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Õóäîæí³é ïàòðîíàò
Óêðà¿íêà âèãðàëà åòàï Êóáêó ñâ³òó ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè

Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ, 
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ 
“Õðåùàòèê” 

У столичном Палаці спорт завершили-
ся міжнародні зма ання з х дожньої
імнасти и «К бо Дерю іної — Нафто-
аз». Я етап К б а світ в У раїні вони
відб ваються др е. Очі вано та вже
в отре перемо з сіх вправ здоб ла
раїн а Ганна Безсонова. Її найперша

с перниця росіян а Аліна Кабаєва на
т рнір не приїхала.

Ó÷îðà â êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ñïîðòó çàâåðøèâñÿ
16-é òóðí³ð ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè «Êóáîê Äå-
ðþã³íî¿ — Íàôòîãàç». Äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü çìàãàí-
íÿ â³äáóâàþòüñÿ ó ñòàòóñ³ åòàïó Êóáêà ñâ³òó, òîæ
ñïîðòñìåíêè íå ëèøå ïîò³øèëè ãëÿäà÷³â ÿñêðà-
âèìè âèñòóïàìè, à é ïîáîðîëèñÿ çà ðåéòèíãîâ³ î÷-
êè. Ïîêàçàòè êðàñó òà ãðàö³þ â Óêðà¿íó ïðè¿õàëè
ïîíàä 150 ã³ìíàñòîê ³ç 44 êðà¿í. Çà ï³âòîðè õâè-
ëèíè âèñòóïó êîæíà ç íèõ ìàëà âèêîíàòè 18 ð³çíî-
ìàí³òíèõ åëåìåíò³â ïðîãðàìè. 

Ïåðøèé äåíü çìàãàíü ó ï’ÿòíèöþ ìèíóâ íå-
ïîì³òíî. Êâàë³ô³êàö³þ çäîáóâàëè þí³îðêè, ïðàê-
òè÷íî íåâ³äîì³ á³ëüøîñò³ âáîë³âàëüíèê³â. 

Îô³ö³éíî Êóáîê ñâ³òó â³äêðèâñÿ ó ñóáîòó. Òîä³
æ ðîçïî÷àëèñÿ çìàãàííÿ ñåðåä ñïðàâæí³õ, âèçíà-
íèõ ç³ðîê õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. Ñêàçàòè ¿ì íà-
ïóòíº ñëîâî ïåðåä âèñòóïîì ïðèéøîâ ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé, ï³ä ÷è¿ì ïàòðîíàòîì, âëàñíå, ³
â³äáóâàëîñÿ ä³éñòâî. 

«ß ùàñëèâèé â³òàòè ïî÷àòîê Êóáêà ñâ³òó ï³ä
åã³äîþ òàêèõ ïðåêðàñíèõ ëþäåé, ÿê ²ðèíà òà
Àëüá³íà Äåðþã³íè. Ðàçîì ç òèì ÿê äëÿ ïàòð³îòà
äëÿ ìåíå âàæëèâî, ùîá ï³ñëÿ òàêèõ çìàãàíü Óê-
ðà¿íó âï³çíàâàëè òà ïîâàæàëè», — ñêàçàâ ì³ñüêèé
ãîëîâà. Â³í äîäàâ, ùî õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà – «îäèí
ç éîãî óëþáëåíèõ òà íàéêðàùèõ âèä³â ñïîðòó». 

Äîâãèõ âèñòóï³â íå áóëî – ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ
ã³ìíó â³ä õâèëþâàííÿ ë³äåðêà á³ëîðóñüêî¿ êîìàí-
äè çíåïðèòîìí³ëà. Çàñòóïíèöÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà â³äïðàâèëà ä³â÷èíó äî ìåäèê³â. 

Ðîçïî÷àëàñÿ îñíîâíà ïðîãðàìà ñïîðòèâíîãî
ñâÿòà ïîêàçîâèìè âèñòóïàìè. Ï³ä áåçñìåðòíå
Show must go on (Queen) íà êèëèì ó ïàð³ âèéø-
ëè óêðà¿íêè Ãàííà Áåçñîíîâà òà Íàòàë³ÿ Ãîäóí-
êî. Íàãàäàºìî, ùî âæå òðàäèö³éíî ïåðø³ñòü ó
õóäîæí³é ã³ìíàñòèö³ ïîñ³äàþòü àáî óêðà¿íñüê³,
àáî ðîñ³éñüê³ ã³ìíàñòêè. Ïðîòèñíóòèñÿ â ë³äåðè
ïðåäñòàâíèöÿì ³íøèõ êðà¿í íå âäàºòüñÿ ìàéæå
äåñÿòèë³òòÿ. Êîìó ä³ñòàíåòüñÿ ïåðåìîãà öüîãî
ðàçó, ìîæíà áóëî ñïðîãíîçóâàòè çàçäàëåã³äü – íà
çìàãàííÿ íå ïðè¿õàëà ãîëîâíà ñóïåðíèöÿ Áåçñî-
íîâî¿ Àë³íà Êàáàºâà. Ñïîðòñìåíêà íå âèñòóïàº
óæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü. Ó 2007-ìó áóö³ìòî íå
ïðè¿õàëà ÷åðåç àâòîìîá³ëüíó àâàð³þ. Íèí³, çà
÷óòêàìè, Êàáàºâà íå ç’ÿâèëàñÿ ÷åðåç âëàñíå
çàì³ææÿ. Ãîëîâíèìè êîíêóðåíòêàìè óêðà¿íîê
ñòàëè ðîñ³ÿíêè Îëüãà Êàïðàíîâà òà Â³ðà Ñåñ³íà,
à òàêîæ á³ëîðóñêà ²ííà Æóêîâà. 

Çà îñòàòî÷íèìè ðåçóëüòàòàìè, îäíîîñ³áíó ïåðå-
ìîãó â áàãàòîáîðñòâ³ çäîáóëà Ãàííà Áåçñîíîâà. ¯¿
âèçíàíî íàéêðàùîþ ÿê ç áóëàâàìè, òàê ³ ç³
ñòð³÷êîþ, ñêàêàëêîþ òà îáðó÷åì. Íàãàäàºìî, òîð³ê
Áåçñîíîâà ñòàëà àáñîëþòíîþ ÷åìï³îíêîþ ñâ³òó íà
çìàãàííÿõ ó Ãðåö³¿. Çà öå Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
íàâ³òü ïîîá³öÿâ ïîäàðóâàòè ¿é êâàðòèðó â ñòîëèö³.
Çàãàëîì æå Óêðà¿íà óâ³éøëà äî äåñÿòêè êðà¿í, ÿê³
ó çìàãàííÿõ ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè íà ìàéáóòí³õ
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ïåê³í³ ïðåäñòàâëÿòèìóòü àæ
äâ³ ñïîðòñìåíêè. 

«Ñð³áëî» íà Êóáêó Äåðþã³íî¿ â áàãàòîáîðñòâ³
ðîçä³ëèëè Êàïðàíîâà, Êàíàºâà òà Ñåñ³íà. À
«áðîíçó» çàáðàëè çíîâó æ òàêè Êàíàºâà òà ²ííà
Æóêîâà
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Під патронатом Леоніда Черновець о о за звання най ращої боролися понад 150 жіно з різних раїн світ
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Çàñ³äàíü Êè¿âðàäè 
íå áóäå äî âèáîð³â

Ñòîëè÷í³ äåïóòàòè íå ïðîâîäèòèìóòü ñåñ³é-
íèõ çàñ³äàíü äî âèáîð³â. Ïðî öå çàÿâèâ ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé. “ß äóìàþ, ùî
ñåíñó ñêëèêàòè Êè¿âðàäó äî ê³íöÿ âèáîð³â íå-
ìàº. Âîíà ïðîñòî íå çìîæå åôåêòèâíî ïðàöþ-
âàòè. Âñ³ ïèòàííÿ, ÿê³ ìîãëè á ðîçãëÿíóòè íà
ñåñ³¿, íàäçâè÷àéíî ïîë³òèçóâàòèìóòüñÿ. Ïîïó-
ë³çì ³ âèáîð÷à äåìàãîã³ÿ ìîæóòü ïåðåáèòè âñ³
çäîðîâ³ ïî÷èíàííÿ”,— ïîÿñíèâ ïàí Äîâãèé.
Ñàì â³í íà ïåð³îä âèáîð³â âèð³øèâ ï³òè ó â³ä-
ïóñòêó. “Öå äàñòü ìåí³ çìîãó âçÿòè ïîâíîö³í-
íó ó÷àñòü ó âèáîð÷³é êàìïàí³¿. Ó íàøî¿ êîìàí-
äè º ç ÷èì ³òè äî ëþäåé, áî ìè íå çàéìàºìî-
ñÿ ïîë³òè÷íîþ äåìàãîã³ºþ, à ïðàöþºìî”,—
ñêàçàâ Äîâãèé. Îô³ö³éíî âèáîð÷à êàìïàí³ÿ â
ñòîëèö³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ó ñåðåäó, 26 áåðåçíÿ,
ïîâ³äîìèëè â òåðèòîð³àëüíîìó âèáîð÷îìó êî-
ì³òåò³. Ãîëîñóâàííÿ çà íàñòóïíîãî ìåðà â³äáó-
äåòüñÿ çà äâà ì³ñÿö³ — 25 òðàâíÿ, à ï³äðàõóíîê
ãîëîñ³â ïîâèíåí çàê³í÷èòèñÿ äî 4 ÷åðâíÿ

