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У НІМЕЧЧИНІ ВАНТАЖІВКИ
НЕ ПУСКАЮТЬ НЕ ЛИШЕ
ДО СТОЛИЦІ
За пор шення обмежень в’їзд штраф ють
на 40 євро

Êè¿â çàëèøèâñÿ ç ãàçîì, 
à Êè¿âðàäà — ³ç ñåêðåòàðåì
Îëåñÿ Äîâãîãî îáðàëè 62 äåïóòàòè 
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Леонід Черновець ий запевнив, що Олесь Дов ий — най ращий спі ер в У раїні, а той, своєю чер ою, зобов’язався виправдати редит довіри
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ìîäåðí³çóþòü 324 ë³ôòè

Ìàéæå òðåòèíà ñòîëè÷íèõ ë³ôò³â óæå
â³äñëóæèëà âñòàíîâëåíèé òåðì³í ³ ïî-
òðåáóº çàì³íè òà îíîâëåííÿ. ×è íå íàé-
êðèòè÷í³øà ñèòóàö³ÿ ³ç ï³äéîìíèêàìè
íàðàç³ â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. Ïðî-
òÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó òàì çáèðàþòü-
ñÿ ìîäåðí³çóâàòè 324 ë³ôòè, à ó ì³ñò³
çàì³íèòè 1 òèñ. 605 àãðåãàò³â. Â³äïîâ³ä-
íå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, âðà-
õîâóþ÷è ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðîê æèòëî-
âîãî ôîíäó ñòîëèö³ òà çâàæàþ÷è íà íå-
çàäîâ³ëüíèé ñòàí ë³ôòîâîãî îáëàäíàí-
íÿ â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, ì³ñüêèé
ãîëîâà äîðó÷èâ ïðîòÿãîì 2 ì³ñÿö³â çà-
ì³íèòè òà ìîäåðí³çóâàòè òóò 21 ë³ôò.
“Íà ðåìîíòí³ ðîáîòè âæå âèä³ëåíî 930
òèñ. ãðí,— çàçíà÷èâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.—
Ïåðåäáà÷åíî ïîëàãîäèòè â³ñ³ì ï³äéîì-
íèê³â íà âóëèö³ Ðàéäóæí³é, 3-á, ÷îòè-
ðè — íà Ðàéäóæí³é, 3-à, ïî òðè — íà
âóëèö³ Ëàòèíñüê³é, 1-à òà âóëèö³ Ìà-
ëèøêà, 9, äâà — íà âóëèö³ Àëìà-Àòèí-
ñüê³é, 68-à ³ îäèí íà âóëèö³ Àëìà-Àòèí-
ñüê³é, 34”

Òðè êâàðòèðè ïðîäàëè 
íà êîíêóðñí³é îñíîâ³

Ïîñò³éíî ä³þ÷à êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ç
ï³äãîòîâêè, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñ³â ³ç ïðîäàæó êâàðòèð, ÿê³ â³ä-
áóëèñÿ â ñòîëèö³ ç 31 áåðåçíÿ äî 13
êâ³òíÿ, äíÿìè îïðèëþäíèëà ³ìåíà ïå-
ðåìîæö³â. Òàê, âëàñíèêîì êâàðòèðè
¹ 32 íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 152 ñòàâ
Âîëîäèìèð Áàçåë³íñüêèé. Ñåðã³é Õî-
ìåíêî îòðèìàâ êâàðòèðó ¹ 12 íà âó-
ëèö³ Ãîëîñ³¿âñüê³é, 13. ÒÎÂ “Ðèáàðîí”
ïåðåìîãëî â êîíêóðñ³, äå âèñòàâëÿëè
êâàðòèðó ¹ 432, ðîçòàøîâàíó íà âóëè-
ö³ Óðë³âñüê³é, 11/44. Íàãàäàºìî, ùî
çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàòâåðäæåíî êîíêóðñ-
íèé ïîðÿäîê ïðîäàæó êâàðòèð, îòðè-
ìàíèõ â³ä çàáóäîâíèê³â ³ç â³äðàõóâàíü,
âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ âèä³ëåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â, êâàðòèð, ùî ïåðåáóâàþòü ó
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, òà
òèõ, ùî íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì

Êèÿíè ïðîòè ñâàâ³ëëÿ 
çàáóäîâíèê³â
Íîâèõ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ó÷îðà çóñòð³ëè ï³êåòè
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора з само о ран під
стінами столичної мерії
одраз іль а ініціатив-
них р п иян влашт ва-
ли пі ети. Майже сотню
людей не з пинила й
спе а — вони стояли з
пла атами та прапорами
іль а один. Мітин -
вальни и сподіваються,
що новообрана Київрада
поч є їхні бла ання про
допомо .

Ó÷îðà íà Õðåùàòèê, 36 âè-
éøëè îäðàçó ê³ëüêà ³í³ö³àòèâíèõ
ãðóï êèÿí, ÿêèõ íå çóïèíèëà íà-
â³òü ñïåêà. Ëþäè ðîçãîðíóëè
ïëàêàòè ³ç âëàñíîðó÷ çðîáëåíè-
ìè íàïèñàìè. Àáè ïðèâåðíóòè
óâàãó ïåðåõîæèõ äî ñâî¿õ ïðîá-
ëåì, ÷àñ â³ä ÷àñó êðè÷àëè â ìå-
ãàôîí òà òîðîõêîò³ëè ïëàñòèêî-
âèìè ïëÿøêàìè ïî òðîòóàðó.
Íàéìåíø àêòèâíî ïðîòåñòóâàëè
ìåøêàíö³ áóäèíê³â ç âóëèö³ Îëå-
íè Òåë³ãè, 23 òà 25. Ê³ëüêà ë³ò-
í³õ æ³íîê òðèìàëè â ðóêàõ ³êî-
íè, ìîëèëèñÿ é ïëàêàëè. ßê ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” ë³äåð ³í³ö³-
àòèâíî¿ ãðóïè Îëåêñàíäð Ñòàí-
êîâ, âîíè âèìàãàþòü íåãàéíî çó-
ïèíèòè áóä³âíèöòâî íà âóëèö³
Òåë³ãè, ÿêå ôàêòè÷íî âåäóòü íà
ê³ñòêàõ ðîçñòð³ëÿíèõ ó Áàáèíî-
ìó ÿðó â³éñüêîâîïîëîíåíèõ ìî-
ðÿê³â Îäåñüêî¿ òà Ï³íñüêî¿ ôëî-
òèë³é. Çà ñëîâàìè ïàíà Ñòàíêî-
âà, ùå 1969 ðîêó íà öüîìó ì³ñö³
õîò³ëè çâåñòè óí³âåðñàì, àëå åêñ-
êàâàòîðè íàøòîâõíóëèñÿ íà çà-
õîðîíåííÿ çàêàòîâàíèõ. Òîä³ ïî-
õîâàëè ëèøå ÷àñòèíó ò³ë. Áóä³â-
íèöòâî çóïèíèëè. Òåïåð òóò óæå

êîïàþòü êîòëîâàíè ï³ä 25-ïîâåð-
õ³âêó òà ï³äçåìíèé ïàðê³íã.
“Öüîãî ïðèíöèïîâî íå ìîæíà
ðîáèòè. Áóä³âíèöòâî º íå ëèøå
ñâÿòîòàòñòâîì, âîíî çà÷åïèëî
ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿. Äî òîãî
æ ùå â 1969-ìó áóä³âåëüíèêè çà-
÷åïèëè ïîòóæíèé ïëàâóí, ³ ï³ä
çåìëþ ï³øëè íàâ³òü ïàë³. Íèí³
êîòëîâàí ï³ä ïàðê³íã êîïàþòü ñà-
ìå íà òîìó ì³ñö³. Àëå ÷³ïàòè öþ
òåðèòîð³þ íåáåçïå÷íî: ìîæå ïî-
âòîðèòèñÿ êóðåí³âñüêà òðàãåä³ÿ.
Ìè áî¿ìîñÿ, ùî íàø³ áóäèíêè
òð³ñíóòü. Çàì³ñòü áóä³âíèöòâà òàì
òðåáà ïîñòàâèòè õðåñò”,— ïåðå-
êîíàíèé Îëåêñàíäð Ñòàíêîâ.

Á³ëüø ïðåäñòàâíèöüêèì áóâ
ï³êåò ìåøêàíö³â áóäèíêó íà
Øîëîì-Àëåéõåìà, 11-à. Ïîíàä
ñîðîê îñ³á âèìàãàëè â³äñåëåííÿ
ç íåïðèäàòíî¿ äëÿ æèòòÿ õðóùîâ-
êè. “²íñòèòóò ã³ã³ºíè òà ìåäè÷íî¿
åêîëîã³¿ ³ìåí³ Ìàðçººâà âèÿâèâ ó
íàøèõ êâàðòèðàõ äåâ’ÿòü âèä³â
ãðèáà. Âèñíîâîê åêñïåðò³â: áó-
äèíîê íåïðèäàòíèé äëÿ ïðîæè-
âàííÿ. Ìàéæå ïîëîâèíó ìåø-
êàíö³â âèñåëèëè ùå äâà ðîêè òî-
ìó. Òåïåð öåé ïðîöåñ ÷îìóñü
ãàëüìóºòüñÿ. Íàø àâàð³éíèé áó-
äèíîê ìîæå ïðîñòî âèáóõíóòè.
Àäæå ïîðîæí³ êâàðòèðè çàñåëÿ-
þòü áîìæ³, êîòð³ íå âèìèêàþòü
ãàç. Äî òîãî æ ÆÅÊ íàøó òåðè-
òîð³þ íå ïðèáèðàº. Âñå ëàòàþòü
ñàì³ ìåøêàíö³, à öå ïåðåâàæíî
ë³òí³ ëþäè”,— ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó” Àííà Ãóä³ë³íà.

Âèìàãàëè ïðàâäè é ïðåäñòàâ-
íèêè òîâàðèñòâà “Êâ³òíèêàð”.
Ëþäè îáóðåí³ ä³ÿìè ³íâåñòîðà
ï³ä ÷àñ ïðèâàòèçàö³¿ çåìë³, êîò-
ðà íàëåæàëà àãðîô³ðì³ “Òåïëè-
ö³ Óêðà¿íè”. Çà ñëîâàìè ï³êåòó-
âàëüíèê³â, äî àôåðè ïðè÷åòíèé
íèí³øí³é ãîëîâà Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³ê-
òîð Ïèëèïèøèí. Çàñòóïíèê ãî-

ëîâè òîâàðèñòâà Ëþäìèëà Ïî-
ãðåáíà ðîçïîâ³ëà, ùî âîíè âæå
íå îäèí ð³ê íàìàãàëèñÿ ïðèâà-
òèçóâàòè ä³ëÿíêè, íàäàí³ ¿ì çà
áàãàòîð³÷íó ðîáîòó â ðàäãîñï³.
Àëå ïîò³ì òàºìíè÷å çíèê ëèñò-
çãîäà â Êè¿âçåì³, é ïðèâàòèçàö³ÿ
çóïèíèëàñÿ. Íèí³ òðèâàº ñóäîâà

òÿãàíèíà. Ëþäè íå ìîæóòü ïðà-
öþâàòè íà âëàñí³é çåìë³: öå çà-
áîðîíèâ Øåâ÷åíê³âñüêèé ñóä.
Íà äóìêó ï³êåòóâàëüíèê³â, äî-
ïîìîæóòü â³äñòîÿòè ¿õí³ ïðàâà
ëèøå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà íîâîî-
áðàíà Êè¿âðàäà

Кияни прийшли вима ати припинити заб дов на іст ах
війсь овополонених
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Êè¿â çàëèøèâñÿ ç ãàçîì, 
à Êè¿âðàäà — ³ç ñåêðåòàðåì 

Äðóãà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè VI ñêëè-
êàííÿ ó÷îðà ðîçïî÷àëàñÿ ³ç çàï³ç-
íåííÿì íà 40 õâèëèí. Öüîãî ðà-
çó ¿¿ òàêîæ ïðîâîäèëè íå â ñåñ³é-
í³é çàë³, à â Êîëîíí³é, îäíàê ÷åð-
âîíèõ äîð³æîê äåïóòàòàì óæå íå
ñòåëèëè. Íàòîì³ñòü ó çàë³ áóëî
ï³äãîòîâàíî óðíè äëÿ ãîëîñóâàí-
íÿ òà â³äïîâ³äí³ âèáîð÷³ êàá³íêè.
ßê ïèñàâ “Õðåùàòèê”, 10 ÷åðâíÿ
ãîëîâíèì ïðèâîäîì äëÿ ç³áðàííÿ
äåïóòàò³â Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
íàçèâàâ ïîòðåáó íåãàéíî ïðèé-
íÿòè çì³íè äî áþäæåòó. Äîêó-
ìåíò ñïðàâä³ ïðîãîëîñóâàëà òà
ï³äòðèìàëà á³ëüø³ñòü ïðàêòè÷íî

çà ï³âãîäèíè. Îäíàê ëèøå ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ÷îòèðè ãîäèíè âèáèðà-
ëè ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè. Ïåðåä ïî-
÷àòêîì çàñ³äàííÿ ë³äåðè á³ëüøî-
ñò³ ïàðò³é òà áëîê³â, ÿê³ ïîòðàïè-
ëè äî ñòîëè÷íîãî ïàðëàìåíòó, àê-
òèâíî ïðîãíîçóâàëè éîãî ïåðåá³ã.

