
ссттоорр..  33

хрещатик
№92 (3308) вівторок, 27 травня 2008 року київська муніципальна газета

І ор ПОПОВ:
“РЕАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ
СКАСОВУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ
ВИБОРІВ НЕМАЄ”

ссттоорр..  1133

“АКАДЕМІЧНА МУЗИКА СЬОГОДНІ
ІСНУЄ ЯК РЕЧІ АНТИКВАРІАТУ”
Володимир Мартинов
про безперспе тивність традиції а адемічної
м зи и та передч ття нової льт ри

Âèáîð÷à ìàøèíà ïðàöþº, 
ÿê ãîäèííèê
Ñêàðãè íå íàäõîäèëè

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
”Õðåùàòèê”

Уже завтра мож ть стати відомими підс м-
и олос вання на достро ових виборах
мера Києва та деп татів Київради. Проте
вже зроз міло, що офіційні рез льтати не
д же відрізнятим ться від попередніх.
Упевнен перемо здоб ває Леонід Чер-
новець ий та йо о політична сила. Попри
численні по рози ос аржити вибори, опо-
зиція до а тивних дій не вдавалася.

Êè¿âñüêà òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ñïîä³âàº-
òüñÿ óæå çàâòðà ï³äáèòè ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ çà ìå-
ðà ñòîëèö³ òà íîâèé ñêëàä Êè¿âðàäè. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ ñåêðåòàð òåðâèáîð÷êîìó Þð³é Ëîçèíñüêèé. Çà
ïîïåðåäí³ìè äàíèìè ì³ñüêî¿ ÒÂÊ, ë³äåðîì ïåðåãî-
í³â óïåâíåíî çàëèøàºòüñÿ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé,
ÿêèé íàáèðàº ìàéæå 37 % ãîëîñ³â. ßê ä³çíàâñÿ “Õðå-
ùàòèê”, çà âèñîêèé ð³âåíü äîâ³ðè Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé âäÿ÷íèé ïåðåäóñ³ì ìåøêàíöÿì Äí³ïðîâñüêîãî,
Îáîëîíñüêîãî òà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîí³â. Ñàìå òàì çà
íüîãî ãîëîñóâàëè íàéá³ëüøå. Íå çì³íþºòüñÿ ³ ñèòó-
àö³ÿ íà âèáîðàõ äî Êè¿âðàäè — ï³äñóìêè âèáîð³â
ìàéæå òî÷íî ïîâòîðþþòü äàí³ åêçèò-ïîë³â. Äî ì³ñü-
êîãî ïàðëàìåíòó ïðîõîäÿòü ñ³ì ïàðò³é ³ áëîê³â. Ë³-
äèðóº Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî — ìàéæå 30 %
ãîëîñ³â.

Ïåðåìîãà ÷èííîãî ìåðà âèÿâèëàñÿ íàñò³ëüêè ïåðå-
êîíëèâîþ, ùî æîäåí ç îïîíåíò³â Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî íàâ³òü íå íàìàãàºòüñÿ ¿¿ îñêàðæèòè. ßê ðîçïîâ³ëà
ãîëîâà ÒÂÊ Ãàëèíà Á³ëèê, íàðàç³ äî òåðâèáîð÷êîìó íå
íàä³éøëî æîäíî¿ ñêàðãè íà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà
ï³ä ÷àñ âèáîð³â ìåðà Êèºâà òà Êè¿âðàäè.

Ó òîìó, ùî âèáîðè â³äáóëèñÿ çã³äíî ç âèìîãàìè çà-
êîíó, à ïåðåá³ã ãîëîñóâàííÿ íå äàº ï³äñòàâ ïîñòàâèòè
ï³ä ñóìí³â ¿õ ëåã³òèìí³ñòü, ïåðåêîíàíèé ³ ãëàâà Ñåêðå-
òàð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³êòîð Áàëîãà. “Ðîçðàõóíîê îêðå-
ìèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë íà òå, ùî âîíè çìîæóòü â³äøë³ôó-
âàòè íà êè¿âñüêèõ âèáîðàõ òåõíîëîã³¿ ï³äêóïó ³ ìàí³ïó-
ëÿö³é, íå ñïðàâäèâñÿ”,— íàãîëîñèâ â³í, çàêëèêàâøè
óñ³õ, õòî ïðîãðàâ âèáîðè, âèçíàòè ïîðàçêó. “Çâ³ñíî, êî-
æåí ó÷àñíèê ïåðåãîí³â ìàº ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñóäó
ç³ ñêàðãîþ íà ïîðóøåííÿ. Îäíàê, ÿêùî öå íå äëÿ âñòà-
íîâëåííÿ ³ñòèíè, à ç ìåòîþ âèïðàâäàííÿ âëàñíîãî ïðî-
ãðàøó òà ñòâîðåííÿ ï³àð-øóìó, òî ñïîä³âàííÿ íà äî-
ñÿãíåííÿ ÿêîãîñü ïîçèòèâíîãî åôåêòó â³ä òàêîãî êðî-
êó ìàðí³”,— çàóâàæèâ â³í.

Ìàáóòü, çðîçóì³âøè áåçïåðñïåêòèâí³ñòü íàìàãàíü
âïëèíóòè íà ðåçóëüòàòè íàðîäíîãî âîëåâèÿâëåííÿ,
ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè ÁÞÒ íå ç’ÿâèëèñÿ íà çàñ³äàííÿ
ñóäó, ÿêå ñàì³ é ³í³ö³þâàëè. “Ñêàðæíèê ïðîñèâ ñóä çà-
ñâ³ä÷èòè áåçä³ÿëüí³ñòü êîì³ñ³¿, ñèñòåìàòè÷íå ïîðóøåí-
íÿ ÒÂÊ çàêîíó ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè òà óõâàëèòè ð³øåí-
íÿ ïðî ðîçïóñê êîì³ñ³¿. Êîëè á ñóä çàäîâîëüíèâ ïî-
çîâ ³ ðîçïóñòèâ êîì³ñ³þ äî ìîìåíòó âñòàíîâëåííÿ ðå-
çóëüòàò³â âèáîð³â, òî íå áóëî á êîìó ïðîâîäèòè ãîëî-
ñóâàííÿ ³ ï³äáèâàòè éîãî ï³äñóìêè. Ïðîòå ïîçèâà÷ íå
ïðèéøîâ í³ íà ïåðøå, í³ íà ïîâòîðíå ïåðøå çàñ³äàí-
íÿ ñóäó, òîìó, â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, ïîçîâíà çàÿâà
ïîâèííà çàëèøèòèñÿ áåç ðîçãëÿäó”,— ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó” þðèñò ÒÂÊ Íàòàë³ÿ Ìàçóð. Ñõîæå, òåïåð í³-
ùî íå çàâàäèòü äåïóòàòàì ïðèïèíèòè ñâàðêè ³ ïî÷à-
òè ïðàöþâàòè òàê, ÿê âîíè öå îá³öÿëè ó ñâî¿õ ïåðåä-
âèáîðíèõ ïðîãðàìàõ
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У численном спис андидатів важ о б ло знайти потрібне ім’я
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Ñòîëè÷íèõ ä³òåé 
îçäîðîâëÿòü 
íà 30,7 ìëí ãðí

Ó öüîìó ë³òíüîìó ñåçîí³ ñòîëè÷í³ ä³òè â³ä-
ïî÷èâàòèìóòü ó òàáîðàõ òà ñàíàòîð³ÿõ ïî
âñ³é Óêðà¿í³. Íà îçäîðîâëåííÿ ì³ñüêà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ âèä³ëèëà 30,7 ìëí ãðí. “Ïåð-
øî÷åðãîâî ïóò³âêàìè çàáåçïå÷àòü ä³òåé-³í-
âàë³ä³â, ñèð³ò òà ä³òåé áåç áàòüê³âñüêî¿ îï³-
êè, ³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, íåïîâíèõ òà áà-
ãàòîä³òíèõ ñ³ìåé. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿ-
òèìóòü ä³òÿì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íàñë³ä-
ê³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, êîòðèõ âèõîâóþòü îäè-
íîê³ ìàòåð³; ä³òÿì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,
ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà
æóðíàë³ñò³â, ÿê³ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ âèêîíàí-
íÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â; òàëàíîâèòèì ä³-
òÿì, à òàêîæ ñòóäåíòàì ï³ëüãîâèõ êàòåãî-
ð³é äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ”,— ðîçïîâ³â
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.

Ïàðàëåëüíî îçäîðîâ÷³ òà ïðîô³ëàêòè÷íî-
âèõîâí³ çàõîäè ïðîâîäèòü Ñëóæáà ó ñïðà-
âàõ ä³òåé ÊÌÄÀ. Íà ïðîãðàìè “Ä³òè âóëè-
ö³”, “Äàðóºìî ðàä³ñòü ä³òÿì”, “”Í³” —
øê³äëèâèì çâè÷êàì” ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
âæå âèä³ëåíî 4 ìëí 617 òèñ. ãðí

Ó ÷îòèðèïîâåðõ³âö³ 
íà Ïî÷àéíèíñüê³é 
óñòàíîâèëè íîâ³ äâåð³

Ìåøêàíö³ áóäèíêó ¹ 45/48 íà âóëèö³
Ïî÷àéíèíñüê³é íàðåøò³ çìîæóòü çàêðèâà-
òè ñâî¿ ï³ä’¿çäè â³ä íåïðîøåíèõ ãîñòåé. Â
îáîõ ï³ä’¿çäàõ ¿õíüî¿ ÷îòèðèïîâåðõ³âêè
âñòàíîâèëè íîâ³ äâåð³ ç äîìîôîíàìè. Ô³-
íàíñóâàëè ïðîåêò ³ç ðàéîííîãî áþäæåòó
Ïîäîëó.

“Äîâãî ìè âîþâàëè ³ âñå æ òàêè ñâîãî äî-
ìîãëèñÿ. Ùîïðàâäà, ó ìîºìó ï³ä’¿çä³ äîìî-
ôîí ñïî÷àòêó íå ïðàöþâàâ, íàðåøò³ ïîëà-
ãîäèëè”,— ðîçïîâ³â ìåøêàíåöü áóäèíêó,
ïåíñ³îíåð Ëåîí³ä Êîâàëüîâ. ßê ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé îá³éøëîñÿ ó 5 òèñ.
ãðí

²íâåñòîðè çáóäóþòü 
íîâ³ òðàìâàéí³ ë³í³¿ 
òà çóïèíêè

Â³ä ðîçâîðîòíîãî ê³ëüöÿ íà Â³äðàäíîìó
ïðîñïåêò³ äî ñòàíö³¿ ìåòðî “Ëóê’ÿí³âñüêà”
âçäîâæ ë³í³¿ òðàìâàÿ ðåêîíñòðóþþòü çó-
ïèíêè, à äî âóëèö³ Ñèìèðåíêà çáóäóþòü
íîâó ë³í³þ. Â³äðåìîíòóþòü çà ðàõóíîê ³í-
âåñòîðà, ïîâ³äîìèëè ó ñòîëè÷í³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿. Òàê³ ïðîåêòè çàïëàíóâàëè òàêîæ ç
æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà — Òðîºùè-
íà äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó “Äàðíèöÿ”.
Îíîâëÿòü çóïèíêè ³ íà âóëèöÿõ Ôðóíçå,
Äìèòð³âñüê³é, Ãëèáî÷èöüê³é òà Àëìà-Àòèí-
ñüê³é

Ìóçåé “Çîëîò³ âîðîòà” 
âäîñêîíàëèòü 
åêñïîçèö³þ

Ðåêîíñòðóéîâàíèé ìóçåé “Çîëîò³ âîðîòà”
ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðàçîì ³ç
Ïðåçèäåíòîì Â³êòîðîì Þùåíêîì â³äêðè-
ëè ùå 5 ãðóäíÿ. Ç òîãî ÷àñó éîãî â³äâ³äàëà
òàêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ùî îðãàí³çàòîðè ïî-
ñï³øàþòü âäîñêîíàëèòè åêñïîçèö³þ. Ï³ñ-
ëÿ çèìîâîãî ñåçîíó ìóçåé çíîâó çàïðàöþ-
âàâ íà òðàâíåâ³ ñâÿòà. Åêñïîíàòè òà ðó¿íè
íå ñõîâàí³ çà ñêëîì, à ëèøå â³äãîðîäæåí³.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òàì âñòàíîâëÿòü àóä³î-
ï³äêàçêè ÷îòèðìà ìîâàìè: óêðà¿íñüêîþ,
ðîñ³éñüêîþ, àíãë³éñüêîþ òà í³ìåöüêîþ.
Àóä³î-ã³ä íàäàâàòèìå êîðîòêó ³íôîðìàö³þ
ïðî ïàì’ÿòêó ó çâóêîâîìó ñóïðîâîä³ ò³º¿
åïîõè: áðÿçêàííÿ ëàíöþã³â, öîêàííÿ êî-
ïèò. Åêñïîçèö³þ ïîä³ëÿòü íà ðîçä³ëè, ïðè-
ñâÿ÷åí³ ³ñòîð³¿ çáðî¿, áèëèííîìó öèêëîâ³
òà â³éñüêîâîìó îñíàùåííþ ñòàðîêè¿âñüêèõ
âî¿í³â. Çà ð³ê îíîâëåííÿ ïëàíóþòü çàâåð-
øèòè ïîâí³ñòþ. Êâèòîê äëÿ äîðîñëèõ êîø-
òóº 5 ãðí, äëÿ ä³òåé — 3 ãðí. Ïðàöþº ìó-
çåé ç 11-î¿ äî 19-î¿, êð³ì ñåðåäè òà ÷åòâåð-
ãà

Òåàòð “Êîëåñî” ñòàíå
ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøèì
Â³í âèãðàâ êîíêóðñ íà îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ó õóäîæíèêà
Ãàéäàìàêè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий театр "Колесо" отри-
мав в оренд вистраждане при-
міщення на Андріївсь ом зво-
зі, 8-а. З'яс вання стос н ів між
оле тивом а торів та народним
х дожни ом У раїни Анатолієм
Гайдама ою тривало майже рі .
Розс дити спірні сторони вдало-
ся, провівши он рс. Перемож-
цем визнали театр "Колесо".
Тим часом пан Гайдама а з ре-
з льтатами не по одився та на-
остано звин ватив ор анізато-
рів он рс необ'є тивності.

Âëàñíå ïðèì³ùåííÿ íà Àíäð³¿âñüêîìó
óçâîç³ — çàïîâ³òíà ìð³ÿ áóäü-ÿêî¿ òâîð-
÷î¿ îñîáèñòîñò³, íåçàëåæíî ÷è òî ïî÷àò-
ê³âåöü, ÷è çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê. Óñ³ õó-
äîæíèêè, ñêóëüïòîðè, ð³çüáÿð³ â îäèí ãî-
ëîñ ñòâåðäæóþòü, ùî íà ö³é ñòîëè÷í³é
âóëè÷ö³ ÿêàñü îñîáëèâà òâîð÷à àóðà. Ïî-
ä³áíå ìîæíà â³ä÷óòè ëèøå â ê³ëüêîõ ì³ñ-
öÿõ ñâ³òó, ñêàæ³ìî, ó Ïàðèæ³ íà Ìîíìàð-
ò³ ÷è â Ðîñ³¿ íà Àðáàò³. Òîìó é íå äèâíî,
ùî çà îðåíäó 218 ìåòð³â êâàðäàòíèõ çà àä-
ðåñîþ: Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 8-à ïîíàä ð³ê
òðèâàëà íàïðóæåíà áîðîòüáà.

Ãîëîâíèìè ïðåòåíäåíòàìè âèñòóïèëè
òåàòð “Êîëåñî”, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â ö³é
æå áóä³âë³, òà â³äîìèé õóäîæíèê Àíàòî-
ë³é Ãàéäàìàêà. Ùîá ðîçðóáàòè ãîðä³¿â âó-
çîë, äîâåëîñÿ ïðîâåñòè êîíêóðñ. Îçíà-
éîìèòèñÿ ç éîãî ð³øåííÿì ó ï’ÿòíèöþ ç³-
áðàëàñÿ âñÿ òåàòðàëüíà òðóïà.

Çà ñëîâàìè õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàò-
ðó “Êîëåñî” ²ðèíè Êë³ùåâñüêî¿, ðàí³øå â
áóäèíêó íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, 
8-à áóëà ìàéñòåðíÿ õóäîæíèêà Âàëåíòèíà
Ðåóíîâà, àëå ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ ç óñíîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ÃÓ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ

ÊÌÄÀ ìàéñòåðíþ ïåðåäàëè ¿õíüîìó êî-
ëåêòèâó. “28 òðàâíÿ íàì âèïîâíèòüñÿ 20
ðîê³â, à ìè âåñü öåé ÷àñ ëåäâå âì³ùóºìî-
ñÿ óñüîãî íà 246 ìåòðàõ. Ó íîâîìó æ ïðè-
ì³ùåíí³ ïëàíóâàëè â³äêðèòè òâîð÷ó â³-
òàëüíþ, íà çàâàä³ íàì ñòàâ ïàí Ãàéäàìà-
êà. Òåðîðèçóþ÷è âñ³õ ñâî¿ìè çâ’ÿçêàìè,
â³í çìóñèâ ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè íà
ñâîþ êîðèñòü”,— ðîçïîâ³ëà âîíà. Ïàí³
Êë³ùåâñüêà äîäàëà, ùî òåàòð, â³äñòîþþ÷è
ñâî¿ ïðàâà, îðãàí³çîâóâàâ ÷èñëåíí³ àêö³¿,
íàäñèëàâ ëèñòè â ð³çí³ ³íñòàíö³¿ ³ òàêè äî-
ñÿã ñâîãî. Âëàäà ïåðåãëÿíóëà ñâîº ð³øåí-
íÿ òà îãîëîñèëà êîíêóðñ íà îðåíäó.

Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ Âàëåíòèíà Ë³íîâèöüêà ðîç-
ïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî çàÿâêè íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ íàä³éøëè ëèøå â³ä êîëåêòèâó
òåàòðó “Êîëåñî” òà íàðîäíîãî õóäîæíèêà
Óêðà¿íè Àíàòîë³ÿ Ãàéäàìàêè. “Ó ï’ÿòíè-
öþ, 23 òðàâíÿ, êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ï³äáèëà

ï³äñóìêè, îãîëîñèâøè ïåðåìîæöåì òåàòð
“Êîëåñî”,— çàÿâèëà âîíà.— Íàðàç³ ñòî-
ëè÷íà âëàäà ï³äïèñàëà ç êîëåêòèâîì òèì-
÷àñîâó óãîäó, àäæå ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó
ïðèì³ùåííÿ ùå ìàþòü çàòâåðäèòè äåïóòà-
òè Êè¿âðàäè. Õî÷à ïåðåêîíàíà, ùî âñ³ âî-
íè îäíîãîëîñíî ïðîãîëîñóþòü “çà”.

Çîâñ³ì ³íøèìè íàñòðîÿìè ïîä³ëèâñÿ íà-
ðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè, ëàóðåàò Äåð-
æàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà Àíàòîë³é Ãàéäàìàêà. Â³í çàïåâíèâ
“Õðåùàòèê”, ùî ïðî ðåçóëüòàòè ÷óº âïåð-
øå. “Ïðîãðàâ íå ÿ, à ñïðàâà òà õóäîæíè-
êè, ç ÿêèìè ïëàíóâàëè âëàøòóâàòè íà Àí-
äð³¿âñüêîìó óçâîç³, 8-à ìàéñòåðíþ, ùîá
ïðàöþâàòè íàä “Ìèñòåöüêèì Àðñåíà-
ëîì”,— çàïåâíèâ â³í.— Òåàòð, ó êðàùîìó
âèïàäêó, âëàøòóº â ïðèì³ùåíí³ ñêëàä äëÿ
çáåð³ãàííÿ äåêîðàö³é”. Â³í äîäàâ, ùî ñïî-
ä³âàâñÿ íà ÷åñíèé êîíêóðñ, à éîãî íàâ³òü
íå çàïðîñèëè ³ íå ïîâ³äîìèëè ïðî çàõ³ä

Ï³ä àðêîþ Äðóæáè íàðîä³â
ç³áðàëàñÿ âñÿ Óêðà¿íà
Ç Äíåì ì³ñòà ñòîëèöþ ïðèâ³òàëè îáëàñí³ çåìëÿöòâà
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Двадцять ре іонів У раїни приві-
тали столицю з днем народжен-
ня. Саме та а іль ість зем-
ляцтв презент вали в с бот бі-
ля ар и Др жби народів свої
"малень і бать івщини". Дев'ять
один тривали свят вання, під
час я их ияни змо ли недоро о
придбати при раси, вишиван и
та інші роботи народних майс-
трів. Гостей заход част вали
традиційними стравами та за-
прош вали ості, а на літній
сцені для них співали най оло-
систіші представни и сіх об-
ластей.