Á³ëÿ Îïåðíîãî òåàòðó
ç’ÿâèòüñÿ íîâèé ñêâåð

Äî ê³íöÿ òèæíÿ îáëàøòóþòü íîâèé ñêâåð
ïîðÿä ³ç ïàì’ÿòíèêîì Ìèêîë³ Ëèñåíêó á³ëÿ
Îïåðíîãî òåàòðó. Òàì âèñàäÿòü ïóðïóðîâ³ ñëè-
âè, òó¿ òà ñàìøèò. “Öå ì³ñöå çàñëóãîâóº íà
óâàãó. Ìè éîãî ðîçøèðèìî. Çàì³ñòü ãàçîí³â
òåïåð áóäóòü ÷óäîâ³ äåðåâà. Ñêâåð çá³ëüøèòü-
ñÿ äåñü íà 200 êâàäðàòíèõ ìåòð³â”, — ðîçïî-
â³â äåïóòàò Êè¿âðàäè ²ãîð Äîáðóöüêèé. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, íà îáëàøòóâàííÿ ñêâåðó âèòðàòÿòü
400 òèñ. ãðí

Çàãèíóâ çàñòóïíèê 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Ó÷îðà áëèçüêî 15.30 çà 42 ê³ëîìåòðè â³ä
ñòîëèö³ ïîáëèçó ñåëà Íàëèâàéê³âêè
Ìàêàð³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³
çàçíàâ àâàð³¿ ë³òàê - ã³äðîïëàí òèïó À-24. Çà
äàíèìè «Õðåùàòèêà», ó íüîìó ïåðåáóâàâ â.î.
çàñòóïíèêà ãëàâè ÊÌÄÀ, ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà Êèºâà Åäóàðä
Ëåùåíêî. Â³í çàãèíóâ. Öþ ³íôîðìàö³þ
ï³äòâåðäèëà ïðåñ-ñëóæáà ãîëîâíîãî
àðõ³òåêòîðà Êèºâà Âàñèëÿ Ïðèñÿæíþêà.
Êð³ì ïàíà Ëåùåíêà, çàãèíóëè òàêîæ ï³ëîò ³
æ³íêà. Íà ì³ñö³ àâ³àêàòàñòðîôè ïðàöþâàëè
20 ðÿòóâàëüíèê³â ÌÍÑ. Çà ïîïåðåäí³ì
ïîâ³äîìëåííÿì, ïðè÷èíîþ àâàð³¿ ìîãëà ñòàòè
òåõí³÷íà íåñïðàâí³ñòü ë³òàêà àáî ïîìèëêà
ï³ëîòà. Âæå âñòàíîâëåíî, ùî ë³òàê-àìô³á³ÿ
"Àåðîïðàêò-24" (áîðòîâèé íîìåð ËÀ 2410)
âèëåò³â ç Íàëèâàéê³âñüêîãî àåðîäðîìó î
15.15. ×åðåç 15 õâèëèí ïîëüîòó ÷åðåç
íåâñòàíîâëåíó ïðè÷èíó ë³òàê óâ³éøîâ ó
øòîïîð ³ âð³çàâñÿ â çåìëþ

Âàíòàæ³âêàì ñêàçàëè
“ñòîï”

Ó ï’ÿòíèöþ Êè¿âñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³-
àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ îô³ö³éíî îãîëîñè-
ëà, ùî ï³äãîòîâêà äî âèáîð³â Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè
ñòàðòóº 26 áåðåçíÿ 2008 ðîêó. Âèñóíåí-
íÿ êàíäèäàò³â ó ìåðè òà äî Êè¿âðàäè ïî-
÷èíàºòüñÿ 26 áåðåçíÿ ³ çàê³í÷óºòüñÿ 15
êâ³òíÿ. Ñàì³ âèáîðè â³äáóâàòèìóòüñÿ 25
òðàâíÿ ç 7.00 äî 22.00.

Ì³ñüêà âëàäà íå ÷èíèòèìå ïåðåøêîä
äëÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, àëå ìåð Êè-
ºâà ââàæàº, ùî ð³øåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
ïðî äîñòðîêîâ³ ì³ñöåâ³ âèáîðè ìîæå
çðóéíóâàòè ðåã³îíàëüíå ñàìîâðÿäóâàííÿ
â Óêðà¿í³. “ßêùî ò³ëüêè öå ð³øåííÿ ïðî-
éäå ³ äåêëàðàö³ÿ Ïðåçèäåíòà, ùî â³í

ÿêèìîñü ÷èíîì éîãî ïðèïèíèòü, íå ðå-
àë³çóºòüñÿ, òî öå ìîæíà áóäå ââàæàòè çà
êîíñòèòóö³éíèé ïåðåâîðîò”,— íàãîëîñèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ó ïðîãðàì³ “Ñâî-
áîäà Ñàâ³êà Øóñòåðà” íà òåëåêàíàë³ “²í-
òåð”. Ïàí ×åðíîâåöüêèé, íà â³äì³íó â³ä
îïîíåíò³â, íå ïîáîÿâñÿ ïðèéòè é â³äïî-
â³ñòè íà çàïèòàííÿ ó ïðÿìîìó åô³ð³.

“Âè îãîëîøåí³ âèííèì, àëå íå çâåðíó-
ëèñÿ äî ñóäó. Òîáòî âèçíàºòå ñåáå âèí-
íèì?” — çàïèòàâ Ñàâ³ê Øóñòåð ó Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî. “ßêùî ÿ ñóäèòèìóñÿ
ç ãîëîâíèì îðãàíîì Óêðà¿íè, òî ïîêàæó,
ùî ÷îãîñü áîþñÿ. ß â³çüìó ó÷àñòü ó âè-
áîðàõ ³ âðÿòóþ ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ,
âèãðàâøè ¿õ”,— â³äïîâ³â ñòîëè÷íèé ãîëî-

âà. “Áîðîòüáà éäå çà øàëåí³ ãðîø³, ÿê³ ÿ
íàãðîìàäèâ ó áþäæåò³ Êèºâà”,— äîäàâ
â³í ³ çàÿâèâ, ùî â æîäíîìó ì³ñò³ Óêðà-
¿íè íå âäàëîñÿ òàê â³ä÷óòíî çá³ëüøèòè
áþäæåò. Ï³äòðèìàëè ìåðà é ïðèñóòí³ íà
ïåðåäà÷³ êèÿíè. 70% ³ç íèõ íå çãîäí³ ç ð³-
øåííÿì ïàðëàìåíòó.

Íà âèñîêèé ð³âåíü äîâ³ðè äî ÷èííî¿
ì³ñüêî¿ âëàäè ó ì³ñò³ âêàçóþòü ³ ñîö³îëî-
ãè. Òàê, çà äàíèìè Öåíòðó Ðàçóìêîâà, çà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âæå ñüîãîäí³ ãî-
òîâ³ â³ääàòè ãîëîñè 24,9% êèÿí. Çà ðå-
çóëüòàòàìè æ Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòè-
òóòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà, ðåéòèíã íèí³øíüîãî ìåðà ùå âè-
ùèé ³ ñÿãàº 39,9%. Òîáòî ë³äåðà, ÿêèé
ñïðîìîæíèé ïåðåìîãòè, êè¿âñüêà îïîçè-
ö³ÿ íå ìàº. Òàê, Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ï³äòðè-
ìóþòü 14,7% êèÿí, Îëåêñàíäðà Îìåëü-
÷åíêà — 5,2%, Þð³ÿ Ëóöåíêà — 2,2%.
Ñîö³îëîãè çàïåâíÿþòü, ùî íàâ³òü òîä³,
êîëè îïîçèö³ÿ çíàéäå ºäèíîãî êàíäèäà-
òà, ïîïóëÿðí³ñòü àëüòåðíàòèâíèõ ó÷àñíè-
ê³â ïåðåãîí³â íå íàäòî çðîñòå, à ÿêùî âî-
íè ùå é ïåðåñâàðÿòüñÿ, òî âîíà áóäå íèæ-
÷îþ çà ïîïåðåäíþ

Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

ç³ Âñåóêðà¿íñüêèì äíåì
ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè 
³ àìàòîð³â íàðîäíîãî

ìèñòåöòâà
Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè êóëüòóðè!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç âàøèì ïðî-
ôåñ³éíèì ñâÿòîì!

Êè¿â çàâæäè áóâ êóëüòóðíîþ ñòîëèöåþ íà-
øî¿ äåðæàâè ³ âíîñèâ âåëè÷åçíèé âêëàä äî
ðîçâèòêó êóëüòóðè Óêðà¿íè. À âîíà, ó ñâîþ
÷åðãó, çàéíÿëà ã³äíå ì³ñöå â êóëüòóð³ ñâ³òîâ³é.

Â³ä ³ìåí³ âñ³õ êèÿí âèñëîâëþþ ãëèáîêó
ïîäÿêó âñ³ì ïðàö³âíèêàì êóëüòóðè çà âàøó
ñàìîâ³ääàíó, ïîäâèæíèöüêó ïðàöþ. Ñàìå çà-
âäÿêè âàøèì çóñèëëÿì, çíàííÿì, äîñâ³äó,
òàëàíòó êóëüòóðà â ñâî¿õ íàéêðàùèõ çðàçêàõ
³ âèÿâàõ ñëóæèòü íàøîìó íàðîäîâ³.

Ç âäÿ÷í³ñòþ â³äçíà÷àþ÷è âíåñîê êîæíîãî,
õòî ïîâ’ÿçàíèé ç ö³ºþ ãàëóççþ, â äåíü ïðî-
ôåñ³éíîãî ñâÿòà çè÷ó âñ³ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ, ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ, ðåàë³çàö³¿
âñ³õ íàì³÷åíèõ ïëàí³â, óñï³õ³â ³ ïðîöâ³òàí-
íÿ!

² õàé íåçãàñíà ñâ³÷êà âàøî¿ ëþáîâ³ äî
óëþáëåíî¿ ñïðàâè çàâæäè îñâ³òëþº é ç³ãð³-
âàº âàø øëÿõ!

