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СМІТТЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ У РАЙОНИ
Серед найбр дніших знов
Святошинсь ий

×èñòî íà ñâÿòà ³ â áóäí³
Êîìóíàëüíèêè âñòèãëè ïðèáðàòè ì³ñòî äî Âåëèêîäíÿ 

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

До Вели одня ом нальни и зде-
більшо о ви онали дор чення
мера і впоряд вали двори, в -
лиці та пар и. До бла ородної
справи прибирання дол чилися
самі ияни і навіть безхатчен и.
Одна після б рхливих вихідних
сміття знов побільшало. Тож
весняний двомісячни з бла о-
строю лише набирає обертів.

Ìèíóëè âåëèêîäí³ ñâÿòà, ³ êèÿíè ïðîâå-
ëè ¿õ ó äîâîë³ ÷èñòîìó ì³ñò³. Íà âèêîíàííÿ
äîðó÷åííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî êîìóíàëüíèêè àêòèâíî âçÿëèñÿ çà
ïðèáèðàííÿ òà ïðàöþâàëè äî îñòàííüîãî
äíÿ ïåðåä âèõ³äíèìè. Ðåçóëüòàò î÷åâèä-
íèé — ê³ëüê³ñòü ñêàðã êèÿí íà áðóäí³ ïîä-
â³ð’ÿ ³ ïàðêè íàïåðåäîäí³ Ïàñõè çìåíøèëà-

ñÿ â ê³ëüêà ðàç³â. Òèì ÷àñîì ï³ñëÿ áóðõëè-
âèõ âèõ³äíèõ ñèòóàö³ÿ ð³çêî çì³íèëàñÿ —
ñì³òòÿì îáóðåí³ ñîòí³ ìåøêàíö³â ó êîæíî-
ìó ðàéîí³. Òîæ êîìóíàëüíèêè ìàþòü çíîâó
âçÿòèñÿ çà ãðàáë³. 

Îäíèì ç íàéàêòèâí³øèõ ïðèáèðàëüíèê³â
ì³ñòà ïåðåä Âåëèêîäíåì ñòàëî ÊÎ “Êè¿âçå-
ëåíáóä”. Éîãî ïðàö³âíèêè çà äâà òèæí³
âñòèãëè î÷èñòèòè â³ä íåïîòðåáó 954 ãà ïëî-
ù³, à öå 11,6 â³äñîòêà óñ³õ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ñòîëèö³. Çåëåíáóä³âö³ ïðèáðàëè ïîëîâèíó
äîð³æîê ó ïàðêàõ òà ñêâåðàõ. Ùå äî ñâÿò
çãðåáëè òà âèâåçëè 665,9 êóáîìåòðà ïîáóòî-
âîãî ñì³òòÿ òà 534,5 êóáîìåòðà ã³ëëÿ. Ó ÷èñ-
òèé ÷åòâåð ï³äïðèºìñòâî îðãàí³çóâàëî òîëî-
êè â 21 ïàðêó òà ñêâåð³ ì³ñòà, äî ÿêèõ äîëó-
÷èëèñÿ á³ëüø ÿê òèñÿ÷à êèÿí. Íàâ³òü áåç-
ïðèòóëüí³ íå ëèøèëèñü îñòîðîíü. Ðàçîì ³ç
çåëåíáóä³âöÿìè â ÷èñòèé ÷åòâåð âîíè ïîïðà-
öþâàëè ó Ã³äðîïàðêó. Äî áëàãîðîäíî¿ ñïðà-
âè áåçõàò÷åíê³â çîðãàí³çóâàâ ôîíä “Ñîö³-
àëüíå ïàðòíåðñòâî”.

“Ìåòà àêö³¿ — ïðèâåðíóòè óâàãó ìåøêàí-
ö³â ³ ãîñòåé ñòîëèö³ äî åêîëîã³÷íîãî ñòàíó

ì³ñòà, äîïîìîãòè ïðèáðàòè çåëåí³ çîíè â³ä
ñì³òòÿ ³ äàòè áåçïðèòóëüíèì ìîæëèâ³ñòü çà-
ðîáèòè âëàñíèìè ðóêàìè òà êîðèñíîþ ïðà-
öåþ”, — ñêàçàâ êåð³âíèê ôîíäó “Ñîö³àëü-
íå ïàðòíåðñòâî” Àðòåì Ìàêåºâ. Çà êîæåí ì³-
øîê ñì³òòÿ áîìæ³ îòðèìàëè ïî 2 ãðèâí³. À
íàçáèðàëè íåïîòðåáó 800 ì³øê³â.

Ìåíø ñâ³äîì³ ñòîëè÷í³ â³äïî÷èâàëüíèêè,
êîòð³ çàëèøèëè ï³ñëÿ ñåáå êóïè íåïîòðåáó
âæå ï³ñëÿ Âåëèêîäíÿ. Àáè íàñë³äêè òàêîãî äî-
çâ³ëëÿ íå ïñóâàëè íàñòðîþ ³íøèì êèÿíàì, çå-
ëåíáóä³âö³ ìóñèëè ÷åðãóâàòè ³ ó ñâÿòêîâ³ äí³.
“Ìè ïðàöþâàëè â íåä³ëþ òà ïîíåä³ëîê, ùî-
ïðàâäà, â ïîëåãøåíîìó ðåæèì³. Íàø³ ìîá³ëü-
í³ áðèãàäè ïîáóâàëè â êîæíîìó ïàðêó”, —
ðîçïîâ³ëè â “Êè¿âçåëåíáóä³”.

À âò³ì, Âåëèêäåíü — íå ô³íàë âåñíÿíî-
ãî ïðèáèðàííÿ. Íà êâ³òåíü ó ÊÎ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” çàïëàíîâàíî çàãàëîì 30 ñóáîòíè-
ê³â ó ð³çíèõ ïàðêàõ. Ùîñóáîòè ïðèáèðàòè-
ìóòü â îäíîìó ç ïàðê³â êîæíîãî ðàéîíó.
Íàéáëèæ÷à òîëîêà â³äáóäåòüñÿ 10 êâ³òíÿ ó
ñêâåð³ Ôåäîðîâà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó,
Ïàðêó ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè Äàðíèöüêîãî

ðàéîíó, Äåñíÿíñüêîìó ïàðêó. Ïðèáèðàòè-
ìóòü òàêîæ ó Ã³äðîïàðêó, íà Éîðäàíñüêî-
ìó îçåð³ Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó òà â Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ëàíäøàôòíîìó ïàðêó. Ñâÿòî-
øèíö³ ìîæóòü âèéòè íà ïðèáèðàííÿ ïàð-
êó “Ñîâêè”. ×èñòèòèìóòü ³ Ïå÷åðñüêèé
ïàðê, Ñèðåöüêèé ãàé òà Âîëîäèìèðñüêó ã³ð-
êó. “Ìè ï³äãîòóâàëè 10 òèñÿ÷ îãîëîøåíü-
çàïðîøåíü, ùîá ðîçâ³ñèòè ¿õ íà áóäèíêàõ.
Áóäåìî ðàä³, ÿêùî êèÿíè äîëó÷àòüñÿ äî
âïîðÿäêóâàííÿ ì³ñòà”, — ñêàçàâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé.

Òðèâàòèìóòü ðîáîòè ³ íà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³ÿõ. ÃÓ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ìà-
ëî âæå ï³äãîòóâàòè ïî àäðåñíèé ïåðåë³ê
ì³ñöü, äå ïîòð³áíî ðåìîíòóâàòè àñôàëüòîâå
ïîêðèòòÿ á³ëÿ áóäèíê³â. Äîðó÷åíî ïîïðè-
áèðàòè íàâ³òü íà ï³ä’¿çä³ äî Êèºâà, îñîáëè-
âî âçäîâæ òðàñè äî Áîðèñïîëÿ.

Íà æàëü, ìåíø â³äïîâ³äàëüíî ïîñòàâèëè-
ñÿ äî äîðó÷åííÿ ìåðà ðàéîíí³ êîìóíàëüíè-
êè. Ñàìå ùîäî ¿õíüî¿ ðîáîòè íàéá³ëüøå
ñêàðã â³ä êèÿí. Õòî ñàìå íå âïîðàâñÿ ç³ ñâî-
¿ìè îáîâ’ÿçêàìè, ÷èòàéòå íà ñòîð. 3
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ó “Øîêîëàäíîìó 
áóäèíî÷êó” â³äêðèëàñÿ 
“Âåëèêîäíÿ ôåºð³ÿ”

Ó÷îðà â Äèòÿ÷³é õóäîæí³é ãàëåðå¿ Êè-
¿âñüêîãî ìóçåþ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà
(âóëèöÿ Øîâêîâè÷íà, 17/2), ùî á³ëüøå
â³äîìèé ÿê “Øîêîëàäíèé áóäèíî÷îê”,
â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ðîá³ò ä³òåé ç ôóíê-
ö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè “Âåëèêîäíÿ
ôåºð³ÿ”. Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåíî ïîíàä
40 òâîð³â. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³-
àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³
Âàëåð³é Òàíöþðà, âèñòàâêà òðèâàòèìå ì³-
ñÿöü. “Ïðîäåìîíñòðóºìî ³íäèâ³äóàëüí³
ðîáîòè 31 ó÷àñíèêà òà äâ³ êîëåêòèâí³,—
ïîâ³äîìèâ â³í.— Óñ³ ó÷àñíèêè, à öå ïå-
ðåâàæíî ä³òè ³ ìîëîäü äî 18 ðîê³â, â³ä-
â³äóþòü öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-
íÿ”

