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БЮТ ТА НУ ПОЧАЛИ ВІЙНУ ЗА БІГ-БОРДИ
Найдешевший засіб політичної ре лами
розі р ють парламенті

Ãîëîâíèé àðãóìåíò — 
åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ
Ó äðóãó ð³÷íèöþ ñâîãî îáðàííÿ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çâ³òóº êîíêðåòíèìè ñïðàâàìè

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні минає два ро и
відтоді, я Києві обрано
нов влад . 26 березня
2006 ро мером столиці
став Леонід Черновець-
ий, я ий привів із собою
молод амбітн оманд
професіоналів. Завдя и їй
столицю омин ли політич-
ні чвари 2006 — 2007 ро-
ів, що дало змо дося -
ти вражаючих е ономіч-
них рез льтатів. Цьо о
ро бюджет Києва ся н в
ре ордної познач и — 25
млн рн. І в том неаби-
я а засл а мера Леоніда
Черновець о о. За цей
час він та йо о оманда
здоб ли ва омі ар менти
на свою ористь. За два
ро и рейтин ново о місь-
о о олови зріс і зростає
далі. Висо ий рівень під-
трим и иян допома ає
йом з оптимізмом диви-
тися майб тнє і споді-
ватися, що він матиме
змо втілити в життя все
зад мане.

Äâà ðîêè íå ìèíóëè ìàðíî.
“Çà ö³ äâà ðîêè, òàêèõ òÿæêèõ
äëÿ óñ³õ íàñ, ìè çðîáèëè á³ëü-
øå, í³æ ïîïåðåäíÿ âëàäà çà 10
ðîê³â”,— òàê ó÷îðà îö³íèâ ñâîþ
ðîáîòó ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. “Êè¿â ïî÷àâ ðîç-
âèâàòèñÿ: â³ä õàîòè÷íî¿ çàáóäî-
âè, ðîçòÿãóâàííÿ çåìë³, íàãðî-
ìàäæåííÿ äèêèõ ê³îñê³â, áðóäó
â ñàìîìó öåíòð³ ñòîëèö³, âàð-
âàðñüêîãî ïàðêóâàííÿ — äî ïëà-
íîì³ðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ï’ÿ-
òèðàçîâîãî çá³ëüøåííÿ áþäæå-
òó é ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíî¿ çà-
õèùåíîñò³ ãîðîäÿí. ² ìè ç âè-
ïåðåäæåííÿì ïåðåâèêîíóºìî
âñ³ ïåðåäâèáîðí³ îá³öÿíêè, ùî
äàëè äâà ðîêè òîìó êèÿíàì ó
âñ³õ íàïðÿìêàõ, ÿê³ âèçíà÷èëè
ïð³îðèòåòíèìè”,— íàãîëîñèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà.

За інчення на 2-3-й стор.
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Доходи бюджету

2006

9 
млрд грн 

2007

17 
млрд грн 

2008*

25 
млрд грн 

Леонід 
Черновецький

Середня зарплата
1450 

грн 
2500 

грн 
3500 

грн 

Охорона здоров’я
1.2 

млрд грн 
1.7 

млрд грн 
2.1 

млрд грн 

Всього за 
2 роки!
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Ãîëîâíèé àðãóìåíò — 
åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ

За інчення. Почато на 1-й стор.

Çà ñëîâàìè ìåðà Êèºâà, éîãî
êîìàíäà ïðàöþº ó ñêëàäíîìó ðå-
æèì³, îñê³ëüêè ¿é ä³ñòàëàñÿ ï³ñ-
ëÿ ïðàâë³ííÿ ïîïåðåäíüî¿ âëàäè
ïîâí³ñòþ çðóéíîâàíà ñèñòåìà
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, æèòëî-
âèé ôîíä, ÿêèé íå ï³äëÿãàº ðå-
ìîíòó, íåçàêîííà çàáóäîâà íà
ì³ñöÿõ çíèùåíèõ ñêâåð³â ³ äèòÿ-
÷èõ ìàéäàí÷èê³â.

“Ìè ç ïåðøèõ äí³â ïî÷àëè íà-
âîäèòè ëàä ó ì³ñüêîìó ãîñïîäàð-
ñòâ³. ² ðåçóëüòàòè íàøî¿ ïðàö³ âæå
î÷åâèäí³. ß ³ ìîÿ êîìàíäà íå çàé-
ìàëèñÿ ïîë³òè÷íèì áàç³êàííÿì,
à ïðàöþâàëè íà äîáðîáóò êèÿí.
Íàøèì ïð³îðèòåòíèì çàâäàííÿì
áóëî òà º ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèò-
òÿ ìåøêàíö³â. ² ç öèì çàâäàííÿì
ìè óñï³øíî ñïðàâëÿºìîñÿ”,— çà-
ÿâèâ ïàí ×åðíîâåöüêèé.

Óñ³ äîáóòêè ñòàëè ìîæëèâèìè
é çàâäÿêè ò³é ïîòóæí³é ñï³âïðà-
ö³, ùî ³ñíóâàëà ì³æ ìåðîì ³ á³ëü-
ø³ñòþ ó Êè¿âðàä³. Íå â îñòàííþ
÷åðãó ö³é çëàãîäæåí³é ðîáîò³ äâîõ
ã³ëîê âëàäè Êèºâà ñïðèÿëè ³ ìå-
íåäæåðñüê³ ÿêîñò³ ë³äåðà äåïóòàò-
ñüêîãî êîðïóñó Êè¿âðàäè — Îëå-
ñÿ Äîâãîãî.

Столиця встановила
бюджетний ре орд

Äîñÿãíåííÿ, ÿêèì ïî ïðàâó ìî-
æóòü ïèøàòèñÿ ñòîëè÷íèé ìåð ³
äåïóòàòè Êè¿âðàäè,— ðåêîðäíå
çá³ëüøåííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó.
ßêùî íà 2006 ð³ê áóëî ïåðåäáà-
÷åíî 5,7 ìëðä ãðí, òî íà ñüîãî-
äí³ öÿ ñóìà ìàéæå ó ï’ÿòü ðàç³â
á³ëüøà ³ ñòàíîâèòü 25 ìëðä ãðí.
Ïðè÷îìó ùîðîêó äîêóìåíò ñòàº
âñå á³ëüøå ñîö³àëüíî ñïðÿìîâà-
íèì. Ì³ñüêà âëàäà ïåðåäáà÷èëà ³
çá³ëüøåííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü
ïî ñôåð³ îñâ³òè â ø³ñòü ðàç³â. Ó
2008-ìó ïåðåäáà÷åíî âèä³ëèòè 2
ìëðä 576 ìëí ãðí íà îñâ³òó ³ ïî-
íàä 2 ìëðä 180 ìëí ãðí — íà îõî-
ðîíó çäîðîâ’ÿ. Ô³íàíñóâàííÿ íà
ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî åëåêòðî-
òðàíñïîðòó çðîñëî â 14 ðàç³â, íà
ðîçâèòîê ìåòðîïîë³òåíó — á³ëü-
øå, í³æ óòðè÷³.

Кожном иянин —
ідний рівень життя
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â

Êè¿â áóâ îñòð³âöåì ñòàá³ëüíîñò³ â
êðà¿í³, ùî äàëî çìîãó çíà÷íî ïî-
ë³ïøèòè ð³âåíü æèòòÿ ïåðåñ³÷íî-
ãî êèÿíèíà. “Ìè ðîáèìî êîí-
êðåòí³ ñïðàâè, à íå çàéìàºìîñÿ
ïîðîæí³ì áàç³êàííÿì íà â³äì³íó
â³ä òèõ, õòî ó âëàñíèõ øêóðíèõ

³íòåðåñàõ ïðàãíå çàõîïèòè âëàäó
â ñòîëèö³”,— ïîÿñíèâ ïðè÷èíè
óñï³õ³â ñâîº¿ êîìàíäè Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Òîæ íå äèâíî, ùî â Êèºâ³ ð³-
âåíü ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ïåðåâèùóº óêðà¿íñüêèé ïîêàç-
íèê íà 80 %. Ùîäî ìàòåð³àëüíî-
ãî äîáðîáóòó ìåøêàíö³â ñòîëè-
ö³, òî, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè,
2007 ðîêó á³ëüø ÿê ïîëîâèíà
ðåñïîíäåíò³â îö³íèëè ñâî¿ äîõî-
äè ÿê äîñòàòí³, à 24 % îïèòàíèõ
çàðàõîâóþòü ñåáå äî ïðåäñòàâíè-
ê³â ñåðåäíüîãî êëàñó. Â 2008 ðî-
ö³ ïðîãíîçóþòü çðîñòàííÿ ñåðåä-
íüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè êèÿí ùå
íà 1000 ãðí, ³ íà ê³íåöü ðîêó öåé
ïîêàçíèê ñòàíîâèòèìå 3260 ãðí,
òîä³ ÿê â Óêðà¿í³ ñåðåäíÿ îïëà-
òà ïðàö³ ïëàíóºòüñÿ íà ð³âí³ 1789
ãðí. Ìàéæå 1,5 ðîêó ì³ñòó âäàº-
òüñÿ ñòðèìóâàòè ö³íó íà õë³á. ²
âîíà — íàéíèæ÷à â Óêðà¿í³.
“Óêðà¿íñüêèé” õë³á ó ñòîëèö³
êîøòóº ëèøå 1 ãðí 82 êîï., òî-
ä³ ÿê éîãî ñåðåäíÿ ö³íà â Óêðà-
¿í³ ñòàíîâèòü 2 ãðí 16 êîï. Áà-
òîí êèÿíè ìîæóòü êóïóâàòè ëè-
øå çà 1 ãðí 40 êîï., à éîãî ñå-
ðåäíÿ ö³íà â Óêðà¿í³ — 1 ãðí 94
êîï. Ó ì³ñüêîìó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³ çáåð³ãàºòüñÿ íàéäå-
øåâøà îïëàòà çà ïðî¿çä — 50
êîï., òîä³ ÿê â ³íøèõ ì³ñòàõ âî-
íà äîñÿãëà 60—90 êîï³éîê çà ïî-
¿çäêó.

Меш анці
європейсь ої
столиці їздитим ть
на європейсь ом
транспорті

Çàâåðøóºòüñÿ ðîçðîáëåííÿ
ïðîãðàìè ðîçâèòêó ìåòðîïî-
ë³òåíó. Ì³ñòî ïëàíóº âïîðÿäêó-
âàòè òóíåë³, ÿê³ íå ðåìîíòóâàëè
ïîíàä 30 ðîê³â, çàì³íèòè ðóõî-
ìèé ñêëàä, ïðèâåñòè ñòîëè÷íå
ìåòðî ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ºâðî-
ïåéñüêèõ íîðì ïîæåæíî¿ áåçïå-
êè, ïðèäáàòè íîâ³òíº îáëàäíàí-
íÿ. Ìåòðî ïðîêëàäàòèìóòü ó íà-
ïðÿìêó ÿê Òåðåìê³â, òàê ³ Òðî-
ºùèíè. Âæå öüîãî ðîêó â³äêðè-
þòü ÷îòèðè ñòàíö³¿ ï³äçåìêè.
Ì³ñüêà âëàäà òàêîæ ðîáèòü óñå,
ùîá îíîâëåíèé ðóõîìèé ñêëàä
â³äïîâ³äàâ ñó÷àñíèì âèìîãàì
áåçïå÷íîñò³ òà çðó÷íîñò³. Òàê,
ëèøå ó 2007-ìó ïðèäáàëè 135
ñó÷àñíèõ àâòîáóñ³â òà 128 íîâèõ
òðîëåéáóñ³â ³ç íèçüêîþ ï³äëî-
ãîþ, ÿê³ ñòàëè äîñòóïí³ é äëÿ
ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè. Äî ê³íöÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó íà ñòîëè÷íèõ àâòî-
øëÿõàõ ç’ÿâëÿòüñÿ ùå 163 àâòî-
áóñè, 154 òðîëåéáóñè, 5 òðèñåê-
ö³éíèõ òðàìâà¿â òà 2 òðàìâàé-
íèõ ïîòÿãè ºâðîïåéñüêîãî çðàç-
êà. “ªâðîïåéñüê³ ñòîëèö³ íå â³ä-
ìîâèëèñÿ â³ä òàêîãî âèäó òðàíñ-
ïîðòó, ÿê òðàìâàé. Êè¿â, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è ºâðîïåéñüêèé äî-
ñâ³ä, ïðîêëàäàº ë³í³þ áåçøóì-
íîãî øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ó ïëàíàõ — â³ä-
íîâëåííÿ ïîíàä 30 òðàìâàéíèõ

ìàðøðóò³â”,— ðîçïîâ³â ó÷îðà
ïåðøèé çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñ Áàññ.

Київ матиме
с часн місь
інфрастр т р

Äîðîãàìè Êèºâà ùîäíÿ êóð-
ñóº 1 ìëí 100 òèñ. îäèíèöü
òðàíñïîðòó. Öå ñòâîðþº ïîñò³é-
í³ çàòîðè â ñòîëèö³. Äëÿ ðîç-
â’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ïåðåäáà-
÷åíî çàïðîâàäèòè ñèñòåìó ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòîì, ðåêîíñòðóþâàòè é ïî-
áóäóâàòè òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè.
Âæå çàâåðøåíî áóä³âíèöòâî ïåð-
øî¿ ÷åðãè àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñ-
òåìè êîíòðîëþ äîðîæíüîãî ðó-
õó — 124 ïåðåõðåñòÿ îáëàäíàíî
“ðîçóìíèìè ñâ³òëîôîðàìè”,
âñòàíîâëåíî 3,5 òèñÿ÷³ íîâèõ
ñâ³òëîä³îäíèõ ñâ³òëîôîð³â, ââå-
äåíî 5 îá’ºêò³â ç êåðîâàíèìè äî-
ðîæí³ìè çíàêàìè òà ³íôîðìà-
ö³éíèìè òàáëî ç³ çì³ííîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ. Ïîâí³ñòþ ñèñòåìà
çàïðàöþº äî 2009 ðîêó. Â ñòîëè-
ö³ çàïðîâàäæóþòü ºâðîïåéñüêó

ñèñòåìó ñïëàòè çà ïàðêóâàííÿ.
Âæå ïðàöþº ¿¿ áåçãîò³âêîâà ôîð-
ìà. Ç 18 áåðåçíÿ ä³º ï³ëîòíèé
ïðîåêò “Ìîá³ëüíå ïàðêóâàííÿ”
íà ê³ëüêîõ ïàêóâàëüíèõ ìàéäàí-
÷èêàõ ñòîëèö³. Ùå îäèí íàïðÿ-
ìîê ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñïîðòíèõ
ïðîáëåì ì³ñòà — âïðîâàäæåííÿ
îäíîñòîðîííüîãî ðóõó â öåíòð³
ì³ñòà. Ó 2007 ðîö³ òàêèé ðóõ çà-
ïðîâàäæåíî íà ÷îòèðüîõ âóëè-
öÿõ. Ó 2008 ðîö³ ïëàíóþòü çà-
ïðîâàäèòè îäíîñòîðîíí³é ðóõ
ùå íà 32 âóëèöÿõ ñòîëèö³. Ó
2007 ðîö³ â³äêðèòèëè ì³ñò ÷åðåç
Ãàâàíü, ÿêèé ³ñòîòíî ïîë³ïøèâ
òðàíñïîðòíå ç’ºäíàííÿ öåíòðó
Êèºâà ç Îáîëîííþ ³ Òðîºùè-
íîþ.

Усі, хто потреб є
допомо и від міста,
не залишаться на
самоті

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî, ì³ñòî âèä³ëÿº
çíà÷í³ êîøòè íà äîïîìîãó ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåí-
íÿ. “Âïåðøå ó ñòîëèö³ âïðîâàäè-
ëè ùîì³ñÿ÷í³ ìóí³öèïàëüí³ äî-
ïëàòè ïåíñ³îíåðàì òà ùîì³ñÿ÷í³
ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè ïåäàãî-
ãàì, ìåäèêàì òà ïðàö³âíèêàì ñî-
ö³àëüíî¿ ñôåðè. Òåïåð ìàéæå êî-
æåí ïåíñ³îíåð-êèÿíèí îòðèìóº ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó ìàòåð³àëüíó
äîïîìîãó. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî
ñòîëè÷íèé áþäæåò ïîñò³éíî
çðîñòàº, çðîñòàòèìóòü ³ ìóí³öè-
ïàëüí³ äîïëàòè âñ³ì òèì, â³ä êî-
ãî çàëåæèòü íàøå ìàéáóòíº ³ çäî-
ðîâ’ÿ”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåøàòèêó”
ñï³âãîëîâà Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ó Êè¿âðàä³ Àëëà Øëà-
ïàê.

Òîð³ê ì³ñòî ïîñïðèÿëî â îçäî-
ðîâëåíí³ ïîíàä 6000 ä³òåé ï³ëü-
ãîâèõ êàòåãîð³é òà ñòóäåíò³â, òà
äîäàòêîâî 308 äîðîñëèõ ðàçîì ³ç
366 ä³òüìè äî 6 ðîê³â. “Ç öüîãî
ðîêó êîæíà ïàðà, ÿêà ïîäàº çà-
ÿâó äî â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ àêò³â öè-
â³ëüíîãî ñòàíó, ìàº ìîæëèâ³ñòü
áåçïëàòíî â³äâ³äàòè êóðñ ï³äãî-
òîâêè ìîëîä³ äî ïîäðóæíüîãî
æèòòÿ “Ùàñëèâà ñ³ì’ÿ”. Òàêîæ
öüîãî ðîêó íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³
âñòàíîâèëè êîâçàíêó ï³ä â³äêðè-
òèì íåáîì. Íà í³é ïîíàä 8000 ä³-
òåé ³ç áàãàòîä³òíèõ ðîäèí áåç-
ïëàòíî îòðèìàëè êîâçàíè òà ïî-
êàòàëèñÿ íà ëüîäó”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ïðî çäîáóòêè êåð³â-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ
Ñåðã³é Áåðåçåíêî.

Êð³ì òîãî, ùîì³ñÿ÷íó àäðåñíó
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó îòðèìóº
êîæíà îäèíîêà ìàòè â ì³ñò³. ²í-
âàë³äàì I ãðóïè òà ñë³ïîãëóõèì
³íâàë³äàì II ãðóïè âèä³ëÿþòü
êîøòè äëÿ ÷àñòêîâî¿ îïëàòè çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ç
³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
óñï³øíî ä³º áëàãîä³éíà ïðîãðàìà
“Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³”,
ÿêà çàëó÷èëà äî ðîçâ’ÿçàííÿ ñî-
ö³àëüíèõ ïðîáëåì êèÿí áàãàòèõ
ëþäåé.

Леонід Черновець ом завжди є що с азати людям

У 2007 році з ініціативи Леоніда Черновець о о встановлено м ні-
ципальні надбав и медичним працівни ам, завдя и чом зарплата лі-
арів збільшилася на 409 рн, середньо о медично о персонал — на
306 рн, молодших медичних сестер — на 260 рн. До 2000 рн зрос-
ла заробітна плата иївсь их двірни ів. Крім то о, 2007-м з 1 серп-
ня педа о ічні працівни и одерж ватим ть надбав в розмірі 20 % по-
садово о о лад , для виплати я ої з місь о о бюджет виділено 21,4
млн рн. Врахов ючи ж сі надбав и, заробітна плата вчителів порів-
няно з 2006 ро ом підвищилася в середньом на 45 %. А в 2008-м
вона виросте на 34 % і на інець ро ся не 2000,62 рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Один із масштабних об’є тів, я ий місто реаліз є майже самостій-
но,— Подільсь ий мостовий перехід. Йо о довжина — 7 м. Вартість —
5 млрд 66 млн рн. Щодобовий пасажиропоті через міст становити-
ме майже 450 тис. чолові . Та им чином дасться розв’язати пробле-
м транспортно о спол чення Троєщини з центром міста.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

3260 ãðí ñòàíîâèòèìå
ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëà-
òà êèÿíèíà íàïðèê³íö³
2008 ðîêó. Ïî Óêðà¿í³
öåé ïîêàçíèê, çà ïëà-
íîì, çàëèøèòüñÿ íà
ð³âí³ 1789 ãðí

163 àâòîáóñè, 154 òðî-
ëåéáóñè, 5 òðèñåêö³éíèõ
òðàìâà¿â òà 2 òðàì-
âàéíèõ ïîòÿãè ºâðîïåé-
ñüêîãî ð³âíÿ ç’ÿâëÿòüñÿ
äî ê³íöÿ ðîêó íà ñòî-
ëè÷íèõ äîðîãàõ

2 ìëðä 576 ìëí ãðí âè-
ä³ëèòü öüîãî ðîêó ì³ñ-
òî íà îñâ³òó ³ ïîíàä 2
ìëðä 180 ìëí ãðí — íà
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ
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Ком нальне
осподарство
столиці стало
об’є том ва и
нової влади

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî, ô³íàíñóâàííÿ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Êèºâà çá³ëüøåíî ïîð³âíÿíî ç
2006 ðîêîì ìàéæå âòðè÷³. ßê ðîç-
ïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, íà
êàï³òàëüíèé ðåìîíò æèòëîâîãî
ôîíäó òà íà ï³äãîòîâêó ñòîëèö³ äî
ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³-
îä 2008 — 2009 ðð. íàïðàâëÿòü
191 ìëí 522 òèñ. ãðí. Ïàí Ãîëóá-
÷åíêî òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî öüîãî
ðîêó ïåðåäáà÷åíî çíà÷í³ êîøòè,
çîêðåìà 27 ìëí 586 òèñ. ãðí íà
êàï³òàëüíèé ðåìîíò æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, ïðèéíÿòèõ ó êîìóíàëüíó
âëàñí³ñòü ðàéîí³â Êèºâà â³ä ï³ä-
ïðèºìñòâ-áàíêðóò³â; íà êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò îá’ºêò³â æèòëîâîãî
ôîíäó ñòîëèö³ ³íøèõ ôîðì âëàñ-
íîñò³ — 20 ìëí ãðí; íà âèð³øåí-
íÿ íåøòàòíèõ ñèòóàö³é ó æèòëî-
âîìó ãîñïîäàðñòâ³ ì³ñòà — 10 ìëí
ãðí.

Óïåðøå ïåðåäáà÷åíî ö³ëüîâå
ô³íàíñóâàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é. Ðåêîðäíó çà îñòàíí³ 10
ðîê³â ñóìó — ïîíàä 100 ìëí
ãðí — âèä³ëåíî íà çàì³íó òåïëî-
âèõ òðóá ³ ñèñòåì âîäîïîñòà÷àí-
íÿ áóäèíê³â. Çíà÷í³ êîøòè ïå-
ðåäáà÷åíî íà ðîçâèòîê òà ðåêîí-
ñòðóêö³þ ë³ôòîâîãî ãîñïîäàðñòâà,
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, íà çàëàøòó-
âàííÿ íåøòàòíèõ ñèòóàö³é ó æèò-
ëîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ ì³ñòà. Êð³ì
òîãî, çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî òà ï³ä éîãî ïèëüíèì
îñîáèñòèì êîíòðîëåì ðîçðîáëå-
íî ïðîãðàìó ìåðà ç ðåìîíòó æèò-
ëîâîãî ôîíäó êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ Êèºâà íà 2008 — 2010 ðî-
êè. Âæå ñêëàäåíî àäðåñíèé ïåðå-
ë³ê áóäèíê³â, ó ÿêèõ â³äðåìîíòó-
þòü ôàñàäè, ñõîäîâ³ êë³òèíè, ïî-
êð³âë³. Â³äðåìîíòîâàíî âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâ³ ìåðåæ³ òà çä³éñíå-
íî êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é.

