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УРЯД З ПРЕЗИДЕНТСЬКИМИ
АМБІЦІЯМИ
Роздача портфелів новом Кабміні
може перетворитися на перетя вання
політичних сил з президентсь о о
до прем’єрсь о о табор

Çà íîâèì ñòèëåì
Ïîñîë Ðîñ³¿ ÷åðåç äâà òèæí³ ïðèâ³òàâ ìåðà Êèºâà ç äíåì íàðîäæåííÿ

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Надзвичайний і Повно-
важний Посол Росії в У раїні
Ві тор Черномирдін подар -
вав Леонідові Черновець ом
ниж і артин з на оди
нещодавньо о дня народжен-
ня. Своєю чер ою мер Києва
запросив пана Черномирдіна
і ж рналістів на свою власн
фотовистав .

Ó÷îðà Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæ-
íèé Ïîñîë Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â
Óêðà¿í³ Â³êòîð ×åðíîìèðä³í îñî-
áèñòî ïðèâ³òàâ ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ç äíåì íàðîäæåííÿ.
Â³í ïîäàðóâàâ ñòîëè÷íîìó ãîëîâ³
êàðòèíó ³ç çîáðàæåííÿì Ïîêðîâ-
ñüêîãî ñîáîðó, à òàêîæ êíèæêó “Ðî-
ñ³ÿ — âåëèêà äîëÿ”. Â³êòîð ×åðíî-
ìèðä³í âèáà÷èâñÿ, ùî íå ìàâ çìî-
ãè â÷àñíî ïðèâ³òàòè ïàíà ×åðíî-
âåöüêîãî ç³ ñâÿòîì ÷åðåç ù³ëüíèé
ãðàô³ê.

“Äëÿ êèÿí, äëÿ Óêðà¿íè ³ äëÿ Ðî-
ñ³¿ Êè¿â çàâæäè áóäå ì³ñòîì, ÿêå çíà-
ìåíóâàòèìå íàø³ â³äíîñèíè. Ìè
äîáðå ïàì’ÿòàºìî íàøó ³ñòîð³þ, êðà-
ù³ ¿¿ ñòîð³íêè. Õî÷åòüñÿ, àáè çâ’ÿç-
êè ³ äàë³ ðîçâèâàëèñÿ”,— çàçíà÷èâ
Â³êòîð ×åðíîìèðä³í.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïîäàðóâàâ ïîñëîâ³
êíèæêó “Óêðà¿íà äèïëîìàòè÷íà” ³
çàïðîñèâ Â³êòîðà ×åðíîìèðä³íà íà
ïðèéîì, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 18 ãðóäíÿ
ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿.

Îêðåìèì ïèòàííÿì äëÿ îáãîâî-
ðåííÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ñòàëî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â Êèºâ³ ï³ä
ñïîðóäæåííÿ íîâîãî ïðåäñòàâíèöòâà
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. “Ðîñ³ÿ — âå-
ëèêà äåðæàâà, ÿêà ïîâèííà ìàòè â³ä-
ïîâ³äíå ïðåäñòàâíèöòâî é ó Êè-
ºâ³”,— çàóâàæèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Ïàí ×åðíîìèðä³í äîäàâ, ùî â³í
ðîçóì³º, ÿê ìàº òðèâàòè áóä³âíèöòâî
àìáàñàäè. “Íîâå ïîñîëüñòâî ïðèêðà-
øàòèìå Êè¿â,— ïîîá³öÿâ Â³êòîð
×åðíîìèðä³í.— Âàøà ñòîëèöÿ çì³-
íþºòüñÿ íà î÷àõ, óñ³, õòî ñþäè ïðè-
¿æäæàº, äèâóþòüñÿ çì³íàì ó êðàùèé
á³ê”.

Íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàïðîñèâ Â³êòîðà ×åðíî-
ìèðä³íà ³ æóðíàë³ñò³â íà âëàñíó ôî-
òîâèñòàâêó, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 14 ãðóä-
íÿ ó ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ “Ëàâðà”. Çà
ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè, êèÿíè ìà-
òèìóòü çìîãó ïîáà÷èòè á³ëüø í³æ 60
ïåéçàæíèõ ðîá³ò, ÿê³ â³í ñòâîðþâàâ
ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ó Êèºâ³ çáóäóþòü äâàíàäöÿòü
àâòîìîá³ëüíèõ ìàã³ñòðàëåé

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî â
íàéáëèæ÷³ ÷îòèðè ðîêè â Êèºâ³ çáóäóþòü
äâàíàäöÿòü àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã òà ðåêîí-
ñòðóþþòü ùå ìàéæå òðèäöÿòü ñòðàòåã³÷íî
âàæëèâèõ äîðîæí³õ îá’ºêò³â.

Çîêðåìà, ñïîðóäÿòü ïðàâîáåðåæí³ òà ë³âî-
áåðåæí³ ï³äõîäè äî çàë³çíè÷íîãî é àâòîìî-
á³ëüíîãî ìîñòà ÷åðåç Äí³ïðî, Âåëèêó Ê³ëü-
öåâó äîðîãó â³ä Ì³íñüêîãî øîñå äî âóë. Áî-
ãàòèðñüêî¿, à òàêîæ àâòîäîðîãè â³ä Õàðê³â-
ñüêî¿ ïëîù³ äî ñòàíö³¿ ìåòðî “×åðâîíèé Õó-
ò³ð”, â³ä âóë. Åëåêòðèê³â äî ïð. ×åðâîíèõ
Êîçàê³â, â³ä Êèºâà äî ²ðïåíÿ, â³ä âóë. Ñóç-
äàëüñüêî¿ äî Âîëèíñüêî¿ òîùî. À ÷åðåç Äí³ï-
ðî â³ä “Ë³âîáåðåæíî¿” äî ïë. Ïåðåìîãè ïðî-
êëàäóòü òóíåëüíèé ïåðåõ³ä

Ó ñòîëèö³ ñòâîðÿòü Öåíòð
ôòèç³àòð³¿ òà ïóëüìîíîëîã³¿

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”,
ùî íåâäîâç³ ó Êèºâ³ áóäå ì³ñüêèé Öåíòð ôòè-
ç³àòð³¿ òà ïóëüìîíîëîã³¿, äå êîíòðîëþâàòè-
ìóòü çàõâîðþâàí³ñòü ìåøêàíö³â ñòîëèö³ íà
òóáåðêóëüîç. Çà ¿¿ ñëîâàìè, òàêèé öåíòð ñòâî-
ðÿòü íà áàç³ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2, ÿêó
ìàþòü ðåêîíñòðóþâàòè. Äëÿ åôåêòèâíîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ öåíòðó áóäå âèâ÷åíî ïèòàí-
íÿ êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òóáåðêóëüîçíèõ
ë³êàðåíü òà äèñïàíñåð³â. Çàïëàíîâàíî òàêîæ
çá³ëüøèòè çàðîá³òíó ïëàòíþ ïåðñîíàëó ôòè-
ç³àòðè÷íèõ çàêëàä³â, ó òîìó ÷èñë³ é ñòîëè÷-
í³ íàäáàâêè

Êè¿â îõîðîíÿòèìå ìàòåð³â 
³ ä³òåé

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ â³äáóëèñÿ ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ íà òåìó: “Îõîðîíà ìàòå-
ðèíñòâà òà äèòèíñòâà”. Ì³ñöåâ³ ÷èíîâíèêè
³ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè îáãîâîðþâàëè ðîáîòó
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ì³ñòà, êîòð³ ñòîÿòü íà ñòî-
ðîæ³ ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà. Çîêðåìà,
éøëîñÿ ïðî ðîáîòó ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó ïî-
ëîãîâèõ áóäèíê³â Êèºâà òà äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü.
Ðàäèëèñÿ òàêîæ, ÿê çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè æ³-
íîê ³ ä³òåé ó êâàë³ô³êîâàí³é ³ äîñòóïí³é ìå-
äè÷í³é äîïîìîç³. Íà÷àëüíèê ñëóæáè äîïîìî-
ãè ìåðà êèÿíàì Íàòàë³ÿ Äàíüêî ïîâ³äîìè-
ëà, ùî âîíè ïðîâîäÿòü ñòàòèñòè÷í³ äîñë³-
äæåííÿ çà çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, êîòð³
ñêàðæèëèñÿ çà òåëåôîíîì 0-51

Ëþäÿì ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè — îñîáëèâà
òóðáîòà

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáóâñÿ
êðóãëèé ñò³ë çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â
â³éíè òà ïðàö³ ÊÌÄÀ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é. Ó÷àñíèêè ç³áðàííÿ îáãîâîðèëè ñï³â-
ïðàöþ êè¿âñüêî¿ âëàäè ç ãðîìàäñüêèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè ³íâàë³ä³â. Íèí³ â ñòîëèö³ 130 òèñ.
ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ÿêèìè îï³-
êóþòüñÿ 65 ãðîìàäñüêèõ ñï³ëîê. Íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòå-
ðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ²ðèíà Ãîëóáºâà íàãîëî-
ñèëà, ùî â æîäíîìó ðåã³îí³ Óêðà¿íè, êð³ì
Êèºâà, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ íå ô³íàíñóº
ì³ñöåâà âëàäà. Äî òîãî æ ëèøå â ñòîëèö³ ïðà-
öþº ñïåö³àëüíå óïðàâë³ííÿ, êóäè ìîæóòü
çâåðíóòèñÿ ãðîìàäÿíè ç îñîáëèâèìè ïîòðå-
áàìè

Ñòóäåíòè ìàòèìóòü íîâèé
íàâ÷àëüíèé êîðïóñ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî äåïóòà-
òè Êè¿âðàäè äîäàòêîâî âèä³ëèëè ìàéæå 24 ìëí
ãðí. íà áóä³âíèöòâî íàâ÷àëüíîãî êîðïóñó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó.

“Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè çíà÷íîìó
çá³ëüøåííþ áþäæåòó ñòîëèö³. Òàê, ëèøå â³ä
ïðîäàæó íà êîíêóðñíèõ óìîâàõ åë³òíîãî æèò-
ëà äîäàòêîâî íàä³éøëî äî ñïåö³àëüíîãî ôîí-
äó 26 ìëí ãðí”,— êîíñòàòóâàâ ïàí Áàññ. Â³í
íàãîëîñèâ, ùî âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà íîâîãî
êîðïóñó êîëåäæó çðîñëà ç 65 ìëí ãðí äî 144
ìëí ãðí. Öå ïîâ’ÿçàíî ïåðåäóñ³ì ç òèì, ùî
âêðàé ïîòð³áíî øâèäøå ââåñòè â ä³þ öåé
îá’ºêò

Ôóòáîë³ñòè ç³ãðàþòü 
íà òàíêîâîìó çàâîä³

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ 5 ãðóäíÿ êåð³âíèöòâà
Êèºâà ³ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè áóëî âè-
ð³øåíî íå çíîñèòè òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíîãî êîìïëåêñó “Òðî¿öüêèé”, ùî
çâîäÿòü á³ëÿ Íàö³îíàëüíîãî ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñó “Îë³ìï³éñüêèé”. Íàòîì³ñòü
ðîçãëÿíóòî ïðîïîçèö³þ ñïîðóäèòè ñòàä³-
îí äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³íàëó ªâðî-2012 íà
ì³ñö³ òàíêîâîãî çàâîäó â Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³. Çà ñëîâàìè ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè
Îëåñÿ Äîâãîãî, òàêó ³í³ö³àòèâó, âèñëî-
âëåíó ²íñòèòóòîì óðáàí³ñòèêè, Â³êòîð

Þùåíêî òà êåð³âíèöòâî ì³ñòà âèçíàëè
ïð³îðèòåòíîþ.

ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, íà ïî÷àò-
êó æîâòíÿ öüîãî ðîêó Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà çàìîâèëî â ²í-
ñòèòóòó óðáàí³ñòèêè ïëàí çîíóâàííÿ òà
âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ðàéî-
í³ ñòàíö³é ìåòðî “Áîðèñï³ëüñüêà” òà
“×åðâîíèé Õóò³ð”. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó íà ì³ñ-
òîáóä³âí³é ðàä³ öåé ïëàí äîîïðàöüîâóþòü
ôàõ³âö³.

Òàêîæ ó ðàéîí³ ç`ÿâèòüñÿ íîâèé æèò-
ëîâèé ìàñèâ, ó áóäèíêàõ ðîçñåëÿòèìóòü
òóðèñò³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012,
à ï³ñëÿ ÷åìï³îíàòó òàì ìåøêàòèìóòü êè-
ÿíè. “Öÿ òåðèòîð³ÿ º íàéêðàùîþ ç òî÷-
êè çîðó çðó÷íîãî ðîçòàøóâàííÿ òà ìîæ-
ëèâîñò³ çàáåçïå÷åííÿ òðàíñïîðòíî¿ äî-
ñòóïíîñò³ îáÒºêòà”,— ðîçïîâ³â íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà Âàñèëü Ïðèñÿæíþê. Çà éîãî
ñëîâàìè, ³í³ö³àòèâó ñïîðóäæåííÿ ñòàä³î-
íó íà ì³ñö³ òàíêîâîãî çàâîäó äîñ³ íå ï³ä-
òðèìàëî Ì³íîáîðîíè, àäæå â³ä öüîãî â³-
äîìñòâà ÷åêàþòü íà äîçâ³ë êîðèñòóâàííÿ
ä³ëÿíêîþ.

ßê ïîâ³äîìèëè â Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè,
ðàí³øå â³äîìñòâî ïëàíóâàëî âèêîðèñòà-
òè öþ òåðèòîð³þ ï³ä çàáóäîâó, ùîá çàáåç-
ïå÷èòè â³éñüêîâèõ æèòëîì
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Çèìà äëÿ óêðà¿íö³â
ïîäîðîæ÷àº
Ì³í³ñòåðñòâî æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà íàìàãàºòüñÿ
çàïðîâàäèòè íîâ³ òàðèôè íà îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷ó âîäó

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì Êàáì³í ìàº ðîç-
ãëÿíóòè ðîçðîáëåíó â Ì³í³ñòåðñòâ³ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ìåòîäè-
êó, çã³äíî ç ÿêîþ îïëàòà çà îïàëåííÿ ³ ãà-
ðÿ÷ó âîäó âçèìêó áóäå âäâ³÷³ á³ëüøîþ,
í³æ óë³òêó. Ïîêè ùî äîêóìåíò íå çàòâåð-
äæåíî, õî÷à ó ì³í³ñòåðñòâ³ ââàæàþòü, ùî
òàðèôè çà âîäó, ñâ³òëî é ãàç âæå ³ç ñ³÷íÿ
2008 ðîêó ïîòð³áíî ï³äâèùèòè ó ì³ñòàõ,
äå ðîçì³ð îïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
åêîíîì³÷íî íåîá´ðóíòîâàíèé ³ ïðîâîêóº
çáèòêîâ³ñòü ï³äïðèºìñòâ.

Ó ñòîëèö³ æ íîâ³ òàðèôè çà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çàïðîâàäèëè ùå â
ãðóäí³ 2006-ãî. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà

ÃÓ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Âàñèëÿ
ßñòðóáèíñüêîãî, ¿õíþ îá´ðóíòîâàí³ñòü
ï³äòâåðäèëè àóäèò, óðÿäîâà êîì³ñ³ÿ òà
íåçàëåæíà åêñïåðòèçà, ïðîâåäåíà íà ï³ä-
ñòàâ³ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð. “Â³äòàê, ìè
ìàºìî ïðàêòè÷íî íàéíèæ÷³ ðîçö³íêè ïî
Óêðà¿í³ íà ãàðÿ÷ó âîäó, êàíàë³çàö³þ,
îïàëåííÿ”,— ñêàçàâ ïàí ßñòðóáèíñüêèé.
ßê ïðèêëàä â³í íàâ³â ðàõóíîê çà ñåðåä-
íüîñòàòèñòè÷íó äâîê³ìíàòíó êè¿âñüêó
êâàðòèðó (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 46 êâ. ì),
ÿêèé äîð³âíþº 247 ãðí íà ì³ñÿöü, òîä³
ÿê íà Ëóãàíùèí³ çà òàêå ïîìåøêàííÿ
äîâîäèòüñÿ ïëàòèòè âæå 447 ãðí. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, òàêà ñèòóàö³ÿ ö³ëêîì çàäî-

âîëüíÿº êèÿí, àëå çáèòêîâà äëÿ ï³äïðè-
ºìñòâ, áî çàì³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî òà-
ðèôó 2 ãðí 24 êîï. (çà îïàëåííÿ 1 êâ. ì
íà ì³ñÿöü) ìåøêàíö³ ñïëà÷óþòü 1 ãðí
60 êîï. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ â Ìèêîëàºâ³ öå
êîøòóº ïîíàä 3 ãðí, ó Ê³ðîâîãðàä³ é
×åðí³âöÿõ — ìàéæå 4 ãðí, â Ëóãàí-
ñüêó — 4 ãðí 50 êîï.

Íà äóìêó ìîæíîâëàäö³â, ó ðàç³ ï³äâè-
ùåííÿ ö³íè íà ãàç ðåàëüíà âàðò³ñòü çà
îïàëåííÿ ìàº ñòàíîâèòè 3 ãðí çà 1 êâ. ì
ïëîù³. Òîìó âæå íèí³ ñòîëè÷í³ ôàõ³âö³
ðîçðîáëÿþòü äèôåðåíö³éîâàí³ òàðèôè
äëÿ êîæíîãî áóäèíêó, à â³äòàê, âàðò³ñòü
ïîñëóã êîëèâàòèìåòüñÿ â³ä 2 äî 4 ãðí çà
1 êâ. ì. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, öå
íå îçíà÷àº, ùî çàïðîïîíîâàí³ òàðèôè çà-
ïðîâàäÿòü ó ì³ñò³. “ßêùî æ ö³íà íà ãàç
äëÿ íàñåëåííÿ çðîñòå, òî ìè ï³äðàõóºìî,
ñê³ëüêè ïîòð³áíî áóäå êîøò³â äëÿ ïîêðèò-
òÿ ð³çíèö³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó”,— ïîîá³-
öÿâ â³í

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Із січня 2008 ро в У раїні мож ть підвищитися тарифи за житло-
во- ом нальні посл и. Відта , за аряч вод та опалення взим
доведеться платити майже вдвічі більше, ніж літ . Наразі запро-
понован методи мають затвердити в Кабміні.

