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Олена ДАЦЬ:
“НАШ ОДЯГ —
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТИЛЬ
З УКРАЇНСЬКОЮ ДУШЕЮ”

Íàñòóïíà ñòàíö³ÿ 
“Äåì³¿âñüêà”
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåâ³ðèâ áóä³âíèöòâî ìåòðî

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід
Черновець ий перевірив
перебі б дівництва метро
на Терем и та ре онстр -
цію Мос овсь ої площі.
З ідно з поставленими
завданнями, травні 2008
ро план ють завершити
зведення станції "Деміїв-
сь а" і зроблять основні
роботи з б дівництва ес-
та ади, що з'єднає б ль-
вар Др жби народів і
проспе т 40-річчя Жовтня.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðàçîì ç
æóðíàë³ñòàìè ïåðåâ³ðèâ ïåðåá³ã
áóä³âíèöòâà íîâî¿ ñòàíö³¿ ìåòðî
“Äåì³¿âñüêà” ³ ðåêîíñòðóêö³þ
Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³. “ß ïåðåñâ³ä-
÷èâñÿ, ùî áóä³âíèöòâî ìåòðî â³ä-

áóâàºòüñÿ ³íòåíñèâíî òà ÿê³ñíî. Â
ìåíå íåìàº ñóìí³â³â, ùî çàïëàíî-
âàí³ â³äêðèòòÿ âñ³õ íîâèõ ñòàí-
ö³é — “Äåì³¿âñüêî¿”, “Âàñèëüê³â-
ñüêî¿” òà “Ãîëîñ³¿âñüêî¿” — â³ä-
áóäåòüñÿ, ÿê ³ ïåðåäáà÷åíî, íà-
ñòóïíîãî ðîêó”,— çàçíà÷èâ ìåð
Êèºâà.

Çà ñëîâàìè áóä³âåëüíèê³â, ñòàí-
ö³þ “Äåì³¿âñüêà” ïëàíóþòü çäàòè
â òðàâí³ 2008 ðîêó, ï³ñëÿ ÷îãî âñ³
ñèëè ñïðÿìóþòü íà çâåäåííÿ ë³-
í³¿ ìåòðî àæ äî Âèñòàâêîâîãî
öåíòðó. ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùà-
òèêó”, ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ñïîðóäÿòü
íîâèé ïðîõ³äíèöüêèé ùèò, çàâäÿ-
êè ÷îìó âäàñòüñÿ çàâåðøèòè íà-
ñòóïíîãî ðîêó òðè íîâ³ ñòàíö³¿,
ÿê³ ìàòèìóòü ïðîïóñêíó ñïðî-
ìîæí³ñòü ìàéæå 34 òèñ. îñ³á íà
ãîäèíó.

Ñïîðóäæåííÿ ä³ëüíèö³ â³ä ñòàí-
ö³¿ “Ëèá³äñüêà” äî ñòàíö³¿ “Âè-
ñòàâêîâèé öåíòð” äàñòü êèÿíàì
ìîæëèâ³ñòü ïåðåòíóòè ì³ñòî ç ï³â-
äíÿ íà ï³âí³÷ ìåíø í³æ çà ãîäè-
íó. Äðóãó ÷åðãó ë³í³¿ äî Âèñòàâêî-

âîãî öåíòðó çàâåðøàòü äî 2011 ðî-
êó. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó ñòà-
íîâèòü 2,1 ìëðä ãðí.

Òàêîæ ó ðàìêàõ êîìïëåêñíîãî
ïðîåêòó áóä³âíèöòâà ë³í³¿ ìåòðî
ïðîõîäèòü ðåêîíñòðóêö³ÿ Ìîñêîâ-
ñüêî¿ ïëîù³. Ó÷îðà æóðíàë³ñòè
âïåâíèëèñü, ùî ðîáîòè éäóòü ïîâ-
íèì õîäîì. Íàðàç³ òàì çàâåðøó-
þòü ïåðåêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ³ ðîçïî÷àëè îáëàøòóâàííÿ íî-
âîãî ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðå-
õîäó.

Çã³äíî ç ïðîåêòîì, ó 2008 ðîö³
áóäå çðîáëåíî îñíîâí³ ðîáîòè ç
áóä³âíèöòâà åñòàêàäè, ùî çàáåç-
ïå÷óâàòèìå áåçïåðåøêîäíèé ðóõ
òðàíñïîðòó ì³æ áóëüâàðîì Äðóæ-
áè íàðîä³â ³ ïðîñïåêòîì 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ. ßê çàóâàæèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ, ââåñòè â ä³þ öåé îá’ºêò ïëà-
íóâàëîñü ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2009
ðîêó, àëå çà äîðó÷åííÿì Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî âæèâàþòü çàõîäè
äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà âæå
íàñòóïíîãî ðîêó

Ìåð çàêëèêàâ
ïàðëàìåíòàð³¿â
äî ðîáîòè
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàïîëÿãàº 
íà ÿêíàéøâèäøîìó ôîðìóâàíí³ 
ïðàöåçäàòíî¿ á³ëüøîñò³
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий заявив "Хре-
щати ", що новообраним деп татам Верховної Ради
потрібно я найшвидше визначатися з форматом о-
аліції та розпочати робот . На йо о д м , я би нар-
депи змо ли збільшити державний бюджет-2008 хоча
б двічі, то це б дало змо розв'язати ба ато проб-
лем я соціально о, та і е ономічно о хара тер .

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî òåïåð, ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ Öåíòðàëüíîþ âèáîð-
÷îþ êîì³ñ³ºþ ðåçóëüòàò³â ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè, íîâîîáðàíèì äåïóòàòàì ïîòð³áíî äîâåñòè, ùî âîíè
ùèðî îáñòîþþòü ³íòåðåñè âñ³õ âèáîðö³â, ÿêíàéøâèäøå ñôîðìó-
âàâøè ïðàöåçäàòíó á³ëüø³ñòü.

“Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ íàðåøò³ îïðèëþä-
íèëà ðåçóëüòàòè ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â, íîâîîáðàíèì äåïóòàòàì
ïîòð³áíî âèçíà÷àòèñÿ ç ôîðìàòîì êîàë³ö³¿, ñòâîðèòè ïðàöåçäàòíó
á³ëüø³ñòü, ÿêà ñïðàâä³ âèñòóïàëà á íà áîö³ âèáîðö³â. Ó êðà¿í³, ùî
ïîñò³éíî ïåðåáóâàº ó âèáîð÷îìó ïðîöåñ³, º áàãàòî íåðîçâ’ÿçàíèõ
ïðîáëåì. ßêùî ôîðìóâàííÿ êîàë³ö³¿ çàòÿãíåòüñÿ, òî íåâ³äîìî, äî
ÿêèõ âòðàò öå ïðèçâåäå”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íà éî-
ãî äóìêó, íîâîîáðàí³ äåïóòàòè ïîâèíí³ äîêëàñòè âñ³õ çóñèëü, ùîá
íàñàìïåðåä çóïèíèòè ³íôëÿö³þ ³ âèð³øèòè ïèòàííÿ ç áþäæåòîì
íàñòóïíîãî ðîêó.

“Ñòîëè÷íèé áþäæåò öüîãî ðîêó çð³ñ ïîð³âíÿíî ç 2006-ì óòðè-
÷³. ßêáè íàðîäí³ äåïóòàòè ³ ñòâîðåíèé íèìè êîàë³ö³éíèé óðÿä
çìîãëè çá³ëüøèòè äåðæàâíèé áþäæåò-2008 õî÷à á óäâ³÷³, öå äîïî-
ìîãëî á ðîçâ’ÿçàòè ÷èìàëî ïðîáëåì ÿê ñîö³àëüíîãî, òàê ³ åêîíî-
ì³÷íîãî õàðàêòåðó. À äëÿ öüîãî òðåáà îäíå — ìàòè áàæàííÿ ïðà-
öþâàòè íà áëàãî Óêðà¿íè ³ ¿¿ ãðîìàäÿí, à íå çàéìàòèñÿ ïîë³òè÷-
íèìè òîðãàìè çà âèñîê³ êð³ñëà”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé

Êè¿âðàäà ïåðåéíÿëàñÿ
áëàãîóñòðîºì
Õðåùàòèêà
Íà ñåñ³¿ ïðîçâ³òóþòü ïðî ï³äãîòîâêó
áþäæåòó ñòîëèö³

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðàøíþ ïðåçèä³þ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ðîçïî÷àâ
³ç ïîâ³äîìëåííÿ ñóìíî¿ íîâèíè: ó äåïóòàòà â³ä ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè-
¿âðàä³ Îëåêñàíäðà Ãðåáåëüíèêà ïîìåðëà äâàäöÿòèð³÷íà äîíüêà.
Ïàí Äîâãèé âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ â³ä äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó òà ïî-
îá³öÿâ íàäàòè êîëåç³ äîïîìîãó. Íà ïîðÿäîê äåííèé ñåñ³¿ 8 ëèñòî-
ïàäà âèíåñåíî ïèòàííÿ ïðî áëàãîóñòð³é Õðåùàòèêà, çîêðåìà ñòî-
ñîâíî ðîçòàøóâàííÿ íà âóëèö³ ðåêëàìè. Ïðåçèä³ÿ òàêîæ çàòâåð-
äèëà ïåðåë³ê àóêö³îí³â, çàïðîïîíîâàíèõ Êè¿âðàäîþ. Êð³ì òîãî, íà
ñåñ³¿ ìàþòü çàñëóõàòè ³íôîðìàö³þ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà òà êåð³âíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÊÌÄÀ Â³êòîðà Ïàäàëêè ïðî ï³äãîòîâêó áþäæåòó ñòîëèö³ íà
2008 ð³ê
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ï³äïðèºìö³ ìàòèìóòü 
“ªäèíèé îô³ñ”

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî äëÿ
ïîëåãøåííÿ æèòòÿ ñòîëè÷íèì ï³äïðèºìöÿì
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïîðÿ-
äîê ï³äãîòîâêè òà âèäà÷³ äîêóìåíò³â äîçâ³ëü-
íîãî õàðàêòåðó, ÿê³ âèäàþòü íà ð³âí³ ì³ñòà
çà ïðèíöèïîì îðãàí³çàö³éíî¿ ºäíîñò³. Íàðà-
ç³ ôàõ³âö³ ðîçðîáëÿþòü ïåðåë³ê äîçâ³ëüíèõ
äîêóìåíò³â ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, ÿê³ âèäàâàòèìóòü â óïðàâë³íí³ ç íàäàí-
íÿ äîçâ³ëüíèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
“ªäèíèé îô³ñ”. Óæå äî 1 ëèñòîïàäà ìàþòü
áóòè óçàãàëüíåí³ ñòàíäàðòè ïðîöåäóð âèäà÷³
ïîòð³áíèõ äîçâîë³â òà ïîäàí³ íà çàòâåðäæåí-
íÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Íàãàäàºìî, ùî ñòâîðåííÿ “ªäèíîãî îô³-
ñó” ³í³ö³éîâàíå ñòîëè÷íèì ìåðîì ³ ñïðÿìî-
âàíå íà çíà÷íå ïîëåãøåííÿ ï³äïðèºìöÿì
ïðîöåäóðè îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ òà ïðîô³ëàêòèêè çëîâæèâàíü ñëóæáîâèì
ñòàíîâèùåì êè¿âñüêèõ ÷èíîâíèê³â

Ðóñàí³âñüêèé êàíàë 
ðîç÷èñòÿòü

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
³í³ö³àòèâîþ ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ïëàíóþòü çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ äëÿ
ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî òà
åêîëîã³÷íîãî ñòàíó íàøîãî ì³ñòà. Çîêðåìà,
ïðîïîíóþòü ïîíàä 1,5 ìëí ãðí âèä³ëèòè íà
äîäàòêîâ³ çàõîäè ç î÷èùåííÿ òà áëàãîóñòðîþ
êàñêàäó îçåð ìàñèâó Ðàéäóæíèé. Ùå ìàéæå
2 ìëí 800 òèñ. ãðí ìàþòü ñïðÿìóâàòè íà ðå-
àë³çàö³þ ïðîåêòó “Ðîç÷èñòêà ³ ðåìîíò ñïî-
ðóä Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó òà êîíöåïö³¿ ðîç-
âèòêó ïðèëåãëî¿ äî êàíàëó òåðèòîð³¿”. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿ âèíåñóòü
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

Äóìêó ìåøêàíö³â âðàõîâàíî
Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà Âàñèëü Ïðèñÿæíþê ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî â ðåçóëüòàò³ ãðîìàä-
ñüêèõ îáãîâîðåíü çàìîâíèê çâåäåííÿ æèò-
ëîâî-îô³ñíî¿ ñïîðóäè íà âóë. Äåñÿòèíí³é, 11
âðàõóâàâ ïðîïîçèö³¿ ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ áó-
äèíê³â òà íàðàç³ ïëàíóº âíåñòè êîðåêòèâè äî
ïðîåêòó ³ â³äìîâèòèñü â³ä áóä³âíèöòâà ï³ä-
âàëó.

Íîâèé áóäèíîê ñïîðóäÿòü íà ïëèòíîìó
ôóíäàìåíò³, îðãàí³çàö³ÿ ÿêîãî íå ïåðåäáà-
÷àº ðîá³ò, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ çíà÷íèìè
â³áðàö³ÿìè, òîìó ñóñ³äí³ì ñïîðóäàì í³÷îãî íå
çàãðîæóº. Ïðîô³ëüíèì ³íñòèòóòîì ïðîâåäå-
íî îáñòåæåííÿ áóäèíêó ¹ 13, ÿêå ï³äòâåð-
äèëî éîãî çàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé ñòàí

Âëàäà íàäàñòü äîïîìîãó 
ïñèõîíåâðîëîã³÷íèì 
óñòàíîâàì

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî
çà ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â ñòîëèö³
çä³éñíÿòü íèçêó êîìïëåêñíèõ çàõîä³â äëÿ
ïîêðàùåííÿ óìîâ óòðèìàííÿ ³ ë³êóâàííÿ
ï³äîï³÷íèõ ³ ïàö³ºíò³â ó ïñèõîíåâðîëîã³÷íèõ
óñòàíîâàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ñòîëèö³.
Ì³ñüêà âëàäà ðåãóëÿðíî ïåðåâ³ðÿº óìîâè óò-
ðèìàííÿ, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ êèÿí ó
ïñèõîíåâðîëîã³÷íèõ óñòàíîâàõ òà çàêëàäàõ.
Çà ðåçóëüòàòàìè òàêèõ ïåðåâ³ðîê íàïðàâëÿ-
þòü ïîòð³áí³ ðåñóðñè íà ïîêðàùåííÿ öèõ
óìîâ. Òàê, äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî
ðîêó ï³äãîòîâëÿòü ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ùî ïî-
òðåáóþòü ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò, ìî-
äåðí³çàö³¿ òà ïåðåîñíàùåííÿ â ïåðøî÷åðãî-
âîìó ïîðÿäêó, ðîçðîáëåíî ïðîïîçèö³¿ çá³ëü-
øåííÿ ô³íàíñóâàííÿ íà ïðèäáàííÿ ìåäèêà-
ìåíò³â ³ õàð÷óâàííÿ, îñíàùåííÿ ³íâåíòà-
ðåì, ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³â-
íèêàì òîùî

Ìåð â³äïîâ³â 
íà êâàðòèðíå ïèòàííÿ
Îðäåðè íà æèòëî âðó÷åíî 21 ñ³ì’¿
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черно-
вець ий та заст пни олови
КМДА Ірена Кільчиць а Колон-
ній залі столичної мерії рочис-
то вр чили ордери на вартири
працівни ам соціальної сфери
до їхньо о професійно о свята.
Нові помеш ання від місь ої
влади отримала 21 родина. На
житло дея і сім'ї че али понад
25 ро ів.

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé òà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà óðî÷èñòî âðó÷èëè îðäåðè íà
íîâ³ êâàðòèðè 21 êè¿âñüê³é ðîäèí³. Ñåðåä
ùàñëèâ÷èê³â — ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³
îáñëóãîâóþòü ñàìîòí³õ ïåíñ³îíåð³â, ³íâà-
ë³ä³â, ñàí³òàðêè áóäèíê³â-³íòåðíàò³â, áà-
ãàòîä³òí³ ñ³ì’¿, îäèíîê³ ìàòåð³. ßê ç’ÿñó-
âàëîñÿ, äåÿê³ ðîäèíè ÷åêàëè íà ïîìåø-
êàííÿ ïîíàä ÷âåðòü ñòîë³òòÿ, òóëÿ÷èñü ïî
4–5 îñ³á ó îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèðàõ àáî
ãîòåëüêàõ.

Ïåðø³ òðè îðäåðè Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé âèäàâ âëàñíîðó÷. Â³í çâåðíóâñÿ äî
ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â ÿê äî êîëåã, íà-
ãîëîñèâøè, ùî çàâæäè ðàäî äîïîìàãàâ
íóæäåííèì ³ ïðîäîâæóâàòèìå öå ðîáè-
òè. “Ëþäè, êîòð³ ïðèñâÿòèëè çíà÷íó ÷àñ-
òèíó ñâîãî æèòòÿ òóðáîò³ òà äîãëÿäó çà
áëèæí³ìè, ã³äí³ íàéâèùî¿ ïîâàãè, àäæå
íå êîæåí çäàòåí ñàìîâ³ääàíî ïðàöþâàòè
çàðàäè ³íøèõ”,— çàóâàæèâ ì³ñüêèé ãîëî-
âà.

Åñòàôåòó âðó÷åííÿ îðäåð³â ìåð ïåðå-
äàâ ïàí³ Ê³ëü÷èöüê³é, ÿêà ïîäÿêóâàëà
âëàñíèêàì êâàðòèð çà ¿õíþ òÿæêó, ïðî-
òå âêðàé ïîòð³áíó ïðàöþ ³ ïîîá³öÿëà,
ùî êè¿âñüêà âëàäà äîêëàäå âñ³õ çóñèëü,
àáè â ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â áóëî ÿêî-

ìîãà á³ëüøå ðàä³ñíèõ ìîìåíò³â ó æèò-
ò³.

Â³ðà Ï³ñîöüêà ÷åêàëà êâàðòèðó 16 ðî-
ê³â. Óâåñü öåé ÷àñ ìåøêàëà â ãóðòîæèò-
êó ç äâîìà äîðîñëèìè ñèíàìè. Ïðàöþ-
âàëà â ïñèõîíåâðîëîã³÷íîìó ³íòåðíàò³
äëÿ ÷îëîâ³ê³â. Ä³çíàëàñÿ ïðî îðäåð ò³ëü-
êè ïîçàâ÷îðà. À ï³ñëÿ âðó÷åííÿ íà ðà-
äîùàõ çàïðîïîíóâàëà êîðåñïîíäåíòö³
“Õðåùàòèêà” ñòàòè íàðå÷åíîþ îäíîãî ç
¿¿ ñèí³â. Ìîâëÿâ, âîíè æ òåïåð ìàþòü
æèòëî.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” âèêîíó-

âà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Òåòÿíà
Êîñòþðåíêî, íèí³ â ñèñòåì³ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ñòîëèö³ ïðàöþº ïîíàä 5 òèñ. îñ³á,
300 ç ÿêèõ ñòîÿòü íà êâàðòèðí³é ÷åðç³.
“Êîëèñü âèä³ëÿëè ïî 3–4 ïîìåøêàííÿ
íà ð³ê. Çâ³ñíî, ç òàêèìè òåìïàìè ñêëàä-
íî ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè æèòëà. Òà çàâäÿ-
êè Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó öüîãî ðîêó
äî Äíÿ ïðàö³âíèêà ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ÷åð-
ãîâèêàì âèä³ëèëè 20 êâàðòèð. Äëÿ íàñ öå
÷óäîâèé ïîêàçíèê”,— íàãîëîñèëà ïàí³
Êîñòþðåíêî

12.00 — çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëî-
äèìèð Ãîëîâà÷ çðîáèòü îá’¿çä Ïî-
ä³ëüñüêîãî òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîí³â òà ïðîâåäå íàðàäó çà éî-
ãî ï³äñóìêàìè.

15.00 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçïî÷íå ðîáî-
÷ó ïî¿çäêó äî Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ (êîëèøíüî¿
Æîâòíåâî¿).

15.00 — çàñò. ãîë. ÊÌÄÀ Ñ. Ðóäèê ïðî-
âåäå çà ó÷àñò³ Ðàäè çåìëÿöòâ îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè â Êèºâ³ êðóãëèé ñò³ë
íà òåìó: “Óêðà¿íñüêà ìîâà ç òî÷êè
çîðó ñó÷àñíîñò³ òà ïåðñïåêòèâè”.

18.00 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîâåäå íàðàäó
ç çàñòóïíèêàìè ÊÌÄÀ òà ãîëîâà-
ìè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ë³êàðíÿì ïîâåðíóòü çåìëþ
Êè¿âðàäà ðîçãëÿíå ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî çàáîðîíó 
áóäü-ÿêîãî áóä³âíèöòâà íà òåðèòîð³¿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí
äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³þ ïîâåð-
íóòè 3,8 ãà çåìë³ Öåíòðàëüí³é ì³ñüê³é
êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ÷åðåç ãðóá³ ïîðóøåí-
íÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â. Òàê,
â³äïîâ³äíî äî ïîïåðåäí³õ ð³øåíü Êè¿â-
ðàäè, “Óêðà¿íñüê³é ïðîìèñëîâî-³íâåñòè-
ö³éí³é êîðïîðàö³¿ “Ïðîì³íäóñòð³ÿ” â³ä-
âåäåíî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè Æîâòíåâî¿ êë³-

í³÷íî¿ ë³êàðí³ ñòîëèö³ äëÿ æèòëîâîãî áó-
ä³âíèöòâà ³ç çîáîâ’ÿçàííÿì çâåäåííÿ
ïðèì³ùåíü ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ
öüîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó. Ïðîòå, çà ñëî-
âàìè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, óìîâ äîãîâîð³â íå
ò³ëüêè íå âèêîíóâàëè, à ùå é âèêîðèñ-
òîâóâàëè ò³íüîâ³ ñõåìè íåîäíîðàçîâîãî
ïåðåïðîäàæó ö³º¿ êîìïàí³¿ ³íøèì ñòî-
ðîíàì. Â³äòàê ïðèâàòí³ ³íâåñòîðè çàç³-
õíóëè íà ³íø³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â öåí-

òð³ ì³ñòà, ùî íàëåæàòü ìåäè÷íèì çàêëà-
äàì.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà, ÿêà áóëà ïðèñóòíÿ íà çàñ³äàíí³,
íàãîëîñèëà, ùî ïèòàííÿ ïðèçóïèíåííÿ
óìîâ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, âèäàíèõ ïî-
ïåðåäíüîþ âëàäîþ, ìàº âåëèêå ñîö³àëüíå
çíà÷åííÿ äëÿ Êèºâà, ³ ïîâ³äîìèëà, ùî ç
³í³ö³àòèâè ì³ñüêîãî ãîëîâè íàéáëèæ÷èì
÷àñîì íà ñåñ³þ Êè¿âðàäè áóäå âèíåñåíî
ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî çàáîðîíó áóäü-ÿêîãî
áóä³âíèöòâà íà òåðèòîð³¿ ë³êàðåíü ³ ïðè-
âàòèçàö³¿ íå íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³-
ùåíü óñ³õ ñòîëè÷íèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çå-
ìåëüíèõ â³äíîñèí Îëåêñ³ÿ ªâëàõà, äåïó-
òàòè â íàéñòèñë³ø³ òåðì³íè äîðó÷èëè Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ
â³äíîñèí ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ
ïðî ðîçðèâ äîãîâîðó ç ³íâåñòîðàìè. Çà
òèæäåíü ïëàíóþòü ïîâåðíóòèñÿ äî éîãî
ðîçãëÿäó ç ïîäàëüøèì âèíåñåííÿì íà ñå-
ñ³þ Êè¿âðàäè

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора омісія Київради з питань земельних відносин приз пинила
землевідведення діляно Центральної місь ої лінічної лі арні, я і
передала приватним інвесторам попередня влада. Гр бі фа ти ті-
ньових схем дов ола 3,8 а цьо о медично о за лад зм сили на-
родних деп татів хвалити відповідне рішення. Наразі по оджено
винесення відповідно о прое т рішення на сесію Київради в най-
стисліші терміни. Та ож місь рада роз лядатиме і прое т заборони
нецільово о б дівництва на території всіх столичних лі арень.
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Ба ато з тих, хто отримав ордер, спочат не повірили своєм щастю



“Íàøà Óêðà¿íà” âêîòðå 
ïîêëÿëàñÿ ó â³ðíîñò³

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè “ÍÓ- ÍÑ” âêîòðå ïî-
êëÿëèñÿ ó â³ðíîñò³ ïîìàðàí÷åâ³é êîàë³ö³¿ òà
çîáîâ’ÿçàëèñÿ äîòðèìóâàòèñÿ óñ³õ ïîïåðåä-
í³õ äîìîâëåíîñòåé ç ÁÞÒ. Þð³é Ëóöåíêî,
Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî òà Áîðèñ Òàðàñþê ïî-
÷àëè ñâîþ ïðåñ-êîíôåðåíö³þ ç òîãî, ùî íî-
âèí ó íèõ íåìàº. ² ñàìå öå º äîáðîþ íîâè-
íîþ. Ïîë³òèêè ïîîá³öÿëè, ùî ó ÷åòâåð îïðè-
ëþäíÿòü ï³äïèñè óñ³õ ñâî¿õ äåïóòàò³â ï³ä çî-
áîâ’ÿçàííÿì äîòðèìóâàòèñü äîìîâëåíîñòåé.
Òàêîæ ó “ÍÓ- ÍÑ” “ïîêè ùî” íåìàº æîä-
íèõ ñóìí³â³â, ùî ¿õ áóäå 228. Ó ïîíåä³ëîê äî-
êóìåíò í³áèòî ï³äïèñàëè Â³êòîð Òîïîëîâ òà
Þð³é ªõàíóðîâ, ÿêèé ðàí³øå âèñëîâëþâàâ-
ñÿ ïðîòè Þë³¿ Òèìîøåíêî, ó â³âòîðîê —
Âëàäèñëàâ Êàñüê³â. Ñïðîáà óòî÷íèòè ó ïàíà
Êàñüê³âà, ÷è ñïðàâä³ â³í â³äìîâèâñÿ â³ä óñ³õ
ñâî¿õ ïðåòåíç³é äî Þë³¿ Òèìîøåíêî, óñï³õîì
íå óâ³í÷àëàñÿ. Ïðåñ-ñåêðåòàð ïîë³òèêà ïîâ³-
äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî â³í “íà íàðàä³”.

