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Михайло РАДУЦЬКИЙ:
“ГРОШІ ТРЕБА
ЗАРОБЛЯТИ І ДЕРЖАВНІЙ
ЛІКАРНІ, І ПРИВАТНІЙ”

Øàõòîâèé ïàò
Äåðæàâí³ îðãàíè ðîçïî÷àëè ïåðåâ³ðêè âóãëåäîáóâíèõ ï³äïðèºìñòâ

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Президент У раїни
Ві тор Ющен о в отре
роз рити вав стан справ
в ільній ал зі. На йо о

д м , ошти, в ладені
державою в левидоб -
то , витрачають нераці-
онально. Тим часом ціна,
я платить раїна за в -
ілля, вимірюється не ли-
ше ривнями, а й люд-
сь ими життями.

Ó÷îðà Â³êòîð Þùåíêî â³äâ³-
äàâ Ëóãàíùèíó, äå íå îìèíóâ
ïèòàííÿ áåçïå÷íî¿ ðîáîòè ëþ-
äåé íà ï³äïðèºìñòâàõ ã³ðíè÷î-
ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó. Ïðå-
çèäåíò âèçíàâ, ùî á³ëüøå ô³íàí-
ñóâàííÿ ãàëóç³ íå äàº æîäíîãî
åôåêòó “í³ ç òî÷êè çîðó çáåðå-
æåííÿ ëþäñüêîãî æèòòÿ, í³ ç
òî÷êè çîðó ïðèðîñòó âèðîáíèö-
òâà”. Ïðîòå  ðåöåïòà, ÿê ïîë³ï-
øèòè ñèòóàö³þ ó ãàëóç³, ïîêè ùî
íåìàº. Òèì ÷àñîì Äåðæã³ðïðîì-
íàãëÿä ðàçîì ³ç ïðîêóðàòóðîþ
ïî÷àëè êîìïëåêñíî ïåðåâ³ðÿòè
ñòàí áåçïåêè íà øàõòàõ. Ïî-
øòîâõîì äî ä³¿ äëÿ ÷èíîâíèê³â
óñ³õ ðàíã³â ñòàëà æàõëèâà àâàð³ÿ
íà øàõò³ ³ìåí³ Çàñÿäüêà òà ïîæå-
æà íà “Á³ëîð³÷åíñüê³é” ó Ëóãàí-
ñüê³é îáëàñò³. Ïåðåâ³ðêè ïðîâî-
äèòèìóòü ñïåö³àëüí³ êîì³ñ³¿, äî
ñêëàäó ÿêèõ âêëþ÷àþòü ³ ïðåä-
ñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëà-
äè, ãàëóçåâèõ ïðîôñï³ëîê.

Âàñèëü Õàðà, äåïóòàò â³ä Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â òà êîëèøí³é ãîëîâà
Äîíåöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîôñï³ëêî-
âî¿ ðàäè, çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî áåç ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ç
áîêó äåðæàâè âèïðàâèòè ñèòó-
àö³þ íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ. Íà
äóìêó ïàíà Õàðè, íèí³ ìîæëèâ³
äâà âàð³àíòè ä³é: ïîõîâàòè ãàëóçü
ö³ëêîì, à öå âåëèê³ ãðîø³, àáî
ðîçâèâàòè, àëå äëÿ öüîãî ïîòð³á-
íî çíà÷íî á³ëüøå êîøò³â, í³æ
âèòðà÷àþòü ñüîãîäí³. “Ãðîø³
òðåáà âèòðà÷àòè ³ íà ïîñèëåííÿ
êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðà-
âèë áåçïåêè ï³ä çåìëåþ, ³ íà
åôåêòèâí³øå ìàòåð³àëüíå ìîòè-
âóâàííÿ øàõòàð³â. Àäæå íå ñåê-
ðåò, ùî ñàì³ âîíè íåõòóþòü òðè-
âîæíèìè ñèãíàëàìè ïðî íàÿâ-
í³ñòü ìåòàíó ó âèðîáêàõ, áî
ïðàãíóòü çàðîáèòè ãðîøåé”,—
çàÿâèâ ïàí Õàðà. Íàãàäàºìî, ùî
ç ïî÷àòêó 2007 ðîêó, çà äàíèìè
Ì³íâóãëåïðîìó, â Óêðà¿í³ çàãè-
íóëè 186 øàõòàð³â
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êè¿â ïåðåðàõóº êîøòè 
ïîñòðàæäàëèì 
òà ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ øàõòàð³â

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ô³íàí-
ñîâî¿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì òà ñ³ì’ÿì çà-
ãèáëèõ óíàñë³äîê àâàð³¿ íà øàõò³ ³ìåí³ Î. Ô.
Çàñÿäüêà. Ïåðåäáà÷åíî âèä³ëåííÿ 1 ìëí ãðí
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ ÊÌÄÀ, ÿêå ñâîºþ ÷åðãîþ ñïðÿ-
ìóº ¿õ íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé äëÿ
ï³äòðèìêè ïîòåðï³ëèõ íà Äîíå÷÷èí³

Äåïóòàòè ïîäáàþòü 
ïðî õâîðèõ

Ó÷îðà ïðåçèä³ÿ Êè¿âðàäè çàòâåðäèëà ïîðÿ-
äîê äåííèé ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà
6 ãðóäíÿ. Ñåðåä ïèòàíü, âèíåñåíèõ íà ðîç-
ãëÿä íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ — çàòâåðäæåí-
íÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ç ðîçâèòêó á³áë³îòå÷íî¿
ñïðàâè ó Êèºâ³ íà 2007—2010 ðîêè, à òàêîæ
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”, ÿêà ïå-
ðåäáà÷àº ïîë³ïøåííÿ äîãëÿäó çà õâîðèìè ³
ïðèäáàííÿ äëÿ íèõ ïðåäìåò³â ïåðøî¿ ïîòðå-
áè. Äåïóòàòè ðîçãëÿíóòü ³ ïèòàííÿ âíåñåí-
íÿ çì³í äî áþäæåòó ñòîëèö³ òà äî Ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ïåðåêîíàíèé, ùî ö³
ïèòàííÿ íå º ñï³ðíèìè, òîæ ¿õ ïðèéìóòü áåç
ãîñòðèõ äèñêóñ³é

Äîïîìîãòè êîíêðåòí³é 
ëþäèí³ çìîæå êîæåí

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî êîæåí
îõî÷èé â³äòåïåð çìîæå îñîáèñòî âçÿòè ó÷àñòü
ó áåçñòðîêîâ³é àêö³¿ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é
ëþäèí³”. Íàãàäàºìî, ñóòü ¿¿ ïîëÿãàº â òîìó,
ùîá ìàëîçàáåçïå÷åí³ ìîãëè îòðèìàòè àäðåñ-
íó áëàãîä³éíó äîïîìîãó â³ä çàìîæíèõ êèÿí,
ÿê³ ìîæóòü ³ õî÷óòü ¿¿ íàäàòè íå ÷åðåç ôîí-
äè, à áåçïîñåðåäíüî ëþäèí³ ÷è ñ³ì’¿.

Â³äòåïåð çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ðîçì³ùóâà-
òèìóòü íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ ÊÌÄÀ. Êîæ-
íà ô³çè÷íà ÷è þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà õî÷å äî-
ïîìîãòè, ìîæå ïåðåêàçàòè íà îñîáèñòèé ðà-
õóíîê á³äíèõ êèÿí ÿê óñþ ñóìó ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè, òàê ³ ¿¿ ÷àñòèíó — öå ðîáèòü ó÷àñòü
â àêö³¿ äîñòóïíîþ äëÿ âñ³õ äîáðî÷èíö³â, íå-
çàëåæíî â³ä ñòàòê³â

Îðãàí³çàö³ÿì ³íâàë³ä³â 
ïîâåðíóòü ïðèì³ùåííÿ

Ó÷îðà â³äáóëàñÿ ðîáî÷à íàðàäà çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿ ç³ ñòîëè÷-
íèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³íâàë³ä³â.
Ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ îðåíäè ïðèì³ùåíü, ÿê³
çàéìàþòü ö³ îá’ºäíàííÿ, îñê³ëüêè ÷àñòèíó ç
íèõ íèí³ ç ð³çíèõ ïðè÷èí âèñåëÿþòü. ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîîá³öÿëà ðîç³áðàòèñÿ ç ö³ºþ òà
³íøèìè ïðîáëåìàìè — êîíêðåòíî â êîæíî-
ìó ðàéîí³. Äëÿ ïî÷àòêó çàïðîïîíóâàëè çíè-
çèòè îðãàí³çàö³ÿì ³íâàë³ä³â îðåíäí³ ñòàâêè.
Òàêîæ áóäå ñêëàäåíî ãðàô³ê íàðàä ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â ³ç íà-
÷àëüíèêàìè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ, äå
îáãîâîðþâàòèìóòü óñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî ðîáîòè ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Áàòüêè ä³òåé-³íâàë³ä³â 
îòðèìóâàòèìóòü 
êâàë³ô³êîâàíó ïñèõîëîã³÷íó
ï³äòðèìêó

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
äîðó÷èâ ðîçøèðèòè ñôåðó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-
êè ì³ñüêî¿ âëàäè. Âëàäà âèð³øèëà íå çàáóâà-
òè ³ ïðî òèõ ëþäåé, â³ä ÿêèõ ö³ëêîâèòî çàëå-
æàòü ä³òè-³íâàë³äè, — öå áàòüêè. Àäæå âîíè
îñîáëèâî ïîòðåáóþòü ìîðàëüíî¿ ï³äòðèìêè.
Ñàìå òîìó ìåð ³í³ö³þâàâ ïî÷àòîê àáñîëþòíî
áåçêîøòîâíî¿ êîìïëåêñíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ðî-
áîòè ç áàòüêàìè ä³òåé-³íâàë³ä³â, ÿêó ïðîâîäè-
òèìóòü êâàë³ô³êîâàí³ ïñèõîëîãè-âîëîíòåðè. Ç
ìåòîþ çðîáèòè òàêó ïñèõîëîã³÷íó ðîáîòó ìàê-
ñèìàëüíî åôåêòèâíîþ, íàðàç³ âæå ïðîâåäåíî
àíêåòóâàííÿ áàòüê³â ä³òåé-³íâàë³ä³â ³ç çàïèòàí-
íÿì ùîäî òîãî, ÿêî¿ ñàìå ï³äòðèìêè âîíè ïî-
òðåáóþòü. Êð³ì òîãî, âæå â³äáóëîñÿ 2 ïåðøèõ
çàíÿòòÿ-òðåí³íãè, ÿê³ â³äâ³äàëè 50 áàòüê³â

Îòæå — 12 ì³ëüéîí³â
Êè¿âñüêà âëàäà ï³äáèëà ï³äñóìêè ïðîäàæó 
åë³òíèõ êâàðòèð íà êîðèñòü ÷åðãîâèê³â

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь а місь а державна
адміністрація підбила перші під-
с м и запровадження нової схе-
ми розподіл житла для чер о-
ви ів. За даними КМДА, завдя и
он рсам із продаж елітних
вартир вир чено 12 млн рн.
До інця ро иївсь а влада
має намір збільшити цей по аз-
ни до 26 млн рн. Нов систе-
м зал чення оштів застосов -
ватим ть і наст пно о ро .

Ó÷îðà ï³äáèëè ï³äñóìêè ïåðøèõ êîí-
êóðñ³â ³ç ïðîäàæó åë³òíèõ êâàðòèð. Âè-
ðó÷åí³ êîøòè ïðèçíà÷åíî äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ æèòëîì ÷åðãîâèê³â. Ó ðàìêàõ äâîõ

êîíêóðñ³â Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ïðîäàëà 10 êâàðòèð, íà 12
ìëí ãðí çáàãàòèâøè áþäæåò ñòîëèö³.
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ çàÿâèâ, ùî äî ê³íöÿ ðîêó öåé ïî-
êàçíèê ñÿãíå 26 ìëí ãðí. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, òàêå íàïîâíåííÿ áþäæåòó ñòàëî
ìîæëèâèì çàâäÿêè çàïðîâàäæåííþ ðîç-
ðîáëåíî¿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é ñõåìè ðîçïîä³ëó æèò-
ëà. Íà÷àëüíèê öüîãî óïðàâë³ííÿ Ìàðè-
íà Ëóêàøèíà ñòâåðäæóº, ùî íîâèé ïî-
ðÿäîê, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî, º
ïðîçîðèì òà åôåêòèâíèì, àäæå â³äòåïåð
ì³ñòî îòðèìóº â³ä çàáóäîâíèêà ëèøå
êâàðòèðè. “Ò³íüîâ³ ñõåìè ç ãðîøîâèìè
ïîòîêàìè âèëó÷åíî”,— çàïåâíþº Ìàðè-
íà Ëóêàøèíà.

Çà ðåçóëüòàòàìè îñòàííüîãî êîíêóðñó,
ê³ëüê³ñòü éîãî ó÷àñíèê³â çðîñëà, òîìó
ÊÌÄÀ âäàëîñÿ ïðîäàòè âñ³ â³ñ³ì âèñòàâ-
ëåíèõ êâàðòèð. Êð³ì òîãî, âàðò³ñòü òðüîõ

³ç íèõ çíà÷íî ïåðåâèùèëà ñòàðòîâó. Îä-
íó êâàðòèðó âèñòàâèëè çà 1 ìëí 197 òèñ.
ãðí, à ïðîäàëè çà 1 ìëí 278 òèñ. ãðí. Çà
ñëîâàìè ïðåäñòàâíèêà àãåíö³¿ íåðóõîìî-
ñò³ “Áëàãîâ³ñò” Îêñàíè Áðèãàäèð, ÊÌÄÀ
âñòàíîâëþº ö³íè, ÿê³ º íà 10% íèæ÷è-
ìè çà ðèíêîâ³, àäæå ðåàë³çîâóº êâàðòè-
ðè áåç ïîñåðåäíèê³â. “Òàêèì ÷èíîì íà
ðèíêó ç’ÿâëÿºòüñÿ àäåêâàòíèé ðåãóëÿòîð
âàðòîñò³ æèòëà”,— ââàæàº Îêñàíà Áðè-
ãàäèð.

ßê ïîâ³äîìèâ Äåíèñ Áàññ, íàñòóïíîãî
ðîêó ïëàíóþòü çàïðîâàäæåííÿ íîâîãî ïî-
ðÿäêó ô³íàíñóâàííÿ ÷àñòèíè âàðòîñò³
æèòëà ãðîìàäÿíàìè. Ä³ÿòèìóòü òàê çâàí³
ñõåìè 40/60 òà 30/70, êîëè ì³ñòî ðàçîì ³ç
ïîêóïöåì îïëà÷óâàòèìå êâàðòèðó. ßêùî
âîíà ðîçòàøîâàíà áëèæ÷å äî öåíòðó, ñòî-
ëèöÿ ïëàòèòèìå 30%, ÿêùî æ ó â³ääàëå-
íèõ ðàéîíàõ — 40%. Òàêîæ ïëàíóþòü êó-
ïóâàòè æèòëî äëÿ ÷åðãîâèê³â ³ íà âòîðèí-
íîìó ðèíêó

Ñêëàäí³ çåìåëüí³ â³äíîñèíè
Æèòåë³ ñåëà ïîïðîñèëè äîïîìîãè ó ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора меш анці села Ж лян
зверн лися до Київради за до-
помо ою вирішенні питання
приватизації їхніх земельних ді-
ляно . Через дії земле орист -
вача а ро омбінат "П ща-Води-
ця" протя ом 15 ро ів селяни не
мож ть отримати державні а ти
на землю. По и тривають с дові
роз ляди, деп тати Київради ви-
рішили детальніше розібратися
в цьом питанні.

Ó÷îðà ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí ðîçãëÿíóëà
ïðîáëåìíå ïèòàííÿ ìåøêàíö³â ïðèâàòíî-

ãî ñåêòîðó ñåëà Æóëÿí, ÿê³ ïðîòÿãîì 15
ðîê³â íàìàãàëèñÿ ïðèâàòèçóâàòè çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ ¿õí³ âëàñ-
í³ áóäèíêè.

×ëåíè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ö³º¿ ãðîìà-
äè çâåðíóëèñÿ äî ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ç ïðî-
õàííÿì óðåãóëþâàòè ïðîáëåìó çåìëåâ³ä-
âåäåííÿ ç óðàõóâàííÿì íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ ïèòàíü ç çåìëåêîðèñòóâà÷åì — àã-
ðîêîìá³íàòîì “Ïóùà-Âîäèöÿ”. Êîí-
ôë³êòíà ñèòóàö³ÿ âèíèêëà ÷åðåç òå, ùî
ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ äî Êèºâà ìàéæå òè-
ñÿ÷à çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàëèøèëàñÿ íå
ïåðåï³äïîðÿäêîâàíîþ ìåøêàíöÿì Æó-
ëÿí.

Êîæåí âëàñíèê, çà ñëîâàìè ñåëÿí, âè-
òðàòèâ íå ìåíøå 5 òèñ. ãðí íà ðîçðîáêó
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ çåìëåâ³äâå-
äåííÿ. ×åðåç ãàëüìóâàííÿ ïðèâàòèçàö³¿
ä³ëÿíîê ìåøêàíö³ Æóëÿí ïîäàëè ïîçîâ-
í³ çàÿâè äî ñóä³â, ÿê³ ï³äòâåðäèëè ïðàâî

ñåëÿí íà ïðèâàòèçàö³þ. Ïðîòå ñóäîâ³ ïðî-
öåñè ùå íå çàê³í÷èëèñÿ, ³ íàðàç³ ñï³ðí³
ïèòàííÿ ðîçãëÿäàº Âèùèé àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé ñóä.

Ïðåäñòàâíèêè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè íàãî-
ëîøóþòü, ùî òÿãàíèíà ç ïðèâàòèçàö³ºþ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³
áóäèíêè, òà îòðèìàííÿì äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà çåìëþ òðèâàº âæå ïîíàä 15 ðîê³â
³ ìàéæå ï³âòîðè òèñÿ÷³ ñ³ìåé ÷åêàþòü íà
çàâåðøåííÿ ö³º¿ ñïðàâè. Ïðåäñòàâíèêè æ
àãðîêîìá³íàòó íàâ³òü íå ç’ÿâèëèñÿ íà çà-
ñ³äàííÿ êîì³ñ³¿, òîìó äåïóòàòè âèð³øèëè
äî÷åêàòèñÿ ð³øåííÿ ñóäó ³ äîðó÷èëè Êè-
¿âçåìó äåòàëüíî âèâ÷èòè öå ïèòàííÿ òà
âèíåñòè ïðîåêò ð³øåííÿ íà íàéáëèæ÷å
çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Îëåêñ³ÿ ªâëàõà, íàëåæèòü
âèðîáèòè ìîòèâîâàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ,
ÿêèé áè íå ï³äëÿãàâ îñêàðæåííþ ç áîêó
çåìëåêîðèñòóâà÷³â
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Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà ²ãîð Ïóêøèí çàÿâèâ, ùî Â³ê-
òîð Þùåíêî ðîçïî÷èíàº òîòàëüíó áîðîòü-
áó ç êîðóïö³ºþ â ñóäàõ. Íà ï³äòâåðäæåííÿ
öèõ ñë³â ïàí Ïóêøèí çàçíà÷èâ, ùî ãëàâà
äåðæàâè íàïîëÿãàº íà çâ³ëüíåíí³ 47 ñóää³â
çàãàëüíèõ ³ àïåëÿö³éíèõ ñóä³â “çà ïîðóøåí-
íÿ ïðèñÿãè”. Ïðîöåäóðó ìàº ðîçïî÷àòè Âè-
ùà ðàäà þñòèö³¿, äî ÿêî¿ ïàí Þùåíêî çâåð-
íóâñÿ ç â³äïîâ³äíèì ïðîõàííÿì. Êð³ì òîãî,
âæå äî 15 ãðóäíÿ Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè,
Ãåíïðîêóðàòóðà ³ ÌÂÑ ìàþòü çàòâåðäèòè
ñï³ëüíèé ïëàí àíòèêîðóïö³éíèõ ä³é ó ñóäàõ
³ ùîì³ñÿöÿ ³íôîðìóâàòè ïðî éîãî âèêîíàí-
íÿ Ïðåçèäåíòà.

Ïðîòå åêñïåðòè ïåðåêîíàí³, ùî êàðäè-
íàëüíî ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ ó ñóäîâ³é ã³ëö³
âëàäè íåìîæëèâî áåç ¿¿ çàêîíîäàâ÷îãî ðå-
ôîðìóâàííÿ. “Ïîòð³áíî çðîáèòè ïðîçîð³øîþ
ïðîöåäóðó ï³äáîðó ñóää³â. Íèí³, ÿêùî âè íå
ìàºòå çâ’ÿçê³â ó ö³é ñôåð³, í³êîëè òóäè íå
ïðîøòîâõíåòåñÿ. Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî çàêî-
íîäàâ÷î çì³íþâàòè ñèñòåìó â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ ñóää³â. Çà çëî÷èíí³ ä³¿ âîíè ïîâèíí³ ðå-
àëüíî íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ïîêè ùî öüî-
ãî íåìàº”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” äèðåê-
òîð Öåíòðó ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ ðåôîðì Â³ê-
òîð Òèìîùóê. Çà éîãî ñëîâàìè, â ðåôîðì³
ñóäîâî¿ ñèñòåìè òðåáà ðîáèòè àêöåíò íà óíå-
ìîæëèâëåíí³ ñàìîãî ÿâèùà êîðóïö³¿, òîáòî
áîðîòèñÿ íå ç íàñë³äêàìè, à ç ïðè÷èíàìè.
Ñàì³ æ ïî ñîá³ ðåéäè ñèëîâèõ ñòðóêòóð áà-
æàíîãî ðåçóëüòàòó íå äàäóòü. Îäíàê ùîá çì³-
íèòè çàêîíîäàâ÷ó áàçó ä³ÿëüíîñò³ ñóäîâî¿
âåðòèêàë³, Ïðåçèäåíòîâ³ ïîòð³áåí ÷èííèé
ïàðëàìåíò. ßêùî æ ïîë³òèêè é äàë³ çìàãà-
òèìóòüñÿ çà òå, ÿêà êîàë³ö³ÿ êðàùà, àíòèêî-
ðóïö³éí³ ³í³ö³àòèâè Â³êòîðà Þùåíêà çíîâó
çàëèøàòüñÿ íà ïàïåð³

Єв еній ДИКИЙ

Ó÷îðà Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ Óêðà¿íè çíîâó
ïîòðàïèëà ó íåìèë³ñòü äî âëàäè. Öüîãî ðà-
çó êîëåã³ÿ ÌÂÑ óõâàëèëà ð³øåííÿ çâ³ëüíè-
òè òðüîõ íà÷àëüíèê³â äåðæäåïàðòàìåíò³â
ÄÀ² — Êè¿âñüêî¿, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ òà
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñòåé. Ïðè÷îìó ïèòàí-
íÿ ùîäî çâ³ëüíåííÿ êåð³âíèêà îñòàííüî¿ âè-
ð³øóâàëè íàâ³òü ïîïðè òå, ùî â³í ïåðåáó-
âàº ó â³äïóñòö³. “¯õ çâ³ëüíåíî çà ò³ íåäîë³-
êè, ÿê³ â íèõ íàêîïè÷óâàëèñÿ. Íà ïåð³îäè÷-
í³ çàóâàæåííÿ âîíè íå ðåàãóâàëè”,— çàÿâèâ
â. î. ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Ìèõàéëî
Êîðí³ºíêî. Ùå íà ø³ñòüîõ íà÷àëüíèê³â ÄÀ²
â îáëàñòÿõ íàêëàäåíî ñòÿãíåííÿ. Çà ñëîâà-
ìè ïàíà Êîðí³ºíêà, “êîëåã³ÿ íå ñòàâèëà çà
ìåòó íàêëàäàòè ñòÿãíåííÿ”, à á³ëüøå ïå-
ðåéìàëàñÿ ïèòàííÿì áåçïåêè íà àâòîøëÿ-
õàõ Óêðà¿íè.