Ô³íàë ªâðî-2012 â³äáóäåòüñÿ íà íîâîìó ñòàä³îí³

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Я чора стало відомо "Хрещати ", біля стадіон , я ий план ють
поб д вати для проведення фінал Євро-2012, б де зведено новий
житловий масив, а тан овий завод, розташований там, винес ть за
межі міста. А втім, Міноборони своєї з оди досі не дало.
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Þë³ÿ Òèìîøåíêî
âìîâëÿº äåïóòàò³â

Ñüîãîäí³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ î÷³êóºòüñÿ ãî-
ëîñóâàííÿ çà êàíäèäàòóðó ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà. Çàñòóïíèê ãîëîâè ôðàêö³¿ ÁÞÒ ªâ-
ãåí Êîðí³é÷óê çàçíà÷èâ, ùî áþò³âö³ âå-
äóòü ïåðåãîâîðè ïðî ï³äòðèìêó êàíäèäà-
òóðè Þë³¿ Òèìîøåíêî ç óñ³ìà ôðàêö³ÿìè.
Ïðîòå åôåêòèâí³ñòü öèõ ïåðåãîâîð³â ïîêè
ùî âèêëèêàº ñóìí³âè. Ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
ââàæàþòü, ùî îáèðàòè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
ïîòð³áíî ëèøå ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ çà â³öå-
ñï³êåð³â. Çà ñëîâàìè “ðåã³îíàëà” Âàäèìà
Êîë³ñíè÷åíêà, “ïðîãðàìà Òèìîøåíêî º
ïîïóë³ñòñüêîþ”, òîìó éîãî îäíîïàðò³éö³
íå ãîëîñóâàòèìóòü çà öþ êàíäèäàòóðó. Òàê
ñàìî ðàäèêàëüíî íàëàøòîâàí³ êîìóí³ñòè.
Äåïóòàò â³ä ÊÏÓ Ñåðã³é Ãìèðÿ ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî êîìóí³ñòè íå îá³öÿëè
ãîëîñóâàòè çà Þë³þ Òèìîøåíêî ³ “íå áðà-
òèìóòü ó÷àñò³ ó ïîë³òè÷í³é êîðóïö³¿ ÁÞÒ
³ ÍÓ—ÍÑ”. À îò ôðàêö³ÿ Áëîêó Âîëîäè-
ìèðà Ëèòâèíà, ñõîæå, âèçíà÷àòèìåòüñÿ
îñòàííüî¿ ìèò³. “Ëèòâèí³âåöü” Ìèõàéëî
Ñèðîòà çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî ôðàê-
ö³ÿ ïðèéìå ð³øåííÿ â äåíü ãîëîñóâàííÿ
çðàíêó

Ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ 
íàçâàâ ñâîãî 
íàñòóïíèêà

Ó÷îðà ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð Ïóò³í
çàÿâèâ, ùî ï³äòðèìóº êàíäèäàòóðó ïåðøîãî
â³öå-ïðåì’ºðà Äìèòðà Ìåäâåäºâà íà ïîñàäó
ïðåçèäåíòà íà ìàéáóòí³õ âèáîðàõ. Öþ êàí-
äèäàòóðó âèñóíóëè ë³äåðè ïðîâ³äíèõ ïðîïðå-
çèäåíòñüêèõ ïàðò³é — “ªäèíà Ðîñ³ÿ”, åñåðè,
àãðàð³¿ òà “Ãðîìàäñüêà ñèëà”. ßê â³äîìî,
Äìèòðî Ìåäâåäºâ äîâãèé ÷àñ î÷îëþâàâ àä-
ì³í³ñòðàö³þ ðîñ³éñüêîãî ïðåçèäåíòà, ï³ñëÿ
÷îãî áóâ ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó ïåðøîãî â³-
öå-ïðåì’ºðà. Òàêîæ ïàí Ìåäâåäºâ ââàæàºòü-
ñÿ áëèçüêèì äðóãîì êîëèøíüîãî ãîëîâè àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà Ëåîí³äà Êó÷ìè Â³ê-
òîðà Ìåäâåä÷óêà

ÁÞÒ õî÷å ñòàòè 
ìîíîë³òîì

Ó÷îðà äåïóòàò â³ä ôðàêö³¿ ÁÞÒ Àíäð³é
Øê³ëü çàÿâèâ, ùî ï³ñëÿ ôîðìóâàííÿ óðÿ-
äó éîãî ñîðàòíèêè ïëàíóþòü ñôîðìóâàòè
ºäèíó ïîë³òè÷íó ñèëó íà áàç³ áëîêó. Çà
ñëîâàìè äåïóòàòà, ïèòàííÿ ïðî îá’ºäíàí-
íÿ ïîë³òè÷íèõ ñèë, ùî âõîäÿòü ó ÁÞÒ,
óæå ïîâí³ñòþ óçãîäæåíå ³ ñõâàëåíå. ßê â³-
äîìî, äî ñêëàäó ÁÞÒ âõîäÿòü òðè ïîë³òè÷-
í³ ñèëè — “Áàòüê³âùèíà”, Óêðà¿íñüêà ñî-
ö³àë-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ ³ ïàðò³ÿ “Ðåôîð-
ìè ³ ïîðÿäîê”. Âîäíî÷àñ ïîÿñíèòè “Õðå-
ùàòèêó”, êîëè ñàìå ñë³ä î÷³êóâàòè ñòâî-
ðåííÿ òàêî¿ ñèëè, ïàí Øê³ëü íå çì³ã. “Íå
ï³çí³øå, í³æ çà ð³ê äî âèáîð³â” — ïîæàð-
òóâàâ äåïóòàò

Ãðîìàäñüêèé 
çàõèñíèê áóäå 
áåçêîøòîâíèì

Ó÷îðà â³äáóëàñÿ ïåðøà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ
ó ãðîìàäñüêîìó ïðåñ-öåíòð³, ñòâîðåíîìó îð-
ãàí³çàö³ºþ “Ãðîìàäñüêèé çàõèñíèê”. Ðîç-
òàøîâàíèé íîâîñòâîðåíèé çàêëàä ó ãðîìàä-
ñüê³é ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè, çà-
ñòóïíèêà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåð-
ã³ÿ Ðóäèêà. “Â³äíèí³ ëþäèíà, ïðàâà ÿêî¿ ïî-
ðóøåíî ³ ÿêà íå ìàº ãðîøåé íà ñïëàòó ïî-
ñëóã ³ñíóþ÷èõ ïðåñ-öåíòð³â, îäíàêîâî ìà-
òèìå ìîæëèâ³ñòü çàÿâèòè ïðî ñâî¿ ïðîáëå-
ìè ÇÌ² ³ ãðîìàäñüêîñò³, çîêðåìà ó íàñ”, —
ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêîâ³” ìåòó ñòâîðåííÿ
ïðåñ-öåíòðó ñàì ïàí Ðóäèê. Ï³ä ÷àñ ïåðøî-
ãî äíÿ ïîñëóãàìè öåíòðó ñêîðèñòàâñÿ íàðîä-
íèé äåïóòàò, ë³äåð êðèìñüêèõ òàòàð Ìóñòà-
ôà Äæåì³ëüîâ. “Õðåùàòèêîâ³” òàêîæ ñòàëî
â³äîìî, ùî îäíèì ç íàñòóïíèõ “êë³ºíò³â”
ïðåñ-öåíòðó áóäå óêðà¿íñüêèé îìáóäñìåí —
Óïîâíîâàæåíà Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïðàâ ëþ-
äèíè Í³íà Êàðïà÷îâà
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Óðÿä 
ç ïðåçèäåíòñüêèìè 
àìá³ö³ÿìè
Ðîçäà÷à ïîðòôåë³â ó íîâîìó Êàáì³í³ ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ
íà ïåðåòÿãóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ñèë ç ïðåçèäåíòñüêîãî 
äî ïðåì’ºðñüêîãî òàáîðó

Ñüîãîäí³ Âåðõîâíà Ðàäà ìîæå îáðàòè
Þë³þ Òèìîøåíêî êåð³âíèêîì Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â. Ó ðàç³ âäàëîãî ãîëîñóâàííÿ ïà-
í³ Òèìîøåíêî îá³öÿº ñôîðìóâàòè íîâèé
óðÿä ïðîòÿãîì òèæíÿ. Ïðîòå ³íø³ êàíäè-
äàòóðè íà ïîñàäè äîñ³ íå â³äîì³. Íà äå-
ÿê³ êð³ñëà ïðåòåíäóþòü îäðàçó ê³ëüêà äå-
ïóòàò³â. Ïðèì³ðîì, íà ïîñàäó ïåðøîãî â³-
öå-ïðåì’ºðà àíîíñîâàíî îäðàçó òðè çà-
ñòóïíèêè ïàí³ Òèìîøåíêî — Îëåêñàíäð
Òóð÷èíîâ, Éîñèï Â³íñüêèé òà Â³êòîð
Ïèíçåíèê. Çáåð³ãàþ÷è êàäðîâó ³íòðèãó
äî îñòàííüîãî òà ï³ä³ãð³âàþ÷è àìá³ö³¿ ñî-
ðàòíèê³â, ó ÁÞÒ ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè
íà ñîë³äàðíå ãîëîñóâàííÿ.

Ïðî òå, ùî ðîçïîä³ë ïîñàä ó Êàáì³í³
ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïîë³òè÷íå õàáàð-
íèöòâî, âæå çàÿâèëè ³ îïîíåíòè Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî. “Äóæå íå õîò³ëîñÿ á, ùîá íî-
âèé óðÿä ïîâåðòàâñÿ äî ïðàêòèêè òîðã³â-
ë³ ïîë³òè÷íèìè êð³ñëàìè, ïðîòå òàêèé
ðîçâèòîê ïîä³é ìîæëèâèé”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë Þð³é Ì³ðîøíè-
÷åíêî.

Íà äóìêó ïîë³òîëîãà Â³êòîðà Íåáîæåí-
êà, âæå ï³ñëÿ îáðàííÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî
ãëàâîþ óðÿäó âîíà ìàº íàì³ð ïîâåðíóòè
êîìàíäó çðàçêà 2005 ðîêó. Çîêðåìà, íàé-
á³ëüø³ øàíñè î÷îëèòè åêîíîì³÷íèé áëîê
Êàáì³íó ìàº êîëèøí³é íàøîóêðà¿íåöü

Â³êòîð Ïèíçåíèê, ÿêèé ïåðåä âèáîðàìè
óâ³éøîâ äî ñêëàäó ÁÞÒ. Ïðè÷îìó ê³ëü-
êà ïîñàä Þë³ÿ Òèìîøåíêî ìîæå â³ääàòè
é íèí³øí³ì ÷ëåíàì ÍÓ—ÍÑ, ÿê³ ïîãî-
äæóþòüñÿ éòè â ôàðâàòåð³ ïîë³òèêè ÁÞÒ.
Òàê, Ì³í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó,
ÿêå º êâîòîþ Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî,
ìîæå î÷îëèòè ïðåäñòàâíèê ÍÓ—ÍÑ Äà-
âèä Æâàí³ÿ. Öåé êðîê, âî÷åâèäü, ïîñè-
ëèòü ïîçèö³¿ Þë³¿ Òèìîøåíêî ÿê ºäèíî-
ãî ë³äåðà íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íèõ ñèë
òà ïîñëàáèòü ïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòà.

ßêùî ô³ãóðè â íîâîìó Êàáì³í³ çàëè-
øàòüñÿ ïåðåâàæíî ñòàð³, òî ñòðàòåã³ÿ
óðÿäó ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ êàðäèíàëüíî.
“Íà â³äì³íó â³ä 2005 ðîêó, â Òèìîøåí-
êî íåìàº ïîòðåáè çàäîâîëüíÿòè ðåâîëþ-
ö³éí³ î÷³êóâàííÿ íàðîäó. Óñ³ íåâèêîíà-
í³ îá³öÿíêè íà çðàçîê ïîâåðíåííÿ çà-
îùàäæåíü íàñåëåííþ çà äâà ðîêè ïàí³
Òèìîøåíêî ïîÿñíèòü òèì, ùî ¿é çàâà-
æàëà êîìàíäà Ïðåçèäåíòà. ² ëèøå ïîñè-
ëèòüñÿ íà öüîìó ôîí³ ïåðåä ïðåçèäåíò-
ñüêèìè âèáîðàìè”,— çàóâàæèâ “Õðåùà-
òèêó” ïîë³òîëîã Îëåêñàíäð Ìàë³íêîâè÷.
Ïðî òå, ùî ïîë³òèêà óðÿäó áóäå ìåíø
ïîïóë³ñòñüêîþ, ñâ³ä÷èòü ³ äðåéô ÁÞÒ ó
á³ê ïðàâî¿ ³äåîëîã³¿. Ïàðò³ÿ â³äìîâèëàñÿ
â³ä íàìàãàíü âñòóïèòè äî ñîö³íòåðíó ³ òå-
ïåð ñï³âïðàöþº ç ºâðîïåéñüêèìè ïðà-

âèìè ñèëàìè. “Õòî âàì ñêàçàâ, ùî ìè
ë³âîöåíòðèñòè? Ìè íåùîäàâíî óâ³éøëè
äî ªâðîïåéñüêî¿ íàðîäíî¿ ïàðò³¿”,— ñêà-
çàâ “Õðåùàòèêó” ÁÞÒ³âåöü Ñåðã³é Òå-
ðüîõ³í, ÿêîìó îá³öÿþòü êð³ñëî ì³í³ñòðà
åêîíîì³êè. Ïðîòå ñàì ïàí Òåðüîõ³í çà-
ÿâèâ, ùî âîë³â áè çàëèøèòèñÿ ïðàöþâà-
òè ó ïàðëàìåíò³.

Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî çáåðåæå
âïëèâ íà ñèëîâèé òà çîâí³øíüîïîë³òè÷-
íèé áëîêè óðÿäó. Òóò Þë³ÿ Òèìîøåíêî
çìîæå ñåðéîçíî ç íèì êîíêóðóâàòè. Éìî-
â³ðíèé êàíäèäàò íà ãîëîâó ÌÇÑ Áîðèñ
Òàðàñþê íèí³ âèñòóïàº çà â³äñòàâêó ãî-
ëîâè ïðåçèäåíòñüêîãî Ñåêðåòàð³àòó Â³ê-
òîðà Áàëîãè ³ á³ëüøå ñï³âïðàöþº ç ïàí³
Òèìîøåíêî, í³æ ç ãëàâîþ äåðæàâè. “Òè-
ìîøåíêî ìîæå ïîâí³ñòþ ïåðåáðàòè íà
ñåáå ³ êîíòàêòè ç ðîñ³ÿíàìè. Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê íèí³øí³é ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð
Ïóò³í î÷îëèòü óðÿä, ùî ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî,
êîíòàêòè ì³æ äâîìà äåðæàâàìè ïåðåé-
äóòü ó ïëîùèíó ñï³ëêóâàííÿ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð³â”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” Âîëîäè-
ìèð Ìàë³íêîâè÷.

Êð³ñëî ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ìàº
âñ³ ï³äñòàâè ïîñ³ñòè êîëèøí³é î÷³ëüíèê
öüîãî â³äîìñòâà Þð³é Ëóöåíêî, ÿêèé òà-
êîæ ïîì³÷åíèé ó ñèìïàò³ÿõ äî ë³äåðêè
ÁÞÒ. Ïðî òå, ùî öÿ êàíäèäàòóðà º îïòè-
ìàëüíîþ, â÷îðà “Õðåùàòèêó” ñêàçàâ ÷ëåí
ÍÓ-ÍÑ Ãåííàä³é Ìîñêàëü. À âò³ì, ïîêè
ùî ÿê àëüòåðíàòèâó ïàíîâ³ Ëóöåíêó â
Ñåêðåòàð³àò³ ðîçãëÿäàþòü ³ Âàëåð³ÿ Ãàëå-
òåÿ. Àëå â áóäü-ÿêîìó ðàç³ Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî âæå äîâåëà, ùî âì³º ñõèëÿòè íà
ñâ³é á³ê íàâ³òü íàéíåçãîâ³ðëèâ³øèõ îïî-
íåíò³â. Îòîæ ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî
áëèæ÷å äî ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â ó
êîìàíä³ Â³êòîðà Þùåíêà çàëèøèòüñÿ õ³-
áà ùî ñ³ì êîëèøí³õ íåï³äïèñàíò³â êîàë³-
ö³éíî¿ óãîäè

Лідер БЮТ Юлія Тимошен о не проти зал чити до своєї оманди одно о з лідерів бло НУ—НС Юрія Л цен а

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Юлія Тимошен о може вдр е очолити ряд. Е сперти
очі ють, що серед міністрів ново о-старо о Кабмін раїнці не
побачать ба атьох нових облич, проте політи а ряд може поміт-
но відрізнятися від зраз а 2005 ро . Головною ж метою діяльно-
сті Юлії Тимошен о на посаді стане не ви онання передвиборчих
обіцяно , а форм вання власної оманди напередодні президент-
сь их виборів.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення ва антної посади

ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“КИЇВМІСЬКСВІТЛО”

Основні обов’яз и:

— Забезпеч є ф н ціон вання та розвито зовнішньо о освітлення

для безпечно о р х транспорт та пішоходів вечірній та нічний час;

— Забезпеч є е спл атацію та своєчасний ремонт балансових мереж

зовнішньо о освітлення в лиць, площ пар ів, с верів та між вартальних

проїздів;

— Ви он є ф н ції замовни а по апітальном б дівництв , ре он-

стр ції та апітальном ремонт еле тромереж зовнішньо о та архіте -

т рно-де оративно о освітлення.

Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :

—За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст;

— Досвід роботи за фахом на ерівних посадах не менше 5 ро ів або

стаж роботи за фахом не менше 10 ро ів;

— Досвід ерівництва на підприємстві із за альною іль істю праців-

ни ів понад 400 осіб є перева ою;

— Вільне орист вання ПК;

— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, поряд-

ність, ом ні абельність;

— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рішень;

— Вміння створити оманд валіфі ованих працівни ів, здійснити ра-

ціональне розміщення та цільове ви ористання персонал ;

— Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.

Конта тний телефон: 278-67-76.

Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антної по-

сади, необхідно заповнити ан ет андидата, форм я ої можна отри-

мати на сайті www.kmv. gov.ua. Заповнен форм ан ети необхідно на-

діслати на адрес gryshyna@ekonomic.kyiv-city.gov.ua, позначивши

темі листа “Дире тор КП “Київмісь світло””.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Основні обов’яз и:

— Ор анізов є та проводить в адміністративном б дин по в л.

Хрещати , 36 офіційні прийоми, здійснює осподарсь е обсл ов ван-

ня інших заходів;

— Ви он є ф н ції замовни а б дівництва, ре онстр ції та ремонт-

них робіт;

— Контролює ви онання ремонтно-б дівельних робіт та витрати, ви-

ділених на це бюджетних оштів;

— Здійснює вмежах наявних оштів матеріально-технічне забезпечен-

ня діяльності се ретаріат Київсь ої місь ої ради та апарат ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА).

Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :

—За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст;

— Досвід роботи за фахом в державній сл жбі на ерівних посадах не

менше 5 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах не мен-

ше 7 ро ів або стаж роботи за фахом не менше 10 ро ів;

— Вільне орист вання ПК;

— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, поряд-

ність, ом ні абельність;

— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рішень;

— Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.

Конта тний телефон: 234-40-98.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової ро-

боти і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої

державної адміністрації) до 21 р дня 2007 ро за адресою: 01044,

м. Київ, в л. Басейна,1/2-а, .102. Я що Ви бажаєте взяти часть он-

рсі на заміщення ва антних посад, необхідно заповнити ан ет ан-

дидата, форм я ої можна отримати на сайті www. kmv. gov. ua. Запов-

нен форм ан ети з власними даними можна надіслати на адрес

kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа “Ан ета”.
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правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

Про направлення
депутатських запитів

Київському міському голові 
та посадовим особам 

виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 1037"1/1698 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток до рішення Київради № 1037�1/1698 
від 12 липня 2007 року

Депутатський запит
до Київського міського голови, 
внесений депутатом Київради 

та підтриманий на пленарному засіданні 
Київради 12.07.07

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

Автор запит Корот ий зміст запит

Бондарен о Володимир Дмитрович — де-
п татсь а фра ція “Бло Віталія Клич а”

Щодо збільшення на лад азети “Вечірній
Київ” та джерел фінанс вання

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïè-
òè, âíåñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³ä-
òðèìàí³ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿â-
ðàäè 12.07.07, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïî-
ñàäîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äå-
ïóòàòñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñü-
ìîâó â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äå-
ïóòàòàì Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â
ç äíÿ îòðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó

ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ
äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷å-
íî, ùî ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè-
÷èí íå ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòà-
íîâëåíèé Êè¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäî-
âà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äî-
ìèòè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè-
¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çàïðîïîíóâà-
òè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïîâèíåí ïåðå-
âèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îäåðæàí-
íÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення 
гр. Васильєвої О. І.

від сплати пайової участі (внеску)
у створенні соціальної 

та інженерно"транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1038/1699 від 12 липня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Васильєвої Ольги Іванівни від 13.02.07 № 1/115, протокол засідання постійної комісії Ки�
ївради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 10.04.07 № 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Âàñèëüºâó Îëüãó ²âà-
í³âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â
ñóì³ 33,81 òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèö-
òâîì æèòëîâîãî áóäèíêó ë³ò. “À” çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 273,70 êâ. ì òà ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïóøê³-

íà, 7-á ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення 
гр. Дергаусової Г. Д. та гр. Павленко Н. І. 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно"транспортної
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1039/1700 від 12 липня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Дергаусової Галини Дмитрівни та гр. Павленко Ніни Іванівни від 27.02.07 № 1/167, прото�
кол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 10.04.07
№ 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Äåðãàóñîâó Ãàëèíó
Äìèòð³âíó òà ãð. Ïàâëåíêî Í³íó ²âàí³â-
íó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³
4,09 òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç ïðèáóäîâîþ äî
æèòëîâîãî áóäèíêó (çàãàëüíà ïëîùà áó-
äèíêó 106,0 êâ. ì) íà âóë. Â³òÿíñüê³é,

9/11 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення 
гр. Давиденка П. Г. 