Ó Êèºâ³ ñïîðóäÿòü 
íàéá³ëüøèé õðàì ªâðîïè

Ó Êèºâ³ ïîáóäóþòü íàéá³ëüøèé ïðàâî-
ñëàâíèé õðàì ªâðîïè, ïîâ³äîìëÿº óðÿäî-
âà ïðåñ-ñëóæáà. Äîâêîëà êóëüòîâî¿ ñïî-
ðóäè ïëàíóþòü ðîçòàøóâàòè êîìïëåêñ äó-
õîâíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ïðàâîñëàâíîãî
öåíòðó. Íàïåðåäîäí³, íà ì³ñö³ çâåäåííÿ
êàôåäðàëüíîãî Ñâÿòîâîñêðåñåíñüêîãî ñî-
áîðó, â³äáóâñÿ ìîëåáåíü, ÿêèé â³äñëóæèâ
íàñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó, ìèò-
ðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëî-
äèìèð. Ó ôóíäàìåíò ñîáîðó áóëî çàêëà-
äåíî êàïñóëó ç ìîùàìè ïðàâåäíèõ âåëè-
êîìó÷åíèê³â. Íà ì³ñöå ìîëåáíþ ç Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè ïðèíåñëè ³êîíó Áîæî¿
Ìàòåð³ “Â³ôëåºìñüêà”. Ó ìîëåáí³ òàêîæ
âçÿëè ó÷àñòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà
Àçàðîâ, â³öå-ïðåì’ºð Âîëîäèìèð Ñåìè-
íîæåíêî ³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî

“Âåëèê³ äçâîíè — 
ðàä³ñíå â³äëóííÿ 
Âîñêðåñ³ííÿ”

Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä ñâÿòî¿
Ìàð³¿ â³ñ³ìíàäöÿòèé ð³ê ïîñï³ëü îðãàí³-
çîâóº â ñòîëèö³ ñâÿòî “Âåëèê³ äçâîíè —
ðàä³ñíå â³äëóííÿ Âîñêðåñ³ííÿ”. Ó çàõîä³
áåðóòü ó÷àñòü ñèðîòè ³ ä³òè ç áàãàòîä³òíèõ
ñ³ìåé. Íèí³øíüîãî ðîêó àêö³ÿ â³äáóëàñÿ
ó ñêâåð³ ³ìåí³ Êîòëÿðåâñüêîãî, ùî â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. ßê ïîâ³äîìèëè
“Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-ñëóæá³ ôîíäó, íàïå-
ðåäîäí³ Âåëèêîäíÿ 150 ä³òåé îòðèìàëè
ïîäàðóíêè, ÿê³ ï³ä ìîëèòîâíèé ñï³â õî-
ðó Ñâÿòîìàêàð³âñüêî¿ öåðêâè îñâÿòèâ áëà-
ãî÷èííèé öåíòðàëüíîãî îêðóãó Êèºâà
Àíàòîë³é Çàòîâñüêèé. ×àñòèíó ïîäàðóí-
ê³â äîáðîä³éíèêè ç ôîíäó ñâÿòî¿ Ìàð³¿
âðó÷èëè çà äîìàøíüîþ àäðåñîþ ñàìîòí³õ
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí

Þí³ êèÿíè 
âèáîðþâàòèìóòü ïåðø³ñòü 
³ç âîëåéáîëó

Êâ³òåíü îñîáëèâî íàñè÷åíèé ó ñòîëèö³
ñïîðòèâíèìè ïîä³ÿìè. Çäåá³ëüøîãî
ó÷àñòü ó íèõ áðàòèìóòü øêîëÿð³, àäæå
ðîçïî÷àëèñÿ êàí³êóëè. ßê ïîâ³äîìèâ ó÷î-
ðà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîð-
òó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ô³ë³ïïîâ, ñüîãîäí³
â ñïîðòêîìïëåêñ³ ÊÑË², ùî íà âóëèö³ Ãå-
ðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 37à, ñòàðòóº ô³íàë äè-
òÿ÷î¿ ë³ãè ç âîëåéáîëó ñåðåä þíàê³â 1995
ðîêó íàðîäæåííÿ ³ ìîëîäøèõ. Çìàãàííÿ
òðèâàòèìóòü òðè äí³. Ó ñóáîòó â ñòîëèö³
â³äáóäåòüñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç³ ñïîð-
òèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ (ñòàä³îí Íàö³îíàëü-
íîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó, 10.00), à â
íåä³ëþ — ÷åìï³îíàò ì³ñòà ç êàí³-êðîñó.
Ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, â ÿêèõ òàêîæ áðà-
òèìóòü ó÷àñòü ñîáàêè, â³äáóäóòüñÿ 11 êâ³ò-
íÿ îá 11.00 íà Ëèñ³é ãîð³

Ðîçä³ëÿé ³ çàðîáëÿé
Ó ñòîëèö³ çàïðîâàäèëè ºâðîïåéñüêó ìîäåëü çáèðàííÿ ñì³òòÿ
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

У Києві проблема сміття одна із
найболючіших. Ще трохи — і по-
б тові відходи на в лицях ста-
н ть звичними для иян. По и
раїни Європи заробляють роші
на переробці непотреб , в ра-
їнсь ій столиці переповнюються
полі они. А втім, незабаром Ки-
їв засяє чистотою, а в иян по-
більшає заробіт ів. Принаймні
тих, хто дол читься до прое т
"Роздільний збір харчових від-
ходів". Місь а влада пере она-
на, що реалізація зад м дасть
змо поліпшити е оло ічн си-
т ацію місті й паралельно під-
тримати а робізнес.

Ï³ëîòíèé ïðîåêò ç óòèë³çàö³¿ ñì³òòÿ
“Ðîçä³ëüíèé çá³ð õàð÷îâèõ â³äõîä³â ó Êè-
ºâ³” íàáèðàº ðîçìàõó. Éîãî êóðàòîð Àíà-
òîë³é Áàáåíêî ñïî÷àòêó íà ñîá³ âèïðîáó-
âàâ ºâðîïåéñüêó òåõíîëîã³þ, ïîò³ì éîãî
ï³äòðèìàëè ñóñ³äè, à òåïåð íà íîâó ñèñ-
òåìó çáèðàííÿ ñì³òòÿ ïåðåõîäèòü óâåñü
áóäèíîê ¹ 40 íà âóëèö³ Çàáîëîòíîãî.

Îñíîâà ïðîåêòó — çàö³êàâèòè êèÿí íå
âèêèäàòè âñ³ â³äõîäè ðàçîì, à ùå âäîìà
ñîðòóâàòè â ð³çí³ ïàêåòè, îñîáëèâî çà-
ëèøêè õàð÷³â, ³ âèíîñèòè â ñïåö³àëüíî
îáëàäíàí³ êîíòåéíåðè äëÿ ïîäàëüøîãî
ïåðåðîáëåííÿ. ̄ õ ïëàíóþòü ðîçì³ñòèòè çà
í³ìåöüêîþ òà ÿïîíñüêîþ òåõíîëîã³ÿìè.
Òàêîæ ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàííÿ ñïåö³-
àëüíèõ â³äåð ó êâàðòèðàõ, äå íåïîòð³á ïå-
ðåñèïàºòüñÿ â³äïîâ³äíèì ïîðîøêîì ³
ôåðìåíòóºòüñÿ. Ï³ñëÿ öüîãî â³äõîäè ìîæ-
íà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê äîáðèâà ó ñåáå íà
äà÷³ àáî ïðîäàâàòè ôåðìåðàì.

Îðãàí³çàòîð³â ïðîåêòó ³ éîãî ó÷àñíèê³â
óæå ï³äòðèìàëè äâ³ çàêîðäîíí³ ô³ðìè,

Schaefer òà Veolia, ÿê³ çàéìàþòüñÿ òàêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ. Íàðàç³ ÆÅÊ ¹ 108 ñï³âïðàöþº
ç ñì³òòºïåðåðîáíèì çàâîäîì “Ãð³íÊî”.

“Ïëàíóºìî ðîçøèðèòè ïðîåêò äî 6-7
áóäèíê³â. Öå íåáàãàòî, îäíàê ùî øâèä-
øå êèÿíè çðîçóì³þòü, ÿê âàæëèâî ðîçä³-
ëÿòè ñì³òòÿ, òî øâèäøå ìè çàæèâåìî â
÷èñòîìó ì³ñò³”,— êàæå ïàí Áàáåíêî. Â³í
ïîÿñíþº, ùî ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ çàëè-
øàºòüñÿ â³äîêðåìëåííÿ õàð÷îâèõ â³äõîä³â.
Íàïðèêëàä, ÿêùî ïëàñòèêîâà ïëÿøêà â
êîíòåéíåð³ çàáðóäíåíà áàíàíîâîþ øê³ð-
êîþ, ¿¿ óæå íåìîæëèâî ïåðåðîáèòè.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ìàêñèì
Áàð³íîâ ââàæàº, ùî íà ïîâíå âïðîâàäæåí-
íÿ ïðîåêòó â óñ³õ êè¿âñüêèõ áóäèíêàõ òà
çàáåçïå÷åííÿ ìåøêàíö³â â³äïîâ³äíèì ³í-
âåíòàðåì ïîòð³áíî 10—12 ðîê³â.

“Êè¿âñüêà ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ö³ë-
êîì ï³äòðèìóº ïðîåêò Àíàòîë³ÿ Áàáåíêà.
Äî íüîãî óæå äîëó÷èëèñÿ Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â, Ãîëîñ³¿âñüêà ÐÄÀ, Óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ. Äî ê³íöÿ ðî-
êó ìè ïëàíóºìî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³-
ëèòè êîøòè íà ï³äòðèìêó ïðîåêòó”,— ñêà-
çàâ ïàí Áàð³íîâ.

