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КИЯНИ ПИТИМУТЬ НАЙЧИСТІШУ ВОДУ

Санепідеміоло и тричі на місяць перевіряють
місь і бювети

Ñòîëèö³ ïîòð³áí³ ðîáî÷³ ðóêè
Ãàðí³ ãðîø³ ïðîïîíóþòü çâàðþâàëüíèêàì òà ñëþñàðÿì

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

З настанням весни в Києві по-
жвавлюється сезон пош ва-
ансій. Компанії, що оптиміз ва-
ли штат під час ризи, тепер де-
що заспо оїлися, а том підси-
люють свої лави новими профе-
сіоналами. Найбільший попит
столиці, я з'яс валося, мають
не офісні працівни и, а робітни-
и — слюсарі, зварювальни и та
с ладальни и- лепальни и. Різ-
норобочі вза алі мож ть обирати
з 21 пропозиції. Та по и ияни
неохоче бер ться за лопати та
молот и, їхні місця займають
приїжджі. Тим паче, що прожи-
вання роботодавці отові
забезпечити.

Íà äóìêó åêñïåðò³â, íèí³ äîâîë³ âäàëèé
ïåð³îä äëÿ ïîøóêó âàêàíñ³é. “Çàçâè÷àé íà-
âåñí³ áàãàòî êîìïàí³é çä³éñíþþòü ðåîðãà-

í³çàö³þ ³ íàáèðàþòü øòàò ïðàö³âíèê³â. Öÿ
âåñíà îñîáëèâà é òèì, ùî áàãàòî ô³ðì ï³ä-
áèëè ìèíóëîð³÷í³ ï³äñóìêè ³ ïîáà÷èëè,
ùî êðèçà âäàðèëà ïî íèõ íå íàäòî ñèëü-
íî. ßêùî ðàí³øå âîíè îïòèì³çóâàëè øòàò,
òî òåïåð ï³äñèëþþòü ñâî¿ ëàâè êâàë³ô³êî-
âàíèìè ñïåö³àë³ñòàìè, ÿêèõ íà ðèíêó äî-
ñòàòíüî”, — ïîÿñíþº åêñïåðò îäíîãî ç³
ñòîëè÷íèõ ðåêðóòèíãîâèõ àãåíòñòâ Ìàðè-
íà Ïðîöåíêî.

Ïðî ïîçèòèâíó ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïðà-
ö³ êàæå ³ äèðåêòîð Äåðæàâíîãî öåíòðó çàé-
íÿòîñò³ Âîëîäèìèð Ãàëèöüêèé. Çà éîãî
ñëîâàìè, ìàñîâèõ çâ³ëüíåíü ö³º¿ âåñíè íå
áóäå. Íàòîì³ñòü áåçðîá³òí³ ìîæóòü çíàéòè
ñîá³ ðîáîòó ç ïðèñòîéíîþ çàðïëàòíåþ.

“Ó êè¿âñüêèõ öåíòðàõ çàéíÿòîñò³ º âà-
êàíñ³¿ ³ç çàðïëàòîþ 7—10 òèñÿ÷ ãðí. Òàê³
ãðîø³ ïðîïîíóþòü êåð³âíèêàì ñåðåäíüî¿
ëàíêè òà âèñîêîïðîôåñ³éíèì áóõãàëòåðàì.
Ïðèñòîéí³ ñòàâêè ³ äëÿ ðîá³òíè÷èõ ïðîôå-
ñ³é, íàïðèêëàä, çâàðþâàëüíèêàì äàþòü 3-
5 òèñÿ÷ ãðèâåíü”, — ðîçïîâ³â ïàí Ãàëèöü-
êèé. Çà éîãî ñëîâàìè, òàê³ ïðîôåñ³¿, ÿê
ñëþñàð³, òîêàð³-ôðåçåðóâàëüíèêè, âîä³¿, ³í-
æåíåðè òà ïðîãðàì³ñòè — íàéïåðñïåêòèâ-
í³ø³ íà íàñòóïí³ ðîêè ïî âñ³é êðà¿í³.

Ó Êèºâ³, õî÷ òóò ³ íàéíèæ÷èé ð³âåíü áåç-
ðîá³òòÿ, âñå æ òàêè áðàêóº ðîáî÷èõ ðóê.

“Ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáèëà ³ äîâîë³ óñï³øíî
ðåàë³çîâóº ïðîãðàìó çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ
íà 2009—2012 ðîêè, â ÿê³é âðàõîâàíî ðè-
çèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç êðèçîþ. Òîæ ð³âåíü áåç-
ðîá³òòÿ â Êèºâ³ â 4,8 ðàç³â ìåíøèé, í³æ çà-
ãàëîì ïî êðà¿í³. Òîð³ê ó ì³ñò³ ñòâîðåíî 66
òèñÿ÷ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Íà 10 âàêàí-
ñ³é ó íàñ ïðåòåíäóº äâ³ îñîáè, òîä³ ÿê ó
×åðêàñüê³é îáëàñò³ — 909”,— íàâîäèòü äà-
í³ íà÷àëüíèê ÃÓ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ ÊÌÄÀ
Òåòÿíà Êèñ³ëüîâà.

Ïðîòå òàêà âåëèêà ïðîïîçèö³ÿ âàêàíñ³é
ìàº ïåâíó òåíäåíö³þ: ðîáîòîäàâö³ íèí³ øó-
êàþòü íå “á³ë³ êîì³ðö³”, à “çîëîò³ ðóêè”.
“Òîð³ê íà êîæíó îñîáó, ùî øóêàëà ðîáî-
òó, íàøà ñëóæáà ïðîïîíóâàëà ÷îòèðè âàêàí-
ñ³¿. Àëå íà ðîá³òíèêà ïðèïàäàëî 8 â³ëüíèõ
ì³ñöü, à íà ñëóæáîâöÿ — äâà. Îñîáàì áåç

ïðîôåñ³¿ âçàãàë³ ïðîïîíóâàëè 21 ì³ñöå íà
îäíîãî”,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê äèðåêòîðà
Ì³ñüêî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ Ëåîí³ä Øàÿí.

Öüîãîð³÷íà âåñíà â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä
ïîïåðåäí³õ ðîê³â òèì, ùî íå áóäå ìàñîâî-
ãî íàéìó áóä³âåëüíèê³â. Ñåçîííå ïîæâàâ-
ëåííÿ î÷³êóºòüñÿ, àëå íåçíà÷íå. Ïîïðè
çíà÷íó ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é ñàì³ êèÿíè íå
ïîñï³øàþòü áðóäíèòè ðóêè. Òèì ÷àñîì çà
òàêó ðîáîòó áåðóòüñÿ ïðè¿æäæ³. Ñüîãîäí³
ïðàêòè÷íî êîæíå ï³äïðèºìñòâî çàáåçïå÷óº
ïðîæèâàííÿì. Íàïðèêëàä, ñêëàäàëüíèê-
êëåïàëüíèê ìîæå çàðîáëÿòè 3 200 ãðí òà
ìàòè áåçïëàòíèé ãóðòîæèòîê. Òèì ÷àñîì
øåñòåðî êîëèøí³õ çàñòóïíèê³â ì³í³ñòð³â
óæå òðèâàëèé ÷àñ ïðåáóâàþòü íà îáë³êó ñå-
ðåä áåçðîá³òíèõ — ï³äõîæèõ ïîñàä äëÿ íèõ
íåìàº
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Алла ШЛАПАК, олова постійної омісії Київради з питань соціально о захист ,
спів олова фра ції Бло Леоніда Черновець о о:

— Столична влада не лише створює робочі місця, а й дбає про соціальний захист пра-
цівни ів. Лі арі та освітяни в Києві отрим ють м ніципальні надбав и до зарплати. Найближ-
чим часом ми план ємо ініціювати відновлення системи ртожит ів для меди ів. Це дасть
змо зал чити до роботи в ал зі молодих талановитих спеціалістів.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Ðÿòóâàëüíèê³â ïåðåâ³ðÿòü 
íà ïðîôïðèäàòí³ñòü

Ñòîëè÷íèõ ðÿòóâàëüíèê³â àòåñòóâàòèìå
ñïåö³àëüíà ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ. Â³äïîâ³äíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çã³äíî ç äî-
êóìåíòîì, òåñòóâàííÿ íà ïðîôïðèäàòí³ñòü
ïðîâîäèòèìå Òåðèòîð³àëüíà ì³æâ³äîì÷à
àòåñòàö³éíà êîì³ñ³ÿ. ¯¿ ãîëîâîþ ïðèçíà÷å-
íî ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà. Ðîçïîðÿäæåííÿì òàêîæ
âèçíà÷åíî çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿ êîì³ñ³¿. Çîê-
ðåìà ÷åðãîâà òà ïîçà÷åðãîâà àòåñòàö³ÿ ðÿ-
òóâàëüíèê³â êîìóíàëüíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, à òàêîæ ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá. Êð³ì
òîãî, â ìåæàõ ôóíêö³é êîì³ñ³¿ — àòåñòóâàí-
íÿ ðÿòóâàëüíèê³â íà ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³-
êàö³éíèõ çâàíü

Ñòî ñîðîê ÿòîê 
çà äâà ì³ñÿö³

Ìàéæå ï³âòîðè ñîòí³ íåëåãàëüíèõ ê³îñê³â
äåìîíòóâàëè ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó.
Ìàéæå òðåòèíà ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì
ó ñòîëèö³ — íåçàêîíí³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà Ðîìàí
Ãëàäóíÿê. “ÌÀÔè “ïîçà çàêîíîì” ÷àñòî
ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêó ì³ñòó. Äëÿ òîðã³âë³
çàçâè÷àé ïîòð³áíå ïîòóæíå åëåêòðîîáëàä-
íàííÿ — õîëîäèëüíèêè, ïå÷³, îñâ³òëåííÿ.
Îñü ³ ï³äêëþ÷àþòüñÿ âëàñíèêè äî åëåê-
òðîìåðåæ³ ñàìîâ³ëüíî, ñòâîðþþ÷è ïîæåæ-
íó íåáåçïåêó”,— çàçíà÷èâ â³í. Òàê, íåùî-
äàâíî áóëî óáåçïå÷åíî ìåøêàíö³â Ïîä³ëü-
ñüêîãî, Äí³ïðîâñüêîãî, Ãîëîñ³¿âñüêîãî,
Äàðíèöüêîãî òà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîí³â.
Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
Îëåêñ³é Ñîðîê³í çàçíà÷èâ, ùî “â Êèºâ³
äîñòàòíüî òîðãîâèõ öåíòð³â ³ ñóïåðìàðêå-
ò³â, à öåé íåçàêîííèé á³çíåñ ñïîòâîðþº
âèãëÿä ñòîëèö³”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ñîðîê³-
íà, â ñèòóàö³¿ ñàìîâ³ëüíî¿ òîðã³âë³ â Êèºâ³
âèíí³ íàñàìïåðåä ïðåäñòàâíèêè ðàéîííî¿
âëàäè, áî âîíè íå ïðîñòî áåçä³ÿëüí³ — ³íî-
ä³ ñàì³ é ïîòóðàþòü ïîðóøåííþ çàêîíó