У Києві б де в
десять разів більше
дерев, аніж Парижі

Íà âèìîãó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó ìåðà ç
ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðê³â òà ñêâåð³â
Êèºâà, çà ÿêîþ ìàþòü îçåëåíèòè
òà ðåêîíñòðóþâàòè 49 ïàðê³â ³ 84

ñêâåðè. Äî 2012 ðîêó çàïëàíîâà-
íî îíîâèòè çåëåí³ íàñàäæåííÿ íà
96 ñòîëè÷íèõ âóëèöÿõ. Ïåðåäóñ³ì
öå çåëåí³ çîíè ó íàéá³ëüø çàñå-
ëåíèõ ì³êðîðàéîíàõ. Çàêëàäóòü
òàêîæ ïî ê³ëüêà ïàðê³â òà ñêâå-
ð³â ó êîæíîìó ðàéîí³. Çàãàëîì
çåëåí³ íàñàäæåííÿ Êèºâà, òîáòî
ë³ñè, ïàðêè, ñêâåðè òà áóëüâàðè,
ñòàíîâëÿòü 67% éîãî çàãàëüíî¿
ïëîù³. À íà êîæíîãî æèòåëÿ ñòî-
ëèö³ ïðèïàäàº ïîíàä 20 êâ. ì çå-
ëåíî¿ çîíè, ùî âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ,
íàïðèêëàä, ó Áåðë³í³, òà ó 10 ðà-

ç³â ïåðåâèùóº ïîêàçíèêè Ïàðè-
æà.

Íå çàáóâàº ì³ñüêà âëàäà é ïðî
çàêëàäè êóëüòóðè. “Îäíå ç íàøèõ
íàéâàæëèâ³øèõ äîñÿãíåíü çà ìè-

íóëèé ð³ê, öå ñêàñóâàííÿ êîíêó-
ðåíòíèõ çàñàä ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ â
îðåíäó ïðèì³ùåíü çàêëàäàì êóëü-
òóðè. ßêùî äîñ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
òåðì³íó îðåíäè ö³ ïëîù³ âèñòàâ-

ëÿëè íà êîíêóðñ, äå ïåðåìàãàëè
á³çíåñ-ñòðóêòóðè, à ïðåäñòàâíèêè
êóëüòóðè îïèíÿëèñÿ íà âóëèö³, òî
íàðàç³ òàêà ïðàêòèêà íåïðèéíÿò-
íà. Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè
³í³ö³àòèâ³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
òà äåïóòàò³â ç éîãî áëîêó, ÿê³ çâåð-
íóëèñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî âíåñåííÿ
çì³íè äî ñòàòò³ 118 Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî äåðæàâíèé áþäæåò
Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê”. Íàðàç³ öå
ïèòàííÿ âèð³øåíî”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé.

Європейсь е місто
— столиця
ф тбольно о
чемпіонат

Êè¿â àêòèâíî ãîòóºòüñÿ äî çó-
ñòð³÷³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóò-
áîëó. Çà âèìîãîþ ÓªÔÀ, ïî÷àëè
çíîñèòè ÒÐÊ “Òðî¿öüêèé”, ùî
á³ëÿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”. Äî
2012 ðîêó â ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ 10
ï’ÿòèç³ðêîâèõ, 15 ÷îòèðèç³ðêî-
âèõ, 16 òðèç³ðêîâèõ òà 7 äâîç³ð-
êîâèõ ãîòåë³â. Êð³ì òîãî, â êîæ-
íîìó ðàéîí³ çàïëàíîâàíî çâåñòè
ïî 25—30 ìàëèõ ãîòåë³â. Äëÿ ôóò-
áîëüíèõ ôàí³â ðåêîíñòðóþþòü
ãóðòîæèòêè ïðè ÂÍÇ. Ïåðñïåê-
òèâíèì âàð³àíòîì ðîçòàøóâàííÿ
³íîçåìíèõ óáîë³âàëüíèê³â ñòàíóòü
òàêîæ òóðèñòè÷í³ êîðàáë³, ñàíà-
òîðíî-êóðîðòí³ çàêëàäè, òàáîðè.
Íàðàç³ â³äïðàöüîâóþòü 100-ê³ëî-
ìåòðîâó çîíó Êèºâà. Â ìàëüîâ-
íè÷èõ ì³ñöÿõ òåæ ðîçïî÷íåòüñÿ
ï³äãîòîâêà äî ìàñøòàáíîãî ñïîð-
òèâíîãî çàõîäó. Âàæëèâèì åòà-
ïîì ï³äãîòîâêè ñòîëèö³ äî ªâðî-
2012 ñòàíå ðåôîðìóâàííÿ ìåäè÷-
íî¿ ãàëóç³, çîêðåìà ñèñòåìè íà-
äàííÿ åêñòðåíî¿ äîïîìîãè. Òàê, ç
ìåòîþ ðîçøèðåííÿ òà ïåðåïðî-
ô³ëþâàííÿ íà “øâèäêó ìåäè÷íó
äîïîìîãó” áóäå ðåêîíñòðóéîâàíî
íèçêó êè¿âñüêèõ ì³ñüêèõ êë³í³÷-
íèõ ë³êàðåíü òà ñòâîðåíî ñòîëè÷-
íèé öåíòð êðîâ³

В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
“Хрещати ”

2007 ро з місь о о бюджет
на доро овартісне лі вання иян
витратять майже мільйон ри-
вень. Мер підписав 16 розпоря-
джень про виділення оштів на лі-
вання, я е потреб є значних фі-

нансових затрат. Та им чином
далося допомо ти 10 дітям та 6
дорослим. Переважно роші пі-
шли на лі вання он охворих, па-
цієнтів з ДЦП, вір сним епати-
том С, емофілією тощо. В серед-
ньом ожен нед жий отримав
10-70 тис. рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Новій владі довелося ба ато прибирати за старою

Запровадження автоматизованої системи правління транспортом,
та званої системи роз мних світлофорів, дасть змо підвищити швид-
ість перес вання транспортних засобів на 15 — 20%, зменшити іль-
ість автомобільних заторів на 20 — 30%. Витрати пально о зменшать-
ся на 10 — 12%, а ш ідливі ви иди в атмосфер — на 13 — 18%. Істот-
но знизиться аварійність на доро ах — від 10 до 15%.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Олесь ДОВГИЙ,
се ретар Київради:
— Насамперед я хотів би оворити про речі, зроблені за два ро и,
отрі не можна ос аржити. По-перше, бюджет міста за цей час зріс
п’ять разів. На сьо одні він ся ає понад 25 млрд рн. Київ є до-

нором сіх міст, а та ож ряд , я ий нас рити є. Тобто ми з бю-
джет столиці видаємо ошти на тримання ряд та обласних цен-
трів. Цьо о ро на це виділено майже 5 млрд рн. По-др е, Ки-
єві розроблено та започат овано процед р проведення земель-
них а ціонів. І вже перший безпрецедентний а ціон з продаж зе-
мельної ділян и, я попередня влада нама алася віддати просто

та , приніс бюджет понад мільярд ривень. Далі — соціальні виплати. Я і обіцяли, ми їх
запровадили в життя, і на сьо одні середній приб то малозабезпечених иян збільшився
вдвічі.

Денис КОМАРНИЦЬКИЙ,
олова фра ції Бло Леоніда Черновець о о Київраді:
— На відмін від У раїни, Київ залишається острівцем стабільності.
І все це — підс мо дворічної роботи Бло Леоніда Черновець о-
о. Ми з чистим серцем можемо с азати, що ви онали, ви он ємо
і ви он ватимемо надалі всі взяті на себе перед иянами зобов’-
язання. За два ро и ми з міли збільшити бюджет столиці з 5 млрд
рн до 25 млрд рн, переб д вати систем ер вання містом, я а
працює в інтересах ожної он ретної людини.
Київ — єдине місто в У раїні, де пенсіонери вже два ро и щоміся-

ця отрим ють м ніципальн доплат , а родини меди ів, педа о ів і соціальних працівни ів —
додат ове фінанс вання. Швид ими темпами б д ють метро, почали спор дж вати доро и,
транспортні розв’яз и, від ривають дош ільні та ш ільні станови. Лише за 2007 рі від ри-
ли 6 ш іл європейсь о о зраз а. Нарешті ияни почали отрим вати житло без блат і без-
платно.

Ірена КІЛЬЧИЦЬКА,
заст пни олови КМДА:
— З то о час , я наша оманда почала працювати, я займаюся со-
ціальними питаннями. За два ро и ми від рили Центр серця, хоспіс
для он охворих, ще три та их відділення невдовзі почн ть працюва-
ти. Почали ремонт та за півлю с часно о медично о обладнання
для лі арні. Всі меди и отрим ють 50% столичної надбав и. Повні-
стю нала одили співпрацю з ромадсь ими ор анізаціями інвалідів,
роз лядаємо всі звернення. Започат вали а цію “Допоможи он-
ретній людині”, щоб можна б ло допома ати безпосередньо тим лю-
дям, я і до нас звертаються. Коли не мо ла чо ось зробити мерія,
не відмовляли бла одійни и.

Та ож розпочато масштабн робот з розв’язання проблеми безприт льних тварин міс-
ті. Я що раніше їх відстрілювали, то тепер почали стериліз вати.
І останній наш масштабний напрямо — пар вання. Ми перейшли на без отів ов фор-

м оплати. І я що до нововведення всі підприємства, що займаються пар ванням, по аз -
вали рез льтати в 38 рн за одне машино-місце на доб , то нині цей по азни ся н в 380
рн. Почали в 3-4 рази більше наповнювати бюджет й ом нальні рин и — Бессарабсь ий,
Житній, Володимирсь ий.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Äæà-Õà Ê³ì: “Ìè ãîòîâ³ âêëàäàòè ñâî¿
³íâåñòèö³¿ â Óêðà¿íó ï³ä ÷àñ ªâðî-2012”
Ãîëîâà ì³í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà ³íäóñòð³¿ Êîðå¿ 
ïðî ñï³âïðàöþ â÷åíèõ ³ á³çíåñìåí³â îáîõ êðà¿í

— Ó ÷îìó ïîëÿãàº íà ñüîãîäí³
ñï³âïðàöÿ Óêðà¿íè òà Êîðå¿?

— Ïî-ïåðøå, ìè äóæå ò³ñíî
ñï³âïðàöþºìî ç óí³âåðñèòåòàìè
Êèºâà ó ãàëóç³ îñâ³òè, ³ âæå ç ö³º¿
ïîçèö³¿ ìè âèð³øèëè ðóøèòè äà-
ë³ ³ äîëó÷èòè äî ñï³âïðàö³ òåõ-
íîëîã³â òà á³çíåñìåí³â. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî Êè¿â ìè òàê äîáðå ùå íå çíà-
ºìî, à äî öüîãî ÷àñó îòðèìóâà-
ëè ³íôîðìàö³þ ëèøå ç ïîñîëü-
ñòâà. ² ñàìå äëÿ òîãî, ùîá á³ëü-
øå ä³çíàòèñÿ òà ïîáà÷èòè âñå
ñâî¿ìè î÷èìà, ïîãîâîðèòè îñî-
áèñòî ç ïðåäñòàâíèêàìè êè¿â-
ñüêèõ êîìïàí³é òà ³íñòèòóò³â, ìè
ç³áðàëèñÿ íà ôîðóì. Àäæå äî
öüîãî ÷àñó ìîãëè ðîáèòè âèñ-
íîâêè ïðî Êè¿â ò³ëüêè îïîñå-
ðåäêîâàíî.

Óêðà¿íà — öå ïðîì³æíà ëàíêà
ì³æ Ðîñ³ºþ ³ ªâðîïîþ, à îòæå,
ñï³âïðàöÿ ³ ðîçâèòîê ñòîñóíê³â ³ç
íåþ, îñîáëèâî ÷åðåç Êè¿â ÿê ñòî-
ëèöþ, ñïðèÿòèìå ïðîäóêòèâíîìó
ðîçâèòêó ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³.

Çà äîïîìîãîþ ôîðóìó, ïðèñâÿ-
÷åíîãî ñï³âïðàö³ Óêðà¿íè òà Êî-
ðå¿, ëþäè, ÿê³ ó íüîìó áåðóòü
ó÷àñòü, çìîæóòü á³ëüøå ä³çíàòè-
ñÿ ïðî êîìïàí³¿, ïðî ¿õí³ ïëàíè
³ âæå äîêëàäí³øå ³ ÷³òê³øå íàëà-
ãîäèòè ñòðàòåã³¿ ñï³âïðàö³ ì³æ ñî-
áîþ. Äâà ì³ñÿö³ òîìó âæå â³äïðà-
âèëè äî Êèºâà ïåðøó äåëåãàö³þ,
ÿêà ðîçãëÿäàëà ïèòàííÿ ñï³âïðà-
ö³, ³ ïî÷àòîê áóâ âäàëèé, òîìó ìè
âèð³øèëè ðîçøèðþâàòè ìåæ³
ñï³âïðàö³.

— Íàñê³ëüêè âè ââàæàºòå ì³ñòî
Êè¿â ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèì?

— Äëÿ íàñ Óêðà¿íà ³ Êè¿â äóæå
ö³êàâ³ ùîäî ³íâåñòèö³é. Äëÿ öüî-
ãî ìè é ç³áðàëè ôîðóì ñï³âïðà-
ö³, íà ÿêèé ïðèáóëî 17 êîðåé-
ñüêèõ êîìïàí³é, áàãàòî á³çíåñìå-
í³â ³ â÷åíèõ, ïðåäñòàâíèê³â êî-
ðåéñüêèõ ïîë³òåõí³÷íèõ óí³âåð-
ñèòåò³â. Âñ³ ìè çàö³êàâëåí³ ó ñï³â-
ïðàö³ ³ ãîòîâ³ ï³äòðèìóâàòè ³ äî-
ïîìàãàòè ðîçâèòêîâ³ Êèºâà.

— ßê âè îö³íþºòå ðîçâèòîê
Óêðà¿íè ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ?

— Óêðà¿í³ ïîòð³áíî ðîçøèðþ-
âàòè îáñÿãè åêñïîðòó, ÿê öå ðî-
áèòü Êîðåÿ, à òàêîæ êîìï’þòåð-
í³ òåõíîëîã³¿, âäîñêîíàëþþ÷è
ÿê³, âîíà ìàòèìå çìîãó ðîñòè ó
ö³é ñôåð³, ïåðåéìàòè äîñâ³ä ³í-
øèõ êðà¿í. Ìè ïîâ’ÿçàí³ íàïîëî-
âèíó îñâ³òîþ ³ á³çíåñîì. Çàâäÿêè
öüîìó õî÷åìî íàëàãîäèòè ì³æíà-
ðîäíèé êàíàë âçàºìíîãî ðîçâèò-
êó êðà¿í, ³ Óêðà¿íà ó íüîìó ïîñ³-
äàº äóæå âàæëèâå ì³ñöå. Ìè òà-
êîæ ïëàíóºìî ðîçøèðþâàòè ³
âäîñêîíàëþâàòè Óêðà¿íñüêî-êî-
ðåéñüêèé öåíòð.

ª òðè îñíîâí³ ö³ííîñò³: îáì³í
ì³æ êðà¿íàìè, öèôðîâ³ òåõíîëî-
ã³¿ òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ
òà ð³âåíü îñâ³òè. Ìè ãîòîâ³ âêëà-
äàòè ñâî¿ ³íâåñòèö³¿ â Óêðà¿íó ï³ä
÷àñ ªâðî-2012

Розмовляла Валерія ЯКОВЕНКО,
“Хрещати ”

Ïàéîâèêàì áðàêóº ãðîøåé
“Õðåùàòèê” ïðîäîâæóº ïóáë³êóâàòè ñïèñêè íàéá³ëüøèõ ñòîëè÷íèõ 
ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â

“Õðåùàòèêó” âäàëîñÿ îòðèìà-
òè îñòàíí³ äàí³ ùîäî ñòîëè÷íèõ
áîðæíèê³â-çàáóäîâíèê³â. Ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî ñóìà íåñïëà÷åíèõ
ïàéîâèõ âíåñê³â çá³ëüøèëàñÿ íà
45 ìëí ãðí. Íàãàäàºìî, àêòèâ-
íî áîðîòèñÿ ç òàêèìè êîìïàí³-
ÿìè ì³ñüêà âëàäà ïî÷àëà ì³ñÿöü
òîìó. Íà òîé ÷àñ, çà ³íôîðìà-
ö³ºþ ÃÓ åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é, íà ðîçâèòîê ì³ñòà áóëî íå-
äîñïëà÷åíî 104 ìëí ãðí. Êîëè
â ëþòîìó íà÷àëüíèê ÃÓ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é Ìàðèíà Ëó-
êàøèíà ìàëà ðîçìîâó ³ç çàáó-
äîâíèêàìè Ñîëîì’ÿíñüêîãî
ðàéîíó, âñ³ âîíè îá³öÿëè ñïëà-
òèòè. Îäíàê á³ëüø³ñòü òàê ³ íå
çðîáèëà öüîãî. Â óïðàâë³íí³
ïðèïóñêàþòü, ùî ³íâåñòîðè çâî-
ë³êàþòü ÷åðåç ìàéáóòí³ ïåðåâè-

áîðè. “ßêùî çàáóäîâíèêè ñïî-
ä³âàþòüñÿ íà ïðèêðèòòÿ ïîë³-
òè÷íîþ ñèòóàö³ºþ ³ óíèêíåííÿ
ñïëàòè, òî ìàðíî. Âîíè ï³äïè-
ñóâàëè äîãîâîðè, òîìó ìóñÿòü
âèêîíóâàòè ¿õ. Êð³ì òîãî, â ñó-
äîâîìó ïîðÿäêó ç êîìïàí³é íè-
í³ ñòÿãóþòü 41 ìëí ãðí”,— ñêà-
çàëà ïàí³ Ëóêàøèíà. Íàéçë³ñí³-
øèõ íåïëàòíèê³â, êîòð³ íå ìà-
þòü â³äïîâ³äíèõ äîçâ³ëüíèõ îð-
äåð³â íà ðîçðèòòÿ êîòëîâàí³â, çà
ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá-
÷åíêà, ïîçáàâëÿòü ë³öåíç³é íà
áóä³âíèöòâî.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, îä-
íèì ³ç ïåðøèõ ïðåòåíäåíò³â íà
çóïèíåííÿ ðîá³ò º áóä³âåëüí³
êîìïàí³¿ (ç òèõ, ùî ïðàöþþòü çà
äîìîâëåíîñòÿìè ç ðàéðàäîþ) ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. Ðàçîì ç
ÒÎÂ ÍÂÁÊ “Â³äðîäæåííÿ” òà
ÒÎÂ “ÊÆÁÊ” ðàéîííà âëàäà
ñïîðóäæóº äâà îá’ºêòè — æèò-
ëîâèé áóäèíîê ó 4-ìó ì³êðî-
ðàéîí³ Ïîçíÿêè òà æèëèé êîì-
ïëåêñ ó 12-ìó êâàðòàë³ ì³êðî-
ðàéîíó Áîðòíè÷³. Äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó âîíè íåäîïëàòèëè
13,515 ìëí ãðí.

Ùå îäèí ñêàíäàëüíèé áîðæ-
íèê áþäæåòó — êîìïàí³ÿ “Æèò-

ëî³íáóä”. Ðàçîì ç ÒÎÂ “Ôîðóì-
³íâåñò” âîíè óæå ïîíàä äâà ðî-
êè çàëó÷àþòü ãðîø³ íà áóä³â-
íèöòâî æèòëà íà Âàñèëüê³â-
ñüê³é, 31/17. Îá’ºêòîâ³ çàãðîæó-
âàëà äîëÿ “Åë³òà-öåíòðó”. Ùå
îäèí áóäèíîê êîìïàí³ÿ çâîäèòü
íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 115 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. Çà
îáèäâà çàáóäîâíèê âèíåí ì³ñòó
3,5 ìëí ãðí. 6,831 ìëí íå ïåðå-
ðàõóâàëî äî ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³
ÒÎÂ “Êè¿ââèñîòáóä”, ùî ìàº
ïðîáëåìíèé äîâãîáóä íà âóëè-
ö³ Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 4-à â òîìó æ
òàêè Ñâÿòîøèí³. Ãðîø³ ó êâàð-
òèðè òàì âêëàëè 800 îñ³á. Îä-
íàê íàðàç³ âîíè ïîñòðàæäàëè
ðàçîì ç ì³ñòîì.

Ñåðåä íåïëàòíèê³â ÷èñëèòüñÿ
òàêîæ ÇÀÒ “Êîíöåðí ÅÑÑÅ” —
çà ñêàíäàëüíèé áóäèíîê íà âóë.
Æèëÿíñüêèé, 118 ï³äïðèºìñòâî
çàáîðãóâàëî ìàéæå 3 ìëí ãðí.
Íàãàäàºìî, ä³ëÿíêó ï³ä áàãàòî-
ïîâåðõ³âêó âèä³ëåíî 2002 ðîêó.
Ïî÷àòîê ðîá³ò íà í³é ïðèçâ³â äî
ðóéíóâàííÿ ñóñ³äíüîãî áóäèíêó.

Íà ñüîãîäí³ äî ðîáîòè ç ï³ä-
ïðèºìñòâàìè-áîðæíèêàìè êè-
¿âñüêà âëàäà çàëó÷èëà íàâ³òü
ïðàö³âíèê³â ñòîëè÷íîãî call-
öåíòðó

800 осіб, що в лали свої роші ТОВ «Київвисотб д», досі че ають житла
на в л. Сім'ї Сосніних, 4-а

Заб довни Об`є т С ма (дані на 21 березня
2008 ро )

ТОВ "Компанія "Ніте о" Адміністративно-тор овельний центр з дворівневою автостоян ою
на перетині в л. А адемі а Заболотно о та Столично о шоссе

13 млн 844 тис. рн

ЗАТ "Флора-пар " Ре онстр ція існ ючих та б дівництво нових виробничих та
адміністративно-офісних б дівель на в л Тан овій, 8

10 млн 010 тис. рн

Дарниць а районна м. Києві
рада, ТОВ НВБК "Відродження"

Б дівництво житлово о б дин з ромадсь им центром та
пар ін ом 4-м мі рорайоні ж/м Позня и

7 млн 650 тис. рн

Дарниць а районна м. Києві
рада, ТОВ "КЖБК"

Компле с житлових б дин ів 12-м варталі м рн Бортничі 5 млн 865 тис. рн

Святошинсь а районна рада,
ТОВ "У оінвестБ д"

Житлові б дин и з пар ін ами в варталі в лиць Олевсь ої,
Клавдіївсь ої та Бахмаць ої

5 млн 502 тис. рн

ДП Завод "Генератор", ТОВ
"СПІК"

Житловий б дино з пар ін ом на в л. Фр нзе, 99 4 млн 829 тис. рн

Õòî íàéá³ëüøå âèíåí ãðîøåé êèÿíàì
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Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хрещати ", заб довни и, що не платять пайових внес ів, забор-
вали міст вже 149 млн рн. Найбільші с ми за омпаніями, я і зводять б дин и

в Шевчен івсь ом та Голосіївсь ом районах, — 32 та 30 млн рн відповідно. Фа-
хівці запевняють, що інвестори не поспішають наповнювати місь ий бюджет через
перевибори і вичі ють. Я що ер вати містом прийде нова оманда, вони спроб -
ють ни н ти сплати. Доп стити та е нинішня влада не збирається. Уже на сьо одні
понад 41 млн рн з омпаній стя ють через с ди.
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ÁÞÒ òà ÍÓ ïî÷àëè â³éíó 
çà á³ã-áîðäè
Íàéäåøåâøèé çàñ³á ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè 
ðîç³ãðóþòü ó ïàðëàìåíò³

Ïðåäñòàâíèêè ÁÞÒ ñòóðáîâà-
í³, ùî ÌÂÑ ïðàãíå ïîçáàâèòè
ïîë³òè÷í³ ñèëè äåøåâîãî çàñîáó
ðîçì³ùåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè.
Ãîëîâà ïàðëàìåíòñüêîãî ï³äêî-
ì³òåòó ç ïèòàíü ðåêëàìè Îëåíà
Êîíäðàòþê ïîâ³äîìèëà “Õðåùà-
òèêó”, ùî âèñòóïàº êàòåãîðè÷íî
ïðîòè çì³í ó çàêîí³ “Ïðî ðåê-
ëàìó”, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíî-
ïðîåêòîì “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â
Óêðà¿íè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ
ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí ó ñôåð³
çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæ-
íüîãî ðóõó”. Íàãàäàºìî, ùî 20
áåðåçíÿ çàêîíîäàâ÷èé àêò áóëî
ñõâàëåíî ó ïåðøîìó ÷èòàíí³
Âåðõîâíîþ Ðàäîþ. Ï³ñëÿ òîãî íà
çàñ³äàíí³ êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà òà ³í-
ôîðìàö³¿ âñ³ éîãî ó÷àñíèêè,
îêð³ì ïðåäñòàâíèêà ÍÓ Ñâÿòî-
ñëàâà Âàêàð÷óêà, âèñòóïèëè
ïðîòè âñ³õ ïóíêò³â äàíîãî çàêî-

íîïðîåêòó, ÿê³ òîðêàþòüñÿ çì³í
ó çàêîí³ “Ïðî ðåêëàìó”. Ãîëîâà
êîì³òåòó Ãàííà Ãåðìàí òà ¿¿ ïåð-
øèé çàñòóïíèê Â³òàë³é Øåâ÷åí-
êî âèñòóïèëè ç ð³çêîþ êðèòè-
êîþ ïîñï³øíîñò³, ç ÿêîþ ñòâî-
ðèëè çàêîíîïðîåêò òà ïðîâåëè
íà ãîëîñóâàíí³.