Áàæàþ âñ³ì âàì íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ìè-
ðó, äîáðà, îïòèì³çìó, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ äîâãèõ
ðîê³â æèòòÿ!

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня відпо-
відним розпорядженням
столичної мерії б ло
заборонено з 1 травня
в'їзд вантажіво Київ.
Проїхати містом вони
змож ть лише з 20.00
до 7.00. В центрі забо-
ронять б вати вза алі.
Я що ж д же треба
проїхати, можна б де
придбати спеціальн
переп ст . Че ати
"сво о час " вантажів и
змож ть на 486 май-
данчи ах для відстою,
облаштованих 50- і-
лометровій зоні дов о-
ла Києва.

Ç 1 òðàâíÿ â’¿çä äî Êèºâà
âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â çàãàëü-
íîþ âàãîþ ïîíàä 4,5 òîííè
áóäå îáìåæåíî. Ïðî¿çä ì³ñòîì
äëÿ íèõ çàêðèþòü ³ç 7.00 äî
20.00. Â’¿çäèòè â öåíòðàëüíó
÷àñòèíó Êèºâà âåëèêîãàáàðèò-
íèì àâò³âêàì áóäå çàáîðîíåíî
âçàãàë³. Çàáîðîíåíîþ çîíîþ
áóäå òåðèòîð³ÿ, îáìåæåíà
ê³ëüöåì: ïë. Ïåðåìîãè — Ïî-
â³òðîôëîòñüêèé øëÿõîïðî-
â³ä — âóë. ×îðíîâîëà — âóë.
Ãëèáî÷èöüêà — âóë. Âåðõí³é
(Íèæí³é) Âàë — âóë. Íàáå-
ðåæíî-Õðåùàòèöüêà — Íàáå-
ðåæíå øîñå — áóëüâ. Äðóæáè
íàðîä³â — ïëîùà Ëèá³äñüêà —
âóë. Ãîðüêîãî — âóë. Ñàêñà-
ãàíñüêîãî — ïë. Ïåðåìîãè.
Ïåðåòíóòè íàçâàí³ âóëèö³ ìà-
òèìóòü ïðàâî ëèøå àâòîìîá³-
ë³ àâàð³éíèõ ñëóæá òà âàíòà-
æ³âêè ç ïðîäóêö³ºþ, ùî øâèä-
êî ïñóºòüñÿ. Îñòàíí³ çìîæóòü
êîðèñòóâàòèñÿ ïðèâ³ëåºì ëè-
øå ç 20.00 äî 7.00.

Îêðåì³ äîìîâëåíîñò³ áóäóòü
ç ïîñòà÷àëüíèêàìè õë³áà òà

³íøèõ ïðîäóêò³â, ÿê³ ïîâèí-
í³ ïîòðàïëÿòè äî êèÿí â÷àñ-
íî. À âò³ì, ÿêùî é ³íø³ ìà-
òèìóòü íàãàëüíó ïîòðåáó ïðî-
¿õàòè âóëèöÿìè ñòîëèö³, òî
çìîæóòü ïðèäáàòè ñïåö³àëüíó
ïåðåïóñòêó. Íàðàç³ òàðèôè
òàêèõ êàðòîê ðîçðîáëÿþòü.
Îð³ºíòîâíî âîíè êîøòóâàòè-
ìóòü â³ä 250 ãðí íà îäèí äåíü
äî 5 òèñ. ãðí. íà ì³ñÿöü. Òà-
ê³ çàõîäè, íà äóìêó ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñà Áàññà, äàäóòü çìîãó â³ä-
ñ³ÿòè òîé òðàíñïîðò, ÷åðåç
ÿêèé ãîëîâíèì ÷èíîì óòâî-
ðþþòüñÿ çàòîðè òà âèíèêàþòü
àâàð³éí³ ñèòóàö³¿. Ùîäíÿ äî
ñòîëèö³ â’¿çäèòü 25 — 30 òèñ.

âàíòàæ³âîê, 80% ç íèõ —
òðàíçèòîì. Îäíàê ñàìå òàêèé
òðàíñïîðò íàé÷àñò³øå áëîêóº
äîðîãè, à çà ó÷àñòþ âàíòàæ³-
âîê òîð³ê ó ñòîëèö³ ñòàëîñÿ
ïîíàä 5 òèñ. ÄÒÏ, â ÿêèõ çà-
ãèíóëî 37 ëþäåé. Åêñïåðòè
ï³äðàõóâàëè, ùî îáìåæåííÿ
â’¿çäó âàíòàæ³âîê ó ì³ñòî ïî-
ë³ïøèòü ïðîïóñêíó çäàòí³ñòü
éîãî äîð³ã íà 10%, íà ñò³ëü-
êè æ çìåíøèòüñÿ é ê³ëüê³ñòü
çàòîð³â. Ïîçèòèâíî âïëèíå öå
³ íà åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ â
Êèºâ³. Ï³ä ÷àñ ñîö³îëîã³÷íî-
ãî îïèòóâàííÿ 76% êèÿí âêà-
çàëè íà íåãàòèâíèé âïëèâ
âàíòàæ³âîê íà åêîëîã³þ òà ³í-
ôðàñòðóêòóðó ì³ñòà é ï³äòðè-

ìàëè îáìåæåííÿ éîãî ðóõó
âóëèöÿìè Êèºâà.

×åêàòè â’¿çäó â ì³ñòî ìîæ-
íà áóäå íà 486 ïóíêòàõ â³ä-
ñòîþ, îáëàøòîâàíèõ ó 50-ê³-
ëîìåòðîâ³é çîí³ äîâêîëà Êè-
ºâà. Ð³çí³ ìàéäàí÷èêè íà 5 —
50 àâòîìîá³ë³â çàãàëîì ìîæóòü
ðîçì³ñòèòè 1446 âåëèêîãàáà-
ðèòíèõ âàíòàæ³âîê. Íåâäîâç³
íà ï³ä’¿çä³ äî Êèºâà, çà ñëîâà-
ìè íà÷àëüíèêà ÃÓ òðàíñïîð-
òó ²âàíà Øïèëüîâîãî, ïîáó-
äóþòü ÷îòèðè âåëèê³ òåðì³íà-
ëè ç ìèéêàìè äëÿ àâòî, ì³ñ-
öÿìè õàð÷óâàííÿ, ãîòåëüíèìè
êîìïëåêñàìè. Ïåðø³ äâà ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ íà Îäåñüêîìó òà Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêîìó íàïðÿìêàõ

Â’¿çä âåëèêîãàáàðèòíîãî òðàíñïîðòó â Êè¿â îáìåæàòü

Че ати в’їзд в місто водії змож ть на п н тах відстоювання, облаштованих 50- ілометровій зоні
дов ола Києва
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×åðíîâåöüêèé áîðîòèìåòüñÿ
çà ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ
Éîãî îïîíåíòè — çà øàëåí³ ãðîø³
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю иївсь а місь а територіально-виборча омісія визнача-
ла дат проведення позачер ових виборів Києві. Вони відб д ться
25 травня. Леонід Черновець ий же на олосив, що має намір ці
вибори ви рати, хоча й вважає їх неза онними. У перевазі чинно о
мера над опонентами не с мніваються й соціоло и.
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ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
ãîëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³
çàïèòè, âíåñåí³ äåïóòàòàììè Êè¿âðàäè
òà ï³äòðèìàí³ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³
Êè¿âðàäè 18.10.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà
ïîñàäîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî
äåïóòàòñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó
ïèñüìîâó â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³
äåïóòàòàì 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÷åíî,
ùî ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå
ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé
Êè¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà
çîáîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå
Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé
âí³ñ çàïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê,
ÿêèé íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî
ì³ñÿöÿ ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
13. Дейне а Володимир Петрович —

деп татсь а фра ція "Партія
ре іонів"

Щодо в лючення в порядо денний сесії Київради питання про
передач особист власність ромадянин Коза ов М.М.
земельної ділян и для ведення індивід ально о осподарства

14. Деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Про необхідність вирішення питання щодо вартості холодної
води, що ви ористов ється для ви отовлення арячої води

15. Деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо виселення з приміщень творчих майстерень Спіл и
дизайнерів У раїни та пере ляд рішення Київради №384/1045
від 29.03.07 "Про передач майна територіальної ромади міста
Києва в оренд переможцям он рс "

16. Деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо роботи автоб сів, що працюють режимі маршр тних
та сі, та запровадження на транспорті роботи с часних асових
апаратів

17. Добр ць ий І ор І орович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо ремонт спор ди виход із станції метро "Хрещати " на
в л. Інстит тсь ій, 4

18. Добр ць ий І ор І орович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про засл хов вання звіт ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)
про реформ вання ал зі охорони здоров`я та діяльність
створених територіальних медичних об`єднань

19. Добр ць ий І ор І орович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо затрим и від риття та их об`є тів, я "Київсь ий місь ий
центр серця" та "Київсь ий місь ий центр рові"

20. Заєць Андрій Гри орович —
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Щодо пере ляд розрах н орендної плати за землю в місті
Києві

21. Іванов Петро Федорович —
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Щодо приватизації підвально о приміщення на в л.
Костянтинівсь ій, 43 Подільсь ом районі

22. Карабаєв Даніель Таірович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо ремонт дах У раїнсь о о оледж імені
В.О.С хомлинсь о о на в л. Л начарсь о о, 5-А Дніпровсь ом
районі

23. Клич о Віталій Володимирович —
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо реалізації права меш анців міста Києва на приватизацію
садово- ородніх діляно біля зато и Дніпра Верблюд за давністю
орист вання

24. Клич о Віталій Володимирович —
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо вирішення питання бюджетних оштів АЕК "Київенер о"

