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Оле сандр НЕФЬОДОВ:
“ПОТРІБНО НАЛАГОДЖУВАТИ
ІНФРАСТРУКТУРУ В СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ,
ПОКИ ЇХ НЕ ЗАЛИШИЛА МОЛОДЬ НАЗОВСІМ”

Ïî¿äåìî ç êîìôîðòîì
Ó Êèºâ³ ïðèñêîðþþòü áóä³âíèöòâî Äàðíèöüêîãî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó

Ïðîåêò áóä³âíèöòâà Äàðíèöüêîãî âîê-
çàëüíîãî ïàñàæèðñüêîãî êîìïëåêñó âîñ-
òàííº ðîçãëÿäàëè â 2008 ðîö³. Äàë³ ðîçâèò-
êó çàâàäèëà êðèçà. Â÷îðà ì³ñòîáóä³âíà ðà-
äà çíîâó âèíåñëà äîêóìåíò íà îáãîâîðåí-
íÿ. Çà ñëîâàìè àðõ³òåêòîðà ïðîåêòó Ìàð³¿

Ñóñüêî¿, êîìïëåêñ ìàþòü çâåñòè ó ï’ÿòü
÷åðã.

“Íàðàç³ éäåòüñÿ ïðî ñïîðóäæåííÿ ïåðøî¿
÷åðãè,— ïîâ³äîìèëà âîíà.— Öå ïåðåäáà÷àº
áóä³âíèöòâî ãîëîâíî¿ ñïîðóäè âîêçàëó, íèç-
êè îá’ºêò³â äëÿ ðîáîòè çàë³çíè÷íèõ ñëóæá,

ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â, åñêàëàòîð³â äëÿ ïàñà-
æèð³â òà ñïåö³àëüíèõ ë³ôò³â äëÿ ëþäåé ç îá-
ìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè”. Çà
ñëîâàìè ïàí³ Ñóñüêî¿, áóëî òàêîæ âíåñåíî
êîðåêòèâè â òðàíñïîðòíî-ï³øîõ³äíó ñõåìó,
áëàãîóñòð³é íàâêîëèøíüî¿ òåðèòîð³¿. Çîêðå-
ìà çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü ìàøèíîì³ñöü íà
ãîñòüîâèõ ñòîÿíêàõ òà â íàçåìíî-ï³äçåìíèõ
ïàðê³íãàõ. Íà ïîäàëüøèõ åòàïàõ ìàþòü ñïî-
ðóäèòè ïàñàæèðñüêèé, òðàìâàéíèé òà àâòî-
ìîá³ëüíèé òóíåë³, ÿê³ çìåíøàòü òðàíñïîðò-
íå íàâàíòàæåííÿ â ðàéîí³ âîêçàëó. Îäèí ç
òóíåë³â áóäå íàñêð³çíèì ç âèõîäàìè íà ïëàò-
ôîðìè, ³íøèé ç’ºäíàº âóëèö³ Áîðèñï³ëü-
ñüêó ³ Ïðàçüêó. Ï³ä çåìëåþ ïëàíóþòü ïðî-
êëàñòè êîë³¿ òðàìâàÿ, ùîá â³í áåç ïåðåøêîä
ðîçâåðòàâñÿ ³ íå ñòâîðþâàâ çàòîð³â äëÿ
òðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â, ùî ðóõàòèìóòüñÿ
òðàíçèòîì ÷åðåç âîêçàë.

Òàêîæ ïåðåäáà÷åíî ï³äçåìíå ñïîëó÷åííÿ
ïàñàæèðñüêîãî òåðì³íàëó ç âåñòèáþëåì ìàé-

áóòíüî¿ ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó. “Äàðíèöüêèé
âîêçàë íàëåæèòü äî îá’ºêò³â ñï³ëüíîãî ïðî-
åêòó ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿
çàë³çíèö³ “Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà”, — ðîçïîâ³-
ëà Ìàð³ÿ Ñóñüêà.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà ÃÓ àðõ³-
òåêòóðè, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé ðàä³º,
ùî ïðîåêò ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ. “Ðîçðîáíèêè
ìàþòü óçãîäèòè ñïîðóäæåííÿ òðàíñïîðòíèõ
îá’ºêò³â çã³äíî ç ì³ñüêîþ ñõåìîþ, — çàçíà-
÷èâ â³í. — Íàðàç³ íå áà÷ó æîäíî¿ ïåðåøêî-
äè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, îêð³ì ô³íàíñîâî¿”.
Ïàí Áðîíåâèöüêèé âàãàºòüñÿ ñêàçàòè, êîëè
íîâèé òåðì³íàë íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà çäà-
äóòü â åêñïëóàòàö³þ. “Öå äåðæàâíå ïðîåêòó-
âàííÿ, òîæ ïðî òåðì³íè âèêîíàííÿ ìîæóòü
ïîâ³äîìèòè â “Óêðçàë³çíèö³”, — ñêàçàâ â³í
“Õðåùàòèêó”. — Ìè ñâîº çàâäàííÿ âèêîíà-
ëè, òîáòî ïîãîäèëè ïðîåêò áóä³âíèöòâà ïåð-
øî¿ ÷åðãè âîêçàëüíîãî êîìïëåêñó”
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Новий Дарниць ий во зал б де значно більшим та омфортнішим за нинішній Центральний
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора містоб дівна рада з одила прое т спор дження першої чер и
Дарниць о о пасажирсь о о во зально о омпле с . Об'є т мають
звести п'ять етапів. О рім основно о термінал , я ий спор дять з
допомо ою інвесторів, т т з'являться пасажирсь і та пішохідні т нелі,
підземні та наземні пар ін и, передбачено та ож станцію метрополі-
тен . Відомо, що Дарниць ий омпле с б де більшим за площею і
пот жнішим від нинішньо о Центрально о залізнично о во зал . Він
не тіль и розвантажить йо о, а й дасть змо швид о та омфортно
діставатися потя ів в сі потрібні напрям и.
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Êèÿíè çíàòèìóòü 
äåïóòàò³â â îáëè÷÷ÿ

Íà íàñòóïíèõ âèáîðàõ äî ì³ñöåâèõ ðàä
æèòåë³ ñòîëèö³ çíàòèìóòü, êîãî îáèðàþòü.
Öå ñòàíåòüñÿ â ðàç³ óõâàëåííÿ ïàðëàìåíòîì
ïðîåêòó, âíåñåíîãî Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â, ïðî
ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ âèáîð³â çà ìàæîðè-
òàðíîþ ñèñòåìîþ. Àâòîð çàêîíîïðîåêòó äå-
ïóòàò Âàëåð³é Êîíîâàëþê êàæå, ùî "ìàæî-
ðèòàðêà" — àáñîëþòíî íîâèé ÿê³ñíèé ð³-
âåíü ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè.
"Öåé çàêîí äàñòü íàì çìîãó íå ò³ëüêè çà-
áåçïå÷èòè ëåã³òèìíå ïðîâåäåííÿ âèáîð³â äî
ì³ñöåâèõ ðàä, à é ñòâîðèòü óìîâè, çà ÿêèõ
îðãàíè âëàäè íà ì³ñöÿõ áóëè á ôóíêö³î-
íàëüíèìè, åôåêòèâíèìè ³ ðîçâ'ÿçóâàëè á
ì³ñöåâ³ ïðîáëåìè",— ñêàçàâ íàðîäíèé äå-
ïóòàò. Â³í âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî çàêîí
óõâàëÿòü äîâîë³ øâèäêî. Ïðîåêò ïîñòàíî-
âè ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ âèáî-
ð³â 7 ëèñòîïàäà

Ó ñòîëè÷íèõ øêîëàõ
óïðîâàäæóþòü íîâ³ ïðîãðàìè

²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ ä³òåé ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè âïðîâàäæóþòü ó øêîëàõ Êè-
ºâà. Öå ñòàíå âèêîíàííÿì îäíîãî ³ç ïóíê-
ò³â Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè "Íàö³î-
íàëüíèé ïëàí ä³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíâåí-
ö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè" íà ïåð³îä äî
2016 ðîêó. "²íêëþçèâíà îñâ³òà — îäíà ç íî-
âèõ, àëå âæå âèçíàíèõ ó âñüîìó ñâ³ò³ ôîðì
íàâ÷àííÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Âîíà çàáåçïå÷óº ïðàâî êîæíî¿ äèòèíè íà-
â÷àòèñÿ ó çàãàëüíîîñâ³òíüîìó çàêëàä³ çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ. Â îñíîâó ïîêëàäåíà ³äåÿ,
ÿêà óíåìîæëèâëþº áóäü-ÿêó äèñêðèì³íà-
ö³þ. Ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè íàâ÷àþ-
òüñÿ ç³ ñâî¿ìè çäîðîâèìè îäíîë³òêàìè. Ïðè
öüîìó øêîëè ïîâí³ñòþ ïðèñòîñîâàíî äëÿ
íàâ÷àííÿ òàêèõ ä³òåé",— ïîÿñíèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Íàðàç³
òàêà ôîðìà ³íòåãðàö³¿ ä³òåé ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè ñåðåä ¿õí³õ îäíîë³òê³â ï³ä
÷àñ íàâ÷àííÿ âïðîâàäæóºòüñÿ ó ï’ÿòè çàêëà-
äàõ ì³ñòà. Öå øêîëè ¹ 168 òà ¹ 233 Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó, øêîëè-äèòÿ÷³ ñàäî÷êè
"Ïàðîñòîê" Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó òà "Áàðâ³-
íîê" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó, ñåðåäíÿ çàãàëü-
íîîñâ³òíÿ øêîëà ¹ 184 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³

Êîìóíàëüíèê³â 
ïðèâ³òàëè

Ìàéæå 40 ñï³âðîá³òíèê³â "Êè¿âçåëåíáóäó"
íàãîðîäÿòü çà ñóìë³ííó ïðàöþ äî Äíÿ ïðà-
ö³âíèêà ÆÊÃ. Â³äïîâ³äíå ïîäàííÿ ñòîëè÷-
íîìó ãîëîâ³ Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó çðîáèâ
ãåíäèðåêòîð êîìóíàëüíîãî îá'ºäíàííÿ Îëåê-
ñàíäð Êîçëîâñüêèé. "Âè ïðàöþºòå â ãàëóç³,
â³ä ñòàíó ÿêî¿ çàëåæèòü äîáðîáóò ³ êîìôîðò
ëþäåé, ÿê³ñòü ¿õíüîãî æèòòÿ ³ ñóñï³ëüíà ñòà-
á³ëüí³ñòü. Çíàþ, ùî â "Êè¿âçåëåíáóä³" òà éî-
ãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ ïðàöþþòü ëþäè,
çäàòí³ ä³ÿòè ÷³òêî ³ çëàãîäæåíî, ïðîÿâëÿòè
ìóæí³ñòü ³ âèòðèìêó â åêñòðåìàëüíèõ ñèòó-
àö³ÿõ",— ïîäÿêóâàâ â³í ïðàö³âíèêàì "Êè¿â-
çåëåíáóäó". Íàãàäàºìî, ùî ñâîº ïðîôåñ³î-
íàëüíå ñâÿòî êîìóíàëüíèêè â³äçíà÷àòèìóòü
ó öþ íåä³ëþ

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ãîëîñ³¿âñüêà ÐÄÀ 
ñïðàâèëà íîâîñ³ëëÿ