від сплати пайової участі (внеску)
у створенні соціальної 

та інженерно"транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1040/1701 від 12 липня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення гр. Давиденка Павла Григоровича від 18.01.07 № 1/40, протокол засідання постійної комісії
Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 10.04.07 № 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Äàâèäåíêà Ïàâëà Ãðè-
ãîðîâè÷à â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â
ñóì³ 3,08 òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì
æèòëîâîãî áóäèíêó ë³ò. “Ñ” çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 63,10 êâ. ì òà ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×àéêîâñüêîãî, 9 ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення 
приватного підприємства “Фірма “Волна” 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно"транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1041/1702 від 12 липня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27 02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення приватного підприємства “Фірма “Волна” від 27.06.07 № 524, протокол засідання постійної
комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 03.07.07 № 18, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî
“Ô³ðìà “Âîëíà” â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿

ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿
òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
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òóðè ì³ñòà Êèºâà â ñóì³ 882,0 òèñ. ãðí.
ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì àâòîçàïðàâíî¿
ñòàíö³¿ íà ïðîñïåêò³ Ãåíåðàëà Âàòóò³-
íà, 2-À ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження 
“Програми ремонту, реконструкції 

та розвитку
каналізаційного господарства

м. Києва на період 
2006—2010 рр.”

Рішення Київської міської ради № 1042/1703 від 12 липня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 106 “Про затвердження
Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, наказу Міністерства економіки України
від 04.12.06 № 367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональ�
них цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” та з метою забезпечення екологічної без�
пеки, стабільності і надійності роботи системи каналізації м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó ðåìîíòó, ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó êàíàë³çàö³éíîãî
ãîñïîäàðñòâà ì. Êèºâà íà ïåð³îä 2006-
2010 pp. çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè
ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó êàíà-
ë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà ì. Êèºâà íà ïå-
ð³îä 2006—2010 pp.

2.2. Ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè ðåìîíòó,
ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó êàíàë³çàö³éíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà ì. Êèºâà íà ïåð³îä 2006-
2010 pp. çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê êîøò³â
ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ³íâåñòèö³é-
íèõ êîøò³â, çàëó÷åíèõ êðåäèò³â áàíê³â,
áþäæåòíèõ êîøò³â òà ³íøèõ íå çàáîðî-
íåíèõ çàêîíîäàâñòâîì äæåðåë.

2.3. Ùîð³÷íî ïðè ï³äãîòîâö³ òà âèíå-
ñåíí³ íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè ïðîåêòó Ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà, ïðîåêòó áþ-
äæåòó ì. Êèºâà ïåðåäáà÷àòè êîøòè íà
âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ðåìîíòó, ðåêîí-

ñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó êàíàë³çàö³éíîãî 
ãîñïîäàðñòâà ì. Êèºâà íà ïåð³îä 
2006—2010 pp.

2.4. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â
Ïðîãðàìè ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîç-
âèòêó êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà ì.
Êèºâà íà ïåð³îä 2006-2010 pp. âèçíà÷è-
òè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, à â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâ-
öåì — â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë”.

2.5. Ðàç íà ð³ê ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, çâ³òóâàòè íà ñå-
ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî õ³ä âèêî-
íàííÿ Ïðîãðàìè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ íà ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна

в секретаріаті Київради.

Про подовження 
виконавчому органу 

Київської міської ради 
(Київській міській

державній адміністрації) 
терміну виконання пункту 3

рішення Київської міської ради 
від 08.02.07 № 58/719 

“Про тарифи 
на житлово"комунальні послуги”

Рішення Київської міської ради № 1043/1704 від 12 липня 2007 року

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 7 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, вра�
ховуючи звернення Головного управління з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.06.07 № 09050/2�1275 та з метою забезпечення
виконання пункту 3 рішення Київської міської ради від 08.02.07 № 58/719 “Про тарифи на житлово�кому�
нальні послуги” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîäîâæèòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òåðì³í âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 08.02.07 ¹ 58/719 “Ïðî òà-
ðèôè íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè”
â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ òàðèô³â íà ïîñëó-
ãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ïî êîæíîìó áó-
äèíêó â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.07.05 ¹ 560
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ôîðìóâàí-
íÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é ³ òèïîâîãî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ

ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é” äî 01.09.07.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) äî 01.10.07 ïîäàòè Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè
ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі заходи
з виконання рішення Київради

від 15.03.07 № 260/921 
“Про затвердження Умов організації 

та проведення конкурсу 
на міських автобусних маршрутах

загального користування у м. Києві” 
та підвищення рівня безпеки 

перевезень пасажирів 
на автобусних маршрутах

загального користування м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1045/1706 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 4 Умов орга�
нізації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального ко�
ристування у м. Києві, затверджених рішенням Київради від 15.03.07 № 260/921, та з метою впорядку�
вання роботи наземного громадського транспорту на маршрутах загального користування м. Києва Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ìåæ³ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòè-
íè ì³ñòà Êèºâà äëÿ ìàðøðóò³â ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó ïî âóëèöÿõ:

ïëîùà Ëåñ³ Óêðà¿íêè, âóëèöÿ Êóòóçî-
âà, âóëèöÿ Öèòàäåëüíà, âóëèöÿ Ñ³÷íåâî-
ãî Ïîâñòàííÿ, âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî, Âî-
ëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, âóëèöÿ Ñàãàéäà÷-
íîãî, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, âóëèöÿ Ìå-
æèã³ðñüêà, âóëèöÿ Íèæí³é Âàë, âóëèöÿ
Ãëèáî÷èöüêà, âóëèöÿ Àðòåìà, âóëèöÿ
×îðíîâîëà, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, ïëîùà
Ïåðåìîãè, âóëèöÿ Ñàêñàãàíñüêîãî, âó-
ëèöÿ Êîì³íòåðíó, âóëèöÿ Åñïëàíàäíà,
áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè.

2. Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â â öåíòðàëü-
í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà çä³éñíþâàòè íà êîí-
êóðñíèõ óìîâàõ ò³ëüêè òðàíñïîðòîì çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ âåëèêî¿ ³ íàäâå-
ëèêî¿ ì³ñòêîñò³, ùî ïðàöþº â çâè÷àéíî-
ìó ðåæèì³ ðóõó, ç â³äøêîäóâàííÿì âèòðàò
íà ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ïà-
ñàæèð³â çã³äíî ç ä³þ÷èìè íîðìàòèâíèìè
äîêóìåíòàìè, âèêîðèñòîâóþ÷è òðîëåé-
áóñè, àâòîáóñè, âèãîòîâëåí³ çà íîâ³òí³-
ìè òåõíîëîã³ÿìè, äîâæèíîþ, 12-19 ì òà
íèçüêèì ð³âíåì ï³äëîãè, òà àâòîáóñè, ùî
â³äïîâ³äàþòü íîðìàì åêîëîã³÷íî¿ áåçïå-
êè íå íèæ÷å “ªâðî-2”.

3. Âñòàíîâèòè ãðàíè÷íó øâèäê³ñòü ðó-
õó íàçåìíèõ ïàñàæèðñüêèõ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó ìå-
æàõ ì. Êèºâà 50 êì/ãîä. (êð³ì òàêñ³).

4. Çàïðîâàäèòè íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ
ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³
ïðàöþþòü â ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî òàêñ³,
ô³êñîâàí³ çóïèíêè “íà âèìîãó” ó â³äïî-
â³äíîñò³ äî ïðàâèë ðîçì³ùåííÿ òà îáëàä-
íàííÿ çóïèíîê ì³ñüêîãî àâòîìîá³ëüíîãî
òà åëåêòðîòðàíñïîðòó.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çä³éñíèòè îïòèì³çàö³þ ìàðøðóò-
íî¿ ìåðåæ³ íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó â ì. Êèºâ³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî
âèìîã ïóíêò³â 3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

5.2. Çàòâåðäèòè ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïå-
ðåâåçåíü ïàñàæèð³â ó ãðàíè÷íèõ ìåæàõ
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà ç âðàõóâàí-
íÿì ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ðóõó àâòîáó-
ñ³â, ùî ïðàöþþòü â ðåæèì³ ìàðøðóòíî-
ãî òàêñ³, ïî ìåæàõ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà òà âóëèöÿõ ç ìàëèì ïàñàæèðîïîòî-
êîì áåç âèêîíàííÿ ê³íöåâèõ çóïèíîê
(â³äñòîþ ðóõîìîãî ñêëàäó).

5.3. Çà ï³äñóìêàìè ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü âñòàíîâèòè òåðì³íè ïîåòàïíîãî
âïðîâàäæåííÿ ïîðÿäêó, çàçíà÷åíîãî â
ïóíêò³ 5.2.

5.4. Âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè òà äîïîâ-
íåííÿ äî ïàñïîðò³â àâòîáóñíèõ ìàðøðó-
ò³â çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ ïðàöþ-
þòü â ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî òàêñ³.

5.5. Çàáåçïå÷èòè îáëàøòóâàííÿ àâòî-
áóñíèõ ìàðøðóò³â çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ, ÿê³ ïðàöþþòü â ðåæèì³ ìàðøðóò-
íîãî òàêñ³, íåîáõ³äíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ
ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñòàòò³ 7 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñ-
ïîðò”, à ñàìå: ³íôîðìàö³éíèì çàáåçïå-
÷åííÿì ïàñàæèð³â, ïîêàæ÷èêàìè çóïè-
íîê, ïàâ³ëüéîíàìè î÷³êóâàííÿ òîùî òà
ï³äòðèìóâàòè ¿¿ â íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó
òà ñàí³òàðíîìó ñòàí³.

5.6. Çàáåçïå÷èòè îáëàøòóâàííÿ ìàð-
øðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó â³äïîâ³äíèìè çíàêàìè îáìåæåííÿ
øâèäêîñò³ ðóõó 50 êì/ãîä. (çíàê 3.29.
Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó).

5.7. ²íôîðìóâàòè íàñåëåííÿ ì³ñòà ïðî
çì³íè â ðîáîò³ íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêî-
ãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

6. Ðåêîìåíäóâàòè óïðàâë³ííþ ÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ âñòàíîâèòè ä³º-
âèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì âîä³ÿìè
ïåðåâ³çíèê³â ïàñàæèð³â âèìîã ïóíêòó 1
öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж 
земельної ділянки 

відкритому акціонерному товариству
“Трест Київпідземшляхбуд"2” 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку 

на вул. Тампере, 13"б
у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1059/1720 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Òàì-

ïåðå, 13-á ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).
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2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó ðîçì³ð³ 3 644 442,00 ãðí. (òðè ì³ëü-
éîíè ø³ñòñîò ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ ÷îòè-
ðèñòà ñîðîê äâ³ ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³ä-
ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê åêñïåðòà ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 01.12.2006).

3. Ïðîäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Òðåñò Êè¿âï³äçåìøëÿõáóä-2” çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1938 ãà çà
3 644 442,00 ãðí. (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò
ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ñîðîê äâ³
ãðèâí³ 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
íà âóë. Òàìïåðå, 13-á ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó
â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Òðåñò
Êè¿âï³äçåìøëÿõáóä-2” çã³äíî ç äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàðåºñòðîâàíèì
ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãî-
âîð³â â³ä 17.08.2006 ¹ 66-6-00362.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó â³äêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Òðåñò Êè¿â-
ï³äçåìøëÿõáóä-2” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà
âóë. Òàìïåðå, 13-á ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1938 ãà íà âóë.
Òàìïåðå, 13-á ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ
öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Òðåñò Êè-
¿âï³äçåìøëÿõáóä-2” â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Òðåñò Êè¿âï³äçåìøëÿõáóä-2”:

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 1059/1720 
від 12 липня 2007 року

УМОВИ
продажу відкритому акціонерному товариству 

“Трест Київпідземшляхбуд"2” 
земельної ділянки на вул. Тампере, 13"б

у Дніпровському районі м. Києва

1. Ви ористов вати земельн ділян за цільовим призначенням.
2. Забезпечити вільний дост п до проданої земельної ділян и для онтролю за дотриман-

ням власни ом мов продаж земельної ділян и.
3. Ви онати вимо и, ви ладені в листі Головно о правління містоб д вання, архіте т ри

та дизайн місь о о середовища від 17.02.2005 № 19-1326.
4. У разі необхідності проведення ре онстр ції чи ново о б дівництва питання оформ-

лення дозвільної та прое тно- ошторисної до ментації виріш вати в поряд , визначеном
правилами заб дови м. Києва.
5. Зарах вати до с м, я і по пець має сплатити за земельн ділян , аванс с мі 127 021,08

рн. (сто двадцять сім тисяч двадцять одна ривня 08 опійо ), сплачений відповідно до о-
ди № 70 від 11.08.2006, що підтверджено платіжним дор ченням. Решта вартості земельної
ділян и с мі 3 517 420,92 рн. (три мільйони п’ятсот сімнадцять тисяч чотириста двадцять
ривень 92 опій и) сплач ється протя ом 10 бан івсь их днів від дня нотаріально о посвід-
чення до овор півлі-продаж .
6. За ожний день прострочення платеж сплач ється пеня розмірі 0,5% від с ми про-

строчено о платеж .

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

Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки

від 06.03.2006 № 75"6"00272 
та продаж цієї земельної ділянки 

товариству з обмеженою
відповідальністю “КЛО”

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автозаправної станції 

на вул. Миколи Трублаїні, 1"б
у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1061/1722 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальніс�
тю “КЛО” від 01.06.2006 № 061, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè ñòðîêîì íà òðè ì³ñÿö³, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåí-
íÿ, äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà âóë. Ìè-
êîëè Òðóáëà¿í³, 1-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 06.03.2006 ¹ 75-6-
00272, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊËÎ” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó
3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

27.10.2005 ¹ 293/3754 “Ïðî ïåðåäà÷ó òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÊËÎ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòî-
çàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà âóë. Ìèêîëè Òðóá-
ëà¿í³, 1-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ìèêîëè Òðóáëà¿í³, 1-á ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòü-
ñÿ).

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 3 567 660,00 ãðí. (òðè ì³ëü-
éîíè ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò
ø³ñòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
åêñïåðòà ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 19.07.2006).

4. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊËÎ” çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,3901 ãà çà 3 567 660,00 ãðí.
(òðè ì³ëüéîíè ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ñ³ì òè-
ñÿ÷ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà âóë. Ìè-
êîëè Òðóáëà¿í³, 1-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÊËÎ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìèêî-
ëè Òðóáëà¿í³, 1-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

6.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,3901 ãà íà âóë. Ìèêîëè Òðóáëà¿í³,
1-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì
ð³øåííÿì.

6.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊËÎ”
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÊËÎ”:

7.1. Âèêîíóâàòè óìîâè ïåðåäà÷³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2005
¹ 293/3754 “Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊËÎ” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâ-
íî¿ ñòàíö³¿ íà âóë. Ìèêîëè Òðóáëà¿í³, 
1-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çàìîâèòè ó Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

8. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊËÎ”, ùî ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå
áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140,
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 1061/1722
від 12 липня 2007 року

Умови продажу товариству 
з обмеженою відповідальністю “КЛО” 

земельної ділянки на вул.. Миколи Трублаїні, 1"б 
у Святошинському районі м. Києва

1. Ви ористов вати земельн ділян за цільовим призначенням.
2. Забезпечити вільний дост п до проданої земельної ділян и для онтролю за дотриман-

ням власни ом мов продаж земельної ділян и.
3. Зарах вати до с м, я і по пець має сплатити за земельн ділян , аванс с мі

408 446,95 рн. (чотириста вісім тисяч чотириста соро шість ривень 95 опійо ), сплаче-
ний відповідно до оди № 32 від 27.04.2005, що підтверджено платіжним дор ченням. Реш-
та вартості земельної ділян и с мі 3 159 213,05 рн. (три мільйони сто п’ятдесят дев’ять
тисяч двісті тринадцять ривень 05 опійо ) має б ти сплачена протя ом 10 бан івсь их днів
від дня нотаріально о посвідчення до овор півлі-продаж .
4. За ожний день прострочення платеж сплач ється пеня розмірі 0,5% від с ми про-

строчено о платеж .

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

Про передачу 
земельної ділянки товариству

з обмеженою відповідальністю “ДОРАДА” 
для реконструкції з розширенням

існуючого та будівництва 
нового складського приміщення 
з подальшими їх експлуатацією

та обслуговуванням 
на просп. Відрадному, 95 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1062/1723 від 12 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 òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÄÎÐÀÄÀ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ðîçøè-
ðåííÿì ³ñíóþ÷îãî òà áóä³âíèöòâà íîâî-
ãî ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ ç ïîäàëüøè-
ìè ¿õ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì
íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 95 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò
¹ 3” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó,

95 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 18.06.86 ¹ 587
“Ïðî ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³¿ âèðîáíè÷î¿
áàçè äîìîáóä³âíîãî êîìá³íàòó ¹ 3 Ãî-
ëîâêè¿âì³ñüêáóäó äëÿ íàðîùóâàííÿ ïî-
òóæíîñò³ êîìá³íàòó”, ïëîùåþ 0,58 ãà,
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî
äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 12.08.94 ¹ 69-
4-00002 (ëèñò-çãîäà â³ä 18.10.2004 ¹ 09-
1208), òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü ïðîìèñ-
ëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòè-
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êè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÎÐÀÄÀ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,58 ãà äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ç ðîçøèðåííÿì ³ñíóþ÷îãî òà
áóä³âíèöòâà íîâîãî ñêëàäñüêîãî ïðèì³-
ùåííÿ ç ïîäàëüøèìè ¿õ åêñïëóàòàö³ºþ òà
îáñëóãîâóâàííÿì íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó,
95 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê çåìåëü ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñ-
ïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà
³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõî-
äîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âëþ (äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 06.08.2004, àêò ïðèé-
ìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 11.08.2004).

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÄÎÐÀÄÀ”:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä

27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

4.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà

4.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 14.02.2005 ¹ 19-1021, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
09.02.2005 ¹ 852, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 10.03.2005 ¹ 071/04-4-19/806.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò ¹ 3” çà-
ìîâèòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíå-
ñåííÿ çì³í äî äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
12.08.94 ¹ 69-4-00002.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“МРІЯ"ІНВЕСТ” земельної ділянки 
для благоустрою прилеглої території

без права капітальної забудови 
на просп. Миколи Бажана 

(біля озера Вирлиця) 
у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1064/1725 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÌÐ²ß-²ÍÂÅÑÒ” äëÿ áëàãîóñòðîþ ïðè-
ëåãëî¿ òåðèòîð³¿ áåç ïðàâà êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà íà ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà
(á³ëÿ îçåðà Âèðëèöÿ) ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÐ²ß-²ÍÂÅÑÒ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 4,15 ãà, â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, äëÿ áëàãîóñòðîþ
ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ áåç ïðàâà êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà íà ïðîñï. Ìèêîëè Áà-
æàíà (á³ëÿ îçåðà Âèðëèöÿ) ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÌÐ²ß-²ÍÂÅÑÒ”:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 28.04.2007 ¹ 19-4168, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
31.01.2007 ¹ 231, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äåìñòàíö³¿ â³ä 20.03.2007 ¹ 1767,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.05.2007
¹ 071/07-7-10/1944 òà â³ä 21.05.2007
¹ 071/04-4-19/2011.

