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ЧЕРНЫЙ СНАЙПЕР
Военный дете тив,
основанный на реальных фа тах

Ãîð³òè çàáîðîíåíî!
Ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáèëà êîìïëåêñ çàõîä³â, àáè â ïðèì³ñüêèõ ë³ñàõ 
çàïîá³ãòè ïîæåæàì

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Найближчих два тижні Київ потерпатиме від
спе и. По ода має шанси побити темпера-
т рний ма сим м 39 рад сів, я ий б ло
зафі совано в 1946 році. Протя ом цих
днів, я ствердж ють синопти и, в столиці
дощів не б де, а можливі незначні опади
не змож ть зволожити вис шеної спе ою
землі. Гідрометцентр же попередив сі
сл жби міста про найвищий, п’ятий, лас
пожежної небезпе и. Я план ють захисти-
ти иян і столицю від во ню, з’ясов вав
“Хрещати ”.

Îçèðàþ÷èñü íà ñòðàøíó ñèòóàö³þ â Ðîñ³¿, äå â³ä âîã-
íþ çàãèíóëî ïîíàä ï³âñîòí³ ëþäåé, à çáèòê³â åêîíîì³ö³
çàâäàíî íà ì³ëüéîíè ðóáë³â, âèíèêàº ëîã³÷íå çàïèòàí-
íÿ: ÿê ìîæíà óíèêíóòè òàêîãî â ñòîëèö³? Ñàìå ïðî çà-
ïîá³æí³ àíòèïîæåæí³ çàõîäè éøëîñÿ íà çàñ³äàíí³ Êîì³-
ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ÊÌÄÀ. ßê íàãîëîñèâ âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, íàéáëèæ÷èõ

äâà òèæí³ ñèòóàö³ÿ áóäå âêðàé íàïðóæåíîþ, ³ ì³ñüêà âëà-
äà ðîáèòèìå âñå, ùî çàëåæàòèìå â³ä íå¿, àáè âòðèìóâà-
òè ¿¿ ï³ä êîíòðîëåì.

Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî ïðè÷èíîþ 90 % óñ³õ ïîæåæ
º “ëþäñüêèé ôàêòîð”. Òîæ íàðàç³ çàáîðîíåíî â’¿çä ïðè-
âàòíîãî òðàíñïîðòó äî ïàðê³â ³ ë³ñîïàðêîâèõ çîí, à òà-
êîæ íå ðåêîìåíäîâàíî âëàøòîâóâàòè ï³êí³êè. Çà ð³øåí-
íÿì ÐÍÁÎ, â Óêðà¿í³ òèì÷àñîâî çàáîðîíåíî çàïóñêàòè
ôåºðâåðêè. Ïðî öå êèÿí ïîïåðåäæàòèìóòü íå ëèøå ÷å-
ðåç ÇÌ², à é â³äïîâ³äí³ ðåêëàìí³ ðîëèêè êðóòèòèìóòü ó
ìåòðîïîë³òåí³. Êîíòðîëþâàòèìóòü âèêîíàííÿ öèõ ðåêî-
ìåíäàö³é ïðàö³âíèêè ÄÀ² òà ä³ëüíè÷í³ ì³ë³ö³îíåðè. ßê-
ùî æ âèíèêíå òàêà ñèòóàö³ÿ, òî ãàñèòèìóòü ïîæåæ³ íå
ëèøå ñïåö³àëüí³ çàãîíè “Êè¿âçåëåíáóäó” òà ï³äðîçä³ëè
ÌÍÑ ó Êèºâ³, à é çàëó÷àòèìóòü ôàõ³âö³â Ì³íîáîðîíè òà
³íø³ óïðàâë³ííÿ, â³äîìñòâà, ÿê³ çìîæóòü äîïîìîãòè òåõ-
í³êîþ.

Îñîáëèâà íåáåçïåêà “íàâèñëà” íàä õâîéíèìè ë³ñîïàð-
êàìè òà ë³ñíèöòâàìè ñòîëèö³. Âçèìêó âîíè ñèëüíî ïî-
ñòðàæäàëè â³ä áóðåâ³þ, à ïîëàìàí³ ñóõ³ ñîñíè — ëåãêà
çäîáè÷ äëÿ ÷åðâîíîãî ï³âíÿ. Íàéá³ëüøå “óðàæåí³” áóëè
ë³ñîïàðêîâ³ ãîñïîäàðñòâà Äàðíèö³ òà Êîí÷³-Çàñïè. Çà ñëî-
âàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ì³ñòà Â³òàë³ÿ Ïøåíè÷íîãî, ïîòð³áíî òåð-
ì³íîâî çíàéòè êîøòè (à öå ïðèáëèçíî ï’ÿòü ì³ëüéîí³â) ³
çàâåðøèòè ðîç÷èùåííÿ õâîéíèõ ë³ñ³â â³ä çàõàðàùåíü. Íè-

í³ òàêó ðîáîòó âèêîíàíî ëèøå íà 12 % “óðàæåíî¿” òåðè-
òîð³¿. Ó åêñòðåíîìó ïîðÿäêó òàì, äå º ïîòðåáà, ðîçîðþ-
âàòèìóòü òàê çâàí³ ì³íåðàë³çîâàí³ ñìóãè, àáè íå äîïóñòè-
òè ïîøèðåííÿ çàãîðÿíü òðàâè, âñòàíîâëÿòü äîäàòêîâî
øëàãáàóìè òà ïåðåêðèþòü çà¿çäè äî ë³ñó, äå äîñ³ öå ùå
íå çðîáëåíî. Òàêîæ óêëàäåíî äîãîâ³ð ³ç àâ³àô³ðìîþ, ïðà-
ö³âíèêè ÿêî¿ ùîäíÿ îáë³òàþòü ãåë³êîïòåðîì óñ³ ë³ñîïàð-
êè òà ë³ñíèöòâà ì³ñòà, — öå íàéåôåêòèâí³øèé ñïîñ³á âè-
ÿâëåííÿ çàéìàíü.

Ï³ä ÷àñ ïîæåæ ó ïðèì³ñüêèõ ë³ñîïàðêàõ (ñòàíîì íà
øîñòå ñåðïíÿ áóëî çàô³êñîâàíî ïîíàä 280 çàéìàíü, íà
òåðèòîð³¿ ïîíàä 32 ãåêòàðè) â îñíîâíîìó ãîð³ëà òðàâà. Íà
äóìêó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàí-
íÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà é åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü “Êè¿âçåëåíáóäó” ßðîñëàâà Ìàêàð÷óêà, ³ç òàêèìè
ïîæåæàìè ìîãëè á ñàìîñò³éíî âïîðàòèñÿ ë³ñíèêè, òðå-
áà ëèøå çàêóïèòè ñïåö³àëüí³, òàê çâàí³ ðàíöåâ³ âîãíåãàñ-
íèêè. Âîíè º íåçàì³ííèìè â õàùàõ, êóäè òåõí³êà âëàñ-
íå ³ íå çà¿äå.

Îêðåìà óâàãà — äî óçá³÷ äîð³ã. Çàíåäáàí³, íåñêîøåí³,
âèñóøåí³ ñïåêîþ òðàâè âçäîâæ ì³ñüêèõ àâòîøëÿõ³â ìî-
æóòü ñïàëàõíóòè â³ä áóäü-ÿêîãî íåäîïàëêà. “Êè¿âàâòî-
äîð” ìîá³ë³çóº ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, àáè ò³ ñêîñèëè ñóõîñòî¿
é óòèë³çóâàëè öå “ñ³íî”. Êð³ì òîãî, äâ³÷³ íà äåíü óñ³ ãî-
ëîâí³ âóëèö³ ïîëèâàþòü. Íèí³ ì³ñüêà âëàäà øóêàº êîø-
òè, àáè ðîáèòè öå ÷àñò³øå
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Лісові зони в спе — ле а здобич червоно о півня
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Îãîðîæ³ íà ìàã³ñòðàëÿõ
ðåêîíñòðóþþòü

Íà ìàã³ñòðàëüíèõ äîðîãàõ ñòîëèö³ â³äðå-
ìîíòóþòü áàð’ºðí³ îãîðîæ³. Â³äïîâ³äíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Íà âèêî-
íàííÿ öèõ ðîá³ò ñïðÿìóþòü ïðèáëèçíî 61,5
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, çà-
ãàëîì çàïëàíîâàíî â³äðåìîíòóâàòè 50,98 ê³-
ëîìåòðà ìåòàëåâèõ áàð’ºðíèõ îãîðîäæåíü
ïåðøî¿ ãðóïè. Çîêðåìà îãîðîæ³ îíîâëÿòü íà
ïðîñïåêòàõ Áàæàíà ³ Ïåðåìîãè, Õàðê³âñüêî-
ìó òà Íàáåðåæíîìó øîñå, Âåëèê³é ê³ëüöåâ³é
äîðîç³, òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçêàõ á³ëÿ ñòàí-
ö³é ìåòðî “Ïîçíÿêè”, “Îñîêîðêè”, “Õàðê³â-
ñüêà” ³ íà ³íøèõ ìàã³ñòðàëÿõ

Ñòîëèöÿ çáåðå ôóòáîë³ñò³â 
ç ð³çíèõ êðà¿í

Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè ïðîâåäå â Êè-
ºâ³ VIII Ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ïàì’ÿò³ Âàëå-
ð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåð-
øèé â³öå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ Îëåêñàíäð
Áàíäóðêî. Ó ìàò÷àõ òóðí³ðó, ùî â³äáóäóòüñÿ
ñüîãîäí³ òà çàâòðà, â³çüìóòü ó÷àñòü ÷îòèðè
íàö³îíàëüí³ þíàöüê³ çá³ðí³ êîìàíäè Óêðà¿íè,
²ðàíó, Òóðå÷÷èíè òà Ðîñ³¿ (âñ³ì ãðàâöÿì äî
äâàäöÿòè ðîê³â)

Ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ 
îòðèìàëè ðîáîòó

Ó ðàìêàõ áåçñòðîêîâî¿ àêö³¿ “Äîïîìîæè
îêðåì³é ñ³ì’¿” Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà çàé-
íÿòîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàé-
íÿòîñò³ ÊÌÄÀ çàáåçïå÷èëà ì³ñöåì ðîáîòè
òðüîõ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êèÿí. Çîêðå-
ìà îäèíîêó ìàò³ð Ìèðîñëàâó Ëåêàðåâó ïðà-
öåâëàøòîâàíî ïðîäàâöåì äî ÂÀÒ “Äí³ïðÿí-
êà”, ³íâàë³äà ²² ãðóïè Íàä³þ Êðàìàðåíêî —
äèñïåò÷åðîì äî ÌÏÏ “Ñàòóðí — 2” íà äî-
òàö³éíå ðîáî÷å ì³ñöå, à Îëåêñàíäð Ñ³ìàíîâ-
ñüêèé, ³íâàë³ä ²²² ãðóïè, íàðàç³ ïðàöþº ãî-
ëîâíèì ôàõ³âöåì ó ÌÏÏ “Ñàòóðí — 2” òà-
êîæ íà äîòàö³éíîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³

Äëÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí
âèä³ëÿòü ãðîø³

Ó ðàìêàõ êîðèãóâàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó íà
íèí³øí³é ð³ê ñòîëè÷íà âëàäà ìàº íàì³ð ïåðåä-
áà÷èòè äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà âèëîâ áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí, äîãëÿä çà íèìè òà ïîäàëüøå
óòðèìàííÿ. Ïðî öå çàÿâèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿç-
ê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. “Êè¿â-
ñüêà âëàäà ïðàãíå çàïðîâàäèòè ºâðîïåéñüê³
ñòàíäàðòè ùîäî ãóìàííîãî ïîâîäæåííÿ ç òâà-
ðèíàìè ³ í³êîëè íå ââàæàëà öå ìàëîçíà÷óùîþ
ñïðàâîþ”,— íàãîëîñèâ â³í. Çà éîãî ñëîâàìè,
âèëîâ òâàðèí ïðîâîäèòüñÿ ëèøå íà 10 â³äñîò-
ê³â â³ä ïîâíî¿ ïîòðåáè òà íàÿâíî¿ ê³ëüêîñò³
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí íà âóëèöÿõ ñòîëèö³. Äëÿ
âðåãóëþâàííÿ ïðîáëåìè áðîäÿ÷èõ òâàðèí áó-
ëî îïðàöüîâàíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ì³æíàðîä-
íèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà äîêóìåíò³â êðà¿í-
÷ëåí³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Íà ¿õ îñíîâ³
ðîçðîáëåíî ºäèíó ì³ñüêó êîìïëåêñíó ïðîãðà-
ìó ç ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç äî-
ìàøí³ìè é ³íøèìè òâàðèíàìè. Äî ¿¿ ðåàë³çà-
ö³¿ äîëó÷àòèìóòü òàêîæ ãðîìàäñüê³ñòü. “Ì³ñü-
êà âëàäà, áåðó÷è äî óâàãè ïîáàæàííÿ çàõèñ-
íèê³â òâàðèí, ìàº íàì³ð ñï³âïðàöþâàòè ç âëàñ-
íèêàìè ñóïåðìàðêåò³â, ÿê³ çãîäí³ â³ääàâàòè
ïðîäóêòè, â ÿêèõ ìèíóâ òåðì³í ïðèäàòíîñò³,
äëÿ ïðèòóëê³â äëÿ òâàðèí àáî æ îðãàí³çîâóâà-
òè ïóíêòè äëÿ ï³äãîäîâóâàííÿ áåçïðèòóëüíèõ
ñîáàê ³ êîò³â. Ìè ìàºìî íàì³ð çàëó÷èòè äî ðî-
áîòè ç áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè ìîëîäü,
ÿêà çàâæäè ìàº íåñòàíäàðòí³ ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü”,— çàçíà-
÷èâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Äí³ïðîâ÷àíàì ðîçêàæóòü 
ïðî ÎÑÁÁ