Ó÷îðà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ â³äáóëîñÿ
óðî÷èñòå îñâÿ÷åííÿ íîâîãî ïðèì³ùåííÿ
ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Íîâà ñïîðóäà ÐÄÀ
çíàõîäèòüñÿ íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,
42. Öå ñó÷àñíèé àðõ³òåêòóðíèé êîìïëåêñ ç³
ñêëÿíèìè ñò³íàìè òà îðèã³íàëüíèìè êóá³÷-
íèìè ôîðìàìè. Ââåäåííÿ â ä³þ îá’ºêòà òðî-
õè çàòðèìàëà êðèçà, ïðîòå ÷àñòèíà óïðàâ-
ë³íü óæå äåÿêèé ÷àñ ïðàöþâàëè íà íîâîìó
ì³ñö³. Íà íîâîñ³ëëÿ äî êîëåã ïðè¿õàëè á³ëü-
ø³ñòü ãîë³â óñ³õ ðàéîí³â Êèºâà é ³íø³ ïî÷åñ-
í³ ãîñò³. Ïðèñóòí³ìè íà ñâÿò³ áóëè ³ ãîëîâí³
ãîñò³ — ìåøêàíö³ ðàéîíó. Äî ñëîâà, äëÿ íèõ
ó íîâîìó ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ä³ÿòèìóòü
îêðåì³ ïðèéìàëüí³

Êèÿíè îòðèìàþòü 
÷èñòó âîäó
Äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ 
çàêóïëÿòü óñ³ ðåàãåíòè

Âîäó â ñòîëèö³, ÿê ³ ðàí³øå,
ìîæíà ïèòè ç-ï³ä êðàíà. ¯¿
ÿê³ñòü â³äïîâ³äàº âñ³ì ñàí³òàð-
íèì âèìîãàì. Ïðî öå çàÿâèâ
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøå-
íè÷íèé.

"Ìè ïîñò³éíî ñòåæèìî çà
ïîêàçíèêàìè ÿêîñò³ ïèòíî¿
âîäè â ì³ñò³ Êèºâ³",— çàçíà-
÷èâ â³í. Çà ñëîâàìè ÷èíîâíè-
êà, àáè ï³äòðèìóâàòè ¿¿ íà íà-
ëåæíîìó ð³âí³, ó â³âòîðîê ââå-
÷åð³ îïåðàòèâíî áóëî çàïóùå-
íî â ðîáîòó ïëàâó÷ó íàñîñíó
ñòàíö³þ "Ðîñà-300". Âîíà ïå-
ðåêà÷óº âîäó ç Äåñíè äî Äí³ï-
ðîâñüêî¿ âîäîçàá³ðíî¿ ñòàíö³¿.
"Ìè áåðåìî â³ñ³ìäåñÿò â³äñîò-
ê³â âîäè ç Äåñíè, äå âîíà ÷èñ-
ò³øà, ³ ëèøå äâàäöÿòü — ³ç
Äí³ïðà",— ïîÿñíèâ ïàí Ïøå-
íè÷íèé. Ï³ñëÿ öüîãî îòðèìà-
íó âîäó äîâîäÿòü äî íîðì, ùî

â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Äåðæ-
ñòàíäàðòó, ³ ëèøå òîä³ ïîäà-
þòü ó äîì³âêè êèÿí.

Ãîëîâà Äåðæàâíîãî êîì³òå-
òó ç âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà Âà-
ñèëü Ñòàøóê òàêîæ çàïåâíÿº,
ùî íå ïîã³ðøèòüñÿ ÿê³ñòü âî-
äè â Äí³ïð³ ÷åðåç ìîæëèâèé
ïàâîäîê. "Ïîïðè òå, ùî ð³âåíü
âîäè ó ð³ö³ Ïðèï'ÿòü î÷³êóºòü-
ñÿ òðîõè âèùèé â³ä ñåðåäíüî-
ð³÷íîãî, ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³
äí³ïðîâñüêî¿ âîäè çà ðàä³îëî-
ã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè íå î÷³-
êóºòüñÿ",— ñêàçàâ â³í.

Ì³ñüêà âëàäà ïîäáàëà ïðî
çáåðåæåííÿ íàëåæíî¿ ÿêîñò³
ïèòíî¿ âîäè â ñòîëèö³, íàâ³òü
çà ìîæëèâîãî ïàâîäêà. Çîê-
ðåìà ÂÀÒ ÀÊ "Êè¿ââîäîêà-
íàëó" âèä³ëÿòü ïîòð³áí³ ãðî-
ø³ íà çàêóï³âëþ ðåàãåíò³â
äëÿ î÷èùåííÿ âîäè. "Êîøòè,
ïîòð³áí³ "Êè¿ââîäîêàíàëó"
äëÿ î÷èùåííÿ ïèòíî¿ âîäè,

âêëþ÷åíî äî ï³äïèñàíîãî
ì³ñüêèì ãîëîâîþ äîðó÷åííÿ
ùîäî ô³íàíñóâàííÿ ïðîòèïà-
âîäêîâèõ çàõîä³â ó ñòîëèö³,
ÿêå ïåðåäáà÷àº âèä³ëåííÿ ç

áþäæåòó çàãàëîì äâàäöÿòè
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü",— ïîâ³-
äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî

Жителі столиці мож ть сміливо набирати вод для чаю з-під рана — її
я ість не по іршилася

Ì³ñòî çàñÿº ÷èñòîòîþ
“Êè¿âçåëåíáóä” çàïðîøóº ñòîëè÷íèõ æèòåë³â íà ñóáîòíèêè

Íà ñòîëèöþ ÷åêàº âåëèêå
ïðèáèðàííÿ. Ó êâ³òí³ ñòàðòóº
âåñíÿíà àêö³ÿ "Óâ³éäåìî â
âåñíó ç ÷èñòèì Êèºâîì".
Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ó êîæíîìó
ðàéîí³ ïðîâåäóòü ïî ÷îòèðè
ñóáîòíèêè. Ïëàíóþòü óïî-
ðÿäêóâàòè òðèäöÿòü ñòîëè÷-
íèõ ïàðê³â. "Ìè çàêëèêàºìî
âñ³õ íåáàéäóæèõ êèÿí ïðèºä-
íàòèñÿ äî íàâåäåííÿ ÷èñòîòè
â ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó",— ñêà-
çàâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ
"Êè¿âçåëåíáóäó" Îëåêñàíäð
Êîçëîâñüêèé.

"ß óïåâíåíèé, ùî ðàçîì ìè
çðîáèìî íàøå ì³ñòî çåëåíèì!
Àäæå ÿêùî ñòîëè÷íà âëàäà ³
æèòåë³ Êèºâà ïðàöþâàòèìóòü
ãóðòîì, òî æîäíà îáñòàâèíà íå
ñòàíå íà çàâàä³ ðîçêâ³òó íàøî-
ãî ì³ñòà",— íàãîëîñèâ ñâîºþ
÷åðãîþ âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð
Äîáðóöüêèé.

Ñóáîòíèêè ñòàëè âæå äîá-
ðîþ òðàäèö³ºþ êèÿí. Öüîãîð³÷
"Êè¿âçåëåíáóä" ìàº íàì³ð îð-
ãàí³çóâàòè ìàñøòàáí³øó òîëî-
êó. "Ó÷àñíèê³â ïðèáèðàííÿ çà-

áåçïå÷èìî âñ³ìà ïîòð³áíèìè
³íñòðóìåíòàìè, òðàíñïîðòîì,
îáëàäíàííÿì",— ïîâ³äîìèâ
ïàí Êîçëîâñüêèé. Íàéàêòèâ-
í³ø³ îòðèìàþòü Ïîäÿêó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-

âåöüêîãî, à òàêîæ ñàäæàíö³
ìîëîäèõ ³ ð³äê³ñíèõ ïîð³ä äå-
ðåâ.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó ïàðêàõ ïðè-
áåðóòü ïîëàìàíå ã³ëëÿ òà ñì³ò-
òÿ, òàì ïëàíóþòü ïîñàäèòè

ìîëîä³ äåðåâà. Öþ ðîáîòó çà-
ïëàíóâàëè íà òðàâåíü.

Ïðîáëåìîþ çáåðåæåííÿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ó ñòîëèö³ âæå
äàâíî ïåðåéìàºòüñÿ ì³ñüêà âëà-
äà. "Ùå ïðîòÿãîì 2007 ðîêó äâî-
ìà ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áóëî ï³ä-
âèùåíî ïëàòó çà çíåñåííÿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü, òàê çâàíó â³ä-
íîâíó âàðò³ñòü, ó ø³ñòíàäöÿòü
ðàç³â ïîð³âíÿíî ç 2006 ðîêîì",—
çàçíà÷èâ ïàí Äîáðóöüêèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, êîøòè, ÿê³ âäà-
ëîñÿ òàêèì ÷èíîì âèëó÷èòè, áó-
ëî âèêîðèñòàíî ç êîðèñòþ. Çîê-
ðåìà, òîð³ê "Êè¿âçåëåíáóä" çà-
êóïèâ 50 òèñÿ÷ ñàäæàíö³â

Çàïëàíîâàíèé ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ñóáîòíèê³â ó ïàðêàõ ì³ñòà
Голосіївсь ий 3 вітня Голосіївсь ий пар

10 вітня С вер Федорова

17 вітня В лиця Горь о о

24 вітня В лиця Я бовсь о о

Дарниць ий 3 вітня Пар партизансь ої слави

10 вітня Пар партизансь ої слави

17 вітня Пар партизансь ої слави

24 вітня Пар партизансь ої слави

Деснянсь ий 3 вітня Молодіжний пар

10 вітня Деснянсь ий пар

17 вітня Пар ім. Поп дрен а

24 вітня Пар др жби народів

Дніпровсь ий 3 вітня Пар “Перемо а”

10 вітня Гідропар

17 вітня Гідропар

24 вітня Р санівсь а набережна

Оболонсь ий 3 вітня В лиця Прирічна

10 вітня Озеро Йордансь е

17 вітня Озеро К рилівсь е

24 вітня В лиця Бо атирсь а

Солом’янсь ий 3 вітня Ландшафтний пар

10 вітня Ландшафтний пар

17 вітня Ландшафтний пар

24 вітня Ландшафтний пар

Святошинсь ий 3 вітня Пар “Сов и”

10 вітня Пар “Сов и”

17 вітня Пар “Сов и”

24 вітня Пар “Сов и”

Печерсь ий 3 вітня Наводниць ий пар

10 вітня Печерсь ий пар

17 вітня Хрещатий пар

24 вітня “Місь ий сад”

Подільсь ий 3 вітня Зам ова ора

10 вітня Сирець ий ай

17 вітня Березовий ай

24 вітня Пар “Вино радар”

Шевчен івсь ий 3 вітня Пар “Нив и”

10 вітня Володимирсь а ір а

17 вітня Пар Шевчен івсь о о район

24 вітня Пар ім. П ш іна

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Протя ом вітня ом нальне об'єднання "Київзеленб д" проведе енеральне
прибирання в тридцятьох столичних пар ах. Після наведення чистоти там
висадять молоді дерева. Місь а влада вже давно бореться за збереження
зелених насаджень місті. Завдя и підвищенню штрафів за неза онне зне-
сення їх торі вдалося за пити 50 тисяч саджанців. Незабаром вони з'яв-
ляться на в лицях Києва. Дол читися до прибирання рідно о міста ом -
нальни и за ли ають і самих иян.