Æ³íêàì ðîçïîâ³ëè, 
ùî âîíè áåçö³íí³

Ó äåíü 8 Áåðåçíÿ äëÿ æ³íîê, ïðîîïåðî-
âàíèõ ó çâ’ÿçêó ç ðàêîì ìîëî÷íî¿ çàëîçè,
ïðîâåëè ñåì³íàð. Ïåðøèé ì³æíàðîäíèé
ïðîñâ³òíèöüêèé ïðîåêò “Æ³íêî, òè áåç-
ö³ííà” îðãàí³çóâàëà ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ æ³íîê-³íâàë³ä³â “Äîííà” çà ï³äòðèì-
êè Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ÊÌÄÀ. Íà çóñòð³-
÷³ ç³áðàëîñÿ äî 400 ïðåäñòàâíèöü ïðåêðàñ-
íî¿ ñòàò³. ¯ì íàäàëè êîíñóëüòàö³¿ ùîäî
ïðîòåçóâàííÿ

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Êèÿí óáåçïå÷àòü 
â³ä â³äêðèòèõ ëþê³â

131 â³äêðèòèé ëþê âèÿâèëè ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ïðîòÿãîì ëþòîãî. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð ì³ñöåâîãî ÊÏ ç óò-
ðèìàííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Äìèòðî
Ëîæåøí³ê. Ï³äïðèºìñòâî ùîäíÿ ïåðåâ³-
ðÿº ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿. Âñ³ â³äêðèò³
êîëîäÿç³ àáî îãîðîäæóþòü, àáî çàêðèâà-
þòü áåòîííèìè ïëèòàìè. Ðàéîíí³ ÆÐÅÎ
çàçâè÷àé ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè ëèøå çà-
ïîá³æí³ çàõîäè, áî íà çàêóï³âëþ ëþê³â
ÆÅÊè íå ìàþòü êîøò³â. Íàêðèëè áåòîí-
íèìè ïëèòàìè ëþêè íà âóëèö³ Ïðàçüê³é,
Õàðê³âñüêîìó øîñå. Äî ñëîâà, íåùîäàâ-
íî íà ñïåö³àëüí³é íàðàä³ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî ìåð³ÿ
ðîçãëÿíå ïðîïîçèö³¿ óïðàâë³íü ùîäî ìîæ-
ëèâî¿ çàì³íè ìåòàëåâèõ êàíàë³çàö³éíèõ
ëþê³â íà àíàëîãè ç êîìïîçèòíèõ àáî ïî-
ë³ìåðíèõ ìàòåð³àë³â. Êð³ì òîãî, ìåð äî-
ðó÷èâ î÷³ëüíèêó ÃÓ ÌÂÑ ó Êèºâ³ Â³òà-
ë³þ ßðåì³ ïîñèëèòè ðîáîòó ç ïðèòÿãíåí-
íÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèêðàäà÷³â ëþê³â,
à òàêîæ ïðàö³âíèê³â ïóíêò³â ïðèéîìó
áðóõòó

Âåëèêîãî Êîáçàðÿ 
âøàíóâàëè
Ñòîëèöÿ â³äçíà÷èëà äåíü íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà äî ïàì’ÿòíèêà Òàðàñó Øåâ÷åíêó
ç êâ³òàìè ïðèéøëè ïåðø³ îñîáè êðà¿íè.
Âøàíîâóâàëè 196-ð³÷íèöþ íàðîäæåííÿ
Êîáçàðÿ. Â³ääàòè øàíó âèäàòíîìó ïîåòó
ïðèéøëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíó-
êîâè÷, ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Âî-
ëîäèìèð Ëèòâèí, ãîëîâà Àäì³í³ñòðàö³¿
Ïðåçèäåíòà Ñåðã³é Ëüîâî÷ê³í. Ì³ñüêó âëà-
äó íà óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿ ïðåäñòàâëÿâ ñòî-
ëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Íà ïëîù³ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà ç³áðàëîñÿ
÷èìàëî ëþäó. Ïåíñ³îíåðè òà ìîëîäü, âè-

ñîêîïîñàäîâö³ ³ ïðîñòèé íàðîä — ïðè-
áëèçíî äâ³ òèñÿ÷³ îñ³á. Ó ðóêàõ âîíè òðè-
ìàëè äåðæàâí³ ïðàïîðè æîâòî-áëàêèòíî-
ãî êîëüîðó òà ïëàêàòè ç íàïèñàìè “Ñëà-
âà Âåëèêîìó Êîáçàðþ!”, “Ïàì’ÿòü Øåâ-
÷åíêà æèâå ó â³êàõ”.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ
êâ³ò³â äî ìîíóìåíòà Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïî-
ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ, à ïîòîìó
ïî¿õàâ íà Òàðàñîâó ãîðó äî Êàíåâà. Îêð³ì
â³äâ³äàííÿ ìîãèëè Âåëèêîãî Êîáçàðÿ, â³í
îçíàéîìèâñÿ ç ïåðåá³ãîì ðåêîíñòðóêö³¿
ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ òà çó-
ñòð³âñÿ ç ëàóðåàòàìè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ïðå-
ì³¿. Äî ñëîâà, âïåðøå çà ð³øåííÿì Ïðå-

çèäåíòà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à óðî÷èñòà öå-
ðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ ö³º¿ ïðåì³¿ â³äáóäåòüñÿ
íå â Íàö³îíàëüí³é îïåð³ Óêðà¿íè, à íà
×åðíå÷³é ãîð³ â Êàíåâ³.

Íàãàäàºìî, íåùîäàâíî â ãðåöüê³é ñòî-
ëèö³ Àô³íàõ â³äêðèëè ìîíóìåíò Òàðàñó
Øåâ÷åíêó. Â³êòîð ßíóêîâè÷ âèñëîâèâ
ãëèáîêó âäÿ÷í³ñòü ãðåöüêèì òà óêðà¿í-
ñüêèì ìåöåíàòàì, ÿê³ äîêëàëè çíà÷íèõ
çóñèëü äëÿ ñòâîðåííÿ ïàì’ÿòíèêà Âåëè-
êîìó Ñèíîâ³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. “Íå-
õàé ñëîâî Òàðàñà Øåâ÷åíêà ³ íàäàë³ ºä-
íàº óêðà¿íö³â óñüîãî ñâ³òó, íàäèõàº ¿õ íà
ïîáóäîâó çàìîæíî¿ òà äåìîêðàòè÷íî¿
Óêðà¿íè”,— ï³äñóìóâàâ Ïðåçèäåíò

Íàäçâè÷àéíà äîïîìîãà
Ó Êèºâ³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè Öåíòð ìåäèöèíè êàòàñòðîô
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Місь а влада працює над ідеєю
створення Центр медицини а-
тастроф. Для почат хоч ть
сформ вати п'ять бри ад меди-
ів-рят вальни ів. Це б д ть д -
жі, спеціально під отовлені чо-
лові и зі стат сом рят вальни а.
Вони працюватим ть на місцях
ДТП, пожеж, аварій на підпри-
ємствах, а та ож знатим ть, я
діяти під час антитерористичної
ампанії. Створення та о о Цен-
тр — вимо а УЄФА в рам ах
проведення Євро-2012. Сл жба
чер ватиме під час сіх масо-
вих заходів.

Ó Êèºâ³ íåçàáàðîì ç’ÿâèòüñÿ ñïåö³àëü-
íèé ï³äðîçä³ë ðÿòóâàëüíèê³â. Âîíè ìà-
þòü çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ñìåðòåé âíàñë³-
äîê ïðèðîäíèõ, òåõíîãåííèõ êàòàñòðîô
òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ì³ñüêà âëàäà
âèâ÷àº ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ Öåíòðó ìå-
äèöèíè êàòàñòðîô. Â³äïîâ³äíèé ïðîåêò
ð³øåííÿ ïëàíóþòü ðîçãëÿíóòè íà íàé-
áëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè.

“Óòâîðåííÿ òàêî¿ ñëóæáè áóäå âèêî-

íàííÿì çàêîíó ïðî ðÿòóâàëüí³ ñëóæáè òà
ïîñòàíîâè Êàáì³íó. Êð³ì òîãî, â³äêðèò-
òÿ Öåíòðó ìåäèöèíè êàòàñòðîô — îäíà
ç âèìîã ÓªÔÀ â ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ ôóò-
áîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012. Ôàõ³âö³
âè¿æäæàòèìóòü íà ÄÒÏ, ïîæåæ³, àâàð³¿
íà âèðîáíèöòâ³, ÷åðãóâàòèìóòü ï³ä ÷àñ
ìàñîâèõ àêö³é”,— ïîÿñíþþòü ó ÃÓ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ñòîëè÷íèé Öåíòð ìåäèöèíè êàòàñòðîô
óìîâíî áóäå ñêëàäîâîþ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿
ñëóæáè, â³í ä³ÿòèìå àâòîíîìíî òà ëèøå
êîîðäèíóâàòèìå ñâîþ ðîáîòó ç ³íøèìè
ñèñòåìàìè. Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ïðàö³â-
íèêè Öåíòðó ðåàãóâàòèìóòü íà ùîäåíí³,
àëå íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ì³ñüêîãî æèòòÿ.

Ñòâîðåííÿ Öåíòðó ìåäèöèíè êàòàñ-
òðîô íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿ íå ïîòðåáóâà-
òèìå çíà÷íèõ êîøò³â. Éîãî õî÷óòü âèî-
êðåìèòè íà áàç³ ñëóæáè íåâ³äêëàäíî¿ äî-
ïîìîãè. Ç³ 150 áðèãàä, ùî º â Êèºâ³, âè-
ä³ëÿòü 5 áðèãàä ìåäèê³â-ðÿòóâàëüíèê³â.
Àáè ïîòðàïèòè äî öüîãî çàãîíó, îõî÷³ ìà-
þòü ïðîéòè ñïåö³àëüíèé â³äá³ð òà ï³äãî-
òîâêó. Øâèäøå çà âñå öå áóäóòü äóæ³ ÷î-
ëîâ³êè, ÿê³ äóæå äîáðå çíàþòü ñâîþ ñïðà-
âó. Êð³ì òîãî, ¿ì äîâåäåòüñÿ ïðîéòè ñïå-
ö³àëüíó ï³äãîòîâêó, àäæå òåîðåòè÷íî ìà-
þòü áóòè ãîòîâ³ äî ó÷àñò³ íàâ³òü â àíòè-
òåðîðèñòè÷íèõ çàõîäàõ.