Îï³âäí³ ó ñóáîòó, íåçâàæàþ÷è íà ïðî-
õîëîäó, ï³ä àðêîþ Äðóæáè íàðîä³â áóëî
äîñèòü ëþäíî. Ïîäàðóâàòè ñòîëèö³ ñâîº
ñâÿòî òóò âèð³øèëè ïðåäñòàâíèêè 20 îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè. ² ÿêùî çàçâè÷àé ëþäè
ìèëóþòüñÿ êðàºâèäîì ç îãëÿäîâîãî ìàé-
äàí÷èêà òà éäóòü äàë³, òî â öåé äåíü âî-
íè ç ö³êàâ³ñòþ þðìèëèñÿ á³ëÿ íàìåò³â
çåìëÿöòâ.

Á³ëüø³ñòü ðåã³îí³â ïðèâåçëè ðîáîòè íà-
ðîäíèõ ìàéñòð³â — íàìèñòà ç ïðèðîäíèõ
êðèñòàë³â, ãëèíÿíèé ïîñóä, äåðåâ’ÿí³
ëþëüêè òà ñîï³ëêè, âèøèò³ êàðòèíè, ñî-
ëîì’ÿí³ ô³ãóðêè... Âñå öå ìîæíà áóëî
ïðèäáàòè “çà ö³íîþ âèðîáíèêà”, òîáòî
ùîíàéìåíøå âäâ³÷³ äåøåâøå, í³æ íà Àí-
äð³¿âñüêîìó óçâîç³. Ñåðåä ïåðåõîæèõ
òðàïëÿëèñÿ ãóðòè ëþäåé, êîòð³ áóëè îäÿã-
íåí³ ó õàðàêòåðíèé äëÿ ¿õíüîãî ðåã³îíó
îäÿã. Ðÿá³ëî âèøèâàíêàìè. Åíåðãåòèêà
óêðà¿íñüêîãî ºäíàííÿ çàõîïèëà âñ³õ.

Æàðó äîäàâàâ ëåãåíäàðíèé çàñëóæåíèé
àêàäåì³÷íèé õîð ³ìåí³ Âåðüîâêè. Êîçàöü-
ê³ ãîëîñè ç³áðàëè ïîíàä ï³âàðåíè ñëóõà-
÷³â. Äåñÿòîê ³íîçåìö³â ô³ëüìóâàëè ñâÿòî
íà êàìåðè. “Òàêà øèðîêà çóñòð³÷ óñ³õ çåì-
ëÿöòâ â³äáóâàºòüñÿ âïåðøå. ßê áà÷èòå,
òóò ïåðåâàæàº êóëüòóðíî-äóõîâíà äîì³-
íàíòà, àëå ³ º ïðàãìàòèçì — ðåã³îíè ïðåä-
ñòàâèëè ñâ³é òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë”,—
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ãîí÷à-
ðóê. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðî ò³ñíó ñï³âïðà-
öþ â òóðèçì³ òà òîðã³âë³, ³íøèõ âàæëè-
âèõ ãàëóçÿõ Êè¿â ï³äïèñàâ óãîäó ç Ðàäîþ
çåìëÿöòâ.

Çàâæäè ðàä³ ïîòîðãóâàòèñü îäåñèòè öüî-
ãî ðàçó âèð³øèëè á³ëüøå ïîñï³ëêóâàòèñÿ.
“Öå ÷óäîâà íàãîäà ïîáà÷èòè ³íøèõ, ñåáå
ïîêàçàòè. Ìè ïðèâåçëè áàãàòî êíèã, ùî
ðîçêàæóòü ïðî íàø êðàé óñå. Êèÿíàì çà-

ëèøèòüñÿ ëèøå ïðè¿õàòè çãîäîì, ùîá ïî-
áà÷èòè âñå íàæèâî”,— ñì³ºòüñÿ ïðåäñòàâ-
íèöÿ Îäåñüêîãî çåìëÿöòâà Íàä³ÿ Õðèïóí.

“×ëåí³â Áóêîâèíñüêîãî çåìëÿöòâà ó ñòî-
ëèö³ ìàéæå òèñÿ÷à”,— ðîçïîâ³äàº ïîðÿä çà-
ñòóïíèê ¿õíüîãî î÷³ëüíèêà Ãåîðã³é Ãàéêî.
Äîäàº, ùî ðîçï³çíàòè ¿õ ñåðåä êèÿí ìîæíà
õ³áà ùî çà ñï³âîì. “Öå ñïðàâä³ îáäàðîâàí³
ëþäè, ÿê³ ã³äíî ïðåäñòàâëÿþòü íàø êðàé. ²
ìè íèìè ïèøàºìîñÿ”,— êàæå ïàí Ãàéêî.

Ïðîòå ³ áåç òîãî äóõîâíî áàãàò³ êèÿíè
âñå æ á³ëüøå òÿæ³ëè äî ìàòåð³àëüíîãî.
Çðîáëåí³ íàðîäíèìè óì³ëüöÿìè òîâàðè
³øëè íà “óðà”. Çà ê³ëüêà ãîäèí ïðàêòè÷-
íî âñå áóëî ðîçïðîäàíî. Çåìëÿöòâà çàõî-
äèëèñÿ ÷àñòóâàòè â³äâ³äóâà÷³â óêðà¿íñüêè-
ìè ñòðàâàìè. Òèì ÷àñîì íà ë³òí³é ñöåí³
³ äàë³ ëóíàâ ñï³â. Êîíöåðò õóäîæí³õ êî-
ëåêòèâ³â ³ç ð³çíèõ îáëàñòåé òðèâàâ äî âå-
÷îðà. Áëèæ÷å äî âîñüìî¿ íà ñöåíó âèïóñ-
òèëè äðàéâîâèõ ä³â÷àò ó ì³í³-âàð³àíòàõ
íàö³îíàëüíîãî âáðàííÿ. Àáè íå çàìåðç-
íóòè, ò³ ï³äñòðèáóâàëè çàíàäòî æâàâî.
Ïóáë³êà ³ ñîá³ äîëó÷èëàñÿ äî òàíö³â.

“ß êèÿíêà, íå÷àñòî òóò ãóëÿþ, áî çíàþ
óæå âñå íàïàì’ÿòü. À ñüîãîäí³ ÷îìóñü çà-
êîðò³ëî ïðèéòè. Íå æàëêóþ — ñò³ëüêè
íàäèâèëàñÿ, ñò³ëüêè çàäîâîëåííÿ îòðè-
ìàëà!” — çàõîïëåíî ïîä³ëèëàñÿ âðàæåí-
íÿìè Âàëåíòèíà Ìèõàëü÷óê. Ó ïîäàðóíîê
äëÿ îíó÷êè æ³íêà ïðèäáàëà ñîëîì’ÿíó
ëÿëüêó

За словами х дожньо о ерівни а театр “Колесо” Ірини Кліщевсь ої, перемо а в он рсі
на оренд приміщення стала хорошим подар н ом до 20-річчя роботи за лад
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²ãîð ÏÎÏÎÂ: “Ðåàëüíèõ ïðàâîâèõ
ï³äñòàâ ñêàñîâóâàòè ðåçóëüòàòè
âèáîð³â íåìàº”
Ãëàâà Êîì³òåòó âèáîðö³â Óêðà¿íè â³ðèòü, ùî êè¿âñüê³ âèáîðè ñòàíóòü ïî÷àòêîì 
íîâîãî åòàïó â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³

— Íà ÷îìó ́ ðóíòóºòüñÿ âàøå ïå-
ðåêîíàííÿ ñòîñîâíî íåìîæëèâîñò³
ñêàñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ïîçà÷åðãî-
âèõ âèáîð³â ó Êèºâ³?

— Ìè, çâè÷àéíî, çàô³êñóâàëè
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñêàðã: íà åòàï³
ðîáîòè ÿê ä³ëüíè÷íèõ, òàê ³
ðàéîííèõ êîì³ñ³é òà ì³ñüêîãî
òåðâèáîð÷êîìó é ïðîãíîçóºìî âå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü ñóäîâèõ ïîçîâ³â,
ï³äêð³ïëåíèõ ñåðéîçíîþ äîêàçî-
âîþ áàçîþ. Ïðîòå, ùîá ìàòè îä-
íîçíà÷í³ øàíñè íà â³äì³íó ðå-
çóëüòàò³â, îïîíåíòè ïîâèíí³ äî-
âåñòè, ÿê ì³í³ìóì, òå, ùî 25 â³ä-
ñîòê³â âèáîðö³â ïðîãîëîñóâàëè
“íå òàê”. Öå îçíà÷àº — 250 îêðå-
ìèõ ñïåöîïåðàö³é, à îïîçèö³éí³
ñèëè, ÿê³ ïðîãðàëè ö³ ïåðåãîíè,
íå ìàþòü òàêîãî ïîòåíö³àëó, àáè
äîâåñòè ó êîæíîìó ç 250 âèïàä-
ê³â òå, ùî âèáîðè íå â³äáóëèñÿ.
Ñêàñóâàòè ¿õí³ ðåçóëüòàòè ìîæíà
òàêîæ äîâ³âøè ó÷àñòü îäíîãî ç
êàíäèäàò³â-ïåðåìîæö³â ó ï³äêóï³
âèáîðö³â. Îäíàê ïðàâîîõîðîííèì
îðãàíàì òðåáà áóäå ñï³éìàòè îð-
ãàí³çàòîð³â ³ çàìîâíèê³â ï³äêó-
ïó — ³íøèõ çàêîííèõ ìåõàí³çì³â
íà ñüîãîäí³ ÿ íå áà÷ó.

— Ìîæå, ñàìå öå áóëî ãîëîâ-
íîþ òåìîþ â÷îðàøí³õ í³÷íèõ ïå-
ðåãîâîð³â Þë³¿ Òèìîøåíêî ç Â³òà-
ë³ºì Êëè÷êîì?

— ß äóìàþ, ùî “ñï³ëüíèé âî-
ðîã” çàâæäè îá’ºäíóº óêðà¿íñüêèõ
ïîë³òèê³â. Â äàíîìó âèïàäêó, îñ-
ê³ëüêè º ïåâí³ øàíñè íà äîñòðî-
êîâ³ âèáîðè, íà çðèâ öèõ, ùî â³ä-
áóëèñÿ, òî âæå íèí³ Áëîê Êëè÷-
êà ³ ÁÞÒ îá’ºäíàþòü çóñèëëÿ ³

çìîæóòü çíàéòè íàâ³òü ïåâíó ï³ä-
òðèìêó â òèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, ç
ÿêèìè âîíè íå äóæå ëàäèëè äî
âèáîð³â. Áî ºäèíèé øëÿõ äëÿ
íèõ — öå ºäèíèé êîíñîë³äîâà-
íèé ïîçîâ ³ ñïðîáà çà ñóêóïí³ñ-
òþ äîêàç³â âèçíàòè ö³ âèáîðè íå-
ä³éñíèìè. Îäíàê ò³ äîêàçè, ÿê³
ñüîãîäí³ ïðåäñòàâëåí³ ãðîìàä-
ñüêîñò³, íå äàþòü ï³äñòàâ ñïîä³-
âàòèñÿ, ùî ñóä çìîæå ïðèéíÿòè
áàæàíå äëÿ íèõ ïðàâîâå ð³øåííÿ.
Õî÷à äîñâ³ä 2004 ðîêó ñâ³ä÷èòü:
êîëè º êîíñîë³äàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ
åë³ò, ïîë³òè÷íèé ³íòåðåñ, òî ìîæ-
íà ïðèéíÿòè â ñóä³ äåÿêå “ïîë³-
òèêî-ïðàâîâå” ð³øåííÿ. Ñàìå òî-
ìó ÿ ïðèïóñêàþ, ùî íèí³ â³äáó-
âàþòüñÿ ïîë³òè÷í³ ïåðåãîâîðè ³ º
äîñèòü áàãàòî çàö³êàâëåíèõ ïîë³-
òè÷íèõ ñèë îá’ºäíàòè ñâî¿ çóñèë-
ëÿ, ïðèéòè äî êîíñåíñóñó â òî-
ìó, ùî òðåáà ðåçóëüòàòè âèáîð³â
òà ëåã³òèìí³ñòü ïåðåìîæö³â “ï³ä-
â³ñèòè”, à ìîæëèâî, íàâ³òü ñêà-
ñóâàòè ö³ ðåçóëüòàòè é îãîëîñèòè
íîâ³ âèáîðè. Òîæ, ìîæóòü ç’ÿâè-
òèñÿ ïåâí³ “ïîë³òèêî-ïðàâîâ³ ð³-
øåííÿ ñóäó”, õî÷à ùå ðàç íàãî-
ëîøó: ðåàëüíèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ
íà ñüîãîäí³ â³äì³íÿòè ðåçóëüòàòè
âèáîð³â íåìàº.

— ×è ìîæëèâèé ïîë³òè÷íèé òèñê
íà ñóäè â çâ’ÿçêó ç ï³äáèòòÿì ï³ä-
ñóìê³â âèáîð³â?

— Îñê³ëüêè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ìà-
òèìóòü âèíÿòêîâå þðèäè÷íå çíà-
÷åííÿ, ³ íå ëèøå äëÿ êè¿âñüêî¿
ïîë³òèêè, à é äëÿ âñåóêðà¿íñüêî¿,
òî íà ïðàâîñóääÿ âïëèâàòèìóòü
óñ³ìà ìîæëèâèìè ìåòîäàìè, ³ ìè

áà÷èëè óñ³ ö³ ìåòîäè çà îñòàíí³
òðè ðîêè â Óêðà¿í³: “çàíîñèòè-
ìóòüñÿ àðãóìåíòè”, “ïðîïîíóâà-
òèìóòüñÿ àðãóìåíòè”, çãàäóâàòè-
ìóòüñÿ ÿê³ñü ñòàð³ ñïðàâè, ñóää³
“õâîð³òèìóòü”. Çâè÷àéíî, ñòàâè-
òèìóòü ï³ä ñóìí³â ëåã³òèìí³ñòü ÷è
îêðåìèõ ñóää³â, ÷è ñóäó çàãàëîì,
ìîæëèâ³ é äåìîíñòðàö³¿ òà ì³òèí-
ãè íàâêîëî ñóäó. Òîáòî íà íàñ ÷å-
êàþòü ö³êàâèé ì³ñÿöü ³ áåçë³÷
ñþðïðèç³â.

— ßê³ ãîëîâí³ óðîêè Óêðà¿íà âè-
íåñå ç êè¿âñüêîãî âèáîð÷îãî ïðî-
öåñó-2008?

— Â³í çàñâ³ä÷èâ, ùî çàêîíî-
äàâñòâî òðåáà çì³íþâàòè, îñîáëè-
âî, ÿêùî ìè êàæåìî, ùî áóäü-ÿê³
âèáîðè ìîæóòü â³äáóòèñÿ äîñòðî-
êîâî âæå âîñåíè öüîãî ðîêó: ì³ñ-
öåâ³, ïàðëàìåíòñüê³ ÷è ïðåçè-
äåíòñüê³... Ïî ì³ñöåâèõ ÿâíî
ùîñü òðåáà ðîáèòè ç îáìåæåí-
íÿì âèáîð÷èõ ôîíä³â: àáî öüîãî
äîòðèìóâàòè, àáî ñêàñîâóâàòè.
Òðåáà ùîñü âèð³øóâàòè ³ ç âè-
áîð÷èìè öåíçàìè äëÿ êàíäèäàò³â.
Ùîá íå áóëî ïî ñòî êàíäèäàò³â,
ñë³ä, ìîæëèâî, âèñóíóòè æîðñò-
ê³ø³ âèìîãè äî íèõ. Íàëåæèòü
ùîñü ðîáèòè ç³ ñïèñêàìè âèáîð-
ö³â: ÖÂÊ, ìîæëèâî, ï³ñëÿ öèõ
âèáîð³â íàðåøò³ çàìèñëèòüñÿ íàä
ñòâîðåííÿì äåðæàâíîãî ðåºñòðó
âèáîðö³â ³ âèêîíàº çàêîí, óõâà-
ëåíèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ. Ãðàôó
“Ïðîòè âñ³õ” ïîòð³áíî ïîâåðíó-
òè ó âèáîð÷èé áþëåòåíü: ëþäè-
íà ïîâèííà ìàòè ïðàâî ïðèéòè
íà âèáîðè, àëå íå ãîëîñóâàòè çà
æîäíîãî ç êàíäèäàò³â. Òîáòî
Öåíòðàëüí³é âèáîð÷³é êîì³ñ³¿ áà-
ãàòî ÷îãî íàëåæèòü òåðì³íîâî ïå-
ðåîñìèñëèòè.

— ßêèìè áà÷èòå ïîë³òè÷í³ ï³ä-
ñóìêè ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â ó Êèºâ³?

— Ïåðøèé ïîë³òè÷íèé âèñíî-
âîê: ìàéæå âñ³ ïàðëàìåíòñüê³
ïàðò³¿, êð³ì, ìîæëèâî, Áëîêó
Ëèòâèíà, çíà÷íî ïîã³ðøèëè ñâ³é
ðåçóëüòàò ó ñòîëèö³ ïîð³âíÿíî ç
âåðåñíåì 2007 ðîêó. Öå ñâ³ä÷èòü

ïðî ïåâíó êðèçó ïàðëàìåíòñüêèõ
ïàðò³é òà íèçüêó îö³íêó ðîáîòè
ïàðëàìåíòó ç áîêó âèáîðö³â, ïî-
êè ùî — ëèøå êè¿âñüêèõ. Ìîæ-
ëèâî, öå ñòàíå ïî÷àòêîì íîâîãî
åòàïó â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³ —
çàãàëüíîãî îíîâëåííÿ. ß ïðèïóñ-
êàþ, ùî îáëè÷÷ÿ, ÿê³ çàïàì’ÿòà-

ëèñÿ êèÿíàì ç öèõ âèáîð³â, “íî-
â³ é ñòàð³”, ô³ãóðóâàòèìóòü ³ â áþ-
ëåòåí³ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â é
î÷îëÿòü ïàðò³éí³ ñïèñêè íà äî-
ñòðîêîâ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè

Розмовляла Юлія КОМАРОВА
“Хрещати ”

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ ó÷îðà, ïðàâîîõîðîíí³ îð-
ãàíè ìàþòü ïðåòåíç³¿ äî ïàíà Ëóöåíêà íå
ëèøå çà íàïàä íà ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî, à é çà íåö³ëüîâå âèêîðèñòàí-
íÿ ñëóæáîâîãî àâòîòðàíñïîðòó. Òîæ ñêàí-
äàëüíîãî ì³í³ñòðà âèêëèêàëè íà äîïèò äî
Ãåíïðîêóðàòóðè. Òàì Þð³þ Ëóöåíêó ïðè-
íàã³äíî ïîâ³äîìèëè, ùî ñïðàâó ïðî õóë³-

ãàíñüêó âèò³âêó ì³í³ñòðà íà çàñ³äàíí³
ÐÍÁÎ ïåðåêâàë³ô³êîâàíî — òåïåð ¿¿ ðîç-
ãëÿäàòèìóòü íå ÿê çàâäàííÿ ëåãêèõ ò³ëåñ-
íèõ óøêîäæåíü, à ÿê ïîñàäîâèé çëî÷èí.
Ðîçïîâ³â ïðî öå ñàì ïàí Ëóöåíêî, îäðàçó
çàÿâèâøè ïðî ðîçïðàâó íàä íèì çà ïîë³-
òè÷íèìè ìîòèâàìè. Ì³í³ñòð ââàæàº, ùî
éîìó ìñòÿòü ëþäè ç îòî÷åííÿ Ïðåçèäåí-

òà, ÿê³ º ïðîòèâíèêàìè ôóíêö³îíóâàííÿ
“äåìîêðàòè÷íî¿ êîàë³ö³¿”. Þð³é Ëóöåíêî
ïåðåêîíàíèé, ùî ìåòîþ ä³é ïðîêóðàòóðè
º óñóíåííÿ éîãî â³ä âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ
îáîâ’ÿçê³â.