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Я ість питної води на час весняно о водопілля
столиці не по іршиться. Місь а влада вживає від-
повідних заходів. Та , днями зап стили в дію пла-
в ч насосн станцію "Роса-300". Завдя и їй ві-
сімдесят відсот ів води для споживання за ач -
ють із Десни. Я відомо, вона там є наба ато чис-
тішою за дніпровсь . Водночас "Київводо анал "
виділять роші на за півлю нових реа ентів для
очищення питної води.
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Îëåêñàíäð ÍÅÔÜÎÄÎÂ: “Ïîòð³áíî íàëàãîäæóâàòè
³íôðàñòðóêòóðó â ñ³ëüñüêèõ ðàéîíàõ, 
ïîêè ¿õ íå çàëèøèëà ìîëîäü íàçîâñ³ì”

— Âàñ íîì³íîâàíî íà “Ëþäèíó
ðîêó” çà îñîáëèâ³ äîñÿãíåííÿ â ñó-
ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³. Çà ùî ñàìå?

— Ùå â 2006 ðîö³, êîëè çàñòó-
ïèâ íà öþ ïîñàäó, ÿê ëþäèíà
ì³ñüêà, à ó íàñ ðåã³îí íå ëèøå
ïðîìèñëîâèé, ÿê âè çíàºòå, à é
àãðàðíèé, íàñàìïåðåä ìåí³ çàõî-
ò³ëîñÿ ïðî¿õàòè ñåëàìè Çàïîð³æ-
æÿ ³ ñâî¿ìè î÷èìà ïîäèâèòèñÿ,
ÿê æèâóòü ëþäè. Êàðòèíà, òðåáà
ñêàçàòè, ãí³òþ÷à, ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ.
Ïå÷³ òîïèëèñÿ äðîâàìè, à çâ³äñè
³ âñ³ ³íø³ íàñë³äêè. Ìåí³ çàõîò³-
ëîñÿ ÷èìîñü äîïîìîãòè, ìàþ÷è
òàêó ìîæëèâ³ñòü. Çà ñåðåäíüî¿, íà
òîé ÷àñ ãàçèô³êàö³¿ â Óêðà¿í³ 42
â³äñîòêè, ãàçèô³êàö³ÿ ðåã³îíó áó-
ëà íà ð³âí³ 20 â³äñîòê³â. Ðîçðî-
áèëè íà ñåñ³¿ â³äïîâ³äíó ïðîãðà-
ìó, ÿêó ïîñòóïàëüíî ïóíêò çà
ïóíêòîì âèêîíóâàëè, ³ íèí³, ïî-
ïðè êðèçó, íà ÿêó çðó÷íî îñòàí-
í³ì ÷àñîì ïîñèëàòèñÿ ó âñ³õ íå-
ãàðàçäàõ ³ ïðîáëåìàõ, íàì º ïðî
ùî ðîçïîâ³ñòè. Çà 3—4 ðîêè ð³-
âåíü ãàçèô³êàö³¿ îáëàñò³ çð³ñ äî
35 â³äñîòê³â. Ìàëî òîãî, â 56 íà-
ñåëåíèõ ïóíêòàõ ñòóï³íü ãîòîâ-
íîñò³ äî çàïóñêó “áëàêèòíîãî ïà-
ëèâà” ñòàíîâèòü 72—90 â³äñîòê³â.
Ï³äðåìîíòóâàëè øêîëè, ïîâí³-
ñòþ çàñêëèëè ¿õ. Íàëàãîäèëè êî-
ìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî â ðàéî-
íàõ. Ñòàâèìî ³íø³ ö³ë³, ðîçðîá-
ëÿºìî íîâ³ ïðîãðàìè, íàïðèêëàä,
“Ñâ³òëå ñåëî”. Ó íàñ º íåïîãàíèé
ïîòåíö³àë — ðîçâèíåíà ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü. Âèêîíàííÿ áþäæåòó-
2009 ñòàíîâèëî á³ëüø í³æ 105
â³äñîòê³â. ² öå íåïîãàíî. Íàïåâ-
íî, òàêèé ñòàí ñïðàâ ³ äàâ ïî-

øòîâõ íîì³íóâàòè ìåíå íà öå ïî-
÷åñíå çâàííÿ.

— Äî ñëîâà, ïðî ïðîìèñëîâ³ñòü.
ßê ï³äïðèºìñòâàì, á³ëüø³ñòü ç
ÿêèõ ³ç çàñòàð³ëèì ìîðàëüíî ³ ô³-
çè÷íî óñòàòêóâàííÿì, íèí³ âäàºòü-
ñÿ âèæèâàòè?

— Çâè÷àéíî, äåðæàâíèì íèí³
äîâîäèòüñÿ òóãî çà òàêîãî áþ-
äæåòó, íåìàº ïîòð³áíî¿ ï³äòðèì-
êè, êðàùå ñïðàâè ïðîñóâàþòüñÿ
íà ïðèâàòíèõ. Ïðîòå º é çâîðî-
òíèé á³ê ïèòàííÿ. Ñïðàâà â ïî-
äàòêàõ. ² òóò ó ïëþñàõ ÿêðàç ïåð-
ø³. Õî÷à ÿ äóæå â³òàþ ³íâåñòè-
ö³éí³ ïðîåêòè, àëå ÿêùî ¿õ çðåø-
òîþ ðåàë³çîâóþòü. Îñê³ëüêè çà
îñòàíí³é ð³ê â³ä÷óëè íà “âëàñ-
í³é øêóð³” â³äò³ê ³íîçåìíîãî êà-
ï³òàëó. Áàãàòî ïðîåêò³â ÷åðåç
åêîíîì³÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü çàìî-
ðîçèëè. Àäæå ìàþ÷è òàê³ çàïàñè
ñèðîâèíè, îáëàñòü çìîãëà á ïðî-
ãîäóâàòè íå ò³ëüêè ñåáå, à é êðà-
¿íó. Ïðèêëàä òîìó — Ñòåïíîãîð-
ñüê³ øàõòè ç âèäîáóòêó ìàðãàí-
öåâî¿ ðóäè. Ùîäî çàïàñ³â ¿ì
ïðàêòè÷íî íåìàº ð³âíèõ — äðó-
ãå ì³ñöå â ñâ³ò³. Ïîêè ùî âîíè
íå ïðàöþþòü íà ïîâíó ïîòóæ-
í³ñòü ³ç çãàäàíî¿ âèùå ïðè÷èíè.
Òà âñå æ ïàä³ííÿ ð³âíÿ âèðîá-
íèöòâà íèí³ ïðèïèíåíî, ìàëî
òîãî, ïðîñòåæóºòüñÿ 35-â³äñîòêî-
âå çðîñòàííÿ. Ïîñòóïîâî âèõî-
äèìî ³ç çàñòîþ. Ïèòàííÿìè åêî-
íîì³êè ïîòð³áíî çàéìàòèñÿ ïåðø
çà âñå íà äåðæàâíîìó ð³âí³, àäæå
ç íå¿ âñå ïî÷èíàºòüñÿ, òîä³ é
äîáðîáóò ëþäåé ïîë³ïøóâàòè-
ìåòüñÿ. Ó âëàäè ïîâèííà ñòîÿòè

êîìàíäà ãðàìîòíèõ, äîñâ³ä÷åíèõ
ëþäåé.

— ×è º ñüîãîäí³ ïîòåíö³àë äëÿ
ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
â îáëàñò³, ÿêùî òàê, òî çà ðàõóíîê
÷îãî?

— Â îáëàñò³ º âñå äëÿ íîðìàëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ àãðàð³¿â: ðîäþ÷à
çåìëÿ, õîðîøà áàçà äëÿ ðîçâèò-
êó òâàðèííèöòâà, íå âèñòà÷àº îä-
íîãî — ï³äòðèìêè äåðæàâè. Äó-
ìàþ, íå âàðòî çãàäóâàòè ïðî
çáèòêîâ³ñòü ôåðìåðñüêèõ ãîñïî-
äàðñòâ, ïðî íèçüêó íà ñüîãîäí³
ñîá³âàðò³ñòü ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿,
òîãî ñàìîãî ì’ÿñà, ìîëîêà. Àäæå
ïîáà÷èòè íà ïàñîâèù³ ÷åðåäó,
ùî ïàñåòüñÿ, îñòàíí³ì ÷àñîì
óäèâèíó. Â îáëàñò³ ñòâîðåíî êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ôåð-
ìåðñüêèé ðèíîê”, ÿêå íà ïðàê-
òèö³ ïîêàçàëî, ÿê ìîæíà åôåê-
òèâíî ³ ðàö³îíàëüíî ïðàöþâàòè.
Ñóòü ó òîìó, ùî ñ³ëüãîñïâèðîá-
íèê ðåàë³çóº ñâîþ ïðîäóêö³þ çà
ïðîñòîþ ñõåìîþ: “âèðîáíèê-
ñïîæèâà÷”, îìèíóâøè ïîñëóãè
ïåðåêóïíèê³â. Íèí³ ó íàñ òàêèì
÷èíîì ïðàöþº òðè âåëèêèõ ôåð-
ìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâà ³ äîâîë³
óñï³øíî. Ñïåö³àë³çóþòüñÿ âîíè
íà âèðîùóâàíí³ âåëèêî¿ ðîãàòî¿
õóäîáè, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³ ïðèð³ñò
ïîãîë³â’ÿ.

— ßê³ ïðîáëåìè íà ñüîãîäí³
ãîñòðî ñòîÿòü ïåðåä æèòåëÿìè îá-
ëàñò³?

