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За цивілізовану забудову
Брхливо розпочалося ромадсье обоворення містобдівноїдоментації,проведене
11 травня Фндацією сприяння
розвит місцевоо самоврядваннявм. Києві“Європейсьий
Київ”.Тридцятьмешанціводноозмірорайонівмасив“Лісовий”демонстративнозалишили
зал Палац льтри і техніи
“Дніпро”,демаливисловитисвої
заваження стосовно зведення
поблиз своїх вартир новоо
житловоо бдин по влиці
Мілютена,20/7-28.Втім,починаючи з 10 вітня і до минлої
серединихтаіншихневдоволенихбламожливістьвиласти
письмово (на адрес Фндації)
свої арменти проти новоо
бдівництва.Остаточнийпротоол зборів з’явився лише
14 травня.
“Ачомви—за?”—поціавиласяжіночавчоловіа,щовиявивнезодзнервовимдемаршемромадян,ізапідозрилайоовособистомінтересі—“можевитамвартирхочетеотримати?” Почала вимаати паспорт.
“Не йдіть. Ви робите вели
помил.Хочабвислхайтенас”,
—просивлюдей,щовиходилиз
зал,застпнидиретораПроетнооінститтСлжбибезпеи Ураїни Валерій Засцьий.
Протеіз34чоловізалишилося
лишетроє.
“Ядобревсіхрозмію:номхочеться,абипідйоовінами щось бдвали? Одна це
вирішє не проетвальни, а
Київрадапривідведенніземельних діляно”, — промовив ВалерійЗасцьий.Ідодав,щозамовнибдівництвасоціальноо
житладляспівробітниівСБУ—
Слжба безпеи Ураїни — мі

биіневлаштовватиромадсьі
слхання, бо доовір оренди на
землю бв підписаний з
Київсьоюмісьдержадміністрацієюще2005ро—дотоо,я
з’явилася норма про необхідність проведення ромадсьихслхань.
Приотриманнітехнічнихмов,
замовниа й інвестора одраз
попередили,щоввартирахдовола майбтньоо об’єта
бдівництва дже поані омніації — їм же по двадцять
роів.Низьийтисводитрбопроводах. Том місто й
ерівництвоДеснянсьоорайоннаполялонапроладанніновооолетораповлиціБратиславсьій. Та само на вимо
район мають з’явитися нові
спортмайданчии, автомобільні
стояни.Авсамомбдинпо
Мілютена,20/7-28бдепідземнийпарінна25машин.Планвалося, що бдівля матиме 24
поверхи, але розрахно поазав: щільність забдови дозволяє звести лише 18-поверхів.
Зменшилисяймежіділяни —з
0,4до0,21етара.
Мешанця бдин по влиці
Шолом-Алейхема, 7/20 Василя
Жмдена трбє, що в йоо й
інших вартирах можть з’явитисятріщини.Нацепредставни
проетноїоранізаціїВалерійЗасцьий відповів, що наоводослідний інститт бдівельних
онстрційпроведеобстеженнянаволишньоожитлаіящо
бдтьяісьнеаразди—їхснть.
ОленаВойтенозбдинпо
влиці Мілютена, 28 з недовірою поставилася до таих
обіцяно.
“Мибдинизводимоповсій
Ураїні, нашом Проетном

інститт СБУ вже 45 роів, —
поспішивзаспооїтиїїзастпни
диретораінститтВалерійЗасцьий. — У мене працюють
п’ятеро лареатів державних
премій, заслжені бдівельнии
й архітетори. Ми не приватна
онтора, яа завтра знине і не
відповідатиме за свої зобов’язання”.
ПротеОленВойтенотрбвалойінше.Чомостьовавтостоян треба розміщвати
підїївінами,анебілядорои?
Інавпаи—навіщофізльтрний майданчи розбивати
вздовж заазованоо шлях?
Ще—анернийранримітиме
збожитловообдин,ане
збомаазин.Хібажцеправильно? А я бти з бдівельним шмом, адже тільи в її
під’їздіживемініммдесятьмаленьихдітей,яимтребаспативдень?
Хочатаерозміщенняавтостояни,фізмайданчийранне
поршють бдівельних норм,
ВалерійЗасцьийпообіцяввнестивпроетзміни.Ащодошм, то треба звернтися до забдовниа і сласти протоол,
абивідповідніроботиневелися,
сажімо,з12-їдо15-їодини.
ТавсежОленаВойтеноспробвалабтисолідарноюзтими,
хтопоинвзал,івнеслапропозиціюзаписатидорезльтативної частини протоол ромадсьоообоворення,щожителімірорайонпротизведенняжитловообдинповлиці
Мілютена,20/7-28.
Головючийзборів,Генеральний диретор Фндації “Європейсьий Київ” Михайло Пінч
заважив, що до Фндації за
періодз10вітняпо11травня
надішло лише 6 Реєстраційних

