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Àâòîøëÿõàì 
ïðîïèñàëè ðåìîíò
¯õ ëàòàòèìóòü ñïåö³àëüíèì õîëîäíèì àñôàëüòîáåòîíîì

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ще с різь триває боротьба з ри ою на до-
ро ах, а в "Київавтодорі" вже мір ють про
весняне лихо. На підприємстві аж ть, що
через перепади температ р дорожнє по рит-
тя зазнало чималих пош оджень, тож весною
варто очі вати на творення численних ям.
Аби їх б ло менше, тріщини вже зараз поча-
ли пломб вати асфальтобетоном. Водночас
проблемою занепо оєний мер Леонід Черно-
вець ий. Столичний олова пропон є перед-
бачити 100 млн рн новом бюджеті для
оновлення пар сні оочищ вальної техні и
та придбання засобів для подолання стихій.

Ìîæëèâî, â Óêðà¿í³ — íà â³äì³íó â³ä ï³âí³÷íîãî ñóñ³-
äà — ãîëîâíèõ ïðîáëåì á³ëüøå, í³æ äâ³, îäíàê äî ¿õíüî-
ãî ïåðåë³êó, áåçïåðå÷íî, òåæ ïîòðàïèëè äîðîãè. Äëÿ Êè-
ºâà, ïîïðè çá³ëüøåííÿ â ê³ëüêà ðàç³â ô³íàíñóâàííÿ äî-

ðîæíèõ ðîá³ò òà ïðèäáàííÿ ð³çíèõ çàêîðäîíèõ äèâ òåõí³-
êè, ñòàí øëÿõ³â º êðèòè÷íèì. Óçèìêó ¿õ ñêîâóº êðèãîþ,
íàâåñí³ âîíè ðÿñí³þòü âèáî¿íàìè.

Íèí³øíÿ çèìà, ÿê í³êîëè, íàâàëèëà ñí³ãó òà âèïðîáî-
âóº ìîðîçàìè. Î÷èùóâàëüíà òåõí³êà ïðàöþº íà ìåæ³. Òîæ,
àáè òàêîãî íå ñòàëîñÿ ³ íàñòóïíî¿ çèìè, ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äãîòóâàâ çâåðíåííÿ ùîäî âèä³ëåí-
íÿ äîäàòêîâèõ ìàéæå 100 ìëí ãðí ó íîâîìó áþäæåò³ äëÿ
îíîâëåííÿ ïàðêó ñí³ãîî÷èùóâàëüíî¿ òåõí³êè òà ïðèäáàí-
íÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ çàñîá³â äëÿ ïîäîëàííÿ ñòèõ³é. Ðîç-
øèðÿòü òàêîæ ï³äðîçä³ëè àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè.

Äîêè íàäâîð³ ëþòóº çèìà, äîðîæíèêè âæå ì³ðêóþòü
íàä âåñíÿíèìè ñþðïðèçàìè äëÿ àâòîìîá³ë³ñò³â. Ãåíäèðåê-
òîð ÊÊ “Êè¿âàòîäîð” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé êàæå, ùî äîðî-
ãè áóäóòü ó ïîãàíîìó ñòàí³, àëå ëàãîäèòèìóòü ¿õ øâèäêî.
“Íå ñóìí³âàéòåñÿ, äîðîãè íàâåñí³ áóäóòü ïîãàíèìè. Àëå
ìè ïîñòàðàºìîñÿ â³äðåìîíòóâàòè ¿õ ÿêíàéøâèäøå”,— çà-
ïåâíèâ ãîëîâíèé àâòîäîð³âåöü ñòîëèö³. Íà äîðîæíå ïî-
ëîòíî äóæå âïëèâàþòü ÷àñò³ ïåðåïàäè òåìïåðàòóð. Ï³ä
÷àñ â³äëèãè âîäà çàò³êàº ó òð³ùèíè. ×åðåç öå ï³ä ÷àñ ìî-
ðîçó àñôàëüò ïðîñòî ðîçðèâàº. Àáè “ïîðèâ³â” áóëî ÿêî-
ìîãà ìåíøå, ¿õ ëàòàòèìóòü ñïåö³àëüíèì õîëîäíèì àñôàëü-
òîáåòîíîì.

“Ùîá íå äîïóñòèòè ñèòóàö³¿, ÿêà ñòàëàñÿ òîð³ê, ìè âæå
çàðàç çàãîòîâèëè õîëîäíèé àñôàëüòîáåòîí. Ç öèì ìàòåð³-
àëîì ìîæíà ïðàöþâàòè çà á³ëüø-ìåíø íîðìàëüíî¿ ïîãî-
äè”,— ïîÿñíèâ ïàí Ãë³íñüêèé. Íàðàç³ ÿìè âæå çàïëîì-
áóâàëè íà Ìîñêîâñüêîìó òà Ï³âäåííîìó ìîñòàõ. Êîëè
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ çðîñòå äî 8 ãðàäóñ³â ³ âèùå, “Êè¿âà-
âòîäîð” ðîçïî÷íå ðåìîíòóâàòè ä³ðêè áåòîíîàñôàëüòîì ó
âñüîìó ì³ñò³.

“Íà ðåìîíò óñ³õ ìàã³ñòðàëåé íå âèñòà÷èòü êîøò³â.
Òîìó ïåðøî÷åðãîâî áóäåìî çàéìàòèñÿ äîðîãàìè, ÿê³
ïîâ’ÿçàí³ ç ªâðî-2012. Öå ï³ä’¿çäè ³ ï³äõîäè äî ñòàä³î-
íó, ïðîñïåêò Áàæàíà, àäæå íèì ¿õàòèìóòü ãîñò³ ç àåðî-
ïîðòó. Äîðîãè äî ãîòåë³â, ôàí-çîí. Ó öèõ ì³ñöÿõ ìè ïîñ-
òàðàºìîñÿ çðîáèòè òàê, ùîá ãîñò³ íå â³ä÷óëè íåçðó÷-
íîñòåé”,— çàïåâíèâ Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé. Â³í äîäàâ, ùî
ïðî ïîøêîäæåííÿ àñôàëüòó ÷è ñëèçüêó äîðîãó ìîæíà
ïîâ³äîìëÿòè íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ “Êè¿âàâòîäîðó” çà íîìå-
ðîì 284-74-19. Íàãàäàºìî, ÊÌÄÀ ç ÷åðâíÿ òåæ âèä³-
ëèëà îêðåìó ë³í³þ â Ñëóæá³ äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì
“15-51”. Òóäè ìîæíà íå ëèøå ïîñêàðæèòèñÿ íà âèáî-
¿íè ÷è ÿìè íà äîðîãàõ, à é íàä³ñëàòè ôîòîï³äòâåðäæó-
þ÷³ ôàêòè. Òåðì³í íà ðåàãóâàííÿ äîðîæíèêàì äàºòüñÿ
ó òðè äí³
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На весняні дорожні роботи та нов спецтехні для столиці план ють виділити 100 мільйонів ривень
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²íâàë³äàì 
äîïîìîæóòü

Ó ñòîëèö³ áóäå ñòâîðåíî êîìó-
íàëüíèé ñîö³àëüíèé çàêëàä "Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé êîìïëåêñ ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â ç ðîçóìîâîþ â³ä-
ñòàë³ñòþ". Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì,
çàêëàä ïðàöþâàòèìå íà âóëèö³ Ñè-
âàñüê³é ó áóäèíêàõ ¹ 16 òà ¹ 12/1.
Éîãî âèð³øèëè â³äêðèòè ç ìåòîþ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â ç ðî-
çóìîâîþ â³äñòàë³ñòþ ³ ïîñèëåííÿ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó îêðåìèõ êàòåãîð³é
ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ êèÿí. "Ì³ñ-
òó ïîòð³áåí òàêèé êîìïëåêñ, àäæå
ö³ ëþäè ÿê í³õòî ïîòðåáóþòü óâàãè
òà ï³äòðèìêè âëàäè äëÿ êðàùî¿ àäàï-
òàö³¿ ¿õ ó ñóñï³ëüñòâ³",— çàçíà÷èëà
íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà
ïðàö³ ÊÌÄÀ ²ðèíà Ãîëóáºâà. Â íî-
âîìó çàêëàä³ ³íâàë³äàì ç ðîçóìîâîþ
â³äñòàë³ñòþ íàäàâàòèìóòü íàëåæíî-
ãî ð³âíÿ òà ÿêîñò³ ñîö³àëüíå ³ ìå-
äè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, à ìàëîçàõè-
ùåíèì êèÿíàì — ñîö³àëüí³ ïîñëó-
ãè

Íà Âàñèëüê³âñüê³é
ïîðåìîíòóþòü äîðîãó

Ì³ñüêà âëàäà ðåêîíñòðóþº âóëè-
öþ Âàñèëüê³âñüêó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³. Çã³äíî ç ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿, ðåìîíòó ï³äëÿãàº ä³ëÿíêà
äîðîãè ì³æ Ãîëîñ³¿âñüêîþ òà Àìóð-
ñüêîþ ïëîùàìè. Ïîâí³ñòþ îíîâèòè
âóëèöþ ïëàíóþòü íàñòóïíîãî ðîêó.
Çàìîâíèêîì ïðîåêòíèõ ³ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò ì³ñüêà âëàäà âèçíà÷èëà
ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð". Íàãàäàºìî, òî-
ð³ê ó êâ³òí³ êîðïîðàö³ÿ ïî÷àëà ìàñ-
øòàáí³ ðîáîòè íà êè¿âñüêèõ øëÿõàõ.
Äî ñëîâà, çà îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò âèêîíàëè íà ïëî-
ù³ ìàéæå òðè ì³ëüéîíè êâàäðàòíèõ
ìåòð³â

Ñòðàõîâèê³â
ïåðåâ³ðÿòü

Ñüîãîäí³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â
ÊÌÄÀ ïåðåâ³ðèòü ÿê³ñòü íàäàííÿ
ïîñëóã ñòðàõîâèìè êîìïàí³ÿìè. Ïå-
ðåäóìîâîþ òàêî¿ ðåâ³ç³¿ ñòàëî çá³ëü-
øåííÿ çâåðíåíü â³ä êèÿí. Ïåðåâàæ-
íî âîíè ñêàðæàòüñÿ íà â³äìîâó ñòðà-
õîâèê³â âèïëà÷óâàòè â³äøêîäóâàí-
íÿ. ßê çàçíà÷àþòü çàÿâíèêè, ïðà-
ö³âíèêè ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ïîñè-
ëàþòüñÿ íà âèãàäàí³ ïðè÷èíè, çâî-
ë³êàþòü ³ç ð³øåííÿì ùîäî âèïëàòè
â³äøêîäóâàííÿ àáî æ ïðîñòî ³´íîðó-
þòü çâåðíåííÿ