— Åêîëîã³ÿ. Îäíîçíà÷íî — öå
ïðîáëåìà íîìåð îäèí íèí³ äëÿ
Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Çàáðóäíå-

í³ñòü ð³÷êè ³ äîâê³ëëÿ â³äõîäàìè
âèðîáíèöòâà äóæå íàî÷íà. Çíîâó
æ òàêè — ïîòð³áí³ ðåôîðìè. Ãðî-
ø³ â³ä øòðàô³â ïîòð³áíî çàëèøà-
òè íà ì³ñöÿõ, à ïîêè ùî ä³º òàêà
ñõåìà: “70 â³äñîòê³â ó äåðæàâíó
ñêàðáíèöþ, ëèøå 30 â³äñîòê³â íà
ïîòðåáè îáëàñò³”. Öüîãî çàìàëî.
Íà ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè ç êåð³âíè-
êàìè ï³äïðèºìñòâ áóëî ï³äïèñà-
íî óãîäè, çã³äíî ç ÿêèìè, êîæíå
ç íèõ âíîñèòèìå ñâ³é âíåñîê äî
ïðîåêòó åêîëîã³÷íîãî î÷èùåííÿ
â³ä â³äõîä³â ïðîìèñëîâîãî çàáðóä-
íåííÿ. Âñòàíîâëåíî ãðàô³ê ââå-

äåííÿ î÷èñíèõ ñïîðóä ³ â³äïîâ³ä-
íèé êîíòðîëü çà éîãî äîòðèìàí-
íÿì. Ïðîáíèé ïðîåêò óæå ðåàë³-
çîâóºìî. Öå îäèí ³ç åôåêòèâíèõ,
íà ì³é ïîãëÿä, âàæåë³â âïëèâó íà
öþ ïðîáëåìó. Äî òîãî æ ïîïîâ-
íþâàòèìåòüñÿ îáëàñíèé áþäæåò.
Àäæå ïîòð³áíî íàëàãîäæóâàòè ³í-
ôðàñòðóêòóðó, çàéìàòèñÿ êóëüòó-
ðîþ, îñîáëèâî â ñ³ëüñüêèõ ðàéî-
íàõ îáëàñò³, ïîêè ¿õ íå çàëèøè-
ëà ìîëîäü íàçîâñ³ì

Розмовляла
Галина ПЕТРЕНКО, “Хрещати ”

Ó êèÿí çàöâ³ëè ï³äâàëè
Æèòåë³ ñòîëèö³ ìàñîâî ñêàðæàòüñÿ íà ãðèáîê òà ï³äòîïëåííÿ

Íåùîäàâíî ñï³ëüíèìè çóñèë-
ëÿìè ìåøêàíö³â ðàçîì ³ç æóðíà-
ë³ñòàìè “Õðåùàòèêà” â áóäèíêó
¹ 2/4 íà âóëèö³ Çëàòîóñò³âñüê³é
êîìóíàëüí³ ñëóæáè ë³êâ³äîâóâà-

ëè ï³äòîïëåííÿ ï³äâàëó. Â áóäèí-
êó â³äðåìîíòóâàëè òðóáè ³ çàì³-
íèëè êîëåêòîðíèé êîëîäÿçü. Àëå
çàëèøèëàñÿ ùå îäíà ïðîáëåìà —
äåç³íôåêö³ÿ. ×åðåç ïîñò³éíó âî-

ëîã³ñòü ñò³íè ïîêðèëèñÿ öâ³ëëþ,
ïîäåêóäè òð³ùèíàìè. Çâè÷àéíå
ïðîâ³òðþâàííÿ íå äîïîìàãàº.

ßê ñòàëî â³äîìî Õðåùàòèêó,
ï³ñëÿ íåâåëèêî¿ âåñíÿíî¿ â³äëèãè
ç ïðîáëåìîþ àâàð³éíîãî ï³äòîï-
ëåííÿ ï³äâàëó ç³òêíóëèñÿ ìåø-
êàíö³ ùîíàéìåíøå 50 áàãàòîïî-
âåðõ³âîê. Ñàìå ñò³ëüêè ñêàðã çà-
ô³êñóâàâ ì³ñüêèé ñall-öåíòð “15-
51”. ÆÅÊè íà çâåðíåííÿ ðåàãó-
þòü ìëÿâî, õî÷à íà ñëîâàõ ñòâåð-
äæóþòü, ùî âèêîíóþòü óñ³ íà-
ëåæí³ ðîáîòè.

“Ìè ãîòîâ³ äî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-
ê³â ñåçîííèõ ï³äòîïëåíü ó ï³äâà-
ëàõ,— çàïåâíèâ äèðåêòîð ÊÏ
“ÆÅÊ Çëàòîóñò³âñüêà” Îëåê-
ñàíäð Ìàøêîâñüêèé,— öå çâè-
÷àéíà ðîáîòà, ÿêó âèêîíóþòü ôà-
õ³âö³ ÒÎÂ “Äåñêî”. Îðãàí³çàö³ÿ
ìàº ë³öåíç³þ, ³ ç íåþ ìè ñï³âïðà-

öþºìî çà óãîäîþ. Ðåàãóºìî ³ íà
ñêàðãè ìåøêàíö³â”. Ìàéñòåð
ä³ëüíèö³ íà Çëàòîóñò³âñüê³é Â³òà-
ë³é Àíòîíþê äîäàâ, ùî âñ³ çâåð-
íåííÿ çàô³êñîâàíî ³ “íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì” ïðîáëåìó áóäå ðîç-
â’ÿçàíî. Ïîä³áí³ ñèòóàö³¿ ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó, Îáîëîíñüêîì ³ Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîíàõ. ÆÅÊè ³ â³ä-
ïîâ³äí³ ñëóæáè í³áèòî çàïëàíó-
âàëè ðîáîòè, àëå ãðàô³ê âèêîíàí-
íÿ ¿õ íàäàòè â³äìîâëÿþòüñÿ.

“Êîøòè äëÿ êîìóíàëüíèõ ïî-
òðåá, çîêðåìà ³ íà ö³ çàõîäè,
âêëþ÷åíî äî çàãàëüíîì³ñüêî¿ ïðî-
ãðàìè “Ì³é ä³ì, ìîº ïîäâ³ð’ÿ”,
ðîçïîä³ëÿþòü ¿õ ïî ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿõ Êèºâà. Òàì ñâîºþ ÷åð-
ãîþ âèð³øóþòü, íà ÿê³ ïîòðåáè
ñïðÿìóâàòè ãðîø³. À ìåøêàíöÿì
áóäèíê³â íå âàðòî îáìåæóâàòèñÿ
äçâ³íêîì ó ÆÅÊ. Äîìàãàéòåñÿ

â³äïîâ³ä³ ó âèùèõ ³íñòàíö³ÿõ: Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, êîì³ñ³¿
ç ïèòàíü ÆÊÃ ïðè Êè¿âðàä³, ðå-
àãóâàòèìåìî îáîâ’ÿçêîâî”,— ðà-
äèòü ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ÆÊÃ
Êè¿âðàäè Þð³é Áîíäàð.

Ïåðåâ³ðèòè âèêîíàííÿ ðîá³ò ó
ï³äâàëàõ ïðîòÿãîì áåðåçíÿ-êâ³ò-
íÿ îá³öÿº ³ ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ. Ôà-
õ³âö³ âèçíà÷àòü òåõí³÷íèé ñòàí,
ñïëàíóþòü çàïîá³æí³ çàõîäè ùî-
äî ìîæëèâèõ ï³äòîïëåíü ³ ðîç-
ìíîæåííÿ êîìàð³â òà ³íøèõ ïå-
ðåíîñíèê³â ³íôåêö³éíèõ õâîðîá.
Ïåðåâ³ðö³ ï³äëÿãàþòü áóäèíêè
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, æèòëîâî-
áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â òà â³-
äîìñòâ. Ó ñòîëèö³ íàë³÷óºòüñÿ ïî-
íàä 10 500 áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â, ç íèõ 7885 — êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³

Запорізь а область входить до р пи промислових ре іонів Півдня і Сход У раїни.
За техні о-е ономічними по азни ами цей ре іон помітно випереджає а рарні об-
ласті. При цьом можливості ре іон є невичерпними, він збері ає мо тній потенці-
ал для розвит . Та ож однією з найсильніших сторін Запорізь ої області є я ість
роботи державних, с спільних і приватних інстит цій. У Запоріжжі найефе тивні-
ший, порівнянні з іншими ре іонами, рино праці. Завдя и е ономічном потенці-
ал підприємств, в області висо ий по азни доходів населення. За с ладовою "ви-
ща освіта і професіональна під отов а" область пост пається лише Києв . У міжна-
родном рейтин Запорізь а область є а тсайдером щодо по азни ів надходження
іноземних інвестицій. Це не випад овість, а рез льтат праці людей, отрі жив ть
ре іоні, а та ож рамотно о ерівництва. Четвертий рі поспіль посад олови Запо-
різь ої обласної ради обіймає Оле сандр Нефьодов. Інженер-метал р за валіфі а-
цією, людина, я а знає виробництво, доволі рано проявила себе я здібний ор ані-
затор, людина не лише слова, а й діла. Він став ла реатом вн трішньонаціональної
про рами "Людина ро " в номінації "Ре іональний лідер ро ".

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Меш анці ба атоповерхіво страждають від воло ості
підвалах. До місь о о сall-центр на це пос аржилися
понад півсотні иян. Підтоплення б дин ів стало сер-
йозною проблемою цієї весни. Люди занепо оєні не
та во істю, я її наслід ами — р йн ються стіни, роз-
водяться рибо , омахи, інфе ції. Санепідемстанція
обіцяє перевірити стан сіх підвалів столиці. Місь а
влада план є за ласти потрібні ошти в про рам "Мій
дім, моє подвір'я". А иянам радять не обмеж ватися
телефонним дзвін ом ЖЕК, а звертатися до місь их
сл жб, аж по и проблем б де розв'язано.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ПРОМЕКСПЛУАТАЦІЯ” земельних 

ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку на просп. Возз’єднання, 2 

у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 346/1402 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації — будівництва, екс�
плуатації та обслуговування адміністративного будинку на
просп. Возз’єднання, 2 у Дніпровському районі м. Києва.

2. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,06 га на просп. Возз’єднання, 2 у Дніпров�
ському районі м. Києва.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“ПРОМЕКСПЛУАТАЦІЯ” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування адміністративного будинку на просп. Возз’єд�
нання, 2 у Дніпровському районі м. Києва.

4. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ПРОМЕКСПЛУАТАЦІЯ”, за умови виконання пункту 5 цього
рішення, земельні ділянки загальною площею 0,36 га, з них:
площею 0,27 га — в довгострокову оренду на 10 років; пло�
щею 0,09 га — в короткострокову оренду на 5 років (в ме�
жах червоних ліній на період будівництва) для будівництва,
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
на просп. Возз’єднання, 2 у Дніпровському районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис�
тування, у зв’язку з переходом права власності на нежит�
ловий будинок (договір купівлі�продажу від 15.03.2007
№ 1182, акт приймання�передавання нежитлового будин�
ку комунальної власності від 16.03.2007 № 1243).

5. Товариству з обмеженою відповідальністю “ПРОМ�
ЕКСПЛУАТАЦІЯ”:

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

5.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право користування земельними ділянками.

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

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень
від 16.08.2007 № 121) та інші питання майнових відносин
вирішувати в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

5.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 13.08.2007 № 09�8198 та від 20.03.2008
№ 09�3500, Київської міської санепідстанції від 17.07.2007
№ 4543, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 11.09.2007 № 05�
09/6455 та від 13.09.2007 № 05�08/6346, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 27.08.2007 № 6405,
Головного управління земельних ресурсів від 26.03.2008
№ 05�2976.