Ïðè¿õàâøè, íàïðèêëàä, íà ì³ñöå ÄÒÏ,
ðÿòóâàëüíèêè íå ÷åêàòèìóòü íà ïðàö³â-
íèê³â ÌÍÑ, à ñàì³ çìîæóòü ç ïîøêîäæå-

íîãî àâòî âèçâîëÿòè ùå æèâèõ ïîòåðï³-
ëèõ. Ñàìå òàê àíàëîã³÷íà ñëóæáà ä³º â ñó-
ñ³äí³é Ðîñ³¿.

“Ñòâîðåííÿ òàêèõ áðèãàä — ïîçèòèâ-
íà ³í³ö³àòèâà äëÿ ñòîëèö³. Îäíàê äåïóòà-
òàì âàðòî ÷³òêî îáãîâîðèòè é âèçíà÷èòè
çàâäàííÿ äëÿ ôàõ³âö³â, àáè âîíè íå äóá-
ëþâàëè “øâèäêó äîïîìîãó”,— êàæå íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÊÌÄÀ Â³êòîð Ïàäàëêà.

ßêùî Öåíòð áóäå ñòâîðåíî íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì, òî ðîçì³ñòèòè ïåðø³ áðèãàäè
ïëàíóþòü ó äâîõ òî÷êàõ ì³ñòà. Öå äàñòü
çìîãó øâèäøå äî¿çäèòè äî ì³ñöÿ ïðèçíà-
÷åííÿ. Äî 2012 ðîêó ê³ëüê³ñòü áðèãàä çá³ëü-
øèòüñÿ. Âèêëèêàòè ôàõ³âö³â ìîæíà áóäå
çà ñòàíäàðòíèìè íîìåðàìè “103” òà “112”.
Îïåðàòîð ñàì âèçíà÷èòü, ÷è ï³äëÿãàº âè-
ïàäîê ï³ä êàòåãîð³þ íàäçâè÷àéíîãî.

Ó ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàïåâíÿþòü, ùî
âèîêðåìëåííÿ ê³ëüêîõ áðèãàä ó ðÿòóâàëü-
íèêè íå ïîçíà÷èòüñÿ íåãàòèâíî íà åôåê-
òèâíîñò³ ðîáîòè ñëóæáè íåâ³äêëàäíî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè. Íèí³ â Óêðà¿í³ îäíà
áðèãàäà “øâèäêî¿” îáñëóãîâóº 10 òèñ. íà-
ñåëåííÿ, òîä³ ÿê ó ªâðîï³ íîðìàòèâíå íà-
âàíòàæåííÿ çíà÷íî á³ëüøå — 1 áðèãàäà
íà 50 òèñ. íàñåëåííÿ. Òàì ìåäèêè íå âè-
¿çäÿòü äëÿ óñóíåííÿ ãîëîâíîãî áîëþ, îñ-
ê³ëüêè êîøòóº öå íåäåøåâî. Á³ëüø³ñòü
òðèâîæíèõ âèêëèê³â ó ªâðîï³ çàê³í÷óþ-
òüñÿ òåëåôîííîþ êîíñóëüòàö³ºþ õâîðîãî
ç³ ñïåö³àë³ñòîì

Після рочисто о по ладання вітів до пам’ятни а Шевчен в Києві Ві тор Ян ович поїхав до Канева на Тарасов ор
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Нині в столиці 206 бюве-
тів. Хоча вода них ра-
ща, ніж із рана, більше
половини омпле сів не
працює. Райони забор -
вали "Київенер о". Аби
розв'язати проблем , від-
рити бювети та подавати
иянам я існ вод , місто
створило спеціальне під-
приємство "Київ ом нсер-
віс". Найближчим часом
воно переведе на свій ба-
ланс водні омпле си та
почне розбиратися з за-
бор ованістю. Фахівці
правління ом нально о
осподарства разом з
санепідеміоло ами запев-
няють, що по іршення
я ості води бюветах че-
рез повінь не станеться.

Ó êîæíîìó ðàéîí³ ïðîòÿãîì áà-
ãàòüîõ ðîê³â ïîáóäîâàíî äåñÿòêè
áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â. Óñüîãî â
ñòîëèö³ ¿õ íàðàõîâóþòü 206. Ê³ëü-
ê³ñòü àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí ð³ç-
íèòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ê³ëüêîñò³
ìåøêàíö³â. Çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ
ïðîãðàìîþ, ó ì³êðîðàéîíàõ âèñîò-
íî¿ çàáóäîâè ñïîðóäæåííÿ áþâåò³â

ïëàíóþòü ³ç ðîçðàõóíêó 1 êîìïëåêñ
íà 20 òèñÿ÷ æèòåë³â, à â ìàëîïî-
âåðõîâ³é çàáóäîâ³ — íà 5 òèñÿ÷
ìåøêàíö³â.

“Íàéá³ëüøå òàêèõ âîäîïîñòà-
÷àëüíèõ îá’ºêò³â ðîçòàøîâàíî ó
Äåñíÿíñüêîìó ³ Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîíàõ — ïî 27, íàéìåíøå íà
Ïå÷åðñüêó — 18. Çäåá³ëüøîãî âñ³

ñâåðäëîâèíè ïåðåáóâàþòü íà áà-
ëàíñ³ ðàéîí³â, äåÿêèìè ç íèõ îï³-
êóþòüñÿ “ïëåñ³âö³” — ðîçïîâ³äàº
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³íæåíåðíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ãåîð-
ã³é Ïîøèâàéëî.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, êèÿíè îö³-
íèëè ïåðåâàãè áþâåòíî¿ âîäè íàä

òðóáîïðîâ³äíîþ. “² íå ò³ëüêè çà
ñìàêîì, à é çà ³íøèìè âëàñòèâîñ-
òÿìè, — çàçíà÷èâ ïàí Ïîøèâàé-
ëî. — Ñâåðäëîâèíè êîðèñòóþòüñÿ
çíà÷íèì ïîïèòîì ó ì³ñòÿí”.

Â³í äîäàâ, ùî äî 2010 ðîêó â
ñòîëèö³ ïëàíóâàëîñÿ â³äêðèòè ùå
ê³ëüêà áþâåò³â, íàâ³òü áóëî óçãî-
äæåíî ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ.
Àëå ðåàë³çàö³¿ ïëàí³â çàâàäèëà åêî-
íîì³÷íà êðèçà.

“Âèð³øåíî ïîêè ùî íå çâîäèòè
íîâ³ áþâåòè, à ðîç³áðàòèñÿ ç òèìè,
ùî º, — ïîÿñíþº ïàí Ïîøèâàé-
ëî. — Îñòàíí³ì ÷àñîì á³ëüø³ñòü ³ç
íèõ çàêðèâàþòü íå íà ïðîô³ëàê-
òèêó ÷è çà âèìîãàìè ñàíåï³äå-
ì³îëîã³â, à ÷åðåç çàáîðãîâàí³ñòü
ðàéîí³â ïåðåä “Êè¿ââîäîêàíàëîì”.
Ê³ëüêà êîìïëåêñ³â ³ äîñ³ íå ââåäå-
íî â åêñïëóàòàö³þ ÷åðåç ïðîáëåìè
³ç çåìëåâ³äâåäåííÿì. Íà ñüîãîäí³ â
ñòîëèö³ íå ôóíêö³îíóþòü ìàéæå
90 áþâåò³â, à ñóìà çàáîðãîâàíîñò³
ñÿãàº 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü”.

Íåçàáàðîì óñ³ìà ñòîëè÷íèìè
îá’ºêòàìè îï³êóâàòèìåòüñÿ íîâî-
ñòâîðåíå ÊÏ “Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ”.
Íàðàç³ îôîðìëþþòü óñþ ïîòð³áíó
äîêóìåíòàö³þ. Ïîò³ì áþâåòè ïå-
ðåéäóòü íà áàëàíñ ³ ìîæíà áóäå
ðîçïî÷èíàòè ðåìîíòè òà ë³êâ³äà-
ö³þ çàáîðãîâàíîñò³.

Òèì ÷àñîì ÷óòêè ïðî ïëàòí³ áþ-
âåòè â óïðàâë³íí³ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà ñïðîñòîâóþòü. “Ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó éøëîñÿ ïðî ñïîðó-
äæåííÿ ó Ïîä³ëüñüêîìó ³ Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîíàõ åêñïåðèìåíòàëü-
íèõ ê³îñê³â àêòèâîâàíî¿ âîäè, —
êàæóòü òàì. — Óñòàíîâëþâàòè ¿õ

ïåðåäáà÷àëîñÿ ïîðÿä ³ç áþâåòàìè”.
Îäíàê ³íâåñòîð³â íà ïðîåêò ïîêè
ùî íå çíàéøëîñÿ.

Ãåîðã³é Ïîøèâàéëî çàïåâíèâ,
ùî ÷åðåç çíà÷íó ãëèáèíó âèäîáó-
âàííÿ ÿêîñò³ áþâåòíî¿ âîäè íå çà-
ãðîæóº íàâ³òü âåñíÿíå âîäîï³ëëÿ.
“Çàêðèòè ìîæóòü ëèøå ò³ êîìïëåê-
ñè, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â íèçèííèõ òå-
ðèòîð³ÿõ, àáè âáåðåãòè äîðîãå îá-
ëàäíàííÿ òà àïàðàòóðó”, — ïîÿñ-
íèâ â³í.

Çàäîâîëåí³ ÿê³ñòþ áþâåòíî¿ âî-
äè ³ ñòîëè÷í³ ñàíåï³äåì³îëîãè. Âî-
íè òðè÷³ íà ì³ñÿöü ïåðåâ³ðÿþòü êî-
æåí êîìïëåêñ ùîäî ïðèäàòíîñò³
äëÿ ñïîæèâàííÿ. ßê ðîçïîâ³â ó÷î-
ðà “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé ñàí³òàð-
íèé ë³êàð Êèºâà Àíàòîë³é Ïîíî-
ìàðåíêî, âîíè âæå ê³ëüêà ðàç³â
çâåðòàëèñÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ ç ïðîõàííÿì ðîçðîáè-
òè ñïåö³àëüí³ ñòàíäàðòè äëÿ áþ-
âåòíèõ êîìïëåêñ³â.