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ïðîâîäèòü ñåì³íàðè ç ïèòàíü ñòâîðåííÿ
îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â (ÎÑÁÁ). Çóñòð³÷³ ïðîõîäÿòü ùîïî-
íåä³ëêà â ïðèì³ùåíí³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
çà àäðåñîþ áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, 3-é ïîâåðõ,
ê³ìí. 317 î 15.00

Êèÿíè íå ïëàòèòèìóòü
çà âèãð³áí³ ÿìè

СС ТТ ОО СС УУ ЄЄ ТТ ЬЬ СС ЯЯ   ВВ СС ІІ ХХ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Квартплата має с ладові, про
я і меш анці ні оли навіть і не
ч ли. Напри лад, чищення дво-
рових т алетів чи обсл ов ван-
ня системи димовідведення. Те-
пер, оли тарифи зростають,
иянам вирішили пояснити, за
що вони платять і с іль и це
ошт є. Самі ж меш анці мають
офіційно підтвердити з од на
списо витрачання їхніх рошей.
Громадсь і сл хання щодо тари-
фів на прибирання б дин ів і
дворів проведено в сіх б дин-
ах ом нальної власності. У де-
я их випад ах сл хання відб -
д ться повторно. Про "хитрощі"
ЖЕКів ияни мож ть інформ ва-
ти відповідні інстанції.

Ó Êèºâ³ òðèâàº ðîáîòà ç êîðèãóâàííÿ
òàðèô³â íà ïîñëóãè ç ïðèáèðàííÿ áóäèí-
ê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Ïðî öå
ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ç ïè-
òàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ. Ôîðìóâàí-
íÿ òàðèô³â ìàº ïðîâîäèòèñü ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ äî Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòà-
íîâîþ Êàáì³íó ùå òîð³ê. Öåé äîêóìåíò
ïåðåäáà÷àº, ùî êâàðòïëàòó ïîòð³áíî ôîð-
ìóâàòè äëÿ êîæíîãî áóäèíêó îêðåìî, à ¿¿
ðîçì³ð ìàº çàëåæàòè â³ä ôàêòè÷íîãî îá-
ñÿãó íàäàíèõ ìåøêàíöÿì ïîñëóã.

Ñâî¿ åêîíîì³÷í³ ðîçðàõóíêè, ùî ³
ñê³ëüêè êîøòóº, ìåøêàíöÿì ìóñÿòü íà-
äàòè ÆÅÊè. Æèëüö³ ìàþòü ïîãîäèòè, çà
ùî ³ ñê³ëüêè âîíè çãîäí³ ïëàòèòè. Âîíè
ìàþòü âèêðåñëèòè ç ïåðåë³êó “ïðèìàð-
íèõ” ïîñëóã ò³, ÿêèõ í³êîëè íå îòðèìó-
âàëè. “Ðàí³øå íå áóëî ³íäèâ³äóàëüíîãî
ï³äõîäó äî áóäèíêó, ³ òàðèôè íàðàõîâó-
âàëèñÿ òèïîâ³, ÿê äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè. Ñêà-
æ³ìî, ìîæå áóòè òàêèé ïóíêò, ÿê ÷èùåí-
íÿ âèãð³áíèõ ÿì. Àëå ïðî ÿê³ âèãð³áí³
ÿìè éäåòüñÿ â ñó÷àñíîìó áóäèíêó â ñòî-
ëèö³? Çðîçóì³ëî, ùî çà òàê³ “íå³ñíóþ÷³”
ïîñëóãè í³õòî ñïëà÷óâàòè íå ïîâèíåí”,—
êàæå çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ìàçóð÷àê. Îêð³ì âèãð³áíèõ ÿì, ³ç ïåðå-
ë³êó ìîæóòü çíèêíóòè ïîëèâ ãàçîí³â ÷è
ðåìîíò ñïîðòìàéäàí÷èêà, ÿêùî òàêèõ íå-
ìàº á³ëÿ âàøîãî ïîìåøêàííÿ.

Óçãîäèòè âñ³ ñóïåðå÷ëèâ³ ìîìåíòè
ÆÅÊè òà ìåøêàíö³ ìàëè ï³ä ÷àñ ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàíü, ùî ¿õ ó Êèºâ³ ðîçïî÷àëè
ïðîâîäèòè ç áåðåçíÿ. ßê çàçíà÷èâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî,
â óñ³õ 10,8 òèñ. ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â “îá-
ãîâîðèòè” ïîâèíí³ áóëè ì³ñÿö³ çà òðè. ßê
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà, â óñ³õ
áóäèíêàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà
ñëóõàííÿ âæå ïðîâåäåíî â³äïîâ³äíî äî çà-
òâåðäæåíèõ ðàí³øå ãðàô³ê³â. Ó äåÿêèõ âè-
ïàäêàõ ñëóõàííÿ äîâåäåòüñÿ ïðîâîäèòè
ïîâòîðíî. “×àñòèíó îáãîâîðåíü äîâåäåòü-
ñÿ ïðîâåñòè ùå ðàç. ÆÅÊè ïî÷àëè õèò-
ðóâàòè é ïðîâîäèëè çáîðè â áóäí³ äí³, êî-
ëè á³ëüø³ñòü ëþäåé íà ðîáîò³. Ìè æ ïðî-
ñèëè, ùîá öå ðîáèëè ó âèõ³äí³ äí³ ³ç çà-
â÷àñíèì çàïðîøåííÿì ìåøêàíö³â”,— ïî-
ÿñíèâ ïàí Ìàçóð÷àê. Ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà çàçíà÷èëè,
ùî çàóâàæåííÿ áóëè â ïîîäèíîêèõ âè-
ïàäêàõ, çîêðåìà â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³.

Ó òèõ âèïàäêàõ, äå îáãîâîðåííÿ âñå æ
â³äáóëèñÿ, êàçàòè ïðî ïîâíå ðîçóì³ííÿ
íå äîâîäèòüñÿ. Ìåøêàíö³ íåâäîâîëåí³
ðîáîòîþ ÆÅÊ³â: ïðèáèðàþòü ð³äêî, ë³ô-
òè ïñóþòüñÿ ÷àñòî, à â äèñïåò÷åðñüêèõ
ñëóæáàõ íåð³äêî ìîæóòü íàõàìèòè ó â³ä-
ïîâ³äü. Òà é äçâ³íêè äî call-öåíòðó çà òå-
ëåôîíîì 15-15 ñâ³ä÷àòü, ùî ïðèáèðàííÿ

áóäèíê³â ³ äâîð³â íèí³ äëÿ êèÿí º ÷è íå
íàéáîëþ÷³øèì ïèòàííÿì, à ñêàðã íà
ÆÅÊè — íàéá³ëüøå.

Ðîçâ’ÿçàííÿì ïðîáëåìè ñòàëî á ñòâî-
ðåííÿ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â (ÎÑÁÁ). Äîñâ³ä
ñâ³ä÷èòü, ùî çà òàêî¿ ôîðìè ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ ïëàòèòè äîâîäèòüñÿ ³íîä³ ìåíøå,
í³æ ó òðàäèö³éíèõ ÆÅÊàõ, à ñåðâ³ñ º íà
ïîðÿäîê âèùèì. Çà îñòàíí³õ ï³âòîðà ì³-
ñÿöÿ ê³ëüê³ñòü ÎÑÁÁ ó ñòîëèö³ çðîñëà ç
490 äî 538. Äî ñëîâà, ¿õ ñòâîðåííÿ ïëà-
íóþòü ñòèìóëþâàòè âèä³ëåííÿì ³ç áþ-
äæåòó êîøò³â íà ðåìîíò áóäèíê³â.

Òàðèôè çà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèí-
ê³â ³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ çàòâåðäæå-
íî ÊÌÄÀ â³ä 31 ñåðïíÿ 2009 ðîêó, ³ â ñå-
ðåäíüîìó âîíè ñòàíîâëÿòü 63,6 % â³ä ð³â-
íÿ åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî. Ñåðåäí³é
ðîçì³ð çàòâåðäæåíîãî òàðèôó ñòàíîâèòü

1,94 ãðí/êâ. ì (ç ÏÄÂ). Ñåðåäí³é åêîíî-
ì³÷íî îá´ðóíòîâàíèé òàðèô ó âñ³õ áóäèí-
êàõ íà òîé ÷àñ ñòàíîâèâ 3,05 ãðí/êâ. ì ³
ñêëàäàºòüñÿ ç 25 ïóíêò³â (äèâ. òàáëèöþ).

Ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ íåìîæëèâîñò³ äî-
ñÿãíåííÿ çãîäè ùîäî âðàõóâàííÿ ³íòåðå-
ñ³â ñïîæèâà÷³â íà çâåðíåííÿ êèÿí ÷åêà-
þòü ó:

Äåðæàâí³é æèòëîâî-êîìóíàëüí³é ³í-
ñïåêö³¿ â ì. Êèºâ³, âóëèöÿ Î. Òåë³ãè, 43,
òåë. 4536469;

Äåðæàâí³é ³íñïåêö³¿ êîíòðîëþ çà ö³íà-
ìè ó ì. Êèºâ³, âóëèöÿ Ëàáîðàòîðíà, 1,
òåë. 5298007.

Íåóçãîäæåí³ ïèòàííÿ ìîæíà âèð³øèòè
â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

Ïðî ôàêòè íåíàëåæíîãî ïðîâåäåííÿ
ñëóõàíü ìîæíà ïîâ³äîìëÿòè ³ äî call-öåí-
òðó çà òåëåôîíîì 15-51

№ Посл и Тариф, рн/ в. м, з ПДВ

1 Прибирання сходових літо 0,27

2 Прибирання приб дин ової території 0,61

3 Вивезення та тилізація відходів 0,32

4 Прибирання підвалів та інше 0,01
5 Обсл ов вання ліфтів 0,40
6 Обсл ов вання диспетчеризації 0,08

7 Обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем 0,53

8 Дератизація 0,01

9 Дезінсе ція 0,02
10 Обсл ов вання вентиляційних аналів 0,02

11 Обсл ов вання систем ППА і ДВ 0,01
12 Обсл ов вання еле троплит 0,01

13 Поточний ремонт 0,28

14 Ремонт спортивних майданчи ів 0,01
15 Ремонт дитячих майданчи ів 0,01
16 Ремонт осподарсь их майданчи ів 0,00

17 Поливання дворів 0,01
18 Під отов а до зимово о період 0,02

19 Вивезення сні 0,01

20 Е спл атація номерних зна ів 0,00

21 Очищення дворових т алетів 0,00
22 Освітлення місць за ально о орист вання 0,21

23 Еле троенер ія для ліфтів 0,10

24 Очищення не аналізаційних лю ів 0,00

25 Інші витрати 0,10

Всьо о 3,05

Кияни платитим ть лише за реальні посл и ЖЕКів
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Åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàí³ òàðèôè 
òà ñêëàäîâ³ êâàðòïëàòè

Òðèâàº êîðåãóâàííÿ ðîçì³ð³â êâàðòïëàòè
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Ві тор КРАВЕЦЬ,
пенсіонер:
— Те, що задимле-

ність є, це точно. Я
нещодавно вночі про-
ин вся і відч в ім-
наті дим, я ий ішов з
відчинено о бал она.
Спочат я под мав,
що хтось підпалив
сміттєвий ба , але ні,
це справді б в смо ,
я ий занесло вже й до
нашо о район . Звісно, це не д же приєм-
не явище, але щоб це на мене вплин ло, не
мож с азати. У мене інші проблеми зі здо-
ров’ям, на я і нія не впливає ця задимле-
ність. Та й не та а вона страшна насправді.