5.7. Земельні ділянки в межах червоних ліній використо�
вувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівного
законодавства.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Рудніку 
Анатолію Андрійовичу у приватну власність 

земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Городній, 20 у Солом’янському 

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 414/1470 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Рудніку Анатолію Андрійови�
чу для ведення індивідуального садівництва на вул. Город�
ній, 20 у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Рудніку Анатолію Андрійовичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,045 га для ведення ін�
дивідуального садівництва на вул. Городній, 20 у Солом’ян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Рудніку Анатолію Андрійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

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

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 28.01.2009 № 09�921, Київської міської
санепідстанції від 16.02.2009 № 829, Головного управління
охорони культурної спадщини від 11.09.2008 № 6089, Дер�
жавної служби з питань національної культурної спадщини
від 16.02.2009 № 22�372/9, Державного управління охоро�
ни навколишнього природного середовища в м. Києві від
23.09.2008 № 05�08/6364, Головного управління земельних
ресурсів від 13.03.2009 № 05�4342.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Джей Пі Фуд Сеплай” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу
виробничих будівель і споруд заводу 

на вул. Сирецькій, 25Cа у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 344/1400 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120 Земельного кодексу України, розглянувши технічну документацію із зем#
леустрою щодо оформлення товариству з обмеженою відповідальністю “Джей Пі Фуд Сеплай” права ко#
ристування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Джей Пі Фуд Сеплай”, за умови виконання пункту 2 цього
рішення, в довгострокову оренду на 15 років земельну ді�
лянку площею 1,4177 га для експлуатації та обслуговуван�
ня комплексу виробничих будівель і споруд заводу на вул.
Сирецькій, 25�а у Подільському районі м. Києва за рахунок
земель, відведених відповідно до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 21.05.98 № 117 “Про
оформлення державному комунальному підприємству Ки�
ївському заводу електротранспорту права користування зе�
мельною ділянкою для експлуатації та обслуговування ком�
плексу виробничих будівель і споруд заводу на вул. Сирець�
кій, 25�а у Подільському районі”, право користування якою
посвідчено державним актом на право постійного користу�
вання землею серія І�КВ № 003932 від 30.09.98 № 85�4�
00015, у зв’язку з переходом права власності на будівлю (до�
говір купівлі�продажу від 26.03.2007 № 803, акт прийман�
ня�передачі від 26.03.2007).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Джей Пі
Фуд Сеплай”:

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

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

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

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

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

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 21.05.98
№ 117 “Про оформлення державному комунальному підпри�
ємству Київському заводу електротранспорту права корис�
тування земельною ділянкою для експлуатації та обслуго�
вування комплексу виробничих будівель і споруд заводу на
вул. Сирецькій, 25�а у Подільському районі”.

4. Повернути до Головного управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації) державний акт на право постійного корис�
тування землею від 30.09.98 № 85�4�00015.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Гайовому 
Григорію Васильовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
у 4Cму пров. Лєрмонтова, 43 у Дарницькому районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 393/1449 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Гайовому Григорію Васильо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 4�му пров. Лєрмон�
това, 43 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянину Гайовому Григорію Васильо�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,06 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 4�му пров. Лєрмонтова, 43 у Дарниць�
кому районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

3. Громадянину Гайовому Григорію Васильовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

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

3.5. Виконати комплекс заходів з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та затоплення
повеневими водами та погодити їх у встановленому по�
рядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 13.07.2006 № 19�5860, дочірнього під�
приємства “Інститут Київгенплану” АТ “Київпроект” від
25.01.2005 № 147, Київської міської санепідстанції від
09.02.2009 № 699, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 28.01.2009 № 071/04�4�22/6971,
Головного управління земельних ресурсів від 18.02.2009
№ 05�4248.

3.7. 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”.
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4. Попередити власника земельної ділянки, що право

приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Букур Ірині Олександрівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на Оболонській набережній, 35 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 400/1456 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України та розглянувши технічну до#
кументацію із землеустрою щодо оформлення права власності на земельну ділянку, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянці Букур Ірині Олександрівні, за
умови виконання пункту 2 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,08 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на Оболонській набережній, 35 в Оболонському
районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених від�
повідно до пункту 31 рішення Київської міської ради від
08.11.2001 № 85/1519 “Про надання і вилучення земель�
них ділянок та припинення права користування землею”,
право користування якою посвідчено договором оренди зе�
мельної ділянки від 10.09.2002 № 78�6�00061, з урахуван�
ням договору про внесення змін та доповнень від 20.09.2005
№ 78�6�00309, у зв’язку з переходом права власності на
житловий будинок (договір купівлі�продажу житлового бу�
динку від 14.08.2008 № 2318).

2. Громадянці Букур Ірині Олександрівні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

2.3. 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.

2.4. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища.

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

4. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки
від 10.09.2002 № 786�00061, з урахуванням договору про
внесення змін та доповнень від 20.09.2005 № 78�6�00309,
відповідно до пункту 1 цього рішення.

5. Оболонській районній у місті Києві державній адмініс�
трації у місячний термін замовити в Головному управлінні
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) в установленому порядку
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
10.09.2002 № 78�6�00061, з урахуванням договору про вне�
сення змін та доповнень від 20.09.2005 № 78�6�00309.

6. Пункт 1 цього рішення набирає чинності після внесен�
ня змін до договору оренди земельної ділянки від 10.09.2002
№ 78�6�00061 відповідно до пункту 4 цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення закритому акціонерному товариству 
з іноземними інвестиціями та участю українського 
капіталу “Перший Український Міжнародний банк” 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку 

на вул. Андріївській, 4 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 355/1411 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист#звернення закритого ак#
ціонерного товариства “Перший Український Міжнародний банк” від 22.09.2008 № DНО#10/64, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
24.06.2004 № 335/1545 “Про оформлення права користу�
вання земельними ділянками”, а саме: слова “закритому
акціонерному товариству з іноземними інвестиціями та учас�
тю українського капіталу “Перший Український Міжнародний
банк” замінити словами “закритому акціонерному товари�
ству “Перший Український Міжнародний банк”.

2. Поновити на 3 роки з 13.12.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки площею 0,2890 га для експлуатації та об�
слуговування адміністративного будинку на вул. Андріїв�
ській, 4 у Подільському районі м. Києва від 12.12.2005 № 85�
6�00237, укладений між Київською міською радою та закри�
тим акціонерним товариством з іноземними інвестиціями та
участю українського капіталу “Перший Український Міжна�
родний банк” на підставі пункту 9 рішення Київської міської

ради від 24.06.2004 № 335/1545 “Про оформлення права ко�
ристування земельними ділянками”.

3. Закритому акціонерному товариству “Перший Україн�
ський Міжнародний банк” у місячний термін звернутись до
Головного управління земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) з
клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до
договору оренди земельної ділянки від 12.12.2005 № 85�6�
00237.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Турчиній Анні Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Ольжича, 32Cв 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 405/1461 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 проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Турчиній Анні Миколаївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�

дарських будівель і споруд на вул. Ольжича, 32�в у Шевчен�
ківському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Турчиній Анні Миколаївні, за умо�

ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Ольжича, 32�в у Шевченківському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянці Турчиній Анні Миколаївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 21.10.2005 № 19�8986, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 13.10.2004
№ 071/04�4�19/3593, Головного управління земельних ре�
сурсів від 18.07.2007 № 05�0958.

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.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Таран Зоряні Петрівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у 6Cму пров. Лермонтова, 27 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 386/1442 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. Лермонтова та перспективних вулицях —4�му пров. Лер�
монтова, 5�му пров. Лермонтова, 6�му пров. Лермонтова 
(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 Таран Зоряні Петрівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у 6�му пров. Лермонтова, 27 у Дар�
ницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Таран Зоряні Петрівні, за умови
виконання пункту 4 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у 6�му пров. Лермонтова, 27 у Дарницькому районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

4. Громадянці Таран Зоряні Петрівні:
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 підготовки

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

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�816, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 11.02.2008
№ 071/04�4�22/726, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 477, Головного управління земельних ресур�
сів від 05.08.2008 № 05�3651.

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 внесення змін до рішення Київської міської ради
від 26.06.2003 № 549/709 “Про надання 

і вилучення земельних ділянок та припинення 
права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 417/1473 від 23 квітня 2009 року

Розглянувши звернення Української Православної Церкви Київського Патріархату парафії Першоверхов#
них апостолів Петра і Павла та відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою”, статті 31
Закону України “Про оренду землі”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто#герой Київ”,
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу України, Київська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 10 рішення Київської міської
ради від 26.06.2003 № 549/709 “Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею”, а саме: слова та цифри “довгострокову оренду на 49
років” замінити словами “постійне користування”.

2. Українській Православній Церкві Київського Патрі�
архату парафії Першоверховних апостолів Петра і Павла
у місячний термін звернутись до Головного управління
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) із клопо�
танням щодо організації робіт по виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної
ділянки від 03.11.2003 № 85�6�00071, укладений з Україн�
ською Православною Церквою Київського Патріархату па�
рафії Першоверховних апостолів Петра і Павла на підставі
рішення Київської міської ради від 26.06.2003 № 549/709
“Про надання і вилучення земельних ділянок та припинен�
ня права користування землею”.

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



ОВНИ
Доведеться р хатися вперед темпі

" ро перед— два назад". Е с рс ми-
н леє армічноюперед мовою, і потрібен
час, аби позб тися омпле сів, помил о-
вих рішень, на опичених образ, не атив-
них енетичних рис, що спад овані від
пред ів.Нечіпляйтеся за те,щовід васдо-
ля відриває силою, а постарайтеся зроз -
міти всюцінність то о,щомалираніше. То
заверш ються бор ові про рами, пов’яза-
ні з сім'єю, родинними проблемами, очи-
щаючи від шла ів життєвий енер опоті , а
відта — і д ш . Віднині а т альною стане
професіональна тема,щопотрібнадлява-
шої еволюції, і саме т дидоведеться спря-
м вати творчі енер орес рси.

ТЕЛЬЦІ
Зійдіть зі сцени і займіться дос онален-

ням вн трішньо о світ . Опанов йте освітні
царини, надол ж йтепро алинив знаннях.
Підіть на рси підвищення валіфі ації. Не
розпорош йтеся на др орядні теми, об-
лиште зайві ідеї. Ви повинні стати рамот-
ним спеціалістом в зь о о профілю, он -
ретно і либо о вивчити та прони н ти в
с ть справи чи предмета. Орієнт йтеся на
раціоналізм світобачення. Рідна домів а—
най раще місце для самітнення та твор-
чо озростання.Опі йтесядр зями,завдя-
и я им (цьо о ро ) вам щаститиме.

БЛИЗНЯТА
Відч ваючи олосальн лідерсь сил ,не

змарн йтедоро оцінно очас .Виздатніма-

ніп лювати оле тивною енер ією і спрям -
вати завдя и цьом персональні інтереси в
раціональне р сло. На любовном фронті
пожинатимете те, що засл жили. Б ли над-
мірноемоційними,сентиментальними?..Те-
перпрощайтесязтимивідч ттямиіпере лю-
чайтеся на пра матичний лад. Обранці ма-
ютьвамдоводитисвоювідданістьматеріаль-
ними зна ами ва и, пра тичною допомо-
ою. Втім, від вас та ож вима атим ть та их
самих ро ів. Б дьте розс дливими, балан-
с ючи в сит аціях "хоч -можна".

РАКИ
На ар'єрном небосхилі сонячно. Тож

зможетевизначитися, чо о спішнодося -
ли, а де проґавили я професіонал, чи по-
мил ово (під тис ом обставин) зм шені
б ли займатися нелюбою справою. Став-
лення до ерівно о персонал ардиналь-
но зміниться на раще. Відч ття, що ви
сп стошені і не здатні діяти на власний
розс д, неомана.Цепроявляєтьсяв тімо-
менти, оли треба йти на омпроміс, зда-
вати принципові позиції, одна ординя не
п с ає... Рецепт, я вийти з цьо о л хо о
та, простий: помір йте і чесно визнай-

те, чи не надто ви висо ої д м и про се-
бе, з хвало нехт єте інтересами партне-
рів?.. Певно та , а звідси й все лихо. Тож
зробіть відповідні виснов и.

