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1 000 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âèñóâàº íîâó ñîö³àëüíó ³í³ö³àòèâó

Ó÷îðà ãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ó Êè¿âðàä³ Äåíèñ Êîìàð-
íèöüêèé ðîçïîâ³â, ç ÿêîþ ïðîãðàìîþ ³äå
íà âèáîðè éîãî ïîë³òè÷íà ñèëà. Îñê³ëü-
êè Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà ïåð-
øå ì³ñöå çàâæäè ñòàâèâ ñîö³àëüí³ ³í³ö³-
àòèâè, îäíèì ³ç ãîëîâíèõ çàâäàíü íàðàç³
º ïîäàëüøå çá³ëüøåííÿ ìóí³öèïàëüíèõ
âèïëàò êèÿíàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü ï³äòðèì-
êè: ïåíñ³îíåðàì, ïðàö³âíèêàì ñîö³àëüíî
çíà÷óùèõ ïðîôåñ³é òîùî. Ïàí Êîìàð-
íèöüêèé çàïåâíÿº, ùî öå íå ïðîñòî ïå-

ðåäâèáîð÷à îá³öÿíêà, ÿê³ ùåäðî “ðîçäà-
þòü” åëåêòîðàòó áàãàòî ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë, çîâñ³ì íå òóðáóþ÷èñü ïðî ¿õ âèêî-
íàííÿ. Òàêà ³í³ö³àòèâà áëîêó íå “ïðèâ’ÿ-
çàíà” äî àã³òàö³¿, àäæå âèïëàòè çá³ëüøó-
âàëè ³ ðàí³øå. “Íà ñüîãîäí³ Áëîê Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî, íà æàëü, ºäèíà ñèëà â
Êè¿âðàä³, â ÿêî¿ º ö³ë³ñíà ñîö³àëüíî îð³-
ºíòîâàíà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó ì³ñòà ³ äîïî-
ìîãè íå àáñòðàêòíîìó “íàñåëåííþ”, à
êîíêðåòíèì êèÿíàì”,— ïåðåêîíàíèé Äå-
íèñ Êîìàðíèöüêèé.

Ë³äåð Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà-
ãàäóº, ùî çàâäÿêè çá³ëüøåííþ äîõîäíî¿
÷àñòèíè áþäæåòó ñòîëèö³ ó 5 ðàç³â óïåð-
øå â óêðà¿íñüê³é ïðàêòèö³ ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü íà-
äàâàòè àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ïåí-
ñ³îíåðàì òà ³íâàë³äàì. Òàê, íà ìóí³öè-
ïàëüí³ äîïëàòè ïåíñ³îíåðàì ³ç êè¿âñüêî-
ãî áþäæåòó ìèíóëîãî ðîêó ñïðÿìóâàëè
ìàéæå 450 ìëí ãðí, ³ òàê³ äîïëàòè îäåð-
æàëè ïðèáëèçíî 400 òèñ. ÷îëîâ³ê. À âæå
öüîãî ðîêó íà äîïëàòè ïåðåäáà÷åíî 
700 ìëí ãðí, òîæ ¿õ îäåðæàòü ïðèáëèçíî
600 òèñ. êèÿí.

“Ñüîãîäí³ ìè ñòàâèìî ïåðåä ñîáîþ çàâ-
äàííÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çðîáèòè òàê,
ùîá ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåíñ³îíåðàì òà
³íøèì ìàëîçàõèùåíèì êàòåãîð³ÿì êèÿí
ùîì³ñÿ÷íî âèïëà÷óâàëîñÿ ïî 1 000 ãðè-
âåíü”,— çàçíà÷èâ ïàí Êîìàðíèöüêèé.
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ñïîä³âàºòü-
ñÿ íà ï³äòðèìêó ö³º¿ ³í³ö³àòèâè â³ä ³íøèõ
ïîë³òè÷íèõ ñèë.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ñõâàëþº òàêå ð³øåííÿ ³ ñïðè-
ÿòèìå éîãî ðåàë³çàö³¿. Ö³ êîøòè íå ñòàíóòü
îäíîðàçîâîþ âèïëàòîþ íà êøòàëò 1000
ãðèâåíü “â³äøêîäóâàííÿ” âíåñê³â Îùàä-
áàíêó óðÿäîì. Ãðîìàäÿíè ãàðàíòîâàíî îò-
ðèìóâàòèìóòü ¿õ ùîì³ñÿöÿ — òàêîãî íåìàº
â æîäíîìó ì³ñò³ Óêðà¿íè.

Äèðåêòîð ÍÄ² ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ì³ñòà Îêñàíà Ãàëåíêî çàçíà÷èëà
“Õðåùàòèêó”, ùî ö³ âèïëàòè íå ìàòèìóòü
íåãàòèâíîãî âïëèâó íà åêîíîì³êó ì³ñòà.
“Äèíàì³êà çðîñòàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó çà
îñòàíí³õ äâà ðîêè äàº çìîãó ç óïåâíåí³ñ-
òþ ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ö³ ñîö³àëüí³ ³í³-
ö³àòèâè â ïîâíîìó îáñÿç³ ïðîô³íàíñó-
þòü”,— íàãîëîñèëà Îêñàíà Ãàëåíêî.

Íà ¿¿ äóìêó, çà íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ â îð-
ãàíàõ ì³ñüêî¿ âëàäè çà íàéáëèæ÷èõ äâà ðî-
êè ö³ëêîì ðåàëüíî áóäå çàáåçïå÷èòè çðîñ-
òàííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó ñòîëèö³
äî 48—50 ìëðä ãðí, ÿê ³ ïëàíóº Áëîê
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
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Лідер фра ції Бло Леоніда Черновець о о Київраді Денис Комарниць ий пропон є оле ам-деп татам дол читися до ініціативи бло

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Лідер Бло Леоніда Черновець о о Денис Комарниць ий пропон є
збільшити виплати з місь о о бюджет для соціально незахищених
иян та працівни ів бюджетної сфери до 1000 ривень. Пан Комар-
ниць ий сподівається на підтрим цьо о прое т іншими політични-
ми силами і вже має беззаперечн підтрим Київсь о о місь о о о-
лови.
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Êè¿âðàäà çáåðåòüñÿ 
12 ÷åðâíÿ

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çì³-
íèâ êàëåíäàðíèé ïëàí çàñ³äàíü Êè¿âðàäè. Çà
îñòàíí³ì ðîçïîðÿäæåííÿì, íàéáëèæ÷à ñåñ³ÿ
â³äáóäåòüñÿ 12 ÷åðâíÿ. Ïîòîìó ñåñ³¿ ïðèçíà-
÷åí³ íà 19 òà 26 ÷åðâíÿ, à òàêîæ 3, 10 òà 17
ëèïíÿ. Íèí³øí³é ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé óæå çàÿâëÿâ ïðî íåäîö³ëüí³ñòü ïðî-
âåäåííÿ çàñ³äàíü äî çàê³í÷åííÿ âèáîð÷îãî
ïðîöåñó. Ïðèéíÿòòÿ áóäü-ÿêîãî ð³øåííÿ äî
öüîãî ÷àñó, íàâ³òü óêðàé ïîòð³áíîãî äëÿ ì³ñ-
òà òà éîãî æèòåë³â, áóäå ïåðåòâîðåíå íà “ïî-
ë³òè÷íå øîó”, íàãîëîøóâàâ â³í. Íàãàäàºìî,
ùî âèáèðàòèìåìî íîâîãî ìåðà ó Êèºâ³ 
25 òðàâíÿ — íà äåíü ì³ñòà

Íà Õðåùàòèêó 
çàáîðîíèëè 
ïàðêóâàòèñÿ

Â³äó÷îðà âñòóïèëà â ä³þ çàáîðîíà ïàðêó-
âàòèñÿ òà â’¿æäæàòè íà òðîòóàðè Õðåùàòèêà.
Âèíÿòîê ðîáëÿòü ò³ëüêè äëÿ àâòîìàøèí ñïå-
ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà òèõ, ùî îáñëóãî-
âóþòü ìàãàçèíè. Îáìåæåííÿ çàïðîâàäèëè
äëÿ òîãî, àáè ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè òà âïî-
ðÿäêóâàòè ðóõ ï³øîõîä³â íà öåíòðàëüí³é âó-
ëèö³ ñòîëèö³. Äî ê³íöÿ òèæíÿ ÊÏ “Êè¿âäîð-
ñåðâ³ñ” òà óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ïîâèíí³ äåìîíòó-
âàòè äîðîæí³ çíàêè

Äî ñâÿò âñòàíîâèëè 
íàäáàâêè

Ìóí³öèïàëüí³ äîòàö³¿ â³ä 75 äî 150 ãðí îò-
ðèìàþòü ìàëîçàõèùåí³ âåðñòâè êèÿí äî ïðà-
âîñëàâíèõ ñâÿò. Òàêå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïè-
ñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ¿õ âèïëà÷óâàòèìóòü äî
Áëàãîâ³ùåííÿ (7 êâ³òíÿ), Âåëèêîäíÿ (27 êâ³ò-
íÿ) òà Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî (5 ÷åðâíÿ).
“Ìè õî÷åìî ìàêñèìàëüíî äîïîìîãòè îêðå-
ìèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñå-
ëåííÿ”,— ïîÿñíèëà çàñòóïíèê ãëàâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Çàãàëîì íà ñâÿòêîâ³ äî-
ïëàòè ïåðåäáà÷åíî 58 ìëí 325 òèñ. ãðí. ¯õ
îòðèìàþòü 514 òèñ. êèÿí

Öåíòð ì³ñòà 
ïåðåêðèþòü íà 2 äí³

Ñüîãîäí³ äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè ç îô³ö³éíèì
â³çèòîì ïðèáóâàº ïðåçèäåíò Ñïîëó÷åíèõ
Øòàò³â Àìåðèêè Äæîðäæ Áóø. Äëÿ äîòðè-
ìàííÿ çàõîä³â áåçïåêè àâòîìîá³ëüíèé ðóõ íà
éîãî ìàðøðóò³, à òàêîæ ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåí-
íÿ çàõîä³â ç ó÷àñòþ ïåðøèõ îñ³á äåðæàâè, áó-
äå çàáîðîíåíî. Íàñàìïåðåä îáìåæåííÿ òîð-
êíóòüñÿ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà. Íå ìîæ-
íà áóäå ïðî¿õàòè ç ïåðåõðåñòÿ Âîëîäèìèð-
ñüêî¿ òà Ñîô³éñüêî¿ äî Ìèõàéë³âñüêî¿. Áóäå
òàêîæ çàêðèòèé âè¿çä ç ïðîâóëêà Ðèëüñüêî-
ãî íà Ñîô³éñüêó ïëîùó, ç ïåðåõðåñòÿ Âåëè-
êî¿ Æèòîìèðñüêî¿ äî Âîëîäèìèðñüêî¿, 13.
Çàáîðîíÿòü ðóõ ³ â³ä ïåðåõðåñòÿ âóë. Ñîô³é-
ñüêî¿ òà ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêîãî äî ïåðåõðåñ-
òÿ âóë. Ìàëî¿ Æèòîìèðñüêî¿ òà ïðîâ. Ìè-
õàéë³âñüêîãî, ïåðåõðåñòÿ âóë. Ìàëî¿ Æèòî-
ìèðñüêî¿ òà ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêîãî äî Âîëî-
äèìèð³âñüêîãî ïðî¿çäó