Þð³é Ëóöåíêî òàêîæ çàÿâèâ, ùî êîàë³ö³þ
ñòâîðþâàòèìóòü ñàìå äåïóòàòè, à íå Ñåêðå-
òàð³àò Ïðåçèäåíòà. Ìîâëÿâ, ðîáî÷³ êîíòàê-
òè ãëàâè äåðæàâè ç ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè ð³ç-
íîìàí³òíîãî ñïðÿìóâàííÿ íå ïîðîäÿòü ³í-
øî¿ êîàë³ö³¿, îêð³ì “ïîìàðàí÷åâî¿”. Õòî
óïîâíîâàæóâàâ ïàíà Ëóöåíêà ðîáèòè çàÿâè
çàì³ñòü Â³êòîðà Þùåíêà, ïîë³òèê íå ñêàçàâ.
Òà, ìàáóòü, ³ Ïðåçèäåíò íå äóæå ïèòàòèìå
äóìêè ñâî¿õ ìîëîäèõ ñîðàòíèê³â, êîëè îãî-
ëîøóâàòèìå ïðî ñòâîðåííÿ “øèðîêî¿” êî-
àë³ö³¿

Анатолій ВЕРЯГІН

Â³ä Þë³¿ Òèìîøåíêî 
ïîâò³êàëè ïðèçîâíèêè

Ó÷îðà â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäð Êóçüìóê çàÿâèâ, ùî ïîâíèé ïåðåõ³ä
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè íà êîíòðàêòíèé ïðèí-
öèï êîìïëåêòóâàííÿ ìîæå â³äáóòèñÿ íå ðà-
í³øå 2012 ðîêó. Ïðè÷îìó, çà ñëîâàìè ïàíà
Êóçüìóêà, ïîïóë³ñòñüê³ îá³öÿíêè ÁÞÒó ñêà-
ñóâàòè ïðèçîâ äî àðì³¿ âæå ç 2008-ãî “ìî-
æóòü ïðèçâåñòè äî ðóéíàö³¿ ñèñòåìè íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè”. Ùå ó 2001 ðîö³ áóëà çà-
òâåðäæåíà Êîíöåïö³ÿ ïåðåõîäó àðì³¿ íà êîí-
òðàêòíèé ïðèíöèï êîìïëåêòóâàííÿ. Íàñòóï-
íîãî ðîêó äî ëàâ Çáðîéíèõ ñèë áóëî çàëó÷å-
íî 37 òèñÿ÷ êîíòðàêòíèê³â. Ïðîòå çà ïîäàëü-
ø³ ø³ñòü ðîê³â ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü ìàéæå íå çì³-
íèëàñÿ ³ íèí³ ñòàíîâèòü 38 òèñÿ÷ îñ³á. Ïè-
òàííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè º â êîìïåòåíö³¿
Ïðåçèäåíòà ÿê Âåðõîâíîãî ãîëîâíîêîìàíäó-
âà÷à. Ìèíóëîãî òèæíÿ Â³êòîð Þùåíêî äå-
ìîíñòðàòèâíî ïîñòàâèâ ë³äåðêó ÁÞÒ íà ì³ñ-
öå, ï³äïèñàâøè óêàç ïðî ïðîâåäåííÿ äâîõ
ïðèçîâ³â ó 2008 ðîö³. Àëå ÷èì áè íå çàê³í-
÷èëàñÿ öüîãî ðàçó ñâàðêà äâîõ “ïîìàðàí÷å-
âèõ” ïîë³òèê³â, ÷åðãîâîãî “ðåôîðìóâàííÿ”
àðì³¿ óíèêíóòè, ìàáóòü, íå âäàñòüñÿ
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10.00 — â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

10.00 — ïîñîë Í³ìå÷÷èíè Ðàéíãàðä
Øåôåðñ â³çüìå ó÷àñòü ó êîíôå-
ðåíö³¿ “Ãðîìàäñüêå ìîâëåííÿ: íå-
çàëåæí³ñòü, ñâîáîäà ñëîâà é ïðî-
ãðàìíà ðîçìà¿ò³ñòü”.

11.00 — çàñò. ì³í³ñòðà åêîíîì³êè Âàëå-
ð³é Ï’ÿòíèöüêèé â³çüìå ó÷àñòü ó
ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó “Òîðã³âëÿ é
ñòèìóëþâàííÿ ³íâåñòèö³é ó ×îð-
íîìîðñüêîìó áàñåéí³”.

13.00 — ÷ëåíè Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè ç ïè-
òàíü òåëåáà÷åííÿ é ðàä³îìîâëåí-
íÿ ïðîâåäóòü áðèô³íã.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Київсь а місь а рада
висловлює свої либо і співч ття деп тат

Київсь ої місь ої ради V с ли ання
Гребельни Оле сандр Петрович

з привод тяж ої втрати —
передчасної смерті йо о донь и

Ганни.

Деп тати від БЮТ Київраді висловлю-
ють щирі співч ття олезі по фра ції Оле -
сандрові Гребельни з привод непо-
правної втрати — смерті донь и Ганни.
Важ о знайти слова втіхи, я і втам вали б
нестерпний біль втрати найдорожчо о, що
може б ти бать ів, — рідної дитини.
Шановний Оле сандре Оле сандрович ,
ми разом з Вами либо о переживаємо
всю ір от втрати — смерті Вашої донеч-
и, я ій б ло лише 20 ро ів. Передчасно і
тра ічно обірвалося життя молодої люди-
ни, я а тіль и-но ст пила на широ ий жит-

тєвий шлях.
С м ємо разом з Вами.

Нехай Господь по оїть її д ш .
Вічна їй пам’ять.

Деп тати фра ції БЮТ Київраді

Â³êòîð Þùåíêî âïåâíåíî
êðîêóº øëÿõîì Ìèêîëè ²²
Ïðåçèäåíò õî÷å ï³äì³íèòè Âåðõîâíó Ðàäó 
Êîíñòèòóö³éíîþ àñàìáëåºþ

Ó÷îðà ïîë³òîëîãè Øêîëè ïîë³òè÷íî¿
àíàë³òèêè ïðè ÍàÓÊÌÀ, Öåíòðó ïîë³òè-
êî-ïðàâîâèõ ðåôîðì òà Óêðà¿íñüêîãî íå-
çàëåæíîãî öåíòðó ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü
ïðåçåíòóâàëè âëàñíå áà÷åííÿ øëÿõ³â âíå-
ñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ — áðîøóðó
“Çåëåíà êíèãà óêðà¿íñüêî¿ êîíñòèòóö³é-
íî¿ ðåôîðìè”.

Àêòèâí³ñòü ïîë³òè÷íèõ àíàë³òèê³â çðî-
çóì³ëà: ïàí Þùåíêî âæå íå ìàº âåëèêî-
ãî âïëèâó íà ïàðëàìåíò, îòîæ éîìó ïî-
òð³áíî øóêàòè ³íøèé øëÿõ äëÿ ïîâåð-
íåííÿ ïîâíîâàæåíü ñâîãî ïîïåðåäíèêà.

Òîìó ñòâîðåííÿ íîâîãî îðãàíó — Êîí-
ñòèòóö³éíî¿ àñàìáëå¿ — ìîæíà ðîçãëÿäà-
òè ÿê êðîêè äî ïîë³òè÷íî¿ ãðè â íåïàð-
ëàìåíòñüêîìó ïîë³. Àäæå çðîçóì³ëî, ùî
Âåðõîâíà Ðàäà í³êîëè íå çãîäèòüñÿ ïî-
âåðíóòè Â³êòîðîâ³ Þùåíêó ïîâíîâàæåí-
íÿ Ëåîí³äà Êó÷ìè. Àëå äîâãî ÷åêàòè íå
äîâåëîñÿ: ïîë³òèêè ³í³ö³àòèâè Áàíêîâî¿
çóñòð³ëè â øòèêè. Ïðîïîçèö³¿ óõâàëþâà-
òè çì³íè íåâ³äîìî äå ³ íåâ³äîìî êèì çó-
ìîâëþþòü ó íèõ íåïðèõîâàíå ðîçäðàòó-
âàííÿ. “Öÿ ³äåÿ íàãàäóº ìåí³ ñòâîðåííÿ
êâàç³ïàðëàìåíòó. Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ âáà-

÷àþòü ó í³é ³ãíîðóâàííÿ ñàìèõ ïîë³òè-
ê³â”,— ââàæàº êàíäèäàò ó äåïóòàòè â³ä
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Þð³é Ì³ðîøíè÷åíêî.
Êð³ì òîãî, ïîë³òèê óïåâíåíèé, ùî ðîç-
ìîâè ïðî äåïîë³òèçàö³þ ïðîöåñó óõâà-
ëåííÿ Êîíñòèòóö³¿ ÷åðåç ñòâîðåííÿ Êîí-
ñòèòóö³éíî¿ àñàìáëå¿ íå ìàþòü ñåíñó.
Àäæå ñóñï³ëüñòâî º ïåðåâàæíî ïîë³òè÷íî
çàáàðâëåíèì, ³ çãîäîì ì³æ äåëåãàòàìè
àñàìáëå¿ âèíèêàòèìóòü ò³ æ ñàì³ äèñêó-
ñ³¿, ùî é ì³æ ïàðëàìåíòàð³ÿìè. Éîãî êî-
ëåãà, äåïóòàò â³ä ÊÏÓ Ñåðã³é Ãìèðÿ, áóâ
ùå êàòåãîðè÷í³øèì, íàçâàâøè “Õðåùà-
òèêó” ïðîïîçèö³¿ ùîäî óõâàëåííÿ Îñíîâ-
íîãî Çàêîíó ïîçà ñò³íàìè Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè àíòèêîíñòèòóö³éíèìè. Ïðîòå, ÿê çà-
ñâ³ä÷èëè îñòàíí³ ïîä³¿ íàâêîëî ðîçïóñêó
ïàðëàìåíòó, ùî º êîíñòèòóö³éíèì, à ùî
í³, íà Áàíêîâ³é òåïåð âèð³øóþòü ñàìî-
ñò³éíî. ² ïðèêëàä Ìèêîëè ²², ÿêèé ïî-
ñò³éíî åêñïåðèìåíòóâàâ ç ïàðëàìåíòîì
òà ð³çíèìè íàâêîëîêîíñòèòóö³éíèìè ³í-
ñòèòóö³ÿìè í³÷îìó íå â÷èòü

Ëþäìèëà ÌÈÐÎÑËÀÂÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора політоло и НаУКМА висловили свої пропозиції щодо процес
хвалення змін до Констит ції У раїни. Е сперти, не без під аз и
Президента, підтримали ідею створення ромадсь ої Констит ційної
асамблеї. Політи и натомість побачили в ще нествореній ор аніза-
ції за роз онстит ційном лад .

Ðîçâ³í÷óâàííÿ êóëüòó
íå÷èñòîïëîòíî¿
îñîáèñòîñò³
Êîëèøíüîìó î÷³ëüíèêó ÌÂÑ çàêèäàþòü ïîë³òè÷í³ ðåïðåñ³¿
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора олишній власни до-
нець о о тор овельно о центр
"Білий лебідь" Борис Пенч ви-
знав, що давав свідчення проти
ре іонала Бориса Колесни ова
під тис ом тодішньо о ерівни а
МВС Юрія Л цен а. Сам е с-мі-
ністр сі звин вачення від идає.
Проте не вірять йом навіть о-
лишні оле и.

Á³çíåñìåí Áîðèñ Ïåí÷óê çàÿâèâ æóð-
íàë³ñòàì, ùî áóâ ï³ä òèñêîì âòÿãíóòèé
ó ñïðàâó Áîðèñà Êîëåñíèêîâà. Â³í ðîç-
ïîâ³â, ÿê íàâåñí³ 2005 ðîêó äî íüîãî
ïðèéøëè ñï³âðîá³òíèêè â³äîìñòâà Þð³ÿ
Ëóöåíêà ³ çàïðîïîíóâàëè äàòè ñâ³ä÷åí-
íÿ ïðîòè Áîðèñà Êîëåñíèêîâà. Ï³ñëÿ
öüîãî, çà ñëîâàìè ïàíà Ïåí÷óêà, éîãî
ï³ä îõîðîíîþ ëþäåé ç àâòîìàòàìè ïî-
âåçëè ï³ä Êè¿â, äå ê³ëüêà ì³ñÿö³â óòðè-
ìóâàëè ôàêòè÷íî ï³ä äîìàøí³ì àðåø-
òîì. Ïðè÷îìó íå çàáóëè âèñòàâèòè ðà-
õóíîê “çà ïðîæèâàííÿ”. Ïàí Ïåí÷óê
ñòâåðäæóº, ùî éîãî çìóñèëè ï³äïèñàòè
çàÿâó, çà ÿêîþ Áîðèñà Êîëåñíèêîâà çà-
àðåøòóâàëè, òà âèçíàâ, ùî áóâ “³íñòðó-
ìåíòîì ó íå÷èñòîïëîòí³é ãð³ íå÷èñòî-
ïëîòíî¿ ëþäèíè”. Ö³ ñëîâà óâàæíî ñëó-
õàëà äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ãàííà
Ãåðìàí. Âîíà ïîâ³äîìèëà êîðåñïîíäåí-
òîâ³ “Õðåùàòèêà”, ùî ñàìà ä³çíàëàñÿ
ïðî ïðåñ-êîíôåðåíö³þ ç ìåðåæ³ ²íòåð-
íåò ³ õî÷å äîïîâ³ñòè öå ïèòàííÿ íà ïî-
ë³òðàä³. Òå, ùî ïîâàæíà äåïóòàòêà íå-
äàðåìíî õîäèëà ïîñëóõàòè ïàíà Ïåí÷ó-

êà, ñòàëî â³äîìî âæå çà ê³ëüêà ãîäèí.
Ïîë³òðàäà ÏÐ çâèíóâàòèëà ë³äåðà áëîêó
“ÍÓ-ÍÑ” Þð³ÿ Ëóöåíêà ó íåçàêîííèõ
ïåðåñë³äóâàííÿõ íà ïîñàä³ ì³í³ñòðà âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ, ó ôàáðèêàö³¿ êðèì³íàëü-
íèõ ñïðàâ òà êîðóïö³¿. Ðåã³îíàëè òàêîæ
çâåðíóëèñÿ äî Ïðåçèäåíòà, óðÿäó òà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè äàòè “íàëåæíó îö³íêó öüî-
ìó ôàêòîâ³, ÿêèé ãàíüáèòü Óêðà¿íó ³ ñà-
ìó ³äåþ äåìîêðàòèçàö³¿ â íàø³é êðà¿í³”.
Â òîìó, ùî ïàí Ëóöåíêî çàéìàâñÿ ôàá-
ðèêàö³ºþ ñïðàâ, ñõîæå íå ñóìí³âàºòüñÿ
³ éîãî êîëèøí³é ñîðàòíèê ïî àêö³¿
“Óêðà¿íà áåç Êó÷ìè”, ÷ëåí ãðîìàäñüêî¿

ðàäè ÌÂÑ çà êàäåíö³¿ Þð³ÿ Ëóöåíêà
Âîëîäèìèð ×åìåðèñ. ßê çàÿâèâ ïîë³òèê
“Õðåùàòèêó”, ï³ä ÷àñ ðîáîòè íà ïîñàä³
ì³í³ñòðà Þð³é Ëóöåíêî âñå ïåðåòâîðþ-
âàâ íà âëàñíèé ï³àð. “Ïðî çàÿâó Ïåí-
÷óêà ÿ ä³çíàâñÿ ç ²íòåðíåòó, ³ öå áóëî
íåñïîä³âàíêîþ. Ãàäàþ, öå ìîæå áóòè
ïðàâäîþ ç îãëÿäó íà ñòèëü ðîáîòè åêñ-
ì³í³ñòðà”,— çàçíà÷èâ ïàí ×åìåðèñ.

Âàæêî ñêàçàòè, ÷è ïîâ³ðèòü Â³êòîð
Þùåíêî Áîðèñó Ïåí÷óêó, àëå òåïåð â
óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ³ãðàõ ç’ÿâèòüñÿ
íîâèé òåðì³í — “ñâ³äîê ïîäâ³éíîãî âè-
êîðèñòàííÿ”

Борис Пенч пояснив свої свідчення проти Бориса Колесни ова тис ом зверх Юрія Л цен а
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Â³ä÷óéòå ð³çíèöþ
Ïîð³âíÿííÿ êàíäèäàò³â íà ì³í³ñòåðñüê³ ïîñàäè

Триває о ляд потенційних претендентів на владні посади з різних політичних середовищ. Нині своїми д м ами з "Хрещати ом" поділилися
андидати на рісло міністра е оло ії Юрій Костен о (бло "Наша У раїна — Народна самооборона") і Віталій Кононов (Партія зелених У ра-
їни). Обидва політи и одна ово висо о оцінили природоохоронне за онодавство і та само др жно визнали, що йо о не ви он ють.

Þð³é ÊÎÑÒÅÍÊÎ: “Äîìèñëè ïðî
ïåðåòâîðåííÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ çîíè 
íà ñâ³òîâèé ðàä³îàêòèâíèé ñì³òíèê 
íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³”

— Îö³í³òü, áóäü-ëàñêà, äåðæàâíó ïîë³òè-
êó â ãàëóç³ îõîðîíè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

— Äåðæàâíà ïîë³òèêà ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëü-
êîõ ÷èííèê³â. Öå çàêîíîäàâ÷à áàçà, öå
ôóíêö³¿ ïðèðîäîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ öå
êîíêðåòí³ ä³¿.

ßêùî éäåòüñÿ ïðî ïåðø³ äâà ÷èííèêè,
òî óêðà¿íñüêå åêîëîã³÷íå çàêîíîäàâñòâî
íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ºâðîïåé-
ñüêîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî. Òóò ÿ îñîáëè-
âèõ ïðîáëåì íå áà÷ó.

Ùîäî äåðæàâíèõ îðãàí³â òà ¿õí³õ ôóíê-
ö³é — çíîâó æ òàêè íèí³ äåùî çì³íåíî
ñèñòåìó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðèðîäî-
îõîðîííîþ ä³ÿëüí³ñòþ, àëå çàãàëîì ³ Ì³-
í³ñòåðñòâî îõîðîíè äîâê³ëëÿ, ìàþ÷è âñ³
ïîâíîâàæåííÿ òà êåðóþ÷è ðåã³îíàëüíèìè
óïðàâë³ííÿìè, ñïðîìîæí³ åôåêòèâíî âåñ-
òè ïðèðîäîîõîðîííó ïîë³òèêó.

À îñü ùîäî ä³é, òî òóò ÿ ìîæó âèñëîâè-
òè íèçêó êðèòè÷íèõ çàóâàæåíü ³ç ïîñèëàí-
íÿì íà ñòàí äîâê³ëëÿ. Â³ä çàáðóäíåííÿ ïî-
áóòîâèì ñì³òòÿì — öÿ ïðîáëåìà íàáóâàº
õàðàêòåðó åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðîôè — ³ äî
ïîë³òèêè îùàäëèâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â: ïðèðîäîîõîðîíí³ â³äîì-
ñòâà, ìàþ÷è òàê³ ñàì³ çàêîíè, ÿê ó ªâðî-
ï³, ¿õ íå çàñòîñîâóþòü. ×îìó?

Öå âæå ïèòàííÿ ñòîñóºòüñÿ ÿêîñò³ ðîáî-
òè óðÿäó òà ì³í³ñòåðñòâ ÿê âèêîíàâ÷èõ îð-
ãàí³â.

— ßê³ çì³íè äî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêî-
íîäàâñòâà ïîòð³áíî, íà âàøó äóìêó, âíåñòè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

— Ùîäî çàêîí³â óðåãóëüîâàíî á³ëüø³ñòü
ïèòàíü. Ó òîìó ÷èñë³ é òàê çâàíèé åêîíî-
ì³÷íèé ìåõàí³çì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ,
ÿêèé çîáîâ’ÿçóº öåíòðàëüí³ îðãàíè äåð-
æàâíî¿ âëàäè ùîðîêó ÷åðåç óõâàëåííÿ ð³-
øåíü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ï³äâèùóâàòè ïëà-
òó çà âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ³ çà çàáðóä-
íåííÿ. Òîä³ ï³äïðèºìñòâî áóäå çàö³êàâëå-
íå âïðîâàäæóâàòè åêîëîã³÷íî ùàäí³ òåõíî-
ëîã³¿.