ЛЕВИ
Щаслива зоря вамсяєдале о від домів-

и. Тож її проміння не зі ріє, я що сидіти-
мете сиднем чотирьох стінах. Обірвете
зв'язо із світом, обмежите себе в спіл -

ванні. Саме вдале их раях (зар біжжі) ви-
мальов ються спішніперспе тивимайб т-
ньо о. Звідти надійд ть хороші новини, по-
ради,пропозиції.Тамвасшан ватим ть і о-
хатим ть. І оли досі переб вали в ілюзіях,
тривожилися тамалибезпідставні підозри,
доля по ладе цьом рай. Реальність об'-
є тивноо реслиться,міражрозвіється іпро-
зрієте.Дбайтепро ар'єр ,я що олосл ж-
бових обов'яз ів розшириться, не с м йте,
сили приб д ть. То на добро. Цьо о ро
спіх очі є вас саме на роботі.

ДІВИ
Самотні, я птах із підбитим рилом.

Особистий спіх нині залежить відщедро-
сті партнерів.Васоточ ютьвпливові хариз-
матичні особи, тож моліться на них. Г р-
т йтеся та дя йте Творцю за цей подар -
но ! Сит ації виринатим ть із мин ло о,
що дає шанс все переосмислити та на-
вести лад ділових, фінансових справах,
стос н ах. Женіть еть хворобливі емоції і
під лючіть раціональний роз м. Ч ттєва
прив'язаність до людей впливає на вас
дистр тивно. Доведіть обранцю, що вас
є за що охати. Любов із розрах н ціл-
ом відповідає вимо ам вашо о д ховно-
о про рес .

ТЕРЕЗИ
Ш айте розрад в родиних т рботах.

Станьте взірцевим шлюбним партнером,
пере лючившись на сімейні т рботи. І не
терзайте д ш ар'єрними проблемами,
це лише на опич є не атив, альм є роз-
вито , раде часдля влашт ванняособис-
то о щастя! Стежте за подіями в профе-
сіональній сфері. Присл хайтеся до себе:
чи під сил самим реаліз вати творче по-
ли ання, нас іль и влаштов є нинішній
посадовий стат с?.. Я що там не аразди,
це зна , що одя ли тяж е виснажливе яр-
мо, я е й не п с ає в домашній рай.

СКОРПІОНИ
Обставини зм сять вас працювати, я

віл.Одна цимваснезаля ати, аджездат-
ні дати фор ледарям- оле ам. Втім, не
надто перенапр ж йтеся, присл хаючись
до вн трішньо о автостоп , бо ризи єте
виснажитися й занед жати. В офісі мож-
ливі сит ації, я і з мовлені армічно. Їхня
причина—нав’яз ваннясвоїх пере онань,
по лядів, помил ової рити и.Самеці "сю-
жети" б д ть вил чені з вашо о життєво-
о простор долею я отр йнийшла , аби
надалі ні о о не наставляли на правильн
п ть. І свідомили, що варто залишатися
при своїй д мці, а інших людей має право
с дити лише Господь.

СТРІЛЬЦІ
Я взірцевий сім'янин ви себе арно за-

ре оменд вали. І олиобридлосидітив о-
лі сім'ї, хочеться розважальних при од —
виходьте на романтичне полювання, ча-
р йте вродою, бла ородством, піднімайте
життєвий тон с собі та п бліці. Герой- о-
ханець та масови -затійни із вас преч -
довий! Утім, не сильнорозпалюйтеревно-
щі своєї половин и та розберіться з фі-
нансами, бо втіхи за ч жий рах но мо-
ж тьоберн тисяне араздами.Хочетеши-
вати, замовляйте м зи і платіть, а на

інших (чи вбор ) нерозрахов йте. Тоді ва-
ша цінність в очах оточення зросте.

КОЗОРОГИ
Годі б ти під абл чни ом. Станьте самі

собою, розірвіть п та емоційної прив'яз-
ливості. Я що вас припн ли до шлюбно о
іл а чи ділові омпаньйони тримають в
лещатах, час вирватися на волю. Втім, я -
щосамі недозрілинацей еройсь ийвчи-
но , доляпот рб ється і всевлашт є.Цьо-
о ро станьте вільними від сторонньо о
іпнотично о вплив , розправте рила

творчої самореалізації та втілюйте пра -
матичні зад ми. Домочадців любіть, ша-
н йте, в хатніх стінах ваш ент зіазм роз-
вітне (я що там пан ватиме мир та з о-
да) і зад мані поб тові модернізації про-
йд ть спішно.

ВОДОЛІЇ
Живіть повно ровно т т і зараз! Б дь-

я а життєва мить наповнена ч довим аро-
матом щастя. Вдихайте йо о всім єством,
ожною літин ою інасолодж йтеся!Поїзд-
и, спіл вання, знайомства, свіжа інфор-
мація нес ть тоніз ючі враження. Тіль и не
прив'яз йтеся до інших, ви онали завдан-
ня—обірвіть нит иемоційної робочої при-
страсті. Тоді пра тичний бі справ про ре-
с ватиме. А іна ше все за альм ється і ви
знов почнете тов тивод вст пі, посилю-
ючианта онізм ізпрацедавцями.Уподр ж-
ніх пар б де свято примирення. Обранці
налаштовані вас ідеаліз вати, тож мерщій
займіть місце в їхньом серці, бо ризи -
єте запізнитися. Охочих заба ато.

РИБИ
Настала рожайна пора заробляти ро-

ші. Одна вони в ваших аманцях недов о
затримаються.Жа а смітити рішмисиль-
ніша за е ономію. Постарайтеся в ласти-
ся в роз мні рам и дбайливості та позб -
тися примх. Зробіть рідним приємні пода-
р н и, адже в бор брати протипо азано.
На ниві охання віятиме армічний б ре-
вій, видаливши з життєво о простор по-
піл пал их захоплень. Том збайд жіння
до тих осіб, з им зріднилися раніше сер-
цем,сприйміть я поле шення, і невпадай-
тев істери , розл чітьсямирно.Цьо оро-
тримайте рснадр жб —пташ віль-

н від земних пристрастей. У ній ваша си-
ла, спіх, поп лярність

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Â³òàë³é ÑÊÎÖÈÊ: “Äîñèòü ôåðìåðàì
ñêàðæèòèñÿ ³ ïëàêàòè, ïîòð³áíî
ùîñü ðîáèòè”

— ßê ñâ³òîâà ô³íàíñîâà êðèçà ïî-
çíà÷èëàñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ âàøî¿ êîì-
ïàí³¿?

— Ñàì³ ÷óäîâî ðîçóì³ºòå, ùî
òîä³, êîëè ïðàêòè÷íî íåìàº êðå-
äèòóâàííÿ, îáñÿãè ïðîäàæ³â âå-
ëèêî¿ òà äîðîãî¿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêî¿ òåõí³êè çíà÷íî çíèçè-
ëèñÿ. Ç îäíîãî áîêó, ïðîïîíó-
þ÷è õîðîøó ö³íó, ìè º ïðèâàá-
ëèâèì ïàðòíåðîì äëÿ ê³íöåâîãî
ñ³ëüãîñïòîâàðîâèðîáíèêà, à ç ³í-
øîãî — ÿê ì³æíàðîäíà êîìïà-
í³ÿ, ìè äîâîë³ øâèäêî ³ âèã³äíî
ìîæåìî ïðîäàòè ñ³ëüãîñïïðîäóê-
ö³þ.

— ßê³ àíòèêðèçîâ³ çàõîäè ãîòîâ³
çàïðîïîíóâàòè ñâî¿ì ïàðòíåðàì?

— Îñòàíí³ìè ðîêàìè ìè ðîçðîá-
ëÿëè áàãàòî ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ
íà çíèæåííÿ ô³íàíñîâîãî íàâàí-
òàæåííÿ íà ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â.
Â³äñòðî÷åííÿ ïëàòåæ³â, ñïåö³àëü-
í³ íèçüê³ ö³íè, çàêóï³âëÿ äåïàðòà-
ìåíòîì ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ êîìïà-
í³¿ çåðíà çà ö³íàìè Àãðàðíîãî
ôîíäó ç ðåàëüíîþ îïëàòîþ — âñå
öå áóëî ðåòåëüíî ïðîäóìàíî ³
âïðîâàäæåíî.

— ßê âè îñîáèñòî ñòàâèòåñÿ äî
ÃÌÎ?

— Àáñîëþòíî íîðìàëüíî. Ï³â-
í³÷íà Àìåðèêà ³ ªâðîïà íà ñüîãî-
äí³ äîâîë³ äàâíî ïðàöþþòü ³ç
ÃÌÎ, ùî äàº ¿õí³ì ñ³ëüãîñïâèðîá-
íèêàì çíà÷íó êîíêóðåíòíó ïåðå-
âàãó. ß âïåâíåíèé, ùî Óêðà¿í³ òåæ
âàðòî óâàæíî ïðèäèâèòèñÿ äî
ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ãåíå-
òè÷íî ìîäèô³êîâàíèõ ðîñëèí, àëå
ïðè öüîìó ïîòð³áíî ÷³òêî ïðîïè-
ñàòè çàêîíîäàâ÷ó áàçó äëÿ òàêîãî
âèêîðèñòàííÿ.

— ßê ââàæàºòå, ÷è íå êðàùå ï³ä-
í³ìàòè óêðà¿íñüêå âàæêå ìàøèíî-
áóäóâàííÿ, í³æ ³ìïîðòóâàòè ñ³ëü-
ãîñïòåõí³êó?

— Ïèòàííÿ, íà ì³é ïîãëÿä, íå â
òîìó, ÷è õî÷åìî ìè ïðèìóñîâî ïå-
ðåâåñòè ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî íà
â³ò÷èçíÿíó òåõí³÷íó áàçó, ÷è í³.
Íà ñüîãîäí³ âñå âèçíà÷àºòüñÿ íå
íàêàçàìè, à ò³ëüêè åêîíîì³÷íîþ
äîö³ëüí³ñòþ. ² ÿêùî õòî-íåáóäü ç
óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â òåõí³êè
çàïðîïîíóº ñïðàâä³ êîíêóðåíòî-
çäàòíèé òîâàð, òî, áåçóìîâíî, â³í
çíàéäå ñâîãî ïîêóïöÿ.

— Ùî ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá
ñ³ëüãîñïâèðîáíèöòâî â Óêðà¿í³ íà-
ðåøò³ ïî÷àëî ðîçâèâàòèñÿ?

— ß ââàæàþ, ùî îäí³ºþ ç ãîëîâ-
íèõ ïðîáëåì óêðà¿íñüêîãî ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà º â³äñóòí³ñòü
ïðîãíîçîâàíîãî ðèíêó çáóòó äëÿ
ò³º¿ ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿, ÿêà âèðîá-
ëÿºòüñÿ â Óêðà¿í³.

— ×îìó îáðàëè ñàìå öþ ãàëóçü
ä³ÿëüíîñò³? Âè àãðàð³é çà ïîêëèêàí-
íÿì?

— ß àãðàð³é ïî æèòòþ. Íàðîäèâ-
ñÿ â îäíîìó ç ñ³ë Ð³âíåíñüêî¿ îá-
ëàñò³. Áàòüêè â÷èòåë³. Àëå ìåíå
çàâæäè âàáèëî äî çåìë³. Ëþáëþ
òâàðèí, îñîáëèâî êîíåé. Çàðàç ¿õ
ó ìåíå 47. Çàéìàòèñÿ ôåðìåðñòâîì
ìð³ÿâ çìàëêó. ² òåïåð ââàæàþ, ùî
â óìîâàõ íàøî¿ êðà¿íè öå íàéïåð-
ñïåêòèâí³øà ñïðàâà. Òî÷í³øå ñêà-
çàòè á³çíåñ. Çà íèì ìàéáóòíº. ²
ïðîðèâ — íå çà ãîðàìè.