Ïðîòå äåõòî ïîáà÷èâ ó êàäðîâèõ ð³øåííÿõ
êåð³âíèöòâà ÌÂÑ ëèøå áàæàííÿ âèñëóæè-
òèñÿ ïåðåä Ïðåçèäåíòîì. “Íèí³ ì³í³ñòåð-
ñòâî, çîêðåìà âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãëàâè â³-
äîìñòâà Ìèõàéëî Êîðí³ºíêî ³ çàñòóïíèêè
ì³í³ñòðà íàìàãàþòüñÿ çíàéòè ñïîñ³á, ùîá çà-
ëèøèòèñÿ íà ïîñàäàõ é çà íîâîãî óðÿäó. Âî-
íè ðîçóì³þòü, ùî Êàáì³í ôîðìóâàòèìóòü
âèíÿòêîâî ï³ä ÷àñ “êîíñóëüòàö³é” ó Â³êòî-
ðà Þùåíêà ³ ùî â³í îñîáèñòî âñóïåðå÷ Êîí-
ñòèòóö³¿ êóðóâàòèìå Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ. Òîæ ñàìå òîìó ïî÷àëè òàê àêòèâ-
íî “÷óòè” ñèãíàëè ³ç Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåí-
òà. Ãàäàþ, ïðè÷èíà ëèøå â òîìó. Ñêîð³ø çà
âñå, â Ñåêðåòàð³àò³ ìàþòü çóá íà öèõ ëþäåé,
òîìó é çàïðîïîíóâàëè ¿õ çâ³ëüíèòè”,— çà-
ÿâèâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí ãðîìàäñüêî¿ ðàäè
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Âîëîäèìèð
×åìåðèñ
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“Íàøà Óêðà¿íà”
ðîç³éøëàñü ïî ³íòåðåñàõ

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учорашня політрада "Нашої
У раїни" не хвалила жодно о
рішення через бра вор м ,
в отре продемонстр вавши від-
с тність єдності в оманді Пре-
зидента. Цьо о раз вин ватця-
ми зрив засідання б ли сам
Ві тор Ющен о та йо о оточен-
ня. Криза партії стає ще поміт-
нішою на тлі ризи націонал-де-
мо ратично о р х .

Ó÷îðà ïîë³òðàäà ïàðò³¿ “Íàøà Óêðà-
¿íà” ïëàíóâàëà óçãîäèòè òåêñò êîàë³ö³é-
íî¿ óãîäè ³ çàòâåðäèòè êàíäèäàòóðó íà
ïîñàäó Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ç³áðàí-
íÿ ìàâ â³äâ³äàòè é ïî÷åñíèé ãîëîâà ïàð-
ò³¿ Â³êòîð Þùåíêî. Ãîëîâà ðàäè ïàðò³¿
Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî çàïåâíèâ, ùî Â³ê-
òîð Þùåíêî îñîáèñòî îá³öÿâ éîìó áó-
òè íà çáîðàõ, ïðîòå â îñòàíí³é ìîìåíò
çì³íèâ ð³øåííÿ é ïîëåò³â äî Ëóãàíñüêà.
Ïðèêëàä ãëàâè äåðæàâè íàñë³äóâàëè é
ê³ëüêà äåñÿòê³â íàøîóêðà¿íö³â. À òîìó
÷åðåç áðàê êâîðóìó æîäíîãî ð³øåííÿ
òàê ³ íå óõâàëèëè. Õàðàêòåðíî, ùî ïðî-
³ãíîðóâàëè ïîë³òðàäó ïåðåäóñ³ì áëèçü-
ê³ äî ïàíà Þùåíêà îñîáè — éîãî áðàò
Ïåòðî, ãóáåðíàòîð Êè¿âùèíè Â³ðà
Óëÿí÷åíêî, ãîëîâà ïðåçèäåíòñüêî¿ êàí-
öåëÿð³¿ Â³êòîð Áàëîãà, ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ïàðò³¿ Þð³é ªõàíóðîâ ³ åêñ-
ñåêðåòàð ÐÍÁÎ ²âàí Ïëþù. Òàêèé îð-
ãàí³çîâàíèé ñóïðîòèâ óêðàé çàñìóòèâ
Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà. Áîðîòèñÿ ç “íå-
ï³äïèñàíòàìè” áåç Â³êòîðà Þùåíêà éî-

ìó, âî÷åâèäü, íå ïîñèëüíî. Õî÷à ñîðàò-
íèêè íàëàøòóâàëèñÿ îïòèì³ñòè÷í³øå.
Òàê, ÷ëåí ôðàêö³¿ “Íàøà Óêðà¿íà — Íà-
ðîäíà ñàìîîáîðîíà” Îëåêñàíäð Òðåòü-
ÿêîâ çàïåâíÿâ æóðíàë³ñò³â, ùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ê³ëüê³ñòü íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â, ÿê³ íå ï³äïèñàëè óãîäó ïðî
ñòâîðåííÿ äåìîêðàòè÷íî¿ êîàë³ö³¿,
çìåíøèòüñÿ äî òðüîõ àáî òàêèõ óçàãàë³
íå áóäå. Ïðîòå çàãàëüíèé íàñòð³é ñâ³ä-
÷èâ, ùî ïàí Òðåòüÿêîâ ñêîð³øå âèäàº
áàæàíå çà ä³éñíå. “ß ðîçìîâëÿâ ç Îëåê-
ñàíäðîì Ñòîÿíîì ³ç Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Â³í
ìåí³ ïðÿìî ñêàçàâ, ùî ó ÷åòâåð âîíè
îáèðàòèìóòü ²âàíà Ïëþùà Ãîëîâîþ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè”, — ñêàçàâ “Õðåùàòè-
êó” ÷ëåí áëîêó ÍÓ—ÍÑ Þð³é Êàðìà-
ç³í. Ùîá ïðîãîëîñóâàòè çà êàíäèäàòó-
ðó ñï³êåðà âæå ó ÷åòâåð, ïîòð³áíî âíåñ-
òè çì³íè äî ïîðÿäêó äåííîãî ³ â³äêëàñ-
òè ï³äïèñàííÿ êîàë³ö³éíî¿ óãîäè. ßêùî
÷àñòèíà ÍÓ—ÍÑ ï³äòðèìàº öå ð³øåí-
íÿ, òî âîíî, âî÷åâèäü, íàáåðå 226 ãîëî-
ñ³â.

Çà òàêèõ óìîâ ³íøå ïèòàííÿ, ÿêå ïðî-
áóâàëè ïîðóøóâàòè íà â÷îðàøíüîìó ç³-
áðàíí³,— ïðî ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ïàðò³¿
íà áàç³ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”, ìàëî á âèãëÿä
ñêîð³øå íåâäàëîãî æàðòó. Âðàõîâóþ÷è
ï³äñóìêè ïîë³òðàäè, à ñêîð³øå — â³äñóò-
í³ñòü òàêèõ, ãîâîðèòè ïðî ïåðñïåêòèâè
ó á³ëüøîñò³ ïðèñóòí³õ îõîòè íå âèíèê-
ëî. Ïðîòå ïðîáëåìè, ùî òðÿñóòü ïðî-
ïðåçèäåíòñüêó ñèëó, âî÷åâèäü, íå â ïåð-
ñîíàë³ÿõ, à ó òîìó, ùî íàö³îíàë-äåìî-
êðàòè íå áà÷àòü ïîäàëüøèõ ñï³ëüíèõ
ä³é. ²äåîëîãè “Íàøî¿ Óêðà¿íè” ³ç çà-
âçÿòòÿì, ã³äíèì ³íøîãî çàñòîñóâàííÿ,
ïðîáóþòü â³äðîäèòè “Íàðîäíèé ðóõ çà
ïåðåáóäîâó” ïî÷àòêó 1990-õ. Áðàòè
ó÷àñòü ó ö³é íåâäÿ÷í³é ñïðàâ³ îõî÷èõ

ñòàº âñå ìåíøå. Çíàêîâ³ ô³ãóðè ç öüî-
ãî òàáîðó íàäàþòü ïåðåâàãó “ëþáîâ³ äî
Óêðà¿íè” ó ñêëàä³ ÁÞÒ àáî íàâ³òü Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â. Äîñèòü çãàäàòè Òàðàñà ×îð-
íîâîëà, Îëåêñàíäðà Ëàâðèíîâè÷à ÷è
Ñåðã³ÿ Ãîëîâàòîãî. Êðèçà íàö³îíàë-äå-
ìîêðàòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿ î÷åâèäíà. Àëå äâ³
ïàðò³¿, ÿê³ âèðîñëè ç äåìîêðàòè÷íî¿ òå-
÷³¿ ïî÷àòêó 1990-õ — “Íàøà Óêðà¿íà” ³
ÁÞÒ,— âèð³øóþòü äëÿ ñåáå öþ ïðîá-
ëåìó ïî-ð³çíîìó. Íà â³äì³íó â³ä íàøî-
óêðà¿íö³â, ó ÁÞÒ ¿¿ ïðîáóþòü ï³äì³íè-
òè îñîáèñòîþ â³ðí³ñòþ õàðèçìàòè÷íîìó
ë³äåðîâ³. Þë³ÿ Òèìîøåíêî ï³äáèðàº
ëþäåé íå çà ³äåîëîã³÷íèìè ïðèíöèïà-
ìè, à çà êîðèñí³ñòþ äëÿ ñåáå îñîáèñòî
òà ñâîº¿ êîìàíäè. À òîìó â ðàìêàõ îä-
íîãî áëîêó ìîæóòü óæèâàòèñÿ óëüòðàíà-
ö³îíàë³ñòè òà ðîñ³éñüêîìîâí³ á³çíåñìå-
íè. “Íàø³é Óêðà¿í³” öå íå âäàºòüñÿ.
Ôþðåð-ïðèíöèï ó öüîìó ðàç³ íå ñïðà-
öüîâóº, îñê³ëüêè ôþðåð³â çàáàãàòî.
Ïðåçèäåíò æå ç ö³ºþ ðîëëþ âïîðàòèñÿ
íå ìîæå. Ñêîð³øå â³í — ðÿòóâàëüíèé
êðóã äëÿ ïîòîïåëüíèê³â. Äëÿ òèõ íå-
âäàõ, ÿê³ í³ÿê íå ìîæóòü çàëèøèòè
çáàíêðóò³ëó í³øó øàðîâàðíîãî íàö³î-
íàë³çìó. Íàòîì³ñòü ãîòîâí³ñòü â³äìîâè-
òèñÿ â³ä íàö³îíàë-äåìîêðàòè÷íî¿ ðèòî-
ðèêè äåìîíñòðóº ³ êîëèñü â³ðíèé “äå-
ìîêðàòè÷íèé” åëåêòîðàò. Íà öèõ âèáî-
ðàõ íàâ³òü Ãàëè÷èíà â³ääàëà ïåðåâàãó
ïîïóë³çìó Þë³¿ Òèìîøåíêî ç ¿¿ ðîñ³é-
ñüêèì àêöåíòîì òà íåçðîçóì³ëèì åòí³÷-
íèì ïîõîäæåííÿì. “Ùèð³ óêðà¿íö³” ó
âèøèâàíêàõ ñòàþòü íåïîòð³áíèìè. Àëå
íà òë³ ïîë³â³øàííÿ ïðàâîãî åëåêòîðàòó
çíà÷íî çðîñòàº íåáåçïåêà òîãî, ùî çà-
ì³ñòü íàö³îíàë-äåìîêðàò³¿ îäí³ºþ ç ïðî-
â³äíèõ ïîë³òè÷íèõ òå÷³é êðà¿íè ìîæå
ñòàòè íàö³îíàë-ñîö³àë³çì

Ïàðò³ÿ çàãóáèëàñÿ ì³æ Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â ³ ÁÞÒ

Деп татові від НУ—НС Оле сандр Третья ов (в центрі) снилася помаранчева оаліція

Ñóääÿì 
ïîòð³áíî äàòè
ðàäó

ÌÂÑ ï³éìàëî
ñèãíàëè 
Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà
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PEOPLEnet êóïèòü
îïåðàòîðà

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Òåëå-
ñèñòåìè Óêðà¿íè” Öâ³ê Ïàêóë ó÷îðà ïîâ³-
äîìèâ, ùî îïåðàòîð ïîñëóã ìîá³ëüíîãî
çâ’ÿçêó ñòàíäàðòó CDMA “Òåëåñèñòåìè
Óêðà¿íè” (áðåíä PEOPLEnet) âèð³øèâ êó-
ïèòè îïåðàòîðà òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó ñòàí-
äàðòó CDMA CST-Invest. Ñóìó óãîäè êîì-
ïàí³¿ íàðàç³ íå ðîçãîëîøóþòü. Ç³ ñë³â ïàíà
Ïàêóëè, íà ñüîãîäí³ îôîðìëÿþòü ïîòð³áí³
äîêóìåíòè, à îð³ºíòîâíî óãîäó çàâåðøàòü ó
ëþòîìó 2008 ðîêó. Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî
ðîêó êîìïàí³ÿ “Òåëåñèñòåìè Óêðà¿íè” ïëà-
íóº ï³äêëþ÷èòè ïîíàä 100 òèñ. àáîíåíò³â çà
ðàõóíîê àêòèâíîãî ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ é
íàäàííÿ ÿê³ñíèõ ïîñëóã. Çà äàíèìè àíàë³-
òè÷íîãî àãåíòñòâà iKS-Consulting, ó æîâò-
í³ ê³ëüê³ñòü àáîíåíò³â PEOPLEnet ñòàíî-
âèëà 52, 5 òèñ., à ê³ëüê³ñòü àáîíåíò³â êîì-
ïàí³¿ CST-Invest ó ëèïí³ ñòàíîâèëà 15, 345
òèñ. Ïîñëóãè ô³êñîâàíîãî ñò³ëüíèêîâîãî
çâ’ÿçêó CDMA â Óêðà¿í³ ðîáëÿòü òàêîæ
êîìïàí³¿ International Telecommunication
Company (ITC), “Âåëòîí. Òåëåêîì”, “²í-
òåðòåëåêîì”, “Òåëåñèñòåìè Óêðà¿íè” ³
“Óêðòåëåêîì”

ÍÁÓ äîçâîëèâ UniCredit
Group êóïèòè 95%
“Óêðñîöáàíêó”

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè äîçâîëèâ
UniCredit Group êóïèòè 95% àêö³é
“Óêðñîöáàíêó”, ùî âõîäèòü ó ãðóïó íàé-
á³ëüøèõ. Ïðî öå æóðíàë³ñòàì ó÷îðà çàÿâèâ
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ÍÁÓ ç áàíê³âñüêîãî
íàãëÿäó Îëåêñàíäð Êèðåºâ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, öåé äîçâ³ë º ïîïåðåäí³ì. Ïðîòå äîìî-
âëåíîñò³ ì³æ UniCredit Group ³ âëàñíèêà-
ìè “Óêðñîöáàíêó” ïðî ïîêóïêó 95% óêðà-
¿íñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè äîñÿãëè ó ëèï-
í³ öüîãî ðîêó. Ãîëîâíèì àêö³îíåðîì
“Óêðñîöáàíêó” º ÇÀÒ “Ôåððîòðåéä ²íòåð-
íåøíë” ç ÷àñòêîþ 86,15%. Äî òîãî ³òàë³é-
ñüêèé áàíê Intesa Sanpaolo â³äìîâèâñÿ â³ä
ïîêóïêè “Óêðñîöáàíêó”

ÍÁÓ äàâ çãîäó 
íà ïðîäàæ 
60% àêö³é áàíêó
“Ôîðóì”

Íà öüîìó òèæí³ ÍÁÓ äàâ çãîäó íà ïðî-
äàæ 60% àêö³é áàíêó “Ôîðóì” í³ìåöüêîìó
Commerzbank. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ âèêîíàâ-
÷èé äèðåêòîð ÍÁÓ ç áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó
Îëåêñàíäð Êèðåºâ òà íàãîëîñèâ, ùî â³äïî-
â³äíèé äîçâ³ë íà ïðîäàæ º ïîïåðåäí³ì. Äî-
ìîâëåíîñò³ ì³æ Commerzbank ³ âëàñíèêàìè
áàíêó “Ôîðóì” äîñÿãëè ùå ó âåðåñí³ íè-
í³øíüîãî ðîêó, êîëè ì³æ êåð³âíèöòâîì äâîõ
ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ áóëî äîñÿãíóòî çãîäè
ïðî êóï³âëþ 60% àêö³é “Ôîðóìó”, çàðåºñ-
òðîâàíîãî ó ôîðì³ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà, ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ “Ïðîâ³-
òà” (Âèøãîðîä, Êè¿âñüêà îáëàñòü) ³ç ÷àñò-
êîþ 66,52%, à òàêîæ òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Åëìàê ËÒÄ” ³ç ÷àñò-
êîþ 11,58%

“ÀåðîÑâ³ò”
ï³äâèùèâ âàðò³ñòü
êâèòê³â íà 7- 8%

Êîìïàí³ÿ “ÀåðîÑâ³ò” ï³äâèùèëà ö³íè íà
êâèòêè íà 7- 8% íà á³ëüø³ñòü íàïðÿìê³â ÷å-
ðåç çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ïàëüíîãî. Çà äàíè-
ìè êîìïàí³¿, âàðò³ñòü òîííè ïàëüíîãî â áà-
çîâîìó àåðîïîðò³ “Áîðèñï³ëü” çá³ëüøèëà-
ñÿ íà 33 % â ïîð³âíÿíí³ ç 1 æîâòíåì íè-
í³øíüîãî ðîêó. Çà ðîçðàõóíêàìè “ÀåðîÑâ³-
òó”, ïîäîðîæ÷àííÿ êâèòê³â êîìïåíñóº âè-
òðàòè êîìïàí³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîäîðîæ÷àí-
íÿì ïàëüíîãî íà 80%. Çà äàíèìè êîìïà-
í³¿, ö³íè íà ïàëüíå â Óêðà¿í³ ïåðåâèùóþòü
çàãàëüí³ ïî ðèíêó. Òàê, ö³íà çà òîííó àåðî-
ïàëüíîãî â “Áîðèñïîë³” äëÿ “ÀåðîÑâ³òó”
íà 21 % ïåðåâèùóº ö³íó íà ïàëüíå â àåðî-
ïîðòó Áàêó, íà 31 % — ó Áàíêîêó, íà
24 % — ó Äóáà¿, íà 22 % — ó Ñòàìáóë³, íà
25 % — ó Íüþ-Éîðêó, íà 8 % — ó Ïåê³í³,
íà 30 % — ó ìîñêîâñüêîìó àåðîïîðòó “Øå-
ðåìåòüºâî”

ßìè ÷åêàþòü íà âåðäèêò
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора остання з трьох профіль-
них омісій Київради схвалила
прое т нових "Правил бла о ст-
рою Києва". Я що йо о підтри-
мають на сесії, столичні прави-
ла бла о строю розширять із 4
до 22 розділів — із жорст іши-
ми вимо ами. У майб тньом за
"затя н ті" пор шення бла о ст-
рою ви онавці сплач ватим ть
міст штрафи, передбачені в
о ремом до оворі.

Ó÷îðà ïðîåêò íîâèõ “Ïðàâèë áëàãîóñò-
ðîþ Êèºâà” ï³äòðèìàëè íà çàñ³äàíí³ êî-
ì³ñ³¿ ç ïèòàíü áþäæåòó ³ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Íîâ³ ïðàâèëà óçãî-
äæåí³ ç çàêîíîäàâñòâîì, áî ç 2006 ðîêó
âñòóïèâ ó ä³þ Çàêîí “Ïðî áëàãîóñòð³é
íàñåëåíèõ ïóíêò³â”. Êð³ì òîãî, â³äãóêó-
þ÷èñü íà ïðîáëåìè ì³ñòà, ïðàâèëà ñòà-
íóòü æîðñòê³øèìè.

Ç³ ñë³â çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì Êèºâà Â³êòîðà Êóíöà, ÿêùî ñòàð³ ïðà-
âèëà â³ä 2002 ðîêó ìàëè âñüîãî ÷îòèðè
ðîçä³ëè, òî ó íîâèõ ¿õ àæ 22. “Ïðàâèëà
ðîçðîáëÿëè åêñïåðòè óñ³õ ãàëóçåé, ùî
ñòîñóþòüñÿ áëàãîóñòðîþ. Âðàõîâàíî ìî-
ìåíòè áóä³âíèöòâà, óòðèìàííÿ ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é, äîð³ã. Öå ñïðàâä³ êîì-
ïëåêñíèé ï³äõ³ä”,— ðîçïîâ³â ïàí Êóíö.
Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿòü ðîçðèòòÿì. Çà

äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íà ñüîãî-
äí³ 474 äîçâîëè íà ðîçðèòòÿ º ïðîñòðî-
÷åíèìè, ç íèõ 242 ïëàíîâ³ òà 232 àâàð³é-
í³. Ïëàíîâ³, ÿê ïðàâèëî, íà ñîâ³ñò³ çàáó-
äîâíèê³â, à ç àâàð³éíèìè çàòÿãóþòü “Êè-
¿âãàç”, “Êè¿âåíåðãî” ÷è “Êè¿ââîäîêàíàë”.
“Ñêð³çü ó ì³ñò³ ìîæíà íàòðàïèòè íà ðîç-
ðèò³ òðîòóàð ÷è ïðî¿çíó ÷àñòèíó. Çà òàê³
íåçðó÷íîñò³ äëÿ êèÿí â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïî-
ðóøíèê³â — ëèøå àäì³íïðîòîêîëè”,—
ðîçïîâ³â Â³êòîð Êóíö.

Çã³äíî ç ïðîåêòîì íîâèõ ïðàâèë, íà
áóäü-ÿêå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ âèêî-

íàâåöü îòðèìàº çíîâó äîçâ³ë ëèøå òîä³,
êîëè çîáîâ’ÿæåòüñÿ â³äíîâèòè áëàãîóñò-
ð³é, à òàêîæ ñïëàòèòè øòðàô çà ïîðóøåí-
íÿ òåðì³í³â. Êð³ì òîãî, â³í ñïëà÷óº âñ³ ïî-
òî÷í³ âèòðàòè. Íàïðèêëàä, ÿêùî òðàíñ-
ïîðò çàáóäîâíèêà ñïðè÷èíèòü ïîøêî-
äæåííÿ äîðîãè ÷è çàñì³÷åííÿ ïîáëèçó
áóäìàéäàí÷èêà, òî çàáóäîâíèê ïîâèíåí
â³äøêîäóâàòè ö³ çáèòêè. Ñåðåä ö³êàâèõ
ïîëîæåíü ïðîåêòó íîâèõ ïðàâèë áëàãî-
óñòðîþ º íîðìè ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â, äî-
òðèìàííÿ òèø³ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, ïî-
ðÿäîê îñâ³òëåííÿ òåðèòîð³é

Тепер б дівельни и пильніше стежитим ть за своєчасним за риттям ям

Êè¿â íåçàáàðîì îòðèìàº íîâ³ ïðàâèëà áëàãîóñòðîþ

Äåðæàâà çàñòðÿëà â ë³ôòàõ
Ô³íàíñóâàííÿ ñòîëè÷íî¿ ïðîãðàìè çóïèíèëîñÿ ÷åðåç áðàê
êîøò³â ó äåðæáþäæåò³

Íà â÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³
÷ëåíè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîì-
ïëåêñó êîíñòàòóâàëè íåâèêî-
íàííÿ ïðîãðàìè “Ë³ôò”. Ïðî-
òÿãîì ïîòî÷íîãî ðîêó â áó-
äèíêàõ Êèºâà ìàëè çàì³íèòè
òà ìîäåðí³çóâàòè 1661 ë³ôò. À
âò³ì, ðåàëüíî âèêîíàíî ìàé-
æå ïîëîâèíó ³ç çàïëàíîâàíî-
ãî. Äî ê³íöÿ 2007-ãî ìîæóòü
ââåñòè â ä³þ ùå ïðèáëèçíî
350 ë³ôò³â, íàä ÿêèìè ïðàöþ-
þòü, àëå öå íå çì³íèòü êàðäè-
íàëüíî ñèòóàö³¿.

