîøèòè ìàðëåâ³ ïî-
â’ÿçêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íèìè óñ³õ ìåøêàí-
ö³â ì³ñòà

Òðîëåéáóñ ¹ 19 
çíîâó â ðóñ³

Âðàõîâóþ÷è çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó äî äåïóòàò³â Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ì³ñüêà äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ ó ï’ÿòíèöþ â³äíîâèëà ðóõ òðî-
ëåéáóñíîãî ìàðøðóòó ¹ 19. Òðîëåéáóñè
öüîãî ìàðøðóòó êóðñóâàòèìóòü â³ä âóëèö³
Îëüæè÷à ïîâç ïîë³êë³í³êó ¹ 9 ÷åðåç Ïîâ³ò-
ðîôëîòñüêèé ïðîñïåêò òà âóëèöþ Àíòîíî-
âà äî ïëîù³ Êîñìîíàâò³â. Êð³ì òîãî, ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äàâ äîðó-
÷åííÿ òåðì³íîâî ðîçãëÿíóòè òà âðàõóâàòè
óñ³ ñêàðãè òà ïîáàæàííÿ êèÿí ùîäî ââåäåí-
íÿ äîäàòêîâèõ ìàðøðóò³â êîìóíàëüíîãî
òðàíñïîðòó, àáè ìåøêàíöÿì ñòîëèö³ áóëî
çðó÷íî äîáèðàòèñÿ äî ë³êàðåíü òà ïîë³êë³-
í³ê ì³ñòà

Ìåòðî ãîòóºòüñÿ äî ñâÿòà
Íàñòóïíîãî ðîêó ñòîëè÷íà ï³äçåìêà â³äçíà÷èòü 
50-ð³÷íèé þâ³ëåé
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Наст пно о ро столичній під-
земці виповниться 50 ро ів. З
цієї на оди працівни и КП "Київ-
сь ий метрополітен" заплан ва-
ли для иян та остей міста чи-
мало ці авих заходів. Їхня ре-
алізація розпочнеться вже з дня
на день. Зо рема, незабаром
старт ватиме он рс на ра-
щий малюно , фото та вірш. На
переможців очі ють проїзні
вит и та цінні подар н и. О рім
он рсів, і ор і ві торин, на
шан вальни ів столично о метро
че ають е с рсії підрозділами
підприємства. А власне день на-
родження — 6 листопада — під-
зем а з стріне з д ховим ор ес-
тром.

6 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó ñòîëè÷íà ï³ä-
çåìêà â³äçíà÷èòü ñâîþ 50-òó ð³÷íèöþ.
Ïðàö³âíèêè “Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó”
ïåðåêîíàí³, ùî öå íå ò³ëüêè ñâÿòî ¿õíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà, à é óñ³õ êèÿí. “49 ðîê³â
êîëåêòèâ ìåòðîïîë³òåíó ïðîæèâàâ ³ äó-
øåþ, ³ ñåðöåì ðàçîì ³ç êèÿíàìè. Òîìó äî
ñâÿòêóâàííÿ òàêî¿ äàòè ìè á íàñàìïåðåä
õîò³ëè äîëó÷èòè æèòåë³â ì³ñòà”,— çàçíà-
÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÊÏ
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Îëåã Ìîñêà-
ëåíêî.

Äî çíàìåííî¿ äàòè ïî÷àëè ãîòóâàòèñÿ
âæå ñüîãîäí³. Çîêðåìà, øàíóâàëüíèê³â
ï³äçåìíîãî âèäó òðàíñïîðòó ïîðàäóâàëè
îíîâëåíèì îô³ö³éíèì ñàéòîì ï³äïðèºì-
ñòâà. Îäí³ºþ ç ö³êàâèíîê íà íüîìó ñòà-
ëà ³íòåðàêòèâíà ñõåìà ìåòðîïîë³òåíó. Çà-
äàâøè ñòàíö³þ â³äïðàâëåííÿ ³ ñòàíö³þ
ïðèáóòòÿ, ìîæíà çà ê³ëüêà ñåêóíä ä³çíà-
òèñÿ, ÿê íàéâèã³äí³øå ïðîêëàñòè ìàðø-
ðóò ³ ñê³ëüêè ÷àñó çàéìå ïî¿çäêà. Íåçàáà-
ðîì ñàéò ôóíêö³îíóâàòèìå àíãë³éñüêîþ
òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè.

Íàñòóïíèì êðîêîì ³ç â³äçíà÷åííÿ ð³÷-
íèö³ ï³äçåìêè ñòàíå ïðîâåäåííÿ ð³çíîìà-
í³òíèõ êîíêóðñ³â íà òåìó: “ß ëþáëþ ìåò-
ðî”. Îäèí ³ç òàêèõ — íà íàéêðàùèé ìà-
ëþíîê, ôîòî òà â³ðø — ðîçïî÷íåòüñÿ âæå
ç äíÿ íà äåíü. Éîãî óìîâè áóäå âèêëàäå-

íî íà ñàéò³. Ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü ïðî¿ç-
í³ êâèòêè òà ö³íí³ ïðèçè. Ç íàä³ñëàíèõ ðî-
á³ò áóäå ñôîðìîâàíî åêñïîçèö³þ â Óêðà-
¿íñüêîìó äîì³. Ñåðåä ðîçâàæàëüíèõ çàõî-
ä³â — ³íòåðíåò-ãðà, ðàä³î-â³êòîðèíà, ³í-
òåðíåò-â³êòîðèíè íà òåìó ìèíóëîãî òà ñüî-
ãîäåííÿ ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè, ÿê³ ïðîâî-
äèòèìóòü ïðîòÿãîì óñüîãî íàñòóïíîãî ðî-
êó. “Íàø³ ôàõ³âö³ âæå ï³äãîòóâàëè á³ëüø
í³æ òðèñòà çàïèòàíü ïðî ³ñòîð³þ, êîëåê-
òèâ ³ òåõí³÷í³ ìîìåíòè ðîáîòè ìåòðîïî-
ë³òåíó”,— ïîâ³äîìèâ ïàí Ìîñêàëåíêî.

Ìóçåé Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ïðîñïåêò Ïåðå-
ìîãè, 35, äî þâ³ëåþ òàêîæ îíîâëÿòü. Òàì
ç’ÿâèòüñÿ ÷èìàëî óí³êàëüíèõ ìàòåð³àë³â.
“Òàêèì ÷èíîì ìè õî÷åìî, ùîá ïàñàæè-
ðè êðàùå îçíàéîìèëèñÿ ç ðîáîòîþ ï³ä-
çåìíîãî òðàíñïîðòó. Àäæå âîíè îö³íþþòü
éîãî ëèøå çà ñòàíîì âåñòèáþë³â òà âàãî-
í³â. À ïîðÿä ³ç öèì º ùå äóæå áàãàòî ö³-
êàâîãî”,— íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà ìåòðîïîë³òåíó.

Ï’ÿòäåñÿòó ð³÷íèöþ ñâîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ïðàö³âíèêè ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³-
òåíó çóñòð³íóòü ó íîâîìó ôîðìåíîìó îäÿ-

ç³. Äëÿ ðîçðîáêè éîãî äèçàéíó çàïðîñè-
ëè â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â. Êð³ì
ïðàö³âíèê³â, ñâ³é çîâí³øí³é âèãëÿä çì³-
íÿòü ³ ïðî¿çí³ êâèòêè. Ëîãîòèï þâ³ëåé-
íèõ êàðòîê äëÿ ïðî¿çäó âæå ðîçðîáëåíî.
Öå — ïîòÿã, ÿêèé º ñèìâîëîì ðóõó, ä³â-
÷èíêà â íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³, þâ³ëåé-
íå ÷èñëî “50” òà çâè÷íà äëÿ âñ³õ ë³òåðà
“Ì”. “Ãîëîâíå, íà íàøó äóìêó, ùîá öå
áóâ íå ïðîñòî ïðî¿çíèé êâèòîê, à ÿêåñü
âò³ëåííÿ ³ ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ìåòðîïî-
ë³òåí ïðîæèâàº ñâîº æèòòÿ ñï³ëüíî ç êè-
ÿíàìè”,— çàçíà÷èâ ïàí Ìîñêàëåíêî.

Ùîäî ñàìîãî “äíÿ íàðîäæåííÿ” ìåò-
ðî — 6 ëèñòîïàäà, òî öüîãî äíÿ íàñòóï-
íîãî ðîêó íà ï’ÿòè ñòàíö³ÿõ ïåðøî¿ ä³-
ëÿíêè êè¿âñüêîãî ìåòðî, à ñàìå: “Õðåùà-
òèê”, “Âîêçàëüíà”, “Àðñåíàëüíà”, “Äí³ï-
ðî”, “Óí³âåðñèòåò” ãðàòèìóòü äóõîâ³ îð-
êåñòðè. Âîíè âèêîíóâàòèìóòü ìóçèêó 60-
õ ðîê³â, íàãàäóþ÷è ò³ ÷àñè, êîëè ï³äçåì-
êó ò³ëüêè ðîçáóäîâóâàëè.