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè

Ñüîãîäí³ òà çàâòðà ÃÓ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ ïðîâåäå ó
ñòîëèö³ ñ³ì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ÿðìàðê³â. Êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà
áóäå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé àñîð-
òèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Òðà-
äèö³éíî ì'ÿñî, ìîëîêî, ðèáó, îâî÷³,
ôðóêòè òà áàãàòî ³íøèõ ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â ïðîäàâàòèìóòü íà äå-
ñÿòü — ï'ÿòíàäöÿòü â³äñîòê³â äåøåâ-
øå, í³æ íà ðèíêàõ. Îòîæ ñüîãîäí³
äåøåâî ñêóïèòèñÿ ìîæíà áóäå ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³
Ðèçüê³é, 1. À çàâòðà â³äâ³äàòè ÿð-
ìàðêè ïðîïîíóþòü ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, â
Îáîëîíñüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Îáî-
ëîíñüêîìó, 23-43, ó Ïå÷åðñüêîìó —
íà âóëèö³ ²âàíà Êóäð³ (â ìåæàõ âó-
ëèö³ ×èãîð³íà òà Ïàòð³ñà Ëóìóìáè),
â Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñïåêò³
Ïðàâäè, 5-11, ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó —
íà ïðîñïåêò³ Êîìàðîâà, 28 òà â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóëèö³ Âàí-
äè Âàñèëåâñüêî¿, 7-17

“Êè¿âåíåðãî” ïðîïîíóº 
ì³ñòó “Ãàðÿ÷ó âîäó”

Ùå âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó, ÿê çàçíà÷àâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ñòî-
ñîâíî íåçàäîâ³ëüíîãî ñòàíó ïàðê³â òà ñêâå-
ð³â íàäõîäèëî äóæå áàãàòî ñêàðã. Íàðàç³ â
íàéïîïóëÿðí³øèõ ³ç íèõ óæå ïðàöþþòü ñïå-
ö³àëüí³ ìîá³ëüí³ áðèãàäè, ÿê³ ðåàãóþòü íà
çâåðíåííÿ êèÿí òà âè¿æäæàþòü íà ì³ñöå.
Îäíàê ÷àñòèíà ïàðê³â ùå çàëèøàºòüñÿ çà-
íåäáàíîþ. Ó êîìóíàëüíîìó îá'ºäíàíí³ "Êè-
¿âçåëåíáóä" âèð³øèëè çàïî÷àòêóâàòè àêö³þ
³ç âïîðÿäêóâàííÿ öèõ ì³ñöü ï³ä ãàñëîì, ùî
ïðàöþº â óñ³õ ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó:
"×èñòî òàì, äå íå ñì³òÿòü".

Äíÿìè ç'ÿâèëèñÿ ïåðø³ ðåçóëüòàòè îïèòó-
âàííÿ ç îö³íêè ñòàíó öåíòðàëüíèõ ïàðê³â ñòî-
ëèö³, ÿêå ïðîâîäèòü "Êè¿âçåëåíáóä". Âîíî
ñòàëî ïåðøèì åòàïîì àêö³¿. Çà îñòàíí³ìè äà-
íèìè ï³äïðèºìñòâà, íàéã³ðøå ìåøêàíö³ Êè-
ºâà îö³íþþòü ñòàí óðî÷èùà "Íàòàëêà" â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ — 27 % ãîëîñ³â. Â Îáîëîí-

ñüê³é ÐÄÀ "Õðåùàòèêó" ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ çà-
ïåðå÷óâàòè íå ñòàëè, âîäíî÷àñ íàãîëîñèëè,
ùî â ïàðêó çä³éñíþâàëè ðåêîíñòðóêö³þ çà ³í-
âåñòèö³éíîþ óãîäîþ ç "Êè¿âì³ñüêáóäîì", àëå
íàðàç³ ¿¿ ïðèçóïèíåíî. Òîìó, ïåâíî, "Íàòàë-
êà" é ä³ñòàëà íåçàäîâ³ëüíó îö³íêó.

Íàáðàëè ñâî¿ íåãàòèâí³ â³äñîòêè é ³íø³
ðàéîíí³ ïàðêè, ÿê³, íà äóìêó êèÿí, ïîòðå-
áóþòü ïðèáèðàííÿ:

13 % — ïàðê "²íòåðíàö³îíàëüíèé", Ñâÿ-
òîøèíñüêèé ðàéîí;

11 % — ïàðê "Äðóæáè íàðîä³â", Äåñíÿí-
ñüêèé ðàéîí;

12 % — Ã³äðîïàðê, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí;
5 % — Ïàðê ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè, Äàð-

íèöüêèé ðàéîí;
7 % — ïàðê "Îðëÿòêî", Ñîëîì'ÿíñüêèé

ðàéîí;
4 % — ïàðê "Ìàð³¿íñüêèé", Ïå÷åðñüêèé

ðàéîí;

8 % — ïàðê "Êóðåí³âñüêèé", Ïîä³ëüñüêèé
ðàéîí;

5 % — ïàðê "Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà", Øåâ-
÷åíê³âñüêèé ðàéîí.

ßê çàçíà÷èëè â "Êè¿âçåëåíáóä³", ñàìå êè-
ÿíè ìàþòü êîðåãóâàòè ³ âèçíà÷àòè äëÿ ñåáå
íàéïðîáëåìí³ø³ ì³ñöÿ ïàðêîâèõ çîí ó ñòî-
ëèö³. Îïèòóâàííÿ òðèâàòèìå äî ê³íöÿ çèìè,
à ïîò³ì çà éîãî ðåçóëüòàòàìè áóäå ïðîàíà-
ë³çîâàíî ñòàí ïàðê³â ó ð³çíèõ ðàéîíàõ. Ïðî-
äîâæåííÿ êîìïëåêñíà àêö³ÿ çà êîíöåïö³ºþ
"÷èñòîòà ì³ñòà ç äîïîìîãîþ êèÿí" ìàòèìå ó
ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàìàõ, â ðàìêàõ ÿêèõ êè-
¿âçåëåíáóä³âö³ ïðèáèðàòèìóòü çåëåí³ îàçè
ðàçîì ç íåáàéäóæèìè ìåøêàíöÿìè ì³ñòà.
Äî öüîãî ïëàíóþòü çàëó÷àòè ³ ïðåäñòàâíè-
ê³â âëàäè ç ðàéîí³â. Íà äóìêó ñï³âðîá³òíè-
ê³â ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä", òàê³ çàõîäè äîïîìî-
æóòü êîìóíàëüíèêàì ñòàòè áëèæ÷å äî ëþ-
äåé, à êèÿíàì çðîçóì³òè ñâîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, â³ä÷óòè ñåáå ãîñïîäàðÿìè ì³ñòà, à íå
ïðîñòî ìåøêàíöÿìè.

Äî ñëîâà, çà ³íôîðìàö³ºþ âèêîíóâà÷à
îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãî-
ðÿ Äîáðóöüêîãî, íàâåñí³ öüîãî ðîêó â ðà-
ç³ âèä³ëåííÿ êîøò³â ç áþäæåòó çàïëàíîâà-
íî ðåêîíñòðóþâàòè 8—10 ñòîëè÷íèõ ïàð-
ê³â, âñòàíîâèòè 3000 íîâèõ ëàâî÷îê, 1200
óðí òà ïðèäáàòè íîâó òåõí³êó äëÿ îáð³çó-
âàííÿ äåðåâ ³ ïðèáèðàííÿ ïàðê³â, ÿêî¿ äó-
æå áðàêóº

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Фахівці "Київенер о" роз-
робили місь про рам
"Гаряча вода". Вона пе-
редбачає ремонт непра-
цюючих мереж арячо о
водопостачання. У ом-
панії запевняють, що ви-
ділення оштів із бюдже-
т на впровадження про-
рами майб тньом
дасть змо иянам
значно заощадж вати.
Одна мерії щодо цієї
ініціативи мають інш
д м . Начальни Голов-
но о правління житлово-
о осподарства Володи-
мир Сторожен о вважає,
що про рама "Київене-
р о" не більше, ніж спро-
ба дістати роші з місь-
ої с арбниці.

ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" ïðîïîíóº
âíåñòè äî áþäæåòó Êèºâà íà
2010 ð³ê ì³ñüêó ïðîãðàìó "Ãàðÿ-
÷à âîäà", ùî çàáåçïå÷èòü âèð³-
øåííÿ ïèòàííÿ ç íåïðàöþþ÷è-
ìè ë³í³ÿìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñ-
òà÷àííÿ (ÃÂÏ) ó áàãàòüîõ áó-
äèíêàõ ñòîëèö³. "Íàðàç³ ôîð-
ìóºòüñÿ áþäæåò, òîìó âêëþ÷åí-
íÿ äî íüîãî ö³º¿ ïðîãðàìè º äó-
æå àêòóàëüíèì",— ïåðåêîíàíèé
ô³íàíñîâèé äèðåêòîð êîìïàí³¿
Ìèõàéëî Óòê³í. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, â³äñóòí³ñòü ó á³ëüøîñò³ áó-
äèíê³â ñòîëèö³ ÿê³ñíèõ öèðêó-
ëÿö³éíèõ ë³í³é ãàðÿ÷îãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ íàñàìïåðåä "á’º ïî
êèøåí³" ìåøêàíö³â. Àäæå íà
ñüîãîäí³ äëÿ îòðèìàííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè, ÿêó "Êè¿âåíåðãî" ïî-
äàº äî áóäèíê³â, âëàñíèêàì

îñåëü ïîòð³áíî ¿¿ òðèâàëèé ÷àñ
çëèâàòè. Öå ïðèçâîäèòü äî
çíà÷íèõ âèòðàò ³ âèêëèêàº íà-
ð³êàííÿ êèÿí.

"Êè¿âåíåðãî" ïîäàëà äî ÊÌÄÀ
ïåðåë³ê ïîíàä 2000 áóäèíê³â, ùî
ìàþòü ö³ ïðîáëåìè. Ïîøêîäæå-
íèõ öèðêóëÿö³éíèõ òðóáîïðîâî-
ä³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîâíî¿ çàì³-
íè, íàðàõóâàëè ïîíàä 120 êì.
Ò³ëüêè ïðîãðàìà "Ãàðÿ÷à âîäà"
ðîçâ'ÿæå ïðîáëåìó, ïåðåêîíàí³ ó
êîìïàí³¿.

Ïðîïîçèö³þ "Êè¿âåíåðãî" ï³ä-
òðèìóº é ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ òà

ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîì-
ïëåêñó Þð³é Áîíäàð. "ß îñîáèñ-
òî ³í³ö³þâàâ âèâ÷åííÿ öüîãî ïè-
òàííÿ ùå íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî
ðîêó,— çàçíà÷èâ â³í.— Áóëî
ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó ðîáî÷ó ãðó-
ïó. Ôàõ³âö³ âèâ÷àëè ñòàí ìåðåæ
â³ä ÖÒÏ äî áóäèíêó, âëàñíå
âíóòð³øíüîáóäèíêîâ³. Â³äïîâ³ä-
íî äî âèñíîâê³â ³ ñòâîðþâàëè
öþ ïðîãðàìó. Âèêîíàííÿ ¿¿ ìî-
æå çàéíÿòè ïðèáëèçíî òðè ðî-
êè, óñå çàëåæàòèìå â³ä ô³íàíñó-
âàííÿ".