“Íà ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ 18,5
òèñ. ë³ôò³â, òðåòèíó ç ÿêèõ
åêñïëóàòóþòü óæå ïîíàä 25
ðîê³â. Âîíè ïîòðåáóþòü íå-
ãàéíî¿ çàì³íè”,— ñêàçàâ ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ Þð³é Áîíäàð. Çà
éîãî ñëîâàìè, ïðîãðàìà
“Ë³ôò” áóëà äîñòàòíüî îïðà-
öüîâàíîþ. Ó í³é íàâ³òü âêà-
çóâàëè êîæåí êîíêðåòíèé

âèïàäîê: àäðåñó, ïîâåðõî-
â³ñòü, ï³äéîìí³ñòü ïîòð³áíî-
ãî ë³ôòà. Ïðîáëåìà, ÿê çàâ-
æäè, ïîñòàëà ó ô³íàíñóâàíí³.
Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ìî-
äåðí³çàö³þ ï³äéîìíèê³â âè-
ä³ëèëè ìàéæå 44 ìëí ãðí, à
ùå 42 ìëí ãðí ïåðåäáà÷àëè
îòðèìàòè ç äåðæàâíî¿ ñêàðá-
íèö³. ßêùî ì³ñòî âèä³ëÿëî
êîøòè, òî äåðæàâà ç îá³öÿ-
íèõ 42 ìëí ãðí äàëà ëèøå 10
ìëí ãðí.

Ïðåäñòàâíèêè âèðîáíèê³â
ë³ôò³â ÇÀÒ “ÎÒ²Ñ” íàçèâàþòü
òàêó ñèòóàö³þ “äåðæàâíèì êè-
äàëîâîì”, àäæå áåç ô³íàíñó-
âàííÿ âîíè íå ìîæóòü çàâåð-
øèòè óæå ðîçïî÷àò³ ðîáîòè.
Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî
êàæå, ùî ÷åðåç çàòðèìêó ç
êîøòàìè âèêîíàòè ïðîãðàìó
íå âäàñòüñÿ. Îäíîçíà÷íî. Âæå
íà íàñòóïíèé ð³ê óïðàâë³ííÿ

çàïðîñèëî 420 ìëí ãðí äëÿ çà-
ì³íè òà ìîäåðí³çàö³¿ 1760 ë³ô-
ò³â. “Åêñïëóàòàö³ÿ áàãàòüîõ
ë³ôò³â óçàãàë³ íåáåçïå÷íà äëÿ
æèòòÿ. Ïèòàííÿ òàêå ñåðéîç-
íå, ùî ìè íå ïðîòè âèä³ëåí-
íÿ é ì³ëüÿðäà”,— ñêàçàâ ÷ëåí
êîì³ñ³¿ Îëåêñàíäð Êëþñ. Íà-
ðàç³ êîì³ñ³ÿ íàä³ñëàëà çàïèòè
â ïðîô³ëüí³ óïðàâë³ííÿ. Ëèñò
ïðî ïîÿñíåííÿ ñêåðóþòü ó Ì³-
í³ñòåðñòâî æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора деп тати Київра-
ди онстат вали потре-
б в збільшенні фінан-
с вання про рами
"Ліфт" з місь о о бю-
джет . Цьо о ро мо-
дерніз вати та замінити
всти ли лише половин
із запланованих, олов-
на причина — бра фі-
нансів. Я що місто свою
частин оштів сплати-
ло, то держава замість
обіцяних 40 млн рн на-
дала тіль и 10 млн рн.

Затрим а оштів із державно о бюджет призвела до зрив ви онання місь ої про рами з модернізації ліфтів
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Ó÷îðà âèïîâíèëîñÿ 
47 ðîê³â êåð³âíèêó ÁÞÒ 
íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³ Óêðà¿íè
Þë³¿ Òèìîøåíêî
З днем народження її вітає народний деп -
тат У раїни Дмитро СВЯТАШ.

Юлії Володимирівні зич щастя, здоров’я, політич-
ної зваженості. Всьо о най ращо о і людсь о о — дов их ро ів прод -
тивно о життя, всіля их араздів. Щоб се добре б ло її донь и, а та-
ож родині. День народження — особисте свято, і хочеться побажати
пані Юлії творчих спіхів — хай це б де малювання чи політи а — вона
обере сама.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ó÷îðà âèïîâíèëîñÿ 89 ðîê³â
ïðåçèäåíòîâ³ Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, 
àêàäåì³êó 
Áîðèñó ªâãåíîâè÷ó ÏÀÒÎÍÓ

З днем народження йо о привітав дире тор
Інстит т світової е ономі и і міжнародних

відносин НАН У раїни, а адемі Юрій Ми олайович ПАХОМОВ.

Борисові Патон стандартні побажання, тобто щастя, добра, бла опо-
л ччя — не одяться. Хочеться чо ось надзвичайно о, навіть рит ально-
о. Але д же с ладно для та ої людини підібрати слова. Борис Єв ено-
вич — людина не лише своєї епохи, а й поза нею. Він невимірно вищий
за неї, піднімається над с часними явленнями. Пройдено вели ий шлях.
Під йо о ерівництвом У раїнсь а а адемія на стала однією з най ра-
щих світі, нарівні із США. Він сформ вав міцн оманд вчених, пот ж-
ний на овий потенціал. Ця людина — останній титан, на я ом тримаю-
ться та і поняття, я Бать івщина, честь, др жба. Світ повинен б ти роз-
маїтим, але ті, хто виходить за рам и с часності, мають стояти в держа-
ві на почесном п’єдесталі. Тоді сходить їхня зоря.

Ñüîãîäí³ ñâîþ 58-ìó ð³÷íèöþ
ñâÿòêóº ðåêòîð Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, 
çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ
Óêðà¿íè 
Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ 
ÏÎÏËÀÂÑÜÊÈÉ

Зі святом йо о вітає телевед ча Наталя КАЛАТАЙ (Тала).

Бажаю шановном Михайлові Михайлович міцно о здоров’я, дов их та
щасливих ро ів життя. Нових творчих спіхів, здійснення мрій та сімей-
но о бла опол ччя.
А та ож хочеться с азати йом вели е спасибі за ресторан на трасі Ки-

їв-Одеса, ди я частень о заїжджаю.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Управління сл жби безпе и У раїни м. Києві
о олош є он рс на заміщення

ва антних посад державних сл жбовців
У он рсі державних сл жбовців мож ть брати часть ромадяни

У раїни з повною вищою е ономічною освітою, віці від 22 до 45 ро-
ів, зі стажем роботи за спеціальністю.
Додат ов інформацію про основні ф н ціональні обов’яз и та мо-

ви оплати праці особи, я і б д ть зал чені до часті в он рсі, мож ть
отримати за телефоном: (044) 281-57-32, 281-53-53.
До заяви на часть в он рсі додаються та і до менти:
— ан ета (автобіо рафія);
— опії до ментів про освіт ;
— опії паспорта (1, 2, 11 сторін и);
— опії ідентифі аційно о од .
До менти приймаються за адресою:
01010, м. Київ-10, пров. Ас ольдів, 3-А — приймальня ромадян.

Êè¿âñüê³ ìèòö³ 
ïîòðåáóþòü íîâèõ 
êîíöåðòíèõ ìàéäàí÷èê³â
Ïåðøîþ ëàñò³âêîþ ñòàíå “Ìàëà îïåðà” íà Ëóê’ÿí³âö³
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівництво КМДА з
питань льт ри і мис-
тецтв разом із представ-
ни ами иївсь их м зич-
них оле тивів об оворили
питання створення Києві
ніверсально о онцертно-
о зал . Всі зійшлися на
йо о райній потребі, ма-
ло то о — в районі Л ’я-
нів и вже затверджено
обладнання онцертно о
майданчи а "Мала опе-
ра". Учасни и р ло о
стол висловили й власні
ідеї та пропозиції.

Ó÷îðà â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêî-
ãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ëÿëüîê
â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë, ïðèñâÿ÷å-
íèé ïîòðåá³ ñòâîðåííÿ ó Êèºâ³
óí³âåðñàëüíîãî êîíöåðòíîãî çà-
ëó, à òàêîæ ïîòî÷íèõ ïðîáëåì
êè¿âñüêèõ ìóí³öèïàëüíèõ êîëåê-
òèâ³â. Àäæå íàðàç³ òâîð÷³ñòü ïðî-
ôåñ³éíèõ òà ïîïóëÿðíèõ çà êîð-
äîíîì ñòîëè÷íèõ ìèñòåöüêèõ
îá’ºäíàíü ÷åðåç ìàëó ê³ëüê³ñòü
êîíöåðòíèõ ìàéäàí÷èê³â ìàéæå
íåäîñòóïíà äëÿ êèÿí. ßê çàçíà-
÷èâ êåð³âíèê Íàö³îíàëüíîãî çà-
ñëóæåíîãî àêàäåì³÷íîãî óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäíîãî õîðó ³ì. Ã. Âå-
ðüîâêè Àíàòîë³é Àâä³ºâñüêèé, â
Êèºâ³ ïîòð³áíî ïîáóäóâàòè êîí-
öåðòíèé çàë ³ç íàòóðàëüíîþ

àêóñòèêîþ, àäæå ³ñíóþ÷³ ìàé-
äàí÷èêè (ïàëàö “Óêðà¿íà”, îïåð-
íèé òåàòð, ô³ëàðìîí³ÿ) íå çàäî-
âîëüíÿþòü âèìîã ÿê³ñíîãî æè-
âîãî çâóêó.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Ñâ³òëàíà Çî-
ð³íà, äíÿìè âèõîäèòü ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ùîäî ïåðåáóä³âíèöòâà
òðàìâàéíîãî äåïî íà Ëóê’ÿí³âö³
íà íîâèé êîíöåðòíèé ìàéäàí-
÷èê — “Ìàëó îïåðó”. Ïðåäñòàâ-
íèêè ìèñòåöüêèõ îðãàí³çàö³é âè-
ñòóïèëè ç ³í³ö³àòèâîþ ïîºäíàííÿ
“Ìàëî¿ îïåðè” ç òåàòðàëüíî-êîí-
öåðòíèì êîìïëåêñîì äî ñòâîðåí-
íÿ íîâîãî âåëèêîãî êîíöåðòíîãî
çàëó.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ âèñóâàëè
é ³íø³ êîíñòðóêòèâí³ ïðîïîçèö³¿.
Çîêðåìà, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
Íàö³îíàëüíîãî ñèìôîí³÷íîãî îð-
êåñòðó Îëåêñàíäð Ãîðíîñòàé çà-
ïðîïîíóâàâ ³äåþ áóä³âíèöòâà íî-
âîãî âåëèêîãî êîíöåðòíîãî çàëó
íà ì³ñö³ àðêè Äðóæáè íàðîä³â,
ïîðó÷ ç ³íøèìè êóëüòóðíèìè çà-
êëàäàìè: ïàðëàìåíòñüêîþ á³áë³î-
òåêîþ, ô³ëàðìîí³ºþ, Óêðà¿í-
ñüêèì äîìîì. À ãîëîâà Êè¿âñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè
êîìïîçèòîð³â ²ãîð Ùåðáàêîâ âè-
ñëîâèâñÿ çà ñòâîðåííÿ ö³ëî¿
ñòðóêòóðè ç îðãàí³çàö³¿ êîíöåð-
ò³â, ó òîìó ÷èñë³ é ãàñòðîëåé êè-
¿âñüêèõ êîëåêòèâ³â â Óêðà¿í³ ³ çà
êîðäîí

Áåçïðèòóëüíèõ 
ñîáàê âèâåäóòü íà
ì³æíàðîäíèé ð³âåíü
Âñåñâ³òíÿ âåòåðèíàðíà ñëóæáà ïðè¿õàëà 
ïîäèâèòèñÿ, ÿê ó Êèºâ³ ãóìàííî 
ðåãóëþâàòèìóòü ê³ëüê³ñòü òâàðèí

Ó÷îðà äî ñòîëèö³ âïåðøå ïðè-
áóëè ñïåö³àë³ñòè Âñåñâ³òíüî¿ âå-
òåðèíàðíî¿ ñëóæáè, àáè íà âëàñ-
í³ î÷³ ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ ó ä³ºâîñò³
çàïî÷àòêîâàíî¿ ì³ñüêîþ âëàäîþ
ïðîãðàìè ãóìàííîãî ðåãóëþâàí-
íÿ ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí òà ïîâîäæåííÿ ³ç íèìè. Ï³ä
÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â àãåíò-
ñòâ³ “²íòåðôàêñ”-Óêðà¿íà âîíè
ïîä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè ³ç æóð-
íàë³ñòàìè, à ïðåäñòàâíèêè êè¿â-
ñüêî¿ âëàäè ðîçïîâ³ëè ïðî ñâî¿

ïëàíè. Çà ñëîâàìè ñï³âçàñíîâ-
íèêà ïðîãðàìè Âñåñâ³òíüî¿ âå-
òåðèíàðíî¿ ñëóæáè ç³ ñòåðèë³çà-
ö³¿ òâàðèí Äæîíà Ðóåéíà, ñòå-
ðèë³çàö³ÿ º ºäèíèì ìîæëèâèì
òà íàéãóìàíí³øèì ñïîñîáîì ïî-
âîäæåííÿ ç òâàðèíàìè, ùî îá-
ðàëè ó âñ³õ öèâ³ë³çîâàíèõ êðà-
¿íàõ. Òîæ â³í ùèðî ðàäèé, ùî
êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà òàêîæ ï³-
øëà öèì øëÿõîì.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ðîçïî-
÷àâøè ñòåðèë³çàö³þ áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí, ì³ñüêà âëàäà âæå çà
3—4 ðîêè ïëàíóº ñóòòºâî çìåí-
øèòè ¿õíþ ê³ëüê³ñòü: “ß ñïîä³âà-
þñÿ, ùî ³ç ïðèéíÿòòÿì ïðîãðà-
ìè ïèòàííÿ áåçïðèòóëüíîñò³ òâà-
ðèí áóäå âèð³øåíî. Ìîæëèâî,
øâèäêî áåçïðèòóëüí³ñòü ìè ³ íå
ïîäîëàºìî, àëå çà òðè-÷îòèðè ðî-
êè ê³ëüê³ñòü òâàðèí òàêè çìåí-
øèòüñÿ ³ âèíÿòêîâî ó ãóìàííèé
ñïîñ³á, ÿêèì, áåçóìîâíî, º ñòå-
ðèë³çàö³ÿ”,— çàçíà÷èëà ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà.

ßê çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ äè-
ðåêòîð ÊÏ “Ì³ñüêà âåòåðèíàðíà
êë³í³êà” Àíäð³é Ïàí÷åíêî, íèí³
ñòîëè÷íà âëàäà ïðîïîíóº ê³ëüêà
åôåêòèâíèõ êðîê³â ³ç ïîäîëàííÿ
êîòÿ÷î-ñîáà÷îãî “ïèòàííÿ”: áåç-
ïîñåðåäíüî ñòåðèë³çàö³þ òâàðèí,
¿õ ùåïëåííÿ òà ³äåíòèô³êàö³þ.
Êð³ì òîãî, ó âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëè-
ö³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè ì³í³-ïðè-
òóëêè, äå òâàðèíè ïåðåáóâàòè-
ìóòü ï³ñëÿ ñòåðèë³çàö³¿ ïðèáëèç-
íî òèæäåíü

Начальни Головно о правління льт ри і мистецтв Світлана Зоріна важно
висл хов є пропозиції ерівни ів мистець их за ладів
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а разом
із президентом Міжнародно о товариства захист тва-
рин "SOS" Тамарою Тарнавсь ою та спеціалістами
Всесвітньої ветеринарної сл жби розповіли, я им чи-
ном столиця збирається розв’яз вати проблем без-
прит льних тварин. Ветлі арі з Вели обританії, Австрії
та Австралії об оворили з місь ою владою шляхи по-
дальшої співпраці та висо о оцінили впровадження
столиці про рами манно о ре лювання іль ості
безприт льних тварин.
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Ìèõàéëî ÐÀÄÓÖÜÊÈÉ: “Ãðîø³ òðåáà
çàðîáëÿòè ³ äåðæàâí³é ë³êàðí³,
³ ïðèâàòí³é”
Ïðåçèäåíò êë³í³êè “Áîðèñ” ðîçïîâ³â, ÿêà ìåäèöèíà ïîòð³áíà êðà¿í³

— Êë³í³êà “Áîðèñ” — îäèí ³ç ï³îíåð³â
ïëàòíî¿ ìåäèöèíè. ×åðåç ÿê³ òðóäíîù³ âàì
äîâåëîñÿ ïðîéòè?

— Íàéñêëàäí³øå áóëî çëàìàòè, ïîäî-
ëàòè ñòåðåîòèï, áóö³ìòî ó íàñ ìåäèöèíà
áåçîïëàòíà. Õî÷à âñ³ çíàëè, ùî íàñïðàâ-
ä³ ìåäèöèíà íå áóëà ³ íå º áåçîïëàòíîþ.

— ×è â³ä÷óâàºòå íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî
ñåáå äåÿêèõ ëþäåé ³, êîëè öå òàê, ÿê ðå-
àãóºòå?

— Òóò òðåáà ðîç³áðàòèñÿ, ÿêèõ ñàìå
ëþäåé. Íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ ç áîêó ë³-
êàð³â â³ä÷óâàºìî. Çíîâó æ òàêè éäåòüñÿ
ïðî òîé ñàìèé ñòåðåîòèï, ùî õòîñü ìî-
æå ïðàöþâàòè, îòðèìóâàòè ã³äíó çàðïëà-
òó ³ íå áðàòè ïðè öüîìó õàáàð³â, ïîäà-
ðóíê³â òà ³íøèõ ï³äíîøåíü, à õòîñü çìó-
øåíèé âèìàãàòè ¿õ, áî ïëàòíÿ â ë³êàðí³
ì³çåðíà. Òàêîæ ³ äîñ³ â³ä÷óâàºìî íåäîá-
ðîçè÷ëèâ³ñòü ÷èíîâíèê³â. À â³ä ëþäåé,
ÿê³ çâåðòàþòüñÿ äî íàñ ïî äîïîìîãó âæå
ðîê³â ç äåñÿòü, áà÷èìî ëèøå äîáðîçè÷-
ëèâå ñòàâëåííÿ. 

— ßêèì øëÿõîì ìàº ðîçâèâàòèñÿ ìåäè-
öèíà â Óêðà¿í³: ïëàòíà, ñòðàõîâà, äåðæàâ-
íà?

— ß á ñêàçàâ òàê: ó íàñ óçàãàë³ ïîâèí-
íà ðîçâèâàòèñÿ ìåäèöèíà, áî ëèøå â
Óêðà¿í³ òà ùå â ê³ëüêîõ ïîñòðàäÿíñüêèõ
êðà¿íàõ çàëèøèëàñÿ ð³çíèöÿ ì³æ ïëàò-
íîþ ïðèâàòíîþ ³ äåðæàâíîþ áåçïëàòíîþ
é ñòðàõîâîþ ìåäèöèíîþ. Ìåäèöèíà âçà-
ãàë³ ïîâèííà ðîçâèâàòèñÿ. Â óñüîìó ñâ³-
ò³ ¿¿ íå ä³ëÿòü íà ïðèâàòíó ÷è äåðæàâíó —
âîíà âèêîíóº îäíàêîâ³ çàâäàííÿ.

ßê íà ìåíå, òàêîãî ïèòàííÿ âçàãàë³ íå
ïîâèííî áóòè, áî ìåäèöèíà º ìåäèöè-
íîþ. Çðåøòîþ, ÷èì ìè â³äð³çíÿºìîñÿ â³ä

äåðæàâíî¿ ñèñòåìè? Ëèøå òèì, ùî íå
áåðåìî ó÷àñò³ ó “äåðèáàí³” áþäæåòíèõ
êîøò³â, à çàðîáëÿºìî ãðîø³ ñàì³. Â³ä íà-
øîãî ðîçâèòêó çàëåæèòü ñòàí õâîðîãî:
ùî ìè ïðîôåñ³éí³ø³, òî ë³ïøå äëÿ íüî-
ãî. Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ é äåðæàâíî¿ ìå-
äèöèíè, ³ ñòðàõîâî¿. Òîìó ìàþòü ðîçâè-
âàòèñÿ âñ³ âèäè ìåäè÷íèõ ïîñëóã, àëå öå
ïîâèííà áóòè çì³øàíà ìåäèöèíà ³ íå ïî-
âèííî áóòè ð³çíèö³ ì³æ íèìè.

Äåðæàâíà ìåäèöèíà ìàº ðîçâèâàòèñÿ,
ÿê ³ âñ³ ãàëóç³: çà çàêîíàìè åêîíîì³êè, à
íå ÿêèìèñü øòó÷íèìè ðàäÿíñüêèìè çà-
êîíàìè, òîáòî ìåäèöèíà — öå ï³äïðèºì-
ñòâî, íàâ³òü êîëè âîíî äåðæàâíå. Íàëå-
æèòü ïîçáóòèñÿ äàâíüî¿ çâè÷êè: äàéòå
íàì ãðîø³, áî ìè òàê³ á³äí³. Ãðîø³ òðå-
áà çàðîáëÿòè ³ äåðæàâí³é ë³êàðí³, ³ ïðè-
âàòí³é. ß íå ìàþ íà óâàç³, ùî ó äåðæàâ-
í³é ë³êàðí³ ìàþòü íàäàâàòè ïëàòí³ ïîñëó-
ãè, àäæå íå ìàþòü íà öå ïðàâà. Òðåáà
îäåðæóâàòè êîøòè çà êîæíó íàäàíó ïî-
ñëóãó. Ò³ëüêè-íî êðà¿íà ä³éäå äî òîãî,
ùî äåðæàâí³ êîøòè íàäàâàòèìóòü íå ëè-
øå òîìó, ùî º òàêà ñòàòòÿ â áþäæåò³, à
ö³ âèäàòêè ïëàíóâàòèìóòü çà ïðèíöè-
ïîì — çðîáèëè ÿêóñü ïîñëóãó äëÿ ïàö³-
ºíòà, ìàºòå çà öå ãðîø³ ç áþäæåòó. Òîä³
âèñòà÷èòü íàâ³òü òèõ ñóì, ÿê³ º ñüîãîäí³.
Óêðà¿íà âèòðà÷àº íà ìåäèöèíó, ïîâ³ðòå
ìåí³, âåëèê³ êîøòè, ³ ¿õ ïîâèííî âèñòà-
÷àòè. ² âñ³ îò³ ïëà÷³ ïðî áðàê íàëåæíî-
ãî ô³íàíñóâàííÿ íåùèð³. ßêáè ö³ êîø-
òè âèêîðèñòîâóâàëè åôåêòèâíî, ó íàñ áó-
ëà á ïðåêðàñíà ìåäèöèíà, ³ äåðæàâí³ òà
íåäåðæàâí³ ìåäè÷í³ çàêëàäè ñåðéîçíî
êîíêóðóâàëè á ì³æ ñîáîþ

Розмовляв Анатолій ВЕРЯГІН,
“Хрещати ”

Ìåøêàíö³ Ë³âîáåðåææÿ
ë³êóâàòèìóòüñÿ âäîìà
Ó Äàðíèöüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó òà Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ
ç’ÿâèòüñÿ ö³ëèé ñïåêòð ìåäè÷íèõ çàêëàä³â

Íà ðåôîðìóâàííÿ ìåäè÷íî¿ ãà-
ëóç³ Ë³âîáåðåææÿ ñòîëèö³ ìåø-
êàíö³ ïðèëåãëèõ ðàéîí³â ÷åêàëè
âæå äîáðèé äåñÿòîê ðîê³â. Ùîá
ä³ñòàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó, âîíè
÷àñòî çìóøåí³ ¿õàòè íà ïðîòèëåæ-

íèé á³ê Äí³ïðà, áî ñàìå òàì ðîç-
òàøîâàí³ 85 % ñòîëè÷íèõ ë³êà-
ðåíü ³ ïîë³êë³í³ê. Òàê, ìåøêàíêà
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó Òåòÿíà Òè-
ãèïêî ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”,
ùî ê³ëüêà ðàç³â âîçèëà ñâîãî ï’ÿ-

òèð³÷íîãî ñèíà â äèòÿ÷ó êîíñóëü-
òàö³þ íà Îáîëîí³, îñê³ëüêè â ë³-
âîáåðåæíèõ ïîë³êë³í³êàõ íàäàþòü
íå óâåñü ñïåêòð ïîñëóã. “ß çìó-
øåíà áóëà â³äïðîøóâàòèñÿ ç ðî-
áîòè, àáè ïðî¿õàòè ç äèòèíîþ ÷å-
ðåç óñå ì³ñòî, à öå äóæå íåçðó÷-
íî”,— ïîá³äêàëàñÿ ïàí³ Òèãèïêî
êîðåñïîíäåíòîâ³.

