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Êèÿí ë³êóâàòèìóòü 
ïî-ºâðîïåéñüêè
Ó ñòîëèö³ ðåêîíñòðóþþòü ì³ñüê³ êë³í³÷í³ ë³êàðí³

Ó ñòîëèö³ òðèâàº ï³äãîòîâêà äî ôóòáîëü-
íîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012, ³ òàêîæ ðîáî-
òè â ìåäè÷í³é ãàëóç³. ÊÌÄÀ âèäàëà ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî ïî÷àòîê ðåêîíñòðóêö³¿ ÷î-
òèðüîõ ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü. Íàãàäàºìî,
çâàæàþ÷è íà áëèçüêå ðîçòàøóâàííÿ äî
“Îë³ìï³éñüêîãî”, îñíîâíèì ìåäè÷íèì çà-
êëàäîì íà ÷àñ çìàãàíü âèçíà÷åíî Îëåêñàí-
äð³âñüêó ë³êàðíþ. Îêð³ì ðåìîíòíèõ ðîá³ò,
äëÿ ë³êàðí³ çàêóïëÿòü íà 50 ìëí ãðí äî-
äàòêîâîãî îáëàäíàííÿ.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ðåêîíñòðóêö³¿ ï³ä-
ëÿãàþòü òàêîæ ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
¹ 12 íà âóëèö³ Ï³äâèñîöüêîãî, 4-à, ì³ñü-
êà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 17, ùî ó ïðîâóëêó

Ëàáîðàòîðíîìó, 20 òà ¹ 18 íà áóëüâàð³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 17. Àáè ìåäè÷í³ ïîñëó-
ãè áóëè ìàêñèìàëüíî ÿê³ñíèìè ³ äîñòóï-
íèìè, ó öèõ çàêëàäàõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðàê-
òè÷íî ïîâíå îíîâëåííÿ îêðåìèõ ñïåö³àë³-
çîâàíèõ â³ää³ëåíü òà ïðèéìàëåíü. Çàáåçïå-
÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äîðó÷åíî ÊÏ
“²íæåíåðíèé öåíòð”. Òàì ìàþòü âèçíà÷è-
òè ÿê ïðîåêòàíòà, òàê ³ âèêîíàâöÿ ðîá³ò ³ç
ðåêîíñòðóêö³¿.

ßê â³äîìî, Êè¿â ïëàíóâàâ ìàñøòàáí³
çì³íè, ôàêòè÷íî ïåðåðîäæåííÿ ìåäè÷-
íî¿ ãàëóç³, à ªâðî-2012 ñòàëî ëèøå äî-
äàòêîâèì ³ìïóëüñîì. Îäíàê, ïîïðè êðè-

çó, “ïåðåä÷åìï³îíàòí³” ïëàíè äîâåëîñÿ
ï³äêîðèãóâàòè. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò çìåí-
øèëè ïðàêòè÷íî ó 2,8 ðàçó. Òà ïîïðè öå,
ì³ñòî âèòðàòèòü íà ìåäè÷íó ï³äãîòîâêó
487,8 ìëí ãðí. Ùå 143,4 ìëí ãðèâåíü ³ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó äîäàñòü Êàáì³í.

“Òå, ùî ðîáèòüñÿ äî ôóòáîëüíîãî ÷åì-
ï³îíàòó — äóæå äîáðå. Àäæå öå çì³íè äî
ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â. ×åìï³îíàò â³ä-
áóäåòüñÿ ³ âñå çàëèøèòüñÿ êèÿíàì, òîìó ìè
îð³ºíòóºìîñÿ ñàìå íà ¿õí³ ïîòðåáè. Ïàðà-
ëåëüíî äî ï³äãîòîâêè ªâðî-2012 âèêîíó-
ºòüñÿ êîëîñàëüíèé, ÿê íà êðèçîâ³ ÷àñè,
ïëàñò ðîáîòè â ìåäèöèí³, àáè ìåøêàíö³
ì³ñòà îòðèìóâàëè äîïîìîãó íà íàéâèùî-
ìó ð³âí³”, — çàçíà÷èëà ïåðøèé  çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Âîíà íàãàäàëà, ùî çà êîðîòêèé ÷àñ ó
ì³ñò³ â³äêðèëè óí³êàëüíèé íà òåðåíàõ ÑÍÄ
Öåíòð ñåðöÿ, íà ÿêèé ³ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó âèòðà÷åíî ïîíàä ì³ëüÿðä ãðèâåíü. Äî
çàâåðøåííÿ íàáëèæàþòüñÿ ðîáîòè ç ÏÅÒ-
öåíòðó ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè îíêîëîã³÷íèõ
çàõâîðþâàíü. Òðèâàþòü ðîáîòè ç³ ñòâîðåí-
íÿ Ì³ñüêîãî öåíòðó êðîâ³, ùî äàñòü çìî-
ãó çàáåçïå÷èòè ïðåïàðàòàìè äîíîðñüêî¿
êðîâ³ 160 ìåäè÷íèõ óñòàíîâ Êèºâà.

Ìèíóëîãî ðîêó ì³ñòî ñòâîðèëî âëàñíèé

Öåíòð äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿. À öüîãîð³÷
ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòòÿ Öåíòðó õ³ðóðã³¿ ïëî-
äó, ÿêèé çâåäå äî ì³í³ìóìó ê³ëüê³ñòü ïàòî-
ëîã³é òà ñìåðòåé íîâîíàðîäæåíèõ. Òðèâàº
áóä³âíèöòâî âåëèêîãî Öåíòðó ³íôåêö³éíèõ
çàõâîðþâàíü, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ÷âåðòü óñ³õ íå-
äóã ëþäåé. Ì³ñüêà âëàäà íà 30 â³äñîòê³â
îíîâèëà àâòîïàðê ìàøèí øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè. Ïðèäáàíî 60 êàðåò, îáëàäíàíèõ ñó-
÷àñíîþ ä³àãíîñòè÷íîþ àïàðàòóðîþ òà ïðè-
ëàäàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñåðöåâî-ëåãåíåâî¿
ðåàí³ìàö³¿.

Óñå öå ðîáèòüñÿ, ïîïðè íåëåãêå åêîíî-
ì³÷íå ñòàíîâèùå â êðà¿í³. Ñòîëè÷íà âëàäà
â ìåäè÷í³é ãàëóç³ âèð³øèëà ïåðåéòè â³ä ê³ëü-
êîñò³ äî ÿêîñò³. “Íàâðÿä ÷è êîìóñü áóäå ëåã-
øå çíàòè, ùî äåñü òàì ó ë³êàðíÿõ ÷åêàþòü
òèñÿ÷³ ë³æêîì³ñöü, à îòæå, âñå áóäå äîáðå.
Ëþäèíà ìàº áóòè ñïîê³éíîþ, ùî, â ðàç³ ïî-
òðåáè, ¿é îïåðàòèâíî äîïîìîæóòü âèñîêî-
êëàñí³ ñïåö³àë³ñòè ç ïåðåäîâèìè òåõíîëîã³-
ÿìè é ÿê³ñíèìè ìåäèêàìåíòàìè. Âñå öå ìè
³ íàìàãàºìîñÿ çàáåçïå÷èòè äëÿ êèÿí”,— ñêà-
çàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà äîäàëà, ùî ãà-
ëóçü îòðèìàëà íà âëàñí³ ïîòðåáè äîäàòêîâ³
êîøòè ï³ñëÿ âïîðÿäêóâàííÿ îðåíäè â³ëüíèõ
ïðèì³ùåíü. Åêîíîì³÷íèé åôåêò â³ä îðåí-
äè — íà 18 ìëí ãðí á³ëüøå, í³æ òîð³ê
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Чотири місь і лінічні лі арні незабаром зазнають серйозних ре он-
стр цій. КМДА видала розпорядження про розроб відповідних про-
е тів та визначення ви онавця робіт. До Євро-2012 цих за ладах
модерніз ють спеціалізовані та приймальні відділення. Попри майже
подвійне с орочення фінанс вання через під отов ал зі
до ф тбольно о чемпіонат , лі арні міста все одно перейд ть
на європейсь і стандарти.
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²íâàë³äàì äîïîìîæóòü 
ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ

Ç 1 ëþòîãî ç ìåòîþ åôåêòèâí³øî-
ãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðîìàäÿí ç
ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè
ìåäèêî-ñîö³àëüí³ åêñïåðòí³ êîì³ñ³¿
òà öåíòðè çàéíÿòîñò³ Êèºâà ñï³â-
ïðàöþâàòèìóòü. “Öå ïîòð³áíî äëÿ
ïîâíîö³ííî¿ êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òà-
ö³¿ ³íâàë³ä³â, ³íòåãðàö³¿ òà àäàïòàö³¿
¿õ ó ñóñï³ëüñòâ³”,— çàçíà÷èëà ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà ïîâ³äîìèëà,
ùî âæå ïðîâåäåíî çóñòð³÷ ç êåð³â-
íèöòâîì Öåíòðó ðåàá³ë³òàö³¿ ñï³-
íàëüíèõ õâîðèõ “Â³äðîäæåííÿ-
Àðñ”. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ ïðî ùî-
êâàðòàëüíó ïåðåäà÷ó ñïèñê³â ³íâàë³-
ä³â, ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü ë³êóâàííÿ òà
ðåàá³ë³òàö³þ â öüîìó öåíòð³. Íàãà-
äàºìî, ïðîòÿãîì 2009 ðîêó Öåíòð
ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè íà-
ëàãîäèâ ñï³âïðàöþ ç Ì³ñüêèì
öåíòðîì çàéíÿòîñò³, ãðîìàäñüêèìè
òà áëàãîä³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³í-
âàë³ä³â. Çàãàëîì çàâäÿêè ïîë³ïøåí-
íþ ÿêîñò³ ë³êóâàííÿ òà ä³àãíîñòèêè
òîð³ê ³ñòîòíî çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
îñ³á, âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè, çîêðåìà
³ òÿæêèõ ² òà ²² ãðóï. Âîäíî÷àñ íà
òðåòèíó ïîìåíøàëî âèïàäê³â îñêàð-
æåííÿ ð³øåíü ïåðâèííèõ ÌÑÅÊ òà
çâåðíåíü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ Ñëóæáè
äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì 15-51. “Íå
îñòàííþ ðîëü ó ïîêðàùåíí³ ðîáîòè
Öåíòðó ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåð-
òèçè Êèºâà â³ä³ãðàëà çì³íà ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ-åêñïåðòà”,— ï³äñóìóâà-
ëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà

Ñòîëè÷í³ ë³êàðí³ 
âáåðåæóòü â³ä âèáóõ³â

Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ó Êèºâ³ ïå-
ðåâ³ðÿòü óñ³ ë³êóâàëüí³ çàêëàäè, ÿê³
âèêîðèñòîâóþòü áàëîíè ç êèñíåì
òà ³íøèìè âèáóõîíåáåçïå÷íèìè ðå-
÷îâèíàìè. Òàêå äîðó÷åííÿ íàäàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé íà÷àëüíèêîâ³ ÃÓ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
Ëþäìèë³ Êà÷óðîâ³é, íà÷àëüíèêîâ³
ÃÓ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Â³òàë³þ Ïøåíè÷íîìó òà íà÷àëüíè-
êó ÃÓ ÌÍÑ Óêðà¿íè â Êèºâ³ Â³ê-
òîðó Áîñàêó. Ç îãëÿäó íà ïîä³¿ â
Ëóãàíñüêó ñòîëè÷íà âëàäà âèð³øè-
ëà âæèòè çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó ë³-
êàðíÿõ. Íàãàäàºìî, 18 ñ³÷íÿ ó ïðè-
ì³ùåíí³ Ëóãàíñüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 7
ñòàâñÿ âèáóõ áàëîíó ç êèñíåì. Âíà-
ñë³äîê îáâàëèëèñÿ ïåðåãîðîäêè
ïðèì³ùåííÿ, ùî ïðèçâåëî äî ëþä-
ñüêèõ æåðòâ. “Ïåðåâ³ðêà çàáåçïå-
÷èòü äîòðèìàííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ
ïðàö³ ïåðñîíàëó ë³êàðí³ òà ïàö³ºí-
ò³â. Â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïðàâèë
ïîæåæíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, áàëî-
íè ç êèñíåì, àçîòîì òà ³íøèìè âè-
áóõîíåáåçïå÷íèìè ðå÷îâèíàìè ïî-
âèíí³ áóòè âèíåñåí³ çà ìåæ³ áóä³-
âåëü ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â”,— çà-
çíà÷èëà ïåðøèé çàñòóïíèê ìåðà
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà

Ó âèõ³äí³ ñòîëèöÿ 
ÿðìàðêóâàòèìå

Ñüîãîäí³ òà çàâòðà Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïî-
áóòó ÊÌÄÀ ïðîâåäå ó ñòîëèö³ ÷î-
òèðè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàð-
êè. Íà òîðãîâèùàõ êèÿíàì òà ãîñ-
òÿì ì³ñòà çàïðîïîíóþòü øèðîêèé
àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ.
Òðàäèö³éíî êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó
ïðèäáàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó
ïðîäóêö³þ íà 10—15 % äåøåâøå,
í³æ íà ðèíêàõ. Ñüîãîäí³ òà çàâòðà
íåäîðîãî ñêóïèòèñÿ ìîæíà â Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ðåâóöü-
êîãî. Çàâòðà ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ — íà áóëü-
âàð³ Ïðàö³ (â³ä âóëèö³ Êðàê³âñüêî¿
äî Ïîïóäðåíêà) òà ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó — íà ðîç³ âóëèöü Íàóìîâà
òà Ï³äë³ñíî¿

Îëåêñàíäð ÊÎÇËÎÂÑÜÊÈÉ: “Äî ê³íöÿ
ì³ñÿöÿ ïðèâåäåìî ñòîëèöþ
â ïîâíèé ïîðÿäîê”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïðî ïðîáëåìè ïðèáèðàííÿ ì³ñòà ï³ñëÿ ñí³ãîïàä³â

— ×îìó òàê äîâãî òðèâàþòü ðî-
áîòè ç³ ñïèëþâàííÿ ³ âèâåçåííÿ
ïîëàìàíèõ äåðåâ?

— Ð³÷ ó ò³ì, ùî â ê³íö³ 2009
ðîêó â Êèºâ³ âèðóâàëà ñòèõ³ÿ ³
áóðåëîì, ÿêîãî íå áóëî îñòàíí³
80 ðîê³â. “Êè¿âçåëåíáóä” îäðà-
çó îðãàí³çóâàâ ñïèëþâàííÿ ³ âè-
âåçåííÿ ïîøêîäæåíèõ äåðåâ.
Ì³ñüêà ñòàíö³ÿ çàõèñòó çåëåíèõ
íàñàäæåíü çà öåé ÷àñ îòðèìàëà
300 çàÿâîê, ³ íàø³ ôàõ³âö³ âè¿õà-
ëè íà âñ³ îá’ºêòè, ðîçâ’ÿçàëè
ïðîáëåìè ç³ ñïèëþâàííÿ àâàð³é-
íèõ äåðåâ, ³ òåïåð, ïî ñóò³, çà-
ëèøèëîñÿ ò³ëüêè âèâåçòè ñïè-
ëÿíå. Ìè âæå î÷èñòèëè çóïèí-
êè òðàìâàéíèõ ³ òðîëåéáóñíèõ
ë³í³é, øêîëè, ë³êàðí³, äèòÿ÷³
ñàäêè òîùî. Íèí³ òðèâàº âèâå-
çåííÿ çð³çàíèõ äåðåâ. Òàêîæ ìè
äîïîìàãàºìî ÆÅÊàì çâ³ëüíèòè
¿õíþ òåðèòîð³þ â³ä íàñë³äê³â áó-
ðåâ³þ. Ñï³ëüíî ç áðèãàäàìè
ÌÍÑ àêòèâíî çâ³ëüíÿºìî ì³ñòî

â³ä íàñë³äê³â ñòèõ³¿. Ñïèëÿí³ é
ç³áðàí³ äåðåâà òà ã³ëêè ìè ïåðå-
ðîáëÿºìî íà òèðñó ³ îïàëþºìî

íåþ òåïëèö³, ï³äæèâëþºìî ðîñ-
ëèíè ³ ïðèêðèâàºìî öèì ìàòå-
ð³àëîì êîð³ííÿ äåðåâ âçèìêó.

— Ñê³ëüêè äåðåâ áóëî ïîøêî-
äæåíî íåãîäîþ?

— Ñòàíîì íà 20 ñ³÷íÿ 2010 ðî-
êó ç 3 758 ïîøêîäæåíèõ ñí³ãîëà-
ìîì äåðåâ ³ 7 540 ã³ëîê íàìè áó-
ëî ñïèëÿíî âñ³ àâàð³éí³ äåðåâà
òà ã³ëêè ³ ïðèáðàíî 80 â³äñîòê³â
ëîìó. Äî ê³íöÿ öüîãî ì³ñÿöÿ áó-
äå âèâåçåíî âñþ äåðåâèíó, ³ ì³ñ-
òî áóäå ïðèâåäåíî â ïîâíèé ïî-
ðÿäîê.

— ×è áóäóòü ïîíîâëþâàòèñÿ
âòðàòè â çåëåíîìó ãîñïîäàðñòâ³
ì³ñòà?

— Ìè ùîðîêó íàâåñí³ âèñà-
äæóºìî ïðèáëèçíî 80 000 äå-
ðåâ ó Êèºâ³. Öüîãî ðîêó öÿ
ê³ëüê³ñòü áóäå çá³ëüøåíà ó
çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñí³ãîëàì çàâ-
äàâ âåëèêèõ çáèòê³â çåëåíîìó
ãîñïîäàðñòâó ñòîëèö³. Íà ì³ñö³
âñ³õ âòðà÷åíèõ äåðåâ âèñàäèìî
íîâ³

Розмовляв Сер ій ПЕТРЕНКО,
спеціально для “Хрещати а”

Êîøòè áþäæåòó â³çüìóòü
ï³ä êîíòðîëü
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñòâîðèâ ñïåö³àëüíó ñëóæáó 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàõî-
äè ùîäî çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî-áþäæåòíîãî
êîíòðîëþ. Òàêèì ÷èíîì ñòîëè÷íà âëàäà çìî-
æå ïîñèëèòè êîíòðîëü çà âèòðàòàìè áþäæåò-
íèõ êîøò³â ç ìåòîþ ¿õ ðàö³îíàëüíîãî òà
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ, à òàêîæ ïîïåðå-
äèòè çëîâæèâàííÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áþ-
äæåòó. Çîêðåìà, ñòîëè÷íà âëàäà çîñåðåäèòü
ñâîþ óâàãó íà ñôåð³ áóä³âíèöòâà. Êîíòðîëü
çà âèêîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â ó ö³é
ãàëóç³ çä³éñíþâàòèìå ñïåö³àë³çîâàíà îðãàí³-
çàö³ÿ (ï³äïðèºìñòâî) øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ðå-
ãóëÿðíèõ ïåðåâ³ðîê íå ÷àñò³øå îäíîãî ðàçó
íà ð³ê. Ïðî öå “Õðåùàòèê” ïîâ³äîìèëè â
ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Âèíÿòîê ñòàíîâèòèìóòü ïåðåâ³ðêè, ùî
çä³éñíþâàòèìóòü çà îêðåìèì äîðó÷åííÿì
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Îñ³á, ÿê³ ìàþòü
â³äíîøåííÿ äî âèêîíàííÿ ðîá³ò íà áóä³â-
íèöòâ³, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ïåðåâ³ðêè ïîâ³äîì-

ëÿòèìóòü ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ íå ï³çí³øå, í³æ
çà äåñÿòü ðîáî÷èõ äí³â. Óìîâó ïðî ïðàâî ïå-
ðåâ³ðêè ñïåö³àë³çîâàíîþ îðãàí³çàö³ºþ îáî-
â’ÿçêîâî âêëþ÷àòèìóòü äî âñ³õ äîãîâîð³â ï³ä-
ðÿäó íà áóä³âíèöòâî.