3.3. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ ïåðåðàõóâàòè ì³ñ-
òó êîøòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é çà ³íæåíåðíó ï³ä-
ãîòîâêó òà ã³äðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç áëàãîóñò-
ðîþ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
12.04.2007 ¹ 41) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.8. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿ-
ìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî
çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó 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 поновлення 
договору

оренди земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “ДІМ І К”

для будівництва житлового будинку
з підземним паркінгом 

на вул. Мельникова, 18"а 
у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1065/1726 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства
з обмеженою відповідальністю “ДІМ І К” від 23.03.2007 № 10451, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 1 ð³ê ç 23.07.2007 äîãî-
â³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ìåëüíèêîâà, 18-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 22.07.2007 ¹ 91-6-
00296, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ä²Ì ² Ê” íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.01.2003 ¹ 245/405 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ä²Ì ² Ê” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåð-

íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðî-
á³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.07.2004 ¹ 91-6-
00296.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
товариству з обмеженою

відповідальністю “Металургійний центр” 
земельної ділянки 
для реконструкції 

нежитлової будівлі 
під офісно"гаражний комплекс

з подальшими його обслуговуванням
та експлуатацією

на вул. Турівській, 19, літ. Б 
у Подільському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1069/1730 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Ìåòàëóðã³éíèé öåíòð” äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä îô³ñíî-
ãàðàæíèé êîìïëåêñ ç ïîäàëüøèìè éî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ
íà âóë. Òóð³âñüê³é, 19, ë³ò. Á ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìåòàëóðã³éíèé
öåíòð”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,11 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèò-
ëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä îô³ñíî-ãàðàæíèé êîì-
ïëåêñ ç ïîäàëüøèìè éîãî îáñëóãîâó-
âàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ íà âóë. Òóð³â-
ñüê³é, 19, ë³ò. Á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 27.09.60
¹ 1725 “Ïðî â³äâîä Ãîëîâíîìó Óïðàâ-
ë³ííþ Äí³ïðîâñüêîãî ð³÷êîâîãî ïàðî-
ïëàâñòâà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ æèòëî-
âîãî áóä³âíèöòâà” (ïëîùåþ 0,08 ãà) òà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ

0,03ãà), ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà
âëàñíîñò³ íà áóä³âëþ (äîãîâ³ð êóï³âë³-
ïðîäàæó â³ä 09.08.2002).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ìåòàëóðã³éíèé öåíòð”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ
äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.06.2007 ¹ 19-
5183, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà ì. Êèºâà â³ä 12.06.2007 ¹ 05-
08/3710, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàí-
ö³¿ â³ä 22.05.2007 ¹ 3644, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 21.05.2007 ¹ 22-
1235/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
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íèõ ðåñóðñ³â â³ä 19.06.2007 ¹ 03-0775.
3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øè-
òè äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 14.05.2007

¹ 54) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 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 
товариству

з обмеженою відповідальністю
“Компанія “Проектмайстер”

земельної ділянки 
для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
багатофункціонального 

громадського центру 
з багаторівневим паркінгом

на вул. Медовій, 1
у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1071/1732 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðà-
ìåòð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ — áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ãðî-
ìàäñüêîãî öåíòðó ç áàãàòîð³âíåâèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ìåäîâ³é, 1 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ç òåðèòîð³¿ êîìóíàëüíî-ñêëàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ïåðåâåñòè äî òåðèòîð³¿
ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

3. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³
Ðåñïóáë³êàíñüêîãî äîáðîâ³ëüíîãî òîâà-
ðèñòâà “Àâòîìîòîëþáèòåëü ÓÐÑÐ” ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 02.04.79
¹ 419/9 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Ðåñïóáë³-
êàíñüêîãî äîáðîâ³ëüíîãî òîâàðèñòâà “Àâ-
òîìîòîëþáèòåëü ÓÐÑÐ” ï³ä âëàøòóâàí-
íÿ àâòîäðîìó äëÿ Êè¿âñüêî¿ àâòîøêîëè
òà äèòÿ÷îãî ì³ñòå÷êà ïî âèâ÷åííþ ïðà-
âèë âóëè÷íîãî ðóõó”, ïëîùåþ 1,66 ãà òà
â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè (ëèñò-çãîäà â³ä 09.02.2006 ¹ 09-02-
06).

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 03.05.88 ¹ 432 “Îá îòâîäå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíè-
ÿì è îðãàíèçàöèÿì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ” ÿê òàêå, ùî áóëî âèêîíàíå â
ïîâíîìó îáñÿç³.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Êîìïàí³ÿ “Ïðîåêòìàéñòåð” äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ãðîìàäñüêîãî
öåíòðó ç áàãàòîð³âíåâèì ïàðê³íãîì íà
âóë. Ìåäîâ³é, 1 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîìïàí³ÿ “Ïðîåêò-
ìàéñòåð”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,69 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó ç
áàãàòîð³âíåâèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ìåäî-
â³é, 1 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 1,66 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè;

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Êîìïàí³ÿ “Ïðîåêòìàéñòåð”:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

7.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
28.03.2007 ¹ 81) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 22.03.2007 ¹ 19-2585, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
26.03.2007 ¹ 802, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 16.04.2007 ¹ 2518, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.04.2007
¹ 071/07-7-10/1727 òà â³ä 16.04.2007
¹ 071/04-4-22/1819, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
04.06.2007 ¹ 05-08/2611, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 06.04.2007 ¹ 2176.

7.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-

òâà ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

7.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

7.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øè-
òè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

8. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

9. 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
суб’єкту 

підприємницької діяльності — 
фізичній особі 

Тупоногову
Руслану Валерійовичу 

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування автомийки 

на вул. Червоногвардійській, 38"а 
у Дніпровському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1073/1734 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî
â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2),
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03 ãà íà âóë.
×åðâîíîãâàðä³éñüê³é, 38-à ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñóá’-
ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³-
çè÷í³é îñîá³ Òóïîíîãîâó Ðóñëàíó Âàëå-
ð³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìèéêè íà âóë.
×åðâîíîãâàðä³éñüê³é, 38-à ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëü-
íîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñ-
òà “Êè¿âçåëåíáóä” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 20.07.65 ¹ 1240 “Ïðî â³-
äâîä çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Óïðàâë³ííþ ï³ä-
ïðèºìñòâ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüê-
âèêîíêîìó äëÿ âëàøòóâàííÿ çåëåíî¿ çà-
õèñíî¿ ³ äåêîðàòèâíî¿ çîíè ì³æ æèòëî-
âèìè êâàðòàëàìè Äàðíèöüêî¿ ÒÅÖ ³ Çà-
ë³çíè÷íîþ êîë³ºþ òà ñêâåð³â â Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³”, ïëîùåþ 0,03 ãà òà çàðà-
õóâàòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè (ëèñò-êëîïîòàííÿ
â³ä 25.02.2004 ¹ 148-307).

4. Ïåðåäàòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Òóïîíî-
ãîâó Ðóñëàíó Âàëåð³éîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àâòîìèéêè íà âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüê³é,
38-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Òóïîíîãîâó Ðóñëà-
íó Âàëåð³éîâè÷ó:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

5.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

5.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 19.08.2003 ¹ 278) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.09.2004 ¹ 19-
8228, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 25.10.2004
¹ 7999, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêî-
ëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³
â³ä 30.09.2003 ¹ 08-8-20/7036, Äí³ï-
ðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14.11.2003 ¹ 5-
14-5209/4, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó â³ä 20.08.2003 ¹ 289,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
09.10.2003 ¹ 318 òà â³ä 05.12.2005
¹ 2868, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’-
ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 25.02.2004 ¹ 148-307.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу 
суб’єкту підприємницької діяльності — 

фізичній особі 
Прудніковій Ірині Анатоліївні

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування
зони короткочасного відпочинку

з закладом громадського харчування
(кафе"шашлична) 

на вул. Братиславській (ділянка к"405) 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1074/1735 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,08 ãà ó êâàðòàë³ 47 êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî
îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿â-
çåëåíáóä” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà â³ä 24.11.2004 ¹ 148-2716).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ïðóäí³êîâ³é
²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çîíè êîðîò-
êî÷àñíîãî â³äïî÷èíêó ç çàêëàäîì ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ (êàôå-øàøëè÷íà) íà
âóë. Áðàòèñëàâñüê³é (ä³ëÿíêà ê-405) ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ïðóäí³êîâ³é
²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çîíè êîðîòêî-
÷àñíîãî â³äïî÷èíêó ç çàêëàäîì ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ (êàôå-øàøëè÷íà) íà
âóë. Áðàòèñëàâñüê³é (ä³ëÿíêà ê-405) ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

4. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ïðóäí³êîâ³é ²ðèí³
Àíàòîë³¿âí³:

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

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.01.2005 ¹ 19-355, ãîëîâíî-
ãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 03.12.2004 ¹ 9842, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 21.12.2004 ¹ 08-8-
20/6848 òà â³ä 06.12.2004 ¹ 10-10-12/8055,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ

òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
12.11.2004 ¹ 001-09/6205, Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 24.11.2004
¹ 148-2716, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 01.04.2005 ¹ 03-
21/293, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
10.02.2005 ¹ 02-09-3/259.

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

4.4. Â³äøêîäóâàííÿ ðîçì³ðó âòðàò òà
çáèòê³â ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà,
ïîâ’ÿçàíèõ ç âèëó÷åííÿì çåìåëü ë³ñîâîãî
ôîíäó, çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

4.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

4.6. 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 âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

4.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5. 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.

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 
суб’єкту підприємницької діяльності — 

фізичній особі
Оришкевичу Юрію Валерійовичу 

земельної ділянки 
для реконструкції, експлуатації

та обслуговування будівель 
з офісними та складськими приміщеннями 

на вул. Івана Лепсе, 6 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1076/1737 від 12 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 ñóá’ºê-
òó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷-

í³é îñîá³ Îðèøêåâè÷ó Þð³þ Âàëåð³éî-
âè÷ó äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ç îô³ñíèìè òà

ñêëàäñüêèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. ²âà-
íà Ëåïñå, 6 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Îðèøêåâè-
÷ó Þð³þ Âàëåð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,31 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü
ç îô³ñíèìè òà ñêëàäñüêèìè ïðèì³ùåííÿ-
ìè íà âóë. ²âàíà Ëåïñå, 6 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñ-
òèíè çåìåëü, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè
ïîñâ³ä÷åíî àêòîì íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ â³ä 01.03.63 ¹ 43, ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãî-
âîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 18.11.2003
¹ 1563, ¹ 1566, ¹ 1569 òà â³ä 03.06.2004
¹ 575, ¹ 572, ¹ 569).

3. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Îðèøêåâè÷ó Þð³þ
Âàëåð³éîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 14.02.2005 ¹ 19-1023, â. î.
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êà-
ðÿ ì. Êèºâà â³ä 05 05.2004 ¹ 3174, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 27.07.2004
¹ 08-8-20/2587 òà â³ä 28.04.2004 ¹ 10-
10-12/1222, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 19.05.2005 ¹ 001-09/2650,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 12.08.2005

¹ 06-6-25/4589, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 08.12.2005 ¹ 03-
16/1522-Â, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
06.12.2005 ¹ 09-02-4/3085.

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

3.4. 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.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó 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
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ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ãîëîñ³-
¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,94
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³ò-
íüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 11 äëÿ ñëàáîçî-
ðèõ ä³òåé íà âóë. Âîëçüê³é, 12-à ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, çàêð³ïëåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 31.12.70
¹ 2391 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ òà â³äâîä äîäàò-
êîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñïåö³àëüí³é øêî-
ë³-³íòåðíàòó äëÿ ñëàáîçîðèõ ä³òåé ï³ä áó-
ä³âíèöòâî ñïàëüíîãî êîðïóñó, ñïîðòèâíî-
ãî çàëó, ¿äàëüí³ ç õàð÷îáëîêîì, êîòåëüíî¿
òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ ïðèì³ùåíü”.

2. Óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿:

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, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. 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 ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
31.12.70 ¹ 2391 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ òà
â³äâîä äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñïå-
ö³àëüí³é øêîë³-³íòåðíàòó äëÿ ñëàáîçîðèõ
ä³òåé ï³ä áóä³âíèöòâî ñïàëüíîãî êîðïóñó,
ñïîðòèâíîãî çàëó, ¿äàëüí³ ç õàð÷îáëîêîì,
êîòåëüíî¿ òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ ïðèì³-
ùåíü”. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,41 ãà
â³äíåñòè äî ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

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
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Àíäð³é ÔÅÄÎÒÎÂ: “Â Óêðà¿í³ 
ôîðìàò ìóçèêè, ÿêó ìè 
ãðàºìî, íå äóæå ïîïóëÿðíèé”
Ôðîíòìåí ãóðòó “Ïåðêàëàáà” — 
ïðî íåùîäàâí³ ãàñòðîë³ ªâðîïîþ
Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Г рт "Пер алаба" тіль и-
но поверн вся з астро-
лей Західною Європою і
одраз ж дав онцерт
иївсь ом л бі "Да о-
та". Навесні рт план є
вип стити новий альбом,
ліп і знов поїхати астро-
лювати раїнами ЄС.

— Öå âàø³ ïåðø³ ãàñòðîë³ Çàõ³ä-
íîþ ªâðîïîþ. ßê âäàëîñÿ îðãàí³-
çóâàòè òóð?

— Ùå â 2005-ìó ìè ïîçíàéî-
ìèëèñÿ ³ç âëàñíèêîì àãåíö³¿ East-
Block Music, êîòðà çàéìàºòüñÿ ç
ãóðòàìè ç³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Äî
ïðîìîóòåðà ÿêèìîñü ÷èíîì ä³éø-
ëè íàø³ çàïèñè, ³ â³í ñïåö³àëüíî
ïðè¿õàâ íà êîíöåðò “Ïåðêàëàáè”.
Ï³ñëÿ öüîãî íà íàñ âèéøëà í³-
ìåöüêà áóê³í´-àãåíö³ÿ Agents4mu-
sic, ùî ñï³âïðàöþº ç ïîíàä 30
ãóðòàìè ç óñüîãî ñâ³òó. Íà òåðå-
íàõ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ ï³äòðèìóº
êîíòðàêòè ç ðîñ³éñüêèìè “Ëºí³í-
ãðàäîì”, “Ìàðêøåéäåð êóíñò” òà
ìîëäàâñüêèì “Çäîá ø³ Çäóá”. À
ç Óêðà¿íè Agents4music ñï³âïðà-
öþº ò³ëüêè ç íàìè.

— Â ÿêèõ êðà¿íàõ âèñòóïàëè?
— Ìè â³ä³ãðàëè 12 êîíöåðò³â ó

ì³ñòàõ Øâåéöàð³¿, Àâñòð³¿ òà Í³-
ìå÷÷èíè. Íà âè¿çä³ âèñòóïèëè
ùå ç îñòàíí³ì êîíöåðòîì ó Âàð-
øàâ³. À âò³ì, ìè âæå âñþ Ïî-
ëüùó îá’¿õàëè — ãðàëè íà ôåñ-
òèâàëÿõ ³ äàâàëè ñîëüí³ êîíöåð-
òè. Îäíàê çà “âåëèêèé áóãîð”
âè¿õàëè âïåðøå. ß äî öüîãî òó-
ðó çà êîðäîíîì ìàéæå íå áóâ —
öå äëÿ ìåíå áóëà ñâîºð³äíà åêñ-
êóðñ³ÿ.

— Çà ÷èñëåííèìè â³äãóêàìè íà
âàø³é ñòîð³íö³ ó “Æèâîìó æóðíà-

ë³” ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî
òóð óäàâñÿ. ßê³ âàø³ âðàæåííÿ?

— À ÿ ³ íå äóìàâ, ùî áóäå ³íàê-
øå. Íàñ ñïðèéìàëè äóæå äîáðå —
òàê ùèðî, â³äâåðòî. Âæå ó êâ³òí³
2008-ãî ìè çíîâó ãàñòðîëþâàòè-
ìåìî êðà¿íàìè Çàõ³äíî¿ ªâðî-
ïè — Àâñòð³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Í³ìå÷÷è-
íà, Øâåéöàð³ÿ, ìîæëèâî, ùå Äà-
í³ÿ ³ êðà¿íè Áåí³ëþêñó.

— Òîáòî íèí³ ãóðò á³ëüøå ñïðÿ-
ìîâóº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà Çàõ³ä, à
òèì ÷àñîì â Óêðà¿í³ âàñ ìîæíà ïî-
ñëóõàòè ò³ëüêè ó íåâåëèêèõ êëó-
áàõ àáî íà ôåñòèâàëÿõ. ×îìó âè íå
ðîáèòå âåëèêèõ ñîëüíèõ êîíöåð-
ò³â?

— Â Óêðà¿í³ ôîðìàò ìóçèêè,
ÿêó ìè ãðàºìî, íå äóæå ïîïóëÿð-
íèé. ß íå ïîì³÷àþ çàö³êàâëåíî-
ñò³ ç áîêó óêðà¿íñüêèõ ïðîìîóòå-
ð³â, õî÷à â Çàõîäó ³íòåðåñ, ÿê áà-
÷èòå, º.

— À ÿê âè âèçíà÷àºòå ôîðìàò
ò³º¿ ìóçèêè, ùî ãðàºòå?

— Äâà ðîêè òîìó ìè âèçíà÷è-
ëèñÿ, ùî ñâîþ ìóçèêó íàçèâàòè-
ìåìî “íåñàìîâèò-ïîï”. Àëå

âðåøò³-ðåøò â³äìîâèëèñÿ â³ä
öüîãî “ìàðêóâàííÿ”. Ìàðêè ïî-
òð³áí³ ëèøå íà êîíâåðò, ÷è íå
òàê? À ìóçèêà íå îáîâ’ÿçêîâî ïî-
âèííà ìàòè ïåâíèé ñòèëü — ãî-
ëîâíå òå, ùî òè íàìàãàºøñÿ ïå-
ðåäàòè. Â³äòîä³ íàøó ìóçèêó ÿê
ò³ëüêè íå íàçèâàþòü! ² ðîêàá³ë³, ³
ñêà, ³ åòíî-ñêà, ³ åòíî-ñêà-ïàíê...
Íàâ³òü øàíñîíîì òà ñêà-ïîï-ìó-
çèêîþ! Í³ìö³ âçàãàë³ çàðàõóâàëè
íàøó òâîð÷³ñòü äî íàïðÿìêó áàë-
êàíò-á³ò. Ó íèõ óñÿ ìóçèêà, ÿêó
ãðàþòü ìóçèêàíòè ç³ Ñõ³äíî¿ ªâ-
ðîïè, íàçèâàºòüñÿ áàëêàí-á³ò.

— Âè íèí³ ïðàöþºòå íàä íîâèì
àëüáîìîì?

— Òàê, ìè õî÷åìî íàâåñí³ âè-
äàòè æèâèé àëüáîì, äå áóäóòü äâà
íàø³ êîíöåðòè. Îäèí — ³ç öüî-
ãîð³÷íîãî êîíöåðòó â àâñòð³é-
ñüêîìó ²íñáðóö³, à äðóãèé — ç âè-
ñòóïó â Ìîñêâ³ 2005-ãî. À âîñå-
íè àãåíö³ÿ EastBlock Music ïëà-
íóº âèïóñòèòè íàø àëüáîì äëÿ
ïðîäàæó â Çàõ³äí³é ªâðîï³. Öå
áóäå êîìï³ëÿö³ÿ íàéêðàùèõ ï³-
ñåíü ç íàøèõ ïîïåðåäí³õ äâîõ
àëüáîì³â

Âàëåð³ÿ ïîøèëàñÿ 
â åêñòðåìàëêè
Ñï³âà÷êà ïîòðàïèëà â ê³íîøíó àâàð³þ
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

На вихідних російсь а ви-
онавиця Валерія для під-
орення західно о сл хача
зняла в Києві новий ліп
під назвою "Счастье на
части". Для створення яс-
раво о відео співачці до-
велося потрапити в авто-
мобільн аварію і стриба-
ти з хмарочоса.