Òèì ÷àñîì ïðîô³ëüí³ ÷èíîâ-
íèêè ââàæàþòü, ùî "Êè¿âåíå-

ðãî" ïðîñòî ïðîñèòü ãðîøåé. "Íå
çðîçóì³ëî, ÷îìó ïðîãðàìó íàçâà-
ëè "Ãàðÿ÷à âîäà"? — êàæå íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî.— Íà-
ñïðàâä³ öå çàõîäè ç ðåìîíòó òåï-
ëîìåðåæ, ÿê³ â ì³ñò³ çä³éñíþþòü
óæå íå ïåðøèé ð³ê ³ íà ÿê³ ïå-
ðåäáà÷åíî êîøòè". "Ó "Êè¿âåíå-
ðãî", ïåâíî, äóìàþòü, ùî íà-
çâàâøè ïðîãðàìó "Ãàðÿ÷à âîäà",
ì³ñòî ïîâèííî îáîâ'ÿçêîâî â³ä-
íàéòè ïîòð³áí³ êîøòè ³ ïðîô³-
íàíñóâàòè ¿¿",— çàçíà÷èâ ïàí
Ñòîðîæåíêî

Êîøòè ïðîñÿòü âèä³ëèòè ç³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó

×èñòî òàì, äå íå ñì³òÿòü
“Êè¿âçåëåíáóä” ðîçïî÷èíàº àêö³þ ç ïîêðàùåííÿ ñòàíó
öåíòðàëüíèõ ïàðê³â
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Проблем незадовільно о стан центральних місь их пар ів "Київзелен-
б д" пропон є розв'яз вати за допомо ою підвищення соціальної свідо-
мості меш анців столиці. Наразі триває перший етап а ції — соціальне
опит вання, що визначить найпроблемніші пар и. Навесні відб деться
др ий етап — прибирання міста із зал ченням иян. Зеленб дівці споді-
ваються, що люди не залишаться байд жими.

У столиці пропон ють замінити 120 ілометрів тр б для арячої води
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Íà êâàðòèðó â ñòîëèö³ òðåáà 
çáèðàòè ãðîø³ 10 ðîê³â
Äâîê³ìíàòí³ ïðîïîíóþòü ïî 65 òèñÿ÷ äîëàð³â

Ìèêîëà Ïîðóáàé, ìåøêàíåöü Çàêàðïàò-
ñüêî¿ îáëàñò³, áàãàòî ðîê³â çàéìàºòüñÿ ï³ä-
ïðèºìíèöòâîì íà ï³âíî÷³ Ðîñ³¿. “Çàðîá-
ëÿþ íà êâàðòèðó â Êèºâ³. Êîëè ïî÷àëàñÿ
êðèçà, ö³íè íà ñòîëè÷íå æèòëî ïîïîâçëè
âíèç. Òåïåð ìîæó ïðèäèâëÿòèñÿ äî åë³ò-
íèõ ïîìåøêàíü. Ñóäÿ÷è ç ïðîãíîç³â, ìîæ-
íà ³ ùå ïî÷åêàòè, ö³íè çíèçÿòüñÿ”,— êà-
æå ïàí Ìèêîëà.

Ïðîòå “áàãàòèõ Áóðàò³íî”, ñïðîìîæíèõ
êóïèòè íåðóõîì³ñòü çà ñâî¿ êðåâí³, ñòàº äå-
äàë³ ìåíøå. Íå äèâíî, ùî ïîïèò íà æèò-
ëî êîòèòüñÿ “ï³ä ãîðó”. À ê³ëüê³ñòü âèñòàâ-
ëåíèõ íà ïðîäàæ “õàòèí” çá³ëüøóºòüñÿ, ÿê
ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, âèâ÷èâøè ñïåöïîð-
òàëè, ñàéòè àãåíö³é ç íåðóõîìîñò³ é ãàçåò-
í³ îãîëîøåííÿ. Íåð³äêî êâàðòèðè “âèñÿòü”
íà ðèíêó 2—3 ì³ñÿö³. ßêùî ³ áåðóòü, òî ïå-
ðåâàæíî íàéäåøåâø³, 1—2-ê³ìíàòí³ íà
îêîëèöÿõ. ¯õ ïðîïîíóþòü ïî $ 45—50 òè-
ñÿ÷, à çà íàéá³ëüø çàòðåáóâàí³ “äâ³éêè”
ïðîñÿòü ïî $ 60—65 òèñÿ÷. Çà äàíèìè
Ì³í’þñòó, ðåºñòðàö³ÿ äîãîâîð³â, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç îïåðàö³ÿìè êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõî-
ìîñò³, ïðîòÿãîì 2009 ðîêó çìåíøèëàñÿ íà
30—80 % ïîð³âíÿíî ç 2008-ì.

Äî ñëîâà, ïîïèò íà åë³òíå æèòëî çíà÷-
íî çìåíøèâñÿ. Êâàäðàòíèé ìåòð ó íîâèõ
áóäèíêàõ ç ïîë³ïøåíèì ïëàíóâàííÿì êîø-
òóº 3—4 òèñÿ÷³ óìîâíèõ îäèíèöü.

Ціна питання
Íà ïî÷àòîê 2010 ðîêó ñåðåäíÿ âàðò³ñòü

ïðîïîçèö³¿ îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèò-
ëà íà âòîðèííîìó ðèíêó Êèºâà ñòàíîâè-
ëà $ 2206, à äëÿ äâîê³ìíàòíèõ êâàðòèð, íà-
ïðèêëàä, íà Ë³âîìó áåðåç³, — $ 1644. Ñ³ì’¿
ç òðüîõ îñ³á ïîòð³áíî çáèðàòè ãðîø³ íà
“äâ³éêó” ïëîùåþ íå á³ëüøå í³æ 55 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â ùîíàéìåíøå äåñÿòü ðîê³â,
ïðè÷îìó â³äêëàäàòè äîâåäåòüñÿ íå ìåíø ÿê
50 % çàðïëàòè.

Çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó, ñåðåäíüîì³-
ñÿ÷íà íîì³íàëüíà çàðïëàòà â Óêðà¿í³ çà
îäèíàäöÿòü ì³ñÿö³â 2009 ðîêó çíèçèëàñÿ
íà 10 % ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³î-
äîì 2008 ðîêó, õî÷à â Êèºâ³ âîíà çàëèøàº-
òüñÿ íàéâèùîþ — 3154 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü.

Ç òàêèì äîõîäîì ïîòð³áíî, ùîá ñòàâêà
çà êðåäèòîì ó ãðèâí³ ñòàíîâèëà íå 25 %,
ÿê ïðîïîíóþòü áàíêè, à ëèøå 11 %, àáî
ðèíêîâà ö³íà îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
êâàðòèðè çà ïîòî÷íèõ óìîâ êðåäèòóâàííÿ
íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè $ 955 (60 % ö³-
íè ïðîïîçèö³¿).

Тор доречний
ßêùî ãðîø³ íà áàæàíó êâàðòèðó âæå ç³-

áðàíî, íå âàðòî â³ääàâàòè âñå äî êîï³éêè.
Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî íà ñüîãîäí³ òîðã
äîðå÷íèé, ÿê í³êîëè. ²íîä³ çíèæêà ñÿãàº
20 % çàÿâëåíî¿ ö³íè. Â ñåðåäíüîìó ïðîäàâ-
ö³ ïîãîäæóþòüñÿ íà 10—15 %. ² öÿ òåíäåí-
ö³ÿ çáåð³ãàºòüñÿ âæå ïðàêòè÷íî ï³âðîêó.
Ïðîòå ñâîþ ðîëü òóò â³ä³ãðàþòü ð³åëòîðè.
Ó ãîíèòâ³ çà âåëèêèì çàðîá³òêîì âîíè ïå-
ðåêîíóþòü ïðîäàâöÿ íå çíèæóâàòè ö³íó.

Правильний вибір
Äëÿ êóï³âë³ æèòëà çàçäàëåã³äü ïîòð³áíî

ï³ä³áðàòè ç äåñÿòîê äîñòóïíèõ âàð³àíò³â,

øâèäåíüêî ¿õ îãëÿíóòè é çóïèíèòèñÿ íà
2—3 êâàðòèðàõ.

Ïî÷èíàòè, çâ³ñíî, òðåáà ç îö³íåííÿ êîì-
ôîðòíîñò³ îáðàíîãî æèòëîâîãî ìàñèâó.
Ãîñïîäàð ÷è áðîêåð, ùî ïðåäñòàâëÿº éî-
ãî ³íòåðåñè, êàæå, ùî íåïîäàë³ê ÷óäîâà
òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà. Àëå ÿêùî ïîæâàâ-
ëåíà àâòîòðàñà ïðîëÿãàº áëèæ÷å, í³æ çà 50
ìåòð³â â³ä áóäèíêó, âè ðèçèêóºòå ïåðåòâî-
ðèòèñÿ íà “ô³ëüòð” äëÿ âèõëîïíèõ ãàç³â.
ßêùî âè ñàì³ ìàºòå ìàøèíó, ä³çíàéòåñÿ,
÷è º ïîáëèçó àâòîñòîÿíêà ³ ÷è º òàì â³ëü-
í³ ì³ñöÿ. Êîðèñòóºòåñÿ ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì — ðàäèìî ïîáóâàòè â ãîäè-
íè ï³ê íà íàéáëèæ÷³é çóïèíö³ òà ïåðåêî-
íàòèñÿ, ÷è ëåãêî óâ³éòè äî ìàðøðóòêè.
Ìàºòå äèòèíó àáî ïëàíóºòå ðîçøèðåííÿ
ñ³ì’¿ — øóêàéòå æèòëî ïîáëèçó äèòñàäêà
÷è øêîëè.

Добротне орище
перетворюється
на імнати

ßêùî “ðîçâ³ääàí³” ïðî ìàñèâ âè çáèðà-
ëè ïåðåâàæíî âðàíö³ òà ââå÷åð³, òî îãëÿä
êîíêðåòíîãî áóäèíêó ë³ïøå çàïëàíóâàòè
íà äåííèé ÷àñ. Ó ñòîëèö³ áàãàòî àâàð³é-
íèõ ñïîðóä. ¯õ ëåãêî âèçíà÷èòè íà îêî:
ñò³íè âêðèò³ òð³ùèíàìè, à ÿêùî ¿õ çàë³ï-
ëåíî, ïîáà÷èòå ñ³ð³ ë³í³¿. ßêùî ìàºòå íà-
ì³ð ïðèäáàòè ïîìåøêàííÿ íà îñòàííüîìó
ïîâåðñ³ õðóùîâêè, â³ääàâàéòå ïåðåâàãó
äâîñõèëîìó äàõó ïåðåä îäíîñõèëèì, ïëà-
ñêèì — â³ðîã³äí³ø³ ïðîò³êàííÿ.