Ö³ çàõîäè ïðîâîäèòèìóòüñÿ ç ìåòîþ âñòà-
íîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ îáñÿã³â ôàêòè÷íî âè-
êîíàíèõ ðîá³ò òà äîêóìåíò³â, ïîäàíèõ äî
îïëàòè. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ôàêòó íåö³ëüîâîãî
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â îäåðæóâà÷
ïîâèíåí áóäå ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â
ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ âèìîãè ïî-
âåðíóòè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ñóìó, ùî áóëà
âèêîðèñòàíà íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

Êåð³âíèêè ïîòóæíèõ áóä³âåëüíèõ êîìïà-
í³é ñòîëèö³ ï³äòðèìóþòü ð³øåííÿ ì³ñüêî¿
âëàäè ùîäî ïîñèëåííÿ çàõîä³â ó ñôåð³ ô³-
íàíñîâî-áþäæåòíîãî êîíòðîëþ. ßê ðîçïî-
â³â ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïðàâë³ííÿ
ÂÀÒ “Êè¿âìåòðîáóä” Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî,
êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ
êîøò³â ìàº áóòè îáîâ’ÿçêîâèì, ³ íå ò³ëüêè
â áóä³âåëüí³é ãàëóç³. “Àëå ö³ ïåðåâ³ðêè ìà-
þòü áóòè îá’ºêòèâíèìè, ïðîçîðèìè,” — ïå-
ðåêîíàíèé â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, â äîâîë³
ñêðóòíèé ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ÷àñ öå äî-
ïîìîæå äáàòè ïðî ðîçâèòîê áóä³âåëüíî¿ ãà-
ëóç³ ñòîëèö³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Незабаром спеціально створена
спеціалізована ор анізація онтро-
люватиме ви ористання бюджет-
них оштів. Відповідне розпоря-
дження підписав мер Києва Лео-
нід Черновець ий. Зо рема фахів-
ці перевірятим ть фінанс вання
б дівельній ал зі. Передбачаєть-
ся, що ре лярні перевір и здій-
снюватим ть один раз на рі . Ви-
нято становитим ть лише ті з
них, я і відб ватим ться за о ре-
мим дор ченням Київсь о о місь-
о о олови. У разі виявлення
фа т нецільово о ви ористання
бюджетних оштів їх мають повер-
н ти до с арбниці протя ом деся-
ти робочих днів після надходжен-
ня відповідної вимо и.
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Відтепер б дівельни и звіт ватим ть про ожн опій
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Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä
Ó ì³ñò³ òîðãóþòü ðèáîþ ïîïîëàì ³ç êðèãîþ

Çèìîâ³ ìîðîçè âäàðèëè íå ëè-
øå ïî òðîòóàðàõ òà äîðîãàõ,
êðèãîþ çàêóâàëî ³ çàìîðîæåíó
ðèáó. Êóïóþ÷è ä³ºòè÷íèé ïðî-
äóêò, êèÿíè îòðèìóþòü ³ ÷èìà-
ëî ëüîäó. Íåïðèºìíèé áîíóñ
äíÿìè îòðèìàâ ³ ìåøêàíåöü
Òðîºùèíè Àíäð³é Áåëü÷åâ.

“Äðóæèíà êóïèëà ó “Ñ³ëüïî”
ô³ëå õåêà. Ìè çàâæäè áåðåìî ó
òîìó ìàãàçèí³, áî òàì ó ðèá³ íå-
ìàº ñò³ëüêè ëüîäó, ÿê ó âóëè÷-
íèõ òîðãîâö³â íà ëîòêàõ. Òà öüî-
ãî ðàçó íàñ ÷åêàëà íå íàäòî ïðè-
ºìíà íåñïîä³âàíêà”, — ðîçïîâ³â
Àíäð³é. Çà éîãî ñëîâàìè, ì³æ
øìàòêàìè ô³ëå áóâ ñóö³ëüíèé
ë³ä. Êîëè âñå öå ðîçòàíóëî, ç

800 ãðàìîâî¿ ïîêóïêè çàëèøè-
ëîñÿ 300 ãðàì³â ñàìî¿ ðèáè. “Òà
é òî öå áóëà ÿêàñü òðóõà, íàïåâ-
íî, ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ ïåðåçàìî-
ðîæåíü. Òîæ ìè ïðîñòî âèêè-
íóëè ¿¿”, — ðîçïîâ³â ñêðèâäæå-
íèé ïîêóïåöü.

Ó ìåðåæ³ “Ñ³ëüïî” çäèâóâàëè-
ñÿ ñêàðç³. Êàæóòü, ùî ïîñò³éíî
ñòåæàòü çà ÿê³ñòþ ïðîäóêö³¿ íà
ïðèëàâêàõ, ³ òå, ùî ïîêóïåöü º
¿õí³ì ïîñò³éíèì êë³ºíòîì, ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî òîâàð ó íèõ õî-
ðîøèé. Çàïåâíÿþòü, ùî òàêèõ
êàçóñ³â íå òðàïëÿëîñÿ. Ïðåä-
ñòàâíèê ìàãàçèíó ïîîá³öÿâ ïå-
ðåâ³ðèòè ³íôîðìàö³þ òà íàäàòè
“Õðåùàòèêó” êîìåíòàð. Íà ìî-

ìåíò çäà÷³ íîìåðà â³äïîâ³ä³ íå
îòðèìàëè.

Òèì ÷àñîì ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â
êàæóòü, ùî ïðèêðèé ³íöèäåíò
Àíäð³ÿ Áåëü÷åâà º ö³ëêîì éìî-
â³ðíèì, îñê³ëüêè íà êè¿âñüêîìó
ðèáíîìó ðèíêó “ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä” íàñòàâ óæå äàâíî.

“Ïðîòÿãîì 2009 ðîêó íàø³
ôàõ³âö³ ïåðåâ³ðèëè 145 ñóá’ºê-
ò³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðåàë³çàö³ºþ
ìîðåïðîäóêò³â òà ðèáè â Êèºâ³.
Ïîðóøåííÿ âèÿâèëè ó 119 ï³ä-
ïðèºìñòâ. Òîáòî, ó 82,1 â³äñîò-
êà ïåðåâ³ðåíèõ”, — íàâ³â äàí³
íà÷àëüíèê ÃÓ Ñåðã³é Êèÿíè-
÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ãîëîâ-
í³ ïîðóøåííÿ — íå çâ³ëüíåíà
â³ä ëüîäó çàìîðîæåíà ðèáà, íå-
äîñòîâ³ðí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü
ìàðêóâàííÿ òà ñóïðîâ³äíèõ äî-
êóìåíò³â, ïîðóøåííÿ óìîâ òà
òåðì³í³â çáåð³ãàííÿ. Óïðàâë³í-
íÿ ïðèïèíèëî ïðîäàæ 12.7 ³ç
14.5 òîíí ïåðåâ³ðåíî¿ ðèáè.

×èíîâíèê êàæå, ùî “ë³ä íà
äîäà÷ó” — äîâîë³ ÷àñòå ïîðó-
øåííÿ ðèáîòîðãîâö³â. “Öèì
çëîâæèâàþòü 70—80 â³äñîòê³â
ñóá’ºêò³â òîðã³âë³, ïðè÷îìó ³ âå-
ëèê³ ìåðåæ³ òåæ”, — ðîçïîâ³â
ïàí Êèÿíè÷åíêî. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ìàñà ëüîäÿíî¿ ãëàçóð³,
çã³äíî ç äåðæàâíèìè ñòàíäàðòà-
ìè, íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè

2—4 % â³ä çàãàëüíî¿ ìàñè ïðî-
äóêòó.

“Âèÿâèòè, ÷îãî â ïðîäóêò³
á³ëüøå, ëüîäó ÷è ñàìî¿ ðèáè,
ìîæíà ³íòó¿òèâíî, ïðîñòî âçÿâ-
øè äî ðóê. Ô³ëå íå òàêå âæå é
âàæêå. ßêùî ëüîäó äî 10 â³äñîò-
ê³â, öå ìîæíà é íå â³ä÷óòè, à
ÿêùî éîãî ïîëîâèíà â³ä âàãè —
öå âàæêî íå ïîì³òèòè”, — êàæå
Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî.

Ðèáà — öå ïðîäóêò, ÿêèé íå
ï³äëÿãàº ïîâåðíåííþ. Òîæ â
óïðàâë³íí³ ëèøå âèñëîâëþþòü
æàëü, ùî íàøå çàêîíîäàâñòâî
íå çàáåçïå÷óº íàëåæíîãî êîí-
òðîëþ çà éîãî ÿê³ñòþ. Ïðîòÿ-

ãîì ìèíóëîãî ðîêó äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ íàä³éøëî 36
ñêàðã íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ëüîäó
â çàìîðîæåí³é ðèá³. Ïðîòå
ñêðèâäæåíèì ïîêóïöÿì çàëè-
øàºòüñÿ ëèøå ïîñï³â÷óâàòè. Äî
ñëîâà, ë³ä — íå íàéá³ëüøå ëè-
õî. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê ³íñïåêòî-
ðè çíàõîäèëè ç³ïñîâàíó, ïåðå-
òðèìàíó ðèáó, ç ïîãàíèì çàïà-
õîì òà íàâ³òü ç ëè÷èíêàìè ïà-
ðàçèò³â.

Àáè íå îïèíèòèñÿ ñåðåä á³äî-
ëàõ, êîòðèì íå âäàëîñÿ íîðìàëü-
íî¿ ðèáêè ç’¿ñòè, ôàõ³âö³ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ðàäÿòü ðåòåëü-
í³øå äèâèòèñÿ, ùî êóïóºìî

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Я риба об лід, б’ються ияни з проблемою нея існо о
дієтично о прод т на столичних рин ах та ма ази-
нах. У 70—80 % тор овельних точо , зо рема с пер-
мар еті "Сільпо", п ючи риб , можна отримати лід
" подар но ". Я що за правилами льодова ір а має
становити 2—4 % від ва и замороженої риби, то и-
янам її вточ ють " рижаних ш б ах", що важать біль-
ше, ніж сама риба. Та ий товар повертати не можна.
Тож фахівці радять дивитися, за що платимо. Замерз-
ла вода — не найбільше лихо, товар б ває зіпсованим
та з паразитами.

Не беріть лам ої риби
1) К п ючи риб воло о о заморож вання, стежте, щоб лід, що по-
риває риб , на ад вав лаз р. Уш одження свідчать про повторне за-
морож вання.
2) Риба с хо о та воло о о заморож вання має б ти твердою на до-

ти , без б дь-я их озна м’я ої онсистенції.
3) Обов’яз ово з’яс йте термін придатності. Я що немає на ети ет-

ці, вима айте с провідний до мент. Заморожен риб (залежно від ви-
д ) можна збері ати від 6 до 12 місяців, не більше.
4) Не варто п вати риб з білими плямами або ділян ами, що змі-

нили олір. Це може свідчити про зіпсований прод т. По р чене, де-
формоване філе свідчить про те, що йо о неодноразово перезаморо-
ж вали.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Òàðàñ ØÏ²ÊÓËßÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Проблема створення нових по-
жежних депо є однією з найа т -
альніших для столиці У раїни. До
найважливішої спортивної події,
я а відб деться 2012 ро в Ки-
єві, залишилося не та і ба ато
час . Одним з основних питань
під час проведення зма ань ста-
не протипожежна безпе а иян
та остей міста, і місь е ерів-
ництво приділяє цьом особлив
ва .

Íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ, îðãàí³çîâà-
íèõ ñòîëè÷íèì Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
Ì³í³ñòåðñòâà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Óêðà¿íè, áóëî ïîãîäæåíî áóä³âíèöòâî ñå-
ìè íîâèõ ïîæåæíèõ äåïî ó ñòîëèö³. Çîê-
ðåìà ìåøêàíö³ ì³ñòà ï³äòðèìàëè ³í³ö³-
àòèâó ðÿòóâàëüíèê³â ñïîðóäèòè ïîæåæí³
äåïî â ÷îòèðüîõ ðàéîíàõ Êèºâà: ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó — íà âóë. Îëåâñüê³é, ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ðàä÷åíêà, ó Äàð-
íèöüêîìó — íà âóë. Ñîëîì³¿ Êðóøåëü-
íèöüêî¿ òà â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë.
Þð³ÿ Êîíäðàòþêà.