Ïðîòå, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî çàêîíîäàâ-
ñòâî, òî º íèçêà çàêîí³â, ÿê³ òðåáà óõâà-
ëèòè. Éäåòüñÿ ïðî ïîòðåáó çàïðîâàäæåí-
íÿ â Óêðà¿í³ ïðèíöèï³â ñòàëîãî ðîçâèò-
êó — çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïî-
ë³òèêè, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà òîìó, ùî íå
ìîæíà æèòè â ÷èñòîìó äîâê³ëë³ çà ðàõó-
íîê ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü. Äëÿ òàêî¿ ïî-
ë³òèêè òðåáà âæå íå ïðèðîäîîõîðîííå çà-
êîíîäàâñòâî çì³íþâàòè, à çàãàëîì äåðæàâ-
íó ïîë³òèêó â óñ³õ ¿¿ ñôåðàõ: ô³íàíñîâ³é,
ïîäàòêîâ³é, ìèòí³é, òàðèôí³é ³ òîùî. Îò-
æå, çì³íèòè ò³ëüêè åêîëîã³÷íå çàêîíîäàâ-
ñòâî íåäîñòàòíüî. Âêðàé ïîòð³áíî ñôîðìó-
âàòè ³íøó êîíöåïö³þ ðîçâèòêó Óêðà¿íè.
Òàêó, ÿêà ñïèðàºòüñÿ íà ïðèíöèïè ñòàëî-
ãî ðîçâèòêó. Òîáòî éäåòüñÿ ïðî ïîòðåáó â
ö³ë³ñí³é äåðæàâí³é ïîë³òèö³, ÿêî¿ áðàêóº
íàø³é äåðæàâ³. Õî÷à ñêàçàíå çîâñ³ì íå
îçíà÷àº, ùî ñüîãîäí³øíº çàêîíîäàâñòâî
íå çîáîâ’ÿçóº äåðæàâíîãî ÷èíîâíèêà îõî-
ðîíÿòè äîâê³ëëÿ. Ïî÷èíàþ÷è â³ä çàáîðî-
íè ñóö³ëüíîãî âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â ó Êàðïà-
òàõ ³ çàê³í÷óþ÷è îùàäëèâèì âèêîðèñòàí-
íÿì íàäð. Àëå âñüîãî öüîãî â äåðæàâí³é

ïîë³òèö³ Óêðà¿íè âè íå ïîáà÷èòå. Áî âëà-
äà íå òà. Âîíà ñàìà ñüîãîäí³ áåçæàë³ñíî
íèùèòü ïðèðîäó, íàäçâè÷àéíî çáàãà÷ó-
þ÷èñü.

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ïëàí³â çáóäóâàòè â
Óêðà¿í³ íà áàç³ ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ ñõîâè-
ùå ÿäåðíèõ â³äõîä³â?

— Ó ÷îðíîáèëüñüê³é çîí³, äå ñêîíöåí-
òðîâàíî ïîíàä 90% ðàä³îàêòèâíèõ â³äõî-
ä³â Óêðà¿íè, ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè ïîòóæ-
íó ³íôðàñòðóêòóðó, ÿêà á äàëà çìîãó ïî-
ñòóïîâî î÷èñòèòè çîíó. À äëÿ öüîãî ïîòð³á-
í³ ñó÷àñí³ ï³äïðèºìñòâà ç ïåðåðîáêè â³ä-
ïðàöüîâàíèõ ìàòåð³àë³â, íàä³éí³ ñõîâèùà
äëÿ çáåð³ãàííÿ ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí.

Ó ÷îðíîáèëüñüê³é çîí³ äîö³ëüíî ñïîðó-
äèòè ñõîâèùå äëÿ â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåð-
íîãî ïàëèâà: íåìà äå éîãî çáåð³ãàòè, íå-
ìà ³íøîãî ì³ñöÿ. Òîáòî öÿ ì³ñöèíà ìàº
ñòàòè òåõíîëîã³÷íèì öåíòðîì ç ì³í³ì³çà-
ö³¿ íàñë³äê³â ÿê ñàìî¿ àâàð³¿, òàê ³ ç ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóä-
íåííÿ. Îñü ó òàêîìó êîíòåêñò³ ìàº ðîç-
âèâàòèñÿ ÷îðíîáèëüñüêà çîíà. Âñ³ äîìèñ-
ëè ïðî ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà ºâðîïåéñüêèé
÷è ñâ³òîâèé ðàä³îàêòèâíèé ñì³òíèê íå
ïðàâäèâ³. Õî÷à á òîìó, ùî íàøèì çàêî-
íîäàâñòâîì ñóâîðî çàáîðîíåíî ââîçèòè
áóäü-ÿê³ â³äõîäè. Ïåðåäóñ³ì ðàä³îàêòèâí³.
² öå çàêîíîäàâñòâî ñôîðìóâàëè ùå íà ïî-
÷àòêó 90-õ ðîê³â, çîêðåìà ³ çà ìîº¿ ó÷àñ-
ò³. Îòîæ çàãðîçè ïåðåòâîðåííÿ ÷îðíî-
áèëüñüêî¿ çîíè íà ðàä³îàêòèâíèé ñì³òíèê
íåìàº.

— ×è â³ðèòå âè ó ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîäó
óêðà¿íñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ íà á³îïàëèâî
âëàñíîãî âèðîáíèöòâà?

— ß íå ò³ëüêè â³ðþ, à çíàþ, ùî ïîñòó-
ïîâî â åíåðãåòèö³ âñå á³ëüøå âèêîðèñòî-
âóâàòèìóòü â³äíîâí³ äæåðåëà, äî ÿêèõ íà-
ëåæèòü á³îïàëèâî. Îðãàí³÷íå ïàëèâî —
íàôòà, ãàç, êàì’ÿíå âóã³ëëÿ — ó ñâ³ò³ âè-
÷åðïóºòüñÿ. Òîìó Óêðà¿íà ç âåëè÷åçíèì
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ïîòåíö³àëîì ìîæå
ñòàòè ïðîâ³äíîþ ºâðîïåéñüêîþ åíåðãåòè÷-
íîþ äåðæàâîþ

Â³òàë³é ÊÎÍÎÍÎÂ: “Îë³ãàðõè âèñìîêòóþòü 
ðåñóðñè ç çåìë³, ÿêà íàëåæàëà 
êîëèñü óñ³ì”

— Îö³í³òü, áóäü ëàñêà, ñó÷àñíó äåðæàâíó
ïîë³òèêó â ãàëóç³ îõîðîíè ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà.

— Äåðæàâà, â ïðèíöèï³, í³÷èì íå çàé-
ìàºòüñÿ: óðÿäîâö³ ïåðåïèñóþòü îäèí îäíî-
ìó äîðó÷åííÿ... Ó ö³é ä³ëÿíö³ ñïðàâè òàê³,
ùî, ÿê êàæóòü, ê³íü íå âàëÿâñÿ. Òàêà ìîÿ
îö³íêà.

Óêðà¿íà ïîïåðåäó â ñâ³ò³ çà îáñÿãàìè âè-
êèä³â âóãëåêèñëîãî ãàçó â ïîâ³òðÿ. Ìè
çâèêëè áà÷èòè ñåáå â ê³íö³ ñâ³òîâèõ ðåé-
òèíã³â, à ó ö³é ñïðàâ³ — ìè ïîïåðåäó. Öåé
ôàêò íåïîêî¿òü óñ³õ. Íàâ³òü íå çåëåíèõ. ß
ïðî Îðãàí³çàö³þ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ³ òàê
äàë³. Òî ïðî ùî òóò ìîæíà ãîâîðèòè?

Îñü ï³äïèñàëè Ê³îòñüêèé ïðîòîêîë, à
âèêèäàþòü ó ïîâ³òðÿ âåëè÷åçí³ îáñÿãè. Íà-
ñïðàâä³ íà öüîìó çàðîáèëè âåëè÷åçí³ ãðî-
ø³ íàø³ îë³ãàðõè: ìåòàëîäîáóâíà òà ìåòà-
ëóðã³éíà ïðîìèñëîâ³ñòü. Ïðîäàþòü çà êîð-

äîí íàï³âôàáðèêàòè çàì³ñòü ãîòîâèõ âè-
ðîá³â, âèñìîêòóþ÷è ðåñóðñè ç çåìë³, ÿêà
êîëèñü íàëåæàëà âñ³ì, à òåïåð íàëåæèòü
ò³ëüêè ¿ì. À ÿê ³íàêøå âîíè ìîãëè á çà-
ðîáèòè ì³ëüÿðäè? Ó íàñ íàñåëåííÿ á³äóº,
à ê³ëüêà ñ³ìåé ì³ëüÿðäåð³â ñàìå íà öüîìó
ïðèìíîæóþòü ñâî¿ áàãàòñòâà.

— ßê³ çì³íè äî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêî-
íîäàâñòâà ïîòð³áíî, íà âàøó äóìêó, âíåñòè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

— Ãàäàþ, ùî çàêîíè ïðîñòî òðåáà âè-
êîíóâàòè. Çàêîíîäàâñòâî äîñèòü äîáðå
âèïèñàíå — çåëåí³ íåäàðìà áóëè â ïàð-
ëàìåíò³. ß ïèøàþñÿ òèì, ùî çàêîíîäàâ-
ñòâî â ö³é ãàëóç³ ó íàñ îäíå ç íàéêðàùèõ
ó ªâðîï³. Ìîæíà ùîñü ïîë³ïøóâàòè, êî-
ëè ðåòåëüíî ïðèäèâèòèñÿ, àëå ãîëîâíå —
ùîá çàêîíè âèêîíóâàëè. Çàêîíè íå âè-
êîíóþòü — âèêîíàâñüêà äèñöèïë³íà í³-
êóäèøíÿ.

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ïëàí³â ùîäî ñïî-
ðóäæåííÿ â Óêðà¿í³ íà áàç³ ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ ÀÅÑ ñõîâèùà äëÿ â³äïðàöüîâàíèõ
ÿäåðíèõ â³äõîä³â?

— Öå íåðîçóìíå ð³øåííÿ, ÿê íà ìåíå.
Âîíî óõâàëåíå íàøèìè äåðæàâöÿìè ï³ä
äèêòîâêó ³íøèõ êðà¿í ³ íå ìàº ïåðñïåê-
òèâè äëÿ Óêðà¿íè. Ïåðåòâîðèòè Óêðà¿íó
íà ÿäåðíèé îá’ºêò âèã³äíî òèì ëþäÿì,
ÿê³ çà íàìè ñòåæàòü ³ âèñóâàþòü ñâî¿
óìîâè.

— ×è â³ðèòå ó ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîäó
óêðà¿íñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ íà á³îïàëèâî
âëàñíîãî âèðîáíèöòâà?

— Á³îïàëèâà áóäå çàìàëî. Àëå òå, ùî
Óêðà¿íà çìîæå çàîùàäèòè òðåòèíó íå-
â³äíîâíèõ åíåðãîðåñóðñ³â, ÿêùî çàéìà-
òèìåòüñÿ åëåìåíòàðíèì åíåðãîçáåð³ãàí-
íÿì,— ôàêò. Ó íàñ íàäòî âåëèê³ âèòðà-
òè



Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

оловно о е ономіста бюджетно о відділ правління по бюджет .
Основні обов’яз и — часть розробці прое т бюджет м. Києва;

аналіз стан і тенденції ви онання бюджет м. Києва (місь о о та район-
них бюджетів) по видат ах бюджет .
Під отов а пояснювальної запис и про стан ви онання бюджет м. Ки-

єва до вартальних та річних звітів; під отов а матеріалів до апаратних
нарад Київсь о о місь о о олови та інше;

оловно о е ономіста відділ фінансів місцевих ор анів влади і са-
мовряд вання.
Основні обов’яз и— розрах вання та с ладання лімітів аси н вань,

здійснення фінанс вання видат ів та опрацювання звітів по витратах на
тримання місь их ор анів правління, опрацювання бюджетних запи-
тів, під отов а розрах н ів, с ладання про нозних по азни ів бюджет
по місь их ор анах правління та інше.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадян-

ство У раїни, вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за ос-
вітньо- валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр. Навич и роботи з ПК.
Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о оло-

шення за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове
правління ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), імн. 819.
Телефон для довідо 234-62-50.
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Ó Êèºâ³ ñòàâñÿ 
³ïîòå÷íèé áóì
Ôàõ³âö³ ïðîãíîçóþòü çíèæåííÿ â³äñîòêîâèõ 
ñòàâîê íà ïðèäáàííÿ æèòëà
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора ореспондент "Хре-
щати а" з'ясов вав, я і
бан івсь і станови раще
звертатися, щоб ви ідні-
ше придбати житло в ре-
дит. Наразі Київ пережи-
ває справжній іпотечний
б м і лідир є за цими по-
азни ами в раїні. Том
фахівці про ноз ють зни-
ження відсот ових ставо

ривнях й вирівнювання
част и національної валю-
ти з пози ою в доларах.

²ç íàñòàííÿì îñåí³ ñòîëè÷í³
áàíêè àêòèâ³çóþòü ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü â çàëó÷åíí³ íîâèõ êë³ºíò³â.
Ðåêëàìíà êàìïàí³ÿ ñòîëè÷íèõ
ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ ïîáóäîâàíà
òàêèì ÷èíîì, ùî ïåðåñ³÷íîìó
ãðîìàäÿíèíîâ³ âêðàé ñêëàäíî
îáðàòè ñåðåä ïðîïîçèö³é 90 áàí-
ê³â ïîòð³áíèé êðåäèò íà æèòëî.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ñå-
ðåä êèÿí ïîïóëÿðí³ óìîâè ³ïî-
òå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ â “ÎÒÏ
áàíêó”. Â³í ë³äèðóº ïî Êèºâó çà
ë³áåðàëüíèìè ïîêàçíèêàìè ï³ä
÷àñ âèäà÷³ êðåäèòó íà æèòëî
âòîðèííîãî ðèíêó â ãðèâíÿõ.
Òàê, ÿêùî êèÿíèí çàõî÷å óêëàñ-
òè íà 25 ðîê³â ³ïîòå÷íèé äîãî-
â³ð ç ö³ºþ ô³íàíñîâîþ óñòàíî-
âîþ íà ñóìó 750 òèñ. ãðí ($150
òèñ.), îäíîðàçîâà êîì³ñ³ÿ â³ä ñó-
ìè êðåäèòó ñòàíîâèòèìå äëÿ
íüîãî 0,99%, à ùîð³÷íà ïðî-
öåíòíà ñòàâêà — 13,99%. Äðóãå
ì³ñöå çà ë³áåðàëüíèìè óìîâàìè
îòðèìàííÿ êðåäèòó â ñòîëèö³
ïîñ³äàº “Óêðñîöáàíê”. Â³í ïðî-
ïîíóº êë³ºíòàì (ç òèìè ñàìèìè
÷àñîâèìè ³ ãðîøîâèìè ïîêàçíè-
êàìè) 14% ð³÷íèõ çà îäíîðàçî-
âî¿ êîì³ñ³¿ 0,99% ñóìè êðåäèòó.
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ çà ïîïóëÿð-
í³ñòþ — “ÓêðÑèááàíê” ³ç 14,5%
ð³÷íèõ ³ 1,2% êîì³ñ³éíîãî â³ä-
ðàõóâàííÿ.

ßêùî ðîçðàõîâóâàòè íà ï³ëüãî-
âèé ³ïîòå÷íèé êðåäèò ó íàö³î-
íàëüí³é âàëþò³ çà ïðîãðàìàìè
Äåðæàâíî¿ ³ïîòå÷íî¿ óñòàíîâè
(Ä²Ó), ë³ïøå çâåðòàòèñÿ â “Ðîäî-
â³ä áàíê”. Â³í ïðîïîíóº íàéêðà-
ù³ óìîâè ç óñ³õ 40 áàíê³â, ùî
ñï³âïðàöþþòü ç Ä²Ó. Äëÿ ïðè-
äáàííÿ ïîìåøêàííÿ íà âòîðèí-
íîìó ðèíêó æèòëà êë³ºíòîâ³ íà-
äàäóòü ìàêñèìàëüíó ñóìó 1 ìëí
ãðí. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó
êë³ºíò ìàº âíåñòè ì³í³ìàëüíèé
âíåñîê ó ðîçì³ð³ 25%. ßêùî áðà-
òè ïîçèêó íà 30 ðîê³â ç ðîçðàõóí-
êîì îö³ííî¿ âàðòîñò³ êâàðòèðè 640
òèñ. ãðí, ñóìà êðåäèòó ñòàíîâèòè-
ìå 450 òèñ ãðí. Ð³÷íà â³äñîòêîâà
ñòàâêà áóäå 10,9% çà îäíîðàçîâî¿
êîì³ñ³¿ 5%.

Ùîá íå ïîïàñòè íà ãà÷îê
àôåðèñò³â, ôàõ³âö³ ðàäÿòü
îôîðìëÿòè êðåäèò ó áàíêàõ, ÿê³
íàïðÿìó àô³ëüîâàí³ ç áóä³âåëü-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Íàïðè-
êëàä, áàíê “Àðêàäà”, ÿêèé íà-
ïðÿìó ïðàöþº ç ÕÊ “Êè¿âì³ñüê-
áóä”. Ïðîòå ñë³ä áóòè äóæå îáå-
ðåæíèìè, îñê³ëüêè çàêîíîäàâ-
ñòâî âñ³ ðèçèêè ïîêëàëî íà ïëå-
÷³ ñïîæèâà÷³â, òîæ áàíêè òà ï³ä-
ðÿäíèêè ìîæóòü óíèêíóòè â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà íåâèêîíàííÿ
ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü.

Òàêîæ, óêëàäàþ÷è äîãîâ³ð ³ïî-

òåêè, òðåáà ìàòè íà óâàç³, ùî
ìàéæå âñ³ áàíêè ïðèõîâóþòü ðå-
àëüí³ ïðîöåíòí³ ñòàâêè ç ³ïîòåêè
â ñâî¿õ ðåêëàìíèõ êîìïàí³ÿõ.
Òàê, çà ñëîâàìè ë³äåðà ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Çà ïðîçîð³ñòü
ô³íàíñîâèõ ðèíê³â” Òàðàñà Çàãî-
ðîäíîãî, ñòîëè÷í³ áàíêè ïðîñòî
ââîäÿòü â îìàíó ñâî¿õ êë³ºíò³â,
íå íàçèâàþ÷è ñïðàâæí³ ñòàâêè íà
êðåäèòè. “Íàïðèêëàä, “ÎÒÏ
áàíê” ïðîâîäèòü àêòèâíó ðåêëàì-
íó êàìïàí³þ íà ³ïîòåêó ï³ä
8,99%, íå óòî÷íþþ÷è, ùî öå
ñòàâêà ó øâåéöàðñüêèõ ôðàíêàõ
³ ùî ïîòð³áíî ñïëà÷óâàòè 1% ÿê
ñòðàõîâêó êóðñîâîãî ðèçèêó. Ðå-
àëüíà îäíîðàçîâà êîì³ñ³ÿ —
2,99%, ñòðàõóâàííÿ ³ïîòåêè êîø-
òóº â³ä 0,4%, à íå îá³öÿí³ 0,22%.
Êîíñóëüòàö³ÿ åêñïåðòà îá³éäåòü-
ñÿ â³ä 500 ãðí, à íå 300 ãðí, çà-
çíà÷åíèõ ó ðåêëàì³, äîäàòêîâ³
ïëàòåæ³ ïî êðåäèòó ñòàíîâèòè-
ìóòü 4,6%. Ïåðåïëàòà çà óìîâà-
ìè äîãîâîðó ñÿãíå 88,2%. Ðåàëü-
íà ñòàâêà â ïåðøèé ð³ê äîð³âíþ-
âàòèìå 19,08%”,— ç³çíàâñÿ ïàí
Çàãîðîäíèé.

Ïîïðè çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³
ðèçèêè, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü çà-
êîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ â³ä-
íîñèí íà ³ïîòå÷íîìó ðèíêó, â³í
³ íàäàë³ çáåð³ãàòèìå ³ñíóþ÷ó äè-
íàì³êó. Òàê, êîìåíòóþ÷è ñòàí
ñòîëè÷íîãî ³ïîòå÷íîãî ðèíêó,
íà÷àëüíèê êàçíà÷åéñòâà áàíêó

“Êè¿â” Îëåêñ³é Êîçèðºâ íàãî-
ëîñèâ, ùî íà ñòîëèöþ òà îá-
ëàñòü ïðèïàäàº ïîíàä 60% ³ïî-
òå÷íîãî ïîðòôåëÿ óñ³º¿ êðà¿íè.
Â³í ïðîãíîçóº ³ íàäàë³ çðîñòàí-
íÿ äèíàì³êè êðåäèòíîãî ðèíêó
Êèºâà, ïðîòå çàçíà÷àº, ùî ç ÷à-
ñîì òåìïè ðîñòó ñïîâ³ëüíþâàòè-
ìóòüñÿ, ³ ïîâ’ÿçóº öå ç ï³äâè-
ùåííÿì ö³í íà áóä³âåëüí³ ìàòå-
ð³àëè, ðîáî÷ó ñèëó òà ïîñëóãè.
“À áàíêè íå çìîæóòü äî íåñê³í-
÷åííîñò³ çíèæóâàòè â³äñîòêîâ³
ñòàâêè íà ñâî¿ ïðîäóêòè, îñê³ëü-
êè äëÿ öüîãî ïîòð³áåí äåøåâèé
ãðîøîâèé ðåñóðñ, ÿêîãî áðàêó-
âàòèìå”,— íàãîëîñèâ ïàí Êî-
çèðºâ. Â³í ïðîãíîçóº çíèæåííÿ
ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè íà ³ïîòåêó â
ãðèâíÿõ ³ âèð³âíþâàííÿ ÷àñòêè
íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ç êðåäèòà-
ìè â äîëàðàõ

Річні відсот ові став и з іпоте-
и в раїнах світ :
Ан лія — 5,0—6,5
Бол арія — 8—9
Естонія — 4
Італія — 5—7
Іспанія — 3—4
Кіпр — 4,5
Латвія — 5—10
Німеччина — 6—12
Росія — 9—15
Франція — 4—5

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Через бажання придбати житло за іпоте ою ба ато иян не мож ть пройти
повз ви ідні мови

Ïîãàíà 
äåïîçèòíà ³ñòîð³ÿ
Íå âàðòî âêëàäàòè ãðîø³ â êðåäèòí³ ñï³ëêè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Щоб привабити лієнтів, столичні редитні спіл и (КС)
почали створення фондів арант вання в ладів. Сьо о-
дні з 780 КС, я і зал чили 2 млн лієнтів всій раїні
та мають за альний а тив 3 млрд рн, лише 500 спі-
ло мають ліцензії на зал чення депозитів. Представ-
ни и ромадсь их об'єднань ствердж ють, що КС Ки-
єві працюють нестабільно, часто мі р ють і лі відов ю-
ться. Тож радять позичати них роші, але не в лада-
ти.

Ç êîæíèì äíåì âñå á³ëüøå íàñåëåííÿ çâåðòàþòüñÿ çà îòðèìàííÿì
êðåäèò³â ó êðåäèòí³ ñï³ëêè (ÊÑ). Íà ñüîãîäí³ ïîíàä 2 ìëí ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè ñòàëè ¿õí³ìè êë³ºíòàìè. Òèì ÷àñîì ³ç 780 îô³ö³éíî çàðåºñ-
òðîâàíèõ ÊÑ ëèøå ïðèáëèçíî 500 ìàþòü â³äïîâ³äí³ ë³öåíç³¿ íà çàëó-
÷åííÿ äåïîçèò³â, à öå îñíîâíå ³ ïðàêòè÷íî ºäèíå äëÿ íèõ äæåðåëî
êîøò³â. ×àñò³ âèïàäêè ô³êòèâíèõ ñï³ëîê òà ô³íàíñîâèõ àôåð çìóñè-
ëè ÷åñíèõ ãðàâö³â ðèíêó îá’ºäíóâàòèñÿ òà ñòâîðþâàòè ôîíä ãàðàíòó-
âàííÿ âêëàä³â. Íàö³îíàëüíà Àñîö³àö³ÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê Óêðà¿íè îá’-
ºäíóº ñüîãîäí³ 178 ÊÑ. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðåçèäåíò Àñîö³-
àö³¿ Ïåòðî Êîçèíåöü, âñåðåäèí³ àñîö³àö³¿ âäàëîñÿ óæå ñòâîðèòè ñòà-
á³ë³çàö³éíèé ôîíä îáñÿãîì 5 ìëí ãðí. Öèìè êîøòàìè ìîæå ñêîðèñ-
òàòèñÿ áóäü-õòî ³ç ÷ëåí³â àñîö³àö³¿, ùîá íå äîïóñòèòè ïîã³ðøåííÿ ô³-
íàíñîâîãî ñòàíó. Ñòâîðèòè ïîä³áíèé ôîíä âèð³øèëà ³ Âñåóêðà¿íñüêà
àñîö³àö³ÿ êðåäèòíèõ ñîþç³â, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü 124 ñï³ëêè.