“Àëå â³äïîâ³ä³ é äîñ³ íå îòðèìà-
ëè”, — çàçíà÷èâ â³í. Çà éîãî ñëî-
âàìè, âîäà â ñòîëè÷íèõ áþâåòàõ
â³äïîâ³äàº âñòàíîâëåíèì âèìîãàì
³ º ãàðàíòîâàíî¿ ÿêîñò³. “Ùîïðàâ-
äà, òàêèõ îá’ºêò³â Êèºâó ïîòð³áíî
çíà÷íî á³ëüøå, — âïåâíåíèé Àíà-
òîë³é Ïîíîìàðåíêî. — Íà æàëü, ¿õ
íå çâîäÿòü, ³ ÷åðåç öå îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ñóòòºâî çðîñòàº ïðîäàæ ôàñî-
âàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Áóòèëüî-
âàíó âîäó ðîçïîâñþäæóþòü ÷åðåç
ìåðåæó ìàãàçèí³â, àëå æîäåí ³ç íèõ
íå äàº ãàðàíò³¿, ÷è ïðîéøëà âîíà
â³äïîâ³äíó î÷èñòêó ³ ÷è â³äïîâ³äàº
âñòàíîâëåíèì íîðìàòèâàì ³ ñòàí-
äàðòàì”

Ñâÿòî äëÿ æ³íîê
óñ³õ êðà¿í

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Напередодні Міжнарод-
но о жіночо о дня др -
жини іноземних послів
в У раїні з стрілися в
одном зі спортивних
омпле сів столиці.
Там же вони відвідали
вистав раїнсь ої
х дожньої вишив и і
виробів народної твор-
чості, де вони мали
можливість придбати
е с люзивний подар -
но до свята.

Áàãàòî ðîê³â äðóæèíè äèï-
ëîìàò³â ï³äòðèìóþòü äîáðó
òðàäèö³þ çáèðàòèñÿ ðàçîì.
Íàïðèêëàä, íà åêñêóðñ³ÿõ, âå-
÷îðàõ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè
äåðæàâ, ÿê³ âîíè ïðåäñòàâëÿ-
þòü â Óêðà¿í³. Îðãàí³çîâóþòü
òàê³ çàõîäè çàçâè÷àé Ì³æíà-
ðîäíà æ³íî÷à â³òàëüíÿ “Êè¿â-
ñüê³ çóñòð³÷³” çà ï³äòðèìêè
Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ
ñïðàâ òà Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ. Öüîãî ðàçó ç³áðà-
ëèñÿ ãîñò³ ç ïîíàä 30 êðà¿í.
Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿëà äðóæè-
íà ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ
ñïðàâ Ïåòðà Ïîðîøåíêà Ìà-
ðèíà Ïîðîøåíêî.

“Äâ³÷³, à òî é òðè÷³ íà ì³-

ñÿöü ìè çáèðàºìîñÿ ðàçîì,
â³äâ³äóºìî êóëüòóðí³, à òàêîæ
äèòÿ÷³ é ìåäè÷í³ çàêëàäè ñòî-
ëèö³, âè¿æäæàºìî íà åêñêóð-
ñ³¿, áóâàºìî â ðåë³ã³éíèõ îð-
ãàí³çàö³ÿõ, îáì³íþºìîñÿ íà-
ö³îíàëüíèìè òðàäèö³ÿìè”, —
ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð Ì³æíà-
ðîäíî¿ æ³íî÷î¿ â³òàëüí³ Ãàëè-
íà Ìåíæåðåñ.

Óêîòðå ö³êàâå ïîºäíàëè ç êî-
ðèñíèì ³ âèðóøèëè äî êëóáó
çäîðîâèõ çàäîâîëåíü. Îçäîðîâ-
÷èé êîìïëåêñ, éîãî íîâ³òí³,
óí³êàëüí³ òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³
ñïðàâèëè ïðèºìíå âðàæåííÿ
íà ãîñòåé.

À íàéá³ëüøå äðóæèíàì ïî-
ñë³â ñïîäîáàëàñÿ âèñòàâêà
óêðà¿íñüêèõ ñóâåí³ð³â. Íàðîä-
í³ óì³ëüö³ ç âèøèâêè çàïðîïî-
íóâàëè åêñêëþçèâíèé îäÿã ó

ñòèë³ åòíî ç íàòóðàëüíèõ ìàòå-
ð³àë³â — ëüîíó, êîíîïåëü, áà-
âîâíè. Óâàãó ãîñòåé ïðèâåðíó-
ëà ðó÷íà ðîáîòà ñêëàäíî¿ òåõ-
í³êè. Íàä êîæíèì âèðîáîì
ìàéñòåð ïðàöþâàâ â³ä 250 äî
300 ãîäèí.

“Òàê³ çóñòð³÷³ îá’ºäíóþòü
ëþäåé ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé,
îçíàéîìëþþòü ç êóëüòóðîþ
ïåâíîãî íàðîäó,— ïîä³ëèëàñÿ
âðàæåííÿìè äðóæèíà ïîñëà
Ïàëåñòèíè â Óêðà¿í³ Àð³êàò
Õóëóä,— îäíà ð³÷ çíàòè ïðî íå¿
ç ÷óòîê, ³íøà — áà÷èòè íà
âëàñí³ î÷³”.

Íàïðèê³íö³ ³íîçåìíèõ ãîñ-
òåé ÷åêàâ ôóðøåò, äå ÿê ïîäà-
ðóíîê àäì³í³ñòðàö³ÿ ñïà-êëó-
áó âðó÷èëà êîæí³é æ³íö³ àáî-
íåìåíò íà ðàçîâ³ â³äâ³äèíè
êîìïëåêñó

Столичні майстри запропон вали др жинам дипломатів ні альні речі
р чної роботи

Äðóæèíè äèïëîìàò³â çàâ³òàëè äî êëóáó çäîðîâèõ
çàäîâîëåíü
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Êèÿíè ïèòèìóòü íàé÷èñò³øó âîäó
Ñàíåï³äåì³îëîãè òðè÷³ íà ì³ñÿöü ïåðåâ³ðÿþòü ì³ñüê³ áþâåòè 
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Старші ияни до бюветів ходять переважно день, бо надвечір по хорош
артезіансь вод майже біля ожно о омпле с чер а
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянам Лобанову Валерію
Григоровичу, Лобанову Олександру Григоровичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд на вул. Олега Кошового, 3'а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 241/1297 від 23 квітня 2009 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81,116, 118, 121 Земель�
ного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект відведення земельної ділянки гро�
мадянам Лобанову Валерію Григоровичу, Лобанову Олек�
сандру Григоровичу для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Олега Кошового, 3�а у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянам Лобанову Валерію Григоровичу,
Лобанову Олександру Григоровичу, за умови виконання пунк�
ту 3 цього рішення, у спільну часткову власність земельну ді�
лянку площею 0,08 га (громадянину Лобанову Валерію Григо�
ровичу 2/3 від 0,08 га та громадянину Лобанову Олександру
Григоровичу 1/3 від 0,08 га) для будівництва та обслуговуван�
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Олега Кошового, 3�а у Голосіївському районі м. Києва, за ра�
хунок міських земель не наданих у власність чи користування.

3. Громадянам Лобанову Валерію Григоровичу, Лобано�
ву Олександру Григоровичу:

3.1. Виконувати обов'язки власників земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

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

3.4. 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".

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень та питання майнових відносин вирішувати в ус�
тановленому порядку.

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

3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 06.04.2007 № 19�3281, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 26.01.2007 № 451,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 26.04.2007 № 071/04�4�22/1997 та Головного управ�
ління земельних ресурсів від 23.07.2007 № 05�0981.

4. Попередити власників 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, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Колесник Валентині
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у 5'му пров. Лєрмонтова, 24 у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 374/1430 від 23 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків та споруд
на вул. Лєрмонтова та перспективних вулицях — 4�му пров.
Лєрмонтова, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му пров. Лєрмонто�
ва (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внести змі�
ни до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішен�
ням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевес�
ти територію в межах, визначених зазначеним містобудівним
обґрунтуванням, до садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Колесник Валентині Володими�
рівні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 5�му пров. Лєрмон�
това, 24 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Колесник Валентині Володими�
рівні, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова, 24 у Дарниць�
кому районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

4. Громадянці Колесник Валентині Володимирівні: 
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

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

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та затоплення

повеневими водами, погодивши їх у встановленому по�
рядку.

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

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

4.6. 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".

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.01.2008 № 19�822, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 11.02.2008
№ 071/04�4�22/720, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 481, Головного управління земельних ресур�
сів від 29.07.2008 № 05�3432.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Колодзян Ользі Юріївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 5'му пров. Лєрмонтова, 26 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 376/1432 від 23 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків та споруд на
вул. Лєрмонтова та перспективних вулицях — 4�му пров. Лєр�
монтова, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му пров. Лєрмонтова (с.
Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внести зміни до
Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням
Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевести те�
риторію в межах, визначених зазначеним містобудівним об�
ґрунтуванням, до садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Колодзян Ользі Юріївні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова, 26 у Дар�
ницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Колодзян Ользі Юріївні, за умо�
ви виконання пункту 4 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у 5�му пров. Лєрмонтова, 26 у Дарницькому районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

4. Громадянці Колодзян Ользі Юріївні:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

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

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки

території по захисту її від підтоплення та затоплення повене�
вими водами, погодивши їх у встановленому порядку.

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

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

4.6. 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".

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 24.01.2008 № 19�821, управління охорони нав�
колишнього природного середовища від 12.02.2008
№ 071/04�4�22/1128, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 479, Головного управління земельних ресур�
сів від 05.08.2008 № 05�3485.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Дунаєвській Наталії Георгіївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 5'му пров. Лєрмонтова, 29 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 379/1435 від 23 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 містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
будівництва садибних житлових будинків та споруд на вул.
Лєрмонтова та перспективних вулицях — 4�му пров. Лєрмон�
това, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му пров. Лєрмонтова (с. Борт�
ничі) у Дарницькому районі м. Києва та внести зміни до Гене�
рального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київра�
ди від 28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевести територію в
межах, визначених зазначеним містобудівним обґрунтуван�
ням, до садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Дунаєвській Наталії Георгіївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова, 29 у Дар�
ницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Дунаєвській Наталії Георгіївні, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд
у 5�му пров. Лєрмонтова, 29 у Дарницькому районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис�
тування.

4. Громадянці Дунаєвській Наталії Георгіївні:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з

АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки те�

риторії по захисту її від підтоплення та затоплення повеневи�
ми водами, погодивши їх у встановленому порядку.

4.4. У місячний термін звернутись 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.

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

4.6. 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".

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 24.01.2008 № 19�824, управління охорони навко�
лишнього природного середовища від 12.02.2008 № 071/04�
4�22/1134, Київської міської санепідстанції від 23.01.2008
№ 476, Головного управління земельних ресурсів від 05.08.2008
№ 05�3478.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу 

громадянину Дорошенку Дмитру Павловичу 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у 5'му пров. Лєрмонтова, 27 

у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 377/1433 від 23 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків та споруд
на вул. Лєрмонтова та перспективних вулицях —4�му пров.
Лєрмонтова, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му пров. Лєрмон�
това (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внес�
ти зміни до Генерального плану міста Києва, затверджено�
го рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме:
перевести територію в межах, визначених зазначеним міс�
тобудівним обґрунтуванням, до садибної житлової забудо�
ви.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Дорошенку Дмитру Павлови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова,
27 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Дорошенку Дмитру Павлови�
чу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова, 27 у Дарниць�
кому районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

4. Громадянину Дорошенку Дмитру Павловичу:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудкон�
тролю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та затоплення

повеневими водами, погодивши їх у встановленому по�
рядку.