Ïðîòå, ÿê çàñâ³ä÷èëè ðåçóëüòàòè âèáî-
ð³â ó Êèºâ³, íå õî÷óòü áà÷èòè Þð³ÿ Ëó-
öåíêà ì³í³ñòðîì ÌÂÑ íå ëèøå ì³ô³÷í³
âîðîãè “â³÷íîãî ðåâîëþö³îíåðà”, à é ï³ä-
ëåãë³. Íà äóìêó ïîë³òîëîãà Âàäèìà Êàðà-
ñüîâà, ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â, â³ääàíèõ çà ÍÓ —
ÍÑ, ïîêàçóº, ùî çà Ëóöåíêà íå ïðîãîëî-
ñóâàëè íàâ³òü ì³ë³ö³îíåðè òà ¿õí³ ñ³ì’¿. “Öå
îçíà÷àº, ùî º íå ò³ëüêè åëåêòîðàëüíèé, à
é ïðîôåñ³éíèé âîòóì íåäîâ³ðè ë³äåðó
ÍÓ — ÍÑ”,— ñêàçàâ ïàí Êàðàñüîâ. Ó òî-
ìó, ùî ðåçóëüòàòè ì³ñüêèõ âèáîð³â ñòàëè
îñîáèñòîþ êàòàñòðîôîþ äëÿ ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïåðåêîíàíèé ³ ³íøèé
ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð ×åìåðèñ. “Íàéá³ëü-
øå ìåíå îáóðþþòü ñïðîáè âèòëóìà÷èòè

ïîðàçêó â Êèºâ³ Ëóöåíêà, Òèìîøåíêî ³
Òóð÷èíîâà ÿê ïîðàçêó ðåâîëþö³îíåð³â.
Íàñïðàâä³ ö³ ëþäè, íàñàìïåðåä Þð³é Ëó-
öåíêî, í³ÿê³ íå ðåâîëþö³îíåðè. Âîíè ëè-
øå åêñïëóàòóþòü ãàñëà. Öå ïîì³òíî ïðè-
íàéìí³ ç òîãî, ùî í³÷îãî íå çì³íþºòüñÿ â
ðîáîò³ îðãàí³â âëàäè, ÿê³ âîíè î÷îëþþòü,
çîêðåìà, â òîìó æ ÌÂÑ. ß á ñêàçàâ, ùî
öå ïîðàçêà íå ðåâîëþö³îíåð³â, à “ïðèëè-
ïàë” äî ðåâîëþö³¿”,— ñêàçàâ ïàí ×åìåðèñ
“Õðåùàòèêó”, íàãîëîñèâøè, ùî ñïðàâà,
ïîðóøåíà ó Ãåíïðîêóðàòóð³, öüîãî ðàçó
ìàº ïåðñïåêòèâè. “Âèáîðè çàñâ³ä÷èëè:
Þð³þ Ëóöåíêîâ³ íåìàº ÷èì “òîðãóâàòè-
ñÿ”. Ãàäàþ, éîãî ìîæóòü â³äñòîðîíèòè â³ä
âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ì³í³ñòðà, ïîðóøè-
òè ïðîòè íüîãî êðèì³íàëüíó ñïðàâó ³ íà-
â³òü âæèòè ùîäî íüîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä.
ß ïðî öå ìð³þ. Ïîâèíåí æå â³í íàðåøò³
â³äïîâ³ñòè”,— çàÿâèëà “Õðåùàòèêó” ³ àä-
âîêàò Òåòÿíà Ìîíòÿí

Ïåðøèé ï³øîâ
Ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³é Ëóöåíêî äàâ ïåðø³ ñâ³ä÷åííÿ 
ó Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³

Голова все раїнсь ої ромадсь ої ор анізації Комітет
виборців У раїни І ор Попов розповів "Хрещати " про
свої враження від еле торальних пере онів та робот
виборчих омісій Києві, а та ож о реслив можливі
сценарії розвит політично о життя нашої столиці та
раїни за алом на найближчий період. Головна теза:
КВУ не бачить правових підстав для визнання позачер-
ових виборів недійсними — ні до Київради, ані Київ-
сь о о місь о о олови.
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
”Õðåùàòèê”

Учора міністр МВС Юрій Л цен о дав перші свідчення Генеральній
про рат рі справі, я а об'єднала і фа т напад мініcтра на мера
Києва Леоніда Черновець о о, і нецільове ви ористання сл жбово о
автотранспорт . Юрій Л цен о вже заявив про політичні переслід -
вання. Натомість е сперти пере онані, що останні події нав оло мі-
ністра свідчать, с оріше, про рах політичної та професійної
ар'єри людини, я ій тривалий час вдавалося видавати себе за ре-
волюціонера.
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Äìèòðî ÊÎÐ×ÈÍÑÜÊÈÉ: “Êèÿíè ãîëîñóâàëè
çà ïîñë³äîâí³øèõ, ïðàãìàòè÷í³øèõ
òà òâåðåçî ìèñëÿ÷èõ ïîë³òèê³â”
Ë³äåð ïàðò³¿ “Áðàòñòâî” ï³äáèâ ïåðø³ ï³äñóìêè âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
Лідер партії "Братство"
Дмитро Корчинсь ий не є
аполо етом виборів і
принципово їх і нор є. Та,
попри та е не ативне
ставлення до пере онів,
він се-та и лишається
иянином. Том йом не-
байд жа сит ація, я а
с лалася ще під час пе-
редвиборної ампанії в
раїнсь ій столиці. Сво-

їми д м ами про вибори
в Києві та їхні наслід и
для всієї раїни Дмитро
Корчинсь ий поділився з
"Хрещати ом".

— ßê âè îö³íþºòå äîñòðîêîâ³ ïå-
ðåãîíè â Êèºâ³?

— Âîíè ùå ðàç ï³äòâåðäèëè:
êèÿíè íå õî÷óòü áðàòè ó÷àñò³ ó
ð³çíîìàí³òíèõ ïîë³òè÷íèõ àâàí-
òþðàõ, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ íà Ãðó-
øåâñüêîãî ÷è íà Áàíêîâ³é. Âî-
íè âèñòóïàþòü çà ñòàá³ëüíó ì³ñü-
êó âëàäó. Âèáîðè áóëî ïðèçíà-
÷åíî àáñîëþòíî íåçàêîííî — ç
ïîðóøåííÿì ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà òà ïàðëàìåíòñüêî¿ ïðî-
öåäóðè. Äî òîãî æ á³ëüø³ñòü
êàíäèäàò³â ó ìåðè âèêîðèñòîâó-
âàëà áðóäí³ òåõíîëîã³¿ ³ áàíàëü-
íî ï³äêóïîâóâàëà êèÿí. Îäíàê
³í³ö³àòîðàì âèáîð³â íå âäàëîñÿ

“ïðîòÿãòè” ñâîþ ë³í³þ. Íàòî-
ì³ñòü êè¿âñüêà ãðîìàäà ïðîäå-
ìîíñòðóâàëà âëàñíó íåçàëåæ-
í³ñòü. ² çðîáèëà öå ï³ä ÷àñ ãîëî-
ñóâàííÿ.

— Âè ïðîãíîçóâàëè òàêèé ðå-
çóëüòàò?

— Óñ³ î÷³êóâàëè òàêèõ äàíèõ.
Òîáòî â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó áóëî
çðîçóì³ëî, ùî Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ÿê ÷èííèé ìåð Êèºâà
íå ìàº àëüòåðíàòèâè. Éîãî ïå-
ðåìîãà âïëèíå íà ìàéáóòí³é
ñêëàä Êè¿âðàäè, ³ ñàìå â³í ôîð-
ìóâàòèìå á³ëüø³ñòü. Õî÷à òðåáà
ùå äî÷åêàòèñÿ îô³ö³éíèõ ðå-
çóëüòàò³â, àëå âæå â³äîìî, ùî
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ áëîê éî-
ãî ³ìåí³ ò³ëüêè çì³öíèëè ñâî¿
ïîçèö³¿ â Êè¿âðàä³.

— ×îìó òàêà íèçüêà ÿâêà ïîð³â-
íÿíî ³ç 2006 ðîêîì?

— Öå ùå ðàç ï³äòâåðäæóº: ïå-
ðåâàæíî êèÿíè íå ñïðèéíÿëè ö³
ïåðåãîíè ÿê çàêîíí³. Òîìó âè-
áîðö³ ôàêòè÷íî “ïðîãîëîñóâàëè
íîãàìè”.

— Âè çãîäí³ ³ç òâåðäæåííÿì çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Öåíòðâèáîð÷êî-
ìó Àíäð³ÿ Ìàãåðè, ùî êè¿âñüê³ âè-
áîðè çàâåðøàòüñÿ â ñóäàõ?

— Áåçóìîâíî, áåç ñóäîâèõ ïî-
çîâ³â íå îá³éäåòüñÿ. Àäæå ÁÞÒ ³ç

öèõ âèáîð³â ïîòð³áíî âèéòè õî÷à
á ç ÿêèìñü îáëè÷÷ÿì. Òîìó âîíè
íàìàãàòèìóòüñÿ âïëèíóòè íà ñè-

òóàö³þ ñàìå ÷åðåç ñóäè. ßê ñâ³ä-
÷èòü ïðàêòèêà, òàêà ñóäîâà òÿãà-
íèíà ìîæå òðèâàòè íåñê³í÷åííî
äîâãî. Íàâ³òü äî íàñòóïíèõ êè¿â-
ñüêèõ âèáîð³â.

— ×è ìîæå ðåçóëüòàò ïåðåãîí³â
âïëèíóòè íà äîëþ äåìîêðàòè÷íî¿
êîàë³ö³¿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³?

— Í³õòî íå ìîæå ïåðåäáà÷è-
òè ¿¿ äîë³ ó ïàðëàìåíò³ íàâ³òü íà
òèæäåíü âïåðåä. Öå íåìîæëèâî
àïð³îð³. Äëÿ òîãî ïîòð³áíî êî-
ðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè íå ïîë³-
òîëîã³â, à ïîðàäàìè àñòðîëîã³â.
À ùå ë³ïøå öèãàíîê-âîðîæîê.
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ïîçèö³ÿ äåìî-
êðàòè÷íî¿ êîàë³ö³¿ ï³ñëÿ 25 òðàâ-
íÿ ïîõèòíåòüñÿ. Ïðè÷èíà îäíà:
êè¿âñüê³ ïåðåãîíè ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ïîë³òè÷íó íåñïðîìîæ-
í³ñòü “Íàøî¿ Óêðà¿íè”. ²íàêøå
êàæó÷è, âèáîðè ïîêàçàëè, ùî
Þë³ÿ Òèìîøåíêî íå çäàòíà ðîç-
ðàõîâóâàòè ñâî¿ òàêòè÷í³ êðîêè,
à ÍÓ íå ìàº âæå äîñòàòíüîãî
åëåêòîðàëüíîãî ïîòåíö³àëó.

— ßêèì âè áà÷èòå ìàéáóòíº
“Íàøî¿ Óêðà¿íè”?

— ¯¿ ì³ñöå çàéìóòü ³íø³ àìá³ò-
í³ ïîë³òèêè ç íîâèìè àìá³òíèìè
ïðîåêòàìè. Ãàäàþ, ÷àñòèíà ÍÓ
ïåðåòå÷å äî ÁÞÒ ³ â ïðîåêòè, ÿê³
áóäå ñòâîðåíî íà áàç³ “ªäèíîãî
öåíòðó”.

— Íèí³ ìîæëèâå ïåðåôîðìàòó-
âàííÿ êîàë³ö³¿?

— Ââàæàþ, ùî Ïðåçèäåíò
ïðàãíóòèìå çáåðåãòè êîàë³ö³þ ó
ïàðëàìåíò³, àáè óðÿä ïðîòðèìàâ-
ñÿ õî÷à á äî îñåí³. Àäæå êîæåí
òèæäåíü ðîáîòè Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â â³äáèðàº â³äñîòêè åëåêòî-
ðàëüíèõ ñèìïàò³é ó Þë³¿ Òèìî-
øåíêî. À ùîäî êîàë³ö³¿, òî ðîç-
âàëèòè ¿¿ ìîæå ò³ëüêè ñàìà Þë³ÿ
Òèìîøåíêî.

— Âè çãîäí³ ç òèì, ùî åïîõà
åëåêòîðàëüíèõ ïåðåìîã ïàí³ Òèìî-
øåíêî çàê³í÷èëàñÿ?

— Íàñïðàâä³ êè¿âñüê³ âèáîðè
öüîãî íå äîâåëè. Õî÷à á ÿê áè
õòî ñòàâèâñÿ äî ïàí³ Òèìîøåíêî,
õî÷à á ÿê ïàäàâ ¿¿ ðåéòèíã, òà íà
ìàéáóòí³õ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáî-
ðàõ ¿é àëüòåðíàòèâè ïîêè ùî íå-
ìàº. Âîíà º íàéñèëüí³øèì óêðà-
¿íñüêèì ïîë³òèêîì. Òîáòî ïîë³-
òè÷íèé ðîçóì, çäàòí³ñòü äî âäà-

ëèõ òàêòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â ìåíø
âàæëèâ³, àí³æ æèòòºâà åíåðã³ÿ òà
àáñîëþòíà â³ðà ó âëàñíó ì³ñ³þ. Ó
Þë³¿ Òèìîøåíêî öå º, à â ¿¿ êîí-
êóðåíò³â íåìàº. Àäæå ¿¿, íà â³ä-
ì³íó â³ä îïîíåíò³â, êð³ì âëàäè,
í³÷îãî íå ö³êàâèòü. Çàðàäè íå¿ ãî-
òîâà ïðàöþâàòè ïî 20 ãîäèí. ²í-
ø³ — í³. Äî òîãî æ ïàí³ Òèìî-
øåíêî â³ðèòü ó âëàñíó íåïîãð³ø-
í³ñòü. Âñ³ ¿¿ êîíêóðåíòè â òîìó
ñóìí³âàþòüñÿ.

— Ìàºòå íà óâàç³ ïðàãíåííÿ
Þë³¿ Òèìîøåíêî çàéíÿòè ïðåçè-
äåíòñüêå êð³ñëî?

— Áåçóìîâíî, âîíà õî÷å ñ³ñòè â
ïðåçèäåíòñüêå êð³ñëî òà é â óñ³

êð³ñëà, ùî º ó ñâ³ò³. Âàæêî óÿâè-
òè, ÿêèìè áóäóòü íàñòóïí³ ïðàã-
íåííÿ. Íàïåâíî, ïðåòåíäóâàòèìå
íà ì³ñöå Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ
ÎÎÍ, áî äëÿ ¿¿ àìá³ö³é ïðåçè-
äåíòñüêå êð³ñëî â Óêðà¿í³ — öå
çàìàëî.

— Ïîâåðí³ìîñÿ äî äîñòðîêîâèõ
âèáîð³â ó ñòîëèö³. Íà âàøó äóìêó,
õòî ôàêòè÷íî ïðîãðàâ íà íèõ, à
õòî ïåðåì³ã?

— Öå áåççàïåðå÷íà ïåðåìîãà
÷èííîãî ìåðà Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî òà éîãî êîìàíäè. Âè-
áîð÷à êàìïàí³ÿ â íüîãî, íà â³ä-
ì³íó â³ä ³íøèõ, áóëà íàéá³ëüø
òåõíîëîã³÷íîþ òà àäåêâàòíîþ.
Â³í âäàëî îðãàí³çóâàâ ðîáîòó ç
êèÿíàìè. Öå òàêîæ ïåðåìîãà êè-
¿âñüêî¿ ãðîìàäè, ÿêà ïðîäåìîí-
ñòðóâàëà, ùî ìàº âëàñíó äóìêó òà
ïðàãíåííÿ áóòè íåçàëåæíîþ â³ä
ïîë³òè÷íèõ ³ãîð âåðõ³âêè. 25 òðàâ-
íÿ ñòàëî óñï³õîì ³ äëÿ ³íøèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë. Ñêàæ³ìî, äëÿ Áëî-
êó Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà. Ïðè-
âàáëèâà çîâí³øí³ñòü éîãî ë³äåðà
ç³ãðàëà íå îñòàííþ ðîëü ó ï³ä-
òðèìö³ ç áîêó êèÿí, ³ åëåêòîðàò
ãîëîñóâàâ, òàê áè ìîâèòè, çà ãàð-
í³ î÷³. Îñîáèñòî ÿ íå î÷³êóâàâ òà-
êîãî ïðèãîëîìøëèâîãî ðåçóëüòà-

òó äëÿ Áëîêó Âîëîäèìèðà Ëèòâè-
íà. Àëå âîíè çäîáóëè àæ 8%. Íå
ïîõèòíóëèñÿ ïîçèö³¿ ó Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â. Òîáòî ìîæíà ñêàçàòè, ùî
ïåðåìîæöÿìè íà âèáîðàõ ó Êè-
ºâ³ ñòàëè ò³ ñèëè, ÿê³ çìîãëè äèñ-
òàíö³þâàòèñÿ â³ä ïîë³òè÷íèõ
÷âàð. Ñàìå âîíè é çá³ëüøèëè
ñâîº ïðåäñòàâíèöòâî ó Êè¿âðàä³.

— À êîãî ìîæíà çàïèñàòè â àóò-
ñàéäåðè?

— Òàêî¿ ïîðàçêè “Íàøî¿ Óêðà-
¿íè” í³õòî íå î÷³êóâàâ. ÁÞÒ òà-
êîæ íå ñïðîì³ãñÿ âèêîíàòè ãî-
ëîâíîãî çàâäàííÿ íà öèõ ïåðåãî-
íàõ. Îñü ³ âèéøëî, ùî âëàøòî-
âàíèé íèìè ïîë³òè÷íèé ñêàíäàë
òà âåëèê³ ãðîø³, êèíóò³ íà êàì-
ïàí³þ, âèòðà÷åí³ ìàðíî. Òîáòî
ïàðò³¿, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè äåìîêðà-
òè÷íó êîàë³ö³þ, ïðîãðàëè. Àëå âñ³

ðîçóì³ëè, ùî òàê ³ áóäå. Êð³ì ñà-
ìèõ äåìîêðàòè÷íèõ ñèë.

— Ìîæíà ãîâîðèòè, ùî íà öèõ
âèáîðàõ ïåðåìîãëè ò³ ñèëè, ÿê³
ïðîïîíóâàëè ðîçâ’ÿçàííÿ ëèøå
ì³ñüêèõ ïðîáëåì?

— Òàê, ãîëîâíèì ÷èíîì ïåðå-
ìîãëè ò³ ñèëè, ùî îð³ºíòóþòüñÿ
íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ì³ñòà.
Õî÷à êè¿âñüê³ ïðîáëåìè íå âàð-
òî â³äîêðåìëþâàòè â³ä çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíèõ. Êèÿíè ãîëîñóâàëè
çà ïîñë³äîâí³øèõ, ïðàãìàòè÷í³-
øèõ òà òâåðåçî ìèñëÿ÷èõ ïîë³òè-
ê³â. À äåìàãîã³ÿ âæå òðîõè ïðè-
¿ëàñÿ, òîæ ëþäè íà íå¿ ìåíøå ðå-
àãóþòü.

— ßê øâèäêî Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çìîæå ñôîðìóâàòè á³ëü-
ø³ñòü ó Êè¿âðàä³? ßê³ ñèëè äî íå¿
óâ³éäóòü?

— Äîâîë³ øâèäêî. Äî á³ëüøîñò³
óâ³éäóòü óñ³, îêð³ì ÁÞÒ. Â³í çà-
ëèøèòüñÿ â îïîçèö³¿. Äî á³ëüøî-
ñò³ óâ³éäå ³ Áëîê Êëè÷êà. Õî÷à íå
îäðàçó, à ïîñòóïîâî. Áî äëÿ Â³òà-
ë³ÿ Êëè÷êà ïðîäîâæóâàòè ïðîòè-
ñòîÿííÿ º áåçïåðñïåêòèâíèì

Розмовляла Ірина СИВАШОВА,
“Хрещати ”
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“Ðåçóëüòàò âèáîð³â — öå áåççàïåðå÷íà ïåðåìîãà
÷èííîãî ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà éîãî
êîìàíäè. Âèáîð÷à êàìïàí³ÿ â íüîãî, íà â³äì³íó â³ä
³íøèõ, áóëà íàéá³ëüø òåõíîëîã³÷íîþ òà àäåêâàò-
íîþ. Â³í âäàëî îðãàí³çóâàâ ðîáîòó ç êèÿíàìè. Öå
òàêîæ ïåðåìîãà êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè, ÿêà ïðîäå-
ìîíñòðóâàëà, ùî ìàº âëàñíó äóìêó òà ïðàãíåííÿ
áóòè íåçàëåæíîþ â³ä ïîë³òè÷íèõ ³ãîð âåðõ³âêè”.