Âîäíî÷àñ îêðåìå çáèðàííÿ òà óòèë³çàö³ÿ
õàð÷îâèõ â³äõîä³â äàäóòü çìîãó çìåíøèòè
âèòðàòè íà âèâåçåííÿ ¿õ, ùî îñòàíí³ì ÷à-
ñîì çíà÷íî çðîñëè. Ò³ëüêè çà ìèíóëèé ì³-
ñÿöü æèòëîâèé ìàñèâ íà âóëèö³ Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî çàïëàòèâ çà òðàíñïîðòóâàííÿ
ñì³òòÿ 82180,56 òèñ. ãðí. Ïàí Áàáåíêî
ñòâåðäæóº: ÿêùî ïåðåéòè íà íîâó ñèñòåìó,
òî íà õàð÷îâîìó íåïîòðåá³ êèÿíè ùå é çìî-
æóòü çàðîáèòè, ïðîäàþ÷è éîãî ôåðìåðàì

Êèÿíè áîÿòüñÿ 
³ñòîðè÷íèõ ôàñàä³â
Á³ëüøå ÿê 60 ëþäåé ïîñêàðæèëèñÿ íà øòóêàòóðêó, ùî îïàäàº
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У Києві почастішали випад и
травм вання людей і пош о-
дження автомобілів шт ат р-
ою, що відпадає з фасадів ба-
атоповерхових б дин ів. Заста-
рілий житловий фонд столиці
потреб є ремонт . Грошей на
роботи традиційно бра є. Роз-
в'язати проблем мож ть допо-
мо ти об'єднання співвласни ів
ба ато вартирних б дин ів
(ОСББ), вважають деп тати Ки-
ївради. Кияни змож ть відч ти
себе власни ами своїх же б -
дин ів і ремонт вати їх, оли це
потрібно, а не з ідно з планом.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ó Êèºâ³ ïðÿìî íà ãî-
ëîâè ïåðåõîæèõ îáñèïàþòüñÿ áóäèíêè.
Íåùîäàâíî íà áóëüâàð³ Äàâèäîâà øìàòîê
îáëèöþâàííÿ ðîçáèâ ïðèïàðêîâàíèé àâ-
òîìîá³ëü, âíàñë³äîê ÷îãî â³í ìàéæå íå
ï³äëÿãàº ðåìîíòó. “Ðîçáèòî êàïîò, äàõ,
êðèëî çàäíº, ñêëî ïåðåäíº”,— ðîçïîâ³â
âëàñíèê Àíäð³é ²âàùåíêî. Ó ñê³ëüêè
îá³éäåòüñÿ ðåìîíò, â³í íàâ³òü íå íàìàãàº-

òüñÿ ïðèïóñòèòè. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïîä³á-
íèé âèïàäîê íà öüîìó ñàìîìó ì³ñö³ ñòàâ-
ñÿ ³ òîð³ê. Íà ùàñòÿ, òîä³ îá³éøëîñÿ áåç
øêîäè.

Çã³äíî ³ç çàêîíîì, ðåìîíòóâàòè ôàñà-
äè ñòîëè÷íèõ áóä³âåëü ïîâèíí³ ÆÅÊè.
Ïðîòå, ïîñèëàþ÷èñü íà áðàê ãðîøåé,
çâåðíåííÿ êèÿí òàì ³ãíîðóþòü.

“Íàì íàäõîäÿòü â³äïèñêè íà êøòàëò:
“öåé áóäèíîê ó ïîðÿäêó, ³ îñîáëèâèõ
ïðè÷èí äëÿ çàíåïîêîºííÿ íåìàº”,— îáó-
ðþºòüñÿ ìåøêàíêà ñòàðî¿ áàãàòîïîâåð-
õ³âêè íà âóëèö³ Ñèìèðåíêà, 1â ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ Ëþäìèëà Äðèãàéëî.
Ëèøå â áåðåçí³, çà äàíèìè ñall-öåíòðó,
íà íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ôàñàäó æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ïîñêàðæèëèñÿ ïîíàä 60 æè-
òåë³â ð³çíèõ ðàéîí³â ñòîëèö³, ùå ïðè-
áëèçíî 100 ïðîñÿòü çä³éñíèòè ðåêîí-
ñòðóêö³þ. Íàéïðîáëåìí³øèìè âèÿâèëè-
ñÿ Øåâ÷åíê³âñüêèé òà Ñîëîì’ÿíñüêèé
ðàéîíè.

Äîäçâîíèòèñÿ äî ïðîáëåìíèõ ÆÅÊ³â
íàâ³òü êîðåñïîíäåíòàì “Õðåùàòèêà”
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Êåð³âíèöòâî óâåñü
÷àñ “íà íàðàäàõ”.

Âèõîäîì ³ç ñèòóàö³¿ ìîæå ñòàòè ñòâî-
ðåííÿ ÎÑÁÁ, òîä³ íå äîâåäåòüñÿ ðîêàìè
÷åêàòè âèä³ëåííÿ êîøò³â. “Ëþäè ñòàþòü
ãîñïîäàðÿìè ñâî¿õ áóäèíê³â ³ ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿”,— ïîÿñíþº Îëåêñàíäð
Êëþñ, ÷ëåí êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
Ìåøêàíö³ ñàì³ âèçíà÷àþòü, õòî îáñëóãî-
âóâàòèìå áóäèíîê ³ çà ÿêèìè ö³íàìè. Âî-
íè òàêîæ ÷àñòêîâî âèçíà÷àþòü òàðèô íà
óòðèìàííÿ áóäèíêó ³ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é. ²íøèìè ñëîâàìè, êèÿíè çìî-
æóòü ñàìîñò³éíî ðîçâ’ÿçóâàòè âíóòð³øí³
ïðîáëåìè. Íà ñüîãîäí³ òàêèõ îá’ºäíàíü ó
ñòîëèö³ âñüîãî 8 â³äñîòê³â. Àëå é òàê³ ïî-
êàçíèêè ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ÆÊÃ Þð³é Áîíäàð ââàæàº ïðîãðå-
ñîì. “Àäæå íà âñ³ çàÿâëåí³ ðåìîíòè ïî-
òð³áíî ùîíàéìåíøå 10 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Êîëè ëþäè ¿õ äî÷åêàþòüñÿ?” — êà-
æå â³í.

Ïðîáëåìó êîøò³â íà ðåìîíòè ôàñàä³â
ïîðóøóº ³ íà÷àëüíèê ÃÓ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè ïðè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êó-
õàðåíêî: “Òîð³ê íà ðåñòàâðàö³þ îá’ºêò³â
áóëî âèä³ëåíî 3 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Ïîêè
íå çàòâåðäæåíî áþäæåòó íà öåé ð³ê, íà
ïîòî÷í³ âèòðàòè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
ëèøå äâàíàäöÿòó ÷àñòèíó çãàäàíî¿ ñóìè
ìèíóëîãî ðîêó”,— ïîÿñíþº â³í.

Ùå îäíèì òèì÷àñîâèì âèõîäîì ç ñè-
òóàö³¿ — íàéïðîñò³øèì — ïîâèííî ñòà-
òè âñòàíîâëåííÿ íàä òðîòóàðàìè ñïåö³-
àëüíèõ ìåòàëåâèõ êîíñòðóêö³é. Òàê³ îãî-
ðîæ³ óáåçïå÷óâàëè êèÿí â³ä ñí³ãó ³ áóðó-
ëüîê, ùî ïàäàëè ç äàõ³â. Àëå ÷è âèòðè-
ìàþòü ´ðàòè áåòîí, ôàõ³âö³ ñòâåðäæóâà-
òè íå áåðóòüñÿ

У дея их районах Києва вже з’явилися охайні онтейнери для роздільно о збор сміття
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Ñì³òòÿ ïîâåðòàºòüñÿ ó ðàéîíè
Ñåðåä íàéáðóäí³øèõ 
çíîâó Ñâÿòîøèíñüêèé
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Я що на Вели день иян лама-
лися столи від наїд ів, то після
свят тріщать сміттєві онтейне-
ри. Переповнені ба и стали
проблемою номер один місті
після вихідних. На це пос аржи-
лися на третин більше меш ан-
ців — понад 5 тисяч, аніж до
Пасхи. Найбільше бр д ияни
зафі с вали Святошинсь ом ,
Голосіївсь ом та Оболонсь ом
районах. З наслід ами народних
лянь цих районах бороти-

м ться в особливом режимі,
обіцяють місцеві чиновни и. А
по и що сміття лежить.

Ê³ëüêà íàéáëèæ÷èõ äí³â êîìóíàëüíèì
ñëóæáàì äîâåäåòüñÿ ðîçãð³áàòè ñì³òòÿ, ùî
íàâàëèëè êèÿíè ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó ïðàê-
òè÷íî ñêð³çü — á³ëÿ áóäèíê³â, ó ïàðêàõ,
ñêâåðàõ. Òîòàëüíîãî çàáðóäíåííÿ çàçíàëè
ïðàêòè÷íî âñ³ ðàéîíè. Ê³ëüê³ñòü ñêàðã ï³ñ-
ëÿ âèõ³äíèõ çðîñëà á³ëüøå, í³æ íà òðåòè-
íó. ßêùî 31 áåðåçíÿ áåç ðåàãóâàííÿ çàëè-
øàëèñÿ äî òðüîõ òèñÿ÷ çâåðíåíü êèÿí, òî
íà â÷îðà òàêèõ áóëî âæå 5279. Ö³ äàí³
"Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëà Ñëóæáà äîïîìî-
ãè ìåðà êèÿíàì "15-51".