Тетяна СИДОРЕНКО,
медпрацівниця:
— Я вважаю, що та-
і речі відб ваються в
нас на підсвідомом
рівні. Я що ми, с ажі-
мо, починаємо вбива-
ти собі в олов , що
нам по ано, бачимо
цей дим, і самі себе
налаштов ємо на
я ісь проблеми зі здо-
ров’ям через ньо о,
то та і стається. Краще налаштов вати се-
бе на позитив, і не зважати на те, що нам
нав’яз ють інші. Я особисто наразі не відч -
ваю наслід ів задимленості, хоча дея і мої
знайомі с аржилися на по іршення здоров’я

через смо . За алом я б сім порадила б -
ти оптимістами, налаштов ватися на раще,
не с аржитися і, звичайно, завжди дотрим -
ватися певних норм безпе и.

Михайло ОНОПЧЕНКО,
б дівельни :
— Я особисто не

відч ваю жодно о не-
ативно о вплив вна-
слідо цієї задимлено-
сті. Насправді, більша
проблема для мене
наразі — це спе а, я
важ о перенош . А за-
димленість — це вже
вторинне явище, хоча
воно може с ладню-

вати перше, але по и що я відч ваю лише
наслід и спе и.

Та і ДЕМУШ,
продавець:
— Не відч ваю.

Я ось на зважаю на
це, бо цілий день на
роботі стою, і мені не
до цьо о. Єдине, що
д же непо оїть, і що,
можливо, спричине-
не в том числі й за-
димленістю, це те,
що вночі д же зад ш-
ливо в вартирі, важ-
о засн ти. Щоб ходити та задихатися в міс-
ті від смо — та о о немає.

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è â³ä÷óâàºòå íàñë³äêè çàäèìëåíîñò³ â ì³ñò³?

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Спе отна по ода, я а по-
над два тижні тримає Ки-
їв і область “в облозі”,
з бно позначається й на
самопоч тті меш анців, й
на пожежній безпеці. Учо-
ра в столиці температ ра
в тіні перевищила познач-

39,2 рад са, що є
третім ре ордним по аз-
ни ом літньо о період за
останні 130 ро ів. По ір-
ш є сит ацію і задимлен-
ня, що спостері ається
поде ди в місті й облас-
ті. За даними Міністер-
ства з питань надзвичай-
них сит ацій, пожежна
безпе а столиці — під
особливим онтролем сіх
сл жб і відомств. Нато-
мість пра ти а свідчить:
ба ато що залежить і від
самих людей.

Äî ñóñ³äíüî¿ ×åðêàñüêî¿ îáëàñ-
ò³ îäèí ç æóðíàë³ñò³â “Õðåùàòè-
êà” ¿õàâ ìèíóëèìè âèõ³äíèìè â
îñîáèñòèõ ñïðàâàõ, àëå êàðòèíà
äîâêîëà âèêëèêàëà ïðîôåñ³éíå
çàö³êàâëåííÿ. Ïîæåæ íåìàº, ïðî-
òå óçäîâæ òðàñè íèçüêî íàä çåì-
ëåþ ïîäåêóäè ñïîñòåð³ãàëîñÿ çà-
äèìëåííÿ. Ç³ ñë³â òàìòåøí³õ ñå-
ëÿí, â³ä ñïåêè é ñìî´ó íåïðèòîì-
í³þòü ÷è íàâ³òü ïîìèðàþòü ñâ³é-
ñüê³ òâàðèíè. Ùî âæå êàçàòè ïðî
ìåøêàíö³â ìåãàïîë³ñà, ÿê³ íå ìà-
þòü ïîðó÷ â³äêðèòèõ âîäîéì ³
çìóøåí³ â ðîçïå÷åíîìó ì³ñò³ ùå
é ïðàöþâàòè. ßê æèâå ñòîëèöÿ â
òàêó ñïåêó? ×è ïîá³ëüøàëà ê³ëü-
ê³ñòü çâåðíåíü ïî åêñòðåíó ìå-
äè÷íó äîïîìîãó? Ùî ìîæå âáå-
ðåãòè ïåðåñ³÷íîãî êèÿíèíà â³ä
íàñë³äê³â àíîìàëüíî¿ ñïåêè?

“Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî çâåð-
íåíü íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè
çíà÷íî ïîá³ëüøàëî,— ðîçïîâ³äàº
Àíàòîë³é Âåðøèãîðà, ãîëîâíèé
ë³êàð Ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè Êèºâà.— Ìèíóëèìè
âèõ³äíèìè çàô³êñîâàíî ÷îòèðè
òåïëîâèõ óäàðè òà îäèí ñîíÿ÷-
íèé. Ïåðåâàæíî öå ëþäè, ÿê³
òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàëè ï³ä
ïðÿìèìè ñîíÿ÷íèìè ïðîìåíÿ-
ìè, çîêðåìà òîðãîâö³ ðèíê³â, ëþ-
áèòåë³ â³äïî÷èíêó íà ïðèðîä³ òà

ïëÿæ³. Ñêëàäíî ïðàöþâàòè â òà-
êèõ óìîâàõ ³ ôåëüäøåðàì. Ó ìà-
øèíàõ íåìàº êîíäèö³îíåð³â, º
ëèøå â äèñïåò÷åðñüê³é. Òà íàëà-
ãîäæåíî ðîáîòó äóøîâèõ ê³ìíàò
³ ì³ñöü äëÿ â³äïî÷èíêó ìåäïåð-
ñîíàëó”. Àíàòîë³é Âåðøèãîðà ðà-
äèòü êèÿíàì ó òàêó ñïåêó ìåíøå
âèõîäèòè íàäâ³ð, íîñèòè ñâ³òëèé
îäÿã ç íàòóðàëüíî¿ òêàíèíè, îáî-
â’ÿçêîâî íàäÿãàòè ãîëîâíèé óá³ð,
ïèòè á³ëüøå âîäè òà ¿ñòè ëåãê³
ñòðàâè.

Ç ÷àñó ñïåêîòíî¿ ïîãîäè, çîê-
ðåìà ç äâàäöÿòèõ ÷èñåë ñåðïíÿ,
äî ñëóæáè 15-51 â³ä êèÿí íàä³éø-
ëî ê³ëüêà äåñÿòê³â ñêàðã ïðî ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåç-
ïåêè ÿê ó ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ, òàê ³ â ë³ñîïàðêîâ³é
çîí³. Ìåøêàíêà áóäèíêó ¹ 22
Ë³ñîâîãî ïðîñïåêòó ñêàðæèòüñÿ
íà òå, ùî ïðàö³âíèêè ðèíêó “Ë³-

ñîâèé” ñïàëþþòü ñì³òòÿ ïîðó÷ ç
éîãî òåðèòîð³ºþ. Ñìîð³ä ïîøè-
ðþºòüñÿ äàëåêî, äèõàòè íåìàº
÷èì, à æ³íêà õâîð³º íà àñòìó. Êè-
ÿíèí ç òîãî æ òàêè Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äâ³-
äóâà÷³ êàôå, ùî ðîçòàøîâàí³ â
ìåæàõ ë³ñíèöòâà (âóë. Íîâîðî-
ñ³éñüêà) á³ëÿ âîäîéìè Âåñåëêà, â
ë³ñîïàðêó ðîçïàëþþòü âîãíèùà
òà ñìàæàòü øàøëèêè. Â Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó òà Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
íàõ òàêîæ áàãàòî ëþäåé çàíåïî-
êîºí³ ïîæåæíîþ áåçïåêîþ ïàð-
ê³â òà ñêâåð³â. Ðîçâîäÿòü áàãàòòÿ
ç ò³ºþ ñàìîþ ìåòîþ ³ â ïàðêàõ
³ìåí³ Ðèëüñüêîãî (Ãîëîñ³¿âñüêèé
ðàéîí), “Ïåðåìîãà”, “Ïàðòèçàí-
ñüêà ñëàâà” (Äàðíèöüêèé ðàéîí),
ó çåëåí³é çîí³ ïîáëèçó îçåðà Ðàé-
äóæíîãî (Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí).

Áàãàòî ñêàðã ³ íà òå, ùî ìåø-
êàíö³ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â

ðîçáèâàþòü ïîæåæí³ ïåðåõîäè
àáî æ íà ïîæåæíèõ ñõîäàõ ðîá-
ëÿòü ïåðåáóäîâè, ùî º ðåàëüíîþ
ïåðåøêîäîþ äëÿ âîãíåáîðö³â. Òà-
ê³ ñêàðãè íàä³éøëè ç Äåñíÿíñüêî-
ãî, Îáîëîíñüêîãî, Ïîä³ëüñüêîãî
òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â.

Ó çâ’ÿçêó ç³ ñïåêîþ ð³âåíü ïî-
æåæíî¿ íåáåçïåêè â Êèºâ³ ï³äâè-
ùåíî äî ï’ÿòîãî êëàñó (íàäçâè-
÷àéíèé ð³âåíü ïîæåæíî¿ íåáåç-
ïåêè), ïîâ³äîìëÿº Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ. “Çîíàìè
ðèçèêó îãîëîøåíî íàñàìïåðåä ë³-
ñîâ³ òà ïàðêîâ³ çîíè ñòîëèö³, à
òàêîæ óñ³ áóä³âë³, ùî äî íèõ ïðè-
ëÿãàþòü,— ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê
ÃÓ ÌÍÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ Âîëîäè-
ìèð Çàºöü.— Òàêèõ îá’ºêò³â, çà
äàíèìè íåùîäàâíüî¿ ³íâåíòàðè-
çàö³¿, íàë³÷óºòüñÿ 218. Ìè ìàºìî
äîñòàòíüî òåõí³÷íèõ çàñîá³â íà

âèïàäîê çàãîðÿííÿ, â³ñ³ì öèñ-
òåðí, óñ³ ðóêàâè òà íàñîñí³ ñòàí-
ö³¿ â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³”.

Òàêîæ ó Êèºâ³ çðîáëåíî 1300
ïåðåêîï³â äîð³ã, ÷èì îáìåæåíî
äîñòóï íàñåëåííÿ ³ â’¿çä òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â äî ë³ñîâèõ çîí.
Â³ä 2 ñåðïíÿ çàô³êñîâàíî 21 âè-
ïàäîê çàãîðÿííÿ òîðôó â Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³ íà çàãàëüí³é ïëîù³
12 ãà (íà 80 % ìåíøà, í³æ òîð³ê).
Íà ñüîãîäí³ çà äîïîìîãîþ øëþ-
ç³â ï³äíÿòî ð³âåíü âîäè íà òîð-
ô’ÿíèêàõ, òðèâàº ñïîñòåðåæåííÿ
çà ñèòóàö³ºþ ç ãåë³êîïòåðà.

Ã³äðîìåòåîöåíòð íàãàäóº, ùî ó
2-3 íàéáëèæ÷èõ äí³ ñòîâï÷èêè
òåðìîìåòð³â ó Êèºâ³ îïóñòÿòüñÿ
íà 2-4 ãðàäóñè, à ïîò³ì ñïåêà ïî-
âåðíåòüñÿ ³ îõîïèòü ùå é çàõ³ä
êðà¿íè. Òàêà ïîãîäà óòðèìàºòüñÿ
â Óêðà¿í³ äî äâàäöÿòèõ ÷èñåë
ñåðïíÿ

Не ативні наслід и задимленості можна мініміз вати, дотрим ючись нес ладних ре омендацій

Ð³âåíü âîäè íà òîðô’ÿíèêàõ ï³äí³ìàþòü çà äîïîìîãîþ øëþç³â
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про приватизацію земельних ділянок 
кооперативного дачного товариства “Чорнобилець” 

для дачного будівництва в урочищах Оболонь і Наталка 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 600/1656 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів Укра�
їни від 26.12.92 № 15�92 “Про приватизацію земельних ділянок” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам кооперативного дачно�
го товариства “Чорнобилець”, у приватну власність земель�
ні ділянки в урочищах Оболонь і Наталка в Оболонському
районі м. Києва, надані відповідно до розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 26.06.97 № 898
“Про надання кооперативному дачному товариству “Чорно�
билець” земельних ділянок для дачного будівництва в уро�
чищах Оболонь і Наталка у Мінському районі” та рішення Ки�
ївської міської Ради від 05.07.2001 № 383/1359 “Про пере�
дачу у приватну власність та надання у користування зе�
мельних ділянок громадянам для ведення садівництва” для
дачного будівництва, згідно з додатком.

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

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. Звернутися до Головного управління земельних ре�

сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) із клопотаннями щодо організації ро�
біт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на міс�
цевість) та виготовленню документів, що посвідчують пра�
во власності на земельні ділянки.