Äèðåêòîð äîñë³äíèöüêî¿ êîì-
ïàí³¿ Ukrainian Media Monitor
Âîëîäèìèð Ïîíîìàðüîâ ñòâåð-
äæóº, ùî çì³íè, ïåðåäáà÷åí³
ñóìí³âíèì äîêóìåíòîì, ïîñòàâ-
ëÿòü êðàïêó íà ãàëóç³ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè. “Äåìîíòóâàòè äî-
âåäåòüñÿ ïðèáëèçíî 80 % óñ³õ
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é”,— êà-
æå â³í.

Ðàçîì ³ç òèì ïðåäñòàâíèêè
ïðîô³ëüíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é ñòâåðäæóþòü, ùî í³ÿêî-
ãî ñòîñóíêó äî áåçïåêè ðóõó äà-
íèé çàêîíîïðîåêò íå ìàº. Ãî-
ëîâà êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Àñî-
ö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Àð-

òåì Á³äåíêî ïåðåêîíàíèé, ùî
öåé çàêîí çàïðîâàäæóº ÌÂÑ,
àáè çâ³ëüíèòè ì³ñöÿ äëÿ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè, à çà ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â çàéíÿòè ¿õ ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ
çàêîíó. “Öå äîñèòü ³ìîâ³ðíî,
àäæå ì³í³ñòåðñòâî ìàº ïàðê
êîíñòðóêö³é ï³ä çîâí³øíþ ðåê-
ëàìó”,— çàçíà÷àº â³í. Ñïðàâä³,
ó ÌÂÑ ó òèõ ÷è ³íøèõ ôîðìàõ
âëàñíîñò³ çíàõîäÿòüñÿ ðåêëàìí³
êîíñòðóêö³¿, ÿê³ âèêîðèñòîâóâà-
ëè äâà ðîêè òîìó ï³ä ñîö³àëüíó
ðåêëàìó, à íàðàç³ äåÿê³ ç íèõ íà-
äàþòü êîìåðö³éíèì ðåêëàìî-
äàâöÿì. Íà òîé ìîìåíò ¿õ áóëî
ìàéæå äâ³ òèñÿ÷³. Ïðî íèí³ø-
íþ ê³ëüê³ñòü ðåêëàìíèõ ùèò³â ó
ÌÂÑ íå ïîâ³äîìëÿþòü.

Êð³ì òîãî, çàêîíîïðîåêò, çà
ñëîâàìè þðèñòà Âñåóêðà¿íñüêî¿
ðåêëàìíî¿ êîàë³ö³¿ Ëþáîâ³ Âè-
ñî÷èíî¿, ðîçøèðþº ïîâíîâàæåí-
íÿ ÄÀ² ìàéæå äî íåîáìåæåíèõ.

Åêñïåðòè ï³äðàõóâàëè, ÿêùî
çàêîí óõâàëÿòü, ó Êèºâ³ äîâå-
äåòüñÿ äåìîíòóâàòè 73 % ïåðå-
òÿæîê òà àðîê íàä äîðîãàìè, ñ³-
ò³-ëàéò³â òà á³ã-áîðä³â. Ó ñâ³òë³
ïåðåâèáîð³â ìåðà Êèºâà, ÿê³
â³äáóäóòüñÿ çà äâà ì³ñÿö³, ïðåä-
ñòàâíèêè ÁÞÒ çàáèëè òðèâîãó.
Ì³ñöÿ äëÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ êàì-
ïàí³¿ ïðåäñòàâíèêàì â³ä ÁÞÒ ó
ñòîëèö³ ìîæå ïðîñòî íå ëèøè-
òèñÿ. “Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî çîâ-
í³øíÿ ðåêëàìà — öå äåøåâèé òà
ïîïóëÿðíèé íîñ³é äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè. ßê-
ùî ¿¿ íå ñòàíå, òî ò³ ïîë³òè÷í³
ñèëè, ÿê³ êîíòðîëþâàòèìóòü òå-
ëåáà÷åííÿ, êîíòðîëþâàòèìóòü ³
âèáîðè”,— ñòâåðäæóº Áîãäàí
Äóáîâèê

За онопрое т з’явився після заяви Президента Ві тора Ющен а
р дні мин ло о ро на нараді з питань роботи Державної автоінспе -
ції про те, що ця сл жба працює непрофесійно. Після то о з бо ДАІ
старт вала ампанія під аслами на шталт “ДАІ демонт вало тисяч
щитів Житомирсь ій області”, я а мала на меті іміт вати робот під-
розділ з о ляд на нарі ання Президента. Апо еєм вдавання а тивної
діяльності стала поспішна розроб а за онопрое т про безпе дорож-
ньо о р х . МВС направило за онодавчий а т Се ретаріат Президен-
та. Там він одраз ж отримав стат с невід ладно о та б в переданий на
роз ляд Верховній Раді. Та им чином Президент дав парламент мож-
ливість затвердити цей за он протя ом лише двох тижнів. Е спертне бю-
ро за одн ніч дало позитивний висново до мент обся ом 130 сто-
ріно , я ий ініціює зміни ряді за онів У раїни. На сесії Верховної Ра-
ди, що відб лася 20 березня, за підняте Арсенієм Яценю ом питання
щодо прое т за он “Про внесення змін до дея их за онодавчих а тів
У раїни щодо вдос оналення ре лювання відносин сфері забезпечен-
ня безпе и дорожньо о р х ” про олос вали протя ом десяти хвилин,
а олові Комітет з питань за онодавчо о забезпечення правоохорон-
ної діяльності Ві тор Швецю при цьом не надали слова перед оло-
с ванням першом читанні.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора олова парламентсь о о під омітет з питань
ре лами Олена Кондратю вист пила проти всіх п н -
тів за онопрое т про безпе р х , що зачіпають пи-
тання демонтаж зовнішньої ре лами. Ще один пред-
ставни БЮТ Віталій Шевчен о та Партії ре іонів Ганна
Герман вист пили проти за онопрое т , ініційовано о
ДАІ та Міністерством вн трішніх справ, я е очолює
Юрій Л цен о. За онопрое т, що передбачає знесення
70 % ре ламних онстр цій, підтримав Президент
Ві тор Ющен о, адже отримав стат с невід ладно о.
Е сперти ствердж ють, що до мент не стос ється
безпе и р х , а по ли аний допомо ти МВС захопити
рино зовнішньої ре лами напередодні виборів.
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Ñì³òòÿ çíàéøëîñÿ íàâåñí³
Ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ çâ³òóþòü ïðî íåâèêîíàíó íèìè ðîáîòó

Ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî÷àëè
ìàñîâî çâ³òóâàòè ïðî ïåðåá³ã âåñ-
íÿíîãî äâîì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñò-
ðîþ. ×è íå ùîäíÿ äî “Õðåùàòè-
êà” íàäõîäèòü íîâà ³íôîðìàö³ÿ
ïðî ïðèáèðàííÿ. Òàê, çà îñòàí-
í³ìè äàíèìè, ó ì³ñò³ óæå ðåêîí-
ñòðóþâàëè 16 ñêâåð³â òà 8 ïàðê³â,

âèñàäèëè 17 òèñ. äåðåâ òà 55 òèñ.
êóù³â. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ —
âñòàíîâëåííÿ 767 êîíòåéíåð³â
äëÿ ñì³òòÿ, îáëàøòóâàííÿ 45 äè-
òÿ÷èõ òà 25 ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-
÷èê³â.

Âîäíî÷àñ äî ì³ñüêîãî call-öåí-
òðó ïî÷àëî íàäõîäèòè âñå á³ëüøå

äçâ³íê³â â³ä êèÿí ç³ ñêàðãàìè íà íà-
ãðîìàäæåííÿ â³äõîä³â. Çà îñòàíí³
äâà ì³ñÿö³ íàçáèðàëîñÿ ìàéæå 500
çâàëèù. “Ó íåãàòèâíîìó çíà÷åíí³
òóò îäíîçíà÷íî ë³äèðóº Ñâÿòîøèí-
ñüêèé ðàéîí”,— êàæå íà÷àëüíèê
call-öåíòðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî.

Íàéá³ëüøå íà ñì³òíèêè ñêàð-
æàòüñÿ æèòåë³ âóëèöü Òóëóçè,
Çîä÷èõ òà Òóïîëºâà. Ðàéîí îá-
ñëóãîâóº äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî
“Àëüòôàòåð”. “Çðèâ³â ó ãðàô³êó
íå áóëî”,— çàïåâíÿº íà÷àëüíèê
ï³äïðèºìñòâà Àííà Ìÿãêîâà.

Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” íà
âëàñí³ î÷³ âèð³øèëà ïîäèâèòèñÿ,
ùî â³äáóâàºòüñÿ â ðàéîí³. Ïî¿õà-

ëè íà âóë. Ãàðøèíà ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³. Òàì á³ëÿ ïðèâàò-
íîãî ñåêòîðà ïðîñòî íà ðîç³ âó-
ëèö³ ëåæèòü êóïà ïîêèäüîê, äå
ãîäóþòüñÿ ì³ñöåâ³ ñîáàêè.

ßê êàæóòü æèòåë³, ùå ð³ê òîìó
âóëèöþ ïðèáèðàëè. “Òóò ñòîÿëè
êîíòåéíåðè äëÿ ñì³òòÿ, àëå ïîò³ì
âîíè êóäèñü çíèêëè, à â ïðèâàò-
íîìó ñåêòîð³ âçàãàë³ íåìàº êîí-
òåéíåð³â. ² òîìó ìè çìóøåí³ âè-
êèäàòè âñ³ëÿêèé íåïîòð³á ïðîñòî
íà âóëèöþ. À êóäè æ éîãî ïîä³-
òè?”,— îáóðþºòüñÿ ìåøêàíêà Íî-
âîá³ëè÷³â Ë³ä³ÿ Áîíäàð. Àëå â ÓÆÃ
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó çàïåâíè-
ëè: “Âèâåçåííÿì ñì³òòÿ íà âóëèö³

Ãàðøèíà ïîâèííà çàéìàòèñÿ ïðè-
âàòíà êîìïàí³ÿ, à ìåøêàíö³ çà öå
ìàþòü ïëàòèòè. Àëå âîíè íå õî-
÷óòü öüîãî ðîáèòè. Òîìó çîáîâ’-
ÿçàëè ÓÆÃ ðàéîíó. ² ìè ïðèáèðà-
ºìî éîãî çâ³äòè ùîòèæíÿ”.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí ë³äèðóº
â ïðîöåñ³ áëàãîóñòðîþ. “Ìè ìàº-
ìî íàéë³ïø³ ðåçóëüòàòè ïî Êè-
ºâó”,— êàæå çàñòóïíèê ãîëîâè
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
²ãîð Ñàâ÷åíêî. Òà â äåíü íàïè-
ñàííÿ ñòàòò³ êîðåñïîíäåíòè
“Õðåùàòèêà” ïîì³òèëè êóïó áó-
ä³âåëüíîãî ñì³òòÿ íà âóëèö³ Ñòð³-
òåíñüê³é. Ó ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà
çà Ñîô³éñüêèì ñîáîðîì, íà ðîç³
Ðåéòàðñüêî¿ òà Çîëîòîâîð³òñüêî¿,
ñòîÿòü ïåðåïîâíåí³ êîíòåéíåðè,
ç ÿêèõ ñì³òòÿ íå âèâîçèëè ùî-
íàéìåíøå òèæäåíü.

Â³äâ³äàëè òàêîæ ³ Ïîä³ëüñüêèé
ðàéîí. Íà ñì³òíèê ïåðåòâîðþºòü-
ñÿ Êîíòðàêòîâà ïëîùà. Àíäð³¿â-
ñüêèé óçâ³ç òàêîæ âåñü çàêèäàíèé
íåïîòðåáîì. À ó â³ää³ë³ áëàãîóñò-
ðîþ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ðîçïî-
â³ëè, ùî íàðàç³ ïðèáèðàþòü âó-
ëèö³ Ïîðèêà òà Êîñåíêà. Íà ïðè-
áèðàííÿ Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ âè-
ä³ëèëè ãðîø³ “Êè¿âçåëåíáóäó”, à
êîëè âîíè òàì íàâåäóòü ëàä, íå-
â³äîìî.

Äâîì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ çà-
âåðøèòüñÿ 17 òðàâíÿ. Îñü òîä³ é
áóäå âèäíî, ÷è âèêîíàëè òå, ùî
ïëàíóâàëîñÿ

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Відтоді, я розпочався столиці двомісячни із по-
ряд вання міста, представни и районних адміністра-
цій не перестають звіт вати про прибрані пар и, с ве-
ри та обла ороджені дитячі майданчи и. Газета "Хре-
щати " вирішила перевірити, я прибирають Києві.
Кореспондент вибір ово відвідала три райони. З'яс ва-
лося, що ожном з них ще з зими зібралися
справжні сміттєзвалища. Особливо ритична сит ація
на о олицях. У call-центрі повідомили, що меш анці
частіше почали с аржитися на невивезені відходи.

Êóäè ä³âàþòü ñòîëè÷íå ñì³òòÿ?
Щодня ияни ви идають 3,3 тис. тонн різно о непотреб . Тобто за рі

йо о збирається понад мільйон тонн. Частин вивозять на п’ятий полі-
он, що розташований під селом Під ірцями Об хівсь ом районі. Йо-
о площа становить 56 а. За підрах н ами, йо о вистачить ро ів на
п’ять, не довше. А ще поблиз станції метро “Хар івсь а” працює сміт-
тєспалювальний завод “Енер ія”. Через два ро и зб д ють ще два за-
води з тилізації відходів життєдіяльності міста — на Троєщині та Дес-
нянсь ом районі поблиз ТЕЦ-6. Дещицю сміття переробляє завод
“Грін о”.

ДДОО    ССЛЛООВВАА

На в лиці Гаршина Святошинсь ом районі сміттєві онтейнери зни ли
іль а місяців том . Жителі мі рорайон зм шені ви идати сміття просто
на доро
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Îëåêñ³é ÊÀËÀ×ÎÂ: “Ìè íå ë³êóºìî ðàê, 
à ïîêðàùóºìî ÿê³ñòü æèòòÿ îíêîõâîðèõ”
Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿì ïàë³àòèâíî¿ ìåäèöèíè ì³ñüêî¿ îíêîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ — 
ïðî ïîòðåáó äîïîìîãè áåçíàä³éíî õâîðèì
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У столиці щоро від ра-
помирає майже 5 тис.

людей. Врят вати їх не
можна. Проте є можли-
вість поле шити останні
одини життя людей з
термінальною стадією
он озахворювання. Цим і
займається медицина,
я а називається палі-
ативною. Про неї та,
власне, про робот спе-
ціалізованих відділень
чора "Хрещати " роз-
повів оловний онс ль-
тант столиці з хоспісно о
розвит та завід вач
відділенням паліативної
медицини при місь ій он-
оло ічній лі арні Оле сій
Калачов.

— Îëåêñ³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, ùî
òàêå ïàë³àòèâíà äîïîìîãà ³ ÿêà ¿¿
ðîëü?

— Ïàë³àòèâíà äîïîìîãà — öå,
ïåðø çà âñå, ïîëåãøåííÿ ñòàíó
ëþäèíè, ÿêó âèë³êóâàòè íåìîæ-
ëèâî. Ïàë³àòèâíà ìåäèöèíà çàé-
ìàºòüñÿ ïîêðàùåííÿì çàãàëüíî-
ãî ñàìîïî÷óòòÿ îíêîõâîðîãî:
ë³êâ³äàö³ºþ ÷è çìåíøåííÿì
ñèìïòîì³â õâîðîáè — áîëþ, íó-
äîòè, çáóäæåííÿ. Òîáòî, îñíîâ-
íèì çàâäàííÿì º íå âèäóæàííÿ
ïàö³ºíòà — ìè íå ë³êóºìî ðàê,
à ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ëþ-
äèíè. Öèì, âëàñíå, é çàéìàþ-
òüñÿ â³ää³ëåííÿ ïàë³àòèâíî¿ ìå-
äèöèíè.

— Ñê³ëüêè òàêèõ â³ää³ëåíü ó ñòî-
ëèö³?

— Ó ì³ñò³ òðè õîñï³ñí³ â³ää³ëåí-
íÿ: ó ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 2, ë³êàð-
í³ ¹ 10 òà ïðè ì³ñüê³é îíêîëî-
ã³÷í³é ë³êàðí³. Ó îíêîë³êàðí³ â³ä-
ä³ëåííÿ ³ñíóº ç 2001 ðîêó. Ó ñ³÷-
í³ öüîãî ðîêó òóò â³äêðèëè íî-
âå — íà 25 ë³æîê ó îêðåìîìó êîð-
ïóñ³. Âîíî — ºäèíå â Óêðà¿í³, äå
îðãàí³çàö³ÿ ë³êóâàííÿ é óìîâè
ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíò³â â³äïîâ³äà-
þòü ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì.

— ßêèì ñàìå?
— Ë³êàðí³ òàêîãî ïëàíó ìàþòü

áóòè ðîçðàõîâàí³ íà 20 — 25,
ìàêñèìóì — 30 ë³æîê. Ïîòð³áíî

âðàõîâóâàòè êîíòèíãåíò ïàö³ºí-
ò³â, ÿê³ òóò çíàõîäÿòüñÿ. Öå ëþ-
äè, ÿê³ ïîìèðàþòü â³ä ðàêó. Âñ³
õâîð³ — ³íâàë³äè ïåðøî¿ ãðóïè.
Òîæ 25 ïàö³ºíò³â — íàéîïòè-
ìàëüí³øà ê³ëüê³ñòü, êîòðèì ìîæ-
íà çàáåçïå÷èòè ðåòåëüíèé ³ ÿê³ñ-
íèé äîãëÿä.

— Ñê³ëüêè õâîðèõ ó ñòîëèö³ ïî-
òðåáóþòü ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè?

— Ùîð³÷íî ó Êèºâ³ â³ä ðàêó
ïîìèðàº ìàéæå 5 òèñ. ëþäåé. Âñ³
âîíè ïîòðåáóþòü ïàë³àòèâíî¿ äî-
ïîìîãè, õî÷à íå âñ³ ïîòðåáóþòü
ãîñï³òàë³çàö³¿ â ñòàö³îíàð. Äåÿêèõ
äîãëÿäàþòü ðîäè÷³, äåõòî ñàì íå
õî÷å ëÿãàòè äî ë³êàðí³. Ïàë³àòèâ-

íà äîïîìîãà — öå íå ëèøå õîñ-
ï³ñ, à é ïàòðîíàæ õâîðèõ íà äî-
ìó: êîíñóëüòàö³¿, ÿê ñåáå âåñòè,
ùî ðîáèòè ï³ä ÷àñ ïîã³ðøåííÿ
ñòàíó ³ ò. ä. Ãîñï³òàë³çàö³¿ ïîòðå-
áóþòü ïðèáëèçíî 50 — 60 % —
öå 2,5 — 3 òèñ. îíêîõâîðèõ.

— Òðè õîñï³ñè, ïðî ÿê³ âè êàçà-
ëè, ñïðîìîæí³ çàáåçïå÷èòè ö³ ïî-
òðåáè?

— Í³. Ìàº áóòè ÷³òêà ñòðóêòó-
ðà ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè. Òàê³
çàêëàäè ïîâèíí³ áóòè ó êîæíî-
ìó ç 10-òè ðàéîí³â ñòîëèö³. Ìà-
þ÷è 250 ë³æîê äëÿ îíêîõâîðèõ,
ìè ïåðåêðèºìî ïðîáëåìó ãîñï³-
òàë³çàö³¿.

— Õòî ïîòðàïëÿº äî õîñï³ñó?
— Ïîêàçàííÿìè äî ãîñï³òàë³-

çàö³¿ º âèðàæåíèé áîëüîâèé
ñèíäðîì, ÿêèé íå ìîæíà çìåí-
øèòè âäîìà, òÿæêèé ñòàí ïàö³-
ºíòà, íåìîæëèâ³ñòü ðîäè÷³â äî-
ãëÿäàòè õâîðîãî. ßê ïðàâèëî,
òàê³ ïàö³ºíòè ïîòðåáóþòü òîãî,
àáè ç íèìè ïîñò³éíî õòîñü çíà-
õîäèâñÿ ïîðó÷. Ìè îáñëóãîâó-
ºìî õâîðèõ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó, ó òÿæêèõ êë³í³÷íèõ âè-
ïàäêàõ — ãîñï³òàë³çóºìî ç ³í-
øèõ ðàéîí³â.

— Ñê³ëüêè íàðàç³ ó âàñ ïàö³ºí-
ò³â?

— Íèí³ íà ïàòðîíàæ³ ó íàñ
ïðèáëèçíî 80 õâîðèõ — öå ò³,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ âäîìà. Ï³ä ÷àñ
ïîã³ðøåííÿ ñòàíó ìè ¿õ ãîñï³òà-
ë³çóºìî. Õî÷à ó õâîðîãî çàâæäè
º âèá³ð, äå â³í õî÷å çíàõîäèòè-
ñÿ â îñòàíí³ ãîäèíè æèòòÿ — ó
ë³êàðí³ ÷è âäîìà. Ó ñòàö³îíàð³
òåïåð 25 òÿæêîõâîðèõ ïàö³ºíò³â.
Äîïîìîãó âñ³ì ìè íàäàºìî áåç-
ïëàòíî.

— Õòî ô³íàíñóº â³ää³ëåííÿ ïàë³-
àòèâíî¿ ìåäèöèíè?