Êè¿âñüêà âëàäà, àáè ðîçâ’ÿçàòè
ö³ ïðîáëåìè, çàïðîïîíóâàëà êàð-
äèíàëüí³ çì³íè â ìåäèöèí³ Ë³âî-
áåðåææÿ. Çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì
ÊÌÄÀ ïëàíîì çàõîä³â, òóò ó íàé-
áëèæ÷èõ ï’ÿòü ðîê³â ìàþòü çâåñ-
òè âñ³ ìåäè÷í³ çàêëàäè, ÿêèõ íè-
í³ áðàêóº. Íàïðèê³íö³ íàñòóïíî-
ãî ðîêó â³äêðèþòü ïîë³êë³í³êó äëÿ
äîðîñëèõ íà Õàðê³âñüêîìó øîñå,
ðîçðàõîâàíó íà 700 â³äâ³äóâàíü,

òà ïîë³êë³í³êó äëÿ ä³òåé íà âóë.
Ñîñþðè — íà 400 â³äâ³äóâàíü. Äî
2012 ðîêó ïîáóäóþòü íîâ³òí³é îï³-
êîâèé öåíòð. Òàêîæ ïåðåäáà÷åíî
çâåñòè òðè ä³àãíîñòè÷íèõ öåíòðè
íà áàç³ 1-¿, 2-¿ òà 3-¿ ë³êàðåíü Ë³-
âîáåðåææÿ òà äèòÿ÷èé êîíñóëü-
òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð.

Â 11-é ë³êàðí³ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó íèí³ ôóíêö³îíóº â³ää³ëåí-
íÿ äëÿ âåòåðàí³â. Ó ìàéáóòíüîìó
òóò ïëàíóþòü ñòâîðèòè ñïåö³àëü-
íèé öåíòð äëÿ âåòåðàí³â, çâ³ëü-
íèâøè çàêëàä â³ä ³íøèõ íàïðÿì-
ê³â ä³ÿëüíîñò³.

Íèí³ çàíåäáàí³ ë³âîáåðåæí³ ñòà-
ö³îíàðè ðåêîíñòðóþþòü, êàï³-
òàëüíî ðåìîíòóþòü ³ çàì³íþþòü
òåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ õàð÷î-
áëîê³â, ïðàëåíü, ë³ôò³â.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð òåðèòî-
ð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ
“Ë³âîáåðåæíå” Äàí³åëü Êàðàáàºâ
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî íà ë³-
âîìó áåðåç³ º òàê³ ìåäè÷í³ çàêëà-
äè, äå òðåòèíó ïëîù çàéìàþòü
îðåíäàð³. “Ñüîãîäí³ ìè ïåðåäóñ³ì
ïëàíóºìî çâ³ëüíèòè ö³ ïðèì³ùåí-
íÿ â³ä íàéìà÷³â ³ ðîçì³ñòèòè ë³-
êàðíÿí³ ñëóæáè, ïîñòàâèòè òàì
ñòàö³îíàðí³ ë³æêà, òàêèì ÷èíîì
õî÷ ÿêîñü ðîçâ’ÿçóâàòèìåòüñÿ
ïðîáëåìà íåñòà÷³ ë³êàðåíü”,—
ñêàçàâ ïàí Êàðàáàºâ.

À âò³ì, íà Ë³âîáåðåææ³, çà ñëî-
âàìè Äàí³åëÿ Êàðàáàºâà, âêðàé
áðàêóº ùå é êàäð³â. Çàîõî÷óâàòè-
ìóòü ôàõ³âö³â ñîö³àëüíèì æèò-
ëîì, ÿêå ïî÷íóòü çâîäèòè âæå ç
íàñòóïíîãî ðîêó

Кліні а "Борис" — одна із перших в У раїні приватних ліні , я а на-
дає повний спе тр медичних посл . Сьо одні "Борис" — пот жна ме-
дична ліні а, я знають не тіль и в Києві, а й в сій У раїні та за
ордоном. Кліні а динамічно розвивається, розширює перелі медич-
них посл , займається навчанням і підвищенням валіфі ації своїх
медичних адрів. "Хрещати " вирішив поці авитися президента лі-
ні и Михайла Рад ць о о йо о по лядом на розвито медичної ал зі
в раїні.

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Аби дістати спеціалізован медичн допомо , меш-
анці Лівобережжя іноді зм шені їхати на протилежний
бі Дніпра, адже саме там розташовані більшість лі а-
рень та полі ліні . Та а сит ація вже давно не задо-
вольняє ані иян, ані столичн влад , я а всерйоз зя-
лася за реформ вання там медичної ал зі. У Дніпров-
сь ом , Дарниць ом та Деснянсь ом районах зве-
д ть весь спе тр медичних за ладів, перші з я их
з'являться вже наст пно о ро .
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÁÊ Áóä-
Á³çíåñ» äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ìåõàí³çàòîð³â ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÁÊ Áóä-Á³çíåñ», çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,283 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó
ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ìåõàí³çà-
òîð³â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 06.07.65 ¹ 1172 «Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè Ì³í³ñòåðñòó çâ’ÿçêó Óêðà¿íñüêî¿
ÐÑÐ ï³ä â³ää³ëåííÿ Îäåñüêîãî Åëåêòðîòåõ-

í³÷íîãî ³íñòèòóòó çâ’ÿçêó òà Êè¿âñüêîãî
Ïîë³òåõí³êóìó çâ’ÿçêó».

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «ÏÁÊ Áóä-Á³çíåñ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 «Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà».

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 1 % çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê».

3.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öüîìó áóäèíêó.

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áó-
äèíêó.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî

æèòëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê».

3.10. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.06.2007 ¹ 19-6181, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 06.07.2007
¹ 3274, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
ì. Êèºâà â³ä 03.05.2007 ¹ 06-6-25/2601,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 10.04.2007 ¹ 2220, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» ÂÀÒ «Êè¿âïðîåêò»
â³ä 18.02.2005 ¹ 374, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19.07.2007 ¹ 05-0963.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

З 10 липня 2006 року за моєї ініціативи у Київській
міській адміністрації створена Служба допомоги ме�
ра киянам «Сall�центр 051» або центр реагування на
проблеми, що турбують вас у місті.

Я хочу, щоб ви знали, що таких центрів немає в інших міс�
тах. Окрім Києва, немає жодного міста, де мер узяв би на себе
всю відповідальність за те, що відбувається, і ухвалював рішен�
ня, лише виходячи з інтересів городян. 

Це був перший мій крок до реформи міського господарства.
Від часу створення Сall�центру сьогодні в ньому працюють уже
120 кваліфікованих співробітників, що дозволяє нам разом ке�
рувати містом – я і кожний із тих, хто звернувся до Сall�центру.

Річ у тому, що Київ – це не просто місто, це – мегаполіс, в
якому є багато складних і дуже занедбаних проблем, що не ви�
рішувалися багато років. Запевняю вас, що ніхто і ніколи не ці�
кавився ними на рівні мера міста, як це роблю я. Щодня моя
команда все більше заглиблюється в ці проблеми і шукає шля�
хи їх розв’язання.

Я розумів, що зі створенням Сall�центру я переводжу всю
важкість вирішення ваших проблем на себе особисто, але це
був мій свідомий крок, оскільки не можна було допустити по�
милку попередньої влади, коли кияни залишилися наодинці з
поганими керівниками районів і начальниками ЖЕКів. Не мож�
на було допустити, щоб я не знав про кожну конкретну біду в
місті, хоча я хочу вас повідомити, що за найбанальніші пробле�
ми у вашому дворі і будинку відповідають районні державні ад�
міністрації, які ви не вибирали, але вони, згідно із Законом «Про
столицю України – місто�герой Київ», фактично не підпорядко�
вані ні мені, ні вам. Це є прямим наслідком того, що призначен�
ня голів районних адміністрацій у Києві не здійснюється мером.
Цей порядок я збираюся змінити, оскільки не можу іншими ме�
тодами впливати на тих голів райадміністрацій, які не викону�
ють наші з вами вимоги піклуватися про кожного киянина і ро�
бити все можливе для вирішення його проблем.

Я вже подав звернення до Президента України з прохан�
ням про звільнення трьох голів адміністрацій столиці тільки
тому, що цього хочете Ви. Найбільш безвідповідальними пе�
ред вами і переді мною опинилися керівники Святошинсько�
го, Подільського і Дніпровського районів. До Сall�центру звер�
тається все більше і більше людей, і в нас з’явилися дані про
те, як працює кожна райадміністрація в місті Києві і як вона
піклується про жителів на своїй території. Ці дані неможливо
спростувати, оскільки вони поступили від вас, тому що кожен,
хто подзвонив в «051», є патріотом міста і небайдужий до то�
го, що відбувається з вами або вашими рідними і сусідами.
Таким чином, я змушу недобросовісних керівників районів
зважати на вашу думку щодо проблем загальноміського по�
рядку.

Завдяки вашим зверненням вдалося вирішити десятки ти�
сяч питань. Мені багато що стало зрозуміло не з вуст чинов�
ників, які хочуть мене «облизати» як свого начальника, а від
вас – людей, які обрали собі мера міста Києва. Я хочу, щоб
ви знали, що кожен ваш дзвінок знаходиться під моїм ретель�
ним контролем, і моя команда, за яку я ручаюся, щодня от�
римує від мене відповідні доручення. Звичайно, не все мож�
ливо вирішити відразу, але знання і формулювання пробле�
ми – вже початок її рішення. Зі свого боку я обіцяю вам як
мер Києва робити з кожним днем все більше зусиль для то�
го, щоб вам жилося зручно в нашому з вами улюбленому міс�
ті. Дзвоніть «051» і будьте впевнені, що ваш дзвінок обов’яз�
ково буде почутий у стінах мерії!

Спасибі вам за те, що ви дзвоните і повідомляєте мене про
проблеми, які хвилюють вас. Я для вас повністю відкритий і пе�
реконаний, що так з вами не розмовляв ще жоден мер. Ми – я
і ви – Кияни. До зв’язку на «051»!

Київський міський голова
Леонід Черновецький

Звернення Київського міського голови 
Леоніда Черновецького до жителів столиці

Дорогі Кияни!
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â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 13.03.51 ¹ 450 «Ïðî â³äâîä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàâîäó ³ì. Ëåïñå äëÿ çáó-
äóâàííÿ 3-õ çá³ðíèõ 8 êâàðò. áóäèíê³â», ó
çâ’ÿçêó ³ç ïåðåäà÷åþ áóäèíê³â ó ïîâíå ãîñ-
ïîäàðñüêå â³äàííÿ (ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
19.08.2004 ¹ 1540 «Ïðî áóä³âíèöòâî æè-
ëèõ áóäèíê³â ¹¹ 25, 27, 29 íà âóë. Áà-
óìàíà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³», àêòè
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.09.2005).

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-
ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «ÑÏÅÖÆÈÒ-
ËÎÔÎÍÄ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêòè ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 16.02.2006 ¹ 73-Ï) òà ³íø³ ïèòàííÿ
ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.09.2005 ¹ 19-7935, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 11.10.2005
¹ 7524, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
19.10.2006 ¹ 06-6-25/5113, â³ä 22.08.2006
¹ 08-8-18/3581, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 26.06.2007 ¹ 03-0823, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» ÂÀÒ «Êè¿âïðîåêò»
â³ä 21.11.2005 ¹ 2711, â ðîçïîðÿäæåííÿõ
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 16.03.2007 ¹ 288,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 19.08.2004 ¹ 1540 «Ïðî áóä³âíèöòâî
æèëèõ áóäèíê³â N¹ 25, 27, 29 íà âóë. Áà-
óìàíà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³» òà â ð³-
øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.03.2006 ¹ 235/3326 «Ïðî íàäàííÿ äî-
çâîëó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-
ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «ÑÏÅÖÆÈÒ-
ËÎÔÎÍÄ» íà çíåñåííÿ áóäèíê³â íà âóë.
Áàóìàíà, 25, 27, 29 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà».

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ

àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îä-
íå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó
öèõ áóäèíêàõ.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà».

3.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê».

3.8. Ïåðåäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 10 % çàãàëüíî¿
ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ
(êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 34 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê».

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê».

3.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â.

3.11. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

4. 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.

5. 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 передачу громадянці Линюк Олені
Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 3�му пров. Івана Франка, 7 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 104/1938 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ëèíþê Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
3-ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 7 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëèíþê Îëåí³
Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 3-
ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 7 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ëèíþê Îëåí³ Ìèêîëà¿â-
í³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

Про передачу комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації житлового фонду

спеціального призначення
«СПЕЦЖИТЛОФОНД» земельної ділянки 

для будівництва житлових будинків 
з паркінгами на вул. Баумана, 25, 27, 29 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 99/1933 від 26 липня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ «ÑÏÅÖÆÈÒËÎÔÎÍÄ»
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ïàð-
ê³íãàìè íà âóë. Áàóìàíà, 25, 27, 29 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî
ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «ÑÏÅÖ-
ÆÈÒËÎÔÎÍÄ», çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,56 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ç ïàðê³íãàìè íà âóë. Áàóìàíà, 25,
27, 29 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ

Про передачу багатопрофільному
підприємству «Солідарність» у формі

товариства з обмеженою відповідальністю
земельних ділянок для будівництва,

експлуатації та обслуговування
багатофункціонального ринкового комплексу 

і благоустрою прилеглих територій 
на вул. Вербовій, 19 в Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 94/1928 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áàãàòî-
ïðîô³ëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñîë³äàðí³ñòü»
ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî
ðèíêîâîãî êîìïëåêñó ³ áëàãîóñòðîþ ïðè-
ëåãëèõ òåðèòîð³é íà âóë. Âåðáîâ³é, 19 â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè áàãàòîïðîô³ëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó «Ñîë³äàðí³ñòü» ó ôîðì³ òîâàðèñòâà
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,99 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ðèíêîâî-
ãî êîìïëåêñó ³ áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëèõ òå-
ðèòîð³é íà âóë. Âåðáîâ³é, 19 â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü,
ïåðåäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 14 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.03.2003
¹ 332/492 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.05.2007 ¹ 78-6-
00436, ç íèõ:

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,88 ãà — ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â;

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,11 ãà (â
ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â.

3. Áàãàòîïðîô³ëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñî-
ë³äàðí³ñòü» ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà».

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 04.07.2007 ¹ 19-6516, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 12.07.2007
¹ 5430, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 26.04.2007 ¹ 2925,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.04.2007
¹ 071/04-4-19/1881, Îáîëîíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
23.02.2007 ¹ 04-278 äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà» ÂÀÒ «Êè¿âïðîåêò» â³ä 25.12.2006
¹ 3131, ïðîåêòíîãî âèøóêóâàëüíîãî ³í-
ñòèòóòó òðàíñïîðòíîãî áóä³âíèöòâà «ÊÈ-
¯ÂÄ²ÏÐÎÒÐÀÍÑ» â³ä 15.05.2007 ¹ 01-569.

3.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.05.2007
¹ 78-6-00436 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà áàãàòî-
ïðîô³ëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ñîë³äàðí³ñòü»
ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ (ëèñò-çãîäà â³ä 17.07.2007 ¹ 4-
43/585).

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 14 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 27.03.2003 ¹ 332/492 «Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ».

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
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Про передачу громадянці Довбик Людмилі
Михайлівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 4�му пров. Івана Франка, 17 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 105/1939 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Äîâáèê Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 4-ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 17 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äîâáèê Ëþäìè-
ë³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 4-ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 17 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äîâáèê Ëþäìèë³ Ìèõàé-
ë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà».

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 17.10.2003 ¹ 19-3081, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» ÂÀÒ «Êè¿âïðîåêò»
â³ä 08.01.2004 ¹ 989, â. î. ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì Êèºâà â³ä
12.11.2003 ¹ 8786, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 13.11.2003 ¹ 119/04-4-10/1467, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
11.04.2007 ¹ 03-79/619-Â.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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 передачу громадянину Патону Борису
Євгеновичу у приватну власність земельних
ділянок для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд та для ведення індивідуального
садівництва на Столичному шосе, 24 км 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 106/1940 від 26 липня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та відповідно до статей  35, 81,
116, 118, 120, 121, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñ-
òèíîþ çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî äî-
äàòêà 38 ðîçïîðÿäæåííÿ Ðàäè Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ â³ä 22.09.89 ¹ 330-ð áó-
äèíêó â³äïî÷èíêó «Êîí÷à-Çàñïà» (ëèñò-
çãîäà â³ä 14.06.2007 ¹ 02/137), òà ïåðåâåñ-
òè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðîìàäÿíè-
íó Ïàòîíó Áîðèñó ªâãåíîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä òà
äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà
íà Ñòîëè÷íîìó øîñå, 24 êì ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïàòîíó Áîðèñó

ªâãåíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,19 ãà íà Ñòî-
ëè÷íîìó øîñå, 24 êì ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ó òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêà ¹ 1 ïëîùåþ 0,10 ãà — äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä;

— ä³ëÿíêà ¹ 2 ïëîùåþ 0,09 ãà — äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ïàòîíó Áîðèñó ªâãåíî-
âè÷ó:

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà».

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 29.12.2006 ¹ 19-11446,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-

ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.06.2004
¹ 071/04-4-19/1883, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
04.06.2004 ¹ 3934.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

4.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà».

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 24.07.2007 ¹ 09-7417, ¹ 19-7413,
¹ 19-7412, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³ä ñòàí-
ö³¿ â³ä 18.07.2007 ¹ 5577, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
24.07.2007 ¹ 05-08/4899, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
17.07.2007 ¹ 5240, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 17.07.2007 ¹ 22-1767/35 òà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

6. 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 передачу громадянину Шполянському
Володимиру Люс’єновичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Квітки�Основ’яненка, 46 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 107/1941 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Øïîëÿíñüêîìó Âîëîäèìèðó Ëþñ’-
ºíîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êâ³òêè-Îñíîâ’-
ÿíåíêà, 46 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Øïîëÿíñüêî-
ìó Âîëîäèìèðó Ëþñ’ºíîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåí-
êà, 46 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Øïîëÿíñüêîìó Âîëîäè-
ìèðó Ëþñ’ºíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 «Ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà».

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 31.07.2006 ¹ 19-6341, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 04.02.2006 ¹ 071/04-4-19/340,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
20.02.2006 ¹ 1086, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà» ÂÀÒ «Êè¿âïðîåêò» â³ä 26.12.2005
¹ 3114, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 24.04.2007 ¹ 03-0150.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки громадянці
Свириденко Софії Шаріфулівні 

для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 
на просп. Червонозоряному, 91 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 110/1944 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ñâèðèäåíêî Ñîô³¿ Øàð³ôóë³âí³ äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï. ×åðâî-
íîçîðÿíîìó, 91 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñâèðèäåíêî Ñî-
ô³¿ Øàð³ôóë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0080 ãà
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï.
×åðâîíîçîðÿíîìó, 91 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, íàäàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 17 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.01.2001 ¹ 173/1150 «Ïðî ïåðåäà÷ó ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðî-
ìàäÿíàì äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
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Про передачу громадянину Клименку Миколі
Захаровичу, члену садового товариства

«Оболонь», земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. 3�ій
Садовій, діл. 1 у Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 117/1951 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Êëèìåíêó Ìèêîë³ Çàõàðîâè÷ó, ÷ëåíó
ñàäîâîãî òîâàðèñòâà «Îáîëîíü», äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. 3-³é
Ñàäîâ³é, ä³ë. 1 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êëèìåíêó Ìè-
êîë³ Çàõàðîâè÷ó, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà
«Îáîëîíü», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. 3-³é
Ñàäîâ³é, ä³ë. 1 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â â³ä 19.03.79 ¹ 356/20 «Ïðî â³äâåäåííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèêîíêîìó Ì³íñüêî¿
ðàéîííî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â äëÿ îð-
ãàí³çàö³¿ êîëåêòèâíèõ ñàä³â».

3. Ãðîìàäÿíèíó Êëèìåíêó Ìèêîë³ Çàõà-
ðîâè÷ó, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà «Îáî-
ëîíü»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.01.2005 ¹ 19-424, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.08.2003 ¹ 119/04-4-10/462,
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 03.09.2003 ¹ 6416.

4. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 14 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.11.98 ¹ 62-1/163 «Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàäîâîãî
òîâàðèñòâà «Îáîëîíü» Ì³íñüêîãî ðàéîíó».

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ìàã³ñòðàëüí³é, 26 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîøåëü ²ðèí³
Þð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ìàã³ñòðàëüí³é, 26 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîøåëü ²ðèí³ Þð³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäà (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿’) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 16.08.2005 ¹ 19-6836, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â ì. Êèºâ³ â³ä 26.09.2005 ¹ 06-6-25/5394,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
20.03.2005 ¹ 1956, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.02.2006 ¹ 03-
23/427-Â.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 «Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà».

3.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 05.05.2005
¹ 108-Ï).

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ийПро передачу громадянці Богдановій Тетяні

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

господарських будівель і споруд 
на просп. Червонозоряному, 56�б 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 111/1945 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Áîãäàíîâ³é Òåòÿí³ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó, 56-á ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áîãäàíîâ³é Òåòÿ-
í³ Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó, 56-á ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áîãäàíîâ³é Òåòÿí³ Îëåêñ³-
¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³
äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,

àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 15.01.07 ¹ 19-149, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 08.02.2007 ¹ 071/04-4-22/549, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 21.02.2007
¹ 1132, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 16.05.2007 ¹ 03-0456.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 «Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà»

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ 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
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ äëÿ âåäåííÿ ñàä³â-
íèöòâà» òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî
äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
22.05.2001 ¹ 72-5-00095.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñâèðèäåíêî Ñîô³¿ Øàð³-
ôóë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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 âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííÿ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 10.04.2006 ¹ 19-2849, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 19.05.2006 ¹ 3024,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 31.08.2006 ¹ 06-
6-25/4198, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 30.05.2006 ¹ 2859,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 30.01.2007 ¹ 03-16/95-Â.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåí-

íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ¹ 103 â³ä 14.07.2006)
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 «Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà».

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 17 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 30.01.2001 ¹ 173/1150 «Ïðî ïåðåäà÷ó ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðî-
ìàäÿíàì äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ äëÿ âåäåííÿ ñàä³â-
íèöòâà».

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 передачу громадянці Кошель Ірині Юріївні
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Магістральній, 26 у Шевченківському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради 113/1947 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-

äÿíö³ Êîøåëü ²ðèí³ Þð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-

Про передачу громадянці Кучеренко Ніні
Володимирівні, члену садівничого товариства

«Дніпро�1» Дарницького району м. Києва, 
для ведення колективного садівництва 

на вул. Садовій, 51, діл. 17�а у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 118/1952 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êó÷åðåíêî Í³í³ Âîëîäèìèð³âí³, ÷ëå-
íó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî-1» Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäî-

â³é, 51, ä³ë. 17-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êó÷åðåíêî Í³-
í³ Âîëîäèìèð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òî-
âàðèñòâà «Äí³ïðî-1» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
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Про передачу громадянину Дніпренку
Костянтину Васильовичу, члену садівничого
товариства «Дніпро�1» Дарницького району 

м. Києва, земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. Садовій, 49,

діл. 7 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 119/1953 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Äí³ïðåíêó Êîñòÿíòèíó Âàñèëüîâè÷ó,
÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî-1»
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñà-
äîâ³é, 49, ä³ë. 7 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äí³ïðåíêó
Êîñòÿíòèíó Âàñèëüîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè-
÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî-1» Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà
äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Ñàäîâ³é, 49, ä³ë. 7 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Äí³ïðåíêó Êîñòÿíòèíó
Âàñèëüîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðè-
ñòâà «Äí³ïðî-1» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 05.03.2004 ¹ 19-1980, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.04.2004 ¹ 071 /04-4-19/1129,
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
Ì. Êèºâà â³ä 25.05.2004 ¹ 3585, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
27.10.2005 ¹ 03-79/1258-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñà-
äîâ³é, 51, ä³ë. 17-à çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êó÷åðåíêî Í³í³ Âîëîäè-
ìèð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.03.2007 ¹ 19-2166, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.09.2004 ¹ 071/04-4-
19/3072, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 15.05.2007 ¹ 05-08-/2799 òà

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 25.05.2007 ¹ 03-0554.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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 передачу громадянці Ліів Олені Валеріївні
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Тихій, 6�а у Печерському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 120/1954 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ë³³â Îëåí³ Âàëåð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òè-
õ³é, 6-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ë³³â Îëåí³ Âà-
ëåð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó Ç öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Òèõ³é, 6-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ë³³â Îëåí³ Âàëåð³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà».