Íà âèõ³äíèõ íà êè¿âñüê³é ê³íî-
ñòóä³¿ ñï³âà÷êà Âàëåð³ÿ ñòðàæäàëà
â ³ì’ÿ ñâîãî íîâîãî ³ì³äæó. Âæå
íåìîëîäà ïîï-ä³âà âèð³øèëà ïðî-
ñóâàòèñÿ íà çàõ³äíèé ìóçè÷íèé
ðèíîê òà âèïóñòèòè àíãëîìîâíèé
àëüáîì. Ïåðøèì ñèíãëîì ñòàíå
êîìïîçèö³ÿ “Ñ÷àñòüå íà ÷àñòè”,
êë³ï íà ÿêó çí³ìàâ ïîïóëÿðíèé

óêðà¿íñüêèé êë³ïìåéêåð Àëàí Áà-
äîºâ. Ôàêòè÷íî â³í ïðàöþâàâ îä-
ðàçó íàä äâîìà â³äåîðîáîòàìè:
àíãë³éñüêîþ (“Wild”) òà ðîñ³é-
ñüêîþ (“Ñ÷àñòüå íà ÷àñòè”) ìî-
âàìè, àäæå âòðà÷àòè ñëîâ’ÿíñüêî-
ãî ñëóõà÷à ñï³âà÷êà Âàëåð³ÿ ïîêè
ùî íå çáèðàºòüñÿ.

Ï³ä ÷àñ çéîìîê Âàëåð³ÿ ìàëà
êóïó íåïðèºìíèõ ³ áîë³ñíèõ â³ä-
÷óòò³â, âèêîíóþ÷è áåç êàñêàäåð³â
íåáåçïå÷í³ òðþêè. Çà ñþæåòîì, ¿¿
ãåðî¿íÿ íà ïî÷àòêó êë³ïó ïîòðàï-
ëÿº â àâòîìîá³ëüíó àâàð³þ. Ìà-
øèíó (òåìíî-ñ³ðèé ÿãóàð) ç³ ñï³-
âà÷êîþ íà ñòðàõóâàëüíèõ òðîñàõ
ï³äíÿëè íà òðè ìåòðè, à ïîò³ì ïå-
ðåâåðíóëè. Òîãî æ äíÿ àðòèñòêó
çìóñèëè ñòðèáàòè ç õìàðî÷îñà.
“Íàñïðàâä³ ÿ áîþñÿ âèñîòè, òîìó
äîâîäèëîñÿ ïîñò³éíî ïåðåáîðþ-
âàòè ñòðàõ,— ç³çíàëàñÿ “Õðåùàòè-
êó” çìó÷åíà Âàëåð³ÿ.— À ï³ñëÿ
ïàä³ííÿ ùå òðîõè áîëèòü ñïèíà”.

Íàñòóïíîãî äíÿ ñòèë³ñò Îëüãà

Íàâðîöüêà ïåðåòâîðèëà ñï³âà÷êó
Âàëåð³þ íà ãëàìóðíó áëèñêó÷ó
ïàí³. Ðîëü äåêîðàö³é íà çí³ìàëü-
íîìó ìàéäàí÷èêó ãðàâ ð³ð (îäíî-
òîííå çåëåíå òëî), íà ÿêå ïîò³ì
íàêëàäóòü íüþ-éîðêñüê³ êðàºâè-
äè. Êîìï’þòåðíà ãðàô³êà ³ ñïåö-
åôåêòè, âèêîðèñòàí³ ó êë³ï³,
îá³éäóòüñÿ íåäåøåâî. ßê ðîçïî-
â³â ïðîäþñåð ³ ÷îëîâ³ê Âàëåð³¿
Éîñèô Ïðèãîæèí, çàãàëüíèé áþ-
äæåò ðîáîòè ñòàíîâèòèìå áëèçü-
êî $200 òèñ. Õóäîæíº ð³øåííÿ â³-
äåîêë³ïó ðåæèñåð Àëàí Áàäîºâ
çàïðîïîíóâàâ ó ñòèë³ ìîäíèõ íà
Çàõîä³ ôîòîãðàô³é Äàâèäà Ëÿ
Øàïåëÿ. Îêð³ì âëàñíå ñï³âà÷êè
Âàëåð³¿, â ðîáîò³ çàä³ÿëè êîëîðèò-
íèõ ïåðñîíàæ³â, ÿêèõ êë³ïìåéêåð
Àëàí Áàäîºâ âëàñíîðó÷ âèêëàäàâ
ó ð³çíèõ ïîçàõ íà çí³ìàëüíîìó
ìàéäàí÷èêó. “À ùå âè ïîáà÷èòå
Âàëåð³þ, ÿêà òàíöþº”,— ïðîðåê-
ëàìóâàâ äðóæèíó ïðîäþñåð Éî-
ñèô Ïðèãîæèí
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Äåëüô³í âïàâ ó “Þí³ñòü”
Ïîåò-ìóçèêàíò ïðåäñòàâèâ êèÿíàì íîâèé àëüáîì
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю в л бі "Бін о" знаний
російсь ий ро -м зи ант Дельфін
відпрацював онцерт на підтрим-

своєї чер ової збір и. Сл хачі
із задоволенням підспів вали
знайомим мелодіям, а прина ід-
но спостері али, я ітарист Па-
ша Додонов порвав стр ни сво о
зелено о інстр мента.

Ïîïðè òå, ùî Àíäð³é Ëèñèêîâ, çíàíèé
ïðîäâèíóò³é ïóáë³ö³ ÿê Äåëüô³í, âèñòóïàâ
ó Êèºâ³ íå òàê äàâíî, íà íåä³ëüíèé âèñòóï
ëèøå ïîïåðåäíüî ïðîäàëè ï³âòîðè òèñÿ÷³
êâèòê³â. Äëÿ âñ³õ øàíóâàëüíèê³â ó ðåçóëü-
òàò³ çíàéøëîñÿ ì³ñöå, ùîïðàâäà, â³äñòîÿ-
òè ¿ì äîâåëîñÿ-òàêè ê³ëüêà ÷åðã, ïåðø í³æ
ïîòðàïèòè äî çàëó.

²ç ï³âòîðàãîäèííîþ çàòðèìêîþ ìóçèêàíò
âèéøîâ íà ñöåíó é îäðàçó æ óäàðèâ ó áà-
ðàáàíè ñâî¿ìè “Ñóìåðêàìè”. Ç³ãðàâøè ùå
îäíó çíàéîìó ï³ñíþ çàäëÿ ðîç³ãð³âó, Äåëü-
ô³í òà ã³òàðèñò Ïàøà Äîäîíîâ, ÿêèé, âëàñ-
íå, é ñòâîðèâ ìóçèêó äî íîâîãî àëüáîìó,
ïðåäñòàâèëè ïóáë³ö³ “Íå÷åñòíî”,
“26.20.02” òà “Ñíåã” (óñ³ òðè êîìïîçèö³¿
óâ³éøëè ç íîâî¿ çá³ðêè). Âò³ì, êè¿âñüêà
àóäèòîð³ÿ ïðîäåìîíñòðóâàëà ñâîþ ï³äêî-
âàí³ñòü é ïðîñï³âàëà, à òî÷í³øå, ïðî÷èòà-
ëà ðàçîì ³ç Àíäð³ºì ñëîâà íîâèõ òðåê³â.
Çäèâîâàíèé òàêîþ îñâ³÷åí³ñòþ, ñï³âàê ùè-
ðî äÿêóâàâ ñâî¿õ êè¿âñüêèõ ôàíàò³â.

Âæå çà ÿêóñü õâèëèíó Äåëüô³íîâ³ ðóêè
ç ïàëè÷êàìè âèäàâàëè òàê³ øâèäê³ñí³ ðó-
õè, ùî âèäîâèùå ïî÷àëî ïîòðîõó ïåðåòâî-
ðþâàòèñÿ íà ðîçêàäðîâàíå â³äåî ó á³ëî-ñè-
í³õ êîëüîðàõ. Ùå îäèí áëîê ñâ³æîãî ìà-
òåð³àëó ñêëàäàâñÿ ç êîìïîçèö³é “Ðîáîòû”,
“For Dj”, “Áåç íàñ” òà “Êîêîí” (ñàìå âî-
íà ïåðøîþ ç íîâîãî àëüáîìó ñòàëà â³äîìà
ñëóõà÷àì). Äî ñëîâà, âæå äîñèòü äàâíî â
²íòåðíåò³ ìîæíà çíàéòè â³äåî³ëþñòðàö³þ
äî “Êîêîíó” ³ç Äåëüô³íîì ó ðîëÿõ ðåæè-

ñåðà, àêòîðà òà àâòîðà ñöåíàð³þ. Ö³êàâî,
ùî îñòàíí³ì ³ç òîãî, ùî çàö³êàâèëî Àíäð³ÿ
Ëèñèêîâà ó ìóçè÷íîìó ñâ³ò³, º ñàìå â³äåî-
ðîáîòà — êë³ï íà ï³ñíþ Äåéâà Ãåõåíà
“Kingdom”. “Çàâäÿêè â³äåî öÿ ðîáîòà çà-
çâó÷àëà ïî-íîâîìó, âðàæàþ÷³øå”,— ïîä³-
ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì” ìîñêîâñüêèé ã³ñòü.

Äî ñåðåäèíè êîíöåðòó âñ³ “ðîçêà÷àëè-
ñÿ” òàê, ùî äàë³ áóëî ëèøå ãàðÿ÷³øå. Äî
òîãî æ ³ ã³òàðèñò ïðèâí³ñ ÷èìàëî íîâîãî
ó, çäàâàëîñÿ á, ñòàëó ìóçèêó Äåëüô³íà. Êî-
ëè çàçâó÷àëà “Ñîáàêà” ç àëüáîìó øåñòè-
ð³÷íî¿ äàâíèíè, Ïàøà Äîäîíîâ ðîç³éøîâ-
ñÿ òàê, ùî íàâ³òü íàâìèñíå ïîðâàâ ñòðó-

íè íà îäí³é ³ç äâîõ ñâî¿õ ã³òàð. Ïåðåä òèì
â³í ïðîñòî êèäàâ ³íñòðóìåíò íà ï³äëîãó,
÷îãî, äî ñëîâà, äàâíî íå ðîáèëè íà êè¿â-
ñüêèõ êîíöåðòàõ ðîê-ìóçèêàíòè. Óò³ì,
ñòðóíè â÷àñíî çàì³íèëè, òîæ äî íàéë³ðè÷-
í³øî¿ ç äåïðåñèâíèõ êîìïîçèö³é Äåëüô³-
íà “Ðîìàíñ” ïñèõîäåë³÷íà ã³òàðà çíîâó çà-
ãðàëà ñâî¿ìè åõîâèìè çâóêàìè.

Ñàìå ÷åðåç òàêó ñòèëüîâó ð³çíîïëàíî-
â³ñòü áàãàòî õòî ââàæàº Äåëüô³íà àëüòåð-
íàòèâíèì ìóçèêàíòîì. Ñàì Àíäð³é êîìåí-
òóº öå òàê: “Íà òë³ òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ
â êðà¿í³, ìîþ ìóçèêó ìîæíà íàçâàòè êîí-
öåïòóàëüíîþ, àëå ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³ —

öå ìåéíñòð³ì”. Òîæ äâîõ ìóçèêàíò³â, ì³-
íóñ³âêè òà ãîñòðèõ ô³ðìîâèõ òåêñò³â Äåëü-
ô³íà äîñòàòíüî äëÿ ìåéíñòð³ìîâîãî êîí-
öåðòó, ùî ïîæèðàº ñâ³äîì³ñòü. Äâàäöÿòü
êîìïîçèö³é çà ï³âòîðè ãîäèíè. Ï³ñëÿ öüî-
ãî íàâ³òü á³ñè íå ïîòð³áí³, àäæå ìîçêó òðå-
áà ïåðåòðàâèòè îòðèìàíèé âåðáàëüíî-çâó-
êîâèé ïîò³ê ³íôîðìàö³¿. Êîíöåðò çàâåð-
øèâñÿ ôðàçîþ ç îäíîéìåííî¿ ï³ñí³ “Ýòî
ìî¸ ïîñëåäíåå ñëîâî”, ï³ñëÿ ÿêî¿ Äåëüô³í
ìèòòþ ï³ðíóâ çà ëàøòóíêè, à ã³òàðèñò Ïà-
øà äîðâàâ ñòðóíè ³, íàòèêàþ÷èñü íà ìî-
í³òîðè, êèíóâ ñâ³é ìåä³àòîð Jim Dunlop
ãëÿäà÷àì

Ãîëîâíîþ âóëèöåþ íà ñêåéò³
Êèÿí çàïðîøóþòü äî “Ïàðàíî¿ä-ïàðêó”

Ó ñåðåäí³é øêîë³ Ïîðòëåíäà çàíÿòòÿ
ïåðåðâàíî ïîÿâîþ ïîë³öåéñüêîãî — ³í-
ñïåêòîð Ëþ (Äåí³ºë Ë³ó) îïèòóº íà ïðåä-
ìåò àë³á³ ì³ñöåâèõ ñêåéòáîðäèñò³â. Ïî-
ë³ö³ÿ ðîçñë³äóº ïðè÷èíè ñìåðò³ íåìîëî-
äîãî çàë³çíè÷íîãî îõîðîíöÿ, ÿêîãî íàâ-
ï³ë ïåðå¿õàâ ïîòÿã; ïåðåä ñìåðòþ ïîê³é-

íîãî òð³ñíóëè ïðåäìåòîì, ùî íàãàäóº
ñêåéò.

16-ð³÷íèé Àëåêñ (¥åéá Íåâ³íñ), ìèëîâè-
äèé ñêóéîâäæåíèé õëîï÷èê, ùî íå ðîçëó-
÷àºòüñÿ ç äîøêîþ, õîâàº î÷³ — ùîñü çíàº.
À âò³ì, ïî íüîìó äî ïóòòÿ íå çðîçóì³ºø:
íà Àëåêñîâîìó îáëè÷÷³ âèðàç çàäóìëèâî¿

äèòÿ÷î¿ ðîçãóáëåíîñò³ çàâìåð é íå ñõîäèòü
íàâ³òü ó íàéåêñòðåìàëüí³øèõ ñèòóàö³ÿõ, ÷è
òî äîïèò, ÷è ïåðøèé ñåêñ ³ç ïîäðóæêîþ
àáî ³ ùîñü ã³ðøå.

Â Àëåêñà òóðáîò, çäàºòüñÿ, âèñòà÷àº é
áåç ïîë³ö³¿. Áàòüêè ðîçëó÷àþòüñÿ ³ æèâóòü
îêðåìî. Ãüîðëôðåíä (Òåéëîð Ìîìñåí),
äàðìà ùî çà øê³ëüíèìè ì³ðêàìè êðàñóíÿ,
ÿêîñü íå íàäèõàº. ª ³íøà ä³â÷èíêà, ðî-
çóìíà (Ëîðåí Ìàêê³íí³), àëå âîíà òîâñòà
³ ç ïðèùàìè. Ïîíàä óñå Àëåêñîâ³ õî÷åòü-
ñÿ äîáðå êàòàòèñÿ, àëå âèõîäèòü òàê ñîá³.
Òîìó, íàâ³òü îïèíèâøèñÿ â Ïàðàíî¿ä-ïàð-
êó, ãîëîâí³é ñêåéòåðñüê³é òî÷ö³ îêðóãè,
â³í íå ñò³ëüêè òðåíóºòüñÿ, ñê³ëüêè ïðîñòî
ñïîñòåð³ãàº çà òèì, ÿê çë³òàþòü ó ïîâ³òðÿ,
ïîðóøóþ÷è çàêîíè ô³çèêè, ³íø³. ²íø³ —
êëþ÷îâå ïîíÿòòÿ â ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â. ²
â³ä÷óæåííÿ, öÿ óëþáëåíà âäÿãàíêà ñó÷àñ-
íîãî ãîðîäÿíèíà, ÿêó ï³ä äîðîñëèõ óì³â
³äåàëüíî ï³äãàíÿòè ò³ëüêè Àíòîí³îí³, íà
ï³äë³òêîâ³ ñèäèòü ëåãêî é ïðèðîäíî: îñòàí-
í³ ô³ëüìè Âàí Ñåíòà, ïî÷èíàþ÷è ç “Äæå-
ð³”, âëàñíå, òàê³ ò³íåéäæåðñüê³ âàð³àíòè
“Ïðèãîäè” ³ “Blow Up”.

Çâ³äñè æ — æàíð ïñåâäîäåòåêòèâó, â ÿêî-
ìó çðîáëåíî “Ïàðàíî¿ä-ïàðê”. Çàâäÿêè çà-
êàäðîâîìó ãîëîñó Àëåêñà, ùî âêðèâàº çà-
êàðëþ÷åíèìè ë³òåðàìè ñòîð³íêè ùîäåí-
íèêà, ó íàñ º íåíàä³éíèé (íå ö³ëêîì íà-
ä³éíèé) ðîçïîâ³äà÷. Çàâäÿêè ïåðåïëóòàíî-
ìó õðîíîòîïîâ³ — ³íòðèãà: ÿêèé ñòîñóíîê
ìàº ãåðîé äî ñìåðò³ îõîðîíöÿ, äî ïåâíî-
ãî ìîìåíòó ëèøàºòüñÿ íåçðîçóì³ëèì. Òà
íàâ³òü êîëè êðàïêè íàä “i” ðîçñòàâëåíî,
öå âæå í³÷îãî íå ì³íÿº. Öå íåâàæëèâî —
ÿê íåâàæëèâî, ÷è áóâ òðóï ó ëîíäîíñüêî-
ìó ïàðêó ³ êóäè çíèêëà ä³â÷èíà íà îñòðî-
â³. Âàæëèâèé ³ìïóëüñ, âàæëèâà ïîä³ÿ, ùî
ìàñøòàáí³øà çà ïåðñîíàæ, ³ òîìó çàñòàº
éîãî çíåíàöüêà.

Êð³ñòîôåð Äîéë, ùî ïîêèíóâ Âîí´à Êàð
Âàÿ, ç äóæå ñóìíèìè äëÿ òîãî íàñë³äêàìè
çí³ìàº äëÿ Âàí Ñåíòà òàê, í³áè çàâæäè
ò³ëüêè òèì ³ çàéìàâñÿ — õî÷à ºäèíîþ ¿õ-
íüîþ ðîáîòîþ äîñ³ áóâ ïîêàäðîâèé ðè-
ìåéê “Ïñèõîçó”, âèïàäîê óñå-òàêè ñïåöè-
ô³÷íèé. Äîéë øàíîáëèâî ðîçâèâàº ñòèë³ñ-
òèêó ïîïåðåäíüîãî âàíñåíò³âñüêîãî îïå-
ðàòîðà, ÷óäîâîãî Õàðð³ñà Ñàâ³äåñà — àëå
éîãî êàìåðà â ³íòèìí³øèõ ñòîñóíêàõ ç àê-
òîðàìè, çàâäÿêè ÷îìó êðèæàíèé òîí Âàí
Ñåíòà ïîì³òíî ïîòåïë³â. Çàãàëüí³, ï³äêðåñ-
ëåíî äîâã³ ïëàíè ó øê³ëüíèõ êîðèäîðàõ ³
íà ïðèðîä³ íå º âèçíà÷àëüíèìè, ÿê ó “Ñëî-
í³” àáî “Îñòàíí³õ äíÿõ”. Äîéë óâåñü ÷àñ
âäèâëÿºòüñÿ â õëîï÷èêà, çàëèøàþ÷è, ÿê
ïðàâèëî, òëî ðîçìèòèì — ÷óäîâà â öüîìó
ñåíñ³ ñöåíà ðîçìîâè Àëåêñà ç áàòüêîì: ëþ-
äèíà, ùî ñòàëà ìàéæå ÷óæîþ, áàãàòî ÷àñó
çàëèøàºòüñÿ ïðîñòî íå ó ôîêóñ³.