Çàòå, ÿêùî â öüîìó áóäèíêó º ãîðèùå
àáî òåõí³÷íèé ïîâåðõ, âè çãîäîì çìîæåòå
ïðèâàòèçîâóâàòè ìåòðè íàä âàøîþ êâàð-
òèðîþ ³ çðîáèòè ¿¿ äâîð³âíåâîþ. Ç æèòëîì
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ — òåæ ìîðîêà. Âë³ò-
êó â³äõîäè â ñì³òòºïðîâîäàõ òàê ñìåðä³òè-
ìóòü, ùî, ïðî÷èíèâøè êâàòèðêó, â³ä÷ó-
ºòå ñåáå ìåøêàíöåì çâàëèùà. Äî òîãî æ
âîëîãà ç ï³äâàëó ìîæå ï³äíÿòèñÿ ïî ñò³-
íàõ, âíàñë³äîê ÷îãî â³äêëåþâàòèìóòüñÿ
øïàëåðè, à âàííà âêðèºòüñÿ öâ³ëëþ.

У вартирі перевіряйте
всі щілини

Íàðåøò³ âè ó êâàðòèð³ äëÿ îãëÿäó. Òóò
íå òðåáà í³ÿêîâ³òè, áóêâàëüíî êîæåí êó-
òî÷îê, êîæíó ù³ëèíêó ïîäèâ³òüñÿ ³ îáìà-
öàéòå.

Â³äêðóò³òü êðàíè â êóõí³ òà âàíí³é ê³ì-
íàò³ — ³ îäðàçó ïîáà÷èòå, ÿêèé íàï³ð âî-
äè. Ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò — íàÿâ-
í³ñòü ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âî-
äè. Îñîáëèâó óâàãó çâåðí³òü íà òðóáè. ßê-
ùî âîíè ñòàð³ ìåòàëåâ³, âêðèò³ ³ðæåþ, òî
ìîæóòü ïðîðâàòè áóäü-ÿêî¿ ìèò³ ³ çàëèòè
íå ò³ëüêè âàøå æèòëî, à é ñóñ³äñüêå. Çà-
ðàçîì ïåðåêîíàéòåñÿ ó ñïðàâíîñò³ çàï³ð-
íî¿ àðìàòóðè: êðàíè ïîâèíí³ ëåãêî çàêðó-
÷óâàòèñÿ. Ïåðåâ³ðòå, íàñê³ëüêè ãàðÿ÷³ áà-
òàðå¿ â ê³ìíàòàõ. À ùå ë³ïøå — ïðîâåä³òü
ðóêîþ áóêâàëüíî ïî âñ³õ ñò³íàõ: âè â³ä÷ó-
ºòå, äå ç êóò³â äìå, äå ïðîìåðçàþòü ñò³íè,
ÿê³ ãîñïîäàð³ çàçâè÷àé äðàï³ðóþòü êèëè-
ìàìè. ×èìàëèé ïëþñ — ìåòàëîïëàñòèêî-
â³ â³êíà.

Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî íå áóëî íåçàêîííî-

ãî ïåðåïëàíóâàííÿ êâàðòèðè. Äëÿ öüîãî
ïîïðîñ³òü òåõí³÷íèé ïàñïîðò, äå º ïëàí
êâàðòèðè. ßêùî çãîäîì âè çàõî÷åòå ïðî-
äàòè ïîìåøêàííÿ, äîâåäåòüñÿ ñàìîìó óçà-
êîíþâàòè íåëåãàëüíå ïåðåïëàíóâàííÿ.

До менти перевіряйте
особисто

Çà íèí³øíüîãî ð³âíÿ ïîë³ãðàô³¿ ç’ÿâè-
ëîñÿ áàãàòî øàõðà¿â, ùî íàìàãàþòüñÿ ïðî-
äàòè êâàðòèðè çà ï³äðîáëåíèìè äîêóìåí-
òàìè. Çàô³êñîâàíî âèïàäêè, êîëè óÿâí³
ãîñïîäàð³ íàäàâàëè ïîêóïöÿì ôàëüøèâ³
ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ é äîâ³äêè-
õàðàêòåðèñòèêè ç áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòà-
ðèçàö³¿ (ÁÒ²).

Çàõèñòèòèñÿ òóò íåñêëàäíî. Àëå äîâå-
äåòüñÿ öå ðîáèòè îñîáèñòî, àäæå àãåíö³¿ ç
íåðóõîìîñò³ íå íåñòèìóòü ìàòåð³àëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêùî àôåðèñò ïðîäàñòü
âàì êâàðòèðó, ùî éîìó íå íàëåæèòü. Çà-
çäàëåã³äü òðåáà âçÿòè êñåðîêîï³þ äîâ³äêè
ïðî æèòëî ³ ïåðåâ³ðèòè â ÁÒ², ÷è âèäàâà-
ëè ¿¿. Äàí³ ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ïîìåø-
êàííÿ ìîæå “ïðîáèòè” â çàãàëüíîíàö³î-
íàëüí³é áàç³ äàíèõ áóäü-ÿêèé íîòàð³óñ. Òà-
êèì ÷èíîì âè çàçäàëåã³äü çìîæåòå ç’ÿñó-
âàòè, ÷è ñïðàâæí³é âëàñíèê êâàðòèðè, ÷è
íå íàêëàäåíî àðåøòó íà ¿¿ ïðîäàæ, ÷è íå
ïåðåáóâàº âîíà â çàñòàâ³.

Ïðîäàâåöü ïîâèíåí âèêëàñòè âàì êóïó
äîêóìåíò³â, ïðè÷îìó îðèã³íàë³â, êñåðîêî-
ï³¿ íå ï³ä³éäóòü. Ãîëîâíå — ï³äòâåðäæåí-
íÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà æèòëî: äîãîâ³ð êó-
ï³âë³-ïðîäàæó, äàðóâàííÿ ÷è îáì³íó, ñâ³-
äîöòâî ïðî ïðèâàòèçàö³þ àáî óñïàäêóâàí-
íÿ. Ìàþòü áóòè ïàñïîðòè, ³äåíòèô³êàö³é-

í³ êîäè âñ³õ ñï³ââëàñíèê³â, à ÿêùî ñåðåä
íèõ íåïîâíîë³òí³ — ¿õí³ ñâ³äîöòâà ïðî íà-
ðîäæåííÿ. Òàêîæ ïðîäàâåöü íàäàº äîçâ³ë
îðãàí³â îï³êè, ÿêùî ñåðåä âëàñíèê³â º íå-
ä³ºçäàòí³ îñîáè àáî ò³, êîìó ùå íå âèïîâ-
íèëîñÿ 18, äîâ³äêó-õàðàêòåðèñòèêó íà
êâàðòèðó ç ÁÒ². ßêùî ïîìåøêàííÿ ïðè-
äáàíî ó øëþá³, ìàº áóòè íîòàð³àëüíî ï³ä-
òâåðäæåíà çãîäà ÷îëîâ³êà, äðóæèíè íà
ïðîäàæ, à êîëè êâàðòèðó ïðîäàþòü çà äî-
ðó÷åííÿì — íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åí³ ïîâ-
íîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèê³â.

Гроші “на боч ”
Êóäè âæå ïðîñò³øå, çäàâàëîñÿ á, â³ääà-

òè-îòðèìàòè ãðîø³ çà êâàðòèðó. Ïðîòå ³
òóò º òîíêîù³, ùî ìîæóòü ïåðåðîñòè â
êîíôë³êò. ×àñòî îáóìîâëåíó ³ ïåðåðàõî-
âàíó ñòîðîíàìè ñóìó êëàäóòü ó áàíê³â-
ñüêó ñêðèíüêó, ùî ìàº äâà çàìêè ç ð³ç-
íèìè êëþ÷àìè. Îäèí êëþ÷ â³ä íå¿ îòðè-
ìóº ïðîäàâåöü, äðóãèé — ïîêóïåöü. Ï³ñ-
ëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
îñòàíí³é ïîâèíåí â³ääàòè ïðîäàâöåâ³ ñâ³é
êëþ÷, ùîá òîé çàáðàâ ãîò³âêó. Îäíàê ³íî-
ä³ ïîêóïåöü ïî÷èíàº âèìàãàòè äîäàòêîâèõ
çíèæîê ³ â ðàç³ íåçãîäè êëþ÷èêà íå äàº.
Àáî æ ïðîäàâåöü, çàáðàâøè ãðîø³, ñòâåð-
äæóº, ùî â ñêðèíüö³ ¿õ áóëî ìåíøå, í³æ
äîìîâèëèñÿ, ³ íà ö³é ï³äñòàâ³ â³äìîâëÿº-
òüñÿ âèñåëÿòèñÿ òà âèìàãàº ðîç³ðâàííÿ
óãîäè. Ñóäè ìîæóòü òðèâàòè ðîêàìè...
Ùîá óíèêíóòè âñüîãî öüîãî, ë³ïøå ïåðå-
äàâàòè ãðîø³ ç ðóê ó ðóêè â ïðèñóòíîñò³
ùîíàéìåíøå äâîõ íåçàö³êàâëåíèõ ñâ³ä-
ê³â. Öå ìîæóòü áóòè íîòàð³óñ ³ç ïîì³÷íè-
êîì àáî ñï³âðîá³òíèêè àãåíö³¿ ç íåðóõî-
ìîñò³

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

За півтора ро вторинне житло в Києві подешевшало більше ніж
двічі, а поде ди й тричі. Серед тих, хто з мів на опичити долари
для придбання житла столиці, більшість йо о вже мають. Решта -
сають лі ті: валюті іпотечні пози и взяти пра тично неможливо, та і

ривнях лише 11 бан ів сьо одні редит ють. Причом мови заш а-
люють за здоровий л зд: треба внести 40—50 % аванс і платити
22—35 % річних за с м , що залишилася. Тож вартість вартири для
позичальни а зросте в 2—3 рази, я що редит вання на 10—15 ро ів.
Сит ацією на рин нер хомості й хитрощами півлі поці авилися о-
респонденти "Хрещати а".

Столична нер хомість залишається бажаною навіть під час ризи
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянам 
Крищуку Олександру Дмитровичу 
та Морозу Олегу Володимировичу 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування офісних будівель 

на вул. Фрунзе, 69'а 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 275/1331 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 громадянам Крищуку Олександру Дмитро�
вичу та Морозу Олегу Володимировичу для будівництва,
експлуатації та обслуговування офісних будівель на вул.
Фрунзе, 69�а у Подільському районі м. Києва.

2. Передати громадянам Крищуку Олександру Дмитро�
вичу та Морозу Олегу Володимировичу, за умови виконан�
ня пункту 3 цього рішення, у спільну короткострокову орен�
ду на 5 років земельну ділянку площею 0,45 га для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування офісних будівель на
вул. Фрунзе, 69�а у Подільському районі м. Києва за раху�
нок частини земель, відведених відповідно до рішення ви�
конавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудя�
щих від 30.09.52 № 1976 “Про закріплення за Київським
електромеханічним заводом промислової території”, у зв’яз�
ку з переходом права власності на майно (договір купівлі�
продажу від 24.11.2006, акт прийому�передачі від
27.11.2006), у тому числі:

— 1/2 від 0,45 га — громадянину Крищуку Олександру
Дмитровичу;

— 1/2 від 0,45 га — громадянину Морозу Олегу Володи�
мировичу.