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

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

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

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 24.01.2008 № 19�825, управління
охорони навколишнього природного середовища від
12.02.2008 № 071/04�4�22/1130, Київської міської сан�
епідстанції від 23.01.2008 № 488, Головного управління
земельних ресурсів від 05.08.2008 № 05�3496.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
громадянину Бакунцю Петру Петровичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у 5'му пров. Лєрмонтова, 28 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 378/1434 від 23 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків і споруд на
вул. Лєрмонтова та перспективних вулицях — 4�му пров.
Лєрмонтова, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му пров. Лєрмонто�
ва (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внести змі�
ни до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішен�
ням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевес�
ти територію в межах, визначених зазначеним містобудівним
обґрунтуванням, до садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Бакунцю Петру Петровичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 5�му пров. Лермонтова, 28 у
Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Бакунцю Петру Петровичу, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова, 28 у Дарницькому райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

4. Громадянину Бакунцю Петру Петровичу:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

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

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та затоплення

повеневими водами, погодивши їх у встановленому по�
рядку.

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

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

4.6. 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".

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.01.2008 № 19�814, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 12.02.2008
№ 071/04�4�22/1136, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 475, Головного управління земельних ресур�
сів від 05.08.2008 № 05�3499.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Бурді Людмилі Полікарпівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у 5'му пров. Лєрмонтова, 30 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 380/1436 від 23 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 містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків і споруд на
вул. Лєрмонтова та перспективних вулицях — 4�му пров.
Лєрмонтова, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му пров. Лєрмонто�
ва (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внести змі�
ни до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішен�
ням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевес�
ти територію в межах, визначених зазначеним містобудівним
обґрунтуванням, до садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Бурді Людмилі Полікарпівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова, 30 у
Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Бурді Людмилі Полікарпівні, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова, 30 у Дарницькому райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

4. Громадянці Бурді Людмилі Полікарпівні:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та затоплення

повеневими водами, погодивши їх у встановленому по�
рядку.

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

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

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

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.01.2008 № 19�818, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 11.02.2008
№ 071/04�4�22/730, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 482, Головного управління земельних ресур�
сів від 15.09.2008 № 05�3593.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
громадянину Андреєву Ігорю Миколайовичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у 5'му пров. Лєрмонтова, 32 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 381/1437 від 23 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 містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів будівництва садибних житлових будинків та
споруд на вул. Лєрмонтова та перспективних вулицях —
4�му пров. Лєрмонтова, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му
пров. Лєрмонтова (с. Бортничі) у Дарницькому районі м.
Києва та внести зміни до Генерального плану міста Ки�
єва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2006
№ 370/1804, а саме: перевести територію в межах, ви�
значених зазначеним містобудівним обґрунтуванням, до
садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Андреєву Ігорю Миколайови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова,
32 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Андреєву Ігорю Миколайови�
чу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова, 32 у Дарниць�
кому районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

4. Громадянину Андреєву Ігорю Миколайовичу:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

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

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та затоплення

повеневими водами, погодивши їх у встановленому по�
рядку.

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

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

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

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.01.2008 № 19�820, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 11.02.2008
№ 071/04�4�22/731, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 485, Головного управління земельних ресур�
сів від 29.07.2008 № 05�3433.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



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

Департаментом державної ви онавчої сл жби Міністерства юстиції У раїни
від рито ви онавче провадження № 16364700, боржни ом в я ом вист пає Чо адзе Ресан Юс фович
(зареєстрований за адресою: 01042, м. Київ, в л. Глаз нова, 3, в. 50, ідентифі аційний од 2099524151).
Просимо всіх осіб, я им відомо про наявність майна в Боржни а та місце знаходження дано о майна сприяти
в здійсненні ви онавчо о впровадження та допомо ти розш ати дане майно.

Інформацію просимо повідомити за адресою: 01001, м. Київ, в л. М. Коцюбинсь о о, 12

Êîæíà æ³íêà — êâ³òêà
Щоб зробити свято —
потрібне бажання

— Коли б в малим, на подаровані ошти
пив мамі на 8 березня троянди. Донині

пам’ятаю її здивовані і в той же час
неймовірно щасливі очі — бо 6-річний син
сам поїхав п вати б ет на рино , —
оворить ор анізатор яс раво о свята “Кожна
жін а — віт а” — олова місцевої ор анізації
політичної партії “Фронт Змін” Печерсь о о
район міста Києва Валерій Смірнов.

У столичном Палаці ветеранів зібралось
близь о двохсот п’ятдесяти представниць
пре расної статі — ба атодітних матерів,
вдів, др жин Героїв Радянсь о о Союз ,
жіно -ветеранів війни і праці.
“Кожна жін а — віт а” — от і вр чали
ор анізатори цієї шляхетної а ції ожній
жінці весняний б ет, вітальн листів та

подар н и і запрош вали пройти до свят ово вбраної зали. Корот е привітання від ор анізаторів — Валерія
Смірнова, олови ор ан місцево о самовряд вання “Олімпійсь ий” Ніни Кирилової, дире тора приватно о
підприємства “НЕОВЕН” Ірини Сопельня , ерівни а “Ш оли влади” ромадсь ої ор анізації “Фронт Змін”
Печерсь о о район Еміля Джан ірова і а тивіста політр х “фронтови ів” Ірини Рафальсь ої. Привітали не
лише словами: Палац ветеранів постійно отрим є медичні препарати від фірми “НЕОВЕН”, без я их важ о
надати необхідн допомо людям похило о ві , ветеранам, малозабезпеченим. А потім — справжнє
феєричне свято. Народний аматорсь ий театр танцю “Відродження”, засл жений працівни льт ри Тетяна
Оленєва, ерівни во альної ст дії “Улюблені мелодії” Лариса Тарасова, Надя Костен о і Мар арита
Калашни ова вист пали та , що та им щирим оплес ам позаздрили б найіменитіші артисти.
— Приємно, що про нас пам’ятають, — оворить зі сльозами на очах одна з запрошених, — та е ч дове

свято для нас влашт вали! Віримо, що ви, молоді та завзяті, зміните наше життя на раще.
— Це лише почато , — оворить Валерій Смірнов. — У своїй роботі і Арсеній Петрович, і ми нама аємося

приділити ма сим м ва и людям. Пра немо, щоб У раїна стала справжньою європейсь ою державою, щоб
ожен ромадянин роз мів, що живе раїні, в я ій пан є за он. До Світло о Христово о Вос ресіння ми
от ємо чер ов дієв а цію “Чистий четвер”, де разом з меш анцями район б демо прибирати сміття з
в лиць, б д ть а ції і до Першо о травня, і до Дня Перемо и. А ще б де ба ато адресної допомо и, адже
наша мета довести, що ми прийшли не роздавати обіцян и, а допома ати ожній о ремій людині.

Ірина ЛАБУНСЬКА
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Çà öèâ³ë³çîâàíó çàáóäîâó
У вихідні в 317-й за ально-

освітній ш олі на Б л а ова, 12
відб лися ромадсь і сл хання
з об оворення прое т місто-
б дівної до ментації зведення
на цій же в лиці нової житлової
ба атоповерхів и. Ор анізатор
п блічно о заход — ромадсь а
ор анізація Ф ндація сприяння
розвит місцево о самовряд -
вання в м. Києві “Європейсь ий
Київ”, влашт вала з стріч за-
мовни а б дівництва об’є та і
йо о прое тантів з меш анцями
нав олишніх б дин ів. Це б ла
остання на ода иянам і заці ав-
леним ор анізаціям висловити
свої пропозиції та за важення
щодо прое т , об оворення я о-
о тривало з р дня мин ло о
ро , від оли в “Хрещати ”
з’явилося відповідне о оло-
шення.

Замовни ом б дівництва є
за рите а ціонерне товарист-
во “Компле сне підприємство
широ опрофільно о б дівниц-
тва-2”, я е на підставі рішення
Київради від 24.05.2007 ро
отримало в оренд земельн
ділян площею 0,4 е тара.
Вона розташована за адресою:
Б л а ова, 9, в районі дев’яти-
поверхіво і ма азин “Сільпо”.
Новоб дова матиме вісімнад-
цять поверхів і міститиме
132 вартири, майже полови-
на з я их — одно імнатні. Пе-
редбачені і ровий майданчи
для дітей, території для занят-
тя фіз льт рою, для відпочин-

дорослих, місце ви л тва-
рин, осподарсь а зона. Під-

земний пар ін запрое товано
на 136 машиномісць, а ость-
ов автостоян — на 14.

Зазвичай новоб дови в же
сформованих масивах об рю-
ють їхніх жителів. Том не див-
но, що часни и п блічно о
ромадсь о о об оворення
(а це 66 иян) б ли пра тично
одностайні, висловившись про-
ти зведення ба атоповерхів и.

Заст пни олови ро-
мадсь ої ор анізації “Надія”
Павло Ковальч за важив, що
в енеральном плані заб дови
столиці, датованом 1981 ро-
ом, запрое товано о нині б -
дин не зазначено, а відта він
вноситиме дис омфорт жит-
тя мі рорайон , бо фа тично
щільнюватиме йо о. Тобто
щемлятиме інтереси старо-
жилів. Ком сь просто не подо-
бається, що ві на тепер за-
лядатим ть нові с сіди
(відстань між б дин ами ся ати-
ме лише тридцяти метрів).
Хтось стривожений, що тепер
йо о вартирі на дев’ятом по-
версі вода тече тонень ою
цівоч ою, а в майб тньом й це
“щастя” пропаде. Дехто перей-
мається тим, чи не тріщатиме
оселя, я а стоїть на плив нах,
підтоплюваних ґр нтах ( цьо-
м районі тече величезна
підземна рі а шириною чотири
з половиною метра і либиною
два з половиною). А інші ада-
ють, що під їхніми ві нами роз-
орнеться дов об д від омпанії
на шталт с мнозвісно о “Еліта-
центр ”. Мовляв, по Б л а ова,

11 вже п’ять ро ів стирчать ли-
ше палі запрое тованої “свіч и”.

Зводитиме б дино по Б л-
а ова, 9 трест “Київпідзем-
шляхб д-2”. Йо о ер ючий,
Василь Кочер а, я ий очолює
цей оле тив же 25 ро ів, на-
ма ався знайти спільн мов з
часни ами ромадсь их сл -
хань. Він запевняв, що попри
е ономічн риз , трест три-
мається на плав і розб дов є
Позня и-2 та Позня и-6, іль а
мі рорайонів на Осо ор ах.
Тож це— не “Еліта-центр”. Вже
через півтора ро на Б л а о-
ва, 9 може стояти новий
елітний б дино . І додав, звер-
н вшись до прис тніх: “Я що
на це б де ваша добра воля”.