“Êèÿíè íå õî÷óòü áðà-
òè ó÷àñò³ ó ð³çíîìà-
í³òíèõ ïîë³òè÷íèõ
àâàíòþðàõ, ÿê³ â³äáó-
âàþòüñÿ íà Ãðóøåâñüêî-
ãî ÷è íà Áàíêîâ³é. Âîíè
âèñòóïàþòü çà ñòà-
á³ëüíó ì³ñüêó âëàäó”.

“Êîæåí òèæäåíü ðîáî-
òè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
â³äáèðàº â³äñîòêè åëåê-
òîðàëüíèõ ñèìïàò³é ó
Þë³¿ Òèìîøåíêî”.

“Ïåðåìîæöÿìè íà âèáîðàõ ó Êèºâ³ ñòàëè ò³ ñè-
ëè, ÿê³ çìîãëè äèñòàíö³þâàòèñÿ â³ä ïîë³òè÷íèõ
÷âàð”.

Головне правління льт ри і мистецтв ви онавчо о ор ан

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

висловлює либо е співч ття рідним і близь им

та особисто народном артист У раїни,

х дожньом ерівни -дире тор У раїнсь о о а адемічно о

фоль лорно-етно рафічно о ансамблю “Калина”

КОЗАЧЕНКУ Валентин Васильович

з привод тяж ої втрати — смерті матері

Завістовсь ої Ірини Си ізм ндівни.
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

ЖЕК №320 513-70-11 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕО №807 407-92-40 1 1
ЖЕО №813 424-73-22 1 1
ЖЕК №318 530-45-11 1 1

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

 Заступник начальника ДЕЖ
ЖЕК №905 275-52-40 1 1

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1

Майстер виробничої дільниці
КП “Галагани” 449-97-51 1 1

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №908 408-63-53 1 1
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

Майстер технічної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №308 515-95-65 1 1
ЖЕК №310 515-42-45 1 1
ЖЕК №311 515-42-34 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №901 242-23-53 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 2 2
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1 1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Начальник відділу з комп’ютерних наук
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1

Заступник начальника виробничо-технічного відділу
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №909 408-72-36 1 1
ЖЕК №911 457-61-91 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 1 1

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Провідний інженер ремонтного відділу
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
Юрисконсульт
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №914 401-19-04 1 1
Економіст
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
ЖЕО №812 424-12-61 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КПУЖГ 402-69-82 1 1

Бухгалтер ІІ категорії
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Диспетчер
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1
КПУЖГ 402-69-82 4 4
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Інженер ВТВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1

Інженер І категорії
ВТВ 411-42-54 2 2
ЖЕК №302 518-51-77 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 1 1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №319 532-28-21 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 1 1

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1

Інспектор з контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85 1 1

Інспектор з кадрів
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян
ЖЕО №801-813 402-69-81 13 13

Інспектор
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Бухгалтер І категорії
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Електрозварювальник
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №202 563-02-92 2 2
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ЖЕК №204 560-91-39 2 2
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 3 3
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 3 3
ЖЕК №512 463-93-60 3 3
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕО №801-813 402-69-81 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Маляр
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 6 6
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
РБД 467-44-04 7 7
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81 205 205

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 9 9
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
ЖЕК №221 566-67-67 2 2
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Паспортист
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №910 408-12-90 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Секретар
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
Фірма “Кварт” 258-69-15 1 1

Секретар-друкарка
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Столяр
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 1 1
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 2 2

Столяр (тесляр)
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1

Електрозварник
ЖЕО №801-813 402-69-81 20 20

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Штукатур
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Монтажник санітарно-технічних систем
Відділ головного енергетика 563-08-12 6 6
КП “Галагани” 449-97-51 5 5
ЖЕК №221 566-67-67 11 11
ЖЕК №222 563-08-03 19 19
ЖЕК №223 567-40-14 5 5
ЖЕК №224 566-30-63 11 11
ЖЕК №225 567-78-58 11 11

Столяр-будівельник
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 4 4
Штукатур 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
РБД 467-44-04 5 5

Електрогазозварник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
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ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1

Електрогазозварник 
Відділ головного механіка 566-01-49 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

Монтажник стс та устаткування 
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1

Електрогазозварник 
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 4 4

Столяр 
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Електромонтер ЗПП
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Електромонтер з ремонту електроустаткування 
Відділ головного енергетика 563-08-12 10 10

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

РАДС 434-83-40 1 1
Водій спец.автомобіля

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

ЖЕК №201 564-96-43 26 26
ЖЕК №202 563-02-92 26 26
ЖЕК №203 560-98-73 18 18
ЖЕК №204 560-91-39 16 16
ЖЕК №205 560-91-96 15 15
ЖЕК №206 560-99-40 23 23
ЖЕК №207 564-91-80 12 12
ЖЕК №209 570-35-08 19 19
ЖЕК №210 573-79-92 39 39
ЖЕК №211 565-80-55 25 25
ЖЕК №212 564-80-68 15 15
ЖЕК №501 418-65-35 25 25
ЖЕК №502 419-23-65 15 15
ЖЕК №503 418-28-62 30 30
ЖЕК №504 418-20-97 49 49
ЖЕК №505 418-88-87 21 21
ЖЕК №506 413-34-03 17 17
ЖЕК №507 412-32-68 22 22
ЖЕК №508 412-42-28 36 36
ЖЕК №509 412-77-26 38 38
ЖЕК №510 411-83-68 40 40
ЖЕК №511 411-32-82 24 24
ЖЕК №512 463-93-60 15 15
ЖЕК №513 430-17-04 14 14
ЖЕК №514 432-19-95 18 18
ЖЕК №701 460-60-09 13 13
ЖЕК №702 417-70-65 26 26
ЖЕК №703 468-52-57 33 33
ЖЕК №704 433-43-88 32 32
ЖЕК №705 462-06-74 31 31
ЖЕК №706 434-65-57 48 48
ЖЕК №707 434-35-55 29 29
ЖЕК №708 434-40-55 55 55
ЖЕК №709 433-32-95 46 46
ЖЕК №710 427-02-75 42 42
ЖЕО №801-813 402-69-81 250 250
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 23 23
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 11 11
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 10 10
КП “Галагани” 449-97-51 8 8
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 10 10
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 7 7
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 8 8
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 6 6
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 45 45
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 9 9
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 9 9
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 15 15
ЖЕК №221 566-67-67 22 22
ЖЕК №222 563-08-03 16 16
ЖЕК №223 567-40-14 6 6
ЖЕК №224 566-30-63 18 18
ЖЕК №225 567-78-58 26 26
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 10 10
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 27 27
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 23 23
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 29 29

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Оператор
ЖЕК №312 530-04-63 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №306 515-94-87 1 1
ЖЕК №307 515-72-34 1 1

Підсобний робітник
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
КП “ЖЕК ”Татарка” 417-11-62 3 3
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 3 3

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92 1 1
ЖЕК №209 570-35-08 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 3 3
ЖЕК №502 419-23-65 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 4 4
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 4 4
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 5 5
ЖЕК №513 430-17-04 3 3
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 17 17
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 5 5
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 3 3
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 5 5
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 3 3
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 2 2
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 3 3
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4
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Прибиральник
ЖЕК №201 564-96-43 10 10
ЖЕК №202 563-02-92 12 12
ЖЕК №203 560-98-73 10 10
ЖЕК №204 560-91-39 11 11
ЖЕК №205 560-91-96 11 11
ЖЕК №206 560-99-40 8 8
ЖЕК №207 564-91-80 15 15
ЖЕК №209 570-35-08 8 8
ЖЕК №210 573-79-92 28 28
ЖЕК №211 565-80-55 15 15
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 50 50
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 17 17
ЖЕК №222 563-08-03 15 15
ЖЕК №223 567-40-14 14 14
ЖЕК №224 566-30-63 20 20
ЖЕК №225 567-78-58 14 14
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Робітник ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 7 7

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №201 564-96-43 9 9
ЖЕК №202 563-02-92 5 5
ЖЕК №203 560-98-73 8 8
ЖЕК №204 560-91-39 9 9
ЖЕК №205 560-91-96 5 5
ЖЕК №206 560-99-40 4 4
ЖЕК №207 564-91-80 5 5
ЖЕК №209 570-35-08 6 6
ЖЕК №210 573-79-92 9 9
ЖЕК №211 565-80-55 7 7
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 10 10
ЖЕК №502 419-23-65 5 5
ЖЕК №503 418-28-62 12 12
ЖЕК №504 418-20-97 16 16
ЖЕК №505 418-88-87 13 13
ЖЕК №506 413-34-03 11 11
ЖЕК №507 412-32-68 10 10
ЖЕК №508 412-42-28 9 9
ЖЕК №509 412-77-26 14 14
ЖЕК №510 411-83-68 11 11
ЖЕК №511 411-32-82 8 8
ЖЕК №512 463-93-60 13 13
ЖЕК №513 430-17-04 11 11
ЖЕК №514 432-19-95 10 10
ЖЕК №701 460-60-09 4 4
ЖЕК №702 417-70-65 6 6
ЖЕК №703 468-52-57 7 7
ЖЕК №704 433-43-88 8 8
ЖЕК №705 462-06-74 14 14
ЖЕК №706 434-65-57 7 7
ЖЕК №707 434-35-55 7 7
ЖЕК №708 434-40-55 13 13
ЖЕК №709 433-32-95 8 8
ЖЕК №710 427-02-75 9 9
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 9 9
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 6 6
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 12 12
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 10 10
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 11 11
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 12 12
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 17 17
РАДС 434-83-40 2 2
РБД 467-44-04 8 8
КП ”ЖЕК” Дегтярівська” 455-60-04 9 9
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 15 15
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 10 10

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4

Тракторист
АФУ 411-42-54 2 2
Відділ головного механіка 566-01-49 4 4

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 2 2
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 1 1

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1

Водій автомобіля УАЗ 3909
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 5327
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ВАЗ 21043
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 2705
РАДС 434-83-40 1 1

Слюсар з обслуговування теплових мереж
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 4 4

Чистильник 
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 3 3
ЖЕК №506 413-34-03 1 1

Тесляр 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 3 3
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 3 3
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 6 6

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 
ЖЕК №708 434-40-55 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1

Вакансії в ЖЕКах м. Києва

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Випуск №51 (484)
вівторок,  27 травня
2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

Про передачу дочірньому підприємству 
із 100% іноземною інвестицією “Універсал

Трейд�Україна” права користування
земельною ділянкою для експлуатації 
та обслуговування складу на вул. Сім’ї

Сосніних, 7�а у Святошинському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 157/818 від 22 січня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó íà ïðàâî
òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ (â òîìó
÷èñë³ íà óìîâàõ îðåíäè) â³ä 21.02.96 ¹ 75-
004 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ
(ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî óïðàâë³ííÿ ìåõà-
í³çàö³¿ ¹ 519 äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà àê-
ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà — ô³ðìè “Ñàíòåõ-
ìîíòàæ-1” â³ä 19.05.2005 ¹ 51).

Êè¿âñüêîìó óïðàâë³ííþ ìåõàí³çàö³¿
¹ 519 äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà àêö³îíåð-
íîãî òîâàðèñòâà — ô³ðìè “Ñàíòåõìîíòàæ-
1” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çàìîâèòè ó Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñåííÿ çì³í äî
äîãîâîðó íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ (â òîìó ÷èñë³ íà óìîâàõ
îðåíäè) â³ä 21.02.96 ¹ 75-004 â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïåðåäàòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó ³ç
100% ³íîçåìíîþ ³íâåñòèö³ºþ “Óí³âåðñàë
Òðåéä-Óêðà¿íà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,16 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ñêëàäó íà âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 7-à ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çà ðàõóíîê
÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 12.01.95 ¹ 38 “Ïðî
íàäàííÿ òà âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”
òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî
äîãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ (â òîìó ÷èñë³ íà óìîâàõ
îðåíäè) â³ä 21.02.96 ¹ 75-004, ó çâ’ÿçêó ç
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âëþ (äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 10.07.2001, àêò
ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 10.07.2001).

3. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó ³ç 100% ³íî-

çåìíîþ ³íâåñòèö³ºþ “Óí³âåðñàë Òðåéä-
Óêðà¿íà”:

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

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

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

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

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. Ïóíêò 2 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ ï³ñëÿ âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó íà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ
(â òîìó ÷èñë³ íà óìîâàõ îðåíäè) â³ä 21.02.96
¹ 75-004 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНО�

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ДНІПРОБУД”
земельної ділянки для будівництва житлових

будинків з вбудованими приміщеннями 
та підземним паркінгом на Стратегічному

шосе у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 613/1274 від 24 травня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²Í-
ÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀ-
Í²ß “ÄÍ²ÏÐÎÁÓÄ” äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà Ñòðàòå-
ã³÷íîìó øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ-ÁÓ-
Ä²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÄÍ²ÏÐÎÁÓÄ”,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,98 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâà-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÄÍ²ÏÐÎÁÓÄ”:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 02.04.2007 ¹ 19-3101, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 16.04.2007 ¹ 1187, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 25.04.2007 ¹ 2884 òà
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³ â³ä 16.03.2007 ¹ 06-6-25/1521.

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

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

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

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ

æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “БУДІНДУСТРІЯ” земельних

ділянок для будівництва, експлуатації 
та обслуговування складського комплексу 

на вул. Тимофія Строкача у Святошинському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 621/1282 від 24 травня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓ-
Ä²ÍÄÓÑÒÐ²ß” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêîãî êîì-
ïëåêñó íà âóë. Òèìîô³ÿ Ñòðîêà÷à ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄ²ÍÄÓÑÒÐ²ß”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
7,85 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó íà
âóë. Òèìîô³ÿ Ñòðîêà÷à ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 4,98 ãà, çîêðå-
ìà ïëîùåþ 4,29 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü

ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó,
åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà-
÷åííÿ;

ïëîùåþ 0,69 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 2,87 ãà, çîêðå-
ìà ïëîùåþ 2,39 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü

ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó,
åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà-
÷åííÿ;

ïëîùåþ 0,48 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÁÓÄ²ÍÄÓÑÒÐ²ß”:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 02.04.2007 ¹ 19-3098, äî÷³ð-
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íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 16.04.2007 ¹ 1190, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 25.04.2007 ¹ 2883, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 16.03.2007 ¹ 06-6-25/1517.

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

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

(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Київській державній академії
водного транспорту імені гетьмана Петра

Конашевича�Сагайдачного земельної ділянки
для обслуговування та експлуатації

навчального корпусу на вул. Фрунзе, 9 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 337/3171 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 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 Êè¿â-
ñüê³é äåðæàâí³é àêàäåì³¿ âîäíîãî òðàíñ-
ïîðòó ³ìåí³ ãåòüìàíà Ïåòðà Êîíàøåâè÷à-
Ñàãàéäà÷íîãî äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ íàâ÷àëüíîãî êîðïóñó íà âóë.
Ôðóíçå, 9 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Íàäàòè Êè¿âñüê³é äåðæàâí³é àêàäå-
ì³¿ âîäíîãî òðàíñïîðòó ³ìåí³ ãåòüìàíà
Ïåòðà Êîíàøåâè÷à-Ñàãàéäà÷íîãî, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,58 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ íàâ÷àëüíîãî êîðïóñó
íà âóë. Ôðóíçå, 9 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäå-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòà-
ò³â òðóäÿùèõ â³ä 01.11.60 ¹ 1906 “Ïðî
çàêð³ïëåííÿ òåðèòîð³¿ òà äîçâ³ë íà íàäáó-
äîâó ïðèì³ùåííÿ ð³÷êîâîãî òåõí³êóìó”
(ïëîùåþ 0,20 ãà) òà ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ
(ïëîùåþ 0,38 ãà).

3. Êè¿âñüê³é äåðæàâí³é àêàäåì³¿ âîäíî-
ãî òðàíñïîðòó ³ìåí³ ãåòüìàíà Ïåòðà Êî-
íàøåâè÷à-Ñàãàéäà÷íîãî:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 27.08.2002 ¹ 18-
2991, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà

ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
07.11.2003 ¹ 08-8-14/8365, çàñòóïíèêà
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êà-
ðÿ ì. Êèºâà â³ä 24.10.2003 ¹ 8018, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
08.02.2005 ¹ 001-09/393, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
26.04.2005 ¹ 22-1675/35.

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

3.5. 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 çà-
áóäîâè ì. Êèºâà.

3.6. 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.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 01.11.60 ¹ 1906 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ òå-
ðèòîð³¿ òà äîçâ³ë íà íàäáóäîâó ïðèì³ùåí-
íÿ ð³÷êîâîãî òåõí³êóìó”.

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

6. 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 “ХАРЧОМАШОВЕЦЬ” 
для житлової забудови на вул. Лісничій 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 356/3190 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши містобудівне обгрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід!
но до статей 41, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, та розглянувши проект землеустрою щодо від!
ведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè,
ðåêðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðè-
òîð³é íà âóë. Ë³ñíè÷³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ æèòëîâîãî êîîïåðà-
òèâó “ÕÀÐ×ÎÌÀØÎÂÅÖÜ”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-

íó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëà-
íóâàííÿ éîãî ïðîìèñëîâî¿ çîíè íà ïåð³-
îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
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 çîíè ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çà-
áóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ï³âäåííîãî ïëàíóâàëü-
íîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ðàéîíó â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæå-
íî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, â ÷àñòèí³ ïåðåâå-
äåííÿ òåðèòîð³é, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, ï³ä òåðèòîð³þ ñà-
äèáíî¿ 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 îáãðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿
çåëåíèõ íàñàäæåíü îáìåæåíîãî êîðèñòó-
âàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 105,46 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ-
÷åííÿì ¿¿ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëó-
ãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êî-
îïåðàòèâó “ÕÀÐ×ÎÌÀØÎÂÅÖÜ” íà âóë.
Ë³ñíè÷³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÕÀÐ×Î-
ÌÀØÎÂÅÖÜ” çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 105,46 ãà íà âóë. Ë³ñíè÷³é ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ÷àñòèíè çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³íàòó “Õîò³âñüêèé”,
íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003
¹ 117/990 äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
29.10.2004 ¹ 79-6-00244 (ëèñò çãîäà ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³íàòó “Õî-
ò³âñüêèé” â³ä 18.06.2007 ¹ 221), ç íèõ:

— ïëîùåþ 90,25 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëî-
ùåþ 58,67 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ
31,58 ãà) — ó âëàñí³ñòü äëÿ æèòëîâî¿ çà-
áóäîâè;

— ïëîùåþ 15,21 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëî-
ùåþ 0,40 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 4 — ïëîùåþ 2,85
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 5 — ïëîùåþ 11,96 ãà) — â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåê-
ðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèò-
ëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÕÀÐ×ÎÌÀØÎ-
ÂÅÖÜ”:

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. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð
ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæáî-
âî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

8.10. 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 ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

8.12. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã — ïëîùåþ 15,21 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.

8.13. 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.

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

8.15. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é
çà ê³ëüê³ñòü êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ.

8.16. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 17.07.2007 ¹ 19-7170,
Äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè â³ä 26.09.2007 ¹ 05.03.02-
07/47963, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 18.07.2007 ¹ 05-
08/4904, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.07.2007 ¹ 22-1911/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 23.07.2007 ¹ 5411, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
27.09.2007 ¹ 05-1466.

8.17. 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.

9. 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 79-6-00244.

10. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянці Трет’як Ользі
Яковлівні у приватну власність земельних

ділянок для ведення індивідуального
садівництва на вул. Луганській, 14 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 379/3213 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. 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 ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é,
ùî ðåçåðâóþòüñÿ äëÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ íà ïåð³îä ï³ñëÿ 2010 ðîêó ³ â³äïîâ³äà-
þòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëü-
íèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 17), çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,02 ãà (âóë. Äåæíåâà — âóë.
Ñàâðàñîâà).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðîìà-
äÿíö³ Òðåò’ÿê Îëüç³ ßêîâë³âí³ äëÿ âåäåí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëó-
ãàíñüê³é, 14 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òðåò’ÿê Îëüç³
ßêîâë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,048 ãà
äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà
íà âóë. Ëóãàíñüê³é, 14 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ, ó òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 — ïëîùåþ 0,015 ãà,
— ä³ëÿíêó ¹ 2 — ïëîùåþ 0,033ãà.
4. Ãðîìàäÿíö³ Òðåò’ÿê Îëüç³ ßêîâë³âí³:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 05.04.2006 ¹ 19-2640, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 02.06.2005 ¹ 06-6-25/1092, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 15.09.2004
¹ 1931, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 16.02.2007 ¹ 03-16/202-Â.