— Êîøòè íà óòðèìàííÿ õîñï³-
ñ³â ³ âñ³ ïîòðåáè, ïîâ’ÿçàí³ ç íà-
äàííÿì ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè,
âèä³ëÿº ì³ñòî. Äîïîìàãàþòü ³
ñïîíñîðè: çàñîáàìè äëÿ äîãëÿäó,
îáëàøòóâàííÿì ïîáóòó òîùî.

— ßê ïëàíóºòå ðîçâèâàòè ïàë³-
àòèâíó ìåäèöèíó?

— Íàðàç³ ñòî¿òü ïèòàííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ â³ää³ëåíü ïàë³àòèâíî¿
ìåäèöèíè ïðè òðüîõ ÒÌÎ. Íèí³
öå íà åòàï³ ïðîåêòó. Ó ïåðñïåê-
òèâ³, çâè÷àéíî æ,— â³äêðèòòÿ òà-
êèõ â³ää³ëåíü ó êîæíîìó ðàéîí³
ñòîëèö³

Ùîðîêó â Óêðà¿í³ ðåºñòðóþòü ïîíàä 160
òèñÿ÷ íîâèõ âèïàäê³â ðàêó, ç ÿêèõ ìàéæå
90 òèñÿ÷ çàê³í÷óþòüñÿ ëåòàëüíî. Íà ïåð-
øîìó ì³ñö³ ñåðåä îíêîõâîðîá — ðàê øê³-
ðè (ìåëàíîìà), íà äðóãîìó — ðàê ìîëî÷-
íî¿ çàëîçè, íà òðåòüîìó — ðàê òîâñòî¿ êèø-
êè òà ëåãåí³â. Çà ï³äðàõóíêàìè Âñåñâ³òíüî¿
îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ), ó
ìèíóë³ ðîêè îíêîçàõâîðþâàííÿ ä³àãíîñ-
òîâàíî â 11 ì³ëüéîí³â ìåøêàíö³â ïëàíå-
òè, ç ÿêèõ ïîìåðëî 7 ì³ëüéîí³â. Çà ïðîã-
íîçàìè ÂÎÎÇ, ó 2005 — 2015 ðîêàõ ðàê çà-
áåðå æèòòÿ 84 ìëí æèòò³â.

Öÿ íåäóãà íå âèáèðàº æåðòâ, àëå ïðîñ-
òåæèòè ïåâí³ òåíäåíö³¿ ìîæíà. Ó æ³íîê
íàé÷àñò³øå âèÿâëÿþòü ðàê ìîëî÷íî¿ çà-
ëîçè, à òàêîæ øèéêè ìàòêè. Òàê, ùîðî-
êó ìàéæå â òèñÿ÷³ êèÿíîê óïåðøå ä³à-
ãíîñòóþòü çëîÿê³ñíó ïóõëèíó ìîëî÷íî¿
çàëîçè, ó ïîíàä 200 — øèéêè ìàòêè. Ö³
ñòðàøí³ íåäóãè êîæíîãî ðîêó ñòàþòü
ïðè÷èíîþ ñìåðò³ ïîíàä 500 ìåøêàíîê

ñòîëèö³. Íà äèñïàíñåðíîìó îáë³êó ñüî-
ãîäí³ â ì³ñò³ ïåðåáóâàþòü á³ëüøå ÿê 12
òèñ. æ³íîê, ÿêèõ ñâîãî ÷àñó ë³êóâàëè ç
ïðèâîäó ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè ÷è øèé-
êè ìàòêè.

Âò³ì, íà äóìêó ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ îíêîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ Ãåííà-
ä³ÿ Îë³éíè÷åíêà, ðàê — íå âèðîê, à º ïåâ-
íèì ñèãíàëîì äî êîíêðåòíèõ ä³é. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Îë³éíè÷åíêà, àáè öüîãî íå ñòà-
ëîñÿ, ïîòð³áíî ñåðéîçí³øå ñòàâèòèñÿ äî
îáîâ’ÿçêîâèõ, ùîð³÷íèõ ïðîôîãëÿä³â òà äî-
òðèìóâàòè ïåâíèõ ðåêîìåíäàö³é. “Ïîòð³á-
íî âåñòè àêòèâíèé çäîðîâèé ñïîñ³á æèò-
òÿ, â³äìîâèòèñÿ â³ä øê³äëèâèõ çâè÷îê,
óð³çíîìàí³òíèòè ðàö³îí, ìåíøå ñïîæèâà-
òè æèð³â, êîíòðîëþâàòè ìàñó ò³ëà òà çðåø-
òîþ á³ëüøå ÷àñó ïðîâîäèòè â ðóñ³ é íà
÷èñòîìó ïîâ³òð³”,— êàæå Ãåííàä³é Îë³é-
íè÷åíêî.

ªäèíó ïðîáëåìó ïàí Îë³éíè÷åíêî âáà-
÷àº â ðàííüîìó âèÿâëåíí³ ðàêó: ùî ðàí³-

øå âñòàíîâëåíî ä³àãíîç, òî á³ëüøå â ïà-
ö³ºíòà øàíñ³â íà îäóæàííÿ. À âò³ì, íà-
â³òü íàäñó÷àñíîãî óñòàòêóâàííÿ òà âåëè-
êîãî áàæàííÿ ìåäèê³â äîïîìîãòè õâîðèì
íåäîñòàòíüî. Âàæëèâà ñâ³äîì³ñòü ãðîìà-
äÿí — âîíè ïîâèíí³ ðîçóì³òè, ùî ðàç íà
ð³ê ïîòð³áíî ïðîéòè îáñòåæåííÿ. Íàïðè-
êëàä, ùîá â÷àñíî âèÿâèòè áóäü-ÿê³ çì³-
íè â ìîëî÷í³é çàëîç³, æ³íêè ï³ñëÿ 40 ðî-
ê³â ïîâèíí³ ðàç íà ð³ê çâåðòàòèñÿ äî ìà-
ìîëîãà. Íà æàëü, çäåá³ëüøîãî õâîð³ çâî-
ë³êàþòü ç ìåäîãëÿäîì,òîìó íå âèïàäêî-
âî 2007 ðîêó â 980 êèÿí ï³ä ÷àñ ïåðâèí-

íîãî îãëÿäó ä³àãíîñòîâàíî îíêîçàõâîðþ-
âàííÿ III — IV ñòàä³é, êîëè ìåäèöèíà
âæå ïðàêòè÷íî áåçñèëà. ßêùî çâåðíóòè-
ñÿ äî ìåäèê³â íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿, òî â
92% âèïàäê³â îïåðàö³éíå âòðó÷àííÿ ãà-
ðàíòóâàòèìå 5 ðîê³â æèòòÿ.

Ë³êàð³ òàêîæ óïåâíåí³, ùî ìàéæå â 40%
âèïàäê³â ñòðàøí³é íåäóç³ ìîæíà áóëî á
çàïîá³ãòè, ÿêáè ïàö³ºíòè â÷àñíî â³äìîâè-
ëèñÿ â³ä òþòþíîêóð³ííÿ, ìàþ÷è íà óâàç³
ðàê ëåãåí³â, ãîðëà, ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè,
ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè, ñå÷îâîãî ì³õóðà,
øëóíêà, ïå÷³íêè òà íèðîê

Íåäóãà íå âèáèðàº æåðòâ
Íà äóìêó îíêîëîã³â, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñòðàøí³é õâîðîá³ ìîæíà çàïîá³ãòè
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Ра , певно, найбільше за б дь-я інш нед потреб є невід ладно-
о лі вання для збереження життя хворо о. По и злоя існе ново т-
ворення не поширилося, йо о можна або зр йн вати, або видалити.
Щоро ра забирає тисячі життів, і ба ато з них можна б ло б вря-
т вати, я би пацієнт вчасно зверн вся по медичн допомо . Про
профіла ти п хлин та методи лі вання он охворих "Хрещати "
розповів оловний лі ар місь ої он оло ічної лі арні Геннадій ОЛІЙ-
НИЧЕНКО.

Чим раніше встановлено діа ноз, тим більше в пацієнтів шансів на од жання
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0,10 ãà íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 5-ê ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Êðàâ÷åíêó Îëåêñ³þ Â³òàë³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 5-ê ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà â êâàðòàë³ 32 âèä³ëó 9 Êîí÷à-
Çàñï³âñüêîãî ë³ñíèöòâà äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ-
÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîí-
äó (ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî
îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯Â-
ÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä 20.03.2007 ¹ 148-506 òà
ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 23.03.2007
¹ 01-04/632).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êðàâ÷åíêó
Îëåêñ³þ Â³òàë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 5ê ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Êðàâ÷åíêó Îëåêñ³þ Â³-
òàë³éîâè÷ó:

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

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

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

7.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-

çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

7.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2672, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
13.07.2007 ¹ 05-13/4983, â³ä 18.07.2007
¹ 05-08/4983/1 òà â³ä 12.07.2007 ¹ 05-
09/1893, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
16.04.2007 ¹ 071/04-4-19/1431 òà â³ä
30.05.2007 ¹ 071/04-4-22/2585, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 10.07.2007
¹ 5365, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 20.04.2007 ¹ 2728,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 23.03.2007
¹ 871, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍ-
ÁÓÄ” â³ä 20.03.2007 ¹ 148-506, Êè¿âñüêî-
ãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà â³ä 23.03.2007 ¹ 01-04/632, êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî “ÊÎÍ×À-ÇÀÑÏÀ” Êè¿âñüêîãî
êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä 20.03.2007
¹ 93, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè â³ä
30.07.2007 ¹ 05-1026.

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

7.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà ³íø³ ïèòàííÿ
ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

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

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію
земельних ділянок членів колективу

забудовників “Південний” 
Харківського району м. Києва

для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель 

і споруд на 21#му км Столичного шосе
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 504/3338 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України “Про оренду землі”, статей 81, 116, 118, 121
Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 677 “Про затвер�
дження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é,
5-º ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: ïå-
ðåâåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç òå-
ðèòîð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â äî ñàäèáíî¿ æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ðîç-

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì êîëåê-
òèâó çàáóäîâíèê³â “Ï³âäåííèé” Õàðê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àò-
êó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-

¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó
âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Êîëåêòèâó çàáóäîâíèê³â “Ï³âäåííèé”
Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çàìîâèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í äî
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
16.03.2004 ¹ 79-6-00183.

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

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.

Про передачу громадянину
Кравченку Олексію Віталійовичу 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Старообухівській, 5#к

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 536/3370 від 1 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 ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñòà-
ðîîáóõ³âñüê³é, 5-ê ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:

ïåðåâåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç
òåðèòîð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â äî ñàäèáíî¿
æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà 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 ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ ¹ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

Про передачу громадянці 
Явній Наталії Михайлівні 

земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Старообухівській, 5#є 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 537/3371 від 1 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:
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ïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003 (òàáëèöÿ ¹ 15)
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà íà âóë.
Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 5-º ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ßâí³é Íàòàë³¿ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 5-º ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà â êâàðòàë³ 32 âèä³ëó 9 Êîí÷à-
Çàñï³âñüêîãî ë³ñíèöòâà äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âè-
êëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî
ôîíäó (ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëü-
íîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà
“ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä 20.03.2007 ¹ 148-
502 òà ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî
óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä
23.03.2007 ¹ 01-04/638).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ßâí³é Íàòàë³¿
Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 5-º ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ ßâí³é Íàòàë³¿ Ìèõàéë³â-
í³:

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

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

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

7.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-

çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

7.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2673, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
13.07.2007 ¹ 05-13/4977, â³ä 18.07.2007
¹ 05-08/4977/1 òà â³ä 12.07.2007 ¹ 05-
09/1891, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
16.04.2007 ¹ 071/04-4-19/1428 òà â³ä
30.05.2007 ¹ 071/04-4-22/2587, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 10.07.2007
¹ 5371, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 20.04.2007 ¹ 2732,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 23.03.2007
¹ 870, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅ-
ËÅÍÁÓÄ” â³ä 20.03.2007 ¹ 148-502, Êè-
¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî
ãîñïîäàðñòâà â³ä 23.03.2007 ¹ 01-04/638,
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî “ÊÎÍ×À-ÇÀÑÏÀ” Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíî-
ãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä
20.03.2007 ¹ 96, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè â³ä 30.07.2007 ¹ 05-1026.

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

7.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà ³íø³ ïèòàí-
íÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8. 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.

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 громадянці 
Овчинніковій Крістіні Юріївні 

у приватну власність
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Михайла Чалого, 39#а 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 587/3421 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81,116,118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëî-
ãî, 39-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà 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, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-

ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Îâ÷èíí³êîâ³é Êð³ñò³í³ Þð³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 39-à ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ëó 5 Êè-
¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïî-
äàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êà-
òåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãîäà
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî
ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/442).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Îâ÷èíí³êîâ³é
Êð³ñò³í³ Þð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 39-à ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Îâ÷èíí³êîâ³é Êð³ñò³í³
Þð³¿âí³:

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

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

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.07.2007 ¹ 19-7027 òà â³ä
28.08.2007 ¹ 09-8870, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.07.2007 ¹ 5629 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7317, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 139, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-532, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/442, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3664, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3850.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó 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 громадянці 
Ткаченко Тамарі Віталіївні 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва

і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

на вул. Михайла Чалого, 31#а 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 588/3422 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116,118, 121,208 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
31-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

Ç. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà 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, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Òêà÷åíêî Òàìàð³ Â³òàë³¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 31-à ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,30 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 5, 6,
7 Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/426).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Òàìà-

ð³ Â³òàë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 31-à ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Òàìàð³ Â³òàë³-
¿âí³:

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

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

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

7.4. 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¿ ãà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.07.2007 ¹ 19-7012 òà â³ä
28.08.2007 ¹ 09-8867, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.07.2007 ¹ 5641 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7285, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 145, Êè¿â-
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ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-526, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/426, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3621, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3883.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó 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
земельних ділянок

кооперативу по будівництву 
та експлуатації індивідуальних

гаражів “Арктика”
для експлуатації та обслуговування 

гаражів на вул. Жмеринській, 24 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 456/3290 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîîïåðàòè-
âó ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ ãàðàæ³â “Àðêòèêà” äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â íà âóë.
Æìåðèíñüê³é, 24 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè êîîïåðàòèâó ïî áóä³âíèöòâó
òà åêñïëóàòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ãàðàæ³â “Àð-
êòèêà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà
5 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 2,57 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ãàðàæ³â íà âóë. Æìåðèíñüê³é, 24 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ, ç íèõ: ä³ëÿíêó ¹ 1 —
ïëîùåþ 2,41 ãà, ä³ëÿíêó ¹ 2 — ïëîùåþ
0,02 ãà, ä³ëÿíêó ¹ 3 — ïëîùåþ 0,14 ãà.

3. Êîîïåðàòèâó ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ãàðàæ³â “Àðêòèêà”:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 01.07.2005 ¹ 19-5236, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
10.08.2004 ¹ 110, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 15.09.2004 ¹ 071/04-4-19/2990.

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 передачу
комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації 

житлового фонду спеціального призначення
“Спецжитлофонд” земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку
на вул. Борщагівській, 152#а, 152#в 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 459/3293 від 1 жовтня 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 êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ “Ñïåöæèòëîôîíä” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Áîð-
ùàã³âñüê³é, 152-à, 152-â ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî
ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ “Ñïåö-

æèòëîôîíä”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,58 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
ãî áóäèíêó íà âóë. Áîðùàã³âñüê³é, 152-à,
152-â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
ó çâ’ÿçêó ç çàêð³ïëåííÿì çà ï³äïðèºìñòâîì
ãóðòîæèòêó (ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
16.07.2003 ¹ 1305 “Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà ãóðòîæèòê³â íà âóë. Áîð-

ùàã³âñüê³é, 152-À òà âóë. Áîðùàã³âñüê³é,
152-Â”), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,04 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Æîâòíåâî¿
Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 30.09.63
¹ 2189 “Ïðî âèëó÷åííÿ ëèøê³â ïðèâàò-
íèõ âëàñíèöüêèõ ñàäèá ïî âóë. Ïåòðà
Ñëèíüêà ¹ 5 òà ¹ 7 äëÿ âèêîðèñòàííÿ ¿õ
ï³ä ïîøèðåííÿ äèòÿ÷îãî ñàäêà ¹ 125 Êè-
¿âñüêîãî ðåäóêòîðíîãî çàâîäó”;

— ïëîùåþ 0,14 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
28.01.69 ¹ 133 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Êè¿âñüêîìó îðäåíà Ëåí³íà ïîë³òåõ-
í³÷íîìó ³íñòèòóòó ï³ä áóä³âíèöòâî 16-òè
ïîâåðõîâîãî áóäèíêó”, â³ä 13.04.70 ¹ 621
“Ïðî ÷àñòêîâó çì³íó ð³øåííÿ âèêîíêîìó
ì³ñüêðàäè çà ¹ 133 â³ä 28 ñ³÷íÿ 69 ðîêó
“Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêî-
ìó îðäåíà Ëåí³íà  ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòè-
òóòó ï³ä áóä³âíèöòâî 16-òè ïîâåðõîâîãî áó-
äèíêó”, â³ä 19.07.76 ¹ 756/24 “Ïðî â³ä-
âåäåííÿ ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³í-
ñòèòóòó ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèí-
êó òà äèòÿ÷îãî çàêëàäó”, ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 02.06.80 ¹ 730/15
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿â-
ñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóòó ï³ä áó-
ä³âíèöòâî áóäèíêó äëÿ ìàëîñ³ìåéíèõ ç âè-
êîðèñòàííÿì éîãî ï³ä ãóðòîæèòîê äëÿ ìà-
ëîñ³ìåéíèõ ñòóäåíò³â”;

— ïëîùåþ 0,40 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-
ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ “Ñïåöæèòëî-
ôîíä”:

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

3.2. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 05.02.2007
¹ 27) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 07.10.2005 ¹ 19-8430, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.04.2006 ¹ 488,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 25.07.2007 ¹ 05-08/4778, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.04.2007 ¹ 071/04-4-
22/1703, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 01.02.2006 ¹ 22-
260/35, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.01.2006
¹ 455/01, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 16.06.2005 ¹ 1254
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 01.08.2007 ¹ 05-1039.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

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

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

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

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

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð
(êð³ì ñëóæáîâî¿) ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèí-
êó íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28. 12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

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

3.11. Ïåðåäàòè íà ïëàòí³é îñíîâ³ âèêî-
íàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) 10% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð â öüîìó
æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì ñëóæáîâîãî æèò-
ëà) äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ãðîìàäÿí,
ùî ïåðåáóâàþòü íà êâàðòîáë³êó â ðàéîí-
íèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³-
ÿõ, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 34 ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадській організації 
садовому товариству “Пуща Водиця”

земельних ділянок для благоустрою території
з влаштуванням скверів, зон відпочинку,

для індивідуального будівництва,
експлуатації та обслуговування об’єктів

рекреаційного призначення
на вул. Лісній (Пуща#Водицьке лісництво

в кварталі 45 виділу 1)
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 469/3303 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿

ç âëàøòóâàííÿì ñêâåð³â, çîí â³äïî÷èí-
êó, ³íäèâ³äóàëüíîãî áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ðåêðå-
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àö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ë³ñí³é
(Ïóùà-Âîäèöüêå ë³ñíèöòâî â êâàðòàë³ 45
âèä³ëó 1) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
à ñàìå: ïåðåâåñòè çàçíà÷åí³ çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè ç òåðèòîð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â äî
ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó áóôåðíèõ ïàðê³â, ÿê³
áóäóòü ñòâîðåí³ íà áàç³ ë³ñîïàðêîâèõ íà-
ñàäæåíü äî 2010 ðîêó (òàáëèöÿ ¹ 20),
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
10,77 ãà íà âóë. Ë³ñí³é (Ïóùà-Âîäèöüêå
ë³ñíèöòâî â êâàðòàë³ 45 âèä³ëó 1) â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðîìàä-
ñüê³é îðãàí³çàö³¿ ñàäîâîìó òîâàðèñòâó
“Ïóùà Âîäèöÿ” äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòî-
ð³¿ ç âëàøòóâàííÿì ñêâåð³â, çîí â³äïî-
÷èíêó, äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â
ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ë³ñ-
í³é (Ïóùà-Âîäèöüêå ë³ñíèöòâî â êâàðòà-
ë³ 45 âèä³ëó 1) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 10,77 ãà â êâàðòàë³ 45 âèä³ëó 1 Ïó-
ùà-Âîäèöüêîãî ë³ñíèöòâà Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà äî çå-
ìåëü çàïàñó ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ
ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³-
ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä 21.08.2007
¹ 148-1725 òà ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî îá-
ëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâ-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 22.08.2007 ¹ 01-
04/475).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ ñà-
äîâîìó òîâàðèñòâó “Ïóùà Âîäèöÿ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
10,77 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëîùåþ 10,19
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ 0,58 ãà) äëÿ
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ ç âëàøòóâàííÿì
ñêâåð³â, çîí â³äïî÷èíêó, äëÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ðåêðåàö³éíîãî
ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ë³ñí³é (Ïóùà-Âî-
äèöüêå ë³ñíèöòâî â êâàðòàë³ 45 âèä³ëó 1)
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-

õóíîê çåìåëü çàïàñó ðåêðåàö³éíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ.

7. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ ñàäîâîìó òî-
âàðèñòâó “Ïóùà Âîäèöÿ”:

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 îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

7.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 31.08.2007 ¹ 19-9001, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
23.11.2007 ¹ 9688, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 30.08.2007
¹ 05-08/6007 òà â³ä 05.09.2007 ¹ 05-
09/6265, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’-
ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅ-
ËÅÍÁÓÄ” â³ä 21.08.2007 ¹ 148-1725, Êè-
¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî
òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä
22.08.2007 ¹ 01-04/475, êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêî-
âå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 15.06.2007 ¹ 475,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 29.08.2007 ¹ 6482, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 13.12.2007 ¹ 05-2394.

7.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà”.

7.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò òà
çáèòê³â ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю 

“ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР “СЕСІЛЬ”
для влаштування

реабілітаційно#оздоровчого центру
із зоною відпочинку на о. Жуків 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 471/3305 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëà-
íóâàííÿ éîãî ïðîìèñëîâî¿ çîíè íà ïå-
ð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 370/1804, à ñàìå: òåðèòîð³þ â ìåæàõ,
âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îáãðóíòóâàí-
íÿì, ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ðåêðåàö³éíîãî
ïðèçíà÷åííÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â
÷àñòèí³ ïåðåâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷å-
íî¿ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, äî
òåðèòîð³¿ ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ “ÑÅÑ²ËÜ” äëÿ
âëàøòóâàííÿ ðåàá³ë³òàö³éíî-îçäîðîâ÷î-
ãî öåíòðó ³ç çîíîþ â³äïî÷èíêó íà î. Æó-
ê³â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 7,58 ãà (êâàðòàë 30, âè-
ä³ëè 3-5, 14-18) Êîí÷à-Çàñï³âñüêîãî ë³ñ-
íèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ë³-
ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî “Êîí÷à-Çàñïà”
äî çåìåëü çàïàñó ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çå-
ìåëü ë³ñîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (ëèñòè-çãîäè
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâî-
ãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä
25.09.2007 ¹ 01-04/1111, Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
09.08.2007 ¹ 148-1652, êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî
“Êîí÷à-Çàñïà” â³ä 24.07.2007 ¹ 404).