— Тіль и інженерно-техніч-
ний с лад нашо о трест —
245 інженерів і ерівни ів, ми
маємо 7 б дівельних ор-
анізацій, — промовив Василь
Михайлович. — Це я до то о,
що нія ий б дино не впаде,
нія ий ран не завалиться. І ми
в обов’яз овом поряд замо-
вимо в авторитетних, пролі-
цензованих ор анізаціях неза-
лежн е спертн оцін с сідніх
б дівель. Зафі с ємо на них
ожн тріщин .
“Київпідземшляхб д” про-

лав більше, я половин інже-
нерних ом ні ацій міста, том
ні теплом, ні водою, ні еле -
троенер ією вже зведені б -
дин и обділені (за рах но но-
воб дови) не б д ть.

Втім борща івці б ли нала-
штовані ріш че: вони проти но-

во о б дівництва, а ро-
мадсь ий омітет “Надія” бо-
ротиметься за відмін рішення
Київради про зведення ба ато-
поверхів и по Б л а ова, 9.

На за інчення ромадсь их
сл хань їх олов ючий Михай-
ло Пінч повідомив “Хрещати-
” про те, що для ор анізації

інформ вання населення й
заці авлених ор анізацій, що
мають відношення до місця
майб тньо о б дівництва, Ф н-
дація “Європейсь ий Київ” роз-
робила спеціальний інфор-
маційний па ет, забезпечила
йо о тираж вання в необхідній
іль ості та надіслала поштою
меш анцям с міжних тери-
торій. Ф ндація дала мож-
ливість всім бажаючим с ори-
статися онстит ційним правом
взяти часть ромадсь их сл -
ханнях з об оворення прое т
містоб дівної до ментації.
Прото ол сл хань шести

ори інальних примірни ах с ла-
де і підпише се ретаріат за ча-
стю членів по одж вальної
омісії, що б ла обрана на сл -
ханнях. Для цьо о Ф ндація пе-
редасть се ретаріат всі отри-
мані нею від ромадсь ості осо-
бисті реєстраційні листи із про-
позиціями та за важеннями
щодо прое т новоб дови.

Зазначені листи разом з
прото олом ромадсь их сл -
хань отримає замовни б дів-
ництва і має врах вати пропо-
зиції, за важення та інтереси
ромадсь ості, що об оворю-
вала прое т містоб дівної до-
ментації об’є та б дівниц-

тва — ба ато вартирно о жит-
лово о б дин по в лиці Б л-
а ова, 9. До речі, відповідна
ре омендація від ор анізатора
б де занесена до прото ол
ромадсь их сл хань.

Валерій НОВОСВІТНІЙ

Р

Василь Кочер а нама ається знайти спільн мов з часни ами
ромадсь их сл хань

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

До�відома�а�ціонерів�від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“АТП-1”!

Відповідно�до�спільно�о�рішення�прийнято�о�ви�онавчим�ор�аном�та�на�лядовою�радою�(прото�ол�від�3�березня

2010� ро���№� 030310-1)� 24� �вітня� 2010� ро��� відб�д�ться� чер�ові� за�альні� збори� а�ціонерів� ВАТ� “АТП-1”�

(�од�за�ЄДРПОУ�03746384).

Адреса�проведення�зборів:�01013,�м.�Київ,�в�л.�Промислова,�1,�І�—�поверх,���приміщенні�“Клас��безпе�и�р�х�”

Почато��зборів�об�11.00.�

Порядо��денний:

1. Обрання�Голови�та�се�ретаря�за�альних�зборів,�обрання�робочих�ор�анів,�затвердження�ре�ламент��зборів.

2. Звіт� ви�онавчо�о� ор�ан�� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� Товариства� за� 2009� рі�,� визначення� та

затвердження�основних�напрям�ів�роботи�в�2010�році.

3. Затвердження�звіт��та�виснов�ів�ревізійної��омісії�про�діяльність�Товариства�в�2009�році.

4. Затвердження�звіт��На�лядової�ради�за�2009�рі�.

5. Затвердження�річної�фінансової�звітності�Товариства�за�2009�p.

6. Про�розподіл�і�ви�ористання�приб�т���за�2009 р.

7. Про�виплат��дивідендів�за�рез�льтатами�діяльності�Товариства�в�2009 р.

8. Переобрання�ви�онавчо�о�ор�ан��(дире�тора)�Товариства.

9. Прийняття�рішення�про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства�з�до��ментарної�форми���бездо��мснтарн��форм��існ�вання

(дематеріалізація).

10. Про�визначення�способ��повідомлення�власни�ів�а�цій�Товариства�щодо�прийняття�рішення�про�переведення�вип�с��

а�цій�Товариства�з�до��ментарної�форми���бездо��ментарн��форм��існ�вання�(дематеріалізацію).

11. Прийняття�рішення�про�припинення�дії�до�овор��з�реєстратором�Товариства�та�встановлення�дати�припинення�ведення

реєстр�.

12. Про� обрання�Депозитарію,� я�ий� б�де� обсл��ов�вати� вип�с�� а�цій� Товариства� �� бездо��мснтарній�формі� існ�вання� та

��ладення�відповідно�о�до�овор��з�ним.

13. Про�обрання�Збері�ача,���я�о�о�Товариство�б�де�від�ривати�рах�н�и�в�цінних�паперах�власни�ам�а�цій�Товариства�та

��ладення�відповідно�о�до�овор��з�ним.

14. Про�внесення�змін�до�Стат�т��Товариства� (затвердження�нової�реда�ції� стат�т�),� ��зв’яз��� із�прийняттям�рішення�про

дематеріалізацію.

15. Про�призначення��повноважених�осіб�Товариства,�я�им�надаються�повноваження�щодо�забезпечення�проведення�процед�ри

дематеріалізації�а�цій�Товариства�та�державної�реєстрації�змін�до�Стат�т����встановленом��поряд��.

Реєстрація�а�ціонерів�(їх�представни�ів)�для��часті���за�альних�зборах�б�де�проводитись�24��вітня�2010�ро���з�10.00�до

10.50�за�місцем�проведення�за�альних�зборів.�Для�реєстрації�а�ціонери�повинні�мати�при�собі�паспорт�або�до��мент, що

посвідч�є�особ��(дані�з�я�о�о�містяться���системі�реєстр��а�ціонерів), представни�и�а�ціонерів�—�паспорт�або�до��мент, що

посвідч�є�особ�� та�довіреність�від�а�ціонера�на�передач�� їм�права��часті� �� за�альних�зборах,�оформлен��з�ідно�з�діючим

за�онодавством�У�раїни.�

Відомості�про�основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�від�рито�о�а�ціонерно�о

товариства�“АТП-1”�за�2009�рі��(тис.��рн)

АКЦІОНЕРАМ�ВАТ�“КБ�“АКТИВ-БАНК”
Від�рите� а�ціонерне� товариство� “Комерційний� бан�� “А�тив-

бан�”� повідомляє� про� проведення� за�альних� зборів� а�ціонерів,

я�і відб�д�ться�26��вітня�2010�р.�об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Борисо�лібсь�а,�б�д.�3.

Реєстрація� а�ціонерів� та� їх� �повноважених� представни�ів

відб�деться�за�місцем�та�в�день�проведення�зборів�з�10.00�до

10.50�за��иївсь�им�часом.

Порядо��денний:

1. Звіт�Правління� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� Бан��� �

2009�році.�Затвердження�звіт��Правління�ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”�про�рез�льтати

діяльності�Бан�����2009�році.

2. Звіт�Ревізійної��омісії�про�фінансово-�осподарсь���діяльність�ВАТ�“КБ�“А�тив-

бан�”� �� 2009� році.� Затвердження�Звіт�� та� виснов��� Ревізійної� �омісії� про

фінансово-�осподарсь���діяльність�ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”���2009�році.

3. Звіт� зовнішньо�о� а�дитора� про�фінансово-�осподарсь��� діяльність�ВАТ� “КБ

“А�тив-бан�”� �� 2009� році.� Затвердження� звіт�� зовнішньо�о� а�дитора� про

фінансово-�осподарсь���діяльність�ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”���2009�році.

4. Затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”�за�2009�рі�.

5. Розподіл�приб�т���ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”�за�2009�рі�.

6. Визначення�основних�напрям�ів�діяльності�Бан���на�2010�рі�.

7. Від�ли�ання�та�обрання��олови�та�членів�Спостережної�Ради.

8. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�та�членів�Ревізійної��омісії.

9. Зміна�тип��та�наймен�вання�Відрито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Комерційний

бан��“А�тив-бан�”.

10. Затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”.

11. Затвердження�нової�реда�ції�Положення�про�Спостережн��Рад��бан��.

12. Затвердження�нової�реда�ції�Положення�про�Правління�бан��.

13. Зміна��мов�оплати�праці�членів�Спостережної�Ради�бан��.

Я�що�Ви�не�маєте�можливості�приймати��часть���зборах,�Ви�можете�довірити

представлення�інтересів�іншій�особі.

Для��часті� �� зборах�а�ціонери�повинні�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є

особ�,�а�представни�и�а�ціонерів�—�до��мент� та�довіреність�на�право��часті� та

�олос�вання�на�за�альних�зборах,�оформлен��відповідно�до�чинно�о�за�онодавства.

Підпис�а�ціонера�на�довіреності�повинен�б�ти�посвідчений�нотаріально�ор�аном

державної�влади�або�місцево�о�самовряд�вання,�реєстратором�а�цій�Товариства,

Головою�Правління�Товариства.�Довід�и�за�тел.�(044)�207-45-71.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”�(тис.��рн)

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності
На�земельних�ділян�ах,�за�альною�площею�1,9093��а�на�території�пар���Др�жби�народів

��Деснянсь�ом�� районі�м.� Києва� передбачається� б�дівництво� спортивно-оздоровчо�о

центр��з�системою��анатно-б��сир�вальних�дорі��для�розміщення�об’є�тів�обсл��ов�вання

�анатно-б��сир�вальної�доро�и,�спортивно�о,���льт�рно-оздоровчо�о�та�ре�реаційно�о

призначення�(стоян�а�для�велосипедів�та�про�ат,�спортивні�та�дитячі�майданчи�и,�триб�ни,

с�дейсь�і,� зона� е�стремальних� атра�ціонів� (бат�ти),� тераса� (зона� розмин�и� та

на�ородження),� зона� брифін��� та�жереб��вання,� райдер� зона,� �анатні� тренажери� для

дітей�та�дорослих,�стартова�станція��анатної�версії,�стартова�станція�дитяча,�спортивно-

оздоровчий�бло��тощо).

Систем���анатно-б��сир�вальних�дорі��передбачається�розташ�вати�на�березі�зато�и

р.�Десен�и,�розмірами�340x80�м,�що�дозволить�проводити�зма�ання�по�бордер�рос�,

вей�бордин���і�всіх�версіях�воднолижно�о�спорт�,�встановити�слаломн��трас�.