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

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Черченко Тетяні Миколаївні у приватну

власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва на вул. Садовій,

54, діл. 185 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 391/3225 від 1жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле!
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. 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 îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é,
ùî ðåçåðâóþòüñÿ äëÿ ðîçâèòêó çåëåíèõ
íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì.
Êèºâà ³ â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-
êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ
17), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà íà
æèòëîâîìó ìàñèâ³ Îñîêîðêè-öåíòðàëüí³
(îç. Íåáðåæ).

2. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü, ïîçèö³þ 1 äîäàòêà ¹ 10 äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 03.05.88
¹ 432 “Îá îòâîäå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçà-
öèÿì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ” ÿê òà-
êó, ùî íå áóëà âèêîíàíà â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ×åð÷åíêî Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Ñàäîâ³é, 54, ä³ë. 185 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åð÷åíêî Òå-
òÿí³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà
íà âóë. Ñàäîâ³é, 54, ä³ë. 185 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíö³ ×åð÷åíêî Òåòÿí³ Ìèêî-
ëà¿âí³:

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

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

5.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 20.02.2006 ¹ 19-1449,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 14.02.2005
¹ 071/04-4-19/593, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.02.2007
¹ 03-79/163-Â.

5.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки громадянину
Савицькому Валентину Вікторовичу

для будівництва, експлуатації та
обслуговування малоповерхової забудови
адміністративно�побутового та житлового
призначення на 21�му км Столичного шосе

(урочище Конча�Заспа), діл. 24 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 425/3259 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 21-ìó êì
Ñòîëè÷íîãî øîñå (óðî÷èùå Êîí÷à-Çàñïà),
ä³ë. 24 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 909 000,00 ãðí. (äåâ’ÿòñîò äå-
â’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
îö³íþâà÷³â ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.02.2007).

3. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñàâèöüêîìó
Âàëåíòèíó Â³êòîðîâè÷ó ÷àñòèíó çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1500 ãà çà 909 000,00
ãðí. (äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü 00
êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè
àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòîâîãî òà æèòëîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øî-
ñå (óðî÷èùå Êîí÷à-Çàñïà), ä³ë. 24 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñ-
òèíè çåìåëü, íàäàíèõ çã³äíî ç ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2003
¹ 550/710 “Ïðî ïåðåäà÷ó êîëåêòèâó çà-
áóäîâíèê³â “Ï³âäåííèé” Õàðê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè àäì³í³ñòðà-
òèâíî-ïîáóòîâîãî òà æèòëîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øîñå (óðî-
÷èùå Êîí÷à-Çàñïà) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ
ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì â êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
16.03.2004 ¹ 79-6-00183 òà äîãîâîðîì ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.09.2005 ¹ 79-6-00344
(ëèñò-çãîäà êîëåêòèâó çàáóäîâíèê³â “Ï³â-
äåííèé” â³ä 19.04.2007 ¹ 65).

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿ-
íèíó Ñàâèöüêîìó Âàëåíòèíó Â³êòîðîâè÷ó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íî-
ãî øîñå (óðî÷èùå Êîí÷à-Çàñïà), ä³ë. 24 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç
äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1500 ãà íà 
21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øîñå (óðî÷èùå Êîí-
÷à-Çàñïà), ä³ë. 24 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ãðîìàäÿ-
íèíó Ñàâèöüêîìó Âàëåíòèíó Â³êòîðîâè÷ó
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

Про передачу громадянці Матушинській
Богдані Русланівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Невській, 29�а у Шевченківському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1055/3888 від 25 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìàòóøèíñüê³é Áîãäàí³ Ðóñëàí³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Íåâñüê³é, 29-à ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàòóøèíñüê³é
Áîãäàí³ Ðóñëàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Íåâñüê³é, 29-à ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàòóøèíñüê³é Áîãäàí³
Ðóñëàí³âí³:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.10.2004 ¹ 19-9885, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 22.07.2004 ¹ 5369, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 08.04.2004 ¹ 071/04-4-19/1151,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 23.01.2006 ¹ 03-23/44-Â.

3.5. 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 ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  27 травня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 99

Додаток до рішення Київської міської ради № 425/3259 від 1 жовтня 2007 року

УМОВИ
продажу громадянину Савицькому Валентину Вікторовичу земельної

ділянки на 21�му км Столичного шосе (урочище Конча�Заспа), діл. 24 у
Голосіївському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

4. Ñïëàòèòè ñóìó ó ðîçì³ð³ 909 000,00
ãðí. (äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü 00
êîï³éîê) ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â
â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãî-
âîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

5. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради

О. Дов ий

Про продаж земельної ділянки громадянину
Васійчуку Андрію Володимировичу для

будівництва, експлуатації та обслуговування
малоповерхової забудови адміністративно�

побутового та житлового призначення 
на 21�му км Столичного шосе 

(урочище Конча�Заспа), діл. 25 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 426/3260 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 21-ìó êì
Ñòîëè÷íîãî øîñå (óðî÷èùå Êîí÷à-Çàñïà),
ä³ë. 25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 1 547 118,00 ãðí. (îäèí ì³ëü-
éîí ï’ÿòñîò ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ ñòî â³ñ³ìíàä-
öÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³-
íþâà÷³â ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 20.02.2007).

3. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíèíó Âàñ³é÷óêó Àí-
äð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó ÷àñòèíó çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2553 ãà çà 1 547 118,00
ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ï’ÿòñîò ñîðîê ñ³ì òè-
ñÿ÷ ñòî â³ñ³ìíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-ïîáóòîâîãî òà æèòëîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øîñå
(óðî÷èùå Êîí÷à-Çàñïà), ä³ë. 25 ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñ-
òèíè çåìåëü, íàäàíèõ çã³äíî ç ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.03
¹ 550/710 “Ïðî ïåðåäà÷ó êîëåêòèâó çà-
áóäîâíèê³â “Ï³âäåííèé” Õàðê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè àäì³í³ñòðà-
òèâíî-ïîáóòîâîãî òà æèòëîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øîñå (óðî-
÷èùå Êîí÷à-Çàñïà) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ
ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
16.03.2004 ¹ 79-6-00183 òà äîãîâîðîì ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.09.2005 ¹ 79-6-00344
(ëèñò-çãîäà êîëåêòèâó çàáóäîâíèê³â “Ï³â-
äåííèé” â³ä 19.04.2007 ¹ 66).

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿ-
íèíó Âàñ³é÷óêó Àíäð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íî-
ãî øîñå (óðî÷èùå Êîí÷à-Çàñïà), ä³ë. 25 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç
äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2553 ãà íà 
21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øîñå (óðî÷èùå Êîí-
÷à-Çàñïà), ä³ë. 25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ãðîìàäÿ-
íèíó Âàñ³é÷óêó Àíäð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Ãðîìàäÿíèíó Âàñ³é÷óêó Àíäð³þ Âîëî-
äèìèðîâè÷ó:

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

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàáåç-
ïå÷èòè âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â
â³ä 16.03.04 ¹ 79-6-00183.

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

7. Êîëåêòèâó çàáóäîâíèê³â “Ï³âäåííèé”
Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ ãðîìàäÿíèíîì Âàñ³é÷óêîì Àíäð³ºì
Âîëîäèìèðîâè÷åì äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó îôîð-
ìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 16.03.2004
¹ 79-6-00183.

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

Додаток до рішення Київської міської ради № 426/3260 від 1 жовтня 2007 року

Умови
продажу громадянину Васійчуку Андрію Володимировичу земельної

ділянки на 21�му км Столичного шосе (урочище Конча�Заспа), 
діл. 25 у Голосіївському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.03
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ñïëàòèòè ñóìó ó ðîçì³ð³ 1 547 118,00
ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ï’ÿòñîò ñîðîê ñ³ì òè-
ñÿ÷ ñòî â³ñ³ìíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

5. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради

О. Дов ий

6. Ãðîìàäÿíèíó Ñàâèöüêîìó Âàëåíòèíó
Â³êòîðîâè÷ó:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàáåç-
ïå÷èòè âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â
â³ä 16.03.2004 ¹ 79-6-00183.

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

7. Êîëåêòèâó çàáóäîâíèê³â “Ï³âäåííèé”

Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ ãðîìàäÿíèíîì Ñàâèöüêèì Âàëåí-
òèíîì Â³êòîðîâè÷åì äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó îôîð-
ìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 16.03.2004
¹ 79-6-00183.

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

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.08.2004 ¹ 63-6-
00159 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåí-
íÿ (ëèñò-çãîäà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà “ÑÂÅÌÎÍ-ÊÈ¯Â” â³ä
19.04.2007 ¹ 206).

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÑÂÅÌÎÍ-ÊÈ¯Â” çâåðíóòèñü â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ç êëîïîòàííÿì äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.08.2004
¹ 63-6-00159 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß ÊÈ¯ÂÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß”
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì íà âóë. Ïðè÷àëüí³é, 11-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß
“ÊÈ¯ÂÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊ²Äß”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 2,23 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóë. Ïðè÷àëüí³é, 11-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, îôîðìëåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó
20 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
10.07.2003 ¹ 636/796 “Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷å-
íî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 20.08.2004 ¹ 63-6-00159.

5. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÊÈ¯ÂÐÅ-
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß”:

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

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

5.3. 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”.

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

5.5. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öüîìó æèòëîâîìó 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”.

5.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öüîìó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³.

5.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 09.07.2007
¹ 82) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

5.9. 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 êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñå-
ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà-
¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó
ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

5.10. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.07.2007 ¹ 19-7416, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 14.07.2007 ¹ 5500, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 05.10.2007 ¹ 8269,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ì. Êè-
ºâà â³ä 27.09.2007 ¹ 05-08/6829, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 10.08.2007 ¹ 071/04-4-
22/4328, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 11.07.2007
¹ 5125, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-

Про передачу відкритому акціонерному
товариству “АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

“КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ” земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та

обслуговування житлового комплексу з
підземним паркінгом на вул. Причальній, 11�а

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 490/3324 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:
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Про передачу громадянину Ващенку Федору
Івановичу у приватну власність земельної

ділянки для ведення індивідуального
садівництва на вул. Садовій, 51, діл. 53�а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1056/3889 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле!
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Âàùåíêó Ôåäîðó ²âàíîâè÷ó äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 51, ä³ë. 53-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âàùåíêó Ôå-
äîðó ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 51, ä³ë. 53-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Âàùåíêó Ôåäîðó ²âàíî-
âè÷ó:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.10.2005 ¹ 19-8769, óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.02.2005 ¹ 071/04-4-
19/635, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
18.01.2005 ¹ 41, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.03.2007 ¹ 03-
79/343-Â.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Годенко Майї Миколаївні, 

члену садівницького товариства “Супутник”,
земельної ділянки для ведення колективного

садівництва на вул. 3�ій Садовій, діл. 72 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1057/3890 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 118, 121, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле!
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ãîäåíêî Ìàé¿ Ìèêîëà¿âí³, ÷ëåíó ñà-
ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Ñóïóòíèê”, äëÿ
âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
3-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 72 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîäåíêî Ìàé¿
Ìèêîëà¿âí³, ÷ëåíó ñàä³âíèöüêîãî òîâàðè-
ñòâà “Ñóïóòíèê”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà òà
â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,02 ãà, â ìåæàõ
çîíè ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè âîäîâîäó, äëÿ âå-
äåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
3-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 72 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãîäåíêî Ìàé¿ Ìèêîëà¿â-
í³, ÷ëåíó ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Ñó-
ïóòíèê”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ²ç 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 òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ íåþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.01.2004 ¹ 19-517, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.11.2003 ¹ 119/04-4-
10/804, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 06.10.2003 ¹ 7476,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè òà ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëü-
íèõ ðîá³ò â³ä 04.11.2004 ¹ 001-09/5678.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ íåþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî
ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ âèìîãàìè ñòà-
òåé 140, 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Зінченко Лідії
Павлівні у приватну власність земельної

ділянки для ведення індивідуального
садівництва на вул. Цимбалів Яр, 26 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1058/3891 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект відве!
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ç³í÷åíêî Ë³ä³¿ Ïàâ-
ë³âí³ äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèö-
òâà íà âóë. Öèìáàë³â ßð, 26 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ç³í÷åíêî Ë³ä³¿
Ïàâë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ âåäåííÿ ³íäè-
â³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Öèìáàë³â
ßð, 26 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ç³í÷åíêî Ë³ä³¿ Ïàâë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.07.2004 ¹ 19-7094, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì Êèºâà â³ä
01.09.2004 ¹ 6489, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä

14.09.2004 ¹ 071/04-4-19/3023.
3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
06.07.2007 ¹ 2060, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 21.11.2007 ¹ 05-
2236.

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

7. Ïóíêò 4 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ ï³ñëÿ âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.08.2004
¹ 63-6-00159 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

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 акціонерному банку “Діамант” та
дочірньому підприємству “ГОЛДФІЛД�ФІНАНС”
земельної ділянки для будівництва нежитлових

будинків, реконструкції з прибудовою та
надбудовою існуючих будівель, а також

реставрації та реабілітації розташованих на
ділянці пам’яток архітектури для подальших їх
експлуатації та обслуговування з розміщенням

офісних та банківських приміщень, готелю,
приміщень торговельного призначення,
соціальної інфраструктури та підземним

паркінгом на Контрактовій площі, 8 (літ. А, Б,
В), Контрактовій площі, 9, 10 (літ. А), 10 (літ. Б) 

та Андріївському узвозі, 2 (літ. А) 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 359/3193 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 â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðíîìó áàíêó “Ä³àìàíò”
òà äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “ÃÎËÄÔ²ËÄ-
Ô²ÍÀÍÑ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà íåæèòëîâèõ áóäèíê³â, ðåêîíñòðóêö³¿ ç
ïðèáóäîâîþ òà íàäáóäîâîþ ³ñíóþ÷èõ áóä³-
âåëü, à òàêîæ ðåñòàâðàö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ðîç-
òàøîâàíèõ íà ä³ëÿíö³ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè
äëÿ ïîäàëüøèõ ¿õ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ç ðîçì³ùåííÿì îô³ñíèõ òà áàíê³â-
ñüêèõ ïðèì³ùåíü, ãîòåëþ, ïðèì³ùåíü òîð-
ãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà Êîí-
òðàêòîâ³é ïëîù³, 8 (ë³ò. À, Á, Â), Êîíòðàê-
òîâ³é ïëîù³, 9, 10 (ë³ò. À), Þ (ë³ò. Á) òà Àí-
äð³¿âñüêîìó óçâîç³, 2 (ë³ò. À) ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó áàíêó “Ä³à-
ìàíò” òà äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “ÃÎËÄ-
Ô²ËÄ-Ô²ÍÀÍÑ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ñï³ëüíó ÷àñòêî-
âó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,49 ãà (çîêðåìà
àêö³îíåðíîìó áàíêó “Ä³àìàíò” — 44/100 çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÃÎËÄÔ²ËÄ-Ô²ÍÀÍÑ” — 56/100 çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè) äëÿ áóä³âíèöòâà íåæèòëîâèõ
áóäèíê³â, ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïðèáóäîâîþ òà
íàäáóäîâîþ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü, à òàêîæ ðåñ-
òàâðàö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ðîçòàøîâàíèõ íà ä³-
ëÿíö³ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè äëÿ ¿õ ïîäàëü-
øèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ç ðîç-
ì³ùåííÿì îô³ñíèõ òà áàíê³âñüêèõ ïðèì³-
ùåíü, ãîòåëþ, ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà Êîíòðàêòîâ³é ïëî-

ù³, 8 (ë³ò. À, Á, Â), Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³, 9,
10 (ë³ò. À), 10 (ë³ò. Á) òà Àíäð³¿âñüêîìó óçâî-
ç³, 2 (ë³ò. À) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³
íà áóä³âë³ (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
27.12.2005 ¹ 1072, ¹ 1076, ¹ 1080,
¹ 1084, ¹ 1088, ¹ 1094 òà àêòè ïðèéîìó-
ïåðåäà÷³ â³ä 27.12.2005) çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Àêö³îíåðíîìó áàíêó “Ä³àìàíò” òà äî-
÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “ÃÎËÄÔ²ËÄ-Ô²Í-
ÀÍÑ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. 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”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
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òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 06.07.2007 ¹ 18-6643, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
26.03.2007 ¹ 06-6-25/1048, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 21.03.2007 ¹ 1725, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 18.07.2007 ¹ 22-1792/35, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 19.02.2007 ¹ 1083,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 19.12.2006
¹ 2996 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 13.08.2007 ¹ 05-1107.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 28.11.2006
¹ 116) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
у Дарницькому районі м. Києва для ведення

садівництва
Рішення Київської міської ради № 1002/3835 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì ñàä³âíè-
÷èõ òîâàðèñòâ “Áëàêèòí³ ï³ñêè”, “Äí³ïðîâ-
ñüêèé”, “²íâàë³ä³â ÂÂÂ” òà ñàäîâîãî òîâàðè-
ñòâà “Ï³âäåííå”, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà, â³äâåäåí³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
20.07.65 ¹ 1248 “Ïðî ï³äñóìêè îáì³ðó çåì-
ë³, â³äâåäåíî¿ óñòàíîâàì, ï³äïðèºìñòâàì òà
îðãàí³çàö³ÿì ï³ä êîëåêòèâí³ ñàäè â ñåëèù³
Îñîêîðêè”, â³ä 12.04.66 ¹ 538 “Ïðî äàëü-
øèé ðîçâèòîê êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà òà
âèíîãðàäàðñòâà ðîá³òíèê³â ³ ñëóæáîâö³â â ì.
Êèºâ³”, â³ä 28.03.67 ¹ 500/4 “Ïðî â³äâîä ï³ä-
ïðèºìñòâàì ³ óñòàíîâàì ì³ñòà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê ï³ä êîëåêòèâí³ ñàäè”, ð³øåíü âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 19.02.79 ¹ 201/47 “Ïðî
â³äâåäåííÿ ì³ñüêîìó â³ää³ëó ñîö³àëüíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä îðãàí³çà-
ö³þ êîëåêòèâíîãî ñàäó äëÿ ³íâàë³ä³â òà âåòå-
ðàí³â ïðàö³ â òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ” òà â³ä
18.10.90 ¹ 896 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ï³ä êîëåêòèâí³ ñàäè”, çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

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

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. 3àìîâèòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âè-
ïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Âíåñòè çì³íè äî òðåòüî¿ ãðàôè:
4.1. Ó ïîçèö³¿ 94 äîäàòêà 1 äî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä
24.07.2001 ¹ 932-ÌÃ “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà
“Äí³ïðîâñüêèé” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó” ñëî-
âà “Ëóêàí³íà Ìàðèíà Â³òàë³¿âíà” çàì³íèòè
ñëîâàìè “Ãîí÷àðåíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷”.

4.2. Ó ïîçèö³¿ 4 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 276-
1/436 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ñàä³âíè÷èõ òîâàðèñòâ “Äí³ïðîâñüêèé”

òà “Ñâ³òàíîê” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà” ñëîâà “Ãîí÷àðåíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷”
çàì³íèòè ñëîâàìè “Ëóêàí³íà Ìàðèíà Â³òà-
ë³¿âíà”.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:
5.1. Ïîçèö³þ 10 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.12.98 ¹ 103-2/204
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñà-
ä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Áëàêèòí³ ï³ñêè” Õàð-
ê³âñüêîãî ðàéîíó”.

5.2. Ïîçèö³þ 5 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 276-
1/436 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ñàä³âíè÷èõ òîâàðèñòâ “Äí³ïðîâñüêèé”
òà “Ñâ³òàíîê” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà”.

5.3. Ïîçèö³þ 63 äîäàòêà 1 òà ïîçèö³¿ 7 òà
16 äîäàòêà 2 äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24.07.2001 ¹ 932-ÌÃ
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñà-
ä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Äí³ïðîâñüêèé” Õàð-
ê³âñüêîãî ðàéîíó”.

5.4. Ïîçèö³þ 4 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2005 ¹ 568-
9/3144 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âå-
äåííÿ ñàä³âíèöòâà”.