Гороскоп киянина на 20 травня
5.12. Фаза повноо Місяця. Енерія дня надзвичайно потжна, але не під онтрольна, несе аресію,
онфлі тні ситації. Намаайтеся її е ономно розподіляти, аби потім не почватися вичавленим лимоном.Найдоцільнішепровестицейденьроздмахпронасщне.Переляньтесвоєставленнядолюдей,
подбайте,я снтидопщеніпомил и.Длячооживететая авашамісія,визначенадолеювцьом
світі,ізаалом,щовидоброозробилидлящастясспільства,я івтілиливисо іідеї,абинеперетворитисяна“баласт”,щозасмічєВсесвіт—осьпершочеровезавдання,надя имсліда тивнопопрацювати. Саме тоді світле завтра від риє вам остинно свою брам. Чарівна стать перебватиме в е зальтованомстані,тожмжчини,бдьтелицарямиісприймайтевсіжіночівибри испо ійно,безістери .
ОВНИ,несдітьіншихтанесдимібдете.Войовничість—поанийсптни,чжаточазордлявас—святе,
насампереджіноча,інетребавсемірятисвоїмимірами.Чоловіамслідардинальнозмінитисвоєставленнядо
чарівноїстаті.
ТЕЛЬЦІ,бдьтеосподаремслова,невідмовляйтесявідданихобіцяно,абдь-щовионайтеїх.Інеодміннорозплатітьсязморальнимитаматеріальнимиборами.Вечірприсвятітьромантичнимсправам,влаштйтеінтимнепобаченнязоханим.
БЛИЗНЯТА,яподолатисперечностінавнтрішньомрівні,дійтизодизсобою?Питанняєнаріжнимаменем,
спішновирішитейоо—тодійзапанєзлаодаіпорозміннязоточенням.
РАКИ,ящопочваєтесяепсьо,непоспішайтеовтатипіли,тоознаа,щовизанедбалидховнийхрам.Наведітьтампорядо,інедяроюзніме.Вечірпроведітьолітих,заимсчилосерце.
ЛЕВИ,доволавасараполм`янооентзіазмтаісрометноомор.Цезахоплюєпблі,пробджєнасна,зцілюєвіддепресивноосиндром...Залишайтесянатійблаоовійнійвисоійхвилі.Безмежновдячнеоточеннябдевідвасзахваті.Вечірприсвятітьоздоровчимпроцедрам.
ДІВИ,побтовілопотидляваснебдтьярмомнашиї,навпаи,стимлюватимтьжиттєвийпотенціал.Уролі
дбайливооосподаря,трботливообатьа(матері)виостаннімчасомперевершилисебе,іцезарахєтьсяТворцем.Очійтенаприємнісюрпризи.
ТЕРЕЗИ,змінюючиоднточзорнаінш,висваючиориінальніпропозиції,визаводитеоточення,ламаючи
онсервативнінормимислення,ативізєтеінтелетальнийтонс...Цечдово,аназаидитодмівнезвертайтеваи!
СКОРПІОНИ походжаютьпавичем,самозаохані,самозвеличені...Ящоюрбцей“піар”недратє—адовподоби,очевидновиоб`єтивнооцінюєтесебеідійсність.
СТРІЛЬЦІ,маіявашоовпливнапсихіюрби—олосальна.Ненахабнійте,зловживаючитимдаромзметою
маніпляціїслабинамиоточеннятазадоволеннявладнихамбіцій...Пам`ятайте,щоожнийцвірнмаєзнатисвій
припічо.Зрозміли?...
УКОЗОРОГІВ деньсамозреченнятапоаяння.Бдьтесаморитичними,знайдітьвсобімжністьвизнатипровини,абинезапститипроцессаморйнації.Тодівечірподарєнезрівняннрадістьіповноровністьбття.
ВОДОЛІЇ,одісніти,непіддавайтесянеативнимпередчттям.Увасчдовіяостілідера,самедовас—сміливих,ориінальнихосіб—нинітянетьсяоточення,пранеспертисянавашедржнєплече.Радооб`єднйтесязтими,хторозділяєвашіжиттєвіпозиції,ініяінеараздиваснеспітають!Држба—ценепоборнасилаівелиаопорадляар`єривцьомроці.
РИБИ,наар`єрномолімпі,янавлані.Однанаиватип`ятаминесмійте,дезертирствовамнепробачать
Небеса.Аджевононамааєтьсявцьомвиліпитизвасдосоналоотворчоофахівцязприціломнамайбтніх12
роів.Минечасі,озирнвшись,визрозмієте,щонелеепосадовесходженнявмахтастражданняхповернетьсявелиимблаом 
ПідотвалаЛюбовШЕХМАТОВА,астроло

