
ссттоорр..  22

хрещатик
№30 (3661) середа, 3 березня 2010 року київська муніципальна газета

ЗБЕРЕГТИ ПОЧУТТЯ
Столична влада запрош є молоді пари
пройти рси під отов и
до подр жньо о життя
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БУДИНОК ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Через спротив чиновни ів
меш анці ртожит зм шені жити
без опалення та світла

Äîðîãè äî÷åêàëèñÿ äîïîìîãè
Ñòîëè÷íà âëàäà âèä³ëèëà íà ðåìîíò àñôàëüòó 101 ì³ëüéîí ãðèâåíü

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Через сні ов й морозн зим більшість місь-
их ма істралей наразі пош оджено. Зо рема
85 відсот ів дорі Києва потреб ють апі-
тально о оновлення. Тіль и на середній та
дрібний ремонт дорі передбачено 101 млн
рн. Наразі шляхови и "латають" найбільші
ями по міст . З настанням тепла розпочн ть
середні й апітальні ремонти. Працюватим ть
цілодобовом режимі.

Ç íàñòàííÿì âåñíè ïîá³ëüøàëî ðîáîòè ó ñòîëè÷íèõ àâòî-
äîð³âö³â. ßêùî âçèìêó âîíè ïåðåâàæíî ÷èñòèëè â³ä ñí³ãó
òà ëüîäó ì³ñüê³ ìàã³ñòðàë³, òî íàðàç³ "ëàòàþòü" ïðî¿æäæó ÷àñ-
òèíó. Àäæå ÷åðåç ñèëüí³ îïàäè òà ìîðîçè íà îêðåìèõ ä³ëÿí-
êàõ çðóéíîâàíî äîðîæíº ïîêðèòòÿ. Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî ðåìîí-

òóâàòè àâòîøëÿõè ïîòð³áíî â óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà. Òîìó äíÿ-
ìè ðîáîòè âæå ðîçïî÷àëèñÿ ³ â öåíòð³ ì³ñòà, ³ íà îêîëèöÿõ.

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà îá'ºêòè àâòîäîð³âö³ âè-
éøëè ùå ó âèõ³äí³. Íàéá³ëüøå ñïåöòåõí³êè òà ðîá³òíèê³â
ó÷îðà ïðàöþâàëè íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é â³ä Íèæíüîãî Âà-
ëó äî Ìåëüíèêîâà. ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" ãîëîâíèé ³í-
æåíåð ÊÏ ØÅÓ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Îëåêñàíäð
Ïàí÷åíêî, çàãàëîì íà ö³é ä³ëÿíö³ ïîòð³áíî â³äíîâèòè ïî-
íàä 250 êâ ì ïëîù³.

"Ìàþ íà óâàç³ íàñàìïåðåä ë³êâ³äàö³þ ÿì,— ïîÿñíèâ
â³í.— Ïîëîâèíó ³ç çàïëàíîâàíîãî âæå çðîáèëè, ³íøó ìàº-
ìî çàê³í÷èòè ñüîãîäí³". Ñïî÷àòêó ðîá³òíèêè íà äîðîãàõ
ïðîäóâàþòü òà î÷èùàþòü êðà¿ âèáî¿í, à ïîò³ì çàëèâàþòü
àñôàëüòîáåòîííîþ ñóì³øøþ.

"Çàãàëîì íà Äåãòÿð³âñüê³é ïðàöþþòü 12 ñïåö³àë³ñò³â (6
íà ï³äãîòîâ÷èõ ³ 6 íà îñíîâíèõ ðîáîòàõ) òà 6 îäèíèöü òåõ-
í³êè,— ïîâ³äîìèâ Îëåêñàíäð Ïàí÷åíêî.— Çãîäîì ïåðå-
äèñëîêóºìîñÿ íà âóëèö³ Ìåëüíèêîâà òà Àðòåìà, ÿê³ íå
ìåíøå ïîñòðàæäàëè â³ä ðóéíóâàííÿ".

Íèí³øíüîãî ðîêó íà ïîòî÷íèé ðåìîíò äîð³ã êîìóíàëüí³é
êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð" áóäå âèä³ëåíî 101 ìëí ãðí. Êîø-
òè ïåðåäáà÷åíî ëèøå íà äð³áíèé òà ñåðåäí³é ðåìîíò. Ïðî
öå ó÷îðà ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" ãîëîâíèé ³íæåíåð ÊÊ "Êè-
¿âàâòîäîð" Âàñèëü Ìåëüíè÷åíêî. Â³í ïîÿñíèâ, ùî äëÿ êîæ-
íîãî òèïó ðåìîíòó âèçíà÷åíî òåðì³íè åêñïëóàòàö³¿.

"Òàê, äëÿ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó âîíè ñòàíîâëÿòü â³ä 7 äî
10 ðîê³â,— ðîçïîâ³â ïàí Ìåëüíè÷åíêî.— ×èìàëî çàëå-
æèòü â³ä ñòàíó äîðîãè, ³íòåíñèâíîñò³ ðóõó. Ãàðàíò³éíèé
òåðì³í äëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó — 12 ðîê³â".

Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Ìåëüíè÷åíêà, 101 ìëí ãðí âèñòà-
÷èòü äëÿ îíîâëåííÿ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ íà 60 â³äñîò-
ê³â ðåìîíòó, íîðìà æ ñòàíîâèòü 1 ìëí 335 òèñ. êâ. ì íà
ð³ê. Âàñèëü Ìåëüíè÷åíêî ïîâ³äîìèâ, ùî äî ê³íöÿ òðàâ-
íÿ íà ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëÿõ âèð³âíÿþòü óñ³ ÿìè. À äî ëèñ-
òîïàäà øëÿõîâèêè ïëàíóþòü çàì³íèòè âåðõí³é øàð ïî-
êðèòòÿ. Îíîâëåííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ïåðåäáà÷åíî íà
ïðîñïåêòàõ Ïàëëàä³íà, Ïåðåìîãè, Ê³ëüöåâ³é äîðîç³.

За інчення на 2-й стор.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

“Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îñîáèñòî çàéìà-
ºòüñÿ ïèòàííÿì çìåíøåííÿ çàáîðãîâàíî-
ñò³ ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ
Êèºâà”,— ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Íåùîäàâ-
íî ï³ä ¿¿ ãîëîâóâàííÿì â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå
çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü
ë³êâ³äàö³¿ çàáîðãîâàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâ-
íèêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü áàíêðóòñòâà, çàñòóïíèêè ãîë³â ðàéîí-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é, àðá³òðàæí³ êåðóþ÷³ òà
êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ-áàíêðóò³â ñòîëèö³.
“Ìè ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ùîäî ñòàíó ïî-
ãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè òà çàõîäè, ÿêèõ âæèòî ç ìå-
òîþ ïðèñêîðåííÿ ïîãàøåííÿ áîðã³â íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ-áàíêðóòàõ. Çã³äíî ç ïîïåðåä-
í³ìè äàíèìè, ñòàíîì íà 1 ëþòîãî 2010 ðî-
êó çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà
òðèäöÿòè ï³äïðèºìñòâàõ, ùîäî ÿêèõ ðåàë³-
çóºòüñÿ ïðîöåäóðà áàíêðóòñòâà, ñòàíîâèëà
ìàéæå 26 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, àáî ï’ÿòíàä-
öÿòü â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè áîðãó ïî
ì³ñòó”, — ñêàçàëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Çà ðå-
çóëüòàòàìè çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè óïðàâ-
ë³ííþ áàíêðóòñòâà äîðó÷åíî ïîñèëèòè êîí-
òðîëü çà âèêîíàííÿì àðá³òðàæíèìè êåðó-
þ÷èìè îáîâ’ÿçê³â ùîäî çàõèñòó ïðàâ ïðà-
ö³âíèê³â ñòîñîâíî âèïëàòè çàáîðãîâàíîñò³
ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ-áàí-
êðóòàõ

Ó ñïîðòèâíèõ øêîëàõ
çàáîðãîâàíîñò³ íå áóäå

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
ïîãàñèòü çàáîðãîâàí³ñòü, ÿêà âèíèêëà çà
óòðèìàííÿ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ
øê³ë ì³ñòà çà 2008 òà 2009 ðîêè. Ïðî öå
çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. “Çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ñïîð-
òèâíèìè øêîëàìè âèíèêëà íåâèïàäêîâî —
öå ðåçóëüòàò ñàìî÷èííîãî âèëó÷åííÿ Êà-
á³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 7,5 ì³ëüÿðäà
ãðèâåíü ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ìè â³ðèìî,
ùî íîâå êåð³âíèöòâî óðÿäó íå äîïóñòèòü
ïîâòîðåííÿ ïîä³áíî¿ ñèòóàö³¿, ³ òîä³ ñòàíå
ö³ëêîì ìîæëèâèì ó ïîâí³é ì³ð³ ô³íàíñó-
âàòè ô³çêóëüòóðó òà ñïîðò ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó”, — ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ âæå âèä³ëåíî
1 ìëí 24 òèñ. 300 ãðí íà ïîãàøåííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³, ÿêà âèíèêëà çà îðåíäó ëüîäó,
ïëàâàëüíèõ áàñåéí³â òà ³íøèõ ñïîðòèâíèõ
ñïîðóä ÄÞÑØ òà ÑÄÞØÎÐ ì³ñòà. “Ó ïî-
äàëüøîìó, ï³ñëÿ óõâàëåííÿ áþäæåòó, ìè
ïîãàñèìî çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä áàòüêàìè
ä³òåé, ÿê³ âè¿æäæàëè íà çìàãàííÿ ð³çíîãî
ð³âíÿ çà âëàñí³ êîøòè”, — äîäàâ ïàí Æó-
ðàâñüêèé. Â³í çàçíà÷èâ, ùî îäíèì ³ç ïð³î-
ðèòåò³â ñòîëè÷íî¿ âëàäè çàëèøàºòüñÿ ñòâî-
ðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ çàéíÿòîñò³ øêî-
ëÿð³â ó â³ëüíèé â³ä óðîê³â ÷àñ, ¿õ òâîð÷îãî
òà ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîïóëÿðèçàö³ÿ
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ

Ìàòåð³â-ãåðî¿íü 
ïðèâ³òàëè

Ó÷îðà â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ íàïåðåäîäí³ ñâÿòà 8
Áåðåçíÿ ïðèâ³òàëè ìàòåð³â-ãåðî¿íü. Òàì
â³äáóëîñÿ òðàäèö³éíå óðî÷èñòå ä³éñòâî
“Æ³íêà — ðîäèíè áåðåãèíÿ”. “Â³òàþ âàñ ³ç
æ³íî÷èì ñâÿòîì. Íåõàé âåñíà çàâæäè áóäå
ó âàø³é äóø³. Çäîðîâ’ÿ, ñèë ³ íàòõíåííÿ
âàì ³ âàøèì ä³òÿì”,— çâåðíóëàñÿ ç ïðèâ³-
òàëüíèì ñëîâîì äî ïðèñóòí³õ æ³íîê ãîëî-
âà ðàéîíó Îêñàíà Ìèñîâñüêà. Äâàäöÿòü æ³-
íîê, ÿê³ ìàþòü çâàííÿ ìàòè-ãåðî¿íÿ, îòðè-
ìàëè ö³íí³ ïîäàðóíêè òà êâ³òè. Òàêîæ äëÿ
íèõ ï³äãîòóâàëè ñâÿòêîâî-êîíöåðòíó ïðî-
ãðàìó. Äî ñëîâà, â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ïðîæèâàº ï’ÿòñîò äâàäöÿòü ï’ÿòü áàãàòî-
ä³òíèõ ñ³ìåé. Âîíè âèõîâóþòü ìàéæå òèñÿ-
÷ó â³ñ³ìñîò ä³òåé. Ç êîæíèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü
òàêèõ ðîäèí çðîñòàº

Çáåðåãòè ïî÷óòòÿ

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Çàãàëîì, çà ñëîâàìè ïàíà Ìåëüíè÷åí-
êà, 85 â³äñîòê³â äîð³ã Êèºâà ïîòðåáóþòü
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Ìàéæå âñ³ âîíè â³ä-
ñëóæèëè ïî òðè òåðì³íè ãàðàíò³éíî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿, ùî ñòàíîâèòü ìàéæå 10 ðîê³â.

“Ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó êîìóíàëü-
íèêè âæå â³äðåìîíòóâàëè ïîíàä 10 òèñÿ÷
êâàäðàòíèõ ìåòð³â äîð³ã,— ïîâ³äîìèâ ïàí
Ìåëüíè÷åíêî.— Â³äíîâëþâàëüí³ ðîáîòè
òðèâàþòü ïåðåâàæíî âäåíü, à êîëè ïî-

ãîäí³ óìîâè ñïðèÿòèìóòü, òîáòî ñåðåä-
íüîäîáîâà òåìïåðàòóðà ï³äâèùèòüñÿ äî
8—10 ãðàäóñ³â òåïëà, øëÿõîâèêè ïðàöþ-
âàòèìóòü ö³ëîäîáîâî. Òîä³ ìîæíà áóäå
âèêîðèñòîâóâàòè ãàðÿ÷³ àñôàëüòîáåòîíí³
ñóì³ø³”.

Ñê³ëüêè ïîòð³áíî áóäå êîøò³â íà ð³ê,
ôàõ³âö³ íàðàç³ ï³äðàõîâóþòü. Çà ê³ëüêà
äí³â âîíè ïîäàâàòèìóòü ïðîïîçèö³¿ äî
áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè

Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Юрій БОНДАР, олова постійної омісії Київради з питань ЖКГ та ПЕК:

— Стан дорі місті нині жахливий. Насамперед через с ладн зим та недостатню
іль ість та неналежний рівень ремонтів, здійснених торі літ . Більшість ма істралей
“протрималися” завдя и тим роботам, я і вдалося ви онати ще 2008- о. Том столичні
шляхови и мають заявити потрібн с м для апітально о, середньо о ремонтів бю-
джет на 2010 рі . І вже сьо одні треба проводити цю с м через профільні правління
транспорт та апітально о б дівництва.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

З ідно з даними ста-
тисти и, за ро и неза-
лежності розл чення в
У раїні ся н ли 58 від-
сот ів. Та ий вели ий
по азни , на д м фа-
хівців, за рож є р йна-
ції інстит т сім’ї. Том
столичне правління
справах сім’ї та молоді
розробило спеціальн
про рам , я а має зни-
зити відсото невдалих
шлюбів столиці. Пари
перед одр женням за-
прош ють на спеціальні
рси, я і їм допомо-

ж ть раще осмислити
сімейні цінності.

Ó ïîíåä³ëîê ó ñòîëèö³ ïðå-
çåíòóâàëè ðåçóëüòàòè ñîö³àëü-
íîãî äîñë³äæåííÿ ùîäî ñòàâ-
ëåííÿ óêðà¿íö³â äî ñ³ì’¿ òà
øëþáó, ïðîâåäåíîãî â ëèñòî-
ïàä³ ìèíóëîãî ðîêó. Çà éîãî
ï³äñóìêàìè, íàâ³òü ïîïðè òå,
ùî ïîäðóææÿ òà ðîäèíà º óí³-
âåðñàëüíîþ ö³íí³ñòþ â óñ³õ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, âåëèêà
ê³ëüê³ñòü ðîçëó÷åíü çàñâ³ä÷è-
ëà ãëèáîêó êðèçó òàêîãî ³í-
ñòèòóòó, ÿê ñ³ì’ÿ. Çàãàëîì â
Óêðà¿í³ ïîíàä ïîëîâèíà øëþ-
á³â çàê³í÷óºòüñÿ ðîçëó÷åííÿ-
ìè. Ãîëîâíà ïðè÷èíà öüîãî,
íà äóìêó Àäð³àíà Áóêîâèí-
ñüêîãî, àâòîðà “Ïðîãðàìè
ï³äãîòîâêè ìîëîäèõ ïàð äî
ïîäðóæíüîãî æèòòÿ”, êîîðäè-
íàòîðà ñîö³àëüíîãî îïèòóâàí-
íÿ, ïîëÿãàº â íåãîòîâíîñò³
ìîëîäèõ ïàð äî ïîäðóæíüîãî
æèòòÿ, íåðîçóì³ííÿ éîãî ñóò-
íîñò³. “Â Óêðà¿í³ ïîòð³áíî
ïðèéíÿòè íàö³îíàëüíó ñòðà-
òåã³þ ç³ çáåðåæåííÿ òà ï³ä-
òðèìêè ³íñòèòóòó ñ³ì’¿. Ãîñòð³
ïèòàííÿ, ÿê³ ïîñòàþòü ïåðåä
êîæíîþ óêðà¿íñüêîþ ðîäè-
íîþ, âèìàãàþòü êîìïëåêñíî-
ãî ï³äõîäó. Â øê³ëüíèõ ïðî-
ãðàìàõ çîâñ³ì íåìàº ðîçïîâ³-
äåé ïðî ö³ííîñò³ ïîäðóæíüî-
ãî æèòòÿ. Òîìó ìîëîäü ôîð-

ìóº ñâî¿ óÿâëåííÿ ïðî ïî-
äðóæíº æèòòÿ ï³ä âïëèâîì
âñ³ëÿêèõ ñóá’ºêòèâíèõ ôàêòî-
ð³â, ïåðåäà÷, ñåð³àë³â, ÿê³ íå
ïîêàçóþòü ñïðàâæíþ êðàñó
ïîäðóææÿ”, — ñêàçàâ ïàí Áó-
êîâèíñüêèé.

Ùîá ðåàí³ìóâàòè ³íñòèòóò
ñ³ì’¿ òà âèéòè íà íèçüêèé ïî-
êàçíèê ðîçëó÷åíü ó ñòîëèö³,
ìîëîä³ ïàðè, ÿê³ ïîäàþòü çà-
ÿâè äî â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ àêò³â
öèâ³ëüíîãî ñòàíó, òà ìîëîä³
ñ³ì’¿ çàïðîøóþòü â³äâ³äàòè
áåçïëàòíèé êóðñ ï³äãîòîâêè
ìîëîä³ äî ñï³ëüíîãî æèòòÿ
“Ùàñëèâà ñ³ì’ÿ”. Ïðîãðàìà
äîñë³äæåííÿ ³íñòèòóòó ñ³ì’¿ òà
ñ³ìåéíî¿ ïîë³òèêè ïðè Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ä³º âæå ìàéæå
3 ðîêè. Ç 2007 ðîêó â Êèºâ³
áóëî âïðîâàäæåíî êóðñè ï³ä-
ãîòîâêè äî ïîäðóæíüîãî æèò-
òÿ, ÿê³, çà ñëîâàìè ïåðøîãî
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Îñòàïà Ñìóêà,
ðîçðîáëÿëè ïðîâ³äí³ ºâðîïåé-
ñüê³ ³íñòèòóö³¿.

“Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ìîìåí-
ò³â, ÿêèì ïèøàºìîñÿ,— öå
ôàêòè÷íî ñòîâ³äñîòêîâ³ ïîçè-

òèâí³ â³äãóêè ìîëîäèõ ïàð ï³ñ-
ëÿ ïðîõîäæåííÿ öèõ êóðñ³â. À
íèí³ — öå á³ëüø í³æ 3000 ïàð.
Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ï³ñëÿ
ó÷àñò³ â öèõ êóðñàõ ïàðè, ÿê³
íå ãîòîâ³ äî ïîäðóæíüîãî æèò-
òÿ, íå îäðóæàòüñÿ ³ íå äî-
äàäóòü ñòàòèñòèö³ ùå îäèí íå-
ãàòèâíèé ïóíêò ³ç ðîçëó÷åíü”,
— ðîçïîâ³äàº Îñòàï Ñìóê.

Ó ïðîãðàì³ ï³äãîòîâêè ëþ-
äåé äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ
ôàõ³âö³ íàìàãàþòüñÿ äîíåñòè
ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³, ðîçêàçàòè, ç
÷îãî ñêëàäàºòüñÿ ïîäðóæíº
æèòòÿ, íà ÷îìó áàçóºòüñÿ, ÿê³
éîãî ïð³îðèòåòè, ïîêàçàòè òå,
ùî ñôîðìîâàíî â³êàìè ³ ðî-
áèòü ñ³ì’þ ïîâíîö³ííî ùàñ-
ëèâîþ. Ó Ëüâîâ³, äå öþ ïðî-
ãðàìó áóëî âïðîâàäæåíî 7 ðî-

ê³â òîìó, ñòàòèñòèêà ðîçëó-
÷åíü â³ä 52 â³äñîòê³â çíèçèëà-
ñÿ äî òðèäöÿòè. Òîæ, çâàæà-
þ÷è íà ïîçèòèâíèé ëüâ³â-
ñüêèé äîñâ³ä, ñòîëè÷íå óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³ ïëàíóº ç êîæíèì ðîêîì
ðîçâèâàòè ïðîãðàìó ï³äãîòîâ-
êè ìîëîäÿò, ïîë³ïøóâàòè
ðåêëàìó òà äîëó÷àòè ÿêíàé-
á³ëüøå ìàéáóòí³õ ïîäðóæí³õ
ïàð.