“ß äóìàþ, ùî ñüîãîäí³ íàñàì-
ïåðåä áóäå ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó
êîì³ñ³þ, ÿêà ðîçãëÿíå âñ³ êàíäè-
äàòóðè. Ïîò³ì ìè âèñóíåìî ºäè-
íó íà ñüîãîäí³ êàíäèäàòóðó â³ä
áëîê³â Ëèòâèíà, ÁÞÒ. Êàíäèäà-
òóðà öÿ áóäå ìàêñèìàëüíî êîì-
ïðîì³ñíîþ òà çìîæå çàäîâîëüíè-
òè âñ³õ íàñ”,— êàçàâ Â³òàë³é

Êëè÷êî. ² îäðàçó äîäàâàâ, ùî çà
Îëåñÿ Äîâãîãî éîãî ïîë³òè÷íà ñè-
ëà îäíîçíà÷íî íå ãîëîñóâàòèìå.
Ë³äåð ÁÞÒ Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî
ðîçïîâ³äàâ ïîðÿä, ùî íà ïîñàäó
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè îáãîâîðþþòü
íå ìåíøå ÿê 7 êàíäèäàòóð. Îäíàê
íàçèâàòè ³ìåí íå õîò³â, “ùîá íå
îáðàæàòè áóäü-êîãî ç êàíäèäàò³â”.
Ñàì ïàí Ç³í÷åíêî àìá³ö³é î÷îëè-
òè ñòîëè÷íèé ïàðëàìåíò, çà éîãî
ñëîâàìè, íå ìàâ, àëå ³ âèñóâàíöÿ
ç Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ÁÞÒ ï³äòðèìóâàòè íå çáèðàâñÿ.
Òèì ÷àñîì íå çì³íèëè äî çàñ³äàí-
íÿ òà é, âëàñíå, íà íüîìó ñàìî-
ìó ñâîº¿ ïîçèö³¿ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
òà ÃÀÊ. ¯õí³ ë³äåðè ïåðåêîíóâà-
ëè, ùî ï³äòðèìàþòü áóäü-êîãî,
õòî ãîòîâèé äî “êîíñòðóêòèâíî¿
ðîáîòè”. Îëåñÿ Äîâãîãî âîíè õà-
ðàêòåðèçóâàëè ÿê óæå äîñâ³ä÷åíî-
ãî ïîë³òèêà.

Ãîëîâíà ³íòðèãà çàãîñòèëàñÿ
íàâêîëî äåïóòàò³â áëîê³â Ëèòâè-
íà òà Êàòåðèí÷óêà. Ðåçóëüòàò îá-
ðàííÿ ÷è íåîáðàííÿ ñåêðåòàðÿ
Êè¿âðàäè çàëåæàâ ñàìå â³ä ¿õíüî-
ãî ãîëîñóâàííÿ. Îñòàíí³, ÿê ç’ÿ-
ñóâàëîñÿ, ìàëî íå ç³ðâàëè çàñ³-
äàííÿ. Ïðàêòè÷íî îäðàçó ï³ñëÿ
ïî÷àòêó â³äêðèòòÿ ñåñ³¿ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî “Áëîê

Êàòåðèí÷óêà äåñü çàêðèâñÿ”. Â³í
äîäàâ, ùî âïåðøå ñòèêàºòüñÿ ç
òàêèì ó ñâî¿é ïðàêòèö³, ïîáàæàâ
äåïóòàòàì óñï³øíî âèáðàòèñÿ òà
îãîëîñèâ ïåðåðâó íà 30 õâèëèí.

“Ê³ëüêà äåïóòàò³â ç Áëîêó Êà-
òåðèí÷óêà ãîëîñóâàòèìóòü çà
Îëåñÿ Äîâãîãî,— îäðàçó ïîÿñíè-
ëà, âèéøîâøè ³ç çàëó, Òåòÿíà
Ìåë³õîâà ç ÁÞÒ.— Òî Êàòåðèí-
÷óê òàì ¿õ, ìàáóòü, çà÷èíèâ. Â³í
ðîçóì³º, ùî ï³äòðèìêà éîãî äåïó-
òàòàìè Îëåñÿ Äîâãîãî ð³âíîçíà÷-
íà çàê³í÷åííþ êàð’ºðè Êàòåðèí-
÷óêà ÿê ïîë³òèêà”.

Â³äíîâëåííÿ ðîáîòè ï³ñëÿ ïåðå-
ðâè ÷åêàëè ãîäèíó. Äåõòî ïîä³ñòà-
âàâ òà ïî÷àâ ÷èòàòè ïðåñó. Ïðè-
÷îìó, ïîêè Ìàêñèì Ñàâðàñîâ ³ç
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî ðîç-
äèâëÿâñÿ â “Óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³”
ìåíþ åêçîòè÷íèõ êóõîíü, íîâèé
ñóñ³ä, äåïóòàò â³ä ÁÞÒ Îëåêñàíäð
Áðèãèíåöü, ÷èòàâ ó “Êîíòðàêòàõ”,
“ÿê çàðîáèòè ì³ëüéîí”.

Çà ÷àñ ïåðåðâè äåïóòàòè ç Áëî-
êó Êàòåðèí÷óêà Ïàâëî Òåñëåíêî,
Áîðèñ Ãàâðèëåíêî òà Ðîìàí ßðî-
øåíêî âñòèãëè âèáðàòèñÿ ç óâ’ÿ-
çíåííÿ òà ïðèéòè â ñåñ³éíó çàëó.
Ç ïðåñîþ âîíè ñï³ëêóâàòèñÿ â³ä-
ìîâèëèñÿ. ² ñïðàâä³, ñàìå ö³ äå-
ïóòàòè é Äåíèñ Êîñòðèæåâñüêèé

ç Áëîêó Ëèòâèíà ï³ñëÿ òðèâàëèõ
îáãîâîðåíü òà ïðîöåäóð ñòàëè òè-
ìè “÷îòèðìà çîëîòèìè ðóêàìè”,
ÿê³ äîïîìîãëè Îëåñþ Äîâãîìó
çíîâó ñ³ñòè â êð³ñëî ñï³êåðà Êè-
¿âðàäè.

Ñâîþ ì³ñ³þ íà ñåñ³¿ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ââàæàâ âèêîíàíîþ
îäðàçó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ãîëîñó-
âàííÿ. Ïîçäîðîâèâøè çàñòóïíè-
êà, â³í ïåðåäàâ éîìó ñëîâî òà ï³-
øîâ ³ç ñåñ³éíî¿ çàëè, ïîñëàâøè-
ñÿ íà ñïðàâè.

“ß ââàæàþ, ùî íàéêðàùèé ñï³-
êåð â Óêðà¿í³ íèí³ ïåðåáóâàº ó
ñò³íàõ Êè¿âðàäè. Öå Îëåñü Äîâ-
ãèé. Éîãî ï³äòðèìàëà á³ëüø³ñòü
äåïóòàò³â. Äóìàþ, á³ëüø³ñòü ó Êè-
¿âðàä³ ïîñò³éíî ïîïîâíþâàòè-
ìåòüñÿ çà ðàõóíîê ³íøèõ ôðàê-
ö³é. ß ãîòîâèé äî ïåðåãîâîð³â ç
óñ³ìà ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè. Äëÿ
öüîãî äåÿê³ ñâî¿ âèñëîâëþâàííÿ
íà äåÿêèõ êàíàëàõ ÿ çàáåðó íàçàä
³ áóäó ãîòîâèé îáãîâîðþâàòè âñå
ïî-÷åñíîìó, ÿê ÿ íàìàãàâñÿ öå
ðîáèòè îñòàíí³ äâà ðîêè”.

Îëåñü Äîâãèé òîãî æ äíÿ âè-
ïðàâäàâ íàä³¿, ³ çì³íè äî áþäæå-
òó, ÿê³ äàëè çìîãó âèð³øèòè ãà-
çîâó êðèçó, ïðèéíÿëè 116 ãîëî-
ñàìè. Òîæ Êè¿âðàäà çàïðàöþâà-
ëà ó êîíñòðóêòèâ³

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Газов риз для міста вдалося подолати, а Київрада
обзавелася се ретарем. Ним, я і очі валося, став
Олесь Дов ий. Йо о підтримали 62 деп тати. Одна
олос вання не обійшлося без інтри и. Кіль а разів
засіданні робили перерви для “по одж вальних рад”.
А лідер бло сво о імені Ми ола Катеринч за алі
за рив своїх деп татів, щоб ті не підтримали андида-
т ри столично о спі ера, запропонованої Леонідом
Черновець им. Але дов ої се ретаріади не б ло. Полі-
тичн р припинили, і Київрада зайнялася питаннями
бюджет і ом нальних бор ів.

Îëåñÿ Äîâãîãî îáðàëè 62 äåïóòàòè
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²ãîð ÊÐ²ËÜ: “Ìè çàáèðàºìî òèõ, 
õòî õî÷å çì³íþâàòè ñóñï³ëüñòâî”
Êåð³âíèê ïàðò³¿ “ªäèíèé öåíòð” â³ðèòü, ùî éîãî ïîë³òè÷íà ñèëà çìîæå 
îá’ºäíàòè Óêðà¿íó
Учора в прес-центрі партії "Єди-
ний центр" її лідер І ор Кріль
рочисто о олосив про "почато
процес політично о наповнення
ЄЦ". Голова партії онстат є: ми-
н ло о тижня відб лися перші
ре іональні партійні онференції
"Єдино о центр ", де партійці
сформ вали ерівний с лад
9 обласних ор анізацій партії та
обрали деле атів на її становчий
з'їзд, призначений на 12 липня.
"Хрещати " отримав запрошення
на з'їзд ЄЦ особисто від олови
партії, а в інтерв'ю І ор Кріль
розповів: найбільше йо о врази-
ло те, що членства в "Єдином
центрі" ш ають представни и
ба атьох різних політичних сил —
БЮТ, "Нашої У раїни", Партії ре-
іонів, Соціалістичної партії,
ПППУ, НДП, УНП, НРУ і навіть
представни и КПУ.

— Íà ÿêèõ ³äåîëîã³÷íèõ çàñàäàõ ôîðìóº-
òüñÿ ïàðò³ÿ “ªäèíèé öåíòð”?

— Ìè ïðîïîíóºìî íîâó, íåêëàñè÷íó
³äåîëîã³þ, ÿêó íàçèâàºìî ºäèíîöåíòðèç-
ìîì. Öå ºäíàííÿ ð³çíèõ ëþäåé. Íåçàëåæ-
íî â³ä òîãî, ÿêîþ ìîâîþ âîíè ãîâîðÿòü,
äî ÿêî¿ öåðêâè õîäÿòü, äî ÿêî¿ ïîë³òè÷íî¿
ñèëè íàëåæàòü. Íàñòóïíå, ùî ìè ïðîïî-
íóºìî,— ïàòð³îòèçì. Òàêîæ ìè ãîâîðèìî
ïðî ³äåîëîã³þ ïðàâäè. Õî÷åìî ïðèíåñòè
ìîðàëüí³ñòü â óêðà¿íñüêó ïîë³òèêó, òîæ ãî-
âîðèòèìåìî ëþäÿì ëèøå ïðàâäó — íàâ³òü,
ÿêùî âîíà íå ïîäîáàòèìåòüñÿ. ² íàéãîëîâ-
í³øå: ìè ñïîâ³äóºìî ³äåîëîã³þ ïðàãìàòèç-
ìó — ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíèõ, ïîòî÷íèõ
ñóñï³ëüíèõ ïðîáëåì áåç ïîïóë³çìó.

— Âàø³ îïîíåíòè ñòâåðäæóþòü, ùî “ªäè-
íèé öåíòð” óæå íà åòàï³ ñâîãî óòâîðåííÿ
âèêîðèñòîâóº àäì³í³ñòðàòèâíèé ðåñóðñ. Íà-
ñê³ëüêè öå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³?

— ß äÿêóþ íàøèì îïîíåíòàì: ÷åðåç íèõ
âè ñòàâèòå ìåí³ öå çàïèòàííÿ, ³ ÿ ìàþ çìî-
ãó íà íüîãî â³äïîâ³ñòè. Áàãàòî ³íôîðìàö³¿
ïðî íàøó ïàðò³þ íàäõîäèòü â³ä ³íøèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë. Ìåí³ æ çäàºòüñÿ, ùî â êîæ-
í³é ³ç öèõ ïàðò³é º äîâîë³ âëàñíèõ ïðîá-
ëåì. Òîæ ÿ ðàäèâ áè íà íèõ çîñåðåäèòè-
ñÿ, à ìè ç³ ñâî¿ìè ÿêîñü ðîçáåðåìîñÿ. Çâè-
íóâà÷åííÿ ó âèêîðèñòàíí³ àäì³íðåñóðñó
áåçï³äñòàâí³. Òðåáà ðîçìåæîâóâàòè ïîíÿò-
òÿ ðîáîòè ó ñòðóêòóðàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà âèêîðèñòàííÿ ïîñàäè â îñîáèñòèõ ö³ëÿõ.
Ìè ö³ ïîíÿòòÿ ðîçð³çíÿºìî. Íà çàñ³äàíí³
ïðåçèä³¿ íàøî¿ ïàðò³¿ âèð³øåíî íå ðåêî-
ìåíäóâàòè îáëàñíèì îðãàí³çàö³ÿì îáèðà-
òè äî êåð³âíîãî ñêëàäó ãîë³â îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³é.

— Ç ÷èì âè ïîâ’ÿçóºòå âèõ³ä ³ç êîàë³ö³¿,
äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ³ “ªäèíèé öåíòð”,
äâîõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â?

— Ïðèãàäóºòå, ñê³ëüêè ìèíóëîãî òèæíÿ
áóëî êîìåíòàð³â â³ä “äðóç³â” íàøî¿ ïàðò³¿
ùîäî ìîæëèâîãî âèõîäó “ªäèíîãî öåí-
òðó” ç êîàë³ö³¿, à âèÿâèëîñÿ, ùî ïðîáëå-
ìè º ñàìå ó ¿õí³õ ïîë³òè÷íèõ ñèëàõ. Òîæ
íåõàé çàëàãîäæóþòü ö³ ïðîáëåìè, ³ òîä³ íå
áóäå òàêèõ êðîê³â íà øêîäó êîàë³ö³¿. Â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòü çà âèõ³ä ³ç íå¿ äåïóòàò³â íå-
ñóòü ïåðåäóñ³ì ë³äåðè ïàðò³é.