Òàêîæ ïëàíóºòüñÿ âèïóñê ôîòîàëüáîìó,
ïîøòîâî¿ ìàðêè, êíèæêè òà ùå ÷èìàëî
ñþðïðèç³â äëÿ âñ³õ øàíóâàëüíèê³â ñòî-
ëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó

Я розвивалася столична підзем а можна б де побачити на історичних світлинах, я і незабаром
з’являться ва онах метро

Íà þâ³ëåé ìåòðîïîë³òåíó
ì³ë³ö³ÿ ïîäàðóâàëà... 
ïðîâîêàö³þ

Þâ³ëåé ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè ó÷îðà äå-
ùî ç³ïñóâàëà çàÿâà, ðîçì³ùåíà íà ñàéò³
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè.
Ì³ë³ö³ÿ ðîçïîâñþäèëà ³íôîðìàö³þ ïðî
çàêóï³âëþ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó çà í³áèòî çàâèùå-
íèìè ö³íàìè çàïàñíèõ ÷àñòèí äëÿ âàãî-
í³â ìåòðî òà îáëàäíàííÿ äëÿ ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó. Ïðîòå, ÿê öå ÷àñòî áóâàº,
“áîðîëèñÿ ç êîðóïö³ºþ” ï³äëåãë³ Þð³ÿ
Ëóöåíêà íåäîâãî. Ïðåñ-ñëóæáà Êè¿âñüêî-
ãî ìåòðîïîë³òåíó îäðàçó îô³ö³éíî ñïðîñ-
òóâàëà çâèíóâà÷åííÿ, ðåçîííî íàãàäàâ-
øè, ùî ÷èñëåíí³ ïåðåâ³ðêè îðãàí³â êîí-
òðîëþ, ùî ðîçïî÷àëèñÿ òîð³ê ó ëèñòîïà-
ä³ ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ³
òðèâàþòü äîñ³, íå çàñâ³ä÷èëè àí³ “âèêðèò-
òÿ ñëóæáîâèõ îñ³á”, àí³ “çàâèùåíèõ ö³í”,
àí³ “çàâäàííÿ çáèòê³â ì³ñüêîìó áþäæåòó
íà ñóìó 22,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü”. Ó ïðåñ-
ñëóæá³ íàãîëîøóþòü, ùî çàêóï³âëþ òîâà-
ð³â ³ ïîñëóã Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí
çä³éñíþâàâ ³ çä³éñíþº â³äïîâ³äíî äî ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

Äî ñëîâà, ñòàíîì íà 15:00 äåâ’ÿòîãî
ëèñòîïàäà ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³-
òåí” òàê ³ íå îòðèìàëî ïîñòàíîâè ïðî
ïîðóøåííÿ ïðîêóðàòóðîþ ì³ñòà êðèì³-
íàëüíî¿ ñïðàâè. ² ç îãëÿäó íà ïîïåðåä-
í³ âèïàäêè, ñêîð³ø çà âñå ³ íå îòðèìàº.
À çàÿâà âèÿâèòüñÿ ÷åðãîâèì ïîðîæí³ì
âèêðèòòÿì, ÿêå íà ðîáîò³ ïðàö³âíèê³â
ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè ïîçíà÷èòüñÿ õ³áà ùî
îïîñåðåäêîâàíî — ç³ïñîâàíèì íà-
ñòðîºì.

“Çàÿâó íà ñàéò³ ÌÂÑ çðîáëåíî, çâè-
÷àéíî æ, íå äëÿ òîãî, àáè ç³ïñóâàòè ñâÿ-
òî. ² òèì á³ëüøå âîíà íåìàº æîäíîãî ñòî-
ñóíêó äî áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ. Ñïðàâæ-
íÿ ïðè÷èíà òàêî¿ ïèëüíî¿ óâàãè äî ñòî-
ëè÷íîãî êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà —
íàáëèæåííÿ âèáîð³â, ó ÿêèõ îðãàíè ì³-
ë³ö³¿, íà æàëü, â³ä³ãðàþòü ñâîþ ïåâíó
ðîëü”,— êàæå äèðåêòîð Àãåíòñòâà ñèñ-
òåìíî¿ àíàë³òèêè ³ ïîë³òè÷íîãî ïðîãíî-
çóâàííÿ Àíàòîë³é Êóðåíöîâ. “Çãàäàéìî,
ïîä³áí³ ãîëîñë³âí³ çâèíóâà÷åííÿ ëóíàëè
òîð³ê ï³ä ÷àñ âèáîð³â ìåðà Êèºâà íà àä-

ðåñó ì³ñüêî¿ âëàäè. Çâ³ñíî, ÿê òîä³, òàê ³
òåïåð âñå çàê³í÷èòüñÿ í³÷èì”,— óïåâíå-
íèé åêñïåðò.

“Ì³ë³ö³ÿ âæå â³ä³ãðàº ñâîþ ðîëü ó öèõ
âèáîðàõ, ³ íå äóæå ïîçèòèâíó. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ â³äâåðòî
çààíãàæîâàíèé îäí³ºþ ç ïîë³òè÷íèõ
ñèë. ² ÷àñòî â³í çâèíóâà÷óº ïðåäñòàâíè-
ê³â ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, íàâ³òü êîëè
íå áóëî í³ ñë³äñòâà, í³ ñóäó”,— êàæå
÷ëåí ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÌÂÑ Âîëî-
äèìèð ×åìåðèñ. “Êð³ì òîãî, áà÷èìî,
ùî òàê ñàìî ÷³òêî çààíãàæîâàí³ êåð³â-
íèêè òåðèòîð³àëüíèõ óïðàâë³íü ÌÂÑ,
îñîáëèâî â Êèºâ³ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêó.
Òîáòî, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî âñå âè-
ùå êåð³âíèöòâî ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ â³ä îáëàñíîãî ð³âíÿ çààíãàæîâà-
íå ïîë³òè÷íîþ ñèëîþ, ³ ì³ë³ö³îíåðè
ïðîñòî âèêîíóþòü ¿õí³ äîðó÷åííÿ”,—
çàóâàæèâ ïàí ×åìåðèñ ó êîìåíòàð³
“Õðåùàòèêó”

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”
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Çàâæäè ïðîòè
Добридень, “Хрещати ”! Написав, ос іль и вже немає сил

дивитися на наш місь опозицію. Я д же поважаю Віталія
Клич а я спортсмена, я особистість, але мені неприємно
дивитися, оли він вист пає я політи . Адже йо о завдання
я опозиціонера не відправити Леоніда Черновець о о в но-
а т, не по сати йо о чи навіть розповісти всім, я ий він по-
аний. Кияни мають право че ати від опозиції онстр тив-
них ро ів, а не чер ово о політично о онцерт . Адже абсо-
лютно зроз міло, що нова місь а влада, я що та а прийде,
робитиме те саме, що й нинішня. Чи є механізми зниження
ом нальных тарифів цієї влади в принципі? Чи є я і-не-
б дь джерела, що по рили б мільярдні збит и? Навіть я що
продати всю землю Києва, це б де тіль и разове надхо-
дження рошей, а потрібне постійне. Черновець ий нама ає-
ться витіснити бізнес створенням ом нальных підприємств,
ціни на посл и я их місто мо ло б ре лювати. Чи правиль-
на це політи а? Однозначної відповіді б ти не може. Все за-
лежить від е ономічної схеми фінанс вання, підбор адрів,
я ості онтролю.
Що в цій сит ації робить опозиція? Вона ричить! Хіба цей
ри і олотнечі в Київраді щось вирішать? Команда Черно-
вець о о робить се, що вважає за потрібне. Та я що в нас
неефе тивна опозиція, то чо о б раптом цим людям б ти
ефе тивною владою? Київ це вже проходив. Талановиті ри-
ти и вмить ставали та ими бюро ратами і азно радами,
що олишнім начальни ам навіть на д м не спадало.
Опозиція не повинна захоплювати влад “ім’ям револю-

ції”, не повинна вбі ати в абінети з шаблями і все р бати
нав оло. Важливо ставати до влади з он ретною про ра-
мою і спо ійно впровадж вати її в життя. Звісно, яс раві по-
літичні шо привертають людей наївних, мало рамотних і
збит ових, але водночас відштовх ють людеймислячих, про-
фесійних і помір ованих. Усі ці поп лісти розбещ ють народ,
зм ш ють повірити, б цімто без з силь с оро б де ба ато
риби. Я, пенсіонер, часни війни, мені 82 ро и, аж , що ні-
оли та о о не бачив. Усе мало свою цін . Я що опозиція хо-
че влади б дь-я ою ціною, то вона може б ти д же доро-
ою, але не для них, а для народ .

Оле сандр КЛОБУКОВ,
пенсіонер, часни Вели ої Вітчизняної війни

Çóñòð³òè ñòàð³ñòü íà âóëèö³
Ï³ñëÿ òðèäöÿòèë³òíüî¿ ïðàö³ êèÿíè ñòàëè í³êîìó íå ïîòð³áíèìè

Ô³íàíñîâà êðèçà â êðà¿í³ ïëþñ
íåáåçïå÷íà åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ,
çäàâàëîñÿ á, ùî ìîæå áóòè ùå?
Ïðîòå ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó íà
âóëèö³ Òðóòåíêà, 5 ïåðåêîíàí³:
ìîæå. Ðàçîì ³ç çàãàëüíîäåðæàâíè-
ìè ïðîáëåìàìè íàä íèìè íàâèñëà
ùå îäíà — æèòëîâà. Äâàäöÿòü ñ³-
ìåé ìîæóòü îïèíèòèñÿ ñåðåä ñòî-
ëè÷íèõ áîìæ³â. “Íàñ õî÷óòü âè-
ñåëèòè ç ãóðòîæèòêó, â ÿêîìó ìè
ïðîæèâàºìî ³ ïðîïèñàí³ á³ëüøå,
ÿê äâàäöÿòü ðîê³â. Íå äàëè îá³öÿ-
íèõ êâàðòèð, òî õî÷à á çàëèøèëè
íàì ö³ íåùàñí³ ê³ìíàòêè, êîòð³
ìè ìîãëè á ïåðåäàòè ñâî¿ì ä³-
òÿì”,— ñòóðáîâàíî êàæå îäíà ç
ìåøêàíîê Ãàëèíà Ñòàðîâñüêà.

Ð³÷ ó ò³ì, ùî öå æèòëî ðîçòà-
øîâàíå íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâî¿
÷àñòèíè À-1901, ïðîòå çà îêðå-
ìîþ àäðåñîþ. Çã³äíî ç äèðåêòè-
âîþ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà-
¿íè, íàñòóïíîãî ðîêó ÷àñòèíó ìà-
þòü ðîçôîðìóâàòè. À äîëÿ ãóðòî-
æèòêó íåâ³äîìà. Ñüîãîäí³ òóò
ïðîæèâàþòü â³éñüêîâ³ òà êîëèø-
í³ ïðàö³âíèêè â³éñüêòîðãó ¹ 418,
ÿêèé ë³êâ³äîâàíî.