Îòðèìàòè äåòàëüí³øó ³í-
ôîðìàö³þ òà çàïèñàòèñÿ íà
êóðñ ìîæíà çà íîìåðîì òåëå-
ôîíó 279-71-51 (â³ää³ë ñ³ìåé-
íî¿ ïîë³òèêè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³ ÊÌÄÀ).

Çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ â áóä-
í³ ç 19.30 äî 21.00

Äîðîãè äî÷åêàëèñÿ äîïîìîãè
Ñòîëè÷íà âëàäà âèä³ëèëà íà ðåìîíò àñôàëüòó 
101 ì³ëüéîí ãðèâåíü

Ñòîëè÷íà âëàäà çàïðîøóº ìîëîä³ ïàðè ïðîéòè êóðñè 
ï³äãîòîâêè äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ

Завдя и про рамі “Щаслива сім’я” мерії сподіваються зробити я омо а більше столичних родин
щасливими
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Для молодих пар пропон ють 12 занять, я і проводять
фахівці:
7 занять із питань психоло ії подр жньо о життя;
2 заняття щодо план вання сім’ї;
1 заняття з юридичних питань;
1 заняття з бать ами наречених;
1 додат ове заняття з питань значення д ховності в житті

подр жжя.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Âèïëàòó çàðïëàò 
êèÿíàì ïðîêîíòðîëþº
ìåð

Цієї весни для иян
відремонт ють:

Проспе т Перемо и Святошинсь ий район

В лиця Глибочиць а Подільсь ий район

В лиця Василь івсь а Голосіївсь ий район

В лиця Де тярівсь а Шевчен івсь ий район

В лиця Б дівельни ів Дніпровсь ий район

В лиця Ж ова Деснянсь ий район

В лиця Братиславсь а Деснянсь ий район

В лиця Вол о радсь а Солом’янсь ий район

В лиця Бориспільсь а Дарниць ий район

В лиця Механізаторів Солом’янсь ий район
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Âåñíà íàäâîð³ — ìîðîç ó õàò³
Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ ìåðó íà ÿê³ñòü ðîáîòè ðàéîííèõ êîìóíàëüíèê³â

Â³äñóòí³ñòü ãàðÿ÷î¿ âîäè, íå-
ïðàöþþ÷èé ë³ôò òà íåçàäîâ³ëüíà
òåìïåðàòóðà îïàëåííÿ — òðè
ïðîáëåìè, ç ÿêèìè íàé÷àñò³øå
êèÿíè çâåðòàëèñÿ äî Ñëóæáè äî-
ïîìîãè ìåðà êèÿíàì “15-51”. Çà
÷îòèðè äí³ (ç 26 ëþòîãî äî 1 áå-
ðåçíÿ) òóäè ç³ ñêàðãàìè íà êîìó-
íàëüí³ íåãàðàçäè çàòåëåôîíóâàëî
1258 ìåøêàíö³â. Íàéá³ëüøå
ñêàðæíèê³â, çà ïðèêðîþ òðàäè-
ö³ºþ, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ — 317. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³äàþòü

Îáîëîíñüêèé ðàéîí — 167 çâåð-
íåíü òà Äí³ïðîâñüêèé — 135.
Íàéìåíøå ñêàðã ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ — âñüîãî 38.

ßêùî ïðîñòåæèòè õðîíîëîã³þ,
òî Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí òðèâà-
ëèé ÷àñ î÷îëþº ðåéòèíã íàéã³ð-
øèõ ðàéîí³â. ßê óæå ïèñàâ
“Õðåùàòèê”, ìèíóëîð³÷ ðàéîí
ìàâ ïîíàä 56 òèñÿ÷ ñêàðæíè-
ê³â — íàéá³ëüøå ó ì³ñò³. Öå ïðè
òîìó, ùî â Êèºâ³ º ðàéîíè ç³ ùå
á³ëüøèì íàñåëåííÿì òà ç òàêîþ

ñàìîþ íå íàäòî íîâîþ çàáóäî-
âîþ ³ ñòàðèìè ³íæåíåðíèìè ìå-
ðåæàìè. Çà îñòàíí³ äí³ íàéá³ëü-
øå ñâÿòîøèíöÿì äîï³êàëà ïðîá-
ëåìà â³äñóòíîñò³ ãàðÿ÷î¿ âîäè.
Íà öå ïîñêàðæèëîñÿ 109 îñ³á.
Ïîïðè öå â ðàéîí³ íå òðàïèëî-
ñÿ á³ëüøå ïîðèâ³â âîäîãîí³â, í³æ
äå³íäå.

“Ñêàðã, íà æàëü, ñïðàâä³ áàãà-
òî. Õî÷à ó íàøîìó ðàéîí³ íå á³ëü-
øå àâàð³é íà ìåðåæàõ, í³æ ó ³í-
øèõ. Ó íàñ íå áóëî âèïàäê³â, êî-
ëè áåç âîäè òà òåïëà çàëèøàëèñÿ
ñîòí³ áóäèíê³â. Òðàïëÿþòüñÿ ïî-
ðèâè, ³ ìè îïåðàòèâíî íà öå ðå-
àãóâàëè. Àëå ÿêùî ëþäèíà â³ä-
êðèëà êðàí ³ çâ³äòè íå ïîòåêëà
âîäà, à âîíà îäðàçó äçâîíèòü
ñêð³çü ³ óñþäè, òî öå åëåìåíòàð-
íå íåðîçóì³ííÿ òîãî, ùî çíà÷íà
÷àñòèíà ìåðåæ çíîøåíà, íà ¿õí³é
êàï³òàëüíèé ðåìîíò çàðàç êîøò³â
íåäîñòàòíüî, òîìó äîâîäèòüñÿ ¿õ
ëàãîäèòè ïî ìîæëèâîñò³. Çàì³ñòü
òîãî, ùîá ðåãóëÿðíî ñêàðæèòè-
ñÿ, êðàùå á ðåãóëÿðíî ñïëà÷óâà-
ëè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Àäæå
ñüîãîäí³ áîðæíèê³â íå ìåíøå,
í³æ ñêàðæíèê³â”,— ïåðåêîíóþòü
ó ðàéîííîìó óïðàâë³íí³ ÆÊÃ.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî, ïîïðè
ñêðóòó, êîìóíàëüíèêè Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ðàéîíó òàêè çàäîâîëü-

íÿþòü 82 % ñêàðã, òîáòî âïîðà-
òèñÿ íå âñòèãàþòü ³ç 18 % ïðîá-
ëåì.

Äðóãå ì³ñöå ñåðåä êîìóíàëü-
íèõ òóðáîò öüîãî ðàçó ïîñ³ëè
ë³ôòè, ðîáîòà ÿêèõ íå çàäîâ³ëü-
íèëà 193 êèÿí. Íàéá³ëüøå çâåð-
íåíü ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ —
55. Ï³äéîìíèêè äëÿ öüîãî ðàéî-
íó âçàãàë³ îäíå ç íàéáîëþ÷³øèõ
ïèòàíü. ²ç 1267 ë³ôò³â ó ðàéîí³
äî 70 % ïðàöþþòü ïî 25—30 ðî-
ê³â, òîáòî â³äñëóæèëè ñâ³é òåð-
ì³í, ³ ¿õ ìàþòü àáî çàì³íèòè, àáî
ïîâí³ñòþ ìîäåðí³çóâàòè. Êîøò³â
íà öå, çâ³ñíî, áðàêóº. Çà ñëîâà-
ìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÐÄÀ
Îëåêñàíäðà Ùåðáà÷îâà, íàðàç³
ñâî¿ìè ñèëàìè ðàéîí ìîæå çàì³-
íèòè-ìîäåðí³çóâàòè äåñÿòîê-ï³â-
òîðà ë³ôò³â çà ð³ê. Îáñëóãîâóþ÷³
îðãàí³çàö³¿ òåæ íå â ñèë³ íàëåæ-
íî ëàãîäèòè ë³ôòè, îñê³ëüêè ÷å-
ðåç íåíàëåæíó ñïëàòó ìåøêàí-
öÿìè ãðîøåé áðàêóº ÿê íà âè-
òðàòí³ ìàòåð³àëè, òàê ³ íà çàð-
ïëàòè áðèãàäàì àâàð³éíèê³â. Çà-
ãàëîì çà êîðèñòóâàííÿ ë³ôòàìè
êèÿíè çàáîðãóâàëè ïîíàä 20 ìëí
ãðí. Ïðîáëåìó ïîñèëþº ùå é òå,
ùî ìåøêàíö³ íåäáàëî ñòàâëÿòü-
ñÿ äî ï³äéîìíèê³â: íîâ³ îáìà-
ëüîâóþòü òà çàïëüîâóþòü ¿õ, ïå-
ðåâàíòàæóþòü.

Ïîïðè íàñòàííÿ âåñíè íå âòðà-
÷àº àêòóàëüíîñò³ ïðîáëåìà õîëî-
äó ó ïîìåøêàííÿõ êèÿí. Íà ëåä-
âå òåïë³ áàòàðå¿ ïîñêàðæèëîñÿ
155 ìåøêàíö³â. Òîæ öÿ ïðîáëå-
ìà ïîñ³ëà òðåòþ ñõîäèíêó ðåé-
òèíãó. Íàéá³ëüøå, ÿê âèÿâèëîñÿ,
ìåðçíóòü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³. Çâ³äòè íàä³éøëî 38 òàêèõ
ñêàðã. Ó Ãîëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀ ó
ïðîáëåìè ìåøêàíö³â íå ïîâ³ðè-
ëè, àëå îá³öÿþòü âèïðàâèòèñÿ.
“Íà íàø çàïèò ïðîô³ëüíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïîâ³äîìèëî, ùî çíèæåííÿ
òåìïåðàòóðè ó öåíòðàë³çîâàí³é
ñèñòåì³ îïàëåííÿ çàô³êñîâàíî íå
áóëî. Ìîæëèâî, ïðîáëåìà ëî-
êàëüíà, ³ îïàëåííÿ çíèêëî ÷åðåç
ïîðâàí³ ìåðåæ³. Òîä³ ¿¿ ë³êâ³äîâó-
þòü ïðîòÿãîì êîðîòêîãî ÷àñó.
Íàðàç³ ïðîâîäèìî äåòàëüíó ïå-
ðåâ³ðêó, àäæå äëÿ íàñ íåïðèïóñ-
òèìî, êîëè íàäâîð³ âåñíà, ùîá
íàø³ ìåøêàíö³ ïîòåðïàëè â³ä õî-
ëîäó”,— çàçíà÷èëà ðå÷íèöÿ Ãî-
ëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ ²ííà Ëóïàøêî.