— Çã³äíî ç ðîçðàõóíêàìè “Êè¿âïðîåê-
òó” òà âèìîãàìè áóä³âåëüíèõ íîðì ³ ïðà-
âèë, ñîö³àëüíî ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü çà-
õèñòó â³ä ïîæåæ ïîâèíåí çàáåçïå÷óâàòèñü
55 ïîæåæíèìè äåïî, ñüîãîäí³ æ ì³ñòî ìàº
ëèøå 22, — çàóâàæèâ íà÷àëüíèê ñåêòîðà
ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 ÃÓ ÌÍÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ Â³òàë³é Êàðàñîâñüêèé.

Çà òàêî¿ ñèòóàö³¿ ÷àñ ïðèáóòòÿ ñòîëè÷-
íèõ ðÿòóâàëüíèê³â äî ì³ñöÿ âèêëèêó ìî-
æå ïåðåâèùóâàòè íîðìàòèâí³ 6 õâèëèí ó
2—3 ðàçè. Òîìó â ìåæàõ Äåðæàâíî¿ ö³-
ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè é ïðîâåäåí-
íÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³î-
íàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó òà â³äïîâ³äíî¿ ãà-
ëóçåâî¿ ïðîãðàìè ùîäî ï³äãîòîâêè ï³ä-
ðîçä³ë³â ÌÍÑ äî ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíà-
òó íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³ ïîêëàäàºòüñÿ çàâäàííÿ ïîáó-

äóâàòè äî 2012 ðîêó ñ³ì ïîæåæíèõ äåïî
ó ñòîëèö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Â³òàë³ÿ Êàðàñîâñüêî-
ãî, ÃÓ ÌÍÑ ó Êèºâ³ ñï³ëüíî ç ïðîåêò-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè âæå âèãîòîâëåíî òà
ïîãîäæåíî ïðîåêòè â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ï³ä ìàéáóòí³ ïîæåæí³ äåïî,
âèêîíàíî ïðîåêòíî-äîñë³äí³ ðîáîòè òà
âèãîòîâëåíî ì³ñòîáóä³âí³ îá´ðóíòóâàííÿ
ðîçì³ùåííÿ äåïî â çàçíà÷åíèõ ðàéîíàõ.

Íàðàç³ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêóìåí-
òàö³ÿ ïåðåáóâàº íà äåðæåêñïåðòèç³, ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêî¿ ïëàíóºòüñÿ ðîçïî÷à-
òè áóä³âíèöòâî ïîæåæíèõ äåïî.

ßê ðîçïîâ³ëà êîðåñïîíäåíòó “Õðåùà-
òèêà” êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè ïîæåæíî-
ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè ì³ñòà Êèºâà Íàòàë³ÿ
Áèñòðà, íà ïîáóäîâó îäíîãî äåïî íåîá-
õ³äíî áëèçüêî ñîðîêà ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
“Ìè ñïîä³âàºìîñü, ùî ì³ñòî çíàéäå ö³

êîøòè. Îñîáëèâî âîíè ïîòð³áí³ äëÿ äå-
ïî íà Ë³âîìó áåðåç³ ñòîëèö³, òèì ïà÷å,
ùî ñàìå çâ³äòè çäåá³ëüøîãî é ïðèáóâà-
òèìóòü óáîë³âàëüíèêè íà ªâðî-2012.
Çíàéòè ï³äðÿäíèêà äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò
áóäå íåñêëàäíî — âïåâíåíà, ùî í³õòî íå
çàõî÷å ëèøèòèñÿ îñòîðîíü òàêîãî âåëè-
êîãî ôóòáîëüíîãî ôåñòèâàëþ, ÿê ôîðóì
íàéêðàùèõ çá³ðíèõ Ñòàðîãî Ñâ³òó”, —
ðåçþìóâàëà Íàòàë³ÿ Áèñòðà

Ïîæåæíèêè ïðè¿äóòü â÷àñíî
Äî ïî÷àòêó ªâðî-2012 ó Êèºâ³ çàïëàíîâàíî â³äêðèòè îäðàçó ñ³ì íîâèõ äåïî

З ідно з розрах н ами, столиця потреб є 55 пожежних депо. Наразі їх місті лише 22
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про надання комунальному підприємству "Київпастранс"
земельної ділянки для будівництва станції 

"вул. Григоровича!Барського" з комплексами
громадського призначення в складі реконструкції

трамвайної лінії від станції "Гната Юри" 
до вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 288/1344 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 92,123,124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо місця
розташування та визначення параметрів об'єкта містобуду�
вання — будівництва станції "вул. Григоровича�Барського"
з комплексами громадського призначення в складі рекон�
струкції трамвайної лінії від станції "Гната Юри" до вул. Си�
миренка у Святошинському районі м. Києва.

2. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста", затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку парків (таблиця 2) земельну ділянку
площею 0,85 га (існуючий парк на перетині вул. Григорови�
ча�Барського та вул. Симиренка).

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству "Київпастранс"
для будівництва станції "вул. Григоровича�Барського" з ком�
плексами громадського призначення в складі реконструкції
трамвайної лінії від станції "Гната Юри" до вул. Симиренка
у Святошинському районі м. Києва.

4. Надати комунальному підприємству "Київпастранс",
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у постійне ко�
ристування земельну ділянку загальною площею 7,30 га для
будівництва станції "вул. Григоровича�Барського" з ком�
плексами громадського призначення в складі реконструкції
трамвайної лінії від станції "Гната Юри" до вул. Симиренка
у Святошинському районі м. Києва, у тому числі:

— площею 5,00 га — за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування;

— площею 1,18 га — за рахунок земель, відведених від�
повідно до рішення виконавчого комітету Київської міської
ради депутатів трудящих від 28.02.83 № 348 "Про дозвіл
трамвайно�тролейбусному управлінню виконкому міськра�
ди на будівництво трамвайної лінії Південно�Борщагівський
житловий масив";

— площею 1,12 га — за рахунок частини земель, відведе�
них відповідно до рішення виконавчого комітету Київської місь�
кої ради від 09.06.86 № 532 "Про відведення земельної ділян�
ки Київвантажавтотрансу для будівництва пункту періодично�
го обстеження балонів для стиснутого природного газу по вул.
Григоровича�Барського в Ленінградському районі м. Києва".

5. Комунальному підприємству "Київпастранс":
5.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 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 користування земельною ділянкою.

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 пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції та будівництва відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Ки�
єва на 2009 рік".

5.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 23.02.2009 № 09�1677, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 17.02.2009 № 149,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 18.02.2009 № 05�08/813, Головного управління охо�
рони культурної спадщини від 02.12.2009 № 8283, Голов�
ного управління земельних ресурсів від 23.02.2009 № 4279.

5.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній викорис�
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівно�
го законодавства.

5.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
15.12.2008 № 97) та інші питання майнових відносин вирі�
шувати в установленому порядку.

6. 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.

7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради народних депутатів
від 28.02.83 № 348 "Про дозвіл трамвайно�тролейбусному
управлінню виконкому міськради на будівництво трамвай�
ної лінії на Південно�Борщагівський масив".

8. 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 надання комунальному підприємству "Київпастранс"
земельної ділянки для будівництва станції "вул. Генерала

Потапова" з комплексами громадського призначення 
в складі реконструкції трамвайної лінії від станції "Гната

Юри" до вул. Симиренка у Святошинському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 287/1343 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 92, 123, 124, Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо місця
розташування та визначення параметрів об'єкта містобуду�
вання — будівництва станції "вул. Генерала Потапова" з ком�
плексами громадського призначення в складі реконструкції
трамвайної лінії від станції "Гната Юри" до вул. Симиренка
у Святошинському районі м. Києва.

2. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста", затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку парків (таблиця 2) земельну ділянку
площею 0,17 га (парк ім. Потапова).

3. Припинити Київському комунальному об'єднанню зе�
леного будівництва та експлуатації зелених насаджень міс�
та "КИЇВЗЕЛЕНБУД" право користування земельною ділян�
кою площею 0,12 га, відведеною відповідно до рішення ко�
мітету Київської міської ради депутатів трудящих від 15.10.68
№ 1757 "Про відведення земельної ділянки Управлінню під�
приємств зеленого господарства міськвиконкому під будів�
ництво парку" (лист�згода Київського комунального об'єд�
нання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста "КИЇВЗЕЛЕНБУД" від 02.03.2009 № 148�632),
та перевести її до міських земель, не наданих у власність
чи користування.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству "Київпастранс"
для будівництва станції "вул. Генерала Потапова" з ком�
плексами громадського призначення в складі реконструкції
трамвайної лінії від станції "Гната Юри" до вул. Симиренка
у Святошинському районі м. Києва.

5. Надати комунальному підприємству "Київпастранс",
за умови виконання пункту 6 цього рішення, у постійне ко�
ристування земельну ділянку загальною площею 1,08 га (у
тому числі площею 0,96 га в межах червоних ліній) для бу�
дівництва станції "вул. Генерала Потапова" з комплексами
громадського призначення в складі реконструкції трамвай�
ної лінії від станції "Гната Юри" до вул. Симиренка у Свято�
шинському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

6. Комунальному підприємству "Київпастранс":
6.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

6.2. 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.

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

6.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень від
15.12.2008 № 100) та інші питання майнових відносин ви�
рішувати в установленому порядку.

6.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати у встановлено�
му порядку, визначеному правилами забудови м. Києва.

6.6. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції та будівництва відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Ки�
єва на 2009 рік".

6.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 11.02.2009 № 09�1290, головного державного
санітарного лікаря м. Києва від 17.02.2009 № 153, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища від
13.02.2009 № 05�08/624, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 02.12.2008 № 8279, Головного управ�
ління земельних ресурсів від 23.02.2009 № 05�4276.

6.8. Земельну ділянку в межах червоних ліній викорис�
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівно�
го законодавства.

7. 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.

8. 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 Тюпишеву Миколі
Серафимовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Курортній, 13!б
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 297/1353 від 2 квітня 2009 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 Тюпишеву Миколі Серафимо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Курортній, 13�
б в Оболонському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Тюпишеву Миколі Серафимо�
вичу, за умови виконання пункту 3 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. Курортній, 13�б в Оболонському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянину Тюпишеву Миколі Серафимовичу:
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. 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.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт попереднього обстеження зелених наса�
джень від 10.10.2008 № 147) вирішувати у встановленому
порядку.