— À âè íå áî¿òåñÿ áðàòè äî ñâî¿õ ëàâ âè-
õ³äö³â ç ³íøèõ ïàðò³é, òàê çâàíèõ çðàäíèê³â?

— Ìè ìàºìî áàæàííÿ ïðàöþâàòè íà âñ³õ
ð³âíÿõ ç ëþäüìè, ÿê³ çíàþòü, ùî ðîáèòè
äëÿ êðà¿íè ³ ìîæóòü öå, à òàêîæ ìàþòü ïî-
òåíö³þ — ïîë³òè÷íó. Ìè çàáèðàºìî òèõ,
õòî õî÷å çì³íþâàòè ñóñï³ëüñòâî. Íàéá³ëü-
øå æ ìåíå âðàçèëî òå, ùî ÷ëåíñòâà ó
“ªäèíîìó öåíòð³” íàðàç³ øóêàþòü ïðåä-
ñòàâíèêè ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë: ÁÞÒ,
“Íàøî¿ Óêðà¿íè”, Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, Ñîö³-
àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ÏÏÏÓ, ÍÄÏ, ÓÍÏ,
ÍÐÓ ³ íàâ³òü ïðåäñòàâíèêè ÊÏÓ.

À ùîäî ïîíÿòòÿ “çðàäà” òî, êîëè ëþäè-
íà âõîäèòü äî ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, ÿêà çðà-
äæóº ñâî¿õ âèáîðö³â, òî ÷è ìîæíà ââàæà-
òè çðàäîþ âèõ³ä ³ç òàêî¿ ïàðò³¿?...

— Ïðåäñòàâíèêè ÏÐ ó ïðåñ³ çàÿâëÿþòü
ïðî òå, ùî òðèâàº ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ³ç
ÍÓ-ÍÑ ùîäî ñòâîðåííÿ øèðîêî¿ êîàë³ö³¿,
âîäíî÷àñ ó ÍÓ-ÍÑ ïîñò³éíî öå çàïåðå÷óþòü.
Ìîæå, öå âàøà ïàðò³éíà ãðóïà âåäå ïåðå-
ìîâèíè ç ÏÐ?

— Í³ÿêèõ ïåðåãîâîð³â ìè íå âåäåìî. Íå-
ìàº ï³äñòàâ. Ìè ïðåêðàñíî ðîçóì³ºìî ñâî¿
òåïåð³øí³ ìîæëèâîñò³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³:
÷ëåíè “ªäèíîãî öåíòðó” — ëþäè ìóæí³,
ñèëüí³, çäàòí³ âèÿâëÿòè âîëþ ó ð³çíèõ ñè-
òóàö³ÿõ, çàÿâëÿòè ïðî ñâîþ ïîçèö³þ. Â ãî-
ëîñóâàíí³ êåðóºìîñÿ âëàñíèìè ïîë³òè÷íè-
ìè ïåðåêîíàííÿìè, çîêðåìà ï³ä ÷àñ ôîð-
ìóâàííÿ êîàë³ö³¿ òàêîæ íå áóëè “áåçäóì-
íèìè ï³äïèñàíòàìè”. Êîàë³ö³ÿ ³ñíóº. Âî-
íà ïîâèííà ïðàöþâàòè: çíà÷í³ àâàíñè ðîç-
äàíî ëþäÿì, ³ íà âñ³ ö³ àâàíñè òðåáà ïî-
êëàñòè âåêñåë³. Íàðîäó âæå íàáðèäëî ïå-

ðåòÿãóâàííÿ êàíàò³â: õòî êðàùèé, õòî ã³ð-
øèé. Êîæåí øóêàº ñîá³ âîðîãà, à öüîãî íå

ïîòð³áíî ðîáèòè. Íàì ñë³ä ñòàâèòè ÷³òê³ ö³-
ë³ òà äîñÿãàòè ¿õ, à ÿêîþ áóäå á³ëüø³ñòü —
íå ìàº çíà÷åííÿ. Ìåí³ õî÷åòüñÿ, ùîá ó
Âåðõîâí³é Ðàä³ óòâîðèëàñÿ “êîàë³ö³ÿ” õî-
÷à á ³ç 410 äåïóòàò³â — òîä³ ìè á çàáóëè
ïðî âèáîð÷³ áàòàë³¿, ïðî àìá³ö³¿ ð³çíèõ ëþ-
äåé çàéíÿòè òå ÷è òå âëàäíå êð³ñëî. Îòàê³
òðåáà øóêàòè øëÿõè, à íå ïåðåôîðìàòî-
âóâàòè ùîñü, áî öå íåïðàâèëüíî. Òðåáà
âì³òè çíàõîäèòè òàê³ òî÷êè äîòèêó, ÿê³ á
ïðèíîñèëè ñòàá³ëüí³ñòü íàø³é äåðæàâ³.

— À ÷è ãîòîâèé ªÖ äî ó÷àñò³ ó âèáîðàõ,
³, ÿêùî òàê, òî ÿêîþ âè ¿¿ áà÷èòå: áëîêîì
÷è âëàñíèìè ñèëàìè?

— Ìè ìîæåìî áðàòè ó÷àñòü ó âèáîð÷èõ
áàòàë³ÿõ, íàâ³òü ÿêùî âîíè ðîçïî÷íóòüñÿ
çàâòðà. Îäíàê íà áóäü-ÿêèõ âèáîðàõ “ªäè-
íèé öåíòð” íå áëîêóâàòèìåòüñÿ í³ ç êèì,
áî ìè äóæå äîáðå ðîçóì³ºìî, ùî òàêå áëîê.
², íà íàøó äóìêó, âçàãàë³ áóëî á êîðèñíî
çàáîðîíèòè ó÷àñòü áëîê³â ó âèáîðàõ. Ïðåä-
ñòàâíèê ïîë³òè÷íî¿ ñèëè íà â³äì³íó â³ä
ïðåäñòàâíèêà áëîêó â³äïîâ³äàëüíèé ïåðåä
âèáîðöÿìè. Ðàçîì ç òèì ìè íå ïðîâîêó-
ºìî íîâèõ âèáîð³â.

Íàñòóïíèìè ïåðåãîíàìè ìè áà÷èìî
ò³ëüêè ïðåçèäåíòñüê³ — ÷åðãîâ³, çàïëàíî-
âàí³.

— Õîäÿòü ÷óòêè, ùî î÷îëèòè ªÖ ìîæå
Àðñåí³é ßöåíþê, Â³êòîð Áàëîãà àáî Ðà¿ñà
Áîãàòèðüîâà. Ïðîêîìåíòóéòå öå.

— ²äåàëüíà ñèòóàö³ÿ äëÿ ìåíå — áà÷èòè
óñ³õ òðüîõ ó êåð³âíèöòâ³ ïàðò³¿. Êîëè æ ìå-
íå çàïèòóþòü, õòî ìîæå î÷îëèòè ïîë³òè÷-
íèé ïðîöåñ ó “ªäèíîìó öåíòð³”, ÿ çàçâè-

÷àé â³äïîâ³äàþ: “Ñüîãîäí³ ÿ î÷îëþþ “ªäè-
íèé öåíòð”. 12 ëèïíÿ â³äáóäåòüñÿ ç’¿çä. ²,
ÿ íå ñóìí³âàþñÿ, ùî âæå ï³ñëÿ 1 ëèïíÿ ÷è-
ìàëî “ïîë³òè÷íèõ ô³ãóð” íå ñïàòèìóòü
óíî÷³ ñïîê³éíî, øóêàþ÷è äëÿ ñåáå â³äïî-
â³äü íà çàïèòàííÿ — âñòóïàòè ¿ì äî ªÖ ÷è
í³. Êîëè ìè çáåðåìîñÿ íà ç’¿çä, êîëè ïî-
äèâèìîñÿ, õòî òàì áóäå, òîä³ é ïðèéìåìî
ð³øåííÿ. Áåçïåðå÷íî, ïàðò³þ “ªäèíèé
öåíòð” çàõî÷å î÷îëèòè õòîñü ³ç äóæå â³äî-
ìèõ ïîë³òèê³â: àáî ç òèõ, õòî âæå âõîäèòü
äî ö³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, àáî ç òèõ, êîãî â
í³é ùå íåìàº. Ñüîãîäí³ â³äïîâ³äü íà öå çà-
ïèòàííÿ íå àêòóàëüíà äëÿ íàñ — âîíà áó-
äå àêòóàëüíîþ 12 ëèïíÿ. Çàïðîøóºìî âàñ
íà ç’¿çä, äå âè îòðèìàºòå êîíêðåòíó â³ä-
ïîâ³äü ³ çìîæåòå äîíåñòè äî ëþäåé óñå ïî-
áà÷åíå òàì ³ ïî÷óòå.

— Óñòàíîâ÷èé ç’¿çä “ªäèíîãî öåíòðó”
ïðèçíà÷åíî íà 12 ëèïíÿ, ñâÿòî Ïåòðà ³ Ïàâ-
ëà. ×è îçíà÷àº öå, ùî ë³äåðîì ïàðò³¿ ñòàíå
ëþäèíà íà ³ì’ÿ Ïåòðî àáî Ïàâëî?

— Õòî, íà âàøó äóìêó, ìàº ïðàâî íàçâà-
òè ³ì’ÿ ë³äåðà íàøî¿ ïàðò³¿? ß ââàæàþ, ùî
öå ìàº çðîáèòè ñàì ë³äåð ç³ ñöåíè çàëè çà-
ñ³äàííÿ ç’¿çäó. Êîëè äåëåãàòè çàâåðøàòü
ñâîþ ðîáîòó, íàïðèê³íö³ çàñ³äàííÿ óðî-
÷èñòî ïðîëóíàº öå ³ì’ÿ

Розмовляла
Юлія КОМАРОВА,

“Хрещати ”

“Ìè õî÷åìî ïðèíåñòè ìîðàëüí³ñòü â óêðà¿íñüêó ïîë³òèêó, òîæ
ãîâîðèòèìåìî ëþäÿì ëèøå ïðàâäó, íàâ³òü, ÿêùî âîíà íå ïîäîáà-
òèìåòüñÿ. ² íàéãîëîâí³øå: ìè ñïîâ³äóºìî ³äåîëîã³þ ïðàãìàòèç-
ìó — ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíèõ, ïîòî÷íèõ ñóñï³ëüíèõ ïðîáëåì áåç
ïîïóë³çìó”.

“ß íå ñóìí³âàþñÿ, ùî ïàðò³þ
“ªäèíèé öåíòð” çàõî÷å î÷îëè-
òè õòîñü ³ç äóæå â³äîìèõ ïîë³-
òèê³â: àáî ç òèõ, õòî âæå âõî-
äèòü äî ö³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè,
àáî ç òèõ, êîãî â í³é ùå íåìàº”.

“Íàì ïîòð³áíî ñòàâèòè ÷³òê³
ö³ë³ òà âèêîíóâàòè ¿õ, à ÿêîþ
áóäå á³ëüø³ñòü — íå ìàº çíà-
÷åííÿ. Ìåí³ õî÷åòüñÿ, ùîá ó
Âåðõîâí³é Ðàä³ óòâîðèëàñÿ “êî-
àë³ö³ÿ” õî÷à á ³ç 410 äåïóòà-
ò³â — òîä³ ìè á çàáóëè ïðî âè-
áîð÷³ áàòàë³¿, ïðî àìá³ö³¿ ð³çíèõ
ëþäåé çàéíÿòè òå ÷è ³íøå
âëàäíå êð³ñëî”
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Миттєвості с ромно о деп татсь о о відпочин приємно з адати і під час робочих б днів

Ùî ÷èòàº Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè

Чолові и мож ть довірити жінці ер вати рядом, проте шашли и воліють от вати самі

Неле ий деп татсь ий вибір: між інтересами держави та власною ишенею

Дея і народні обранці досі не мож ть визначитися, що для них важливіше, — олір обличчя чи
інтереси виборців У раїнсь а політи а має все більше спільних рис із сантехні ою
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Ä³òåé ñïðîáóþòü íàâ÷èòè 
ðîçìîâëÿòè ³ç ïðîäàâöÿìè
Ó øêîëàõ ç’ÿâèòüñÿ ï³äðó÷íèê “Îñíîâè ñïîæèâ÷èõ çíàíü”

Â³äíèí³ â³äñòîþâàòè âëàñí³
ïðàâà íà ðèíêó òîâàð³â òà ïîñëóã
íàâ÷àòèìóòü ìàëî íå ç ïåëþøîê.
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç ªâðîïåéñüêèì
ñîþçîì òà Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó
ÎÎÍ “Ñï³ëüíîòà ñïîæèâà÷³â òà
ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ” ðîçðîáè-
ëà äëÿ øêîëÿð³â â³ä ïåðøîãî äî
äâàíàäöÿòîãî êëàñ³â îñâ³òíº íîó-
õàó — ï³äðó÷íèê “Îñíîâè ñïî-
æèâ÷èõ çíàíü”. Àâòîðè ïåðåêîíà-
í³: êíèæêà ñòàíå çíàõ³äêîþ äëÿ
þíèõ ïîêóïö³â.

“Ä³òè âæå çìàëêó ìàþòü óñâ³-
äîìëþâàòè ñåáå ïîâíîïðàâíèìè
ñïîæèâà÷àìè,— êàæå Îêñàíà Îâ-
÷àðóê, êîîðäèíàòîð òðåí³íã³â äëÿ
â÷èòåë³â Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
ÎÎÍ.— Óì³òè çàõèùàòè ñâî¿ ïðà-
âà òà ëåãêî îð³ºíòóâàòèñÿ ó ìîð³
³íôîðìàö³¿ é ðåêëàìè òîâàð³â”.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïîñ³áíèê ïðîñ-
òèé ó êîðèñòóâàíí³. Ìàòåð³àë âè-
êëàäåíî çã³äíî ç â³êîâèìè êàòå-
ãîð³ÿìè. Íàïðèêëàä, ïåðøîêëàñ-
íèê³â ïðèâ÷àòèìóòü äî åëåìåí-
òàðíîãî, ñêàæ³ìî, çàáèðàòè ÷åê,
ïåðåâ³ðÿòè íàÿâí³ñòü ó íüîìó
êóïëåíèõ ïðîäóêò³â, ö³íè ³ òàêå
³íøå. À ñòàðøîêëàñíèêè øòóä³-
þâàòèìóòü ïèòàííÿ îïîäàòêóâàí-
íÿ òà êðåäèò³â. Íàâ÷àòèìóòüñÿ
îá÷èñëþâàòè øòðèõ-êîäè, ñïðàâ-
ëÿòèñÿ ç ïðîáëåìàìè, ùî ìîæóòü
âèíèêíóòè, ïðèì³ðîì, ç ãàðàí-
ò³ºþ íà òîâàð.