5.5. Ïîçèö³þ 52 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.99 ¹ 99-6/601
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñà-
äîâîãî òîâàðèñòâà “Ï³âäåííå” Õàðê³âñüêî-
ãî ðàéîíó”.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çíÿ-
òè ç ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðè-
âàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ãðîìàäÿíêè Ëó-
êàí³íî¿ Ìàðèíè Â³òàë³¿âíè (ðåºñòðàö³éíèé
¹ 63-2-01462 â³ä 04.07.2002) òà äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ãðîìàäÿíèíà Ãîí÷àðåíêà Ñåðã³ÿ ²âàíî-
âè÷à (ðåºñòðàö³éíèé ¹ 10-7-01731 â³ä
23.03.2004).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про передачу Міністерству України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи земельної ділянки для

будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку з підземним паркінгом 

на вул. Маршала Рибалка, 3�а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1125/3958 від 1 листопада 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 ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ì³í³ñòåðñòâó
Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³ä-
ê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
íà âóë. Ìàðøàëà Ðèáàëêà, 3-à ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè Ï³âí³÷íîìó ðåã³îíàëüíî-
ìó öåíòðó ñòðàõîâîãî ôîíäó äîêóìåíòàö³¿
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ïëîùåþ 0,54 ãà, â³äâåäåíîþ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 8 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
â³ä 10.07.2003 ¹ 638-5/798 “Ïðî íàäàííÿ
³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì
àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ â³ä 14.03.2005 ¹ 01-9-00037, òà ïå-
ðåâåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè (ëèñò-çãîäà â³ä 30.12.2005 ¹ 927).

3. Ïåðåäàòè Ì³í³ñòåðñòâó Óêðà¿íè ç ïè-
òàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðàâàõ çà-
õèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,54 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ìàðøàëà Ðèáàë-
êà, 3-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Ì³í³ñòåðñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó
íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êà-
òàñòðîôè:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî 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 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïî-
ñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

4.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 30.03.2004
¹ 69) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

4.5. 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”.

4.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëü-
íî¿ ïëîù³ êâàðòèð (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³ä-

ñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007”.

4.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâ-
òîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå
ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó â öüîìó
áóäèíêó.

4.8. 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 æèòëîâîãî áó-
äèíêó.

4.9. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.07.2004 ¹ 19-7137 òà â³ä
18.02.2006 ¹ 09-1414, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 10.02.2006
¹ 304, â. î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàð-
íîãî ë³êàðÿ â³ä 20.04.2004 ¹ 2787, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.04.2004 ¹ 071/04-4-
19/1029, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 26.01.2006 ¹ 22-
200/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 21.04.2004 ¹ 001-
09/1068, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 14.03.2006 ¹ 03-23/479-Â.

4.10. 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 öüîãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ 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¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 8 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
10.07.2003 ¹ 638-5/798 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

6. Ï³âí³÷íîìó ðåã³îíàëüíîìó öåíòðó ñòðà-
õîâîãî ôîíäó äîêóìåíòàö³¿ ïîâåðíóòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ â³ä 14.03.2005 ¹ 01-9-00037.

7. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 14.06.2007 № 819/1480 
“Про передачу закритому акціонерному
товариству “Імпекс�Проект” земельної

ділянки для будівництва житлового комплексу
з приміщеннями спортивно�оздоровчого

призначення та підземними паркінгами на
вул. Старонаводницькій, 6 у Печерському

районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 502/3336 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою виправлення технічних помилок при підготовці рішен!
ня від 14.06.2007 № 819/1480 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 14.06.2007 ¹ 819/1480 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “²ìïåêñ-Ïðîåêò” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
ïðèì³ùåííÿìè ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè íà
âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà” òàê³ çì³íè:
— íàçâó ð³øåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿: “Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “²ìïåêñ-Ïðîåêò” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåê-
ñó æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ïðèì³ùåííÿìè
ãðîìàäñüêîãî, îô³ñíîãî, òîðãîâåëüíîãî,
ñåðâ³ñíî-ïîáóòîâîãî òà ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ òà ç ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 6 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”;

— ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà “äëÿ áóä³âíèö-
òâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿ-

ìè ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ
òà ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè” çàì³íèòè ñëî-
âàìè “äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó æèòëî-
âèõ áóäèíê³â ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêî-
ãî, îô³ñíîãî, òîðãîâåëüíîãî, ñåðâ³ñíî-ïî-
áóòîâîãî òà ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî ïðè-
çíà÷åííÿ òà ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì”.

2. 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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1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç
äîäàòêîì.

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-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó
(íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâ-
íèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà îäåðæà-
òè ÀÏÇ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷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. Íàäàòè ãðîìàäÿíö³ Ôîùàí Íàä³¿ Âî-
ëîäèìèð³âí³ äîçâ³ë íà ðîçðîáêó ïðîåêòó
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà òà äëÿ âå-
äåííÿ ñàä³âíèöòâà ó ïðîâ. Ë³ñîâîìó, 8 (õó-
ò³ð Ìèê³ëüñüêèé) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради. 

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
та про надання дозволу на розробку проекту

відведення земельних ділянок у
Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1035/3868 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України та враховуючи рішення Обо!
лонського районного суду міста Києва від 08.12.2004 у справі № 2!3660/2004 та від 25.06.2006 у справі
№ 2!а!165/06, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину Меньшову
Валентину Васильовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. О. Кобилянської, 20�ж 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 523/3357 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 ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìåíüøîâó Âàëåíòèíó Âàñèëüîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Î. Êîáèëÿíñüêî¿, 20-æ ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìåíüøîâó Âà-
ëåíòèíó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Î. Êîáèëÿíñüêî¿, 20-æ ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìåíüøîâó Âàëåíòèíó
Âàñèëüîâè÷ó:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2642, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2007 ¹ 071/04-4-
22/1830, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 16.04.07 ¹ 2546, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
24.12.2007 ¹ 05-2475.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Москалець Ірині Миколаївні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель 
і споруд у пров. Мічуріна, 49 у Печерському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 941/3774 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 49 ó Ïå÷åðñüêîìó 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 çîíè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ 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 ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà,
49 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìîñêàëåöü ²ðèí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 49 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìîñêàëåöü ²ðè-
í³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 49 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Ìîñêàëåöü ²ðèí³ Ìèêî-
ëà¿âí³:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

6.3. 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.

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

6.5. 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 ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6.6. 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. 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.

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 “Бастіон�600” земельної

ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування станції технічного

обслуговування на вул. Кіровоградській, 36 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 468/3302 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Áàñò³îí-600” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñòàíö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ íà âóë. Ê³ðîâîãðàäñüê³é, 36 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áàñò³îí-600”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñòàíö³¿ òåõ-
í³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Ê³ðîâî-
ãðàäñüê³é, 36 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Áàñò³îí-600”:

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

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéî-
âó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì, Êèºâà”.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
28.11.2007 ¹ 9859, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-

íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 18.10.2006 ¹ 06-6-25/4645, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
07.06.2005 ¹ 19-4605, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 03.11.2004 ¹ 2331, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 16.01.2006 ¹ 22-59/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
16.06.2007 ¹ 03-0740.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Â÷îðà íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³
â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, 
ãîëîâ³ ï³äêîì³òåòó 
ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ 
òà ðàä³îìîâëåííÿ Êîì³òåòó
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 
ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà 
òà ³íôîðìàö³¿ 
Îëåí³ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
âèïîâíèëîñÿ 34 ðîêè

З на оди дня народження свої вітання шле ви он вач обов’яз-
ів оловно о реда тора азети “Хрещати ” Денис ЖАРКИХ:

— Олена Бондарен о швид о стала визначальною постаттю сфері
раїнсь ої медіаполіти и. Тим паче, що на її жіночі плечі звалився тя ар

не спо ійної провладної, а опозиційної позиції. Том бажаю не раз відч -
ти сма політичної перемо и й народної підтрим и. А решта в неї вже дав-
но є. Хай щастить!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß“Àêàäåì³÷íà ìóçèêà
ñüîãîäí³ ³ñíóº ÿê ðå÷³
àíòèêâàð³àòó”
Âîëîäèìèð Ìàðòèíîâ ïðî áåçïåðñïåêòèâí³ñòü
òðàäèö³¿ àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè òà ïåðåä÷óòòÿ 
íîâî¿ êóëüòóðè

Розмов з Володимиром
Мартиновим починаємо з
йо о першої ниж и під
прово аційною назвою
"Кінець час омпозито-
рів". Ставши на почат
мин ло о сторіччя в Росії
подією та с андалом, во-
на, фа тично, спрово ва-
ла вини нення однієї з
найстій іших ідеоло ій
житті с часної а адемічної
м зи и.

— Íà æàëü, á³ëüøîñò³ óêðà¿í-
ñüêèõ ÷èòà÷³â öÿ ïðàöÿ â³äîìà ëè-
øå ñâîºþ íàçâîþ, ùî ñïðèéìàºòü-
ñÿ ³ ÿê âèêëèê, ³ ÿê ìåòàôîðà îä-
íî÷àñíî. Ùî, âëàñíå, âè ÿê àâòîð
âêëàäàºòå ó ôðàçó “ê³íåöü ÷àñó
êîìïîçèòîð³â”?

— Ïî-ïåðøå, öå í³ÿêà íå ìåòà-
ôîðà. Â êíèç³ îïèñàíà ðåàëüíà
ñèòóàö³ÿ, ùî õàðàêòåðèçóº ñó÷àñ-
íå æèòòÿ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè. ² êî-
ëè ìè ãîâîðèìî ïðî ê³íåöü ÷àñó
êîìïîçèòîð³â, òî öå íå îçíà÷àº,
ùî êîìïîçèòîð ÿê òâîð÷à îäèíè-
öÿ ïåðåñòàº ³ñíóâàòè, à éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî â³í íå º ñüîãîäí³ àê-
òóàëüíèì, âòðà÷åíî ïðåñòèæ ñà-
ìî¿ ñïåö³àëüíîñò³, ¿¿ ö³íí³ñòü òà
çíà÷åííÿ. Ïðèíàéìí³, âñå öå çâå-
äåíî äî ì³í³ìàëüíîãî ïîêàçíèêà.
ßêùî, ñêàæ³ìî, Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ íà-
çèâàëè ÷àñîì õóäîæíèê³â òà ïî-
åò³â, òî íèí³ — ÷àñ ï³ê êóòþð’º
òà ³ì³äæìåéêåð³â. Àäæå æîäíà,
íàâ³òü íàéá³ëüøà, çà íàøèìè óÿâ-
ëåííÿìè, ïîä³ÿ â àêàäåì³÷íîìó
ìóçè÷íîìó ìèñòåöòâ³ íå ìîæå
ïîð³âíÿòèñÿ ç ÿêîþ-íåáóäü ïîä³-
ºþ, ñêàæ³ìî, â æèòò³ ìîäè çà ð³â-
íåì ¿¿ ñóñï³ëüíîãî ðåçîíàíñó. (ß
âæå íå êàæó ïðî ð³çíèöþ çàðïëàò

òà ãîíîðàð³â). Îñòàíí³ì êîìïî-
çèòîðîì, êîòðîãî øàíóâàëüíèêè
íåñëè íà ðóêàõ ï³ñëÿ éîãî êîí-
öåðòó, áóâ ²ãîð Ñòðàâ³íñüêèé. Õ³-
áà ìîæíà óÿâèòè, ùî íèí³ ÿêî-
ãî-íåáóäü êîìïîçèòîðà ôàíàòè
ï³äõîïëÿòü íà ðóêè? Ïîëà Ìàê-
êàðòí³ — ìîæëèâî. Òà ùîá òâîð-
öÿ àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè — äóæå
ñóìí³âàþñÿ ó öüîìó.

— Ïîñòóëàò “ê³íåöü ÷àñó êîì-
ïîçèòîð³â” îçíà÷àº íå ëèøå âòðà-
òó ðîë³ õóäîæíèêà â ñóñï³ëüñòâ³, à
ùå é íîâó ÿê³ñòü ñàìîãî ìèñòåöü-
êîãî òâîðó.

— Áåçïåðå÷íî. Íèí³ â³äáóâàº-
òüñÿ äåâàëüâàö³ÿ òåêñòó ÿê òàêî-
ãî. ßêùî ðàí³øå òåêñò áóâ ºäè-
íîþ îäèíèöåþ, ùî ôîðìóâàâ ö³-
ëå, òî íàðàç³ á³ëüøîãî çíà÷åííÿ
íàáóâàº òà ñèòóàö³ÿ, ùî éîãî ïî-
ðîäæóº. Òîáòî âàæëèâèé íå òåêñò,
à êîíòåêñò. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó òå,
ùî ÿ âèêîíóâàâ íà öüîìó êè¿â-
ñüêîìó êîíöåðò³, öå, â ÿêîìóñü
ñåíñ³, íàâ³òü íå õóäîæí³é òâ³ð. Öå
— ñâîºð³äíèé ðèòóàë. Àäæå ï³ä
õóäîæí³ì òâîðîì ìè ðîçóì³ºìî
ïåâíó ð³÷, êîòð³é âëàñòèâà ðîçïî-
â³äí³ñòü, òîáòî íàÿâí³ñòü çì³ñòó,
äðàìàòóðã³¿, ïñèõîëîã³¿ òîùî. Ðè-
òóàë æå óñå öå ñêàñîâóº, çàëèøàº-
òüñÿ ëèøå òà ÷è ³íøà ñèòóàö³ÿ,
âêàç³âíèé çíàê. Àëå íå ð³÷. Ç ö³º¿
òî÷êè çîðó àêòóàëüíèì º ïîíÿòòÿ
“ïðèêëàäíî¿ ìóçèêè”, ùî íå òàê
äàâíî ââàæàëîñÿ ÷èìîñü íèçüêî-
ñîðòíèì, íåñóòòºâèì, íå âàðòèì
óâàãè êîìïîçèòîðà. Òåïåð âîíî
ñïðèéìàºòüñÿ ïðèðîäíî ³, ôàê-
òè÷íî, ðîçóì³ºòüñÿ áóêâàëüíî: öå
— ìóçèêà, ïðèêëàäíà äî ò³º¿ ÷è
³íøî¿ ñèòóàö³¿.

— Ìóçè÷íèé òâ³ð äëÿ âàñ — öå
êîìåíòàð?

— Ó ÿêîìóñü ñåíñ³, òàê. Ñêàæ³-
ìî, êîëè ðîìàíòè÷í³ ãàðìîí³¿ ÷è
êëàñè÷í³ êàäàíñè ïîòðàïëÿþòü ó
íåïðèðîäíó äëÿ íèõ ñòðóêòóðó,
ÿê-îò, â ñèòóàö³þ ìåäèòàòèâíîñò³,
òî âîíè íàáóâàþòü àáñîëþòíî ³í-
øîãî ñåíñó. Àëå öåé ñåíñ íå ó
ðèòóàëüíîñò³, à ïåâíèì ÷èíîì
îðãàí³çîâàí³é ä³¿.

— ßêà ïåðñïåêòèâà àêàäåì³÷íî¿
ìóçèêè?

— Æîäíî¿. Öå íå ì³é ïåñèì³çì,
ÿê ìîæå âèäàòèñÿ íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä, à ðåçóëüòàò âëàñíîãî äîñâ³-
äó, ïðàêòèêè òà ñïîñòåðåæåííÿ.
ßêùî, íàïðèêëàä, ó íàéïðåñòèæ-
í³ø³é ìóçè÷í³é ïðåì³¿ ñâ³òó,
“¥ðåìì³”, àêàäåì³÷íà ìóçèêà ïî-
÷èíàºòüñÿ ç 93 íîì³íàö³¿ (óñ³õ ¿õ
öüîãî ðîêó 110. — Î. Í), òî ïðî
ùî ìîâà? Çâè÷àéíî, ìóçèêà Áà-
õà ÷è Ìîöàðòà íå çíèêíå ç êîí-
öåðòíèõ çàë³â, òàê ñàìî ÿê ùå
äîâãî ñòîÿòèìóòü ãîòè÷í³ ñîáîðè
òà ºãèïåòñüê³ ï³ðàì³äè. Àëå ñïðà-
âà â ³íøîìó: âñå öå ³ñíóº òåïåð
íå ÿê æèâà ïðàêòèêà, à ÿê ìóçåé,
ðå÷³ àíòèêâàð³àòó. Ç ³íøîãî áîêó,
òàêèé çá³ã îáñòàâèí, ÿê íà ìåíå,
íå º òðàã³÷íîþ ñèòóàö³ºþ ³, òèì
ïà÷å, í³ÿêîþ íå êàòàñòðîôîþ, ÿê
êîìóñü ìîæå âèäàòèñÿ. Óñå öå º
ïðèðîäíèìè îçíàêàìè ïåâíîãî
ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó, ó ÿêîìó íàì
ç âàìè âèïàëî æèòè. Ìåí³ çäàº-
òüñÿ, ùî êëóáí³ êîíöåðòè, äèñêî-
òåêè, à òàêîæ ñàìîñò³éí³ ïðîåê-
òè, äå ïðàêòèêóþòü ì³æöåõîâèé
ìèñòåöüêèé ñèíòåç (÷èìîñü ñõî-
æèì, äî ñëîâà, º ³ öåé âàø ôåñ-
òèâàëü) — öå ò³ “çîíè”, äå, ÿ ñïî-
ä³âàþñü, ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóò-
íüîìó çàðîäèòüñÿ íîâà êóëüòó-
ðà

Розмовляла Олеся НАЙДЮК,
“Хрещати ”
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Çàðîäæåííÿ
“ïðèêëàäíî¿
ìóçèêè”
“Òàíö³ íà áåðåç³” ó âèêîíàíí³ 
ðîñ³éñüêîãî êîìïîçèòîðà-ì³í³ìàë³ñòà
Âîëîäèìèðà Ìàðòèíîâà íå âèêëèêàëè
äóõîâíîãî åêñòàçó â ïóáë³êè
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У Києві в рам ах “Го ольfest” вист пив з ле цією- он-
цертом льтовий російсь ий омпозитор-мінімаліст
Володимир Мартинов. За півтори одини мос овсь ий
ість сти поб вати в ампл а м зично о теорети а,
релі ійно о до мати а та піаніста.

Âèñòóï ðîñ³éñüêîãî êîìïîçèòîðà â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³ ôàêòè÷íî ðîç-
ïî÷àâñÿ ç ìóçè÷íî¿ ïåðåäìîâè. Ó ïåðåääåíü ïîä³¿ íà ñöåí³ “Ìèñòåöüêî-
ãî àðñåíàëó” äàâ êîíöåðò àíñàìáëü OPUS-POST. Çàñíîâàíèé ó 1999 ðî-
ö³ äðóæèíîþ êîìïîçèòîðà, ñêðèïàëüêîþ Òåòÿíîþ ¥ð³íäåíêî, êîëåêòèâ
ìàº áåçïîñåðåäí³é ñòîñóíîê äî öåíòðàëüíî¿ êîíöåïö³¿ ìóçèêè Ìàðòè-
íîâà. Ñóòü ¿¿ â òîìó, ùî ôóíäàìåíòàëüí³ çàñàäè êîìïîçèòîðñòâà ³ çàãà-
ëîì ñàì òðàäèö³éíèé ïðîñò³ð ìóçèêóâàííÿ, çîêðåìà àêàäåì³÷í³ êîíöåðò-
í³ çàëè, çà Ìàðòèíîâèì ïðèðå÷åí³ íà çàãèáåëü; íàòîì³ñòü, íåìèíó÷èé
ïðîöåñ ³ ¿õíüîãî îíîâëåííÿ, îçíàêè, ÿê³ñòü òà ìåæ³ ÷îãî íàðàç³ ïðîõî-
äÿòü âèïðîáóâàííÿ ïóáë³êîþ òà ÷àñîì. Ùîïðàâäà, ôàêò àêòèâíîãî êîí-
öåðòíîãî æèòòÿ àíñàìáëþ OPUS-POST, çîêðåìà é ó âåëèêèõ ïðåñòèæ-
íèõ êîíöåðòíèõ çàëàõ, áàãàòî â ÷îìó çàïåðå÷óº öåé ïîñòóëàò. Ñâîºþ êè-
¿âñüêîþ ïðîãðàìîþ, ñêëàäåíîþ ç³ ñòàðîâèííî¿ ìóçèêè òà òâîð³â êîìïî-
çèòîð³â-ì³í³ìàë³ñò³â, ðîñ³éñüê³ ìóçèêàíòè òàêîæ íàâðÿä ÷è êðàñíîìîâ-
íî ñêàçàëè ïðî öå. ²äåþ “êðàõó” àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè àðòèñòè â³ðòóîçíî
îá³ãðàëè õ³áà ëèø òîä³, êîëè íà “á³ñ” âèêîíóâàëè âåñåëåíüêó ð³÷ Îëåê-
ñ³ÿ Àéã³ äëÿ ñòðóííîãî àíñàìáëþ òà óäàðíèõ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî çàì³ñòü îñòàí-
í³õ, òîáòî óäàðíèõ ³íñòðóìåíò³â, ó õ³ä ï³øëî íå ùî ³íøå, ÿê ç´ðàáíå çà-
ë³çÿ÷÷ÿ, çíàéäåíå äåñü ó êàòàêîìáàõ ùå íå â³äðåñòàâðîâàíîãî “Ìèñòåöü-
êîãî àðñåíàëó”. ² öå âèäàëîñÿ ñèìâîë³÷íèì æåñòîì.