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ
ÖÅÍÒÐ “ÑÅÑ²ËÜ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 7,58 ãà (â òîìó ÷èñë³ â ìåæàõ
îõîðîííèõ çîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ —
0,20 ãà) äëÿ âëàøòóâàííÿ ðåàá³ë³òàö³é-
íî-îçäîðîâ÷îãî öåíòðó ³ç çîíîþ â³äïî-
÷èíêó íà î. Æóê³â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó ðåê-
ðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ
“ÑÅÑ²ËÜ”:

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

6.2. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè
áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä
(êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà
ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 60,
61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòà-
òåé 88, 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.3. 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.

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

6.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò òà
çáèòê³â ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 27.09.2007 ¹ 09-10291, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
10.09.2007 ¹ 7104, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
02.08.2007 ¹ 05-08/7344, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 20.08.2007 ¹ 6174, Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä
09.08.2007 ¹ 148-1652, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 26.12.2007
¹ 05-2493.

6.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 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”.

6.8. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ âèêîðèñòî-
âóâàòè ç îáìåæåííÿìè çã³äíî “Ïðàâèë
îõîðîíè åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ”, çàòâåðäæå-
íèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè â³ä 04.03.97 ¹ 209.

7. 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.
8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю

“Інтер#Енерго Інвестмент” 
земельних ділянок

для завершення будівництва, 
подальших експлуатації 

та обслуговування 
торговельно#офісного центру 

з облаштуванням гостьової автостоянки
та для благоустрою прилеглої території 

на вул. Ізюмській, 1#а
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 489/3323 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 123,
124, пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України та враховуючи рішення Господарського суду міс�
та Києва від 07.08.2007 № 3/374, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ïàðàä³ç” íà âóë. ²çþìñüê³é,
7-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ Ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ïîâåðíóòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïàðàä³ç” êîøòè çà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ²çþìñüê³é, 7-à ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ñïëà÷å-
í³ â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 18 â³ä
13.03.2002, ó ñóì³ 102 562,89 ãðí. (ñòî äâ³
òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ ãðèâí³ 89
êîï³éîê).

3. Ïðèïèíèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ” ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäå-
íî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî

êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòà-
ò³â òðóäÿùèõ â³ä 11.11.50 ¹ 1401 “Ïðî
â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåìîíòíî-áóä³-
âåëüíî¿ êîíòîðè Ðàéîííîìó æèòëîâîìó
óïðàâë³ííþ Êàãàíîâè÷ñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà” (ëèñò-çãîäà â³ä 09.08.2007 ¹ 055-
01/895), ïëîùåþ 0,19 ãà ³ â³äíåñòè öþ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²í-
òåð-Åíåðãî ²íâåñòìåíò” äëÿ çàâåðøåííÿ
áóä³âíèöòâà, ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíî-
ãî öåíòðó ç îáëàøòóâàííÿì ãîñòüîâî¿ àâ-
òîñòîÿíêè òà áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òå-
ðèòîð³¿ íà âóë. ²çþìñüê³é, 1-à ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
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â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íòåð-Åíåðãî ²íâåñò-
ìåíò”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,53 ãà (â òîìó ÷èñë³ ïëîùåþ
0,28 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) íà âóë.
²çþìñüê³é, 1-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,25 ãà — â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê äëÿ çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà, ïîäàëüøèõ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî öåíòðó çà ðàõóíîê çåìåëü çàïà-
ñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè
(ïëîùåþ 0,19 ãà) ³ çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ 0,06 ãà);

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,28 ãà (â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) — â êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò òà áëàãîóñòðîþ ïðèëåã-
ëî¿ òåðèòîð³¿ çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàí-
íÿ.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “²íòåð-Åíåðãî ²íâåñòìåíò”:

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

6.2. 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
14.06.2007 ¹ 203) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 25.04.2007 ¹ 19-3977, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷-
íî¿ ñòàíö³¿ â³ä 24.05.2007 ¹ 3709, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 27.06.2007 ¹ 05-08/4428, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 18.05.2007 ¹ 22-
1208/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 05.04.2007
¹ 2102, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 29.03.2007 ¹ 950,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
27.08.2007 ¹ 05-1147.

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

6.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåí-
íÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà.

6.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

7. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
громадській організації

“Київська міська спілка автомобілістів”
та товариству з обмеженою відповідальністю

“Земельний центр суперфіцій”
земельної ділянки 
для будівництва,

експлуатації та обслуговування
комплексу будівель і споруд: 

житлово#офісного комплексу, 
багатофункціонального центру

обслуговування населення 
на просп. Героїв Сталінграда

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 495/3329 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàä-
ñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ë-
êà àâòîìîá³ë³ñò³â” òà òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Çåìåëüíèé
öåíòð ñóïåðô³ö³é” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó
áóä³âåëü ³ ñïîðóä: æèòëîâî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñó, áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî öåí-
òðó îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ íà ïðîñï.
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿
“Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â”
òà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Çåìåëüíèé öåíòð ñóïåðô³ö³é”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â ñï³ëüíó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà
5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,29 ãà
(ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” — 10 % â³ä 0,29
ãà, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Çåìåëüíèé öåíòð ñóïåðô³ö³é” —
90 % â³ä 0,29 ãà) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó
áóä³âåëü ³ ñïîðóä: æèòëîâî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñó, áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî öåí-
òðó îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ íà ïðîñï.
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” òà òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Çå-
ìåëüíèé öåíòð ñóïåðô³ö³é”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðî-
á³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñ-
íîâîê îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
14.08.2007 ¹ 15) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
27.08.2007 ¹ 2664, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 31.08.2007
¹ 19-9075 òà â³ä 26.09.2007 ¹ 09-10278,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
24.09.2007 ¹ 7640, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
30.08.2007 ¹ 05-08/6494, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 25.09.2007 ¹ 7402, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
25.10.2007 ¹ 05-2081.

3.7. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð â öüîìó æèòëîâî-îô³ñíîìó
êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüî-
ãî æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó, âèõî-
äÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðó-
äæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì
êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àð-
õ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1
ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëà-
òà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.10. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ
ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêî-
ñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà
êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó öüîìó æèòëîâî-
îô³ñíîìó êîìïëåêñ³.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, 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 приватизацію 
земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування
житлових будинків,

господарських будівель і споруд
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 503/3337 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³ä-
íî ç äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ
äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

2.3. 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, à ïèòàííÿ ïàéîâî¿
ó÷àñò³ âèð³øèòè 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. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó
âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü

óòî÷íåíí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ
ó íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè
òà äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü” íà äâàäöÿòü âîñüì³é
ñòîð³íö³ ó îäèíàäöÿò³é ïîçèö³¿:

— äðóãó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè “Áî-
ãàòèð Íàä³ÿ Äìèòð³âíà”;

— ÷åòâåðòó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “1/3 â³ä 0,10 1/6 â³ä 0,10 1/2 â³ä 0,10”;

— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-
ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.

4.2. Ó äîäàòêó äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 06.02.98 ¹ 221 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìà-
äÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèí-
ê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà âåäåííÿ
îñîáèñòîãî ï³äñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà” íà
ï’ÿò³é ñòîð³íö³ ó ÷åòâåðò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ öèôðè “0,10” çàì³íè-
òè ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“3/4 â³ä 0,10 1/4 â³ä 0,10”;
— ó âîñüì³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó”

çàì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.

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

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради.
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Ëþáîâ — ðèòîðèêà. Ì³é Áóêâàð
“Хрещати ” продож є
знайомити своїх читачів з
раїнсь ими письменни-
ами прое ті “25 есе
про любов”. Сьо одні від-
повідь на це питання ш -
ає Андрій Бондар. Автор
вирішив розбити це по-
ч ття по п н тах. Нас іль-
и один п н т пов’язаний
з іншим, с дити читачам.

Àíäð³é ÁÎÍÄÀÐ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

1. ß õîò³â ïî÷àòè öåé òåêñò
ôðàçîþ: “Ëþáîâ — íàâäèâîâèæó
ïðîñòèòóéîâàíå ïîíÿòòÿ”, àëå ïå-
ðåäóìàâ. Ïîä³áí³ öèí³÷í³ — õî÷
³ í³áèòî ñïðàâåäëèâ³ — ïî÷àòêè
äîñèòü çà÷îâãàíå ÿâèùå. Îòæå,
ö³ºþ ôðàçîþ ÿ ñâ³é òåêñò íå ïî÷-
íó. À ì³ã áè é íàïèñàòè: “Ëþ-
áîâ — íàéïðåêðàñí³øå ïî÷óòòÿ”,
³ ïðîäîâæèòè â ö³ëêîì ïîçèòèâ-
íî-ï³äíåñåíîìó äóñ³, ÿê ó íàñ
âì³þòü. Òîìó âçàãàë³ æîäíîþ
ôðàçîþ éîãî íå ïî÷íó. Ïðîøó
ââàæàòè öåé ôàëüøèâèé òðàêòàò
íåïî÷àòèì êðàºì ðîáîòè ³ íåä³éñ-
íèì âíóòð³øí³ì ïðîòîêîëîì. Àáî
ïðèì³òèâíèì êàòàëîãîì. Ïðîøó
ââàæàòè éîãî íåäîñòîâ³ðíèì, ÿê
íåïîðî÷íå çà÷àòòÿ. Òàê, òàê,
ìîæíà áóëî á íàçâàòè íåïîðî÷-
íå çà÷àòòÿ ²ñóñà Õðèñòà àêòîì àá-
ñîëþòíî¿ ëþáîâ³ — ³ çàêðèòè òå-
ìó. Àäæå íà éîãî òë³ âñ³ ³íø³ âè-
ÿâè ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â âèãëÿäà-
þòü ïðîñòèòóö³ºþ ³ ïðîôàíàö³ºþ.

2. Ïðî ëþáîâ ÿ õîò³â äîâ³äàòè-
ñÿ â ²íòåðíåò³. Ïåðøèé ë³íê ¥ó´ë
âèäàâ íà áîëãàðñüêó “Â³ê³ïåä³þ”,
äå äàâàëîñÿ òàêå âèçíà÷åííÿ: Ëþ-
áîâòà å ÷óâñòâî íà ïðèâúðçàíîñò,
ãðèæà, ïðèâëè÷àíå, ñèìïàòèÿ, â
íÿêîè ñëó÷àè ïðîèçëèçàùî èëè
ñúïúòñòâàíî è îò ñåêñóàëíîòî
ïðèâëè÷àíå. Ìåí³ çîâñ³ì íå õî-
÷åòüñÿ ë³çòè ó ñëîâíèêè ³ ïåðå-
êëàäàòè óêðà¿íñüêîþ ÿñêðàâå
áîëãàðñüêå ñëîâî “ãðèæà”. Ïðè-
ïóñêàþ, ùî îçíà÷àº âîíî ùîñü
çîâñ³ì â³äì³ííå â³ä óêðà¿íñüêîãî
çíà÷åííÿ öüîãî ñëîâà. ß ö³ëêîì
ïîãîäæóþñÿ ç áóêâàëüíèì çíà-
÷åííÿì éîãî â ìî¿é ð³äí³é ìîâ³.
Ëþáîâ — ãðèæà, íàð³ñò, âèïóê-
ë³ñòü íà ëþäèí³. Òå, ùî âèïèðàº
ç íå¿, òå, ùî ïîò³ì çìóøåíèé íî-
ñèòè ç ñîáîþ âñå æèòòÿ. Âàã³ò-
í³ñòü — ³äåàëüíà ãðèæà, ÿêà îáåð-
òàºòüñÿ ïîæèòòºâîþ ãðèçîòîþ.
Öå íàñë³äîê ëþáîâ³ äâîõ, ÿêèé
ïðîãðèçàº ñîá³ øëÿõ íàçîâí³. Ëþ-
áîâ — ãðèæà, îáðîñëà æèðîì
êîíêðåòèêè, îáñòàâèí ³ óìîâíî-
ñòåé. Íåîïåðàáåëüíà ãðèæà. Àêó-
ðàò íà ï³âäîðîç³ ì³æ ñåðöåì ³ ñòà-
òåâèìè îðãàíàìè. Ëþáèø æèâî-
òîì — íàñàìïåðåä æèâîòîì.

3. Óêðà¿íö³ ÷àñòî ëþáëÿòü ñîá³
ïîãîâîðèòè ïðî ëþáîâ. Íàøà ëþ-
áîâ áóâàº ðîçìà¿òà ³ íþàíñîâàíà.
Àäæå ìè ðîçð³çíÿºìî “ëþáîâ” ³
“êîõàííÿ”, ëþáèìî “ñåðöåì”.
Íàøà ëþáîâ ñï³âàíà, òåîðåòè÷íà
³ ïëàòîí³÷íà. “Âèéäè, êîõàíà,
ïðàöåþ çìîðåíà...”,— ñï³âàº
óêðà¿íñüêèé ÷îëîâ³ê ñâî¿é æ³íö³.
“ß íå èñïîð÷ó âêóñ, ìîé àíãåë
íåçåìíîé”,— â³äïîâ³äàº óêðà¿í-
ñüêà æ³íêà ñâîºìó ÷îëîâ³êîâ³
êð³çü â³êè. “Ïîíàä ïàíàìè ÿ
ïàí”,— ò³øèòüñÿ óêðà¿íñüêèé ÷î-
ëîâ³ê. “Òâîé âêóñ èçûñêàííûé
ïîíÿòåí íå äëÿ âñåõ. ß ðàñòâî-
ðþñü â òåáå ñîëåíîþ ñëåçîé...” —
â³äïîâ³äàº óêðà¿íñüêà æ³íêà ñâî-
ºìó ÷îëîâ³êîâ³. ²íîä³ óêðà¿íñüêó
ëþáîâ íå â³äð³çíèø â³ä ê³÷ó.
Óêðà¿íö³ äâ³ñò³ ðîê³â ïëåêàþòü
êâ³òè ëþáîâ³, ïîñ³ÿí³ Ãðèãîð³ºì
Êâ³òêîþ-Îñíîâ’ÿíåíêîì. Óêðà-
¿íñüêà ëþáîâ — ñåíòèìåíòàëüíà

³ íåâåñåëà. Âîíà ð³äêî ïåðåìàãàº,
áî ôàêòè÷íî íå áîðåòüñÿ. Óêðà-
¿íñüêà ëþáîâ çäåá³ëüøîãî çâèê-
ëà ïàñèâíî ÷åêàòè. Óêðà¿íñüêà
ìîâà îïåðóº äîáðèì òðèäöÿòêîì
ñèíîí³ì³â äî ä³ºñëîâà “÷åêàòè”.
²äåàëüíèé óêðà¿íåöü æèâå íà “áå-
ðåç³ ÷åêàííÿ”, ÿêèé â³í ÷àñòî
ïëóòàº ç “áåðåãîì ëþáîâ³”.

4. “Çà ëþáîâ ëþáîâ’þ ïëà-
òÿòü” — êàæå ïðèçàáóòå óêðà¿í-
ñüêå ïðèñë³â’ÿ, äå öåíòðàëüíà
ðîëü â³äâîäèòüñÿ ä³ºñëîâó “ïëà-
òÿòü”. Óêðà¿íñüêà ëþáîâ ìàº áó-
òè åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ äëÿ ñóá’-
ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê
áóäü-ÿêà ïðîñòèòóö³ÿ. Ëþáîâí³
ñòîñóíêè â íàñ îçíà÷óþòüñÿ ìè-
øà÷èì øîëîïàííÿì ³ êîòÿ÷èì
äðÿïàííÿì, ÿê “øóðè-ìóðè”. Öå
ùîñü íåñåðéîçíå ³ êóìåäíå, ÿê
“ô³´ë³-ì³´ë³”. Ïåðåä òèì, ÿê “ïî-
æåíèõàòèñÿ”, óêðà¿íåöü “çàëè-
öÿºòüñÿ”. Â ëþáîâ³ óêðà¿íåöü ö³ë-
êîì â³ääàºòüñÿ ïåñòëèâèì ñóô³ê-
ñàì ³ ñâî¿é ïðèñòðàñò³ äî çäð³á-
í³ííÿ. Óêðà¿íåöü-÷îëîâ³ê ó ëþáî-
â³ ñþñüêàº. Ñåêñó â óêðà¿íöÿ íå
áóëî ùå äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.
Åòíîãðàô³÷í³ íàðîäè áóëè ïî-
çáàâëåí³ ò³ëåñíîñò³ é ñóá’ºêòíî-
ñò³. Óêðà¿íñüêà ëþáîâ çàâèñëà
ì³æ ðîìàíòè÷íî-ñåíòèìåíòàëü-
íîþ ³äåàë³çàö³ºþ òà ãîñïîäàð-
ñüêîþ ïðîñòèòóö³ºþ. ²íøîãî íàì
íå äàíî áóëî, áî áðàòè ìè ïðàâà
íå ìàëè.

5. Ìåíå çàâæäè ïðèâàáëþâàâ
òàºìíèé, òåìíèé á³ê ëþáîâ³, ¿¿
íåíîðìàëüíîñò³ é íåïðàâèëüíî-
ñò³, òå, ùî íå âì³ùóºòüñÿ â êàíîí
òàê çâàíî¿ ùàñëèâî¿ ëþáîâ³. À ùå
á³ëüøå — ¿¿ õðîí³÷íà â³äñóòí³ñòü
ó ëþäÿõ. ß êîëèñü íà ïîâíîìó
ñåðéîç³ çáèðàâñÿ íàïèñàòè ðîìàí
â³ä ³ìåí³ ñòàðî¿ ä³âè. ßêùî óÿâè-
òè ëþáîâ ãàðíîþ ìîëîäèöåþ, òî
ñòàðà ä³âà — öå âîëîññÿ â ¿¿ íî-
ñ³. Ñóì³ø ñîëîäêàâîãî ìóñêóñó ³
ïåí³öèë³íó — òàê ïàõíå â³äñóò-
í³ñòü ëþáîâ³. ×èì ì³ã çàê³í÷è-
òèñü ì³é íåíàïèñàíèé ðîìàí?
Àáî ñìåðòþ, àáî ëþáîâ’þ. Ìîæå,
÷èìîñü òðåò³ì? Ñìåðòþ â³ä ëþáî-
â³. Ñòàðà ä³âà ìóñèëà íåîäì³ííî
ç³ðâàòèñü. Àáî çàõëèíóòèñü âëàñ-
íèì ìîëîêîì. Íà ìîãèëàõ ìî¿õ
çíàéîìèõ ñòàðèõ ä³â áóÿº ìîëî-
÷àé.

6. Ïîá³÷í³ íàñë³äêè ëþáîâ³ —
³ñíóâàííÿ ¿¿ ïîêðó÷³â. Ñâàõè,

ïðèæèâàëêè, óòðèìàíêè ïàðàçè-
òóþòü íà ëþáîâ³, ïåðåòâîðþþ÷è
¿¿ íà ÿâèùå ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî-
ãî ïîðÿäêó.

7. Ô³çèêà ëþáîâ³ — ñåêñ —
îáîâ’ÿçêîâî ïîºäíóºòüñÿ ç õ³-
ì³ºþ. Ëþáîâ ðîçêëàäàºòüñÿ íà õ³-
ì³÷í³ ñêëàäîâ³, çàëåæíî â³ä íà-
ïðÿìó é âåêòîðà. Çà ëþáîâ â³äïî-
â³äàþòü “öåíòðè çàäîâîëåííÿ”.
ßêùî çàêîõóºøñÿ, ëþáèø ñòð³ì-
êî é ³íòåíñèâíî, òîä³ âèä³ëÿºø
òåñòîñòåðîíè ³ åñòðîãåíè, ôåðî-
ìîíè ³ ñåðîòîí³í. ßêùî ëþáèø
ëþäèíó äîâãî ³ íàðîäæóºø ç íåþ
ä³òåé, òî â ãðó âõîäÿòü îêñèòî-
öèí ³ âàñîïðåñèí. Ôàðìàêîëîã³ÿ
ëþáîâ³ íàâ³òü ³ùå ñêëàäí³øà, í³æ
¿¿ òðàâìàòîëîã³ÿ. Â÷åí³-õ³ì³êè êà-
æóòü, ùî çàêîõàí³ñòü — öå ôåí³-
ëåòèëàì³í ó ÷èñòîìó âèãëÿä³.

8. Í³õòî íå ðîçóì³â ëþáîâ êðà-
ùå çà ïîõìóðèõ æèòòºíåíàâèñíè-
ê³â. Â³äñóòí³ñòü ðåàëüíî¿, ïëîò-
ñüêî¿ ëþáîâ³ ïîðîäæóº ëþáîâ
äîñêîíàëó — ¿é íå ïîòð³áåí îá’-
ºêò. Í³õòî êðàùå ¿¿ íå âáèâàâ, í³æ
ñîíöåñÿéí³ ðîìàíòèêè. Ï³ä ïî-
÷àòîê ÕÕ² ñòîë³òòÿ ëþáîâ ñïî-
ðîæí³ëà ³ âòîìèëàñü. Ñüîãîäí³ ðà-

çîì ç³ ñâîáîäîþ ëþáîâ ñêëàäàº
³äåàëüíó ïàðó íàéàáñòðàêòí³øèõ
âåëè÷èí. Ìîæíà òàê ñèëüíî ïî-
ëþáèòè, ùî, çäàºòüñÿ, íà âñå
æèòòÿ — à ÷åðåç òèæäåíü îõîëî-
íóòè ³ íàâ³òü á³ëüøå íå ãëÿíóòè
â ¿¿ á³ê. Ìîæíà âçàãàë³ íå ëþáè-
òè ³ ïðîæèòè ó çãîä³ é í³æí³é
ïðèâ’ÿçàíîñò³ âñå æèòòÿ. Ëþáîâ
ð³çíà — ïîâåðõîâà ³ íàñêð³çíà.
Ñüîãîäí³ ³íîä³ ïîðíîãðàô³ÿ çäàº-
òüñÿ íàéùèð³øèì âèÿâîì ëþáî-
â³.

9. Ëþáîâ — öå îäíà ç íàéãîñ-
òð³øèõ ôîðì ëþäñüêîãî åãî¿çìó.
Ëþáîâ — öå îäíà ç íàéùèð³øèõ
ôîðì ëþäñüêîãî àëüòðó¿çìó. Ëþ-
áîâ — öå, çâè÷àéíî æ, êðîâ. Íà-
â³òü ÿ êîëèñü íåìîâáè æàðòîìà ¿õ
ðèìóâàâ. ß âèêðåøó ç áàçàëüòî-
âèõ ñåðäåöü / Áëîøèíó äîçó ùè-
ðî¿ ëþáîâ³... / ² ÿ çóñòð³íó ðàä³ñ-
íèé ê³íåöü, / ² òè óñìîê÷åø ïà-
ðó ë³òð³â êðîâ³. Â³ðø íàçèâàâñÿ
“Äî Áàòüê³âùèíè”.

10. Ìåí³ ùîäíÿ íàãàäóº ïðî
ëþáîâ ìîÿ åëåêòðîííà ïîøòà.
Õòîñü íåâ³äîìèé ïðîïîíóº ìåí³
çá³ëüøèòè ÷ëåí, êóïèòè â³à´ðó,
ïîçíàéîìèòèñÿ ç horny hot chicks

ó ñâîºìó ðàéîí³. Ëþäèíà ïîáóäó-
âàëà äîñêîíàëó ôàáðèêó ç âèðîá-
íèöòâà ñèìóëÿö³é ëþáîâ³. Ó öüî-
ìó ëþáîâ ³ ñâîáîäà ìîæóòü ïî-
çìàãàòèñÿ ì³æ ñîáîþ.

11. Íàéêðàùå ïðî ëþáîâ íà-
ïèñàëè ìåðòâ³. À îñòàííþ ëþáîâ
Ôðàíöà Êàôêè çâàëè Äîðà Ä³à-
ìàíò.