25. Клич о Віталій Володимирович —
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо до оворів та од між ЗАТ "Київенер охолдин " та оловами
ЖБК/ОСББ

26. Лавров І ор Сер ійович —
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Щодо б дівництва житлово о б дин на в л. Івана Лепсе, 7/9
Солом`янсь ом районі

27. Лавров І ор Сер ійович —
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Щодо проведення розслід вання по фа т нанесення тілесних
ш оджень 15-річній представниці територіальної ромади міста
Києва

28. Павловсь ий Андрій Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо с ас вання рішення Київради№31-11/905 від 25.09.03 про
передач земельної ділян и товариств з обмеженою
відповідальністю "БІМЕКС ПЛЮС" для б дівництва, е спл атації
та обсл ов вання житлово-офісно о омпле с на в л.
Го олівсь ій, 43 Шевчен івсь ом районі

29. Павловсь ий Андрій Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо припинення б дівництва житлово о б дин на в л.
Шамрила, 4-Б Шевчен івсь ом районі

ЗО. Павловсь ий Андрій Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо збереження Київсь о о дитячо о санаторію "Салют" на
в л. Го олівсь ій, 26 Шевчен івсь ом районі

31. Павловсь ий Андрій Михайлович
—деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо с ас вання рішення Київради №609/3185 від 07.07.05 про
передач товариств з обмеженою відповідальністю "Тор овий
дім Міжнародної спіл и раїнсь их підприємств" земельних
діляно для б дівництва житлово о б дин з вб дованими
офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та
підземним пар ін ом на в л. Пиро ова, 2 та в л. Б.Хмельниць о о,
37 літ "Б" Шевчен івсь ом районі

32. Павловсь ий Андрій Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо відновлення знищено о ліво о рила дош ільно о за лад
№183 на в л. П ш інсь ій, 33-А Шевчен івсь ом районі

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Андрієвсь ий Дмитро Йосипович
— деп татсь а фра ція "Бло
"Наша У раїна"

Щодо недоп щення відч ження належної територіальній ромаді
міста Києва власності стат тном фонді ХК "Київмісь б д"

2. Андрієвсь ий Дмитро Йосипович
— деп татсь а фра ція "Бло
"Наша У раїна"

Про ви онання У аз Президента У раїни№900/2005 від 01.06.05
"Про першочер ові заходи щодо створення сприятливих мов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"

3. Андрієвсь ий Дмитро Йосипович
— деп татсь а фра ція "Бло
"Наша У раїна"

Про хід ви онання рішень Київради щодо надання щорічної
одноразової адресної рошової допомо и працівни ам
педа о ічної сфери, лі арям та медичном персонал

4. Андрієвсь ий Дмитро Йосипович
— деп татсь а фра ція "Бло
"Наша У раїна"

Про ви онання У аз Президента У раїни №1845/2005 від
27.12.05 "Про заходи щодо створення сприятливих мов для
забезпечення соціальної, медичної та тр дової реабілітації
інвалідів"

5. Березен о Сер ій Іванович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Про створення робочої р пи щодо вивчення питання створення
велосипедної інфрастр т ри в місті Києві

6. Березен о Сер ій Іванович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо забезпечення житлом ба атодітної сім`ї Данилен ів

7. Бо атирьов Оле сандр І орович —
деп татсь а фра ція "Партія
ре іонів"

Щодо ремонт дорожньо о приб дин ово о по риття на б льварі
Перова, 48 Дніпровсь ом районі

8. Бо атирьов Оле сандр І орович —
деп татсь а фра ція "Партія
ре іонів"

Щодо підписання до овор оренди земельної ділян и з
товариством з обмеженою відповідальністю "ІСІДА-IVF"

9. Бо атирьов Оле сандр І орович —
деп татсь а фра ція "Партія
ре іонів"

Щодо пор шення За он У раїни "Про стат с деп татів місцевих
рад" ерівництвом Головно о правління земельних рес рсів
КМДА

10. Бри инець Оле сандр Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про створення робочої р пи з питань вивчення сит ації
знищення в м. Києві об`є тів істори о- льт рної спадщини
У раїни

11. Гріню Ві тор Ростиславович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо проведення апітально о ремонт б дин на в л.
Бахмаць ій, 20 Святошинсь ом районі

12. Давидов Оле сандр Ми олайович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо прое тів рішень Київради від 01.10.07

Додаток 1
до рішення Київської міської ради № 950/3783 від 18 жовтня 2007 року

Депутатські запити до Київського міського голови, 
внесені депутатами Київради та підтримані  
на пленарному засіданні Київради 18.10.07
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33. Паш о Павло Володимирович — деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда Черновець о о"

Щодо внесення змін до рішення Київради
№67/1901 від 26.07.07 в частині зміни цільово о
призначення

34. Піч ров Андрій Анатолійович — деп татсь а
фра ція "Громадсь ий а тив Києва"

Щодо б дівництва автозаправно о омпле с
на перетині в лиць Виш ородсь ої та Резервної
в Оболонсь ом районі

35. Под орний Сер ій Петрович — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо оренди підвально о приміщення на в л.
Костянтинівсь ій, 43 Подільсь ом районі

36. Р ден о Ганна Василівна — деп татсь а фра ція
"Київсь а місь а ор анізація Соціалістичної партії
У раїни"

Про знищення дош ільно о навчально о за лад
№183 на в л. П ш інсь ій, 33-А
Шевчен івсь ом районі

37. Р ди Сер ій Ярославович — позафра ційний Щодо б дівництва ба атоповерхово о б дин
на в л. Прирічній, 3 Оболонсь ом районі

38. Сахно Юрій Петрович — деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Щодо неправомірних дій працівни ів
Генеральної дире ції з обсл ов вання іноземних
представництв Київради — спроби прони нення
на територію війсь ово о об`є та
Севастопольсь о о арнізон

39. Сахно Юрій Петрович — деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про стан ви онання дор чень виборців

40. С пр нен о В`ячеслав Іванович — деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда Черновець о о"

Щодо вирішення вартирно о питання родини
Блін ової І.П.

41. Чер ась ий І ор Борисович — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо проведення ромадсь их сл хань з
привод б дівництва житлово о б дин за
адресою: на перетині в лиці Шов овичної, 36 та
пров л І.Козловсь о о, 7 Печерсь ом районі

42. Чер ась ий І ор Борисович — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо опалення б дин дитячо о сад а
"Пізнай о" на в л. Де тярівсь ій, 6-а
Шевчен івсь ом районі

43. Ч б Анатолій Васильович — деп татсь а фра ція
"Бло Леоніда Черновець о о"

Щодо вирішення онфлі тно о питання між ТОВ
"Ма Девід" та меш анцями б дин ів на в л.
На ірній, 5, 7 Шевчен івсь ом районі

44. Шлапа Алла Василівна — деп татсь а фра ція
"Бло Леоніда Черновець о о"

Щодо надання адресної матеріальної допомо и,
передбаченої бюджетом на 2008 рі

45. Я обч Петро Васильович — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо по ращення житлових мов ромадян и
Лаб нсь ої Галини Анастасіївни

46. Ярема Віталій Гри орович — деп татсь а
фра ція "Бло "Наша У раїна"

Щодо можливої приватизації AT XK
"Київмісь б д" зв`яз з прийняттям рішення
Київради від 12.07.07 №1138/1799

8 Павловсь ий Андрій Михайлович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни — про рор
м. Києва Блажівсь ом Є.М.
Щодо відновлення знищено о ліво о рила дош ільно о
за лад №183 на в л. П ш інсь ій, 33-А Шевчен івсь ом
районі

9 Павловсь ий Андрій Михайлович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни — про рор
м. Києва Блажівсь ом Є.М.
Щодо знищення пам`ято історії та архіте т ри міста Києва:
м зей медицини, б дино першої місті Києві швид ої
допомо и, житловий б дино на в л. Пиро ова, 2

10 Павловсь ий Андрій Михайлович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни — про рор
м. Києва Блажівсь ом Є.М.
Щодо знищення пар "Сирець ий" на в л. Шамрила
Шевчен івсь ом районі

11 Саврасов Ма сим Віталійович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни — про рор
м. Києва Блажівсь ом Є.М.
Щодо дій, вчинених Генеральною про рат рою У раїни
для захист майна територіальної ромади Дніпровсь о о
район через подат ов застав

1 Бо атирьов Оле сандр І орович —
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Ж равсь ом B.C.
Щодо проведення ш ільних та ст дентсь их олімпіад

2 Бо атирьов Оле сандр І орович —
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Ж равсь ом B.C.
Щодо в лючення сім`ї Ісаєн ів до спис на б дівництво
та отримання вартири, я потерпілих в рез льтаті афери
інвестиційно-б дівельної омпанії "Еліта-центр"

3 Лавренен о Віталій Іванович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

До заст пни а місь о о олови — се ретаря Київради
Дов о о О.С.
Щодо перевір и правових підстав б дівництва житлово о
б дин на Хар івсь ом шосе,19-В Дніпровсь ом
районі

4 Меліхова Тетяна Іванівна — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни — про рор
м. Києва Блажівсь ом Є.М.
Щодо іль ості протестів про рора, направлених до
Київради та роз лян тих на пленарних засіданнях Київради
за період з 26.03.06 по сьо однішній день

5 Меліхова Тетяна Іванівна — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Генеральном про рор У раїни Медведь О.І.
Щодо іль ості протестів про рора, направлених до
Київради та роз лян тих на пленарних засіданнях Київради
за період з 26.03.06 по сьо однішній день

6 Павловсь ий Андрій Михайлович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Ж равсь ом B.C.
Щодо відновлення знищено о ліво о рила дош ільно о
за лад №183 на в л. П ш інсь ій, 33-А Шевчен івсь ом
районі

7 Павловсь ий Андрій Михайлович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни — про рор
м. Києва Блажівсь ом Є.М.
Щодо проведення б дівельних робіт на в л. Шамрила, 4-Б
Шевчен івсь ом районі

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

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

Додаток 2
до рішення Київської міської ради № 950/3783 від 18 жовтня 2007 року

Депутатські запити до посадових осіб виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації), внесені
депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні 

Київради 18.10.07

Про зміну 
цільового призначення 

земельної ділянки
громадянці Антошко Оксані Теодорівні 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Ольги Кобилянської, 5/11, 
діл. 14 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 975/3808 від 18 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статті 20 Земель-
ного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 502 «Про затвердження
Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб»
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíö³ Àíòîøêî Îêñàí³ Òåîäîð³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëü-
ãè Êîáèëÿíñüêî¿, 5/11, ä³ë. 14 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî-
ãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.03.2002 ¹ 370/1804, òà â³äíåñòè çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,12 ãà íà âóë.
Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 5/11, ä³ë. 14 ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿¿ ç êàòåãîð³¿ çå-
ìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ.

3. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,12 ãà íà âóë.
Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 5/11, ä³ë. 14 ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà íà-
ëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
ãðîìàäÿíö³ Àíòîøêî Îêñàí³ Òåîäîð³â-
í³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäà-
æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 11.05.2000
¹ 964, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä-
÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïðèâàò-
íî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ â³ä 08.08.2002
¹ 72-2-02095, òà äîçâîëèòè âèêîðèñ-
òàííÿ ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä.

4. Ãðîìàäÿíö³ Àíòîøêî Îêñàí³ Òåî-
äîð³âí³:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çàìîâèòè ó
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñ-

íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.
4.3. Âèêîíóâàòè óìîâè ÀÏÇ Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
òà òåõí³÷í³ óìîâè â³äïîâ³äíèõ ñëóæá
ùîäî ïðèºäíàííÿ îá’ºêòà äî ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ ì³ñòà.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.07.2006 ¹ 19-
5749, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 07.04.2006 ¹ 2160, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 21.07.2006 ¹ 06-
6-25/1001.

4.6. 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 (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà".

4.7. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ â³ä
08.08.2002 ¹ 72-2-02095.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140,143 Çå-
ìåëüíîãî 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
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Про передачу громадянці
Львовській Валентині Іванівні 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Тираспольській, 40;л
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 954/3787 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ëüâîâñüê³é Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Òèðàñïîëüñüê³é, 40-ë ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëüâîâñüê³é Âà-
ëåíòèí³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Òèðàñïîëüñüê³é, 40-ë ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ëüâîâñüê³é Âàëåíòèí³
²âàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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 âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³

ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 08.02.2005 ¹ 19-856, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 08.10.2004 ¹ 071/04-4-
19/3357, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàð-
íîãî ë³êàðÿ â³ä 19.11.2004 ¹ 9481.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Тішину Костянтину Михайловичу

у приватну власність 
земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
на вул. Красицького, 29;а 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 955/3788 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ò³øèíó Êîñòÿíòèíó Ìèõàéëîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðàñèöüêîãî, 29-à
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ò³øèíó Êîñ-
òÿíòèíó Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðàñèöüêîãî,
29-à ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 16.05.46 ¹ 579 "Ïðî â³äâîä
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ³íäèâ³äóàëüíå áó-
ä³âíèöòâî Ôåäîðèíó Äìèòðó ²ëë³÷ó, ÿêèé
ïðîñëóæèâ â ×åðâîí³é Àðì³¿ 25 ðîê³â".

3. Ãðîìàäÿíèíó Ò³øèíó Êîñòÿíòèíó

Ìèõàéëîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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 âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 "Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà".

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 01.04.2005 ¹ 19-2585,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 25.05.2005
¹ 071/04-4-19/2295, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
02.08.2004 ¹ 5635, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 20.10.2004 ¹ 001-
09/5143.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò ó óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Закревській Олесі Андріївні

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Замковецькій, 35;в
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 956/3789 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Çàêðåâñüê³é Îëåñ³ Àíäð³¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Çàìêîâåöüê³é, 35-â ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çàêðåâñüê³é
Îëåñ³ Àíäð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Çàìêîâåöüê³é, 35-â ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Çàêðåâñüê³é Îëåñ³ Àí-
äð³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.07.2004 ¹ 19-6108, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.
Êèºâà â³ä 30.03.2004 ¹ 2166, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 16.04.2004 ¹ 071/04-4-
19/1048, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 06.12.2006 ¹ 03-52/996-Â.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 22.03.2004 ¹ 45) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6 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 âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Ципіній Ользі Микитівні 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

на вул. Сошенка, 4;в 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 957/3790 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Öèï³í³é Îëüç³ Ìèêèò³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñîøåí-
êà, 4-â ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.



6 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 24 березня 2008 

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Öèï³í³é Îëüç³
Ìèêèò³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñî-
øåíêà, 4-â ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 29.08.52 ¹ 640 "Î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä èíäèâèäóàëüíîå ñòðî-
èòåëüñòâî ãðàæäàíàì ðàéîíà" (çãîäà â³ä
23.09.2003 ¹ 2-3999).

3. Ãðîìàäÿíö³ Öèï³í³é Îëüç³ Ìèêèò³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 06.04 2005 ¹ 19-2734, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 04.11.2004 ¹ 071/04-4-19/3655, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 11.09.2003 ¹ 6677, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 04.03.2004 ¹ 119/04-4-10/544 òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
19.10 2005 ¹ 03-52/1216-Â.

3.5. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³í-
í³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці
Багрій Наталії Петрівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Моринецькій, 7;б 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 958/3791 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Áàãð³é Íàòàë³¿ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìîðè-
íåöüê³é, 7- á Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áàãð³é Íàòàë³¿
Ïåòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìîðè-
íåöüê³é, 7-á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áàãð³é Íàòàë³¿ Ïåòð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 20.01.2005 ¹ 19-348, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 03 09.2004 ¹ 71/04-4-19/2843, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 31.01.2005 ¹ 607
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 28. 09.2006 ¹ 03-52/721-Â.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³í-
í³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíèíó Áåðåñòó Êîñòÿíòèíó ªâãåíî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñîøåíêà, 14-
á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áåðåñòó
Êîñòÿíòèíó ªâãåíîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ñîøåíêà, 14-á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áåðåñòó Êîñòÿíòèíó
ªâãåíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü 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 âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. 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 (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà".

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.09.2004 ¹ 19-8590,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.10.2006
¹ 071/04-4-19/3596, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
27.09.2004 ¹ 7024.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Яворській Ірині Василівні 

у приватну власність
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Петропавлівській, 17;г 
у Подільському районі м. Києва
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ßâîðñüê³é ²ðèí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïåòðîïàâë³âñüê³é, 17-ã ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ßâîðñüê³é ²ðè-
í³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,02 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïåòðîïàâë³âñüê³é, 17-ã ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ßâîðñüê³é ²ðèí³ Âàñèë³â-
í³:

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

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

3.3. 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.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 14.01.2004 ¹ 19-474, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 26.12.2003
¹ 08-8-20/8947, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
05.02.2003 ¹ 9318 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 23.03.2007
¹ 03-52/406-Â.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Бересту Костянтину Євгеновичу

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Сошенка, 14;б
у Подільському районі м. Києва
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Ðåïîðòàæ ³ç çåí³òó ñëàâè
Ó ñóáîòó â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ëàóðåàò³â ïðåì³¿ “Ëþäèíà ðîêó”

Ïðî çíà÷óù³ñòü ïîä³¿ ñâ³ä÷è-
ëà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ùî ç³áðàëè-
ñÿ íà öåðåìîí³þ, ÿêèõ á³ëÿ ïà-
ëàöó «Óêðà¿íà» çóñòð³÷àëè ³ ïðè-
õèëüíèêè, ³ ïðîòåñòóâàëüíèêè ç
ïðàïîðàìè, ³ ïðåäñòàâíèêè ãðî-
ìàäñüêîñò³ äåÿêèõ îáëàñòåé Óê-
ðà¿íè. 

Íà çàõ³ä ïðèáóëè ä³ÿ÷³ êóëüòó-
ðè ³ øîó-á³çíåñó, ïîë³òèêè. Ïà-
ðàäîì ïî÷åñíèõ ãîñòåé êîìàí-
äóâàâ çàñíîâíèê ïðåì³¿ «Ëþäè-
íà ðîêó» Àðêàä³é Ðàéöèí. Â³í
çóñòð³÷àâ ¿õ íà ïî÷àòêó ÷åðâîíî¿
äîð³æêè ³ âèìàãàâ, àáè çàïðî-
øåí³ ïðîõîäèëè ÷³òêî ïàðàìè
(íàâ³òü îäíîñòàòåâèìè) òà ç
ð³âíèìè ³íòåðâàëàìè. Ãîëîâíîþ
îêðàñîþ öåðåìîí³¿ âæå òðà-
äèö³éíî ñòàëè äâà ïîïåðåäí³õ
ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè — Ëåîí³ä
Êðàâ÷óê òà Ëåîí³ä Êó÷ìà. 