Ó ñòîëè÷í³é àäì³í³ñòðàö³¿ êà-
æóòü, ùî æîäíà ç ïðîáëåì êèÿí
íå çàëèøèòüñÿ íåðîçâ’ÿçàíîþ.
Óñ³ çâåðíåííÿ äî Call-öåíòðó
êîíòðîëþº îñîáèñòî ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. ² êîæåí ³ç áåçãîñ-
ïîäàðíèõ ðàéîííèõ ÷èíîâíèê³â
îòðèìàº â³äïîâ³äíèé ïðèïèñ
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Áóäèíîê ïîäâ³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ
×åðåç ñïðîòèâ ÷èíîâíèê³â ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó çìóøåí³ æèòè áåç îïàëåííÿ òà ñâ³òëà

Ïîòåðïàþòü â³ä ÷óæèõ áîðã³â
ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó ¹ 3 íà
ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 15-é êì. Ñó-
ìà áîðãó äåðæàâíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äî-
ñë³äíèé ³íñòèòóò çâ’ÿçêó” íàðàç³
ñòàíîâèòü ìàéæå 200 000 ãðí. ²
õî÷à ìåøêàíö³ ïëàòÿòü ñïðàâíî,
¿ì äîâîäèòüñÿ ñèä³òè òî áåç îïà-
ëåííÿ, òî áåç åëåêòðèêè. Áîðã â
³íñòèòóò³ âèçíàþòü, êàæóòü, ùî
â³í óòâîðèâñÿ ÷åðåç ô³íàíñîâó
ñêðóòó ï³äïðèºìñòâà. Òàì çàïåâ-
íèëè “Õðåùàòèê”, ùî âæå í³áè-
òî çàìîâèëè ïðîåêò àâòîíîìíîãî
îïàëåííÿ ³ íåâäîâç³ óìîâè ïðî-
æèâàííÿ ïîë³ïøàòüñÿ. Ïðîòå
ìåøêàíö³ êàæóòü, ùî òàêèìè îá³-
öÿíêàìè ¿õ ãîäóþòü óæå 5 ðîê³â,
íàñïðàâä³ æ ïðîåêòó íåìàº, òà ³
âçàãàë³ îáñëóãîâóº áóäèíîê îäèí
“ï’ÿíèé ñëþñàð”, à âñå ³íøå ìåø-
êàíö³ ðåìîíòóþòü âëàñíèìè ñè-
ëàìè.

Çàãîñòðþº ñèòóàö³þ ñóïåðå÷ëè-
âèé ñòàòóñ áóäèíêó, âíàñë³äîê ÷î-
ãî ìåøêàíö³ íå ìîæóòü ïðèâàòè-
çóâàòè êâàðòèðè. Çà äîêóìåíòà-
ìè âîíè ïðîæèâàþòü ó ãóðòîæèò-
êó, ³ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì ãóðòîæèòîê ìàþòü ïåðåäà-

òè â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ì³ñòà.
Ï³ñëÿ ÷îãî ìåøêàíö³ çìîæóòü îò-
ðèìàòè îðäåðè íà ïðèâàòèçàö³þ
³ çðîáèòè àâòîíîìíå îïàëåííÿ.
Íàòîì³ñòü â Óêðà¿íñüêîìó íàóêî-
âî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³ çâ’ÿçêó
ñòâåðäæóþòü, ùî öåé ãóðòîæèòîê
äëÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â âæå äàâ-
íî ïåðåòâîðèâñÿ íà æèòëîâèé áó-
äèíîê. Õî÷à â òàêîìó ðàç³ ìåø-
êàíö³, ùî òàì ïðîïèñàí³, îäíàê
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ìàþòü îò-
ðèìàòè îðäåðè äëÿ ïðèâàòèçàö³¿.
Àëå ¿õ íå âèäàþòü, ³ îòðèìàòè ÷³ò-
êèõ ïîÿñíåíü öüîãî â³ä óòðèìó-
âà÷³â íå âäàºòüñÿ.

“Âîíè ïðîñòî íå õî÷óòü âòðà-
÷àòè áóäèíîê, òîìó ³ êàëàìóòÿòü
âîäó. À ãðîø³, ÿê³ ìè ñïëà÷óâà-
ëè ¿ì çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, íàä-
õîäèëè íå â “Êè¿âåíåðãî” òà
“Êè¿ââîäîêàíàë”, à ¿ì ó êèøå-
íþ”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
îäèí ç ïðåäñòàâíèê³â ³í³ö³àòèâíî¿
ãðóïè ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó.
Çâåðòàëèñÿ ìåøêàíö³ é äî Ñâÿ-
òîøèíñüêî¿ ÐÄÀ, äå ¿ì ïîîá³öÿ-
ëè âñå ç’ÿñóâàòè, àëå çà äâà ì³ñÿ-
ö³ æîäíî¿ äîïîìîãè òàê ³ íå áó-
ëî. Òîæ ëþäè îïèíèëèñÿ â çàìê-
íåíîìó êîë³. Çà áóäü-ÿêî¿ ³äåíòè-

ô³êàö³¿ áóäèíêó (ãóðòîæèòêó àáî
æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ) ïðèâà-
òèçàö³ÿ êâàðòèð äî ïëàí³â ÷èíîâ-
íèê³â íå âõîäèòü. Äóæå éìîâ³ð-
íî, ùî âñå äîâîë³ ïðîñòî — îäí³
÷èíîâíèêè íå õî÷óòü âòðà÷àòè
ëàñîãî øìàòî÷êà íåðóõîìîñò³, à
³íø³ ïðîñòî çàïëþùóþòü íà öå
î÷³.

Íàðàç³ ðîçâ’ÿçàííÿì ïðîáëåìè
çàéìàºòüñÿ ïðåäñòàâíèê êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñï³ëêè “Ñòîëè÷í³ ãóðòî-

æèòêè”, â³äïîâ³äàëüíèé çà Ñâÿ-
òîøèíñüêèé ðàéîí, Ìèêîëà Ïà-
ëàø. “Âçàãàë³ õî÷ó çàóâàæèòè, ùî
òàêå óòèñêàííÿ ïðàâ ìåøêàíö³â
º ìàëî íå â êîæíîìó ãóðòîæèòêó
ì³ñòà. À ñòîñîâíî òîãî, ïðî ÿêèé
³äåòüñÿ, òî éîãî íåìàº â ì³ñüêî-
ìó ðåºñòð³. Ìè íèí³ ïîðóøóºìî
ïèòàííÿ, ùîá éîãî òóäè âêëþ÷è-
ëè. Êð³ì òîãî, çáèðàºìîñÿ âèíî-
ñèòè öå ïèòàííÿ íà êîì³ñ³þ ç
ðîçãëÿäó ñï³ðíèõ ïèòàíü, ÿêó

î÷îëþº ïåðøèé çàñòóïíèê ìåðà
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà”,— çàçíà÷àº
â³í. Íàãàäàºìî, ùî ñèòóàö³þ ç³
ñòîëè÷íèìè ãóðòîæèòêàìè íåùî-
äàâíî âçÿâ ï³ä îñîáèñòèé êîí-
òðîëü ìåð ñòîëèö³ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ñòîëè÷íà âëàäà âèñòó-
ïàº çà òå, àáè â³äîì÷³ ãóðòîæèò-
êè áóëî ïåðåäàíî â êîìóíàëüíó
âëàñí³ñòü ³ ëþäè îòðèìàëè ïðàâî
íà ïðèâàòèçàö³þ æèòëà, â ÿêîìó
âîíè æèâóòü óæå áàãàòî ðîê³â

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Протя ом цієї зими в меш анців ртожит № 3 за
адресою проспе т Перемо и, 15-й м, опалення пра-
цювало близь о місяця. Мин ло о ро місяць не б ло
світла. А все через бор и трим вача — державно о
підприємства “У раїнсь ий на ово-дослідний інстит т
зв’яз ”. Тим часом сі меш анці с млінно платять за
ом нальні посл и. Щоб я ось поліпшити сит ацію, 5
сімей, я і там офіційно прописані, вирішили привати-
з вати вартири та встановити автономне опалення. І
натрапили на спротив трим вачів, я і, очевидно, не
налаштовані втрачати зі сво о баланс вадратні мет-
ри столично о житла.