Íà âèõ³äí³ ïåðåâ³çíèêè ñì³òòÿ ïðàöþ-
âàëè çà ïîëåãøåíèì ãðàô³êîì, òîæ "ùåä-
ðî¿ ñëîâ'ÿíñüêî¿ äóø³" êèÿíè ó âåëèêîäí³
äí³ âùåðòü ïåðåïîâíèëè ñì³òòºâ³ êîíòåé-
íåðè á³ëÿ áóäèíê³â. Íà öå ïîñêàðæèëèñÿ
2242 ìåøêàíö³. Ó ì³ñöÿõ ñï³ëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ êèÿíè ïîáà÷èëè 51 áàê, çàâà-
ëåíèé ñì³òòÿì, à òàêîæ 52 ïîâí³ óðíè.
Îêðåì³ ìåøêàíö³ òà â³äïî÷èâàëüíèêè íå
ñïðîìîãëèñÿ âèêèíóòè íåïîòð³á ó â³ëüí³
óðíè òà êîíòåéíåðè, òîæ óòâîðèëè ñòèõ³é-
í³ çâàëèùà. ¯õ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï'ÿòè
äí³â çíàéøëè 366 á³ëÿ áóäèíê³â òà ùå 560
ó çåëåíèõ çîíàõ.

Ñâÿòà äåùî çì³íèëè ðåéòèíã ÷èñòîòè
ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â. Íàãàäàºìî, äî Âåëè-
êîäíÿ, â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³ ñêàðã ìåø-
êàíö³â, ë³äèðóâàëè â àíòèðåéòèíãó Ñâÿòî-
øèíñüêèé, Øåâ÷åíê³âñüêèé òà Äåñíÿí-
ñüêèé. Íà â÷îðà ç ïåðøîñò³ íå âèáóâ Ñâÿ-

òîøèíñüêèé (919 çâåðíåíü ùîäî áðóäó),
âîäíî÷àñ ó òð³éêó ïîòðàïèëè Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé (846 çâåðíåíü) òà Îáîëîíñüêèé
(545). Îñê³ëüêè öå ðàéîíè ç íàéá³ëüøèìè
òåðèòîð³ÿìè çåëåíèõ íàñàäæåíü, âåëèêîþ
ê³ëüê³ñòü âîäîéì, î÷åâèäíî, ñàìå â³äïî-
÷èâàëüíèêè ñïðîâîêóâàëè òàêó ñòàòèñòè÷-
íó êàðòèíó.

Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ çàïåâíÿþòü,
ùî ïðîäîâæóþòü ïðèáèðàòè, ³ îñîáëèâèõ
ïðîáëåì íå áà÷àòü. Ùîäíÿ ïðàöþþòü
á³ëüøå ÿê 700 äâ³ðíèê³â òà äåñÿòîê îäè-
íèöü ñïåöòåõí³êè. Íèí³ í³áèòî çàâîçÿòü
´ðóíò, îáëàøòîâóþòü êëóìáè. "Ìè âæå
ìåíøå îð³ºíòóºìîñÿ íà äàí³ call-öåíòðó,
àäæå é îäíà íåâäîâîëåíà æèòòÿì ëþäèíà
ìîæå íàêðóòèòè ñîòíþ äçâ³íê³â ïðîòÿãîì
äíÿ. Ìè êåðóºìîñÿ ðåàëüíèìè ôàêòàìè.
Ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ çä³éñíèëè îá'¿çä, çîêðå-
ìà "çëà÷íèìè" ì³ñöÿìè, ³ òðåáà ñêàçàòè,
ùî òàì äîâîë³ ÷èñòî, íå ã³ðøå, í³æ ó ³í-
øèõ ðàéîíàõ",— ðîçïîâ³äàþòü ó Ñâÿòî-
øèíñüê³é ÐÄÀ. Îá'¿æäæàâ ðàéîí îñîáèñ-
òî ïåðøèé çàñòóïíèê ðàéîííîãî ãîëîâè
Ñåìåí Áîðèñåíêî ç ïðåäñòàâíèêàìè êî-
ìóíàëüíèõ ñëóæá, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ÷èñ-
òîòó â ðàéîí³. Òàê³ ïåðåâ³ðêè ÷èíîâíèêè
âèð³øèëè ïðîâîäèòè ùîòèæíÿ. Äîëó÷è-
òèñÿ çàïðîñèëè ³ æóðíàë³ñò³â, ìîâëÿâ, ùîá
ñàì³ ïîáà÷èëè âñå íà âëàñí³ î÷³, à íå ò³ëü-
êè ñëóõàëè "ñêàðæíèê³â-ñòàõàíîâö³â". Êî-
ðåñïîíäåíòè "Õðåùàòèêà" âèð³øèëè îã-
ëÿíóòè ðàéîí ñàìîñò³éíî. Õîäèòè äàëåêî
íå äîâåëîñÿ. ßê ³ äâà òèæí³ òîìó, âõîäè
äî ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ñòàíö³¿ ìåòðî
"Ñâÿòîøèí" çàâàëåí³ ñì³òòÿì. À öÿ ðîç-
â'ÿçêà — îäíà ç íàéëþäí³øèõ ó ðàéîí³.
×îìó áðóäó íå ïîì³òèëà âèñîêà ³íñïåêö³ÿ,
äëÿ æóðíàë³ñò³â ëèøèëîñÿ çàãàäêîþ. Ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ íà öþ òåìó ìè âñå ùå ñïî-
ä³âàºìîñÿ ç ãîëîâîþ ðàéîíó Âîëîäèìè-
ðîì Ìàçåïîþ, ÿêèé ÷åðåç ñâîþ ïðåñ-
ñëóæáó íà÷åáòî ïîîá³öÿâ óæå ñüîãîäí³ íà-
çâàòè äàòó ðîçìîâè.

Îãëÿäàâ ó÷îðà ñâîþ ðàéîííó òåðèòî-
ð³þ ³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³-
¿âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Íåçíàë. Â àäì³-
í³ñòðàö³¿ êàæóòü, ùî òàì òåæ ñì³òòÿ íå-
áàãàòî, ìîâëÿâ, íàïåðåäîäí³ ñâÿò âèâåç-
ëè ÷è íå íàéá³ëüøå áðóäó ïîð³âíÿíî ç
³íøèìè ðàéîíàìè. "Òàì äå ïðàöþþòü íà-
ø³ êîìóíàëüíèêè, ÷åðâîí³òè íåìàº çà ùî.
Ïðîáëåìà â ³íøîìó. Â íàñ íàéá³ëüøà
ïëîùà ïðèâàòíîãî ñåêòîðó. Çà âèõ³äí³ ö³
"õàçÿ¿" ïîâèêèäàëè íåïîòð³á íà ïðèáðà-

íó íàìè äî ñâÿò òåðèòîð³þ. Ñüîãîäí³ ìè
ïîáà÷èëè òàê³ âèïàäêè",— ðîçïîâ³â ÷è-
íîâíèê. Â³í çàïåâíèâ, ùî â ðàìêàõ âåñ-
íÿíîãî äâîì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ òóò ³
äàë³ òðèâàòèìå ïðèáèðàííÿ. Äî ðîá³ò
ïëàíóþòü çàëó÷èòè äî 30 òèñÿ÷ îñ³á. Ëè-
øàþòüñÿ ñêàðãè ³ íà öåíòðàëüí³ ðàéîíè,
çîêðåìà Øåâ÷åíê³âñüêèé. ßê ïîâ³äîìëÿâ

"Õðåùàòèê", íàïåðåäîäí³ ñâÿò áðóäíî áó-
ëî íàâ³òü ïîçàäó ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿, ùî íà âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêî-
ãî. Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çàâàëè ïðèáðàëè.
Òèì ÷àñîì çàëèøèëèñÿ ñì³òíèêè íà â³ä-
äàëåíèõ â³ä ÷èíîâíèê³â âóëèöÿõ, çîêðå-
ìà íà Áàëàêë³¿âñüê³é, á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Íèâêè"
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 19.03.09 № 132/1188 “Про заходи щодо залучення
позички (кредиту) до міського бюджету м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 319/1375 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 1054 Цивільного кодексу України, пункту 27 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60, частини першої статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 стат�
ті 3 Закону України “Про обіг векселів в Україні”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25.03.09 № 308�р “Деякі питання покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Києва”,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 19.03.09
№ 132/1188 “Про заходи щодо залучення позички (креди�
ту) до міського бюджету м. Києва” такі зміни:

Пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Доручити Головному фінансовому управлінню вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

1.1. Залучити до загального фонду міського бюджету м.
Києва позички (кредити) у загальному розмірі
1 200 000 000,0 грн з метою відшкодування різниці в тари�
фах на теплову енергію Акціонерній енергопостачальній ком�
панії “Київенерго” та вирішення інших нагальних потреб міс�

та Києва у комерційних банках терміном на два роки.
1.2. У разі необхідності оформити зобов’язання за кре�

дитами, що отримуються у банках для покриття тимчасових
касових розривів загального фонду міського бюджету м. Ки�
єва, у загальній сумі 1 200 000 000,0 грн, простими вексе�
лями із строком погашення до двох років.”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про безоплатну передачу нежитлових приміщень 
на вулиці Борисоглібській, 5 літ. В