3. Громадянам Крищуку Олександру Дмитровичу та Мо�
розу Олегу Володимировичу:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувачів 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 документів, що по�
свідчують право користування земельною ділянкою.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.06.2007 № 19�6197 та від 20.03.2008
№ 09�3543, Київської міської санепідстанції від 19.07.2007
№ 5694, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 18.04.2007 № 06�6�
25/2269, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 25.06.2007 № 4780, Державної служби з питань на�
ціональної культурної спадщини від 22.05.2008 № 22�1249/9,
дочірнього підприємства “Інститут генерального плану міс�
та Києва” ВАТ “Київпроект” від 27.06.2007 № 2013 та Голов�
ного управління земельних ресурсів від 14.07.2008 № 05�
3319.

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.

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

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 надання шкірно'венерологічному 
диспансеру № 3 Святошинського району м. Києва 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будівель диспансеру 

на вул. Верховинній, 13 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 278/1334 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки шкірно�венерологічному диспансеру № 3
Святошинського району м. Києва для експлуатації та обслу�
говування будівель диспансеру на вул. Верховинній, 13 у
Святошинському районі м. Києва.

2. Надати шкірно�венерологічному диспансеру № 3 Свя�
тошинського району м. Києва у постійне користування зе�
мельну ділянку площею 0,44 га для експлуатації та обслу�
говування будівель диспансеру на вул. Верховинній, 13 у
Святошинському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування, у зв’язку із закріп�
ленням за диспансером майна на праві оперативного управ�
ління (наказ Головного управління комунальної власності м.
Києва від 04.02.2005 № 43 з переліком основних засобів).

3. Шкірно�венерологічному диспансеру № 3 Святошин�
ського району м. Києва:

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. Виконати вимоги, викладені у листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 01.02.2005 № 19�563 та від 13.12.2006
№ 09�10717, Київської міської санепідстанції від 09.06.2004
№ 4097 та від 19.04.2007 № 2682, управління охорони нав�
колишнього природного середовища від 31.05.2005
№ 071/04�4�19/2507, Державного управління екології та при�
родних ресурсів в м. Києві від 31.08.2006 № 06�6�25/4315,
Головного управління культури мистецтв та охорони куль�
турної спадщини від 13.07.2004 № 001�09/2566, Головного
управління охорони культурної спадщини від 20.10.2006
№ 5461, Святошинської районної у місті Києві державної
адміністрації від 24.07.2003 № 3819/14�21/03 та від
04.05.2007 № 3173/14�21/11.

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

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

3.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про
бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.7. 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.

4. 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.

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 “Спецбудроб” 

земельної ділянки для обслуговування 
та експлуатації виробничої бази 

на вул. Сирецькій, 49 (літ. В) 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 277/1333 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про будівництво лікувального корпусу 
на території Київської міської клінічної лікарні № 10 

на проспекті 40'річчя Жовтня, 59'б 
у Голосіївському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 176/1232 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 7 Закону України “Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Закону України “Про основи містобу�
дування”, враховуючи незадовільний технічний стан будівель геріатричного центру та перехідної галереї
на вулиці Лабораторній, 6 у Печерському районі міста Києва та хоспісу Київської міської клінічної лікарні
№ 10 на проспекті 40�річчя Жовтня, 59�б у Голосіївському районі міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодитись з пропозицією Головного управління охо�
рони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) щодо будівництва протягом 2009�2012 років лі�
кувального корпусу на території Київської міської клінічної
лікарні № 10 на проспекті 40�річчя Жовтня, 59�б площею не
менше 3500,0 кв. м за рахунок коштів ТОВ “КОНСАЛТИНГ
СИСТЕМЗ”, за умови наступної безоплатної передачі ново�
го корпусу після завершення його будівництва до комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва.

2. Визначити замовником виконання робіт з проектуван�
ня та будівництва нового корпусу Київської міської клінічної
лікарні № 10 на проспекті 40�річчя Жовтня, 59�б Головне
управління охорони здоров’я та медичного забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

3. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) укласти з ТОВ
“КОНСАЛТИНГ СИСТЕМЗ” інвестиційний договір про будів�
ництво лікувального корпусу, зазначеного у пункті 1 цього
рішення.

4. Земельно�правові питання вирішити в установленому
порядку.

5. Головному управлінню комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) забезпечити:
5.1. Проведення незалежної оцінки вартості будівель ге�

ріатричного центру та перехідної галереї загальною площею
2413,0 кв. м на вулиці Лабораторній, 6 Київської міської клі�
нічної лікарні № 10.

5.2. Передачу у власність ТОВ “КОНСАЛТИНГ СИСТЕМЗ”
будівель геріатричного центру та перехідної галереї загаль�
ною площею 2413,0 кв. м на вулиці Лабораторній, 6 і оформ�
лення права власності після сплати коштів до міського бю�
джету.

5.3. Проведення незалежної оцінки вартості нового ліку�
вального корпусу Київської міської клінічної лікарні № 10
після завершення його будівництва та будівлі хоспісу за�
гальною площею 1430,0 кв. м на проспекті 40�річчя Жовт�
ня, 59�б Київської міської клінічної лікарні № 10.

5.4. Прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва будівлі лікувального корпусу Київської
міської клінічної лікарні № 10 після завершення його будів�
ництва та закріплення його в установленому порядку за Ки�
ївською міською клінічною лікарнею № 10.

5.5. Передачу у власність ТОВ “КОНСАЛТИНГ СИСТЕМЗ”
та оформлення права власності на будівлю хоспісу загаль�
ною площею 1430,0 кв. м на проспекті 40�річчя Жовтня, 59�
б Київської міської клінічної лікарні № 10.

6. У разі, якщо вартість робіт з проектування та будівниц�
тва нового лікувального корпусу буде меншою, ніж справед�

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Спецбудроб”, за умови виконання пункту 2 цього рішення,
в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку пло�
щею 0,70 га для експлуатації та обслуговування виробничої
бази на вул. Сирецькій, 49 (літ. В) у Подільському районі м.
Києва за рахунок частини земель, закріплених відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депу�
татів трудящих від 23.07.68 № 1172 “Про закріплення зе�
мельної ділянки за Ремонтно�будівельним трестом зелено�
го будівництва, виробничого управління підприємств зеле�
ного господарства по вул. Сирецькій № 49 під будівництво
виробничої бази та господарчих споруд”, у зв’язку з пере�
ходом права власності на будівлю (договір купівлі�продажу
від 14.01.2000 № 142).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Спецбуд�
роб”:

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

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

2.3. Створити та забезпечити умови вільного доступу для
прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної
ділянки. 2.4. У разі необхідності проведення реконструкції
чи нового будівництва питання оформлення дозвільної та
проектно�кошторисної документації вирішувати в порядку,
визначеному правилами забудови м. Києва.

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

2.6. Забезпечити вільний проїзд до земельної ділянки фі�
лії кабельних мереж України “Київенерго”.

2.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про
бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3. 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.

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
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Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ІВЕНТУС БУД” 

земельних ділянок для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатофункціональної
адміністративної будівлі, паркінгу та для влаштування

благоустрою на вул. Мельникова, 30 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 188/1244 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“ІВЕНТУС БУД” для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня багатофункціональної адміністративної будівлі, паркінгу та
для влаштування благоустрою на вул. Мельникова, 30 у Шев�
ченківському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ІВЕНТУС БУД”, за умови виконання пункту 3 цього рішення,
земельні ділянки загальною площею 0,09 га (у тому числі в ме�
жах червоних ліній 0,02 га) для будівництва, експлуатації та об�
слуговування багатофункціональної адміністративної будівлі,
паркінгу та для влаштування благоустрою на вул. Мельнико�
ва, 30 у Шевченківському районі м. Києва за рахунок міських
земель, не наданих у власність чи користування, у зв’язку з
переходом права власності на майно (договір купівлі�продажу
від 25.09.2007, акт прийому�передачі від 25.09.2007), з них:

— ділянку площею 0,07 га — у довгострокову оренду на
10 років для будівництва, експлуатації та обслуговування
багатофункціональної адміністративної будівлі, для благоуст�
рою території та паркінгу;

— ділянку площею 0,02 га — у короткострокову оренду на
5 років, в межах червоних ліній, для влаштування будівель�
ного майданчика.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ІВЕНТУС
БУД”:

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 земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право користування земельними ділянками.

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

3.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про
бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.02.2008 № 19�2133, Київської міської
санепідстанції від 17.03.2008 № 2045, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 29.12.2007 № 05�08/10148, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 26.12.2007 № 9927,
Державної служби з питань національної культурної спадщи�
ни від 29.02.2008 № 22�416/35, дочірнього підприємства
“Інститут генерального плану міста Києва” від 12.01.2008
№ 31, Головного управління земельних ресурсів від
09.04.2008 № 05�3017.

3.6. Земельну ділянку, яка знаходиться в межах черво�
них ліній використовувати з обмеженнями відповідно до ви�
мог містобудівного законодавства.

3.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень від
24.12.2007 № 274) та інші питання майнових відносин ви�
рішувати в установленому порядку.

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

3.9. Земельну ділянку, надану для організації будівель�
них робіт, після закінчення будівництва об’єкта повернути
в стані, придатному для подальшого використання.

3.10. Забезпечити безперешкодний проїзд та прохід до
земельної ділянки на вул. Мельникова, 28 у Шевченківсько�
му районі м. Києва (код № 91:091:005).

4. 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.

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

лива (ринкова) вартість будівель геріатричного центру та
перехідної галереї на вулиці Лабораторній, 6 та хоспісу на
проспекті 40�річчя Жовтня, 59�б, ТОВ “КОНСАЛТИНГ СИС�
ТЕМЗ” має перерахувати різницю коштів до бюджету міста
Києва.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

Про оформлення управлінню освіти 
Дніпровської районної у місті Києві 

державної адміністрації права користування 
земельною ділянкою для експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд 

середньої загальноосвітньої школи № 31 
на вул. Березневій, 5 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 195/1251 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР
від 18.12.90 “Про земельну реформу” та розглянувши проект землеустрою щодо оформлення права ко�
ристування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці 
Мелешко Інні Іванівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Радистів, 13'а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 233/1289 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 вне�
сення змін до містобудівної документації будівництва ком�
плексу садибної забудови у пров. Радистів (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 відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Мелешко Інні Іванівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Радистів, 13�а у
Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Мелешко Інні Іванівні, за умо�
ви виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд у пров. Радистів, 13�а у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянці Мелешко Інні Іванівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

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

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки

згідно з АПЗ Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
управлінні держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 24.11.2008 № 09�14328 та від
22.04.2008 № 19�4861, Київської міської санепідстанції
від 23.07.2008 № 5648, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від
21.07.2008 № 05�08/3315, Головного управління земель�
них ресурсів від 25.12.2008 № 05�4156.

5.4. 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.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

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”.