Про питання користування землею 
ВАТ "Завод "Ленінська кузня"

Рішення Київської міської ради № 141/1197 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України, пункту 28 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України —
місто�герой Київ", враховуючи звернення ВАТ "Завод "Ленінська кузня" від 24.03.09 № 1/57, протокол за�
сідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 31.03.09
№ 7/31, та з метою збереження робочих місць і підтримки вітчизняного товаровиробника Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати пільги щодо плати за землю на період з
01.04.09 до 01.04.13 відкритому акціонерному товариству
"Завод "Ленінська кузня" в частині коштів, що зараховую�
ться до бюджету м. Києва, зменшивши суму земельного
податку на 99 відсотків.

2. Доповнити пункт 3 переліку підприємств та організа�
цій, яким надаються пільги по сплаті земельного податку,
на 2009 рік додатка 14 до рішення Київради від 06.03.09
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік" новим
підпунктом:

"Відкрите акціонерне товариство "Завод "Ленінська кузня".
3. Взяти до відома, що відповідно до частини п'ятої статті

12 Закону України "Про плату за землю" підприємства, що ко�
ристуються пільгами щодо земельного податку, мають у під�
порядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у
тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі
будівлі або їх частини, податок за земельні ділянки, зайняті
цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх

частинами), переданими в тимчасове користування, сплачу�
ють у встановлених розмірах на загальних підставах.

4. Відкритому акціонерному товариству "Завод "Ленінська
кузня" 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 внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки від 23.08.06 № 91�6�00580.

5. Рішення Київської міської ради від 11.12.2008 № 769/769
"Про внесення змін до рішення Київради від 12.07.07
№ 1153/1814 "Про заходи, спрямовані на забезпечення бу�
дівництва Подільського мостового переходу через річку Дніп�
ро в місті Києві" визнати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 
Куцю Євгенію Анатолійовичу у приватну власність

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

у пров. Милославському, 34 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 234/1290 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, пункту "а" статті 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Куцю Євгенію Анатолійовичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських буді�
вель і споруд у пров. Милославському, 34 у Деснянському
районі м. Києва.

2. Передати громадянину Куцю Євгенію Анатолійовичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських буді�
вель і споруд у пров. Милославському, 34 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянину Куцю Євгенію Анатолійовичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. 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.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 26.11.2007 № 19�13692, Київської
міської санепідемстанції" від 21.11.2007 № 9627, Держав�

ного управління охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 15.11.2007 № 05�08/8773 та Голов�
ного управління земельних ресурсів від 28.12.2007 № 05�
2545.

3.4. 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.

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

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 20.11.2007 № 19�13425, Київської міської санепід�
станції від 18.12.2007 № 40523, дочірнього підприємства "Ін�
ститут генерального плану міста Києва" від 10.08.2007
№ 2478,— управління охорони навколишнього природного
середовища від 26.12.2007 № 071/04�4�22/7476, Головного
управління охорони культурної спадщини від 06.08.2007
№ 5802, Українського державного науково�дослідного інсти�
туту проектування міст "Діпромісто" від 19.06.2007 № Б�1002,
Державної служби з питань національної культурної спадщи�
ни від 24.04.2008 № 22�968/35, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 18.06.2008 № 05�3239.

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

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 товариству з обмеженою відповідальністю
"КИР!Х" земельної ділянки для будівництва, експлуатації

та обслуговування центру сімейного дозвілля 
на вул. Плещеєва, 10 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 264/1320 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"КИР�Х" для будівництва, експлуатації та обслуговування
центру сімейного дозвілля на вул. Плещеєва, 10 у Голосіїв�
ському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"КИР�Х", за умови виконання пункту 3 цього рішення, у дов�
гострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею
0,48 га для будівництва, експлуатації та обслуговування цен�
тру сімейного дозвілля на вул. Плещеєва, 10 у Голосіївсько�
му районі м. Києва у зв'язку з переходом права власності
на майно (договори купівлі�продажу від 23.07.2004, від
23.03.2004, акти приймання�передачі від 27.07.2004, від
29.03.2004), в тому числі:

— площею 0,13 га — за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 30.01.62 № 136 "Про
додатковий відвод земельної ділянки організації п/с № 1
під будівництво механічного і інструментального цехів";

— площею 0,24 га — за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 20.04.70 № 707 "Про
відвод земельної ділянки управлінню побутового обслуго�
вування під будівництво комбінату побутового обслугову�
вання населення";

— площею 0,11 га — за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "КИР�Х":
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 (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.

3.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 23.06.2008 № 216) та інші пи�

тання майнових відносин вирішувати в установленому по�
рядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 06.07.2007 № 19�6686, від 23.09.2008
№ 09�12088, Київської міської санепідстанції від 05.10.2007
№ 8275, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 14.06.2007 № 05�
08/3429, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 26.06,2007 № 4823, дочірнього підприємства "Інсти�
тут генерального плану міста Києва" від 05.06.2007 № 1765
та Головного управління земельних ресурсів від 25.09.2008
№ 05�3662.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

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

3.7. Передбачити проектом будівництва місця постійно�
го зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок)
із кількістю машиномісць відповідно до державних будівель�
них норм.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 20.04.70 № 707 "Про відвод земельної ділянки управлін�
ню побутового обслуговування під будівництво комбінату
побутового обслуговування населення".

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 громадянину Кушнірову 
Володимиру Володимировичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у 2!му пров. Радистів, 6
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 299/1355 від 2 квітня 2009 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 та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Радистів, 6 (с. Биківня) у Деснянсько�
му 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 громадянину Кушнірову Володимиру Воло�
димировичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у 2�му пров. Ра�
дистів, 6 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Кушнірову Володимиру Воло�
димировичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у 2�му пров. Радистів, 6 у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянину Кушнірову Володимиру Володимирови�
чу:

5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

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�11250 та від 28.10.2008
№ 09�13414, Київської міської санепідстанції від 17.09.2008
№ 8155, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3531, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 17.09.2008 № 6468.

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 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

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 товариству з обмеженою відповідальністю
"ХОЛДІНГ!СІТІ" земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування офісно!готельного

комплексу з вбудовано!прибудованими приміщеннями
соціального і торгово!розважального призначення 

та паркінгом на вул. Червоноткацькій, 42 у Деснянському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 312/1368 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування внесення змін
до містобудівної документації щодо розміщення та визна�
чення параметрів окремого об'єкта містобудування — будів�
ництва, експлуатації та обслуговування офісно�готельного
комплексу "з вбудовано�прибудованими приміщеннями со�
ціального і торгово�розважального призначення та паркін�
гом на вул. Червоноткацькій, 42 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, перевести за функціональним призначенням до те�
риторії громадських будівель та споруд.

3. Затвердити проект землеустрою земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальність "ХОЛДІНГ�СІТІ" для
будівництва, експлуатації та обслуговування офісно�готель�
ного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщення�
ми соціального і торгово�розважального призначення та
паркінгом на вул. Червоноткацькій, 42 у Деснянському райо�
ні м. Києва.

4. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"ХОЛДІНГ�СІТІ", за умови виконання пункту 5 цього рішен�
ня, у довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку
загальною площею 0,85 га для будівництва, експлуатації
та обслуговування офісно�готельного комплексу з вбудо�
вано�прибудованими приміщеннями соціального і торго�
во�розважального призначення та паркінгом на вул. Чер�
воноткацькій, 42 у Деснянському районі м. Києва, в тому
числі:

— площею 0,74 га — за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 16.10.47 № 2824 "Про
відвод Дарницькому Шовкокомбінату земельних дільниць в
Дарницькому районі, під відбудову гаражу, пождепо та шко�
ли Ф З Н.";

— площею 0,11 га — за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 29.08.67 № 1453 "Про
дозвіл на будівництво лабораторного корпусу для українсько�
го науково дослідного інституту по переробці штучного і
синтетичного волокна" та від 18.08.64 № 1176 "Про відвод
Науково�дослідному інституту по переробці штучних і син�
тетичних волокон "УкрНДІПВ" Державного комітету по лег�
кій промисловості при держплані СРСР земельної ділянки
під розміщення лабораторії інституту", у зв'язку з перехо�
дом права власності на будівлі та споруди (рішення Старо�
київського районного суду м. Києва від 24.10.2000, договір
купівлі�продажу від 15.03.2007, акт приймання�передачі від
16.03.2007).

5. Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОЛДІНГ�
СІТІ":

5.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 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 користування земельною ділянкою.

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 пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

5.5. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 28.02.2008 № 19�2580, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 27.02.2009
№ 071/04�4�22/756, дочірнього підприємства "Інститут ге�
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нерального плану міста Києва" від 13.12.2007 № 3992 та від
10.12.2008 № 1969, Київської міської санепідстанції від
22.12.2008 № 10402, Головного управління земельних ре�
сурсів від 13.03.2009 № 05�4347.

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

6. 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.

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 
Маруничу Олександру Васильовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у 2!му пров. Радистів, 8 у Деснянському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 300/1356 від 2 квітня 2009 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 та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Радистів, 8 (с. Биківня) у Деснянсько�
му 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 громадянину Маруничу Олександру Васи�
льовичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у 2�му пров. Радис�
тів, 8 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Маруничу Олександру Васильо�
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 у 2�му пров. Радистів, 8 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Маруничу Олександру Васильовичу:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

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�11269 та від 28.10.2008
№ 09�13407, Київської міської санепідстанцІЇ від 17.09.2008
№ 8160, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3534.

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 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

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 
Могилі Ніні Петрівні у приватну власність 

земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд у 3!му пров. Радистів, 2
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 305/1361 від 2 квітня 2009 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 та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у 3�му пров. Радистів, 2 (с. Биківня) у Деснянському
районі м. Києва.

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

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Могилі Ніні Петрівні для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 3�му пров. Радистів, 2 у Деснянському
районі м. Києва.

4. Передати громадянці Могилі Ніні Петрівні, за умови ви�
конання пункту 5 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд
у 3�му пров. Радистів, 2 у Деснянському районі м. Києва за
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користу�
вання.

5. Громадянці Могилі Ніні Петрівні:
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 управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 08.09.2008 № 19�11263 та від 28.10.2008 № 09�
13422, Київської міської санепідстанції від 18.09.2008 № 8205,
Державного управління охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�08/3530.

5.4. 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.

5.5. 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 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

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 внесення змін 
до пункту 66 рішення Київської міської ради 

від 24.06.2004 № 339/1549 "Про надання 
і вилучення земельних ділянок та припинення права

користування землею"
Рішення Київської міської ради № 216/1272 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши звернення Релігійної громади УПЦ Парафії Церкви Різдва Пресвятої Богородиці Звіринець�
ких печер у Печерському районі м. Києва та відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділян�
кою", статті 31 Закону України "Про оренду землі", статті 22 Закону України "Про столицю України — міс�
то�герой Київ", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельного кодексу України Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 66 рішення Київської міської
ради "Про надання і вилучення земельних ділянок та при�
пинення права користування землею", а саме: слова та циф�
ри "довгострокову оренду на 25 років" замінити словами
"постійне користування".

2. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної
ділянки від 05.11.2004 № 82�6�00244, укладений між Релі�
гійною громадою УПЦ Парафії Церкви Різдва Пресвятої Бо�
городиці Звіринецьких печер у Печерському районі м. Києва.

3. Релігійній громаді УПЦ Парафії Церкви Різдва Пресвя�
тої Богородиці Звіринецьких печер у Печерському районі 

м. Києва у місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) із кло�
потанням щодо організації робіт по оформленню права по�
стійного користування земельною ділянкою.

4. 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 
громадянці Вітель Любові Трохимівні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Лермонтова, 201 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 298/1354 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків і споруд на
вул. Лермонтова та перспективних вулицях — 4�му пров.
Лермонтова, 5�му пров. Лермонтова, 6�му пров. Лермон�
това (с. Бортничі) в Дарницькому районі м. Києва та внес�
ти зміни до Генерального плану міста Києва, затверджено�
го рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме:
перевести територію в межах, визначених зазначеним міс�
тобудівним обґрунтуванням, до садибної житлової забудо�
ви.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Вітель Любові Трохимівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 201 у Дарниць�
кому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Вітель Любові Трохимівні, за умо�
ви виконання пункту 4 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Лермонтова, 201 у Дарницькому районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

4. Громадянці Вітель Любові Трохимівні:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статей 60, 61, 91 Земельного кодексу
України та статей 88, 89 Водного кодексу України.

4.2. Одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
управлінні держархбудконтролю та виконувати умови забудо�
ви земельних ділянок згідно з АПЗ Головного управління міс�
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища.

4.3. 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.

4.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах дочірнього під�
приємства "Інститут генерального плану міста Києва" від
18.10.2006 № 2384, Головного управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища від 21.01.2008
№ 09�622 та від 27.07.2007 № 19�7554, Київської міської сан�
епідстанції від 26.10.2006 № 6467, управління охорони нав�
колишнього природного середовища від 06.02.2008
№ 071/04�4�22/797 та від 26.10.2006 № 071/04�4�19/3699.

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

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

та відміну пункту 21 рішення Київської міської ради 
від 29.04.2004 № 237/1447 

"Про надання і вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею"

Рішення Київської міської ради № 220/1276 від 2 квітня 2009 року

З метою впорядкування земельних відносин у м. Києві, зважаючи на численні скарги громадян та до�
ручення Київського міського голови від 07.02.2009 № 33606/04, керуючись статтею 416 Цивільного ко�
дексу України, статтею 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статтею 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188
Господарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у поновленні договору оренди земельної
ділянки площею 0,55 га (ділянки № 21, № 22) у 9�му мік�
рорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому райо�
ні м. Києва від 17.11.2004 № 63�6�00180, укладеного між
Київською міською радою та Дарницькою районною у міс�
ті Києві радою на підставі пункту 21 рішення Київської
міської ради від 29.04.2004 № 237/1447 "Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права ко�
ристування землею".

2. Відмінити пункт 21 рішення Київської міської ради
від 29.04.2004 № 237/1447 "Про надання і вилучення зе�

мельних ділянок та припинення права користування зем�
лею".

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) проінформувати Дарницьку районну у місті Києві раду
про прийняття цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Â³ä Åðîñà äî Òàíàòîñà
²íòåðíåò. Æèòè ÷è íå æèòè...

Ó ñåðïí³ 1997 ðîêó ñïèñîê âè-
ä³â çàëåæíîñò³ ëþäèíè ïîïîâ-
íèâñÿ: ïàòîëîã³÷íå âèêîðèñòàí-
íÿ ²íòåðíåòó ñòàëî ïîçíà÷åííÿì
îô³ö³éíî âèçíàíîãî ïñèõ³÷íîãî
ðîçëàäó. Ïðîòå áàãàòî ïñèõîòå-
ðàïåâò³â êàæóòü, ùî ³íòåðíåò-
çàëåæí³ñòü º íå ñàìîñò³éíèì çà-
õâîðþâàííÿì, à îçíàêîþ íå-
ñïðîìîæíîñò³ ïîäîëàòè ñòðåñ.
Ãåíåòè÷íî çàêëàäåíèì, àëå íå
âèòðà÷åíèì çàïàñîì ïðèñòðàñ-
òåé ëþäèíà ïðàãíå ïîä³ëèòèñÿ ç
àíîí³ìíèì â³ðòóàëüíèì äðóãîì.
Ïîâñÿêäåíí³ òóðáîòè ö³ ëþäè ³ã-
íîðóþòü òàê ñàìî, ÿê ³ ï³êëó-
âàííÿ ïðî ä³òåé.

Ñòàòèñòèêà â³äâ³äóâàííÿ ñàé-
ò³â ñâ³ä÷èòü, ùî º òàêà îêðåìà
ð³÷, ÿê ÷àò-çàëåæí³ñòü, òîáòî
ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî ÷àò³â, ïîñò³é-
íà ïîòðåáà ó â³ðòóàëüíîìó ñï³ë-
êóâàíí³. Öå îäíà ç íàéãîñòð³-
øèõ ôîðì ñõèëüíîñò³ äî åðçàö-
ä³éñíîñò³. “Ï³äñ³äàþòü” ò³, õòî
âæå â³ä÷óâàº ïðîáëåìè ç ðåàëü-
íèì ñï³ëêóâàííÿì, àáî æ âîíè
âèíèêàþòü ÷åðåç òðèâàëå “ïðî-
æèâàííÿ” â ²íòåðíåò³.
²íòåðíåò-çàëåæí³ñòü — öå òåð-

ì³í, ùî ïîçíà÷àº çíà÷íó ê³ëü-
ê³ñòü ïðîáëåì ïîâåä³íêè ³ êîí-
òðîëþ íàä ïðèñòðàñòÿìè. Íèæ-
÷å íàâåäåíî ï’ÿòü îñíîâíèõ òè-
ï³â ³íòåðíåò-çàëåæíîñò³:

Ê³áåðñåêñóàëüíà çàëåæ-
í³ñòü — íåïåðåáîðíèé ïîòÿã äî
â³äâ³äóâàííÿ ïîðíîãðàô³÷íèõ
ñàéò³â ³ ê³áåðñåêñó.

Ïðèñòðàñòü äî â³ðòóàëüíèõ
çíàéîìñòâ — íàäì³ð çíàéîìèõ ³
äðóç³â ó ìåðåæ³.

Íàâ’ÿçëèâà ïîòðåáà â êîðèñ-
òóâàíí³ ìåðåæåþ — ãðà â àçàðò-
í³ ³ãðè, ïîñò³éí³ ïîêóïêè àáî
ó÷àñòü â àóêö³îíàõ.

²íôîðìàö³éíå ïåðåâàíòà-
æåííÿ (íàâ’ÿçëèâèé web-ñåð-
ô³íã) — íåñê³í÷åíí³ ³íòåðíåò-
ïîäîðîæ³, ïîøóê ³íôîðìàö³¿ ïî
áàçàõ äàíèõ ³ ñàéòàõ.

Êîìï’þòåðíà çàëåæí³ñòü —
íàâ’ÿçëèâà ãðà â êîìï’þòåðí³ ³ã-
ðè (ñòð³ëÿëêè, ñòðàòåã³¿, êâåñ-
òè).

Íàéá³ëüø ðóéí³âíîþ ³íòåð-
íåò-çàëåæí³ñòü âèÿâèëàñÿ äëÿ
ñ³ì’¿. Øëþáè, ñòîñóíêè ì³æ
áàòüêàìè òà ä³òüìè ³ áëèçüêà
äðóæáà òàêîæ ñòàþòü æåðòâàìè.
Â çàëåæíî¿ ëþäèíè ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ íîâ³ îí-ëàéí-çíàéîì³. Çäå-
á³ëüøîãî òàêå ñï³ëêóâàííÿ åìî-
ö³éíå ³ ÷àñòî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
ðîìàíòè÷í³ ðîçìîâè àáî çàíÿò-
òÿ ê³áåðñåêñîì.

Ê³áåðñåêñ òà ðîìàíòè÷í³ áåñ³-
äè íå âèäàþòüñÿ øê³äëèâèìè
ðîçâàãàìè, àäæå ìîæíà æèòè çà
òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â îäèí â³ä

îäíîãî. Òèì ÷àñîì çàëèøàºòüñÿ
ìàëî ÷àñó äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ðå-
àëüíèìè ëþäüìè.

Çàëåæí³ ðîçðèâàþòü ñòîñóíêè
ç ðåàëüíèìè äðóçÿìè ³ ñâ³äîìî
çàíóðþþòüñÿ ó â³ðòóàëüíèé ñâ³ò.

Ê³áåðñåêñóàëüíèé ïîòÿã ñòàº
ñïåöèô³÷íèì ï³äòèïîì ³íòåð-
íåò-çàëåæíîñò³. Ñïî÷àòêó öå ïå-
ðåãëÿä ïîðíîãðàô³¿ òà/àáî ê³-
áåðñåêñ. Îïèòóâàííÿ ñâ³ä÷àòü,
ùî ÷îëîâ³êè çàçâè÷àé äèâëÿòü-
ñÿ ïîðíîãðàô³þ, à æ³íêè ñõèëü-
í³ äî ê³áåðñåêñó.

²íòåðíåò-çàëåæí³ñòü, çîêðåìà
³ ê³áåðñåêñóàëüíèé ïîòÿã, çàçâè-
÷àé º ñèìïòîìîì ïðèõîâàíî¿
ïñèõîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìè, ÿêà áó-
ëà â ñ³ì’¿ ùå äî òîãî, ÿê ²íòåð-

íåò óâ³éøîâ ó æèòòÿ ïîäðóææÿ:
Íåäîñòàòíº ñï³ëêóâàííÿ
Ñåêñóàëüíà íåçàäîâîëåí³ñòü
Ðîçá³æíîñò³ â ï³äõîäàõ äî

âèõîâàííÿ ä³òåé
Â³äìîâà â³ä ï³äòðèìêè ñ³ì’¿

³ äðóç³â
Ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè.