12. Ìîÿ ïåðøà ëþáîâ òîðãóº
öåëîôàíîâèìè ïàêåòàìè. ¯¿ ÷î-
ëîâ³ê âèêèíóâñÿ ç äåâ’ÿòîãî ïî-
âåðõà. Âîíà íå çìîãëà çíàéòè í³-
êîãî êðàùîãî.

13. Ìîÿ äðóãà ëþáîâ íå çíàé-
øëà í³÷îãî êðàùîãî, í³æ ï³òè ïî
ðóêàõ.

14. Ìîÿ òðåòÿ ëþáîâ áóëà â³ä
ìåíå êðàùîþ ³ çíàéøëà ñîá³ êðà-
ùîãî. À ïîò³ì êðàùîãî çà êðà-
ùîãî â³ä ìåíå. Ëþáîâ — öå ïî-
øóêè êðàùîãî.

15. “Áåç ëåá³äîíüêè âìèðàº ëå-
á³äü” — ó ìåíå äîñ³ ïåðåä î÷èìà
öÿ ñåíòèìåíòàëüíà åï³òàô³ÿ ê³í-
öÿ 1960-õ. Ïåðøà ÷óæà ëþáîâ,
íàä ÿêîþ ÿ çàïëàêàâ.

16. Ì³é ð³äíèé äÿäüêî çàêîõàâ-
ñÿ ó ñâîþ â÷èòåëüêó ô³çêóëüòó-
ðè. Îäðóæèâñÿ, çðîáèâ ¿é äèòè-
íó, ïîò³ì êèíóâ ¿¿, êèíóâ äèòèíó.
Äðóãó äðóæèíó äÿäüêà çâàòè Âàí-
äîþ. ̄ õíÿ äî÷êà — äîêòîð ìåäè÷-
íèõ íàóê, õ³ðóðã-êàðä³îëîã. Ïî-
êèíóòèé óñ³ìà õëîï÷èê ê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó ïîìåð íà çîí³. Ï³ñëÿ
íüîãî íå çàëèøèëîñü íàâ³òü ìî-
ãèëè. Ëþáîâ çëà.

17. Love Is Colder Than Death —
öå òàêà í³ìåöüêà íåîêëàñè÷íà
ãðóïà. Ïàðàäîêñàëüí³øî¿ íàçâè
ìåí³ çóñòð³÷àòè íå äîâîäèëîñü.
Love Is Stronger Than Pride — ñï³-
âàº ñï³âà÷êà Sade. ¯é íåìîæëèâî
íå ïîâ³ðèòè. Ó ø³ñòäåñÿò³ â Øòà-
òàõ áóëà äóæå äîñòîéíà ãðóïà
Love.

18. Ðåâíîù³ ³ ñòðàæäàííÿ — ñó-
ïóòí³ òîâàðè ëþáîâ³. ¯õ ä³ñòàºø
ÿê äîâàæîê, ÿê ïåðåäïëàòó
“Ïðàâäè” äî ïîâíîãî ç³áðàííÿ
òâîð³â Åìàíþåëü Àðñàí.

19. ª ëþäè, ÿêèõ âàæêî çàï³-
äîçðèòè â ëþáîâ³.

20. Âàæëèâî çíàòè íå òå, ùî
òåáå ëþáëÿòü, à ùî ëþáëÿòü ñà-
ìå òåáå.

21. Ó ÕÕ ñòîë³òò³ ëþáîâ ïóñòè-
ëàñÿ áåðåãà.

22. Í³áèòî àæ òàê óñå íàñò³ëü-
êè áàíàëüíî, ùî ðàïòîì äëÿ ñà-
ìîãî ñåáå õî÷åòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà
åëåìåíòàðí³ çàïèòàííÿ. ×è ìîæ-
íà âîäíî÷àñ “ëþáèòè” ³ “êîõàòè”
ïåâíó ëþäèíó? ×è íå îçíà÷àº öå
òå ñàìå, ùî îäíî÷àñíî ãðàòè íà
áàðàáàí³ é ñï³âàòè? ß ïåðåñòàþ
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Ñüîãîäí³ íàðîäíèé äåïóòàò
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â 
ßðîñëàâ ÑÓÕÈÉ 
ñâÿòêóº 57-ð³÷÷ÿ.
З днем народження йо о вітає народний де-
п тат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ:

— Щиро зич Ярослав Михайлович , щоб йом таланило з сіх сто-
рін! А жартома хочеться побажати, щоб день народження він перестав
б ти “с хим” і випив арн чар за здоров’я і щастя — до дна!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ó÷îðà ÷åìï³îí ñâ³òó 
çà âåðñ³ÿìè WBO, IBF òà IBO 
ó ñóïåðâàæê³é âàç³, 
ï’ÿòèðàçîâèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè
ç áîêñó Âîëîäèìèð ÊËÈ×ÊÎ
â³äñâÿòêóâàâ 32-ð³÷÷ÿ.
З на оди дня народження свої вітання шле

майстер спорт міжнародно о лас з плавання, засл жений тре-
нер У раїни, ре ордсмен а і ба аторазова чемпіон а У раїни, Єв-
ропи, світ та Олімпійсь их і ор з плавання Яна КЛОЧКОВА:

— Бажаю Володимир перед сім здоров’я і подальших спіхів спор-
ті! Нехай він і надалі прославляє У раїн за ордоном і ви рає ті пояси,
я і ще залишилися! Та ож щиро зич вели о о щастя в особистом жит-
ті та всіх життєвих бла , я і лише може подар вати доля!

âëîâëþâàòè íþàíñè, êîëè éäåòü-
ñÿ ïðî “ëþáîâ” ³ “êîõàííÿ”. Îñî-
áèñòî äëÿ ìåíå êîõàííÿ — öå
ðàäøå ãðà íà áàðàáàí³, â³áðóâàí-
íÿ, ïðèñóòí³ñòü ðèòìó âñåðåäèí³.
Ëþáîâ — öå ñï³â, öå òå, ùî äîâ-
ãî âèçð³âàº, àëå âàæêî ïðîõîäèòü.
Òîìó êîõàííÿ ìèíàº øâèäøå,
í³æ ëþáîâ. Êîõàííÿ áåç ëþáîâ³
í³÷îãî íå âàðòå, òîìó ÷àñòî àáî
âñèõàº àáî âèïàëþº çñåðåäèíè.
Ëþáîâ íîñèø ³ç ñîáîþ âñå æèò-
òÿ, à êîõàííÿ ìîæíà çàëèøèòè â
ïåðøîìó-ë³ïøîìó áàð³ ç ÷àéîâè-
ìè äëÿ êåëüíåðêè. Êîõàííÿ — çà-
ðàçíå, á³ëüøå ïîä³áíå äî ³íôåê-
ö³¿. Â³ä êîõàííÿ ï³äí³ìàºòüñÿ òåì-
ïåðàòóðà. Âîíî îáîâ’ÿçêîâî ìàº
ñâ³é deadline. Êîõàííÿ áåç ëþáî-
â³ îáîâ’ÿçêîâî ìàº ê³íöåâó äàòó
åêñïëóàòàö³¿.

23. Êîõàòè ìîæíà ëèøå æèâèõ.
Ëþáèòè ìîæíà òàêîæ ³ ìåðòâèõ.

24. Ëþáîâ äîâãîòåðïåëèâà ³ ìè-
ëîñåðäíà. Æåðòâàìè ëþáîâ³ º âñ³
ëþäè. Ìîæíà ëþáèòè ìóçèêó,
êàðòîïëþ, ìèíóëå, áàòüê³âùèíó,
÷îëîâ³êà. Ãîâîðÿ÷è ïðî êîõàííÿ,
äåñü çà äóæêàìè îáîâ’ÿçêîâî ïðî-
ãëÿäàº ñåêñ. Ïðî ëþáîâ ìîæíà
ãîâîðèòè, íàâ³òü íå çãàäóþ÷è ïðî
ñåêñ. Êîõàííþ ïîòð³áåí äðàéâ,
ëþáîâ íåìîæëèâî óÿâèòè áåç
í³æíîñò³. Àíòîí³ìîì êîõàííÿ º
áàéäóæ³ñòü, à ëþáîâ³ — íåíà-
âèñòü. ßêùî ëþáîâ ðóéíóº, òî öå
íå ëþáîâ, à êîõàííÿ.

25. Êîëè ö³ëóþòüñÿ çàêîõàí³
îêóëÿðíèêè, ö³ëóþòüñÿ òàêîæ ¿õ-
í³ îêóëÿðè. Ëþáîâ êîðîòêîçîðà.

26. Ç ìî¿õ çíàéîìèõ ëèøå îäèí
íàêëàâ íà ñåáå ðóêè ÷åðåç íåðîç-
ä³ëåíå êîõàííÿ. Äåâàëüâàö³ÿ ïî-
÷óòòÿ?

27. Ëþáîâ áåç êîõàííÿ ìîæëè-
âà, ³ òîä³ âîíà ³íîä³ ñòàº îäí³ºþ
ç ôîðì ïñèõîëîã³÷íî¿ äîì³íàö³¿.
Íàéïðèì³òèâí³øîþ ç ôîðì ëþä-
ñüêî¿ âëàñíîñò³. Ùî ñòî¿òü âèùå
â ³ºðàðõ³¿ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â? ×è¿
ñòîñóíêè âèù³ â îáëè÷÷³ Áîãà —
Àáåëÿðà òà Åëî¿çè ÷è Ðîìåî ³
Äæóëüºòòè? À, ìîæå, òèõ áåç³ìåí-
íèõ ä³â÷èíè ³ õëîïöÿ ç³ Ñòðèé-
ñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñ-
ò³, ÿê³ ê³ëüêà òèæí³â òîìó ïîâ³-
ñèëèñÿ â ë³ñ³?

28. Áóäü-÷è¿ ì³ðêóâàííÿ ïðî
ëþáîâ íå ìîæóòü êîìóñü îäíîãî
ðàçó íå âèäàòèñÿ áàíàëüí³ñòþ.
Íåìà íà ñâ³ò³ äâîõ ëþäåé, ÿê³ äó-
ìàþòü ïðî íå¿ îäíàêîâî. Æîäíó
ëþáîâ íå ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ³í-
øîþ. Ëþáîâ — çàòåðòà ïîåòèç-
ìàìè ìîíåòà, íà ÿê³é óæå íå âèä-
íî íîì³íàëó.

29. Ïîåòè ïåðåòâîðèëè ëþáîâ
íà ÷èñòó ðèòîðèêó. Çäàºòüñÿ, ïðî
íå¿ âæå íåìîæëèâî ãîâîðèòè, íå
âæèâàþ÷è ÷óæèõ öèòàò. “Òàê í³-
õòî íå êîõàâ, ÷åðåç òèñÿ÷ó ë³ò...”
“ß âàñ ëþáèë. Ëþáîâü åùå áûòü
ìîæåò...” Îäíîãî äíÿ íàïèñàíèé
â³ðø ïðî ëþáîâ óæå íàñòóïíîãî
äíÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà áàíàëü-
í³ñòü, öèòàòó, ÷óæó â³äðèæêó. Ëþ-
áîâ çàäèõàºòüñÿ ï³ä ðó¿íàìè ðèì.
Ëþáîâ — öå ãðàôîìàí³ÿ, íå-
ñòðèìíå áàæàííÿ îêðåñëèòè íå-
îêðåñëþâàíå. Îïèñàòè ëþáîâ —
öå çëîâèòè ïàëüöÿìè ðîçëèò³ ïî
ñêëÿí³é ïîâåðõí³ êóëüêè ðòóò³. ̄ é
ïîòð³áíà ³íøà ìîâà. Ìåí³ öÿ ìî-
âà íåäîñòóïíà. ×è íå òîìó ÿ í³-
êîëè íå ïèñàâ ïðî ëþáîâ?

30. ×îìó êîõàííÿ ç ïåðøîãî
ïîãëÿäó, à ëþáîâ — äî ãðîáîâî¿
äîøêè?

31. Ëþáîâ áóâàº àáî ïåðøà, àáî
îñòàííÿ. Ïðîñòî òàê âëàøòîâàíà
ëþäèíà. Æîäíîãî ³íøîãî âèäó
ëþáîâ³, ÿê-îò ñåðåäèííà, ïðîì³-
æíà àáî ìèìîë³òíà, íå ³ñíóº. Ñà-
ìå êîëè ìîâà çàõîäèòü ïðî ëþ-
áîâ, ìè ïåðåòâîðþºìîñü íà íà¿â-
íèõ ìàêñèìàë³ñò³â. Ïåðøà ëþ-
áîâ — âîíà æ ³ îñòàííÿ. Öå íà-
øå ïåðøå “âñå àáî í³÷îãî” — ³
îáîâ’ÿçêîâî ëèøå ñìåðòü ðîçëó-
÷èòü íàñ. Àõ, ùå îäíà â³÷íà òå-
ìà — ÷åðâîíå ³ ÷îðíå, êîõàííÿ ³
â³éíà, ëþáîâ ³ ñìåðòü. Âñå äóæå
³ äóæå áàíàëüíî...

32. Æîäíå ëþäñüêå ïî÷óòòÿ,

êð³ì ëþáîâ³, íå º âîäíî÷àñ êðèø-
òàëåâî-÷èñòèì ³ í³ê÷åìíî-áðóä-
íèì. Ëþáîâ ÷àñòî îòîòîæíþþòü
ç ë³á³äî, ñòàòåâèì ïîòÿãîì. Ñë³â-
öåì, íàâäèâîâèæó ñï³âçâó÷íèì ³ç
ëþáîâ’þ. Ïîðíîãðàô³ÿ âèðîñòàº
ç ëþáîâ³ òà ¿¿ âèÿâ³â. Áåç íå¿ âî-
íà íåìîæëèâà. Ñàìå ëþáîâ ïîðî-
äæóº äåñÿòêè — ìàí³é,— ôîá³é,—
ô³ë³é òà — ³çì³â. Á’º — çíà÷èòü
ëþáèòü. Íå á’º — çíà÷èòü íå ëþ-
áèòü. “ßêùî ëþáèø, òî âäàð ìå-
íå!”. “Ò³ëüêè íå áèé ìåíå, ÿêùî
ëþáèø!” Ëþáîâ íå ³ñíóº áåç
òðàâìàòîëîã³¿. Õòîñü ³ç êëàñèê³â
êîëèñü ÷óäîâî ñêàçàâ: “Ëþáîâ —
öå êîëè ìó÷èø áëèæíüîãî ñâîãî
íå âèïàäêîâî, à ö³ëåñïðÿìîâàíî”.
Ëþáîâ — äîâåðøåíà ïðîãðàìà
ëþäñüêîãî ñàìîçíèùåííÿ. ²äå-
àëüíà ãåîìåòðè÷íà ô³ãóðà ëþáî-
â³ — òðèêóòíèê, äå òðåò³é çàâæäè

çàéâèé, àëå çàâæäè ïðèñóòí³é.
Àáî ÿê äîâåðøåíèé ôàêò, àáî ÿê
ïîòåíö³éíèé. Àáî ÿê íåùàñíèé
çàêîõàíèé, àáî ÿê íàðîäæåíà äè-
òèíà. Îáèäâà — ïëîäè ÷óæî¿ ëþ-
áîâ³. Ëþáèòè ìîæå áóäü-ÿêà íà-
âîëî÷. Ëþáèëè Àäîëüô Ã³òëåð ³
Ìàî Öçåäóí. Ëþáèòè ìîæíà
áóäü-ÿêó íàâîëî÷. Ëþáîâ ìîæå
áóòè îäí³ºþ ç ôîðì íàòóðàëüíî-
ãî ñîö³àë³çìó. Áî ëþáîâ — îäíà
íà âñ³õ, ÿê ïîâ³òðÿ, âîãîíü ³ âî-
äà. Ëþäèíà, ÿêà íå ñòàëà ùàñëè-
âîþ â ëþáîâ³, ìîæå ñïðîáóâàòè
ñâîº ùàñòÿ ó ñìåðò³. Ëþáîâ —
ñàêðàëüíèé ã³ìí æèòòÿ ³ íåçàì³í-
íèé ñàóíäòðåê äî ñìåðò³.

33. Íàéêðàùà ï³ñíÿ ïðî ëþáîâ
íàëåæèòü ïîåòó é êîìïîçèòîðó
Âîëîäèìèðîâ³ ²âàñþêó ³ íàçèâàº-
òüñÿ “Äâà ïåðñòåí³”. Âèêîíóº Ñî-
ô³ÿ Ðîòàðó

Коле тив Київсь о о місь о о педа о ічно о ніверситет

імені Б. Д. Грінчен а висловлює либо е співч ття начальни

Головно о правління освіти і на и Ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гриневич Лілії Михайлівні з привод непоправної втрати —

смерті бать а.

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації Віталій
Ж равсь ий висловлює співч ття начальни Головно о правління ос-
віти і на и Лілії Михайлівні Гриневич з привод смерті її бать а,

Михайла Дмитровича Дов ани а.
Втрата рідної людини — тяж е випроб вання. Жодні слова не по-

ле шать цієї втрати, адже до неї ні оли не можна б ти отовим. Одна
життєвий досвід та м дрість, я передав Вам бать о, додаватим ть
д ховної сили на добрі справи. Впевнений, що світла пам’ять про бать-
а зі ріватиме Ваше серце завжди.

Зі співч ттям серці

Коле тив Головно о правління освіти і на и ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) висло-

влює либо е співч ття начальни Головно о правління — Гриневич

Лілії Михайлівні з привод тяж ої втрати — смерті її бать а —

Дов ани а Михайла Дмитровича.

Втрата найдорожчої людини — це вели е оре для всіх, але найбіль-

ше — для рідних і близь их. Ми поділяємо біль втрати та с м ємо ра-

зом із Вами цей тяж ий час с орботи.

Про с ли ання XIV сесії Дніпровсь ої районної місті Києві ради
На ви онання ст. 46 п. 7 За он У раїни “Про місцеве самовряд вання в

У раїні” повідомляємо про с ли ання XIV сесії на 27 березня 2008 ро о
10-й одині за адресою: б львар Праці 1/1.
Для роз ляд на в азаній сесії пропон ються наст пні питання поряд ден-

но о:
1. Про внесення змін та доповнень до рішення райради № 197 “Про

бюджет Дніпровсь о о район м. Києва на 2008 рі ”.
2. Про затвердження ставо єдино о подат , ставо фі совано о по-

дат з ромадян, що здійснюють підприємниць діяльність, без ство-
рення юридичної особи залежно від видів діяльності”
та інші.

Голова ради О. Мисовсь а

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
46 ðîê³â ãåíåðàëüíîìó 
äèðåêòîðó “Óêðà¿íñüêîãî 
êðåäèòíî-áàíê³âñüêîãî ñîþçó”, 
çàñòóïíèêó ñåêðåòàðÿ Àïàðàòó
Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè 
³ îáîðîíè Óêðà¿íè, êàíäèäàòó
åêîíîì³÷íèõ íàóê 
Áîðèñó ÑÎÁÎËªÂÓ.

З днем народження йо о вітає дире тор “На ово-дослідно о ін-
стит т соціально-е ономічно о розвит міста”, андидат е оно-
мічних на О сана ГАЛЕНКО:

— Щиро вітаю Бориса Володимировича з днем народження! Зич йо-
м терпіння, сили д ха і міцно о здоров’я! Нехай щастить на життєвій і
професійній дорозі, вели их звершень майб тньом !



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

Гороскоп киянина на 26 березня
Порожня��осмічна�см��а.�Бажано�нічо�о�не�розпочинати,�а�провести�цей�час�в�тиші�та�спо�ої,�не�на�нітати�й�без�то�о�напр�жен��атмосфер�.

Розплатіться�з�бор�ами,�пере�ляньте�доп�щені�в�мин�лом��помил�и,�аби�звільнитися�від�то�о�отр�йно�о�баласт�.�Вечір�принесе�триво�и�та

свар�и,�розчар�є�непороз�міннями�з�представницями�слаб�ої�статі�та�людьми�похило�о�ві��.�Тож��раще��самітнитися�та�помолитися�Всевишньом�.

ОВНАМ слід��блажати�обранців�се�с�ально�та�матеріально.�Не�с��піться,�ви�є

боржни�ами�перед�ними�і�маєте�неодмінно�віддати��редиторам�позичене�сво�о

час�.�Тоді�совість�б�де�чистою,�і�здоров`я�додасться.�

ТЕЛЬЦІ,�на�роботі�остері�айтеся��он��рентів,�я�і�нама�аються�заш�одити��ар`єрі.

Ваш�доленосний�орієнтир�—�фахова�дос�оналість,�тож�не�збийтеся�з�то�о�світло�о

шлях�.�

БЛИЗНЯТА,�виведіть�на�чист��вод��недр��ів-ош��анців.�Це,�ймовірно,�призведе

до�розчар�вань,�адже�ви�їх�досі�ідеаліз�вали,�проте�вдаватися�до�помсти�не�варто.

Нехай� все� �ане� ��Лет�.�Пра�ніть�мир�� та� зла�оди,� і� вчорашні� воро�и� стан�ть

відданими�др�зями.�

РАКИ поч�ватим�ться�се�с�ально�незадоволеними,�що�не�є�приводом�з�аняти

зло�на�обранцях.�Це�ваша�особиста�вада,�що�спо��шає�до��ріхопадіння,�і�ніхто�в

цьом��не�винен.�

ЛЕВАМ с�дилося��р�титися,�мов�білці�в��олесі,�в�домашніх�стінах.�Наведіть�лад

в�оселі.�Порад�йте�рідних��астрономічним�шедевром,�нині���лінарний�талант���вас

роз�вітне�на�повн��сил�.�

ДІВИ перетворяться� на� словесно�о� чародія.� Не� зловживайте� тим� даром,

“за�од�вавши”�злостивця,�берете��ріх�на�д�ш�.�

ТЕРЕЗИ,� задовольнити� ваші� ненаситні� се�с�альні� апетити� б�де� с�ладно,

спрямов�йте�їх�до�творчо�о�р�сла,�від�то�о�б�де�наба�ато�більше�тол��.�

СКОРПІОНИ,� �оле�и� та� домочадці� вас� драт�ють,� від����� в� їхніх� серцях� ви� не

знайдете.�Ліпше�п�стіться�в�романтичні�мандри,��ерой-�оханець�із�вас�нині�б�де

неперевершений.

СТРІЛЬЦІ,�влашт�йте�“санітарно-профіла�тичний”�день�для�д�ші,�повимітайте

весь�емоційний�мотлох�та�причеп�ріть�свій�храм,�тоді�світло�бла�одаті�наповнить

�сі�йо�о�найпотаємніші�за��т�и.�

КОЗОРОГИ,�др�зі,�на�я�их�ви�розрахов�єте,�радості�та��ористі�не�принес�ть,

зробіть� відповідні� виснов�и� і� розрахов�йте� лише� на� власні� можливості� та

енер�орес�рси.

ВОДОЛІЇ,�шеф�має� на� вас�ма�ічний� вплив,� том�� аби� не� перетворитися� на

маріонет��,� пам`ятайте,�що� ви� самодостатня� особистість,� і� ніхто� не�має� права

ламати�ваш��волю�та�“ліпити”�під�себе.�

РИБИ,�ч�жі�поради�мож�ть�ввести�вас�в�оман�,�від�них�віє�зрадою�та�заздрощами.