“Ó 1980 ðîö³ ÿ ïðèéøëà ïðà-

öþâàòè äî ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. ×åðåç
ï’ÿòü ðîê³â ìî¿é ðîäèí³ íàäàëè
ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó ñ³ìåéíîãî
òèïó íà âóëèö³ Òðóòåíêà, 5. Â³ä-
òîä³ òóò ïðîïèñàí³ ³ ïîñò³éíî
ïðîæèâàºìî”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³
Ñòàðîâñüêà.

Ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó íåîäíî-
ðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî êâàðòèðíî-
åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ
Êè¿âñüêîãî ãàðí³çîíó ç ïðîõàí-
íÿì ïîñòàâèòè ¿õ íà êâàðòîáë³ê.
Ïðîòå ¿ì ïîñò³éíî â³äìîâëÿëè.
Íàðàç³ âîíè ñòîÿòü íà êâàðòèð-
í³é ÷åðç³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ñòîëèö³, òîáòî çà ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ. “Ñâîãî ÷àñó ÿ áóëà ÷åò-
âåðòîþ íà îòðèìàííÿ òðèê³ìíàò-
íî¿ êâàðòèðè. Îäíàê ïîò³ì áóëà
êàòàñòðîôà â ×îðíîáèë³, ðîçïàä
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, òîæ íàì
ñêàçàëè “äî ïîáà÷åííÿ”. Ñüîãî-
äí³ ìè âæå íå ñïîä³âàºìîñÿ îò-
ðèìàòè çàðîáëåí³ êâàðòèðè, à
ìð³ºìî õî÷à á ïðî ìîæëèâ³ñòü
ïðèâàòèçóâàòè ö³ ê³ìíàòè”,—
æóðèòüñÿ Ãàëèíà Ñòàðîâñüêà.

Ìåøêàíö³ ïåðåêîíàí³, ùî çà
20—30 ðîê³â ïðàö³ íà ð³çíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ â³éñüêòîðãó âîíè çà-

ñëóæèëè ö³ ê³ìíàòè â ãóðòîæèò-
êó. Äåÿê³ ïðàö³âíèêè âæå âè-
éøëè íà ïåíñ³þ, ³íø³ ÷åêàþòü
íà íå¿. Ñóìíî, ùî òåïåð âîíè
ñòàëè í³êîìó íå ïîòð³áíèìè ³
ìîæóòü îïèíèòèñÿ íà âóëèö³.

Öå ïðîáëåìíå ïèòàííÿ ð³çí³
³íñòàíö³¿ ðîçãëÿäàþòü ìàéæå ð³ê.
² ÿê çàâæäè, íà çàâàä³ éîãî âè-
ð³øåííÿ ñòîÿòü ãðîø³, òî÷í³øå,
áðàê ¿õ. Ùîá ìîæíà áóëî ïðè-
âàòèçóâàòè ê³ìíàòè, ãóðòîæèòîê
ìàº ïåðåéòè äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì³ñòà. À äëÿ öüîãî òðå-
áà îáëàãîðîäèòè áóä³âëþ òà ïðè-
ëåãëó òåðèòîð³þ. Æóðíàë³ñòè
“Õðåùàòèêà” íà âëàñí³ î÷³ ïå-

ðåêîíàëèñÿ, ùî êîñìåòè÷íèì
ðåìîíòîì òàì íå îá³éòèñÿ.

“Òóò òðåáà ì³íÿòè ³ òðóáè, ³
åëåêòðîïðîâîäêó — âñå çàñòàð³-
ëå”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ñòàðîâ-
ñüêà. Ñòàðø³ ëþäè ðîçïîâ³äàþòü,
ùî öåé áóäèíîê ùå ïîëîíåí³
í³ìö³ çâîäèëè. À ðåìîíò òóò ðî-
áèëè âîñòàííº ðîê³â ï’ÿòíàäöÿòü
òîìó. “Õîëîäíó âîäó ³íîä³ â³ä-
êëþ÷àþòü, à ãàðÿ÷î¿ ìè òóò í³-
êîëè é íå áà÷èëè. ×åðåç çàñòà-
ð³ëó ïðîâîäêó ³ áåç ñâ³òëà ÷àñ-
òåíüêî ñèäèìî”,— êàæóòü ìåø-
êàíö³. Âîíè îõî÷å ïîêàçóþòü
“ìàëüîâíè÷³” êóòî÷êè ñâîãî áó-
äèíêó æóðíàë³ñòàì, áî öå õî÷

ÿêàñü óâàãà äî ¿õíüî¿ ïðîáëåìè.
Ïåð³îäè÷íî ëþäè îáëàãîðîäæó-
þòü ãóðòîæèòîê ñâî¿ì êîøòîì òà
ñèëàìè, áî íàä³ÿòèñÿ íåìàº íà
êîãî. À îñü êàï³òàëüíèé ðåìîíò
âîíè çðîáèòè íå â çìîç³. Â Ì³-
í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè Óêðà¿íè, íà
÷èºìó îáë³êó ãóðòîæèòîê ³ ïåðå-
áóâàº, îäíà â³äïîâ³äü — íåìàº
ãðîøåé.

Òàê ³ æèâóòü äâàäöÿòü ñ³ìåé ç
íàä³ºþ íà òå, ùî çàâòðà âîíè ùå
ìàòèìóòü äàõ íàä ãîëîâîþ. “Õî-
äèòèìåìî äî ÷èíîâíèê³â, ïîêè
íå äîìîæåìîñÿ ñâîãî”,— îïòè-
ì³ñòè÷íî íàëàøòîâàíà ïàí³ Ñòà-
ðîâñüêà

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Без дах над оловою мож ть залишитися двадцять
иївсь их сімей. Меш анців ртожит , що на в лиці
Тр тен а, 5, хоч ть виселити без надання б дь-я о о
іншо о житла. Колишні працівни и війсь тор № 418
та війсь ові відстоюють право на іль а метрів житло-
вої площі. Пенсіонери і люди передпенсійно о ві
б'ють на сполох: хіба вони не заробили за тридцять
ро ів своєї праці на імнат в ртожит ? Війсь ов
частин , на території я ої він розташований, наст пно-
о ро план ють розформ вати, а ди подітися меш-
анцям, ніхто не хоче виріш вати.

Меш ан а ртожит на в лиці Тр тен о, 5, Галина Старовсь а шо ована, що після 30 ро ів роботи "Веєнтор 418"
її з родиною мож ть виселити з власної вартири
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Ëþáîâü çëà
Àíàñòàñèÿ ÌÀÐÒÛÍÎÂÈ×
“Êðåùàòèê”

Ô¸äîð Ñòåïàíîâè÷ â ñâîè 70 æèë ðàç-
ìåðåííî è ñïîêîéíî. Êàæäûé íîâûé
äåíü íè÷åì íå îòëè÷àëñÿ îò ïðåäûäó-
ùåãî. Âñå ñîáûòèÿ ïîâòîðÿëèñü ïî êðó-
ãó, ìåíÿëàñü òîëüêî äàòà â êàëåíäàðå.
Íà ïðîæèòóþ æèçíü Ô¸äîð Ñòåïàíî-
âè÷ íå æàëîâàëñÿ, íåäóãè åãî îñîáî íå
áåñïîêîèëè — è íà ýòîì ñïàñèáî. Âîò
òîëüêî îäèíîê áûë, êàê âîëê. Â ìîëî-
äîñòè äóìàë “óñïååòñÿ”, à ñ ãîäàìè îñî-
çíàë, ÷òî ïîçäíî.

“Êîëü äî ïÿòèäåñÿòè íå âñòðåòèë
æåíùèíó ñâîåé ìå÷òû, òî òåïåðü óæ è
ïîäàâíà íå ñâèòü ìíå ñåìåéíîå ãí¸ç-
äûøêî”,— äóìàë Ô¸äîð Ñòåïàíîâè÷.

À â ãëóáèíå äóøè, êîíå÷íî æå, íà-
äåÿëñÿ. Íî âðåìÿ ëåòåëî... ñåäèíû ïðè-
áàâëÿëîñü, à â ëè÷íîé æèçíè íè÷åãî íå
ìåíÿëîñü.

Êàê-òî Ô¸äîð Ñòåïàíîâè÷ ïðî÷èòàë
â ãàçåòå “Êðåùàòèê” î ïðîãðàììå “Ëó÷-
øèé äîì”. Ïîçâîíèë â call-öåíòð Êè-
åâñêîé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè (15-
51), óçíàë îá óñëîâèÿõ. Çàèíòåðåñîâàë-
ñÿ, ñêàçàë, ÷òî ïîäóìàåò ïàðó íåäåëü è
ïåðåçâîíèò, âåäü íåëåãêî â îäíî÷àñüå
ðàññòàòüñÿ ñ ïðèâû÷íûì îáðàçîì æèç-
íè è ïåðååõàòü â ïàíñèîíàò. Ïóñòü äà-
æå òàì åãî æäóò óþò è äîëãîæäàííîå
îáùåíèå ñî ñâåðñòíèêàìè.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ Ô¸äîð Ñòåïàíî-
âè÷ ñîâñåì çàòîñêîâàë. Íè îäíîé æè-
âîé äóøè â êâàðòèðå íåò, êðîìå ðûæå-
ãî êîòà Âàñüêè. Äà è ñ íèì îñîáî íå
ïîãîâîðèøü. Êîò ïîåñò, ñâåðí¸òñÿ êëó-
áî÷êîì íà êîâðèêå è äðåìàåò, à Ô¸äîð
Ñòåïàíîâè÷ âîçüì¸ò åãî íà ðóêè, ïîãëà-
æèâàåò è ñåòóåò íà îäèíî÷åñòâî.

Â îäèí èç òàêèõ ñåðûõ âå÷åðîâ â
äâåðü ïîçâîíèëè. Ýòî áûëà ñèìïàòè÷-

íàÿ æåíùèíà ñ êëåò÷àòîé ñóìêîé ÷å-
ðåç ïëå÷î, â ðóêàõ îíà äåðæàëà êàêîé-
òî ñóïåðíîâûé àïïàðàò äëÿ èçìåðåíèÿ
äàâëåíèÿ. Ðàññêàçàâ çàó÷åííûé íàïà-
ìÿòü òåêñò è ïðîäåìîíñòðèðîâàâ íà Ô¸-
äîðå Ñòåïàíîâè÷å òîíîìåòð, æåíùèíà
íàêîíåö-òî âûäîõíóëà è ñïðîñèëà: “Áå-
ð¸òå? Âñåãî 300 ãðèâåí, äåøåâëå íèãäå
íå íàéä¸òå!”.