На� відстані� 100�м� від� �різ�� води� зато�и�р.�Десен�и� (біля� дамби� та� пішохідної� алеї)

передбачається� б�дівництво� 4-поверхово�о� спортивно-оздоровчо�о� бло��� �� ви�ляді

стилізовано�о� лайнера,� де� б�д�ть� розміщені:� тренажерний� зал� для� воднолижни�ів,

тренажерні�зали�з�бат�тами,��імната�тренерів,�медп�нт,��афе-бари,�фреш-бар,��ав’ярня,

рибне��афе,�спортивний�ма�азин,�ТП,�адміністративно-поб�тові�та�технічні�приміщення,

�імнати�для�відпочин��,��онференц-зал,�ресторани�на�200�п.�м.,�50�п.�м.,�30�п.�м.,�зимовий

сад�тощо.

Водопостачання�об’є�та�передбачається�здійснювати�від�запрое�тованої�артсвердловини

на�водоносний��оризонт�сеноман-�еловейсь�их�від�ладів,��либиною�105�м.

Господарсь�о-поб�тові�та�забр�днені�дощові�води�з��осподарсь�о�о�двор��відводяться

до�КНС�з�вб�дованим�бло�ом�ло�альних�очисних�спор�д�та�біоплато��ідропонно�о�тип�.

Я�ість�очищення�стічних�вод�відповідає�нормативним�вимо�ам.�Фа�тори,�що�впливають

чи�мож�ть� впливати� на� стан� нав�олишньо�о� природно�о� середовища� з� �рах�ванням

можливості�вини�нення�надзвичайних�е�оло�ічних�сит�ацій:

- атмосферне
повітря
—�не�ативний�вплив�відс�тній,�та��я��застосов�ється�е�оло�ічно-

безпечне�обладнання,�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосфер��—�відс�тні;

- на
�еоло�ічне
середовище
—�вплив�в�межах�нормативів;

- на
 поверхневі
 та
 підземні
 води
—�не� впливає,� та�� я�� для�можливо�о� забр�днення

�р�нтів� та� підземних� вод,� що� ви�ористов�ються� для� �осподарсь�о-питно�о

водопостачання� —� для� запобі�ання� не�ативно�о� вплив�� нав�оло� артезіансь�ої

свердловини� створено� 3� зони� санітарної� охорони� (ЗСО),� прийнята� �онстр��ція

свердловини�забезпеч�є�надійн��ізоляцію�водоносно�о��оризонт��сеноман-�еловейсь�их

від�ладів�від�хімічних�і�ба�теріальних�забр�днень�з�водоносних��оризонтів,�що�заля�ають

вище;

- на
�еоло�ічне
середовище
—�вплив�в�межах�нормативів;

- на
 поверхневі
 (в
 т.
 ч.
 зато�и
 р.
 Десен�и)
 та
 підземні
 води
—�не� впливає,� завдя�и

прийнятим��омпле�сним�заходам;

- на
ґр�нти
—�не�впливає,�прое�том�передбачені�достатні�заходи;

- на
соціальне
середовище
—�впливає�позитивно,�та��я��втілення�прое�т��забезпечить

розвито�� в� У�раїні� нових� воднолижних� видів� спорт��—� �айт-вей�-�ейбл� бордин��,

проведення�міжнародних�зма�ань�та�трен�вань�по��айт-вей��і��ейбл�бордин��,�створить

�мови�для�цивілізовано�о�відпочин����иян,��остей�столиці�в�зимовий�і�літній�періоди

ро��,�повноцінне�оздоровлення�та�відпочино��нації,�пропа�анд��а�тивно�о�і�здорово�о

образ��життя,�що�не�с�перечить�ст.�85�Водно�о�та�п.�4�ст.�59�Земельно�о�Коде�сів

У�раїни;

- на
техно�енне
середовище
—�не�впливає;

- на
 рослинний
 світ
—�вплив�незначний,�та��я��при�б�дівництві�відб�деться�знесення

переважно� самосійних� зелених� насаджень� �� незадовільном��фізіоло�ічном�� стані.

Прое�том�ор�анізації�б�дівництва�передбачені�заходи�щодо�захист��та�збереженню

існ�ючих�зелених�насаджень.�Передбачається�повноцінна��омпенсаційна�та�додат�ова

висад�а�зелених�насаджень�з�ідно�план��бла�о�строю�та�озеленення;

- на
тваринний
світ
—�не�впливає.

Вини�нення�надзвичайних�е�оло�ічних�сит�ацій�ви�лючене.

Із�за�важеннями�та�пропозиціями�звертатися�на�протязі�2-х�тижнів�з�дня�виход�

п�блі�ації�за�адресою�:�м.�Київ,�в�л.�Басейна,�12-�(ТОВ�КТЦ�“Охоронні�системи”).

Додат�ово�до�поряд���денно�о,�оп�блі�овано�о�в��азеті�“Хрещати�”

№�16�(3647)�від�5�люто�о�2010�ро��,�ЗАТ�“КИЙ�АВІА”�повідомляє

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�ЗАТ�“КИЙ�АВІА”�за�2009�рі�

(тис.��рн)

Здаються�в�оренд�

приміщення�ІСЕМВ�

площею�118,2��в.�м;�

34,6��в.�м;�23��в.�м

за адресою:


в�л. Леонтовича,�5.�

Тел.�(097)797-65-24.

Інстит�т�біоор�анічної�хімії�та�нафтохімії�НАН�У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�приміщень�

з�1�травня�по�31��р�дня�2010�рі�.

Кон��рс�на�право�оренди�приміщень�відб�деться�30�березня�2010�р.�о�10.00

в приміщенні� малої� �онференц-зали� інстит�т�� за� адресою:� 02094,� м.� Київ,

в�л. М�рмансь�а,�1.

Довід�и�про�наявність�приміщень,��мови�проведення��он��рс��та�перелі��необхідних

для��часті����он��рсі�до��ментів�можна�отримати�з�9.00�до�12.00�(в�робочі�дні)�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�М�рмансь�а,�1,��аб.�210�або�за�телефоном�(044)�573-25-60.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаних��онвертах�з�печат�ою

�часни�а� �он��рс�� та� з� написом� “на� �он��рс”� до� 12.00� 29� березня� 2010� р.� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�М�рмансь�а,�1,��аб.�210.

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� �� с�дове� засідання

Держансь���Людмил��В’ячеславівн�� в� я�ості� відповідача� по� справі� за� позовом

Лящен�о� В.А.,� Т�ач��-Лящен�о� Н.М.� до� Малярен�о� М.Ф.,� Малярен�о� І.Л.,

Держансь�ої�Л.В.,�третя�особа:�Риж�ова�С.С.�про�визнання�до�овор����півлі-продаж�

недійсним�та�за�з�стрічним�позовом�Малярен�о�М.Ф.,�Малярен�о�І.Л.�до�Лящен�о

В.А.,� Т�ач��-Лящен�о�Н.М.,�Держансь�ої� Л.В.,� третя� особа:� Риж�ова�С.С.� про

визнання� дійсним�до�овор�� ��півлі-продаж�.�Останнє� відоме�місце� проживання

відповідача�—�Держансь�ої�Л.В.:�м.�Київ,�в�л.�Ос�ольсь�а,�27,��в.�1.

Роз�ляд� справи� призначено� о� 10.00� 15� �вітня� 2010� ро��� в� приміщенні

Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва� за�адресою:�м.�Київ,� в�л.�Смирнова-

Ласточ�іна,�10-Б,��.�55.

В� разі� неяв�и� відповідача�Держансь�ої� Л.В.� в� с�дове� засідання� справ�� б�де

роз�лян�то���її�відс�тність�за�наявними���справі�до�азами.�

С�ддя�Б.І.�Г�ль�о

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 208285� на� ім’я� Столяра

Володимира� Оле�сандровича

вважати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 346811� на� ім’я� Мартинова

Петра� Анатолійовича� вважати

недійсним.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 59206 61851

Основні�засоби�(за�залиш�овою�вартістю) 5263 5648

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 16541 15232

Запаси 924 651

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 9623 13910

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 23859 22959

Власний��апітал 31904 32131

Стат�тний��апітал 3804 3804

Нерозподілений�приб�то��(непо�ритий�збито�) 27114 27298

Дов�остро�ові�зобов’язання 2 96

Поточні�зобов’язання 27300 29624

Чистий�приб�то��(збито�) 1358 2798

За�альна�с�ма��оштів�,�витрачених�на�ви��п�цінних�паперів�власних�вип�с�ів�протя�ом

період�
263 314

Чисельність�працівни�ів 416 431

До�почат���проведення�зборів��ожен�а�ціонер�товариства�(представни��за�дор�ченням)�може�ознайомитися�з�до��ментами

пов’язаними�із�поряд�ом�денним�за�місцезнаходженням�товариства,�зверн�вшись�до�Дире�тора�з�відповідною�заявою.

Пропозиції�до�поряд���денно�о�зборів�приймаються���письмовій�формі�за�місцезнаходженням�товариства,���термін�та��

поряд���визначеном��чинним�за�онодавством�та��становчими�до��ментами�товариства.

Тел.�для�довідо��285-63-87.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Звітний Попередній

Усьо�о�а�тивів 37937 38176

Основні�засоби 9186 10584

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 670 810

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 7882 6972

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 1148 402

Нерозподілений�приб�то� 17619 16510

Власний��апітал 27778 27094

Стат�тний��апітал 986 986

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 9846 10781

Чистий�приб�то��(збито�) 684 731

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт..) 3943920 3943920

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) 262 401

Правління�ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”

Наймен�вання�по�азни�а 2009 2008

Усьо�о�а�тивів 2�074�222 2�080�820

Основні�засоби 293�563 302�508

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 0 0

Запаси 259 200

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 8�426 7�696

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 160�676 299�311

Нерозподілений�приб�то� 204 10�082

Власний��апітал 518 381 516�766

Стат�тний��апітал 312�750 312�750

Дов�остро�ові�зобов’язання 41�739 716�133

Поточні�зобов’язання 1�514�102 774�444

Чистий�приб�то��(збито�) 204 10�085

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 31�275�000 31 275�000

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

(шт.)
0 0

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

а�цій�протя�ом�період�
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період� 395 456



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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 394
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Ãàëèíà Êîçëîâà 
íàâ÷àº êèÿí 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ä³òüìè
Âîíà êåðóº öåíòðîì ñ³ì’¿ “Ðîäèííèé ä³ì”
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Киян а Галина Козлова
своє життя присвятила
столичним родинам. Пра-
цювала і в л бі поза-
ш ільної освіти, і в Центрі
роботи з жін ами. Нині
очолює Київсь ий місь ий
центр сім'ї "Родинний
дім". Пані Козлова знає,
що найбільшою пробле-
мою с часної сім'ї є сто-
с н и бать ів і дітей. За
останніми даними, сто-
личні тат сі та мами зі
своїми малю ами прово-
дять лише 4 хвилини на
день.