Àíîíñè
Сьо одні, 31 березня, об 11-й одині на

сайті азети “Хрещати ” за підтрим и тижне-
ви а “У раїнсь а столиця” відб деться он-
лайн- онференція радни а мера Києва з пи-
тань ЗМІ та свободи слова Казбе а Бе т р-
с нова. Запитання про інформаційн політи-

Київсь о о медіахолдин в онте сті май-
б тніх виборів можна надсилати на сайт ви-
дання:
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

У вівторо , 1 вітня, о 14-й одині на сайті а-
зети “Хрещати ” за підтрим и тижневи а “У ра-
їнсь а столиця” відб деться інтернет- онфе-
ренція андидата в мери столиці Вадима Глад-
ч а. Представни “Громадсь о о спротив
У раїни” та олова все раїнсь о о об’єднання
“Молодь — майб тнє У раїни” роз аже про осо-
бливості своєї передвиборної про рами для и-
ян. Запитання андидатові можна поставити на
сайті видання за адресою:
http://kreschatic. kiev. ua/chat/

Ï³øîõîäàì äàëè äîðîãó
Ïîâí³ñòþ Ìîñêîâñüêó ïëîùó â³äêðèþòü ÷åðåç äâà ì³ñÿö³

Îñíîâíó ÷àñòèíó ï³øîõ³äíîãî ìîñòó ÷å-
ðåç ×åðâîíîçîðÿíèé ïðîñïåêò âñòàíîâè-
ëè ó÷îðà î 2-é íî÷³. Òàê ï³çíî â³äêðèòè
íîâèé îá’ºêò âèð³øèëè, àáè íå ïåðåêðè-
âàòè ðóõ íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³ âäåíü.
×åðåç ïîñò³éí³ ðîáîòè òàì ³ òàê ïîñò³é-
íî óòâîðþþòüñÿ çàòîðè. Óðî÷èñòèé ìîí-
òàæ ïðîëüîòó ìîñòà â ïàçè íà îïîðàõ òðè-
âàâ 7 õâèëèí. Áóëî âèäíî, ùî ïðèéîìè
ïðàö³âíèêè â³äïðàöþâàëè çàçäàëåã³äü —
ìàëè äëÿ öüîãî âåñü äåíü.

Ï³ñëÿ êîðîòêèõ àïëîäèñìåíò³â, õàðàê-
òåðèçóâàòè îá’ºêò âçÿâñÿ ïåðøèé çàñòóï-

íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñ Áàññ — êóðà-
òîð ðåêîíñòðóêö³¿ âñ³õ íàéâàæëèâ³øèõ
òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê ì³ñòà. “Îñíîâíà
÷àñòèíà ìîñòó âàæèòü 45 òîíí, âîíà —
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. Ç îáîõ áîê³â
ìîñòà, îêð³ì çâè÷àéíèõ ñõîä³â, çðîáëÿòü
òàêîæ ë³ôòè äëÿ ëþäåé ³ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè”,— ðîçïîâ³â â³í. Çà éîãî
ñëîâàìè, â åêñïëóàòàö³þ ì³ñò, ÿê ³ âñþ
ðîçâ’ÿçêó, çàïóñòÿòü ÷åðåç äâà ì³ñÿö³. Âñ³
çåìåëüí³ ïèòàííÿ óæå âèð³øåí³. ²ñíóþ÷èé
àâòîâîêçàë ïåðåíåñóòü íà Îäåñüêó ïëîùó.
“Ïðàö³âíèêè âæå íèí³ ïðàöþþòü ó òðè

çì³íè”,— äîäàâ äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿
êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîðã³é Ãë³í-
ñüêèé. Â³í ïîïåðåäèâ, ùî ï³ä ÷àñ ðîá³ò
ïåðåêðèâàòèìóòü óñ³ ìîæëèâ³ ñìóãè ðóõó
òà ïîïðîñèâ âîä³¿â ïðè ìîæëèâîñò³ óíè-
êàòè â öåé ÷àñ ïðî¿çäó ÷åðåç Ìîñêîâñüêó
ïëîùó.

Ðàçîì ³ç áóä³âíèöòâîì ðîçâ’ÿçêè çàâåð-
øóþòü ðîáîòè é ç³ ñïîðóäæåííÿ ï³ä ïëî-
ùåþ ñòàíö³¿ ìåòðî “Äåì³¿âñüêà”. “Â ÷îð-
íîâîìó âàð³àíò³ âîíà ó íàñ, ÿê áà÷èòå,
âæå ãîòîâà,— ïðîâ³â í³÷íó åêñêóðñ³þ îá’-
ºêòîì, íàðàç³ ñõîæîìó íà çàöåìåíòîâà-
íèé êîòëîâàí, ïàí Áàññ.— Ëèøèëîñÿ íà-
êðèòòÿ òà êîñìåòè÷í³ ðîáîòè”. Ìåòðîáó-
ä³âö³ ñëîâà çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ òóò
æå ï³äòâåðäèëè “ñòàòèñòè÷íèìè àðãóìåí-
òàìè” ïðî ãîòîâí³ñòü âîäîïðîâîäó, êàíà-
ë³çàö³¿, ïðîêëàäåíèõ òåïëîìåðåæ òà êàáå-
ë³â. Îäíàê â³äêðèâàòè ñòàíö³þ ïëàíóþòü
íå ðàçîì ³ç ðîçâ’ÿçêîþ. Âîíà ÷åêàòèìå
äîêè áóäóòü ãîòîâ³ ùå äâ³ — “Ãîëîñ³¿â-
ñüêà” òà “Âàñèëüê³âñüêà”, ùî íàðàç³ áó-
äóþòü íà ò³é æå Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàð-
ì³éñüê³é ë³í³¿. Çàïóñê â åêñïëóàòàö³þ óñ³õ
òðüîõ çàïëàíîâàíèé íà ê³íåöü ðîêó. Íà
òðàíñïîðòí³ ïðîáëåìè ì³ñòà öüîãî ðîêó ç
áþäæåòó âèä³ëÿòü ïðèáëèçíî 2 ìëðä ãðí

Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Учора вночі на Мос овсь ій площі робітни и змонт вали пішохідний
міст через Червонозоряний проспе т. Це стало почат ом завер-
шення б дівництва транспортної розв’яз и. Здати в е спл атацію її
план ють за два місяці, повідомив перший заст пни олови КМДА
Денис Басс. Разом із начальни ом Головно о правління транспор-
т Іваном Шпильовим та ендире тором "Київавтодор " Геор ієм
Глінсь им вони та ож перевірили б дівництво станції метро "Демі-
ївсь а". Одночасно з нею до інця ро зап стять "Голосіївсь " та
"Василь івсь ", чер овий раз запевнили представни и влади.

Денис Басс по азав ж рналістам, я оманда Леоніда Черновець о о ви он є обіцян и
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Óñ³ ïàðò³¿ ðèíóëè ó ìåðè
Ïðî ºäèíîãî êàíäèäàòà â³ä îïîçèö³¿ çàáóëè
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні триватиме вис вання
андидатів для часті виборах
Київсь о о місь о о олови та Ки-
ївради. Кандидатів мери охопи-
ла нетепляч а. "Спільний" анди-
дат від оаліції Віталій Клич о
вирішив балот ватися о ремо і
має намір подати сьо одні відпо-
відн заяв . О рім ньо о, най-
ближчим часом до иївсь ої місь-
ої ТВК завітають соціалісти, о-
м ністи і НУ. Тим часом прем'єр-
міністр У раїни Юлія Тимошен о
особисто очолила виборчий спи-
со БЮТ до Київради. Віталій
Ж равсь ий за важив, що вона
очолює "полов ".

Ñüîãîäí³ ó “ïîëêó” êàíäèäàò³â íà ïî-
ñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðèáó-
äå. Ë³äåð áëîêó ñâîãî ³ìåí³ Â³òàë³é Êëè÷-
êî çàÿâèâ, ùî ïîäàñòü çàÿâó ïðî ðåºñòðà-
ö³þ êàíäèäàòîì ³ áàëîòóâàòèìåòüñÿ îêðå-

ìî, íå ÷åêàþ÷è, ïîêè éîãî ï³äòðèìàþòü
ÁÞÒ àáî “ÍÓ—ÍÑ”. Ó ïîìàðàí÷åâ³é
êîìàíä³ ïðèñòðàñò³ ùîäíÿ ðîçïàëþþòü-
ñÿ âñå á³ëüøå. Ïðî ñâîº áàæàííÿ çìàãà-
òèñÿ çà êð³ñëî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè îãîëîñèâ ³ íàðîäíèé äåïóòàò â³ä 
ÍÓ—ÍÑ Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê, ÿêèé áà-
ëîòóâàòèìåòüñÿ â³ä ªâðîïåéñüêî¿ ïàðò³¿
Óêðà¿íè. Íà éîãî äóìêó, “ïðèçíà÷åííÿ
òàê çâàíîãî ºäèíîãî êàíäèäàòà íà ïîñà-
äó ìåðà Êèºâà â³ä êîàë³ö³¿ äåìîêðàòè÷-
íèõ ñèë — öå îáðàçà äëÿ êèÿí”. “Ñüîãî-
äí³ ïîë³òèêè, ÿêèõ ïðèâ³â äî âëàäè íàø
Ìàéäàí, íàìàãàþòüñÿ íàâ’ÿçàòè êèÿíàì
“âèá³ð áåç âèáîðó” — ïðèçíà÷åííÿ ìåðà
ó ñâî¿õ âëàäíèõ êàá³íåòàõ”,— ââàæàº â³í.