Öå çâè÷àéí³ ïðîáëåìè äëÿ
áóäü-ÿêî¿ ñ³ì’¿. Âîíè ï³äâèùó-
þòü ðèçèê âèíèêíåííÿ ê³áåðçà-
ëåæíîñò³. Ñï³ëêóâàòèñÿ ÷åðåç
²íòåðíåò êîìôîðòíî ³ ïðèºì-
íî — ÷àñòî ïðèºìí³øå, í³æ ó
ðåàëüíîìó æèòò³, àäæå íåìàº
æîäíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî áàð’-
ºðó. Ê³áåðêîõàíö³ ìîæóòü ïèñà-
òè ðîìàíòè÷í³, í³æí³ ïîâ³äîì-
ëåííÿ çà òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â îäèí
â³ä îäíîãî, àëå â ðåàëüíîìó

æèòò³ áóòè ãðóáèìè, àãðåñèâíè-
ìè àáî ïðîñòî íåïðèÿçíèìè.
Ïîêè ùî åëåêòðîíí³ çàñîáè,
âëàñíà ôàíòàç³ÿ ìîæóòü ðåàë³-
çóâàòè âñ³ ò³ ðîìàíòè÷í³ â³ä-
÷óòòÿ, ÿêèõ áðàêóº ó æèâ³é ðîç-
ìîâ³.

²íòåðíåò íàêîïè÷óº â ê³áåð-
ïðîñòîð³ ³ìïóëüñè ëþäñüêèõ
ïðàãíåíü, áàæàíü: â³ä ñåêñóàëü-
íîãî ïîòÿãó äî íàñèëüñòâà ³ ðóé-
íóâàííÿ. Â³ä Åðîñà äî Òàíàòî-
ñà. Àëå ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ðå-
àëüíå æèòòÿ íàáàãàòî ö³êàâ³øå
(õî÷à, ìîæëèâî, ñêëàäí³øå), í³æ
òå, ùî º ó ìåðåæ³. ² ÿêùî õòîñü
ñòâîðèâ ¿¿ òà çìóñèâ òåáå æèòè
ïðèìàðíèì æèòòÿì, òî ò³ëüêè
äëÿ òîãî, ùîá ñàìîìó áóëî ñî-
ëîäêî â ðåàëüíèõ óìîâàõ 

Ñåðã³é ÑÊ²Ö
“Õðåùàòèê”

Сьо одні “Хрещати ” продовж є тем інтернет-залеж-
ності, адже її пор ш ють ба атьох листах наші чита-
чі. Мати заб ла забрати дитин зі ш оли після ро ів,
при от вати їй обід і по ласти спати, бо весь час
б ла за лопотана Інтернетом. Тат сі йд ть із сім’ї не
до інших жіно , а в мереж . Та і історії дедалі часті-
ше трапляються з ціл ом реальними людьми, вони
заб вають, що Інтернет ні оли не замінить реально о
життя.

Я же розпізнати
появ іберсе с альної залежності?
На відмін від від ритої (фізичної) зради спіймати чолові а на ібер-

се сі значно с ладніше. Т т допоможе виявлення перших озна (потім
можна б де орієнт ватися в сит ації і робити обд мані вчин и):
A. Зміни в режимі сн — чати та інші місця з стрічей вірт альном

світі оживають ближче до ночі. Том невірном чолові ові доведеться за-
трим ватися допізна, аби брати часть цьом . Часто- сто та і люди
ля ають ліж о вранці чи навпа и — про идаються на іль а один ра-
ніше, щоб обмінятися романтичними листами зі своїми партнерами.
B. Потреба прихов ванні — я що хтось починає брехати в реально-

м житті, то це може б ти озна ою нама ання приховати свої вірт альні
стос н и від сім’ї. Насамперед про це може свідчити се ретність нав о-
ло омп’ютера та інформації. Комп’ютер переносять дальній т імна-
ти, зами ають на люч. Та ож повинна насторожити зміна паролів. Я -
що та людин пот рб вати тоді, оли вона б де в он-лайні, то це мо-
же ви ли ати злісн або захисн реа цію.
C. І нор вання домашніх т рбот — час на домашні обов’яз и бра є,

і вони часто залишаються неви онаними. Це автоматично не означає і-
берзалежності, та я що пос д бр дний, білизна невипрана, є підстави
вважати, що людина зосереджена на чом сь іншом .
D. Очевидна брехня — прихов вання рах н ів від провайдера, телефон-

них рах н ів за дзвін и ібер оханцям, перебільшення потреби в орист -
ванні Інтернетом. Ба ато бреш ть, щоб приховати свої вірт альні зв’яз и.
E. Зміни в хара тері — іберзалежних людей змінюються настрої, по-

ведін а. Напри лад, ніжна, ла ідна др жина може стати холодною і бай-
д жою, а веселий, життєрадісний чолові — спо ійним і серйозним. Я -
що їх запитати про та і зміни, вони знайд ть я есь раціональне пояснен-
ня або ж промовчать. Для тих, хто пристрастився до Інтернет , ці роз-
мови є при рою переш одою, я а заважає їм проводити час та , я во-
ни хоч ть.
F. Втрата інтерес до охання — дея і іберзалежності перетворюють-

ся на заняття се сом по телефон та інші розва и. Коли о ось із подр ж-
жя несподівано перестає ці авити се с, це може б ти інди атором то о,
що з’явився інший вихід се с альних емоцій.
G. За альна байд жість до сімейних стос н ів — ці люди просто не хо-

ч ть брати часть сімейном житті. Вони ви он ють свої обов’яз и, на-
че рит али, без жодно о інтерес . Др жина або чолові ни ають ово-
рити про дов остро ові плани, не мають задоволення від спільних поїз-
до на природ . Часто вони проводять свій час з имось іншим, сі д м-
и зосереджені на іберпартнерах, а не на реальних людях.
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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  
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Ñòîëèöþ îõîïèòü 
ñàëüñîìàí³ÿ
Çàâòðà â ãàëåðå¿ “Ëàâðà” â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò 
ãðóïè Dislocados 

Äæèìì³ Áîø, ÿêîãî â ìóçè÷íîìó ñâ³ò³ íàçè-
âàþòü “ïîñëîì ñàëüñè” ³ “êðåîëüñüêèì òðîì-
áîíîì”, çà ñâîþ êàð’ºðó âçÿâ ó÷àñòü ó çàïèñ³
á³ëüø ÿê 70 àëüáîì³â ñàëüñè, ìàº 4 âëàñí³ ïëà-
ò³âêè ³ âñòèã âèñòóïèòè íà îäí³é ñöåí³ ïðàê-
òè÷íî ç óñ³ìà ç³ðêàìè ñó÷àñíî¿ ëàòèíñüêî¿ ìó-
çèêè. Â êîíöåðò³ áðàòèìóòü ó÷àñòü íàéêðàù³
øêîëè òàíöþ, â³äîì³ òà ìîëîä³ óêðà¿íñüê³ ìó-
çèêàíòè, ïðåäñòàâíèêè íàö³îíàëüíèõ òà ì³æ-
íàðîäíèõ çàêëàä³â êóëüòóðè, à òàêîæ ³íîçåì-
íèõ ïîñîëüñòâ. Îñåðåäêàìè çàïàëüíî¿ ñàëüñè ó
ñòîëèö³ º êëóáè, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà ëàòè-
íîàìåðèêàíñüê³é ìóçèö³, ïðîâîäÿòü âå÷³ðêè òà
íàâ÷àþòü òàíö³â. À îñü áàòüê³âùèíîþ ñàëüñè
ââàæàþòü Êóáó, õî÷à ÿê ñòèëü ñàëüñà ñôîðìó-
âàëàñÿ ó ø³ñòäåñÿòèõ — ñ³ìäåñÿòèõ ðîêàõ ìè-
íóëîãî ñòîð³÷÷ÿ ó Íüþ-Éîðêó. Îêð³ì ïóåðòî-
ðèêàíñüêî¿ òà ëàòèíîàìåðèêàíñüêî¿ ìóçèêè,
íà ñàëüñó âïëèíóëè ïîï-ìóçèêà, äæàç, ðîê òà
R’n’B.

Óïåðøå ãóðò Dislocados çàÿâèâ ïðî ñåáå â
2005 ðîö³ ÿê ïåðøèé ñàëüñà-áåíä â Óêðà¿í³,
ñòâîðåíèé ï³ä êåð³âíèöòâîì ìîëîäîãî ï³àí³ñ-
òà ³ êîìïîçèòîðà ²ëë³ ªðåñüêà çà ó÷àñòþ äæà-
çîâîãî ìóçèêàíòà Äåíí³ñà Àäó òà êóáèíñüêî-
ãî âîêàë³ñòà Íåëüñîíà Êàððàñêî. Òîä³ â³í íà-
çèâàâñÿ “Ñàëüñà Ê³íãñ” (“Êîðîë³ ñàëüñè”) ³
ãðàâ êóáèíñüê³ ï³ñí³, ìàìáî òà ëàòèíîäæàçî-
â³ ñòàíäàðòè. 2006 ðîêó âîêàë³ñòàìè ñòàëè ä³â-

÷àòà — Êàðîë³íà Ïàòîöê³ òà Îëåñÿ Çäîðî-
âåöüêà, à ìóçèêàíòè çì³íèëè íàçâó íà Dislo-
cados (³ñïàíñüêîþ “âèâèõíóò³”). Íèí³ ó ñêëà-
ä³ ãóðòó ãðàþòü äåñÿòü ìóçèêàíò³â, à ñåðåä
³íñòðóìåíò³â — ôîðòåï³àíî, áàñ-ã³òàðà, òðó-
áà, òðîìáîí, êîíã³, áîíã³, òèìáàëåñ. Disloca-
dos ñòâîðþþòü ìóçèêó, íåçâè÷íó äëÿ óêðà¿í-
ö³â çà ñòèëåì ³ ìîâîþ, ïðàãíó÷è â³äêðèòè
êóëüòóðí³ êîðäîíè â³ò÷èçíÿíî¿ ìóçèêè. ßê ç³-
çíàþòüñÿ ìóçèêàíòè, ïðàöþâàòè íàä ñòèëåì
“ñàëüñà” (âëàñíå, “âàæêà ñàëüñà”, àáî Salsa
Dura) íåëåãêî, àäæå íåìàº åòí³÷íèõ ëàòèíî-
àìåðèêàíñüêèõ êîðåí³â. À âò³ì, 10 ëþòîãî
2008 ðîêó Dislocados óñï³øíî äåáþòóâàâ íà
ñâ³òîâ³é àðåí³: ³ç ñèíãëîì Resaca ç’ÿâèâñÿ íà
ðàä³î Hard Salsa Radio ó Íüþ-Éîðêó. Ñëóõà÷
çàö³êàâèâñÿ, ³ öÿ êîìïîçèö³ÿ óâ³éøëà äî àëü-
áîìó Salsa Dura Mundial, ³íòåðíàö³îíàëüíî-
ãî çá³ðíèêà ìóçèêè ó ñòèë³ ñàëüñè, ñòâîðåíî-
ãî ó Íüþ-Éîðêó. Çäîáóâøè ïîïóëÿðí³ñòü ó
Íüþ-Éîðêó òà Çàõ³äí³é ªâðîï³, ãóðò Disloca-
dos íàðåøò³ âèïóñòèâ ïåðøèé àëüáîì â Óêðà-
¿í³ — La Salida. Ïî÷óòè ³ ïðèäáàòè äèñê øà-
íóâàëüíèêè çìîæóòü ï³ä ÷àñ êîíöåðòó

19:30, алерея “Лавра” (в л. І. Мазепи,
17, телефон 290-02-90). Вартість вит ів: 75
рн (попередній продаж) та 100 рн (перед
онцертом).