Ñüîãîäí³ ÊÑ ïðàãíóòü ðîçøèðèòè âèäè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. “Ó ïåð-
ñïåêòèâ³ âàëþòíå êðåäèòóâàííÿ, êàðòêîâå îáñëóãîâóâàííÿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðåçèäåíò êðå-
äèòíî¿ ñï³ëêè “Ïåðøå êðåäèòíå òîâàðèñòâî” Àíäð³é Àçàðîâ.

Çàãàëîì ó àêòèâàõ óñ³õ ÊÑ ñüîãîäí³ º ïðèáëèçíî 3 ìëðä ãðí. Ñï³ë-
êè âèäàþòü êðåäèòè ï³ä 24—36% ð³÷íèõ, òîä³ ÿê ó áàíêó â³äñîòêîâà
ñòàâêà ñÿãàº 48—100%. Ñàìå öå ³ ïîÿñíþº ïîïóëÿðí³ñòü ÊÑ ó ñïî-
æèâ÷îìó êðåäèòóâàíí³.

Òèì ÷àñîì ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè “Çà ïðîçîð³ñòü ô³íàí-
ñîâèõ ðèíê³â” Òàðàñ Çàãîðîäíèé çàñòåð³ãàº, ùî ÊÑ º íå çîâñ³ì íà-
ä³éíèìè ïàðòíåðàìè äëÿ âêëàäàííÿ êîøò³â. “Ïðîâîäÿ÷è äîñë³äæåí-
íÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê Êèºâà, ìè âèÿâèëè, ùî ÷àñòî çà âêàçàíèìè àä-
ðåñàìè í³ÿêèõ ñï³ëîê íåìàº. Ñï³ëêè, ùî àêòèâíî ðåêëàìóþòü, ë³ê-
â³äîâóþòüñÿ. Ùå ³íø³ º ïðîñòî ô³ë³ÿìè áàíêó”,— ðîçïîâ³â ïàí Çà-
ãîðîäíèé. Íà éîãî äóìêó, â ÊÑ ìîæíà ïîçè÷àòè, à îò âêëàäàòè íå
âàðòî
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Êîìôîðò
êèÿíàì
ò³ëüêè
ñíèòüñÿ

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Міжнародний центр перспе -
тивних досліджень оприлюднив ре-
з льтати прое т "Най ращий
район Києва". Меш анці столиці за
п'ятибальною ш алою оцінювали
рівень життя ожном з 10 райо-
нів. Найліпшим для життя, на д м-

иян, є Шевчен івсь ий. Голосі-
ївсь ий визнали най іршим плані
омфорт .

Ïðîåêò “Íàéêðàùèé ðàéîí Êèºâà”, ÿêèé
ó÷îðà ïðåäñòàâèâ Ì³æíàðîäíèé öåíòð ïåð-
ñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü, ï³ëîòíèé. Îïèòó-
âàííÿ òðèâàëî ì³ñÿöü — ç 24 âåðåñíÿ äî 25
æîâòíÿ. Ö³êàâèëèñÿ äóìêîþ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³: ÷è äîáðå ¿ì æèâåòüñÿ ó ñâî¿õ ðàéîíàõ.
Êèÿíè çà ï’ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ îö³íþâàëè
ðîáîòó ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, ìåäè÷íèõ
òà îñâ³òí³õ óñòàíîâ, ÿê³ñòü êîìóíàëüíî-ïî-
áóòîâèõ ïîñëóã, ñòàí âóëèöü ³ äîð³ã, íàÿâí³ñòü
ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â, ðèíê³â, àïòåê, ïðî-
âåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ ³ ñïîðòèâíèõ ïî-
ä³é, à òàêîæ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó òà
îòðèìàííÿ êðåäèò³â. Îêðåìèì ïóíêòîì âè-
ä³ëèëè òàêèé: ÿê ðàéîííà âëàäà ðåàãóº íà
çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â. Ð³âåíü æèòòÿ ó ñòîëè-
ö³ âèâ÷àëè äëÿ òîãî, ùîá ïîë³ïøèòè. Çàãà-
ëîì îïèòàëè 4000 îñ³á ³ç ïîíàä ï’ÿòè ì³ëü-
éîí³â.

Äî ï’ÿò³ðêè ë³äåð³â óâ³éøëè Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé, Ïå÷åðñüêèé, Ñîëîì’ÿíñüêèé, Äàð-
íèöüêèé òà Äí³ïðîâñüêèé ðàéîíè. Òóò, ââà-
æàþòü êèÿíè, æèòè ë³ïøå, í³æ ó Îáîëîí-
ñüêîìó, Ïîä³ëüñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó.
Äåñíÿíñüêèé òà Ãîëîñ³¿âñüêèé — îñòàíí³ â
ðåéòèíãó.

Íàéâèùå êèÿíè îö³íèëè îñâ³òó òà óìîâè
äëÿ êðåäèòóâàííÿ â ì³ñò³. Êîìóíàëüíî-ïîáó-
òîâ³ ïîñëóãè òàêîæ âëàøòîâóþòü á³ëüø³ñòü,
òà é àïòåê âèñòà÷àº. Íàéã³ðøå, íà äóìêó
ìåøêàíö³â, ó ñòîëèö³ ïðàöþº òðàíñïîðò —
îñîáëèâî â Äåñíÿíñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîíàõ. Õî÷ ìàðøðóò³â äîñòàòíüî, ùîá äî-
÷åêàòèñÿ òðàíñïîðòó, à ïîò³ì âèñòîÿòè ó
ïðîáö³, ó áàãàòüîõ íå ñòàº òåðï³ííÿ. Ñåðéîç-
í³ ïðîáëåìè ç³ ñòàíîì âóëèöü, ï³ä’¿çä³â òà
äîð³ã, à òàêîæ ³ç âèâåçåííÿì ñì³òòÿ (íà “äâ³é-
êó” îö³íèëè Ãîëîñ³¿âñüêèé, Ñâÿòîøèíñüêèé
òà Äàðíèöüêèé ðàéîíè). Á³ëüø³ñòü ââàæàº,
ùî â Êèºâ³ íåìàº óìîâ äëÿ á³çíåñó, íåÿê³ñ-
íà ìåäè÷íà äîïîìîãà òà ïîãàíî ïðîâîäÿòü
êóëüòóðíî-ìàñîâ³ é ñïîðòèâí³ çàõîäè. Ðåàê-
ö³ÿ ðàéîííî¿ âëàäè íà ïðîáëåìè ìåøêàíö³â
íå íà íàëåæíîìó ð³âí³ â Äåñíÿíñüêîìó, Ïî-
ä³ëüñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîíàõ. Øåâ÷åíê³âñüêèé âèçíàëè
íàéë³ïøèì çàâäÿêè ÿê³ñí³é ìåäèöèí³, îñâ³-
ò³, ñèñòåì³ êðåäèòóâàííÿ íàñåëåííÿ òà ðîáî-
ò³ ÷èíîâíèê³â. Õî÷à òîðãîâåëüíà ³íôðàñòðóê-
òóðà òóò, ÿê ³ ó Ïå÷åðñüêîìó, øêóòèëüãàº.
Çàãàëîì 70% êèÿí çàäîâîëåí³ ð³âíåì æèòòÿ.
Òîä³ ÿê ó ðîçâèíåíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ
òàêèõ ëèøå 30%.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ÌÖÏÄ Âîëîäèìè-
ðà Í³ê³ò³íà, Êè¿â ñïðàâä³ êîìôîðòí³øèé äëÿ
ïðîæèâàííÿ, í³æ, ïðèì³ðîì, Ìîñêâà ÷è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Õî÷à é îö³íêó ð³âíÿ æèò-
òÿ êèÿíàìè íå ìîæíà ââàæàòè ö³ëêîì îá’-
ºêòèâíîþ. Àäæå âîíè â³äøòîâõóþòüñÿ íå â³ä
³äåàëó, à â³ä ã³ðøîãî: êîëè íå çîâñ³ì ïîãàíî,
òî âæå äîáðå. “Êèÿíè íå º ãîðîäÿíàìè,—
ñêàçàâ ïàí Í³ê³ò³í.— Ó íàñ íåìàº óñâ³äîì-
ëåííÿ òîãî, ùî ìè — ïëàòíèêè ïîäàòê³â é
ìàºìî ïåâí³ ïðàâà. Îòîæ íå âèìàãàºìî é íå
âì³ºìî âèìàãàòè ë³ïøîãî. Õî÷à âæå òðåáà
áóëî á íàâ÷èòèñÿ”

Ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ
âñòàíîâëÿòü ãàçîâ³ ë³÷èëüíèêè
Öå çíèçèòü ïëàòó ãîðîäÿí çà ãàç íà 30 â³äñîòê³â

Ïðîòÿãîì 2008—2009 ðîê³â ó êîæí³é
ñòîëè÷í³é áàãàòîïîâåðõ³âö³ ïëàíóþòü
âñòàíîâèòè ïðèëàäè îáë³êó ïîáóòîâîãî
ãàçó. Ïðî öå éøëîñÿ â÷îðà íà çàñ³äàíí³
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåêñàíäð Êëþñ
(ôðàêö³ÿ ÁÞÒ) ââàæàº, ùî çàâäÿêè áó-
äèíêîâèì ë³÷èëüíèêàì ìåøêàíö³ ëèøå
âèãðàþòü. “Àäæå íàðàç³ á³ëüø³ñòü ãîðî-
äÿí â³äñîòê³â íà 30 ïåðåïëà÷óþòü çà ñïî-
æèòèé ãàç,— ââàæàº â³í.— Òàê êîæåí ðîç-
ðàõîâóâàòèìåòüñÿ çà òó ê³ëüê³ñòü áëàêèò-
íîãî ïàëèâà, ÿêó ðåàëüíî âèêîðèñòàâ. Çà
âñå ³íøå ïëàòèòèìóòü êîìïàí³¿-ïîñòà-
÷àëüíèêè, òîáòî “Êè¿âåíåðãî”, “Êè¿ââî-

äîêàíàë”. Ïàí Êëþñ ïåðåêîíàíèé, ùî
îñòàíí³ì ÿêðàç ³ íå âèã³äíî âñòàíîâëþ-
âàòè òàê³ ïðèëàäè, áî ¿õí³ ïðèáóòêè ÷å-
ðåç öå çíà÷íî çìåíøàòüñÿ. “Òîìó äåïó-
òàòè çãîäí³ âèä³ëèòè êîøòè íà ïðèäáàí-
íÿ ïðèáóäèíêîâèõ ãàçîâèõ ë³÷èëüíè-
ê³â”,— äîäàâ â³í.

Ãîëîâà ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
Þð³é Áîíäàð (ôðàêö³ÿ “Ãðîìàäñüêèé àê-
òèâ Êèºâà”) ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ “Êè¿âãàçîì” ïðî-
ãðàìîþ, âæå ïðîòÿãîì 2008-2009 ðîê³â
òàê³ ïðèëàäè îáë³êó ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ â
êîæíîìó áóäèíêó. “Ãàäàþ, ùî íà ñåñ³¿
äåïóòàòè ïðîãîëîñóþòü çà ïðîãðàìó ³ ¿¿
ô³íàíñóâàííÿ,— çàçíà÷èâ â³í.— Àëå ñïî-
÷àòêó äîêóìåíò ìàº ïðîéòè áþäæåòíó êî-

ì³ñ³þ, ùîá áóòè âêëþ÷åíèì äî ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà íà íàéáëèæ÷³ äâà ðîêè”.

Îêð³ì òîãî, íà êîì³ñ³¿ ïðåäñòàâíèêè
“Êè¿âãàçó” çàïðîïîíóâàëè ³äåþ áóä³â-
íèöòâà 6 àâòîçàïðàâîê íà êîìïðîìîâà-
íîìó (ñòèñíåíîìó ìåòàí³) ãàç³. Àëå äëÿ
öüîãî ¿ì ïîòð³áí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. Ïðè-
÷îìó, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, äëÿ öüîãî âîíè âè-
áðàëè äîñèòü íåïîãàí³ ì³ñöÿ, ïåðåâàæ-
íî íà â’¿çäàõ äî ì³ñòà. Çà öå ãàçîâèêè
îá³öÿþòü “íàïî¿òè” äåøåâèì ïàëèâîì
ìóí³öèïàëüí³ àâòîáóñè ³ ìàðøðóòêè, à
òàêîæ ñì³òòºâîçè, “øâèäê³” é ïàòðóëü-
í³. Àâòîðè ³äå¿ ïåðåêîíàí³, ùî ïåðåâ³ç-
íèêè çíà÷íî çàîùàäÿòü íà äåøåâîìó ïà-
ëèâ³, äî òîãî æ åêîëîã³÷íî ÷èñòîìó. Äå-
ïóòàòè âèçíàëè ³äåþ ç áóä³âíèöòâîì çà-
ïðàâîê ö³êàâîþ. “¯õ ìîæå áóòè íàâ³òü íå
6, à 20 ³ á³ëüøå,— ïåðåêîíàíèé Þð³é
Áîíäàð.— Àëå îñê³ëüêè öå êîìåðö³éíèé
ïðîåêò ³ âëàñíèêè ìàòèìóòü ç íüîãî ïðè-
áóòêè, âîíè ïîâèíí³ çàëó÷àòè êîøòè ³í-
âåñòîð³â, à íå áðàòè ç³ ñòîëè÷íîãî áþ-
äæåòó”. Â³í ââàæàº, ùî íàñàìïåðåä ïî-
òð³áíî äåòàëüíî âèâ÷èòè öå ïèòàííÿ, à
ãîëîâíå — âèð³øèòè çåìåëüí³ ïèòàííÿ.
Äî òîãî æ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòó, ³íôîðìàòèçàö³¿ ³ çâ’ÿçêó ñï³ëüíî
ç “Êè¿âãàçîì” ìàþòü ðîçðîáèòè êîí-
êðåòíó ïðîãðàìó ³ç çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â
“Êè¿âïðîåêòó”

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ Ìà-
ðèíà Ëóêàøèíà ïðîâåëà ÷åðãîâó íàðàäó
ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå âèêî-
íóþòü ïåðåä ì³ñòîì ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü. Íà
ñüîãîäí³ 70 ï³äïðèºìñòâ âèíí³ ïîíàä 190
ìëí ãðí ñòîñîâíî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ðîç-
âèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà.

“Ìè ïðîâîäèëè íàðàäó â òðàâí³, ³ â³ä-
òîä³ çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâ ñêîðî-
òèëàñÿ íà 20%”,— ïîÿñíèëà ïàí³ Ëóêà-
øèíà åôåêòèâí³ñòü òàêèõ çóñòð³÷åé. Ç ³í-
øîãî áîêó, çà ¿¿ ñëîâàìè, íå âñ³ ðîçóì³-
þòü, ùî òðåáà ïëàòèòè. Òàê, 10 îðãàí³çà-
ö³é íå ðîçðàõóâàëèñÿ çà äîãîâîðàìè ùå ç
2003 — 2005 ðîê³â, 25 äîäàëîñÿ òîð³ê, à
35 öüîãî ðîêó. Äî çàãàëüíî¿ ñóìè âõîäèòü
íå ëèøå âëàñíå áîðã, à é øòðàôí³ ñàíê-
ö³¿ òà ïåíÿ ³íôëÿö³¿. “Ï³äïðèºìñòâà, íå
ñïëà÷óþ÷è áîðã, íàãðîìàäæóþòü øòðàô-
í³ ñàíêö³¿. Çâîë³êàííÿ ïðèçâîäèòü äî òî-
ãî, ùî ñóìà øòðàôó ³íîä³ ïåðåâèùóº ñàì
áîðã”,— ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ.

×àñòî ï³äïðèºìñòâà íàìàãàþòüñÿ ÷åðåç
ñóä ñêàñóâàòè øòðàôí³ ñàíêö³¿. À âò³ì,
óïðàâë³ííÿ âèãðàëî âæå 21 ñóäîâó ñïðà-
âó, òîæ òàê³ íàìàãàííÿ ìàðí³. Ï³äïðèºì-
ñòâà ìîæóòü äàòè ïîÿñíåííÿ ùîäî çà-
òðèìêè îïëàòè, ³ ÿêùî âîíè îá´ðóíòîâà-
í³, â óïðàâë³íí³ çàâæäè ãîòîâ³ â³äñòðî÷è-
òè ÷è ñêëàñòè â³äïîâ³äíèé ãðàô³ê ñïëà-
òè. Õî÷à ï³äïðèºìö³ ÷îìóñü íå ïîñï³øà-

þòü çâåðòàòèñÿ â óïðàâë³ííÿ, à êîëè âè-
íèêàº áîðã, ñêàðæàòüñÿ íà ô³íàíñîâó
ñêðóòó. Á³ëüø³ñòü áîðæíèê³â — çàáóäîâ-
íèêè, ÿê³ ïðàêòè÷íî çàâåðøóþòü ñâî¿ îá’-
ºêòè. Òîìó òàê³ çàÿâè ïðîñòî ñì³øí³.
“Ïîêè ï³äïðèºìö³ íå ðîçðàõóþòüñÿ ç ì³ñ-
òîì, ¿õí³ îá’ºêòè íå áóäå ââåäåíî â
ä³þ”,— çàçíà÷èëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ. Êð³ì òîãî, ÊÌÄÀ âæèâàº
æîðñòêèõ çàõîä³â ùîäî íåïëàòíèê³â: ¿õí³
ñïèñêè ÿê íåíàä³éíèõ ïàðòíåð³â îïðè-
ëþäíÿòü ó ÇÌ², çâåðíóòüñÿ äî Íàöáàíêó,
ùîá ïî³íôîðìóâàâ ñòðóêòóðè, ÷åðåç ÿê³
ô³íàíñóþòüñÿ îá’ºêòè çàáóäîâíèê³â. Çâè-
÷àéíî, áóäóòü ³ ïîçîâí³ çàÿâè ïðî ñòÿã-
íåííÿ êîøò³â ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó

Áîðæíèê³â çìóñÿòü ïëàòèòè
Ñïèñêè íåíàä³éíèõ êîìïàí³é çàáóäîâíèê³â îïðèëþäíÿòü ó ÇÌ²
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора підприємцям-боржни ам
на адали про їхні обов'яз и.
Бор зі сплати част и на розви-
то соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри
міста й штрафні сан ції щодо
70 підприємств перевищ ють
190 млн рн. Київмісь держад-
міністрація по рож є оприлюд-
нити спис и ненадійних ор ані-
зацій, забло вати їхнє фінанс -
вання, а ошти все одно стя н -
ти через с д.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної омісії Київради з питань житлово- о-
м нально о осподарства та паливно-енер етично о омпле с
прийнято за основ представлен "Київ азом" про рам . Вона пе-
редбачає протя ом двох ро ів встановити ожній ба атоповерхівці
прилади облі поб тово о аз . Завдя и цьом меш анці змож ть
заощадити до 30% бла итно о палива. О рім то о, азови и запро-
пон вали ідею б дівництва мережі автозаправо на стисненом ме-
тані. Та им дешевим паливом з одом можна забезпечити весь м -
ніципальний транспорт, сміттєвози, "швид і" й патр льні авто.

До и заб довни и не розрах ються з містом, їхні об’є ти не б де введено в дію
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київради від 27.12.05 №624/3085 

“Про утворення в місті Києві 
місцевої міліції”

Рішення Київської міської ради № 760/1421 від 14 червня 2007 року

Відповідно до пункту 57 статті 71 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.05 ¹ 624/3085
“Ïðî óòâîðåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ì³ñöåâî¿ ì³-
ë³ö³¿”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè-ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення доповнення 
до рішення Київради від 24.04.03 № 368/528

“Про міську програму сприяння
в забезпеченні діяльності судів 

загальної юрисдикції
та інших судових органів 

у місті Києві на 2003&2005 роки”
Рішення Київської міської ради № 761/1422 від 14 червня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра'
їні”, враховуючи, що дія міської програми сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції
та інших судових органів у місті Києві на 2003'2005 роки рішенням Київради від 09.03.06 № 189/3280 про'
довжена на 2006'2007 роки, та враховуючи звернення окружного адміністративного суду міста Києва від
19.04.07 № 04'8/13, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 24.04.03 ¹ 368/528 “Ïðî ì³ñü-
êó ïðîãðàìó ñïðèÿííÿ â çàáåçïå÷åíí³ ä³-
ÿëüíîñò³ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ òà
³íøèõ ñóäîâèõ îðãàí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà
2003-2005 ðîêè” òàêå äîïîâíåííÿ:

1.1. Ïóíêò 2.1 ï³ñëÿ ñë³â “ãîëîâà ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà” äîïîâíè-

òè ñëîâàìè “ãîëîâà îêðóæíîãî àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåí-
òó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київради від 16.12.05 № 607/3068

“Про винесення з траси будівництва
Подільського мостового переходу 

через р. Дніпро в м. Києві
та лінії Київського метрополітену 

частини садових ділянок Русанівських
і Воскресенських садів”

Рішення Київської міської ради № 764/1425 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статей 9, 157 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 частини першої статті 22 Закону України “Про
столицю України — місто'герой Київ” та з метою захисту інтересів членів садових товариств при винесен'
ні з траси забудови Подільського мостового переходу частини садових ділянок Русанівських та Воскресен'
ських садів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
16.12.05 ¹ 607/3068 “Ïðî âèíåñåííÿ ç òðà-
ñè áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî â ì. Êèºâ³ òà ë³-
í³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó ÷àñòèíè ñà-
äîâèõ ä³ëÿíîê Ðóñàí³âñüêèõ ³ Âîñêðåñåí-
ñüêèõ ñàä³â” òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ âèêëàñòè â òàê³é
ðåäàêö³¿:

“2. Äîðó÷èòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-

òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà” â³ä ³ìåí³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ì. Êèºâà âèêóïèòè çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè íà òåðèòîð³¿ Ðóñàí³âñüêèõ
òà Âîñêðåñåíñüêèõ ñàä³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ
ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ ãðîìàäÿí, ç âèð³-
øåííÿì ìàéíîâî-ïðàâîâèõ ïèòàíü â ïîâ-
íîìó îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
òà çàáåçïå÷èòè êîìïåíñàö³þ ãðîìàäÿíàì,
ÿê³ íå îôîðìèëè ïðàâ âëàñíîñò³ ³ ä³ëÿíêè
ÿêèõ ï³äëÿãàþòü âèíåñåííþ ç òðàñè áóä³â-

íèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó
÷åðåç ð. Äí³ïðî â ì. Êèºâ³ òà ë³í³¿ Êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, çà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè, çåëåí³ íàñàäæåííÿ, ñàäîâ³ áóäèíêè òà
³íø³ ñïîðóäè, àäðåñè ÿêèõ çàçíà÷åí³ â äî-
äàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ íà ï³äñòàâ³ ìà-
òåð³àë³â çåìåëüíî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà äîâ³-
äîê ñàäîâèõ òîâàðèñòâ”.