Ìàòèìå íà öèõ âèáîðàõ âëàñíîãî êàí-
äèäàòà ³ ÁÞÒ. Ïðîòå, õòî íèì áóäå, â
áëîö³ ùå íå âèçíà÷àëèñÿ. Òèì ÷àñîì
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî âèð³øèëà îñîáèñòî î÷îëèòè ñïèñîê
ÁÞÒ íà âèáîðàõ äî Êè¿âðàäè, “àáè äå-
ìîíñòðóâàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ïîñë³äîâ-
í³ñòü”. Íàòîì³ñòü ñëàáê³ñòü òà íåâïåâíå-
í³ñòü ñîðàòíèê³â Þë³¿ Òèìîøåíêî ó ñâî-
¿õ ñèëàõ ïîáà÷èâ ó òàêîìó êðîö³ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.
Â³í çàÿâèâ, ùî ââàæàº òàêèé êðîê ïðåì’-
ºðà ïîïóë³ñòñüêèì ³ ñïðÿìîâàíèì íà âè-

êîðèñòàííÿ Êèºâà ÿê òðàìïë³íà íà ìàé-
áóòí³ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè. “ßêùî âè-
ëó÷èòè ç áëîêó ÁÞÒ ïð³çâèùå Òèìîøåí-
êî, òî âñå ¿¿ îòî÷åííÿ âèâ³ºòüñÿ, ÿê ïî-
ëîâà”,— ïåðåêîíàíèé Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.

Íåìàº âèçíà÷åíîñò³ ç êàíäèäàòóðîþ ó
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Çà ñëîâàìè íàðîäíîãî äå-
ïóòàòà â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëÿ Ãîðáà-
ëÿ, ùîá óíèêíóòè ñàìîâèñóâàííÿ ïðå-
òåíäåíò³â â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, â³í ³í³ö³-
þâàâ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ íà ð³âí³ ïðå-
çèä³¿ òà ðàäè ïàðò³¿.

Íå â³äñòàþòü ³ ë³â³ ñèëè. Õî÷à ë³äåð Ñî-
ö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè Îëåêñàíäð
Ìîðîç çàÿâèâ, ùî äî÷àñí³ âèáîðè º íå-
çàêîííèìè, éîãî ïàðò³ÿ âèñóâàòèìå âëàñ-
íó êàíäèäàòóðó — êè¿âñüêîãî ñîö³àë³ñòà
Ìèêîëè Äàíèë³íà. Âîäíî÷àñ íàðäåï â³ä
ÊÏÓ Îëåêñàíäð Ãîëóá çàÿâèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî é êîìóí³ñòè áðàòèìóòü ó÷àñòü ó
êè¿âñüêèõ äî÷àñíèõ âèáîðàõ. “Ì³ñüêà îð-
ãàí³çàö³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ç êàíäèäàòóðàìè:
÷è ï³äòðèìàòè ÿêóñü ³ç âèñóíóòèõ, ÷è âè-
ñóíóòè ñâîþ. Ãàäàþ, ùî ó ïîíåä³ëîê óæå
áóäå ê³íöåâå ð³øåííÿ. Ïîçèö³ÿ ïàðò³¿: ìè
õîò³ëè á, àáè ë³â³ ïàðò³¿ ³ îðãàí³çàö³¿ âè-
ñòóïèëè ç³ ñï³ëüíèì ñïèñêîì äî êè¿âñüêî¿
ìåð³¿”,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ãîëóá
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
ùîäî çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä áàãàòîïîâåð-
õîâó æèòëîâó çàáóäîâó íà âóë. Ïóõ³âñüê³é
ó Äåñíÿíñüêîìó 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: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî çîíè áàãà-
òîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 77,64 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì
¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëóãîâó-
þ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòè-
âó «ÏÐÈËÀÄÎÁÓÄ²ÂÍÈÊ» äëÿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó «ÏÐÈËÀÄÎ-
ÁÓÄ²ÂÍÈÊ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
6 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 142,45 ãà äëÿ æèòëîâî¿ çàáó-
äîâè íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç íèõ:

— ïëîùåþ 130,19 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëî-
ùåþ 46,68 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ 0,99
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3- ïëîùåþ 13,15 ãà, ä³ëÿí-
êà ¹ 4 — ïëîùåþ 16,32 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 5-
ïëîùåþ 43,15 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 6 — ïëîùåþ
0,74 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 7- 9,16 ãà) — ó âëàñ-
í³ñòü çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
21.10.2004 ¹ 655/2065 ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîìó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «Íîâà Óêðà¿íà» äëÿ âåäåííÿ òî-
âàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèö-
òâà, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷å-
íî äîãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
â³ä 16.01.2006 ¹ 62-6-00292 òà â³ä
16.01.2006 ¹ 62-6-00298 (ïëîùåþ 70,09 ãà),
òà ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ 60,10 ãà);

— ïëîùåþ 12,26 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 8 — ïëî-
ùåþ 4,25 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 9 — ïëîùåþ
6,56 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 10 — ïëîùåþ 1,45 ãà) —
â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.10.2004
¹ 655/2065 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íî-
âà Óêðà¿íà» äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðà-
ìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 16.01.2006
¹ 62-6-00292 òà â³ä 16.01.2006 ¹ 62-6-
00298 (ïëîùåþ 7,55 ãà), òà ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ
(ïëîùåþ 4,71 ãà).

6. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó «ÏÐÈËÀÄÎÁÓÄ²Â-
ÍÈÊ»:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè òà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
íèõ.

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

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

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

6.6. ×àñòèíè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìå-
æåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³â-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

6.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 09.08.2007 ¹ 09-8079, Äåðæàâíî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä
18.09.2007 ¹ 05.03.02-07/46622, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
17.07.2007 ¹ 05-08/4900, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
23.07.2007 ¹ 5404, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 27.09.2007 ¹ 05-
1469.

6.8. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ îõîðîííèõ
çîí ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â âèêîðèñòî-
âóâàòè ç îáìåæåííÿìè, ïåðåäáà÷åíèìè
Ïðàâèëàìè îõîðîíè ìàã³ñòðàëüíèõ òðóáî-
ïðîâîä³â, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.11.2002
¹ 1747.

6.9. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ îõîðîííèõ
çîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ âèêîðèñòîâóâàòè ç
îáìåæåííÿìè çã³äíî ç «Ïðàâèëàìè îõîðî-
íè åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ», çàòâåðäæåíèìè
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 04.03 97 ¹ 209.

6.10. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â.

6.11. Â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.12. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæ-
áîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 12.2006
¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê».

6.13. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ áó-
äèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè 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».

6.14. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ.

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

6.16. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ
òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàð-
êîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñîö³-
àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ, ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñ-

ïîðòó (ï³äçåìí³ òà íàçåìí³ ïàðê³íãè), áó-
ä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, ãðîìàäñüêî¿,
òîðãîâåëüíî¿, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â ãîòåëüíî-àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêò³â ðåêðåàö³¿,
îçäîðîâëåííÿ òà ñïîðòó, à òàêîæ ³íøèõ
îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá-
´ðóíòóâàííÿì.

7. Ðîç³ðâàòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 16.01.2006 ¹ 62-6-00292 òà â³ä
16.01.2006 ¹ 62-6-00298 çà çãîäîþ ñòîð³í
(ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
«Íîâà Óêðà¿íà» â³ä 19.06.2007 ¹ 24/07) ç
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíîãî
àêòà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè òà äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà îáñëó-
ãîâóþ÷èì êîîïåðàòèâîì æèòëîâèì êîîïå-
ðàòèâîì «ÏÐÈËÀÄÎÁÓÄ²ÂÍÈÊ».

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñòàí-
íÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-
íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³
íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ íèìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140,
141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельних ділянок
обслуговуючому кооперативу житловому

кооперативу «ТЕХНОЛОГ» для житлової
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у Голосіївському районі м. Києва
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Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід�
но до статей 20, 41, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäó-
âàííÿ ³ç çì³íîþ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìàëîïî-
âåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâóþ÷î-
ãî êîîïåðàòèâó æèòëîâîãî êîîïåðàòèâó
«Òåõíîëîã» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà íà 21-îìó êì Ñòîëè÷íîãî øîñå òà âíå-
ñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà, ³íøî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

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: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî çîíè ìàëî-
ïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî «Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà», çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³ ïåðåâå-
äåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì
îá´ðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü îáìåæåíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ñïå-
ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ï³âäåííîãî ïëàíóâàëü-
íîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.20,05 ¹ 271/3732, â ÷àñòèí³ ïåðåâå-
äåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì
îá´ðóíòóâàííÿì, ï³ä òåðèòîð³þ ìàëîïî-
âåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

5. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 103,73 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ-
÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëóãî-
âóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïå-
ðàòèâó «ÒÅÕÍÎËÎÃ» äëÿ æèòëîâî¿ çàáó-
äîâè íà 21-îìó êì Ñòîëè÷íîãî øîñå ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó «ÒÅÕÍÎËÎÃ»,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüîãî ð³-
øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 103,73 ãà íà 21-îìó êì Ñòîëè÷íîãî
øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê çåìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
21.10.2004 ¹ 588/1998 «Ïðî îôîðìëåííÿ
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
«Àãðîô³ðìà Êðþê³âùèíà» ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè äëÿ âåäåííÿ
òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîá-
íèöòâà â ìåæàõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 06.09.2005 ¹ 79-6-00345, ¹ 79-
6-00346, ¹ 79-6-00348, ç íèõ:

— ïëîùåþ 44,25 ãà — ó âëàñí³ñòü äëÿ
æèòëîâî¿ çàáóäîâè (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëî-
ùåþ 3,05 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ 3,34
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ 8,85 ãà, ä³ëÿí-
êà ¹ 4 — ïëîùåþ 5,57 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 5 —
ïëîùåþ 2,98 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 6 — ïëîùåþ
5,03 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 7 — ïëîùåþ 2,18 ãà,
ä³ëÿíêà ¹ 8 — ïëîùåþ 11,58 ãà, ä³ëÿíêà
¹ 9 — ïëîùåþ 1,67 ãà);



— ïëîùåþ 59,48 ãà — â äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåêðåàö³éíèõ ö³-
ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ (ä³ëÿíêà
¹ 10 — ïëîùåþ 22,64 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 11 —
ïëîùåþ 32,64 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 12 — ïëîùåþ
4,20 ãà).

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó «ÒÅÕÍÎËÎÃ»:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88,
89, 96 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè.

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

8.5. 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».

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

8.7. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â.