Рішення Київської міської ради № 338/1394 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 34 Закону України “Про переда�
чу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи звернення Національного банку Укра�
їни від 09.04.09 № 22�203/559�6158, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно нежитлові приміщення кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва на вули�
ці Борисоглібській, 5 літ В площею 163,6 кв. м у державну
власність до сфери управління Національного банку Укра�
їни.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити здійснення в установленому поряд�
ку передачу майна згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Внести зміни у рішення Київради від 24.06.04
№ 322/1532 “Про затвердження переліку нежилих будинків
комунальної власності територіальної громади міста Києва,

які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кош�
ти”, а саме: пункт 28 розділу “Подільський район”

визнати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

28 в л. Борисо лібсь а,
5 літ. В

КП “Київжит-
лоспеце спл -
атація”

470,3

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “КАМАТЕК” земельних ділянок 

для реконструкції існуючих будівель і споруд, 
нового будівництва адміністративного комплексу 

з подальшою експлуатацією на Залізничному шосе, 47 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 359/1415 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 проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“КАМАТЕК” для реконструкції існуючих будівель і споруд,
нового будівництва адміністративного комплексу з подаль�
шою експлуатацією на Залізничному шосе, 47 у Печерсько�
му районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“КАМАТЕК”, за умови виконання пункту 3 цього рішення, зе�
мельні ділянки загальною площею 0,63 га, для реконструк�
ції існуючих будівель і споруд, нового будівництва адмініс�
тративного комплексу з подальшою експлуатацією на Заліз�
ничному шосе, 47 у Печерському районі м. Києва у зв’язку
з переходом права власності на нежитловий будинок (до�
говір купівлі�продажу від 10.02.2006 № 833 та акт прийман�
ня�передачі від 13.02.2006), з них:

— ділянку № 1 площею 0,58 га — в довгострокову орен�
ду на 10 років, зокрема площею 0,55 га — за рахунок час�
тини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
27.12.49 № 3057 “Про відвод земельної ділянки Республі�
канському Будівельно�монтажному тресту “Укрпромбуд”
МЖЦБ по Залізничному шосе Печерського району”, від
24.02.66 № 255/а “Про додатковий відвод земельної ділян�
ки Вантажному автопарку № 4 для відкритої стоянки авто�
машин в Печерському районі”, від 12.11.68 N 1880 “Про до�
датковий відвод земельної ділянки Київському автотранс�
портному підприємству 09674 в Печерському районі під бу�
дівництво водозбірного колектора”; площею 0,03 га — за
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користу�
вання;

— ділянку № 2 (площею 0,04 га) та ділянку № 3 (площею
0,01 га), в межах червоних ліній,— в короткострокову орен�
ду на 5 років за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “КАМАТЕК”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

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

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

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

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції і будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�

го середовища від 12.02.2008 № 19�1684 та від 13.03.2009
№ 09�2220, Київської міської санепідстанцїї від 20.02.2008
№ 1396, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 26.02.2008 № 05�
08/1551 та від 03.10.2008 № 05�09/6617, Державної служ�
би з питань національної культурної спадщини від 16.03.2009
№ 22�650/35, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 11.03.2008 № 1576, Печерської районної у місті
Києві державної адміністрації від 31.03.2008 № 090�1161/17,
дочірнього підприємства “Інститут генерального плану міс�
та Києва” від 06.03.2008 № 704, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 27.03.2009 № 05�4389.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“Заліна” земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування збірно@розбірного торговельного 
павільйону на вул. Княжий затон, 19 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 360/1416 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Заліна” для експлуатації та обслуговування збірно�розбір�
ного торговельного павільйону на вул. Княжий затон, 19 у
Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Заліна”, за умови виконання пункту 3 цього рішення, в дов�
гострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею
0,02 га для експлуатації та обслуговування збірно�розбір�
ного торговельного павільйону на вул. Княжий затон, 19 у
Дарницькому районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Заліна”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.11.2004 № 19�10824 та від 26.02.2007
№ 09�1568, в. о. головного державного санітарного лікаря
м. Києва від 29.06.2006 № 4689, Державного управління
екологічної безпеки в м. Києві від 12.10.99 № 08�8�14/4528,
Головного управління земельних ресурсів від 28.09.2005
№ 03�79/1105, Київського міського головного управління
земельних ресурсів від 16.08.2005 № 09�02�4/2157.

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

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 користування земельною ділянкою.

3.5. 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.

3.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міс�
та Києва на 2009 рік”.

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

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей
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 поновлення дочірньому підприємству “Енеїда” 
договору оренди земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування закладу громадського харчування 

на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 365/1421 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення дочірнього
підприємства “Енеїда” від 02.04.2009 № 16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 3 роки з 15.04.2009 договір оренди зе�
мельної ділянки на просп. Миколи Бажана у Дарницькому
районі м. Києва від 13.04.2006 № 63�6�00361 (із змінами,

внесеними відповідно до договору про поновлення догово�
ру оренди земельної ділянки від 29.12.2008 № 63�6�00529),
укладений між Київською міською радою та дочірнім підпри�
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ємством “Енеїда” на підставі рішення Київської міської ра�
ди від 27.10.2005 № 363/3824 “Про передачу дочірньому під�
приємству “Енеїда” земельної ділянки для будівництва та об�
слуговування закладу громадського харчування на просп.
Миколи Бажана в Дарницькому районі м. Києва”.

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визна�
ченої в договорі оренди земельної ділянки від 13.04.2006
№ 63�6�00361 (із змінами, внесеними відповідно до дого�
вору про поновлення договору оренди земельної ділянки
від 29.12.2008 № 63�6�00529), підлягає приведенню у від�
повідність до норм законодавства.

3. Дочірньому підприємству “Енеїда” у місячний термін

звернутись до Головного управління земельних ресурсів ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації з клопотанням щодо організації робіт по внесен�
ню змін до договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006
№ 63�6�00361 (із змінами, внесеними відповідно до дого�
вору про поновлення договору оренди земельної ділянки
від 29.12.2008 № 63�6�00529).

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 поновлення акціонерному товариству холдинговій
компанії “Київміськбуд” договору оренди земельної 

ділянки для будівництва житлового будинку 
на вул. Горького, 103 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 368/1424 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення акціонерно�
го товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 07.11.2007 № 4699/0/2�07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 2 роки з 24.04.2009 договір оренди зе�
мельної ділянки на вул. Горького, 103 у Голосіївському райо�
ні м. Києва від 24.06.2005 № 79�6�00322, укладений між Ки�
ївською міською радою та акціонерним товариством хол�
динговою компанією “Київміськбуд” на підставі рішення Ки�
ївської міської ради від 17.03.2005 № 150/2726 “Про пере�
дачу акціонерному товариству холдинговій компанії “Київ�
міськбуд” земельної ділянки для будівництва житлового бу�
динку з підземним паркінгом на вул. Горького, 103 у Голо�
сіївському районі м. Києва”.

2. Акціонерному товариству холдинговій компанії “Київ�

міськбуд” у місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки від 24.06.2005 № 79�6�00322.

3. 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 Мацуку 
Олександру Васильовичу у приватну власність земельної

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

на вул. Лермонтова, 109 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 371/1427 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 — у 4�му прюв.
Лермонтова, 5�му пров. Лермонтова, 6�му пров. Лермон�
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 Мацуку Олександру Васильо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова,
109 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Мацуку Олександру Васильо�
вичу, 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 на вул. Лермонтова, 109 у Дарницькому
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

4. Громадянину Мацуку Олександру Васильовичу:
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 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 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 10.07.2007 № 19�6744, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 22.08.2007
№ 071/04�4�22/4564, Київської міської санепідстанції від
17.09.2007 № 7434, Головного управління земельних ре�
сурсів від 02.07.2008 № 05�3267.

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 Щербині 
Ігорю В’ячеславовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Лермонтова, 153 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 372/1428 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 — у 4�му пров.
Лермонтова, 5�му пров. Лермонтова, 6�му пров. Лермон�
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 Щербині Ігорю В’ячеславови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 153 у
Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Щербині Ігорю В’ячеславови�
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 на вул. Лермонтова, 153 у Дарницькому
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

4. Громадянину Щербині Ігорю В’ячеславовичу:

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 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 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 10.07.2007 № 19�6746, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 22.08.2007
№ 071/04�4�22/4573, Київської міської санепідстанції від
20.09.2007 № 7569, Головного управління земельних ре�
сурсів від 18.06.2008 № 05�3241.

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 Ломейко Світлані Василівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у 6@му пров. Лермонтова, 19 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 382/1438 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 па�
раметрів будівництва садибних житлових будинків та спо�
руд на вул. Лермонтова та перспективних вулицях —4�му
пров. Лермонтова, 5�му пров Лермонтова, 6�му пров. Лер�
монтова (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та
внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а
саме: перевести територію в межах, визначених зазначе�
ним містобудівним обґрунтуванням, до садибної житлової
забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Ломейко Світлані Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 6�му пров. Лермонтова, 19 у
Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Ломейко Світлані Василівні, 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 6�му пров. Лермонтова, 19 у Дарницькому райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

4. Громадянці Ломейко Світлані Василівні:
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 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 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�813, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 08.02.2008
№ 071/04�4�22/728, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 482, Головного управління земельних ресур�
сів від 15.09.2008 № 05�3596.