À âò³ì, ðîçêëàâ ïî ïîëè÷êàõ ñâîþ ³äåþ, ï³äòâåðäèâøè æèâîþ ïðàê-
òèêîþ, ñàì àâòîð. Ïî÷àâ ³ç ïîíÿòòÿ ì³í³ìàë³çìó, íàïðÿìêó (³ ìåòîäó),
ùî, íà éîãî äóìêó, º àáñîëþòíî ëîã³÷íèì åòàïîì ó ïðîöåñ³ òàê çâàíî-
ãî ïåðåðîäæåííÿ àêàäåì³÷íîãî ìèñòåöòâà, òîáòî âëàñíå ïåðåõîäó éîãî
â íîâó ÿê³ñòü. Ùîïðàâäà, êîìïîçèòîð íå ìàâ íà óâàç³ â³äêðèòòÿ ÿê òà-
êå: “Óñ³ àðõà¿÷í³ ôîðìè ôîëüêëîðó, ñòàðîâèííà öåðêîâíà ìóçèêà, çíà-
ìåííèé ðîçñï³â — öå, âëàñíå, ì³í³ìàë³çì”, — ñêàçàâ Ìàðòèíîâ, íàãî-
ëîøóþ÷è íà ñòàð³é ³ñòèí³ ïðî òå, ùî óñå íîâå — äîáðå çàáóòå ñòàðå.

Äàë³ ìîñêîâñüêèé ã³ñòü ïðîéøîâñÿ ïî ïîïóëÿðíèõ ó ñåðåäèí³ ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ ³äåÿõ Áàðòà òà Ôóêî ïðî “ñìåðòü àâòîðà” òà “ñìåðòü ëþ-
äèíè”. Áåç íèõ, âî÷åâèäü, íåìîæëèâî áóëî çðîçóì³òè ñåíñó òâîðó “Òàí-
ö³ íà áåðåç³”, êîòðèé Ìàðòèíîâ ñàì ³ âèêîíàâ íà ôîðòåï³àíî. Òâ³ð, çäà-
âàëîñÿ, çâó÷àâ íåéìîâ³ðíî äîâãî, íàãàäóþ÷è ÷è òî ðèòóàë ìåäèòàö³¿, ÷è
àêò âèêîíàííÿ ³íä³éñüêèõ ìàíòð³â (ùî, ç ïåâíî¿ òî÷êè çîðó, îäíå ³ òå
æ). Âò³ì, íà â³äì³íó â³ä àâòîðà (òà âèêîíàâöÿ), êîòðèé, ñêèäàëîñÿ íà òå,
ï³ä ÷àñ ãðè áóâ áëèçüêèì äî ñòàíó í³ðâàíè, ïóáë³ö³ ïåðåæèòè äóõîâíèé
åêñòàç â³ä ö³º¿ ãåí³àëüíî¿ ó ñâî¿é ïðîñòîò³ çâóêîâî¿ ìîíîòîííîñò³ òàê ³
íå âäàëîñÿ. Íàðåøò³ Ìàðòèíîâ ï³ä³éøîâ äî îñòàííüî¿ ñâîº¿ òåçè — ïðî
òå, ùî æèâåìî â åïîõó “ìàêñèìàëüíîãî ïîã³ðøåííÿ óñüîãî”, òîáòî çíè-
æåííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî, åòè÷íîãî ïîêàçíèê³â. ² ï³äòâåðäèâ
³ñòèíí³ñòü ñêàçàíîãî öèòàòîþ ç á³áë³éíîãî Àïîêàë³ïñèñó. Àëå á³ëüø ïðî-
ìîâèñòîþ ³ëþñòðàö³ºþ ö³º¿ ãëîáàëüíî¿ “äóõîâíî¿ á³äíîñò³” ñòàëà ÷åðãî-
âà éîãî êîìïîçèö³ÿ â àâòîðñüêîìó âèêîíàíí³. Òâ³ð — ÿñêðàâèé ïðèêëàä
òàê çâàíî¿ áåçïîä³ºâî¿ ìóçèêè: ôàêòè÷íî, òóò í³÷îãî íå â³äáóâàºòüñÿ (â
îñíîâ³ îäèí ëèøå ëÿ-ì³íîðíèé òðèçâóê, êîòðèé îá³ãðàºòüñÿ ð³çíèìè âà-
ð³àíòàìè), à íàâ’ÿçëèâå ôà, ùî âèäîáóâàºòüñÿ, ÷è òî ïàê ð³çêóâàòî-òóïî
âäîâáóºòüñÿ ó êëàâ³ø³ ³íñòðóìåíòà, ñïðèéìàºòüñÿ ÿê í³ìèé çàêëèê, êîò-
ðîãî óæå äàâíî í³õòî íå ÷óº.

×è òðåáà ãîâîðèòè, ùî òàêó ìóçèêó ñëóõà÷ ñïðèéìàº äàëåêî íå ïðîñ-
òî, à ïðî ÿêóñü åñòåòè÷íó íàñîëîäó â³ä íå¿ ãîä³ é ãîâîðèòè. Âò³ì, ñàìå
ó òàêîìó “í³÷îãîíåâ³äáóòò³”, ìîæëèâî, é õîâàºòüñÿ òà ºäèíà ³ñòèíà, áåç
ÿêî¿ ³ öÿ ìóçèêà íàâðÿä ÷è ìàòèìå ñåíñ



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

До��ва�и�поб�тових�споживачів�

еле�троенер�ії�(населення)!
Починаючи�з�червня�2008�ро��,�АК�“Київенер�о”�змінює�форм��рах�н�а�за�спожит�

еле�троенер�ію,� що� надсилається� Компанією� безпосередньо� споживачам

еле�троенер�ії�(не�через�Головний�інформаційно-обчислювальний�центр).

Впровадження�нової�форми�рах�н�а�спрямовано�на�поліпшення�обсл��ов�вання

споживачів� та� недоп�щення� останніми� не�оре�тних� розрах�н�ів� за� спожит�

еле�троенер�ію.�

Рах�но��має� дві�форми� (� додаються).� Перша�форма� рах�н�а� надсилатиметься

споживачам,�я�і�не�мають�піль��з�оплати�за�спожит��еле�троенер�ію.�Др��а�форма,

відповідно,�б�де�надсилатися�споживачам,�що�мають�та�і�піль�и.

Рах�н�и�надсилатим�ться�один�раз�на�місяць�лише�тим�споживачам,���я�их�на

момент� їх� форм�вання� існ�є� забор�ованість.� Споживачі,� я�і,� маючи� авансов�

передоплат�,� не� отрим�ють� рах�н�и,� але�мають� бажання,�мож�ть� сплатити� за

еле�троенер�ію�за�стандартним�блан�ом�бан���чи�пошти.

Рах�но��с�ладається�з�двох�частин:�само�о�рах�н�а�(права�частина)�і�повідомлення

(ліва�частина).�Після�сплати���споживача�залишається�права�частина�рах�н�а,�я��

він�зобов’язаний�збері�ати�протя�ом�трьох�ро�ів.�Ліва�частина�залишається�в�бан��

чи�на�пошті�та�передається�Компанії�я��підтвердження�сплати.

У�новій�формі�рахн�а�споживач�заповнює�лише�три�поля��лівій�частині�рахн�а,

а�саме:

- дат��зняття�по�азань�лічильни�а;

- власне�самі�по�азання;

- особистий�підпис�споживача.

По�азання�прилад��облі���зазначаються���вільних�прямо��тни�ах�(без�символ��“Х”).

С�ма� рах�н�а�форм�ється� з� бази� даних� Київенер�о� і� не� підля�ає� �ори��ванню

споживачем�(вимо�и�Правил��орист�вання�еле�тричної�енер�ії�для�населення,�далі

ПКЕЕН).�У�разі�відс�тності��оштів�для�сплати�рах�н�а���повном��обсязі�споживач�має

зверн�тися�до�підрозділ��Компанії,�адреса�та��онта�тні�телефони�я�о�о�зазначені��

правій�частині�рах�н�а,�для�с�ладання��рафі�а�по�ашення�забор�ованості.�

Рах�но��має� б�ти� сплачений� споживачем�до� зазначеної� �� ньом�� дати.� У� разі

несплати� �� встановлені� терміни� Компанія� вживатиме� заходів�щодо� від�лючення

споживача�від�еле�тричної�енер�ії�з�ідно�з�вимо�ами�ПКЕЕН.

Сам�рах�но��після�сплати�споживач�має�збері�ати�протя�ом�3-х�ро�ів.�

Для�ни�нення�додат�ових�запитань�споживачів�щодо�нарахованої�до�сплати�сми

за� спожит� еле�троенер!ію� � правій� частині� рахн�а� існє� бло�� розшифрвання

нарахвання,�я�ий�містить:

- дані�про�останні�сплачені�по�азання�(поле�Х���рах�н��),�розраховані�Компанією

з�ідно�з�даними�про�піль��,�с�бсидію�та�останній�отриманий�платіж.�Для��онтролю

дані� про� піль��,� с�бсидію,� с�м�� та� дат�� останньо�о� отримано�о� платеж�� та�ож

зазначено���правій�частині�рах�н�а;

- дані�про�останні�зафі�совані�по�азання�прилад��облі���(поле�Y),�з�ідно�з�я�ими

розрахов�ється�спожита�еле�троенер�ія;

- дані�про�нарах�вання�(поле�Z)�від�дати�останньо�о�зняття�по�азань�прилад��облі��

до�останньої�дати�нарах�вання�за�рах�н�ом.�Зазначене�нарах�вання�розрахов�ється

виходячи�із�середньодобово�о�споживання�абонента�за�останні�12�місяців�(вимо�и

ПКЕЕН)�,�я�е�б�де�перераховано�після�наст�пно�о�зняття�по�азань�прилад��облі��.

Гороскоп киянина на 27 травня
У� зв’яз��� з� дис�армонійними� �осмічними� ритмами,� невдачі,� що� спіт�ають

ба�атьох�цьо�о�дня,�слід�сприймати�оптимістично.�Не�давайте�волю�б�нтівном�

настрою.� Бажання� і� можливості� на� різних� вібраціях.� Тож,� втративши,

не жал��йте,�пам’ятаючи:�все,�що�відб�вається,�то�на�бла�о.

5.50—16.40.� Період� порожнечі.� Проведіть� йо�о� на� мінімальних� тр�дових

“обертах”,�аби�зе�ономити�сили�на�майб�тнє.

ОВНИ,� не� зловживайте� альтр�їзмом� товаришів,� бо� їхній� терпець� може� �рватися.

В розрах�н�ах�“ти�мені�—�я�тобі”�не�повинно�б�ти�затрим�и.�Розплач�йтеся�одраз�.

ТЕЛЬЦІ,�я�що�з�аряч��пос�андаливши�з��ерівним�персоналом,�ви�над�мали�змінити

місце�роботи�чи�напрямо��діяльності,�облиште�ті�помисли,�нічо�о�не�затівайте.�До�7-�о

серпня�несприятливий�час�для�сл�жбових�змін.��

БЛИЗНЯТА,� не� б�дьте� хваль�ом� та� базі�ою.� Дисциплін�йте� д�м�и,� це� допоможе

�оворити�лише�на�с�ттєві�теми,�не�засміч�ючи�ефір.�Хто�здатний�на�масштабні�справи,

�міє�тримати�язи��за�з�бами.

РАКИ,�не�зазирайте�до�ч�жих��ишень.�Не�позичайте,�навіть��оли�на�по��п�и�першої

потреби�бра��є��рошей.�Мер�антильне�“хоч�”�не�на�од�єте�досита,�ліпше�посадіть�йо�о

на��олодний�пайо�.�К�пляти�можете,�навіть�я�що�в��редит�та�лише�на�власні�заробіт�и.

Осл�хаєтеся�—� отримаєте� �армічн�� проч�хан��,� я�а� “привчає”� вас� �же� 2� ро�и� до

ас�етизм�.�

ЛЕВИ, обходьте� за� верст�� а�ресивно�о� патрона,� бо� нині� ви� для� ньо�о� зі� своєю

принциповістю,�я��червона�мантія�для�би�а...�Втішає�те,�що�чорна�см��а�на��ар’єрних

теренах�заверш�ється�7�серпня.

У�ДІВ на�роботі�шалено�наеле�тризована�атмосфера.�Ґр�нт�вислизає�з-під�ні�,�і�з�р��

�се�валиться...�Втім,�я�що�вчора�б�ли�волом,�а�сьо�одні� стали�цапом-відб�вайлом�—

нічо�о�дивно�о.�Пора�зви�н�ти,�адже�це�не�вперше....

ТЕРЕЗИ,�я�що��рошей�нема�і�ви�сподіваєтеся�роз��р��лити�с��пердя��-боса,�натя�аючи

на�медові�обіцян�и�за�ви�онан��робот�,�на�превели�ий�жаль�доведеться�визнати,�що

стали�жертвою…��

СКОРПІОНИ,��лесливі�люди�—�вели�і�спо��сни�и� і�лише�присплять�ваш��пильність.

Зате� вороже� налаштовані� �он��ренти� навчать� мистецтв�� оборонятися� та� �арт�вати

професійний�д�х.�Тож�тримайтеся�м�жньо,�захищаючи�свою�бастилію.�Сил�вистачить.

СТРІЛЬЦІ,� �онтролюйте� бро�нівсь�ий� р�х� д�мо�,� бо� хаос� �� �олові� може� вилитися

непро�нозованим�пото�ом�лихослів’я�з�с�мними�наслід�ами.

КОЗОРОГИ,� я�що� дбайливість� ділових� �омпаньйонів� меж�є� зі� с�нарістю,� нічо�о� не

вдієш,�змиріться...�Своїм�не�ативним�при�ладом�вони�по�аз�ють,�я����дзер�алі,�що�ті

вади�треба�ви�оренити...�саме�вам.

ВОДОЛІЇ,�прибор�айте��ординю,�облиште�амбіції,�не�виставляйте�претензії,�по-вашом�

все�одно�не�б�де.�Тис��переш�од���соці�мі�д�же�висо�ий,�с�перни�и�ополчилися.�Б�дете

йти� напролом�—� зап�стите� механізм� самор�йнації,� наш�одите� �ар’єрі.� Народжених�

8-18�люто�о�стос�ється�перед�сім.

РИБИ,�щоб�збере�ти�здоров’я,�не�лізьте�на�рожен.�Не�встрявайте�в�дис��сії.�Нині��

вас�слаб�е�біополе,�і�я�що�потрапите�під�емоційний�спалах�розлючених�людей,�вважайте,

що�захист��від�хвороб���вас��же�немає...��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

ЖИТЛОВИЙ�БУДИНОК�З�ОБ’ЄКТАМИ

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО�ТА

ГРОМАДСЬКОГО�ПРИЗНАЧЕННЯ

ПО ВУЛ. ОВАНЕСА�ТУМАНЯНА

В ДНІПРОВСЬКОМУ�РАЙОНІ�М.�КИЄВА

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и

1. Вплив�на�нав�олишнє�середовище

Види�вплив�на�нав�олишнє�природне�середовище:

- ви�иди� забр�днюючих� речовин� в� атмосферне� повітря� з� відпрацьо-

ваними��азами�автомобілів�надземних�автостояно��та��аражів;

- вплив�на�поверхневі�та�підземні�води�в�процесі�життєдіяльності;

- розміщення�відходів���нав�олишньом��середовищі.

2. Заходи� по� забезпеченню� нормативно�о� стан�

нав�олишньо�о�середовища�та�е�оло�ічної�безпе�и

Атмосферне
повітря
—
На�підставі�розрах�н�ів��онцентрації�ш�ідливих

ви�идів�о�сид��в��лецю�та�двоо�ис��азот����приземном��шарі�атмосфери

від� ви�идів� автостояно�� не� перевищ�ють� 0,01 ГДК� при�ма�симальній

пот�жності.

Повітропроводи� витяжних� вентиляційних� систем� виводяться� вище

�ребінця�по�рівлі�б�дівель.

Об’є�т,�що�прое�т�ється,�не�ативно�о�вплив��на�здоров’я�населення

і�оточ�юче�природне�середовище�не�вплине.

Водне
 середовище
 —
 Для�запобі�ання�ш�ідливо�о�вплив��нафто-

прод��тів� на� �р�нт� прое�том� передбачене� тверде,� стій�е� до� дії

нафтопрод��тів,� по�риття� на�майданчи�ах� для� збері�ання� і� стоян�и

автомобілів.�Дощові�води�з�них�направляються���дощеприймальни�и.

За�рез�льтатами�хімічної�оцін�и,�стічні�води�мож�ть�б�ти�прийняті�в

місь����аналізацію,�том��що�вміст�ш�ідливих�речовин���них�відповідає

вимо�ам:

“Правила� приймання� стічних� вод� �� Київсь��� місь��� �аналізацію”,

по�оджених�Державним�Управлінням�охорони�нав�олишньо�о�середови-

ща�по�Києв�.

Об’є�т,�що�прое�т�ється,�не�ативно�о�вплив��на��ідросфер��не�чинитиме.

Ґр�нти
 —
 із� �рах�ванням� передбачених� заходів� �� прое�ті� по

прибиранню� приле�лої� території� не�ативно�о� вплив�� на� поверхневий

прошаро�� ґр�нт�,� а� та�ож� на� підземні� води,� прое�т�єма� діяльність

впливати�не�б�де.

Та�ім�чином,�при�е�спл�атації�об’є�та,�з��рах�ванням�заходів,�значно�о

не�ативно�о� вплив�� на� оточ�юче� середовище� не� б�де,� родючий�шар

ґр�нт��під�час�б�дівництва�с�ладається�в�б�рти�з�подальшим�ви�орис-

танням�при�озелененні�приле�лої�території.

Господарсь�о-поб�тові�відходи�б�д�ть�вивозитись�з�ідно�з�лімітами,

отриманими�в�держ�правлінні.

Геоло�ічне
середовище
та
мі�ро�лімат
—
Не�впливає.�

4.�Зобов’язання�замовни�а�щодо�здійснення�прое�тних

рішень� �� відповідності� до� норм� і� правил� охорони

нав�олишньо�о�середовища�і�вимо��е�оло�ічної�безпе�и�на

всіх�етапах�б�дівництва�та�е�спл�атації�об’є�та

Прое�тна�та�б�дівельна�ор�анізації�забезпеч�ють�б�дівництво�об’є�та

��відповідності�з�е�оло�ічними�вимо�ами�за�що�нес�ть�відповідальність

��поряд��,�я�ий��становлено�за�онодавством.

Генеральний� прое�т�вальни�� ПП� “� У�рБалтПрое�т”� забезпеч�є

прое�т�вання�“Житлово�о�б�дин���з�об’є�тами�соціально-поб�тово�о�та

�ромадсь�о�о�призначення�по�в�л.�Ованеса�Т�маняна�в�Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва”�та�авторсь�ий�на�ляд�за�б�дівництвом���відповідності

до�затвердженої�прое�тної�до��ментації,�я�а�розроблена�з��рах�ванням

діючих�норм�і�правил.

Замовни�:�Дочірнє�підприємство�“Е�стрім�плюс”�

Генпрое�т�вальни�:�ПП�“У�рБалтПрое�т”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Шевчен�івсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�в�с	дове�засідання�відповідача�по�справі

за�позовом�Крейніна�Дмитра�Оле�сандрови-

ча�до�Литвин�Олени�Володимирівни�про�поділ

майна� подр	жжя,� Литвин� Олен	� Володи-

мирівн	,� я�а� проживає� за� адресою:�м.� Київ,

в	л.�Володимирсь�а,�б	д.�49,��в.�66.

Роз"ляд� справи� призначено� на� 15.00

3.06.2008� р.� в� приміщенні�Шевчен�івсь�о"о

райс	д	� м.� Києва� за� адресою:� м.� Київ,

в	л. Смирнова-Ласточ�іна,�10-б,��аб.�№�39.

В�разі�неяв�и�відповідача�Литвин�О.В.�в�с	-

дове�засідання�справа�б	де�роз"лядатися�	�її

відс	тність�за�наявними�	�справі�до�азами.

С	ддя�О.М.�Ганеч�о.

Правління

ЗАКРИТОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�

СТРАХОВА�КОМПАНІЯ�“АВТОЕКСІМСТРАХ”

повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�14�липня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�04070,

У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Волось�а,�б. 50/38,�оф.�133.