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.12.2005 ¹ 19-10971, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 20.02.2004 ¹ 1132, óïðàâë³ííÿ îõî-

ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 05.05.2004 ¹ 071/04-4-19/585,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 01.02.2006 ¹ 22-263/35.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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 передачу громадянину Романіву Миколі
Ярославовичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Землянському, 17�а 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 121/1955 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ðîìàí³âó Ìèêîë³ ßðîñëàâîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Çåìëÿíñüêîìó, 17-à ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ðîìàí³âó Ìè-
êîë³ ßðîñëàâîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Çåìëÿíñüêîìó, 17-à ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ðîìàí³âó Ìèêîë³ ßðî-
ñëàâîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà».

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 08.04.2005 ¹ 19-2814, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 18.04.2005 ¹ 2634, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 18.01.2006 ¹ 06-6-25/7702, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 09.11.2005 ¹ 22-3362/35.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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 передачу закритому акціонерному
товариству «Київський шовковий комбінат»

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування 

офісно�торговельного комплексу 
на вул. Фрунзе, 60 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 126/1960 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿âñüêèé
øîâêîâèé êîìá³íàò» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó
íà âóë. Ôðóíçå, 60 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó «Êè¿âñüêèé øîâêîâèé êîìá³íàò»,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 3,38 ãà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 15.07.46 ¹ 1722 «Ïðî â³äâîä òå-
ðèòîð³¿ ï³ä áóä³âíèöòâî Øîâêîâîãî êîì-
á³íàòó Ì³í³ñòåðñòâà òåêñòèëüíî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³ ÓÐÑÐ», ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ òà ñïîðóäè (ñâ³äîö-
òâî ïðî âëàñí³ñòü íà ìàéíî ö³ë³ñíîãî ìàé-
íîâîãî êîìïëåêñó â³ä 02.08.94), â òîìó ÷èñ-
ë³:

— ïëîùåþ 3,33 ãà — ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-òîð-
ãîâåëüíîãî êîìïëåêñó;

— ïëîùåþ 0,05 ãà, â ìåæàõ ïðîåêòíèõ
(÷åðâîíèõ) ë³í³é,— ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà.

3. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
«Êè¿âñüêèé øîâêîâèé êîìá³íàò»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
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³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà».

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìå-
æåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³â-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.06.2007 ¹ 19-5506, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-

ºâà â³ä 28.03.2007 ¹ 2092, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
16.05.2007 ¹ 05-08/2231, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
13.02.2007 ¹ 959, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà» ÂÀÒ «Êè¿âïðîåêò».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

5. 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 передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Підприємство «КИЇВ»

земельних ділянок для реконструкції
території, комплексу будівель та споруд

колишньої взуттєвої фабрики для будівництва,
експлуатації та обслуговування

багатофункціонального громадсько�
житлового комплексу з об’єктами готельного

та офісного призначення, житловими
будинками із знесенням відповідних об’єктів

та з комплексним благоустроєм території 
на вул. Січневого повстання, 34 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 127/1961 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ï³ä-
ïðèºìñòâî «ÊÈ¯Â» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òå-
ðèòîð³¿, êîìïëåêñó áóä³âåëü òà ñïîðóä êî-
ëèøíüî¿ âçóòòºâî¿ ôàáðèêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãà-
òîôóíêö³îíàëüíîãî ãðîìàäñüêî-æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãîòåëüíîãî òà îô³ñ-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ, æèòëîâèìè áóäèíêàìè
³ç çíåñåííÿì â³äïîâ³äíèõ îá’ºêò³â òà ç êîì-
ïëåêñíèì áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ íà âóë.
Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 34 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ï³äïðèºìñòâî «ÊÈ¯Â»,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 6,49 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òåðèòîð³¿,
êîìïëåêñó áóä³âåëü òà ñïîðóä êîëèøíüî¿
âçóòòºâî¿ ôàáðèêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíê-
ö³îíàëüíîãî ãðîìàäñüêî-æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãîòåëüíîãî òà îô³ñíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ, æèòëîâèìè áóäèíêàìè
³ç çíåñåííÿì â³äïîâ³äíèõ îá’ºêò³â òà ç
êîìïëåêñíèì áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ íà
âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 34 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.11.93 NÊÏ-225,
àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 07.02.94, äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 03.03.2006), ó òî-
ìó ÷èñë³:

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 6,40 ãà — ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â, ç íèõ:

— ïëîùåþ 3,55 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
01.02.47 ¹ 228 «Ïðî ïîíîâëåííÿ é çà-
êð³ïëåííÿ òåðèòîð³¿ çà 1-þ Äåðæàâíîþ
Âçóòòºâîþ ôàáðèêîþ «Óêðøê³ðâçóòòåò-
ðåñòó»;

— ïëîùåþ 1,40 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 26.06.62 ¹ 1016
«Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïåðø³é
âçóòòºâ³é ôàáðèö³ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ï³ä ïîøèðåííÿ ôàáðèêè»;

— ïëîùåþ 0,43 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
11.09.72 ¹ 1437 «Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè âçóòòºâ³é ôàáðèö³ ¹ 1 Ì³í³ñ-
òåðñòâà ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ÓÐÑÐ ï³ä áó-
ä³âíèöòâî ó÷áîâîãî êîìá³íàòó ôàáðèêè ç
ñïåöñïîðóäîþ ÃÎ òà äîçâ³ë øëÿõîâî-åêñ-
ïëóàòàö³éí³é ä³ëüíèö³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéî-
íó íà âëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâî¿ ñòîÿíêè
ñïåöìàøèí»;

— ïëîùåþ 0,77 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ;

— ïëîùåþ 0,25 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè îôîðìëåíî â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.04.2004 ¹ 231/1441
«Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè» òà ïîñâ³ä÷åíî äîãî-
âîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
01.04.2005 ¹ 82-6-00284;

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà (â
ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) — ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â, ç íèõ:

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
11.09.72 ¹ 1437 «Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè âçóòòºâ³é ôàáðèö³ ¹ 1 Ì³í³ñ-
òåðñòâà ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ÓÐÑÐ ï³ä áó-
ä³âíèöòâî ó÷áîâîãî êîìá³íàòó ôàáðèêè ç
ñïåöñïîðóäîþ ÃÎ òà äîçâ³ë øëÿõîâî-åêñ-
ïëóàòàö³éí³é ä³ëüíèö³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéî-
íó íà âëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâî¿ ñòîÿíêè
ñïåöìàøèí»;

— ïëîùåþ 0,06 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Ï³äïðèºìñòâî «ÊÈ¯Â»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.07.2007 ¹ 19-7197, Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.07.2007
¹ 5831, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 20.07.2007 ¹ 05-08/5110, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 16.07.2007 ¹ 5239, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» ÂÀÒ «Êè¿âïðîåêò»
â³ä 24.07.2007 ¹ 2247, Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
24.07.2007 ¹ 3279/1/32 òà Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 24.07.2007 ¹ 22-1852/35.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà».

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

3.8. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

3.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20% æèòëîâî¿ ïëîù³ áó-
äèíê³â (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê».

3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êè-
ºâà íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò
ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâîãî
êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà
àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷-
íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 «Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê».

3.11. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó.

3.12. Çàáåçïå÷èòè íåóõèëüíå äîòðèìàí-
íÿ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðî-
íó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» òà ³íøèõ íîðìà-
òèâíèõ àêò³â ïàì’ÿòêîîõîðîííîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

3.13. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó âèêîðèñòîâóâàòè
áåç ïðàâà çíåñåííÿ, çì³íè, çàì³íè, ïåðå-
ì³ùåííÿ (ïåðåíåñåííÿ) ïàì’ÿòîê, ¿õ ÷àñ-
òèí òà ïîâ’ÿçàíîãî ç íèìè ðóõîìîãî òà íå-
ðóõîìîãî ìàéíà.

3.14. Â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó óêëàñòè îõîðîíí³ äîãîâîðè ùîäî
ïàì’ÿòîê òà îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè, ðîçòàøîâàíèõ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.15. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íà ÿê³é ðîçòàøî-
âàíà ÷àñòèíà çåìëÿíèõ óêð³ïëåíü êîëèø-
íüî¿ Êè¿âñüêî¿ ôîðòåö³ — îáîðîííèé âàë,
âèêîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà çàáóäîâè íà
ïðàâàõ îðåíäè äî ïåðåäà÷³ â ïîñò³éíå êî-
ðèñòóâàííÿ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ñòîðèêî-àðõ³òåê-
òóðíî¿ ïàì’ÿòêè-ìóçåþ «Êè¿âñüêà ôîðòå-
öÿ» íà ï³äñòàâ³ ðîçðîáëåíî¿ òà ïîãîäæåíî¿
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çåìëåâïîðÿäíî¿
äîêóìåíòàö³¿.

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 01.04.2005
¹ 82-6-00284 (ëèñò-çãîäà ãðîìàäÿíèíà
Æèòíèêà Îëåêñ³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à â³ä
07.11.2006).

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
29.04.2004 ¹ 231/1441 «Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè».

6. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 01.02.47 ¹ 228 «Ïðî ïîíîâëåííÿ é çà-
êð³ïëåííÿ òåðèòîð³¿ çà 1-þ Äåðæàâíîþ
Âçóòòºâîþ ôàáðèêîþ «Óêðøê³ðâçóòòåòðåñ-
òó», â³ä 26.06.62 ¹ 1016 «Ïðî â³äâîä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïåðø³é âçóòòºâ³é ôàáðè-
ö³ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ï³ä ïîøèðåííÿ
ôàáðèêè», â³ä 11.09.72 ¹ 1437 «Ïðî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âçóòòºâ³é ôàá-
ðèö³ ¹ 1 Ì³í³ñòåðñòâà ëåãêî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ ÓÐÑÐ ï³ä áóä³âíèöòâî ó÷áîâîãî êîì-
á³íàòó ôàáðèêè ç ñïåöñïîðóäîþ ÃÎ òà äî-
çâ³ë øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éí³é ä³ëüíèö³ Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó íà âëàøòóâàííÿ òèì÷à-
ñîâî¿ ñòîÿíêè ñïåöìàøèí».

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ êîðèñ-
òóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. 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 оформлення прокуратурі міста Києва
права користування земельною ділянкою 

для експлуатації та обслуговування
службового будинку на вул. Предславинській,

45/9 у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 136/1970 від 26 липня 2007 року

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.01.92 «Про земельну реформу», статті 92 Зе�
мельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè ïðîêóðàòóð³ ì³ñòà Êèºâà,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ, ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,15 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñëóæáîâî-
ãî áóäèíêó íà âóë. Ïðåäñëàâèíñüê³é, 45/9
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó 1 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 20.12.90 ¹ 1091 «Ïðî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì,
óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì äëÿ áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â».

2. Ïðîêóðàòóð³ ì³ñòà Êèºâà:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3. 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.

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
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Òóãà çà êàðíàâàëîì
Âà÷àãàí Íîðàçÿí 
ó ãàëåðå¿ “Òðèïòèõ”
Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

У алереї "Триптих" від-
рилася вистав а хар ів'-
янина Вача ана Норазяна,
що продовж є торішній
ци л х дожни а "Гра з фі-
рою". У новій живопис-

ній серії автор розі рав не
тіль и впізнавані арна-
вальні сюжети, а й тради-
ції вели их попередни-
ів — від х дожни ів епо-
хи Відродження до ласи-
ів іно ХХ століття.

Õòî òàêèé Âà÷àãàí Íîðàçÿí,
êèÿíè ä³çíàëèñÿ ëèøå äâà ðîêè
òîìó. Õî÷à õóäîæíèêîâ³ äàâíî ïå-
ðåâàëèëî çà ñîðîê ³ êàðòèíè éî-
ãî âñòèãëè ïîáóâàòè â ð³çíèõ ì³ñ-
òàõ — â³ä Ìîñêâè äî Ëîñ-Àíäæå-
ëåñà, óêðà¿íñüêó ñòîëèöþ àæ äî
òðàâíÿ 2005-ãî â³í îáõîäèâ ñòî-
ðîíîþ. Çàòå òåïåð ñòàðàííî íàäî-
ëóæóº çãàÿíå: óñë³ä çà öèêëîì
“Áåçãëóçäà ïîäîðîæ” (ñàìå â³í çó-
ìîâèâ ôóðîð ó êèÿí ïîçàòîð³ê)
ñïåðøó â “Àðò-áëþç³”, à íèí³ â
“Òðèïòèõó” âèñòàâèâ àæ 20 ðîá³ò
ç íîâî¿ ñåð³¿ “Ãðà ç ô³ãóðîþ”.

Ùîïðàâäà, õî÷à Âà÷àãàíà Íî-
ðàçÿíà âçíàëè âñ³, ãîâîðèòè ïðî
íüîãî ïî÷àëè ùå ñóïåðå÷ëèâ³ø³
ðå÷³, í³æ ðàí³øå. Òî â³í ðîìàí-
òèê, òî äèòèíà ï³çíüîãî Ðåíåñàí-

ñó, ùî çàï³çíèëàñÿ ÿê ì³í³ìóì
ñòîë³òòÿ íà ÷îòèðè, à òî é âçàãà-
ë³ ÿêèé-íåáóäü íåîñþððåàë³ñò ç
ïîêîë³ííÿ õóäîæíèê³â, ùî ìàþòü
ç’ÿâèòèñÿ íà ñâ³ò íå ðàí³øå, í³æ
ðîê³â ÷åðåç äâàäöÿòü. Ïîêè ðî-
çóìí³ ëþäè ñïåðå÷àþòüñÿ, òàê
óæå íå ìàëþþòü ÷è ùå íå ìàëþ-
þòü, Âà÷àãàí Íîðàçÿí ìàëþº
ïðîñòî — øóêàº ³äåàëüíèé ñïî-
ñ³á ðîçñòàâèòè ïåðñîíàæ³â íà ïî-
ëîòí³ ³ äîâåñòè ñàìîìó ñîá³, ùî
öåé ïåéçàæ îïòèìàëüíî ïàñóº äî
öüîãî ñþæåòó. Îäíå ñëîâî, ãðàº
ç ô³ãóðîþ.

Íàçâó âèñòàâêè ìîæíà ðîçóì³-
òè áóêâàëüíî: ïåðñîíàæ³ á³ëüøî-
ñò³ êàðòèí íîâîãî öèêëó ãðàþòü
õòî íà á³ëüÿðä³, õòî â ï³æìóðêè,
õòî â áóä³âíèöòâî ³ãðàøêîâî¿ Âà-
âèëîíñüêî¿ âåæ³. Äåõòî, çäàºòüñÿ,
ïðèì³ðÿºòüñÿ äî òîãî, ùîá ç³ãðà-
òè â êîðèäó. Äî â³äâåðòî êàðíà-
âàëüíèõ ñþæåò³â âàðòî äîäàòè ùå
êîñòþìè, çàïîçè÷åí³ ó Ôðàíöè-
ñêî Ãîé¿ àáî ²ºðîí³ìà Áîñõà —
ð³çíîáàðâíå ëàõì³òòÿ, áëàçåíüñüê³
êîâïàêè, äàìñüê³ êðèíîë³íè, ÿê³
òåæ ïðèìóäðÿþòüñÿ ìàòè âèãëÿä
ëàõì³òòÿ. Íà î÷àõ ó êëþ÷îâèõ
ïåðñîíàæ³â — ïîâ’ÿçêè (ó íîâ³
ðîáîòè âîíè ïåðåêî÷óâàëè ç “Áåç-
ãëóçäî¿ ïîäîðîæ³”: òàì ìàéæå â
êîæí³é êàðòèí³ êîãîñü ³ç çàâ’ÿçà-
íèìè î÷èìà ñòðîêàòèé íàòîâï í³ñ
íà ðóêàõ — íå òî â ïîðèâ³ çàõîï-
ëåííÿ, íå òî íà âîãíèùå). Òàê
ñïðàâä³ âì³ëè ãðàòè, êîëè ãóìàí-
íå Â³äðîäæåííÿ âæå çàê³í÷èëîñÿ,

à ðîçóìíà Ïðîñâ³òà ùå íå ïî÷à-
ëàñÿ — ç íàäðèâîì, çàòå áåç çà-
ëèøêó, íåíà÷å âñÿ åíåðã³ÿ, ÿêó
çð³ë³ø³ ïîêîë³ííÿ â³ääàâàëè ìî-
ëèòâ³, òåïåð ïåðåéøëà äî áàëà-
ãàííèõ êðèâëÿíü ³ òàíö³â.

Êàðíàâàë, ÿêèì ìè çíàºìî éî-
ãî çàâäÿêè òèì ñàìèì Ãîé¿ àáî
Áîñõó — ð³÷ ñåðéîçíà. Àëå ó Âà-
÷àãàíà Íîðàçÿíà âñå öå ìàº íå
òàêèé òðàã³÷íèé âèãëÿä. Ëèáîíü,
òîìó, ùî àâòîð ³ ñàì ãðàº — ðî-
ç³ãðóº íà ïîëîòí³ ò³íüîâ³ â³äáëèñ-

êè Ðåìáðàíäòà, êîë³ðíó íàòõíåí-
í³ñòü Âåðìººðà ³ íàâ³òü ëàíäøàô-
òè, ÿê³ ï³ñëÿ “Íî÷åé Êàá³ð³¿” Ôå-
äåð³êî Ôåëë³í³ íàñò³éëèâî àñîö³-
þþòüñÿ ç îáëè÷÷ÿì Äæóëüºòòè
Ìàç³íè. Âçàãàë³ ëàíäøàôò äëÿ
ô³ðìîâîãî ñòèëþ Âà÷àãàíà Íîðà-
çÿíà òàê ñàìî îáîâ’ÿçêîâà ñêëà-
äîâà, ÿê êàðíàâàë: éîãî ãîðáàí³,
âèðîäêè é êðàñóí³ ³ç çàâ’ÿçàíèìè
î÷èìà çàáàâëÿþòüñÿ ï³ä ñë³ïó÷î
áëàêèòíèì íåáîì íà íåîñÿæí³é
çåìë³, äå, êð³ì ãàí÷³ð’ÿíî¿ Âàâè-

ëîíñüêî¿ âåæ³, ùå íå áóëî, çäàº-
òüñÿ, æîäíî¿ ñïîðóäè.

Åôåêò óæå áà÷åíîãî ïåðåìè-
êàº ãëÿäàöüêó íàïðóãó â ³íøèé
ðåã³ñòð. Çàì³ñòü íåâèçíà÷åíî¿
òðèâîãè, ñïðè÷èíåíî¿ òèì, ùî
çîáðàæåíå, çàëèøàºòüñÿ ö³êà-
â³ñòü, ñïðîâîêîâàíà íåéìîâ³ð-
íèì êîêòåéëåì ³ç Áîñõà, Âåðìº-
ºðà ³ Ãîé¿. ² òóãà ïî ñïðàâæíüî-
ìó êàðíàâàëó, ÿêèé íàì, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, âæå òî÷íî íå çàãðî-
æóº

Ïîðîäèòè äðàêîíà
“Áåîâóëüô” âèÿâèâñÿ çîâñ³ì íå òèì ô³ëüìîì, íà ÿêèé ÷åêàëè
Ïàâëî ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàò³êà”

Мин лими вихідними на
раїнсь і е рани вийшов
омп'ютерний е шн за
мотивами давньоан лій-
сь о о епос "Беов льф"
(про сюжет артини "Хре-
щати " детально писав 21
листопада). Я і страхи
здатні породити омп'ю-
терний с пермен і ом-
п'ютерне ч довись о,
перші лядачі артини
вже здо адалися.

Â³ä íîâîãî “Áåîâóëüôà” ìîæíà
áóëî ÷åêàòè ÷îãî çàâãîäíî. Ð³÷ íå
â òåõíîëîã³ÿõ. 3D-àí³ìàö³ÿ (ô³ëüì
âèõîäèòü îäíî÷àñíî â äâîõ âåðñ³-
ÿõ, çâè÷àéí³é ³ òðèâèì³ðí³é) ³ ìîä-
íèé ìåòîä motion capture, ùî äàº
çìîãó çðîáèòè ìàëüîâàíå ÷óäîâè-
ñüêî ç æèâîãî àêòîðà, çáåð³ãøè éî-
ãî ì³ì³êó é æåñòè,— âæå íå îã-
ëóøëèâ³ íîó-õàó: ðåæèñåð Ðîáåðò
Çåìåê³ñ ñòâîðèâ ó òàê³é ñàì³é òåõ-
í³ö³ ñâ³é ïîïåðåäí³é ô³ëüì “Ïî-
ëÿðíèé åêñïðåñ”. À îñü ³ìåíà ñöå-
íàðèñò³â çìóøóâàëè âäèõíóòè
ãëèáøå: ÿêùî çà ñïðàâó âçÿëèñÿ
áðèòàíñüêèé ôàíòàñò Í³ë Ãåéìàí
³ ñï³âàâòîð “Êðèì³íàëüíîãî ÷òèâà”
Ðîäæåð Åéâåð³, â³ä ñåðåäíüîâ³÷íî¿
ñàãè, øâèäøå çà âñå, ïîâèíí³ áó-
ëè çàëèøèòèñÿ ðîãè é êîïèòà.

Çáåðåãëèñÿ, òèì ÷àñîì, ðå÷³
êóäè âàæëèâ³ø³. Õî÷à ñïî÷àòêó

âñå ³ ñïðàâä³ íàãàäóº ÿêîãîñü
“Øðåêà”.

×óäîâèñüêî ¥ðåíäåëü, ùî âäè-
ðàºòüñÿ íà ãóëÿíêó â çàìîê êîðî-
ëÿ Õðîò´àðà, íå òàê êðîâîæåðëè-
âå, ÿê íåùàñíå: â ìîíñòðà ÷óòëè-
â³ âóõà, à ï’ÿí³ ñóñ³äè ïî äîëèí³
ðîçãàëàñóâàëèñÿ äî òîãî, ùî çàëè-
øèëîñÿ ¿ì ò³ëüêè íîãè ïîâ³äðè-
âàòè. Á³äîëàøíèé ¥ðåíäåëþ, òå-
áå çðîçóì³º ìåøêàíåöü áóäü-ÿêî¿
áàãàòîïîâåðõ³âêè. ² íå çàñóäèòü.

Çàòå Áåîâóëüô (Ðåé Â³íñòîóí),
ùî ïðèïëèâ ðÿòóâàòè êðà¿íó â³ä

íàïàñò³,— íåéìîâ³ðíèé õâàëüêî ³
ñàìîçàêîõàíèé äóðåíü. Ïðîòå ç
ìîíñòðîì ðîçáèðàºòüñÿ øâèäêî é
æîðñòîêî, ãîëèìè ðóêàìè. Â Áåî-
âóëüôà º ì³ôîëîã³÷íî âèïðàâäàíà
çâè÷êà ïåðåä áîºì ïîâí³ñòþ ðîç-
äÿãàòèñÿ (çâ³ðèíå, çíàºòå, ïîõî-
äæåííÿ). Àëå ó ñòð³÷ö³ â³í òàêèé
íàðöèñ, ùî âëàøòîâóº ñòðèïòèç
íåíà÷å íàâìèñíå äëÿ äåìîíñòðó-
âàííÿ ñóïðîòèâíèêîâ³ ñâîº¿ ÷îëî-
â³÷î¿ ïåðåâàãè: â³ä ãëÿäà÷³â ãåðî-
¿÷íèé ïàõ äåë³êàòíî ïðèêðèâàþòü
ñîðàòíèêè, àëå âîíè æ ³ çàóâàæó-

þòü, ùî ó ¥ðåíäåëÿ-áî ì³æ íîãà-
ìè ïîðîæíüî. ¥ðåíäåëÿ øêîäà.

Äàë³ — á³ëüøå. ßêùî â êîðîë³
Õðîò´àð³ ëåãêî âï³çíàºòüñÿ âåëè-
÷àâà ïîñòàòü Åíòîí³ Õîïê³íñà, à
â éîãî öàðåäâîðöåâ³ — ô³ðìîâå
ëóêàâñòâî Äæîíà Ìàëêîâè÷à, òî
íåâò³øíà ìàòè ïîáîðåíîãî ¥ðåí-
äåëÿ äîâãî ³íòðèãóº ïóáë³êó ñà-
ìèì õâîñòîì. Áðàâèé Áåîâóëüô
³äå ¿¿ âáèâàòè ³ ç’ÿñîâóº, ùî äî
õâîñòà äîäàºòüñÿ íàòóðàëüíà Àí-
äæåë³íà Äæîë³: âñòîÿòè íåìîæ-
ëèâî.