1.2. Äîäàòîê 2 äî ð³øåííÿ âèêëàñòè â íî-
â³é ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äøêîäóâàííÿ
çáèòê³â âëàñíèêàì çåìë³ òà çåìëåêîðèñòó-
âà÷àì, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ÿêèõ ï³äëÿãàþòü

ïåðåíåñåííþ ç òðàñè áóä³âíèöòâà Ïîä³ëü-
ñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ï-
ðî â ì. Êèºâ³ òà ë³í³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðî-
ïîë³òåíó, çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â
ì³ñöåâîãî áþäæåòó â ìåæàõ êîøòîðèñó áó-
ä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðå-
õîäó ó ì. Êèºâ³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 2
до рішення Київської міської ради № 764/1425 

від 14 червня 2007 року

ВАРІАНТИ КОМПЕНСАЦІЇ

садоводам Русанівських і Воскресенських садів за земельні ділянки, 
зелені насадження, садові будинки та інші споруди,

які підлягають знесенню в зв’язку з будівництвом 
Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві

та лінії Київського метрополітену

¹
âàð³àíò³â Îïèñ âàð³àíò³â êîìïåíñàö³¿ Óìîâè êîìïåíñàö³¿

1 2 3

1. Надання земельних діляно і
б дівництво садових б дин ів
та інших спор д “під люч”

Б дівництво за з одженими прое тами рів-
ноцінних по площі садових б дин ів і інших спо-
р д з наданням нової земельної ділян и площею
до 1000 в. м

2.
Надання земельної ділян и з

ви онаною інженерною під о-
тов ою “під люч” (намив, заве-
зення лини, ґр нт , о орожа,
доро и, еле троосвітлення, во-
допостачання питне і поливне)
та виплата рошової омпенса-
ції за б дівлі, спор ди і зелені
насадження

1. Надання нової під отовленої під б дівниц-
тво земельної ділян и площею до 1000 в. м
2. Вартість рошової омпенсації — в розмірі

рин ової вартості нер хомо о майна

3. Повна омпенсація за землю,
б дин и, спор ди, зелені наса-
дження та інші витрати

Грошова омпенсація в розмірі рин ової вар-
тості нер хомо о майна та е спертної оцін и зе-
мельної ділян и з поліпшеннями

4.
Надання вартири

1. За альна площа вартири повинна б ти рів-
ноцінна за альній площі садово о б дин або її
вартість не повинна перевищ вати за альн рин-
ов вартість нер хомо о майна та е спертн
рошов оцін земельної ділян и з поліпшення-
ми
2. При наданні вартири вартість рин ової оцін-
и майна та е спертної оцін и земельної ділян-
и з поліпшеннями мож ть підля ати рошовій
омпенсації лише в тій частині їх вартості, я а с -
марно перевищ є вартість вартири

5. Компенсація в с довом по-
ряд

Грошова омпенсація в розмірі рин ової оцін-
и майна та е спертної оцін и земельної ділян-
и з поліпшеннями
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Наймен вання
майна

Адреса За альна
площа,
êâ. ì

Рі
поб дови

Вартість
основних
фондів,

рн.

Лі арня
ветеринарної
медицини,

місто Київ,
Деснянсь ий район,
в лиця Еле тротехнічна,

5-а

1802,4 2006

7 535 701,55

том числі:
— б дівля лі арні
— бо с- араж

1670,
5 131,9

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Примітки:

1. Â ìåæàõ åêñïåðòíî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç ïîë³ïøåííÿìè, íåðóõîìîãî ìàé-
íà íà íèõ òà çáèòê³â ³ â³äøêîäóâàíü, ïîãîäæåíèõ ñòîðîíàìè, çàìîâíèê ìîæå çàñòîñî-
âóâàòè çì³øàí³ âàð³àíòè êîìïåíñàö³¿.

2. Äëÿ âñ³õ âàð³àíò³â êîìïåíñàö³ÿ çà çåëåí³ íàñàäæåííÿ ïðîâîäèòüñÿ çà àêòàìè, ñêëà-
äåíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” òà óçãîäæåíèìè çàìîâíèêîì ³ ñàäîâîäàìè.

3. Ïðè ïîíÿòòÿõ “ð³âíîö³ííèé” ð³çíèöÿ ïðè íàòóðàëüíèõ êîìïåíñàö³ÿõ (íîâ³ áóäèí-
êè, êâàðòèðè) íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè + 10% â³ä ïëîù³ ñïîðóä, ùî ï³äëÿãàþòü çíå-
ñåííþ.

4. Ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ ïëîù³ êâàðòèðè, ïëîù³ ñàäîâîãî áóäèíêó, ïåðåâèùåííÿ âàð-
òîñò³ êâàðòèðè ðèíêîâî¿ îö³íêè ìàéíà òà åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ç ïîë³ïøåííÿìè á³ëüøå, ÿê íà 10%, ñàäîâîäè ïðîâîäÿòü â³äïîâ³äíî äîïëàòó âàðòî-
ñò³ êâàðòèðè àáî ñàäîâîãî áóäèíêó.

5. Åêñïåðòíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç ïîë³ïøåííÿìè, ðèíêîâà âàðò³ñòü
íåðóõîìîãî ìàéíà, çáèòêè ³ â³äøêîäóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ êîì³ñ³ºþ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

6. Ïðè îö³íö³ ïîë³ïøåíü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âðàõîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî âàðò³ñòü ðîäþ-
÷îãî øàðó ´ðóíòó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Про зарахування 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
закінченого будівництвом об’єкта

Рішення Київської міської ради № 776/1437 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, у зв’язку із закінченням будівництва об’єкта комунального призначення — “Лі'
карня ветеринарної медицини по вулиці Електротехнічній, 5'а у Деснянському районі міста Києва” Київ'
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà-
ê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò êîìóíàëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ — “Ë³êàðíÿ âåòåðèíàð-
íî¿ ìåäèöèíè ïî âóëèö³ Åëåêòðîòåõí³÷-
í³é, 5-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êè-
ºâà” (àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿,
çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Äåñíÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.02.07 ¹ 245) çã³äíî ç
ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì

“Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿
ìåäèöèíè” çàê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’-
ºêò êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàçíà÷å-
íèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñ-
íèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âè-
êîíàííÿ ïóíêò³â 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до
рішення Київської міської ради № 776/1437

від 14 червня 2007 року

Перелік 
майна закінченого будівництвом об’єкта

комунального призначення — “Лікарня ветеринарної медицини 
по вулиці Електротехнічній, 5&а

у Деснянському районі міста Києва”, 
що зараховуються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради

від 08.02.2007 № 111/772 
“Про передачу комунальному підприємству 

з питань будівництва житлових будинків 
“Житлоінвестбуд&УКБ” земельної ділянки

для будівництва житлових будинків 
за рахунок бюджетних коштів 

з об’єктами соціальної інфраструктури 
у 7&му та 8&му мікрорайонах 

житлового масиву Осокорки&Центральні 
у Дарницькому районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 798/1459 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 2.1 пункту 2 рішення Київської міської ради від 18.11.2004
№ 570/1980 “Про затвердження Положення про порядок фінансово'кредитної підтримки молодих сімей
та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві” та з метою приведен'
ня рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 111/772 “Про передачу комунальному підприємству
з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд'УКБ” земельної ділянки для будівництва житло'
вих будинків за рахунок бюджетних коштів з об’єктами соціальної інфраструктури у 7'му та 8'му мікро'
районах житлового масиву Осокорки'Центральні у Дарницькому районі м. Києва” у відповідність до пунк'
ту 35 рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік” Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про укладення договору
по забезпеченню будівництва

другої черги автоматизованої системи
керування дорожнім рухом

Рішення Київської міської ради 795/1456 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, з метою завершення бу'
дівництва другої черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом з реконструкцією та розши'
ренням будинку центрального пункту управління по вул. Богдана Хмельницького, 54, розпочатого згідно
з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 31.10.00 № 121 “Про будівництво другої
черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням

центрального пункту керування по вул. Богдана Хмельницького, 54” (із змінами, внесеними розпоряджен'
ням Київської міської державної адміністрації від 21.08.04 № 1561 “Про внесення змін та доповнень до
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.10.00 № 121), та враховуючи звернення
управління державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України
в м. Києві (лист від 08.05.07 № 10/28166), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòèñü ³ç ïðîïîçèö³ºþ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî çä³éñíåííÿ
áóä³âíèöòâà äðóãî¿ ÷åðãè àâòîìàòèçîâàíî¿
ñèñòåìè êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì ç ðå-
êîíñòðóêö³ºþ òà ðîçøèðåííÿì áóäèíêó
öåíòðàëüíîãî ïóíêòó óïðàâë³ííÿ ïî âóë.
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 54 çà ðàõóíîê
êîøò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó çà óìîâè çàëèøåííÿ ó êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êè-
ºâà 928,34 êâ. ì äëÿ ðîçì³ùåííÿ ï³äðîçä³-
ë³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âäî-
ðñåðâ³ñ” ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà òà
ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ.

2. Äîðó÷èòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”, ÿê çàìîâíèêó áóä³â-
íèöòâà îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1
öüîãî ð³øåííÿ, óêëàñòè ç Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ äîãîâ³ð ïî çàáåçïå÷åí-
íþ áóä³âíèöòâà äðóãî¿ ÷åðãè àâòîìàòèçî-

âàíî¿ ñèñòåìè êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì
ç ðåêîíñòðóêö³ºþ òà ðîçøèðåííÿì áóäèí-
êó öåíòðàëüíîãî ïóíêòó óïðàâë³ííÿ ïî âóë.
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 54 òà ïîãîäèòè
éîãî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì òðàíñïîð-
òó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïåðåäáà-
÷èâøè ïåðåäà÷ó ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 251,0
êâ. ì äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ó âñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó ³ ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíî-
ñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження
детального плану території

мікрорайону Жуляни 
в Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 796/1457 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статей 10, 13 Закону України “Про планування та забудову територій”, рішень Київської
міської ради від 15.04.2004 № 158/1368 “Про затвердження Програми розроблення містобудівної доку'
ментації в м. Києві на період 2004—2006 pp.”, від 30.06.2005 № 474/3050 “Про затвердження схеми пла'
нування території мікрорайону Жуляни в Солом’янському районі м. Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿
ì³êðîðàéîíó Æóëÿíè â Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ ïî-
ëîæåíü òà òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â
(äîäàºòüñÿ) ÿê îñíîâó ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ òà ôóíêö³îíàëüíîãî çîíóâàííÿ òåðèòî-
ð³¿, ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³
äîð³ã, êâàðòàë³â ñàäèáíî¿ çàáóäîâè, ãðàíè÷-
íî¿ ïîâåðõîâîñò³ òà ù³ëüíîñò³ çàáóäîâè, ïî-
äàëüøîãî ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòà-

ö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùî-
äî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè òà
íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çå-
ìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 08.02.2007 ¹ 111/772 “Ïðî ïåðåäà-
÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñò-
áóä-ÓÊÁ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà æèòëîâèõ áóäèíê³â çà ðàõóíîê áþäæåò-
íèõ êîøò³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ó 7-ìó òà 8-ìó ì³êðîðàéîíàõ æèò-
ëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè-Öåíòðàëüí³ ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” òàê³ çì³íè:

— íàçâó ð³øåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá’-
ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ó 7-ìó òà 8-ìó ì³êðîðàéîíàõ æèòëîâî-
ãî ìàñèâó Îñîêîðêè — Öåíòðàëüí³ ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”;

— ó âñüîìó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà “äëÿ áó-

Додаток не друкується, 
ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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ä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â çà ðàõóíîê áþ-
äæåòíèõ êîøò³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè “ çàì³íèòè ñëîâàìè “äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â çà ñõåìàìè çì³-
øàíîãî ô³íàíñóâàííÿ çà ðàõóíîê äîâãîñòðî-
êîâîãî ï³ëüãîâîãî êðåäèòó íà áóä³âíèöòâî
æèòëà äëÿ ìîëîäèõ ñ³ìåé òà îäèíîêèõ ìî-
ëîäèõ ãðîìàäÿí, ôîíäó ñîö³àëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â, à òà-

êîæ æèòëîâèõ áóäèíê³â, îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿
òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çà ðàõóíîê çà-
ëó÷åíèõ êîøò³â”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради

від 31.10.2006 № 185/242 
“Про передачу комунальному підприємству

з питань будівництва житлових будинків
“Житлоінвестбуд&УКБ”

земельної ділянки для будівництва
житлового будинку з паркінгами

(друга черга будівництва) 
на вул. Великій Китаївській, 55&57 
у Голосіївському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 799/1460 від 14 червня 2007 року

У зв’язку з технічною помилкою та враховуючи лист'звернення комунального підприємства з питань бу'
дівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд'УКБ” від 12.02.2007 № 114/1130, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.10.2006 ¹ 185/242 “Ïðî
ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïè-
òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèò-
ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³í-
ãàìè (äðóãà ÷åðãà áóä³âíèöòâà) íà âóë. Âå-
ëèê³é Êèòà¿âñüê³é, 55-57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”, à ñàìå:

— ó ïóíêòàõ 1, 2, 4, 5 ó àäðåñ³ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çàì³íèòè öèôðè “55” öèôðàìè
“57”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî
ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

.
Київсь ий місь ий олова

Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 29.11.2005 № 548/3009
“Про передачу громадянам 

у приватну власність земельних ділянок
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, 
господарських будівель і споруд”

Рішення Київської міської ради № 800/1461 від 14 червня 2007 року

Згідно з листом'зверненням громадянки Васьківської Ірини Леонтіївни від 25.04.2006 Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.11.2005 ¹ 548/3009
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä”:

— ó ïóíêò³ 30, ï³äïóíêòàõ 30.1, 30.2

ïóíêòó 30 ñëîâî “Âàñê³âñüê³é” çàì³íèòè
ñëîâîì “Âàñüê³âñüê³é”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 21.12.2006 № 484/541
“Про передачу громадянці 

Гречківській Ганні Валеріївні 
земельних ділянок для будівництва,

експлуатації та обслуговування 
прибудованого нежитлового приміщення

для надання соціальних послуг населенню
з укріпленням схилу та будівництвом

підпірної стінки на вул. Льва Толстого, 29 
в Голосіївському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 801/1462 від 14 червня 2007 року

Враховуючи клопотання громадянки Гречківської Ганни Валеріївни від 15.01.2007 № 103/01, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006 ¹ 484/541
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ãðå÷ê³âñüê³é
Ãàíí³ Âàëåð³¿âí³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ïðèáóäîâàíîãî íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ äëÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã íàñå-
ëåííþ ç óêð³ïëåííÿì ñõèëó òà áóä³âíèö-

òâîì ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè íà âóë. Ëüâà Òîëñòî-
ãî, 29 â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”,
à ñàìå: ó ïóíêò³ 3 ñëîâà òà öèôðó “â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè” çàì³íè-
òè ñëîâàìè òà öèôðàìè “â äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 15 ðîê³â”.

2. Ãðîìàäÿíö³ Ãðå÷ê³âñüê³é Ãàíí³ Âàëå-
ð³¿âí³ ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 23.03.2007 ¹ 79-6-00485.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 42 
рішення Київської міської ради 

від 18.03.2004 № 125/1335 
“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

та про поновлення договору оренди
земельної ділянки 

від 25.06.2004 № 63&6&00138
Рішення Київської міської ради № 802/1463 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, розглянувши технічну документацію про вне'
сення змін до рішення Київської міської ради та поновлення договору оренди земельної ділянки, врахову'
ючи клопотання Центрального територіального управління капітального будівництва від 22.01.2007 № 2/40,
від 26.03.2007 № 1/190, від 16.04.2007 № 1/262, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 42 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004
¹ 125/1335 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, à ñàìå: â òåêñò³ ð³-
øåííÿ ñëîâà “Öåíòðàëüíîìó ñïåö³àë³çî-
âàíîìó áóä³âåëüíîìó óïðàâë³ííþ (ãîñï-
ðîçðàõóíêîâîìó)” çàì³íèòè ñëîâàìè “Öåí-
òðàëüíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³ííþ
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà”, öèôðè “370”
çàì³íèòè öèôðàìè “ 105”.

2. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè ç 26.06.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áî-
ðèñï³ëüñüê³é, 26 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà â³ä 25.06.2004 ¹ 63-6-00138, óêëà-
äåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà
Öåíòðàëüíèì ñïåö³àë³çîâàíèì áóä³âåëü-
íèì óïðàâë³ííÿì (ãîñïðîçðàõóíêîâèì) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 42 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004 ¹ 125/1335 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”,
ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ â³äïîâ³äíî
äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Öåíòðàëüíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà çàìîâèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
25.06.2004 ¹ 63-6-00138, óêëàäåíîãî ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Öåíòðàëü-
íèì ñïåö³àë³çîâàíèì áóä³âåëüíèì óïðàâ-
ë³ííÿì (ãîñïðîçðàõóíêîâèì).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 15.07.2004 № 419&24/1829 
“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 803/1464 від 14 червня 2007 року

Розглянувши технічну документацію про внесення змін до рішення Київської міської ради та враховуючи
клопотання Центрального територіального управління капітального будівництва від 26.01.2007 № 2/50,
від 15.03.2007 № 2/158, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 419-24/1829
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”, à ñàìå: â òåêñò³ ð³øåííÿ ñëî-
âà “Öåíòðàëüíîìó ñïåö³àë³çîâàíîìó áóä³-
âåëüíîìó óïðàâë³ííþ” çàì³íèòè ñëîâàìè
“Öåíòðàëüíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³í-
íþ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà”, ñëîâà “äî-
øê³ëüíèì äèòÿ÷èì çàêëàäîì” âèêëþ÷èòè.

2. Öåíòðàëüíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà çàìîâèòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
08.09.2005 ¹ 91-6-00484, óêëàäåíîãî ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Öåíòðàëü-
íèì ñïåö³àë³çîâàíèì áóä³âåëüíèì óïðàâ-
ë³ííÿì (ãîñïðîçðàõóíêîâèì).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 24.11.2005 № 474/2935 
“Про передачу Центральному 

спеціалізованому будівельному управлінню
(госпрозрахунковому) земельних ділянок 

для будівництва житлових будинків 
з об’єктами соціального призначення 

та паркінгами на вул. Бориспільській, 30&а 
та на вул. Бориспільській, 40

(діл.15, діл.16 на території в/м № 147) 
у Дарницькому районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 804/1465 від 14 червня 2007 року

Розглянувши технічну документацію про внесення змін до рішення Київської міської ради та враховуючи
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Додаток
до рішення Київської міської ради № 806/1467 

від 14 червня 2007 року

УМОВИ

продажу відкритому акціонерному товариству 
“КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ № 2”

земельних ділянок у пров. Червоноармійському, 3
у Голосіївському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.
2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.
3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 31.08.2004 ¹ 19-8059, â³äêðèòîãî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 17.05.2004 ¹ 904,
â. î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 07.05.2004 ¹ 3242, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.05.2004 ¹ 071/04-4-
19/1694.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, àâàíñ íà çà-
ãàëüíó-ñóìó 7 352 148,75 ãðí. (ñ³ì ì³ëüéîí³â òðèñòà ï’ÿòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ñòî ñîðîê â³-
ñ³ì ãðèâåíü 75 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîä ¹ 29 â³ä 21.03.2007 òà ¹ 30 â³ä
21.03.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ó ñóì³ 38 434 128,25 ãðí. (òðèäöÿòü â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà òðèäöÿòü ÷îòèðè òè-
ñÿ÷³ ñòî äâàäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 25 êîï³éîê) ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷êó äî 25.12.2007
ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñóìè
ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 419-24/1829
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”, à ñàìå: â òåêñò³ ð³øåííÿ ñëî-
âà “Öåíòðàëüíîìó ñïåö³àë³çîâàíîìó áóä³-
âåëüíîìó óïðàâë³ííþ” çàì³íèòè ñëîâàìè
“Öåíòðàëüíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³í-
íþ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà”, ñëîâà “äî-
øê³ëüíèì äèòÿ÷èì çàêëàäîì” âèêëþ÷èòè.

2. Öåíòðàëüíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà çàìîâèòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
08.09.2005 ¹ 91-6-00484, óêëàäåíîãî ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Öåíòðàëü-
íèì ñïåö³àë³çîâàíèì áóä³âåëüíèì óïðàâ-
ë³ííÿì (ãîñïðîçðàõóíêîâèì).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

клопотання Центрального територіального управління капітального будівництва від 22.01.2007 № 2/43,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін
до пункту 31 рішення Київської міської ради

від 29.04.2004 № 237/1447 
“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 805/1466 від 14 червня 2007 року

Розглянувши технічну документацію про внесення змін до рішення Київської міської ради та враховуючи
клопотання Центрального територіального управління капітального будівництва від 23.01.2007 № 2/46,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 31 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.04.2004
¹ 237/1447 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, à ñàìå: â òåêñò³ ð³-
øåííÿ ñëîâà “óïðàâë³ííþ êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè
(ì. Êè¿â)” çàì³íèòè ñëîâàìè “Öåíòðàëü-
íîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³ííþ êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà”.

2. Öåíòðàëüíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà çàìîâèòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
10.09.2004 ¹ 72-6-00198, óêëàäåíîãî ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà óïðàâë³ííÿì
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè (ì. Êè¿â).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельних ділянок
відкритому акціонерному товариству 

“КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ № 2” 
для експлуатації та обслуговування

комплексу будівель і споруд 
у пров. Червоноармійському, 3

у Голосіївському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 806/1467 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.02
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ïðîâ.
×åðâîíîàðì³éñüêîìó, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ó ðîçì³ð³ 45 786 277,00 ãðí. (ñîðîê
ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü
òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ñ³ì ãðèâåíü 00 êî-
ï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä
19.02.2007).

3. Ïðîäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÕÎËÎÄÎ-
ÊÎÌÁ²ÍÀÒ ¹ 2” çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 2,7953 ãà çà
45 786 277,00 ãðí. (ñîðîê ï’ÿòü ì³ëüéî-
í³â ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ äâ³ñò³
ñ³ìäåñÿò ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. ×åðâîíîàðì³é-
ñüêîìó, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â îðåíä³ ó â³äêðè-
òîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “ÊÈ¯Â-
ÑÜÊÈÉ ÕÎËÎÄÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ ¹ 2”
çã³äíî ç äîãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, çàðåºñòðîâàíèìè â êíèç³ çàïè-
ñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
09.06.2005 ¹ 79-6-00311 òà â³ä 09.06.2005
¹ 79-6-00310.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÊÈ¯Â-
ÑÜÊÈÉ ÕÎËÎÄÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ ¹ 2” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ïðîâ. ×åðâîíîàðì³é-

ñüêîìó, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 2,7953 ãà ó ïðîâ. ×åðâîíîàðì³éñüêî-
ìó, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì
ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê îôîðìèòè òà âèäàòè
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÕÎËÎÄÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ
¹ 2” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ-
í³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³
ä³ëÿíêè.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÕÎËÎÄÎÊÎÌÁ²-
ÍÀÒ ¹ 2”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж 
земельної ділянки спільному 

українсько&бельгійсько&ізраїльському
підприємству “АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД” 

(товариство з обмеженою відповідальністю)
для експлуатації 

та обслуговування
складської бази на вул. Ямській, 34—36 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 808/1469 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.02
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
ßìñüê³é, 34-36 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 6 284 537,00 ãðí. (ø³ñòü
ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ-
÷³ ï’ÿòñîò òðèäöÿòü ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³-
éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.12.2006).

3. Ïðîäàòè ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-áåëü-
ã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêîìó ï³äïðèºìñòâó “ÀÐ-
ÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ” (òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ) ÷àñòèíó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2559 ãà çà
6 284 537,00 ãðí. (ø³ñòü ì³ëüéîí³â äâ³ñ-
ò³ â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò òðè-
äöÿòü ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêî¿
áàçè íà âóë. ßìñüê³é, 34-36 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº
â îðåíä³ ó ñï³ëüíîãî óêðà¿íñüêî-áåëüã³é-
ñüêî-³çðà¿ëüñüêîãî ï³äïðèºìñòâà “ÀÐÃÎ
ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ” (òîâàðèñòâî ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ) çã³äíî ç äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñ-
òðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 22.12.2006 ¹ 79-
6-00465, òà çàëèøèòè â îðåíä³ ñï³ëüíî-
ãî óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêîãî
ï³äïðèºìñòâà “ÀÐÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ”
(òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ) çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0023
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ñêëàäñüêî¿ áàçè.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ñï³ëüíî-
ìó óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêîìó
ï³äïðèºìñòâó “ÀÐÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ”
(òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. ßì-

ñüê³é, 34-36 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2559
ãà íà âóë. ßìñüê³é, 34-36 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ñï³ëüíî-
ìó óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêîìó
ï³äïðèºìñòâó “ÀÐÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ”
(òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó.

6. Ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-
³çðà¿ëüñüêîìó ï³äïðèºìñòâó “ÀÐÃÎ
ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ” (òîâàðèñòâî ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ):

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àê-
òà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.12.2006
¹ 79-6-00465.

6.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Додаток до рішення 
Київської міської ради № 808/1469 

від 14 червня 2007 року

УМОВИ

продажу спільному українсько&бельгійсько&ізраїльському 
підприємству “АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД”

(товариство з обмеженою відповідальністю) земельної ділянки 
на вул. Ямській, 34&36 у Голосіївському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.
2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ

îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.06.2005 ¹ 523-1716.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³
880 452,20 ãðí. (â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò äâ³ ãðèâí³ 20 êîï³éîê),
ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 139 â³ä 20.12.2005, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äî-
ðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 5 404 084,80 ãðí. (ï’ÿòü ì³ëüéîí³â
÷îòèðèñòà ÷îòèðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³ 80 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10
áàíê³âñüêèõ äí³â ï³ñëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

6. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñóìè
ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Хрещатик 31 жовтня 2007 ДДООККУУММЕЕННТТ 11

Про продаж 
земельної ділянки спільному 

українсько&бельгійсько&ізраїльському 
підприємству “АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД”

(товариство з обмеженою відповідальністю)
для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку
на вул. Хрещатик, 50, літ. “А”

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 809/1470 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 50, ë³ò. “À” ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 3 096 785,00 ãðè. (òðè ì³ëü-
éîíè äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ì-
äåñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 20.03.2007).

3. Ïðîäàòè ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-áåëü-
ã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêîìó ï³äïðèºìñòâó “ÀÐ-
ÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ” (òîâàðèñòâî ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ) çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,0613 ãà çà 3 096 785,00 ãðí.
(òðè ì³ëüéîíè äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ì-
ñîò â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Õðåùàòèê,
50, ë³ò. “À” ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó ñï³ëüíî-
ãî óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêîãî
ï³äïðèºìñòâà “ÀÐÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ”
(òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ) çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
27.04.2005 ¹ 91-6-00440.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ñï³ëüíîìó
óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “ÀÐÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ” (òî-
âàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ)
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Õðåùàòèê, 50,

ë³ò. “À” ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0613 ãà íà âóë.
Õðåùàòèê, 50, ë³ò. “À” ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ñï³ëüíî-
ìó óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³çðà¿ëüñüêîìó
ï³äïðèºìñòâó “ÀÐÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ, ËÒÄ”
(òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

6. Ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³çðà-
¿ëüñüêîìó ï³äïðèºìñòâó “ÀÐÃÎ ÒÐÅÉÄ²ÍÃ,
ËÒÄ” (òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ):

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення
Київської міської ради № 809/1470 

від 14 червня 2007 року

УМОВИ

продажу спільному українсько&бельгійсько&ізраїльському підприємству
“АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД” (товариство з обмеженою відповідальністю)

земельної ділянки на вул. Хрещатик, 50, літ. “А” 
у Шевченківському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.
2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíó-

þ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-

õ³òåêòóðè â³ä 21.03.2002 ¹ 18-2003, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 26.09.2002 ¹ 8-8-14/5175, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿,
êóëüòóðè òà ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 14.08.2002 ¹ 53-ç.

6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåíî â ëèñò³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.06.2005 ¹ 523-1716.

8. Ñïëàòèòè ñóìó ó ðîçì³ð³ 3 096 785,00 ãðí. (òðè ì³ëüéîíè äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷
ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

9. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòåñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñóìè
ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Про продаж 
земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю 
“КОМПАНІЯ ЕТРЕКС” для будівництва,

експлуатації та обслуговування 
офісно&торговельно&розважального
комплексу на просп. Перемоги, 119 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради 811/1472 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè, 119 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 10 949 840,00 ãðí. (äåñÿòü
ì³ëüéîí³â äåâ’ÿòñîò ñîðîê äåâ’ÿòü òèñÿ÷
â³ñ³ìñîò ñîðîê ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³ä-
ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê åêñïåðòà ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 19.02.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÌÏÀÍ²ß ÅÒÐÅÊÑ” çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,0846 ãà çà
10 949 840,00 ãðí. (äåñÿòü ì³ëüéîí³â äåâ’-
ÿòñîò ñîðîê äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ñîðîê
ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 119 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÊÎÌÏÀÍ²ß ÅÒÐÅÊÑ” çã³äíî ç äîãîâî-
ðîì îðåíäè â³ä 13.04.2006 ¹ 75-6-00285.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÌÏÀ-
Í²ß ÅÒÐÅÊÑ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 119 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).
5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,0846 ãà íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 119 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÊÎÌÏÀÍ²ß ÅÒÐÅÊÑ” â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÊÎÌÏÀÍ²ß ÅÒÐÅÊÑ”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення
Київської міської ради 811/1472 

від 14 червня 2007 року

УМОВИ

продажу товариству з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ ЕТРЕКС”
земельної ділянки на просп. Перемоги, 119 у Святошинському районі 

м. Києва
1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.
2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðè-

ìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çà-
áóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 13.03.2003 ¹ 41) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.02.2003 ¹ 18-540, Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14.02.2003 ¹ 734/14-21/03, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 26.02.2003 ¹ 1201, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 18.03.2003 ¹ 08-8-20/1889.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³
1 764 051,32 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï’ÿòäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 32
êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 4 â³ä 02.02.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî 
ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 9 185 788,68 ãðí. (äåâ’ÿòü
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ì³ëüéîí³â ñòî â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 68 êîï³éîê) ìàº áóòè
ñïëà÷åíà ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñóìè ïðî-
ñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Про передачу 
відкритому акціонерному товариству

“Акціонерна компанія “Київреконструкція”
земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування 
адміністративно&складських приміщень

виробничого призначення
з підземно&наземним паркінгом 

на вул. Польовій, 87&89
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 859/1520 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ñêëàäñüêèõ
ïðèì³ùåíü âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ ç ï³ä-
çåìíî-íàçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ïîëüî-
â³é, 87-89 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: ïåðå-
âåñòè òåðèòîð³þ ïëîùåþ 0,25 ãà ç òåðèòîð³¿
çàõèñíî¿ çîíè äî êîìóíàëüíî-ñêëàäñüêî¿ òå-
ðèòîð³¿.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïà-
í³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü âèðîáíè÷îãî
ïðèçíà÷åííÿ ç ï³äçåìíî-íàçåìíèì ïàðê³í-
ãîì íà âóë. Ïîëüîâ³é, 87-89 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðå-
êîíñòðóêö³ÿ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,25 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ñêëàäñüêèõ ïðèì³-
ùåíü âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ ç ï³äçåì-
íî-íàçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ïîëüîâ³é,
87-89 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 14.01.69
¹ 23 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðå-
ìîíòíî-áóä³âåëüíîìó óïðàâë³ííþ Æîâòíå-
âîãî ðàéîíó ï³ä ðîçì³ùåííÿ äîïîì³æíèõ
ïðèì³ùåíü”.

5. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ”:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

5.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñ-
òþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ
áóä³âåëüíèõ íîðì.

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 10.11.2006 ¹ 19-9549, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 25.12.2006 ¹ 7872, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 28.09.2006 ¹ 5860, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 11.12.2006
¹ 06-6-25/6340 òà â³ä 03.11.2006 ¹ 08-8-
18/5501, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 21.02.2007
¹ 22-410/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 29.09.2006
¹ 5015, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
22.09.2006 ¹ 2172, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.04.2007 ¹ 03-0326.

5.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 02.10.2006
¹ 133) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

7. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 14.01.69
¹ 23 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðå-
ìîíòíî-áóä³âåëüíîìó óïðàâë³ííþ Æîâòíå-
âîãî ðàéîíó ï³ä ðîçì³ùåííÿ äîïîì³æíèõ
ïðèì³ùåíü.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олови
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“КАПІТАЛ&ПРОФБУД” земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельно&офісного 
комплексу з приміщеннями

соціально&громадського призначення 
та підземним паркінгом 

на просп. Московському, 14&Б
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 863/1524 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем'
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îêðåìî-
ãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèöòâà
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³-
ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñí.
Ìîñêîâñüêîìó, 14-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà â ÷àñòèí³ ïåðåâåäåí-
íÿ êîìóíàëüíî-ñêëàäñüêî¿ òåðèòîð³¿ äî òå-
ðèòîð³¿ ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä â
ðàéîí³ ïðîñï. Ìîñêîâñüêîãî, 14-á â ìåæàõ,
âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì.

3. Ïðèïèíèòè àêö³îíåðí³é êîìïàí³¿ “Êè-
¿ââîäîêàíàë” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 02.09.74
¹ 1166/20 “Ïðî â³äâåäåííÿ âèðîáíè÷îìó
óïðàâë³ííþ âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³éíîãî
ãîñïîäàðñòâà ì. Êèºâà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïî
âóë. ×åðâîíîêîçà÷³é â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
áàçè àðòåç³àíñüêèõ âîäîïðîâ³äíèõ ñòàíö³é”
(ëèñò-çãîäà â³ä 25.04.2007 ¹ 657/37), ïëî-
ùåþ 0,17 ãà òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀÏ²ÒÀË-
ÏÐÎÔÁÓÄ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðî-
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 14-á â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀÏ²ÒÀË-ÏÐÎÔÁÓÄ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ,
ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,61 ãà (ó òîìó ÷èñë³
ïëîùåþ 0,16 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïðè-
ì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 14-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà ìàéíî (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó
â³ä 06.07.2006, àêòè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä
10.07.2006), â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 1,44 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-
òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 01.07.74 ¹ 915 “Ïðî â³ä-
âåäåííÿ ï³äïðèºìñòâó àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó ðàéîííîãî åíåðãåòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ
“Êè¿âåíåðãî” äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà äîïîì³æíèõ ñïîðóä òà
âëàøòóâàííÿ ñòîÿíêè àâòîìàøèí”;

— ïëîùåþ 0,17 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÊÀÏ²ÒÀË-ÏÐÎÔÁÓÄ”:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïå-
ðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
12.04.2007 ¹ 57) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2613, â³ä 05.04.2007
¹ 09-3234, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàí-
ö³¿ â³ä 30.03.2007 ¹ 2135, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 20.03.2007 ¹ 06-
6-25/1870, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 06.03.2007 ¹ 1416,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 21.12.2006 ¹ 3060 òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 07.05.2007
¹ 03-0393.

6.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñ-
òþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ
áóä³âåëüíèõ íîðì.

6.8. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âëàøòóâàííÿ áó-
ä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà ç ïîäàëüøèì áëàãî-
óñòðîºì òà âëàøòóâàííÿì ï³ä’¿çäó òà ç îá-
ìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³â-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

7. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 01.07.74
“Ïðî â³äâåäåííÿ ï³äïðèºìñòâó àâòîìîá³ëü-
íîãî òðàíñïîðòó ðàéîííîãî åíåðãåòè÷íîãî
óïðàâë³ííÿ “Êè¿âåíåðãî” äîäàòêîâî¿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà äîïîì³æíèõ
ñïîðóä òà âëàøòóâàííÿ ñòîÿíêè àâòîìàøèí”.

8. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ðîçê³ø òà
ãîñòèíí³ñòü
Ñõîäó

Íàñòÿ ÊÓÌÅÉÊÎ 
ñîë³ñòêà ãðóïè “À. Ð. Ì. ². ß.”
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ìåíå äóæå âðàçèëè Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³
Åì³ðàòè, äå íåùîäàâíî â³äïî÷èâàëà. Ïðîâ³â-
øè äâà òèæí³ â ñòîëèö³ ö³º¿ êðà¿íè Àáó-äà-
á³, ÿ íå ïåðåñòàâàëà äèâóâàòèñÿ òðàäèö³ÿì ³
çâè÷àÿì ì³ñöåâèõ æèòåë³â.

Íà øîï³íã àðàáè õîäÿòü ðîäèíàìè. Ïîïå-
ðåäó ïðÿìóº ãëàâà ñ³ì’¿, çà íèì — óñ³ éîãî
äðóæèíè â ïàðàíäæàõ, à âñë³ä á³æàòü ä³òè.

Ó àðàá³â âåëèê³ áóäèíêè, ÿê³ ÷àñòî ä³ñòàþ-
òüñÿ ¿ì ó ñïàäîê. Çàçâè÷àé ÷îëîâ³ê ³ âñ³ éî-
ãî äðóæèíè ìåøêàþòü â îäíîìó áóäèíêó.
Äëÿ äðóæèí âèä³ëÿþòü ñïåö³àëüíèé ïîâåðõ.
Æ³íêè æèâóòü íà ð³çíèõ ìàéäàí÷èêàõ, à ÷î-
ëîâ³ê õîäèòü ó ãîñò³ â³ä îäí³º¿ äî ³íøî¿.

Íåáàéäóæ³ àðàáè é äî ³íîçåìîê. Âîíè ðå-
àãóþòü íà çàêîðäîííèõ ä³â÷àò äóæå áóðõëè-
âî. À ÿêùî òè ïðîñòî ïðèâ³òàºøñÿ ç àðàáîì,
â³í çàðàäè òåáå ëàäåí ç³ øêóðè âèë³çòè. Íà-
ïðèêëàä, ÿêîñü äî ìåíå â ìàãàçèí³ ñóâåí³ð³â
ï³ä³éøîâ ì³ñöåâèé æèòåëü. Â³í íàìàãàâñÿ
ùîñü ïîÿñíèòè, ³ ÿ â³äïîâ³ëà: “Ïðèâ³ò!”. Ùî
òóò ïî÷àëîñÿ! ×îëîâ³ê õîò³â ïðèäáàòè äëÿ ìå-
íå ÷è íå ï³âìàãàçèíà. Ëåäâå ñïåêàëàñÿ éîãî!

Àðàáñüê³ ÷îëîâ³êè äóæå âðîäëèâ³. Ãîâîðÿòü
ïðèºìí³ ñëîâà, ÿêèõ ä³â÷èí³ òàê áðàêóº â ïî-
âñÿêäåíí³, êðàñèâî çàëèöÿþòüñÿ, äàðóþòü äî-
ðîã³ ïîäàðóíêè. Âîíè íàìàãàþòüñÿ ãîâîðèòè
ïî-ðîñ³éñüêè. ²íîä³ âèõîäèòü äóæå êóìåäíî.

Ó ãîòåëÿõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàò³â ïðàöþþòü
íå ì³ñöåâ³ æèòåë³, à çàðîá³ò÷àíè ç á³äí³øèõ
êðà¿í. Íàïðèêëàä, íå äèâèíà çóñòð³òè çà ñò³é-
êîþ ðåñåïøåí ô³ë³ïï³íö³â, ³íä³éö³â. Ïðè
öüîìó âñ³ âîíè â³ä í³ã äî ãîëîâè îáâ³øàí³ çî-
ëîòîì. Ó Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ òàê çàâåäåíî.
Òàì íàâ³òü íà íîâîíàðîäæåíèõ ìîæíà ïîáà-
÷èòè çîëîò³ ëàíöþæêè, áðàñëåòè.

Âñ³ áóä³âë³ ñõîæ³, ìîâ áëèçíÿòà. Ïîâñþä-
íî ïàëüìè, ñêëÿí³ áàãàòîïîâåðõ³âêè. Òîìó
ÿêùî ñôîòîãðàôóºøñÿ íà ê³ëüêîõ âóëèöÿõ,
òî ïîò³ì íå ðîçð³çíèø, äå ñàìå.

Ñó÷àñíà àðõ³òåêòóðà â ñòèë³ õàé-òåê îðãà-
í³÷íî ïåðåïë³òàºòüñÿ ³ç ñòàðîâèííèìè ñïî-
ðóäàìè. ²íêîëè íå ìîæåø çðîçóì³òè, êóäè
ïîòðàïèâ: äî Íüþ-Éîðêà, Ëàñ-Âåãàñà ÷è â
ñàìå ñåðöå Ñõîäó. Ìåíå äóæå âðàçèëè ìå÷å-
ò³. Î ï’ÿò³é ðàíêó ïî÷èíàºòüñÿ âðàí³øíÿ ìî-
ëèòâà, ³ â ìå÷åò³ çàêëèêàþòü â³ðóþ÷èõ. Íà
ïî÷àòêó ïîäîðîæ³ ê³ëüêà äí³â ÿ ïðîêèäàëà-
ñÿ â³ä öèõ çâóê³â, à ïîò³ì çâèêëà é ñïðèéìà-
ëà ÿê íàëåæíå.

Øîï³íã â Àáó-äàá³ ïðîñòî áîæåñòâåííèé!
Òàì º äâà âåëèê³ òîðãîâ³ öåíòðè, äå ïðåäñòàâ-
ëåíî îäÿã ÿê ñâ³òîâèõ áðåíä³â, òàê ³ ì³ñöå-
âèõ äèçàéíåð³â. Êîøòóº âñå öå çíà÷íî äåøåâ-
øå, í³æ ó Êèºâ³.

Ïëÿæ³ àðàáè âè÷èùàþòü òàê, ùî íàâ³òü ÷å-
ðåïàøîê íà ïîáåðåææ³ íå çíàéäåø. Íà Ïåð-
ñèäñüê³é çàòîö³ â Àáó-äàá³ ðîçòàøîâàí³ ê³ëü-
êà ãîòåë³â, ó êîæíîãî º âëàñíèé ïëàòíèé ïëÿæ.
Ò³, õòî íå æèâå â ãîòåë³, ìîæóòü çà 15 äîëàð³â
â³äâ³äàòè ñàóíó, äóø, ïîäèõàòè àðîìàòàìè ö³-
ëþùèõ ðîñëèí. À â Äóáà¿ ìåí³ çàïàì’ÿòàâñÿ
âîäíèé Ä³ñíåéëåíä. Òàì, ùîá âèïèòè ìàðò³-
í³, ïîòð³áíî ïðî¿õàòè íà ÷îâí³. Áàð îáëàøòî-
âàíèé ïîñåðåä áàñåéíó, ³ â³äâ³äóâà÷àì âèäà-
þòü ñïåö³àëüí³ ïëàâçàñîáè, ÿê³ äóæå íàãàäó-
þòü ãîíäîëè. Ïðîïîíóþòü ³ âåñëà, àëå âîíè
êîðîòê³ é íåçðó÷í³, òîìó ìåí³ äîâåëîñÿ ãðåá-
òè ðóêàìè
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Êðàé ïîåòè÷íîãî íàòõíåííÿ
Ó Êè¿âñüêó îáëàñòü âàáèòü á³ëîöåðê³âñüêèé ïàðê “Îëåêñàíäð³ÿ”

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Лише за 85 м від Києва розта-
шоване місто Біла Цер ва. Т т
ш али м з Тарас Шевчен о і
Оле сандр П ш ін, приймали
важливі рішення раїнсь і еть-
мани. Місто варто відвідати,
щоб оцінити рас найбільшо о
в У раїні дендропар "Оле сан-
дрія" та ні альних льтових
спор д.

Боротьба за місто:
від Ярослава М дро о
до польсь о о ма ната

Íåâåëèêèé òà çàòèøíèé ðàéîííèé
öåíòð Êè¿âùèíè ìàº äàâíþ ³ñòîð³þ. Çà
ëåãåíäîþ, ì³ñòî íà ñêåëÿñòîìó áåðåç³
ð³÷êè Ðîñü çàñíóâàâ ßðîñëàâ Ìóäðèé
ùå ó 1032 ðîö³ ÿê â³éñüêîâó ôîðòåöþ.
² íàçèâàëîñü âîíî ñïî÷àòêó õðèñòèÿí-
ñüêèì ³ì’ÿì ßðîñëàâà — Þð’¿â (çóñòð³-
÷àþòüñÿ çãàäêè ³ ÿê Þãðåâ, Ãþðãåâ, Ãå-
îðã³â). Ï³âäåííèé ôîðïîñò Ðóñ³ æèâ ó
ïîñò³éíîìó íàïðóæåíí³. Íàá³ãè ïå÷åí³-
ã³â çì³íèëèñÿ íàòèñêîì ïîëîâö³â, à çãî-
äîì — ìîíãîëî-òàòàð. Ì³ñòî áóëî êî-
÷³âíèêàì, ÿê ê³ñòêà ó ãîðë³ — ïîñò³éíî
çàâàæàëî ïîõîäàì íà ï³âí³÷. Íå ðàç éî-
ãî ðóéíóâàëè âùåíò. Âîñòàííº Þð’¿â
ïåðåòâîðèâñÿ íà ðó¿íè â Õ²²² ñòîë³òò³.
Ùîá â³äðîäèòèñÿ ç íîâîþ íàçâîþ — Á³-
ëà Öåðêâà. Îäíà ç âåðñ³é — òóò óïåðøå
ïî÷àëè øòóêàòóðèòè òà á³ëèòè öåðêâè,
äðóãà — çàñíîâíèê ì³ñòà ßðîñëàâ Ìóä-
ðèé çàêëàäàâ ó Þð’ºâ³ âåëè÷íèé á³ëî-
êàì’ÿíèé ñîáîð, çàëèøêè ÿêîãî çíàé-
äåíî íà òåðèòîð³¿ Çàìêîâî¿ ãîðè. Á³ëó
Öåðêâó òðèìàëè, çì³íþþ÷è îäèí îäíî-
ãî, ëèòîâñüê³ êíÿç³, ïîëüñüê³ ìàãíàòè,
óêðà¿íñüê³ ãåòüìàíè. Á³ëîöåðê³âñüêà
ôîðòåöÿ áóëà âàæëèâèì ïðèêîðäîííèì
öåíòðîì Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, ðåçèäåíö³ºþ
óêðà¿íñüêèõ ãåòüìàí³â Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî òà ²âàíà Ìàçåïè, åï³öåíòðîì
âåëèêèõ ñåëÿíñüêèõ ïîâñòàíü ³ êîçàöü-
êèõ â³éí. Ó 1774 ðîö³ îñòàíí³é ïîëü-
ñüêèé êîðîëü Ñòàí³ñëàâ Àâãóñò ïîäàðó-
âàâ Á³ëó Öåðêâó ãåòüìàíîâ³ Áðàíèöüêî-
ìó. Â³äòîä³ é äî ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó
ì³ñòî áóëî âëàñí³ñòþ ãðàô³â Áðàíèöü-
êèõ.

Пар най ращих
європейсь их традиціях

Íàéïðèâàáëèâ³øèì ì³ñöåì äëÿ òóðèñ-
ò³â º ïàðê “Îëåêñàíäð³ÿ”, äî ñëîâà, íàé-
á³ëüøèé â Óêðà¿í³. Â³í çíà÷íî áëèæ÷èé
äî Êèºâà, í³æ â³äîìà “Ñîô³¿âêà”, òà é
ëþäåé òàì ìåíøå. Åíåðã³éíà äðóæèíà
Êñàâåð³ÿ Áðàíèöüêîãî ãðàôèíÿ Îëåêñàí-
äðà Åíãåëüãàðä íà ñâî¿õ çåìëÿõ, íà áåðå-
ç³ ð³÷êè Ðîñü, âèð³øèëà ïîáóäóâàòè ìîä-
íèé íà ò³ ÷àñè ïàðê, íàñë³äóþ÷è ïàðêè
Ïåòåðáóðãà òà ªâðîïè. Íàçâàëà æ éîãî,
çâ³ñíî, íà ñâîþ ÷åñòü — “Îëåêñàíäð³ÿ”.
Ïàðê îá³éøîâñÿ â àñòðîíîì³÷íó ÿê íà òî-
ä³ ñóìó — 4 ìëí ðóáë³â!

Ïëàíóâàòè çàáóäîâó â àíãë³éñüêîìó
ëàíäøàôòíîìó ñòèë³ ãðàôñüêà ðîäèíà çà-
ïðîñèëà ôðàíöóçüêîãî àðõ³òåêòîðà Ìþô-
ôî. Â³í ñòâîðèâ ÷óäîâèé ïàðêîâèé àí-
ñàìáëü ç àðõ³òåêòóðíèìè ñïîðóäàìè òà
ñêóëüïòóðàìè. Äî ñëîâà, äåðåâà òà ðîñ-
ëèíè äî “Îëåêñàíäð³¿”, à ¿õ ïîíàä 2500
âèä³â, çàâîçèëè ç ³íøèõ êðà¿í.