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 Зіничу Сергію Анатолійовичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у 6@му пров. Лермонтова, 23 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 384/1440 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. Лермонтова та перспективних вулицях —4�му пров.
Лермонтова, 5�му пров. Лермонтова, 6�му пров. Лермон�
това (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внес�
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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 Зіничу Сергію Анатолійовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у 6�му пров. Лєрмонтова, 23
у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Зіничу Сергію Анатолійовичу,
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 6�му пров. Лєрмонтова, 23 у Дарницькому райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

4. Громадянину Зіничу Сергію Анатолійовичу:
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 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 будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 1224/1179 “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�823, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 12.02.2008
№ 071/04�4�22/1135, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 478, Головного управління земельних ресур�
сів від 05.08.2008 № 05�3483.

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 Панасенку 
Тадіславу Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд у 6@му 
пров. Лєрмонтова, 25 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 385/1441 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 па�
раметрів будівництва садибних житлових будинків і спо�
руд на вул. Лєрмонтова та перспективних вулицях — 4�му
пров. Лєрмонтова, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му пров. Лєр�
монтова (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та
внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а
саме: перевести територію в межах, визначених зазначе�
ним містобудівним обґрунтуванням, до садибної житлової
забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Панасенку Тадіславу Васильо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 6�му пров. Лєрмон�
това, 25 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Панасенку Тадіславу Васильо�
вичу, 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 6�му пров. Лєрмонтова, 25 у Дарниць�
кому районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

4. Громадянину Панасенку Тадіславу Васильовичу:
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 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 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�811, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 12.02.2008
№ 071/04�4�22/1133, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 480, Головного управління земельних ресур�
сів від 15.09.2008 № 05�3600.

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 Бурді 
Анатолію Миколайовичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у 6@му пров. Лєрмонтова, 29 у Дарницькому районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради N 387/1443 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. 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 Бурді Анатолію Миколайови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 6�му пров. Лєрмонтова,
29 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Бурді Анатолію Миколайовичу,
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 6�му пров. Лєрмонтова, 29 у Дарницькому райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

4. Громадянину Бурді Анатолію Миколайовичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни. 4.2. Виконувати умови заЬудови земельної ділянки
згідно з АПЗ Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища та одержати до�
звіл на виконання будівельних робіт в управлінні держар�
хбудконтролю.

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�817, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 12.02.2008
№ 071/04�4�22/1129, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 487, Головного управління земельних ресур�
сів від 15.09.2008 № 05�3604.

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

ÓÂÀÃÀ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Реда ція азети “Хрещати ” о олош є он рс

“Світ захоплень”

Для часті в он рсі надішліть розповідь про ваше захоплення (хобі) і фо-
то, що йо о ілюстр є (по можливості).
Це мож ть б ти розповіді про домашніх любленців, оле ціон вання, ви-

роби де оративно-при ладно о мистецтва, фото раф вання, живопис, виши-
вання, спорт, подорожі, вирощ вання вітів.
Щочетвер а в азеті вміщ ватим ть найці авіші розповіді й фото. Автор от-

римає приз — вит и до інотеатр . Матеріали до др відбиратиме он рс-
на омісія з ідно з “Положенням про он рс”.
Матеріали на он рс надсилайте на адрес реда ції: 01034, Київ-34, Во-

лодимирсь а, 51-б або на Е-mail: vypusk@kmh.kiev.ua. Обов’яз ово в а-
жіть прізвище, ім’я, адрес та онта тний телефон. Мінімальний розмір фо-
то 10x15, в еле тронном ви ляді щонайменше 1600х1200.

Матеріали, надіслані на он рс, реда ція не реценз є і не повертає.
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Òàá³ð ïðèõîäèòü 
äî ñòîëèö³
Öèãàíñüêèé òåàòð “Ðîìàíñ” ïðåçåíòóº 
íîâó ìóçè÷íó ïðîãðàìó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Офіційна статисти-
а ствердж є, що
в У раїні проживає
47,6 тисячі ромів.
Лідери їхніх ро-
мад називають
цифри в понад
400 тисяч осіб. 8
вітня сі причетні
до цієї традиції
відзначають Між-
народний день ро-
мів. Зо рема в
четвер Києві
рочистості і свят-
овий онцерт від-
б д ться в он-
цертном залі
"Більшови ". Ромів
вітатим ть пред-
ставни и Міністер-
ства льт ри і т -
ризм , місь ої
влади. Цьо о дня
ци ансь ий театр
"Романс" презен-
т є нов м зичн
про рам .

Ó ÷åòâåð â ñòîëèö³
â³äçíà÷àòèìóòü Ì³æíà-
ðîäíèé äåíü ðîì³â. Öå
ñâÿòî âèð³øèëè çàïî-
÷àòêóâàòè 8 êâ³òíÿ 1971
ðîêó â Ëîíäîí³ ï³ä ÷àñ
êîíãðåñó ðîì³â. Ìå-
òà — ïðèâåðíåííÿ óâà-
ãè äî ñàìîáóòíüî¿
êóëüòóðè íàðîäó, ïåð-
øà çãàäêà ïðî ÿêèé äà-
òóºòüñÿ 1501 ðîêîì,
êîëè ðîìñüêèé âîæàê
Âàñèëü îòðèìàâ îõî-
ðîííó ãðàìîòó â³ä ëè-
òîâñüêîãî êíÿçÿ Îëåê-
ñàíäðà Êàçèìèðîâè÷à.

Öüîãî äíÿ, ÿêèé, äî
ñëîâà, â³äçíà÷àþòü ó
ïîíàä 60 äåðæàâàõ ñâ³-
òó, òðàäèö³éíî çàïàëþ-

þòü ì³ëüéîíè ñâ³÷îê ÿê
ñèìâîë ºäíîñò³ ðîì-
ñüêîãî íàðîäó. Îêð³ì
òîãî, ïóñêàþòü íà âîäó
òèñÿ÷³ ÿñêðàâèõ â³íê³â,
ùîá âîíè íàãàäóâàëè
òèì, õòî ¿õ áà÷èòü ç áå-
ðåã³â, ïðî íåëåãêó äî-
ëþ íàðîäó, â³÷íèõ ìàí-
äð³âíèê³â áåç ³ñòîðè÷-
íî¿ áàòüê³âùèíè.

Ïîïðè òå, ùî ðîì³â ó
ñâ³ò³ íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä
12 ì³ëüéîí³â, ¿õ íå ÷ó-
þòü ïðîòÿãîì áàãàòüîõ
ñòîë³òü. ²ñòîð³ÿ öüîãî
íàðîäó, ÿê ³ éîãî êóëü-
òóðà, îêóò³ ì³ôàìè ³
ñòåðåîòèïàìè. Íàðîä-
íèé àðòèñò Óêðà¿íè,
õóäîæí³é êåð³âíèê òà
äèðåêòîð òåàòðó “Ðî-
ìàíñ” ²ãîð Êðèêóíîâ
óïåðøå çàïðîñèâ ãîñ-
òåé íà ñâÿòî â Óêðà¿íó

11 ðîê³â òîìó. “Â³äòîä³
ñâÿòî ñòàëî ³ äëÿ ðîì³â,
³ äëÿ ºäèíîãî â äåðæà-
â³ ðîìñüêîãî òåàòðó
ñâîºð³äíèì â³âòàðåì,
â³ä ÿêîãî éäå ïðàâäà
ïðî âîëåëþáíèé, òàëà-
íîâèòèé ³ ãîðäèé íà-
ðîä, ùî ïðàãíå âèçíàí-
íÿ, ðîçóì³ííÿ ³ ñâîãî
ì³ñöÿ ï³ä ñîíöåì, —
êàæå ²ãîð Êðèêóíîâ. —
Ìè ÷åêàºìî ÷èìàëî â³-
äîìèõ ãîñòåé. Ñåðåä
íèõ ïîïóëÿðí³ â³ò÷èç-
íÿí³ âèêîíàâö³ Äìèò-
ðî Êë³ìàøåíêî, Ïåòðî
×îðíèé, Âàëåíòèí
Ñàíäóëåíêî”.

ßê ðîçïîâ³ëà ó÷îðà
“Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³î-
íàëüíîñòåé ³ ðåë³ã³é
Îëüãà Âëàñåíêî, ñòî-
ëè÷íà âëàäà ñï³âïðà-
öþº ç ðîìñüêîþ ãðîìà-
äîþ çàäëÿ íàö³îíàëü-
íîãî â³äðîäæåííÿ, çà-
äîâîëåííÿ êîíñòèòó-
ö³éíèõ ïðàâ íàö³îíàëü-
íèõ ãðîìàä.

“Â³äçíà÷åííÿ Ì³æ-
íàðîäíîãî äíÿ ðîì³â
ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ
äëÿ ï³äâèùåííÿ ñàìî-

ñâ³äîìîñò³ âåëèêîãî
âîëåëþáíîãî, òàëàíî-
âèòîãî òà ãîðäîãî íà-
ðîäó, éîãî ïîçèòèâíî-
ãî ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òî-
âîþ ñï³ëüíîòîþ”, —
ââàæàº ïàí³ Âëàñåíêî.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, çàñëóãî-
âóº íà ïîâàãó é áàãàòî-
ãðàííà êóëüòóðíî-ìèñ-
òåöüêà ä³ÿëüí³ñòü Öè-
ãàíñüêîãî ìóçè÷íî-
äðàìàòè÷íîãî òåàòðó
“Ðîìàíñ”. Öåé êîëåê-
òèâ áàãàòî ðîê³â ã³äíî
âèêîíóº âèñîêó ì³ñ³þ
êóëüòóðíîãî ïðîñâ³ò-
íèöòâà ðîìñüêîãî åò-
íîñó, çáåðåæåííÿ éîãî
ñàìîáóòí³õ òðàäèö³é òà
çâè÷à¿â, äáàéëèâîãî
ïðîôåñ³éíîãî âèõîâàí-
íÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³.