Âàì íå çäàºòüñÿ, ùî öåé êîì-
ï’þòåðíèé ìóëüòèê çîâñ³ì íå äëÿ
ìîëîäøîãî ³ íàâ³òü íå äëÿ ñåðåä-
íüîãî øê³ëüíîãî â³êó?

Êîëè Áåîâóëüô ïîâåðòàºòüñÿ, éî-
ãî íåìîâ ï³äì³íèëè: âñå, æàðòè
ñê³í÷èëèñÿ, ïî÷àâñÿ ñïðàâæí³é
åïîñ, â³÷íà ³ñòîð³ÿ ñïîêóñè, ãð³õà é
ðîçïëàòè.

Çâ³ñíî, â í³é º âñå ïîòð³áíå äëÿ
ñó÷àñíîãî êîìï’þòåðíîãî ôåíòåç³:
íåéìîâ³ðí³ âèðîäêè, ðîçìàøèñò³
áàòàëüí³ ñöåíè, á³ëÿâà êîðîëåâà ³
çîëîòèé äðàêîí. Çåìåê³ñ çíàº, ÿê
äîãîäèòè ïóáë³ö³ òà ç³áðàòè êàñó,
â³í ïðîôåñ³îíàë âèñîêî¿ ïðîáè ³
ïðàöþº íàïåâíî.

Àëå º â éîãî “Áåîâóëüô³” ³ òå,
â³ä ÷îãî çâè÷àéí³ ôåíòåç³ ò³êàþòü,
ÿê âàìï³ð â³ä ÷àñíèêó: ïðèõîâàíà
ì³æ ñóïåðåôåêòíèìè ðîçêàäðîâó-
âàííÿìè ðîçïîâ³äü ïðî ÷îëîâ³÷³
ñòðàõè ³ æ³íî÷å òåðï³ííÿ, ïðèò÷à
íå ñò³ëüêè ïðî òå, ÿê óáèòè äðà-
êîíà, ñê³ëüêè ïðî òå, ÿê éîãî ïî-
ðîäèòè. Ïðî ä³òåé, êîòð³ ñïîêóòó-
þòü ãð³õè áàòüê³â. Ïðî æ³íîê, ùî
âì³þòü ÷åêàòè, ³ ÷îëîâ³ê³â, ùî íå
âì³þòü îáèðàòè. Öå ö³ëêîì äîðîñ-
ëå, ñóìíå ³ ìóäðå ê³íî: âîíî íå
æàðòóº íèæ÷å ïîÿñà, ÿê ìîæå âè-
äàòèñÿ ñïî÷àòêó, âîíî òóäè ç ðîç-
ìàõó á’º.

×óäîâèñüêà òàê³ æàëþã³äí³, à
äðàêîíè ïðåêðàñí³ íå òîìó, ùî íà
êîìï’þòåð³ ìîæíà íàìàëþâàòè íè-
í³ ãåòü óñå. À òîìó, ùî öå äðàêî-
íè íàøî¿ õ³ò³ é ÷óäîâèñüêà íàøî¿
ïðèñòðàñò³. Í³-í³, âîíè — íå ñîí
ðîçóìó. Ëèøå ïîðîäæåííÿ íàøî¿
íàãîòè
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Представивши вистав “Гра з фі рою”, Вача ан Норазян дав можливість иївсь им лядачам по ратися з нею самим

Мати ч довись а Ґренделя, що за ин в, с ладається із хвоста і Анжеліни Джолі
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ІІІІ НННН ФФФФ ОООО РРРР ММММ АААА ЦЦЦЦ ІІІІ ЯЯЯЯ
ГГооллооввннооггоо  ууппррааввлліінннняя  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  мм..  ККииєєвваа  

ппрроо  ппііддссууммккии  ппррооввееддеенннняя  ккооннккууррссуу  №№2299''ОО  зз  ввііддббоорруу  ссуубб’’єєккттіівв  ооццііннооччннооїї  ддііяяллььннооссттіі,,  
яяккіі  ббууддууттьь  ззааллууччеенніі  ддоо  ппррооввееддеенннняя  ннееззааллеежжннооїї  ооццііннккии  ообб’’єєккттіівв,,  щщоо  ннааллеежжааттьь

ттееррииттооррііааллььнніійй    ггррооммааддіі    мм..  ККииєєвваа  
Мета оцін и – визначення рин ової вартості для подальшо о розрах н орендної плати.

1 Нежиле приміщення площею 55,2 в.м – Броварсь е
лісництво, вартал №71 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

2 Нежилий б дино площею 73,2 в.м – Війсь овий про-
їзд, 8, "Д" – СПД Платонов Б.О.

3 Нежилий б дино площею 165,9 в.м – Війсь овий про-
їзд, 8, "П" – СПД Платонов Б.О.

4 Асфальто-бетонна ділян а площею 100,0 в.м – Війсь о-
вий проїзд, 8, "Р" – СПД Платонов Б.О.

5 Нежилий б дино площею 191,8 в.м – Герцена звіз,
6, .1 – ТОВ "Г двіл-У раїна"

6 Частина підземно о пішоходно о переход біля заліз-
нично о во зал "Південний" площею 67,0 в.м – Заліз-
ничний во зал "Південний", б/н – ТОВ "Приват- онсал-
тин "

7 Нежиле приміщення площею 237,4 в.м – Пар ова до-
ро а, 3/5, 7 – ЗАТ "Тор овий Дім "Ріелтер-У раїна"

8 Частина переход підземної станції (вестибюль№1) пло-
щею 10,39 в.м – Станція метро "А адеммістеч о", б/н
– СПД-ФО Стецю І.В.

9 Частина переход підземної станції (вестибюль№1) пло-
щею 5,78 в.м – Станція метро "А адеммістеч о", б/н –
СПД-ФО Стецю І.В.

10 Частина переход підземної станції (вестибюль№1) пло-
щею 6,87 в.м – Станція метро "А адеммістеч о", б/н –
СПД-ФО Стецю І.В.

11 Частина переход підземної станції (вестибюль№1) пло-
щею 5,8 в.м – Станція метро "А адеммістеч о", б/н –
СПД-ФО Стецю І.В.

12 Частина переход підземної станції (вестибюль№2) пло-
щею 9,46 в.м – Станція метро "А адеммістеч о", б/н –
СПД-ФО Стецю І.В.

13 Частина переход підземної станції (вестибюль№2) пло-
щею 11,44 в.м – Станція метро "А адеммістеч о", б/н
– СПД-ФО Стецю І.В.

14 Частина переход підземної станції (вестибюль№2) пло-
щею 11,7 в.м – Станція метро "А адеммістеч о", б/н –
СПД-ФО Стецю І.В.

15 Частина переход підземної станції (вестибюль№2) пло-
щею 9,15 в.м – Станція метро "А адеммістеч о", б/н –
СПД-ФО Стецю І.В.

16 Частина вестибюлю станції метро площею 8,7 в.м –
Станція метро "Берестейсь а", б/н – ТОВ "Фірма "Елі-
он" ЛТД

17 Частина підземної станції (дві ролетні онстр ції) пло-
щею 2,0 в.м – Станція метро "Берестейсь а", б/н –
ТОВ "Київсь а онсалтин ова р па"

18 Частина переход підземної станції площею 21,0 в.м –
Станція метро "Берестейсь а", б/н – ТОВ "Фірма "Елі-
он" ЛТД

19 Частина переход вестибюлю№1 станції метро площею
11,5 в.м – Станція метро "Вид бичі", б/н – ТОВ "Євро-
пейсь ий центр онсалтин та оцін и"

20 Частина переход підземної станції (вестибюль№1) пло-
щею 7,2 в.м –Станція метро "Вид бичі", б/н – ТОВ "Єв-
ропейсь ий центр онсалтин та оцін и"

21 Частина переход підземної станції (вестибюль№1) пло-
щею 8,9 в.м –Станція метро "Вид бичі", б/н – ТОВ "Єв-
ропейсь ий центр онсалтин та оцін и"

22 Частина переход підземної станції (вестибюль№1) пло-
щею 14,4 в.м – Станція метро "Вид бичі", б/н – ТОВ
"Європейсь ий центр онсалтин та оцін и"

23 Частина переход підземної станції (вестибюль№1) пло-
щею 7,0 в.м –Станція метро "Вид бичі", б/н – ТОВ "Єв-
ропейсь ий центр онсалтин та оцін и"

24 Сл жбове приміщення на станції метро площею 6,91
в.м – Станція метро "Во зальна", б/н – ТОВ "Європей-
сь ий центр онсалтин та оцін и"

25 Ніши підземно о переход підземної станції площею
270,0 в.м – Станція метро "Житомирсь а", б/н – СПД-
ФО Тр хан Є.В.

26 Частина переход підземної станції площею 27,62 в.м
– Станція метро "Контра това ", б/н 1 – ТОВ "Європей-
сь ий центр онсалтин та оцін и"

27 Частина переход підземної станції площею 18,0 в.м –
Станція метро "Либідсь а", б/н 2 – ТОВ "Гарант-Е спер-
тиза"

28 Частина переход підземної станції площею 17,9 в.м –
Станція метро "Либідсь а", б/н 2 – ТОВ "Гарант-Е спер-
тиза"

29 Частина вестибюлю підземної станції площею 13,8 в.м
– Станція метро "Л 'янівсь а", б/н – ТОВ "Європей-
сь ий центр онсалтин та оцін и"

30 Частина вестибюлю станції метро площею 6,1 в.м –
Станція метро "Мінсь а", б/н – ТОВ "Київсь а онсал-
тин ова р па"

31 Частина переход підземної станції (вестибюль№1) пло-
щею 12,0 в.м –Станція метро "Мінсь а", б/н – ТОВ "Ки-
ївсь а онсалтин ова р па"

32 Частина переход підземної станції площею 17,0 в.м –
Станція метро "Мінсь а", б/н – ТОВ "Київсь а онсал-
тин ова р па"

33 Частина вестибюлю підземної станції площею 31,4 в.м
– Станція метро "Майдан Незалежності", б/н – ТОВ "Га-
рант-Е спертиза"

34 Частина підземно о переход підземної станції площею
12,6 в.м – Станція метро "Нив и", б/н – ФОП Д мі Н.І.

35 Частина переход підземної станції площею 9,0 в.м –
Станція метро "Осо ор и", б/н – ТОВ "Європейсь ий
центр онсалтин та оцін и"

36 Частина вестибюлю станції метро площею 8,4 в.м –
Станція метро "Палац Спорт ", б/н – ТОВ "Гарант-Е -
спертиза"

37 Частина вестибюлю станції метро площею 8,2 в.м –
Станція метро "Палац У раїна", б/н 1 – ТОВ "Гарант-Е -
спертиза"

38 Частина вестибюлю станції метро площею 6,0 в.м –
Станція метро "Позня и", б/н – ТОВ "Європейсь ий
центр онсалтин та оцін и"

39 Частина переход підземної станції площею 6,15 в.м –
Станція метро "Театральна", б/н – ТОВ "Гарант-Е спер-
тиза"

40 Частина переход підземної станції площею 6,14 в.м –
Станція метро "Театральна", б/н – ТОВ "Гарант-Е спер-
тиза"

41 Частина переход підземної станції площею 6,12 в.м –
Станція метро "Театральна", б/н – ТОВ "Гарант-Е спер-
тиза"

42 Частина підземно о переход підземної станції площею
25,6 в.м – Станція метро "Театральна", б/н – ТОВ "Га-
рант-Е спертиза"

43 Частина підземно о пішохідно о переход в районі стан-
ції метрополітен "Університет" підземний перехід (ст.
метро "Університет") площею 41,21 в.м – Станція мет-
ро "Університет", б/н – ТОВ "Європейсь ий центр он-
салтин та оцін и"

44 Частина вестибюлю станції метро площею 6,3 в.м –
Станція метро "Хар івсь а", б/н 1 – ТОВ "Європейсь ий
центр онсалтин та оцін и"

45 Нежитлове приміщення павільйон площею 160,0 в.м
– Тр ханів острів, пляж "Центральний", б/н – ТОВ "Ін-
тер олір"

46 Нежиле приміщення площею 35,0 в.м – Хар івсь е
шосе, 144 В, літ.А – СПД-ФО Поспєлов О.М.

47 Нежиле приміщення площею 642,5 в.м – Хар івсь е
шосе, 164 – СПД-ФО Поспєлов О.М.

48 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 154,0
в.м – б льв. Висоць о о Володимира, 11 А (ТП) –
ФОП Марчен о М.В.

49 Нежиле приміщення площею 44,7 в.м – б льв. Коль-
цова, 13, літ.А – ПП "Бізнес- онсалтин "

50 Нежиле приміщення площею 39,6 в.м – б льв. Коль-
цова, 13, літ.А – ПП "Бізнес- онсалтин "

51 Нежилий б дино площею 696,7 в.м – б льв. Лепсе
Івана, 34 а, літ.А – СПД-ФО Ліс нов О.І.

52 Нежиле приміщення площею 91,4 в.м – б льв. Лепсе
Івана, 75, літ.А – СПД-ФО Ліс нов О.І.

53 Нежиле приміщення площею 256,2 в.м – б льв. Лесі
У раїн и, 21 – ТОВ "Г двіл-У раїна"

54 Нежиле приміщення площею 20,5 в.м – б льв. Шев-
чен а Тараса, 3 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

55 Нежиле приміщення площею 360,8 в.м – в л. Ілліча,
4/6 – МПП "П.А.Н."

56 Нежиле приміщення площею 587,2 в.м – в л. Ірпін-
сь а, 78, літ.А – ТОВ "Адаптація"

57 Нежиле приміщення площею 36,3 в.м – в л. Аеропорт
"Київ" (Ж ляни), орп.43 – ПП "Гарант Е сперт"

58 Нежиле приміщення площею 96,36 в.м – в л. А аде-
мі а Доброхотова, 30-1 – ПП "Гарант Е сперт"

59 Нежиле приміщення площею 96,71 в.м – в л. А аде-
мі а Доброхотова, 5 А – ПП "Гарант Е сперт"

60 Нежиле приміщення площею 15,12 в.м – в л. А аде-
мі а К рчатова, 18 А – МПП "П.А.Н."

61 Нежиле приміщення площею 171,2 в.м – в л. Алма-
Атинсь а, 103/1 – МПП "П.А.Н."

62 Нежиле приміщення площею 1,0 в.м – в л. Артема,
10, літ.А – СПД-ФО Лісня В.Г.

63 Нежилий б дино площею 1318,4 в.м – в л. Артема,
45, літ.А – СПД-ФО Лісня В.Г.

64 Нежиле приміщення площею 47,06 в.м – в л. Артема,
55, літ.В – ТОВ "У раїнсь і інноваційні онс льтанти"

65 Нежиле приміщення площею 1000,0 в.м – в л. Арте-
ма, 89, літ.А,А' – СПД-ФО Лісня В.Г.

66 Частина підземно о пішохідно о переход на розі в л.
Артема та в л. Глибочиць а перехід (рі в л.Глибо-
чиць а) за альною площею 51,27 в.м – в л. Артема,
б/н – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

67 Нежиле приміщення площею 587,0 в.м – в л. Архіте -
тора Вербиць о о, 18, літ.А – ПП "Проме сперт"

68 Нежиле приміщення площею 45,7 в.м – в л. Архіте -
тора Вербиць о о, 3 Б – ПП "Проме сперт"

69 Нежиле приміщення площею 17,0 в.м – в л. Архіте -
тора Вербиць о о, 3 Б – ПП "Проме сперт"

70 Нежиле приміщення площею 20,9 в.м – в л. Архіте -
тора Вербиць о о, 5 – ПП "Проме сперт"

71 Нежиле приміщення площею 112,0 в.м – в л. Архіте -
тора Вербиць о о, 5 – ПП "Проме сперт"

72 Нежиле приміщення площею 46,7 в.м – в л. Білиць-
а, 13 А, .10 – ФОП Маз р В.О.

73 Нежиле приміщення площею 50,0 в.м – в л. Білиць-
а, 13 А, .5 – ФОП Маз р В.О.

74 Нежиле приміщення площею 61,2 в.м – в л. Білиць-
а, 13 А, .7 – ФОП Маз р В.О.

75 Нежиле приміщення площею 158,16 в.м – в л. Білиць-
а, 13 А, .7 – ФОП Маз р В.О.

76 Нежиле приміщення площею 36,1 в.м – в л. Білор сь-
а, 11, літ.Д, .1 – ТОВ "У раїнсь і інноваційні онс ль-
танти"

77 Нежиле приміщення площею 536,8 в.м – в л. Басей-
на/Кр тий звіз, 1/2, літ.А – ТОВ "Оріяна"

78 Нежиле приміщення площею 467,6 в.м – в л. Басей-
на/Кр тий звіз, 1/2, літ.А – ТОВ "Оріяна"

79 Нежиле приміщення площею 309,02 в.м – в л. Бо а-
тирсь а, 30, .1, літ.А – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

80 Нежиле приміщення площею 212,4 в.м – в л. Борис-
пільсь а, 15, .4 – ПП "Оланда"

81 Нежиле приміщення диспетчерсь о о п н т площею
25,9 в.м – в л. Бориспільсь а, 19 – ПП "Оланда"

82 Нежиле приміщення площею 291,0 в.м – в л. Борис-
пільсь а, 34 – ПП "Оланда"

83 Нежиле приміщення площею 25,0 в.м – в л. Братис-
лавсь а, 3, .2 – ПП "Оланда"

84 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м – в л. Братис-
лавсь а, 5 – ПП "Оланда"

85 Нежиле приміщення площею 32,3 в.м – в л. Василь-
івсь а, 22, .11, літ.Б,В – ФОП Процю Р.С.

86 Нежиле приміщення площею 215,03 в.м – в л. Вели-
а Житомирсь а, 15, літ.А – ТОВ "Г двіл-У раїна"

87 Нежиле приміщення площею 157,0 в.м – в л. Вели а
Житомирсь а, 15, літ.А – ТОВ "Г двіл-У раїна"

88 Нежиле приміщення площею 22,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

89 Нежиле приміщення площею 13,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

90 Нежиле приміщення площею 51,5 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

91 Нежиле приміщення площею 75,2 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

92 Нежиле приміщення площею 80,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

93 Нежиле приміщення площею 20,5 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

94 Нежиле приміщення площею 3,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

95 Нежиле приміщення площею 28,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

96 Нежиле приміщення площею 74,3 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

97 Нежиле приміщення площею 51,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

98 Нежиле приміщення площею 57,1 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

99 Нежиле приміщення площею 74,6 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

100 Нежиле приміщення площею 23,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

101 Нежиле приміщення площею 66,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

102 Нежиле приміщення площею 70,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

103 Нежиле приміщення площею 113,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

104 Нежиле приміщення площею 44,6 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

105 Нежиле приміщення площею 45,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 (СПД-ФО Костина О.В.) – ДП "Пі ард енд Ко
ЛТД"

106 Нежиле приміщення площею 45,0 в.м – в л. Верхній
Вал, 16 (ФОП Ровишин Р.І.) – ДП "Пі ард енд Ко ЛТД"

107 Нежиле приміщення площею 796,5 в.м – в л. Вибор-
зь а, 93, літ.А – ТОВ "Епрайзер"

108 Нежиле приміщення площею 596,8 в.м – в л. Виш о-
родсь а, 21, .1, літ.А – ФОП Чай а Н.О.

109 Нежиле приміщення площею 88,0 в.м – в л. Виш о-
родсь а, 21, .2, літ.А – ПП "Зорі У раїни"

110 Нежиле приміщення площею 747,0 в.м – в л. Вол о-
Донсь а, 21 А, літ.А – ПП "Саната"

111 Нежиле приміщення площею 639,4 в.м – в л. Воло-
димирсь а, 3, літ.А – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

112 Нежиле приміщення площею 56,5 в.м – в л. Володи-
мирсь а, 3, літ.А – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

113 Нежиле приміщення площею 583,0 в.м – в л. Воло-
димирсь а, 42, літ.А,А' – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

114 Нежиле приміщення площею 135,6 в.м – в л. Воло-
димирсь а, 57 – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

115 Нежиле приміщення площею 498,6 в.м – в л. Воло-
димирсь а/Ірининсь а, 27-29/1, літ.Б – ТОВ "Гарант-
Е спертиза"

116 Нежиле приміщення площею 53,0 в.м – в л. Володи-
мирсь а/Ірининсь а, 27-29/1, літ.Б – ТОВ "Гарант-Е -
спертиза"

117 Нежиле приміщення площею 101,3 в.м – в л. Воров-
сь о о, 35, літ.А – ТОВ "Ріелтер-У раїна"

118 Нежиле приміщення площею 94,0 в.м – в л. Воров-
сь о о/Го олівсь а, 37/14, літ.А – ТОВ "Ріелтер-У раї-
на"

119 Нежитлова спор да араж площею 50,0 в.м – в л.
Гайдай Зої, 5 – ТОВ "Епрайзер"

120 Нежиле приміщення площею 18,9 в.м – в л. Галиць-
а, 6, .1 – ПП "Консалтин ова а енція"

121 Нежила спор да площею 11,25 в.м – в л. Галиць а,
6, .2 – ПП "Консалтин ова а енція"

122 Нежиле приміщення площею 145,9 в.м – в л. Гармат-
на, 20 – ТОВ "Софт Е сперт"

123 Нежиле приміщення площею 451,87 в.м – в л. Гар-
матна, 20 – СПД-ФО Тр хан Є.В.

124 Нежиле приміщення площею 138,4 в.м – в л. Героїв
Дніпра, 14, літ.Г – ПП "Юреол"

125 Нежиле приміщення площею 200,5 в.м – в л. Героїв
Космос , 17, літ.А – ТОВ "ОлВі а"

126 Нежиле приміщення площею 140,0 в.м – в л. Героїв
Космос , 17, літ.А – ТОВ "ОлВі а"

127 Цілісний майновий омпле с КП інотеатр "Тампере"–
в л. Героїв Севастополя, 42 – ТОВ "Софт Е сперт"

128 Нежиле приміщення площею 3,0 в.м – в л. Героїв Се-
вастополя, 42 – ПП "Саната"

129 Нежиле приміщення площею 22,7 в.м – в л. Гончара
Олеся, 60, літ.В – ТОВ "Епрайзер"

130 Нежиле приміщення площею 59,6 в.м – в л. Гончара
Олеся, 60, літ.В – ТОВ "Епрайзер"

131 Нежиле приміщення площею 99,0 в.м – в л. Гончара
Олеся, 71, літ.А – ТОВ "Епрайзер"

132 Нежилий б дино площею 676,9 в.м – в л. Горь о о,
107, літ.А – ЗАТ "Тор овий Дім "Ріелтер-У раїна"

133 Нежиле приміщення площею 104,0 в.м – в л. Горь о-
о, 115 – ФОП Марчен о М.В.

134 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м – в л. Горь о о,
115 – ФОП Марчен о М.В.

135 Нежиле приміщення площею 42,95 в.м – в л. Горь о-
о, 115 (ФОП Кислиць ий А.П.) – ФОП Марчен о М.В.

136 Нежиле приміщення площею 42,95 в.м – в л. Горь о-
о, 115 (ФОП Ніжиборсь ий О.В.) – ФОП Марчен о
М.В.

137 Нежиле приміщення площею 131,9 в.м – в л. Горь о-
о, 12, літ.Б – ТОВ "ЛЕМС"

138 Нежиле приміщення площею 42,0 в.м – в л. Довжен-
а, 2 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

139 Нежиле приміщення площею 161,6 в.м – в л. Дов-
жен а, 2 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

140 Нежиле приміщення площею 56,0 в.м – в л. Довжен-
а, 7, .1 – ПП "Бізнес- онсалтин "

141 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 120,4
в.м – в л. Драйзера Теодора, 10 (ТП) – ПП "Зорі У -
раїни"

142 Нежиле приміщення площею 55,03 в.м – в л. Драй-
зера Теодора, 19, .1 – ПП "Зорі У раїни"

143 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 37,6
в.м – в л. Драйзера Теодора, 38 А (ТП) – ПП "Зорі
У раїни"

144 Нежиле приміщення площею 499,5 в.м – в л. Драй-
зера Теодора, 8, літ.Б – ПП "Дан о плюс"

145 Нежиле приміщення площею 19,3 в.м – в л. Драйзе-
ра Теодора, 8, літ.Б – ПП "Дан о плюс"

146 Нежиле приміщення площею 1,0 в.м – в л. Драйзера
Теодора, 8, літ.Б – ПП "Дан о плюс"

147 Нежиле приміщення площею 28,0 в.м – в л. Д бініна
Володі, 16 – ФОП Маз р В.О.