3. Попередити власників земельних ділянок, що право
приватної власності на земельні ділянки може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

4. Позицію 44 додатка (Урочище Оболонь) до рішення Ки�
ївської міської ради від 27.12.2001 № 174�15/1608 “Про
приватизацію земельних ділянок кооперативного дачного
товариства “Чорнобилець” для дачного будівництва в уро�
чищах Оболонь і Наталка в Оболонському районі” визнати
такою, що втратила чинність.

5. Скасувати позицію 3 додатка до рішення Київської місь�
кої ради від 27.10.2005 № 322/3783 “Про приватизацію зе�
мельних ділянок кооперативного дачного товариства “Чор�
нобилець” для дачного будівництва в урочищі Оболонь в
Оболонському районі м. Києва”.

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 народних депутатів 

від 15.02.94 № 7 
“Про введення збору за право 

на використання символіки м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 622/1678 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 12 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56�93 “Про місцеві податки
і збори”, Закону України “Про систему оподаткування”, Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, рішення Київради від 15.02.94 № 7 “Про введення збору за право на використання символіки 
м. Києва” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 05.07.01 № 370/1346, від
18.03.04 № 80/1290, від 09.03.06 № 149/3240, від 12.12.06 № 250/307, від 29.11.07 № 1312/4145,
25.12.08 № 925/925), враховуючи звернення відкритого акціонерного товариства “Київметробуд” від
12.03.09 № 205, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економіч�
ного розвитку від 13.05.09 № 9/33, та з метою вдосконалення механізму справляння збору за право на
використання символіки м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 599/1655 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Святошинському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

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

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

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

2.3. 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, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

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

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

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

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
21.10.2004 № 610/2020 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у сто вісімдесят восьмій по�
зиції:

— у п’ятій графі слова “Задворний Василь Іванович” за�
мінити словами “Задворний Віталій Васильович”;

— сьому графу викласти в такій редакції: “37/100 від 0,052
77/200 від 0,052

49/200 від 0,052”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
12.02.2004 № 49/1259 “Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у двісті дев’яносто дев’ятій
позиції у шостій графі слова та цифри “вул. Шкільна/Осін�
ня, 16/38” замінити словами та цифрами “вул. Осіння,
38/16”.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
24.06.2004 № 326�1/1536 “Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва і обслуговування жилих будин�
ків, господарських будівель і споруд” у сто дванадцятій
позиції у шостій графі цифру та букву “1�а” замінити циф�
рами “56”.

4.4. У додатку до рішення Київської міської ради від
10.07.2003 № 659/819 “Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у сімдесят першій позиції:

— у п’ятій графі слова “Сябро Микола Якович” замінити
словами “Потарікіна Людмила Миколаївна”;

— у сьомій графі цифри та слова: “1/10 від 0,0564
9/10 від 0,0564” 

замінити цифрами та словами: “9/20 від 0,0564
11/20 від 0,0564”.

Підпункт 4.28 пункту 4 рішення Київської міської ради від
16.03.2006 № 288/3379 “Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” скасувати.

4.5. У додатку до рішення Київської міської ради від
18.11.2004 № 700�1/2110 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у сто п’ятдесят шостій пози�
ції у п’ятій графі слова “Дубас Леонід Петрович” замінити
словами “Антоненко Віра Леонідівна”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради на�
родних депутатів від 15.02.94 № 7 “Про введення збору
за право на використання символіки м. Києва” (із зміна�
ми та доповненнями, внесеними рішеннями Київради від
05.07.01 № 370/1346, від 18.03.04 № 80/1290, від 09.03.06
№ 149/3240, від 12.12.06 № 250/307, від 29.11.07
№ 1312/4145, 25.12.08 № 925/925), а саме:

— підпункт 5.1.5 пункту 5.1 розділу V “Пільги” додатка
до рішення після слів “відкрите акціонерне товариство

Трест “Київміськбуд�1” ім. М. П. Загороднього” доповни�
ти словами “відкрите акціонерне товариство “Київметро�
буд”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціаль�
но�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 07.07.2005 № 647/3223 
“Про передачу приватному 

підприємству фірма “Десна” 
земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування торговельного комплексу 
на просп. Науки, 36?а 

у Голосіївському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 610/1666 від 28 травня 2009 року

У зв’язку з коригуванням червоних ліній на просп. Науки, 36�а та враховуючи звернення приватного під�
приємства “Фірма “Десна” від 10.08.2006 № 47, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до проекту відведення земельних
ділянок приватному підприємству “Фірма “Десна” для
експлуатації та обслуговування торговельного комплексу
на просп. Науки, 36�а у Голосіївському районі м. Києва.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
07.07.2005 № 647/3223 “Про передачу приватному під�
приємству фірма “Десна” земельних ділянок для експлу�
атації та обслуговування торговельного комплексу на
просп. Науки, 36�а у Голосіївському районі м. Києва”, а
саме:

— слова та цифри “в короткострокову оренду на 5 ро�

ків земельну ділянку площею 0,06 га та в короткостроко�
ву оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,05 га, в
межах червоних ліній” замінити словами та цифрами “в
довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку пло�
щею 0,074 га та в короткострокову оренду на 5 років зе�
мельну ділянку площею 0,034 га, в межах червоних ліній”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі майново?правові питання 
реорганізації підприємств 

житлово?комунального господарства 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 620/1676 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 20, 59 Господарського кодексу Укра�
їни, статей 4, 59, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою врегулювання пи�
тання щодо правонаступництва в частині прийняття боргових зобов’язань та сплати дебіторської заборго�
ваності перед ресурсопостачальними організаціями у випадках приймання районними в м. Києві радами
рішень про реорганізацію житлово�комунального господарства та створення нових юридичних осіб, яким
передаються житловий і нежитловий фонд без визначення правонаступництва в частині виконання борго�
вих зобов’язань попередніх житлово�експлуатаційних організацій, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. При реорганізації або ліквідації комунальних підпри�
ємств з обслуговування житла або при передачі житлового
і нежитлового фонду на обслуговування іншим організаці�
ям орган, який приймає таке рішення, зобов’язаний визна�
чити правонаступника боргових зобов’язань зазначених ко�
мунальних підприємств перед підприємствами�кредитора�
ми та повідомити останніх про прийняте рішення в семи�
денний строк з моменту його прийняття.

2. У разі невиконання пункту 1 цього рішення орган, що
прийняв рішення про реорганізацію або ліквідацію кому�
нальних підприємств з обслуговування житла або про пе�

редачу житлового і нежитлового фонду на обслуговування
іншим організаціям, повинен відшкодувати в повному об�
сязі суму заборгованості зазначених комунальних підпри�
ємств підприємствам�кредиторам у місячний строк з момен�
ту прийняття такого рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу комунальному підприємству 

“Генеральній дирекції Київської міської ради 
з обслуговування іноземних представництв” 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування дипломатичних установ

та житлового комплексу з вбудовано?прибудованими
приміщеннями та підземним паркінгом 

на вул. Ірпінській, 65 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 662/1718 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству “Генеральна ди�
рекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання дипломатичних установ та житлового комплексу з вбу�
довано�прибудованими приміщеннями та підземним паркін�
гом на вул. Ірпінській, 65 у Святошинському районі м. Києва.

2. Передати комунальному підприємству “Генеральна ди�
рекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв”, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку
площею 0,81 га для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання дипломатичних установ та житлового комплексу з вбу�
довано�прибудованими приміщеннями та підземним паркін�
гом на вул. Ірпінській, 65 у Святошинському районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис�
тування.

3. Комунальному підприємству “Генеральна дирекція Ки�
ївської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв”:

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

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

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

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

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених наса�
джень (акт попереднього обстеження зелених насаджень, роз�
ташованих на земельній ділянці, від 11.04.2007 № 58) та інші пи�
тання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 10.05.2007 № 19�4442, управління охорони нав�
колишнього природного середовища від 04.02.2009
№ 071/04�4�22/470, Державної санітарно�епідеміологічної
служби від 07.07.2008 № 05.03.02�07/41520, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 29.05.2007 № 3749,
дочірнього підприємства “Інститут генерального плану міста
Києва” від 18.04.2008 № 1090, Головного управління земель�
них ресурсів від 26.06.2009 № 05�4775.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення
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, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Філіпенку Віктору Миколайовичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Коцюбинського, 23?а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 701/1757 від 18 червня 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 відведення земельної ділянки гро�
мадянину Філіпенку Віктору Миколайовичу для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Коцюбинського, 23�а у Святошинсько�
му районі м. Києва.

2. Передати громадянину Філіпенку Віктору Миколайо�
вичу, за умови виконання пункту 3 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. Коцюбинського, 23�а у Святошин�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Філіпенку Віктору Миколайовичу:
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. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно дорішення 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 01.02.2005 № 19�569, Київської міської
санепідстанції від 12.08.2004 № 6023 та управління охоро�
ни навколишнього природного середовища від 13.08.2004
№ 071/04�4�19/2782.

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 громадянину 
Кутєпову Олексію Євгенійовичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Якова Качури, 95 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 703/1759 від 18 червня 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 Кутєпову Олексію Євгенійови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Якова Качури, 95 у
Святошинському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Кутєпову Олексію Євгенійови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Якова Качури, 95 у Святошинсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Громадянину Кутєпову Олексію Євгенійовичу:
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, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.07.2008 № 19�8563, Київської місь�
кої санепідстанції від 11.11.2008 № 9362, Державного управ�
ління екології та природних ресурсів в м. Києві від 09.06.2008

№ 05�08/3666, Головного управління охорони культурної
спадщини від 21.04.2008 № 2578, дочірнього підприємства
“Інститут генерального плану міста Києва” від 24.06.2008
№ 1428 та Головного управління земельних ресурсів від
19.11.2008 № 05�3862.

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 14.04.2008 № 15) та інші питан�
ня майнових відносин вирішити в установленому порядку.

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

3.7. 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”.

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 поновлення договорів оренди 
земельних ділянок товариству
з обмеженою відповідальністю 
“Міська Будівельна компанія” 

для будівництва житлового будинку 
з вбудованими та прибудованими 

торговельно?офісними приміщеннями 
та підземним паркінгом та для будівництва, 

експлуатації і обслуговування житлового будинку 
з вбудованими та прибудованими 

торговельно?офісними приміщеннями 
і підземним паркінгом 

на вул. Анрі Барбюса, біля будинку 5?6 
у Печерському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 659/1715 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “Міська Будівельна компанія” від 18.03.2009 № 18/03�02, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 6 років з 11.08.2009 договори оренди
земельних ділянок від 10.08.2004 № 82�6�00211 — пло�
щею 0,2573 га та від 08.12.2006 № 82�6�00390 — площею
0,2164 га на вул. Анрі Барбюса, біля будинку 5�6 у Пе�
черському районі м. Києва, укладені між Київською місь�
кою радою та товариством з обмеженою відповідальніс�
тю “Міська Будівельна компанія” на підставі рішень Київ�
ської міської ради від 29.04.2004 № 248/1458 “Про пере�
дачу товариству з обмеженою відповідальністю “Міська
Будівельна компанія” земельної ділянки для будівництва
житлового будинку з вбудованими та прибудованими тор�
говельно�офісними приміщеннями та підземним паркін�
гом на вул. Анрі Барбюса, біля будинку 5�6 у Печерсько�
му районі м. Києва” та від 28.09.2006 № 96/153 “Про пе�
редачу товариству з обмеженою відповідальністю “Місь�
ка Будівельна компанія” земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з
вбудованими та прибудованими торговельно�офісними
приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Анрі Бар�

бюса (біля будинку 5�6) у Печерському районі м. Києва”.
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Міська

Будівельна компанія” у місячний термін звернутися до
Головного управління земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) із клопотанням щодо організації робіт по внесенню
змін до договорів оренди земельних ділянок від
10.08.2004 № 82�6�00211 та від 08.12.2006 № 82�6�
00390.

3. Встановити, що розмір орендної плати, визначеної
в договорах оренди земельних ділянок від 10.08.2004
№ 82�6�00211 та від 08.12.2006 № 82�6�00390, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодавства.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про погодження закритому 
акціонерному товариству 

“Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса” 
надання спеціального дозволу на користування 

підземними водами за допомогою 
двох артезіанських свердловин, 

розташованих на просп. Науки, 1 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 619/1675 від 18 червня 2009 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 273, та враховуючи звернення закритого акціо�
нерного товариства “Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса” від 23.03.09 № 01/270, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити закритому акціонерному товариству “Київ�
ська кондитерська фабрика ім. К. Маркса” надання спеці�
ального дозволу на користування підземними водами за до�
помогою двох артезіанських свердловин, розташованих на
просп. Науки, 1 у Голосіївському районі м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан�
ня спеціального дозволу, зазначеного у пункті 1 цього рі�

шення, приймається Міністерством охорони навколишньо�
го природного середовища України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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×åðíûé ñíàéïåð
Газета “Хрещати ” др є
продовження дете тив
“Чорний снайпер”
Дениса Жар их
(почато N№ 106-112
2010 ро ).