Про передачу громадянину 
Хлібку Миколі Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на вул. Кутузова, 29'б 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 244/1300 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Хлібку Миколі Олександровичу
для ведення індивідуального садівництва на вул. Кутузова, 
29�б у Деснянському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Хлібку Миколі Олександровичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,12 га для ведення індивіду�
ального садівництва на вул. Кутузова, 29�б у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Громадянину Хлібку Миколі Олександровичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

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

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

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 19.10.2007 № 19�11827, Київської міської санепід�
станції від 26.11.2007 № 9785, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 28.11.2007 № 071/04�4�
22/6718, Головного управління земельних ресурсів від
29.07.2008 № 05�3439.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Оформити управлінню освіти Дніпровської районної
у місті Києві державної адміністрації, за умови виконан�
ня пункту 2 цього рішення, право постійного користуван�
ня земельною ділянкою площею 2,19 га для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд середньої загально�
освітньої школи № 31 на вул. Березневій, 5 у Дніпров�
ському районі м. Києва за рахунок земель, відведених
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 02.02.76 № 79/31
“Про відведення земельної ділянки відділу народної ос�
віти виконкому міськради для школи № 31 по вул. Лоба�
чевського, 5 в Дарницькому районі м. Києва”.

2. Управлінню освіти Дніпровської районної у місті Ки�
єві державної адміністрації:

2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

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

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

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

3. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення ви�
конавчого комітету Київської міської Ради депутатів тру�
дящих від 02.02.76 № 79/31 “Про відведення земельної
ділянки відділу народної освіти виконкому міськради для
школи № 31 по вул. Лобачевського, 5 в Дарницькому
районі м. Києва”.

5. 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

Про передачу громадянці 
Бойко Діані Сергіївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Отто Шмідта, 9 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 238/1294 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 громадянці Бойко Діані Сергіївні для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Отто Шмідта, 9 у Шевчен�
ківському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Бойко Діані Сергіївні, за умови

виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Отто Шмідта, 9 у Шевченківському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.
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1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки акціонерному товариству холдинговій ком�
панії “Київміськбуд” для реконструкції гуртожитку під жит�
ловий будинок з його подальшими експлуатацією та обслу�
говуванням на вул. Зодчих, 50�б у Святошинському районі
м. Києва.

2. Передати акціонерному товариству холдинговій ком�
панії “Київміськбуд”, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у довгострокову оренду на 10 років земельну ділян�
ку площею 0,37 га для реконструкції гуртожитку під житло�
вий будинок з його подальшими експлуатацією та обслуго�
вуванням на вул. Зодчих, 50�б у Святошинському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Акціонерному товариству холдинговій компанії “Київ�
міськбуд”:

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 майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 08.06.2007 № 19�5534, Київської міської санепід�
станції від 03.03.2007 № 1395, від 06.08.2007 № 6155, Дер�
жавного управління охорони навколишнього природного се�
редовища в м. Києві від 26.03.2007 № 06�6�25/569.

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

3.6. Проектом реконструкції житлового будинку перед�
бачити місця постійного зберігання автотранспорту (крім
відкритих автостоянок) у кількості, не меншій за одне ма�
шиномісце на кожні дві квартири в цьому будинку.

3.7. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

3.8. Передати Головному управлінню житлового забез�
печення виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) 7 % загальної площі квартир в
цьому житловому будинку (крім службового житла) на під�
ставі пункту 38 рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008
рік”.

3.9. У складі проекту будівництва виконати розрахунки
щодо забезпеченості населення об’єктами соціальної сфе�
ри (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об’�
єкти охорони здоров’я тощо) і передбачити їх розміщен�
ня та будівництво одночасно із спорудженням житлового
будинку.

3.10. Сплатити до цільового фонду спеціального фон�
ду бюджету міста Києва на розвиток будівництва до мо�
менту здачі в експлуатацію житлового будинку кошти в
розмірі 5% витрат з будівництва, виходячи з опосередко�
ваної вартості спорудження житла, установленої Міністер�
ством регіонального розвитку і будівництва України для
міста Києва станом на день оплати на підставі пункту 39
рішення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік”.

3.11. Забезпечити вільний проїзд і прохід до житлово�
го будинку на вул. Зодчих, 50�в у Святошинському райо�
ні м. Києва (кадастровий номер 75:287:033).

4. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. 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

Про поновлення закритому 
акціонерному товариству “Лекс Холдинг” 

договору оренди земельної ділянки для реконструкції
адміністративно'виробничого корпусу 

з прилеглими будинками під торговельно'розважальний
комплекс з подальшими його експлуатацією 

та обслуговуванням на вул. Луговій, 12 
в Оболонському районі м. Києва та про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 24.04.2003 № 423/583 

“Про передачу закритому акціонерному 
товариству “Лекс Холдинг” земельних ділянок 

для реконструкції адміністративно'виробничого корпусу
з прилеглими будинками під торговельно'розважальний

комплекс з подальшою його експлуатацією 
та обслуговуванням на вул. Луговій, 9 

в Оболонському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 284/1340 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи листи�звернення закритого
акціонерного товариства “Лекс Холдинг” від 03.11.2008 № 03/10 та від 11.11.2008 № 006�06/01�145,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 18.12.2008 № 868/868 

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

для будівництва житлового комплексу 
з торговельно'громадським центром 

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

Рішення Київської міської ради № 213/1269 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 27�1 Закону України “Про планування і забудову територій”, рішення Київської місь�
кої ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”, листа�звернення товариства
з обмеженою відповідальністю “РЕМ БУД” від 10.02.2009 № 013 та враховуючи доручення заступника місь�
кого голови — секретаря Київської міської ради від 18.02.2009 № 6158/01, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

3. Громадянці Бойко Діані Сергіївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

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

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. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 12.07.2007 № 09�6939, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” ВАТ
“Київпроект” від 28.02.2007 № 576, Київської міської санепід�
станції від 03.07.2007 № 5020, Державного управління охо�
рони навколишнього природного середовища в м. Києві від
30.03.2007 № 06�6�25/1689 та від 28.03.2007 № 08�8�
18/1723, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 02.03.2007 № 1326, Державної служби з питань на�
ціональної культурної спадщини від 02.04.2007 № 22�755/35,

комунального підприємства спеціалізованого управління
протизсувних підземних робіт від 14.06.2007 № 8/1�817,
Головного управління земельних ресурсів від 13.12.2007
№ 05�2392.

3.6. Питання відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 28.02.2007 № 48�П) та
інші питання майнових відносин вирішувати в установлено�
му порядку.

3.7. 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.

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 акціонерному товариству 
холдинговій компанії “Київміськбуд” 

земельної ділянки для реконструкції гуртожитку 
під житловий будинок з його подальшими 

експлуатацією та обслуговуванням 
на вул. Зодчих, 50'б 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 281/1337 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання комунальному підприємству 
“Київпастранс” земельної ділянки для будівництва 
станції “вул. Зодчих” 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 № 285/1341 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. Зодчих” з комплексами
громадського призначення в складі реконструкції трамвай�
ної лінії від станції “Гната Юри” до вул. Симиренка у Свято�
шинському 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 3,31 га (існуючі парки вздовж вул. Сім’ї Сосніних
та бульв. Кольцова).

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству “Київпастранс”
для будівництва станції “вул. Зодчих” з комплексами гро�

мадського призначення в складі реконструкції трамвайної лі�
нії від станції “Гната Юри” до вул. Симиренка у Святошин�
ському районі м. Києва.

4. Надати комунальному підприємству “Київпастранс”,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у постійне ко�
ристування земельну ділянку загальною площею 7,62 га (у
тому числі площею 5,52 га в межах червоних ліній) для бу�
дівництва станції “вул. Зодчих” з комплексами громадсько�
го призначення в складі реконструкції трамвайної лінії від
станції “Гната Юри” до вул. Симиренка у Святошинському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

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 відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень від
15.12.2008 № 92) та інші питання майнових відносин вирі�
шувати в установленому порядку.

5.5. 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.

5.6. 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”.

5.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 23.02.2009 № 09�1676, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 17.02.2009 № 154,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 18.02.2009 № 05�08/812, Головного управління охо�
рони культурної спадщини від 02.12.2009 № 8281, Голов�
ного управління земельних ресурсів від 23.02.2009 № 05�
4277.

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

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

1. Поновити на 5 років з 08.11.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки від 07.11.2003 № 78�6�00124, укладений між
Київською міською радою та закритим акціонерним товари�
ством “Лекс Холдинг” на підставі рішення Київської міської
ради від 24.04.2003 № 423/583 “Про передачу закритому ак�
ціонерному товариству “Лекс Холдинг” земельних ділянок
для реконструкції адміністративно�виробничого корпусу з
прилеглими будинками під торговельно�розважальний ком�
плекс з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням
на вул. Луговій, 9 в Оболонському районі м. Києва”.

2. Встановити, що розмір орендної плати, визначеної в
договорі оренди земельної ділянки від 07.11.2003 № 78�6�
00124, підлягає приведенню у відповідність до норм зако�
нодавства.

3. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
24.04.2003 № 423/583 “Про передачу закритому акціонер�
ному товариству “Лекс Холдинг” земельних ділянок для ре�
конструкції адміністративно�виробничого корпусу з прилег�

лими будинками під торговельно�розважальний комплекс з
подальшою його експлуатацією та обслуговуванням на вул.
Луговій, 9 в Оболонському районі м. Києва”, а саме:

— слова та цифру “на вул. Луговій, 9” замінити словами
та цифрами “на вул. Луговій, 12”.

4. Закритому акціонерному товариству “Лекс Холдинг” у
місячний термін звернутись до Головного управління зе�
мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) з клопотанням щодо орга�
нізації робіт по внесенню змін до договорів оренди земель�
них ділянок від 07.11.2003 № 78�6�00124 та від 07.11.2003
№ 78�6�00123.

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

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
18.12.2008 № 868/868 “Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю “РЕМ БУД”
для будівництва житлового комплексу з торговельно�
громадським центром та підземним паркінгом на вул.
Лютеранській, 14 у Печерському районі м. Києва”, а са�
ме:

— виключити з додатка до рішення Київської міської
ради від 18.12.2008 № 868/868 пункт 6.

2. 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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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ДО�УВАГИ�АКЦІОНЕРІВ�АКЦІОНЕРНОЇ�ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ�КОМПАНІЇ�“КИЇВЕНЕРГО”

Повідомляємо,�що� на� вимо��� а�ціонера,� я�ий� володіє� більше� 10-ти�%� а�цій,� чер�ові� за�альні

збори� а�ціонерів� АК� “Київенер�о”� відб�д�ться� 14� �вітня� 2010� ро��� о� 9.45� за� адресою:�м.� Київ,

в�л. П�хівсь�а,�1,�сьомий�поверх�(а�товий�зал�адміністративної�б�дівлі�філіал��“Теплоеле�троцентраль

№ 6�Київенер�о”).

До�поряд���денно�о�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�в�лючені�та�і�питання:

1.�Обрання�лічильної��омісії,��олови�і�се�ретаря�за�альних�зборів�а�ціонерів�АК�“Київенер�о”�та�затвердження�ре�ламент�

роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2.� Звіт� Ви�онавчо�о� ор�ан�� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� АК� “Київенер�о”� за� 2007—2009� ро�и� та

визначення�основних�напрям�ів�діяльності�Компанії�на�2010�рі�.