“Óêðà¿íñüêèé ñïîæèâà÷ íå ïî-
÷óâàºòüñÿ êîìôîðòíî, êîëè â³ä-
ñòîþº âëàñí³ ïðàâà. ²íîä³ ç’ÿñó-
âàííÿ ïåâíèõ ïèòàíü âèëèâàºòü-
ñÿ ó âåëè÷åçíó ñâàðêó,— êàæå äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿ òà äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè

Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà-
¿íè Îëåã ªðåñüêî.— Ïîñ³áíèê æå
äàº ïðàêòè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿, ÿê
ïðàâèëüíî ïîâîäèòèñÿ â ò³é ÷è
ò³é ñèòóàö³¿, àáè ç òåáå íå ðîáè-
ëè äóðíÿ”.

Ï³äðó÷íèê ì³ñòèòü ìàòåð³àëè
äëÿ â÷èòåë³â òà ³ëþñòðîâàí³ ðî-
áî÷³ çîøèòè äëÿ ó÷í³â. Ç 1 âåðåñ-
íÿ çà íèì ÷èòàòèìóòü êóðñ â
óêðà¿íñüêèõ øêîëàõ. Ùîïðàâäà,
ïîêè ùî ôàêóëüòàòèâíî, çà áà-
æàííÿì ó÷í³â. ²í³ö³àòîðè íîâî-
ââåäåííÿ ââàæàþòü, ùî äàâàòè
îêðåì³ óðîêè íå îáîâ’ÿçêîâî:
çàâäàííÿ òà ïîðàäè ìîæíà âè-
â÷àòè ïàðàëåëüíî ç ìàòåìàòè-
êîþ, ãåîãðàô³ºþ, àíãë³éñüêîþ
òîùî.

Äëÿ øê³ë ï³äðó÷íèê íàäàäóòü
áåçïëàòíî. Àâòîðè âïåâíåí³: â³í
ñòàíå ïîïóëÿðíèì, àäæå ºâðîïåé-
ñüê³ øêîëÿð³ äàâíî îáëþáóâàëè
öåé ïðåäìåò. Ñàì³ øêîëè, ìà-
áóòü, òåæ âáà÷àþòü â íüîìó íå-
àáèÿêó ïåðñïåêòèâó, áî âæå íà-
ä³éøëî ïîíàä òèñÿ÷ó çàìîâëåíü
íà êíèæêó. Ïîêè æ “Îñíîâè ñïî-
æèâ÷èõ çíàíü” âèäàëè ï³ëîòíèì
íàêëàäîì â 7 òèñ. ïðèì³ðíèê³â. Çà
ïîòðåáè îá³öÿþòü äîäðóêóâàòè. À
ïîêè ùî “ïîãîðòàòè ñòîð³íêè”
ï³äðó÷íèêà ìîæíà â ³íòåðíåò³

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Від чора в арсеналі иївсь их ш олярів з'явився ще
один підр чни — "Основи споживчих знань". Посібни
навчить дітей орієнт ватися світі товарів та посл ,
відстоювати свої права я споживачів. Уже з наст пно-
о навчально о ро в ш олах почн ть ви ладати новий
предмет.

“Äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ìàéáóòíüîãî”
çàñòðÿãëà ó ñüîãîäåíí³
Áóä³âíèöòâî ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó ãàëüìóº áþðîêðàòè÷íà ñèñòåìà
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора бла одійний фонд "У ра-
їна-3000" назвав постачальни а
обладнання для радіолі вально-
о відділення "Дитячої лі арні
майб тньо о". Схоже, зведення
с перс часної ліні и для тяж-
охворих дітей прос вається, хо-
ча й надто повільно — альм є
бюро ратична система. Аби при-
с орити процес, доброчинці по-
просили підтрим и місь о о о-
лови Леоніда Черновець о о.

Íàäñó÷àñíèé öåíòð äëÿ òÿæêîõâîðèõ ä³-
òåé — “Äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ìàéáóòíüîãî” —
íàéá³ëüøèé äîáðî÷èííèé ïðîåêò â Óêðà-
¿í³, ùî ñòàðòóâàâ ùå â 2006-ìó. À âò³ì, ³
äîñ³ êë³í³êà íå ìîæå ïðèéíÿòè ìàëåíüêèõ
ïàö³ºíò³â, áî ç ï³äãîòîâêîþ äî ¿¿ ñïîðó-
äæåííÿ çâîë³êàþòü. Ó÷îðà îðãàí³çàòîðè
ïðîåêòó ïîñêàðæèëèñÿ íà íèçêó “äîðîãèõ
³íôîðìàö³éíèõ êàìïàí³é”, ÿê³ í³áèòî ñòà-
ëè íà çàâàä³ ïðîåêòó. “Íåñïîä³âàíî ç’ÿâè-
ëèñÿ åêîëîã³÷í³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ íàìàãàþ-
òüñÿ çâèíóâàòèòè íàñ ó íåçàêîííîìó çíå-
ñåíí³ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ ìàé-
áóòíüî¿ ë³êàðí³”,— éäåòüñÿ ó çàÿâ³, ÿêó
ïðåäñòàâíèêè ôîíäó îçâó÷èëè â÷îðà. Âîä-
íî÷àñ “âèíóâàòö³” çàïåâíÿþòü, ùî çàì³ñòü
êîæíîãî çðóáàíîãî äåðåâà ïîñàäÿòü 25 ìî-
ëîäèõ. Âîíè øîêîâàí³, ùî â ïðîöåñ³ ðå-
àë³çàö³¿ áëàãîä³éíî¿ ïðîãðàìè ç³øòîâõíó-
ëèñÿ ç “íåâèïðàâäàíî ñêëàäíîþ áþðîêðà-
òè÷íîþ òà íåäîñêîíàëîþ äîçâ³ëüíîþ ñèñ-
òåìàìè”.

Òîìó ïîïðîñèëè ï³äòðèìêè ó ãîë³â îá-
ëàñíèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é òà ìåð³â ì³ñò.
Òàê, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³þ Òèìîøåíêî é
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ïðîñÿòü âçÿòè ï³ä îñîáèñòèé
êîíòðîëü ä³ÿëüí³ñòü óñ³õ âèêîíàâ÷èõ îðãà-
í³â, ïðè÷åòíèõ äî ïðîåêòó.

Ôàõ³âö³ âæå çðîáèëè ïåðø³ êðîêè äî
çàïóñêó ïðîåêòó. Íàðàç³ àêòèâíî ðîçðîá-
ëÿþòü ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ. À â÷îðà ïðåäñòàâíèêè Ì³æíàðîäíî-
ãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Óêðà¿íà-3000”
ïîâ³äîìèëè, ùî âèçíà÷èëèñÿ ç ïîñòà÷àëü-
íèêîì îáëàäíàííÿ äëÿ ðàä³îë³êóâàëüíî-
ãî â³ää³ëó ðàä³îëîã³÷íîãî êîìïëåêñó ë³-
êàðí³. Öå êîìïàí³ÿ ELEKTA, ÿêà çîáî-
â’ÿçàëàñÿ íàäàòè äâà ë³í³éíèõ ïðèñêîðþ-
âà÷³, êîìï’þòåðíèé òîìîãðàô, ñèñòåìó

óïðàâë³ííÿ ðàä³îëîã³÷íèì êîìïëåêñîì òà
³íøó àïàðàòóðó. Íàãàäàºìî, ùî “Äèòÿ÷ó
ë³êàðíþ ìàéáóòíüîãî” çâåäóòü ó Ôåîôà-
í³¿. Ó ¿¿ ñòðóêòóð³ ïëàíóþòü ñòàö³îíàð íà
250 ë³æîê, â³ää³ëè îíêîãåìàòîëîã³÷íèõ,
îíêîëîã³÷íèõ õâîðîá, õ³ðóðã³÷íèé, ïåä³àò-
ðè÷íèé, êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé,
àíåñòåç³îëîã³¿ òà ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, ïå-
ðèíàòàëüíèé öåíòðè, ðàä³îëîã³÷íèé êîì-
ïëåêñ. À òàêîæ ïàíñ³îíàò íà 50 ì³ñöü äëÿ
òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíò³â òà ¿õ-

í³õ áàòüê³â, ãóðòîæèòîê äëÿ ìåäïåðñîíà-
ëó, ãîñïîäàð÷èé êîìïëåêñ.

Ïîêè ùî íà ë³êàðíþ çáèðàþòü êîøòè.
Çàâäÿêè ìåöåíàòàì ó “ñêàðáíè÷ö³” ³í³ö³-
àòîð³â ïðîåêòó âæå ïîíàä 260 ìëí ãðí. Àëå
öüîãî âèñòà÷èòü ëèøå íà òå, àáè ðîçïî÷à-
òè ðîáîòè. Íà ïîâíîö³ííå æ çâåäåííÿ ë³-
êàðí³ ïîòð³áíî 600 ìëí ãðí. ßêùî ö³ ãðîø³
âäàñòüñÿ ç³áðàòè, ë³êàðíÿ çàïðàöþº âæå
÷åðåç äâà ðîêè. Ïðèíàéìí³ òàê îá³öÿþòü
îðãàí³çàòîðè àêö³¿

Для зведення “Дитячої лі арні майб тньо о” з силь одно о фонд замало, впевнений олова правління фонд “У раїна-3000” Оле сандр Ма симч
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Ó Í³ìå÷÷èí³ âàíòàæ³âêè 
íå ïóñêàþòü íå ëèøå äî ñòîëèö³
Çà ïîðóøåííÿ îáìåæåíü â’¿çäó øòðàôóþòü íà 40 ºâðî

“Зони низь их
ви идів” Лондоні

Ñòîëèöÿ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ ç
ëþòîãî öüîãî ðîêó ïåðåòâîðèëà-
ñÿ íà “çîíó íèçüêèõ âèêèä³â”.
Âëàñíèêè âàíòàæ³âîê, àâòîáóñ³â,
à òàêîæ ³íøîãî òðàíñïîðòó, ùî
çàãàçîâóº ïîâ³òðÿ, òåïåð çìóøåí³
ïëàòèòè çà ïðî¿çä îêðåìèìè ÷àñ-
òèíàìè ì³ñòà. ²í³ö³àòîðîì âèä³-
ëåííÿ òàêèõ çîí ñòàâ ìåð Ëîíäî-
íà Êåí Ë³â³íãñòîí, ÿêèé ³ çàòâåð-
äèâ ïðîãðàìíèé äîêóìåíò. “Ãî-
ëîâíå, ùî ââåäåííÿ òàêèõ åêîëî-
ã³÷íèõ çîí äîáðå ïîçíà÷èòüñÿ íà
çäîðîâ’¿ ãîðîäÿí, îñîáëèâî òèõ,
õòî íàäòî ÷óòëèâèé äî çàáðóäíå-
íîãî ïîâ³òðÿ. Îäíàê ìè îòðèìà-
ëè é äðóãèé ðåçóëüòàò — çíèêëè
çàòîðè ç íàéçàâàíòàæåí³øèõ âó-
ëèöü”,— ñêàçàâ ìåð ì³ñòà. Äî
“çàáîðîííîãî” ïåðåë³êó ïîòðàïè-
ëè âàíòàæ³âêè ç äèçåëüíèìè äâè-

ãóíàìè, äåÿê³ âèäè àâòîáóñ³â, âå-
ëèê³ ôóðãîíè òà ðåôðèæåðàòîðè.
¯õí³é ðóõ çîíàìè ô³êñóþòü ñòà-
ö³îíàðí³ òà ïåðåñóâí³ â³äåîêàìå-
ðè. Íîìåð àâòîìîá³ëÿ ïåðåâ³ðÿ-
þòü ó ñïåö³àëüíîìó ðåºñòð³ íà ð³-
âåíü âèêèä³â. Çàïðîâàäæåííÿ
ïðîãðàìè çàïëàíîâàíî íà ÷îòèðè
ðîêè, ïðîòå âæå íèí³ ÷àñòèíà âî-
ä³¿â “ïåðåñ³äàþòü” ç âåëåòåíñüêèõ
ïîçàøëÿõîâèê³â íà ìåíø³ àâòî.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ç 2003 ðîêó
â Ëîíäîí³ ïëàòÿòü çà ïðî¿çä öåí-
òðîì ì³ñòà âñ³. Ùîá ïîòðàïèòè
äî öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ç 7-¿ äî
18-¿ ãîäèíè ó áóäí³, ïîòð³áíî
ñïëàòèòè 8 ôóíò³â ñòåðë³íã³â
(ïðèáëèçíî 75 ãðí). Íåïëàòíèê³â
øâèäêî âèÿâëÿþòü òà øòðàôó-
þòü. Íîâîââåäåííÿ íå ëèøå
ñïðèÿëî çìåíøåííþ ê³ëüêîñò³ çà-
òîð³â, à é äîäàòêîâèì íàäõîäæåí-
íÿì äëÿ ðîçâèòêó ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó.