148 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 41,2
в.м – в л. Жмеринсь а, 16 (ТП) – СПД-ФО Стецю
І.В.

149 Нежиле приміщення площею 332,0 в.м – в л. Запо-
рожця Петра, 26, .2 – ФОП Чай а Н.О.

150 Нежиле приміщення площею 308,0 в.м – в л. Засло-
нова Костянтина, 16 А, літ.А – ФОП Маз р В.О.

151 Нежиле приміщення площею 302,8 в.м – в л. Зодчих,
32, літ.А – ТОВ "Ріелтер-У раїна"

152 Нежиле приміщення площею 432,9 в.м – в л. Зооло-
ічна, 3, .10 – ЗАТ "ЮСА"

153 Нежилий б дино площею 850,9 в.м – в л. Зооло іч-
на, 3, .11 – ЗАТ "ЮСА"

154 Нежиле приміщення площею 4,0 в.м – в л. Зооло іч-
на, 3, .14 – ЗАТ "ЮСА"

155 Нежилий б дино площею 137,3 в.м – в л. Зооло іч-
на, 3, .15 – ЗАТ "ЮСА"

156 Нежилий б дино площею 58,9 в.м – в л. Зооло ічна,
3, .16 – ЗАТ "ЮСА"

157 Нежиле приміщення площею 167,8 в.м – в л. Зооло-
ічна, 3, .2 – ЗАТ "ЮСА"

158 Нежилий б дино площею 503,5 в.м – в л. Зооло іч-
на, 3, .20 – ЗАТ "ЮСА"

159 Нежилий б дино площею 995,7 в.м – в л. Зооло іч-
на, 3, .22 – ЗАТ "ЮСА"

160 Нежиле приміщення площею 538,3 в.м – в л. Зооло-
ічна, 3, .24 – ЗАТ "ЮСА"

161 Нежиле приміщення площею 36,2 в.м – в л. Зооло-
ічна, 3, .6 – ЗАТ "ЮСА"

162 Нежиле приміщення площею 3542,3 в.м – в л. Зоо-
ло ічна, 3, .6 – ЗАТ "ЮСА"

163 Нежилий б дино площею 103,0 в.м – в л. Кі відзе,
1/2 – СПД-ФО Стецю І.В.

164 Нежиле приміщення площею 20,3 в.м – в л. Кашта-
нова, 9 а, літ.А – ПП "Консалтин ова а енція"

165 Нежилий б дино площею 766,7 в.м – в л. Керченсь а,
5, літ.А – СПД-ФО То ар І.П.

166 Нежиле приміщення площею 68,4 в.м – в л. Комінтер-
н , 2/4 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

167 Нежиле приміщення площею 56,7 в.м – в л. Комінтер-
н , 2/4 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

168 Нежиле приміщення площею 35,6 в.м – в л. Комінтер-
н , 2/4 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

169 Нежиле приміщення площею 66,14 в.м – в л. Коман-
дарма Каменєва, 6, літ.А – ФОП Маз р В.О.

170 Нежиле приміщення площею 43,0 в.м – в л. Коман-
дарма Каменєва, 6, літ.А – ФОП Маз р В.О.

171 Нежиле приміщення площею 5,0 в.м – в л. Кондра-
тю а Юрія, 6, .1 – ФОП Процю Р.С.

172 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 95,3
в.м – в л. Космонавта Вол ова, 20 А (ТП) – ПП "Олан-
да"

173 Нежиле приміщення площею 18,1 в.м – в л. Котель-
ни ова Михайла, 95, .1 – СПД-ФО Стецю І.В.

174 Нежиле приміщення площею 1,0 в.м – в л. Коцюбин-
сь о о Михайла, 12, літ.А – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

175 Нежиле приміщення площею 25,3 в.м – в л. Кра ів-
сь а, 13, .1 – ПП "Оланда"

176 Нежиле приміщення площею 130,2 в.м – в л. Крам-
сь о о Івана, 21, .5 – СПД-ФО Стецю І.В.

177 Нежиле приміщення площею 11,0 в.м – в л. Красно-
ва Ми оли, 25, .5 – СПД-ФО Стецю І.В.

178 Нежилий б дино площею 196,9 в.м – в л. К дрявсь а,
14-16, літ.Б – ПП "Проме сперт"

179 Нежиле приміщення площею 48,1 в.м – в л. К дряв-
сь а, 23, .16 – ПП "Проме сперт"

180 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м – в л. К чера
Василя, 5 – СПД-ФО Стецю І.В.

181 Нежиле приміщення площею 155,4 в.м – в л. К чера
Василя, 7, .1 – СПД-ФО Стецю І.В.

182 Нежиле приміщення площею 230,0 в.м – в л. Лайо-
ша Гавро, 20, літ.А – ФОП Чай а Н.О.

183 Нежиле приміщення площею 19,7 в.м – в л. Лайоша
Гавро, 26 – ПП "Дан о плюс"

184 Нежиле приміщення площею 120,0 в.м – в л. Лева-
невсь о о, 33-35, літ.А – ФОП Процю Р.С.

185 Нежиле приміщення площею 36,0 в.м – в л. Липсь а,
15, літ.А – ФОП Марчен о М.В.

186 Нежиле приміщення площею 73,74 в.м – в л. Ломо-
носова, 33/43 – ФОП Марчен о М.В.

187 Нежиле приміщення площею 38,5 в.м – в л. Ломоно-
сова, 73, літ.А – ФОП Марчен о М.В.

188 Нежиле приміщення площею 218,6 в.м – в л. Лято-
шинсь о о, 24, літ.А – ТОВ "Е спертЦентр"

189 Нежиле приміщення площею 79,7 в.м – в л. Лятошин-
сь о о, 24, літ.А – ТОВ "Е спертЦентр"

190 Нежиле приміщення площею 170,2 в.м – в л. Мілю-
тен а, 34, літ.А – ПП "Зорі У раїни"

191 Нежиле приміщення площею 379,2 в.м – в л. Марша-
ла Малиновсь о о, 34 – ПП "А адемія Оцін и і Права"

192 Нежиле приміщення площею 289,6 в.м – в л. Мар-
шала Малиновсь о о, 9, літ.А – ПП "А адемія Оцін и
і Права"

193 Нежиле приміщення площею 10,0 в.м – в л. Марша-
ла Тимошен а, 14 – ПП "А адемія Оцін и і Права"

194 Нежиле приміщення площею 35,4 в.м – в л. Марша-
ла Я бовсь о о, 6, .1 – ПП "Саната"

195 Нежиле приміщення площею 370,0 в.м – в л. Межи-
ірсь а, 1 А – ПП "Д ант"

196 Нежиле приміщення площею 10,0 в.м – в л. Межи ір-
сь а, 2, літ.А – ПП "Зорі У раїни"

197 Нежиле приміщення площею 174,1 в.м – в л. Мель-
ни ова, 16, літ.А – ТОВ "У раїнсь і інноваційні он-
с льтанти"

198 Частина підземно о пішохідно о переход в районі
станції метрополітен "Л 'янівсь а" перехід (ст. мет-
ро "Л 'янівсь а") площею 5,12 в.м – в л. Мельни о-
ва, б/н 2 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

199 Нежиле приміщення площею 84,5 в.м – в л. Миропіль-
сь а, 8 – ПП "Консалтин ова а енція"

200 Нежиле приміщення площею 5,0 в.м – в л. Миропіль-
сь а, 8 – ПП "Консалтин ова а енція"

201 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 151,4
в.м – в л. Ні олаєва, 3 (ТП) – ПП "Дан о плюс"

202 Нежиле приміщення площею 8,8 в.м – в л. Набереж-
но-Л ова, 6, .1 – ТОВ "Е спертЦентр"

203 Нежиле приміщення площею 4,14 в.м – в л. Набе-
режно-Л ова, 6, .1 – ТОВ "Е спертЦентр"

204 Нежиле приміщення площею 30,4 в.м – в л. Набе-
режно-Л ова, 6, .1 – ТОВ "Е спертЦентр"

205 Нежиле приміщення площею 40,4 в.м – в л. Набе-
режно-Л ова, 6, .1 – ТОВ "Е спертЦентр"

206 Нежиле приміщення площею 35,95 в.м – в л. Набе-
режно-Л ова, 6, .1 – ТОВ "Е спертЦентр"

207 Частина підземно о пішоходно о переход (на перети-
ні в л. Нижній та Верхній Вал) площею 21,0 в.м – в л.
Нижній Вал, б/н – ТОВ "Київсь а онсалтин ова р па"

208 Частина підземно о пішоходно о переход (на перети-
ні в л. Нижній та Верхній Вал) площею 10,2 в.м – в л.
Нижній Вал, б/н – ТОВ "Київсь а онсалтин ова р па"

209 Нежиле приміщення площею 29,09 в.м – в л. Озер-
на, 3, .1 – ФОП Процю Р.С.

210 Нежиле приміщення площею 9,0 в.м – в л. Північна,
3 – ФОП Маз р В.О.

211 Нежиле приміщення площею 68,0 в.м – в л. Північна,
4 А – ФОП Маз р В.О.

212 Нежиле приміщення площею 153,8 в.м – в л. Пер-
спе тивна, 6, .1 – ТОВ "Приват- онсалтин "

213 Нежиле приміщення площею 39,3 в.м – в л. Перспе -
тивна, 6, .1 – ТОВ "Приват- онсалтин "

214 Нежиле приміщення площею 45,0 в.м – в л. Пимонен-
а Ми оли, 10 А – ФОП Марчен о М.В.

215 Нежиле приміщення площею 188,0 в.м – в л. Пимо-
нен а Ми оли, 10 А – ФОП Марчен о М.В.

216 Нежиле приміщення площею 122,5 в.м – в л. Поляр-
на, 8, літ.А – ФОП Д мі Н.І.

217 Нежиле приміщення площею 50,48 в.м – в л. Поп д-
рен а, 3 – ТОВ "Приват- онсалтин "

218 Нежиле приміщення площею 524,0 в.м – в л. Пори а
Василя, 13, літ.А – ФОП Маз р В.О.

219 Нежиле приміщення площею 291,1 в.м – в л. Пори а
Василя, 13, літ.В – ФОП Маз р В.О.

220 Нежиле приміщення площею 18,6 в.м – в л. Празь а,
12 – ТОВ "Інтер олір"

221 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м – в л. Профе-
сора Підвисоць о о, 13 (КП "Фармація") – ПП "Бізнес-
онсалтин "

222 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м – в л. Профе-
сора Підвисоць о о, 13 (ТОВ "Інтерфарма-Київ") – ПП
"Бізнес- онсалтин "

223 Нежиле приміщення площею 236,4 в.м – в л. Профе-
сора Підвисоць о о, 4 А – ТОВ "Консалтин -центр"

224 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м – в л. Профе-
сора Підвисоць о о, 4 А – ТОВ "Консалтин -центр"

225 Нежиле приміщення площею 209,9 в.м – в л. Профе-
сора Підвисоць о о, 4 А – ТОВ "Консалтин -центр"

226 Нежиле приміщення площею 7,45 в.м – в л. Профе-
сора Підвисоць о о, 4 А, .1 – ПП "Консалтин ова а ен-
ція"

227 Нежиле приміщення площею 30,4 в.м – в л. Профе-
сора Підвисоць о о, 4 А, .2 – ПП "Консалтин ова а ен-
ція"
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Воропаєва Оле сандра
Ярославовича, 16.11.1975 р.н. я ості відповідача по цивільній справі №2-5832/07
за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Воропаєва Оле сандра Ярославовича про
стя нення оштів с дове засідання на 04.12.2007 о 16.30.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 18, с ддя Борисова О.В.
У разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання,
справа б де роз лян та за Вашої відс тності за наявними справі до азами
відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Казадоєва Оле сандра
Віталійовича, 02.08.1980 р.н. я ості відповідача по цивільній справі
№2-5846/07 за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Казадоєва Оле сандра
Віталійовича про стя нення оштів с дове засідання на 04.12.2007 о 17.00.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 18, с ддя Борисова О.В.
У разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання,
справа б де роз лян та за Вашої відс тності за наявними справі до азами
відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Само атов Ві торію Іванівн ,
5.05.1972 р.н. я ості відповідача по цивільній справі № 2-5751/07 за позовом
ТОВ "ПростоФінанс" до Само атової Ві торії Іванівни про стя нення оштів
с дове засідання на 04.12.2007 о 17.30.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 18, с ддя Борисова О.В.
У разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання,
справа б де роз лян та за Вашої відс тності за наявними справі до азами
відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає Мос ален а Володимира
Михайловича, 1966 р. н. я ості 3-ї особи по цивільній справі № 2-5710/07 за
позовом Сідорова Степана Про оповича до КП "Сл жба замовни а житлово-
ом нальних посл " Оболонсь о о район м.Києва, 3-ті особи Мос ален о Тетяна
Степанівна, Сідорова Галина Я івна про визнання недійсним свідоцтва про право
власності на житло та розпорядження ор ан приватизації с дове засідання на
10.12.2007р. о 09.40.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 18, с ддя Борисова О.В. У разі
неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання, справа
б де роз лян та за вашої відс тності за наявними справі до азами відповідно
до ст. 169 ЦПК У раїни.

ДДоо  ууввааггии  ккееррііввннииккіівв  ппііддппррииєєммссттвв,,  ууссттаанноовв,,
ооррггааннііззаацціійй,,  ффііррмм,,жжииттллооввоо''ееккссппллууааттааццііййнниихх  ккооннттоорр

ттаа  ммеешшккааннцціівв!!

З 3 р дня 2007 ро проводитим ться випроб вання теплових
мереж на щільність методом введення барвни а – фл оресцеїн
част ово Подільсь ом , Оболонсь ом (тепломережі від теплома істралей
№ 1,2,3,5 СТ-2, житлові масиви К ренів а, Поділ, Петрів а та Рибальсь ий півос-
трів), Солом'янсь ом (тепломережі від теплома істралі №1 СТ-1), Голосіївсь ом ,
Шевчен івсь ом районах (тепломережі від теплома істралей № 2,3,5 СТ-1)
Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах:
– в лиць Еле три ів, Набережно-Л ової, Набережно-Хрещатиць ої, Боричево о То-

, Боричево о звоз , в лиці Кож м'яць ої, Ярославсь о о пров л , в лиць
Фр нзе, Костянтинівсь ої, Оленівсь ої, площі Фр нзе, Балтійсь о о пров л , в ли-
ці Вал івсь ої, Гавансь о о пров л , в лиць Мар а Вовч а, Ново остянтинівсь ої,
Петропавлівсь ої, Садовсь о о, С лярен а, Мос овсь о о, Оболонсь о о проспе -
тів, в лиць Лайоша Гавро, Тимошен а, проспе т Героїв Сталін рада (тепломережі
від ТМ-1,2,3,5 СТ-2);

– здовж річ и Либідь, в лиць Старово зальної, Жилянсь ої, Злато стівсь ої, прос-
пе т Перемо и, в лиць Павлівсь ої, Дмитрівсь ої, Полтавсь ої, Пимонен а, Ст -
дентсь ої, Донч а, К дрявсь о о звоз , в лиць К дрявсь ої, Вознесенсь о о зво-
з , Киянівсь о о пров л , Андріївсь о о та Володимирсь о о звозів, в лиць Гр -
шевсь о о, Королен івсь ої, Гайдара, Терещен івсь ої, Володимирсь ої, Малопід-
вальної, Паторжинсь о о, Михайлівсь ої площі (тепломережі від ТМ-2,3,5 СТ-1);

– здовж річ и Либідь, в лиць Умансь ої, Во зальної, Полз нова, Л ашевича, Повіт-
рофлотсь о о проспе т , в лиць Стадіонної, Тополевої, Ф чи а, Умансь ої, Черво-
нозоряно о проспе т (част ово), в лиць Андрія Голов а, Солом'янсь ої, Амосова,
Клінічної, Петра Заломова, Городньої, До чаєвсь ої, Івана Неходи, Петра Краси-
ова, К дряшова (тепломережі від ТМ-1 СТ-1).

При виявленні ранах арячо о водопостачання води зелено о ольор
просимо не вживати її для прання, їжі тощо та повідомити про це

за телефоном інформаційно-довід ової сл жби АК "Київенер о" 0-88.

АК "Київенер о"

Дарниць ий районний с д м. Києва ви -
ли ає відповідача ТОВ "Житлопромб д", ос-
таннє місце знаходження: м. Київ, в л. Кня-
жий Затон, 4, в. 264, в с дове засідання,
я е відб деться 25 р дня 2007ро о 12.00
за адресою: м. Київ, в л. Севастопольсь а,
7/13, аб. 14, для часті с довом роз ля-
ді цивільної справи за позовом Степанен-
а В.С. до Єрмолен о 0.0. ТОВ "Житлопром-
б д" про відш од вання ш оди, завданої
внаслідо залиття вартири. Просимо нап-
равити сво о представни а.
З оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомлений про
день, час та місце роз ляд справи і в ра-
зі неяв и йо о до с д справа може б ти
роз лян та за йо о відс тністю.
Відповідач випад неяв и в с дове засі-
дання зобов'язаний повідомити с д про по-
важність причини неяв и.
С ддя Дарниць о о районно о с д
м. Києва О.М. Колесни .

Святошинсь ий районний с д
м. Києва (Київ, Я ба Коласа, 27а,
с ддя Бабич Н.Д.), повідомляє,
06.12.07р. о 14.00 од. б де роз ля-
датися справа за позовом Мелеш а
Оле сія Сер ійовича до Малашен а
Оле а Гри оровича про відш од ван-
ня ш оди заподіяної внаслідо ДТП.
Малашен о Оле Гри орович,
22.10.1972 р.н., я ий зареєстрований
в м.Києві, в л. Автозаводсь а, 39, в.
90, ви ли ається до с д в я ості від-
повідача, разі неяв и справа б де
роз лян та за йо о відс тності.

Шевчен івсь а районна м. Киє-
ві державна адміністрація повідом-
ляє, що 6 р дня 2007 р. о 18.00 за
адресою: м. Київ, б львар Шевчен а,
26/4 (а товий зал) б д ть проводи-
тися ромадсь і сл хання з привод
б дівництва ТОВ "С часні б дівельні
техноло ії" "Ба атоф н ціонально о
омпле с с ладі за ладів: тор івлі,
офісних, льт рних, розважальних,
ромадсь о о харч вання, поб тово-
о обсл ов вання i автомобільно о
пар ін ” по проспе т Перемо и бі-
ля б дин 9-б Шевчен івсь ом ра-
йоні м. Києва.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє відповідачів Оборсь Наталію
Омелянівн , Оборсь о о Ми ол Ми ола-
йовича, я і зареєстровані в м. Києві, в л.
Космічна, 3, в. 17, про те, що роз ляд спра-
ви за позовом до них Лисен о Тамари Тро-
химівни та Лисен а Володимира Омеляно-
вича про визнання осіб втратившими пра-
во орист вання жилим приміщенням,
призначено на 19.12.07р. на 09.00 в примі-
щенні Дніпровсь о о районно о с д м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, 3,
аб. 37. С ддя Т.І. Горбань.
Яв а в с дове засідання відповідачів
обов'яз ова. При собі мати до мент, що
посвідч є особ .
У випад неяв и відповідачів, с дове засі-
дання відб деться їх відс тність.

До уваги мешканців Києва:
З ідно з рішеннями Київради від 28.09.07 р. № 90/147 та № 89/146

ТОВ "Іліон" та ТОВ "Реабілітаційний центр "Відродження" відведено дві с міжні
земельні ділян и за альною площею 0,65 а

по в л. О. Пчіл и ж/м Позня и-ІУ Дарниць ом р-ні для б дів-
ництва, е спл атації та обсл ов вання ас адно о

21-23-26-поверхово о житлово о б дни з вб дованими примі-
щеннями ромадсь о о обсл ов вання та підземним пар ін ом

Всі ф н ції заб довни а ви он ються ВАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальсь ої"
Прое тна станова – інстит т "Київжитлопрое т" АТ "Київпрое т".
Прое том передбачається про ладання інженерних мереж, дорі , повний бла о с-
трій приле лої ділян и, облашт вання дитячих, спортивних та осподарсь их май-
данчи ів, трот арних доріжо , омпле сне озеленення території.
Дотримання діючих норм прое т вання та б дівництва арантовано.
Свої запитання, пропозиції та за важення бажаючі мож ть направляти
за телефоном 531-43-92. Голова правління О.С.Пилипен о

Державне підприємство "Техно ом ІПМ НАН У раїни"

ззддааєє  вв  ооррееннддуу  ннаа  ккооннккууррсснніійй  ооссннооввіі  
ввииррооббннииччіі  ппллоощщіі

за адресою: м. Київ, в л. Сл жбова, 3 (А адеммістеч о)
Тел.: 502-41-80, 332-60-76

ДДоо  ввііддооммаа  ааккццііооннеерріівв  
ввііддккррииттооггоо  ааккццііооннееррннооггоо  ттооввааррииссттвваа  ""ААТТПП''11""!!

Відповідно до спільно о рішення прийнято о ви онавчим ор аном та
на лядовою радою (Прото ол від 19.11.2007 ро №12), 19 січня 2008 ро
за місцезнаходженням товариства відб д ться позачер ові за альні збори

а ціонерів ВАТ "АТП-1"( од за ЄДРПОУ 03746384).
Адреса проведення зборів: 01013, м. Київ, в л. Промислова, 1.

Почато зборів об 11.00.
Порядо денний:

1. Обрання Голови та се ретаря позачер ових за альних зборів а ціонерів.
2. Про затвердження планів діяльності товариства на 2008-2010 р.р.
3. Про затвердження рішень прийнятих відносно отримання редит на с м , що

перевищ є 25 % вартості майна товариства, а та ож передачі р хомо о та
нер хомо о майна товариства в іпоте , застав .

4. Вирішення питань щодо шляхів по ашення редит та затвердження рішень по
цих питаннях.

Реєстрація часни ів зборів б де проводитись 19 січня 2008 ро з 10.00 до 10.50
за місцем проведення за альних зборів. Для реєстрації часни и зборів повинні
мати при собі паспорт або до мент, що посвідч є особ (дані з я о о містяться
системі реєстр а ціонерів), представни и а ціонерів – паспорт або до мент, що
посвідч є особ , та довіреність від а ціонера на передач їм права часті
за альних зборах, оформлен з ідно з діючим за онодавством У раїни.

До почат проведення зборів ожен а ціонер товариства (представни за
дор ченням) може ознайомитися з до ментами, пов'язаними із поряд ом денним за
місцезнаходженням товариства, зверн вшись до Дире тора з відповідною заявою.

Пропозиції до поряд денно о зборів приймаються письмовій формі за
місцезнаходженням товариства, термін та поряд визначеном чинним за онодавством
та становчими до ментами товариства. Тел. для довідо : 285-63-87.

228 Нежиле приміщення площею 64,0 в.м – в л. П люя
Івана, 5, літ.А – ТОВ "Інтер олір"

229 Нежиле приміщення площею 732,0 в.м – в л. Пше-
нична, 16 – СПД-ФО Стецю І.В.

230 Нежиле приміщення площею 415,3 в.м – в л. Рай-
д жна, 23, літ.А – ФОП Колодяжний В.І.

231 Нежилий б дино площею 449,6 в.м – в л. Рейтар-
сь а, 27, літ.А – ФОП Процю Р.С.

232 Нежиле приміщення площею 584,9 в.м – в л. Рей-
тарсь а -Геор іївсь ий Пров., 8-5, літ.Б – ФОП Про-
цю Р.С.

233 Нежиле приміщення площею 538,1 в.м – в л. Рей-
тарсь а-Геор іївсь ий пров., 8-5, літ.Б – ФОП Про-
цю Р.С.

234 Нежиле приміщення площею 1,0 в.м – в л. Р ста-
велі Шота, 19 – ФОП Колодяжний В.І.

235 Нежилий б дино площею 300,0 в.м – в л. Січнево-
о Повстання, 21, .100 – СПД Платонов Б.О.

236 Нежилий б дино площею 1297,0 в.м – в л. Січне-
во о Повстання, 21, .11 – СПД Платонов Б.О.