Том��проп�с�айте�все�повз�в�ха,�тоді�поч�єте�свій�справедливий�вн�трішній��олос

—�найліпший�орієнтир���запл�таних�сит�аціях��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

Списо��претендентів�на�здоб�ття�мистець�ої�премії�“Київ”�за�2008�рі�

У��ал�зі�літерат�ри�—�

мистець�а�премія�“Київ”�

ім.�Єв�ена�Пл�жни�а

Жадь�о�Ві�тор�Оле�сійович —�засл�жений�працівни�

освіти� У�раїни,� професор� Національно�о� педа�о�ічно�о

�ніверситет��ім.�М.П.Дра�оманова,�письменни��—�за�твори

“Бай�овий�не�рополь”�і�“У�пам’яті�Києва”.

Подання�Національно�о� педа�о�ічно�о� �ніверситет�� ім.

М.П.Дра�оманова,� Все��раїнсь�о�о� �ромадсь�о-політично-

�о�тижневи�а�“Освіта”.

Коверзнєв�Костянтин�Леонідович�—�член�Національ-

ної� спіл�и�письменни�ів�У�раїни,�Національної� спіл�и�ж�р-

налістів�У�раїни,�поет,�літерат�рний��рити�,�ж�рналіст�—�за

збір���поезій�“Телес�опи”.�

Подання� інформаційно-аналітично�о� а�ентства� “Р�пор”

та��азети�“Правда�У�раїни”.

Онищен�о�(Бат�рин)�Сер�ій�Володимирович�—�член

Національної�спіл�и�письменни�ів�У�раїни,�прозаї��—�за�істо-

ричний�роман�“OSТ”.�

Подання�Асоціації���раїнсь�их�письменни�ів.

По�лад�Наталія� Іванівна�—�член�Національної�спіл�и

письменни�ів� У�раїни,� поетеса�—� за� збір��� ліри�и� “Хліби

жертовні”�та��ниж���“Це�місто�—�наче�Господа�р��а”.�

Подання�У�раїнсь�о�о�центр��народної���льт�ри�“М�зей

Івана�Гончара”.

Талалай� Леонід�Ми�олайович�—�член�Національної

спіл�и�письменни�ів�У�раїни,�поет�—�за�збір���поезій�“Не-

�рахований�час”.�

Подання�Інстит�т��літерат�ри�ім.�Т.Г.Шевчен�а.

У��ал�зі��іномистецтва�—�

мистець�а�премія�“Київ”�

ім.�Івана�Ми�олайч��а

Творча��р�па���с�ладі:

Череватен�а� Леоніда� Васильовича� —� члена

Національної�спіл�и�письменни�ів,�поета,�мистецтвознавця,

�іно�рити�а,�автора�сценарію,�

Волод�евича�Оле�а�Броніславовича�—�режисера

—�за�до��ментально-п�бліцистичний�фільм�“Іван�Драч”

(виробництво��іност�дії�“Конта�т”).�

Подання��іност�дії�“Конта�т”.

Столяров�Оле�сандр�Ми�олайович�—��інорежисер�—

за�на��ово-просвітниць�ий�фільм�“Митрополит�Петро�Мо�и-

ла”(виробництво��іност�дії�“Кінемато�рафіст”,�2007�рі�).�

Подання�Національної�спіл�и��інемато�рафістів�У�раїни.

У��ал�зі�м�зичної��омпозиції�—�

мистець�а�премія�“Київ”�

ім.�Артемія�Веделя

Сась�о� Геннадій�Михайлович�—�член�Національної

спіл�и��омпозиторів�У�раїни�—�за�твори�2005�—�2007�ро�ів:

Ораторію�“Д�ма�про�тридцять�третій”�на�вірші�Ми�оли

Т�ача�для�мішано�о�хор��та�солістів�(версія�2006�ро��);

Фортепіанний�ци�л�“Від�омін�століть.�Стародавній�Київ”;

Ци�л� дитячих� п’єс� для� фортепіано� “Граю� джаз!”� та

“Граю�джаз�—�2!”.

Подання�правління�Національної�спіл�и��омпозиторів�У�-

раїни.

Степ�р�о�Ві�тор�Іванович�—�член�Національної�спіл�и

�омпозиторів�У�раїни,��омпозитор�—�за�створення�висо�о-

х�дожніх,�масштабних�симфонічних�та�во�ально-симфонічних

творів:

Симфонічна�драма�№7�“Дітям�Чорнобиля”�для�симфонічно-

�о�ор�естр�;�Кантата-ре�вієм�“О�Боже�мій”�для�читця,�солістів,

хор��і�симфонічно�о�ор�естр��на�вірші�Василя�Ст�са;

Містерія� для� солістів,� хор�� та� симфонічно�о� ор�естр�

“Бла�овість�радости”�(лібрето�В.Вов��на�за�Єван�еліями);

“Д�ховні�піснеспіви�XVII�сторіччя”�для�хор��хлопчи�ів�та

юна�ів.�

Подання�Київсь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и��омпо-

зиторів�У�раїни,�Державної�а�адемії��ерівних��адрів���льт�-

ри�і�мистецтв,�Національної�Все��раїнсь�ої�м�зичної�спіл�и,

Національної�засл�женої�а�адемічної��апели�У�раїни�“Д�м�а”.

У��ал�зі�театрально�о�мистецтва�—�

мистець�а�премія�“Київ”�

ім.�Амвросія�Б�чми

Ст�п�а�Остап�Бо�данович�—�засл�жений�артист�У�-

раїни,�а�тор�Національно�о�а�адемічно�о�драматично�о�те-

атр��імені�Івана�Фран�а

— за�висо�ох�дожнє�ви�онання�ролей���2003�—�2007

ро�ах:� Хлеста�ов� (“Ревізор”�М.Го�оля),� Сальвадор�Далі

(“Істерія”�Т.Джонсона),�Смердя�ова�(“Брати�Карамазови”�за

Ф.Достоєвсь�им),�Фі�аро�(“Весілля�Фі�аро”�П.Бомарше).

Подання�Національної�спіл�и�театральних�діячів�У�раїни.

Ви�онавці��оловних�ролей:�

Бабаєв-Кальниць�ий�Давид�Вольфович�—�народний

артист� У�раїни,� а�тор�Національно�о� а�адемічно�о� театр�

російсь�ої�драми�ім.�Лесі�У�раїн�и�—�за�ви�онання�ролі�Сан-

чо�Панси,�

Гребельни��Юрій�Антонович�—�народний�артист�У�-

раїни,�а�тор�Національно�о�а�адемічно�о�театр��російсь�ої

драми�ім.�Лесі�У�раїн�и�—�за�ви�онання�ролей�Автора,�Дон

Кіхота,�Лицаря�де�Вар�аса���виставі�“Дон�Кіхот�1938�рі�”�за

п’єсою�М.Б�л�а�ова�“Дон�Кіхот”�та�однойменним�романом

Сервантеса.

Подання�Національно�о�а�адемічно�о�театр��російсь�ої

драми�ім.�Лесі�У�раїн�и.

Творчий��оле�тив���с�ладі:

Гирича�Ві�тора�Сер�ійовича�—�засл�жено�о�діяча�ми-

стецтв�У�раїни,�х�дожньо�о��ерівни�а�—�дире�тора�Київсь�о-

�о�а�адемічно�о�театр��юно�о��лядача�на�Лип�ах,�режисе-

ра-постановни�а,�

Френ�еля�Михайла�Адольфовича�—�засл�жено�о�діяча

мистецтв�У�раїни,�сцено�рафа,�

Гирич� Анжелі�и� Іванівни�—�а�триси� Київсь�о�о� а�а-

демічно�о�театр��юно�о��лядача�на�Лип�ах,�ви�онавиці�ролі

Мав�и,�

Том�ся�а�Валентина�Сер�ійовича�—�артиста�Київсь�о-

�о�а�адемічно�о�театр��юно�о��лядача�на�Лип�ах,�ви�онав-

ця�ролі�Л��аша

— за�створення�вистави�“Лісова�пісня”.

Подання�Київсь�о�о�а�адемічно�о�театр��юно�о��лядача

на�Лип�ах.

Творчий��оле�тив���с�ладі:

Кліщевсь�ої�Ірини�Я�івни�—�засл�женої�артист�и�У�-

раїни,�х�дожньо�о��ерівни�а�—�дире�тора�Київсь�о�о�теат-

р��“Колесо”,�режисера�-постановни�а,�

Чембержі�Михайла� Івановича�—�народно�о�артиста

У�раїни,��омпозитора,�

Гр�нічевої�Марії�Юріївни�—�провідно�о�майстра�сце-

ни�Київсь�о�о�театр��“Колесо”,�ви�онавиці��оловної�ролі,�

Надірадзе�Наталії�Вахтан�івни�—�провідно�о�майстра

сцени�Київсь�о�о�театр��“Колесо”,�ви�онавиці�ролі�др��о�о

план�,�

Шеста�ова� Ві�тора� Єв�еновича�—�провідно�о�май-

стра�сцени�Київсь�о�о�театр��“Колесо”,�ви�онавця�ролі�др�-

�о�о�план�.

— за�створення�вистави�“Гра�на��лавесині”�за�п’єсою

Ярослава�Стельмаха.

Подання�Київсь�о�о�театр��“Колесо”.

Творчий��оле�тив���с�ладі:

Стр�тинсь�о�о�Бо�дана�Дмитровича�—�засл�жено�о

діяча�мистецтв�У�раїни,�х�дожньо�о��ерівни�а�—�дире�тора

Київсь�о�о�а�адемічно�о�театр��оперети,�режисера-поста-

новни�а,�

Перевозні�ова� Вадима�Михайловича�—� �оловно�о

дири�ента�Київсь�о�о�а�адемічно�о�театр��оперети,�дири�ен-

та-постановни�а;�

Се�аля�Оле�сандра�На�мовича�—�народно�о�артис-

та�У�раїни,��оловно�о�балетмейстера�Київсь�о�о�а�адемічно-

�о�театр��оперети,�балетмейстера-постановни�а;�

Ярошен�а� І�оря� Володимировича�—� хормейстера

Київсь�о�о�а�адемічно�о�театр��оперети,�хормейстера-по-

становни�а;�

Межировсь�о�о�Петра� Гри�оровича�—�засл�жено�о

працівни�а� ��льт�ри� У�раїни,� х�дожни�а-де�оратора

Київсь�о�о�а�адемічно�о�театр��оперети,�х�дожни�а-поста-

новни�а,�

Давиден�о�Ірини�Віталіївни�—�х�дожни�а�по��остюмах

Київсь�о�о�а�адемічно�о�театр��оперети

— за�створення�вистави�“Містер�І�с”�І.Кальмана.

Подання�Київсь�о�о�а�адемічно�о�театр��оперети.

У��ал�зі�образотворчо�о�мистецтва�—�

мистець�а�премія�“Київ”�

ім.�Сер�ія�Шиш�а

Власов�Оле�сій�Федорович�—�член�Національної�спіл�и

х�дожни�ів�У�раїни,�засл�жений�х�дожни��У�раїни,�х�дожни�-

живописець�—�за�серію�робіт�“Мій�світ”.�

Подання�Київсь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и�х�дож-

ни�ів�У�раїни.

Малин�а�Ві�тор�Оле�сандрович�—�член�Національної

спіл�и�х�дожни�ів�У�раїни,�х�дожни�-живописець�—�за�с�-

��пність�робіт�2005—�2007�ро�ів.�

Подання�Київсь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и�х�дож-

ни�ів�У�раїни.

Пилипен�о�Іван�Я�ович�—�член�Національної�спіл�и�х�-

дожни�ів� У�раїни,� х�дожни�-живописець�—� за� с���пність

робіт�2005�—�2007�ро�ів.�

Подання�Київсь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и�х�дож-

ни�ів�У�раїни.

Рєп�а�Віра�Оле�сандрівна�—�член�Національної�спіл�и

х�дожни�ів�У�раїни,�х�дожни�-живописець�—�за�с���пність

робіт�2006�—�2007�ро�ів.�

Подання�Київсь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и�х�дож-

ни�ів�У�раїни.

Р�бан�Оле�сандра�Юріївна�—�член�Національної�спіл�и

х�дожни�ів�У�раїни,�с��льптор�—�за�створення�пам’ятни�а

Лесі�У�раїнці�в�Гр�зії�(2007�р.);�прое�т�пам’ятни�а�О.Телізі

та�її�соратни�ам�на�території�меморіально�о��омпле�с��“Ба-

бин�Яр”���м.�Києві�(2007�рі�);�прое�т�пам’ятни�а��ромадя-

нам� У�раїни,� за�иблим� під� час� ви�онання� сл�жбово�о

обов’яз�����с�ладі�миротворчо�о��онтин�ент��та�миротвор-

чо�о�персонал��для�м.�Києва�(2005�р.);�с��льпт�р�“Балери-

на”,�“Перетворення”,�“Леся�У�раїн�а”�(2005�—�2007�р.р.).�

Подання�Київсь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и�х�дож-

ни�ів�У�раїни.

Фіщен�о� Оле�сій�Федорович�—�член�Національної

спіл�и�х�дожни�ів�У�раїни,�народний�х�дожни��У�раїни�—�за

серію�робіт�“Ося�нення�таїни�б�ття”.�

Подання�Київсь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и�х�дож-

ни�ів�У�раїни.

Троцен�о� Ві�тор� Гри�орович�—�член�Національної

спіл�и�х�дожни�ів�У�раїни,�х�дожни�-живописець�—�за�с�-

��пність�робіт�2006�—�2007�ро�ів.�

Подання�Київсь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и�х�дож-

ни�ів�У�раїни.

У��ал�зі�ж�рналісти�и�—�

мистець�а�премія�“Київ”�

ім.�Анатолія�Мос�ален�а

Паса��Ві�тор�Володимирович�—��енеральний�дире�-

тор�Київсь�ої�державної�ре�іональної�телерадіо�омпанії,�про-

фесор� Київсь�о�о� міжнародно�о� �ніверситет�,� член

Національних�спіло���інемато�рафістів�і�ж�рналістів�У�раїни

—�за�ва�омий�особистий�внесо����д�ховне�відродження�У�-

раїни.�

Подання�Національної�спіл�и�ж�рналістів�У�раїни.

У��ал�зі�народно�о�

де�оративно�о�мистецтва�—�

мистець�а�премія�“Київ”�

імені�Сер�ія�Колоса

Ганжа� Степан� Оле�сандрович�—�член�Національної

спіл�и�майстрів�народно�о�мистецтва�У�раїни,�засл�жений

майстер�народної�творчості�У�раїни�—�за�серію�мистець�их

творів��илимарства�(2005�—�2007�ро�и).�

Подання�Національної�спіл�и�майстрів�народно�о�мистец-

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

Громадянин
�Денисов
�Анатолію�Ми�ола-

йович
�необхідно�3��вітня�2008�ро�
�з’явитись

о�15.30�до�Оболонсь�о�о�районно�о� с�д�

м. Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в
л.�Тимошен-

�а,�2-Є,��аб.�22�для�
часті�
�роз"ляді�цивільної

справи�за�позовом�Антонен�о�Надії�К
зьмівни

до� Денисова� Анатолія� Ми�олайовича� про

розірвання� до"овор
� довічно"о� 
тримання.

Наслід�ом� неяв�и� б
де� роз"ляд� справи� за

відс
тності� відповідача.� У� разі� неяв�и

відповідач� зобов’язаній� повідомити� с
д� про

причини�неяв�и.

С
ддя�Вол�ов�С�А.

ПОВІДОМЛЕННЯ

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Компле�сне

підприємство�широ�опрофільно�о�б�дівництва-2”

доводить�до�відома�своїх�а�ціонерів�додат�ов�

інформацію�щодо�поряд���денно�о�за�альних�зборів

а�ціонерів�на�додато��до�повідомлення,�оп�блі�овано�о

в��азеті�“Хрещати�”�№ 40(3256)�від�04.03.2008�ро��.

На�вимо���а�ціонерів,�що�володіють�в�с���пності�більш�ніж�де-

сятьма�відсот�ами��олосів,�до�поряд���денно�о�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�18.04.2008�ро��,�вносяться�наст�пні

додат�ові�питання:

6. Про� збільшення� розмір
� стат
тно"о� �апітал
� товариства�шляхом� збільшення

�іль�ості�а�цій�існ
ючої�номінальної�вартості�за�рах
но��додат�ових�внес�ів.

7. Про�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�прото�ол
�рішення�про�за-

�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

8. Про� затвердження� перелі�
� інвесторів,� серед� я�их� передбачено� розміщення

а�цій,�відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення�а�цій.

9. Визначення�
повноважено"о�ор"ан
�емітента,�я�ом
�надаються�повноваження

затвердження�рез
льтатів�за�рито"о�(приватно"о)�розміщення�а�цій�та�звіт
�про

рез
льтати�за�рито"о�(приватно"о)�розміщення�а�цій.

10.Від�ли�ання�та�обрання�членів�на"лядової�ради,�ревізійної��омісії�та�правління

товариства.

Повідомлення�про�збільшення�стат�тно�о��апітал�.

Довід�и�за�телефоном�(044)�573-33-74.

Правління�ЗАТ

Мотиви,�спосіб�та�мінімальний�розмір

збільшення�стат
тно"о�фонд


Стат
тний��апітал�збільш
ється�за�рах
-

но��зал
чення�"рошових��оштів�шляхом

збільшення��іль�ості�а�цій�існ
ючої

номінальної�вартості.

Стат
тний��апітал�збільш
ється�на�за-

"альн
�с
м
�500�000�"рн.

Прое�т�змін�до�стат
т
�товариства 5.1.�Розмір�Стат
тно"о��апітал
�Товари-

ства�становить�740�000�(сімсот�соро�

тисяч)�"ривень.

5.2.�Стат
тний��апітал�Товариства�роз-

поділений�на�7400�(сім�тисяч�чотирис-

та)�простих�іменних�а�цій�номінальною

вартістю�100�(сто)�"ривень��ожна�а�ція.

Дані�про��іль�ість�а�цій,�що�вип
с�ають-

ся�додат�ово,�та�їх�за"альн
�вартість

Додат�ово�вип
с�ається�5�000�про-

стих�іменних�а�цій�на�за"альн
�с
м


500�000�"рн.

Номінальна�вартість�а�ції 100�"рн.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом
�ви-

п
с�
�а�цій

А�ціонери�товариства�мають�рівне�пе-

реважне�право�на�придбання�а�цій,�що

вип
с�аються�додат�ово,�
��іль�ості,

пропорційній�їх�частці�
�стат
тном


�апіталі�на�дат
�прийняття�рішення�про

додат�ов
�емісію�а�цій.

Дата�почат�
�і�за�інчення�підпис�и�на

а�ції,�що�додат�ово�вип
с�аються

Б
де�визначена�на�за"альних�зборах

а�ціонерів.

Порядо��відш�од
вання�власни�ам

а�цій�збит�ів,�пов’язаних�із�змінами

стат
тно"о�(с�ладено"о)��апітал
.

Збит�и,�пов’язані�із�змінами�стат
тно"о

�апітал
�товариства,�для�а�ціонерів�не

передбачаються.

ПРАВЛІННЯ

ВІДКРИТОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА

“ТРЕСТ�КИЇВСПЕЦБУД”
повідомляє,�що�15�травня�2008�ро���відб�д�ться�чер�ові

За�альні�Збори�а�ціонерів�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Спась�а,�31-б,�почато��зборів�о�19.00.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�повноважних�представни�ів�

здійснюватиметься�з�17.30�до�18.45.

Для�
часті�
�Зборах�а�ціонерам�необхідно�мати�паспорт,�представни�ам

а�ціонерів� паспорт� та� дор
чення� на� право� представляти� інтереси

а�ціонерів�на�За"альних�зборах,�оформлене�відповідно�до�вимо"�чинно"о

за�онодавства.

Порядо��денний:
1. Звіт�Правління�Товариства�про�рез
льтати�діяльності�Товариства�за�2007�рі�.

2. Звіт� Ревізійної� �омісії� Товариства� про� фінансово-"осподарсь�
� діяльність

Товариства�за�2007�рі�.

3. Звіт�Спостережної�ради�Товариства.

4. Затвердження�фінансової�звітності�Товариства�за�2007�рі�.

5. Затвердження� розподіл
� приб
т�
� за� 2007� рі�,� стро�ів� та� поряд�
� виплати

дивідендів.

6. Роз"ляд�план
�діяльності�Товариства�на�2008�рі��та�йо"о�затвердження.

7. Обрання�членів�Спостережної�ради.

8. Обрання�членів�Ревізійної��омісії.

9. Різне.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�оїдіяльності

ВАТ�“КСБ”�за�2007�рі�

Наймен�вання�по�азни�а

Період

звітний

(тис. �рн)

попередній

(тис. �рн)

Усьо"о�а�тивів 58965,8 40080,8

Основні�засоби 12347,0 8421,7

Дов"остро�ові�фінансові�інвестиції 14018,9 13818,9

Запаси 8472,9 5963,6

С
марна�дебіторсь�а�забо"ованність 21214,9 10303,4

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 992,8 29,8

Нерозподілений�приб
то� 2502,5 604,2

Власний��апітал 27819,4 25071,1

Стат
тний��апітал 1378,0 1378,0

Дов"остро�ові�зобов’язання 2484,0 485,0

Поточні�зобов’язання 28641,9 14452,8

Чистий�приб
то��(збито�) 2502,5 604,2

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 3674,5 3674,5

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви�
плених�протя"ом�період
�(шт.) - -

За"альна�с
ма��оштів,�витрачених�на�ви�
п�власних�а�цій

протя"ом�період
�
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період
�(осіб) 757 774

Заява�про�наміри�та�е�оло�ічні�наслід�и

діяльності
За�альні�дані�—�інвестор�(замовни�)�ВАТ�“Завод�ЗБК�ім.�С.�Ковальсь�ої”

ТОВ�“Реабілітаційний�центр�“Відродження””,�ТОВ�“Іліон”.

Поштова�адреса�—�Київ,�в
л.�Б
дінд
стрії,�7.

Розташ�вання�б�дмайданчи���—�4-й�мі�рорайон�житлово"о�масив
�“Позня�и”,

в
л.�О.�Пчіл�и�в�Дарниць�ом
�р-ні,�м.�Київ.

Хара�теристи�а�діяльності�об’є�та�—�ба"атоповерховий�житловий�б
дино�

з�вб
довано-приб
дованими�приміщеннями�"ромадсь�о"о�обсл
"ов
вання,�тор"івлі,

підземним�пар�ін"ом,�"остьовою�автостоян�ою.

Технічні�і�техноло�ічні�дані�—�забезпечення�населення�житлом�та�вб
довано-

приб
дованими�нежитловими�приміщеннями.�Термін�е�спл
атації�30�ро�ів�і�більше.

Соціально-е�ономічна� необхідність� планової� діяльності�—�забезпечення

населення�житлом.

Потреба� в� рес�рсах� при� б�дівництві� і� е�спл�атації�—� земельних,� 


�орот�остро�ов
�оренд
�на�5�ро�ів�0,65�"а.

Транспортне� забезпечення� (при� б
дівництві� та� е�спл
атації)�—� з"ідно� з

�ошторисом�б
д.� робіт� підземний� пар�ін"� на� 110�місць,� "остьові� автостоян�и

за"альною��іль�істью�37�місць.

Е�оло�ічні�та�інші�обмеження�планованої�діяльності�—�відс
тні.

Необхідна� е�оло�о-інженерна� під�отов�а� і� захист� території� —

водонепрони�не�по�риття�з��аналіз
ванням�поверхневих�вод.

Можливі�впливи�планової�діяльності�(при�б
дівництві�та�е�спл
атації):

- �лімат�і�мі�ро�лімат відс
тній

- повітряне�середовище в�межах�норм

- водне�середовище в�межах�норм

- "р
нти в�межах�норм

- рослинний�і�тваринний�світ,�заповідні�об’є�ти �омпенсований

- нав�олишнє�соціальне�середовище�(населення) позитивний

- нав�олишнє�техно"енне�середовище відс
тній

Відходи�виробництва�—�можливість�
тилізації.�Утилізація�та�знеш�одження�за

о�ремими�до"оворами.