У Парижі
не терплять
абаритності
Ôðàíöóçè òàêîæ ñêðóïóëüîçíî

ï³ä³éøëè äî ðóõó âàíòàæíîãî
òðàíñïîðòó ñâî¿ìè òåðèòîð³ÿìè.
Âîíè ðîçïèñàëè êîíêðåòí³ ãðàô³-
êè é ìàðøðóòè íàâ³òü ìàã³ñòðàëü-
íèìè äîðîãàìè. À ñòîñîâíî ñòî-
ëèö³, òî ¿¿ ãàáàðèòíîìó òðàíñïîð-
òó ðåêîìåíäóþòü îá’¿æäæàòè äâî-
ìà ê³ëüöåâèìè äîðîãàìè. Ó ñàìî-
ìó Ïàðèæ³ âàíòàæ³âêàì çàáîðîíå-
íî ðóõàòèñÿ ïî ñìóãàõ äëÿ ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó âçàãàë³ ³ ïî ãî-
ëîâíèõ äîðîãàõ — ç 7.30—9.30 òà
ç 16.30—19.30. Ôðàíöóçè ïåðåé-
ìàþòüñÿ íå òàê âàãîþ, ÿê ãàáàðèò-
í³ñòþ òðàíñïîðòó. Â³äòàê äëÿ ìà-

øèí, ïëîùà äíà ÿêèõ ïåðåâèùóº
24 êâ. ì, ðóõ âóëèöÿìè ì³ñòà çà-
áîðîíåíî ç 7.30 äî 19.30. Òàê³ îá-
ìåæåííÿ ä³þòü óæå ê³ëüêà ðîê³â.

Штрафні 40 євро
Берліні
Ó Í³ìå÷÷èí³ âçàãàë³ âàíòàæ³â-

êè íå õî÷óòü áà÷èòè íå ëèøå ó
ñòîëèö³. Àâòîìîá³ë³ ç âèñîêèì
ð³âíåì âèêèä³â, îêð³ì Áåðë³íà,
íå âïóñêàþòü ùå é äî Ãàííîâåðà
òà Êåëüíà. Àáè ïðî¿õàòè öèìè
ì³ñòàìè, ï³ä ëîáîâå ñêëî ñë³ä ïî-
ì³ñòèòè ñïåö³àëüíó íàêëåéêó. Äëÿ
âàíòàæ³âîê òàêèõ “ïàï³ðö³â” íå
âèäàþòü. Ïîðóøíèê³â êàðàþòü
øòðàôîì ó 40 ºâðî òà çàíîñÿòü â
öåíòðàëüíó êàðòîòåêó Ôåäåðàëü-
íîãî àâòîäîðîæíüîãî â³äîìñòâà.

Мос ва теж хоче
чисто о повітря

Ç 1 êâ³òíÿ îáìåæåííÿ íà â’¿çä
âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó çàïðîâà-
äèëè â ñòîëèö³ Ðîñ³¿. Ìåð Ìîñ-
êâè Þð³é Ëóæêîâ ï³äïèñàâ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî çàáîðîíó â’¿çäó
â ìåæ³ òðåòüîãî òðàíñïîðòíîãî
ê³ëüöÿ ³ â öåíòð ì³ñòà àâòîìîá³-
ëÿì, ùî íå â³äïîâ³äàþòü íîðìàì
“ªâðî-2”. Òåïåð âîä³¿ ìàþòü
ïðåä’ÿâèòè äîêóìåíò ïðî åêîëî-
ã³÷íó íåøê³äëèâ³ñòü òðàíñïîðò-
íîãî çàñîáó. Â Á³ëîêàì’ÿí³é ðîç-
ì³ðêîâóþòü òàêîæ, ÷è íå çàïðî-
âàäèòè ïëàòíèé â’¿çä äî öåíòðó
ì³ñòà çà ïðèêëàäîì Ëîíäîíà. Âî-
ä³¿ ïîáîþþòüñÿ, ùî ó îäíîìó ç
íàéäîðîæ÷èõ ì³ñò ñâ³òó öÿ ïëàòà
òåæ áóäå âèñîêîþ

Àåðîïîðò “Æóëÿíè” 
çàïðîïîíóâàëè âèíåñòè çà Êè¿â
Äî ªâðî-2012 òàì õî÷óòü ïîáóäóâàòè êâàðòàë âèñîòîê

ßê ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä, ï³äãîòîâ-
êà òà ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ
çìàãàíü ñâ³òîâîãî ³ ºâðîïåéñüêî-
ãî ð³âíÿ âèìàãàº â³ä ì³ñòà-îðãà-
í³çàòîðà âêëàäåííÿ çíà÷íèõ
êîøò³â. Íàñàìïåðåä ãðîø³ ïî-
òð³áí³ íà ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ ãî-
òåë³â, òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åí-
íÿ. Íàïðèêëàä, ó ðàìêàõ ï³äãî-
òîâêè äî Îë³ìï³àäè-2008 ó Ïå-
ê³í³ ïðîêëàëè ï’ÿòü íîâèõ ã³ëîê
ìåòðî. Â ³íøèõ ì³ñòàõ, ïåðåâàæ-
íî êîëèøíüîãî ñîöòàáîðó, ï³ñ-
ëÿ çìàãàíü îë³ìï³éñüê³ ñåëèùà
ïåðåòâîðþâàëè íà æèòëîâ³ ìà-
ñèâè.

Ïðîâåäåííÿ â Êèºâ³ ªâðî-2012
óæå ïîì³òíî àêòèâ³çóâàëî ì³ñòî-
áóä³âí³ ïðîöåñè. Îêð³ì ñïîðó-
äæåííÿ íîâèõ ñòàíö³é ìåòðî, ãî-
òåëüíèõ êîìïëåêñ³â, òðàíñïîðò-
íèõ ðîçâ’ÿçîê, ñòîëè÷íà âëàäà
çáèðàºòüñÿ âíåñòè ñóòòºâ³ çì³íè â
Ãåíåðàëüíèé ïëàí ì³ñòà. Ñàìå
ïðî ªâðî-2012 òà ïîâ’ÿçàíèé ç
íèì ðîçâèòîê ì³ñòà ³øëîñÿ â ïî-
íåä³ëîê ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó,
ÿêèé îðãàí³çóâàâ Êîì³òåò ãðîìàä-
ñüêîãî êîíòðîëþ ×ª-2012. Â äèñ-
êóñ³¿ âçÿëè ó÷àñòü àðõ³òåêòîðè,
ïðîåêòàíòè, áóä³âåëüíèêè, åêñ-
ïåðòè. Íàéãîñòð³ø³ ñóïåðå÷êè òî-

÷èëèñÿ íàâêîëî äâîõ çíà÷óùèõ
îá’ºêò³â — Íàö³îíàëüíîãî ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñó “Îë³ìï³é-
ñüêèé” òà ì³æíàðîäíîãî àåðîïîð-
òó “Êè¿â”.

Íà äóìêó äèðåêòîðà ²íñòèòó-
òó óðáàí³ñòèêè Ãåíð³õà Ô³ëüâà-
ðîâà, ðåêîíñòðóþâàòè “Îë³ì-
ï³éñüêèé” íåäîðå÷íî. “Äîñòàò-
íüî ëèøå îá³éòè ñòàä³îí, ùîá
ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, ùî öå òðàíñ-
ïîðòíà ïàñòêà,— ïåðåêîíàíèé
â³í.— Òîáòî çà¿õàòè íà òåðèòî-
ð³þ êîìïëåêñó ìîæíà, à âè¿õà-
òè ïðîáëåìàòè÷íî. Òîìó äîâå-
äåòüñÿ íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ çìà-
ãàíü çâ³ëüíÿòè â³ä àâò³âîê öåí-
òðàëüíó ÷àñòèíó ì³ñòà, ÿêà âæå
ñüîãîäí³ ïîòåðïàº â³ä çàòîð³â”.
Ïàí Ô³ëüâàðîâ ââàæàº, ùî íî-
âèé ñòàä³îí ìàþòü ïîáóäóâàòè â
ðàéîí³ ñòàíö³é ìåòðî “Áîðèñ-
ï³ëüñüêà” àáî “×åðâîíèé õóò³ð”,
ðîçâèíóâøè ïîðó÷ ³íôðàñòðóê-
òóðó. Â òàêîìó ðàç³ òóò ìîæíà
îðãàí³çîâóâàòè ì³æíàðîäí³ çìà-
ãàííÿ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, êîíöåð-
òè, âèñòàâêè.

Íå ï³äòðèìóº ôàõ³âåöü òàêîæ
³äå¿ ðåêîíñòðóêö³¿ àåðîïîðòó â
Æóëÿíàõ. Êàæå, ùî âæå äàâíî º

³í³ö³àòîðîì âèíåñåííÿ éîãî â
ðàéîí Âàñèëüêîâà ÷è Ãëåâàõè.
“Íàðàç³ ëåòîâèñüêî çàâàæàº çâå-
äåííþ â öüîìó ðàéîí³ âèñî-
òîê,— ïîÿñíèâ ïàí Ô³ëüâàðîâ.—
À éîãî âèíåñåííÿ äàëî á çìîãó
ðàö³îíàëüíî âèêîðèñòàòè ìàé-
æå 10 òèñÿ÷ ãåêòàð³â, çîêðåìà
ï³ä çâåäåííÿ 5 ì³ëüéîí³â êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â æèòëà”.

Òèì ÷àñîì, çíàíèé ó ì³ñò³ àð-
õ³òåêòîð ªâãåí Ë³ùàíñüêèé çà-
çíà÷èâ, ùî â³äîì³ ïðèêëàäè, êî-
ëè ï³ñëÿ ÷åìï³îíàòó ñòàä³îí çíåñ-
ëè, çîêðåìà â Ìþíõåí³, à çâ³ëü-
íåíó òåðèòîð³þ âèêîðèñòàëè ç ³í-
øîþ ìåòîþ. “Ìè æ íå ìîæåìî
äîçâîëèòè ñîá³ öüîãî,— ñêàçàâ
â³í.— Äî òîãî æ äðóãèé Îë³ìï³é-
ñüêèé ñòàä³îí Êèºâó íå ïîòð³áåí,
áî òàêîãî íåìàº â æîäí³é ñòîëè-
ö³ ñâ³òó”.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, íàâ³òü ÓªÔÀ
íå ðîçãëÿäàº âàð³àíòó áóä³âíèö-
òâà íîâîãî ñòàä³îíó, àäæå ô³-
íàëüíèé ìàò÷ êîíòèíåíòàëüíî¿
ïåðøîñò³ ïëàíóâàëè ç ñàìîãî ïî-
÷àòêó ïðîâîäèòè íà “Îë³ìï³é-
ñüêîìó”. Õî÷à â ðàìêàõ ï³äãî-
òîâêè äî ºâðîïåéñüêî¿ ïåðøîñò³
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñïîðóäæåííÿ ùå

îäí³º¿ çàïàñíî¿ ôóòáîëüíî¿ àðå-
íè, ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà óïðàâë³ííÿ ç ï³äãîòîâêè ó
ñòîëèö³ ªâðî-2012 Þð³é Ãàëóø-
êî. Â³í äîäàâ, ùî íàðàç³ ó ºâðî-
ïåéñüêèõ åêñïåðò³â íàéá³ëüøå
çàïèòàíü ñàìå äî ÍÑÊ “Îë³ì-
ï³éñüêèé”.

Äèñêóñ³ÿ ðîçãîð³ëàñÿ é íàâêî-
ëî ðîçðîáëåííÿ íîâîãî Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà. Îäí³ ôà-
õ³âö³ ââàæàþòü, ùî ïîòð³áíî
ïðîäîâæèòè ðåàë³çàö³þ ³ñíó-
þ÷îãî äîêóìåíòà, ³íø³ ïðîïî-
íóþòü çàëó÷èòè ïðîâ³äíèõ ôà-
õ³âö³â, îãîëîñèòè êîíêóðñ ³
ñòâîðèòè íîâèé. Ùîäî òðàíñ-
ïîðòíîãî ïèòàííÿ, òî éîãî ïî-
òð³áíî âèð³øóâàòè, íåçâàæàþ÷è
íà ïðîâåäåííÿ â ì³ñò³ ªâðî÷åì-
ï³îíàòó. “Çâè÷àéíî, ìîæíà íà
÷àñ çìàãàíü ïåðåêðèòè Êè¿â, à
ìîæíà ïî÷èíàòè ðîáîòè, ùîá
ïîçáóòèñÿ â öåíòð³ ïðîáîê”,—
ïåðåêîíàíèé äèðåêòîð ²íñòèòó-
òó “Êè¿âì³ñòäîðïðîåêò” Âîëî-
äèìèð Âîðîáéîâ. Â îäíîìó äóì-
êè åêñïåðò³â çá³ãëèñÿ: ç óñ³õ ì³ñò
Óêðà¿íè íà íèí³øíüîìó åòàï³
ñòîëèöÿ íàéë³ïøå ï³äãîòîâàíà
äî ÷åìï³îíàòó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Від оли вантажів ам заборонили їздити містом день,
ияни поле шено зітхн ли. Причом я переносном ,
та і в прямом значенні. Простоюючи в одном з 70
заторів, я і щоденно вини али в місті, ожен автомо-
біль спалював 1—2 літри бензин . Та им чином 700
тис. ривень щодня вилітали на вітер, а вихлопні а-
зи — в повітря. Нині цьо о стало менше. Кияни задо-
волені — менше заторів, менше роздрат вань і більше
чисто о повітря. Перевізни и об рються, одна мляво,
бо знають, що та им чином проблем завантаження
вели их міст транспортом розв'яз ють всьом світі.
Обмеж ють р х вантажних автомобілів Вашин тоні та
То іо, в європейсь их столицях і навіть Мос ві. У Єв-
ропі заборон на в'їзд вантажіво міста мотив ють
е оло ічною сит ацією, проте визнають, що та і захо-
ди допома ають позб тися й заторів на доро ах.
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Жоден е сперт же не має с мнівів, що Євро-2012
дасть змо Києв зробити значний ро соціально-
е ономічном розвит , поб д вати нові отелі, доро-
и, розв'яз и. Водночас поспіх фахівці бояться на-
робити помило . Днями провідні фахівці в ал зі міс-
тоб д вання зібралися об оворити проблеми ре он-
стр ції НСК "Олімпійсь ий", аеропорт "Київ" Ж -
лянах, а та ож Генплан міста і йо о транспортної ін-
фрастр т ри.