8 êâ³òíÿ ó êîíöåðòíî-
ìó çàë³ “Á³ëüøîâèê” î
19.00 â³äáóäåòüñÿ ñâÿò-
êîâèé âå÷³ð, ïðèñâÿ÷å-
íèé Ì³æíàðîäíîìó
äíþ ðîì³â. Öèãàíñüêèé
òåàòð “Ðîìàíñ” òðàäè-
ö³éíî ïðåçåíòóº íîâó
ìóçè÷íó ïðîãðàìó ñâî-
ºìó â³ðíîìó ãëÿäà÷åâ³, ç
ÿêèì ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³
äóøà, ñåðöå ³ òâîð÷èé
øëÿõ êîëåêòèâó

За офіційними даними статисти и, в У раїні про-
живає 47,6 тисячі ромів, а лідери їхніх ромад нази-
вають цифр в понад 400 тисяч. У Києві офіційно
меш ає 245 ромів. Лише 2 відсот и цьо о населен-
ня мають базов або повн вищ освіт , 6 відсот-
ів — повн середню або професійно-технічн ,
10 відсот ів — базов .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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ЗАТ МЖК «Оболонь»
повідомляє, що по в л. Тираспольсь ій, 43 в Подільсь ом
районі м. Києва план ється б дівництво молодіжно о
житлово о омпле с з повною інфрастр т рою.

Схема омпле с б де вміщена паспорті б дин .

Прое том передбачається повний бла о стрій території:

- облашт вання дитячих майданчи ів та майданчи ів
відпочин , трот арних доріжо , омпле сне озеленення
території.

На розроблення дано о прое т є рішення Київради від
18.11.2004 р. № 817/2227.

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв повідомляє про
підс м и приватизації шляхом ви п об’є тів
ом нальної власності р пи А:

- нежилі приміщення за альною площею 101,00 в.м, за
адресою: м. Київ, в л. Воровсь о о, 37/14, літ. А.
Приватизовані юридичною особою за 719 109,60 рн, в том
числі ПДВ 119 851,60 рн;

- нежилі приміщення за альною площею 180,64 в. м, за
адресою: м. Київ, в л. Воровсь о о, 37/14, літ. А. При-
ватизовані юридичною особою за 1423948,80 рн, в том числі
ПДВ 237324,80 рн.

КС “ОЩАДНА КАСА”
( од ЄДРПОУ 35332686)

повідомляє своїх членів про проведення за альних зборів, я і відб д ться 8 травня
2010 р. о 13.00 за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 25-А.

Реєстрація з 12.00 до 13.00.

Порядо денний:
1. Внесення змін і доповнень до Стат т редитної спіл и.
2. Затвердження річних рез льтатів діяльності редитної спіл и, звітів спостережної ради,

правління та редитно о омітет і виснов ів ревізійної омісії.
3. Обрання та від ли ання членів спостережної ради та ревізійної омісії.
4. Прийняття рішення про збільшення пайово о апітал редитної спіл и.
5. Прийняття рішення про порядо розподіл доход .
6. Інші питання.

О олошення
Апеляційний с д м. Києва повідомляєЩи іна Сер ія Михайловича про те, що роз ляд

справи за апеляційною с ар ою Щи іна Сер ія Ми олайовича на заочне рішення

Оболонсь о о районно о с д м. Києва від 7 жовтня 2009 ро цивільній справі за

позовом ВАТ «Державний ощадний бан У раїни» в особі філії Печерсь е відділення№3715

до Щи іна Сер ія Ми олайовича про стя нення відсот ів за орист вання бан івсь им

редитом, пені, інфляційних нарах вань від ладено на 20 вітня 2010 р. об 11.20 та

відб деться в приміщенні Апеляційно о с д м. Києва (Солом’янсь а площа, 2-А).

С ддя Апеляційно о с д м. Києва За ропивний О. В.

Орджоні ідзевсь ий районний с д м. Запоріжжя (69035,
м. Запоріжжя, в л. Перемо и, 55) ви ли ає с дове засідання, я е
відб деться 5 травня 2010 ро о 14.00 приміщенні с д , в я ості
заці авленої особи Протопопова Романа Анатолійовича справі за
заявою Дрозден о Г. В. про видач ви онавчо о листа на ви онання
рішення третейсь о о с д . У разі неяв и справа б де роз лян та за
вашої відс тності.

Печат Спеціально о он-
стр торсь о-техноло ічно о
бюро (СКТБ) Інстит т ео-
фізи и ім. С. І. С бботіна НАН
У раїни (ідентифі аційний од
№ 03534788) вважати недійс-
ною.

Втрачене посвідчення Ве-

терана війсь ової сл жби

серія АА №134974, видане

на ім’я Фош іна Оле сандра

Оле сандровича, вважати

недійсним.

Свід ів ДТП, я е сталося 01.04.2010 о 8.10 в місті Києві на пе-

рехресті в лиць Чорновола та М. Рибал а, прош від н тись.

Звертатись за телефоном (067) 752-47-92.

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.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

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

Інформація про передач нер хомо о майна в оренд на он рсній основі
Дата проведення он рс 20 вітня 2010 р.

Інстит т фізи и НАНУ

Тел. 525-52-79, фа с 525-15-89 Інстит т фізи и НАНУ

Повна
хара теристи а приміщення

Адреса
приміщення

Площа
примі-
щення

Необхідність
ремонт ,
примірний
обся

апітальних
в ладень

Можлива
мета

ви ористан-
ня

приміщень
орендарем

Вартість
1 в. м,

визначена
оцін ою від
31.01.10 р.

Мінімаль-
на став а
оренд.
плати за
1 в. м

Термін
дії до .
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

Інстит т фізи и НАНУ
Корп с 7, ім. 701, 702,
703, 704

м. Київ, пр. На и,
46, тел. 525-12-20,
тел. 525-52-79

141 ні офіс 5253,73 65,67 1 рі

Корп с 3, поверх 1,
ім. № б/н

м. Київ, пр. На и,
46,тел. 525-12-20,
тел. 525-52-79

120 та інше
ви ористання
нер х. майна

4105,08 52,31 1 рі
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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 579
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ªôðîñèí³ÿ Ãóðåºâà
â³éí³ íå çäàëàñÿ

Уже незабаром ми відзначатимемо чер ов річницю Перемо и. 9 Травня — одна з
оловних дат в історичній пам’яті народ . Страшн цін заплатила за цей день наша
раїна. Немає жодної родини, в я ій би війна не забрала бать а, сина, брата, чолові-
а. Том саме до цьо о свята “Хрещати ” вирішив при рочити ци л статей. Протя ом
місяця ми розповідатимемо иянам про людей, я і пройшли во ненними доро ами вій-
ни та здоб ли всім нам це світле свято Перемо и.

Íà ïàì’ÿòü âîíà çðîáèëà êàðòèíó 
“Ðîäèíà-ìàòü çîâåò!”
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Нині иянці Єфросинії Г -
реєвій за 80. Усе дитин-
ство жін и мин ло на вій-
ні. В ті часи вона з сім'єю
жила на лінії фронт . Бої
забрали бать а та сестр .
Сама ж підліт ом зм ше-
на б ла тяж о працювати.
Часи Вели ої Вітчизняної
ветеран з ад є з болем,
оли дивиться на власно-
р ч зроблен артин "Ро-
дина-мать зовет!".

Ñïðàâæíþ â³éíó ªôðîñèí³ÿ
Ãóðåºâà ïîáà÷èëà ï³äë³òêîì. Îêó-
ïàíòè çàéøëè â ñåëî íà Ðîñòîâ-
ùèí³, êîëè ä³â÷èíö³ áóëî 11. “Öå
áóëî æàõëèâî, í³ìö³ áèëè òà ́ âàë-
òóâàëè æ³íîê ³ ä³â÷àò, çàáèðàëè
âñå ç õàð÷³â, ÷îãî ¿ì õîò³ëîñÿ”,—
ïðèãàäóº æ³íêà.

Ñ³ì’ÿ ìåøêàëà íà ë³í³¿ ôðîíòó.
ªôðîñèí³þ çàáðàëè çáèðàòè âðî-
æàé. “Íàñ çìóøóâàëè íîñèòè
âàæê³ ìåòàëåâ³ ÿùèêè ç çåðíîì.
ß äîâãî íå âèòðèìàëà — íàä³ðâà-
ëàñÿ. Ëèøå òîä³ ìåíå â³äïðàâèëè
ïðàöþâàòè íà åëåâàòîð³ â³äïðàâ-
ëåííÿ õë³áà”,— ðîçïîâ³äàº ïàí³
Ãóðåºâà.

Ïàì’ÿòàº âîíà ³ òðüîõ ðàäÿí-
ñüêèõ ñîëäàò³â, ÿêèì ó êîïèöþ
ñ³íà ìàòè íîñèëà ìîëîêî ùîðàí-
êó. Â³éíà çàáðàëà â æ³íêè íàéäî-
ðîæ÷èõ ëþäåé — áàòüêà òà øåñ-
òèì³ñÿ÷íó ñåñòðè÷êó.

Îäíàê ñàìà ïàí³ Ãóðåºâà íå
çëàìàëàñÿ. Íàâïàêè — çàãàðòóâà-
ëàñÿ íà âñå æèòòÿ. Ó 1972 ðîö³ ç
÷îëîâ³êîì âîíè ïåðå¿õàëè ç Ðîñ-
òîâñüêî¿ îáëàñò³ äî Êèºâà — ïå-

ðåâåëè ïî ðîáîò³. Äî ïåíñ³¿ ïðà-
öþâàëà ³íæåíåðîì, à òîä³ çàõî-
ïèëàñÿ ðóêîòâîðíèìè ðå÷àìè.