Ï³ñëÿ âèñòóïó øîó-áàëåòó â
êëóáêàõ äèìó ï³ä ôîíîãðàìó ç
ô³ëüìó «300 ñïàðòàíö³â» âåäó÷³
òîðæåñòâà Îëüãà Ñóìñüêà ³ Þð³é
Ãîðáóíîâ îãîëîñèëè ïðî ïî÷à-
òîê þâ³ëåéíî¿ 12-¿ öåðåìîí³¿,
çðó÷íî ìîòèâóâàâøè «þâ³ëåé-
í³ñòü» òèì, ùî öå ÷èñëî â³ä³ãðàº
âàãîìó ðîëü ó ðîçâèòêó ëþäñüêî¿
öèâ³ë³çàö³¿. Ãóìîðèñòè÷íî-ñòü-
îáíó íîòó áóëè ïîêëèêàí³ âíåñ-
òè âåäó÷³-àíòèïîäè ³ç «95 êâàð-
òàëó» ªâãåí Êîøîâèé ³ Âîëîäè-
ìèð Çåëåíñüêèé, êîòð³ ñèä³ëè íà
áàëêîí÷èêó. Âîíè äåùî ïîíèçè-
ëè ïîìïåçí³ñòü çàõîäó é îëþä-
íèëè ñâî¿ìè íåîáðàçëèâèìè
ðåïë³êàìè ñóõó öåðåìîí³þ. ßê
çãîäîì ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó»
Âîëîäèìèð Ñåìèíîæåíêî, «ùî-
ðàçó õî÷åòüñÿ çðîáèòè á³ëüøå
íîì³íàö³é, àáè â³äçíà÷èòè ÿêî-
ìîãà á³ëüøå ã³äíèõ ëþäåé, àëå
â³ä òîãî ñòàëà á äîâøîþ ïðîãðà-
ìà. À íàì íå õî÷åòüñÿ âòðà÷àòè
òåìïó, åíåðã³¿, ùî ñïðèéìàþòü
ãëÿäà÷³. Òîìó ïîÿâà äîäàòêîâèõ

ïîïóëÿð-

íèõ âåäó÷èõ ñïðèÿëà òîìó, ùîá
í³õòî íå íóäüãóâàâ, ïðèêðàñèëà
áàãàòîãîäèííó ä³þ». Ñïðàâä³,
õëîïö³ âèêëèêàëè äîáðèé ñì³õ,
ÿê íà òâîð÷îìó êîíöåðò³, ïðî-
ïîíóþ÷è ³ êîìåíòóþ÷è âëàñí³
íîì³íàö³¿. Âîíè îãîëîøóâàëè é
ãîñòåé êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè,
êîòðà öüîãîð³÷ áóëà äîâîë³ ïðèñ-
òîéíîþ ³ ïðåäñòàâíèöüêîþ: äå-
ìîí³÷íèé áàðèòîí Êîñòÿíòèí
Ð³òòåëü-Êîáèëÿíñüêèé, Ò³íà Êà-
ðîëü, Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà, Âà-
ëåð³é Ìåëàäçå, Ìàêñèì Äó-
íàºâñüêèé, «Â³àÃðà» â ïàðíîìó
ñêëàä³, Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé,
îãîëîøåíèé ÿê ñï³âàê ç áîðî-
äîþ, Íàòàëÿ Áó÷èíñüêà, êîòðà
âèÿâèëàñÿ «ìàéîðîì âíóòð³øí³õ
ñïðàâ», þíèé òàëàíò Íàòàë³ÿ
Êðàñíÿíñüêà òà Îëüãà Ëàð³íà.
×åðåç ìåòàëåâèé çâóê çäàëîñÿ,
ùî âñ³ âîíè, çà âèíÿòêîì Ìàê-
ñèìà Äóíàºâñüêîãî, ÷èº âèêî-
íàííÿ áóëî ïðèðîäíèì ³ íåâèëî-
ùåíèì, ñï³âàëè ï³ä ôîíîãðàìó. 

Ëàóðåàòè ïåð³îäè÷íî â³ääàâà-
ëè íàëåæíå ïåðøèì ïðåçèäåí-
òàì Óêðà¿íè, êîòð³ ï³äòðèìàëè
¿õí³ ãàëóç³ ó òÿæê³ 1990-ò³, öèòó-
âàëè àáî çãàäóâàëè êóìåäí³
³ñòîð³¿, ïîâ'ÿçàí³ ç òîä³øíüîþ
ä³éñí³ñòþ. Öå çâó÷àëî çâîðóø-
ëèâî. Çà Ê³ðó Ìóðàòîâó îòðèìó-
âàòè íàãîðîäó âèéøîâ Áîãäàí
Ñòóïêà, ùî âèÿâèâ çíàííÿ îê-
ðåìèõ àíãë³éñüêèõ ñë³â, à Âà-
ëåð³é Ìåëàäçå ïîñêàðæèâñÿ,
ìîâëÿâ, éîãî áðàò áåðå ó÷àñòü ó
íàãîðîäæåííÿõ çíà÷íî ð³äøå çà
íüîãî ñàìîãî, ³ öå íåñïðàâåäëè-
âî. Ëàóðåàò³â îäðàçó æ â³äâîäè-
ëè çà ñöåíó íà ôëåø-³íòåðâ'þ,
ùî, î÷åâèäíî, ïðèéøëî íà
çì³íó ìîðàëüíî çàñòàð³ëîìó
áë³ö-³íòåðâ'þ. 

Ï³ä ÷àñ êîðîòêîãî àíòðàêòó
ãîñò³ çíîâ âèéøëè â õîë, äå
ìîæíà áóëî ðîçäèâèòèñÿ âáðàí-

íÿ ïðèñóòí³õ äàì ó âñ³õ äåòàëÿõ.

Îëüãà Ñóìñüêà çì³íèëà çà ÷àñ
öåðåìîí³¿ äâ³ ñóêí³ â³ä äèçàéíå-
ðà Ñòåëëè Øåõîâñüêî¿. Ìàðèíà
Ê³íàõ ç'ÿâèëàñÿ â ðîçøèò³é
÷îðí³é ñóêí³ â ï³äëîãó, ïðèêðà-
øåí³é ÷îðíèì õóòðîì. Ôåøí-
ïðîäþñåð Ì³ëà Ãîðîäåöüêà áó-
ëà â òåìíî-çåëåí³é ñóêí³, îçäîá-
ëåí³é Swarovski. Íà ùî Îëüãà
Ñóìñüêà çàóâàæèëà: õî÷ ÿê³
ä³àìàíòè íà ñöåíó íàäÿãàé,
Swarovski îäíàê âèáëèñêóþòü
ñèëüí³øå. Íà Âëàä³ Ëèòîâ÷åí-
êî, ãëàâ³ ìîäåëüíî¿ àãåíö³¿ Karin
MMG, áóëà ãëèáîêî äåêîëüòîâà-
íà ñð³áëÿñòà ç ïåðåëèâîì ñóêíÿ,
ðîçøèòà ñòðàçàìè, à Íàòàëÿ Ìî-
ãèëåâñüêà ïðèéøëà íà âå÷³ð ó
ïë³ñèðîâàí³é ñóêí³ íà îäíîìó
ïëå÷³ êîëüîðó áðîíçîâîãî ìå-
òàë³êà. Ä³àíà Äîðîæê³íà ïðîäå-
ìîíñòðóâàëà æîâòó ó ùî-
íàéäð³áí³øèé ãîðîøîê êîê-
òåéëüíó ñóêíþ â àïë³êàö³ÿõ ÷îð-
íèì ìåðåæèâîì òà ç ÷îðíèì
ðîçøèòèì çîëîòîì êîðñåòîì. 

Öåðåìîí³ÿ çàòÿãëàñÿ íà ÷îòè-
ðè ãîäèíè, òîæ ÷èìàëî ãîñòåé ó
¿¿ ïðîöåñ³ îõî÷å îñâîþâàëà áàðè
³ áóôåòè, ÷àñ â³ä ÷àñó ïîâåðòà-
þ÷èñü äëÿ ãîäèòüñÿ â çàëó. 

Ïî çàê³í÷åíí³ öåðåìîí³¿ âðó-
÷åííÿ ïðåì³¿ òà âèõîäó ëàóðå-
àò³â íà ÷åðâîíó äîð³æêó, äå ïîò-
ðàïëÿëè â ëàïè ïðåñè ³ øàíó-
âàëüíèê³â, çíà÷íà ÷àñòèíà ãîñ-
òåé, íîì³íàíò³â ³ ëàóðåàò³â ïå-
ðåì³ñòèëàñÿ â áóä³âëþ êè¿âñüêî¿
ìåð³¿, äå â Êîëîíí³é çàë³ ç
³í³ö³àòèâè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëå-
îí³äà ×åðíîâåöêîãî â³äáóâñÿ
ñïåö³àëüíèé ïðèéîì, ïðèñâÿ÷å-
íèé ö³é ïîä³¿. 

Ãîñïîäàðåì ïðèéîìó âèñòóïèâ
çàñòóïíèê ìåðà Â³òàë³é Æóðàâñü-
êèé, ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî òàêî¿
÷åñò³ éîãî óäîñòî¿âñÿ óïåðøå ³
ñïðèéìàº öå ³ç çàäîâîëåííÿì.
Êð³ì òîãî, â³í áàãàòüîõ çíàº ïî
ðîáîò³, òîæ éîìó äóæå ïðèºìíî
çóñòð³÷àòèñÿ ç öèìè ëþäüìè â
òàê³é íåâèìóøåí³é îáñòàíîâö³. À
á³ëüø³ñòü çàïðîøåíèõ â³ääàëè ïå-
ðåâàãó íåôîðìàëüíîìó ñï³ëêó-
âàííþ. Âîíè àêòèâíî ïåðåñóâà-
ëèñÿ óçäîâæ ñòîë³â, ñï³ëêóâàëè-

ñÿ ç ó÷àñíèêàìè öåðåìîí³¿,
îáì³íþâàëèñÿ â³çèò³âêàìè òà ôî-
òîãðàôóâàëèñÿ. Áàãàòî õòî ââàæàâ
çà îáîâ'ÿçîê ï³ä³éòè äî Âîëîäè-
ìèðà Áîðòêà ³ Ìàêñèìà Äó-
íàºâñüêîãî, ùîá âèñëîâèòè ñâîþ
âäÿ÷í³ñòü ³ øàíó. Àêòîð Îñòàï
Ñòóïêà ç äðóçÿìè âçàãàë³ ñòâîðèâ
íåôîðìàëüíó ÷àñòèíó òóñîâêè.
Ïðèéîì íå áóâ ïåðåîáòÿæåíèé

ïðåñîþ, òîæ ãîñò³ ïî÷óâàëèñÿ
â³ëüíî é ðîçêóòî. 