— Çíà÷èò, âû óòâåðæäàåòå, ÷òî
ýòî àðòèñòêà âàøåé òðóïïû? —
ñïîêîéíî ñïðàøèâàë ó Øóøêèö-
êîé Ãîðäååâ. Â ýòî âðåìÿ Âîëîäÿ
è Øóðîâ îñìàòðèâàëè ÿùèê, îòî-
áðàííûé ó ðàäèñòêè. Ðàöèè òàì
íå îêàçàëîñü, áûëè òîëüêî êðà-
ñêè, êàðàíäàøè è áóìàãà.

— Åñëè îíà ðèñóåò, òî ãäå æå
ðèñóíêè? — ïðîäîëæàë ìàéîð.

Â ýòî âðåìÿ Øóðîâ îáíàðóæèë
ôàëüøèâóþ ñòåíêó, íàøåë êîí-
âåðò, çàïîëíåííûé áóìàãàìè, è
ñòàë åãî ðàññìàòðèâàòü. Ðàäèñòêà
âçäðîãíóëà:

— Íå íàäî... — âçìîëèëàñü îíà.
Øóðîâ âñêðûë êîíâåðò, îñìîò-

ðåë êàæäûé ëèñò. Ýòî îêàçàëèñü
ðèñóíêè îáíàæåííîé íàòóðû.

— ß íå ïîíèìàþ, òîâàðèù
ìàéîð, ìóæèêè ãîëûå — è áîëü-
øå íè÷åãî!

Ãîðäååâ âçÿë êîíâåðò, âíèìà-
òåëüíî èçó÷èë åãî ñîäåðæèìîå,
ïîòîì ëèñòêè âûõâàòèëà Øóø-
êèöêàÿ:

— Äîêàòèëèñü! Ïîðíîãðàôèþ
ïðîèçâîäèì! — âûïàëèëà îíà â
ëèöî ðàäèñòêå, êîòîðàÿ îêàçàëàñü
õóäîæíèöåé.

— Ýòî íå ìóæèêè è íå ïîðíî-
ãðàôèÿ,— ïðåðâàë åå Ãîðäååâ. Îí
ðàññëàáèëñÿ, ñåë, åùå ðàç ïåðå-
ñìîòðåë ðèñóíêè.— Î÷åíü òàëàíò-
ëèâûé ñòèëü. Ìóæ÷èíû â íàïðÿ-
æåíèè, ÿ áû ñêàçàë, â íåèñòîâîì
íàïðÿæåíèè. Òîëüêî íàø ñîâðå-
ìåííèê, ñâèäåòåëü âîéíû, ìîã òà-
êîå íàðèñîâàòü.

— Òàê îíè æ ãîëûå... — âñòàâèë
Øóðîâ.

— Æèâîïèñü! — Ãîðäååâ çíà÷è-
òåëüíî ïîäíÿë ïàëåö ââåðõ.— Èñ-
êóññòâî ïèòàåòñÿ ñòðàäàíèÿìè.

— Ñïàñèáî,— ñêàçàëà õóäîæíè-
öà, áëàãîäàðíî ïîãëÿäåâ íà êîì-
ïîëêà.— Ìåíÿ Âàðâàðîé çîâóò.

— Ìàéîð Íèêîëàé Èëüè÷ Ãîð-
äååâ...

— Êðàìîëîâà, ïåðåñòàíü òóò äó-
ðàêà âàëÿòü, âåñü ôðîíò ïåðåïî-
ëîøèëà ñâîåé ìàçíåé,— âîðâàëàñü
â ðàçãîâîð Øóøêèöêàÿ. Îíà âçÿ-
ëà çà ðóêó õóäîæíèöó è ïîâåëà åå
ê ïàëàòêàì àðòèñòîê. Íî âñå çà-
ìåòèëè, ÷òî Âàðâàðà è Ãîðäååâ
äîëãî íå ìîãëè îòîðâàòü äðóã îò
äðóãà âçãëÿäîâ.

* * *
— Íó, Êñþõà, íàì ñ òîáîé íå

ñâåòèò! — çàÿâèëà Êðó÷èíèíà ëåé-
òåíàíòó Ìàëîâîé. Áîéöû, ïîçà-
áûâ î ñòðîå è ñóáîðäèíàöèè, áå-
æàëè íà êîíöåðò. Èõ ãëàçà áûëè
ïðèêîâàíû ê ÿðêèì íàðÿäàì àð-
òèñòîê, ñ êîòîðûìè òàê íåâûãîä-
íî êîíòðàñòèðîâàëè ñòèðàííûå
ãèìíàñòåðêè äîêòîðø.— Îé, ãëÿ-
äè — òâîé!

Âîëîäÿ ñòîÿë ñ áóêåòîì è êðà-
ñî÷íî âûäåëÿëñÿ íà ôîíå ìíîãî-
÷èñëåííûõ çàòûëêîâ êðàñíîàð-
ìåéöåâ. Îí âðó÷èë áóêåò Êñþøå,
âçÿë åå çà ðóêó è ïîâåë ñàäèòüñÿ.

— Ýé, Íèêàíîð,— ãðîìîâûì
ãîëîñîì ñêîìàíäîâàëà Êðó÷èíè-
íà.

— Ñëóøàþñü, òîâàðèù êàïèòàí
ìåäñëóæáû,— ñ ãîòîâíîñòüþ ïîä-
ñêî÷èë äàâåøíèé ñîëäàòèê.

— ß òåáå íå êàïèòàí, à íà ýòîì
ìåðîïðèÿòèè — äàìà. Óðàçóìåë?

Êðó÷èíèíà ïðàêòè÷åñêè âçÿëà
Íèêàíîðà ïîä ìûøêó, è îíè îò-
ïðàâèëèñü âñëåä Âîëîäå è Êñþøå.

Êîíöåðòîì êîìàíäîâàëà Øóø-
êèöêàÿ. Åå ðåçêèé, êóêîëüíûé ãî-
ëîñ îáúÿâëÿë íîìåðà, ïîòîì òðå-

áîâàë îáû÷íîå: “Ïîõëîïàåì, òî-
âàðèùè!” Íàêîíåö çâåçäà ñàìà
ñïåëà ïàòðèîòè÷åñêóþ ïåñíþ î
Ñòàëèíå. Áîéöîâ áîëåå âñåõ çàíè-
ìàëè ÿðêèå þáêè òàíöîâùèö è
ñàìà Øóøêèöêàÿ, ìóæ÷èíû æàä-
íî âäûõàëè àðîìàòû ìîëîäûõ
æåíùèí. Ïðèøëî âðåìÿ âûñòóï-
ëåíèÿ Êðàìîëîâîé. Îíà âûøëà â
èçóìèòåëüíîì ñèíåì ïëàòüå, à
Øóøêèöêàÿ îáúÿâèëà:

— Åùå îäíà íàøà ïåâèöà, Âàð-
âàðà Êðàìîëîâà, ñïîåò îäíó ïåñ-
íþ.

Ñëîâî “îäíó” áûëî âûãîâîðåíî
ñ îñîáûì óäàðåíèåì. Êðàìîëîâà
íå ñòàëà ëîìàòüñÿ, à øåïíóëà ÷òî-
òî àêêîìïàíèàòîðó, è òîò çàèãðàë
“Çåìëÿíêó”. Ñîëäàòû óñëûøàëè
ñèëüíûé íèçêèé ãîëîñ è âìèã ïî-
÷óâñòâîâàëè çèìó, ïðîøëûå áîè
è òó íåèñòðåáèìóþ ðóññêóþ ïå-
÷àëü, êîòîðàÿ, êàê êðåïêàÿ âîäêà,
ðàçëèâàëàñü ïî äóøå.

Ïîé, ãàðìîíèêà, âüþãå íàçëî,
Çàïëóòàâøåå ñ÷àñòüå çîâè!
Ìíå â õîëîäíîé çåìëÿíêå òåïëî
Îò òâîåé íåãàñèìîé ëþáâè.

Ðóêè Âîëîäè è Êñþøè êðåïêî
ñïëåëèñü. Ïîòîì ïîëê óâèäåë, êàê
âîñõèùåííûé Ãîðäååâ ïðåïîäíåñ
Âàðâàðå öâåòû, íî Øóøêèöêàÿ,
êàê áû íåâçíà÷àé, âñòàëà ìåæäó
íèìè è áûñòðî çàãîâîðèëà:

— Âñå, ñïàñèáî, òîâàðèùè, à òå-
ïåðü — òàíöû!

Îíà âëàñòíî ðàçäâèíóëà Ãîðäå-
åâà è Êðàìîëîâó è óñàäèëà íà
öåíòðàëüíîå ìåñòî áàÿíèñòà. Ñîë-
äàòèêè òîëüêî ýòîãî è æäàëè. Íà-
÷àëàñü âñåîáùàÿ ñóåòà.

— Ïîéäåì îòñþäà,— ñêàçàëà
Êñþøà Êðàñèöêîìó.

Âå÷åðåëî, îíè øëè ê ñàí÷àñòè.

Âîò è ïàëàòêà. Êñþøà çàæãëà
îãîíü.

— Î ÷åì äóìàåøü? — ñïðîñèëà
îíà.— Ñåé÷àñ ÿ óçíàþ òâîè ìûñ-
ëè! Åñëè íàäåòü ÷üþ-òî øàïêó, òî
óçíàåøü åãî ìûñëè. Ìíå áàáóø-
êà òàê ãîâîðèëà.

Êñþøà ñíÿëà ôóðàæêó Âîëîäè
è âîäðóçèëà åå íà ñâîþ ãîëîâó.

— Çà÷åì äëÿ ýòîãî ôóðàæêó íà-
äåâàòü? — Âîëîäÿ ïðèâëåê åå ê
ñåáå. Çåìëÿ óøëà èç-ïîä íîã. Ãäå-
òî ðÿäîì ãðÿíóë âûñòðåë. Êñþøà
ñòðàøíî âçäðîãíóëà. Âîëîäÿ
ïðèæàë ê ñåáå èñïóãàííóþ äåâóø-
êó, íî ñðàçó ïî÷óâñòâîâàë, êàê èç
êðåïêîãî ìîëîäîãî æåíñêîãî òå-
ëà ìèãîì âûðâàëàñü ðàçîäðàííàÿ
íà êóñêè äóøà. Âîëîäÿ ïîäíÿë
Êñþøó íà ðóêè, íî åå ãîëîâà áåñ-
÷óâñòâåííî ïîâèñëà. Ëåéòåíàíò
Ìàëîâà íå ïîäàâàëà ïðèçíàêîâ
æèçíè. Âîëîäÿ óñëûøàë çâóê ìî-
òîðà óäàëÿþùåãîñÿ àâòîìîáèëÿ.
Îí âûñêî÷èë èç ïàëàòêè è ñòîëê-
íóëñÿ ñ Êðó÷èíèíîé.

— Âîëîäÿ? Òû ðàíåí? Òû âåñü
â êðîâè!

Êðó÷èíèíà ñõâàòèëà åãî êðåï-
êî, ïûòàÿñü îáíàðóæèòü ñòåïåíü
ïîâðåæäåíèÿ. Áåæàòü çà àâòîìî-
áèëåì áûëî óæå áåñïîëåçíî.

* * *
Óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ õîðîíè-

ëè Êñþøó Ìàëîâó. Óçíàâ î âû-
ñòðåëå, àðòèñòû ñâåðíóëè òàíöû
è áûñòðî óåõàëè åùå â÷åðà âå÷å-
ðîì. Õîðîíèëè òîëüêî ñâîè. Íè-
êàíîð ñ äðóãîì ðûëè ìîãèëó, æå-
ëåçíàÿ Êðó÷èíèíà ðàñïëàêàëàñü,
êàê äåâî÷êà. Ãîðäååâ áûë áëåäåí
è ìîë÷àëèâ. Ïðèøåë íà íåòâåð-
äûõ íîãàõ è Âîëîäÿ. Îí âñþ íî÷ü
ïðîâåë âîçëå ïåðåäîâîãî îêîïà.
Êðàñèöêèé æäàë, ÷òî ×åðíûé
ñíàéïåð, ïîñëàííûé çà íèì, óâè-

äèò åãî è óáüåò. À ïîñêîëüêó âû-
ñòðåë íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì,
òî áîåâîå îõðàíåíèå óíè÷òîæèò
ñòðåëêà, íå ïîæàëååò íè ïóëü, íè
ìèí, íè ñíàðÿäîâ. Íî ñíàéïåð
ìîë÷àë. Óòðîì ïðèøåë Íèêàíîð
è íà÷àë óãîâàðèâàòü Âîëîäþ ïðè-
éòè íà ïîõîðîíû:

— Èäåì, ñòàðøîé, õâàòèò óæå,
âèäèøü, ñìåðòü òåáÿ íå áåðåò.