У Парижі вантажів ам же іль а ро ів заборонено р хатися містом одини пі та займати см и ромадсь о о транспорт
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хрещатик

Про затвердження статутів дитячо�юнацьких
спортивних шкіл у новій редакції

Рішення Київської міської ради № 1250/4083 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 5 статті 57, пункту 2 статті 135 Господарського кодексу України, пункту 30 части�
ни першої статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення у від�
повідність до вимог законодавства України статутних документів дитячо�юнацьких спортивних шкіл, вра�
ховуючи звернення Головного управління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.06.07 № 1467, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ñòàòóòè äèòÿ÷î-þíàöüêèõ
ñïîðòèâíèõ øê³ë ó íîâ³é ðåäàêö³¿ çã³äíî ç
äîäàòêàìè 1 —25.

2. Ï³äïîðÿäêóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äè-
òÿ÷î-þíàöüê³ ñïîðòèâí³ øêîëè, çàçíà÷åí³
â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³, ñïîðòó òà
òóðèçìó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження схеми розташування
опорних пунктів аварійних бригад відкритого

акціонерного товариства “Київгаз”
Рішення Київської міської ради № 1103/3936 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статей 3, 12 Закону України “Про основи містобудування”, враховуючи лист відкритого акціонерного
товариства “Київгаз” від 12.10.07 № 3104/04 та з метою створення територіально розгалуженої системи
опорних пунктів оперативного реагування на надзвичайні ситуації (аварії) в газовому господарстві м. Ки�
єва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ñõåìó ðîçòàøóâàííÿ îïî-
ðíèõ ïóíêò³â àâàð³éíèõ áðèãàä â³äêðèòî-
ãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âãàç” ó
Äåñíÿíñüêîìó, Îáîëîíñüêîìó, Ïîä³ëü-
ñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ ì. Êè-
ºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç â³äêðè-
òèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Êè¿âãàç” ó
òåðì³í íå ï³çí³øå 28 ãðóäíÿ 2007 ðîêó:

2.1. Ï³äãîòóâàòè òà âèíåñòè íà ðîçãëÿä
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ïðîåêòè ð³øåíü ïðî â³äâå-
äåííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ï³äãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ (ç óðàõóâàí-
íÿì òåõí³÷íèõ âèìîã åêñïëóàòàö³¿ ñèñòåì
ãàçîïîñòà÷àííÿ) ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ïëîùåþ â³ä 0,20 ãà äî 0,30 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà îïîðíèõ ïóíêò³â îïåðà-
òèâíîãî ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòó-
àö³¿ â ãàçîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ íà òåðèòîð³¿
Ãîëîñ³¿âñüêîãî, Äí³ïðîâñüêîãî, Ïå÷åð-
ñüêîãî, Ñîëîì’ÿíñüêîãî òà Øåâ÷åíê³â-

ñüêîãî ðàéîí³â ì. Êèºâà òà íàäàòè ¿õ íà
çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

3. Äîðó÷èòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” ïðîòÿãîì îäíîãî ðî-
êó ï³ñëÿ â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä
îïîðí³ ïóíêòè ïðîâåñòè ïðîåêòí³ òà áóä³-
âåëüí³ ðîáîòè ³ çäàòè îïîðí³ ïóíêòè â åêñ-
ïëóàòàö³þ.

4. Ðåêîìåíäóâàòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³
ðàäàì íå ïåðåäàâàòè ó âëàñí³ñòü àáî îðåí-
äó ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ îïî-
ðí³ ïóíêòè àâàð³éíèõ áðèãàä â³äêðèòîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âãàç”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó. êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про внесення змін до рішення Київради від
27.12.01 № 208/1642 з питань формування

комунальної власності міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1107/3940 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íàìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
14.03.02 ¹ 318/1752, â³ä 20.06.02 ¹ 62/62,

â³ä 11.07.02 ¹ 153/153, â³ä 26.12.02
¹ 220/380, â³ä 27.02.03 ¹ 307/467, â³ä
24.04.03 ¹ 385/545, â³ä 24.04.03
¹ 394/554, â³ä 29.05.03 ¹ 505/665, â³ä
26.06.03 ¹ 576/736, â³ä 10.07.03
¹ 680/840, â³ä 25.09.03 ¹ 52/926, â³ä

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ìàéíî, ùî
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ï-
ëåíå íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
çã³äíî ç ïåðåë³êàìè 1, 2 â³äïîâ³äíî, ùî
äîäàþòüñÿ äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ³ç Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíî-
ãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про безоплатну передачу 
майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1108/3941 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
частини другої статті 11 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, частини п’ятої статті
6, частини п’ятої статті 16, пункту ЗО частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Головного управління культури і мистецтв
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 28.03.07 № 019�07/1009, рі�
шення Деснянської районної у місті Києві ради від 26.06.07 № 19 “Про прийняття до комунальної власно�
сті територіальної громади Деснянського району м. Києва майна, що знаходиться на балансі Головного
управління культури і мистецтв”, рішення Святошинської районної у місті Києві ради від 14.06.07 № 105
“Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади Святошинського райо�
ну міста Києва майна”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

23.10.03 ¹ 160/1033, â³ä 27.11.03
¹ 245/1120, â³ä 23.12.03 ¹ 287/1162, â³ä
18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä 15.04.04
¹ 170/1380, â³ä 29.04.04 ¹ 219/1429, â³ä
24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä 15.07.04
¹ 387/1797, â³ä 30.09.04 ¹ 503/1913, â³ä
21.10.04 ¹ 573/1983, â³ä 23.12.04
¹ 892/2302, â³ä 28.12.04 ¹ 1065/2475, â³ä
24.02.05 ¹ 136/2712, â³ä 17.03.05
¹ 141/2717, â³ä 21.04.05 ¹ 282/2857, â³ä
26.05.05 ¹ 405/2981, â³ä 30.06.05
¹ 468/3044, â³ä 14.07.05 ¹ 687/3262, â³ä
30.08.05 ¹ 7/3471, â³ä 06.10.05 ¹ 40/3504,
â³ä 27.10.05 ¹ 264/3725, â³ä 29.11.05
¹ 552/3013, â³ä 02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä

16.03.06 ¹ 208/3299, â³ä 16.03.06
¹ 222/3313, â³ä 31.10.06 ¹ 137/194, â³ä
12.12.06 ¹ 264/321, â³ä 25.01.07 ¹ 16/677,
â³ä 15.03.07 ¹ 267/928, â³ä 26.04.07
¹ 467/1128, â³ä 14.06.07 ¹ 793/1454, â³ä
26.06.07 ¹ 941/1602, â³ä 26.07.07
¹ 40/1874, â³ä 01.10.07 ¹ 404/3238) çì³-
íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 08.02.07 № 62/723 
“Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади 
міста Києва 

на 2007—2010 роки”
Рішення Київської міської ради № 1110/3943 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07
¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ êî-
ìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010 ðîêè” (³ç
çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè
â³ä 26.04.07 ¹ 469/1130, â³ä 24.05.07
¹ 740/1401, â³ä 14.06.07 ¹ 792/1453, â³ä
26.06.07 ¹ 947/1608, â³ä 12.07.07
¹ 1138/1799, â³ä 26.07.07 ¹ 39/1873, â³ä
22.08.07 ¹ 151/1985, â³ä 01.10.07
¹ 505/3339) òàê³ çì³íè:

— äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ïå-
ðåë³êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì;

— ïîçèö³þ 5 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ää³-
ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè

ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Âè-
äàííÿ “Ñïîðòèâíà Ãàçåòà”; ì. Êè¿â, âóë.
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 51, ë³ò. “À”; 3;
566,2” ââàæàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü;

— ïîçèö³þ 52 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë. Ìå-
æèã³ðñüêà, 7/16; 4; 400,4” ââàæàòè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 56 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
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ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê (ñïàëüíèé êîðïóñ
¹ 3) ÒÎÂ “Ïåðåñóâíà ìåõàí³çîâàíà êîëî-
íà ¹ 5”;

ÀÐ Êðèì, ì. Àëóïêà, âóë. ßëòèíñüêà,
9, ë³ò. “Á”; 3; 477,5” âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿: “Íåæèëèé áóäèíîê (ñïàëüíèé
êîðïóñ ¹ 3) ÒÎÂ “Ïåðåñóâíà ìåõàí³çî-
âàíà êîëîíà ¹ 5”; ÀÐ Êðèì, ì. ßëòà, 
ì. Àëóïêà, âóë. ßëòèíñüêà, 9, ë³ò. “Á”; 3;
477,5”;

— ïîçèö³þ 57 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê (îðàíæåðåÿ) ÒÎÂ “Ðè-
áàëüñüêèé Ðàé”; ÀÐ Êðèì, ì. Àëóïêà, âóë.
ßëòèíñüêà, 9, ë³ò. “À”; 3; 154,5” âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áóäèíîê (îðàí-
æåðåÿ) ÒÎÂ “Ðèáàëüñüêèé Ðàé”; ÀÐ Êðèì,
ì. ßëòà, ì. Àëóïêà, âóë. ßëòèíñüêà, 9, ë³ò.
“À”; 3; 154,5”;

— ïîçèö³þ 58 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê (ñïàëüíèé êîðïóñ ¹ 5
(ÌÂÄ) ÒÎÂ “Ðèáàëüñüêèé Ðàé”; ÀÐ Êðèì,
ì. Àëóïêà, âóë. ßëòèíñüêà, 16, ë³ò. “À”; 3;
256,9” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæè-
ëèé áóäèíîê (ñïàëüíèé êîðïóñ ¹ 5 (ÌÂÄ)
ÒÎÂ “Ðèáàëüñüêèé Ðàé”; ÀÐ Êðèì, ì. ßë-
òà, ì. Àëóïêà, âóë. ßëòèíñüêà, 16, ë³ò. “À”;
3; 256,9”;

— ïîçèö³þ 80 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Òóðèñòè÷íà
êîìïàí³ÿ “Êè¿âñüêèé ñóïóòíèê”; ì. Êè¿â,
âóë. Ïóøê³íñüêà, 9, ë³ò. “Â”; 3; 90,0” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áóäè-
íîê ÒÎÂ “Òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
ñüêèé ñóïóòíèê”; ì. Êè¿â, âóë. Ïóøê³í-
ñüêà, 9, ë³ò. “Â”; 3; 89,8”;

— ïîçèö³þ 82 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-

ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÀÒÇÒ “Ìåòðà Ñåð-
â³ñ”; ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 33, ë³ò.
“À”; 3; 588,4” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÀÒÇÒ “Ìåòðà Ñåð-
â³ñ”; ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 33, ë³ò.
“À”; 3; 566,3”;

— ïîçèö³þ 107 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Ãðîìàäñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ Öåíòð ïðàâîâî¿ äîïîìîãè íàñåëåí-
íþ “Ãðîìàäñüêèé çàõèñíèê”; ì. Êè¿â, âóë.
Ðåéòàðñüêà/ïðîâóë. Ãåîðã³¿âñüêèé, 8/5, ë³ò.
“Á”; 3; 120,0” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Ãðîìàäñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ Öåíòð ïðàâîâî¿ äîïîìîãè íàñåëåí-
íþ “Ãðîìàäñüêèé çàõèñíèê”; ì. Êè¿â, âóë.
Ðåéòàðñüêà/ïðîâ. Ãåîðã³¿âñüêèé, 8-5, ë³ò.
“Á”; 3; 120,0”;

— ïîçèö³þ 30 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Þðè-
äè÷íà Êîìïàí³ÿ Åé. Á³. Åé÷.”; ì. Êè¿â,
âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 29, ë³ò. “Á”; 3; 326,8”
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áó-
äèíîê ÒÎÂ “Þðèäè÷íà Êîìïàí³ÿ Åé. Á³.
Åé÷.”; ì. Êè¿â, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 29, ë³ò.
“Á”; 3; 326,8”.

Ó íàçâ³ òà ïî òåêñòó ð³øåíü Êè¿âðàäè
â³ä 26.04.07 ¹ 469/1130, â³ä 24.05.07
¹ 738/1399, â³ä 24.05.07 ¹ 740/1401, â³ä
14.06.07 ¹ 792/1453, â³ä 26.06.07
¹ 947/1608, â³ä 12.07.07 ¹ 1138/1799, â³ä
26.07.07 ¹ 39/1873, â³ä 22.08.07
¹ 151/1985, â³ä 01.10.07 ¹ 505/3339 ñëî-
âà “îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³”
çàì³íèòè ñëîâàìè “êîìóíàëüíîãî ìàéíà”
ó çâ’ÿçêó ç òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1187/4020 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

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

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
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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 äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà îäåð-
æàòè ÀÏÇ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) òà äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðî-
ëþ.

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

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.10.99 ¹ 68-3/570 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü”
äðóãó òà øîñòó ïîçèö³¿ âèçíàòè òàêèìè,
ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü.

4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2003 ¹ 528/688
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ñîðîê ñüîìó ïîçèö³þ âèçíàòè òàêîþ, ùî
âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.3. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2003 ¹ 222/1096
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ø³ñòäåñÿò òðåòþ ïîçèö³þ âèçíàòè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.4. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2005 ¹ 308/3769
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñüîìî¿ ïîçèö³¿ ñëîâà “Ôå-
äîðåíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷” çàì³íèòè ñëî-
âàìè “Çèêîâà Îëüãà Ïàâë³âíà”.