Утрим вач б дин та районна влада залишили людей наодинці з проблемами

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Моніторин с ар иян за останніх чотири дні сформ -
вав трій найбільших ом нальних лих столиці. Меш-
анцям допі ає відс тність арячої води, зламані ліфти
та холодні батареї. Про це "Хрещати " повідомили
місь ом Call-центрі. Традиційно найбільше с аржни ів
Святошинсь ом районі, за ним — Дніпровсь ом

та Оболонсь ом . Тим часом олосіївці с аржаться на
ледве теплі батареї. По и ияни висловлюють претен-
зії до районних ом нальни ів, ті, своєю чер ою, с ар-
жаться на иян, я і не поспішають сплач вати за вже
надані посл и. У мерії запевняють, що розв'язання
проблем иян онтролюється особисто мером. І ожен
із без осподарних районних чиновни ів отримає відпо-
відний припис.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 162/1218 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро�
мади міста Києва на 2007�2010 роки” такі зміни:

— визнати таким, що втратив чинність, абзац 1 рішення Київради від 22.01.09 № 33/1088 “Про внесення змін до рішен�
ня Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва
на 2007�2010 роки”;

— позицію 83 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4 такого змісту:

викласти в такій редакції:

— позицію 88 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 89 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 90 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 100 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “Ж” додатка 2

викласти в такій редакції:

— позицію 104 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

83 Нежилі приміщення ТОВ "Ісіда" м. Київ,  Русанівська набережна, 7 3 95,5

88 Нежилі приміщення ВАТ "Київський завод
електротранспорту"

м. Київ, вул. Фрунзе, 132, к.1 3 384,6

88 Нежилі приміщення ВАТ "Київський завод
електротранспорту"

м. Київ, вул. Фрунзе, 132, літ. "А" 3 299,50

89 Нежилі приміщення ВАТ "Київський завод
електротранспорту"

м. Київ, вул. Фрунзе, 132, к.2 3 3618,6

89 Нежилі приміщення ВАТ "Київський завод
електротранспорту"

м. Київ, вул. Фрунзе, 132, літ. "Б" 3 3446,80

90 Нежилий будинок ВАТ "Київський завод
електротранспорту"

м. Київ, вул. Фрунзе, 132, к.7 3 1355,6

90 Нежилий будинок ВАТ "Київський завод
електротранспорту"

м. Київ, вул. Фрунзе, 132, літ. "В" 3 1186,40

100 Цілісний майновий комплекс "Дитячий оздо�
ровчий комплекс "Космос", який знаходиться на
балансі комунального підприємства "Київський
завод алюмінієвих конструкцій"  Приватне       під�
приємство " Спортивно�оздоровчий клуб "ФА�
ВОРИТ"

м. Київ, 11 квартал Броварського
лісництва, літ. "А" "Б" "В" "Г" "Д" "Е"
"Ж" "3" "И" "К" "Л" "М" "Н" "0"

3 Із збере�
женням профі�
лю

100 Цілісний майновий комплекс "Дитячий
оздоровчий комплекс "Космос", який
знаходиться на балансі комунального
підприємства "Київський завод алюмінієвих
конструкцій" Приватне      підприємство 
"Спортивно�оздоровчий клуб "ФАВОРИТ"

м. Київ, 11 квартал Броварського
лісництва, літ. "А" "Б" "В" "Г" "Д" "Е"
"Ж" "3" "И" "К" "Л" "М" "Н" "О"

3

83 Нежилий будинок ТОВ "Ісіда" м. Київ, Русанівська набережна, 7, літ. "А" 3 95,5 Із збереженням
профілю (22 кв. м) —
громадська вби�
ральня

викласти в такій редакції:

— позицію 105 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 106 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 162 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

вважати такою, що втратила чинність;
— позицію 219 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

вважати такою, що втратила чинність;
— позицію 482 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 483 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 484 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 549 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 72 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— доповнити додаток 4 до рішення переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

104 Нежила будівля ТОВ "Копеліна" м. Київ, вул. Артема, 5 3 70,0

104 Нежилі приміщення ТОВ "Копеліна" м. Київ, вул. Артема, 5, літ. "С" 3 70,0

105 Нежила будівля ТОВ "Копеліна" м. Київ, вул. Салютна, 2 3 97,0

162 Нежилий будинок ТОВ "Мітако" м. Київ, вул. Половецька, 4, літ. "А" 3 429,9

219 Нежилі приміщення ВАТ "Світанок" м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А"' 3 82,80

482 Нежилі приміщення МПК "Ярк�Київ" м. Київ, просп. Перемоги, 104, літ. "Б" 3 384,05

482 Нежилі приміщення МПК "Ярк�Київ" м. Київ, просп. Перемоги, 104�Б, літ. "А" 3 384,05

483 Нежилі приміщення ТОВ "Міжнародна
юридична компанія "Бізнес груп консалтинг"

м. Київ, просп. Перемоги, 104, літ. "Б" 3 129,2

483 Нежилі приміщення ТОВ "Міжнародна
юридична компанія "Бізнес груп консал�
тинг"

м. Київ, просп. Перемоги, 104�Б, літ. "А" 3 129,2

484 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 104, літ. "Б" 4 142,6

484 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 104�Б, літ. "А" 4 142,6

549 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А" 4 271,40

72 Нежилі приміщення Фізична
особа—підприємець Парасюк О. В.

м. Київ, вул. Вишгородська, 49�А 3 94,4 Із збереженням профілю
�громадська вбиральня

72 Нежила будівля Фізична особа �
підприємець Парасюк О. В.

м. Київ, вул. Вишгородська, 49а,
літ."А"

3 80,3 Із збереженням профілю
� громадська вбиральня

105 Нежила будівля ТОВ "Копеліна" м. Київ, вул. Салютна, 2, літ. "Д" 3 89,3

106 Нежила будівля Суб'єкт підприємниць�
кої діяльності � фізична особа Бобруйко
Ганна Володимирівна

м. Київ, вул. Фрунзе/Теліги, 109/2, літ. "А" 3 112,6

106 Нежилі приміщення Суб'єкт підприєм�
ницької діяльності � фізична особа Боб�
руйко Ганна Володимирівна

м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2, літ. "А" 3 112,6
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Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
зовнішньобудинкових інженерних мереж

Рішення Київської міської ради № 174/1230 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, на підставі звернення Деснянської район�
ної у м. Києві державної адміністрації (листи від 06.08.08 № 02�1450, від 18.06.08 № 04�1153 та від
18.06.08 № 04�1153/1) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади м. Києва та закріпити на праві господарського ві�
дання за комунальним підприємством, “Київміськсвітло”
зовнішньобудинкові інженерні мережі згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) здійснити передачу зовніш�
ньобудинкових інженерних мереж, зазначених у пункті 1
цього рішення, у встановленому порядку.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 254/1310 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. 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 земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київради
від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до�
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської державної ад�
міністрації від 30.03.99 № 190/291 “Про передачу громадя�
нам у приватну власність земельних ділянок для обслугову�

вання жилих будинків і господарських будівель” на шостій
сторінці у другій позиції зверху:

— у четвертій графі слова “Радільчук Галина Георгіївна”
замінити на слова Радільчук Валерій Олексійович”;

— у шостій графі цифри “0,0557” замінити цифрами та
словами:

“21/54 від 0,0557
21/54 від 0,0557
2/9 від 0,0557”;
— у сьомій графі слово “приватну” замінити на слово

“часткову”.
4.1.1. Державний акт на право власності на землю від

07.09.2000 № 88�2�00570 зняти з реєстрації.
4.2. У шістдесят п’ятій позиції додатка до рішення Київ�

ської міської ради від 24.02.2000 № 32�4/753 “Про переда�
чу громадянам у приватну власність земельних ділянок для
обслуговування житлових будинків і господарських будівель”:

— у п’ятій графі слова “Синявська Наталія Богданівна”
замінити словами “Лотоцький Павло Олегович”.

4.2.1. Державний акт на право власності на землю від
12.07.2001 № 88�2�00762 зняти з реєстрації.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Подільському районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 258/1314 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. 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 земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирішити
до початку будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до�
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
28.01.99 № 116�1/217 “Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для обслуговування жит�
лових будинків та господарських будівель” на сімнадцятій
сторінці у четвертій позиції:

— четверту графу доповнити словами “Коп’яківська Ва�
лентина Григорівна”;

— шосту графу викласти в такій редакції: “1/2 від 0,1
1/2 від 0,1”;

— сьому графу доповнити словами “передається у спіль�
ну часткову власність”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
06.10.2005 № 143�2/3607 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у двадцятій позиції:

— у п’ятій графі слова “Лисих Гаврило Якович” замінити
на слова:

“Прокопенко Оксана Анатоліївна 

Василенко Тетяна Леонтіївна”;
— сьому графу викласти в такій редакції: “1/8 від 0,1

2/8 від 0,1
3/8 від 0,1
3/16 від 0,1

1/16 від 0,1”.
4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від

15.03.2007 № 345�1/1006 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд в Оболонському та По�
дільському районах м. Києва” у шостій графі сьомої позиції
слово “пров.” замінити словом “вул.”.

4.4. Сто сорок п’яту позицію додатка до рішення Київ�

ської міської ради від 15.04.2007 № 185/1395 “Про прива�
тизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговуван�
ня жилих будинків, господарських будівель і споруд” визна�
ти такою, що втратила чинність.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 10.07.2003 № 638/798 
“Про надання і вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею” 

Рішення Київської міської ради № 265/1321 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із реорганізацією Головного управління комунального
і готельного господарства та туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держа�
ної адміністрації) в Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та з метою забезпечення виконання рішення Київської
міської ради від 10.07.2003 № 638/798 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення пра�
ва користування землею” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
10.07.2003 № 638/798 “Про надання і вилучення земельних
ділянок та припинення права користування землею”, а саме:

— у пункті 12 рішення слова “Головному управлінню ко�
мунального і готельного господарства та туризму” заміни�
ти словами “Головному управлінню комунального господар�
ства” у відповідних відмінках.

2. 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 поновлення договору оренди земельної ділянки 
від 12.12.2007 № 79+6+00566 

та продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автозаправного 

комплексу на вул. Академіка Заболотного 
на автодорозі “Київське півкільце”, 21+й км (праворуч) 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 267/1323 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України, рі�
шення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу
земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю
КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” від 16.05.2008 № 50, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити з 13.06.2008 до 01.10.2009 договір оренди
земельної ділянки на вул. Академіка Заболотного на авто�
дорозі “Київське півкільце”, 21�й км (праворуч) у Голосіїв�
ському районі м. Києва від 12.12.2007 № 79�6�00566, укла�
дений між Київською міською радою та товариством з об�
меженою відповідальністю КОМПАНІЄЮ “РЕСАЙЛ” на під�
ставі рішення Київської міської ради від 12.07.2007
№ 1116/1777 “Про передачу товариству з обмеженою від�
повідальністю КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” земельних ділянок для
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправних
комплексів на вул. Академіка Заболотного на автодорозі
“Київське півкільце”, 21�й км (праворуч) та 22�й км (ліво�
руч) у Голосіївському районі м. Києва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Академіка Заболотного на автодорозі
“Київське півкільце”, 21�й км (праворуч) у Голосіївському
районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
2 940 240,00 грн. (два мільйони дев’ятсот сорок тисяч двіс�
ті сорок гривень 00 копійок) на підставі експертної грошо�
вої оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділян�
ки від 24.04.2008).

4. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” земельну ділянку площею 0,2339 га за
2 940 240,00 грн. (два мільйони дев’ятсот сорок тисяч двіс�
ті сорок гривень 00 копійок) для будівництва, експлуатації
та обслуговування автозаправного комплексу на вул. Ака�
деміка Заболотного на автодорозі “Київське півкільце”, 
21�й км (праворуч) у Голосіївському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” земельної ділянки на
вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське півкіль�
це”, 21�й км (праворуч) у Голосіївському районі м. Києва
(згідно з додатком).