Застпни дире тораПрое тнооінститтСлжбибезпе иУ раїни
Валерій Засць ийвідповідаєназаваженнямеш ан ибдин по
Мілютен а,28 ОлениВойтен о, я асхвильованапрое томзведеннянової
бдівліпідїїві нами

листів жителів мірорайон, яі
заперечють бдівництво. А 30
мешанців, яі приїхали на ромадсьеобоворенняавтобсом,
що виділила Фндація, і мали
можливістьвисловитисвоюпозиціющодобдівництва,взаалі
зляалисятоо,щовзаліведетьсяадіо-івідеозйома,таповтіали. Отже, ваш пропозицію
Фндаціявідхиляє,бозаписвати до резльтативної частини
протоолромадсьоообоворенняможливолишете,щомає
або письмові доази (Реєстраційнілисти),абоснідоази,що
підтверджються адіо- і відеозйомою.
Представни проетної оранізації Валерій Засцьий заважив,щонимиприпроведенні
містобдівноїдіяльностінепоршеножодноозаон.Земельн
ділян отримано від иївсьої
ромади (в особі Київради),
пройденовсінеобхідніінстанції,
євсібезвилюченняпооджен-

ня на ведення бдівництва, але
ценеозначає,щозабдовнине
бдевраховватипропозиції,заваження та інтереси ромадсьості,щонадійшлиписьмовом виляді та сній формі.
Врешті-решт до протоол потрапили слова, що бдть врахованівсіпропозиції,заваженняйінтересиромадсьості.
Нажаль,щоцяромадсьість
виявилася малоативною: з
1806осіб,щопроживаютьвбдинах по влиці Мілютена,
17-в,22,24,26і28таШоломАлейхема,7/20тільишестеро
надіслали до Фндації “Європейсьий Київ” свої письмові
пропозиціїітроєзтридцятичотирьох залишилися на діало з
проетвальниами  Палаці
льтриітехніи“Дніпро”.Та
чи інаше, але “Європейсьий
Київ” забезпечив сім онститційне право щодо прийняття
часті в ромадсьом обоворенні. Р

Коле тиввід ритооа ціонерноотовариства

“Київеле тромонтаж”
Шановні олеи!
Відіменіправлінняхолдинової омпанії“Київмісь бд”та
менеособистоприймітьнайщирішівітаннязнаодизнаменної
для Вашоо оле тив та всьоо інвестиційно-бдівельноо
омпле с“Київмісь бд”події—50-річчязчастворення
Вашої авторитетної та поважної в олі професіоналів
оранізації.
Славетна історія трдових перемо “Київелетромонтаж”
непоршно пов’язана в часі із хроніою досянень та звершень
“Київмісьбд”, яий створювався, формвався, міцнів та
виарбоввавсспільневизнанняяєдиний,монолітний,потжний
омплес вионання повноо цил бдівельно-монтажних та
спеціалізованихробіт.Цьомсвоємпризначеннюминезраджвали
ніоли,яніолинедавалиприводдлясмнівівнашійпрофесійній
майстерності, соціальній відповідальності за дорчен справ та
орпоративній єдності. Ваше ставлення до дорчених завдань,
притаманніВашомолетивЧесть,ГордістьіГідність—взірець
та прилад смлінноо та дбайливоо відношення до заальноорпоративнихцінностей“Київмісьбд”,яісладалисяроами,і
є найваомішим надбанням спільної бааторічної праці велиої,
држньої,працьовитоїродинииївмісьбдівців.Правлінняомпанії,
Ваші олеи-бдівельнии всіх заально-бдівельних трестів та
домобдівних омбінатів “Київмісьбд” вдячні Вашом олетив
затворч,натхненнпрацюнатисячахспордтаоб’єтів,середяих
значнаільістьвжедавносталивізитнимиартаминашооміста.
Щиро переонаний, що і в майбтньом фахівці “Київелетромонтаж”вєдинійродині“Київмісьбд”внестьсвійваомийвнесо
вреалізаціюзначнихбдівельнихпроетів,яібдтьзводитисяна
тереніКиєва.
Вцісвятовідніщирозичолетив“Київелетромонтаж”міцноо
здоров’я, переможної вдачі, добра, злаоди, блаополччя,
звершеннязадмівтаздійсненнябажань.
Головаправління—Президент
холдинової омпанії“Київмісь бд”,
Повний авалерорден“ЗаЗасли”,
Кавалерорден“ЯрославаМдроо”VстпенюП.С.Шилю

Зазмістре ламнихоолошеньвідповідаєре ламодавець.Ре ламадр єтьсямовоюориінал