4.5. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 49/1259
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó äâ³ñò³ äâàíàäöÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Àãàï³òîâ Ãåííà-
ä³é Àíäð³éîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè:

Ãóäîæíèê Ìàðãàðèòà Þð³¿âíà Ìàòêîâ-
ñüêà Âàññà Ìèêîëà¿âíà”; — ñüîìó ãðàôó
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “10/100 â³ä 0,06

17/100 â³ä 0,06 73/100 â³ä 0,06”.
4.6. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 700-1/2110
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ø³ñòäåñÿò äåâ’ÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “²ëüºíêî ²âàí
Ïàâëîâè÷” âèêëþ÷èòè;

— ó ñüîì³é ãðàô³ öèôðè “27/100” âè-
êëþ÷èòè, öèôðè “37/100” çàì³íèòè öèô-
ðàìè “64/100”;

ó ñòî ø³ñòíàäöÿò³é ïîçèö³¿:
— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Ãíàòåíêî Ãðè-

ãîð³é Ìèêîëàéîâè÷” òà “Ãíàòåíêî Äìèò-
ðî Ìèêîëàéîâè÷” âèêëþ÷èòè;

— ó ñüîì³é ãðàô³ ñëîâà òà öèôðè: “1/3
â³ä 0,1

1/3 â³ä 0,1
1/3 â³ä 0,1” çàì³íèòè öèôðàìè “0,1”;
— ó âîñüì³é ãðàô³ ñëîâà “ïåðåäàºòüñÿ ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü” âèêëþ÷èòè.
4.7. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2005 ¹ 567/3143
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ñîðîê âîñüì³é ïîçèö³¿:

— ï’ÿòó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè “Ñà-
ãàéäàê Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷”;

— ó ñüîì³é ãðàô³ öèôðè “0,1” çàì³íèòè
ñëîâàìè òà öèôðàìè: “51/100 â³ä 0,1

49/100 â³ä 0,1”;
— âîñüìó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè “ïå-

ðåäàºòüñÿ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü”.
4.8. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03.06.99 ¹ 266/367 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” ó äâàäöÿòü äðóã³é ïîçèö³¿:

— ó ñüîì³é ãðàô³ öèôðè “0,0663” çàì³-
íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè “1/4 â³ä 0,06

1/4 â³ä 0,06 1/4 â³ä 0,06 1/4 â³ä 0,06”;
— âîñüìó ãðàôó ï³ñëÿ ñëîâà “ñï³ëüíó”

äîïîâíèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
4.9. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.09.2003 ¹ 24/898 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèí-
ê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” ñî-
ðîê äðóãó ïîçèö³þ âèçíàòè òàêîþ, ùî
âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1186/4019 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

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

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
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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 äåðæàâíèõ àê-
ò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà 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. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê:

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

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.11.2000 ¹ 88-5/1065
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” ó äâàäöÿòü øîñò³é ïîçè-
ö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Íåëóï Ìèêîëà
Ìîéñåéîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè: “Îðëîâ-
ñüêà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà,

Íåëóï Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà”;
— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-

ö³¿: “1/4 â³ä 0,1,
1/4 â³ä 0,1, 1/2 â³ä 0,1”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.09.2004 ¹ 521/1931
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ñ³ìäåñÿò ïåðø³é ïîçèö³¿:

— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “Êîñîâñüêîãî”
çàì³íèòè ñëîâîì “Êîòîâñüêîãî”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1188/4021 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ 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-
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Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1189/4022 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ 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 Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àêò³â íà
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà 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. 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. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 700-1/2110
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ñîðîê äåâ’ÿò³é ïîçèö³¿:

— ï’ÿòó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: 

“Ëàâðèíåíêî Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷” 
“Ïîãîð³ëèé Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷”;
— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâà òà öèôðè “âóë.

Â³òÿíñüêà, 4” çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðà-
ìè “âóë. Â³òÿíñüêà, 4à”;

— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “14/25 â³ä 0,0608

11/25 â³ä 0,0608”. 
Ïîçèö³þ òðèíàäöÿòó äîäàòêà äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.03.2005
¹ 192/2767 âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà
÷èíí³ñòü.

4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.03.2005 ¹ 192/2767
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ø³ñòíàäöÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâî “Õîäçèíñüêà” çà-
ì³íèòè ñëîâîì “Õîäçèöüêà”

— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “3/4 â³ä 0,1”

“1/4 â³ä 0,1”.
4.3. Ï’ÿòó ïîçèö³þ íà ÷åòâåðò³é ñòîð³í-

ö³ äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 20.05.99 ¹ 250/351 “Ïðî ïåðåäà-
÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü” âè-
çíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1190/4023 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ 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 äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà 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. 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. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.02.2007 ¹ 179-1/840 ó
äåâ’ÿò³é ïîçèö³¿:

— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “âóë.” çàì³íèòè
ñëîâîì “ïðîâ.”

4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 49/1259 ó
òðèäöÿòü äðóã³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâî “ªâãåí³é” çàì³-
íèòè ñëîâîì “ªâãåí”.

4.3. Àáçàö øîñòèé ïóíêòó 4.1.7 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.02.2000
¹ 65-1/3156 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“Äåðæàâí³ àêòè ¹ 79-2-00607, ¹ 79-2-
00608 â³ä 18.05.2000 òà ¹ 79-2-00952,
¹ 79-2-00953 â³ä 07.11.2000 çíÿòè ³ç ðåºñ-
òðàö³¿”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1191/4024 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ 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 äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà 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. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê:

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

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” íà ï’ÿò³é ñòîð³íö³ ó ø³ñò-
íàäöÿò³é ïîçèö³¿ çâåðõó ó ÷åòâåðò³é ãðàô³
öèôðè “0,0764” çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèô-
ðàìè: “1/10 â³ä 0,0764 9/10 â³ä 0,0764”;

— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâà “ïåðåäàºòüñÿ ó
ñï³ëüíó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü” çàì³íèòè ñëî-
âàìè “ïåðåäàºòüñÿ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó
âëàñí³ñòü”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1192/4025 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó
(íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâ-
íèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà 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. 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. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03.02.2000 ¹ 13/734 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèí-
ê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” ó
äâ³ñò³ äâàíàäöÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Ùåðá³íà Âàëåí-
òèíà Êîñòÿíòèí³âíà” çàì³íèòè ñëîâàìè
“Ùåðáèíà Âàëåíòèíà Êîñòÿíòèí³âíà”

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

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 äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è

íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà 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. 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
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íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).
4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí âíåñòè

òàê³ çì³íè òà äîïîâíåííÿ:
4.1. Äåâ’ÿòó ïîçèö³þ íà øîñò³é ñòîð³í-

ö³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.03.99 ¹ 190/291 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìà-
äÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü” âèçíà-
òè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4 2. Ñ³ìäåñÿò ï’ÿòó ïîçèö³þ íà ñòîð³íö³
ï’ÿò³é äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 07.07.2005 ¹ 567-1/3143 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèí-
ê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” âè-
çíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.3. ×åòâåðòó ïîçèö³þ çíèçó íà ñòîð³í-
ö³ ï’ÿòäåñÿò ÷åòâåðò³é äîäàòêà äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü” âèçíàòè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.4. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” íà ø³ñòäåñÿò³é ñòîð³íö³ ó
øîñò³é ïîçèö³¿ çíèçó:

— ó äðóã³é ãðàô³ ñëîâà “Ïîëÿêîâ ²âàí
Äåíèñîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè:

“Ïîëÿêîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ 
Îðëåíêî Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà”;
— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ öèôðè “0,0623” çà-

ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè:
“1/6 â³ä 0,0623
1/3 â³ä 0,0623
1/6 â³ä 0,0623
1/6 â³ä 0,0623
1/6 â³ä 0,0623”;
— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
Âíåñòè çì³íè â äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî

ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ¹ 85-2-
00351, ¹ 85-2-00352, ¹ 85-2-353.

Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñ-
íîñò³ íà çåìëþ ¹ 85-2-00354 â³ä 17.02.2000
çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿.

4.5. Ó äîäàòêó äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
05.02.98 ¹ 216 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿ-
íàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü”
íà ÷îòèðíàäöÿò³é ñòîð³íö³ ó òðèíàäöÿò³é
ïîçèö³¿:

— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ öèôðè “0,0752” çà-
ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“1/2 â³ä 0,0752
1/2 â³ä 0,0752”;
— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1193/4026 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1194/4027 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ 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 äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà 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. 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. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 49/1259
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
íà äâàäöÿò³é ñòîð³íö³ òðèñòà ø³ñòäåñÿò
äðóãó ïîçèö³þ âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòè-
ëà ÷èíí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà 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. 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. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 49/1259
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
íà äâàäöÿòü ÷åòâåðò³é ñòîð³íö³ ó ÷îòèðè-
ñòà òðèäöÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Âàëåð³é Ñåðã³-
éîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè “Â³êòîð Âàëåð³-
éîâè÷”.

4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.03.2005 ¹ 192/2767
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
íà ñüîì³é ñòîð³íö³ ó ñòî ÷îòèðíàäöÿò³é ïî-
çèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Ìîòðè÷ Ëþäìè-
ëà Âàñèë³âíà” çàì³íèòè ñëîâàìè “Ñêè-
áèöüêà Îëüãà Îëåêñàíäð³âíà”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

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 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

Про приватизацію земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд у
Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1195/4028 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ 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 äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíèõ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà”.

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

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.05.2004 ¹ 274/1484
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
íà øîñò³é ñòîð³íö³ â³ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòó ïî-
çèö³þ âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1196/4029 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ 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 Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àêò³â íà
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà 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. 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).
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4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-

í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïåðåäà÷ó
ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü” íà
äåñÿò³é ñòîð³íö³ ó äåâ’ÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ñüîì³é ãðàô³ öèôðè “0,043” çàì³íè-
òè ñëîâàìè òà öèôðàìè: “41/50 â³ä 0,0401

9/50 â³ä 0,0401”;
— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2003 ¹ 222/1096
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä” íà äåñÿò³é ñòîð³íö³ ó ñòî ñ³ìäåñÿò

øîñò³é ïîçèö³¿:
— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Êîçèê³í Ìèêî-

ëà ²âàíîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè “Àáàðíº-
âà Íàòàë³ÿ Ãåííàä³¿âíà”.

4.3. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 22.02.2007 ¹ 179-11/840 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” ïåðøó ïî-
çèö³þ ââàæàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1197/4030 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ 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 çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àêò³â íà
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ.

2.3. 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, à ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âè-
ð³øèòè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³ä-

íî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè 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”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1199/4032 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про направлення депутатських запитів
Київському міському голові 

та посадовим особам 
виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 1207/4040 від 15 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

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-
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Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

2.3. Ó ðàç³ 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, à ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âè-
ð³øèòè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè 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”.

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

4.1. Ó äîäàòêó äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
05.02.98 ¹ 215 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì
ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ
áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü” íà ñüî-
ì³é ñòîð³íö³ ó ïåðø³é ïîçèö³¿ çíèçó:

— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ öèôðè “0,0829” çà-
ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“7/10 â³ä 0,0829 3/10 â³ä 0,0829”;
— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çàì³-

íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”:

4.2.1. Íà äâàäöÿòü äåâ’ÿò³é ñòîð³íö³ ó äå-
ñÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ öèôðè “0,0836” çà-
ì³íèòè öèôðàìè: “1/2 â³ä 0,0836

1/2 â³ä 0,0836”;
— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
4.2.2. Íà òðèäöÿòü âîñüì³é ñòîð³íö³ ó

øîñò³é ïîçèö³¿:
— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ öèôðè “0,10” çàì³-

íèòè öèôðàìè: “1/2 â³ä 0,10
1/2 â³ä 0,10”;
— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
4.3. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2003 ¹ 528-1/688
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó äåâ’ÿíîñòî øîñò³é ïîçèö³¿ öèôðè “9/50”
çàì³íèòè öèôðàìè “11/50”.

4.4. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 700-1/2110
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ñòî ï’ÿòäåñÿò äðóã³é ïîçèö³¿ ó øîñò³é
ãðàô³ ñëîâî “âóë” çàì³íèòè ñëîâîì “ïðîâ”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1198/4031 від 8 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

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

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
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Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

2.3. Ó ðàç³ 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, à ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âè-
ð³øèòè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè 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”.

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

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.03.99 ¹ 190/291 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü” íà òðåò³é ñòîð³íö³ ó ñüîì³é ïîçèö³¿:

— ÷åòâåðòó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè
“Ëÿìç³íà Ñâ³òëàíà Â³êòîð³âíà”;

— ó øîñò³é ãðàô³ öèôðè “0,0333” çàì³-
íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“1/3 â³ä 0,10 2/3 â³ä 0,10”;
— ñüîìó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè “ïå-

ðåäàºòüñÿ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2003 ¹ 324/1199
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó äâ³ñò³ òðèäöÿòü øîñò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Ëàùåâñüêà Ðà-
¿ñà Ìåôîä³¿âíà” çàì³íèòè ñëîâàìè “Êî-
ëîâîðîòíà Òåòÿíà Âàëåíòèí³âíà”.