— Íå ïîéäó, èç-çà ìåíÿ âñå
ýòî...

— ×òî èç-çà òåáÿ — âîéíà?
Âîëîäÿ íå íàøåëñÿ, ÷òî îòâå-

òèòü, íî ïðîäîëæàë óïðÿìèòüñÿ.
— Êàê ÿ âñåì â ãëàçà ñìîòðåòü

áóäó? Òâîé äðóã ÷òî êðè÷àë?
Ó Âîëîäè â âîîáðàæåíèè âîç-

íèêëî çëîå ëèöî ìàëåíüêîãî ñîë-
äàòèêà, êîòîðûé êîñòëÿâûì ïàëü-
öåì óêàçûâàë íà íåãî: “Ýòî îí â
òåáÿ ìåòèë!”

— Òèò, ÷òî ëè? Òàê îí ñàì ñìåð-
òè áîèòüñÿ, âîò è ðàäóåòñÿ, åñëè
íå åãî óáèëè. Ýòî åìó æèçíü äà-
åò. Òû íå ñëóøàé ãëóïûõ ëþäåé,
ëåéòåíàíò. Ïîïëà÷ü, ïîïëà÷ü —
îíî è ëåãøå áóäåò!

— Íå ìîãó ïëàêàòü! Íå ìîãó!
Æèçíè íåò! — Âîëîäÿ ïðîòÿíóë
ðóêè ê Íèêàíîðó.

— Î,— ñêàçàë òîò.— Ïîâîé! Ýòî
äàæå ëó÷øå! Èäåì, à òî ìíå ìî-
ãèëó êîïàòü.

È Âîëîäÿ ïîêîðèëñÿ óãîâîðàì.
Ãðîáà íå áûëî, Êñþøó õîðîíè-

ëè â øèíåëè. Ëèöî çàêðûëè îêðî-
âàâëåííûì áåëûì ïëàòêîì, èç-
ïîä êîòîðîãî âûãëÿäûâàë êðàñè-
âûé ãîëóáîé ãëàç. Ýòîò ãëàç ïî-
ñëåäíèé ðàç ïîñìîòðåë íà Âîëî-
äþ.

— Ñòîéòå! — ïîñëûøàëñÿ ãîëîñ
Øóðîâà. Êàïèòàí âîçãëàâëÿë ïðî-
öåññèþ — çà íèì ñîëäàòû íåñëè
åùå îäèí òðóï.— Ýòî ñåðæàíò Äà-

íèëîâ, êîïàéòå äðóãóþ ìîãèëó ðÿ-
äîì!

* * *
— Íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ýòî áûë

×åðíûé ñíàéïåð,— ìîíîòîííî
ãîâîðèë Øóðîâ.— Ïîÿâèëñÿ íà
ïîçèöèÿõ. Ýòî ðàç. Âûñëåäèë
ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Êðàñèöêîãî.
Ýòî äâà. Ïåðåïóòàë ñòàðøåãî ëåé-
òåíàíòà Êðàñèöêîãî ñ ëåéòåíàí-
òîì ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Ìàëî-
âîé è óáèë åå. Ýòî òðè. Íà÷àë âîç-
âðàùàòüñÿ â ðàñïîëîæåíèå ïðî-
òèâíèêà, íî êîãäà åãî íà àâòîìî-
áèëå ñòàë ïðåñëåäîâàòü ñåðæàíò
Äàíèëîâ, òî óáèë åãî. Ýòî ÷åòû-
ðå.

— Ïðåêðàñíî,— ïîõâàëèë åãî
Ãîðäååâ.— Çíà÷èò, ñîãëàñíî âà-
øåìó äîêëàäó, ×åðíûé ñíàéïåð
íàõîäèòñÿ ëèáî íà íåéòðàëüíîé
òåððèòîðèè, ëèáî â ðàñïîëîæåíèè
âðàãà?

— Ñîâåðøåííî âåðíî,— äîñòàë
ïëàíøåò Øóðîâ,— âîò òàê ëåæàë
òðóï Äàíèëîâà. Ñíàéïåð ñòðåëÿë
â ëîá, ñ êîðîòêîãî ðàññòîÿíèÿ.
Äàíèëîâ â ýòî âðåìÿ íàõîäèëñÿ çà
ðóëåì. Íî ìàøèíà íå ïîâðåæäå-
íà. Çíà÷èò, ñíàéïåð ñòðåëÿë èç çà-
ñàäû, êîãäà Äàíèëîâ îñòàíîâèëñÿ,
÷òîáû ñîðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñ-
òíîñòè.

— Íó, ÷òî æå, òîâàðèùè îôèöå-
ðû, âîò âû òóäà çà íèì è îòïðàâ-
ëÿéòåñü. À ÷òî åùå óâèäèòå — äî-
ëîæèòå! Ñ âàìè ïîéäóò äâà ïîë-
êîâûõ ðàçâåä÷èêà. Âàøà îáùàÿ çà-
äà÷à íàéòè çàñàäû ñíàéïåðà, à
òàêæå ðàçîáðàòüñÿ â çàìûñëå ïðî-
òèâíèêà. Âàøè ïðîâîæàòûå —
ñåðæàíò Äçþáåíêî è ìëàäøèé
ñåðæàíò Ïîëÿíêà.

Øóðîâ ïîáëåäíåë:
— Âû íå ìîæåòå íàñ ïîñëàòü çà

ëèíèþ ôðîíòà!
— Ýòî ïî÷åìó æå? — æåñòêî

ñêàçàë ìàéîð.
— Ìû âàì íåïîñðåäñòâåííî íå

ïîä÷èíÿåìñÿ! — ïðîäîëæàë ïðî-
òåñòîâàòü êàïèòàí.

— Îøèáàåòåñü, âîò ïèñüìî,
ïîäïèñàííîå ïîäïîëêîâíèêîì
Òó÷êîâûì, ãäå ãîâîðèòñÿ, ÷òî
øòàá îòäàåò âàñ â ìîå ðàñïîðÿæå-
íèå,— Ãîðäååâ äîñòàë áóìàãó.

— Ïîäïîëêîâíèê Òó÷êîâ
óáèò,— çàìåòèë Âîëîäÿ.

— È ÷òî? — ïîæàë ïëå÷àìè
Ãîðäååâ.

— Íåò! — âäðóã èñòåðè÷íî çàìå-
òàëñÿ Øóðîâ.— ß íå ïîéäó! Ïðè-
ñòðåëèòå ìåíÿ çäåñü!

Îí áóõíóëñÿ íà êîëåíè ïåðåä
ìàéîðîì.

— Êàê õîòèòå,— ðàâíîäóøíî
ñêàçàë Ãîðäååâ è çåâíóë.

— Öå ìîæíî,— ñåðæàíò íàïðà-
âèë íà íåãî ÏÏØ.

— Êîëè ëàñêà,— íàïðàâèë íà
íåãî âòîðîé àâòîìàò ìëàäøèé
ñåðæàíò.

— Âîëîäÿ, ñêàæè... ñêàæè èì...
òû æå ÷åêèñò, îíè íå ïîñìåþò...
ÿ æå òåáÿ ñïàñ... — íåïîíÿòíî ïî-
÷åìó ãîëîñèë Øóðîâ.

— ß ïîéäó,— òâåðäî ñêàçàë Âî-
ëîäÿ.— Ïîéäó è óáüþ ýòîãî ïî-
äîíêà!

— Òû íå ïîíÿë, äóðà÷îê! — ãî-
ìåðè÷åñêè çàñìåÿëñÿ Øóðîâ.—
Ýòî íàñ óáüþò. Âñå, íàì êðûøêà!
Àé, äóðàê, àé, äóðàê!

Ñåðæàíò ïðîòÿíóë Øóðîâó àâ-
òîìàò è ïëàù-ïàëàòêó.

— Ýòî ÷òî? — ïîäíÿë ãëàçà êà-
ïèòàí.

— Àìóí³ö³ÿ òà çáðîÿ,— ñêàçàë
Äçþáåíêî.— Ï³øëè, êàï³òàíå, ä³-
ëî âàæëèâå.

Øóðîâ âçÿë ÏÏØ, îòäåëèë
äèñê, óäèâëåííî ïðîáîðìîòàë:

— Ïàòðîíû åñòü... Òàê âû íàñ
ðàññòðåëèâàòü íå áóäåòå?

(Далі б де)
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Цей відносно молодий стиль танцю, що
поєдн є в собі елементи східних танців і
фламен о, захоплює нових адептів не
лише естети ою та хорошою фізичною
під отов ою для тіла — поліпш є поста-
в , розробляє вн трішні м’язи, от є до
народження та винош вання дитини — а
й своєю філософією, ос іль и завдя и
йом жін а дося ає впевненості в собі,
роз ривається, відч ває свою жіноч си-
л , неповторність.

Íàçâà ñòèëþ òðàéáë ïîõîäèòü â³ä àíãë³éñüêîãî —
tribe, ùî â ïåðåêëàä³ îçíà÷àº “ïëåì’ÿ”, õî÷à òàíö³
òðàéáë íå ïðèâ’ÿçàí³ äî æîäíî¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè, íà-
ðîäó ÷è ïëåìåí³. ßê çàçíà÷àþòü ñàì³ òàíöþðèñòêè:
“Ìè âñ³ íàëåæèìî äî ºäèíîãî ïëåìåí³: öå ïëåì’ÿ
æ³íîê ñâ³òó”. Òðàéáë-òàíö³ îá’ºäíóþòü æ³íî÷³ òàí-
öþâàëüí³ òðàäèö³¿ ç³ âñüîãî ñâ³òó, íàãàäóþ÷è îäíî-
÷àñíî òàíîê æèâîòà, ôëàìåíêî, ³íä³éñüê³ òà ï³âí³÷-
íî-àôðèêàíñüê³ òàíö³ é ùå áàãàòî ³íøèõ. Ïîïðè òå,
ùî òðàéáë — öå øòó÷íî ñòâîðåíèé òàíåöü (â³í íà-
ðîäèâñÿ ó 60-õ — 70-õ ðîêàõ ó ÑØÀ), ³ ãëÿäà÷³, ³
òàíöþðèñòêè ñïðèéìàþòü éîãî ÿê ùîñü “ñïðàâæ-
íº” òà “íàðîäíå”.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèö³ øêîëè “òðàéáëó” â Êè-
ºâ³ Àííè Ðèìàðåíêî, çàñíîâíèö³ ñòèëþ òðàéáë Ìà-
øà Àð÷åð, Äæàì³ëÿ Ñàë³ìïóð òà Êàðîë³íà Íåð³ê-
êüî ïðàãíóëè ñòâîðèòè òàêèé òàíåöü, ÿêèé ìàâ áè
çâ³ëüíèòè æ³íîê â³ä íàâ’ÿçàíèõ Ãîëë³âóäîì ñòàí-
äàðò³â êðàñè òà ñåêñóàëüíîñò³, â³ä ïîòðåáè âåñü ÷àñ
êîíêóðóâàòè îäíà ç îäíîþ çà óâàãó ÷îëîâ³êà-ãëÿäà-
÷à øëÿõîì âñå á³ëüøîãî îãîëåííÿ òà çíåö³íåííÿ
ñâîº¿ æ³íî÷íîñò³ é çàãàäêîâîñò³. Îòæå, êð³ì åñòå-
òè÷íîãî òà ô³çè÷íîãî àñïåêòó, òàíåöü íåñå â ñîá³ é
ïåâíó ³äåîëîã³þ. “Öåé òàíåöü äàº çìîãó æ³íêàì ìàê-
ñèìàëüíî ïîâíî ðîçêðèòè ñâîþ äóøó ³ äîëó÷èòèñÿ
äî æèâîãî äæåðåëà òâîð÷îñò³. Òðàéáë — öå òàíåöü
æ³íî÷î¿ ñèëè, íåçàëåæíîñò³. Ç éîãî äîïîìîãîþ æ³í-
êà ìîæå äîñÿãòè âïåâíåíîñò³ â ñîá³. Òàêîæ äóæå
âàæëèâî òå, ùî â³í â³äõîäèòü â³ä åðîòèêè. Îñê³ëü-
êè æ³íö³ â íàñ ÷àñòî íàâ’ÿçóþòü ðîëü ñåêñóàëüíî-
ãî îá’ºêòà, ùî çàãàëîì íåïðàâèëüíî ³ íàâ³òü çãóá-
íî äëÿ æ³íêè. Íà ïðîòèâàãó öüîìó òðàéáë ïðîïî-
íóº ìîæëèâ³ñòü æ³íö³ áóòè ñàìîþ ñîáîþ, áóòè ò³ºþ,
ÿêîþ âîíà ñàìà ñåáå â³ä÷óâàº, íåçàëåæíî â³ä òîãî,
õòî íà íå¿ äèâèòüñÿ ³ ÿê ¿¿ îö³íþþòü”, — çàçíà÷àº
Àííà Ðèìàðåíêî.