Ïðè âõîä³ â “Îëåêñàíäð³þ” ñòîÿòü ïî-
ãðóääÿ ïîåò³â Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà Îëåêñàí-
äðà Ïóøê³íà, ÿê³ ÷àñòî áóâàëè òóò (ïîäåé-
êóþòü, áóö³ìòî ïîåò Ïóøê³í íàïèñàâ ÷àñ-
òèíó ñâîº¿ “Ïîëòàâè”, à äî÷êà Áðàíèöüêèõ
ªëèçàâåòà Âîðîíîâà ïîñëóæèëà ïðîòîòè-
ïîì Òåòÿíè Ëàð³íî¿). Ïàðê ÷àñòî â³äâ³äóâà-
ëè ³ ÷ëåíè öàðñüêî¿ ðîäèíè — â Öàðñüêî-
ìó ñàä³ ³ìïåðàòîðè Îëåêñàíäð òà Ìèêîëà
âëàñíîðó÷ ïîñàäèëè àìåðèêàíñüê³ ëèïè.

Ïîòðàïèâøè äî “Îëåêñàíäð³¿”, ìîæíà
ðîçãóáèòèñÿ â³ä ðîçãàëóæåííÿ ÷èñëåííèõ
àëåé. Çàãàëüíà ïðîòÿæí³ñòü äîð³ã ñòàíî-
âèòü ïîíàä 20 êì. Àáè ïðîéòè óñ³ìà àëå-
ÿìè òà ñòåæêàìè, çíàäîáèòüñÿ íå îäèí
äåíü. Â³ä ãîëîâíîãî âõîäó âãëèá âåäå Ãî-
ëîâíà àëåÿ, ÿêà óïèðàºòüñÿ â ì³ñöå, äå êî-
ëèñü ñòîÿâ ïàëàö Áðàíèöüêèõ — “Ä³äè-
íåöü”. Öåíòðîì ïàðêó º Âåëèêà ãàëÿâè-
íà, äå â³äêðèâàºòüñÿ íåïîâòîðíà êðàñà ³
âåëè÷ ÷èñëåííèõ êðàºâèä³â. Ñèñòåìà àëåé
ñïîëó÷àº ãàëÿâèíó ç óñ³ìà ä³ëÿíêàìè òà
ãîëîâíèìè àðõ³òåêòóðíèìè ñïîðóäàìè
ïàðêó. Êîëîíàäà “Ì³ñÿöü”, ïîáóäîâàíà
ÿê äàâíüîãðåöüê³ àìô³òåàòðè, íå ëèøå
ìàº åôåêòíèé âèãëÿä, à é äèâóº óí³êàëü-
íèìè àêóñòè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè: ñëî-
âî, ñêàçàíå íàâ³òü ïîøåïêè, äîáðå ÷óòè
ç ïðîòèëåæíîãî áîêó. Íà ï³âäåííîìó ñõî-
ä³ Âåëèêî¿ ãàëÿâèíè âèñî÷àòü “Ðó¿íè” ïà-
ëàöó ç îãëÿäîâèì ìàéäàí÷èêîì, ç-ï³ä
ÿêèõ âèò³êàº âîäîñïàä, à íåïîäàë³ê, íà
îñòðîâ³ “Ìð³ÿ”, á’º ôîíòàí.

Ïîðó÷ ç êîëîíàäîþ “Ì³ñÿöü” íà ãðåá-
ë³ Ëåáåäèíîãî ñòàâêà º “Êèòàéñüêèé ì³ñ-
òîê” — ëåãêà àæóðíà áåñ³äêà ³ç ñâîºð³ä-

íî âèãíóòîþ ïîêð³âëåþ, ñòâîðåíà â äóñ³
àðõ³òåêòóðè Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿. À íà
ï³âäåíü â³ä ñòàðîâèííî¿ ä³áðîâè â áóäèí-
êó ñàä³âíèêà ðîçòàøóâàâñÿ ìóçåé ïàðêó.
Òàì çáåð³ãàþòüñÿ 16 ïðåêðàñíèõ ìàðìó-
ðîâèõ ñêóëüïòóð ³òàë³éñüêèõ ìèòö³â, ùî
íàãàäóþòü êîëèøíþ ðîçê³ø ãðàôñüêèõ
ïàëàö³â. Íà ñõîä³ â ãëèáèí³ “Äðóæíüîãî
ñàäó” ïîáóäîâàíî Ðîòîíäó ó âèãëÿä³ ðà-
êîâèíè, äå ñòîÿëî ïîãðóääÿ êíÿçÿ Ãðè-
ãîð³ÿ Ïîòüîìê³íà (çà ëåãåíäîþ, ï³ä Ðî-
òîíäîþ ïîõîâàíî êíÿçÿ Ïîòüîìê³íà-Òàâ-
ð³éñüêîãî).

Ïðèâåðòàþòü óâàãó ñòàâêè, ùî ñïàäà-
þòü êàñêàäàìè ó òðüîõ âåëèêèõ áàëêàõ.
Ãëàä³íü âîäíî¿ ïîâåðõí³ ç ëåáåäÿìè òà
äèêèìè êà÷êàìè, íåéìîâ³ðíèé çàòèøîê
óçáåðåæíèõ áàëêîâèõ ëàíäøàôò³â, äçþð-
÷àííÿ ñòðóìê³â òà ãóðê³ò âîäîñïàä³â çà-
ëèøàþòü íåçàáóòí³ âðàæåííÿ.

Місце сплетення історії
та с часності

Ñó÷àñíà Á³ëà Öåðêâà — ì³ñòî ç-ïîíàä
200-òèñÿ÷íèì íàñåëåííÿì. Íà â’¿çä³ ãîñ-
òåé çóñòð³÷àº ïàì’ÿòíèê çàãèáëèì áàéêå-
ðàì — ñêóëüïòóðà ìîòîöèêë³ñòà 11-ìåò-
ðîâî¿ âèñîòè. Â ñàìîìó ì³ñò³ çàëèøèëè-
ñÿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè ìèíóëèõ ñòîë³òü,
çîêðåìà âåëè÷í³ õðàìè. Öåðêâà ñâÿòî¿
Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè, Êîñòüîë ²îàííà Õðåñ-
òèòåëÿ (íèí³ Áóäèíîê îðãàííî¿ ìóçèêè),
Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð ó êëàñè÷íîìó
ñòèë³, ùî çáåð³ã ðåë³êâ³þ “Òàºìíó âå÷å-
ðþ” ÕV ñò. òà êîëåêö³þ ñòàðîäðóê³â ÕV²²
ñò., âö³ë³ëà Ìèê³ëüñüêà öåðêâà, çàêëàäå-
íà ùå ãåòüìàíîì ²âàíîì Ìàçåïîþ â 1706
ðîö³ ÿê ÷àñòèíà âåëèêîãî àðõ³òåêòóðíîãî
êîìïëåêñó. Çáåðåãëèñÿ ³ Çèìîâèé ïàëàö
Áðàíèöüêèõ, äå ä³º á³ëîöåðê³âñüêà øêî-
ëà ìèñòåöòâ, ³ Òîðãîâ³ ðÿäè, àáî ÁÐÓÌ
(1809—1814), ùî º óí³êàëüíîþ ïàì’ÿò-
êîþ àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ.
Õî÷à íàðàç³ â íèõ ðîçòàøîâàí³ íåâåëè÷-
ê³ ìàãàçèíè òà êàôå.

Á³ëó Öåðêâó àêòèâíî çàáóäîâóþòü: â³ä-
êðèâàþòüñÿ ÷èñëåíí³ ðåñòîðàíè, êëóáè,
êàçèíî. Ï³ñëÿ äåííî¿ ï³øîõ³äíî¿ ïðîãó-
ëÿíêè ìîæíà ïîòàíöþâàòè ï³ä ä³äæåé-
ñüê³ ñåòè ó êëóá³ Zillion íà áåðåç³ Ðîñ³ â
ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà àáî ïîãðàòè ó á³ëü-
ÿðä ÷è ïîêóðèòè êàëüÿí ó ðîçâàæàëüíî-
ìó öåíòð³ “Ðîñ³ÿ”. Çóïèíÿòèñÿ êðàùå ó
íåâåëè÷êèõ ïðèâàòíèõ ãîòåëÿõ ç âèñîêî-
ÿê³ñíèì ñåðâ³ñîì. Äëÿ îùàäëèâèõ ï³ä³é-
äå “Áóäèíîê ïðè¿æäæèõ”, àëå ð³âåíü îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà ³íòåð’ºð ó íüîìó ùå ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â

На озері пар “Оле сандрія” жив ть лебеді та ди і ач и
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 31 æîâòíÿ
ОВНИ, поводьтеся порядно, ні о о не обманюйте. У взаєминах з др -

ою половин ою нині приховати нічо о неможливо, вони — мов на рент-
ені, де проявляються всі плюси та мін си я вашої вдачі, та і тих, з
им маєте справ . Це армічний процес, я о о не ни н ти. ТЕЛЬЦІ,
тримайте р на романтичном п льсі. Саме та привабите тих, з им
можна зав’язати серйозні взаємини, про я і мріяли. Б ти насамоті ни-
ні — це само бство. БЛИЗНЯТА, прихований бі б ття вашо о ото-
чення від риється, на безліч запитань ви знайдете правильн відпо-
відь... Одна не впадайте відчай, дізнавшись про підлість чи зрад .
Це має наштовхн ти вас на нові раціональні ро и, щоб не за р зн ти
в ба ні обман та ош ань. РАКИ, вас день вирішальних подій, що за-
ладе стартов про рам на майб тній місяць. Кажіть те, що д маєте,
і робіть та , я намітили. Головне, не тримати образ д ші. А пот ж-
ний енер опотенціал спрямов йте в правильном напрям , не роз-
тринь ючи на др орядне. ЛЕВИ, я що вас дарять по лівій щоці, під-
ставте прав . Поб дьте цапом-відб вайлом, від то о б де ористь і вам,
і оточенню. ДІВИ, запаліть свіч взаємної любові з обранцем. Цей во -
ни зі ріє вас і піднесе до вершин блаженства. ТЕРЕЗИ, продемонстр й-
те дар милосердя на сл жбі: нині ви т рботлива няня, сестра-жалібни-
ця, д хівни , я ом сповід ються про наболіле, ш аючи порад чи ма-
теріальної допомо и. Не нехт йте цими ролями, і тоді все вам повер-
неться сторицею. СКОРПІОНИ, радійте й дя йте долі: вам поталанить
з стріти справжніх др зів, з я ими дихатимете одним подихом, диви-
тиметеся в одном напрям , серця битим ться в нісон, заохоч ючи
до нових звершень. СТРІЛЬЦІ, се рет, я заволодіти серцями проти-
лежної статі, простий: це ваші се с альні флюїди, під іпнотичним впли-
вом я их стояти неможливо. Дерзайте, зба ач ючи армію оханців!
Особливо в тр довом оле тиві... КОЗОРОГИ, для вас світ постане в
дзер альном зображенні. Тож важно спостері айте за подіями. Хва-
литим ть — ч дово, а дитим ть та сваритим ть — то зна , що вам
потрібно дос оналюватися. ВОДОЛІЇ, нама айтеся створити хороший
мі ро лімат оле тиві. Для цьо о є всі мови, оловне — змінити став-
лення до тих, з им вас сво о час с лалися по ані стос н и. РИБИ,
прибор айте власниць пристрасть, облиште ревнощі, взаємне охан-
ня — це здатність розчинити власне “еґо”, стати вільним і незалежним
поч ттях. Це воля небес, я потрібно ви он вати

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 30 æîâòíÿ 

2 4 5 3 8 7 6 1 9

1 9 8 6 5 4 3 2 7

7 6 3 1 2 9 5 8 4

9 5 7 4 6 2 8 3 1

8 3 6 7 1 5 9 4 2

4 2 1 9 3 8 7 5 6

6 1 4 5 9 3 2 7 8

5 8 9 2 7 1 4 6 3

3 7 2 8 4 6 1 9 5

7 8 1 5 2 6 4 9 3

4 2 9 1 3 7 6 8 5

3 5 6 8 4 9 7 2 1

9 3 7 6 5 4 8 1 2

1 6 2 3 9 8 5 7 4

8 4 5 2 7 1 9 3 6

2 9 3 7 6 5 1 4 8

6 1 4 9 8 3 2 5 7
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5 9 2 1 8

8 9

2 1 3 9 7

7 5 9

9 4 7

1 8 9 2 4 6

1 4 2 9

6 2 1 4 8 5

8 3 6

7 5 2

1 2 7 4

4 3 7

4

1 7 9 2 3 6 4

6

3 1 5

2 5 4 9

8 7 6

Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

Поле розділене на вадрати 3 на
3. На почат ри відома певна
іль ість цифр. Ціль ри — за-
повнити всі порожні літин и
цифрами 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.

Îëåíà ÄÀÖÜ: “Íàø îäÿã — ºâðîïåéñüêèé
ñòèëü ç óêðà¿íñüêîþ äóøåþ”
Ëüâ³âñüêèé äèçàéíåð — ïðî ë³ðèêó ³ ïðàãìàòèêó ó ìîä³
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо о ро оле ція Олени
Даць визнана однією з най-
ращих, представлених на
Тижні моди в У раїні. За-
вдя и чом і для о о ство-
рюється одя від Олени
Даць, дизайнер розповіла
"Хрещати ".

— Îñíîâíà âàøà êë³ºíòóðà æèâå
â ñòîëèö³. ×îìó âè äîñ³ íå çì³íèëè
ïðîïèñêó íà êè¿âñüêó?

— Ó äàíèé ìîìåíò öå ïèòàííÿ
íàâ³òü íå îáãîâîðþºòüñÿ. Òó àòìî-
ñôåðó ³ íàòõíåííÿ, ÿê³ äàº ìîº ì³ñ-
òî, íå çð³âíÿòè í³ ç ÷èì. Óñï³õ ìî-
¿õ êîëåêö³é çàâäÿ÷óþ ñàìå Ëüâîâó.
Âïåâíåíà: òå, ùî ìîæó äîçâîëèòè
ñîá³ ó ð³äíîìó ì³ñò³, íå çìîæó äî-
çâîëèòè â Êèºâ³. Ó ñâ³é ÷àñ íàðà-
õóâàëà äåñÿòü ïðè÷èí ïðîòè ïåðå-
¿çäó. Âñÿ ìîÿ ð³äíÿ, äðóç³, ï³äòðèì-
êà æèâóòü ó Ëüâîâ³. Ïðè¿õàòè äî
Êèºâà ó ïèòàííÿõ á³çíåñó íà ê³ëü-
êà äí³â, íà òèæäåíü — äëÿ ìåíå öå
ö³ëêîì äîñòàòíüî. Äî òîãî æ, ó
Ëüâîâ³ æ³íêè òàêîæ õî÷óòü ãàðíî
âäÿãàòèñÿ, òóò ìåøêàº ìîÿ âäÿ÷íà
òà çàäîâîëåíà êë³ºíòóðà. Ùîäî çì³-
íè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ — ìîæëèâî,
íà ïåíñ³¿ ïî¿äó íà Ëàçóðíèé áåðåã...

— Öüîãî ðîêó âè ïðåäñòàâèëè íà
Ñåçîíàõ ìîäè âæå ÷åòâåðòó ñâîþ êî-
ëåêö³þ. Ç ÷îãî ïî÷èíàâñÿ âàø äè-
çàéíåðñüêèé øëÿõ?

— Ñïî÷àòêó áóëè ñòóäåíòñüê³ êî-
ëåêö³¿, àðò-ïîêàçè. Îäèí ç íàéá³ëü-
øèõ óñï³õ³â — ïåðåìîãà ó Ôðàíö³¿
ñåðåä ïðîôåñ³éíèõ äèçàéíåð³â.
Ïðåäñòàâèëà òàì çîâñ³ì íåâåëè÷êó
êîëåêö³þ, îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêî¿
áóëî ïåðåäàòè íàñòð³é. 10 ðîê³â òî-
ìó â ²òàë³¿ îðãàí³çóâàëè ïîêàçè

Åêñïî — öå âæå ïî÷àòîê ìîº¿ ñåð-
éîçíî¿ äèçàéíåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïîò³ì ìîþ ñóêíþ ç öüîãî ïîêàçó
âèêóïèëè â ÿïîíñüêèé ìóçåé äëÿ
ïîñò³éíî¿ åêñïîçèö³¿.

— Ó÷àñòü ó Òèæí³ óêðà¿íñüêî¿ ìî-
äè çàñâ³ä÷óº ïðîôåñ³éí³ñòü òà ïîïó-
ëÿðí³ñòü äèçàéíåðà. Íàñê³ëüêè âèð³ñ
á³çíåñîâèé àñïåêò ó âàø³é òâîð÷î-
ñò³?

— Êîëè ÿ ñòâîðþþ êîëåêö³þ, òî
çàçâè÷àé äóìàþ ïðî êîìåðö³éí³ñòü,
àëå íå â ïåðøó ÷åðãó. ²ñíóº äðóãà
ë³í³ÿ îäÿãó, ñïðÿìîâàíà ñàìå íà
ïðîäàæ, íåþ çàéìàþòüñÿ îêðåì³
ëþäè, ÿê³ îð³ºíòóþòüñÿ íà ðèíêó.
Äî ñëîâà, äðóãà ë³í³ÿ ïðîäàºòüñÿ â
ï’ÿòè ì³ñòàõ Óêðà¿íè â ìåðåæ³ ìà-
ãàçèí³â “Ìîäíèé êâàðòàë”. Â ïåð-
ø³é æå ë³í³¿, ÿêó ñòâîðþºìî äëÿ
ïîêàçó, íåîäì³ííî ìàº áóòè ïðà-
âèëüíå ïîºäíàííÿ òâîð÷îñò³ ³ á³ç-
íåñîâîãî ïðàãìàòèçìó. Íà ïîêàç³
ëþäè ïðàãíóòü áà÷èòè ñóêí³, ÿê³,
ìîæëèâî, ô³íàíñîâî ³ íåâèïðàâäà-
í³, àëå ñòâîðþþòü íàñòð³é ³ âðà-
æåííÿ â³ä âñ³º¿ êîëåêö³¿. Çâè÷àéíî,
îäÿã ç ïîêàç³â ìàº ïðîäàâàòèñÿ. ß
âæå íàâ³òü îäðàçó çíàþ, ÿêà ÷àñòè-
íà êîëåêö³ÿ êîìó ñïîäîáàºòüñÿ.

— Âàø îäÿã ïðèçíà÷åíèé äëÿ îá-
ðàíèõ ÷è äëÿ âèõîâàííÿ ìàñ?

— Êîæíà æ³íêà ïðàãíå áóòè ³í-
äèâ³äóàëüíîþ ³ îáðàíîþ. ² ÷èì
á³ëüøå áóäå òàêèõ îáðàç³â, òèì êðà-
ùå. Ìàñîâèé îäÿã âèðîáëÿþòü íà
äðóã³é ë³í³¿. À ïåðøà, çâ³ñíî, äî-
ðîæ÷à ³ îðèã³íàëüíà. Ó êîæíî¿ æ³í-
êè â ãàðäåðîá³ º áàãàòî ðå÷åé: ç áà-
çàðó, áðåíäîâèõ ìàãàçèí³â, â³ä ³í-
øèõ äèçàéíåð³â òà â³äîìèõ ìàðîê.
Ìè æ íàìàãàºìîñÿ çàéíÿòè òó íå-
âåëè÷êó í³øó â øàô³ êîæíî¿ æ³í-
êè, êîëè ¿é òðåáà áóòè ³íäèâ³äóàëü-
í³ñòþ, ñòâîðèòè êîíêðåòíèé îáðàç,
ïåâíèé íàñòð³é. Íàø îäÿã — öå ºâ-

ðîïåéñüêèé ñòèëü ç óêðà¿íñüêîþ
äóøåþ, ³ â Ëüâîâ³ öå äóæå ìîäíî.

— ×è ìîæå âæå óêðà¿íñüêà ìîäà
êîíêóðóâàòè ç ºâðîïåéñüêîþ?

— Â ïëàí³ ³äåé, áåç ñóìí³âó. Âàæ-
êî êîíêóðóâàòè ó ïèòàííÿõ ÿêîñò³
âèðîáíèöòâà — äåÿê³ ñõåìè â Óêðà-
¿í³ íå â³äïðàöüîâàí³, äèçàéíåðè ùå
áàãàòî ÷îìó íàâ÷àþòüñÿ. ²íøà
ïðîáëåìà — êîíêóðåíö³ÿ çà êîðäî-
íîì. Åêîíîì³÷íî ìè â³äìåæîâàí³
â³ä ªâðîïè. ×åðåç ïîäàòêè íàáàãà-
òî ëåãøå ïðîäàâàòè ìàñîâî ñâ³é
îäÿã â Ðîñ³¿, í³æ çà êîðäîí. Òàê,
öüîãî ðîêó íà ôðàíöóçüêîìó ñàëî-
í³ ìîä Áàéºðàì ñïîäîáàëèñÿ ìî¿
ðå÷³. Òà ÷åðåç ïèòàííÿ — ÿê ïðî-
âåçòè íà òàìîæí³ — êóïèòè çàêîð-
äîííèì êë³ºíòàì óêðà¿íñüêèé îäÿã
ïðîáëåìàòè÷íî. Ñàìå â öüîìó ìè
º ìàëî êîíêóðåíòíèìè. Íàøó
òâîð÷³ñòü, íàâïàêè, äóæå ö³íóþòü.
Áóëà ó Ôðàíö³¿ ï’ÿòü ðîê³â òîìó,
òàì øóêàþòü ìîëîäèõ äèçàéíåð³â.
Äåðæàâà ñïåö³àëüíî âèä³ëÿëà êîø-
òè íà òå, ùîá çíàéòè íîâ³ ³ìåíà ó
ö³ëîìó ñâ³ò³ — ëþäåé, ÿê³ òâîðèòè-

ìóòü ôðàíöóçüêó ìîäó. Íàø³ ãîëî-
âè, ðóêè, ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó, ñëî-
â’ÿíñüêà ÷èñòîòà äóø ³ ùèð³ñòü
íàäçâè÷àéíî ö³íí³. Óêðà¿íñüêå êî-
ð³ííÿ äàº æèòòºäàéíó ñèëó, ÿêó íà
Çàõîä³ âæå âòðàòèëè.

— Óêðà¿íñüêà á³çíåñ-åë³òà ðîçóì³º
ö³íí³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ äèçàéíåð³â, êóï-
ëÿº ¿õí³ ðå÷³?

— ß ò³øóñÿ, ùî, ïðàöþþ÷è ó
Ëüâîâ³, íå ïîâ’ÿçàíà ç á³çíåñ-åë³-
òîþ. Âïåâíåíà, êîæíà ëþäèíà ìó-
ñèòü ðîáèòè ÿêíàéá³ëüøå òà ÿêíàé-
êðàùå. ª ïðèºìíà òåíäåíö³ÿ: áàãà-
òî çàìîæíèõ ëþäåé â Êèºâ³ êóïó-
þòü ñàìå âèðîáè óêðà¿íñüêèõ äè-
çàéíåð³â. Òðåáà ðîçóì³òè, ùî ðîç-
âèâàºòüñÿ íå ïðîñòî ìîäà ÿê òâîð-
÷³ñòü, à ìîäà â ìîëîä³é Óêðà¿íñüê³é
äåðæàâ³, ÿêà òåæ ùå ðîçâèâàºòüñÿ.
Öå ÿê çàãàëüíèé ðóõ ïî ñï³ðàë³.

— ×èì äëÿ âàñ º Òèæäåíü ìîäè â
Óêðà¿í³ — ðåêëàìîþ ÷è ì³ñöåì çó-
ñòð³÷³ ç ³íøèìè äèçàéíåðàìè?