8.8. Â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.9. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã çàãàëüíîþ ïëîùåþ
59,48 ãà âèêîðèñòîâóâàòè áåç áóä³âíèöòâà
áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³ä-
ðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) ³ç âðàõóâàííÿì
îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòòåþ 89
Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.10. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæ-
áîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê».

8.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³â-
íèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòà-
íîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòü-
ñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê».

8.12. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-

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

8.13. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öèõ áóäèíêàõ.

8.14. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ïî çà-
õèñòó òåðèòîð³¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ ³ çàòîï-
ëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè òà âèêîíàòè ³í-
æåíåðíó ï³äãîòîâêó òåðèòîð³¿.

8.15. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 09-8076 òà â³ä
08.08.2007 ¹ 19-8015, Ì³í³ñòåðñòâà îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 26.09.2007
¹ 05.03.02-07/47964, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 02.08.2007
¹ 05-08/5630, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 08.08.2007
¹ 5849, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 27.09.2007 ¹ 05-1467.

8.16. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ
òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàð-
êîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñîö³-
àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ, ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (ï³äçåìí³ òà íàçåìí³ ïàðê³íãè), áó-
ä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, ãðîìàäñüêî¿,
òîðãîâåëüíî¿, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â ãîòåëüíî-àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêò³â ðåêðåàö³¿,
îçäîðîâëåííÿ òà ñïîðòó, à òàêîæ ³íøèõ
îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá-
´ðóíòóâàííÿì.

9. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
21.10.2004 ¹ 588/1998 «Ïðî îôîðìëåííÿ
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
«Àãðîô³ðìà Êðþê³âùèíà» ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè äëÿ âåäåííÿ
òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîá-
íèöòâà â ìåæàõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà».

10. Ðîç³ðâàòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê â³ä 06.09.2005 ¹ 79-6-00345,
¹ 79-6-00346, ¹ 79-6-00348 çà çãîäîþ
ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ÒÎÂ «Àãðîô³ðìà Êðþ-
ê³âùèíà» â³ä 07.09.2007 ¹ 95) ç ìîìåíòó
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà îáñëóãîâóþ÷èì
êîîïåðàòèâîì æèòëîâèì êîîïåðàòèâîì
«ÒÅÕÍÎËÎÃ».

11. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìëþ òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ íåþ
ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 141, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

12. 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
обслуговуючому кооперативу житловому
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забудови на вул. Академіка Заболотного 
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðî-
åêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà
ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìàëîïîâåðõîâó
æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâóþ÷îãî êîîïå-
ðàòèâó æèòëîâîãî êîîïåðàòèâó «Òåêñòèëü-

íèê» íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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: òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îáãðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñ-
òè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî

çîíè ìàëîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè.

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, â ÷àñòè-
í³ ïåðåâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñ-
òîáóä³âíèì îáãðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿
çåëåíèõ íàñàäæåíü îáìåæåíîãî êîðèñòó-
âàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

4. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 90,02 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åí-
íÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëó-
ãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êî-
îïåðàòèâó «Òåêñòèëüíèê» äëÿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó «Òåêñòèëü-
íèê», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 98,01 ãà íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáî-
ëîòíîãî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³íàòó «Õîò³â-
ñüêèé», íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.10.2003 ¹ 117/990 «Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-8-00247,— ïëî-
ùåþ 90,02 ãà (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³íàòó «Õîò³â-
ñüêèé» â³ä 18.06.2007 ¹ 229), òà ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ,— ïëîùåþ 7,99 ãà, ç íèõ:

— ïëîùåþ 92,82 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëî-
ùåþ 5,99 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ 72,52
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ 14,31 ãà) — ó
âëàñí³ñòü äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè,

— ïëîùåþ 5,19 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 4) — â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåê-
ðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.

7. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèò-
ëîâîìó êîîïåðàòèâó «Òåêñòèëüíèê»:

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88,
89, 96 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó
(íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåí-
ò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

7.5. 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».

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

7.7. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòó-
âà÷³â.

7.8. Â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.9. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã çàãàëüíîþ ïëîùåþ
5,19 ãà âèêîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áóä³â-
íèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõ-
í³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) ³ç
âðàõóâàííÿì îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ
ñòàòòåþ 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
òà ñòàòòåþ 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.10. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 8,19 ãà âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìå-
æåííÿìè çã³äíî ç «Ïðàâèëàìè îõîðîíè
åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ», çàòâåðäæåíèìè ïî-

ñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
04.03.97 ¹ 209.

7.11. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ îõîðî-
íþâàíîãî ëàíäøàôòó âèêîðèñòîâóâàòè ç
îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà.

7.12. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð â öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê».

7.13. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëå-
íî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áó-
ä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâî-
äèòüñÿ 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».

7.14. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

7.15. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é
çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàð-
òèðè â öèõ áóäèíêàõ.

7.16. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 17.07.2007 ¹ 19-7174, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
20.09.2007 ¹ 7559, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 17.07.2007
¹ 05-08/4897, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
31.07.2007 ¹ 22-1931/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 23.07.2007 ¹ 5500, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
24.09.2007 ¹ 05-1426.

7.17. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ
òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàð-
êîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ, ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (ï³äçåìí³ òà íàçåìí³ ïàðê³íãè), áó-
ä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, ãðîìàä-
ñüêî¿, òîðãîâåëüíî¿, ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â ãîòåëü-
íî-àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêò³â
ðåêðåàö³¿, îçäîðîâëåííÿ òà ñïîðòó, à òà-
êîæ ³íøèõ îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñòî-
áóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì.

7.18. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ïî çà-
õèñòó òåðèòîð³¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ ³ çàòîï-
ëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè òà âèêîíàòè
³íæåíåðíó ï³äãîòîâêó òåðèòîð³¿.

7.19. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí Äåðæàâíîãî ìóçåþ íàðîäíî¿ àð-
õ³òåêòóðè òà ïîáóòó Óêðà¿íè âèêîðèñòî-
âóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

8. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîì-
á³íàòó «Õîò³âñüêèé» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç
ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåí-
íÿì çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî
îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äî-
ãîâîðó îðåíäè ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004
¹ 79-8-00247.

9. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ íåþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу земельних ділянок

обслуговуючому кооперативу житловому
кооперативу «ЗАЛІЗНИЧНИК» для житлової

забудови на 21>ому км Столичного шосе 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 350/3184 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відпо�
відно до статей 20, 41, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðî-
åêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà
ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 370/1804, Ñõåìè ïëàíóâàííÿ òåðèòî-
ð³¿ ÷àñòèíè ï³âäåííîãî ïëàíóâàëüíîãî
ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2005
¹ 271/3732, «Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿
çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåï-
ö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³», çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2006
¹ 806/3381, çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìà-
ëîïîâåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãî-
âóþ÷îãî êîîïåðàòèâó æèòëîâîãî êîîïå-
ðàòèâó «ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÈÊ» íà 21-îìó êì
Ñòîëè÷íîãî øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

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: òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñ-
òîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñòè çà
ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî çîíè
ìàëîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ï³âäåííîãî ïëàíóâàëü-
íîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, â ÷àñòèí³ ïåðåâå-
äåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, ï³ä òåðèòîð³þ ìà-
ëîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

4. 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, â ÷àñòè-
í³ ïåðåâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñ-
òîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿
çåëåíèõ íàñàäæåíü îáìåæåíîãî êîðèñòó-
âàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 98,04 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åí-
íÿì ¿¿ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëó-
ãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êî-
îïåðàòèâó «ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÈÊ» äëÿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè íà 21-îìó êì Ñòîëè÷íîãî
øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó «ÇÀË²Ç-
ÍÈ×ÍÈÊ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
8 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 98,04 ãà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 74,55 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëî-
ùåþ 9,74 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ 10,26
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ 54,55 ãà) — ó
âëàñí³ñòü äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè, â òîìó
÷èñë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,76 ãà (ä³ëÿí-
êà ¹ 1 — ïëîùåþ 0,50 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 —
ïëîùåþ 10,26 ãà) — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè
çåìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 31
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
12.02.2004 ¹ 43/1253 «Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè» ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³-
íàòó «Òàðàñ³âêà», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.11.2004 ¹ 79-6-
00259 (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ àãðîêîìá³íàòó «Òàðàñ³âêà» â³ä
18.06.2007 ¹ 18-1/07), òà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 63,79 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëîùåþ
9,24 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ 54,55

ãà) — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, íàäàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.10.2003 ¹ 117/990 «Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè» ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³-
íàòó «Õîò³âñüêèé», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-
00250 (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ àãðîêîìá³íàòó «Õîò³âñüêèé» â³ä
28.07.2007 ¹ 20/07).

— ïëîùåþ 23,49 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 4 — ïëî-
ùåþ 15,75 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 5 — ïëîùåþ 2,76
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 6 — ïëîùåþ 4,98 ãà) — â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåê-
ðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿,
â òîìó ÷èñë³ ä³ëÿíêà ¹ 4 — ïëîùåþ 9,32
ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 31 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004
¹ 43/1253 «Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè» ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³íàòó «Òà-
ðàñ³âêà», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 25.11.2004 çà ¹ 79-6-00259
(ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àã-
ðîêîìá³íàòó «Òàðàñ³âêà» â³ä 18.06.2007
¹ 18-1/07), òà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,17
ãà (ä³ëÿíêà ¹ 4 — ïëîùåþ 6,43 ãà, ä³ëÿí-
êà ¹ 5 — ïëîùåþ 2,76 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 6 —
ïëîùåþ 4,98 ãà) — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íàäàíî¿ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 23.10.2003 ¹ 117/990 «Ïðî îôîðìëåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè» ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³-
íàòó «Õîò³âñüêèé», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-
00250 (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
àãðîêîìá³íàòó «Õîò³âñüêèé» â³ä 28.07.2007
¹ 20/07).

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèò-
ëîâîìó êîîïåðàòèâó «ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÈÊ»:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88,
89, 96 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó
(íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåí-
ò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

8.5. 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».

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

8.7. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòó-
âà÷³â.

8.8. Â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.9. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëîùåþ 31,92 ãà
âèêîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà
áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ,
ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) ³ç âðàõóâàí-
íÿì îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòòåþ 89
Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.10. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â âèêî-
ðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè, ïåðåäáà÷å-
íèìè «Ïðàâèëàìè îõîðîíè ìàã³ñòðàëüíèõ
òðóáîïðîâîä³â», çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
16.11.2002 ¹ 1747.

8.11. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê».