Âàí Ñåíò ïðèìóäðÿºòüñÿ íå ç³ïñóâàòè
ô³ëüì íàâ³òü ñêåéòáîðäèíãîì — íàðèâà-
þ÷èñü íà íåìèíó÷³ é íåáåçïå÷í³ ïîð³â-
íÿííÿ ç Ëàðð³ Êëàðêîì (ó ÿêîãî, äî ñëî-
âà, º ô³ëüì ³ç ïîä³áíîþ íàçâîþ). Àëå, ÿê
ç’ÿñîâóºòüñÿ, íàâ³òü ñòÿãíóòè ç ï³äë³òêà
äæèíñè ìîæíà ïî-ð³çíîìó. Ñêåéòåðñüê³
ïîëüîòè, ãîëîâíèì ÷èíîì çíÿò³ äëÿ á³ëü-
øî¿ êðàñè íà çàñòàð³ëèé ôîðìàò “Ñóïåð-
8”, íåäîðå÷íî, íà÷åáòî, çàéìàþòü ê³ëüêà
íåñê³í÷åííèõ õâèëèí êîìïàêòíîãî ô³ëüìó
³ ùå íåäîðå÷í³øå çàñòðÿþòü ó ïàì’ÿò³ —
õî÷à, çäàºòüñÿ, ùî ìîæå áóòè áàíàëüí³-
øèì çà ñêåéòåð³â ó ðàï³ä³, òà ùå ï³ä ÿêèéñü
åìá³ºíòíèé øåï³ò. Àëå Âàí Ñåíò íå áî¿-
òüñÿ çàãàëüíèõ ì³ñöü: ó íüîãî ùå é Í³íî
Ðîòà çâó÷èòü ³, ñòðàøíî ñêàçàòè, Äåâ’ÿòà
ñèìôîí³ÿ. Ì³ñöå, ÿêå â³í ïîñë³äîâíî ô³ëüì
çà ô³ëüìîì òîëî÷èòü,— âîíî ³ ñïðàâä³ çà-
ãàëüíå: õòî íå áóâ ò³íåéäæåðîì? Àëå é òî
ïðàâäà: çàãàëüíå — îçíà÷àº í³÷èº

Ïàâëî ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Післязавтра на раїнсь і е рани виходить дете тивна драма Ґаса
Ван Сента "Параноїд-пар ". Напередодні прем'єри "Хрещати " спро-
б вав з'яс вати, навіщо майб тнім лядачам стріч и перейматися ті-
нейджерсь ими проблемами.

Операторсь а амера "Параноїд-пар " переб ває в інтимних стос н ах з а торами
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 11 ãðóäíÿ
ОВНИ, с млінно ви он йте дор чене, але й не заб вайте дбати про

домочадців. Родинні обов’яз и нині — мов ярмо на шиї, одна терпля-
че тя ніть йо о, ви орінюючи в собі деспотичні нахили. Я на орода
щастя не забариться.
ТЕЛЬЦІ, я що хтось із оле протилежної статі виявить до вас сим-

патію, нама атиметься звабити, сприйміть це серйозно: можливо, то
ваша доля...
БЛИЗНЯТА, нині для вас бажання і можливості переб ватим ть

армонії. Зробите давно омріян по п чи отримаєте від охано о по-
дар но з пра тичним прицілом, що поле шить ваш працю.
РАКИ, не заци люйтеся на сл жбових перт рбаціях, особисте життя

важливіше: нині ви надзвичайно привабливі, тож мерщій ш айте достой-
н пар , а хто вже знайшов свою половин , зміцнюйте союз оханням.
ЛЕВАМ доведеться зайнятися домашнім бла о строєм, продемон-

стр вавши дизайнерсь і таланти, здібності б дівничо о, сімейно о ме-
неджера і ор анізатора.
ДІВИ, ваші слова діятим ть ма ічно на оточення, тож не зловживай-

те “ одовими станов ами”, ліпше хваліть, оворіть омпліменти й не-
одмінно постарайтеся освідчитися в оханні.
ТЕРЕЗИ, емоційна сімейна атмосфера позитивно вплине на прод -

тивність праці, отож добре потр дитеся — рошей заробите та придба-
єте річ, про я давно мріяли. У тих, хто побив лечи и з оханими, на-
стане свято примирення.
СКОРПІОНИ, під ма ією вашої чарівності встояти неможливо, том

можете дозволити собі насолод поверховодити в оле тивних дис -
сіях. Все б де та , я ви зад мали.
У СТРІЛЬЦІВ особливий нюх на роші, і там, де пахне приб т ами, ви не

проґавите, ашеф та і раціоналісти—знахід а. Отож б дьте я омо а ближ-
че до начальства, ваша вчасна пра тична під аз а позитивно позначиться
на ар’єрі. Тіль и не л авте й не зловживайте сл жбовою посадою.
КОЗОРОГИ, поважайте по ляди шлюбних с п тни ів і не нама айте-

ся ні в чом їх пере он вати, то марна трата сил та нервів. А може, ви
заб ли народн м дрість, що шлюби вершаться на небесах, тобто я ий
ішов — та й здибав?...
ВОДОЛІЇ, з роллю таємно о радни а (і навіть донощи а) патрона (що

тримає вас під іпнозом) ви впораєтеся на відмінно, тож перспе тиви
сл жбово о рост реальні. Др зі та ож вас обожнюють за ні альні ри-
си вдачі, тож можете вважати себе щасливчи ом.
РИБИ, ар’єрний демарш розпалі, на роботі все преч дово. У ше-

фа ви фаворит, єдина засторо а — не під ачати через запаморочення
від спіхів і на особистом фронті... Давня пристрасть має дістати но-
вий імп льс поч ттів, адже ваші обранці достойні цьо о

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”.
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.

Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. Підс м и третьо о, за-
лючно о, етап б де підбито р дні.

Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,
та лишеодна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отри-

мають призи. То о, хто за підс м ами трьох етапів здоб де найбільше
балів, б де визнано переможцем. На ньо о че ає с перприз.

Вед чий — Оле сандр Яремен о

Îëåêñàíäð ßÐÅÌÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Â³äáóëîñÿ îäèíàäöÿòå íàãîðîä-
æåííÿ íàéåðóäîâàí³øèõ ó÷àñíè-
ê³â ÷åðãîâîãî åòàïó çìàãàííÿ, ÿêå
ðåäàêö³ÿ ïðîâîäèòü ç 2004 ðîêó.
Öüîãî ðàçó, ùîá ñòàòè ïðèçåðîì,
ïîòð³áíî áóëî ïðàâèëüíî â³äïî-
â³ñòè íà 42 ð³çíîìàí³òíèõ çàïè-
òàííÿ íà êøòàëò: õòî áóâ ï³îíå-
ðîì àðòåç³àíñüêîãî âîäîïîñòà-
÷àííÿ â Êèºâ³? Ùî ïëàíóâàëè
ðîçòàøóâàòè íà äðóãîìó ïîâåðñ³
ïåðøîãî êðèòîãî ðèíêó íà Áåñ-
ñàðàáö³? Äå ì³ñòî Ñàëî? Çàâäÿêè
êîìó îñòàòî÷íî âñòàíîâèëè äîâ-
æèíó ìàðàôîíñüêî¿ äèñòàíö³¿ —
42 êì 195 ì?

Øîñòîãî ãðóäíÿ â ïðèì³ùåíí³
ðåäàêö³¿ òðèíàäöÿòü ïåðåìîæö³â
êîíêóðñó ïðèâ³òàâ íàðîäíèé äå-
ïóòàò Óêðà¿íè Âàäèì Êîëåñí³-
÷åíêî. “Ìè ïîâèíí³ ï³äòðèìóâà-
òè ïðàãíåííÿ ëþäåé äî ðîçâèòêó,
âñ³ëÿêî çàîõî÷óâàòè ³íòåëåêòóàë³â
òà åðóäèò³â, àäæå öå òîé ïîòåí-
ö³àë, ùî äàñòü çìîãó íàø³é êðà-
¿í³ äîñÿãòè óñï³õ³â ó ìàéáóòíüî-
ìó”,— ñêàçàâ äåïóòàò.

Ïåðåìîæö³ ïîäÿêóâàëè îðãàí³-
çàòîðàì çà ö³êàâå çìàãàííÿ ³ ïî-
äàðóíêè é ïîïðîñèëè ïðîäîâæè-
òè êîíêóðñ ó 2008 ðîö³. Àäæå âî-
íè, ìîâëÿâ, íå óÿâëÿþòü ñâîãî
äîçâ³ëëÿ áåç òàêî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿
çàðÿäêè. Çàâäÿêè çìàãàííþ âîíè
ä³çíàëèñÿ áàãàòî ö³êàâîãî ïðî
ìèíóëå Óêðà¿íè é Êèºâà çîêðå-
ìà. Â³äâ³äóâàëè á³áë³îòåêè, îñâî-
þâàëè ²íòåðíåò.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâíî-
ãî ðåäàêòîðà ãàçåòè Äåíèñ Æàð-
êèõ ïîáàæàâ ïåðåìîæöÿì óñ³ëÿ-
êèõ ãàðàçä³â ³ âèñëîâèâ ñïîä³âàí-
íÿ, ùî ô³ðìîâèé êîíêóðñ “Õðå-
ùàòèêà” ïðîäîâæèòüñÿ é íàñòóï-
íîãî ðîêó

²íòåëåêòóàëüí³ ³ãðè
“Õðåùàòèêà”
Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó “Åðóäèò” îòðèìàëè ïðèçè 
â³ä íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Âàäèìà Êîëåñí³÷åíêà

Призи від народно о деп тата У раїни Вадима Колеснічен а — переможниці
“Ер дит ” Валентині Шереметьєвій
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телефон

Ïîçíà÷òå ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ é íàä³øë³òü ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â (çà ïîøòîâèì
øòåìïåëåì) îðèã³íàë êóïîíà íà àäðåñó ðåäàêö³¿. Âêàæ³òü ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ,
êîíòàêòíèé òåëåôîí

Ком з иївсь их ня инь-
бла одійниць присвятив
письменни М сій Cтафі-
євсь ий свою п’єс “За-
пропащена, або Лихо о
діла Господь не потер-
пить”?

а Надії Донд овій-Корса о-
вій

б Олені Демидовій
в Катерині Васильчи овій
Оле сандрі Романовій

Серед раїнсь их тради-
цій є ворожіння з випі ан-
ням з біло о борошна ба-

Відповіді на запитання 14- о т р
1-б (И орь Киреевс ий. Мифы древних словян.—

2006.— С. 20);
2- ( азета “Новости”.— 2007.— № 165.— С. 5);
3-в (ж рнал “Б ет с анвордов. Лилия”.— 2007.—

№ 38.— С. 14).

лаб шо ніч перед Днем
свято о Андрія Первозван-
но о (13 р дня). Для тіс-
та треба б ло носити вод

а решетом
б долонями
в ротом
з річ и

Найбільша п стеля (піща-
ний масив) Європи розта-
шована в

а Т реччині
б Греції
в Іспанії
У раїні

3

1

2



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

� Андріївсь
ий�звіз,№38літ.А—нежиленапівпідвальнеприміщенняза�альноюплощею

181.60
в.м.,цільовеви
ористання—�ромадсь
івбиральні,терміноренди—2ро
и

364дні;

� Бессарабсь
аплоща,№2—частинанежило�оприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею2.00
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат,терміноренди—2ро
и364 дні;

� Бессарабсь
аплоща,№2—частинанежило�оприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею2.00
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат,терміноренди—2ро
и364 дні;

� Бессарабсь
аплоща,№2—частинанежило�оприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею3.00 
в.м., цільове ви
ористання—п�н
т обмін� валют, термін оренди—

2 ро
и364дні;

� в�л.Бо�атирсь
а,№30
орп.4літ.Д—нежилеприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею42.80 
в.м., цільове ви
ористання—діяльність � сфері охорони здоров’я,

терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л.ВерхнійВал,№16—частинанежило�оприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею1.00
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат,терміноренди—2ро
и364 дні;

� в�л.ВерхнійВал,№16—частинанежило�оприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею1.00
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат,терміноренди—2ро
и364 дні;

� в�л.ВерхнійВал,№16—частинанежило�оприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею1.50
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат,терміноренди—2ро
и364 дні;

� в�л.ВерхнійВал,№16—нежилеприміщенняпершо�оповерх� за�альноюплощею

4.00 
в.м.,цільовеви
ористання—п�н
тобмін�валют,терміноренди—2ро
и364 дні;

� в�л.ЛайошаГавро,№26—нежилеприміщенняпершо�оповерх�за�альноюплощею

27.60
в.м.,цільовеви
ористання—апте
а,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. ГероївДніпра,№18 літ. А— нежиле приміщення першо�о поверх� за�альною

площею117.70 
в.м., цільове ви
ористання—офіс, тор�івля продовольчими та

непродовольчимитоварами,поб�товіпосл��и,�ромадсь
ехарч�вання,терміноренди —

2ро
и364дні;

� в�л.ГероївДніпра,№31аліт.А—нежилеприміщеннядр��о�оповерх�за�альною

площею481.80 
в.м., цільове ви
ористання—офіс, тор�івля продовольчими та

непродовольчимитоварами,поб�товіпосл��и,�ромадсь
ехарч�вання,терміноренди —

2ро
и364дні;

� в�л. Гл�ш
оваА
адемі
а,№9—нежилийб�дино
 за�альноюплощею32.30 
в.м.,

цільовеви
ористання—офіс,тор�івляпродовольчимитанепродовольчимитоварами,

поб�товіпосл��и,с
лад,виробництво,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. Горь
о�о,№115— частина нежило�о приміщення першо�о поверх� за�альною

площею1.00
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат,терміноренди—2ро
и364 дні;

� в�л. Горь
о�о,№115— частина нежило�о приміщення першо�о поверх� за�альною

площею2.00 
в.м., цільове ви
ористання—п�н
т обмін� валют, термін оренди—

2 ро
и364дні;

� в�л. Горь
о�о,№115— частина нежило�о приміщення першо�о поверх� за�альною

площею4.00
в.м.,цільовеви
ористання—офіс,тор�івлянепродовольчимитоварами,

терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. Горь
о�о,№115— частина нежило�о приміщення першо�о поверх� за�альною

площею5.00 
в.м., цільове ви
ористання—п�н
т обмін� валют, термін оренди—

2 ро
и364дні;

� в�л.Горь
о�о,№115—нежилепідвальнеприміщенняза�альноюплощею11.21
в.м.,

цільовеви
ористання—с
лади,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. Горь
о�о,№115— нежиле приміщення першо�о поверх� за�альною площею

17.00 
в.м.,цільовеви
ористання—тор�івляпродовольчимитоварами,терміноренди —

2 ро
и364дні;

� в�л. Горь
о�о,№115— нежиле приміщення першо�о поверх� за�альною площею

23.60 
в.м.,цільовеви
ористання—тор�івляпродовольчимитоварамизреалізацією

ал
о�ольнихнапоївтатютюновихвиробів,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. Горь
о�о,№115— нежиле приміщення першо�о поверх� за�альною площею

28.80 
в.м.,цільовеви
ористання—
афебезреалізації �орілчанихвиробів, термін

оренди—2ро
и364дні;

� в�л.Горь
о�о,№115—нежилепідвальнеприміщенняза�альноюплощею58.80
в.м.,

цільовеви
ористання—с
лади,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. ЗапорожцяПетра,№26— частина нежило�о приміщення першо�о поверх�

за�альною площею10.00 
в.м., цільове ви
ористання— опти
а, термін оренди—

2 ро
и364дні;

� просп.КомароваКосмонавта,№3
орп.19/1—частинанежило�оприміщенняпершо�о

поверх�за�альноюплощею5.00
в.м.,цільовеви
ористання—тор�івляпродовольчими

товарами,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. Кондратю
а,№8 
орп. 1— нежиле приміщення першо�о поверх� за�альною

площею27.65 
в.м., цільове ви
ористання—діяльність � �ал�зі охорони здоров’я,

терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. Копилівсь
а,№67 
орп.10— нежиле приміщення першо�о поверх� за�альною

площею 69.80 
в. м., цільове ви
ористання— офіс, тор�івля продовольчими та

непродовольчимитоварами,поб�товіпосл��и,с
лад,�ромадсь
ехарч�вання,термін

оренди—2ро
и364дні;

� в�л. К�дрі Івана,№3 
орп.1, 
орп.3, 
орп.31—нежилі б�дин
и за�альноюплощею

1431.00
в.м.(в.т.ч.
орп.1—за�альноюплощею—696.00
в.м.,
орп.3—за�альною

площею—495.00 
в.м., 
орп.31— за�альною площею—240.00 
в.м.), цільове

ви
ористання—офіс,тор�івляпродовольчимитанепродовольчимитоварами,поб�тові

посл��и, с
лад, виробництво, автосервіс, �ромадсь
е харч�вання, термін оренди—

2 ро
и364дні;

� в�л.К�рчатова,№18а—нежилеприміщенняпершо�оповерх� за�альноюплощею

33.40 
в.м., цільове ви
ористання—діяльність � �ал�зі охорони здоров’я, термін

оренди —2ро
и364дні;

� метрополітен станція “А
адеммістеч
о”— частина вестибюлю за�альноюплощею

11.44 
в. м., цільове ви
ористання— тор�івля непродовольчими товарами, 
вітами,

періодичнимивиданнямитаполі�рафічноюпрод�
цією,терміноренди—2ро
и364дні;

� метрополітенстанція“ГероївДніпра”—частинавестибюлюза�альноюплощею26.20
в. м.,

цільове ви
ористання— тор�івля непродовольчими товарами, реалізація др�
ованих

видань,тор�івля
вітами,бан
івсь
а�станова,терміноренди—2ро
и364дні;

� метрополітен станція “Др�жба народів” частина вестибюлю за�альною площею

21.50 
в. м.,цільовеви
ористання—тор�івлянепродовольчимитоварами,реалізація

др�
ованихвидань,тор�івля
вітами,бан
івсь
а�станова,терміноренди—2ро
и364

дні;

� метрополітенстанція“Оболонь”—частинапереход�за�альноюплощею22.40
в.м.,

цільовеви
ористання—тор�івлянепродовольчимитоварами,реалізаціядр�
ованих

видань,тор�івля
вітами,бан
івсь
а�станова,терміноренди—2ро
и364дні;

� метрополітенстанція“ПалацУ
раїна”—частинапереход�за�альноюплощею39.40
в. м.,

цільове ви
ористання— тор�івля непродовольчими товарами, реалізація др�
ованих

видань,тор�івля
вітами,бан
івсь
а�станова,терміноренди—2ро
и364дні;

� метрополітен станція “Печерсь
а” частина переход� за�альною площею38.70 
в.м.,

цільовеви
ористання—тор�івлянепродовольчимитоварами,реалізаціядр�
ованих

видань,тор�івля
вітами,бан
івсь
а�станова,терміноренди—2ро
и364дні;

� метрополітенстанція“ПлощаЛьваТолсто�о”—частинапереход�за�альноюплощею

32.90
в.м.,цільовеви
ористання—тор�івлянепродовольчимитоварами,реалізація

др�
ованих видань, тор�івля 
вітами, бан
івсь
а �станова, термін оренди—2 ро
и

364 дні;

� метрополітенстанція“Позня
и”частинапереход�за�альноюплощею13.80
в.м.,цільове

ви
ористання—тор�івлянепродовольчимитоварами,реалізаціядр�
ованихвидань,

тор�івля
вітами,бан
івсь
а�станова,терміноренди—2ро
и364дні;

� метрополітенстанція“Університет”нежиліприміщенняза�альноюплощею228.14
в. м.,

цільовеви
ористання—�ромадсь
ехарч�вання,тор�івлянепродовольчимитоварами

таперіодичнимивиданнями,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л.Ми
ільсь
о-Слобідсь
а,№7.2.—нежилийб�дино
за�альноюплощею240.40 
в. м.,

цільовеви
ористання—офіс,тор�івляпродовольчимитанепродовольчимитоварами,

с
лад,поб�товіпосл��и,�ромадсь
ехарч�вання,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л.Ми
ільсь
о-Слобідсь
а,№7 
орп.1— нежилий б�дино
 за�альною площею

609.30 
в.м.,цільовеви
ористання—офіс,тор�івляпродовольчимитанепродовольчими

товарами,с
лад,поб�товіпосл��и, �ромадсь
ехарч�вання,терміноренди—2ро
и

364дні;