Обся��ви�онання�ОВНС�—�позитивний�з"ідно�з�вимо"ами�ДБН�А.�2.2-1-2003.

Участь��ромадсь�ості�—�м.�Київ,�відповідно�до�п
блі�ації�в�"азеті�“Хрещати�”

від�28�листопада�2008�р.

Адреса,� телефон� і� час� ознайомлення� з�матеріалами� прое�т
� і� ОВНС,� подачі

пропозицій�по�тел.�531-43-92�(285-51-79).�Час�ознайомлення�—��вітень�2008�р.

Правління�від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�

“Трест�“Київмісь�б�д-3”�

(далі� по� те�ст
�—� Товариство)�повідомляє� про� доповнення� до� поряд��

денно�о� раніше� об’явлених� зборів� а�ціонерів,� я�і� відб�д�ться� 11� �вітня

2008�ро���о�16.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Керченсь�а,�4,�І�поверх,�зал

засідань.

Порядо��денний:

10.�Про�внесення�змін�до�Стат
т
.

Правління

Замовни��—�ГУР�МО�(Головне�Управління�Розвід�и

Міністерства�Оборони)�У�раїни

з� 20� 03.08� по� 20.04.08� інформ
є�меш�анців�Святошинсь�о�о� район�� про

розроблення� прое�т
� б
дівництва,� е�спл
атації� та� обсл
"ов
вання�житлово"о

�омпле�с
�та�житлових�б
дівель�спеціально"о�призначення�на�в
л.�Львівсь�ій,�15


�Святошинсь�ом
�районі�м.�Києва.�Ознайомитись�із�до�
ментацією�шодо�прое�т


заб
дови,�надати��оле�тивні�пропозиції�щодо�врах
вання�"ромадсь�их�і�приватних

інтересів�можливо�на�місці�заб
дови,�за�адресою:�в
л.�Львівсь�а,�15.

Додат�ов��інформацію�щодо�заб�дови�більш�ретельно�можна�дізнатися

за�телефоном:�222-80-04.�

Замовни��заб�дови:�ГУР�МО�У�раїни,�в
л.�Еле�три�ів,�№33,�телефон:�417-60-39.�

Відповідальна�особа:�Заст
пни��дире�тора�департамент
�ГУР�МО�—�Корот�ов�О.Ф.�

Генпрое�т�вальни�:�НДПІ�містоб
д
вання —�в
л.�В.�Житомирсь�а,�№�9.�

Телефон�278-72-63.

ПРАВЛІННЯ

ВАТ�“Універсальний�Бан��Розвит��

та�Партнерства”
повідомляє,�що�16�травня�2008 ро���о�18.00

відб�д�ться�За�альні�збори�а�ціонерів�Бан��

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Де�тярівсь�а,�48.

Порядо��денний:

1. Затвердження�рез
льтатів�за�рито"о�(приватно"о)�розміщення�а�цій�та�звіт


про�рез
льтат�за�рито"о�(приватно"о)�розміщення�а�цій.

2. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат
т
�ВАТ�“УБРП”�шляхом�ви�ладення�Ста-

т
т
�в�новій�реда�ції.

3. Зміни�в�с�ладі�Спостережної�ради�Бан�
.

4. Зміни�в�с�ладі�Правління�Бан�
.

Реєстрація�
часни�ів�зборів�б
де�проводитись�16�травня�2008�ро�
�з�17.00�до

17.50�за�адресою:�м.�Київ,�в
л.�Де"тярівсь�а,�48.�Учасни�ам�при�собі�необхідно�ма-

ти� до�
менти,�що� посвідч
ють� особ
,� представни�ам�—�паспорт� та� дор
чення,

оформлене�з"ідно�з�за�онодавством�У�раїни.�Ліцензія�НБУ�№140�від�4.10.2001�р.

Довід�и�за�тел.�(044)�590-09-24.�Правління�ВАТ “УБРП”.

Відповідно�до�п
н�т
�2�статті�2�За�он
�У�раїни�від�18�березня�2004�ро-

�
�№1625-IV� “Про�порядо��обрання�на�посад
�та�звільнення�з�посади

професійно"о� с
дді� Верховною�Радою�У�раїни”�Територіальне

�правління� державної� с�дової� адміністрації� в� місті

Києві�повідомляє�про�під�отов���матеріалів�щодо�обрання�без-

стро�ово� на� посад�� с�дді� Дніпровсь�о�о� районно�о� с�д�� міста

Києва�Яровен�о�(Ді��сар)�Наталії�Оле�івни.

ОГОЛОШЕННЯ
В�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�с�д��м.�Києва�знаходиться�цивільна�справа�№�2а-237/08�за

адміністративним�позовом�Приватно"о�підприємства�“Ю�он-Б
д”�до�Київсь�ої�місь�ої�ради,�3-ї�осо-

би:�Приватне�підприємство�“Юридична�фірма�“ЮЛАНА”,�про�с�ас
вання�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�26.07.2007�ро�
�№�38/1872�в�частині�надання�в�оренд
�приміщень�за�адресою:�м.�Київ,

в
л.�І.Крамсь�о"о,�10,�літ.�“Г”,”Е”,”Ж”,”3”,”Д”,”И”�Приватном
�підприємств
�“Юридична�фірма�“ЮЛАНА”

та�с�ас
вання�прото�ол
�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�власності�від�09.07.2007

ро�
�№�32�в�частині�визначення�переможцем��он�
рс
�на�право�оренди�приміщень�за�адресою:

м. Київ,�в
л.�І.Крамсь�о"о,�10,�літ.�“Г”,”Е”,”Ж”,”3”,”Д”,”И”�Приватне�підприємство�“Юридична�фірма

“ЮЛАНА”.

С
довий�роз"ляд�зазначеної�справи�призначено�на�7��вітня�2008�ро�
�о�10.15�
�Шевчен�івсь�о-

м
�районном
�с
ді�м.�Києва,��аб.�№�46.

С
д�ви�ли�ає�Київсь�
�місь�
�рад
�в�с
дове�засідання�я��відповідача,�Приватне�підприємство

“Юридична�фірма�“ЮЛАНА”�—�я��третю�особ
.

Яв�а�до�с
д
�є�обов’яз�овою.�У�разі�неяв�и�справа�б
де�роз"лядатися�за�наявними�до�азами.

Я�отинсь�ий�районний�с�д�Київсь�ої�області�повідомляє,�що�справ
�№2-58/2008�за�по-

зовом�Цирю��Валентини�Гри"орівни�до�Управління�ви�онавчої�дире�ції�Фонд
�соціально"о�стра-

х
вання�від�нещасних�випад�ів�на�виробництві�та�професійних�захворювань�У�раїни�
�м.�Київ,

ТОВ�“Фірма�“Доріс””�про�стя"нення��оштів�призначено�до�роз"ляд
�о�10.00�1��вітня�2008�ро�
�за

адресою:�Київсь�а�область,�м.�Я"отин,�в
л.�Незалежності,�67.

С
д�ви�ли�ає�в�с
дове�засідання�відповідача�—�представни�а�ТОВ�“Фірма�“Доріс”,�останнє

відоме�місце�знаходження�—�м.�Київ,�в
л.�Костянтинівсь�а,�10-а.

У� разі� неяв�и� представни�а,� відповідача� до� с
д
� дане� о"олошення� вважається� належним

повідомленням�і�справ
�б
де�роз"лян
то�по�с
ті�за�наявними�в�справі�матеріалами.

Відповідач�
�випад�
�неяв�и�зобов’язаний�повідомити�с
д�про�причини�неяв�и.

С
ддя�Литвин�Л.І.

Товариство�з�обмеженою�відповідальністю

“У�раїно-Ізраїльсь�е�підприємство�“ДБС�Гр�п”�
(04128,�м.�Київ,�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�б�д.�17,��од�ЄДРПОУ�31230290)�

повідомляє�про�свою�лі�відацію

(Прото�ол�засідання�власни�ів�від�3�травня�2007�ро��).

Рішенням�власни�ів�від�04.05.2007�ро�
�призначено�Лі�відаційн
��омісію�в�та-

�ом
�с�ладі:

Голова�—�Петрен�о�Андрій�Сер"ійович.

Член��омісії�—�Уша�ова�Наталія�Павлівна.

Претензії��редиторів�приймаються�протя"ом�двох�місяців�з�момент
�оп
блі�
ван-

ня�цьо"о�о"олошення�за�адресою:�69063,�м.�Запоріжжя,�в
л.�Комсомольсь�а,�30.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє� "р-н�Костіню�� Ірин
�Ми�олаївн
,

Костіню�� Оле�сандра� Гри"оровича,� що� по

цивільній�справі�за�позовом�Ф
зі��Антоніни�Гри-

"орівни,�Лисю��Любов�Іванівни�до�Костіню��Іри-

ни�Ми�олаївни,�Костіню��Оле�сандра�Гри"оро-

вича,�3-я�особа:�Відділ�"ромадянства,�іммі"рації

та�реєстрації�фізичних�осіб�Святошинсь�о"о�РУ

ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про�
с
нення�пере-

ш�од� 
� здійсненні� права� �орист
вання,� во-

лодіння�та�розпорядження�житловим�б
дин�ом

шляхом�зняття�з�реєстраційно"о�облі�
,�о"о-

лошено�перерв
�до�8.04.2008�ро�
�до�14.00�


зв’яз�
�з�вашою�неодно�ратною�неяв�ою.

В�разі�вашої�повторної�неяв�и�справа�б
де

роз"лян
та�за�вашої�відс
тності�на�підставі�ма-

теріалів,�що�знаходяться�
�справі.

С
ддя�Троян�Н.М.

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� в� с
дове� засідання� 
� я�ості

відповідачів�Шепа�Володимира�Омельянови-

ча,�Шепа�О�сан
�Іванівн
,�я�а�діє�в�своїх�інте-

ресах�та�інтересах�неповнолітньої�дитини�Кри-

вошеєвої� Анастасії� Оле�сандрівни,� останнє

відоме�місце� проживання:�м.� Київ,� в
л.�Сео-

мансь�а,�5/2�по�цивільній�справі�№2-997/08�за

позовом�Сторча��Л.І.�до�Шепа�В.О.,�Шепа О.І.,

я�а� діє� в� своїх� інтересах� та� інтересах� непо-

внолітньої�дитини�Кривошеєвої�А.О.,�треті�осо-

би:� Дніпровсь�е� РУ� ГУМВС� У�раїни� в� місті

Києві,�Ор"ан�опі�и�та�пі�л
вання�Дніпровсь�ої

РДА� про� 
с
нення� переш�од� 
� �орист
ванні

житловим�приміщенням�та�зняття�з�реєстра-

ційно"о� облі�
,� я�е� відб
деться� 2� �вітня

2008 ро�
� о� 14.00� за� адресою:� м.� Київ,

в
л. Сер"ієн�а,�3,��аб.�43.

У�разі�неяв�и�відповідачів�Шепа�В.О.�та�Ше-

па�О.І.�дана�цивільна�справа�б
де�роз"лян
та

за�відс
тності�відповідачів.

С
ддя�Савл
��Т.В.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�повідомляє�За�рите�а�ціонерне�то-

вариство� “Лідер-�редит”� про� те,�що

22.04.2008�ро�
� о� 10.30� в� приміщенні

с
д
�за�адресою:�м.�Київ,�в
л.�Хреща-

ти�,� 42-а,� �аб.� 12,� с
ддя�Цо�ол�Л.І.,

відб
деться� роз"ляд� цивільної� справи

№� 2-700/08� за� позовом� ЗАТ� “Бан�

Петр�оммерц-У�раїна”� про� стя"нення

с
ми�бор"
.

У� разі� неяв�и� без� поважних� причин

або�неповідомлення�про�причини�неяв-

�и�справа�б
де�роз"лян
та�за�відс
тності

сторони.

С
ддя�І.Л.�Цо�ол

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�я��відповідачів�Д
д�а�Оле�сандра

Йосиповича,�Мироню��І"оря�Ми�олайовича,

я��третіх�осіб�Компанцію�Прес�она�Менед-

жмент�Лмітед,�Компанцію�Портіал�Трейдін"

Лімітед,�Компанію�Лабертіон�Холдин"�ЛТД,

Компанію�Шев�он�Холдин"�ЛТД,�Компанію

Баліотті� Ентерпрайзіс� ЛТД� по� цивільній

справі� №� 2-553/08� за� позовом� ВАТ

“Київмісь�нафтопрод
�т”� про� вил
чення� з

неза�онно"о� володіння�печат�и,�штампів,

стат
тних�до�
ментів�та�фінансово-б
х"ал-

терсь�ої� до�
ментації� в� попереднє� с
дове

засідання�на�9��вітня�2008�ро�
�о�14.00.

Адреса� с
д
:�м.� Київ,� в
л.� Тимошен�а,

2-є,��аб.�19,�с
ддя�Поліщ
��Н.В.

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�(м. Київ,�в
л.�Хрещати�,

42-а,��аб.�24)�повідомляє,�що�спра-

ва� за� позовом� Бо"
ш� Інни

Ві�торівни� до� Прит
пи� І"оря

Сер"ійовича�про�розірвання�тр
до-

во"о�до"овор
�призначена�до�роз-

"ляд
�на�7.04.2008�р.�о�10.00.

У�разі�неяв�и�в�с
дове�засідання

Прит
пи� І"оря�Сер"ійовича,� я�ий

проживає� за� адресою:� м.� Київ,

в
л. Тверсь�ий�т
пі�,�б
д.�7,��в.�35,

справ
� б
де� роз"лян
то� за� йо"о

відс
тності,� відповідно� до� ст.� 169

ЦПК�У�раїни.

С
ддя�Остапч
��Т.В.

Голова�правління�О.О.�Ві�торівсь�ий
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.
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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 788
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Антон МАСЛИК, с льптор:
— Усі талановиті — це моя осо-

биста д м а! Звісно, певн роль
віді рає ал зь, в я ій вони працю-
ють. С ажімо, жін а може с аржи-
тися, що фізична праця її обтяж є,
і в цьом вона пост пається чоло-
ві ові. Одна , я що оворити про
роз мові ритерії, то шанси дося -
н ти спіх в тій чи іншій сфері —
одна ові. Мені я с льптор при-
ємно відтворювати жіночі обра-
зи — зрештою, я і ожном чоло-
ві -митцю!

Оле (Фа от) МИХАЙЛЮТА,
часни рт “Тано на майда-
ні Кон о”:
— Не можна за статевим прин-

ципом розділяти людей, адже ро-
з мніший той, хто є та им! Я що
за ритерій брати іль ість зароб-

лених рошей, то це не виправда-
ний і більш амери ансь ий підхід
до оцін и. Адже не роші важливі,
а наші з силля та пра нення. Я -
що б запитати подібне б ддис-
та, він би сміявся з цьо о. Тради-
ційно вважається, що жін а більш
емоційна, в той час я чолові-
ів — аналітичний с лад роз м ,
але насправді час по аз є, що й
чолові ів є сильна емоційна с ла-
дова, а жіно — роз мова.

Наталя КАЛАТАЙ, телевед ча:
— Важ о відповісти! Б вають

роз мні і чолові и, і жін и, том це
риторичне запитання. Це все од-
но що спитати: хто ращий —
раїнці чи хорвати? Нині давно

немає розподіл , чолові чи жін-
а — ожна людина є ціл ом са-
модостатньою!

Õòî ðîçóìí³øèé —
÷îëîâ³ê ÷è æ³íêà?

Олена КАТКОВА, оловний реда тор “Першо о
Ділово о” анал :
— В перш чер , це право на безплатне медичне

обсл ов вання з ідно зі статтею 47 Констит ції У ра-
їни. Медичні за лади працюють не зроз міло за я и-
ми нормами, має місце ор пція, не хвалено за он про
добровільне медичне страх вання — сит ація вини -
ла досить с ладна. О рім то о, сьо одні майже ніве-
льоване право на вільний вибір професії та відпочи-
но . А ось з правом на свобод слова с лалося нав-
па и: ми можемо оворити все, заб ваючи часто про
моральні принципи. Це та званий феномен демо ра-
тії, я а затя н лася.

Юрій БОНДАР, деп тат Київради:
— Право свободи слова, право на житло і на осві-

т — це в межах У раїни. А на світовом рівні, перед-

сім, право на безпе , бер чи до ва и останні події,
я і сталися в Косово, Сербії.

Оле сандр КОЧЕТКОВ, політоло :
— По-перше, най острішою і болючою є проблема

тих, хто є неза онно ос дженим і знаходиться в СІЗО.
По-др е, останнім часом тис ають права російсь о-
мовно о населення шляхом нав’яз вання раїнсь ої
мови. У раїнсь а мова повинна ствердж ватися не та :
вона має б ти модною. Та ож є проблеми з правом на
охорон здоров’я і оплат праці.

Андрій ШКІЛЬ, народний деп тат:
— В У раїні занають тис ів два права — право на

безплатн медицин і право на робот , а з рештою
прав переважно все нормально. І держава, і ромадя-
ни повинні обопільно дбати про забезпечення цих прав.

ßê³ ïðàâà ëþäèíè íèí³
íàéá³ëüøå çàçíàþòü óòèñê³â?

Êèÿíêà ðîçóìí³øà,
í³æ êèÿíèí
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Æ³íêà — 38 %
2. ×îëîâ³ê — 25 %
3. Çàëåæíî â³ä òîãî, õòî á³ëüøå çàðîáëÿº — 19 %
4. Ä³òè — 8 %
5. Ñîáàêà — 6 %
6. Ê³ò — 4 %

Óïîâíîâàæåíèé
ïðîäþñåð
Äîêóìåíòàëüíå ê³íî äîïîìàãàº ïåðåîñìèñëèòè
æèòòÿ
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю в сто-
лиці старт є V
міжнародний фес-
тиваль до мен-
тальних фільмів
про права людини
Docudays.UA. Йо о
творець Геннадій
Кофман іль а ро-
ів поспіль збирає
ращі світові філь-
ми, аби допомо ти
людям свідомити
й реаліз вати свої
права та переос-
мислити життєві
цінності.

Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü äîêóìåíòàëüíèõ
ô³ëüì³â ïðî ïðàâà ëþ-
äèíè Docudays.UA öüî-
ãî ðîêó ó Êèºâ³ â³äáó-
âàºòüñÿ âï’ÿòå. Çà ñëî-
âàìè éîãî äèðåêòîðà
Ãåííàä³ÿ Êîôìàíà,
ÿêèé º ³ éîãî òâîðöåì,
ãîëîâíå çàâäàííÿ ôåñ-
òèâàëþ — ïîêàçàòè ãàð-
íå äîêóìåíòàëüíå ê³íî
òà äîïîìîãòè ëþäÿì óñ-
â³äîìèòè, ùî òàêå ïðà-
âà ëþäèíè. Àäæå ÷àñòî
ö³ ïðàâà ïîðóøóþòü òî-
ìó, ùî ¿õ íå çíàþòü ÷è
áîÿòüñÿ ðåàë³çóâàòè.
“Çíàºìî, ùî ìàºìî ïðà-
âî ïåðåéòè äîðîãó íà
“çåáð³”, àëå ñòî¿ìî ³ ÷å-
êàºìî, êîëè ïðî¿äóòü àâ-
òîìîá³ë³”,— êàæå ïàí
Êîôìàí.

Ïàí Êîôìàí êîëèñü ³
ñàì òðîõè çí³ìàâ ïðî
ïðàâà ëþäèíè. Îäèí ³ç
éîãî ô³ëüì³â (“Çåìëÿ-
êè” — ïðî äîëþ á³æåí-
ö³â â Óêðà¿í³) îòðèìàâ

ïðèç íà ìîñêîâñüêîìó
ôåñòèâàë³ “Ñòàëêåð”.
Òîä³ é âèíèêëà ³äåÿ: à
÷îìó á íå ïîêàçàòè êðà-
ùå ñâ³òîâå äîêóìåíòàëü-
íå ê³íî â Óêðà¿í³? Òàê ó
2003-ìó ç’ÿâèâñÿ ïåð-
øèé ôåñòèâàëü. Íèí³ø-
í³é æå îòðèìàâ çàÿâêè
íà ó÷àñòü ç ìàéæå 50
êðà¿í.

Çà ñïåö³àëüí³ñòþ Ãåí-
íàä³é Êîôìàí — êóëü-
òóðîëîã ³ æóðíàë³ñò. Òà
âæå 26 ðîê³â çàéìàºòüñÿ
ê³íî. Ïåðåêîíàíèé, ùî
ñàìå äîêóìåíòàëüíå äî-
ïîìàãàº ïåðåîñìèñëèòè
æèòòºâ³ ö³ííîñò³. ßê
ðîçïîâ³â â³í “Õðåùàòè-
êó”, éîìó ïîäîáàºòüñÿ
äèâèòèñÿ íà ðåàêö³þ é

ï³äñëóõîâóâàòè âðàæåí-
íÿ ãëÿäà÷³â ó çàë³ ï³ä ÷àñ
ïîêàç³â äîêóìåíòàëüíèõ
ô³ëüì³â. “Îäíîãî ðàçó
ï³ñëÿ ñåàíñó,— êàæå ïàí
Êîôìàí,— ÿ óï³éìàâ
ôðàçó îäí³º¿ æ³íêè ³í-
ø³é: “Òåïåð ÿ áóäó æè-
òè”. Êîëè ÷óþ òàê³ ðå-
÷³, òî ðîçóì³þ ñåíñ ôåñ-
òèâàëþ ³ ñâîº¿ ðîáîòè”.

Íàðàç³ ó Ãåííàä³ÿ
Êîôìàíà áàãàòî ³äåé.
Íèí³ ðåàë³çóº îäíó ç
íèõ: ïîêàç ô³ëüì³â äëÿ
ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ —
ïðî çâîðîòíèé á³ê ¿õíüî¿
“ðîáîòè”. Öå âæå ïîãî-
äèëè ç ÌÂÑ, ìîæëèâî,
òàê³ ô³ëüìè óâ³éäóòü ³ â
êóðñ ï³äãîòîâêè ì³ë³ö³î-
íåð³â.

Êð³ì öüîãî, äèðåêòîð
ôåñòèâàëþ íèí³ “íà
ãðàí³ òîãî, ùîá ïîðå-
æèñèðóâàòè, â³ä³éòè â³ä
ôåñòèâàëþ é çì³íèòè
ñôåðó ä³ÿëüíîñò³”. Ó
íüîãî º ïëàí çí³ìàòè
íîâèé ô³ëüì. ßêèé ñà-
ìå — ïàí Êîôìàí ïî-
êè ùî âîë³º íå ðîçïî-
â³äàòè — ùîá íå çóðî-
÷èòè.

Ôåñòèâàëü äîêóìåí-
òàëüíîãî ê³íî ïðî ïðà-
âà ëþäèíè òðèâàòèìå ç
28 áåðåçíÿ äî 4 êâ³òíÿ ó
ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó ê³-
íî òà ê³íîçàë³ Í³ìåöü-
êîãî êóëüòóðíîãî öåíòðó
¥åòå-²íñòèòóò. Âõ³ä íà
âñ³ ïîêàçè Docudays.ua
áåçïëàòíèé
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Хто розумніший — чоловік
чи жінка?

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

Â³òåð ï³âäåííèé-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+4°Ñ,
âíî÷³ 0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò 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...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù, ìîêðèé
ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+2...+4°Ñ, âíî÷³ —1...+1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Геннадій Кофман любить пояснювати людям їх права
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