3.�Звіт�Спостережної�ради�Компанії�за�2007—2009�ро�и.

4.�Звіт�Ревізійної��омісії�Компанії�за�2007—2009�ро�и.

5.�Затвердження�річної�фінансової�звітності�за�2007—2009�ро�и.

6.�Розподіл�приб�т���(по�риття�збит�ів)�за�підс�м�ами�роботи�Компанії���2007—2009�ро�ах�та�затвердження�нормативів

розподіл��приб�т���на�2010�рі�.

7.�Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Компанії.

8.�Внесення�змін�та�доповнень�до�вн�трішніх�нормативних�до��ментів�Компанії.

9.�Від�ли�ання�та�обрання�членів�Спостережної�ради�Компанії.

10.�Від�ли�ання�та�обрання�членів�Ревізійної��омісії�Компанії.

11.�Від�ли�ання�та�обрання�Керівни�а�Ви�онавчо�о�ор�ан��Компанії.

12.�Про�припинення�дії�(розірвання)�до�овор��на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів,���ладено�о�АК�“Київенер�о”

з�ВАТ�“Фінансова��омпанія�“У�рнафто�аз”,�та��повноваження�Ви�онавчо�о�ор�ан��АК�“Київенер�о”�на�вчинення�необхідних�дій.

13.�Про�визначення�реєстратора�власни�ів�іменних�цінних�паперів�АК�“Київенер�о”�та�передач��ведення�реєстр��власни�ів

іменних�цінних�паперів�АК�“Київенер�о”.

14.�Про�затвердження��мов�до�овор��на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів�АК�“Київенер�о”�та��повноваження

Ви�онавчо�о�ор�ан��АК�“Київенер�о”�на���ладання�до�овор��на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�АК�“Київенер�о”�за�2007�—�2009�ро�и�(тис.��рн)

Інформація�Фонд��приватизації��ом�нально�о

майна�Голосіївсь�о�о�р-н��м.�Києва
Приватизовані�шляхом�ви��п�.

Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ�в�л.�Толсто�о�Льва,�27/35-37� (літ.�А)

Приватизовано�фізичною�особою�за�цін��80�286,00��ривень�в�т.�ч.�ПДВ�13�381,00

�ривень.

Підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�:

ПЕРЕЛІК

приміщень
та
б�дівель,
що
належать
до
�ом�нальної
власності
Голосіївсь�о�о

район�
м.
Києва
та
пропон�ються
на
приватизацію
шляхом
ви��п�

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:

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�22,70��в.�м,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Олеся�Гончара,�60,�літ.�В.�Приватизовані�фізичною

особою�за�116400,00��рн,�в�том��числі�ПДВ�19400,00��рн.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 081165�на�ім’я�Ковалевсь�о�о�Івана�Івановича�вва-

жати�недійсним.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�25.01.2010�№�45�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���лютом��2010�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�люто�о�2010�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
48,50 9,70 58,20 64,28 12,86 77,14

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�17.00

з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�17.00�до�21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

Наймен�вання�по�азни�а 2007�рі� 2008�рі� 2009�рі�

звітний

період

попередній

період

звітний

період

попередній

період

звітний

період

попередній

період

Усьо�о�а�тивів 3254128 2929080 3817792 3254128 * 3817792

Основні�засоби 1569510 1521815 1620926 1569510 * 1620926

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 17487 16982 17487 17487 * 17487

Запаси 394100 387349 387549 394100 * 387549

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 547520 379460 724976 547520 * 724976

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 70817 18777 113868 70817 * 113868

Нерозподілений�приб�то� 26567 19472 -371128 26567 * -371128

Власний��апітал 1394477 1392225 1349074 1394477 * 1349074

Стат�тний��апітал 27091 27091 27091 27091 27091 27091

Дов�остро�ові�зобов’язання 578000 538745 879865 578000 879865

Поточні�зобов’язання 943461 718297 1594475 943461 * 1594475

Чистий�приб�то��(збито�) 14189 18741 -488417 14189 * -488417

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 108364280 108364280 108364280 108364280 108364280 108364280

Кіль�ість� власних� а�цій,� ви��плених� протя�ом

період��(шт.)

- - - - - -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних

а�цій�протя�ом�період�

- - - - - -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 13472 13636 13970 13472 13809 13970

* -�інформація�б�де�надана�на�за�альних�зборах�а�ціонерів,���зв’яз���з�тим,�що�відповідно�до�постанови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�28.02.2000

№ 419�подання�річної�фінансової�звітності�проводиться�до�20�люто�о�2010�ро��.

Реєстрація��часни�ів�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�АК�“Київенер�о”�відб�деться�з�08.45�до�09.30���день�с�ли�ання

чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�П�хівсь�а,�1,�перший�поверх�адміністративної�б�дівлі�філіал�

“Теплоеле�троцентраль�№ 6�Київенер�о”.�Учасни�и�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�повинні�мати�при�собі�паспорт�та

до��мент,�що�підтвердж�є�право�власності�на�прості�іменні�а�ції�АК�“Київенер�о”�(сертифі�ат�іменних�а�цій�або�випис�а�про

залиш�и�на�рах�н���в�цінних�паперах).�Представни�и�а�ціонерів�мож�ть�взяти��часть���чер�ових�за�альних�зборах�а�ціонерів

на�підставі�довіреності,�оформленої�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

Довід�и�за�тел.:�(044)�207-61-48

ПРАВЛІННЯ

№

п/п

Назва�об’є�та

приватизації

Адреса�об’є�т��приватизації

(приміщення,�б�дівлі,

спор�ди)

Площа�(приміщення,

б�дівлі,�спор�ди),

�в.�м

1. Нежиле�приміщення в�л.�Лисо�ірсь�а,�3 36,2

2. Нежиле�приміщення в�л.�Метроло�ічна,�14 44,2

3. Нежиле�приміщення в�л.�Горь�о�о,�28 103,0

4. Нежиле�приміщення в�л.�Червоноармійсь�а,�122 83,10
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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 119
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Íàâêîëî Ïàðêàíó
Ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” â³äêðèâàºòüñÿ
âèñòàâêà ìîëîäèõ ìèòö³â, 
ÿê³ ïðîïîíóþòü íîâèé ïîãëÿä 
íà ðåàëüí³ñòü

Ãðóïó "Ï’ÿòêó" áóëî
ñòâîðåíî â 2009 ðîö³. Â³ä-
ïîâ³äíî äî íàçâè, äî íå¿
âõîäÿòü ï’ÿòü õóäîæíè-
ê³â — Íàñòÿ Ïîäåðâ’ÿí-
ñüêà, Îëåêñàíäð Ñìèð-
íîâ, Êîñòÿíòèí Ñèíèöü-
êèé, Ôåä³ð Áîãèíñüêèé òà
Ãàííà Êèñåëüîâà (Æîð-
æèê). Ïîïðè ìîëîäèé â³ê,
ìèòö³ âæå º ÷ëåíàìè Íà-
ö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæ-
íèê³â Óêðà¿íè. Çàê³í÷èâ-
øè Íàö³îíàëüíó àêàäå-
ì³þ ìèñòåöòâ òà àðõ³òåê-
òóðè, âîíè àêòèâíî áåðóòü
ó÷àñòü ó âñåóêðà¿íñüêèõ òà
ì³æíàðîäíèõ âèñòàâêàõ ³
ñèìïîç³óìàõ, ìàþòü ïåð-
ñîíàëüí³ âèñòàâêè. Ðîáî-
òè ìèòö³â åêñïîíóþòü ó
ìóçåÿõ, à òàêîæ âîíè çíà-
õîäÿòüñÿ ó ïðèâàòíèõ êî-
ëåêö³ÿõ ²ñïàí³¿, Ôðàíö³¿,
Õîðâàò³¿, Ïîëüù³, Óêðà-
¿íè, Êèòàþ.

Ïåðøèé ñï³ëüíèé ïðî-
åêò ãðóïè, êîæåí ³ç ó÷àñ-
íèê³â ÿêî¿ ïðàöþº â ð³ç-
íèõ æàíðàõ, íàçèâàºòüñÿ
"Íàâêîëî". Åêñïîçèö³ÿ,

äî ÿêî¿ ââ³éøëè ñêóëüïòó-
ðà, îá’ºêòè, æèâîïèñ, ôî-
òî òà ãðàô³êà, ïðîïîíóº
ïîãëÿä "Ï’ÿòêè" íà îá’ºê-
òèâíó ðåàëüí³ñòü, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è ñèìâîë ïàð-
êàíó. Êîæåí, ìàþ÷è ñâ³é
âíóòð³øí³é Ïàðêàí,
îá’ºäíàâ éîãî â ºäèíèé
êóëüòóðíèé ïðîñò³ð, â
ÿêîìó ìîæóòü â³ëüíî
ñï³â³ñíóâàòè ð³çí³ ñâ³òè.
"Ïàðêàí ÿê ÿâèùå ìåòà-
ô³çè÷íå ³ êîñìîãîí³÷íå,
ïåðåéøîâ ³ç ô³çè÷íî-áðó-
òàëüíîãî ñòàíó äî òîíêèõ
ìåíòàëüíèõ ìàòåð³é, ñâ³-
òîãëÿäíèõ êîíöåïö³é òà
ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é",— ñòâåðäæó-
þòü ìèòö³.

Êîíöåïö³ÿ âèñòàâêè
ðîçãëÿäàº ³ñòîð³þ ïàðêà-
íó òà éîãî ñèìâîë³êó.
Òàê, íà ïåðåêîíàííÿ ñòî-
ëè÷íèõ õóäîæíèê³â, ïåð-
øèé Ïàðêàí áóëî ñòâî-
ðåíî íàâêîëî ðàþ, ùå çà
íàøèõ ïðàïðàáàòüê³â,
ÿêèõ, çðåøòîþ, çâ³äòè
âèãíàëè. Çâ³ñíî, ç òóãè