Íàðàç³ â êè¿âñüê³é ãðóï³ òðàéáë-òàíö³âíèöü çàé-
ìàþòüñÿ æ³íêè â³êîì â³ä 15 äî 60-òè ðîê³â. ßê ñòâåð-
äæóþòü òðàéáë-òàíö³âíèö³, â öüîìó ñòèë³ òàíö³â íå-
ìàº í³ÿêèõ îáìåæåíü, â³äñóòíÿ êîíêóðåíö³ÿ, éîãî
ìîæóòü òàíöþâàòè æ³íêè áóäü-ÿêîãî â³êó, çðîñòó,
çîâí³øíîñò³, âàãè. Êîæíà ç òàíö³âíèöü ìîæå áóòè
ñîë³ñòêîþ ï³ä ÷àñ âèñòóïó, à ñàì òàíîê ìîæå òðè-

âàòè ÿê çàâãîäíî äîâãî, òîìó ùî òðàéáë ïîáóäîâà-
íèé íà ãðóïîâ³é ³ìïðîâ³çàö³¿ ³ â³í òàêîæ âèñòóïàº
ñèëüíèì òâîð÷èì ñòèìóëÿòîðîì ó ñòâîðåíí³ íîâèõ
ðóõ³â, ïîñòàíîâö³, ïîøèòò³ êîñòþì³â äëÿ íîìåð³â.

Çàâäÿêè òîìó, ùî òðàéáë — ìîëîäèé ñòèëü, â³í
îõî÷å ïîºäíóºòüñÿ ç ³íøèìè òàíöþâàëüíèìè íà-
ïðÿìêàìè, ñòâîðþþ÷è òðàéáë-ôüþæí ³ç áåçìåæ-
íèì ïðîñòîðîì äëÿ òâîð÷îñò³. Íåùîäàâíî òðàéáë-
êîëåêòèâ “Äæà Ñóð’ÿ Dance Group” ñòâîðèâ ïðî-
ãðàìó ç ê³ëüêîõ íîìåð³â, äå ó÷àñíèö³ òàíöþþòü
òðàéáë ó ñóïðîâîä³ óêðà¿íñüêèõ ï³ñåíü àíñàìáëþ
àâòåíòè÷íîãî ñï³âó “Ìèõàéëîâå ÷óäî”. Ñåðåä òâîð-
÷èõ çäîáóòê³â êîëåêòèâó ÷èìàëî âèñòóï³â íà êîí-
öåðòàõ ³ ôåñòèâàëÿõ, çîêðåìà — “Òðèï³ëüñüêå Êî-
ëî”, “Êè¿âñüêà Ðóñü”. ² ÿê ðîçïîâ³äàº ó÷àñíèöÿ öüî-
ãî êîëåêòèâó Àííà Ðèìàðåíêî, íîâ³ òâîð÷³ ³äå¿ ïî-
ñò³éíî ñóïðîâîäæóþòü òàíö³âíèöü òðàéáëó, ñåðåä ö³-
êàâèõ òâîð÷èõ åêñïåðèìåíò³â — ïîºäíàííÿ òðàéá-
ëó ç êîíòåìïîðàð³, êàáðå, ³íä³éñüêèìè òàíöÿìè, ç
ôàéºð-øîó, ³ öå ëèøå ïî÷àòîê

Òàíåöü æ³íî÷î¿ ñèëè
Ñåðåä ñòîëè÷íèõ æ³íîê óñå á³ëüøå íàáóâàº 
ïîïóëÿðíîñò³ íîâèé ñòèëü òàíöþ — òðàéáë

Îëåêñ³é Äîâãèé â³äñâÿòêóâàâ
81-é ð³ê íàðîäæåííÿ 
íîâèìè òâîð÷èìè ïëàíàìè

Ïîíàä ñòî â³ðø³â, ùî ïîêëà-
äåíî íà ìóçèêó, òà ïîíàä òðè-
äöÿòü ïîåòè÷íèõ çá³ðîê — îñü
íå ïîâíèé ïåðåë³ê ³ç òâîð÷îãî
äîðîáêó ìèòöÿ. Îëåêñ³é Äîâãèé
íàðîäèâñÿ 8 ñåðïíÿ 1929 ðîêó
íà ×åðí³ã³âùèí³. Çàñëóæåíèé
ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, ÷ëåí
Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåí-
íèê³â Óêðà¿íè, â³í ìàº ãîëîâíó
íàãîðîäó — ùèðå çàõîïëåííÿ
óêðà¿íö³â éîãî ãëèáîêîþ é ë³-
ðè÷íîþ ïîåç³ºþ.

Ìàáóòü, òàëàíòîì ³ ïðàöåçäàò-
í³ñòþ ìèòåöü çîáîâ’ÿçàíèé ñâî-
ºìó äàâíüîìó êîçàöüêîìó ðîäî-
âîäó, àäæå ñüîãîäí³ â³í ó ÷óäî-
â³é ôîðì³ — ³ òâîð÷³é, ³ ô³çè÷-
í³é. Íîâà çá³ðêà Îëåêñ³ÿ Äîâãî-
ãî ìàº âèéòè íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ó Ôðàíö³¿

Анна Римарен о пере онана, що трайбл пропон є
можливість жінці б ти самою собою

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 À

íí
è 

ÐÈ
Ì
À
ÐÅ
Í
Ê
Î

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Страхова омпанія “Лад”

повідомляє своїм а ціонерам про проведення за альних зборів а ціонерів ЗАТ
“Страхова омпанія “Лад”, я і відб д ться 28 вересня 2010 ро о 16.00 за
адресою: м. Київ, в л. Горь о о, 29.

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

1. Обрання лічильної омісії, олови і се ретаря за альних зборів а ціонерів ЗАТ
“Страхова омпанія “Лад” та затвердження ре ламент роботи за альних зборів
а ціонерів.

2. Звіт Ви онавчо о ор ан про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності ЗАТ
“Страхова омпанія “Лад” за 2009 рі та визначення основних напрямів діяльності
на 2010 рі .

3. Звіт На лядової ради ЗАТ “Страхова омпанія “Лад” за 2009 рі .

4. Звіт Ревізійної омісії ЗАТ “Страхова омпанія “Лад” за 2009 рі .

5. Затвердження річної фінансової звітності ЗАТ “Страхова омпанія “Лад” за 2009 рі .

6. Розподіл приб т (по риття збит ів) за підс м ами роботи Компанії 2009 році
та затвердження нормативів розподіл приб т на 2010 рі .

7. Про переведення вип с простих іменних а цій ЗАТ “Страхова омпанія “Лад”
до ментарної форми існ вання бездо ментарн форм існ вання.
Затвердження прото ол рішення про переведення вип с простих іменних
а цій ЗАТ “Страхова омпанія “Лад” до ментарної форми існ вання
бездо ментарн форм існ вання. Про визначення дати припинення ведення
(дати за риття) системи реєстр власни ів іменних цінних паперів ЗАТ “Страхова
омпанія “Лад”.

8. Про внесення змін до п н т 7.1.3 Стат т ЗАТ “Страхова омпанія “Лад”.

9. Про обрання депозитарію, я ий обсл ов ватиме вип с а цій ЗАТ “Страхова
омпанія “Лад”, щодо я о о прийнято рішення про переведення вип с простих
іменних а цій до ментарної форми існ вання бездо ментарн форм
існ вання,

10. Про обрання збері ача, я о о ЗАТ “Страхова омпанія “Лад” від риє рах н и
цінних паперах власни ам простих іменних а цій.

11. Про припинення дії (розірвання) до овор на ведення реєстр власни ів іменних
цінних паперів, ладено о ЗАТ “Страхова омпанія “Лад” з ТОВ “Енер етична
реєстраційна омпанія”, зв’яз з переведенням вип с простих іменних
а цій ЗАТ “Страхова омпанія “Лад” до ментарної форми існ вання
бездо ментарн форм існ вання.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
ЗАТ “Страхова омпанія “Лад” за 2009 рі (тис. рн)

Реєстрація часни ів за альних зборів а ціонерів ЗАТ “Страхова омпанія “Лад”
відб деться з 13.00 до 16.00 день с ли ання за альних зборів а ціонерів за
адресою: м. Київ, в л. Горь о о, 29. Учасни и за альних зборів а ціонерів повинні
мати при собі паспорт або до мент, шо посвідч є особ . Представни и а ціонерів
повинні мати належним чином оформлен довіреність.

Довід и за тел.: (44) 287-80-75

Заява
про е оло ічні наслід и заб дови по в л.

Нижньоюр івсь ій, 81 та 81-А
Метою прое т є б дівництво та ре онстр ція “Адміністративних б дин ів під

адміністративно-офісні б дівлі на в л. Нижньоюр івсь ій, 81 та 81-А Подільсь ом
районі м. Києва”.

При реалізації прое т можливий тимчасовий разовий вплив на оточ юче
середовище під час б дівництва шляхом забр днення пилом і прод тами
спалювання палива в рез льтаті роботи б дівельних машин, механізмів,
автотранспорт та забр днення території б дівельним сміттям.

За альна площа ділян и с ладає 0.4029 а.
Ш ідливі відходи відс тні, мі ро лімат, повітряне середовище, р нт, рослинний

світ, інсоляція, вентиляція в нормі. Розділ ОВНС ви он ється з ідно з прое том і
нормами. У процесі реалізації прое т б дівництва та подальшої е спл атації
об’є та повинні здійснюватися та про ноз ватися стан оточ ючо о середовища:
- під час б дівництва - сл жбою, я а здійснює технічний на ляд за я істю робіт;
- при е спл атації - сл жбою, я а здійснює обсл ов вання об’є та, на ляд за

роботою обладнання.
Зазначений об’є т не належить до “Перелі видів діяльності та об’є тів, що

становлять підвищен е оло ічн небезпе ”, постанова КМУ №557 від 27.07.95.
З ідно з планом озеленення передбачається висадити берез , лип , аштан,

лен, форзицію, роз , алин , ортензію та ялівець. Завдя и та им заходам ця
територія б де, бла о строєна і відповідатиме діючим санітарним нормам.

При проведенні осподарсь ої діяльності замовни зобов’яз ється здійснювати
е спл атацію об’є та відповідності з діючими стандартами, нормами та
правилами ал зі охорони нав олишньо о середовища і техні и безпе и.
З пропозиціями та від ами звертатися за адресою: 04080, м. Київ,

в л. Нижньоюр івсь а, 81 та за тел. 200-02-71 (телефон Замовни а) та адресою
04070, м.Київ, Контра това площа, 2 (Подільсь а РДА м.Києва) до 10 вересня
2010 р.
Замовни : ТОВ “Спец-Інвест”
Прое т вальни : ПП “Архіте т рне бюро “А-КЛАС””

ТОВ “А диторсь а омпанія “С дова е спертиза, а дит”
повідомляє, що о олошення про втрат печат и ТОВ “АК” С дова
е спертиза, а дит”, од ЄДРПОУ 33934724 ( азета “Хрещати
№71(3702) від 26 травня 2010 ро ) вважати недійсним.
Зазначен печат просимо вважати дійсною.

Дире тор Шаповалов Ю.І.

Пош оджений державний а т на право приватної власності на землю
(м.Київ, Хар івсь ий р-н, в л. Садова, 50а, діл. 58 (С/Т “40 ро ів Жовтня”)
ІІ-КВ № 134 270 на ім’я Козлен о Зінаїди Гри орівни вважати
недійсним.