Óæå 25 ðîê³â êèÿíêà ðîáèòü
êàðòèíè ³ç ñîëîìè. “Âîíè ìîæóòü
çáåð³ãàòèñÿ äî 100 ðîê³â ³ íå âòðà-
÷àþòü ñâîº¿ êðàñè”,— çàïåâíÿº
ìàéñòðèíÿ. Íà âèãîòîâëåííÿ ðî-
áîòè ïîòð³áíî äî ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â.
Ïðîöåñ äîâîë³ òðóäîì³ñòêèé.
Æ³íêà óæå ìàº 27 òâîð³â, òà ñå-

ðåä íèõ º îäèí îáðàç, ÿêèé ïðî-
íåñëà ÷åðåç óñå ñâîº æèòòÿ. Öå
êàðòèíà, çìàëüîâàíà ç ïëàêàòà
“Ðîäèíà-ìàòü çîâåò!” “Â³éíà ïðè-
íåñëà ìåí³ ñò³ëüêè á³äè, òà îäíàê
ÿ ö³ºþ êàðòèíîþ äîðîæó”,— êà-
æå ïàí³ Ãóðåºâà.

Áîëÿ÷å ïðèãàäóâàòè ïåð³îä â³é-
íè, äîäàº âåòåðàí, àëå “...õî÷à á
ùî òàì áóëî, à æèòòÿ ïðîäîâæó-
ºòüñÿ”, óïåâíåíà âîíà

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 7 êâ³òíÿ
ОВНИ, підтя ніть хвости на роботі, наведіть лад план ванні майб т-

ньо о. Там, де стандартні підходи сходять нанівець, вдайтеся до ори і-
нальних рішень ( мітливість вас блис ча!), що несподівано принесе
арні плоди. Вечір проб дить б нтарсь ий д х, одна облиште е спери-
мент вати, слід йте ч жим в азів ам, ламати — не б д вати...
ТЕЛЬЦІ, ви — невід’ємна літина зла оджено о оле тив , маєте пра-

цювати в нісон з цим велетенсь им ор анізмом, реа ючи на всі йо о
імп льси. Досл хайтеся д м и інших людей, тоді все с ладеться я най-
раще. І не заб вайте про свій золотий озир — врод та чарівність! “Би-
ти” ним треба вчасно і там, де треба.
БЛИЗНЯТА, зміна планів на шлях ділової співпраці не повинна вас

див вати. Вечір принесе чимало ці авих сюрпризів, за р жляє вас тан-
захопливих ініціатив, перспе тивних пропозицій. А втім, не впадайте

в ілюзії, бо в онитві за новизною ризи єте промахн тися та о олити
свої фінансові тили.
РАКИ, нала одьте ділові стос н и, с лейте розбиті орщи и до обід ,

поставивши вимо и оточення на чільне місце. Вечір видасться неперед-
бач ваним. Ви стаєте на см фінансово о ризи , том б дьте важ-
ними виборі товар , взаєморозрах н ах. Поради др зів ліпше проіґ-
нор вати, бо вони нині спричинять до збит ів.
ЛЕВИ, аби не перевтомитися, збере ти фізичн форм , тя ніть тр -

дово о воза обачливо — перевантаження протипо азані, ос іль и здо-
ров’я потреб є терміново о “ремонт ”. Вечір мине виб хонебезпечній
атмосфері, проб дивши а ресивно о біси а, що може спрово вати вій-
н з оточенням та відповідними не ативними наслід ами.
ДІВИ, дос оналюйтеся я ерівни та адміністратор, менше емоцій —

більше діла. По-хазяйсь и і творчо підходьте до ор анізації оле тивних
заходів. Я що опинилися на розважальній т совці, до нових знайомств
поставтеся серйозно. Вечір присвятіть здоров’ю.
ТЕРЕЗИ, праця спо ійній, затишній атмосфері (я дома, та і в ро-

бочом абінеті) б де найпліднішою. Зате напри інці дня штиль змінить-
ся б рею. Ви вос реснете новими інтересами і запалаєте ент зіазмом
до розва , том постарайтеся все правильно ор аніз вати, бо під впли-
вом непро нозованих імп льсів можете “ши он ти” та , що в ишенях
засвистить вітер!
СКОРПІОНИ, оперативно пере лючайтеся з однієї точ и зор на ін-

ш , нама айтеся поб ти в ч жій ш рі, тоді ни нете онфлі тних сит -
ацій. Хваліть тих, хто вам вірно сл жить, допома айте їм. Нині ви тон о
відч ваєте д х посадової ієрархії, що піде на ористь ар’єрі.
СТРІЛЬЦІ, вітер змін надме ваші фінансові вітрила в дещо іншом на-

прям , том реор аніз йтеся і слід йте зміненим рсом. Вечір а цен-
т є тем спіл вання, відновлення давніх др жніх зв’яз ів, де вини не на-
еле тризована атмосфера через розбіжності в по лядах та життєвих по-
зиціях. Вам потрібно виявити себе мітливим, справедливим арбітром.
КОЗОРОГИ, ви на білом оні, я ий, на жаль, може спіт н тися об во-

роже протистояння, йдіть на омпроміс. Не варто зводити рах н и з
ривдни ами на тлі фінансових інтересів. У бор ні ом не давайте і не
сваріться за роші.
ВОДОЛІЇ, робіть добро людям і на словах, і на ділі, бла одійність чер-

воною нит ою має проходити через ваше б ття. Увечері може в сити
я ийсь ґедзь, спрово вавши до за олотних дій, одна добрі справи за-
страх ють вас від ар оломних р йнацій.
РИБИ, ва а людей при та до вашої персони. Ви — ма ніт, що при-

тя є протилежн стать, лідер, мир, взірець, тож насолодж йтеся по-
п лярністю та заряджайтеся життєдайною енер ією. Ввечері поб дьте
на самоті, для психоло ічної рела сації.

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 ìàëîõìàðíî. Ó ï³âäåííèõ ðàéîíàõ ìîæëèâèé íåâåëè-

êèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+8…+12°Ñ, âíî÷³ +5…+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ +10...+13°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +7…+10°Ñ, âíî÷³ +4…+6°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +10…+12°Ñ, âíî÷³ +7…+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-
ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+12°Ñ, âíî÷³ +7…+8°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Âñåñâ³òí³é äåíü çäîðîâ'ÿ – â³äçíà÷àºòüñÿ ùîðîêó â äåíü ñòâîðåííÿ

Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ó 1948 ðîö³. 
Äåíü áîãèí³ Êàðíè (Ïëàêàëüíèö³) – ñâÿòî áîãèí³ ïå÷àë³ ³ ñêîðáîòè

ó ñòàðîäàâí³õ ñëîâ’ÿí. Ñüîãîäí³ — äðóãå çâåðíåííÿ äî ïðåäê³â, ó äåíü
áîãèí³ ïîõîðîíó, ïëà÷ó, ãîðÿ ³ ñë³ç. Â³ä ³ìåí³ Áîãèí³ ç’ÿâèëèñÿ ñëîâà,
ùî çáåðåãëèñÿ äî íàøèõ äí³â: ³íêàðíàö³ÿ, ðå³íêàðíàö³ÿ. Âîíà äàðóº
ïðàâî êîæí³é ëþäèí³ ïîçáóòèñÿ ñêîºíèõ ó ñâîºìó æèòò³ ïîìèëîê, íå-
ïîðÿäíèõ â÷èíê³â ³ âèêîíàòè ñâîº ïðèçíà÷åííÿ, óãîòîâàíå Âèùèì
Áîãîì Ðîäîì. 

Áëàãîâ³ùåííÿ — âåëèêå ïðàâîñëàâíå ñâÿòî, ñâÿòêóºòüñÿ çàâæäè ð³â-
íî çà 9 ì³ñÿö³â äî Ð³çäâà. Ââàæàëîñÿ, ùî öüîãî äíÿ íàâ³òü “ïòàõ ãí³ç-
äà íå â'º, à ä³âêà êîñè íå ïëåòå”, òîáòî ïðàöþâàòè çàáîðîíÿëîñÿ. Îñ-
âÿ÷óâàëè íàñ³ííÿ. Ó ñâÿòî Áëàãîâ³ùåííÿ â³äïóñêàëè íà ñâîáîäó ïòàõ³â.
Áëàãîâ³ùåííÿ áåç ëàñò³âîê — õîëîäíà âåñíà. Íà Áëàãîâ³ùåííÿ íà äà-
õàõ ñí³ã — òî éîìó ëåæàòè äî ªãîðà (6.05). 

²ìåíèííèêè: 
Ñàâà, Òèõîí, Ìàð³ÿ, Â'ÿ÷åñëàâ, Äîíàòà, Ðóôiíà 
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6 5 2
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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.

2 5 4 6 3 7 9 8 1

1 6 8 2 9 4 7 5 3

9 7 3 1 5 8 6 2 4

3 4 1 9 7 5 8 6 2

6 8 5 3 4 2 1 9 7

7 2 9 8 1 6 4 3 5

4 9 2 7 8 3 5 1 6

5 1 6 4 2 9 3 7 8

8 3 7 5 6 1 2 4 9

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 2 êâ³òíÿ

Не занепасти д хом після жахів війни ветеранові Єфросинії Г реєвій
допомо ла творчість
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