Çðåøòîþ, ³ ñàìà öåðåìîí³ÿ, ³
âäàëèé òåïëèé ïðèéîì, çà ÿêèé
Êè¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã òà
ïðîãðàìà «Ëþäèíà ðîêó» äÿêó-
þòü òîðãîâèì ìàðêàì «Êîáëå-
âî», Bonaqua, WineMan, Rich ³
Curtus, çàëèøèëè ùîíàé-
ïðèºìí³ø³ âðàæåííÿ

Ó ñóáîòó, 22 áåðåçíÿ, íàðîäíèé
äåïóòàò â³ä ôðàêö³¿ ÍÓ — ÍÑ
Àíàòîë³é ÌÀÒÂ²ªÍÊÎ 
â³äçíà÷èâ ñâîº 55-ð³÷÷ÿ 
З на оди свята свої вітання шле народний
деп тат від Партії ре іонів Ганна ГЕРМАН:

— Я люблю цьо о політи а! Він ці авий і має власн позицію. Пан Ана-
толій не вміє б ти ноп одавом, а завжди від рито висловлює свої д м-
и. Це д же перспе тивний політи , том щиро бажаю йом спіхів та здо-
ров’я!

Ó ñóáîòó, 22 áåðåçíÿ, äåïóòàò
Êè¿âðàäè, ãîëîâà ôðàêö³¿
"Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êèºâà"
Îëåêñàíäð ÏÀÁÀÒ
â³äñâÿòêóâàâ ñâîº 34-ð³÷÷ÿ 
З днем народження йо о вітає деп тат Київра-
ди Оле сандр БОГАТИРЬОВ:

—Мої щирі вітання Оле сандрові Ві торович ! Хочеться побажати, щоб
він завжди залишався при ладом для своїх близь их і оле . Нехай д ші
б де рівнова а між вн трішнім і зовнішнім світом, а працюватиметься з
людьми завжди омфортно. Зич панові Оле сандр , щоб йо о син брав
при лад зі сво о достойно о бать а!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ 
"Õðåùàòèê" 

Дванадцята церемонія вр чення за альнонаціональної
премії “Людина ро ”, я ою відзначили 22 ла реатів,
відб лася 22 березня в Національном палаці
“У раїна”. Після рочистостей на прийомі в иївсь ій
мерії ості, номінанти і ла реати спіл валися в неви-
м шеній обстановці.

На прийомі на честь вр чення премії "Людина ро " в Колонном залі КМДА об оворюють підс м и церемонії
телевед ча Ірина Ж равсь а, заст пни иївсь о о мера Віталій Ж равсь ий, а триса Оль а С мсь а та дире тор ТРК
"Київ" Дмитро Джан іров

Ëàóðåàòè ïðåì³¿ “Ëþäèíà ðîêó-2007”: 

1. Ðåã³îíàëüíèé ë³äåð ðîêó – Îëåêñàíäð ÄÎÌÁÐÎÂÑÜÊÈÉ, ãî-
ëîâà Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 

2. Ì³ñüêèé ãîëîâà ðîêó – Ñåðã³é ÁÐÀÉÊÎ, ì³ñüêèé ãîëîâà ßëòè 
3. Ïðîìèñëîâåöü ðîêó — ªâãåí ËÀÏ²Í, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ

“Ñóìèõ³ìïðîì” 
4. Ï³äïðèºìåöü ðîêó — Âàäèì ÃÐÈÁ, ãîëîâà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè

ãðóïè êîìïàí³é “ÒÅÊÒ” 
5. Ìåíåäæåð ðîêó —Îêñàíà ªËÌÀÍÎÂÀ, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð

ãðóïè êîìïàí³é “FIM” 
6. Ô³íàíñèñò ðîêó — Äåíèñ ÃÎÐÁÓÍÅÍÊÎ, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ

ÂÀÒ “Ðîäîâ³äÁàíê” 
7. Ë³äåð ñòðàõîâîãî ðèíêó ðîêó — Âîëîäèìèð ØÅÂ×ÅÍÊÎ, ÇÀÒ

“ªâðîïåéñüêèé ñòðàõîâèé àëüÿíñ” 
8. Íàö³îíàëüíà òîðãîâåëüíà ìàðêà ðîêó — ÒÌ “ªâðîêðåäèò”
9. Àãðàð³é ðîêó – Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÈÙÅ, äèðåêòîð ÒÎÂ “Õîëäèíã

“Çåðíîòîðãîâåëüíà êîìïàí³ÿ” 
10. Æóðíàë³ñò ðîêó â ãàëóç³ åëåêòðîííèõ ÇÌ² – Îëåñü 

ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ, Òåëåêàíàë “1+12 
11. Ãàçåòà ðîêó — ãàçåòà “Ôàêòû è êîììåíòàðèè”
12. Æóðíàë ðîêó — æóðíàë “ÔÎÊÓÑ”
13. Ìèòåöü ðîêó – Ê³ðà ÌÓÐÀÒÎÂÀ, íàðîäíà àðòèñòêà ÓÐÑÐ,

ê³íîðåæèñåð 
14. Ñïîðòñìåí ðîêó – Âîëîäèìèð ÊËÈ×ÊÎ, ÷åìï³îí ñâ³òó ç áîê-

ñó çà âåðñ³ºþ IBO 
15. Ìåöåíàò ðîêó – Îëåêñàíäð ËÎÉÔÅÍÔÅËÜÄ, ãîëîâà

îï³êóíñüêî¿ ðàäè áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ôîíä ïàì’ÿò³ Áàáèí ßð” 
16. Þíèé òàëàíò ðîêó – Íàòàë³ÿ ÊÐÀÑÍßÍÑÜÊÀ, ñï³âà÷êà,

âîëîäàðêà Ãðàí-ïð³ ï³ñåííîãî ôåñòèâàëþ “Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð-
2007” ó Â³òåáñüêó 

Âîëîäàð³ ì³æíàðîäíèõ òà ñïåö³àëüíèõ ïðåì³é 
“Ëþäèíà ðîêó-2007” 

— Àìàíãåëüäè ÆÓÌÀÁÀªÂ – Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïî-
ñîë Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí â Óêðà¿í³ – ì³æíàðîäíà ïðåì³ÿ â ãàëóç³
äèïëîìàò³¿ 

— Âàëåð³é ÌÅËÀÄÇÅ — çàñëóæåíèé àðòèñò Ðîñ³¿, òà Êîñòÿíòèí
ÌÅËÀÄÇÅ – êîìïîçèòîð, ìóçè÷íèé ïðîäþñåð – ì³æíàðîäíà ïðåì³ÿ
çà âèäàòíèé âíåñîê ó ðîçâèòîê êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà 

—Ìàêñèì ÄÓÍÀªÂÑÜÊÈÉ – íàðîäíèé àðòèñò Ðîñ³¿ – ì³æíà-
ðîäíà ïðåì³ÿ çà âèäàòíèé âíåñîê ó ðîçâèòîê êóëüòóðè òà ìèñ-
òåöòâà 

— Âîëîäèìèð ÁÎÐÒÊÎ – íàðîäíèé àðòèñò Ðîñ³¿, íàðîäíèé àð-
òèñò Óêðà¿íè – ñïåö³àëüíà ïðåì³ÿ çà âèäàòí³ çàñëóãè
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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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  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 786
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Вероні а ЖАНВІ, дизайнер:
— Страшно те, що всі ідеали, я і б ли нас олись

– др жба, сім’я, честь – нині знецінилися. Не залиши-
лося нічо о свято о. Ба ато хто д має, б цімто люди,
отрі мають ба ато рошей, мож ть се собі дозволи-
ти. Це – лихо нашої с часності. Коли ж роз лядати це
питання прямом значенні, то всі хвороби від нервів,
отож д же важливо не д мати про по ане, а налашто-
в ватися на позитив.

Віталій БІЛОНОЖКО, співа , народний артист
У раїни:
— Я що в прямом роз мінні, то це СНІД, он о-

ло ія, хвороби серця. З іншо о бо , страшно те, що
вс переч біблейсь им заповідям шлюбні стос н и

вст пають особи однієї статі. До то о ж більшості
випад ів це талановиті, ці аві люди, я і с ладають
наш енофонд, але не продовж ють рід. О рім цьо-
о, нашій державі запан вала страшна амо-
ральність.

Анатолій ІГНАЩЕНКО, архіте тор:
—Політи анство й ор пція – на сьо одні це най ірші

й найпоширеніші нед и.

Оле сій ОМЕЛЯНЕНКО, деп тат Київради, лідер
фра ції Партії ре іонів:
—Безд ховність — це однозначно. Треба частіше за-

мислюватися над сенсом життя, тоді ми на неї не “за-
хворіємо”.

ßêà íàéñòðàøí³øà õâîðîáà
ñó÷àñíîñò³?

Äîð³æêó ìîëîäèì
Þí³ êîìïîçèòîðè äîðîñëè 
äî ôåñòèâàëþ 

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ 
“Õðåùàòèê” 

Мин лої с боти в Національній спілці омпозиторів
У раїни розпочався фестиваль “М зична триб на
иївсь ої молоді”. Протя ом десяти днів маємо шанс
посл хати м зи майже п’ятидесяти авторів від
епохи модерн до наших днів — інтерпретаціях
молодих, талановитих та амбітних м зи антів.