Êîíå÷íî æå, Ô¸äîð Ñòåïàíîâè÷ íå
ñîáèðàëñÿ ïðèîáðåòàòü ðàçðåêëàìèðî-
âàííûé òîíîìåòð. Âî-ïåðâûõ, íå áûëî
íóæäû. Âî-âòîðûõ, óæ íàñëûøàí îí î
êà÷åñòâå òàêèõ òîâàðîâ. Íî åìó íèêàê
íå õîòåëîñü îòïóñêàòü îò ñåáÿ âíåçàï-
íî ÿâèâøóþñÿ íåçíàêîìêó. ×òîáû êàê-
òî ïîääåðæàòü ðàçãîâîð, Ô¸äîð Ñòåïà-
íîâè÷ ñòàë ðàññïðàøèâàòü Îëüãó (òàê
çâàëè íåçíàêîìêó) î òîâàðàõ, êîòîðûå
ðàñïðîñòðàíÿåò èõ ôèðìà, à äàëüøå —
áîëüøå: ïðîÿâèë ãîñòåïðèèìíîñòü è
ïðåäëîæèë ãîñòüå ÷àé.

Òàê âîò çàâÿçàëàñü äðóæáà ìåæäó ñå-
ìèäåñÿòèëåòíèì Ô¸äîðîì Ñòåïàíîâè-
÷åì è òðèäöàòèïÿòèëåòíåé Îëüãîé.

Íàø ãåðîé ïàðèë îò ñ÷àñòüÿ. Îí áëà-
ãîäàðèë Îëüãó çà êàæäûé ïðîæèòûé
äåíü. Îíà æå ñòðîèëà ïëàíû íà áóäó-
ùåå è âñ¸ áîëüøå ïðèðó÷àëà åãî ê ñå-
áå. È òàêè ïðèðó÷èëà. Ô¸äîð Ñòåïàíî-
âè÷ ñëóøàëñÿ å¸ áåçîãîâîðî÷íî, ñîãëà-
øàëñÿ ñ íåé âî âñ¸ì.

Íå ïðîøëî è ìåñÿöà, êàê âëþáë¸í-
íûå ðåøèëè ñâîè îòíîøåíèÿ óçàêî-
íèòü. Îëüãà ïðåäëîæèëà Ô¸äîðó Ñòå-
ïàíîâè÷ó ïåðååõàòü ê íåé, ïðîäàòü åãî
êâàðòèðó, à íà âûðó÷åííûå äåíüãè ñäå-
ëàòü åâðîðåìîíò â èõ îáùåé êâàðòèðå
è íàñëàæäàòüñÿ â ñåìåéíîì ãí¸çäûø-
êå. Âëþáë¸ííûé ãåðîé ñðàçó æå ñîãëà-
ñèëñÿ, õîòÿ â ãîñòÿõ ó ñâîåé èçáðàí-
íèöû åù¸ íå ïîáûâàë. Â òîò ìîìåíò
îí äàæå è ïîäóìàòü íå ìîã, ÷òî çà îá-

ðàçîì ìèëåíüêîé è âëþáë¸ííîé Îëü-
ãè ñêðûâàåòñÿ êîðûñòíàÿ è æåñòîêàÿ
îñîáà.

Ñ ïðîäàæåé æèëïëîùàäè ïðîáëåì íå
âîçíèêëî, ïîêóïàòåëè íàøëèñü áûñòðî.
Îëüãà ëèêîâàëà. Ô¸äîð Ñòåïàíîâè÷ ñî-
áèðàë âåùè.

“Ïåðååäó ê Îëüãå. ×åðåç íåäåëþ ðàñ-
ïèøåìñÿ. Ðàçâå íå ýòîãî ÿ õîòåë?”,—
ðàçãîâàðèâàë ñàì ñ ñîáîé Ô¸äîð Ñòå-
ïàíîâè÷. Îò ýòèõ ìûñëåé ñòàíîâèëîñü
òåïëî.

Íàñòàë äåíü ïåðååçäà. Ô¸äîð Ñòåïà-
íîâè÷ ïîçâîíèë Îëüãå, îíà íå îòâå-
òèëà. ×åðåç âðåìÿ îí îïÿòü å¸ íàáðàë:
“íàáðàííûé íîìåð íå îáñëóæèâàåò-
ñÿ”,— ïðîãîâîðèë àâòîìàòè÷åñêèé ãî-
ëîñ.

...Â îäíî÷àñüå ÷åëîâåê ëèøèëñÿ æè-
ëüÿ, íàäåæä íà óþòíîå ëè÷íîå ñ÷àñòüå,
ñàìîå ñòðàøíîå — îñòàëñÿ áåç æèëüÿ è
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Âåäü äåíüãè
çà ïðîäàííóþ êâàðòèðó èñ÷åçëè âìåñ-
òå ñ æåíùèíîé.

Ô¸äîð Ñòåïàíîâè÷ åù¸ äîëãî íå ìîã
ñìèðèòüñÿ ñ ïðîèçîøåäøèì. Âñå åãî
ïîïûòêè ðàçûñêàòü Îëüãó îêàçàëèñü
òùåòíûìè. Òåïåðü íàø ãåðîé ñëóæèò â
öåðêâè è ïðîñèò ó Áîãà ñìèðåíèÿ â
ñåðäöå — ïðîñòèòü âîçëþáëåííóþ è îò-
ïóñòèòü îáèäó.

Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïî-
äîáíûå ñëó÷àè ïðîèñõîäÿò ñïëîøü è
ðÿäîì. Òî è äåëî ñëûøèì âñåâîçìîæ-
íûå ïðåäëîæåíèÿ ïîìîùè îäèíîêèì
ñòàðèêàì âðîäå: “ïîæèçíåííûé óõîä çà
èíâàëèäàìè è ïåíñèîíåðàìè”.

Äîðîãèå, óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû,
áóäüòå áäèòåëüíû! Âåäü íà êîíó âàøà
äàëüíåéøàÿ ñóäüáà. Åñëè âû íóæäàåòåñü
â îïåêå è çàáîòå, ïîçâîíèòå â call-öåíòð
(15-51) Êèåâñêîé ãîðîäñêîé àäìèíèñ-
òðàöèè. Çâîíêè áåñïëàòíûå
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про створення філії Центру обліку 
бездомних громадян

Розпорядження № 1043 від 15 вересня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних ді�
тей”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2006 № 404 “Про затвердження Типового положен�
ня про Центр обліку бездомних громадян” та Положення про Центр обліку бездомних громадян, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 29.05.2008 № 765 (зі змінами та доповненнями), у межах здійснення повноважень органу міс�
цевого самоврядування:

1. Створити філію Центру обліку бездомних громадян за
адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4.

2. Центру обліку бездомних громадян:
2.1. Здійснити необхідні організаційно�правові заходи,

пов’язані із створенням філії.
2.2. Видатки на функціонування філії Центру обліку без�

домних громадян проводити в межах загального обсягу
асигнувань, виділених на здіснення діяльності Центру облі�
ку бездомних громадян.

3. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) щорічно при складанні бюджет�
ного запиту враховувати видатки, необхідні для утримання
філії Центру обліку бездомних громадян.

4. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про передачу Юхниці Євгену Леонідовичу 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації

будівлі для виробництва полімерних виробів 
на вул. Тульчинській, 6 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 958/958 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України, розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо оформлення Юхниці Євгену Леонідовичу права користування земельною ділянкою, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки
від 06.04.2006 № 85�6�00257 відповідно до пункту 3 цього
рішення (лист�згода відкритого акціонерного товариства
“Київполіграфмаш” від 08.02.2008 № 90).

2. Відкритому акціонерному товариству “Київполіграф�
маш” у місячний термін з моменту набрання чинності
цим рішенням звернутись до Головного управління зе�
мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) щодо організації робіт
по підготовці внесення відповідних змін до договору
оренди земельної ділянки від 06.04.2006 № 85�6�00257
в установленому порядку відповідно до пункту 3 цього рі�
шення.

3. Передати Юхниці Євгену Леонідовичу, за умови ви�
конання пункту 4 цього рішення, в оренду на 1 рік (за умо�
ви подальшого викупу) земельну ділянку площею 0,71 га
для обслуговування та експлуатації будівлі для виробниц�
тва полімерних виробів на вул. Тульчинській, 6 у Поділь�
ському районі м. Києва за рахунок частини земель, нада�
них відповідно до рішення Київської міської ради від
27.10.2005 № 274/3735 “Про передачу відкритому акціо�
нерному товариству “Київполіграфмаш” земельної ділян�
ки для обслуговування та експлуатації комплексу будівель
і споруд для виробництва технологічного устаткування по�
ліграфічної промисловості і полімерних виробів на вул.
Тульчинській, 6 у Подільському районі м. Києва”, право ко�
ристування якою посвідчено договором оренди від
06.04.2006 № 85�6�00257, у зв’язку з переходом права
власності на будівлю (договір купівлі�продажу від
11.05.2007, акт прийому�передачі від 15.05.2007).

4. Громадянину Юхниці Євгену Леонідовичу:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

4.2. 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 користування земельною ділянкою.

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

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

4.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бю�
джет 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).

4.6. 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.

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. Пункт 3 цього рішення набирає чинності після внесен�
ня змін до договору оренди земельної ділянки від 06.04.2006
№ 85�6�00257 відповідно до пункту 1 цього рішення.

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 Подгайній Оксані Анатоліївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у 2=му пров. Радистів, 3 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 965/965 від 25 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 містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва та обслуговуван�
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд у 2�му
пров. Радистів, 3 (с. Биківня) у Деснянському районі 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, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Подгайній Оксані Анатоліївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 2�му пров. Радистів, 3 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Подгайній Оксані Анатоліївні, 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 у 2�му пров. Радистів, 3 у Деснянському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

5. Громадянці Подгайній Оксані Анатоліївні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.09.2008 № 19�11258 та від 28.10.2008
№ 09�13423, Київської міської санепідстанції від 17.09.2008
№ 8156, Державного управління охорони навколишнього

природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3519.