— Íàïåðåäîäí³ ïîñ³âíî¿ ê³ëüêà
íàñòàíîâ àãðàð³ÿì.

— Íàñòàíîâ îñîáëèâèõ íåìàº.
Íèí³ ñïðàâä³ ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ â
àãðîïðîìèñëîâîñò³. Ô³íàíñóâàí-

íÿ íåìàº, ÿê íåìàº ³ çàö³êàâëåíî¿
â óðÿä³ ôðàêö³¿, çäàòíî¿ ïîáóäóâà-
òè ñòðàòåã³þ âèæèâàííÿ àãðîïðî-
ìèñëîâîãî êîìïëåêñó. Â 2010 ðî-
ö³ çàïëàíîâàíî îáðîáèòè ëèøå 35
â³äñîòê³â çåìåëü, äëÿ ïîð³âíÿííÿ:
ìèíóëîãî ðîêó — 45—48. Àëå òîé,
õòî âæå çàñ³âàâ âîñåíè ³ çáèðàº-
òüñÿ ñ³ÿòè íàâåñí³, îáîâ'ÿçêîâî
ìàòèìóòü ïðèáóòîê — çà ðàõóíîê
ö³íè íà çåðíî. Âîíà áóäå âèñî-

êîþ. ² ùå. Äîñèòü ôåðìåðàì
ñêàðæèòèñÿ ³ ïëàêàòè, ïîòð³áíî
ùîñü ðîáèòè. Ïîòð³áíî ìèñëèòè
ïî-íîâîìó, íåìàº íèí³ ïîíÿòòÿ
"ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî", à º àã-
ðàðíèé á³çíåñ. À â³í æèâå çà ³í-
øèìè çàêîíàìè, ÿêèõ ïîòð³áíî
â÷èòèñÿ

Під от вала Олена СТУЛЬЄВА,
"Хрещати "

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (21—27 áåðåçíÿ)
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Той, хто зайнятий в а рарном бізнесі, без с мнів , знайомий із АМАКО. Ця міжна-
родна омпанія займається продажами імпортної сіль осптехні и в У раїн . За ни-
нішніх мов омпанія дотрим ється асла — не лише розвиватися самій і не втрача-
ти оптимізм , а й допома ати розвиватися іншим. З 2002 ро енеральний дире -
тор АМАКО — Віталій С оци . У ній він працює понад 10 ро ів. До призначення на
посад ендире тора б в технічним дире тором, займався продажами і мар етин-
ом. За інчив ніверситети в У раїні та США. Працював Вели ій Британії. У 1998
році отримав ст пінь андидата сільсь о осподарсь их на , а з 2003- о — до тор
е ономі и. Про розвито і проблеми а рарно о бізнес номінант на звання "Людина
ро " пан С оци розповів "Хрещати ".
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

А�ціонерне�товариство�за�рито�о�тип��“Н.І.К.”�
(�од�за�ЄДРПОУ�23726840,�надалі�—�Товариство)

повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться:�04.05.2010�р.�о�10.00.

02232,�м.�Київ,�Деснянсь�ий�район,�в�л.�Бальза�а,�66.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�представни�ів�відб�деться

04.05.2010�р.�з�8.00�до�9.00�за�місцем�проведення�зборів.

Порядо��денний:

1) Обрання�Голови�та�Се�ретаря�За�альних�зборів��часни�ів�Товариства.

2) Звіт�Правління�Товариства�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої

діяльності.

3) Припинення� діяльності� Товариства� шляхом� йо�о� реор�анізації

(перетворення)�в�Товариство�з�обмежено�о�відповідальністю.

4) Збільшення� розмір�� стат�тно�о� �апітал�� Товариства� �� зв’яз��� з

реор�анізацією�та�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства�У�раїни.

5) Затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��Товариства.

6) Призначення�відповідально�о�за�ви�онання�дано�о�рішення.

Відповідно� до� ст.� 43�ЗУ� “Про� �осподарсь�і� товариства”,� а�ціонери

мають�право�на�внесення�змін�до�поряд���денно�о,�але�не�пізніше�30

днів�до�дати�йо�о�с�ли�ання.

Для� �часті� �� зборах� необхідно� мати� паспорт,� дор�чення� від

повноважних�осіб,�оформлене�відповідно�до�чинною�за�онодавства.

З� до��ментами,� пов’язаними� з� поряд�ом�денним� зборів,�можна

ознайомитися�за�місцем�проведення�зборів�за�вищев�азаною�адресою.

Телефон�для�довідо��(044)�530-70-60.

Правління�а�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип��“Н.І.К.”

Головне��правління�з�питань�вн�трішньої�політи�и�
о�олош�є� �он��рс� на� заміщення� ва�антної� посади� �оловно�о

спеціаліста� відділ�� з� відстеження� та� розв’язання� соціальних

�онфлі�тів� �правління� з� питань� �оординації� діяльності� РДА

м. Києва,� зв’яз�ів� з� ор�анами�місцево�о� самовряд�вання� та

місцевих� ініціатив� Головно�о� �правління� з� питань� вн�трішньої

політи�и� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

Вимо�и�до��андидата:

- �ромадянство�У�раїни,� знання�державної�мови,�вища�освіта,� вільне�володіння

персональним��омп’ютером,�знання�державної�мови,�досвід�роботи�за�фахом

від�3�до�5�ро�ів.

До�заяви�додаються:

- особова��арт�а�(форма�П-2ДС),��опія�паспорт�,��опія�диплом�,��опія�війсь�ово�о

�вит�а�(при�наявності),�де�ларація�про�доходи.

Прийом�до��ментів� протя�ом� 1�місяця� з� дня� оп�блі��вання� о�олошення� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�44,�тел.�254-18-88.

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

Голосіївсь�о�о�р-н��м.�Києва

Приватизовані�шляхом�ви��п�:

Нежилі�приміщення�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Б�рмистен�а,�8,��орп.�2�(літ.�А)�приватизовано

фізичною�особою�за�цін��242�940,00��ривень�в�т.ч.�ПДВ�40�490,00��ривень.

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

ПЕРЕЛІК

приміщень
та
б�дівель,
що
належать
до
�ом�нальної
власності
Голосіївсь�о�о
район�
м. Києва

та
пропон�ються
на
приватизацію
шляхом
ви��п�

п/п Назва�об’є�та

приватизації

Адреса�об’є�т��приватизації

(приміщення�б�дівлі,�спор�ди)

Площа�(приміщення,

б�дівлі,�спор�ди)��в.�м

1. Нежиле�приміщення пров.�Ж��овсь�о�о,�15 60,8

2. Нежиле�приміщення в�л.�Василь�івсь�а,�2а,�літ.�А 60,0

3. Нежиле�приміщення в�л.�Са�са�ансь�о�о,�28 44,2

4. Нежиле�приміщення в�л.�Горь�о�о,�14 232,0

Повідомлення�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�

від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Міоритм”

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“Міоритм”�(надалі�за�те�стом�—�товариство)�повідомляє,

що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�товариства�відб�д�ться�11.05.2010�ро���о�10.00

за� адресою:� У�раїна,� м.� Київ,� в�л.� Жилянсь�а,� 31.� Реєстрація� а�ціонерів� та� їх

�повноважених�представни�ів�11.05.2010�р.�з�9.00�до�9.30.

Порядо��денний:

1. Про�затвердження�звіт��Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�товариства�за�2009�рі��та

затвердження�план��на�2010�рі�.

2. Про�затвердження�звіт��Спостережної�ради�товариства.

3. Про�затвердження�звіт��Ревізійної��омісії�товариства.

4. Про� переведення� вип�с��� а�цій�ВАТ� “Міоритм”� з� до��ментарної�форми� існ�вання� в� бездо��ментарн��форм�

(дематеріалізація�вип�с��)�та�затвердження�Рішення�про�дематеріалізацію.

5. Про�обрання�депозитарію,�я�ий�б�де�обсл��ов�вати�вип�с��а�цій.�Затвердження��мов�до�овор��з�депозитарієм.

6. Про�обрання�збері�ача,� �� я�о�о�б�д�ть�від�риватись�рах�н�и�власни�ам�а�цій.�Затвердження��мов�до�овор��з

збері�ачем.

7. Про�визначення�дати�припинення�ведення�реєстр�.

8. Про� припинення� дії� до�овор�� на� ведення� реєстр��№�47� від� 12� березня� 2009� ро��,� ��ладено�о� з� ТОВ�ФІРМА

“Единство”.

9. Про�визначення�способ��персонально�о�повідомлення�а�ціонерів�товариства�про�дематеріалізацію�а�цій�та�поряд��

вил�чення�з�обі���сертифі�атів�а�цій.

10. Про�змін��наймен�вання�товариства�відповідно�до�За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

11. Про�приведення��становчих�до��ментів�товариства���відповідність�до�За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”

та�затвердження�стат�т��товариства.

12. Про�від�ли�ання��олови�та�членів�Спостережної�ради�товариства�та�обрання��олови�та�членів�На�лядової�ради

товариства.

13. Про�від�ли�ання�та�обрання��олови�та�членів�Ревізійної��омісії�товариства.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�товариства�(тис.��рн)

Наймен�вання
Період

Звітний Попередній

Усьо�о�а�тивів 3522,9 67627,4

Основні�засоби 2714,7 74,0

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 431,2 454,3

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 230,6 212,9

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 2,5 1,2

Нерозподілений�приб�то� 108,3 518,8

Власний��апітал 330,6 741,1

Стат�тний��апітал 38,0 38,0

Дов�остро�ові�зобов’язання 3178,0 -

Поточні�зобов’язання 14,3 50112,3

Чистий�приб�то��(збито�) -410,5 51,3

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 36143 36143

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) 14 15

Додат�ов��інформацію�та�матеріали�стосовно�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�можна�отримати

за�зазначеною�адресою:�У�раїна,�місто�Київ,�в�л�Жилянсь�а,�31.�Телефон�для�довідо�:�(044)289-97-02.

Для��часті���за�альних�зборах�а�ціонерів�товариства�необхідно�мати�до��менти,�що�посвідч�ють�особ��а�ціонера.

Представни�ам�а�ціонерів�товариства�додат�ово�мати�при�собі�довіреність.

КП�“Дире�ція�з��правління�та�обсл��ов�вання

житлово�о�фонд��Голосіївсь�о�о�район�”�

інформ�є,�що� надр��оване� о�олошення� 16.03.2010� р.� про� проведення� �он��рс�

06.04.2010� р.�між� спеціалізованими� підприємствами-перевізни�ами� �сіх�форм

власності�по�наданню�посл���на�виведення�та�знеш�одження�поб�тових�відходів

різно�о�тип��з�територій�житлово�о�фонд��Голосіївсь�о�о�район��рах�вати�та�им,

я�е�втратило�чинність.

Довід�и�за�телефоном�525-73-87.