� в�л.Мостиць
а,№9— частина нежило�о приміщення першо�о поверх� за�альною

площею9.00 
в.м., цільове ви
ористання— тор�івля непродовольчими товарами,

терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л.Політехнічна,№25/29—частинанежило�оприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею2.50
в.м.,цільовеви
ористання—тор�івляпродовольчимитоварами,термін

оренди—2ро
и364дні

� в�л.Політехнічна,№25/29—нежиленапівпідвальнеприміщенняза�альноюплощею

62.10
в.м.,цільовеви
ористання—поб�товіпосл��и,терміноренди—2ро
и364 дні;

� в�л.Полярна,№20
орп.35—нежилеприміщеннядр��о�оповерх�за�альноюплощею

183.42
в.м.,цільовеви
ористання—офіс,тор�івляпродовольчимитанепродовольчими

товарами,поб�товіпосл��и,с
лад,виробництво,терміноренди—2ро
и364дні;

� просп.П’ятидесятиріччяЖовтня,№19—нежиліприміщенняпершо�отадр��о�оповерх�

за�альноюплощею753.40
в.м.,цільовеви
ористання—офіс,тор�івляпродовольчими

танепродовольчимитоварами,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л.Ризь
а,№1
орп.1—нежилеприміщеннятретьо�оповерх�за�альноюплощею

65.00 
в.м., цільове ви
ористання—діяльність � сфері охорони здоров’я, термін

оренди —2ро
и364дні;

� в�л. Р�санівсь
а Набережна, № 3а — нежилий б�дино
 за�альною площею

361.00 
в. м., цільове ви
ористання — офіс, тор�івля продовольчими та

непродовольчимитоварами,с
лад,поб�товіпосл��и,�ромадсь
ехарч�вання,термін

оренди—2ро
и364дні;

� в�л.Са�айдачно�о,№3 
орп.1— частина нежило�о приміщення першо�о поверх�

за�альноюплощею1.00
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат, терміноренди—

2 ро
и364дні;

� просп.Свободи,№22—частинанежило�оприміщеннячетверто�оповерх�за�альною

площею5.00
в.м.,цільовеви
ористання—тор�івляпродовольчимитоварами,термін

оренди—2ро
и364дні;

� в�л.Симирен
а,№10—частинанежило�оприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею3.00
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат,терміноренди—2ро
и364 дні;

� в�л.Т�полєваА
адемі
а,№21
орп.1—нежилеприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею 16.00 
в. м, цільове ви
ористання — офіс, тор�івля продовольчими та

непродовольчимитоварами,поб�товіпосл��и,с
лад,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. Уборевича, 15— нежилі приміщення за�альною площею11.00 
в.м. (частина

технічно�оповерх�—8.00
в.м.,частинадах�—3.00
в.м.),цільовеви
ористання—

мобільнийзв’язо
,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л. Уборевича, 15 — нежиле приміщення першо�о поверх� за�альною площею

12.00 
в. м., цільове ви
ористання— 
осметичні посл��и, термін оренди—2 ро
и

364 дні;

� в�л. Хрещати
,№36— частина нежило�о приміщення першо�о поверх� за�альною

площею1.00
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат,терміноренди—2ро
и364 дні;

� в�л.Хрещати
,№46літ.А’—нежиленапівпідвальнеприміщенняза�альноюплощею

72.00
в.м.,цільовеви
ористання—офіс,тор�івля,поб�товіпосл��и,терміноренди —

2ро
и364дні;

� в�л.Червоноармійсь
а,№137—нежилийб�дино
за�альноюплощею716.72
в.м.,

цільовеви
ористання—офіс,тор�івляпродовольчимитанепродовольчимитоварами,

с
лад,поб�товіпосл��и,�ромадсь
ехарч�вання,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л.Червоноармійсь
а,№139нежиліб�дин
иза�альноюплощею38323,1
в.м.�том�

числі:


орп.1 за�альною площею2200,00 
в.м.; 
орп.2 за�альною площею152,00 
в.м.;


орп.3 за�альною площею192,00 
в.м.; 
орп.4 за�альною площею137,30 
в.м.;


орп.5 за�альною площею868,00 
в.м.; 
орп.6 за�альною площею1212,00 
в.м.;


орп.7 за�альною площею1551,00 
в.м.; 
орп.8 за�альною площею538,00 
в.м.;


орп.9 за�альноюплощею3227,00 
в.м.; 
орп.10 за�альноюплощею109,00 
в.м.;


орп.11 за�альною площею42,00 
в.м.; 
орп.12 за�альною площею1019,00
в.м.;


орп.13 за�альноюплощею125,00 
в.м.; 
орп.14 за�альноюплощею144,00 
в.м.;


орп.15 за�альною площею182,00
в.м.; 
орп.16 за�альною площею9715,00 
в.м.;


орп.20за�альноюплощею312,00
в.м.;
орп.22за�альноюплощею16500,00
в.м.;


орп.23 за�альною площею61,00 
в.м.; 
орп.24 за�альною площею15,00 
в.м.;


орп.25 за�альною площею 21,80 
в. м., цільове ви
ористання— офіс, тор�івля

продовольчими та непродовольчими товарами, с
лад, поб�тові посл��и, �ромадсь
е

харч�вання,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л.Чорнобильсь
а,№13Б—нежилеприміщеннядр��о�оповерх�за�альноюплощею

24.80
в.м.,цільовеви
ористання—офіс,поб�товіпосл��и,
осметичніпосл��и,термін

оренди—2ро
и364дні;

� б�льв.Шевчен
а,№4літ.Б—нежилеприміщенняпершо�оповерх�за�альноюплощею

87.60
в.м.,цільовеви
ористання—офіс,тор�івля,поб�товіпосл��и,терміноренди —

2ро
и364дні;

� б�льв.Шевчен
а,№4літ.Б—нежиліприміщенняпершо�отадр��о�оповерх�за�альною

площею452.60
в.м.,цільовеви
ористання—офіс,тор�івля,поб�товіпосл��и,термін

оренди—2ро
и364дні;

� в�л.Щерба
ова,№70—частинанежило�оприміщенняпершо�оповерх�за�альною

площею3.00
в.м.,цільовеви
ористання—бан
омат,терміноренди—2ро
и364 дні;

� в�л.Щерба
ова,№ 70— частина дах� за�альною площею 11.00 
в. м., цільове

ви
ористання—мобільнийзв’язо
,терміноренди—2ро
и364дні;

� в�л.ЮриГната,№13літ.А—нежиліприміщеннядр��о�оповерх�тапідвал�за�альною

площею541.20 
в.м., цільове ви
ористання—офіс, тор�івля продовольчими та

непродовольчимитоварами,поб�товіпосл��и,�ромадсь
ехарч�вання,терміноренди —

2ро
и364дні.

Термінприйняття
он
�рснихпропозицій—15днівздняп�блі
ації.До
�ментидля�часті

�
он
�рсіприймаютьсязаадресою:в�л.Хрещати
,10,Головне�правління
ом�нальної

власностім.Києва.

Отримати додат
ов� інформацію та ознайомитись з �мовами проведення 
он
�рс�

можназаадресою:01001,м.Київ,в�л.Хрещати
,10,Головне�правління
ом�нальної

власностім.Києва,
.524,телефонидлядовідо
:279-27-93,279-72-26.
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ЗАЯВА

про�е
оло�ічні�наслід
и�діяльності

Об’є
т�—�Центр� із� застос�ванням�ПЕТ-техноло�ії� для� ранньо�о� виявлення� он�оло�ічних

захворювань�на�території�існ�ючої��иївсь�ої�місь�ої�он�оло�ічної�лі�арні�на�в�л.Верховинній,69

��Святошинсь�ом��районі.

Мета�прое
тованої�діяльності�—�надання�медичної�висо�о�валіфі�ованої�спеціалізованої

допомо�и�жителям�м. Києва.

Врах�вання� �ромадсь
ої� д�м
и�—�надана� п�блі�ація� в� ЗМІ�щодо� намірів� з� �арантією

е�оло�ічної�безпе�и.

Вибрана�земельна�ділян
а�за��мовами�не�ативних�впливів�на�прое
тований�об’є
т

може�ви
ористов�ватися�під�заб�дов��медично�о�за
лад�:

Перелі
�найзначніших�впливів�об’є
та�на�стан�середовища

– Втр�чання����еоло�ічне�середовище.

– Знесення�зелених�насаджень.

– Ви�иди�забр�днюючих�речовин�від��остьових�автостояно��за�альною�міст�істю�11�м/м,

при�в’їзді,�виїзді�та�перес�ванню�автомашин�по�території,�резервної�ДЕС�(NO

x

,�CO,�C

x

H

y

,�S0

2

)

���іль�ості�0,313��/с;�0,12�т/рі�.

– Ш�м�від�автомобілів�при�виїзді�/�заїзді�від�ритих�автостояно�,�від�роботи�ДЕС.

– Ш�м�від�транспортних�ма�істралей.

– Господарсь�о-поб�тові�сто�и�прое�товано�о�об’є�та.

– Сто�и�дощових�і�талих�вод�з�території.

– Господарсь�о-поб�тові�відходи�прое�товано�о�об’є�та.

– Ма
симальні�разові�ви
иди�забр�днювачів�об’є
том,��/с:

N0

x

—�0,097;�CO�—�0,049;�С

x

Н

y

—�0,0038;�S0

2

—�0,032;�РМ�—�0,0039.

—�ГДК.мр�в�атмосферном��повітрі�N0

2

—�0.085�м�/м

3

;�CO�—�5.0�м�/м

3

;�С

x

Н

x

—�1.0�м�/м

3

,

РМ — 0,15�м�/м

3

.

– Ш�мовий� вплив� прое
товано�о� об’є
та�—�заходи� по� зниженню�ш�мово�о� вплив�

об’є�та�на�дов�ілля�передбачені,�рівні�ш�м��не�перевищ�ють�80�L.А.е�в�(вдень),�70�L.А.е�в

(вночі).

– Вплив�прое
товано�о�об’є
та�на�водне�середовище�

Водопостачання,��аналіз�вання�від�місь�их�інженерних�мереж.

– Вплив� об’є
та� на� �еоло�ічне� середовище� та� �р�нти�—�в�межах� норм.� Рельєф

спо�ійний.

Перед�почат�ом�б�дівництва�—�верхній�родючий�шар�ґр�нт��передбачається�зняти.

– Тверді�відходи�об’є
та�—�передбачено�вивіз�з�ідно�о�ремих���од.

– Вплив�прое
товано�о�об’є
та�на�рослинність�—�впливає.�Зелені�насадження�підля�ають

знесенню� �� �іль�ості,� я�а� визначена� а�том� обстеження� зелених� насаджень� �� �іль�ості

6 одиниць,� �азон� 0,06� �а.� Знесення� зелених� насаджень� �омпенс�ється� виплатою

відновлювальній�вартості,�висад�ою�дерев�цінних�порід,�влашт�ванням�зелених�зон.

Розміщення�прое
товано�о�об’є
та�забезпеч�є�раціональне�ви
ористання�місь
их

площ�для�задоволення�потреб�населення�м. Києва�і�має�мінімальний�не�ативний

вплив�на�нав
олишнє�середовище.

Перелі
�залиш
ових�впливів

– Ви�иди�забр�днюючих�речовин�від�ДЕС�та��остьових�автостояно��за�альною�міст�істю

11 м/м�при�в’їзді,�виїзді�та�перес�ванню�автомашин�по�території�(NO

x

,�CO,�С

x

Н

y

,�S0

2

).

– Ш�м�від�автомобілів�при�виїзді/заїзді�з�від�ритих�автостояно�,�резервної�ДЕС.

– Ш�м�від�транспортних�ма�істралей.

– Господарсь�о-поб�тові�сто�и�прое�товано�о�об’є�та.

– Сто�и�дощових�і�талих�вод�з�території.

– Господарсь�о-поб�тові�відходи�прое�товано�о�об’є�та.

Заходи,�що�вжиті�для�інформ�вання��ромадсь
ості�

про�планован��діяльність,�мет��і�шляхи�її�здійснення

З�метою�ознайомлення��ромадсь�ості�з�намірами�замовни�а�здійснена�п�блі�ація�в�засобах

масової�інформації.

Ви�оди��ромадсь�ості�від�реалізації�планованої�діяльності:

– отримання�висо�о�валіфі�ованої�спеціалізованої�медичної�допомо�и;

– отримання�посл���по�збері�анню�власно�о�автотранспорт�;

– створення�додат�ових�робочих�місць.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ�ЗАМОВНИКА

щодо�здійснення�прое
тних�рішень���відповідності�до�норм�і�правил�охорони�НС�

і�вимо��е
обезпе
и�на�всіх�етапах�б�дівництва��та�е
спл�атації�об’є
та�

планованої�діяльності

– п�блі�ація�Заяви�про�е�оло�ічні�наслід�и�в�ЗМІ;

– б�дівництво�та�е�спл�атація�об’є�та�прое�тованої�діяльності���відповідності�з�нормами�і

правилами�охорони�НС�і�вимо��е�обезпе�и;

– впровадження�захисних�заходів�з�ідно�вищеподаном��перелі���в�томі�ОВНС;

– вивіз�б�дівельно�о�сміття�відповідно�з�лімітами;

– озеленення�території�з�ідно�з�відомістю�озеленення.

Свої�від���и�щодо�цієї�п�блі�ації�Ви�можете�надіслати�фа�сом: 234-47-89.

ЗАМОВНИК

Дире
тор�КП�“Інженерний�центр�КМДА”�О.М.Махньова

Генпрое
т�вальни
�Дире
тор�ПП�“Медсервіс-партнер”�С.Я.Цісар

Заява�про�е
оло�ічні�наслід
и�діяльності�б�дівництва

тор�овельно�о�
омпле
с��(на�перехресті�Столично�о�шосе�

та�в�лиці�ім.�А
адемі
а�Заболотно�о)

ТОВ�“У�раїнсь�і�б�дівельні�с�лади”�має�намір�зб�д�вати���Києві�новий�с�часний

тор�овельний� �омпле�с.� Під� новоб�дов�� виділено� близь�о� 1,5� �а� землі� на

перехресті�Столично�о�шосе�та�в�лиці�ім.А�адемі�а�Заболотно�о.�

Об’є�т�не�є�е�оло�ічно�небезпечним.�За��мов�реалізації��омпле�с��заходів�щодо

забезпечення� нормативно�о� стан�� під� час� б�дівництва� та� е�спл�атації

тор�овельно�о� �омпле�с�,�ш�ідливо�о� вплив�� на� ґр�нти,� водне� середовище,

рослинний�і�тваринний�світ�не�передбачається.�

Особлива��ва�а���прое�ті�приділяється�під’їзним�шляхам,�пар�овці�та�додат�овій

інфрастр��т�рі�тор�овельно�о��омпле�с�.�Вплив�на�техно�енне�середовище�під

час�б�дівництва�б�де�тимчасовим� і�незначним.�В�цілом�,�внаслідо�� інженерно-

транспортно�о�облашт�вання��омпле�с��та�під’їздів�до�ньо�о,��арант�ється�безпе�а

р�х�� транспорт�� та� пішоходів,�що�матиме� позитивний� вплив� на� техно�енне

середовище.�

З�ідно�з�прое�тними�рішеннями,�б�де�проведено�бла�о�стрій�та�озеленення

території�з�висад�ою�додат�ових�зелених�насаджень.

Власни�� зобов’яз�ється� здійснити� в� повном�� обсязі� прое�тні� рішення� �

відповідності�з�нормами�і�правилами�охорони�нав�олишньо�о�середовища�і�вимо�

е�оло�ічної�безпе�и�на�всіх�етапах�б�дівництва�та�е�спл�атації�об’є�та.

За�важення�та�пропозиції�приймаються�за�тел.�502-95-33.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ПОЗИВАЧА

до�с�д��в�поряд���ч.�9, ст.�74, ЦПК�У�раїни

К�знєцова
Геор�ія
Васильовича, 25.03.1952�ро���народження,

м.�Київ-03179, пр.�Палладіна, 13, �в.�102.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Вас���с�дове�засідання���справі�№�22-8356/07�за

апеляційною� с�ар�ою� Меланч��а� Івана� Оле�сандровича� в� інтересах� Петрен�а� Юрія

Володимировича� та� Кооператив�� по� б�дівництв�� та� е�спл�атації� індивід�альних� стояно�

“Кооперативна-6”�на�рішення�Святошинсь�о�о�районно�о�с�д��м. Києва�від�5�червня�2007�ро��

в�справі�за�позовом�К�знєцова�Геор�ія�Васильовича�до�Петрен�а�Юрія�Володимировича, 3-ті

особи: Святошинсь�а�районна���м.�Києві�державна�адміністрація, �ооператив�по�б�дівництв�

та�е�спл�атації�індивід�альних�стояно��“Кооперативна-6”, самостійними�вимо�ами�3-ої�особи

Кооператив��по�б�дівницвт��та�е�спл�атації�індивід�альних�стояно��“Кооперативна-6”�в�особі

�олови�цьо�о��ооператив��Ба�лана�Василя�Івановича�до�Петрен�а�Юрія�Володимировича�про

визнання� неза�онним� переб�вання�Петрен�а�Ю.В.� на� посаді� �олови� правління� �ооператив�

“Кооперативна-6”,�визнання�недійсним�рішення�за�альних�зборів��ооператив��від�27.04.2006

ро���про�продовження�повноважень� �олови�правління� �ооператив�� “Кооперативна-6”�—�я��

від�ладено�до�26��р�дня�2007�ро��, до�16.20.�Роз�ляд�справи�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Володимирсь�а, 15, с�ддя�Столб�н�В.І.

Ви�зобов’язані�повідомити�про�причини�неяв�и.

Роз’яснюємо, що� �� разі� неяв�и� за� ви�ли�ом� с�д�� або� неповідомлення� с�д� про� причини

неяв�и�або�визнання�с�дом�причин�неяв�и�неповноважними, справ��б�де�вирішено�с�дом��

Ваш��відс�тність�на�підставі�наявних�даних�та�до�азів.

Додат�ово� роз’яснюємо, що� відповідно� до� ч.� 9� ст.� 74�ЦПК�У�раїни, з� оп�блі��ванням

о�олошення�про�ви�ли��позивач�вважається�повідомленим�про�час�та�місце�роз�ляд��справи.

Шонії� Оле�сандра� Гелійовича, Шевчен
івсь
ий� районний� с�д

м. Києва� (адреса� с�д�:� м. Київ, в�л.� Смирнова-Ласточ�іна, 10-б,

�аб. 20), повторно�ви�ли�ає�вас�в�с�дове�засідання, я��відповідача�на

12� �р�дня� 2007� ро��� на� 17.05, для� роз�ляд�� цивільної� справи� за

позовом� ЗАТ� “У�рінмедтест”до�Шонії О.Г.� Про� стя�нення�ш�оди� в

поряд��� ре�рес�.� В� разі� вашої� неяв�и� справа� б�де� роз�лян�та� за

вашої�відс�тності.

С�ддя�Н.В.�І�натчен�о.

Печерсь
ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� в� с�дове� засідання� відповідача

О�лоблінсь�о�о�Володимира�Андрійовича�(я�ий�меш�ає:�м.�Київ, в�л.�Підвисоць�о�о, 21, �в.

26)� по� справі� за� позовом� Р�доманової� Л.О.� до� О�лоблінсь�о�о� В.А.� про� стя�нення� с�ми

наданої�пози�и�та�втрат�за�неналежне�ви�онання�до�овірно�о��рошово�о�зобов’язання, я�е

відб�деться�17��р�дня�2007�ро���о�10.00�за�адресою:�м.�Київ, в�л.�Хрещати�, 42-а, �аб.�36,

під��олов�ванням�с�дді�Умнової�О.В.

Ви� зобов’язані з’явитись� особисто� або� забезпечити� яв��� представни�а� з� належно

оформленим� дор�ченням та� під�от�вати� письмові� пояснення� по� с�ті� позов�.� У� випад��

можливості�сл�хання�справи���ваш��відс�тність, прохання�надіслати�відповідн��заяв�.

У�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�Вас�або�Вашо�о�представни�а�справа�б�де�роз�лян�та

��Ваш��відс�тність���відповідності�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни, за�наявними���справі�до�азами.