5.4. 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.

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

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

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 Андрієвському 
Сергію Борисовичу у приватну власність земельної 

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

у пров. Крайньому, 19 у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 974/974 від 25 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між про�
вулками Крайнім та Луговим у Деснянському районі м. Ки�
єва.

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 Андрієвському Сергію Бори�
совичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у пров. Крайньому,
19 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Андрієвському Сергію Бори�
совичу, 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 у пров. Крайньому, 19 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

5. Громадянину Андрієвському Сергію Борисовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

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 про обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 24) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому поряд�
ку.

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 01.10.2008 № 19�12511, від 17.10.2008
№ 09�13066, Київської міської санепідстанції від 17.01.2008
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№ 339, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 11.02.2008 № 071/04�4�22/838, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.12.2007
№ 10002, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 23.01.2008 № 210 та Головного управ�
ління земельних ресурсів від 03.12.2008 № 05�3979.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території

по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

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 
Маслову Сергію Миколайовичу у приватну власність 

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

у пров. Крайньому, 33 у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 975/975 від 25 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між про�
вулками Крайнім та Луговим у Деснянському районі м. Ки�
єва.

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 Маслову Сергію Миколайови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 33 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Маслову Сергію Миколайови�
чу, 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 у пров. Крайньому, 33 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Маслову Сергію Миколайовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

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 про обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 42) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому поряд�
ку.

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 01.10.2008 № 19�12512, від 17.10.2008
№ 09�13067, Київської міської санепідстанції від 17.01.2008
№ 338, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 11.02.2008 № 071/04�4�22/837, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.12.2007
№ 10107, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 23.01.2008 № 207 та Головного управ�
ління земельних ресурсів від 03.12.2008 № 05�3976.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

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 
Михайленку Вадиму Володимировичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Крайньому, 65=а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 978/978 від 25 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 містобудівне обгрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд між провулками Край�
нім та Луговим у 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 Михайленку Вадиму Володими�
ровичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 65�а у
Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Михайленку Вадиму Володими�
ровичу, 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 бу�
дівель і споруд у пров. Крайньому, 65�а у Деснянському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянину Михайленку Вадиму Володимировичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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 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 про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 34) та інші питання
майнових 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 09.01.2008 № 19�59, від 01.12.2008 № 09�14483,
Київської міської санепідстанції від 12.01.2008 № 158, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
09.10.2008 № 071/04�4�22/5880, Головного управління охоро�
ни культурної спадщини від 09.01.2008 № 35, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
16.11.2007 № 3596 та Головного управління земельних ре�

сурсів від 03.12.2008 № 05�3997.
5.7. 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.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

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

Про передачу громадянину 
Шабашу Сергію Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Крайньому, 59 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 979/979 від 25 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 містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд між провулками Край�
нім та Луговим у 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 Шабашу Сергію Володимирови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 59 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Шабашу Сергію Володимирови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд у пров. Крайньому, 59 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянину Шабашу Сергію Володимировичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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 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

насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 30) та інші
питання 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 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 09.01.2008 № 19�75, від 01.12.2008 № 09�14473,
Київської міської санепідстанцїї від 17.01.2008 № 306, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
10.10.2008 № 071/04�4�22/5885, Головного управління охоро�
ни культурної спадщини від 27.12.2007 № 10064, дочірнього
підприємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
16.11.2007 № 3627 та Головного управління земельних ре�
сурсів від 03.12.2008 № 05�3995.

5.7. 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.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

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

Про передачу громадянину 
Олещенку Олександру Сергійовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 62 у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 981/981 від 25 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 містобудівне обгрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва житлових бу�
динків, господарських будівель і споруд між провулками Край�
нім та Луговим у 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 Олещенку Олександру Сергійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Луговому, 62 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Олещенку Олександру Сергійо�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Луговому, 62 у Деснянському районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис�
тування.

5. Громадянину Олещенку Олександру Сергійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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 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 про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 4) та інші питання
майнових 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 09.01.2008 № 19�102, від 01.12.2008 № 09�14460,
Київської міської санепідстанції від 11.01.2008 № 135, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
10.10.2008 № 071/04�4�22/5896, Головного управління охоро�
ни культурної спадщини від 24.12.2007 № 9824, дочірнього
підприємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
16.11.2007 № 3586 та Головного управління земельних ре�
сурсів від 03.12.2008 № 05�3982.

5.7. 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.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

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 містобу�
дування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину Голубу Андрію Івановичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Крайньому, 73 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 980/980 від 25 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між провул�
ками Крайнім та Луговим у 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 Голубу Андрію Івановичу для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Крайньому, 73 у Деснянсько�
му районі м. Києва.

4. Передати громадянину Голубу Андрію Івановичу, за умо�
ви виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у пров. Крайньому, 73 у Деснянському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянину Голубу Андрію Івановичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

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

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо ор�
ганізації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру
(на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує пра�
во власності на земельну ділянку.

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

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�

саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 82) та інші питан�
ня майнових 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 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 управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 09.01.2008 № 19�127, від 01.12.2008 № 09�14467,
Київської міської санепідстанції від 12.01.2008 № 162, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
10.10.2008 № 071/04�4�22/5889, Головного управління охо�
рони культурної спадщини від 27.12.2007 № 10031, дочір�
нього підприємства “Інститут генерального плану міста Ки�
єва” від 16.11.2007 № 3598 та Головного управління земель�
них ресурсів від 03.12.2008 № 05�3992.

5.7. Виконувати 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.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території по
захисту її від підтоплення та затоплення повеневими водами
та погодити їх у встановленому порядку.

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

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

Про передачу громадянці 
Лазарєвій Людмилі Сергіївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 64 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 982/982 від 25 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між про�
вулками Крайнім та Луговим у Деснянському районі м. Ки�
єва.

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 Лазарєвій Людмилі Сергіївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Луговому, 64 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Лазарєвій Людмилі Сергіївні, 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 у пров. Луговому, 64 у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

5. Громадянці Лазарєвій Людмилі Сергіївні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

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 про обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 31) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому поряд�
ку.

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 09.01.2008 № 19�108, від 01.12.2008
№ 09�14470, Київської міської санепідстанції від 10.01.2008
№ 77, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 10.10.2008 № 071/04�4�22/5894, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.12.2007
№ 10111, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 16.11.2007 № 3583 та Головного
управління земельних ресурсів від 03.12.2008 № 05�3981.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

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 
Жуковець Тетяні Анатоліївні у приватну власність 

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

у пров. Крайньому, 69 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 983/983 від 25 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між про�
вулками Крайнім та Луговим у Деснянському районі м. Ки�
єва.

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 Жуковець Тетяні Анатоліївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 69 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Жуковець Тетяні Анатоліївні, 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 у пров. Крайньому, 69 у Деснянському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Жуковець Тетяні Анатоліївні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

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 про обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 20) та інші пи�
тання майнових відносин вирішити в установленому поряд�
ку.

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 09.01.2008 № 19�131, від 01.12.2008
№ 09�14468, Київської міської санепідстанції від 12.01.2008
№ 169, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 09.10.2008 № 071/04�4�22/5888, Головного
управління охорони культурної спадщини від 25.12.2007
№ 9890, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 16.11.2007 № 3600 та Головного
управління земельних ресурсів від 03.12.2008 № 05�3993.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

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 
Тонкоголосу В’ячеславу Віталійовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Крайньому, 61 
у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 984/984 від 25 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 містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва житлових будинків, господарських будівель і споруд
між провулками Крайнім та Луговим у Деснянському райо�
ні м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва,
затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію, яка передається відпо�
відно до цього рішення, віднести за функціональним при�
значенням до території житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Тонкоголосу В’ячеславу
Віталійовичу для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Крайньому, 61 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Тонкоголосу В’ячеславу Ві�
талійовичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення,
у приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 61 у
Деснянському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

5. Громадянину Тонкоголосу В’ячеславу Віталійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

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

5.2. У місячний термін звернутися 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 власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 64) та інші
питання 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
Київської 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 09.01.2008 № 19�63, від 01.12.2008
№ 09�14471, Київської міської санепідстанції від
17.01.2008 № 303, управління охорони навколишнього
природного середовища від 09.10.2008 № 071/04�4�
22/5884, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 27.12.2007 № 10063, дочірнього підприємства
“Інститут генерального плану міста Києва” від 16.11.2007
№ 3629 та Головного управління земельних ресурсів від
03.12.2008 № 05�3999.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки терито�
рії по захисту її від підтоплення та затоплення повеневи�
ми водами та погодити їх у встановленому порядку.

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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Îëüãà ÎË²ÉÍÈÊ: “ß — â÷èòåëü, 
³ áåç öüîãî íå ìîæó”
До тор філоло ічних на ,
професор, а адемі А аде-
мії на вищої ш оли У ра-
їни, відмінни освіти, за-
сл жений працівни освіти
У раїни, ла реат на ороди
імені Ярослава М дро о,
автор понад 300 підр чни-
ів і навчальних посібни ів.
Ви ладала пра тично всіх
зна ових вищих навчаль-
них за ладах раїни, дос-
онало володіє шістьма
мовами... Усе це — про ча-
рівн жін , ново о ре тора
Між ал зево о інстит т
правління. Про вчителя,
я им вона себе завжди
вважала і вважає.

Ìè çóñòð³ëèñÿ íà ïîðîç³ ³íñòè-
òóòó. Íàâêîëî ÷óäîâèé îñ³íí³é
ïàðê, íàä ïàðàäíèìè äâåðèìà —
íîâà ÿñêðàâà âèâ³ñêà.