Наймен вання по азни а
2009 рі

звітний
період

попередній
період

Усьо о а тивів 10435,0 10832,0

Основні засоби 40,0 84,0

Дов остро ові фінансові інвестиції 3874,0 3868,0

Запаси - -

С марна дебіторсь а забор ованість 5404,0 2654,0

Грошові ошти та їх е віваленти 1052,0 4151,0

Нерозподілений приб то (171,0) 275,0

Власний апітал 10286,0 10732,0

Стат тний апітал 10150,0 10150,0

Дов остро ові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 1,0 1,0

Чистий приб то (збито ) (446,0) (1503,0)

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 10150,0 10150,0

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) 4 5
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 240-10
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Ìóñóëüìàíè âñüîãî
ñâ³òó ñâÿòêóþòü 
Ðàìàäàí

ßê ðîçïîâ³â Ãîëîâà
³íôîðìàö³éíîãî â³ää³ëó
Äóõîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ìóñóëüìàí Óêðà¿íè Ðóñ-
òàì Ãàôóð³, â³äìîâà â³ä
¿æ³, íàïî¿â òà ³íòèìíèõ
ñòîñóíê³â ìàº òðèâàòè ç³
ñâ³òàíêó, “êîëè ÷îðíà
íèòêà ïî÷èíàº â³äð³çíÿ-
òèñÿ â³ä á³ëî¿”, ³ äî ïîâ-
íîãî çàõîäó ñîíöÿ.
Îêð³ì îáîâ’ÿçêîâèõ ï’ÿ-
òè ìîëèòîâ íà äåíü, óâå-
÷åð³ â³ðí³ çáèðàòèìóòü-
ñÿ íà ñï³ëüíó óðî÷èñòó
ìîëèòâó äî ìå÷åò³ “ÀÐ-
ÐÀÕÌÀ”.

Íàéãîëîâí³øèì çì³ñ-
òîì äîòðèìàííÿ ïîñòó
º çì³öíåííÿ â³ðè, ïåðå-
îñìèñëåííÿ ñâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ ³ íàáëèæåí-
íÿ äî Âñåâèøíüîãî. ßê
çàçíà÷åíî íà îäíîìó ç
ñàéò³â ìóñóëüìàí Óêðà-
¿íè, “ï³ñò äèñöèïë³íóº
ìóñóëüìàíèíà, ðîáèòü
éîãî ñò³éêèì, ÿê âî¿í,
êîòðèé â³äìîâëÿºòüñÿ

â³ä âëàñíèõ ïîòðåá çà
íàêàçîì ñâîãî êîìàí-
äèðà”. Ó ðàç³ ñàìîâ³ëü-
íîãî àáî íåíàâìèñíîãî
íåäîòðèìàííÿ ïîñòó
ìóñóëüìàíèí òàêîæ çî-
áîâ’ÿçàíèé ñïîêóòàòè
ñâîþ ïðîâèíó — íàãî-
äóâàòè á³äíÿê³â çà êîæ-
íèé ïðîïóùåíèé äåíü
ïîñòó. Äî ñëîâà, â³ä ïî-
ñòó â Ðàìàäàí çâ³ëüíÿ-
þòüñÿ ä³òè, âàã³òí³, ò³,
õòî ïîäîðîæóº, à òàêîæ
õâîð³.

Â àðàáñüêèõ êðà¿íàõ
ïðî íàñòàííÿ Ðàìàäàíó
ñâ³ä÷àòü ñâÿòêîâî ïðè-
êðàøåí³ âóëèö³ é áóäèí-
êè — ¿õ ó âñ³õ ì³ñòàõ
ïðèêðàøàþòü ïðàïîð-
öÿìè, ïàïåðîâèìè ë³õ-
òàðèêàìè òà íåîíîâèìè
ã³ðëÿíäàìè. ²ç çàõîäîì
ñîíöÿ, ï³ñëÿ âå÷³ðíüîãî
íàìàçó ìîæíà ¿ñòè é ïè-
òè, îòîæ óñ³ êàâ’ÿðí³ òà
êàëüÿíí³ çàïîâíþþòü
÷îëîâ³êè-ìóñóëüìàíè.

Äåÿê³ êðà¿íè (Ìàëàéç³ÿ,
²íäîíåç³ÿ) äëÿ öüîãî
â³ä÷èíÿþòü äâåð³ ìå÷å-
òåé. Ãîòåë³ â Òóðå÷÷èí³
öüîãîð³÷ ïðîïîíóþòü
òóðèñòàì-ìóñóëüìàíàì
âåëè÷åçí³ çíèæêè, àäæå
ñâÿòî â 2010-ìó ïðèïà-
äàº íà ï³ê ñåçîíó. Íå
â³äñòàþòü ³ Îá’ºäíàí³
Àðàáñüê³ Åì³ðàòè, äå
îäèí ç àâ³àïåðåâ³çíèê³â

çðîáèâ ïàñàæèðàì äî
Ðàìàäàíó ñïðàâä³ ö³í-
íèé ïîäàðóíîê — áåç-
ïëàòíèé àâ³àïåðåë³ò ó
ìåæàõ ðåã³îíó.

Íàãàäàºìî, ìóñóëü-
ìàíè Êèºâà çìîæóòü
ïðèºäíàòèñÿ äî ñâÿòêó-
âàííÿ Ðàìàäàíó â ìå-
÷åò³ “ÀÐ-ÐÀÕÌÀ”, ùî
íà âóëèö³ Ëóê’ÿí³â-
ñüê³é, 46

ТТ РР АА ДД ИИ ЦЦ ІІ ЇЇ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 10 ñåðïíÿ
ОВНИ, любов часто помиляється, ідеаліз є об’є т обожнення. Але ва-

ше охання по ли ане від рити в партнері пре расне і висо е, що нині в
“за онсервованом ” стані. Упевнено дома айтеся взаємності!
ТЕЛЬЦІ, займіться енеральним прибиранням. Є потреба чистити, при-
рашати арно оселю — ч дово! Адже підсвідомо ви прибираєте та чеп -
рите свій д шевний храм... У професійній сфері остері айтеся обманів.
БЛИЗНЯТА, ваші д м и ч дово втіляться реальність. Співатимете со-

ловей ом, чим тішитимете серця симпати ів. Не заб дьте освідчитись
оханні своєм с п тни ові. На знайомствах не заци люйтеся, там витає
д х омани.
РАКИ, я що ваша олова ма ітриться від матеріальних лопотів, нічо о

дивно о, бо за ладається фінансова база на майб тнє... Постарайтесь до-
мовитися з висо им ерівництвом про оплат (засл вас нівро ). Чіт о
розділіть явний світ і реальність, аби не питися на обіцяні золоті ори.
Ош анці в овечих ш рах не дрімають...
ЛЕВИ, пора змінити імідж. Нині ви (після психоло ічних трансформацій)

переб ваєте стані метели а, що вилетів з о она і пізнає цей незба нен-
ний світ! Є ризи потрапити на ачо ілюзій та повести за собою інших,
адже вам с ладно б де визначитися між власними потребами та ч жими
інтересами.
ДІВИ, сит ації дня мотивовані армічно. Нічо о не розпочинайте, все

зни не в ні ди, нама айтеся абстра ватися від поб тової мет шні та по-
летіти на рилах мрій т ди, де аз а стає дійсністю. Завдя и вашом силь-
ном бажанню з одом той “фантом” перетвориться на реальність.
ТЕРЕЗИ, знайомство нинішньо о дня чи з стріч з давнім др ом мож ть

поверн ти вас хвилююче мин ле... Неза інчений роман спалахне знов ,
але йо о тональність зміниться — стане висо ою і пре расною. Кохайтеся
і б дьте щасливими!
СКОРПІОНИ, день задає старт ар’єрним перт рбаціям. Та , я б ло ра-

ніше, вже не б де. Очі йте зміни ерівництва. Я що ж над вами же з’явив-
ся новий патрон, подбайте про те, я знайти з ним спільн мов .
СТРІЛЬЦІ, світ вимальов ється в романтичних барвах, і це ч довий сти-

м л для відпочин , а м лювання сил. Почивайте на лаврах дося нень,
розпочинати нічо о не слід, ос іль и дов ола ходять інертні ледарі, я их ні-
чим не запалити до ділових звершень — потім се надол жите.
КОЗОРОГИ, ви стомилися в очі ванні справжньо о охання? А може,

то виба ливе єство веред є?.. Небесне поч ття має певні фази розвит :
роз ішн весн , спе отне літо, осінь... отра б ває для о ось теплою, а
для о ось — холодною... Налашт йтеся на психоло ічн трансформацію,
зап с ається місячний процес “переплавлення” мин ло о в майб тнє.
ВОДОЛІЇ, ні ом не довіряйте, за мас ою порядності та люб’язності

людей причаїлося брехливе єство. Коли вам щось запропон ють, одраз
не давайте остаточної відповіді, а “потя ніть ота за хвіст”. З одом се ста-
не зроз мілим.
РИБИ, сл жбові модернізації, від я их залежить ар’єра, нині в розпалі.

Постарайтеся раціонально ор аніз вати свою працю, аби не перевтоми-
тися. Вам протипо азано ріти ч ба за іль ох, знайдіть золот середин-
. Можливо, доведеться змінити профіль діяльності

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Ó Êèºâ³ â³ä 21—23 ãðàäóñ³â óíî÷³ äî 36—38 óäåíü. Áåç îïàä³â. Òåì-

ïåðàòóðà 19—24 ãðàäóñ³â óíî÷³, äî 35—39 ãðàäóñ³â óäåíü. Â³òåð ï³â-
äåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. 

Íà ñõîä³ ïðîãíîçóþòü 20—24 ãðàäóñè âíî÷³ òà äî 42 óäåíü. Â³òåð
ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ.  Íà çàõîä³ âíî÷³ î÷³êóºòüñÿ 13—18, óäåíü
23—28 ãðàäóñ³â. Ó ï³âäåííèõ ðåã³îíàõ — â³ä 19 äî 22 ãðàäóñ³â óíî-
÷³, äî 33—38 ãðàäóñ³â óäåíü. Ó Êðèìó 21—26 ãðàäóñ³â óíî÷³, 35—42
óäåíü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—10 ì/ñ. 

Ñüîãîäí³
Âîëîãå ë³òî ³ òåïëà îñ³íü — äî äîâãî¿ çèìè. Øê³ðêà íà öèáóëè-

íàõ òîíêà — çèìà ì’ÿêà, øê³ðêà òîâñòà ³ ãðóáà — çèìà ñóâîðà. ßê-
ùî ï³ä ÷àñ äîùó ç’ÿâèòüñÿ âåñåëêà, ³ áëàêèòíèé êîë³ð â í³é íå ÷èñ-
òèé, à æîâòèé — ÿñêðàâèé, öå êðàùà îçíàêà ãàðíî¿ ïîãîäè.

²ìåíèííèêè: 
Ïðîõîð, Íèêàíîð, Òèìîí, Ïàðìåí, Ñâÿòîìèð, Áîãäàí, Ëàâðií,

ªâñòàõié, Îñòàï, Þëiàí, Ïèòèðèì, Âàâæèíåöü
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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.
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8 5 4 1 3 7 9 6 2
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 6 ñåðïíÿ

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Сьо одні розпочинається священний мі-
сяць Рамадан — час, оли всі м с льма-
ни відч вають особливе д ховне єднан-
ня, дотрим ють єдиних рит алів та по-
ст ють. М с льмансь ий світ вірить, що
саме в Рамадан Бо надіслав проро ові
М хаммед перше од ровення Коран , а
вже з одом звелів цей час пост вати.
Протя ом тридцяти днів вір ючі навча-
ються цін вати Божі дари — їж й питво,
щоб з адати, що є олод і спра а. Цей
д ховний досвід спон ає б ти ч йніши-
ми до потреб інших людей, вихов є та і
я ості, я щедрість і співч ття. М с ль-
мани, я і жив ть Києві, план ють цей
місяць допома ати місь им б дин ам
для сиріт і дітей з обмеженими фізични-
ми можливостями.

Рамадан — час, оли всі м с льмани відч вають особливе
д ховне єднання ЗАТ “Дослідний завод зварювально о стат вання Інстит т

еле трозварювання ім. Є.О. Патона”
( од ЄДРПОУ 05417733)

повідомляє про доповнення поряд денно о За альних зборів а ціонерів Товариства, я і
відб д ться 20.08.2010р. в 13.00 за адресою: м.Київ, в л. Івана К дрі, 5, аб. 301, наст пними
питаннями:
6. Про від ли ання та обрання членів Ревізійної омісії Товариства.
7. Про від ли ання та обрання членів На лядової ради Товариства.
8. Про затвердження змін та доповнень до Стат т Товариства шляхом ви ладення йо о в новій

реда ції.
9. Про вирішення земельних питань Товаристиа.
10. Про затвердження а диторсь их виснов ів, я і ви онані на замовлення Товариства за період

2009—2010рр.
11. Про затвердження часті Товариства створенні та діяльності інших юридичних осіб.

З матеріалами щодо питань поряд денно о можна ознайомитися за адресою: м.Київ, в л.
І. К дрі, 5.
Довід и за телефоном: (044) 529-20-84.

Правління ЗАТ “ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є.О. Патона”

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”