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�

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

6.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу
земельної ділянки площею 0,2339 га на вул. Академіка За�
болотного на автодорозі “Київське півкільце”, 21�й км (пра�
воруч) у Голосіївському районі м. Києва за ціною та на умо�
вах, визначених цим рішенням, в двотижневий термін від
дня реєстрації договору оренди у книзі записів державної
реєстрації договорів.

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

7. Товариству з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЇ
“РЕСАЙЛ”:

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

7.2. 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 внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки, зареєстрованого в книзі записів держав�
ної реєстрації договорів від 12.12.2007 № 79�6�00566.

7.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 01.10.2007 № 485/3319 

“Про передачу фізичній особі — підприємцю Заровному
Петру Петровичу земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування комплексу 
по обслуговуванню автотранспортних засобів 

з мийкою та кафе на вул. Миколи Закревського, 32 
у Деснянському районі м. Києва”, 

про поновлення договору оренди частини земельної 
ділянки від 28.03.2008 № 62+6+00482 

та про продаж цієї частини фізичній особі — 
підприємцю Заровному Петру Петровичу 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
комплексу по обслуговуванню автотранспортних засобів

з мийкою та кафе на вул. Миколи Закревського, 32 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 270/1326 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статей 93, 123, 124, 128 Земельного ко�
дексу України, рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового
порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення фізичної особи — підпри�
ємця Заровного Петра Петровича від 30.03.2009 та клопотання про придбання земельної ділянки від
01.08.2008 № 30917, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
01.10.2007 № 485/3319 “Про передачу фізичній особі —
підприємцю Заровному Петру Петровичу земельної ді�
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплексу по обслуговуванню автотранспортних засобів
з мийкою та кафе на вул. Миколи Закревського, 32 у Дес�
нянському районі м. Києва”, виклавши пункт 5 в такій ре�
дакції:

“Передати фізичній особі — підприємцю Заровному
Петру Петровичу, за умови виконання пункту 6 цього рі�
шення, в оренду земельні ділянки загальною площею
0,2748 га для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня комплексу по обслуговуванню автотранспортних засо�
бів з мийкою та кафе на вул. Миколи Закревського, 32 у
Деснянському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування, в тому числі:

— площею 0,1548 га — в довгострокову оренду на 10
років;

— площею 0,1200 га — в короткострокову оренду на 1
рік”.

2. Поновити на 1 рік з 29.03.2009 договір оренди на
частину земельної ділянки площею 0,1200 га на вул. Ми�
коли Закревського, 32 у Деснянському районі м. Києва
від 28.03.2008 № 62�6�00482, укладений між Київською
міською радою та фізичною особою — підприємцем За�
ровним Петром Петровичем на підставі рішення Київської
міської ради від 01.10.2007 № 485/3319 “Про передачу
фізичній особі — підприємцю Заровному Петру Петрови�
чу земельної ділянки для будівництва, експлуатації та об�
слуговування комплексу по обслуговуванню автотранс�
портних засобів з мийкою та кафе на вул. Миколи Закрев�
ського, 32 у Деснянському районі м. Києва”.

3. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Миколи Закревського, 32 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
1 624 634,00 грн (один мільйон шістсот двадцять чоти�
ри тисячі шістсот тридцять чотири гривні 00 копійок) на
підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінюва�
ча про ринкову вартість земельної ділянки від
19.12.2008).

5. Продати фізичній особі — підприємцю Заровному
Петру Петровичу частину земельної ділянки площею
0,1200 га за 1 624 634,00 грн (один мільйон шістсот два�

дцять чотири тисячі шістсот тридцять чотири гривні 00 ко�
пійок) для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплексу по обслуговуванню автотранспортних засобів
з мийкою та кафе на вул. Миколи Закревського, 32 у Дес�
нянському районі м. Києва.

6. Затвердити умови продажу фізичній особі — підпри�
ємцю Заровному Петру Петровичу земельної ділянки на
вул. Миколи Закревського, 32 у Деснянському районі м.
Києва (згідно з додатком).

7. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

7.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін
договору купівлі�продажу земельної ділянки площею
0,1200 га на вул. Миколи Закревського, 32 у Деснянсько�
му районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених
цим рішенням.

7.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки
оформити та видати фізичній особі — підприємцю Заров�
ному Петру Петровичу в установленому порядку держав�
ний акт на право власності на земельну ділянку.

8. Фізичній особі — підприємцю Заровному Петру Пет�
ровичу:

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

8.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по внесенню змін до догово�
ру оренди земельної ділянки, зареєстрованого в книзі
записів державної реєстрації договорів від 28.03.2008
№ 62�6�00482.

8.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�
ки згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про відміну рішень 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 272/1328 від 2 квітня 2009 року

Враховуючи доручення Київського міського голови від 22.01.2009 та зважаючи на відмову орендарів від
викупу земельних ділянок, керуючись статтею 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Ки�
їв”, 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. Відмінити рішення Київської міської ради згідно з до�
датком до цього рішення.

2. Запропонувати орендарям (згідно з додатком) надати
згоду на розірвання договорів оренди земельних ділянок.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

3.1. Проінформувати орендарів (згідно з додатком) про
прийняття цього рішення.

3.2. У разі відмови від розірвання договорів оренди зе�
мельних ділянок або у разі якщо відповідь не надійде у вста�
новлений законодавством термін, забезпечити підготовку та

подання позову про розірвання договорів оренди земель�
них ділянок до Господарського суду міста Києва.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу земельних ділянок 
промислово+технічній компанії у вигляді товариства 

з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ” 
для організації розвантажувального майданчика 

та влаштування під’їзних шляхів 
на вул. Генерала Наумова, З та для реконструкції, 

обслуговування та експлуатації складу+ангару 
на вул. Лісорубній, 1 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 276/1332 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Припинити відкритому акціонерному товариству “Ки�
ївоздоббуд” право користування частиною земельної ді�
лянки площею 0,13 га, відведеної відповідно до рішення
Київської міської ради від 21.04.2005 № 291/2866 “Про
передачу ВАТ “Київоздоббуд” земельних ділянок для екс�
плуатації та обслуговування будівель і споруд майнових
комплексів на вул. Генерала Наумова, 3 та вул. Миру, 3
у Святошинському районі м. Києва”, право користування
якою посвідчено договором оренди земельної ділянки від
30.08.2005 № 75�6�00226 (лист�згода від 14.09.2005
№ 01/431), та віднести її до земель запасу житлової та
громадської забудови.

2. Припинити ДП ПТК ТОВ “Агромат” “Сервіс” право ко�
ристування частиною земельної ділянки площею 0,15 га,
відведеної відповідно до розпорядження Київської місь�
кої ради від 14.10.97 № 1632 “Про надання ДП ПТК ТОВ
“Агромат” “Сервіс” земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування складських приміщень та гаражних бок�
сів на вул. Лісорубній, 1 у Ленінградському районі м. Ки�
єва”, право користування якою посвідчено договором на
право тимчасового користування землею (в тому числі
на умовах оренди) від 26.01.98 № 75�5�00018 (лист�зго�
да від 12.10.2005 № 545), та віднести її до земель запа�
су житлової та громадської забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельних ділянок промислово�технічній компанії у вигля�
ді товариства з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ”
для організації розвантажувального майданчика та влаш�
тування під’їзних шляхів на вул. Генерала Наумова, 3 та
для реконструкції, обслуговування та експлуатації скла�
ду�ангару на вул. Лісорубній, 1 у Святошинському райо�
ні м. Києва.

4. Передати промислово�технічній компанії у вигляді
товариства з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ”, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у короткостро�
кову оренду на 5 років земельні ділянки загальною пло�
щею 0,28 га, з них:

— ділянку № 1 площею 0,13 га — для організації роз�
вантажувального майданчика та влаштування під’їзних
шляхів на вул. Генерала Наумова, 3 у Святошинському
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови;

— ділянку № 2 площею 0,15 га — для реконструкції,
обслуговування та експлуатації складу�ангару на вул. Лі�
сорубній, 1 у Святошинському районі м. Києва за раху�
нок земель запасу житлової та громадської забудови.

5. Промислово�технічній компанії у вигляді товариства
з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ”:

5.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
тів, що посвідчують право користування земельними ді�
лянками.

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

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

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

5.6. “Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 28.02.2007 № 19�1692 та від
13.11.2008 № 09�14077, дочірнього підприємства “Інсти�
тут генерального плану міста Києва” від 05.07.2006
№ 1597 та від 05.07.2006 № 1598, Київської міської сан�
епідстанції від 20.07.2006 № 4376, Державного управлін�
ня екології та природних ресурсів в м. Києві від 18.08.2006
№ 06�6�25/3522.

6. Відкритому акціонерному товариству “Київоздоб�
буд” звернутись до Головного управління земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) з клопотанням щодо організації ро�
біт по внесенню змін до договору оренди земельної ді�
лянки від 30.08.2005 № 75�6�00226 відповідно до цього
рішення.

7. ДП ПТК ТОВ “Агромат” “Сервіс” звернутись до Го�
ловного управління земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
з клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін
до договору на право тимчасового користування землею
(в тому числі на умовах оренди) від 26.01.98 № 75�5�
00018 відповідно до цього рішення.

8. 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.

9. 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 внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 18.09.2008 № 263/263 

“Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “Ластівка ЛТД” 

для експлуатації та обслуговування виробничих, 
адміністративних будівель і споруд на вул. Іллінській, 8 

у Подільському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 291/1347 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 128 Земельного кодексу України, враховуючи доручення заступ�
ника міського голови — секретаря Київради від 19.02.2009 № 7794, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 7 додатка до рішення Київської
міської ради від 18.09.2008 № 263/263 “Про продаж зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Ластівка ЛТД” для експлуатації та обслуговування вироб�
ничих, адміністративних будівель і споруд на вул. Іллінській,
8 у Подільському районі м. Києва”, а саме: слова та цифри
“сплачується протягом 10 банківських днів” замінити на сло�
ва “може сплачуватись у розстрочку протягом п’яти років

рівними частками до двадцять п’ятого числа кожного міся�
ця”.