8.12. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëå-
íî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áó-
ä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâî-
äèòüñÿ 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».

8.13. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

8.14. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é
çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàð-
òèðè â öèõ áóäèíêàõ.

8.15. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 31.07.2007 ¹ 19-2808 òà
â³ä 09.08.2007 ¹ 09-8083, Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 21.09.2007
¹ 05.03.02-07/47350, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-

íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 18.07.2007
¹ 05-08/4910, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.06.2007 ¹ 22-1906/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 23.07.2007 ¹ 5409, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
25.09.2007 ¹ 05-1438.

8.16. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ
òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàð-
êîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ, ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (ï³äçåìí³ òà íàçåìí³ ïàðê³íãè), áó-
ä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, ãðîìàä-
ñüêî¿, òîðãîâåëüíî¿, ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â ãîòåëü-
íî-àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêò³â
ðåêðåàö³¿, îçäîðîâëåííÿ òà ñïîðòó, à òà-
êîæ ³íøèõ îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñòî-
áóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì.

9. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 31 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.02.2004 ¹ 43/1253 «Ïðî îôîðì-
ëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè
ä³ëÿíêàìè».

10. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 25.11.2004 ¹ 79-6-00259 çà
çãîäîþ ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Òàðàñ³âêà» â³ä 18.06.2007
¹ 18-1/07) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ òà îáñëóãîâóþ÷èì êîîïåðàòè-
âîì æèòëîâèì êîîïåðàòèâîì «ÇÀË²Ç-
ÍÈ×ÍÈÊ».

11. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîì-
á³íàòó «Õîò³âñüêèé» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç
ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåí-
íÿì çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî
îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
29.10.2004 ¹ 79-6-00250.

12. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ íåþ ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 141, 143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

13. 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 надання згоди на продовження
регіональним відділенням Фонду 

державного майна України по місту Києву
строку завершення будівництва об’єкта

незавершеного будівництва — 
Київського експериментально>виробничого

комбінату на вулиці Сиваській, 1>а 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 412/3246 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України «Про осо�
бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», враховуючи обґрунтування товариства з об�
меженою відповідальністю «Н�М» щодо неможливості завершення будівництва в установлені строки об’�
єкта незавершеного будівництва — Київського експериментально�виробничого комбінату на вулиці Сива�
ській, 1�а у Дніпровському районі м. Києва з перепрофілюванням його в оптово�торговельну базу з мит�
ним складом, супермаркетом та швейним цехом (лист від 03.09.07 № 145), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà ïðîäîâæåííÿ ðåã³î-
íàëüíèì â³ää³ëåííÿì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó ñòðîêó çà-
âåðøåííÿ òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Í-Ì» áóä³âíèöòâà îá’ºê-
òà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — Êè¿â-
ñüêîãî åêñïåðèìåíòàëüíî-âèðîáíè÷îãî
êîìá³íàòó íà âóëèö³ Ñèâàñüê³é, 1-à ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ïåðåïðîô³-
ëþâàííÿì éîãî ó îïòîâî-òîðãîâåëüíó áà-
çó ç ìèòíèì ñêëàäîì, ñóïåðìàðêåòîì òà
øâåéíèì öåõîì äî 31 ãðóäíÿ 2008 ðîêó.

2. Ðåã³îíàëüíîìó â³ää³ëåííþ Ôîíäó äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó
óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Í-Ì» äîäàòêîâó óãîäó ïðî
ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-

òâà — Êè¿âñüêîãî åêñïåðèìåíòàëüíî-âè-
ðîáíè÷îãî êîìá³íàòó íà âóëèö³ Ñèâàñüê³é,
1-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ïå-
ðåïðîô³ëþâàííÿì éîãî â îïòîâî-òîðãî-
âåëüíó áàçó ç ìèòíèì ñêëàäîì, ñóïåðìàð-
êåòîì òà øâåéíèì öåõîì. Äîäàòêîâîþ óãî-
äîþ ïåðåäáà÷èòè ÿê íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòè-
íîþ ãðàô³ê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíî-ìîí-
òàæíèõ ðîá³ò ³ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âè-
êîíàííÿì êîæíîãî åòàïó òà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ÒÎÂ «Í-Ì» çà âèêîíàííÿ öüîãî ãðà-
ô³êà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу земельних ділянок
обслуговуючому кооперативу житловому

кооперативу «Транспортник» для житлової
забудови на 21>ому км Столичного шосе 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 351/3185 від 1 жовтня 2007 року
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëà-
íóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî
2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðà-
äè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, Ñõåìè ïëà-
íóâàííÿ òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè ï³âäåííîãî ïëà-
íóâàëüíîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæå-
íî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, «Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà», çàòâåð-
äæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, çì³íè ö³ëüîâî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çå-
ìåëü ï³ä ìàëîïîâåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó
îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó
êîîïåðàòèâó «Òðàíñïîðòíèê» íà 21-îìó êì
Ñòîëè÷íîãî øîñå 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,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì
îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî çîíè ìàëîïîâåðõî-
âî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ï³âäåííîãî ïëàíóâàëüíî-
ãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2005
¹ 271/3732, â ÷àñòèí³ ïåðåâåäåííÿ òåðè-
òîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòó-
âàííÿì, ï³ä òåðèòîð³þ ìàëîïîâåðõîâî¿ æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè.

4 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, â ÷àñòèí³ ïåðåâåäåí-
íÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì îá-
´ðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü îáìåæåíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ñïåö³-
àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 121,47 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åí-
íÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëóãîâó-
þ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòè-
âó «Òðàíñïîðòíèê» äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè
íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øîñå ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó «Òðàíñïîðò-
íèê», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüîãî
ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 121,47 ãà, â òîìó ÷èñë³:

— çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,59 ãà (ä³ëÿíêà
¹ 1 — ïëîùåþ 10,99 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 —
ïëîùåþ 1,20 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ
53,02 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 4 — ïëîùåþ 2,38 ãà) —
ó âëàñí³ñòü äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè çà ðàõó-
íîê ÷àñòèíè çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ «Òàðàñ³âêà», íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 31 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.02.2004 ¹ 43/1253 «Ïðî îôîðìëåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
â³ä 25.11.2004 ¹ 79-6-00259;

— çàãàëüíîþ ïëîùåþ 53,88 ãà (ä³ëÿíêà
¹ 5 — ïëîùåþ 34,14 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 6 —
ïëîùåþ 4,27 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 7 ïëîùåþ —
6,57 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 8 — ïëîùåþ 8,90 ãà) —
â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåê-
ðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ çà
ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «Òàðàñ³âêà», íàäàíèõ â³äïîâ³äíî

äî ïóíêòó 31 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 12.02.2004 ¹ 43/1253 «Ïðî îôîðì-
ëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 25.11.2004 ¹ 79-6-00259 (ïëî-
ùåþ 44,98 ãà) òà ¹ 79-6-00260 (ïëîùåþ
8,90 ãà).

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó «Òðàíñïîðòíèê»:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89,
96 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïî-
ñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè
ä³ëÿíêàìè òà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³
ä³ëÿíêè.

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

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

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

8.7. Çàáåçïå÷èòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â.

8.8. Â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.9. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè áåç
ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì
ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³é-
íèõ) ³ç âðàõóâàííÿì îáìåæåíü, âñòàíîâëå-
íèõ ñòàòòåþ 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè òà ñòàòòåþ 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

8.10. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæ-
áîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê».

8.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåí-
òó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëî-
âî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áó-
ä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ áóäèíê³â,
âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïî-
ðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì
êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³-
òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ
ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 «Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê».

8.12. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ-
÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêî-
ëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïå-
ðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áó-
äèíê³â.

8.13. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâ-
òîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå
ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öèõ
áóäèíêàõ.

8.14. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 01.08.2007 ¹ 19-7868, Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 21.09.2007
¹ 47349, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 25.07.2007 ¹ 05-08/4908, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 27.07.2007 ¹ 22-
1907/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.07.2007 ¹ 5410,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 27.09.2007 ¹ 05-1465.

8.15. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷èòè
êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ òå-
ðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàðêî-
âèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ,
ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (ï³ä-
çåìí³ òà íàçåìí³ ïàðê³íãè), áóä³âíèöòâî
îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, ãðîìàäñüêî¿, òîðãî-
âåëüíî¿, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, îá’ºêò³â ãîòåëüíî-àäì³í³ñòðà-
òèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ãðîìàäñüêî-
ãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêò³â ðåêðåàö³¿, îçäîðîâ-
ëåííÿ òà ñïîðòó, à òàêîæ ³íøèõ îá’ºêò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàí-
íÿì.

9. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 31 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.02.2004 ¹ 43/1253 «Ïðî îôîðìëåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè».

10. Ðîç³ðâàòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê â³ä 25.11.2004 ¹ 79-6-00259 òà
¹ 79-6-00260 çà çãîäîþ ñòîð³í (ëèñò-çãî-
äà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òàðàñ³âêà» â³ä
18.06.2007 ¹ 18-5/07) ç ìîìåíòó äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà îáñëóãîâóþ÷èì êîîïåðà-
òèâîì æèòëîâèì êîîïåðàòèâîì «Òðàíñ-
ïîðòíèê».

11. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìëþ òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ íåþ
ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ ó âèïàäêàõ, ïåðåä-
áà÷åíèõ ñòàòÿìè 140, 141, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

12. 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 «ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ

ІНІЦІАТИВ» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування

рекреаційного та екологічно>освітнього
комплексу із благоустроєм прибережної

смуги на Столичному шосе (16>й км, затока
Старик) у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 392/3226 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. 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 ïå-
ðåë³êó ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåìëå-
êîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2000 (òàá-
ëèöÿ 15) êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ë³-
ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî «Êîí÷à-Çàñïà» çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 12,83 ãà â êâàðòà-
ë³ ¹ 32 âèä³ë³â 9, 10, 22-24, 33, 41, 43 óðî-
÷èùà Îñòð³â Æóê³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî ë³ñíèö-
òâà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà «Ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî «Êîí÷à-Çàñïà» ïëîùåþ 12,83 ãà
â êâàðòàë³ ¹ 32 âèä³ë³â 9, 10, 22-24, 33, 41,
43 óðî÷èùà Îñòð³â Æóê³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ë³ñíèöòâà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà äî çåìåëü ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ,
âèëó÷èâøè ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî
ôîíäó.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÖÅÍÒÐ
ÅÊÎËÎÃ²×ÍÈÕ ²Í²Ö²ÀÒÈÂ» äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ðåêðåàö³éíîãî òà åêîëîã³÷íî-îñâ³òíüîãî
êîìïëåêñó ³ç áëàãîóñòðîºì ïðèáåðåæíî¿
ñìóãè íà Ñòîëè÷íîìó øîñå (16-é êì, çà-
òîêà Ñòàðèê) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÖÅÍÒÐ ÅÊÎËÎÃ²×ÍÈÕ
²Í²Ö²ÀÒÈÂ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
5 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó
íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 12,83
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ðåêðåàö³éíîãî òà åêîëîã³÷íî-îñ-
â³òíüîãî êîìïëåêñó ³ç áëàãîóñòðîºì ïðèáå-
ðåæíî¿ ñìóãè íà Ñòîëè÷íîìó øîñå (16-é
êì, çàòîêà Ñòàðèê) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó ðåê-
ðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «ÖÅÍÒÐ ÅÊÎËÎÃ²×ÍÈÕ ²Í²Ö²-
ÀÒÈÂ»:

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

5.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 21.08.2007 ¹ 19-8572, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 21.08.2007

¹ 1430, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 20.08.2007 ¹ 05-08/6145, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíî-
ãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â³ä 24.07.2007
¹ 148-1510, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
«Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî «Êîí÷à-Çàñïà»
â³ä 23.07.2007 ¹ 401, Êè¿âñüêîãî îáëàñíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà» â³ä 13.08.2007 ¹ 01-04/357,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 13.08.2007 ¹ 6032.

5.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò òåõ-
í³÷íîãî îáñòåæåííÿ ë³ñîâèõ ïëîù, çàìîâ-
ëåíèõ äëÿ ïîòðåá ç âèâåäåííÿ ¿õ ³ç ñêëàäó
ë³ñîâîãî ôîíäó, â³ä 23.07.2007, âèäàíèé
ÄÏÃ «Êîí÷à-Çàñïà») òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

5.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

5.7. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâó-
âàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïî-
ðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ
òà ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“КИЇВПАСТРАНС”

повідомляє:
1. Кон рс по зал ченню інвесторів до фінанс вання прое т вання, ре онстр ції та б дівниц-

тва об’є тів транспортної інфрастр т ри, житлової та соціально-поб тової сфери та об’є тів
незавершено о б дівництва проводить ом нальне підприємство “Київпастранс” на ви онан-
ня розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 28.07.2003 р. № 1374 “Про за-
л чення інвесторів для ре онстр ції станцій трамвайної лінії від площі Перемо и до вели ої
Кільцевої доро и, лінійних диспетчерсь их станцій, б дівель тя ових підстанцій, що знаходять-
ся на балансі КП “Київпастранс”, в прое тах я их передбачається розташ вання об’є тів соціаль-
но-поб тових посл для персонал та населення” (із змінами та доповненнями, внесеними
розпорядженням КМДА від 16.10.2006 р. № 1516), розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 27.12.2007№ 1760 “Про ре онстр цію ділян и трамвайної лінії від станції “Гна-
та Юри” до в лиці Симирен а”.

2. Інформація про інвест вання прое т вання та ре онстр ції тя ових підстанцій (ТП):
Орієнтовний розмір інвестицій для здійснення прое т вання та ре онстр ції тя ової підстанції

с ладає до 8 млн. рн. (відповідно до он рсної до ментації по ожном об’є т інвест ван-
ня), стро , в межах я о о має б ти здійснена інвестиційна діяльність — 18-24 місяці.

На он рс винесено наст пні об’є ти:
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Героїв Сталін рада, 45-а, площа 220,00 м2, зе-

мельна ділян а 636,43 м2;
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Оноре де Бальза а, 5, площа 192,00 м2, зе-

мельна ділян а 765,00 м2;
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Щерба ова,56-а, площа 259,00 м2, земельна

ділян а 656,00 м2;
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, проспе т Перемо и, 16-а, площа 267,67 м2, земель-

на ділян а 896,96 м2.

Прое т вання ре онстр ції тя ової підстанції здійснюється на підставі технічних мов за-
мовни а.

Тя ова підстанція має б ти оснащена новим пожежостій им обладнанням та системою те-
ле ер вання. Обладнання повинно мати необхідні елементи захист .

Приміщення тя ової підстанції повинно мати підвищен зв оізоляцію, систем централізо-
вано о чи місцево о теплозабезпечення, водопровід, аналізацію, телефонізацію та радіофі ацію.

Площа ре онстр йовано о об’є та інвест вання повинна б ти не менше існ ючо о.

3. Інформація про інвест вання прое т вання та ре онстр ції лінійно-диспетчерсь их
станцій (ЛДС):

Орієнтовний розмір інвестицій для здійснення ре онстр ції станції лінійно-диспетчерсь ої
станції с ладає 400 000,00 рн. (відповідно до он рсної до ментації по ожном об’є т інве-
ст вання), стро , в межах я о о має б ти здійснена інвестиційна діяльність — 18-24 місяці.

На он рс винесено наст пні об’є ти:
- лінійно-диспетчерсь а станція, за адресою: м. Київ, в л. Ялин ова, 58/60, площа 20,50 м2,

земельна ділян а 147,51 м2;
- лінійно-диспетчерсь а станція, за адресою: м. Київ, в л. Сошен а,10, площа 167,28 м2, зе-

мельна ділян а 459,63 м2;
- лінійно-диспетчерсь а станція, за адресою: м. Київ, в л. Вол о радсь а, 12, площа 40,00 м2,

земельна ділян а 179,24 м2;
- лінійно-диспетчерсь а станція, за адресою: м. Київ, в л. Сім’ї Сосніних, 2-д, площа

99,00 в.м, земельна ділян а 2 449,99 м2;
- лінійно-диспетчерсь а станція, за адресою: м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 61, площа

179,95 в.м, земельна ділян а 844,41 м2;
- лінійно-диспетчерсь а станція, за адресою: м. Київ, в л. Кі відзе, 40-а, площа 95,00 м2,

земельна ділян а 542,90 м. в;

Прое т вання ре онстр ції лінійно-диспетчерсь ої станції здійснюється на підставі технічних
мов замовни а.
В приміщенні ЛДС мають б ти розташовані робочі місця диспетчера, начальни а маршр -

т , поб тові приміщення для водіїв, п н т реалізації проїзних до ментів.
Приміщення ЛДС повинні мати водопровід, теплозабезпечення, аналізацію, телефонізацію,

радіофі ацію та оснащені охоронно-пожежною си налізацією.
Площа ре онстр йовано о об’є та інвест вання повинна б ти не менше існ ючо о.

4. Інформація про інвест вання прое т вання та ре онстр ції б дівель Дитячо о
лі вально-оздоровчо о центр “Кристал” КП “Київпастранс”, за адресою: АР Крим,
м. Ал шта, в л. Набережна, 26-а

Орієнтовний розмір інвестицій для здійснення ре онстр ції б дівель Дитячо о лі вально-
оздоровчо о центр “Кристал” КП “Київпастранс” с ладає 1 200 000,00 (один мільйон двісті
тисяч) ривень, стро , в межах я о о має б ти здійснена інвестиційна діяльність — 18-24 місяці.

На он рс винесено наст пні об’є ти:
- одноповерхові адміністративні та осподарсь і б дівлі, площею 73,20 м2, 8,00 м2, 126,00 м2

Площа земельної ділян и — 1 200,00 м2

Прое т вання ре онстр ції б дівель здійснюється на підставі технічних мов замовни а.
Стро , в межах я о о має б ти здійснена інвестиційна діяльність — 18-24 місяці.
Площа ре онстр йовано о об’є та інвест вання повинна б ти не менше існ ючо о.

5. Інформація про інвест вання прое т вання та б дівництва з пин ових станцій з
об’є тами соціально-поб тово о та тор івельно о призначення на трамвайній лінії від
станції “Гната Юри” до в лиці “Симирен а”.

Орієнтовний розмір інвестицій для здійснення прое т вання та б дівництва з пин ової станції
с ладає 1 700 000, 00 (один мільйон сімсот тисяч ) ривень (відповідно до он рсної до -
ментації по ожном об’є т інвест вання), стро , в межах я о о має б ти здійснена інвестиційна
діяльність — 18-24 місяці.

На он рс винесено наст пні об’є ти:
- з пин ова станція “В лиця енерала Потапова”;
- з пин ова станція “В лиця Зодчих”;
- з пин ова станція “Б львар Кольцова”;
- з пин ова станція “В лиця Жол дєва”;
- з пин ова станція “В лиця Гри оровича — Барсь о о”;
- з пин ова станція “В лиця Б л а ова”;
- з пин ова станція “Михайлівсь а Борща ів а”
Прое т вання б дівництва з пин ової станції здійснюється на підставі технічних мов замов-

ни а.
З пин ова станція повинна мати асове приміщення, приміщення охорони, приміщення чер-

ово о по станції, технічне приміщення, виробничі приміщення.
Приміщення з пин ової станції повинні мати водопровід, теплозабезпечення, аналізацію,

телефонізацію, радіофі ацію та оснащені охоронно-пожежною си налізацією.

6. Основні мови он рс .
6.1. Фінанс вання сіх витрат, пов’язаних з прое т ванням, ре онстр цією та б дівництвом

об’є тів інвест вання.
6.2. Сплата внес пайової часті інвестора створенні соціальної та інженерно-транспорт-

ної інфрастр т ри м. Києва поряд та розмірі, встановленом рішенням Київради від
27.02.2003 р. № 271/431 “Про пайов часть (внес и) інвесторів (заб довни ів) створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри м. Києва” (із змінами та доповненнями).

6.3. Здійснення відрах вань на мовах та в розмірі, встановленом рішенням Київсь ої місь ої
ради від 16.12.2005 р. № 609/3070 “Про встановлення відрах вань на розвито та зміцнення
матеріально-технічної бази пожежної охорони м. Києва”.

6.4.Термін ре онстр ції, б дівництва об’є та повинен б ти не більше нормативно о, що виз-
начається прое тно- ошторисною до ментацією.

6.5. Сплата реєстраційно о внес розмірі 1 225,00 рн. за часть он рсі на
р/р 26004250210178 в КРФ ВАТ КБ “Хрещати ” в м. Києві, МФО 300830, од ЄДРПОУ 33153915.

Реєстраційний внесо сплач ється до отримання он рсної до ментації для часті он-
рсі. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не

підля ають.
6.6. Оздоблювальні роботи в приміщеннях об’є та інвест вання, підведення та під лючен-

ня інженерних мереж до об’є та інвест вання, техноло ічне обладнання та інші додат ові ро-
боти, спрямовані на облашт вання об’є та інвест вання, фінанс ються Інвестором додат ово
з ідно з розробленою прое тно- ошторисною до ментацією об’є та інвест вання.