Íàðîäèëàñÿ Ãàëèíà Êîçëîâà ó
ì³ñò³ Îâðó÷³ íà Æèòîìèðùèí³.
Çàê³í÷èâøè ïåäàãîã³÷íå ó÷èëè-
ùå, ïî¿õàëà íàâ÷àòèñÿ äî Êèºâà.
Îñâ³òó çäîáóëà ó ïåäàãîã³÷íîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ìèõàéëà Äðà-
ãîìàíîâà. Ñïî÷àòêó ïðàöþâàëà â
Äàðíèöüêîìó äèòÿ÷î-þíàöüêîìó
êëóá³ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè “×åð-
âîíà êàëèíà”, ï³çí³øå — ó ñòî-
ëè÷íîìó ì³ñüêîìó Öåíòð³ ðîáîòè
ç æ³íêàìè.

“Ìîÿ ðîáîòà çàáèðàëà áàãàòî
÷àñó, çâ³ñíî, íå íà êîðèñòü âëàñ-
í³é ñ³ì’¿. Ïðîòå çàâæäè ÿ ìàëà
ðîçóì³òè ÷îëîâ³êà òà ï³äðîñòà-
þ÷îãî ñèíà”,— ïðèãàäóº ïàí³ Ãà-
ëèíà.

Îñü óæå ï³âðîêó Ãàëèíà Êîçëî-
âà ïðàöþº äèðåêòîðîì ó Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ ñ³ì’¿ “Ðî-
äèííèé ä³ì”. Çàêëàä òàê íàçèâàº-
òüñÿ íåâèïàäêîâî. Â³í ñïðàâä³
ñòàâ äðóãîþ ñ³ì’ºþ äëÿ òèõ, õòî
õî÷ ðàç äî íüîãî çâåðíóâñÿ. Òà é
äëÿ òèõ, õòî ïðàöþº â öåíòð³, áåç-
óìîâíî, òàêîæ.

“Àäæå òàì çàëèøàºòüñÿ ÷àñòèí-
êà òâîº¿ äóø³, ÿêó íå øêîäà ³ â³ä-

äàòè, ùîá õî÷ êîìóñü òðîõè ïî-
ëåãøàëî”,— ïîÿñíþº äèðåêòîð.
Äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ó çàêëàä³ âïðî-
âàäæóþòü ³ííîâàö³¿.

“Ðåîðãàí³çîâàíî íàïðÿìêè ä³-
ÿëüíîñò³,— ðîçïîâ³äàº ïàí³ Êîç-
ëîâà.— Ç’ÿâèëèñÿ â³ää³ëè ïëàíó-
âàííÿ, ðîáîòè ç ñ³ì’ºþ òà ãåíäåð-
íî¿ ïîë³òèêè, õî÷à ãîëîâíèì çàâ-
äàííÿì éîãî, ÿê áóëî, òàê ³ çàëè-
øàºòüñÿ íà ñüîãîäí³ — öå ôîðìó-
âàííÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ñ³-
ìåéíî¿ ïîë³òèêè, çàñíîâàí³ íà ³í-
äèâ³äóàëüíîìó ï³äõîä³ äî êîæíî¿
êîíêðåòíî¿ ëþäèíè”.

Ó Öåíòð³ ìîæíà îòðèìàòè êîí-
ñóëüòàö³þ ïñèõîëîãà, þðèñòà.

Ïðîâîäÿòü ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáî-
òó ñåðåä øêîëÿð³â, ìîëîä³ é çà-
ïðîøóþòü áàòüê³â ÿê ãîëîâíó
ëàíêó â öüîìó ëàíöþæêó.

“Ç áàòüêàìè îñîáëèâî ñï³âïðà-
öþºìî. Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü ïðî
òå, ùî ó ñâ³ò³ áàòüêè ïðîâîäÿòü ³ç
ä³òüìè 19 õâèëèí íà äîáó, à â
Óêðà¿í³ — 4 õâèëèíè”,— ðîçïî-
â³äàº ôàõ³âåöü.

Ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðó ò³ñíî ïî-
â’ÿçàíà ç ³íøèìè ³íñòàíö³ÿìè.
Ì³ñüêèì â³ää³ëîì îñâ³òè, ñîö³àëü-
íèìè ñëóæáàìè, ä³ëüíè÷íèìè ³í-
ñïåêòîðàìè, ãðîìàäñüêèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè, ï³äïðèºìöÿìè, äîáðî-
ä³éíèìè ôîíäàìè òà áàíêàìè

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 10 áåðåçíÿ
ОВНИ, з метою прос вання на сл жбі, маневр йте нетрадиційними

обхідними шляхами, бо нама аючись пробити стін оловою, ви ма-
ло чо о дося нете, а неприємне відч ття дис омфорт лише поси-
литься. Тіль и не л авте та не пор ш йте за он ! Розвязання сімей-
них проблем за рах но посадових повноважень є ціл ом нормаль-
ним.
ТЕЛЬЦІ, реальність повернеться до вас форт нним бо ом завдя и

др зям. Це безцінний небесний с арб (на протязі ро ), я ий треба
бере ти. Тож оли вини ли тр днощі, зверніться по допомо до при-
ятелів, і вам під ин ть ці ав ідею, що має песпе тив . Втім, і самі пла-
тіть тією самою монетою.
БЛИЗНЯТАМ доведеться мати справ з інтересами інших людей.

Ділові поїзд и, робочі наради, об оворення фінансових операцій, біз-
нес-страте ії пройд ть спішно. Не розпорош йте свій д ховний ен-
т зіазм!
РАКИ, прибор айте емоції і ер йтеся пра матичними намірами.

Ваші пра тичні пропозиції знайд ть від партнерсь ом оточенні.
Б дьте та товними, врівноваженими. Перед широ ою а диторією вар-
то заре оменд вати себе з най ращо о бо , що посприяє спіх .
ЛЕВИ, до праці ви звичні, здатні тя ти воза за іль ох. Одна за це

потрібно е вівалентно платити. Не бійтеся б ти пра мати ами, про-
демонстр йте ерівництв свою цілеспрямованість та ор анізованість.
По ажіть, я вдало вона доповнює ваш величезний творчий потенці-
ал.
ДІВИ, проженіть н дь . Прям йте т ди, де весело та амірно! Спіл-
йтеся, діліться досвідом, ці авою інформацією з оточенням. Ч т и

про ваші таланти та здібності автоматично поширяться завдя и бала-
чій п бліці. У за оханих — свято серця! Ваш шлюб отримає нове ди-

хання.
ТЕРЕЗИ, б дьте пра тичними, ор анізованими, цілеспрямованими

в сьом . Реалістичний висо опрофесіональний план позбавить вас
ба атьох с ладнень. Братися за сл жбові малооплач вані обов’яз и
не варто. Домовляйтеся з працедавцями, адже ви — неабия ий фа-
хівець широ о о профілю, а це вима ає додат ової оплати. І ніхто не
має права ос дж вати вас.
СКОРПІОНИ, спіх с проводж ватиме вас під час ділових пере о-

ворів. Говоріть он ретно по с ті, правильно форм люйте д м и, під-
бирайте потрібні слова. Гармонійно поєдн йте ом ні абельність зі
стро істю під час спі вання з оханими, дітьми. Здоровий л зд —
ваш найліпший помічни розвязанні різноманітних особистих і діло-
вих проблем.
СТРІЛЬЦІ, вам відведено роль атланта сімейно о бла опол ччя.

Тож дбайте про поб т, латайте дір и в психоло ічній а рі родини. Сва-
рити дітей за недолі и не варто, адже ябл о від ябл ні недале о па-
дає, в чом нині маєте пересвідчитися.
КОЗОРОГИ блис че продемонстр ють свою природн пра мантич-

н с ть. Усе ці авитиме з пра тичної точ и зор : напри лад, я що
хтось працює на ваш особист мет , тоді ви з радістю об’єднаєтеся
і б дете з ент зіазмом прос вати вперед намічені плани. Хоча пара-
лельно попит на свіж інформацію, ори інальних людей збері атиме-
те я стим л д ховно о розвит .
ВОДОЛІЇ, со ровенні плани раще визріватим ть на самоті. Та ож

вам зр чніше самостійно впоратися з повся денними поб товими обо-
в’яз ами. Проте не варто зами атися в чотирьох стінах. Ос іль и а -
тивіз ється потя до нестандартних пра тичних, фінансових рішень,
де не обійтися без обмін д м ами з оле ами, однод мцями, др зя-
ми.
РИБИ, ваше місце — на ромадсь их теренах. Я неформальний лі-

дер ви на висоті. Тож ди т йте свої мови, натхнення помножене на
пра тицизм принесе ба аті плоди з одом. День за ладає армічні орі-
єнтири на майб тнє. В особистом житті нехай переважає др жба

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. Ó çàõ³äíèõ òà ï³âäåííèõ îá-

ëàñòÿõ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
—2…—4°Ñ, âíî÷³ —3…—6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ 0...+2°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —1…—3°Ñ, âíî÷³ —3…—8°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —3…—4°Ñ, âíî÷³ —6…—7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâ³ íåâåëèê³ îïàäè.
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—3°Ñ,
âíî÷³ —5…—8°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Äåíü çåìëåðîáà – â³äçíà÷àºòüñÿ ó ñëîâ'ÿí ùå ç ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿

Ðóñ³. Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî öüîãî äíÿ ç³ðâóòüñÿ ç ïåòåëü
äâåð³ — öå äî âåëèêî¿ á³äè: äî âèáóõó àáî ìîðó. Öåé äåíü — ñåðåäí³é
òåðì³í ïîÿâè ïðîòàëèí. Óæå íàáóõàþòü áðóíüêè — âåñíó ÷óþòü. ª
é òàêà ïðèêìåòà: “ßêùî íàâåñí³ ñí³ã ç³éäå äî ñîíÿ÷íîãî òåïëà,
ïøåíèöÿ áóäå õîðîøà”.

²ìåíèííèêè: 
²âàí, Ñëàâîáîé, Êàòåðèíà, Ôðàíöiñêà, Áðóíî, Åðàçì, Ìñòèñëàâ,

Ìñòèñëàâà

2 5 9 4 6

7 3 2

4 7 2 5 9

9 7 5 3 8

9 2 7

8 7 3 2 4

1 8 2

5 2 4 9

9 4 3 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 3 4 5 8 9 6 2 1

1 5 2 7 6 4 9 3 8

6 9 8 1 3 2 5 7 4

8 4 1 6 9 3 2 5 7

5 2 3 8 4 7 1 6 9

9 7 6 2 1 5 4 8 3

4 6 7 9 2 8 3 1 5

3 1 5 4 7 6 8 9 2

2 8 9 3 5 1 7 4 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 5 áåðåçíÿ

Дире тор центр сім`ї "Родинний дім" Галина Козлова за ли ає бать ів більше
час проводити зі своїми малю ами
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