2. 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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Головне правління з питань взаємодії з засобами масової інформації
та зв'яз ів з ромадсь істю ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця:

1. Головно о спеціаліста відділ оординації діяльності ом нальних підприємств
сфері засобів масової інформації правління ЗМІ та видавничої справи

Вимо и до андидатів:
— вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
— знання раїнсь ої мови;
— досвід роботи в ор анах державної влади не менше 3 ро ів;
— вільне володіння офісною техні ою, робота на ПЕОМ на рівні орист вача.
До менти для часті он рсі приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення за адресою:

м. Київ, в л. Хрещати , 44, онта тний телефон: 278-38-77; 278-35-53.

Þíèõ òàëàíò³â
â³äçíà÷èëè
Çàâåðøèâñÿ êîíêóðñ äèòÿ÷îãî ìàëþíêà “Ð³äíà
Óêðà¿íà, äðóæíà ðîäèíà, ùàñëèâà äèòèíà”
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У мерії о олосили
підс м и он рс
дитячо о малюн а
"Рідна У раїна,
др жна родина,
щаслива дитина".
У заході взяли
часть юні таланти,
бать и я их вхо-
дять до с лад об'-
єднання первинних
профспіл ових ор-
анізацій Київради
та КМДА. За алом
б ло представлено
майже 300 робіт.
Переможців на о-
родили дипломами
та наборами
"Юний х дожни ".

Ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿
ó ïîíåä³ëîê â³äáóëîñÿ
íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæ-
ö³â êîíêóðñó äèòÿ÷îãî
ìàëþíêà "Ð³äíà Óêðà-
¿íà, äðóæíà ðîäèíà,
ùàñëèâà äèòèíà". Çàõ³ä
îðãàí³çóâàâ îá'ºäíàíèé
êîì³òåò ïðîôñï³ëêè
(ÎÊÏ) Êè¿âðàäè òà
ÊÌÄÀ, äî ñêëàäó ÿêîãî
âõîäèòü 75 óïðàâë³íü,
êîìóíàëüíèõ îðãàí³çà-
ö³é. ßê ç'ÿñóâàëîñÿ, äî
ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ çàïðî-
øóâàëè þí³ òàëàíòè â³-
êîì â³ä 7 äî 14 ðîê³â.

"Ó÷àñíèêè ìàëè ïîêà-
çàòè óëþáëåí³ êóòî÷êè
Óêðà¿íè, Êèºâà, ïåðåäà-
òè ñâî¿ âðàæåííÿ â³ä ïî-
äîðîæ³ íàøîþ äåðæà-
âîþ, â³äâ³äèí ð³äíèõ, ÿê³

ìåøêàþòü ó ³íøèõ ì³ñ-
òàõ, ì³ñöÿ ðîáîòè áàòü-
ê³â, åï³çîäè øê³ëüíîãî
æèòòÿ,— ðîçïîâ³ëà "Õðå-
ùàòèêó" ãîëîâà ÎÊÏ
Êè¿âðàäè òà ÊÌÄÀ Â³ðà
Áåëåé.— Îêð³ì òîãî, ìè
ñòàâèëè íà ìåò³ âèÿâëåí-
íÿ îáäàðîâàíèõ ä³òåé,
ñïðèÿííÿ ¿ì ó ðîçâèòêó".
Îðãàí³çàòîðè íàâ³òü íå
î÷³êóâàëè òàêî¿ ê³ëüê³ñòü
çàÿâîê — íà êîíêóðñ áó-
ëî ïðåäñòàâëåíî ìàéæå
300 ðîá³ò.

"Äî æóð³ çàëó÷èëè çíà-
íèõ, äîñâ³ä÷åíèõ ôàõ³â-
ö³â, õóäîæíèê³â,— ðîç-

ïîâ³ëà ïàí³ Áåëåé.— Àëå
íàâ³òü ¿ì áóëî íåëåãêî
âèçíà÷èòè ïåðåìîæö³â".
Âèð³øèëè íàçâàòè íàé-
êðàùèõ ó â³êîâ³é êàòåãî-
ð³¿ â³ä 7 äî 10 ðîê³â òà â³ä
11 äî 14 ðîê³â. À äëÿ ïå-
ðåìîæö³â ó êîæí³é ç íèõ
ïåðåäáà÷èëè îäíå ïåðøå
ì³ñöå, äâà äðóãèõ, òðè
òðåò³õ òà áàãàòî çàîõî÷ó-
âàëüíèõ ïðèç³â.

Ïåðåìîæöÿìè êîí-
êóðñó ñòàëè 7-ð³÷íà Ìà-
ð³ÿ ²ëü¿íà òà 13-ð³÷íèé
ßðîñëàâ Íåìèðîâñüêèé.
Äðóã³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè Äàð'ÿ
Ïëàõîòíþê, Àíàñòàñ³ÿ

Øåâ÷óê, Îëåíà Ñåðî-
âåòíèê, ªâãåí Îëåêñ³-
ºíêî, òðåò³ ì³ñöÿ çàâî-
þâàëè — ªâãåí Íàãîð-
íèé, Ðîìàí Êèñåëüîâ,
Äàð³ÿ Ñòàðîâîéò, Îëüãà
Ãåëàø, Êàòåðèíà ²âà-
ùåíêî, Þë³ÿ Øâåöü.

Óñ³ì ïåðåìîæöÿì
âðó÷èëè íàá³ð "Þíèé
õóäîæíèê", äèïëîìè.
¯õí³ ðîáîòè äåìîíñòðó-
âàòèìóòü ó ìåð³¿, çîêðå-
ìà ó òðàâí³ ï³ä ÷àñ ðî-
áîòè çâ³òíî-âèáîð÷î¿
ïðîôñï³ëêîâî¿ êîíôå-
ðåíö³¿ ÎÊÏ Êè¿âðàäè òà
ÊÌÄÀ
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Голова об`єднання профспіл ових ор анізацій Київради та мерії Віра Белей на ородила
переможницю он рс дитячо о малюн а “Рідна У раїна, др жна родина, щаслива
дитина” 7-річн Марію Ільїн

хрещатик

Передплатні ціни

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

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

З достав ою азети поштов с ринь

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22

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

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антної посади

начальни а правління (IV-та ате орія),
заст пни а начальни а правління —

начальни а відділ та начальни ів відділів
правління оперативно-аналітичної роботи
та забезпечення дост п (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються
відповідно до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних
посад державних сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет
Міністрів У раїни від 15.02.02№169, та з ідно з Типовими професійно-
валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають
до он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій
зазначається про ознайомлення заявни а із встановленими
за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб та
проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен
особов арт (форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії
до ментів про освіт , засвідчені встановленом за онодавством
поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина
У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та
зобов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї
за 2009 рі ; дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних
обов’яз ів та мов оплати праці надасться додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44,
в л. Хрещати , 36, . 913 (на он рс). Телефон для довідо 254-11-88.

До ва и потенційних по пців майна
ТОВ “ГЕРМЕС-ЛОГІСТИК”
( од ЄДРПОУ 01565023)!!!!

А ціонери ВАТ “ГЕРМЕС” ( од ЄДРПОУ 01565023, в л. Сім’ї Хохлових, 11/2, м. Київ,
04119), правонаст пни ом я о о є ТОВ “ГЕРМЕС-ЛОГІСТИК” ( од ЄДРПОУ 01565023,
в л. Сім’ї Хохлових, 11/2, м. Київ, 04119) звертаються до вас із застереженням щодо
тримання від півлі майна ТОВ “ГЕРМЕС-ЛОГІСТИК” (я р хомо о, та і нер хомо о
майна). Це застереження об мовлене тим, що на даний час в провадженні ор анів
с дової влади У раїни знаходиться ряд справ про визнання неза онним перетворення
ВАТ “ГЕРМЕС” в ТОВ “ГЕРМЕС-ЛОГІСТИК”, що в подальшом може призвести до
відновлення прав ВАТ “ГЕРМЕС” на майно, що б ло передане ТОВ “ГЕРМЕС-ЛОГІСТИК”
внаслідо реор анізації ВАТ “ГЕРМЕС”. В азані обставини в майб тньом мож ть стати
підставою для повернення ВАТ “ГЕРМЕС” неза онно відч жено о майна.

З пова ою, а ціонери ВАТ “ГЕРМЕС”

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 019629 на ім’я Дацен а Оле сандра Гавриловича вважати
недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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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 357
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Âåñíà íà êðèëàõ
Çóñòð³òè ïåðåë³òíèõ ïòàõ³â ìîæíà ç êîðèñòþ
äëÿ íàóêè
Îëåêñàíäðà ÊÎ×ÓÁÅÉ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Із настанням весни
в раїнців пов’я-
зано ба ато ле-
енд. І майже всі
вони — про птахів.
На Соро святих
(22 березня) зав-
жди з стрічали
жайворон ів, бо ві-
рили: ця малень а
пташ а з вирію не-
се із собою розжа-
рен в лин в
дзьобі. Коли жай-
вороно необачно
вп с ає її на сні ,
той починає тан -
ти, ось і настає
весна. Цьо орічна
зима, здається, не
за інчиться ні оли.
Том ияни мож ть
пришвидшити при-
хід тепла.

Óæå 5 ðîê³â ïîñï³ëü â
Óêðà¿í³ òðèâàº àêö³ÿ
“Âåñíà íàñòàëà” çà ï³ä-
òðèìêè Óêðà¿íñüêîãî
òîâàðèñòâà îõîðîíè
ïòàõ³â. Öåé ïðîåêò º
ì³æíàðîäíèì, çàïî÷àò-
êîâàíèé îðãàí³çàö³ºþ
BirdLife International.
Öüîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü
êðà¿í-ó÷àñíèöü çá³ëü-
øèëàñÿ äî 35, îñê³ëüêè
ïðèºäíàëèñÿ êðà¿íè
Àôðèêè. Óêðà¿íà çà âñ³
ðîêè ³ñíóâàííÿ ïðîåêòó
çàâæäè âõîäèëà äî ïåð-
øî¿ äåñÿòêè íàéàêòèâ-
í³øèõ êðà¿í. Ñóòü ïðî-
åêòó — ñïîñòåðåæåííÿ
çà ïîâåðíåííÿì ì³ãðó-
þ÷èõ ïòàõ³â. Ó íüîìó
áåðóòü ó÷àñòü ³ ä³òè, ³
äîðîñë³ ó áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ ªâðîïè.