“Óÿâëÿºòå, ìè òàê õîò³ëè ïåð-
øîãî âåðåñíÿ ðîçïî÷àòè íîâèé íà-
â÷àëüíèé ð³ê ó âñüîìó íîâîìó, ùî
âèâ³øóâàëè ¿¿ î äðóã³é ãîäèí³ íî-
÷³”,— ðîçïîâ³äàº Îëüãà Îë³éíèê.
Çà ñåðïåíü ìè â³äðåìîíòóâàëè
àóäèòîð³¿ òà êîðèäîðè, ïðèâåëè â
ïîðÿäîê ïðèéìàëüíþ, ïî÷àëè áó-
äóâàòè êàôå äëÿ ñòóäåíò³â ³ âèêëà-
äà÷³â... Ó êîëèøíüîãî ðåêòîðà âñ³
ø³ñòü ðîê³â íà âñå îäíà â³äïîâ³äü —
“íåìàº ãðîøåé”. Ó íàñ º. Ó íàñ
òåïåð íà âñå º ãðîø³! Âèïëàòèëè âñ³
áîðãè ³ç çàðïëàò, çìîãëè âèïëàòè-
òè ³ â³äïóñêí³...

— ßê âè çâàæèëèñÿ? Âè óñï³øíà
æ³íêà, ó âàñ çàâæäè âñå áóëî â ïî-
ðÿäêó! À öÿ ïîñàäà — öå æ òàêèé
ãîëîâíèé á³ëü.

— Ðàí³øå ÿê áóëî? Ëþäÿì òóò
ïðîñòî íå äàâàëè ïðàöþâàòè —
ïîâíà òèøà ³ çàñò³é. Áóëî òðè ôà-
êóëüòåòè. Òèõî, í³ äîáðå, í³ ïîãà-
íî ïðàöþâàëè âèêëàäà÷³, ïî 600
ãðèâåíü îòðèìóâàëè, í³ÿêî¿ ³í³ö³-
àòèâè ïðîÿâëÿòè ¿ì íå äîçâîëÿ-
ëè — ³ ïîñòóïîâî ëþäåé ïåðåòâî-
ðèëè íà òèõå áîëîòî. Íèí³ âñå ïî-
³íøîìó. Êîæåí õî÷å ïðàöþâàòè,
ïðîÿâèòè ñåáå ç íàéêðàùîãî áîêó!
À ñêðèíüêà ïðîñòî â³ä÷èíèëàñÿ —
ëþäÿì ïîêàçàëè ïåðñïåêòèâó, íî-
â³ ìîæëèâîñò³.

— Çâ³äêè ç’ÿâèëèñÿ êîøòè, ÿêùî
íå ñåêðåò?

— ß çàâæäè áóëà êåð³âíèêîì.
Òàê âèéøëî, ùî òàòî ì³é âñå æèò-
òÿ áóâ íà êåð³âí³é ðîáîò³, à ìà-
ìà — ó÷èòåëåì. Òà é ÿ âæå â 26 ðî-
ê³â áóëà äèðåêòîðîì øêîëè. Êåðó-
âàòè ëþäüìè — öå îçíà÷àº çà áóäü-
ÿêèõ îáñòàâèí ïðàöþâàòè íà ðå-
çóëüòàò. À ùå ïîòð³áåí äåìîêðà-
òè÷íèé öåíòðàë³çì. Æîðñòêèé äå-
ìîêðàòè÷íèé öåíòðàë³çì! À ùî âè
äèâóºòåñÿ? Îäíîãî ðàçó ìåí³ íàâ³òü
ñêàçàëè, ùî, ìîâëÿâ, çà âàøîþ ìè-
ëîþ çîâí³øí³ñòþ êðèºòüñÿ ãðèìó-
÷à çì³ÿ, òà âæå ó ìàò³íêè íå çàáà-
ëóºø!

— Àëå, ìàáóòü, áóâàþòü ó âàøî-
ìó æèòò³ ïåð³îäè, êîëè õî÷åòüñÿ áó-
òè ì’ÿêîþ, ïîñòóïëèâ³øîþ...

— Íå áóâàþòü. ß âñå æèòòÿ â ÷î-
ëîâ³÷îìó êîëåêòèâ³. Íå óÿâëÿþ, ÿê
ìîæíà áóòè â æ³íî÷îìó. Òóò ÿ â
ñâî¿é òàð³ëö³. Ìåí³ öå ïîäîáàºòü-
ñÿ.

— Ùî ñêàæåòå ïðî âàøó êîìàí-
äó? ×è ï³äòðèìóþòü âàñ?

— Òóò äóæå ñêëàäíèé êîëåêòèâ.
Êîæåí — îñîáèñò³ñòü, à ç îñîáèñ-
òîñòÿìè íåïðîñòî çàâæäè. ßê-òî
êàæóòü, ¿õ ïåðåìîãòè íå ìîæíà,

ìîæíà ëèøå î÷îëèòè. Ìåí³ âäàëî-
ñÿ çíàéòè ïñèõîëîã³÷íèé êëþ÷èê
äî êîæíîãî. ß çàâæäè äóìàþ íà 10
êðîê³â íàïåðåä, ùî êîæåí ³ç íèõ
ìîæå çðîáèòè. Êîæåí õî÷å ïðàöþ-
âàòè. Ïðîñòî ðâóòüñÿ äî áîþ!

— ßê³ âàø³ ïëàíè ùîäî ðîçâèòêó
³íñòèòóòó? ß ÷óëà, ùî âè óêëàëè äî-
ãîâ³ð ³ç Ãðóç³ºþ ³ áóäåòå îáì³íþâà-
òèñÿ ñòóäåíòàìè ³ âèêëàäà÷àìè.

— Ïëàí³â äóæå áàãàòî. Ç æîâòíÿ
ìè çàïóñêàºìî íîâ³ ñòðóêòóðè ³í-
ñòèòóòó, áàãàòî íîâèõ â³ää³ë³â, ÿêèõ
ðàí³øå íå áóëî. Íàïðèêëàä, ïðåñ-
öåíòð. ßê æå áåç íüîãî â ñó÷àñíî-
ìó ñâ³ò³?! Ïðî íàñ ïîâèíí³ ä³çíà-
òèñÿ. ² íîâ³ ñï³âðîá³òíèêè ïðåñ-
öåíòðó çíàéøëè ñåáå â öüîìó. ß
äîâãî ñïîñòåð³ãàëà çà íèìè, ùî ¿ì
ïîäîáàºòüñÿ. Òåïåð òî÷íî çíàþ,
ùî ìîæó íà íèõ ïîêëàñòèñÿ. Ùå
ÿ óêëàëà äîãîâ³ð ç äâîìà ãðóçèí-
ñüêèìè óí³âåðñèòåòàìè, ÿê³ ñòà-
íóòü íàøèìè ô³ë³ÿìè. Òàêîæ äî-
ìîâèëèñÿ ïðî ¿õíº âõîäæåííÿ äî
ñòðóêòóðè Ì²Ó. Íà ÷åðç³ — ï³äïè-
ñàííÿ óãîä ³ç Ìîëäîâîþ, Êàçàõ-
ñòàíîì, Áåëüã³ºþ, Ôðàíö³ºþ, Í³-
ìå÷÷èíîþ, ²òàë³ºþ. Ùî öå îçíà-
÷àº? À òå, ùî ìè âæå çàðàç ìàºìî
íà ð³ê 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü ÷èñòîãî
äîõîäó! Çà ö³ ãðîø³ ñòóäåíòè â ³í-
øèõ êðà¿íàõ íàâ÷àþòüñÿ çà íàøè-
ìè ïðîãðàìàìè — ì³æíàðîäíà
åêîíîì³êà, ì³æíàðîäíå ïðàâî, ³ îò-
ðèìóþòü íàø³ äèïëîìè. À ùå ìè
â³äêðèâàºìî íîâ³ ôàêóëüòåòè äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ãîòóâàòèìå-
ìî íà íèõ íàéâèùå êåð³âíèöòâî,
â³äêðèâàºìî ìàã³ñòðàòóðó òà àñï³-
ðàíòóðó. 

— ßê³ íàä³¿ ïîêëàäàºòå íà ïîïó-
ëÿðèçàö³þ ³íñòèòóòó?

— Òðåáà ïî÷èíàòè âñå ç íóëÿ.
Ïåðøå çàâäàííÿ — öå ñòâîðåííÿ
Àêàäåì³¿. À ùå êðàùå — öå áóäå
Óí³âåðñèòåò ñâÿòî¿ Îëüãè, ÿêèé áóâ
ó Êèºâ³ ç 1903 ðîêó. Òîä³ â³í ðîç-
òàøîâóâàâñÿ ó íèí³øí³é áóä³âë³
Ì³í³ñòåðñòâà íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é. Äëÿ ñòâîðåííÿ Àêàäåì³¿ ïðàê-
òè÷íî çðîáëåíî âñå. Ìè âæå äîìî-
âèëèñÿ ç 12 êîëåäæàìè ³ 4 ³íñòè-
òóòàìè íàøîãî ïðîô³ëþ ïðî ¿õ âõî-
äæåííÿ äî ñêëàäó Àêàäåì³¿. Âîíè
äàëè çãîäó íà òå, ùîá óâ³éòè äî
íàñ ÿê ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè.

— À ùå âàø çíàìåíèòèé ï³äðó÷-

íèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè... Ç ãóìîðåñ-
êàìè, â³ðøàìè...

— Öåé ï³äðó÷íèê âèéøîâ ó 1992
ðîö³, êîëè óêðà¿íñüêà ìîâà áóëà
àáñîëþòíî “ñóõîþ”: ³ ïðàâèëà, ³
âïðàâè. Öå áóâ ïåðåâîðîò ó ìåòî-
äèö³ âèêëàäàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³. Â öåé æå ÷àñ
ÿ çàõèñòèëà äîêòîðñüêó äèñåðòà-
ö³þ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ² â öåé æå
äåíü âèõîäèòü ì³é ï³äðó÷íèê. ² âñÿ
Óêðà¿íà ïåðåõîäèòü íà öþ ìåòî-
äèêó. À ñê³ëüêîõ òðåáà áóëî ïåðå-
êîíàòè!

À ùå ÿ õî÷ó ñòâîðèòè øêîëó íà-
óêîâî¿ ðèòîðèêè, þðèäè÷íî¿ ðèòî-
ðèêè, çàõèñòèòè äðóãó äîêòîðñüêó
äèñåðòàö³þ — þðèäè÷íó.