âîíè õîäèëè íàâêîëî
ïàðêàíó, âèäðÿïóâàëèñÿ
íà íüîãî, íàìàãàëèñÿ
çëàìàòè. Ðîáèëè ä³ðêè,
ùîá çàçèðíóòè ïîòîéá³÷.
Ïî÷àëè ìàëþâàòè òà ïè-
ñàòè íà íüîìó, ùîá õî÷
òðîõè äîëó÷èòèñÿ äî òî-
ãî ðàéñüêîãî æèòòÿ, ÿêå
áóëî â³ä íèõ â³äîêðåìëå-
íî. Òà âñå áóëî ìàðíèì.
Îãîðîæà ëèøàëàñÿ íåïî-
äîëàííîþ. Òà îäíîãî ðà-
çó — ìîæå, ç â³ä÷àþ ÷è
âåëèêîãî ðîçóìó, ÷è
ÿêèéñü äîáðîä³é ï³äêà-
çàâ,— ñïàëî ¿ì íà äóìêó
çáóäóâàòè ñâ³é Ïàðêàí, ³
â òàêèé ñïîñ³á â³äòâîðè-
òè âëàñíèé îñåðåäîê ðàþ.
Ç òîãî âñå é ïî÷àëîñÿ.
Êóäè ñâ³òîì íå ï³äåø —
îáîâ'ÿçêîâî âïðåøñÿ â
ÿêèéñü ïàðêàí, îãîðîæó
÷è òèí. Óçäîâæ òèõ ïàð-
êàí³â, ÿê ó âåëè÷åçíîìó
ëàá³ðèíò³, âåøòàþòüñÿ
ëþäè ³ âñå âèäèâëÿþòü-
ñÿ, êóäè á íàñòàâèòè ùå
íîâèõ ïàðêàí³â, ùîá ùå
òðîøå÷êè ñòàòè ùàñëèâ³-
øèìè. Òîæ ³ç âèñîòè ïòà-
øèíîãî ïîëüîòó ñâ³ò âè-
ÿâèòüñÿ ïîøìàòîâàíîþ
êîâäðîþ ç áåçë³÷÷þ
êëàïòèê³â ð³çíèõ çà ôîð-
ìîþ òà ðîçì³ðàìè. Îòàêà
ñâ³òîáóäîâà, îòàêèé ïî-
ðÿäîê, â³ä ïàðêàíó äî
ïàðêàíó, à ðàþ âñå íå-
ìàº — ñóö³ëüíèé Âàâè-
ëîí. Ïîäèâèòèñÿ íà íüî-
ãî ³ ïðîïîíóþòü ó÷àñíè-
êè ïðîåêòó "Íàâêîëî"

“Пташине моло о”

ОВНИ
Переживання, враження, бажання, інстин ти сл -

ватим ть спон альним стим ломдо дій. Це підштовх-
не пристрасних осіб до р йн вання др жніх стос н ів.
Щастя в шлюбі та ож потьмариться через се с альн
невдоволеність. Адже саме др жба на тлі за альних
ідеалів для вас найцінніше в житті. Б дьте вірними од-
не одном , бо саме армонія д ховних інтересів —
це святая святих б дь-я ом шлюбі. І нехай вами е-
р ють тіль и доброчестя і набожність. Це рі , оли си-
ла бла ородних заповітних бажань матеріаліз ється в
реальність. Творець ч є ваші молитви!

ТЕЛЬЦІ
Хоча начальство добре до вас ставиться, та раще

не розпочинати важливих справ, не за онювати спів-
працю.Нав оло иплятьпристрасті, й стос н и,щовже
с лалися,мож тьдійтидо ритичноїмежі.Можливі он-
флі ти з бать ами, оханими, дітьми, рідними. Змиріть-
ся з емоційністю партнерів, з їхніми вели ими пра нен-
нями, виб ховим темпераментом. Але, я не дивно, са-
ме ці я ості сприятим ть дося ненню цілей. Ризи ова-
ні дії, я і обрала інша сторона, під ть на добро, адже
між вами є др жні стос н и і любов. Саме на висо их
поч ттях обранця тримається ваш альянс. Цін йте це!

БЛИЗНЯТА
М сять добре попотіти на роботі. Працюйте помір-

овано, натис аючи на творчі важелі. Спопеляти себе
в емоційном рвінні заради захопливих е спериментів
небезпечно для здоров'я, ризи єте зірвати намічені
рафі и. В офісі обстанов а психоло ічно о дис ом-
форт . Присл хайтеся до порад, обережно маневр й-
те, виважено присл хайтесь до своїх та ч жих д мо .
Маєте ч дов здатність пере он вати. Цьо о ро вам
щаститиме на висо их по ровителів, бо ви фаворі в
сильних світ цьо о і ерівно о персонал . Цим варто
м дро орист ватися заради ар'єрно о зростання.

РАКИ
Б рхливі емоції, спалахи ч ттєвості для вас є д же

сильною спо сою (в особистом житті це є д же до-
речним). А тивіз ється привабливість, що дає змо
спішновиріш вати п питань, нала одж ватистос н-
и, що з асли. Наразі триває процес д ховно о пере-
втілення завдя и свідомленню мин лих помило . Пе-
реплавляйте "мін си" в "плюси" і не нама айтеся ро-
бити власні виснов и, бо "заб'єте ол свої ворота".
Стрим йте амбіції та райте за правилами тих, хто вас
оточ є, тоді шанси на спіх зрост ть. Пам'ятайте: за-
бор ованих зобов'язань перед іншими вас не повин-
но б ти. Розрахов йтеся вчасно!

ЛЕВИ
Ризи єте стати жертвою шалено о темперамент .

Дійте виважено, іна ше, засліплені емоціями, заб де-
те про сенс тих самих ро ів, я і та енер ійно роби-
ли. Уни айте онфлі тів із домашніми, рідними і дале-
ими родичами. Маєте схильність д же різ о реа ва-
ти на все, що вас драт є, нав'яз ючи оточенню та ий
спосіб свою волю. Хто старе з адає, той оря не обе-
реться! Не варто без потреби з ад вати мин ле. Б -
д йте расиві д ховні стос н и з людьми, йдіть наз -
стріч їхнім проханням, допома айте не словом, а спра-
вою. Пра тицизм і тверезий розрах но під час спів-
праці повинні домін вати.

ДІВИ
Я щозриває "дах" від емоцій, при альм йте.Під час

спіл вання з оле ами, працедавцями, випад овими
співрозмовни ами дотрим йтеся залізно о само он-
тролю. Бо я що піддастеся з бном виб х таємних
пристрастей, зр йн єтереп тацію і заробитенервовий
стрес. Б дьте поблажливими і пост пливими, не впл -
т йтеся в ризи овані інтри и. Господнє заст пництво
йдецьо оро через омпроміс інтересів. Нині вампо-
силають бла ородних партнерів, з я ими не потрібно
воювати, а ліпше моліться на них. Тоді ни нете мате-
ріальної с р ти і ар'єра стабіліз ється. Пам'ятайте:
життя—церозважальна ра, де вам завжди знайдеть-
ся приємна серцю роль на йо о сцені!

ТЕРЕЗИ
Утримайтеся від необов'яз ових витрат, вели их по-
по . Посадіть своє "хоч " на дієт . Жадібність до не-

наситних бажань там вати важ о, але можна завдя и
лівим заробіт ам. Я щофінансовий люч заб'є, тринь-
ати роші на розва и з др зями, охан ами, авале-
рами не варто. Усе несіть сім'ю, шляхетнюйте до-
машнє ніздо, створюючи тамзатишо і омфорт. І тер-
міново розплатіться з бор ами! Ріднийдім—це олис-
а щасливих шансів і можливість виховати себе раціо-
налістом і зраз овим осподарем.А ар'єравліс невте-
че!Я професіоналвидося липлан идос оналості. Те-
пер потрібно зростати не верти ально, а оризонталь-
нозарах но додат овихнавантажень і сл жбовихпов-
новажень.

СКОРПІОНИ
Емоції — висо о алорійне пальне для особистих

звершень і творчо оент зіазм .Одна зтимсамим спі-
хом вони мож ть б ти слаб им місцем. Я що б дете
надмірно вразливими, а ресивними, непост пливими,
наполя атимете на не айном задоволенні своїх по-
треб, позитивний рез льтат від ваших дій дорівнюва-
тиме н лю. Дім, робота, партнерство—мінне поле, де
єризи підірватися черезнеобачн поведін .Втім, по-
щастить, я щопорядопинитьсям дрийпартнер, др ,
охана людина. Хочете особисто о щастя — не че ай-
те, що хтось обдар є піднесеними поч ттями, не же-
ніться за ідеалом, а за ох йтеся в обранця всім сер-
цем — і тоді все обернеться б меран ом!

СТРІЛЬЦІ
За рийтед ш на замо , іна шевнеї наплюють.Па-

нібратствостаненебезпечним.Нав олоповнопідст п-
них недр ів овечих ш рах. Тіль и з рідними можна
ділитисясо ровенним,довіряти таємні радощі і с м, во-
ниваші най ращі порадни и.Аос іль ивісь армипро-
ляже через сфер "бер -даю", нама айтеся не наро-
бити нія их бор ів (моральних, матеріальних). Вчасно
розрах йтеся, с млінно ви он йте взяті на себе зо-
бов'язання, заохоч йте тих, хто на це засл жив, б дь-
те осподарем сво о слова. Тоді й вам се, що нале-
жить, повернеться вчасно. Я що поринете в таємні
авантюри, страждатимете, наживете прихованих во-
ро ів, помножите бор и.

КОЗОРОГИ
Ризи може оберн тися про рашем, я що заздале-

ідь неб дедобреспланованим і прорахованим. У ос-
трих сит аціях розрахов йте перш за все на свої ре-
с рси: таланти, здібності, матеріальні засоби, особис-
тий досвід і тверезий роз м. А серед знайомих оби-
райте тих, хто постійно знаходиться поряд і вже довів
свою любов, відданість, отовність співпрацювати. В
ініціативах дотрим йтеся холодно ровності й помірно-
сті. Небезпечно втрачати онтроль над собою, піддав-
шись ч жом вплив . Упевнено тримайте мар зраз-
ово о імідж , чіт о пере он йте в своїй правоті, тоді
за вами під ть ті, хто вас оточ є, і допомож ть про-
с ванні ваших інтересів.

ВОДОЛІЇ
Переб ваютьва рі з підвищеноюа ресивністю, хво-

робливою ч тливістю. Партнерсь і (подр жні) стос н-
и наб вають виб хонебезпечно о хара тер . Від ше-
фа раще дистанціюватися, ос іль и ви для ньо о —
дратівливий чинни . Щонайменша іс ра непороз мін-
ня і пол м'я онфлі тів запалає. Втім, правильне роз -
міння то о, що роботою потрібно дорожити (це хлібне
місце), застрах є від необачних ро ів. Оволодівайте
техні ою се ретної дипломатії, приваблюйте таємних
спільни ів, посередни ів, на опич йте цінн інформа-
цію, я а стане зброєюв ритичних сит аціях під час за-
хист своїх позицій.

РИБИ
Бажання острих відч ттів, сильних вражень штовх-

не вас вир темних пристрастей. Я що розрахов єте,
що про це ніхто не дізнається,— помиляєтеся. Нині ви
одержимі пош омромантичнихпри од та інтимної на-
солоди.Можетепотрапити в омічн сит аціюстра са,
що ховає олов в пісо , перетворившись на об'є т на-
смішо , п блічних зас джень за аморальність. Усім ро-
та не зат лиш, том дбайте про моральн зовнішність,
тверезийрозрах но і дале о лядність, пронаслід и за
вчин и. Спрям йте яс рав особист харизм на еро-
їчний шлях заради добра!

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (31 ñ³÷íÿ — 6 ëþòîãî)

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
"Õðåùàòèê"

З 5 до 21 люто о в иївсь ій місь ій але-
реї мистецтв "Лавра" б де представлено
перший спільний прое т р пи молодих х -
дожни ів під назвою "Нав оло". С льпт -
р , живопис, фото рафії та рафі п’ять
митців об’єдн ють нав оло теми Пар ан ,
роз лядаючи йо о в різних планах — від
вн трішньо о і льт рно о до фізично о.