— Äëÿ ìåíå âàæëèâå óñâ³äîìëåí-
íÿ, ùî ÿ íå îäíà, ùî º ï³äòðèìêà,

òîâàðèñòâî, ÿêå ùîñü ðîáèòü äëÿ
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ìîäè. Çâ³ñíî,
ðåêëàìà ³ ï³àð òåæ äîáðå. Àëå ìîæ-
íà æ ðîáèòè âëàñíèé ïîêàç ó ÿêî-
ìóñü ìîäíîìó êëóá³. Íàãîëîøóþ:
íà öüîìó çàõîä³ ãîëîâíó ðîëü â³ä³-
ãðàº ñàìå â³ä÷óòòÿ ñï³ëüíîãî êî-
ìàíäíîãî äóõó.

— Â³äîìî, ùî äèçàéíåðñüê³ ïîêà-
çè âèìàãàþòü çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ
âèòðàò. Âàæêî äèçàéíåðó çíàõîäèòè
äëÿ ñâî¿õ ïîêàç³â ñïîíñîð³â?

— Ïîêàç ìîä ìàº ï³äòðèìóâàòè
ñïîíñîð, àäæå òàê³ âèäàòêè âàæêî
íåñòè ñàìîìó äèçàéíåðó. Òà ÿ áà-
÷ó ³ ïîçèòèâíó äèíàì³êó îêóïíîñò³
òàêèõ ïîä³é. Ç³ ñïîíñîðàìè âàæêî
çíàéòè òî÷êè äîòèêó. ßêùî æ âî-
íè çíàõîäÿòüñÿ, òîä³ ñï³âïðàöÿ íå
âèõîäèòü íàäóìàíîþ ÷è âóëüãàð-
íîþ, äîïîâíþº îäíå îäíîãî. Îñî-
áèñòî ìî¿ ïîêàçè ï³äòðèìàëà ô³ð-
ìà ç âèãîòîâëåííÿ êîñìåòèêè. Êîñ-
ìåòèêà ³ ìîäà ñïðàâä³ äîòè÷í³:
îáèäâ³ ïðèâíîñÿòü ãàðìîí³þ ³ êðà-
ñó ó íàø ñâ³ò.

— Îëåíà Äàöü — ïðàãìàòèê ÷è ë³-
ðèê? ² äå, îêð³ì ð³äíîãî ì³ñòà, øó-
êàº íàòõíåííÿ?

— ß ñïîä³âàþñÿ, ùî ìåí³ âäàº-
òüñÿ ïîºäíóâàòè ö³ êîìïîíåíòè,
çíàõîäèòè çîëîòó ñåðåäèíó. Íàé-
á³ëüøå æ ìåíå ö³êàâèòü ÷èñòèé äè-
çàéí. Áóëà êîëåêö³ÿ îðèãàì³ — â
ïåðøó ÷åðãó çàõîïèëà ³äåÿ ðîáèòè
ñóêíþ òàêèì ÷èíîì, ÿê ñêëàäàºòü-
ñÿ ïàï³ð ó äàâí³é ÿïîíñüê³é òðàäè-
ö³¿: çíàõîäèòè ³íø³ ôîðìè, ñêëàä-
êè. ² õî÷ íàñòð³é âèéøîâ ÿïîí-
ñüêèé, òà äëÿ áóäü-ÿêî¿ òåìè ìîº¿
êîëåêö³¿ ï³äïîðêîþ º óêðà¿íñüêå
êîð³ííÿ. Ïîøòîâõè äî íîâèõ ³äåé
äàº ³ íàøàðóâàííÿ óëþáëåíèõ ðå-
÷åé. Ïðîãóëÿâøèñü áëîøèíèì
ðèíêîì, ìîæíà íàìàëþâàòè õî÷
òðè êîëåêö³¿
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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 31,0 в.м, за адресою:
м.Київ, в л.Фр нзе, 6, літ. А. Приватизовані юридичною
особою за 193 004,40 рн, в том числі ПДВ 32 167,40 рн;

- нежилі приміщення за альною площею 135,8 в.м, за
адресою: м.Київ, проспе т Свободи, 2, літ. А'. Приватизовані
юридичною особою за 577 200,00 рн, в том числі ПДВ
96 200,00 рн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

- в л. Пимонен а, №10 А - нежиле приміщення др о о поверх за альною площею 80.00 в. м.
Цільове ви ористання приміщень - діяльність сфері охорони здоров'я. Термін оренди - 2 ро и
364 дні;

- в л. Політехнічна, №5 А - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 5.00 в. м.
Цільове ви ористання приміщення - тор івля періодичними виданнями (нормативною
літерат рою), поб тові посл и (надання опіювально-розмнож вальних посл ). Термін оренди
- 2 ро и 364 дні;

- в л. Ба ов тівсь а, №26 - нежиле приміщення др о о поверх за альною площею 5.00 в. м.
Цільове ви ористання приміщення - тор івля періодичними виданнями (нормативною
літерат рою), поб тові посл и (надання опіювально-розмнож вальних посл ). Термін оренди
- 2 ро и 364 дні;

- частини вестибюлів на станціях метрополітен "Хар івсь а", "Позня и", "Осо ор и", "Печерсь а",
"Палац спорт ", "Золоті ворота", "Лісова", "Лівобережна", "Хрещати ", "Театральна",
"Політехнічний інстит т", "Святошин", "Нив и", "А адеммістеч о", "Героїв Дніпра", "Мінсь а",
"Оболонь", "Петрів а", "Контра това площа", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толсто о",
"Респ блі ансь ий стадіон", "Либідсь а" по 1.00 в. м. ожна. Цільове ви ористання - бан омати
(платіжні термінали). Термін оренди -2 ро и 364 дні;

- іос вестибюлі станції метро "Позня и" ( алерея) за альною площею 17.80 в. м., приміщення
вестибюлі станції метро "Хрещати " за альною площею 8.00 в. м., приміщення вестибюлі

станції метро "Лісова" за альною площею 11.21 в. м., приміщення№120 підземно о пішохідно о
переход (вестибюль №2) станції метро "Лісова" за альною площею 11.21 в. м., приміщення
в переході на станції метро "Театральна" за альною площею 12.22 в. м. Цільове ви ористання
приміщень - тор івля непродовольчими товарами, вітами, періодичними виданнями та
полі рафічною прод цією. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- в л. Пар ова доро а, №3 - ромадсь а вбиральня за альною площею 191.80 в. м. Цільове
ви ористання - ромадсь а вбиральня. Термін оренди 2 ро и 364 дні;

- Петровсь а алея, Б/Н - ромадсь а вбиральня за альною площею 93.60 в. м. Цільове
призначення - ромадсь а вбиральня. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- в л. Довжен а, №7, К.15 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 42.40 в. м.
Цільове ви ористання приміщення - с лад. Термін оренди -2 ро и 364 дні;

- в л. Фр нзе, №132, К.9 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 36.10 в. м.
Цільове ви ористання приміщень - с лад. Термін оренди -2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.З - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 30.00
в. м. Цільове ви ористання приміщень -виробництво. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.З - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею
164.00 в. м. Цільове ви ористання приміщень - автосервіс (мий а). Термін оренди - 2 ро и
364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.4 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 70.00
в. м. Цільове ви ористання приміщень - с лад. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.4 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 88.00
в. м. Цільове ви ористання приміщення -виробництво. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.6 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 47.00
в. м. Цільове ви ористання приміщення -виробництво. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.12 - нежила б дівля за альною площею 159.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщень - виробництво. Термін оренди -2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.16 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею
36.00 в. м. Цільове ви ористання приміщення - с лад. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.43 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею
45.23 в. м. Цільове ви ористання приміщень - аси з продаж авіа вит ів. Термін оренди - 2
ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.45 - нежиле приміщення першо о поверх (металевий павільйон
на приво зальній площі) за альною площею 69.00 в. м. Цільове ви ористання приміщення -
офіс. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.57 - нежиле приміщення першо о поверх (б дівля аерово зал )
за альною площею 161.00 в.м. Цільове ви ористання приміщення - с лад. Термін оренди - 2
ро и 364 дні;

- просп. Повітрофлотсь ий, №92 аеропорт "Київ" (Ж ляни) К.61 - нежиле приміщення четверто о
поверх за альною площею 169.90 в. м. Цільове ви ористання приміщень - офіс. Термін
оренди - 2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.94 - нежила б дівля за альною площею 136.53 в. м. Цільове
ви ористання приміщень - виробництво. Термін оренди -2 ро и 364 дні;

- Аеропорт "Київ" (Ж ляни), К.114 - нежиле приміщення першо о поверх (б дівля аерово зал )
за альною площею 193.13 в. м. Цільове ви ористання приміщень - с лад. Термін оренди - 2
ро и 364 дні;

- в л. Копилівсь а, №67, К.10 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 13.07
в. м. Цільове ви ористання приміщення - офіс, ромадсь е харч вання, тор івля продовольчими
та непродовольчими товарами, поб тові посл и. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- в л. Копилівсь а, №67, К.10 - нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 39.30
в. м. Цільове ви ористання приміщення - офіс, ромадсь е харч вання, тор івля продовольчими
та непродовольчими товарами, поб тові посл и. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- станція метрополітен "Доро ожичі" - частина вестибюлю за альною площею 46.60 в. м.
Цільове ви ористання приміщень - тор івля непродовольчими товарами, періодичними
виданнями, полі рафічною прод цією, вітами. Термін оренди - 2 ро и 364 дні;

- в л. Бориспільсь а, №15, К.4 та К.6 - нежилі приміщення (приб дова) за альною площею
105.00 в. м та 155.00 в. м К.4, 165.00 в. м К.6. Цільове ви ористання приміщень -
виробництво. Термін оренди - до почат ре онстр ції, але не більше ніж 1 рі .
Термін прийняття он рсних пропозицій - 15 днів з дня п блі ації. До менти для часті

он рсі приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності
м. Києва.
Отримати додат ов інформацію та ознайомитись з мовами проведення он рс можна за

адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва,
. 524, телефони для довідо : 279-27-93, 279-72-26.

Інстит т хімії висо омоле лярних спол НАН У раїни
здає в оренд на он рсних засадах слід ючі приміщення:

№ Наймен вання Площа Можлива мета Стартова
п/п приміщення примі- ви ористання вартість 1 в.м.

щення, приміщень ( рн./ в.м.)
в.м. орендарем

1. С лад матеріальний: С лад вання
Напівпідвальне с ладсь е 200,00 промислових товарів 18,11
приміщення

2. Павільйон № 2: Офісні
Офісні приміщення. 56,68 приміщення 35,27

3. Павільйон №3: Офісні і лабораторні
Офісні і лабораторні 136,70 приміщення 34,91
приміщення

Приміт и: В таблиці в азана почат ова вартість 1 в.м. приміщення до почат он рс , без врах вання
ом нальних та інших платежів. В приміщеннях, на розс д орендаря, необхідно провести поточний ремонт.
Кон рс по здачі приміщень в оренд відб деться 29 листопада 2007 р. о 10.00 в приміщенні малої
онференц-зали інстит т за адресою: 02160, м.Київ, Хар івсь е шосе, б д. 48.
Довід и з 9.00 до 17.00 за телефонами:
559-13-94 - приймальня інстит т ;
559-11-61 - заст пни дире тора з за альних питань.

Дочірнє підприємство
“Об'єднані машиноб дівельні заводи УДП”

( од ЄДРПОУ 31992632)

що знаходиться за адресою: в л. Німансь а, 10, м. Київ, 01103, У раїна,

повідомляє про свою лі відацію з ідно з рішенням засновни а.
Претензії приймаються протя ом 2-х місяців за адресою:

в л. Фролівсь а, 3/34, м. Київ, 04070, тел./фа с 238-66-22.

О олошення про визнання недійсним
втрачено о Свідоцтва про державн реєстрацію

Від рите а ціонерне товариство
Комерційний бан "Надра”

інформ є про втрат Свідоцтва про державн реєстрацію др овано о
засоб масової інформації ж рнал “Роз вітай!” (“Процветай!” рос. мовою),

серія КВ № 11757-628Р від 19.09.2006 ро , засновни ом я о о
є ВАТ КБ “Надра”, та повідомляє про йо о недійсність.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає Пі алова Дениса

Валерійовича я ості відповідача по цивільній справі № 2-3555/07 за

позовом МТСБУ до Пі алова Дениса Валерійовича про страхове

відш од вання с дове засідання на 07.11.2007 ро о 9.30. Адреса

с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 18, с ддя Шевчен о Л.В.

Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть справі,

предбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 23 листопада 2007 ро об 11.00
б де роз лядатися цивільна справа за позовом Вдовен а Оле сандра Віталійовича до
Сторожен а Оле сія Ми олайовича про відш од вання ш оди, заподіяної в ДТП. Сторожен о
О.М., я ий проживає в м. Києві, в л. Дра оманова, 6-А, в. 54 ви ли ається в с дове засідання
я відповідач. В разі йо о неяв и справа б де роз лян та за йо о відс тності, на підставі
наявних матеріалів справи. Адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-6, аб. 60. С ддя
Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва Сапри іна І.В.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача Іванова Сер ія Петровича по
цивільній справі № 2-5326/07 за позовом Є орової Олесі Іванівни до Іванова Сер ія Петровича
про позбавлення бать івсь их прав в с дове засідання на 19 листопада 2007 ро на 10.00.
Адреса с д : м.Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В. В разі неяв и справ
б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

За блені печат а та свідоцтво про реєстрацію ромадянсь ої ор анізації
"Федерація воднолижно о спорт м.Києва"

за №0022-2001Г.О., зареєстровано о в Київсь ом місь ом
правлінні Юстиції 26.01.2001р. вважати недійсними.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

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/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, 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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3758
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ª òàê³ ìóçèêàíòè, ÷è¿ äèñêè
ð³çí³ ìóçè÷í³ ìàãàçèíè í³êîëè
íå ïîêëàäóòü íà ïîëèöþ â òîé
ñàìèé ñòèëüîâèé àáî òåìàòè÷-
íèé ðîçä³ë. De Phazz ñàìå ç òà-
êèõ. Í³ìåöüêèé ëàóíæ-ïðîåêò
çàñíóâàâ äåñÿòü ðîê³â òîìó êîì-
ïîçèòîð òà ñöåíàðèñò Ï³ò Áàóì-
´àðòíåð, ùî âæå âñòèã íà òîé ÷àñ
ïîïðàöþâàòè ó ðåêëàì³ òà ðåàë³-
çóâàòè ê³ëüêà àðò-ïðîåêò³â. Á³ëÿ
âèòîê³â ãðóïè ñòîÿëè ùå äâîº
ìóçèêàíò³â — Áàðáàðà Ëàð òà
Êàðë Ôð³åðñîí. Ñüîãîäí³ âñ³ âî-
íè ó ñêëàä³ âæå íå ãóðòó, à àð-
òèñòè÷íîãî ïðîåêòó ç ê³ëüêîõ
ìóçèêàíò³â, òàíöþðèñò³â òà â³-
äåîìåéêåð³â. Äî òèõ, õòî ñòâî-
ðèâ äåáþòíèé àëüáîì Living
Some Dreams 1997 ðîêó, çãîäîì
ïðèºäíàëèñÿ ïåðêóñ³îí³ñò Ðàëüô
¥óñòêå, òðîìáîí³ñò Îòòî Åíãåëü-
´àðä, â³äæåé Äîðîòåà Äîííåáåð-
´åð òà òàíöþðèñòêè Äîð³ò ³ Áåò-
ò³íà Äîííåáåð´åð. Çà ïëå÷èìà
êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â — äîâîë³
ïîâàæí³ äæàçîâ³ ïðîåêòè, à òà-
êîæ âëàñí³ ðîáîòè. Ïðèì³ðîì,
Áàðáàðà Ëàð äî ïðîåêòó áóëà â
ãóðò³ Janet The Planet, à îáèäâà
âîêàë³ñòè De Phazz ìàþòü ñîëü-
í³ àëüáîìè.

Ìóçèêà De Phazz — öå é áà-
ñîâ³ ë³í³¿, é ëàìàí³ ðèòìè, é ìå-

ëîä³¿ ç ÿñêðàâîþ äæàçîâîþ ñêëà-
äîâîþ. Âîíè âèêîðèñòîâóþòü
ïåðåäîâ³ íàäáàííÿ åëåêòðîííî¿
ìóçèêè òà ñîëîäê³ ïëîäè äæàçó
é ñîóëó. “Òîä³, êîëè ÿ ïî÷àëà
ïðàöþâàòè ç ìàøèíàìè, ó ìåíå
êàðäèíàëüíî çì³íèëîñÿ óÿâëåí-
íÿ ïðî ìóçèêó”,— ç³çíàëàñÿ â
îäíîìó ç ³íòåðâ’þ âîêàë³ñòêà
êîìàíäè Áàðáàðà Ëàð. De Phazz
ä³ñòàëè ñâ³é ÷èñòèé ñòèëü ñàìå
ïîºäíàâøè, à íå çì³øàâøè
ôàíê, òåõíî, ëàóíæ, äæàíãë,
åñ³ä-äæàç, òð³ï-õîï, åìá³ºíò, ùî
íàäàëî ¿õí³é ìóçèö³ äîäàòêîâî-
ãî øàðìó.

Ìóçèêàíòè íå âïåðøå â Óêðà-
¿í³, âîíè º áàæàíèìè ãîñòÿìè íå
ò³ëüêè ó ôîíîòåêàõ ìåëîìàí³â, à
é íà êîíöåðòíèõ ìàéäàí÷èêàõ.
Óïåðøå De Phazz âèñòóïèëè â
Êèºâ³ 2002 ðîêó, ïîò³ì ó 2003-
ìó âîíè çíîâó ç’ÿâèëèñÿ íà êè-
¿âñüê³é ñöåí³, à â 2005-ìó ñòàëè
õåäëàéíåðàìè äæàçîâîãî ôåñòè-
âàëþ ó Êîêòåáåë³.

Äî ñëîâà, íàçâà òâîð÷îãî îá’-
ºäíàííÿ ðîçøèôðîâóºòüñÿ ÿê
DEstination PHuture of jAZZ,
òîáòî “øëÿõ ó ìàéáóòíº äæàçó”.
Íå ïðåòåíäóþ÷è íà çâàííÿ ìàé-
áóòíüîãî äæàçó, âîíè îáðàëè íå
ìåíø ïî÷åñíó ì³ñ³þ â³äêðèòè
äîðîãó äî íüîãî

Анастасія КІСИЛОВА,
вед ча:
— Напевно, я б зат н ла фонтан світових війн. Хо-

четься, щоб люди жили др жно і не вбивали одне од-
но о.

Леонід ГРАЧ,
народний деп тат V с ли ання:
— По-перше, я що це фонтан охання, я б йо о ні-
оли б не зати ав. На мою д м , це пре расне поч т-

тя потрібно постійно відч вати. Коли ж ідеться про
фонтан ненависті — то просто ма симальним добром,
я е тіль и може існ вати.

Віталій ЗАБЛОЦЬКИЙ,
народний деп тат V с ли ання:
— Проблемне телебачення. Мені д же не подоба-

ється не анальне телебачення, формат я о о розра-
хований на підліт ів, а не на серйозних людей, отрі
знають, до чо о пра н ть.

ßêèé ôîíòàí âè á çàòêíóëè?

Öÿ äîðîãà
âåäå äî äæàçó
Ó Ì³æíàðîäíîìó öåíòð³
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ
âèñòóïèòü ãðóïà De Phazz

Îñòàíí³é äåíü 
ôîíòàí³â
Çàâòðà âîíè âïàäóòü ó çèìîâó ñïëÿ÷êó

Êè¿âñüê³ ôîíòàíè ñüîãîäí³ ïðà-
öþþòü îñòàíí³é äåíü. Çàâòðà ¿õ
â³ä'ºäíàþòü â³ä âîäîïîñòà÷àííÿ,
ç³ëëþòü âîäó, àáè íå ïîëîïàëèñÿ
òðóáè ç ïî÷àòêîì ìîðîç³â, ïî÷èñ-
òÿòü. Äåÿê³ äåìîíòóþòü. Íàïðè-
êëàä, âîäÿíó êóëþ íàâïðîòè Íà-
ö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ ³ìå-
í³ ×àéêîâñüêîãî ðîçáåðóòü, àáè
íåíàðîêîì íå ðîçáèëè âçèìêó.

Ó ñòîëèö³ 54 ôîíòàíè. 22 ³ç íèõ
ï³äïîðÿäêîâàí³ “Êè¿ââîäîêàíà-
ëó”. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó ç ðîáîòè ³ç çàñî-

áàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ “Êè¿â-
âîäîêàíàëó” ²ãîð ×îðíîãîðîâ, âñ³
22 ôîíòàíè ä³þòü. Ó êîæíîãî ç
íèõ âëàñíèé ðîáî÷èé ãðàô³ê: “Âî-
íè, ÿê ëþäè,— ïîòðåáóþòü ïðî-
ô³ëàêòèêè ³ ÷èùåííÿ. Äî òîãî æ
êèÿíè íå áåðåæóòü ñâî¿ ôîíòàíè
³ çàáðóäíþþòü ¿õ”. Ðîá³òíèêè ïî-
ñò³éíî âèëîâëþþòü ïëàñòèêîâ³
ïëÿøêè, ç äíà ä³ñòàþòü íåäîïàë-
êè, çàëèøêè ¿æ³. Âñå öå çàáèâàº
òðóáè, ëèâíåñòîêè. “Îñîáëèâî áà-
ãàòî ðîáîòè ïðèáèðàëüíèêàì ï³ä
÷àñ óñ³ëÿêèõ ìàñîâèõ çàõîä³â,—

ïîñêàðæèâñÿ ïàí ×îðíîãîðîâ.—
Ì³òèíãóâàëüíèêè âçàãàë³ ïåðåòâî-
ðþþòü ôîíòàíè íà ïîìèéíèöþ, à
öåíòð ì³ñòà — íà ñì³òíèê”.

Çàçâè÷àé ó ôîíòàíàõ âîäó âè-
ìèêàþòü ç ïåðøèìè ìîðîçàìè.
Öüîãî ðîêó îñ³íü âèäàëàñÿ òåï-
ëîþ, îòîæ ³ íå ïîñï³øàëè ç öèì.
Õî÷à 10 ðóñàí³âñüêèõ ç 15 æîâò-
íÿ âæå íå ä³þòü. Âîíè ðîçòàøî-
âàí³ íà âîä³, òîìó îáñëóãîâóâàòè
ñêëàäí³øå. 12 ôîíòàí³â ó öåíòð³
ì³ñòà ùå ïðàöþþòü. 10 ³ç íèõ —
íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, ïî îä-
íîìó — íàâïðîòè ÖÓÌó òà íà
Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é. ²ãîð
×îðíîãîðîâ ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó”, ùî ãîòóþòü ïðîåêò ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÊÌÄÀ, çà ÿêèì âèìêíóòü
ðåøòó. Ôîíòàíè óòðèìóº ì³ñòî ³
ùîðîêó âèòðà÷àº íà ¿õí³é áëàãî-
óñòð³é ïîíàä 1 ìëí ãðí

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó ñõ³äí³é òà çàõ³äí³é ÷àñòèíè íå-

âåëèê³ äîù³, íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³ä-
íèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+12°Ñ, âíî÷³ +0...+5°Ñ; ó
ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ âäåíü +11...+16°Ñ, âíî÷³ +5...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé,
5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+13°Ñ, âíî÷³ +2...+7°Ñ

Уперше De Phazz вист пив Києві п’ять ро ів том
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Сьо одні останній день цьом році, оли можна дотор н тися до фонтана

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні ияни і ості столиці змож ть востаннє цьо о
ро помил ватися фонтанами. З 1 листопада їх демо-
нт ють на зим . Знов вони почн ть працювати аж
наст пном травні.

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра ввечері Міжнародном центрі льт ри та
мистецтв часни и німець о о ла нж-прое т De
Phazz представлять иянам свою останню робот
Days of Twang.