Порядо��денний:

1. Звіт� Голови� Правління� Товариства� про� підс	м�и�фінансово-"осподарсь�ої� діяльності� за

2007�рі�.

2. Звіт�та�виснов�и�Ревізійної��омісії�про�фінансово-"осподарсь�	�діяльність�Товариства�за

2007�рі�.

3. 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.

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

(приватне)�розміщення�а�цій.

5. Про�визначення�	повноважено"о�ор"ан	�емітента,�я�ом	�надаються�повноваження:

- прийняття�рішення�про�достро�ове�за�інчення�за�рито"о�(приватно"о)�розміщення�а�цій

(	� разі,� я�що� запланований� обся"� а�цій� б	де� розміщено� достро�ово);� затвердження

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

(приватно"о)�розміщення�а�цій;

- визначити�вповноважених�осіб�(особи)�	повноважено"о�ор"ан	�Товариства,�я�им�надаються

повноваження�здійснювати�персональне�повідомлення�всіх�а�ціонерів�та�інших�інвесторів,

перелі��я�их�затверджено�за"альними�зборами�а�ціонерів�товариства,�на�я�их�прийнято

рішення�про�збільшення�стат	тно"о��апітал	�та�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій,�про

прийняті� за"альними� зборами� а�ціонерів� товариства� рішення;� проводити� дії� щодо

забезпечення� реалізації� а�ціонерами� сво"о� переважно"о� права� на� придбання� а�цій,

відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення;�проводити�дії�щодо�забезпечення

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

6. Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат	т	�Товариства.

7. Інші�питання.

Інформація�з�ідно�з�вимо�ами�ст.�40�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”.

Мотиви,� спосіб� та�мінімальний� розмір� збільшення� стат	тно"о� �апітал	:� стат	тний� �апітал

товариства� збільш	ється� з� метою� забезпечення� підвищення� рівня� платоспроможності� та

забезпечення� подальшо"о� розвит�	� товариства.� Збільшення� стат	тно"о� �апітал	� відб	деться

шляхом�додат�ово"о�вип	с�	�простих� іменних�а�цій� існ	ючої�номінальної�вартості�1,00� (одна)

"ривня.�Мінімальний� розмір� збільшення� стат	тно"о� �апітал	�—�1� 980� 000,00� (один�мільйон

дев’ятсот�вісімдесят�тисяч)�"ривень.�

Кіль�ість�а�цій�	�додат�овом	�вип	с�	�та�їх�за"альна�вартість:�7�920�000�(сім�мільйонів�дев’ятсот

двадцять�тисяч)�простих�іменних�а�цій�за"альною�вартістю�1�980�000,00�(один�мільйон�дев’ятсот

вісімдесят�тисяч)�"ривень.

Нова�номінальна�вартість�а�цій:�номінальна�вартість�а�цій�не�змінюється�та�дорівнює�0,25�(н	ль

цілих�двадцять�п’ять�сотих)�"ривні.

А�ціонери�ЗАТ� “СК� “АВТОЕКСІМСТРАХ”� �орист	ються� переважним� правом� на� придбання

додат�ово�вип	щених�а�цій�пропорційно�їх�частці�	�стат	тном	��апіталі�на�дат	�прийняття�рішення

про�вип	с��а�цій.

Дата�почат�	�і�за�інчення�підпис�и�на�а�ції,�що�додат�ово�вип	с�аються:�б	д	ть�встановлені

відповідним�рішенням�за"альних�зборів.

Порядо��відш�од	вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�із�змінами�стат	тно"о��апітал	:

збит�и,�пов’язані�із�збільшенням�стат	тною��апітал	,�не�передбачаються.

Прое�т�змін�до�Стат�т�,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

“5.2.1.�Для� забезпечення� діяльності� Товариства� створено� стат	тний� �апітал,� розмір� я�о"о

становить�8�500�000,00� (вісім�мільйонів�п’ятсот� тисяч)� "ривень�00� �опійо�.�Стат	тний� �апітал

поділений�тта�34�000�000�(тридцять�чотири�мільйони)�простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю

0,25�(н	ль�цілих�двадцять�п’ять�сотих)�"ривні��ожна.�Форма�вип	с�	�а�цій�до�	ментарна.”

Реєстрація� а�ціонерів�14�липня�2008�р.�з�10.30�до�10.55�за�місцем�проведення�за"альних

зборів�а�ціонерів�товариства.�Для�реєстрації�при�собі�необхідно�мати�до�	мент,�що�посвідч	є

особ	,�а�для�представни�а�—�до�	мент,�що�посвідч	є�йо"о�повноваження.

Телефон�для�довідо�:�(044)531-40-92
Правління

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьо"о�а�тивів,�тис.�"рн. 8757,5 8181,5

Основні�засоби�(залиш�ова�вартість),�тис.�"рн. 110,1 108,2

Дов"остро�ові�фінансові�інвестиції,�тис.�"рн. 6632,8 6235,4

С	марна�дебіторсь�а�забор"ованість,�тис.�"рн. 368,8 683,7

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти,�тис.�"рн. 1619,4 1087,6

Нерозподілений�приб	то�,�тис.�"рн. 769,8 (45,8)

Власний��апітал,�тис.�"рн. 7332,7 6474,2

Стат	тний��апітал,�тис.�"рн. 6520,0 6520,0

Поточні�зобов’язання,�тис.�"рн. 110,4 351,5

Чистий�приб	то�,�тис.�"рн. 858,5 (6,5)

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період	,�осіб 5 6

ДП�“ДЗ�СЕМ�ІЕЗ�ім.�Є.О.�Патона�НАН�У�раїни”
здає� в� оренд	� на� �он�	рсних� засадах� приміщення:� під� офіс� —� 72м.�в.,� під

виробництво�—�177,78м.�в.�та�стартовою�ціною�за�один�м.�в.�відповідно�55,73�"рн;

39,76�"рн.�Стартова�ціна�оренди�приміщення�в�азана�без�врах	вання��ом	нальних

та�інших�платежів.

Умови��он�	рс	:�відш�од	вання�орендарем�вартості�е�спертної�оцін�и�приміщень,

рецензії,�о"олошення.�Плата�орендарем�авансових�платежів�за�1-2�місяці,�	�ладання

до"овор	�оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�Бюро�Президії�НАН�У�раїни.

Пропозиції�	часни�ів��он�	рс	�надаються�в�запечатаних��онвертах,�з�печат�ою

	часни�а,��он�	рс	�та�з�написом�“На��он�	рс”�до�13�червня�за�адресою:�м.�Київ-

28,�в	л.�Ра�етна,�24.

Кон�	рс�відб	деться�17�червня�2008р.�о�10.00�в�приміщенні�АПК�за�адресою:

м. Київ,�в	л.�Ра�етна,�24.

Довід�и�та�більш�детальна�інформація�про�	мови��он�	рс	�за�тел.�525-89-90.

Повідомлення�про�внесення�доповнень�до�поряд��

денно�о�позачер�ових�зборів�а�ціонерів

ВАТ “Домоб�дівний��омбінат�№4”
Правління�Від�рито"о� а�ціонерно"о� товариства� “Домоб	дівний� �омбінат�№4”

повідомляє� про� внесення� доповнень� до� поряд�	� денно"о� позачер"ових� зборів

а�ціонерів�ВАТ�“Домоб	дівний��омбінат�№4”,�я�і�відб	д	ться�11�червня�2008�ро�	

в� 16� "один�00� хвилин� за� адресою:� 04074�м.�Київ,� в	л.�Л	"ова�13,� 	� приміщенні

а�тово"о�зал	�Завод	�залізобетонних�виробів�ВАТ�“Домоб	дівний��омбінат�№4”

Порядо��денний�доповнено�п	н�тами�2,�3,4�та�о"о�зміст	:�2.�Про�деномінацію

а�цій�товариства.�3.�Про�емісію�а�цій�товариства.�4.�Про�внесення�змін�до�Стат	т	

товариства.

За�додат�овою�інформацією�звертатись�за�адресою:�04074,�м.�Київ,�в	л.�Л	"ова,

13.�Тел.�430-96-66.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Стриженю��Дмитра

Віталійовича,�я�ий�проживає�в�м.�Києві�по�в	л.�Б	рмістен�о,�6�.�1,��в. 11,

в�я�ості�відповідача�в�с	дове�засідання�по�справі�за�позовом�Стриженю�

В.В.�до�Стриженю��Д.В.,�ВГІРФО,�третя�особа�“ЖЕО-103”�про�	с	нення

переш�од�в��орист	ванні,�розпорядженні�власністю�та�зняття�особи�з

реєстрації,�що�відб	деться�18�червня�2008�ро�	�о�14.00,�в�приміщенні

с	д	�за�адресою:�03127,�м.�Київ,�в	л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�б	д.�14-а,

�аб.�№25.

В�разі�йо"о�неяв�и�на�в�азан	�дат	�с	д�роз"лядатиме�справ	�без�йо"о

	часті.

С	ддя�А.�Нова�.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає�Колеснічен�а�Дениса�Юрійо-

вича,�я�ий�проживає�в�м.�Києві�по�в	л.

Стельмаха,�7/2,��в.�56,�в�я�ості�відповіда-

ча�в�с	дове�засідання�по�справі�за�позо-

вом�ЗАТ� “А�ціонерна�страхова� �омпанія

“Фор	м”�до�Коліснічен�а�Д.Ю.,�про�відш�о-

д	вання�майнової�ш�оди�в�поряд�	�зво-

ротної�вимо"и�(ре"рес	),�що�відб	деться

11�червня�2008�ро�	�о�17.00,�в�приміщенні

с	д	�за�адресою:�03127,�м. Київ,�в	л.�Пол-

�овни�а�Потєхіна,�б	д. 14-а,��аб.�№25.

В�разі�йо"о�неяв�и�на�в�азан	�дат	�с	д

роз"лядатиме�справ	�без�йо"о�	часті.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє� "ромадянин	�Поспішном	�Ми�олі

Ми�олайович	� про� те,�що� роз"ляд� цивільної

справи� за� позовом� Немчен�о� Валентини

Святославівни�та�інших�до�Поспішно"о�Ми�оли

Ми�олайовича�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила� право� �орист	вання� жилим

приміщенням,�відб	деться�13�червня�2008�ро�	

о�14.00�за�адресою�Святошинсь�о"о�районно"о

с	д	�м.�Києва�—�м.�Київ,�в	л.�Я�	ба�Коласа,�27-

А.�Просимо�"ромадянина�Поспішно"о�Ми�ол	

Ми�олайовича�з’явитися�до�с	д	�	�призначений

час,� при� собі�мати�до�	мент,� я�ий�посвідч	є

особ	.

У� разі� неяв�и� справа� б	де� роз"лян	та� за

вашої�відс	тності,�та�по�справі�прийнято�заочне

рішення.

С	ддя�Т.О.�Велич�о.

Солом’янсь�ий� районний� с�д

м. Києва� (м. Київ,� в	л.�М.� Кривоноса,

25,��аб.�28)�ви�ли�ає�на�16.30�4�червня

2008�ро�	�Л	ня��Романа�Ед	ардовича

я� відповідача� 	� цивільній� справі�

№ 2-1018/08�за�позовом�Філіпова�О.�О.

до�Л	ня��Р.�Е.,�Артамонова�К.�В.�та�інших

про� визнання� довіреності,� до"оворів

�	півлі-продаж	��вартири�недійсними.

С	ддя�Т.Г.�О�сюта.

Солом’янсь�ий� районний� с�д

м. Києва� (м.�Київ,� в	л.�М.�Кривоноса,

25,��аб.�28)�ви�ли�ає�на�16.30�4�червня

2008�ро�	�Артамонова�Клима�Валерійо-

вича�я��відповідача�	�цивільній�справі�№

2-1018/08�за�позовом�Філіпова�О.�О.�до

Л	ня��Р.�Е.,�Артамонова�К.�В.�та� інших

про� визнання� довіреності,� до"оворів

�	півлі-продаж	��вартири�недійсними.

С	ддя�Т.Г.�О�сюта.

Дарниць�им� районним� с�дом

м. Києва�роз"лядається�цивільна�спра-

ва�за�позовом�Дарниць�о"о�РУ�ГУ�МВС

У�раїни�в�м.�Києві�про�виселення.�Ви�ли-

�аються�М	щинін�В.М.,�М	щиніна�Л.П.,

М	щинін�Ю.В.� в� с	дове� засідання� 17

червня�2008�ро�	�о�10.00�за�адресою:

Київ,�в	л.Заслонова,�18.

С	ддя�К	рен�ов�Є.С.

З�метою� ви�ли�	� відповідача� в

адміністративній�справі�за�позовом

заст	пни�а�про�	рора�Дарниць�о-

"о�район	�м.�Києва�повідомляю�То-

вариство� з� обмеженою� відпо-

відальністю� “Ре�ламне� а"ентство

“Транспарант”�про�с	дове�засідан-

ня,� я�е� відб	деться� за� адресою:

м. Київ,� в	л.� Десятинна,� 4/6� в

О�р�жном�� адміністративном�

с�ді�м.�Києва�3.06.2008�о�12.00,

справа�№�4/212�(с	ддя�Вов��П.В.).

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в	л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр�"азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	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 1354
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І ор МОЛЯР, телевед чий
про рами “АвтоПар ”:
— На моє пере онання, жив чи

в У раїні, потрібно п вати авто
тих раїн, я і воювали з нами або
б ли полоні. Адже їхні нащад и
знають, я ими шляхами в У раїні
доводилося їздити! Я маю на ва-
зі реальн сит ацію зі шляхами,
відс тність хороших дорі — від’-
їдьте хоча б за 30 м від Києва!
Том на першом місці німець і ав-
то, далі — франц зь і, італійсь і і,
певно, японсь і.

Володимир ПРИСЯЖНЮК,
деп тат Київради:
— Мені подобається “Таврія” —

вітчизняне виробництво най ра-
ще. А все том , що це моє перше
авто в житті — доро а і люба мрія,
я я винош вав протя ом ба а-
тьох ро ів!

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, на-
родний деп тат:
— Японсь і, том що я їждж

на авто виробництва цієї раїни
вже майже 10 ро ів. У них ом-
фортно, я існо, зр чно та без-
печно. Стан дорі в У раїні брид-
ий, але сьо одні більше питан-
ня навіть не дорі , а водіїв. По-
чинаєш боятися їздити, я що
їдеш із др жиною та дитиною.
Особливо сит ація за острилася
протя ом останніх трьох ро ів. На
доро виїжджаєш, я на війн ! Я
день том б в Білор сі, де і до-
ро и в ч довом стані, і водії ша-
нобливо ставляться один до од-
но о. У Мос ві та ож, я що й є
проб а, вона р хається, водії до-
трим ються правил р х . В У ра-
їні менш професійні водії і низь-
ий рівень пова и та льт ри по-
ведін и за ермом.

ß â³ääàþ ïåðåâàãó
àâòîìîá³ëÿì...

Юрій ГОРБУНОВ, телевед чий:
— Я д маю, немає однієї м зичної тенденції, я а б -

де най ращою для столиці. Ос іль и с часна м зи а
поширюється на всю територію не лише У раїни, а й
світ . Та , Мадонн і Тімберлей а можна поч ти с різь:
Києві, Львові... А ось пісня, я а залишатиметься

завжди а т альною, попри б дь-що — це “Я тебе не
любити, Києве мій”. Вона навертає до вито ів.

Ш ра КАРАМАЗОВ, часни ро - рт “Брати
Карамазови”:
— Це д же об’ємне запитання і на ньо о неле о від-

повісти. Одна , врахов ючи те, що Києв вже понад
1000 ро ів, на першом місці залишається ласична м -
зи а, я а відображає місто та йо о традиції,— напри-
лад, омпозиції Ми оли Лисен а ( иївсь их омпози-
торів, насправді, неба ато) чи народні пісні. Оброб и
фоль лорних пісень, на мою д м ,— це профанація,

підлашт вання старо о під нове. Пісні цін ють сво-
єм первозданном стилі. А ново о в У раїні особли-
во і немає, том раще щось онсервативне.

О сана ПЕКУН, співач а, засл жена артист а
У раїни:
—Швидше, це б де с міш стилів. Київ — столиця,

в я ій перемежов ються різні м зичні напрям и. Од-
нією з нинішніх тенденцій є ос часнення фоль і йо-
о симбіоз із естрадною м зи ою. У ро ерів своя хви-
ля, свій варіант поєднання. На Першом національно-
м теле аналі ми нині саме працюємо над про рамою
“Фоль — мюзі ”, а в наших планах — відновлення
фоль , щоб дати нове життя пісням. Серед ви онав-
ців, я і звертаються до народнопісенної творчості, ме-
ні подобається рт “Мандри”, Юр о Юрчен о (“Юр-
еш”), рт “ТІК”, а та ож ціл ом ори інальна і непо-
вторна творчість Каті Чілі.

ßêà ìóçèêà íàéêðàùà äëÿ Êèºâà?

Êèÿíè ö³íóþòü
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
òàê, ÿê ÿïîíñüê³
àâòîìîá³ë³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò — 24 %
2. ßïîíñüê³ — 24 %
3. Í³ìåöüê³ — 20 %
4. Ðîñ³éñüê³ — 18 %
5. Êîðåéñüê³ — 14 %

Êèÿíàì ïîâåðíóëè
òðàäèö³þ
Ïîñëóõàòè ìóçèêó ïðîñòî íåáà
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

25 травня розпо-
чався ХІ Міжна-
родний фестиваль
“Київсь і літні м -
зичні вечори”, що
триватиме до 28
липня ( ожної с -
боти та неділі) під
від ритим небом
на літній естраді
столичном Пар
льт ри та відпо-

чин , що біля
Маріїнсь о о па-
лац .

Äèðåêòîð ôåñòèâàëþ,
Þð³é Ç³ëüáåðìàí, ïåðå-
êîíàíèé, ùî ñàìå äëÿ
Êèºâà òàêà äåìîêðà-
òè÷íà ôîðìà ïðîâåäåí-
íÿ êîíöåðò³â ìàº ãëè-
áèííèé ñåíñ òà äàâíº
êîð³ííÿ — ùå ó Õ²Õ íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü
êîíöåðòè ñèìôîí³÷íèõ
òà äóõîâèõ îðêåñòð³â ó
ïàðêó íà Êðóòîÿð³ áóëè
íåîäì³ííèì àòðèáóòîì
êóëüòóðíîãî æèòòÿ ì³ñ-
òà òà, ôàêòè÷íî, âèçíà-
÷àëè éîãî îáëè÷÷ÿ.
Òîáòî “Êè¿âñüê³ ë³òí³
ìóçè÷í³ âå÷îðè” íàðàç³
º ñâîºð³äíîþ ñïðîáîþ
â³äíîâëåííÿ ö³º¿ ñòàðî¿
òðàäèö³¿.

Âò³ì, çíà÷åííÿ öüîãî
ôåñòèâàëþ íå ëèøå ó
òîìó. Îðãàí³çîâàíèé äè-
ðåêö³ºþ Ì³æíàðîäíîãî
áëàãîä³éíîãî ôîíäó
êîíêóðñó Âîëîäèìèðà
Ãîðîâèöÿ, ïðåçèäåíòîì
êîòðîãî º ïàí Ç³ëüáåð-
ìàí, çîñåðåäæóº íàâêî-
ëî ñåáå ëàóðåàò³â íàé-
ïðåñòèæí³øèõ ìóçè÷íèõ
êîíêóðñ³â ñâ³òó. Äî òîãî
æ, ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ

âîíè äåìîíñòðóþòü
ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü äëÿ
óêðà¿íñüêî¿ ïóáë³êè àá-
ñîëþòíî áåçïëàòíî.
Êð³ì òîãî, êîæíîãî ðî-
êó òðàäèö³éíî þíèõ ç³-

ðîê ñóïðîâîäæóþòü êðà-
ù³ óêðà¿íñüê³ ñèìôîí³÷-
í³ îðêåñòðè, êîòðèõ,
çðåøòîþ, òàêîæ ÷àñò³øå
ìîæíà ïî÷óòè, ñïëàíó-
âàâøè ö³ëåñïðÿìîâàíèé

ïîõ³ä äî Íàö³îíàëüíî¿
ô³ëàðìîí³¿, àí³æ ö³ëêîì
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Я віддаю перевагу автомобілям...

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âí³÷-

íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+17°Ñ, âíî÷³
+7...+9°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+9...+11°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó
ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +12...+14°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+21°Ñ, âíî÷³
+11...+13°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Дире тор фестивалю Юрій Зільберман пере онаний, що неодмінним атриб том
льт рно о життя Києва є онцерти симфонічних та д хових ор естрів під від ритим
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