Ãîëîâíà ìåòà àêö³¿ º
ö³ëêîì ñåðéîçíîþ —
äîñë³äèòè ì³ãðàö³þ ïå-

ðåë³òíèõ ïòàõ³â, ùîá îò-
ðèìàòè íîâó ³íôîðìà-
ö³þ. Äëÿ òàêèõ ìàñ-
øòàáíèõ ñïîñòåðåæåíü
ïîòð³áíî áóëî á ñòâîðè-
òè ö³ëó àðì³þ íàóêîâö³â.
À çàâäÿêè ñïîñòåðåæåí-
íÿì çâè÷àéíèõ ëþäåé
îðí³òîëîãè ìàþòü âåëè-
êèé ìàñèâ äàíèõ. Òîæ
êîæíà ëþäèíà ìîæå â³ä-
÷óòè ñåáå íàóêîâöåì,
áóòè ïðè÷åòíîþ äî íà-
óêè, çðîáèâøè ñâ³é ìà-
ëåíüêèé, àëå âàãîìèé
âíåñîê.

“Äëÿ â÷èòåë³â á³îëî-
ã³¿, ÿê³ ïðàãíóòü çàö³êà-
âèòè øêîëÿð³â íàóêîþ,
àêö³ÿ — ÷óäîâèé ñïîñ³á

öå çðîáèòè, — ðîçïîâ³-
äàº êîîðäèíàòîð àêö³¿ â
Óêðà¿í³ Çîðÿíà Ëóê’ÿí-
÷óê. — Ñàéò ïðîïîíóº
ï³çíàâàëüí³ ìàòåð³àëè
ïðî æèòòÿ ì³ãðóþ÷èõ
ïòàõ³â. Ïîçàêëàñí³ óðî-
êè-ñïîñòåðåæåííÿ ìîæ-
íà ðîçïî÷èíàòè âæå ç
ñåðåäèíè áåðåçíÿ. Ñàìå
òîä³ ïî÷èíàþòü ïîâåð-
òàòèñÿ äîäîìó ëåëåêè”.

Ùî ïîòð³áíî, ùîá óçÿ-
òè ó÷àñòü â àêö³¿? Óâàæ-
íî ñïîñòåð³ãàòè çà ïåðå-
ë³òíèìè ïòàõàìè ³ â³ä-
çíà÷àòè, äå ³ êîëè âè ¿õ
ïîáà÷èëè. Îðãàí³çàòîðè
ïðîïîíóþòü ñïîñòåð³ãà-
òè çà çîçóëÿìè, á³ëîþ ëå-

ëåêîþ, ñåðïîêðèëüöåì ³,
çâè÷àéíî, ëàñò³âêàìè —
ãîëîâíèìè ïðîâ³ñíèêà-
ìè âåñíè. Îïèñè ïòàõ³â
òà ¿õíüî¿ ïîâåä³íêè 
ìîæíà çíàéòè íà ñàéò³
www.springalive.net. Òà-
êîæ òóò º ñïåö³àëüíà ìà-
ïà, íà ÿê³é â îíëàéí-ðå-
æèì³ â³äîáðàæåíî âñþ
³íôîðìàö³þ. Îòæå, ñòå-
æèòè çà íàñòàííÿì âåñ-
íè ìîæíà ïðÿìî â ²íòåð-
íåò³. ßêùî ìàºòå âëàñí³
ñïîñòåðåæåííÿ, àëå íå
ìàºòå äîñòóïó äî ²íòåð-
íåòó, ìîæíà íàä³ñëàòè
ëèñò³âêó ïîøòîþ äî
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà
ïòàõ³â

Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 3 áåðåçíÿ
ОВНИ, оді воювати! Спопеляючи себе в с перниць ій борні, ви инь-

те білий прапор і здайтеся в полон шлюбном обранцеві, пробачте все
не ативне, що на опич валося ро ами. І не че айте подя и. Вам бла о-
вірних одна не “зліпити” на свій лад. Се рет простий: їхня поведін а є
віддзер аленням ваших вн трішніх вад, і те, що драт є, заховано ва-
шій с ті... Тож моліться та айтеся.
ТЕЛЬЦІ, зосередьтеся на сл жбовій діяльності. Одна це не означає,

що слід влаштов вати “стахановсь і” пере они, працюйте з творчим ай-
фом, з тон им відч ттям пре расно о в б дь-я ій справі. Від вас вима-
ається не іль ість, а виш ана я ість роботи. Механічний тр до олізм
протипо азаний і може не ативно позначитися на здоров’ї.
БЛИЗНЯТА, об’єдн йте під свої романтичні прапори людей спорід-

нено о д х чи милих серцю. Розважайтеся, відпочивайте, займайтеся
справами, до я их лежить д ша. За охані, не зволі айте, влаштов йте
любовне побачення, воно залишить пам’яті незаб тні враження на май-
б тнє! А ар’єристам поталанить навіть звабити шефа!
РАКИ, саме час навести лад сімейном нізді, армоніз вати стос н-
и з рідними, др зями, оле ами і насамперед інтимні. Освідч йтеся в
поч ттях, ваші щирі слова впад ть на бла ородне підґр нтя і пророст ть
б йними сходами зрілої взаємної любові. Партнерам (шлюбним, діловим)
нині притаманний ди тат, одна омпле с вати з цьо о привод не слід,
пост пайтеся і сприймайте всі ці вибри и по-філософсь и.
ЛЕВИ проходять через орнило психоло ічної трансформації: те, що ви-

черпало себе, відмирає, звільняючи місце новим подобанням (і се с аль-
ним та ож). Зміна обстанов и та вражень від нових знайомств — ч довий
аталізатор для а тивізації цьо о процес на тлі подій, що виринатим ть із
мин ло о. Маєте за рити бор и та переосмислити олишні помил и.
ДІВИ, добре серце і люб’язність приваблюватиме до вас людей ви-

со ої д ховної льт ри, неймовірної чарівності, престижно о стат с . Не
йдіть з хвало навпростець, а станьте “білими та п хнастими”, і вам від-
чиняться сі двері на шлях до щастя! Можете заб ти про ощадливість
і побал вати себе в пориві піднесення заповітною по п ою.
ТЕРЕЗИ, райте в “піддав и”. Від смирення та посл жливості мати-

мете вели ий ви раш. З д шею реа йте на прохання близь их, оле ,
не зрадж йте їхніх інтересів. Ви здатні телепатично пелен вати стан лю-
дей, що дає змо вчасно відреа вати, зробити правильний ро . При-
чеп ріться, цьо о дня вдало дібраний ардероб стане переп ст ою
престижні ола.
У СКОРПІОНІВ а тивіз ється потойбічне відч ття, бачитимете все на-

с різь! Том хитр нам та брех нам бажано вте ти подалі, обвести вас
нав оло пальця не вдасться ні ом . Влаштов йте особисте щастя, ін-
тимне побачення (подалі від заздрісної п блі и) принесе олосальний
заряд насолод!
СТРІЛЬЦІ продемонстр ють ч довий хист до адаптації, ви інстин тив-

но знайдете і займете правильне місце в б дь-я ій омпанії. Зад шев-
не спіл вання з др зями, що поділяють ваші пере онання, інтеле т -
альні інтереси, подар ють значно більше радості, ніж тісні онта ти з ров-
ними родичами.
КОЗОРОГИ, ле ість, невим шеність стане ч довим важелем для ар-

монізації стос н ів з шефом, прояснення фінансових справ. Сміливо по-
ладайтеся на інт їцію, а ло і а поставить переможн рап на всіх
фронтах діяльності. Займайтеся доброчинністю, це вам подар є щонай-
більше моральної насолоди.
ВОДОЛІЇ, розправляйте романтичні рила і злітайте до хмар, любов-

ні вершини вас давно заче алися... З стріти бла ородно о принца
(принцес ) рожевих мрій ціл ом реально, тіль и не заци люйтеся на
“ лепанні” рошей, бо проґавите за ділами сердечні сюрпризи.
РИБИ на хвилі тотальної ідеалізації земних створінь. Це позитивно по-

значиться на армонізації стос н ів з нав олишнім світом, сприятиме
д ховній дос оналості. Допома айте тим, хто в біді, розпл т йте в зли
ч жих проблем, вас блис чий дар психоло а, що стане швид ою до-
помо ою всім, хто забл ав нетрях ріхів та помило

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ìîæëèâ³ íåâåëèê³ îïà-

äè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+2...+4°Ñ, âíî÷³ —0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî+5°Ñ; íà Îäåùè-
í³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +2..+3°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +2...+4°Ñ, âíî÷³
0...+1°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +1...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé ñí³ã.
Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—1°Ñ, âíî÷³ —3...—4°Ñ.

Ñüîãîäí³
ßðèëî — ç ñîõîþ-áîðîíîþ. ßðèëî öüîãî äíÿ áðàâñÿ çà ñîõó ³ áîðî-

íó, ïåðåâ³ðÿâ, ÷è ãîòîâ³ âîíè äî âåñíè. Ó êîâàë³â äîäàâàëîñÿ ðîáîòè —
ñåëÿíè íåñëè ¿ì ëàãîäèòè ³íñòðóìåíò.

Öüîãî äíÿ â³ä ßðèëà í³êóäè íå ì³ã ïîä³òèñÿ ñí³ã, òîïèâ â³í éîãî
áåçæàë³ñíî. Ó íàðîä³ êàçàëè: “Áàãàòî ñí³ãó — áàãàòî õë³áà; áàãàòî âî-
äè — áàãàòî òðàâè”, “Ñí³ãó íàâ³º — õë³áà ïðèáóäå; âîäà ðîç³ëëºòüñÿ —
ñ³íà íàáåðåòüñÿ”.

²ìåíèííèêè: 
Ëåâ, Àãàïiò, ªâãåí, Ìàêàð, Òåîäîò, Âåëåñëàâ, Êóçüìà 

8 4

9 1 4

3 2

6 1 3

6 3 1

9 5 4 2

4 9 6

4 1 8

5

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

7 9 8 4 5 3 6 1 2

5 3 6 7 1 2 4 8 9

4 2 1 9 6 8 3 7 5

6 8 3 5 2 9 1 4 7

2 4 5 1 3 7 8 9 6

1 7 9 8 4 6 2 5 3

9 6 4 2 8 5 7 3 1

8 5 2 3 7 1 9 6 4

3 1 7 6 9 4 5 2 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 2 áåðåçíÿ

Один із оловних символів весни — білий леле а
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