6.7. Співвідношення між площею приміщень, що зарахов ються до ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва, та новоствореною в рез льтаті інвестиційної діяльності пло-
щею б де визначено після затвердження в становленом поряд прое тно- ошторисної до-
ментації.
6.8.Майново-правові та земельні питання виріш ються в становленом поряд .

7. Додат ові мови он рс .
7.1. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій, спрямованих зо рема на створен-

ня (ремонт, ре онстр цію, б дівництво) соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т -
ри КП “Київпастранс”.

8. Надання он рсної до ментації та отримання он рсних пропозицій
здійснюється Дире цією по б дівництв об’є тів наземно о пасажирсь о о транспорт ом -
нально о підприємства “Київпастранс” за адресою: м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33-а, аб. № 317,
тел. (044) 272-00-03, з 10.00 до 16.00 (з понеділ а по п’ятницю) протя ом 15 алендарних днів
з дня оп блі вання о олошення про проведення он рс при наявності до мента, що підтвер-
дж є сплат часни ом реєстраційно о внес .

Для отримання довід ової інформації, блан ів заяво та он рсної до ментації звертати-
ся за адресою: 01034, м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33а, аб. № 317, тел. (044) 272-00-03, з
10.00 до 16.00 (з понеділ а по п’ятницю).

Íà ìèíóëîìó òèæí³ ó òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ
êîìïëåêñàõ ñòîëèö³ —  “Êîìîä³”, “Ìàãåëëàí³” òà
“Êàðàâàí³” — ìîæíà áóëî ñòàòè ó÷àñíèêîì äâîõ
ö³êàâèõ çàõîä³â — “Ñìà÷í³ âàêàíñ³¿. Ãîòóºìî
ðàçîì!” òà “Ïðàöþºìî ç äðàéâîì!” Îðãàí³çàòîðîì
öüîãî âèñòóïèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð
çàéíÿòîñò³.

27 òà 28 áåðåçíÿ “ãîòóâàëè” âàêàíñ³¿, à 29 òà 30
÷èñëà áóâ “äðàéâ”. Ïåðøà àêö³ÿ ïðèçíà÷àëàñÿ äëÿ
âñ³õ âåðñòâ íàñåëåííÿ, à äðóãà áóëà ïîêëèêàíà
ï³äâèùèòè ö³êàâ³ñòü äî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó
ìîëîä³. À êåðóâàëè öèìè çàõîäàìè ñïåö³àë³ñòè
ÊÌÖÇ ³ç â³ää³ë³â ïðàöåâëàøòóâàííÿ, þðèäè÷íèõ
ïîñëóã, ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, ïðîôåñ³éíîãî
íàâ÷àííÿ, íàäàííÿ ïîñëóã ðîáîòîäàâöÿì. 

Ìåòà öèõ çàõîä³â çðîçóì³ëà — ³íôîðìóâàííÿ
íàñåëåííÿ ïðî ïîñëóãè, ùî ïðîïîíóº ñëóæáà
çàéíÿòîñò³, ïðî ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïðàö³ ñòîëèö³.
Íàïðèêëàä, áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â óçíàëè ïðî òå, ùî
áåçðîá³òí³ ó ðàç³ ïðîáëåì ³ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì
ìîæóòü ïðîéòè ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó,
ïåðåï³äãîòîâêó àáî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çà
ðàõóíîê êîøò³â Ôîíäó çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî
äåðæàâíîãî ñòðàõóâàííÿ íà âèðàäîê áåçðîá³òòÿ.
Ðîçïîâ³ëè ñïåö³àë³ñòè Êè¿âñüêîãî öåíòðó
çàéíÿòîñò³ ³ ïðî òå, ÿê³ ïðîôåñ³¿ êîðèñòóþòüñÿ
çàðàç ï³äâèùåííèì ïîïèòîì â ñòîëèö³ ³ ÿê³ ¿õí³
ïåðñïåêòèâè ó ìàéáóòíüîìó. 

“Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ò³ëüêè îðèã³íàëüí³ ï³äõîäè
çäàòí³ çàðàç ðîçâîðóøèòè íàøèõ ãðîìàäÿí, —
ïîÿñíèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÌÖÇ Ëåîí³ä
Øàÿí, êîëè éîãî çàïèòàëè, ÷îìó äëÿ òàêèõ àêö³é
ï³ä³áðàëè òàê³ ö³êàâ³ íàçâè. — Îñîáëèâî öå

ñòîñóºòüñÿ ìîëîä³, ÿêà ïðàãíå äî âñüîãî, ùî
âèõîäèòü çà çâè÷í³ ðàìêè. Äî ðå÷³, òàêèé
“äðàéâîâèé” ï³äõ³ä çàñòîñîâóº íå ò³ëüêè
óêðà¿íñüêà ñëóæáà çàéíÿòîñò³. Òàê ä³þòü ³ â Êàíàä³,
äå çàñòîñîâóþòü ÿñêðàâ³, ÿ íàâ³òü ñêàçàâ áè,
íåôîðìàëüí³ ôîðìè àã³òàö³¿, äëÿ òîãî, ùîá
ï³äâèùèòè ³íòåðåñ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ äî ïðàö³,
âèáîðó ïðîôåñ³¿ òà âñüîãî, ùî ç öèì ïîâ’ÿçàíå.
Ìè ïîêàçàëè, ùî òåæ íàìàãàºìîñÿ áåç çâåðõíüîñò³
³ ìåíòîðñòâà çíàõîäèòè ç ï³äë³òêàìè ñï³ëüíó
ìîâó”.

Ðîáîòà ç ìîëîääþ — îäèí ³ç ïð³îðèòåò³â ÊÌÖÇ.
Äëÿ ìàéáóòí³õ âèïóñêíèê³â øê³ë ïîñò³éíî
îðãàí³çîâóþòü â³äïîâ³äí³ çàõîäè — ³íôîðìàö³éí³
ñåì³íàðè, “Óðîêè ðåàëüíîãî òðóäîâîãî æèòòÿ”,
ð³çíîìàí³òí³ êîíñóëüòàö³¿. Íàäàºòüñÿ ïîñò³éíà
äîïîìîãà øê³ëüíèì ïñèõîëîãàì, êëàñíèì
êåð³âíèêàì â îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ
åêñêóðñ³é òà çóñòð³÷åé íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà. Ï³ä
÷àñ åêñêóðñ³é ä³òÿì íàäàâàëè ³íôîðìàö³þ ïðî
ìîæëèâîñò³ íàâ÷àííÿ, ñòàæóâàííÿ íà âèðîáíèöòâ³,
ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Øêîëÿð³ ïîáóâàëè
áåçïîñåðåäíüî íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, ïîáà÷èëè óìîâè
ïðàö³ òà ïîñï³ëêóâàëèñü ³ç ïðîôåñ³îíàëàìè.
Ñïðàâæí³ ñïåö³àë³ñòè ïðàöþþòü ³ â Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³. Äî ðå÷³, âîíè âæå
ïî÷àëè ãîòóâàòè íîâ³ “ô³ðìîâ³ ñòðàâè”. “ßê³
ñàìå?” — ñïèòàëè ó íèõ. “Öå — ñþðïðèç”, —
â³äïîâ³ëè óñì³õàþ÷èñü ñï³âðîá³òíèêè ÊÌÖÇ. Ùî
æ, ïî÷åêàºìî, àëå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ö³ ñþðïðèçè
áóäóòü òàêèìè æ ñìà÷íèìè ³ äðàéâîâàìè, ÿê
çãàäàí³ âèùå àêö³¿.

Оле сандр ОЛЕКСІЄНКО

Ñìàê âàêàíñ³é 
³ äðàéâ â³ä ïðàö³

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК”
Від рите а ціонерне товариство Комерційний бан “Хрещати ”

повідомляє про с ли ання За альних зборів а ціонерів бан .
За альні збори а ціонерів бан відб д ться 17 травня 2008 ро за

адресою: м. Київ, в л. Іллінсь а, 8 (2-й поверх). Почато зборів об 11.00.
Порядо денний:

1. Про розподіл приб т ВАТ КБ “Хрещати ” за 2007 рі ;
2. Про збільшення розмір стат тно о апітал за рах но реінвестиції дивідендів шляхом

збільшення номінальної вартості а цій;
3. Про вип с а цій шляхом збільшення номінальної вартості а цій та обмін а цій старої

номінальної вартості на а ції нової номінальної вартості;
4. Про зміни до стат т ВАТ КБ “Хрещати ”;
5. Про визначення вповноважених осіб на проведення дій щодо вип с а цій шляхом

збільшення номінальної вартості а цій;
6. Про визначення повноважено о ор ан на проведення дій щодо вип с а цій шляхом

збільшення номінальної вартості а цій.
Мотиви збільшення стат тно о апітал : збільшення апітал бан , зміцнення позицій

бан на фінансовом рин , збільшення рес рсної бази та спроможності бан для проведення
а тивних операцій.

Спосіб збільшення стат тно о апітал : за рах но реінвестиції дивідендів шляхом
збільшення номінальної вартості а цій. План ється збільшення стат тно о апітал на 43 200
000 ривень.

Прое т змін до стат т а ціонерно о товариства, пов’язаних із збільшенням або зменшенням
стат тно о (с ладено о) апітал :

А ції додат ово не розміщ ються та не вил чаються.
Запланована нова вартість а цій: 1080,00 ривень;
Порядо відш од вання власни ам а цій збит ів, пов’язаних із змінами стат тно о

апітал : власни и а цій не зазнають збит ів, пов’язаних із збільшенням стат тно о апітал бан .
Для часті За альних зборах а ціонерам необхідно мати до мент, що посвідч є особ , а

повноваженим представни ам а ціонерів — довіреність на право часті і олос вання на
За альних зборах а ціонерів та до мент, що посвідч є особ .

Реєстрація а ціонерів та їх представни ів для часті За альних зборах а ціонерів проводиться
17 травня 2008 ро з 10.30 до 11.00 за місцем проведення За альних зборів а ціонерів.

Довід и за телефоном: 536-97-18
Правління ВАТ КБ “Хрещати

Діюча реда ція Прое т змін

4.1. Стат тний апітал Бан становить
540 000 000 рн. (п’ятсот соро мільйонів
ривень).

4.1. Стат тний апітал Бан становить
583 200 000 рн. (п’ятсот вісімдесят три
мільйони двісті тисяч ривень).