— Âè ³ òåïåð âèêëàäàºòå?
— ß — â÷èòåëü, ³ áåç öüîãî íå

ìîæó. Îñü áóäóòü ó ìåíå çàíÿòòÿ —
çàïðîøó âàñ äî àóäèòîð³¿, ùîá âè
âñå ñàì³ ïîáà÷èëè. Ìåí³ çàâæäè
ïîäîáàëîñÿ âñå ðîáèòè ïî-ñâîºìó.
Ò³ ñàì³ ïðàâèëà ïðàâîïèñó ÿ ïðî-
ñèëà ñï³âàòè. Ìî¿ ñòóäåíòè ³ç çà-
äîâîëåííÿì ñêëàäàþòü â³ðø³ òà ìó-
çèêó íà îðôîãðàô³÷í³ ïðàâèëà.
Êëàñè÷íà ïðîôåñóðà æàõàºòüñÿ —
“öå íåïîäîáñòâî”! ß ïðèñâÿ÷óþ íà
ñâî¿õ ëåêö³ÿõ ïðèáëèçíî ãîäèíó
“âîëüíîñòÿì”: ìè ðàçîì ÷èòàºìî
êàçêè, ñêëàäàºìî ïðèêàçêè — òàê
ñòâîðþºòüñÿ òàê çâàíèé ðîçðèâ
øàáëîííîãî ñïðèéíÿòòÿ. Ìåòîäè
ïñèõîë³íãâ³ñòèêè äîïîìàãàþòü ìî-
¿ì ñòóäåíòàì íàáàãàòî ëåãøå çà-
ïàì’ÿòîâóâàòè.

Òàêîæ ÿ ùîäíÿ ÷èòàþ ëåêö³¿ òî
â Äèïëîìàòè÷í³é àêàäåì³¿, òî â
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Øåâ÷åíêà, â
Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ ïðîêóðàòó-
ðè Óêðà¿íè. Âñ³ ìî¿ ó÷í³ ïåðåêî-
íàëèñÿ, ùî ÿ — íàñàìïåðåä ó÷è-
òåëü, ³ ÿêùî é ïðèíîñÿòü ìåí³ êî-
ðîáêó öóêåðîê, ÿ îäðàçó ¿¿ â³äêðè-
âàþ ðàçîì ³ç ó÷íÿìè.

— Çâ³äêè ÷åðïàºòå íàòõíåííÿ?
— Ç òóìáî÷êè. (Ñì³ºòüñÿ). Êî-

ëèøí³é ðåêòîð ø³ñòü ðîê³â ãîâî-
ðèâ, ùî â íüîãî íåìàº ÷àñó ³ ãðî-
øåé. À â íàñ óñå º. ² íàäàë³ áóäå
ùå ö³êàâ³øå. Ó ñàìèõ äóõ çàõîïëþº
â³ä ïåðñïåêòèâ, ÿê³ â³äêðèëèñÿ, êî-
ëè äðóæíî âçÿëèñÿ çà ñïðàâó! Ïðè-
õîäüòå äî íàñ ÷åðåç ï³âðîêó — ñà-
ì³ ïåðåêîíàºòåñÿ!

Під от вала Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ” За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

О олошення про продаж майна
Лі відаційна омісія ДП “Київсь ий облавтодор” в процед рі лі відації

о олош є продаж майна, я е належить ДП “Київсь ий облавтодор”.
Продаж підля ає: меблі, омп’ютерна техні а, поб това техні а,
автомобілі, тра тор “Белар сь”, фронтальний навантаж вач (5 шт.),
омпле с ДРП-1, дроносховище (2 шт.), ж/д олія до АББ, с лад
мінерально о порош , азова отельня, причіп-цистерна, ва мна
підмітальна — прибиральна машина, АБЗ м. Узин, машина розміточна,
інше. Заяв и приймаються протя ом 2-х тижнів. З перелі ом майна
та ціною ви можете ознайомитись за тел.: 461-97-07; 461-79-02 та
на сайті: KIEVOAD.NAROD2.RU

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв повідомляє про

підс м и приватизації шляхом ви п
об’є та ом нальної власності р пи А:

– нежилий б дино за альною площею 117,3 в. м,
за адресою: м. Київ, проспе т Свободи, 26, літ. Г.
Приватизований юридичною особою за 1046904,00 рн,
в том числі ПДВ 174484,00 рн.

Втрачені Свідоцтво про при-
ватизацію та технічний паспорт
на вартир (адреса: Київ,
в л. Петра Запорожця, б д. 8-Б,
в. 116) на ім’я Жл тен а
Василя Івановича вважати не-
дійсними.

Справа за позовом ТОВ
“Капітальні інвестиції” до
Жилінсь о о Андрія Івано-
вича про розірвання до о-
вор відб деться 17 листо-
пада 2009 ро об 11.00 в
приміщенні с д за адре-
сою: м. Київ, в л. Севасто-
польсь а, 14, аб. 26.

С ддя М зич о С. Г.

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
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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”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2134
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Ã³ñòü ³ç ìèíóëîãî

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà, ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ
20-ð³÷÷ÿ ïàä³ííÿ Áåðë³íñüêî¿
ñò³íè, â Êèºâ³ á³ëÿ áóä³âë³ êàí-
öåëÿð³¿ ïîñîëüñòâà Í³ìå÷÷èíè â
Óêðà¿í³ âñòàíîâèëè ¿¿ ôðàãìåíò.
Ùå 1 ëèïíÿ íèí³øíüîãî ðîêó
íà çóñòð³÷³ ç ìåðîì Êèºâà Ëåî-
í³äîì ×åðíîâåöüêèì ïîñîë Í³-
ìå÷÷èíè â Óêðà¿í³ Õàíñ-Þðãåí
Õàéìçåò çàÿâèâ ïðî íàì³ð ïðè-
âåçòè ôðàãìåíò Áåðë³íñüêî¿ ñò³-
íè, íà ùî îòðèìàâ çãîäó ì³ñüêî¿
âëàäè. ßê â³äîìî, ôðàãìåíòè ñò³-
íè òàêîæ âñòàíîâëåíî â Íüþ-
Éîðêó, Ìàäðèä³, Áóåíîñ-Àéðåñ³,
Ðèç³, à òàêîæ ïåðåä ªâðîïåé-
ñüêèì ïàðëàìåíòîì ³ á³ëÿ ïðè-
êîðäîííèõ óêð³ïëåíü ì³æ Ï³â-
äåííîþ ³ Ï³âí³÷íîþ Êîðåºþ.

Â³äòåïåð ÷àñòèíó ñò³íè, ÿêà ðà-
í³øå çíàõîäèëàñÿ íà ïëîù³ Ïî-
òñäàìåð Ïëàö, âñòàíîâëåíî ³ â
Êèºâ³. “Ïàä³ííÿ Áåðë³íñüêî¿ ñò³-
íè çì³íèëî íå ò³ëüêè ïîë³òè÷íó
êàðòó ªâðîïè, à é ñâ³òîãëÿä ºâ-
ðîïåéö³â. Âîíî äàëî íàä³þ íà
çàê³í÷åííÿ òðèâàëî¿ “õîëîäíî¿
â³éíè” ³ ïîáóäîâó “çàãàëüíîºâ-
ðîïåéñüêîãî äîìó”,— â³äçíà÷èâ
Õàíñ-Þðãåí Õàéìçåò íà öåðå-
ìîí³¿ â³äêðèòòÿ. “Öåé ôðàã-
ìåíò,— äîäàâ ïîñîë,— ñïîä³âà-
þñÿ, ñòàíå òàêîæ ñèìâîëîì
äðóæáè ³ ºäíàííÿ í³ìåöüêîãî ³
óêðà¿íñüêîãî íàðîä³â”.

Íàãàäàºìî, Áåðë³íñüêèé ìóð,
ùî ðîçä³ëÿâ ì³ñòî íà äâ³ ÷àñòè-
íè, áóëî ïîáóäîâàíî íà ïî÷àòêó
60-õ ðîê³â XX ñòîë³òòÿ. Â³í
øâèäêî ïåðåòâîðèâñÿ íà ñèìâîë
ðîç’ºäíóâàëüíî¿ ë³í³¿ ì³æ ñîö³-

àë³ñòè÷íèì òàáîðîì ³ Çàõîäîì.
Ïðèáëèçíî 1000 îñ³á çàãèíóëî
ï³ä ÷àñ ñïðîáè ïîäîëàòè éîãî.

Ó 1989 ðîö³, ï³ä òèñêîì ìèðíèõ
ìàñîâèõ ðóõ³â, 160-ê³ëîìåòðîâó
áåòîííó ìåæó áóëî çíèùåíî. Íå-
çàäîâãî äî íàñòàííÿ ï³âíî÷³ 9
ëèñòîïàäà áóëî â³äêðèòî ïåðø³
øëàãáàóìè ì³æ Ñõ³äíèì ³ Çàõ³ä-
íèì Áåðë³íîì. Â³äáóëàñÿ îäíà ³ç
ñïðàâä³ çíàêîâèõ ³ñòîðè÷íèõ ïî-
ä³é 20 ñòîë³òòÿ — ïàä³ííÿ Áåðë³í-
ñüêî¿ ñò³íè, ùî ìàéæå 30 ðîê³â
ðîçä³ëÿëà ì³ñòî íà äâ³ ÷àñòèíè.