Учасни и рт Dislocados від ривають льт рні ордони вітчизняної м зи и

ОВНИ
Я що професійних навантажень побільша-

ло, не с аржтесь, то на добро. Радісно тя ніть
робоч лям , зростайте я фахівець — заро-
бите ар’єрні бон си. А цент йте ва ерів-
ництва на том , що виходить най раще. При-
ємні сюрпризиочі ютьнавас.Др жньо опол-

приб де. Тож олі спільни ів та однод м-
ців поч ватиметеся, я риба воді. Можливо,
станете неформальним лідером.

ТЕЛЬЦІ
Я що вами р хатим ть ар’єрні амбіції, не

опирайтеся. То ч довий тоні для професійно-
о вдос оналення, спішної реалізації природ-
нихобдар вань.Опан вативищ сл жбов схо-
дин , де ваш еній роз вітне всіма барвами,
тр днощів не с ладе. Б дьте з шефом запані-
брата. А ось сім’ї наеле тризована атмосфе-
ра, де, перест пивши порі домів и, ви пере-
творюєтеся з ла ідно о теляти на різно о би-
а. Том пожалійте домашніх.

БЛИЗНЯТА
Вас вабитим ть висо і матерії та все ори і-

нальне, нетрадиційне. Захочеться зазирн ти в
езотеричний світ, пізнати йо о незба ненність.
Це позитивно віддзер алиться на світо ляді,
допоможезнайтивідповіді на чималозапитань.
Тіль иневст пайтевполемі зарадиз’яс ван-
ня істини. Добре, що Всевишній пошле д хов-
но о порадни а. Тож славте йо о! У ритичні
моменти нічо о не бійтеся, е стрим ваш др і
помічни .Цьо оро всі, хто вамзобов’язаний,
мають поверн ти позичене. На ар’єрном не-
босхилі вжесходитьщасливазоря.Одна дбай-
те про родин ! Одностороннє спрям вання з -
силь — неприп стимо.

РАКИ
Пристр ніть нев амовне “хоч ”,щоволає за-

довольнити ненаситні апетити. Рівнова а ба-
жань і можливостей— це святе! У ваших парт-
нерів ба атий арсенал рес рсів. Тож можна до
нихдол читися та плідно співпрацювати.Лише
пристр ніть е оїзм і віддайте ермо правління
спільноті. Нехай союзни и ди т ють свої пра-
вила, ставлять на чільне місце власні інтереси,
а ви повинні пост питися і без амбіцій піти на-
з стріч їхнім вимо ам та ви онати взяті на се-
бе зобов’язання. Головний сенс поля ає в ли-
бо ом свідомленні, роз мінні дійсних потреб
і вашо о вищо о по ли ання в партнерсь их
стос н ах.

ЛЕВИ
Прибор айте шален норовливість. Настав

час реанім вати та зміцнити партнерсь і сто-
с н и. “Я-ти” — це одне ціле, сплав д ховних
ідеалів та інтересів, без я их серцянеспромож-
ні битисяв нісон.Обранецьє іднимвашихви-
со их поч ттів. Тож підтрим йте цей баланс і
продемонстр йтевсімвзірецьлебединої вірно-
сті, випийте чаш взаємної любові до дна! Хо-
лостя и: саме зараз вашом полі зор знахо-
дяться ідні претенденти на р та серце.

ДІВИ
Каміньна опиченихемоційчерезсе рети, а-

бал зобов’язань, с мніви, самообман, я і вже
тримати в собі не сила, спаде з д ші. Все таєм-
не стане явним, триво и та ілюзії зни н ть, ви
зможетедихатинаповні р ди.Перевтілюйтеся,
розривайте айдани прим сових обставин!.. Хо-
ча насправді більшість із них є даваними, ство-
рені власними страхами та фантазіями, а це д -
же ш одить здоров’ю. Пірніть з оловою в бла-
одатн атмосфер сл жбово о оле тив . Вона
несе зцілюючий ефе т! Т т ваші рани за ояться,
авідч ттявашоїцінності (девимайстернавсір -
и) вселить оптимізм світле майб тнє.

ТЕРЕЗИ
За р жляють запаморочливій романтич-

ній віхолі любовно о тан . Веселіться, насо-

лодж йтеся армонією, др жіть із М зою та
заряджайте життєвий а м лятор бла одат-
ними емоціями. Ваш лицар — це др і оха-
нець в одній особі, що є пі ом блаженства.
Станьте зраз ом відданості заради міцності
шлюб . Це вдасться на слав . Ви здатні на ні-
альні артистичні перевтілення, блис чий -
мор і по ли ані а тивіз вати в людях тіль и
пре расні стр ни д ші, підняти д х насна и.
Режис йте расиві спе та лі, несіть Всесвіт
любов та радість.

СКОРПІОНИ
Тримайте р на п льсі сім’ї. Т т джере-

ло вашо о щастя. Доброзичливість, др жня
онсолідація з родичами посилить авторитет,
стане запор ою домашньої ідилії. Принай-
мні я що вас є д ховна єдність інтересів із
рідними, вважайте, що осмічна індивід аль-
на про рама ви он ється на “відмінно”. За-
те на роботі все навпа и. Т т фронтова
обстанов а а тивіз ється. Шефметатиме, я
Зевс, роми та блис ав и, вішаючи на вас сі
давні ріхи та промахи. Не піддавайтеся, а
ідно за рийте собою амбраз р профе-
сійних недолі ів. І не з аняйте зло на підле -
лих!

СТРІЛЬЦІ
Облиште ре лам вати себе, піаритися, ви-

хвалятися чеснотами. Пош и сенс б ття,
“перевір а на міцність” д ховних принципів і
власної системи цінностей поля ають в мін-
ні знайти точ и доти з малознайомими
людьми на тлі єдності ідеалів та д ховних ін-
тересів. Це дасть змо збері ати висо иймо-
ральний ценз і відрізнити зло від добра. Не
ц райтеся випад ових знайомств! Із радістю
зав’яз йте різні онта ти та зба ач йтеся ці-
авою інформацією. Раптова, на перший по-
ляд, з стріч може стати лючем до дверей
щасливе завтра.

КОЗОРОГИ
Вашаморальнацитадель (ідейні пере онан-

ня, добрі наміри) піддається серйозном ви-
проб ванню. Йдеться про ви ідні для вас спра-
ви, алелишезарах но недосвідченості чиле -
оважності ділових партнерів. Вам мож ть за-
пропон вати зайнятися чимось аморальним.
Причом ( разі відмови) можете “збан р тіти”
на вели с м або “вилетіти” зроботи.Непри-
п стіться фатальної помил и. Чиніть праведно!
Бо, я аж ть, се, що прийшло махом, піде
прахом.

ВОДОЛІЇ
Виходьте з підпілля. Настала пора подбати

про зовнішність, ардинально змінити імідж та
арно причеп ритися. Обновіть ардероб, за-
чіс , ма іяж, прод майте до дрібниць свій т -
алет та расив манер поведін и.Нестрим й-
те вн трішньо о імп льс стати вродливішими,
чарівнішими. Це природно. Тр сіть аманцем
заради себе любих, не жаліючи рошей,— ми-
н лорічнафінансовамілинапозад .Нині вамви-
значено знайти ідн пар (а одр женим вос-
ресити стос н и, що з асли).

РИБИ
Від ривається тіньовий бі єства, що донині

вас зовсім не ці авив. Тепер зможете звільни-
тися від не ативних нашар вань, позб тися іл-
люзій, самообман , ідей-фі с, розбло вавши
справжню вдач . Свідомість проб диться, по-
верн вши вас до свободи та не переджено о
сприйняття раси. А аврал на сл жбі вже не
здаватиметься та им страхіттям, що спопеляє
до тла, р йн ючи здоров’я. Роботи на ваш ві
вистачить! Головне—творчанасолодавід пра-
ці, тоді б дете здоровими та ба атими. В осо-
бистом житті — менше сентиментів, більше
тверезо о розрах н . Пра тичні зна и ва и
та до вподоби оханим!

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

О олош є он рс на заміщення ва антної посади за-

ст пни а начальни а Головно о правління соціально о

захист населення — начальни а правління справах

інвалідів та людей похило о ві

Основні обов’яз и:
— забезпеч є реалізацію державної політи и сфері со-

ціально о захист та обсл ов вання населення, в том чис-
лі ромадян, я і потреб ють допомо и та соціальної підтрим-
и з бо держави;
— ор анізов є для малозабезпечених ромадян, осіб по-

хило о ві , інвалідів б дин ів-інтернатів (пансіонатів) по-
б тово о обсл ов вання продаж товарів спеціальних ма-
азинах відділах за соціально дост пними цінами, а та-
ож безоплатне харч вання;
— по ращ є соціально-поб тові мови інвалідів та ро-

мадян похило о ві .
Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті

андидатів на робот :
— вища освіта відповідно о професійно о спрям вання

за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;

— стаж роботи за фахом державній сл жбі на ерівних по-
садах не менше З ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних
посадах в інших сферах е ономі и не менше 4 ро ів, або стаж
роботи на посаді оловно о спеціаліста не менше 7 ро ів;

— вільне орист вання ПК;
— аналітичні здібності, висо а працездатність та відда-

ність роботі;
— ом ні абельність, чесність та порядність;
— вільне володіння раїнсь ою мовою.
Конта тний телефон: 254-16-91.
До менти на часть он рсі подаються до правління ад-

рової роботи і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя-
ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36. аб. 1109-а.

Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення

ва антних посад, можна надіслати інформацію з власними

даними за встановленою формою, розміщеною на офіцій-

ном веб-порталі иївсь ої місь ої влади www.kmv.gov.ua

на еле тронн адрес kadry@kma.gov.ua, позначивши

темі листа своє прізвище.

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот в алереї мистецтв “Лавра” перший раїнсь ий сальса- рт Dislo-
cados презент є запис дебютно о альбом La Salida, омпозиції я о о вже
схвально оцінили сл хачі та м зи анти зі Спол чених Штатів, Ан лії, Канади,
Франції, Швеції, П ерто-Рі о. Спеціально на презентацію до Києва завітає
ле енда сальси, нью-йор сь ий тромбоніст, омпозитор, продюсер та шо -
мен Джиммі Бош.