237 Нежилий б дино площею 408,0 в.м – в л. Січнево-
о Повстання, 21, .14 – СПД Платонов Б.О.

238 Нежиле приміщення площею 766,0 в.м – в л. Січ-
нево о Повстання, 21, .15 – СПД Платонов Б.О.

239 Нежиле приміщення площею 240,0 в.м – в л. Січ-
нево о Повстання, 21, .16 – СПД Платонов Б.О.

240 Нежиле приміщення площею 77,0 в.м – в л. Січне-
во о Повстання, 21, .17 – СПД Платонов Б.О.

241 Нежилий б дино площею 1606,0 в.м – в л. Січне-
во о Повстання, 21, .30 – СПД Платонов Б.О.

242 Нежиле приміщення площею 42,0 в.м – в л. Січне-
во о Повстання, 21, .7 – СПД Платонов Б.О.

243 Нежиле приміщення площею 1907,0 в.м – в л. Січ-
нево о Повстання, 21, .7 – СПД Платонов Б.О.

244 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м – в л. Са са-
ансь о о, 100, літ.А – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

245 Нежиле приміщення площею 78,0 в.м – в л. Са са-
ансь о о, 100, літ.А – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

246 Нежиле приміщення площею 17,6 в.м – в л. Са са-
ансь о о, 100, літ.А – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

247 Нежиле приміщення площею 235,9 в.м – в л. Са -
са ансь о о, 100, літ.А – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

248 Нежиле приміщення площею 123,5 в.м – в л. Са -
са ансь о о/Толсто о Льва, 107/47, літ.Б – ТОВ "При-
ват- онсалтин "

249 Нежиле приміщення площею 6,0 в.м – в л. Севас-
топольсь а, 7/13 – ТОВ "ОлВі а"

250 Нежиле приміщення площею 298,8 в.м – в л. Севас-
топольсь а, 7/13 – ТОВ "ОлВі а"

251 Нежилий б дино площею 376,3 в.м – в л. Сивась-
а, 12/1, літ.А – ТОВ "Епрайзер"

252 Нежиле приміщення площею 67,25 в.м – в л. Сими-
рен а, 38 А – ТОВ "Епрайзер"

253 Нежиле приміщення площею 291,0 в.м – в л. Си-
рець а, 25, .1 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

254 Нежиле приміщення площею 40,0 в.м – в л. Смир-
нова-Ласточ іна, 20 – ФОП Д мі Н.І.

255 Нежиле приміщення площею 405,8 в.м – в л. Смир-
нова-Ласточ іна, 20 – ФОП Д мі Н.І.

256 Нежиле приміщення площею 3,0 в.м – в л. Смир-
нова-Ласточ іна, 20 – ФОП Д мі Н.І.

257 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 161,3
в.м – в л. Смолича Юрія, 4 (ТП) – ПП "Саната"

258 Нежиле приміщення площею 40,2 в.м – в л. Соціа-
лістична, 17/7 – ТОВ "Епрайзер"

259 Нежиле приміщення площею 504,0 в.м – в л. Спась-
а, 12 – ПП "Зорі У раїни"

260 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 46,35

в.м – в л. Стадіонна, 16/6 (ТП) – ТОВ "Епрайзер"
261 Нежиле приміщення площею 14,1 в.м – в л. Сте-

цен а, 18, .3 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД
262 Нежиле приміщення площею 16,4 в.м – в л. Сте-

цен а, 20 А, .2 – ТОВ "Корп с-Юріс"
263 Нежиле приміщення площею 40,0 в.м – в л. Сте-

цен а, 20, .2 – ТОВ "Адаміл"
264 Нежиле приміщення площею 29,6 в.м – в л. Сте-

цен а, 22, .12 – СПД-ФО Коз бов В.М.
265 Нежиле приміщення площею 29,8 в.м – в л. Трос-

тянець а, 8 Д – ФОП Марчен о М.В.
266 Нежиле приміщення площею 228,8 в.м – в л. Т рів-

сь а, 26 – ПП "Зорі У раїни"
267 Нежиле приміщення площею 27,5 в.м – в л. Т рів-

сь а, 28, літ.А – ПП "Зорі У раїни"
268 Нежиле приміщення площею 18,8 в.м – в л. Усен-

а Павла, 6, .16 – ФОП Марчен о М.В.
269 Нежиле приміщення площею 199,89 в.м – в л. Усен-

а Павла, 6, .6 – ТОВ "Національна е спертна па-
лата "У рпроме сперт"

270 Нежиле приміщення площею 89,45 в.м – в л. Усен-
а Павла, 7/9, .4 – ТОВ "Національна е спертна па-
лата "У рпроме сперт"

271 Нежиле приміщення площею 246,0 в.м – в л. Фр н-
зе, 103, .1 – ТОВ "ЛЕМС"

272 Нежиле приміщення площею 578,3 в.м – в л. Фр н-
зе, 103, .11 – ТОВ "ЛЕМС"

273 Нежиле приміщення площею 53,0 в.м – в л. Фр н-
зе, 103, .2 – ТОВ "ЛЕМС"

274 Нежиле приміщення площею 384,6 в.м – в л. Фр н-
зе, 132, .1 – СПД-ФО Ліс нов О.І.

275 Нежиле приміщення площею 3618,6 в.м – в л.
Фр нзе, 132, .2 – СПД-ФО Ліс нов О.І.

276 Нежиле приміщення площею 1355,6 в.м – в л.
Фр нзе, 132, .7 – СПД-ФО Ліс нов О.І.

277 Нежиле приміщення площею 26,9 в.м – в л. Хмель-
ниць о о Бо дана, 37 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

278 Нежилий б дино площею 1042,0 в.м – в л. Хмель-
ниць о о Бо дана, 9, літ.А – ФОП Чай а Н.О.

279 Нежиле приміщення площею 36,9 в.м – в л. Хре-
щати , 19 – ЗАТ "Київсь ий оледж нер хомості"

280 Нежиле приміщення площею 13,9 в.м – в л. Хре-
щати , 21, літ.А – ЗАТ "Київсь ий оледж нер хо-
мості"

281 Нежиле приміщення площею 213,0 в.м – в л. Хре-
щати , 32 – ЗАТ "Київсь ий оледж нер хомості"

282 Нежиле приміщення площею 1194,62 в.м – в л. Хре-
щати , 32 А, літ.А2 – ЗАТ "Київсь ий оледж нер -
хомості"

283 Нежиле приміщення площею 2382,92 в.м – в л. Хре-
щати , 32 А, літ.В – ЗАТ "Київсь ий оледж нер хо-
мості"

284 Нежиле приміщення площею 18,86 в.м – в л. Хре-
щати , 36 – ЗАТ "Київсь ий оледж нер хомості"

285 Нежиле приміщення площею 33,0 в.м – в л. Хре-
щати , 44, літ.А – ТОВ "Оріяна"

286 Нежиле приміщення площею 253,8 в.м – в л. Хре-
щати , 44, літ.А – ТОВ "Оріяна"

287 Нежиле приміщення площею 23,4 в.м – в л. Хре-
щати , 44, літ.Б – ТОВ "Оріяна"

288 Нежиле приміщення площею 74,0 в.м – в л. Хре-
щати , 44, літ.Б – ТОВ "Оріяна"

289 Частина підземно о пішохідно о переход на розі
в л.Прорізна та в л.Хрещати підземний перехід (рі
в л.ПрорІзна) площею 57,05 в.м – в л. Хрещати ,
б/н – ФОП Процю Р.С.

290 Нежиле приміщення площею 32,1 в.м – в л. Черво-
ноармійсь а, 104, .1 – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

291 Нежиле приміщення площею 27,0 в.м – в л. Чер-
воноармійсь а, 104, .2 – ТОВ "Гарант-Е спертиза"

292 Нежиле приміщення площею 102,3 в.м – в л. Чер-
воноармійсь а, 19 – ТОВ "Приват- онсалтин "

293 Нежиле приміщення площею 28,9 в.м – в л. Чер-
воноармійсь а, 19 – ТОВ "Приват- онсалтин "

294 Нежиле приміщення площею 196,0 в.м – в л. Чер-
воноармійсь а, 19 – ТОВ "Приват- онсалтин "

295 Нежиле приміщення площею 61,7 в.м – в л. Чер-
воноармійсь а, 53/3, літ.А – ТОВ "Гарант-Е сперти-
за"

296 Нежиле приміщення площею 124,1 в.м – в л. Чер-
вонопільсь а/Межева, 14/14, літ. А – ПП "Дан о
плюс"

297 Нежиле приміщення площею 22,0 в.м – в л. Чер-
вонот аць а, 1 А, .7 – ПП "Дан о плюс"

298 Нежиле приміщення площею 714,6 в.м – в л. Чер-
вонофлотсь а, 26, .1 – ТОВ "Епрайзер"

299 Нежиле приміщення площею 19,5 в.м – в л. Чер-
вонофлотсь а, 26, .1 – ТОВ "Епрайзер"

300 Нежиле приміщення площею 50,0 в.м – в л. Чистя-
івсь а, 28 – ПП "Саната"

301 Нежиле приміщення площею 1,35 в.м – в л. Чор-
нобильсь а, 8 – СПД-ФО Стецю І.В.

302 Нежиле приміщення площею 14,2 в.м – в л. Чор-
нобильсь а, 8 – СПД-ФО Стецю І.В.

303 Нежиле приміщення площею 6,7 в.м – в л. Чорно-
бильсь а, 8 – СПД-ФО Стецю І.В.

304 Нежиле приміщення площею 309,3 в.м – в л. Шам-
рила Тимофія, 19, літ.А – ФОП Колодяжний В.І.

305 Нежиле приміщення площею 415,3 в.м – в л. Шо-
лом-Алейхема, 18 – ПП "Д ант"

306 Цілісний майновий омпле с ДКП інотеатр "Нив-
и" – в л. Щерба ова, 58 – ТОВ "Епрайзер"

307 Нежиле приміщення площею 23,02 в.м – в л. Щ -
сєва, 23/9 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

308 Нежиле приміщення площею 397,7 в.м – в л. Ярос-
лавів Вал, 18, літ.А – СПД-ФО То ар І.П.

309 Нежилий б дино площею 632,6 в.м – в л. Яросла-
вів Вал, 7 – ТОВ "А ціонний центр "Контра т"

310 Нежиле приміщення площею 899,4 в.м – в л. Ярос-
лавсь а/Ярославсь ий пров., 5/2, літ.А – ПП "Кон-
салтин ова а енція"

311 Частина підземно о пішохідно о переход площею
258,7 в.м – майдан Незалежності, б/н 2 – СПД-ФО
Ліс нов О.І.

312 Нежиле приміщення площею 27,5 в.м – пл. Бесса-
рабсь а, 2 – ПП "А адемія Оцін и і Права"

313 Нежиле приміщення площею 36,4 в.м – пл. Бесса-
рабсь а, 2 – ПП "А адемія Оцін и і Права"

314 Нежиле приміщення площею 34,8 в.м – пл. Бесса-
рабсь а, 2 – ПП "А адемія Оцін и і Права"

315 Нежиле приміщення площею 6,0 в.м – пл. Бесса-
рабсь а, 2 – ПП "А адемія Оцін и і Права"

316 Нежиле приміщення площею 61,2 в.м – пл. Бесса-
рабсь а, 2 – ПП "А адемія Оцін и і Права"

317 Нежиле приміщення площею 50,0 в.м – пл. Бесса-
рабсь а, 2 – ПП "А адемія Оцін и і Права"

318 Нежиле приміщення площею 313,1 в.м – пл. Бес-
сарабсь а, 2 – ПП "А адемія Оцін и і Права"

319 Нежиле приміщення площею 17981,0 в.м – пл. Ми-
хайлівсь а, 1 – ТОВ "Епрайзер"

320 Частина підземно о пішоходно о переход площею 9,6
в.м – пл. Толсто о Льва, б/н – ТОВ "Гарант-Е спер-
тиза"

321 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м – пров. Геор і-
ївсь ий, 9, .1 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

322 Нежиле приміщення площею 115,8 в.м – пров. Гер-

цена, 6, .1 – ФОП Процю Р.С.

323 Нежиле приміщення площею 82,5 в.м – пров. Коваль-
сь ий, 12 – ТОВ "Епрайзер"

324 Нежиле приміщення площею 110,3 в.м – пров. Лабо-
раторний, 20 – ФОП Колодяжний В.І.

325 Нежиле приміщення площею 100,0 в.м – пров. Шев-
чен а Тараса/Михайлівсь ий пров., 18/19, літ.А – ТОВ
"Сарос"

326 Нежиле приміщення площею 10,8 в.м – просп. Бажа-
на Ми оли, 3, А-1 – ФОП Процю Р.С.

327 Нежиле приміщення площею 363,2 в.м – просп. Га-
аріна Юрія, 2/35 – ТОВ "Інтер олір"

328 Нежиле приміщення площею 388,3 в.м – просп. Ге-
нерала Ват тіна, 2 в, літ.А – СПД-ФО Лісня В.Г.

329 Нежиле приміщення площею 348,3 в.м – просп. Ге-
роїв Сталін рада, 27 – СПД Платонов Б.О.

330 Нежиле приміщення площею 178,8 в.м – просп. Кос-
монавта Комарова, 3, .5 – ПП "Бізнес- онсалтин "

331 Нежиле приміщення площею 24,42 в.м – просп. Лісо-
вий, 39, літ.А – ТОВ "Національна е спертна палата
"У рпроме сперт"

332 Нежиле приміщення площею 17,8 в.м – просп. Лісо-
вий, 39, літ.А – ТОВ "Національна е спертна палата
"У рпроме сперт"

333 Нежиле приміщення площею 28,7 в.м – просп. Мая-
овсь о о Володимира, 15, літ.А – ПП "Дан о плюс"

334 Нежиле приміщення площею 35,51 в.м – просп. Ма-
я овсь о о Володимира, 18 А, .1 – ПП "Дан о плюс"

335 Нежиле приміщення площею 1,0 в.м – просп. Мая ов-
сь о о Володимира, 47, літ.А – ПП "Дан о плюс"

336 Нежиле приміщення площею 79,3 в.м – просп. Мая-
овсь о о Володимира, 73, літ.А – ПП "Дан о плюс"

337 Нежиле приміщення площею 18,5 в.м – просп. Навої
Алішера, 3, .1 – ПП "Дан о плюс"

338 Нежиле приміщення площею 1,0 в.м – просп. Пере-
мо и, 104, літ.А – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

339 Нежиле приміщення площею 386,4 в.м – просп. Пе-
ремо и, 25, літ.А – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

340 Нежиле приміщення площею 19,2 в.м – просп. Пере-
мо и, 82 А, .1 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

341 Нежиле приміщення площею 421,4 в.м – просп. Ра-
дянсь ої У раїни, 20, літ.В – ТОВ "ЛЕМС"

342 Нежиле приміщення площею 221,1 в.м – просп. Ра-
дянсь ої У раїни, 20, літ.В' – ТОВ "ЛЕМС"

343 Нежиле приміщення площею 78,2 в.м – просп. Ра-
дянсь ої У раїни, 5, літ.А – ТОВ "ЛЕМС"

344 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м – просп. Сво-
боди, 22 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

345 Нежиле приміщення площею 22,8 в.м – просп. Сво-
боди, 22 – ТОВ "Фірма "Елі он" ЛТД

346 Цілісний майновий омпле с КП інотеатр "За реб" –
просп. Соро аріччя Жовтня, 116 – ПП "А адемія Оцін-
и і Права"

347 Нежиле приміщення площею 154,1 в.м – просп. Ти-
чини Павла, 18 – ЗАТ "Київсь ий оледж нер хомості"

348 Нежиле приміщення площею 67,0 в.м – просп. Тичи-
ни Павла, 22 – ЗАТ "Київсь ий оледж нер хомості"
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Айна ГАССЕ,
дизайнер:

— Людина людині. Стосовно звірів, то т т треба б ти
обережним. Я, напри лад, найбільше люблю ролів,
соба , отів, шиншило . Вони д же приємні зовніш-
ньо, і мені подобається, оли щось приємне на доти
і відч ття. Одна тварин дома в себе не тримаю — я
люблю дивитися на них на відстані. Вза алі, я вважаю,
що др — це не той, хто лише щось дає, а й отрим є.
Особисто в мене д же ба ато др зів я дизайнерсь ій
сфері, та і серед тих, хто займається ардинально ін-
шими видами діяльності.

Андрій КУЗЬМЕНКО,
співа ( р па “С рябін”):

— Най ращий др — це людина. А най ращий др
людини — це соба а, пес. Звичайно, все залежить від

різних обставин. С ажімо, др ом є той, хто дає тобі
підтрим — і з ола родини, і др зів. З іншо о бо ,
ниж а, телебачення, про рама теж мож ть допомо -
ти, дати порад . Тобто може б ти та і та .

Сер ій БАТРУК,
деп тат Київради:

— Я д маю, най ращим др ом ти є сам собі. Том
що можеш щиро відповісти на свої запитання, проана-
ліз вати і зробити виснов и. Можеш се розповісти і
допомо ти собі. Саме з Д шею, я а є нематеріаль-
ною, ти ведеш бесіди. Це твій справжній др , твоє
др е “я”. Перед бать ами, др зями, оле ами є пев-
ні омпле си, ти нама аєшся подати все най ращим
чином, але не можеш роз азати їм се до інця. Я -
що щось не та , допомо ти людина може лише сама
собі. Важливо жити в д шевном омфорті — тоді все
співає.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ,
лідер партії “Братство”:

— С ладно знайти т , я хо-
чеш. Але, в принципі, влашт вати-
ся ле о, я що нічо о не боїшся.
Наразі є дефіцит на робітничі спе-
ціальності. Я що ж оворити про
професіоналізм, то нестача валі-
фі ованих адрів є проблемою не
лише У раїни, а всіх раїн світ .
Най ращий шлях пош робо-

ти — омпле сний: азетах, Ін-
тернеті, на в личних об’явах. Хо-
ча раще, ніж знайомства, нічо о
не б ває.

Степан ГАВРИШ,
радни Президента У раїни:

— У Києві найле ше знайти ро-
бот , ос іль и є попит на валі-
фі овані і не валіфі овані спеці-

альності. На сьо одні іпера тив-
но ведеться б дівництво, і по-
трібні я “білі омірці”, та і інже-
нери. Я що є бажання реаліз -
ватися, б дь-я робот можна
знайти, оли людина не хоче —
може йти працювати охоронцем.
Київ — най раще місце для ре-

алізації, не аж чи вже про амбіт-
них молодих людей.

DJ Паша,
вед чий:

— Я д маю, не с ладно. Навпа-
и, нині збільш ється іль ість
омпаній, зо рема іноземних, в
я их не вистачає валіфі ованих,
досвідчених адрів,— с ладно
знайти я існий і хороший персо-
нал. Ба ато молодих людей, не
вміючи, хоч ть заробляти вели і
роші.

Õòî íàéêðàùèé äðóã ëþäèíè?

Êèÿíè çàâæäè ðàä³
ãàðíèì ôàõ³âöÿì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Äëÿ äîáðîãî ôàõ³âöÿ íåñêëàäíî — 25%
2. Äëÿ äîáðîãî ôàõ³âöÿ ñêëàäíî — 16 %
3. Äóæå ñêëàäíî — 15 %
4. Äóæå ïðîñòî — 13 %
5. Í³êîëè íå ìàâ òàêî¿ ïðîáëåìè — 11 %
6. Íå ïðàöþâàâ ³ íå ïðàöþâàòèìó — 7 %
7. Íå çíàþ — 7 %
8. Ìåí³ áàéäóæå — 6 %

Ïðî á³äíó òâàðèíó
çàìîâèëè ñëîâî
Òàìàðà Òàðíàâñüêà ïðåäñòàâèëà ïðîãðàìó 
ðåãóëþâàííÿ ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí

Òàìàðà Òàðíàâñüêà äîâãèé ÷àñ
æèëà ³ ïðàöþâàëà ó Øâåéöàð³¿.
Âïåðøå ïîáà÷èâøè ó 1994 ð. äî-
êóìåíòàëüíó ñòð³÷êó øâåéöàðñüêî-
ãî ðåæèñåðà Ìàðêà Ð³ññ³ ïðî êè¿â-
ñüê³ ïðèòóëêè-”êàò³âí³” äëÿ òâà-
ðèí, âîíà ÷³òêî óñâ³äîìèëà ñâîº

ñïðàâæíº ïîêëèêàííÿ — äîïîìà-
ãàòè òâàðèíàì. Â³äòîä³ ó ñïðàâ³ çà-
õèñòó òâàðèí ó Êèºâ³ â³äáóëèñÿ íå-
àáèÿê³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ. Øêó-
ðîäåðíþ ó Ïèðîãîâî çàêðèëè, à íà
¿¿ áàç³ ïàí³ Òàðíàâñüêà â³äêðèëà
ïðèòóëîê òà êë³í³êó äëÿ òâàðèí.

Ðîçïî÷àâøè ùå 1995 ðîêó ºâðî-
ïåéñüêó ïðàêòèêó ñòåðèë³çàö³¿, ñïå-
ö³àë³ñòè öåíòðó ïðîîïåðóâàëè âæå
ïðèáëèçíî 12 òèñÿ÷ òâàðèí. Äî çà-
ñëóã ïàí³ Òàðíàâñüêî¿ ìîæíà â³ä-
íåñòè âèäàííÿ ó÷áîâèõ ìàòåð³àë³â
òà ï³äðó÷íèê³â, ïðîâåäåííÿ ñåì³-
íàð³â, ñï³âïðàöÿ ç ì³æíàðîäíèìè
îðãàí³çàö³ÿìè. Âðåøò³-ðåøò, Òàìà-
ðà Òàðíàâñüêà ñòàëà äðóãîþ â ñâ³-
ò³ æ³íêîþ, ÿêà áóëà íàãîðîäæåíà
ïðåñòèæíîþ ïðåì³ºþ “RSPCA” çà
çíà÷íèé âíåñîê ó ñïðàâó çàõèñòó
òâàðèí.

“ß â³òàþ êðîêè êè¿âñüêî¿ âëà-
äè ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí òà âïðîâà-
äæåííÿ ó ñòîëèö³ ïðîãðàìè ç ïî-
âîäæåííÿ ³ç íèìè. Ìè âñ³ ìóñè-
ìî ïàì’ÿòàòè, ùî ñóñï³ëüñòâî, ÿêå
ïðîÿâëÿº æîðñòîê³ñòü äî áåççà-
õèñíî¿ òâàðèíè, í³êîëè íå áóäå
äîáðèì ³ ìèëîñåðäíèì äî ëþäè-
íè”, — çàçíà÷èëà ïàí³ Òàðíàâñüêà
“Õðåùàòèêó”

0

5

10

15

20

25 Чи складно знайти
роботу в столиці?

11

2 3
4

5
6 7 8

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé ñí³ã, ìîêðèé ñí³ã,

ì³ñöÿìè õóðòîâèíè. Íà äîðîãàõ îæåëåäèöÿ. 
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³âäåííî-çàõ³äíèé,

7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —3 äî +2°Ñ, âíî÷³ —1...—6°Ñ; â Êàðïà-

òàõ âäåíü —4...—9°Ñ, âíî÷³ —8...—13°Ñ; ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ ³ íà
Ïðèêàðïàòò³ +1...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé ìîêðèé ñí³ã,
ñëàáêà õóðòîâèíà. Íà äîðîãàõ îæåëåäèöÿ.

Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 
7—12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —3 äî +2°Ñ, âíî÷³ —1...—6°Ñ.

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора президент товариства захист тварин "SOS" Та-
мара Тарнавсь а разом із заст пни ом олови КМДА
Іреною Кільчиць ою презент вала за ордонним ветери-
нарам місь про рам ре лювання іль ості безпри-
т льних тварин столиці. Пані Тарнавсь а відома в Ки-
єві я найперша "р шійна" сила боротьбі за права
безприт льних соба та ішо . Її першою перемо ою
стало перетворення ш родерні Пиро ово на справж-
ній прит ло для тварин, я ий вона взяла під власн
опі . Нині за сприяння місь ої влади пані Тарнавсь а
впровадж є столиці про рам опі и та манно о
поводження з тваринами.

Тамара Тарнавсь а попросила людей трохи любові та тепла для бездомних тварин

×è ñêëàäíî çíàéòè
ðîáîòó â Êèºâ³?