Ó Áåðë³í³ ð³÷íèöþ ö³º¿ ïîä³¿
â³äçíà÷èëè ïèøíèìè ñâÿòêóâàí-
íÿìè. Ó ì³ñòî íà çàïðîøåííÿ
êàíöëåðà ÔÐÍ Àíãåëè Ìàðêåëü
ïðèáóëè ãîñò³ ç ð³çíèõ êðà¿í, à
òàêîæ ïîë³òèêè, ÿê³ áåçïîñåðåä-
íüî áðàëè ó÷àñòü ó ïîä³ÿõ äâàäöÿ-
òèð³÷íî¿ äàâíèíè

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+16°Ñ, âíî÷³
+2...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +16°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +14...+15°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +7...+9°Ñ, âíî÷³ +4...+5°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +7...+11°Ñ, âíî÷³ +6...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+6°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 10 ëèñòîïàäà
День промайне з висо ою енер ети ою. Події роз ортати-

м ться за осмічним за оном “причинно-наслід ових” зв’яз ів,
фі с ючи рез льтати ваших попередніх вчин ів, рішень. Тож
сприймайте невідворотність сит ацій з оптимізмом, без нарі-
ань, адже пожинатимете те, що сво о час посіяли — то б в
ваш особистий вибір.
4.45 — 15.30. Період осмічної “порожнечі”. Е ономте сили,

нічо о ново о не розпочинайте, пливіть за течією подій.
ОВНИ, я що женетеся за романтичними пристрастями, сподіва-

ючись отримати айф від життя,— даремно марн єте сили, то р х
проти течії арми. Вам потрібен справжній др , альтр їстичний, різ-
нобічно розвинений, а оловне, щоб відповідав вашим д ховним ін-
тересам. Визначайтесь: з им по дорозі, а з им настав час попро-
щатися.
ТЕЛЬЦІ, навіть оли ваша мета, я примара, то з’являється, то зни-
ає за обрієм, все одно ро йте ріш че вперед! Годі т пцювати на
місці, терзатися совістю, що б ло — те б р’яном поросло. Назад во-
роття немає! Одна врах йте ір ий досвід попередніх помило , тоді
перед вами відчиняться щасливі двері.
БЛИЗНЯТА, оді б ти ходячою енци лопедією, хиз ватися ер ди-

цією! Ш айте смисл б ття, від оп йте зерна істини в олосальном
масиві інформації, на я ом сидите, я на міш з золотом. В цьом
році варто зробити ревізію ідеалів, сформ вати індивід альн філо-
софію світобачення і не хильно дотрим ватися вищо о д ховно о о-
де с . На роботі дотрим йтеся дисципліни, своєчасно на висо ом
професіональном рівні ви он йте сл жбові обов’яз и.
РАКИ, не ставте свої бажання та потреби на п’єдестал, то прояв

низь од хості. Тіль и на тлі взаємопідтрим и, пова и до інтересів ом-
паньйонів та партнерів можна поб д вати мости ділової співдр жно-
сті і спільно розба атіти. Власниць им інстин там, я на сердечних та
і ділових фронтах, зась!
ЛЕВИ, ожен ваш ро під прицілом оточення. Одна це не натя ,

аби ви е оїстично зайнялися власною персоною з метою самоствер-
дження, ос іль и тіль и в армонійном союзі б дете щасливими. І не-
одмінно прибор айте Е о та допоможіть обранцю самореаліз ватися
в соці мі чи хоча б не переш оджайте.
ДІВИ, збентеженість, страхи, триво и, таємні підозри — то ріхов-

ні шла и д ші, я і потрібно “ тиліз вати”. Виженіть еть із вн трішньо-
о храм т чорн примар молитвами та аяттям! Вона заважає спіш-
но реалізов ватися на сл жбі, роз ривати в собі творчий еній, я ий
є р шієм ар’єрно о сходження. В тр довом оле тиві не на нітайте
напр ження, а збері айте здоровий мі ро лімат.
ТЕРЕЗИ, хочете б ти в парі — опанов йте роль сердечно о “дето-

натора”, вчіться запалювати та підтрим вати во онь романтично о
феєрвер , одними товарись ими стос н ами шлюб не с ріпити! Я -
що для повно о щастя бра є рошей, це плід ницих бажань. Пра -
ніть до мир та любові в д ші.
СКОРПІОНИ, владність, помпезність, зверхнє ставлення до людей,

що меж є з манією величі, є з бним для вас. Вчіться жити мирно,
розв’яз вати с ладні проблеми по-др жньом , тіль и д х братерсь о-
о взаємороз міння обері атиме вас від не араздів вдома та на ро-
боті.
СТРІЛЬЦІ, живіть сьо одні і зараз, а майб тнє — не ваш лопіт, во-

но само за себе пот рб ється. Робити став на світле завтра, б д -
вати плани не треба, то ж равель небі. Вірт озно ви ористов йте
збі обставин на свою ористь, завдя и мітливості та ори інально-
сті, мінню знайти відд шин це вдасться на слав .
КОЗОРОГИ, ам йте заздрощі, не зазіхайте на ч жі надбання (ма-

теріальні, моральні, інтеле т альні), хапнете зайво о — доля вил чить
це. Навіть через злодіїв, енер овампірів мож ть проявитися її вихов-
ні заходи, аби ви свідомили свій хибний напрямо . Заробляйте, мі-
ло хазяйн йте, і достато завжди б де вашій хаті! На др зів, отрі
вам зобов’язані чи забор вали, не сваріться, з одом розрах ються.
ВОДОЛІЇ, силоміць оханим не б деш! Тож оли вас хоч ть зали-

ати і повести під вінець, не вибри йте, а постарайтеся розставити
всі рап и над “і”, поч вши свій вн трішній олос. Цьо о ро не об-
ранцю, а вам визначено обирати і хвалювати остаточне рішення під
час створення шлюб . Кар’єристам доведеться тримати бій за поса-
д , боротися з тоталітарним шефом, завзято відстоюючи свої права.
РИБИ, для підтрим и здоров’я, висо о о життєво о тон с вам до-

зволено політати на рилах рожевих ілюзій, втілити творчі фантазії на
любленом поприщі, а ріти ч ба за іль ох, навантаж ючись непо-
сильною роботою, я а не до д ші, протипо азано. Зароблені роші (на-
віть вели і) то о не варті. В офісі не заводьте інтри , там завелися та-
ємні воро и

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Â³êòîð ßíóêîâè÷ âèïåðåäæàº
íàéáëèæ÷èõ ñóïåðíèê³â
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Öåíòð ³ìåí³ Ðàçóìêîâà 4 ëèñ-
òîïàäà îïðèëþäíèâ ðåçóëüòàòè
ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ åëåê-
òîðàëüíèõ ïåðåâàã óêðà¿íö³â.
Îïèòàíî 2010 ðåñïîíäåíò³â ó âñ³õ
îáëàñòÿõ Óêðà¿íè ³ ÀÐ Êðèì ç 19
ïî 26 æîâòíÿ. Ïîãð³øí³ñòü âèá³ð-
êè ñòàíîâèòü 2,3 %.

Çà äàíèìè öåíòðó, ÿêáè âèáî-
ðè ïðåçèäåíòà â³äáóëèñÿ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì, òî íàéá³ëüøå ãî-
ëîñ³â ó ïåðøîìó òóð³ çäîáóâ áè ë³-
äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ — éîãî ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè
24,7 % ðåñïîíäåíò³â. Íà äðóãîìó
ì³ñö³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî (17,3 %). Íà òðåòüîìó,
ç âåëèêèì â³äðèâîì — ë³äåð
“Ôðîíòó çì³í” Àðñåí³é ßöåíþê
(7,3 %).

Âîñòàííº Öåíòð ³ìåí³ Ðàçóì-
êîâà ïðîâîäèâ àíàëîã³÷íå äîñë³-
äæåííÿ â ëèïí³. Çà öåé ÷àñ çðîñ-
òàííÿ åëåêòîðàëüíèõ ïåðåâàã ïðî-
äåìîíñòðóâàâ Â³êòîð ßíóêîâè÷
(+3 %) òà çàô³êñîâàíî çìåíøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â íà ï³äòðèì-
êó Þë³¿ Òèìîøåíêî (-4,1 %) ³ Àð-
ñåí³ÿ ßöåíþêà (-2,6 %).

ßê ³ â ëèïí³, ó ðàç³ ïðîâåäåí-
íÿ äðóãîãî òóðó ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîð³â, ïåðåìîãó íà íèõ, çà äà-
íèìè Öåíòðó åêîíîì³÷íèõ ³ ïî-
ë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ìåí³ Ðàçóì-
êîâà, çäîáóâ áè ë³äåð Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â. ßêáè äî äðóãîãî òóðó âè-
éøëè Â³êòîð ßíóêîâè÷ ³ Þë³ÿ
Òèìîøåíêî, ãîëîñè ðîçïîä³ëèëè-
ñÿ á òàêèì ÷èíîì: 35,4 òà 29,3 %
(çà ðåçóëüòàòàìè ëèïíåâîãî îïè-
òóâàííÿ — 39,6 ³ 28,1 %), ó ïàð³
Â³êòîð ßíóêîâè÷ — Àðñåí³é ßöå-
íþê â³äïîâ³äíî 35 òà 27,1 % (íà

ëèïåíü — 37,8 ³ 33,6 %). Ïðîêî-
ìåíòóâàòè äàí³ ñîö³îëîã³÷íîãî
îïèòóâàííÿ ìè ïîïðîñèëè Â³êòî-
ðà Ñ³âöÿ, êåð³âíèêà êè¿âñüêîãî
âèáîð÷îãî øòàáó êàíäèäàòà íà
ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³ê-
òîðà ßíóêîâè÷à. “Ï³ñëÿ ðåºñòðà-
ö³¿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à êàíäèäà-
òîì òà îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåí-
íÿ éîãî ïåðåäâèáîðíî¿ ïðîãðàìè
ìè ùîäåííî ñïîñòåð³ãàºìî çðîñ-
òàííÿ åëåêòîðàëüíèõ ñèìïàò³é äî
íàøîãî êàíäèäàòà”,— çàÿâèâ Â³ê-
òîð Ñ³âåöü. “Ó ïðîãðàìàõ ³íøèõ
êàíäèäàò³â, ÿê ³ ðàí³øå, îá³öÿíî
áàãàòî íîâîãî òà ïåðåîá³öÿíî áà-
ãàòî ñòàðîãî áåç çàçíà÷åííÿ æîä-
íîãî êîíêðåòíîãî ìåõàí³çìó ðå-
àë³çàö³¿ îá³öÿíîê íà â³äì³íó â³ä
ä³ºâî¿ òà åôåêòèâíî¿ ïðîãðàìè ä³é
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à “Óêðà¿íà —
äëÿ ëþäåé!” — çàóâàæèâ Â³êòîð
Ñ³âåöü

Фра мент Берлінсь ої стіни, встановлений в Києві, стане символом др жби і єднання німець о о і раїнсь о о народів
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Ó Êèºâ³ âñòàíîâëåíî ôðàãìåíò Áåðë³íñüêîãî ìóðó