С�ддя�Умнова�О.В.

Печерсь
ий� районний� с�д� м. Києва� ви�ли�ає� �� с�дове

засідання�Юш�о� Сер�ія� Всеволодовича� в� я�ості� відповідача, для

�часті� в� цивільній� справі� за� позовом� КП� “Лип�ижитлосервіс”� до

Юш�о� С.В.� про� зобов’язання� поновити� план�вання� �вартири� в

первинний�стан, роз�ляд�я�ої�відб�деться�21��р�дня�2007�ро���о

14.00� в� приміщенні� Печерсь�о�о� районно�о� с�д�� м.� Києва� за

адресою:�м.�Київ, в�л.�М. Гайцана, 4, �аб.�412.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно�до�п.�2.�ст.�2�За�он��У�раїни�“Про�обрання�на�посад��та�звільнення�з�посади

професійно�о� с�дді� Верховною� Радою� У�раїни”� повідомляємо� про� під�отов��� матеріалів

щодо� обрання� Коваля�Марата� Петровича� безстро�ово� с�ддею� Київсь�о�о� апеляційно�о

адміністративно�о�с�д�.

НАЦІОНАЛЬНА�АКАДЕМІЯ�НАУК�УКРАЇНИ

ГОЛОВНА�АСТРОНОМІЧНА�ОБСЕРВАТОРІЯ

проводить�
он
�рс�на�право��
ладання�до�овор�

оренди�нер�хомо�о�майна

Святошинсь
ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�(в�л.�Я.�Коласа, 27-а)�ви�ли�ає�Г�меню�а

Володимира�Валентиновича, я�ий�проживає

за� адресою:�м. Київ, в�л.�Жмеринсь�а, 32,

�в.�23, я��відповідача�в�с�дове�засідання�на

19.12.2007 р.�на�15.00���зв’яз���з�роз�лядом

цивільної� справи� за� позовом� Г�меню�

Світлани� Володимирівни� до� Г�меню�а

Володимира�Валентиновича�про�розірвання

шлюб�.�

У�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання, справа

б�де� роз�лян�та� �� відс�тності� відповідача,

на�підставі�зібраних�до�азів.

Алє�сєєва-Троць�а�Наталія�Юріївна

ви�ли�ається� в� с�дове� засідання�по

роз�ляд��цивільної�справи�за�позовом

Троць�о�о�С.Ф.�до�Алє�сєєвої-Троць�ої

Н.Ю.� про� розірвання� шлюб�� на

20 �р�дня�2007�ро���о�9.30�в�Деснянсь-


ий�районний�с�д�м.�Києва�(м. Київ,

пр-т�Мая�овсь�о�о, 5-В,��аб.�29).�

С�ддя�Смирнова�Е.П.

Оболонсь
ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�Михайлець�Оле�сія� Семеновича,

я�ий� зареєстрований� по� в�л.� Г.� Дніпра,

40-а, �в. 92�в�м.�Києві, я��відповідача���справі

за�позовом�Кри��нен�о�А.М.�до�Михайлець

О.С., АКБ� “У�рсиббан�”� про� визнання

недійсним� до�овор�� застави, в� с�дове

засідання, я�е�відб�деться�18.12.2007�ро��

о� 15.30.� Адреса� с�д�: м.� Київ, в�л.� Тимо-

шен�а, 2-є, �аб.� 22, с�ддя� Пшон�а� Р.М.

В разі� неяв�и, справа� б�де� роз�лян�та� за

відс�тності�нез’явившихся�осіб.

Печерсь
ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає:� відповідача� Перісто�о� Оле�а

Михайловича� (я�ий� меш�ає� за� адресою:

м. Київ, в�л.� Тимошен�а, 1-б, �в.� 10)� по

цивільній� справі�№2-2950/07� за� позовом

Гольденбер�� Р.М. до� Перісто�о� О.М.� про

визнання� права� власності� на� �вартир�,

визнання� до�овор�� дар�вання, до�оворів

��півлі-продаж��недійсними, я�е�відб�деться

16� січня� 2008� ро�� об� 11.00 за� адресою:

м. Київ, в�л.� Хрещати�, 42-а, �аб.� 36, під

�олов�ванням�с�дді�Умнової�О.В.

З�оп�блі��ванням�о�олошення�про�ви�ли�

відповідач� вважається� повідомленим� про

день, час�та�місце�роз�ляд��справи� і�в�разі

неяв�и�до�с�д��справа�може�б�ти�роз�лян�та

за�йо�о�відс�тності.

Святошинсь
ий�районний�с�д�міс-

та�Києва��повідомляє�про�ви�ли��відпо-

відача�ТОВ�“ПМ�Б�д”, я�ий�офіційно�за-

реєстрований� за�юридичною� адресою:

м. Київ, в�л.�П�шиної, 23/25�в�с�дове�за-

сідання�на�20.12.2007�ро���на�11.30�по

справі�за�позовом�Г�меню��Ірини�Воло-

димирівни�до�ТОВ�“ПМ�Б�д”�про�стя�нен-

ня�заробітної�плати�та�належних��рошо-

вих�с�м.�Ухвала�ос�арженню�не�підля�ає.

С�ддя�Онош�о�І.В.

Святошинсь
ий�районний�с�д�м.�Ки-

єва�ви�ли�ає�відповідача�Кривошт��Оле�-

сандра� Оле�сандровича, 13� вересня

1980 р.н., проживає:� м.� Київ, в�л.� Чорно-

бильсь�а, 4/56, �в.�55�в�с�дове�засідання,

я�е�відб�деться�14.12.2007�р.�о�9.00���спра-

ві�за�позовом�Миронової�Кристини�Юріїв-

ни�до�Кривошти�Оле�сандра�Оле�сандро-

вича�про�розірвання�шлюб�, я�е�відб�деть-

ся�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м. Київ,

в�л.�Я��ба�Коласа, 27-а, �аб.�2.

С�ддя�О.В.�Бондарен�о.

�Посвідчення�особи, я�а�пос-

траждала� внаслідо�� чорно-

бильсь�ої� �атастрофи� �ате�о-

рія� � 1, серія� А, №� 441899� та

в�лад���№�204022�на�ім’я�Яро-

шен�а� Василя� Ми�олайовича

вважати�недійсними.

�Посвідчення�особи, я�а�пос-

траждала� внаслідо�� чорно-

бильсь�ої� �атастрофи� �ате�о-

рія� 1, серія� А, №� 111865� та

в�лад���№�142176�на�ім’я�Бам-

бізо�Оле�а�Єв�еновича�вважа-

ти�недійсними.

�Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 357898�на�ім’я�Ребри�а�Ві�-

тора�Єв�енійовича�вважати�не-

дійсним.

�В�лад���№�204539�до�посвід-

чення��ромадянина, я�ий�пос-

траждав�внаслідо��чорнобиль-

сь�ої��атастрофи,��ате�орія�1,

серія� А, №427308� на� ім’я� Д�-

бо�ай�Анатолія�Івановича�вва-

жати�недійсною.

Інформація�про�передач��нер�хомо�о�майна�в�оренд��на�
он
�рсній�основі

Дата�проведення�
он
�рс��18.12.2007р.

Інстит�т�фізи
и�НАНУ

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

Повна

хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщення

Необхідність

ремонт�,�примірний

обся���апітальних

в�ладень

Можлива�мета

ви�ористання

приміщень

орендарем

Вартість�1�в.м.

визначена

оцін�ою�від

31.05.2007�р.

Мінімальна

став�а�оренд.

плати�за

1�в.м.

Термін�дії

до�.

оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

Частина�дах�

Інстит�т��фізи�и

Корп�с�№3

м. Київ

пр. На��и,�46

8,0 та� Зв’язо�

31.05.2007р.

719,15

8,99 1�рі�

_”_ _”_

Антеномісць

5 шт.

_”_

31.05.2007р.

12739,8

159,25 “

Приб�дова�до

Павільйон�

ПУС-75

м.Київ

пр. На��и,�46

17,7 та� с�ладсь�е

31.05.2007р.

2017,01�

30,26 “

Кімната�№207

на�2�поверсі

�орп�с���№3

_”_ 38,4 та� офіс

31.05.2007р.

3297,34

49,46 “

Назва,�місце

розташ�вання�ор�ан�,�

що�проводить�
он
�рс

Назва�об’є
та,�місце�йо�о

розташ�вання

Можлива�мета

ви
ористання�приміщення

1 2 3

Головна�астрономічна

Обсерваторія�НАН

У�раїни,�м.�Київ�03680

в�л.�А�адемі�а

Заболотно�о,�27.

Телефони�для�довідо��—

526-23-58

Нежилі�приміщення,�І�поверх

�орп�с��під�отов�и�виробництва

ГАО�НАНУ�площею�259,6��в.�м.;

б�дівля�зб�дована�в�1964р.�Нежилі

приміщення�в�частині��орп�с�

точної�механі�и�ГАО�НАНУ�на�2-�

поверсі�площею�115,3�в.м.;�на�3-�

поверсі�-�площею�77,5�в.м.;

б�дівля,�зб�дована�в�1990р.

Стартова�ціна:�5��рн./�в.м./�місяць.

Необхідність�ремонт�,�примірний

обся���апітальних�в�ладень�-

100000��рн.

Адреса�об'є�тів:�м.�Київ�03680,�

в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�31�

Розміщення�ор�анізацій,�

що�займаються�на��ово-

виробничою�діяльністю

Нежилі�приміщення,�павільйон

ПША�площею�278�в.м.;�б�дівля,

зб�дована�в�1973р.�Стартова�ціна:

6��рн./�в.м./�місяць.�Необхідність

ремонт�,�примірний�обся�

�апітальних�в�ладень�-�40000��рн.

Адреса�об'є�та:�м.�Київ�03680,�

в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�27.

Видання���раїнсь�ою�мовою

Нежиле�приміщення�площею

117,3�в.м.�б�дівлі�матеріально�о

с�лад�;�б�дівля�зб�дована�в�1986р.

Стартова�ціна:

20,5 �рн./1�в.м./місяць.

Необхідність�ремонт�,�примірний

обся���апітальних�в�ладень�-�

30000��рн.�

Адреса�об'є�та:�м.�Київ�03680,�

в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�27

Виробництво

Зобов’язання�орендаря:���ладання�до�овор��оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим

постановою�Бюро�Президії�НАН�У�раїни;�дотримання�вимо��е�спл�атації�об’є�та;

страх�вання�орендовано�о�приміщення�на�весь�термін�дії�до�овор��оренди�на��ористь

орендодавця;��омпенсація�переможцем��он��рс��витрат�орендодавця�на�здійснення

незалежної�оцін�и�об’є�та�та�витрат�на�п�блі�ації�о�олошення�про��он��рс�за�встановленими

рах�н�ами�відповідних�засобів�масової�інформації;�сплата�авансових�платежів�за�1�-�2�місяці

оренди.

Перелі
�до
�ментів,�що�направляються�на�
он
�рс:�заява�про��часть����он��рсі;��опії

до��ментів�про�державн��реєстрацію��часни�а��он��рс�;�посвідчені�нотарі�сом��опії

�становчих�до��ментів�(для�юридичних�осіб);�довіреність�представни���юридичної�особи,

оформлен��належним�чином�(для�юридичних�осіб);�відомості�про�платоспроможність

�часни�а��он��рс�;�зобов’язання��часни�а��он��рс��щодо�ви�онання��мов��он��рс�;

зобов’язання�щодо�сплати�орендної�плати;�довід�а�про�те,�що�до�ньо�о�не�пор�шено�справ�

про�бан�р�тство.

Дата,�час�і�місце�проведення�
он
�рс�:�ГАО�НАН�У�раїни,�м.�Київ,�03680�в�л.�А�адемі�а

Заболотно�о,�27;�малий��онференц-зал.

Кінцевий�термін�прийом��до
�ментів�на�
он
�рс:�через�15��алендарних�днів�після�дати

п�блі�ації.

ННННаааасссстттт����ппппнннниииийййй����
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Рез�льтати�696�тираж�

«С�перЛото»
від
8
�р�дня
2007
ро��

18 25 36 43 44 50

[�22�]

№№№№���� 2222444433334444

Рез�льтати�розі�раш�

«Кено»
від
9
�р�дня
2007
ро��

1 2 3 4 10

13 18 24 36 41

42 46 51 53 57

60 62 69 75 80
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 4272

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  11 грудня 2007

Дмитро ГОРДОН, телевед -
чий, оловний реда тор азети
“Б львар Гордона”:
— Ба ато ом . Оле ові Тя ни-

бо , напри лад. Причин є іль а,
але дов о пояснювати. Навіть не
хочеться за либлюватися в цю те-
м .

Світлана СОРОКІНА, дизай-
нер:
— За правилами ети ет , жін а

має право подавати р том , о-
м вважає за потрібне. Я бізнес-
леді я, маб ть, с ористалася б цим
правом. Важливо та товно знахо-
дити вихід різних сит аціях, ш -
ати омпроміси. Нама аюся не
мати справ з неприємними людь-
ми. Та ий же підхід і виборі пра-

цівни ів — оловне, щоб людина
б ла порядною.

Сер ій ТЕРЬОХІН, народний
деп тат:
— Важ о с азати, адже це сто-

с ється омпле с вн трішніх від-
ч ттів. І професійній, і в життєвій
сфері я не подав би р и зрадни о-
ві — том , хто зрадив домовлено-
сті, ідеї, позиції. Звичайно, треба б -
ти дипломатом, але я п блічна лю-
дина знаю, що в політиці та их пов-
но. Не подав би р и і тим, о о не
поважаю, з иммаю онфлі ти про-
фесійно о хара тер . Але, с ажімо,
навіть я що я шалено не люблю о-
м нізм, то це зовсім не означає, що
на поб товом рівні не підтрим вав
би онта ти з йо о прибічни ами.

Êîìó âè í³êîëè
íå ïîäàëè á ðóêè?

Сер ій БЕРЕЗЕНКО, деп тат Київради:
— Я поставив би иянам запитання, чи влаштов ють

їх постійні несподівані зміни і б ремне політичне жит-
тя столичном осподарстві? А може, їм хочеться ста-
більності, оли менше політи и, а більше роботи.

Ма сим СТРІХА, до тор фізи о-математичних
на , письменни :
— Те, я о о ні оли ще не робили. Я б запитав и-

ян, чи добре вони знають своє місто, чи важлива для
них а ра столиці та я вони дбають про е оло ію й чи
пі л ються про збереження істори о- льт рної спад-
щини. Проблема сьо однішньо о Києва поля ає зо -

рема і ось чом : надто ба ато меш анців міста не ро-
з міють то о, що ми втрачаємо. Щоправда, я маю с м-
нів, що відповіді мене б тішили.

Ві тор ЛИСИЦЬКИЙ, е ономіст:
— Мені д же хотілося б з’яс вати, с іль и відсот ів
раїнсь их ромадян жаліють себе. За моїми спосте-

реженнями та прип щеннями іноземців, десь відсот-
ів сімдесят. У розвинених же західних раїнах їх де-
сятеро менше. Та е відч ття поширене хіба що серед
афроамери анців. Сподіваюся, раїнці позб д ться
йо о, бо ці настрої стрим ють розвито і ромадян, і
держави.

ßêå ñîöîïèòóâàííÿ 
âè ïðîâåëè á?

Äëÿ êèÿíêè 
ïîë³òèê — 
öå ÿê êîëèøí³é 
÷îëîâ³ê
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Ïîë³òèêó, ÷è¿ ïîãëÿäè íå ðîçä³ëÿþ — 15 %
2. Êîëèøí³é (îìó) äðóæèí³ (÷îëîâ³êó) — 15 %
3. Áîìæó — 14 %
4. Çðàäíèêó Áàòüê³âùèíè — 11 %
5. Ãîòîâèé äðóæèòè ç óñ³ìà — 11 %
6. Õàáàðíèêó — 11 %
7. ×èíîâíèêó — 11 %
8. Ìåí³ áàéäóæå — 7 %
9. Íå çíàþ — 5 %

Ìîëîä³ ñîö³îëîãè 
íå ïðîäàþòüñÿ
Âèçíà÷åíî ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó 
“Êðàùèé ìîëîäèé ñîö³îëîã ðîêó”

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Києві стали відо-
мі імена переможців он-
рс "Кращий молодий

соціоло ро ", я ий
вперше проводили в
У раїні. "Золотим" соціо-
ло ом став Оле Дем ів,
27-річний соціоло зі
Львова.

Êîíêóðñ “Êðàùèé ìîëîäèé ñî-
ö³îëîã ðîêó” ïðîâîäèëè âïåðøå
â Óêðà¿í³. Ó÷àñòü ó íüîìó âçÿëè
ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè (â³êîì äî 35
ðîê³â) ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Ðîáîòè, ÿê³

íàäñèëàëè íà êîíêóðñ, îö³íþâà-
ëè åêñïåðòè Ñîö³îëîã³÷íîãî öåí-
òðó ³ì. Í. Ïàí³íî¿.

Êðàùèì ìîëîäèì ñîö³îëîãîì
ðîêó (ñåðåä 10 íîì³íàíò³â) ñòàâ
27-ð³÷íèé Îëåã Äåìê³â ç³ Ëüâîâà.
Éîãî ðîáîòó ç³ ñêëàäíîþ íàçâîþ
“Àäàïòàö³ÿ êîíöåïö³¿ ñîö³àëüíî-
ãî êàï³òàëó äî â³ò÷èçíÿíèõ óìîâ”
âèçíàëè íàéë³ïøîþ.

Äðóãå òà òðåòº ì³ñöÿ — ó õàð-
ê³â’ÿíêè Ñâ³òëàíè Áàáåíêî òà êè-
ÿíèíà Àíäð³ÿ Çîòê³íà.

Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó îòðèìàëè
äèïëîìè, çîëîòó òà ñð³áí³ ìåäàë³
ðó÷íî¿ ðîáîòè, à òàêîæ ãðîøîâ³
ïðåì³¿. “Çîëîòîãî” êîíêóðñàíòà
óäîñòî¿ëè 2500 ãðí, “ñð³áíèõ” —
ïî 1250 ãðí.

“Öå íàéá³ëüøà íàãîðîäà äëÿ
ñîö³îëîãà ìîãî â³êó”,— âèçíàâ
Îëåã Äåìê³â. ßê ðîçïîðÿäèòüñÿ
ïðåì³ºþ, Îëåã ùå íå âèçíà÷èâñÿ,
àëå ç³çíàâñÿ “Õðåùàòèêó”, ùî
÷àñòèíó â³ääàñòü äðóæèí³.

Íà çàïèòàííÿ “ßê ñòàâèòåñÿ äî
“íåïðîçîðèõ” ñîö³àëüíèõ äîñë³-
äæåíü? “ Îëåã Äåìê³â â³äïîâ³â,
ùî çàéìàºòüñÿ íåïðèêëàäíèìè
ñîö³îëîã³÷íèìè äîñë³äæåííÿ-
ìè — àáè óíèêíóòè ñïîêóñè çðî-
áèòè íå÷åñí³ âèñíîâêè. “Çàéìà-
þ÷èñü æå ïðèêëàäíèìè äîñë³-
äæåííÿìè ó ñôåð³ ïîë³òèêè â
Óêðà¿í³, ùå äîâãèé ÷àñ íå ìîæ-
íà áóäå çàëèøàòèñÿ îá’ºêòèâíèì
³ íåçàïëÿìîâàíèì”,— çàóâàæèâ
ïàí Äåìê³â
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ó ï³âäåíí³é ïîëîâèí³ ÷àñîì äîù, âíî÷³ ïî-

äåêóäè ç ìîêðèì ñí³ãîì; íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —2 äî +3°Ñ,

âíî÷³ 0...—5°Ñ; ó ï³âäåííèõ òà çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ âäåíü +3...+8°Ñ,
âíî÷³ +1...+6°Ñ; â Êðèìó äî +12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü áëèçüêî 0 °Ñ, âíî-

÷³ â³ä —1...—3°Ñ

Оле Дем ів вважає отриман вчора золот медаль найбільшою на ородою для соціоло а

Êîìó âè í³êîëè íå ïîäàëè á ðóêè?
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