4.2. Стат тний апітал Бан поділений на
540 000 (п’ятсот соро тисяч) простих
іменних а цій одна овою номінальною
вартістю 1000 рн. (одна тисяча ривень)
ожна. Форма існ вання а цій —
до ментарна.

4.2. Стат тний апітал Бан поділений на
540 000 (п’ятсот соро тисяч) простих
іменних а цій одна овою номінальною
вартістю 1080 рн. (одна тисяча
вісімдесят ривень) ожна. Форма
існ вання а цій — до ментарна.

Ó Êèºâ³ 
ïî÷àëàñÿ
“Ôðàíöóçüêà
âåñíà”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот поблиз столич-
ної ар и Др жби народів
за часті заст пни а оло-
ви КМДА Віталія Ж рав-
сь о о та представни ів
франц зь их дипломатич-
них представництв в
У раїні відб лося рочис-
те від риття V щорічно о
фестивалю "Франц зь а
весна в У раїні".

Ó ñóáîòó ââå÷åð³ äî àðêè Äðóæ-
áè íàðîä³â ïðèéøëè òèñÿ÷³ êè-
ÿí — ñàìå òàì â³äêðèâàâñÿ Ì³æ-
íàðîäíèé êóëüòóðíèé ôåñòèâàëü
“Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³”,
ÿêèé çà ÷îòèðè ðîêè çíàéøîâ ïðè-
õèëüíèê³â ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ïîö³-
íîâóâà÷³â ìèñòåöòâà.

Ðîçïî÷àâ ä³éñòâî çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé,
ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî “Ôðàíöóçüêà
âåñíà” º îäí³ºþ ç íàéìàñøòàáí³-
øèõ ïîä³é ó êóëüòóðíî-åñòåòè÷íî-
ìó æèòò³ Êèºâà. “Ñèìâîë³÷íî, ùî
éîãî â³äêðèòòÿ â³äáóâàºòüñÿ á³ëÿ
îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ êóëüòóðíèõ
îñåðåäê³â ñòîëèö³ — àðêè Äðóæáè
íàðîä³â, àäæå Êè¿â óæå äàâíî º
ì³ñòîì-ïîáðàòèìîì Ïàðèæà òà Òó-
ëóçè”,— ï³äêðåñëèâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé. Â³í ðîçïîâ³â, ùî â ðàìêàõ
ôåñòèâàëþ â Êèºâ³ òàêîæ â³äáó-
äåòüñÿ íèçêà êóëüòóðíèõ çàõîä³â:
ê³íîïîêàçè, àðõ³òåêòóðí³ òà õóäîæ-
í³ âèñòàâêè, òåàòðàëüí³ âèñòàâè.
“Öå âæå ï’ÿòà “Ôðàíöóçüêà âåñ-
íà” â Êèºâ³, ³ ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî
íàñòóïíîãî ðîêó ¿¿ â³äêðèòòÿ áóäå
ùå ìàñøòàáí³øîþ ïîä³ºþ, à â³ä-
êðèâàòèìå ¿¿ ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé”,— íàãîëîñèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ
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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 917
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Володимир КОМАРОВ,
а тор «Мас и-шо »:
— С іль и зав одно, до и знай-

де свою єдин . У мене, напри лад,
третя — остання і єдина!

DJ LIGHT,
ді-джей:
— Кожна д м а повинна мати

певне підґр нтя. Я вихов вався
християнсь ій сім’ї і пере онаний,
що др жина повинна б ти лише
одна. Я проти розл чень і тих на-
слід ів, до я их вони призводять.
Важливо навчитися б д вати сто-
с н и і підтрим вати їх, за ох ва-
тися не тіль и рас людини, а і

її вн трішні я ості — від ритість,
ч йність тощо. Адже мине 10—20
ро ів, і ми змінимося зовні, те ж,
що маємо в д ші, залишиться не-
змінним. Том можна б ти щасли-
вим з однією людиною!

Лері ВІНН, співа ,
засл жений артист У раїни:
— Стіль и, с іль и зможе забез-

печити емоційно та фінансово. Дві,
три, п’ять, сім, 2000... Головне,
щоб вони б ли щасливі! Кожна лю-
дина сама виріш є, я їй чинити.
У наст пном житті, я що я наро-
дж ся на Сході, це питання б де
а т альнішим!

Ñê³ëüêè äðóæèí 
ë³ïøå ìàòè ÷îëîâ³êîâ³?

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, лідер партії “Братство”:
— У мене вже є досвід протистояння неза онним за-

б довам. Сво о час ми до лали чимало з силь, аби
з пинити неправомірні дії. Том вважаю, що треба зі-
брати ба ато людей, я і б допомо ли бло вати техні-

та сам б дівлю. Лише словами справі не зара-
диш — треба а тивно діяти.

Інна ЦИМБАЛЮК, “міс У раїна — Всесвіт-2006”:
— Я не надто войовнича, та, напевне, вист пила б

п блічно. Зал чила однод мців, др зів і мирно та ра-
мотно відстоювала свою позицію.

Єв ен КАРАСЬ, дире тор алереї “Ательє Ка-
рась”:
—Зібрав би иян, взяли б вила та оси й за старовин-

ним раїнсь им звичаєм пішли на тих, хто винен без-
чинствах.

І ор ЛІХУТА, продюсер:
—Що може зробити проста людина, оли за они

нас не поважає жодна інстит ція влади? Звичайно,
можна олод вати чи вдаватися ще до я ихось захо-
дів. Та я нічо о не робив би — бо все це безперспе -
тивно.

Ùî á âè çðîáèëè íà çíàê
ïðîòåñòó íåçàêîííèì 

çàáóäîâàì?

Êèÿíè 
îäíîëþáè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Îäíó — 53 %
2. É îäíî¿ çàáàãàòî — 15 %
3. Äâ³ — 13 %
4. Ñê³ëüêè ïîòð³áíî, àëå ïî ÷åðç³ — 11 %
5. Êðàùà æ³íêà — öå ÷óæà — 8 %

Äåïóòàòêà âëàøòóâàëà
êîíöåðò çàáóäîâíèêàì
Àáè çàõèñòèòè òåðèòîð³þ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ 
ë³êàðí³, Îëüãà Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà îá³öÿº 
ö³ëîäîáîâî ñï³âàòè
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора деп тат Київради
Оль а Бо омолець-Шере-
метьєва влашт вала в
Пар імені Оле сандра
Бо омольця онцерт. Бла-
одійна а ція "Захистимо
старе місто", на я зі-
бралася добра сотня
меш анців столиці, мала
на меті захистити історич-
н частин Оле сандрів-
сь ої лі арні від неза он-
ної заб дови.

Áëàãîä³éíèé êîíöåðò, ÿêèé
Îëüãà Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà
ó÷îðà âëàøòóâàëà â Ïàðêó ³ìåí³
Îëåêñàíäðà Áîãîìîëüöÿ,— ùå
îäíà ñïðîáà çóïèíèòè çàáóäîâó
êîìïëåêñó ñàäèáè ²íñòèòóòó ô³-
ç³îëîã³¿ ³ìåí³ Áîãîìîëüöÿ òà
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³. Äëÿ ïà-
í³ Áîãîìîëåöü öå ùå é ñïðàâà
÷åñò³, àäæå ìåäè÷íîìó çàêëàäîâ³
áàãàòî ñèë òà ÷àñó â³ääàâ ¿¿ ïðà-
ä³ä — àêàäåì³ê Îëåêñàíäð Áîãî-
ìîëåöü. Â³í æå ïîñàäèâ ³ ïàðê,
íàçâàíèé íà éîãî ÷åñòü.

Çà ñëîâàìè Îëüãè Áîãîìîëåöü,
òåðèòîð³ÿ ñàäèáè ìàº ³ñòîðè÷íå
çíà÷åííÿ. Ïðèì³ðîì, ùå ó XI —
XII ñòîë³òòÿõ òóò æèëè ìîíàõè
Êëîâñüêîãî ìîíàñòèðÿ. “ßêùî
âíèçó çâåäóòü âèñîòêó,— ðîçïîâ³-
äàº ïàí³ Áîãîìîëåöü,— òî ó ïàðê
íå ïîòðàïëÿòèìå ñîíöå, áóäå ñó-
ö³ëüíèé êîëîäÿçü”.

Êîæíó ñâîþ ï³ñíþ ïàí³ Áîãîìî-
ëåöü “ïðèñâÿ÷óâàëà” ð³çíèì ì³ñü-
êèì ³íñòàíö³ÿì — çà ¿õí³ ð³øåííÿ,
ïîñòàíîâè, äîâ³äêè, êîòð³ âåäóòü
äî çíèùåííÿ ³ñòîðè÷íîãî êóòî÷êà
ì³ñòà. Ï³ä ÷àñ àêö³¿ “Çàõèñòèìî
ñòàðå ì³ñòî”, ³í³ö³éîâàíî¿ äåïóòàò-
êîþ Êè¿âðàäè, àêòèâ³ñòè çáèðàëè
ï³äïèñè ìåøêàíö³â ï³ä â³äêðèòèì
ëèñòîì äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Â³êòîðà Þùåíêà òà ïðåì’ºð-ì³í³ñ-

òðà Þë³¿ Òèìîøåíêî ç ïðîõàííÿì
çóïèíèòè áåç÷èíñòâî â ñåðö³ ñòî-
ëèö³. Ñâ³é ï³äïèñ ëèøèëà òàì ³ çà-
ñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ÿêà òàêîæ
çàâ³òàëà äî ïàðêó, ùîá ï³äòðèìàòè
ïðàâíó÷êó âåëèêîãî â÷åíîãî.

Ñàìà æ ïàí³ Áîãîìîëåöü-Øåðå-
ìåòüºâà ñâîºþ ÷åðãîþ ïîîá³öÿëà:
“ßêùî âèíèêíå ïîòðåáà, çðîáèìî
òàê³ êîíöåðòè ö³ëîäîáîâèìè. Ëè-
áîíü, ê³âø åêñêàâàòîðà íå ï³äí³-
ìåòüñÿ äîòè, ïîêè ìè òóò áóäå-
ìî”
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Скільки дружин краще
мати чоловіку?

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

Â³òåð ï³âäåííèé-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+6°Ñ,
âíî÷³ +2...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +3...+6°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó
âäåíü +3...+6°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàé-
íüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +4...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³-
òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ,
âíî÷³ +3...+5°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Оль а Бо омолець-Шереметьєва нотами б’є неза онних заб довни ів
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