Áîºöü òóðáåðêóëüîçíîãî
ôðîíòó
Ïîíàä 30 ðîê³â Ïåòðî Òóðæàíñüêèé âîþº 
çà çäîðîâ’ÿ ãðîìàäÿí 

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ 
“Õðåùàòèê”

Сьо одні — Всесвітній
день боротьби з т бер-
льозом. Проблема хво-

роби, я а поширюється з
вели ою швид істю й що-
ро забирає життя де-
сят ів иян, є однією з
найа т альніших. 34 ро и
боротьбі з нед ою віддав
иївсь ий лі ар-фтизіатр
Петро Т ржансь ий.

Ñüîãîäí³ ñâ³ò â³äçíà÷àº Äåíü
áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì. Íåäó-
ãà, ç ÿêîþ âîþº âñÿ ïëàíåòà, íå

îìèíóëà é Óêðà¿íó òà ¿¿ ñòîëèöþ.
Ïî÷èíàþ÷è ç 1995 ðîêó, â ì³ñò³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íå ïîøèðåí-
íÿ òóáåðêóëüîçó, ÿêå ñÿãíóëî
åï³äåì³÷íîãî ïîðîãó. 

Ïåòðî Òóðæàíñüêèé ïðàöþº â
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é òóáåðêóëüîçí³é
ë³êàðí³ ¹1, ùî íà Õàðê³âñüêîìó
øîñå. Çà ñëîâàìè ôòèç³àòðà, ë³êó-
âàòè õâîðèõ íà ñóõîòè íåëåãêî. ²
íå òîìó, ùî ë³ê³â çàìàëî , ¿õ ÿê-
ðàç äîñòàòíüî. Çà éîãî ñëîâàìè,
êèÿíè ìàëî çíàþòü ïðî õâîðîáó,
äî òîãî æ ¿ì áðàêóº êóëüòóðè çäî-
ðîâ’ÿ. Àäæå ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
äî ôàõ³âö³â çâåðòàþòüñÿ àæ òîä³,
êîëè, ÿê-òî êàæóòü, ïðèïå÷å.
Îòîæ ôòèç³àòðàì ÷àñòî äîâîäèòü-
ñÿ ñòèêàòèñÿ é ç â³äêðèòèìè ôîð-
ìàìè òóáåðêóëüîçó, ³ ïðàöþâàòè

ç õâîðèìè-õðîí³êàìè. Ïðèì³ðîì,
íèí³ ó ñòàö³îíàð³ ¿õíüî¿ êë³í³êè
ïåðåáóâàþòü 30 áîìæ³â, ³ ìàéæå
ó âñ³õ â³äêðèòà ôîðìà ñóõîò.
“Ïðàöþâàòè ç òàêèìè õâîðèìè
ñïî÷àòêó áóëî ëÿ÷íî, — ç³çíàºòü-
ñÿ ïàí Òóðæàíñüêèé. — Ïîò³ì
ñòðàõ çíèê, ç’ÿâèëîñÿ óñâ³äîìëåí-
íÿ, ùî ëþäèí³ ïîòð³áíî äîïîìîã-
òè, âèë³êóâàòè. ² êîëè öå âäàºòü-
ñÿ, ðàä³þ”. 

Ïåòðî Òóðæàíñüêèé çàê³í÷èâ
Â³ííèöüêèé ìåäè÷íèé óí³âåðñè-
òåò. Çà ïëå÷èìà â íüîãî 37 ðîê³â
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè, 34 ³ç íèõ – â
ãàëóç³ ôòèç³àòð³¿. Êàæå, ùî ç äè-
òèíñòâà ìð³ÿâ áóòè ë³êàðåì.
Ùîïðàâäà, õ³ðóðãîì. Ïðîòå ç
õ³ðóðã³ºþ íå ñêëàëîñÿ — ñòàâ
ôòèç³àòðîì ³ íå øêîäóº

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+5°Ñ,
âíî÷³ +1...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +15;  íà âèñîêîã³ð’¿ Êàð-
ïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü +2...+4°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ
îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî-
÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Âäåíü ì³ñöÿìè äîù. Â³-
òåð ï³âäåííèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+13°Ñ, âíî-
÷³ +3...+6°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Петро Т ржансь ий вже 34 ро и лі є хворих на т бер льоз і ще жодно о раз не пожал вав про свій життєвий вибір

Ансамблеві Nostri Temporis не терпиться зі рати нововіденців та нео ласи ів
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Íà ïåðøèé ïîãëÿä, íîâîñïå÷å-
íèé ôåñòèâàëü ÿê äâ³ êðàïë³ âî-
äè ñõîæèé íà Ôîðóì ìóçèêè ìî-
ëîäèõ — äî öüîãî ÷àñó ºäèíèé ó
Êèºâ³ ìîëîä³æíèé ôåñòèâàëü
àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè. Çðåøòîþ, â
ÿêîìóñü ñåíñ³ òàê ³ º. ²äåÿ, êîí-
öåïö³ÿ, ñòðóêòóðà îáîõ ôåñòè-
âàë³â çà ñóòòþ çá³ãàþòüñÿ. Äóá-
ëþþòüñÿ ó ïðîãðàìêàõ ³ ïð³çâè-
ùà ó÷àñíèê³â. Àëå öå ñàìå òîé
âèïàäîê, êîëè êàæóòü: äâà ôåñ-
òèâàë³ — ë³ïøå, àí³æ æîäíîãî. ²
ñïðàâä³, çàìèñëèâøè òîð³ê íà ïî-
÷àòêó ãðóäíÿ ùå îäèí ôåñòèâàëü,
ìîëîä³æíà êîì³ñ³ÿ êè¿âñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè êîìïîçèòîð³â
ìàëà íà ìåò³ íå òàê àëüòåðíàòè-
âó âæå ³ñíóþ÷îìó ìîëîä³æíîìó
ìàðàôîíîâ³, à øâèäøå ðîçøè-
ðåííÿ ñàìî¿ òåðèòîð³¿ äëÿ ìóçè÷-
íîãî âèñëîâëþâàííÿ ìîëîä³. 

Çíà÷åííÿ öüîãî ôåñòèâàëþ ïå-
ðåîö³íèòè ñêëàäíî. Âåëüìè
êðàñíîìîâíîþ º ñàìà íàçâà —
“Ìóçè÷íà òðèáóíà”. ² íàâðÿä ÷è
òðåáà ¿¿ ñïðèéìàòè ÿê ìåòàôîðó:
ìóçèö³ ñïðàâä³ ïîòð³áíà ïîì³òíà
òðèáóíà, àäæå ÿêùî âîíà íå çâó-
÷èòü ó âåëèêèõ çàëàõ, ¿¿ í³áè é
íå ³ñíóº. 

Àóäèòîð³ÿ ôåñòèâàëþ, ïåâíî,
ìàëî ÷èì â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä
òðàäèö³éíî¿ ïóáë³êè, ñêàæ³ìî,
“Êè¿â ìóçèê ôåñòó”, “Ìóçè÷-
íèõ ïðåì’ºð ñåçîíó” ÷è òîãî æ

òàêè Ôîðóìó. Òà ïðèíàéìí³ ïðî
îäíó ç àêö³é, çàïëàíîâàíó â
ðàìêàõ öüîãî ôåñòèâàëþ, òàêå
ìîæíà ðèçèêíóòè ñêàçàòè. Ìî-
âà ïðî ïîºäíàííÿ ìóçè÷íîãî òà
â³çóàëüíîãî ìèñòåöòâ ó ïðîåêò³
“Àðò-â³òàëüíÿ “²ìïðîâ³ç”, ùî
ïðåäñòàâëÿòü ö³º¿ ñóáîòè. Òóò
ðîáîòè ìîëîäèõ õóäîæíèê³â
Àíòîíà Ëîãîâà, Àíäð³ÿ Äóä÷åí-
êà, Í³ê³òè Êðàâöîâà òà Â³êòîðà
Ñîëîâàðà âèñòàâëÿòèìóòü ï³ä
ìóçèêó êîìïîçèòîðà Îëåêñàíä-
ðà Øèìêà. Òîæ, ìîæëèâî,
îêð³ì âëàñíå ìåëîìàí³â, íà
êîíöåðò ïðèéäóòü ³ ïîö³íîâó-
âà÷³ â³çóàëüíîãî ìèñòåöòâà. 

Çâ³ñíî, “Ìóçè÷íà òðèáóíà
êè¿âñüêî¿ ìîëîä³” íàäàº ñëîâî íå
ëèøå êîìïîçèòîðàì. Ìàòèìóòü
çìîãó âèñëîâèòèñÿ ³ âèêîíàâö³.
Íàéñïðèòí³ø³ ïîáóâàþòü îäðàçó
â ê³ëüêîõ àìïëóà: Îëåã Áåçáî-
ðîäüêî, ïðèì³ðîì, âèñòóïèòü 
öüîãî ÷åòâåðãà â ñîëüíîìó êîí-
öåðò³ ³ ÿê êîìïîçèòîð, ³ ÿê
ï³àí³ñò-âèêîíàâåöü – â³í ç³ãðàº
âëàñíó ìóçèêó òà òâîðè ñâî¿õ êî-
ëåã. À ³íñòðóìåíòàëüíèé àí-
ñàìáëü Nostri Temporis ï³äãîòó-
âàâ ö³ëèõ äâ³ ïðîãðàìè: çàâòðà —
êîíöåðò “Ìóçèêà åïîõè ìîäåð-
íó: íîâîâ³äåíö³ òà íåîêëàñèêè”,
à â íåä³ëþ — ïðîãðàìà “Ìóçèêà
ìîëîäèõ ºâðîïåéñüêèõ êîìïîçè-
òîð³â”