Кольороподіл
А2
(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

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 439
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Ëþäèíà, ÿêó 
çíàþòü óñ³ êèÿíè
Ìèêîëà Ïåòðåíêî îãîëîøóº ñòàíö³¿ â ìåòðî 
³ êåðóº ëÿëüêîâèì òåàòðîì

“Ó ï³äçåìêó ÿ ïîòðà-
ïèâ ï³ñëÿ ðåòåëüíîãî â³ä-
áîðó — øóêàëè ãîëîñ,
ÿêèé íå äðàòóâàâ áè ³
âîäíî÷àñ âïëèâàâ íà ëþ-
äåé. Ïîòð³áíî äóæå òîí-
êî ñòåæèòè çà ³íòîíà-
ö³ºþ, ùîá çàêöåíòóâàòè
óâàãó ïàñàæèðà. Àäæå
ùîäíÿ ìè ñòàºìî ó÷àñ-
íèêàìè ì³ñüêî¿ äðàìè,
çîêðåìà “øòóðìóâàííÿ”
ìàðøðóòîê, òðîëåéáóñ³â,
òîãî æ òàêè ìåòðî”,— êà-
æå ïðî ñâîº “õîá³” Ìè-
êîëà Ïåòðåíêî. Îñü óæå
18 ðîê³â îãîëîøåííÿ çó-
ïèíîê äëÿ ïàñàæèð³â
ìåòðîïîë³òåíó çâó÷àòü ñà-
ìå éîãî ãîëîñîì. Òà ÿê-
ùî ìåòðî äëÿ ïàíà Ïåò-
ðåíêà ïðîñòî â³ääóøèíà,
äå ìîæíà ãîëîñîì ïîãðà-

òè, òî òåàòð ëÿëüîê, äå â³í
ïðàöþº ÷âåðòü ñòîë³òòÿ ³
º äèðåêòîðîì, — ãîëîâíà
ñôåðà ä³ÿëüíîñò³.

Ó þíîñò³ Ìèêîëà Ïåò-
ðåíêî õîò³â ñòàòè ìàøè-
í³ñòîì, ïîò³ì — îô³öå-
ðîì ³ íàâ³òü ñâÿùåíèêîì.
Îäíàê âñòóïèâ äî ×åðí³-
ã³âñüêîãî ÏÒÓ â÷èòèñÿ
íà ÷åðâîíîäåðåâíèêà. Ó
17 ðîê³â ñòàâ íàéìîëîä-
øèì Ä³äîì Ìîðîçîì ó
×åðí³ãîâ³, à çãîäîì ï³øîâ
ó ëÿëüêîâîäè.

Ïàðàëåëüíî ïðàöþâàâ
âåäó÷èì íà îô³ö³éíèõ
êîíöåðòàõ â îáëàñíîìó
áóäèíêó êóëüòóðè. Óëþá-
ëåíîþ ðîçâàãîþ áóëà ïî-
¿çäêà äî Êèºâà íà Äåíü
ì³ñòà. Õëîïåöü îáèðàâ

îäíó âóëèöþ, éøîâ íåþ
ï³øêè, çàõîäèâ äî âñ³õ
ìóçå¿â, âèâ÷àâ ³íø³ âè-
çíà÷í³ ïàì’ÿòêè. Ï³ä ÷àñ
îäí³º¿ ç òàêèõ ïðîãóëÿíîê
çàâ³òàâ äî òåàòðàëüíîãî
³íñòèòóòó ³ìåí³ Êàðïåí-
êà-Êàðîãî ³ âñòóïèâ íà
àêòîðñüêèé ôàêóëüòåò.

Ó 28 ðîê³â î÷îëèâ ëÿëü-
êîâèé òåàòð. “Äî 2005 ðî-
êó, àæ ïîêè íàì ïîáóäó-
âàëè öåé ñïðàâæí³é ïà-
ëàö-êàçêó, ìè ìèòàðþâà-
ëè ïî âñüîìó Êèºâó. Çà-
òå íèí³ — êðàñà”,— êàæå
êåð³âíèê äèòÿ÷îãî òåàò-
ðó.— Ó ëÿëüêàð³â íåëåãêà
ðîáîòà — ñïðîáóé ïîâî-
äè øåñòèê³ëîãðàìîâó
ëÿëüêó ö³ëèé ñïåêòàêëü.
Ñêîë³îç ³ àðòðèò — â³ðí³

ñóïóòíèêè àêòîð³â. Òà ùå
³ ãîëîñîì ïîãðàé. Àëå ìè
çàáóâàºìî ïðî õâîðîáè,
ëåäâå ãàñíå ñâ³òëî”.

Âåñåëèé, ïî-äèòÿ÷îìó
â³äêðèòèé, Ìèêîëà Ïåò-
ðåíêî ëþáèòü ãîäóâàòè
ãîëóá³â ³ ñ³ðó âîðîíó, êîò-
ð³ ïðèë³òàþòü íà áàëêîí
éîãî êàá³íåòó. Â³í ðîçïî-
â³äàº çäèâîâàí³é ä³òâîð³
ï³ñëÿ ñïåêòàêëþ, ùî
ëÿëüêè íî÷àìè âñòàþòü ç³
ñâî¿õ ë³æå÷îê ³ îáãîâîðþ-
þòü, ÿê ìàëåíüê³ ãëÿäà÷³
ïîâîäèëèñÿ íà âèñòàâ³,
÷è ãó÷íî àïëîäóâàëè.
Íàéá³ëüøîþ âèíàãîðî-
äîþ Ìèêîëà Ïåòðåíêî
ââàæàº, ÿê ³ âñ³ àêòîðè,
ñÿþ÷³ â³ä ùàñòÿ î÷³ âäÿ÷-
íî¿ ïóáë³êè

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР

Çàâòðà

Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó öåíòðàëüíèõ òà ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÷àñîì
íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +4...+8°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+5...+10°Ñ, âíî÷³ +4...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ,
âíî÷³ +2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ìîæëèâ³ íåâåëèê³
îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+4...+9°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü ñâÿòîãî Éîñèôà, îáðó÷íèêà Ä³âè Ìàð³¿. Áóäó÷è òåñëåþ â

Íàçàðåò³, â³í çàðó÷èâñÿ ç ä³âîþ Ìàð³ºþ, ïðîòå ïåðø í³æ âîíè
îäðóæèëèñÿ, éîãî íàðå÷åíà çà÷àëà â³ä Äóõà Ñâÿòîãî. Â ²ñïàí³¿ òà
²òàë³¿ öå ñâÿòî òàêîæ º Äíåì áàòüêà. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ ïðèë³òàº á³ëèé ëåëåêà. Çîçóëÿ,
÷àñòî ³ ãó÷íî ñï³âàþ÷à âåñíîþ, ïðîâ³ùàº òåïëó ïîðó. Îñîáëèâî ÷åêàëè
íà ïîâåðíåííÿ øïàê³â, ÿê³ îáåð³ãàþòü ñàäè ³ ãîðîäè â³ä øê³äíèê³â. 

²ìåíèííèêè: 
Áîãîâiò, Þçåô, Áîãäàí, Ôåîôië, Àðêàäié, Àºòié, Ìiëiññåí, Êàëiñò,

Êîñòÿíòèí
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4 1 3

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.

6 4 9 2 5 3 7 8 1

2 1 7 8 6 9 5 3 4

3 8 5 4 1 7 2 6 9

8 9 2 3 4 6 1 7 5

4 3 1 7 2 5 8 9 6

5 7 6 9 8 1 3 4 2

9 2 4 5 7 8 6 1 3

1 5 8 6 3 4 9 2 7

7 6 3 1 9 2 4 5 8

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

Дире тор Театр ляльо Ми ола Петрен о знає, я важ о втримати ва
найменших лядачів
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Йо о олос щодня
протя ом вісімна-
дцяти ро ів ч ють
тисячі пасажирів
столичної підзем-
и. Ми ола Пет-
рен о — олос
метро. Проте да-
ле о не о олошен-
ня станцій є йо о
основною робо-
тою. Він — дире -
тор Київсь о о
державно о а аде-
мічно о театр ля-
льо . Пан Петрен-
о любить од ва-
ти столичних пта-
хів, що прилітають
до ньо о на бал-
он, і розповідати
дітям про те, я
ночі оживають
ляль и.

“Люмен” забере иян світ див
Вели ий сольний
онцерт че ає на при-
хильни ів російсь о о
ро - рт “Люмен”.
Четверо финців по-
рад ють иян не лише
давніми хітами, а й но-
вими піснями з альбо-
м “Світ”. Те сти “Лю-
мена” — стан с спіль-
ства через призм
звичайних молодих
людей, я ими й є ви-
онавці. Г рт створено ще 1996 році. Хлопці вихов валися на Є орі
Лєтов та Ві торі Цої. Відповідно на перших вист пах рали реперт ари
“Кіно”, “Громадянсь ої оборони” та “Аліси”. Свої власні твори почали пи-
сати вже 2000-х. “Вены доро , доро и вен” 2003-м наспів вали всі
любителі с часно о ро . На сьо одні рт вип стив 8 альбомів і розпо-
чав т рне-презентацію дев’ято о — “Світ”. Столичних фанів пісні “Лю-
мена” понес ть світ, де можливі б дь-я і дива, “треба тіль и вірити,
треба тіль и ч ти”.
20 березня, 18.00
Кл б “Бін о”, проспе т Перемо и, 112

“Камінь, ножиці, папір”
від британсь их с льпторів

У алереї “Ботте а” від ривається вистав а рафі и відомих британсь их
с льпторів із Коле ції Британсь ої Ради від 1950-х ро ів донині під на-
звою “Камінь, ножиці, папір”. Серед часни ів прое т — зір и світово-
о мистецтва Генрі М р, Ґілберт і Джордж, Ед ардо Паолоцці, Аніш Ка-
п р, Деміен Хьорст, Лаям Ґіллі , Трейсі Емін та інші. Роботи представ-
лених х дожни ів свідчать, що процес створення рафі и — офортів, тра-
фаретно о др , ліно равюр чи літо рафій — і досі є поп лярним серед
с льпторів: це і розвито нових ідей, і розширення портфоліо. Британ-
сь а рада почала збирати оле цію 1950-х ро ах. Через відс тність по-
стійно о е спозиційно о приміщення її часто називають “М зеєм без
стін”. Кияни побачать оле цію вперше. На честь від риття вистав и від-
від вачам прочитають дві ле ції — Мета Френ са “С часна британсь а
с льпт ра” (19 березня) та Бо дана Ш миловича “Мистецтво о идно о:
про с часне мистецтво і мистецтво за алом” (20 березня).
19—30 березня
Графі а відомих британсь их с льпторів
із Коле ції Британсь ої Ради
“Камінь, ножиці, папір”
Галерея “Ботте а”, в л. Михайлівсь а, 24-б

Концерт, присвячений пам’яті
Бо одара Которовича

Са люс Сондец іс свій час доволі часто вист пав Києві, і ожен йо-
о онцерт — подія. Цьо о раз ле ендарний литовсь ий дири ент дасть
онцерт пам’ять про сво о др а і оле Бо одара Которовича. Київ-
сь ий амерний ансамбль “Контрасти. Київ-Класі ”, я им він дири ва-
тиме, зі рає саме ті твори Баха, Па аніні, Сибелі са, Крейслера, Стан-
овича і С ори а, я і любив ви он вати Которович.
23 березня, 19.00
Володимирсь ий звіз, 2

Àô³øà “Õðåùàòèêà”