4.3. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.09.2004 ¹ 521/1931
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ñòî äåâ’ÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ âèêëþ÷èòè ñëîâà
“²âàíüêî Þð³é Ãðèãîðîâè÷”;

— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿:” 1/2 â³ä 0,08

1/2 â³ä 0,08”.
4.4. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.03.2005 ¹ 192/2767
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ïîçèö³þ ñòî òðèäöÿòü äðóãó âèçíàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.5. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2000 ¹ 120-3/1097
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó

âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” íà äðóã³é ñòîð³íö³ ó ñ³ì-
íàäöÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Çàõàð÷óê Ìè-
êîëà ßêîâè÷, Çàõàð÷óê Â³ðà Ìèòðîôàí³â-
íà” çàì³íèòè ñëîâàìè “Çàõàð÷óê Îëåê-
ñàíäð Ìèêîëàéîâè÷, Îñàä÷à Ñâ³òëàíà Ìè-
êîëà¿âíà”;

— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “13/20 â³ä 0,10

3/40 â³ä 0,10 3/40 â³ä 0,10 1/5 â³ä 0,10”.
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

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³

íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
15.11.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
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â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â
ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÿêùî
çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå áóòè
ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè¿âðàäîþ

ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà ïèñü-
ìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà äåïó-
òàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çàïðî-
ïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïîâèíåí ïå-
ðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îäåðæàí-
íÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 1 до рішення Київської міської ради 
№ 1207/4040 від 15 листопада 2007 року

Депутатські запити до Київського міського голови, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 15.11.07

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Андрюш ін Андрій Валерійович -
деп татсь а фра ція "Демо ратичний
Київ"

Щодо перевір и ма азин на в л.
Тарасівсь ій, 6-а Голосіївсь ом районі

2. Гере а Галина Федорівна -деп татсь а
фра ція "Громадсь ий а тив Києва"

Щодо зміни цільово о призначення
переданої в оренд земельної ділян и на в л.
Д бініна, 2-а Голосіївсь ом районі

3. Гріню Ві тор Ростиславович-
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо прис орення ремонтних робіт
трамвайних олій на проспе ті 50-річчя
Жовтня Святошинсь ом районі

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

Щодо виселення ж рнал х дожньої
літерат ри і ромадсь ої д м и "Рад а" з
орендовано о ним приміщення

5. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо інформації заст пни а олови
ви онавчо о ор ан Київради Гол бчен а А.К.
на пленарном засіданні Київради 25.10.07
та 18.10.07

6. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо переш оджання ромадянам
реалізації ними права на місцев ініціатив з
бо посадових осіб Київсь ої місь ої ради

7. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо ви онання сл жбових обов’яз ів
аварійними сл жбами ЗАТ "Отіс" вихідні та
свят ові дні

8. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо ви онавців посл з опалення та
арячо о водопостачання

9. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо заміщення ва антної посади ре тора
Київсь о о місь о о педа о ічно о
ніверситет імені Б.Д.Грінчен а

10. Козир Сер ій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо прое т рішення "Про питання
надання вільних від заб дов земельних
діляно на а ціонах"

11. Комарниць ий Денис Сер ійович -
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Про надання інформації олів Дніпровсь ої,
Подільсь ої та Святошинсь ої районних м.
Києві державних адміністрацій щодо
ви онання "Про рами соціально-е ономічно о
та льт рно о розвит міста Києва на 2007
рі " в частині освоєння апітальних в ладень
і Про рами "Твій дім, твоє подвір`я" станом
на 15.11.07 та під отов и Про рами "Твій дім,
твоє подвір`я" на 2008 рі

12. Меліхова Тетяна Іванівна - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо надання земельної ділян и часни
бойових дій Левч І.І.

13. Меліхова Тетяна Іванівна - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо надання земельної ділян и Говоровій
І.Т. -дитині війни

14. Меліхова Тетяна Іванівна - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо р йн вання б дин на в л.
Ма іївсь ій, 10 в Оболонсь ом районі

15. Меліхова Тетяна Іванівна - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо р йн вання б дин на в л.
Ма іївсь ій, 10 в Оболонсь ом районі

16. Незнал Оле сандр Гри орович-
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо обсл ов вання ліфтів в місь ом
житлово- ом нальном осподарстві

17. Незнал Оле сандр Гри орович-
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про відведення земельної ділян и для
б дівництва Громадсь о о центр
самовряд вання в селі Чапаєв а

18. Павловсь нй Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про ре онстр цію б дин на в л.
Червоноармійсь ій, 25 Печерсь ом районі

19. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо відміни рішення Київради№609/3185
від 07.07.05 про передач земельної ділян и
ТОВ "Тор овий дім міжнародної спіл и
раїнсь их підприємців"

20. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо відміни рішення Київради№152/3616
від 06.10.05 про передач земельної ділян и
фірмі "Доріс"

21. Салій Іван Ми олайович -деп татсь а
фра ція "Партія ре іонів"

Про недоп щення перерах вання
бюджетних оштів за поставлені ес алатори
2007 році, про необхідність внесення змін

до Про рами соціально-е ономічно о та
льт рно о розвит міста Києва на 2007 рі

Автор запит Корот ий зміст запит

22. Степанов Михайло Володимирович -
деп татсь а фра ція "Київсь а місь а
ор анізація Соціалістичної партії У раїни"

Про незадоволення відповіддю на
деп татсь е звернення стосовно надання
матеріальної допомо и Ж равльовій Л.П.

23. Ярема Віталій Гри орович -деп татсь а
фра ція "Бло "Наша У раїна"

Щодо пор шення Ре ламент Київради

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

Додаток 2 до рішення Київської міської ради 
№ 1207/4040 від 15 листопада 2007 року

Депутатські запити до посадових осіб виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), внесені депутатами 

Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 15.11.07

1 За ревсь а Людмила
Оле сандрівна - деп татсь а
фра ція "Бло "Наша У раїна"

Голові правління - Генеральном дире тор АК
"Київенер о" Ящен Б.В. Щодо опалення в б дин ах на
в л. Гл ш ова, 12, 16, 34 та в л. Терем івсь ій, 3, 5
Голосіївсь ом районі

2 Добр ць ий І ор І орович -
деп татсь а фра ція "Бло
Юлії Тимошен о"

Начальни Головно о правління з питань ре лами
Череп С.В. Про проведення інвентаризації засобів
зовнішньої ре лами

3 Клич о Віталій Воло-
димирович - деп татсь а
фра ція "Бло Віталія Клич а"

Заст пни Генерально о про рора У раїни —
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Щодо
правомірності о олошення он рс на заміщення
ва антної посади ре тора Київсь о о місь о о
педа о ічно о ніверситет імені Б.Д.Грінчен а

4 Клич о Віталій Воло-
димирович - деп татсь а
фра ція "Бло Віталія Клич а"

Заст пни Генерально о про рора У раїни —
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Щодо
переш оджання ромадянам реалізації ними права на
місцев ініціатив з бо посадових осіб Київсь ої місь ої
ради

5 Комарниць ий Денис
Сер ійович - деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Начальни Головно о правління транспорт , зв`яз
та інформатизації ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) Шпильовом
І.Ф. Щодо зміни роз лад р х та іль ості тролейб сів
на маршр ті №10 Деснянсь ом районі

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

Заст пни Генерально о про рора У раїни —
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Про
ре онстр цію б дин на в л. Червоноармійсь ій, 25
Печерсь ом районі

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

Голові постійної омісії Київради з питань земельних
відносин Євлах О.Ю. Щодо роз ляд питання надання
земельної ділян и Опанасю В.К. на постійній омісії
Київради з питань земельних відносин

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

Заст пни Генерально о про рора У раїни —
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Щодо
б дівництва на в л. Пиро ова та Б.Хмельниць о о
Шевчен івсь ом районі

9 Шлапа Алла Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Голові постійної омісії Київради з питань льт ри,
інформаційної політи и Про німа О.В. Щодо
проведення свят ових заходів з привод ювілею
мористично о д ет "Штепсель та Тарап нь а"

10 Шлапа Алла Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Заст пни олови ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради Кільчиць ій І.P. Щодо оприлюднення
інформації про свят ові дні та заходи, відповідно до я их
б де надаватися матеріальна допомо а

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

Про надання дозволу 
комунальному підприємству 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації)
“Київтранспарксервіс” на заставу майна 

та майнових прав
Рішення Київської міської ради № 1210/4043 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статей 572, 577 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 4, 11 Закону України “Про заставу”, враховуючи важливість
забезпечення безпеки дорожнього руху, з метою отримання кредиту для придбання основних засобів Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” íà ïåðåäà÷ó ï³ä çà-
ñòàâó ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì. Êèºâà òà çàêð³ïëåíî çà ï³äïðèºìñòâîì
íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ, çã³äíî ç
ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” íà ïåðåäà÷ó ìàéíî-
âèõ ïðàâ íà ñïåö³àë³çîâàí³ àâòîìîá³ë³-åâà-
êóàòîðè, ÿê³ áóäóòü ïðèäáàí³ íà óìîâàõ
òåíäåðó.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïî-
ãîäèòè óìîâè, íà ÿêèõ ïåðåäàºòüñÿ ï³ä çà-
ñòàâó ìàéíî òà ìàéíîâ³ ïðàâà, çàçíà÷åí³ ó
ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âñòàíîâèòè, ùî êðåäèò, îòðèìàíèé
ï³ä çàñòàâó ìàéíà òà ìàéíîâèõ ïðàâ, âè-
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êîðèñòîâóºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì äëÿ ïðè-
äáàííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ àâòîìîá³ë³â-åâà-
êóàòîð³â.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó ³

ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про затвердження “Схеми розміщення 
громадських туалетів із застосуванням 

туалетних модулів у м. Києві”
Рішення Київської міської ради № 1211/4044 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та з метою забезпечення екологічної безпеки, підтримання на належному рівні санітарно�епідеміоло�
гічних норм і стабільного та якісного функціонування громадських туалетів для забезпечення потреб меш�
канців та гостей міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè “Ñõåìó ðîçì³ùåííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ òóàëåò³â ³ç çàñòîñóâàííÿì òóàëåò-
íèõ ìîäóë³â ó ì. Êèºâ³” òà ïåðåë³ê çàïëà-
íîâàíèõ ì³ñöü ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ
òóàëåò³â ³ç çàñòîñóâàííÿì òóàëåòíèõ ìîäó-
ë³â ó ì. Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

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

2.1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ íà ïðàâî âñòà-
íîâëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ
òóàëåò³â ìîäóëüíîãî òèïó çã³äíî ç âèùå-
çàçíà÷åíîþ Ñõåìîþ çà ðàõóíîê ³íâåñòî-
ð³â.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ òó-
àëåò³â ìîäóëüíîãî òèïó çã³äíî ç çàòâåð-
äæåíîþ “Ñõåìîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêèõ òóàëåò³â ìîäóëüíîãî òèïó ó ì. Êè-
ºâ³”.

2.3. Âñòàíîâëåííÿ ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â
ìîäóëüíîãî òèïó çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê
³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â, áþäæåòíèõ êîøò³â
òà ³íøèõ íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì
äæåðåë.

2.4. Ðîçðîáèòè “Ñõåìó ðîçì³ùåííÿ ñòà-
ö³îíàðíèõ ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â ó ì. Êè-
ºâ³” ³ç óðàõóâàííÿì ïåðñïåêòèâíî¿ çàáó-
äîâè ì³ñòà òà ïîäàòè ¿¿ íà çàòâåðäæåííÿ ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè.

2.5. Ðîçðîáèòè Ïðîãðàìó áóä³âíèöòâà
ñòàö³îíàðíèõ ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â íà ïå-

ð³îä 2008-2010 pp. òà ïîäàòè ¿¿ íà çàòâåð-
äæåííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.

2.6. Ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàâàòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âðàõóâàííÿ àñèãíóâàíü íà âèêîíàííÿ Ïðî-
ãðàìè áóä³âíèöòâà ñòàö³îíàðíèõ ãðîìàä-
ñüêèõ òóàëåò³â ó ì. Êèºâ³ íà ïåð³îä äî
2008-2010 pp. äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä.

2.7. Ðàç íà ð³ê ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, çâ³òóâàòè íà ñåñ³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî õ³ä âèêîíàííÿ
ïðîãðàìè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íî-
ãî êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про передачу майна 
територіальної громади міста Киева 

в оренду установам 
та організаціям

Рішення Київської міської ради № 1215/4048 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 12.10.07 № 40, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó óñòàíîâàì òà
îðãàí³çàö³ÿì çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äî-
äàºòüñÿ äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ ó äî-
äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî äâîõ
ì³ñÿö³â óêëàñòè äîãîâîðè îðåíäè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про надання дозволу 
комунальному підприємству 

“Житлоінвестбуд�УКБ” на демонтаж 
газопроводу низького тиску, 

який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

та перебуває в управлінні 
відкритого акціонерного товариства “Київгаз”

Рішення Київської міської ради № 1216/4049 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 18.11.04 № 787/2197 та враховуючи згоду відкритого акціонерного товариства “Київгаз” (лист
від 03.07.06 № 1840/08), Київська міська рада

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Æèòëî³íâåñòáóä — ÓÊÁ”, ï³ñëÿ âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çà ðàõó-
íîê êîøò³â ³íâåñòîð³â äåìîíòóâàòè ãàçîïðî-
â³ä íèçüêîãî òèñêó, ÿêèé íàëåæèòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàº â óïðàâë³íí³ â³ä-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âãàç”,
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ òà âè-
êîðèñòàòè éîãî íà âëàñíèé ðîçñóä.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿
îö³íêè âàðòîñò³ ãàçîïðîâîäó íèçüêîãî òèñ-
êó, çàçíà÷åíîãî ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

2.2. Âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ïåðåë³êó
ìàéíà, ÿêå ïåðåäàíå â êîðèñòóâàííÿ â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç”.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Æèòëî-
³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çà ðàõóíîê êîøò³â ³íâåñòî-
ð³â êîìïåíñóâàòè âàðò³ñòü ãàçîïðîâîäó íèçü-
êîãî òèñêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà âàð-
ò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2.1
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âãàç” ñïèñàòè ç áàëàíñó ãàçîïðîâ³ä
íèçüêîãî òèñêó, çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî
öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про надання згоди 
суб’єктам господарювання 

на продаж на конкурентних засадах 
основних засобів, які належать 

до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1217/4050 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до частини другої статті 75 і частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26 і частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та враховуючи клопотання Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлу�
атації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”, комунального підприємства “Святошинське лісопаркове
господарство”, комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району, ко�
мунального підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району, комунального підпри�
ємства по утриманню зелених насаджень Подільського району, комунального комерційного унітарного
підприємства “Фінансова компанія “Житло�інвест”, акціонерного товариства “Акціонерна енергопостачаль�
на компанія “Київенерго”, комунального підприємства “Київський метрополітен”, комунального підпри�
ємства “Спецжитлофонд”, госпрозрахункової організації “Київблагоустрій” та комунального підприємства
“Київпастранс”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó Êè¿âñüêîìó êîìóíàëü-
íîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà
“Êè¿âçåëåíáóä”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó, êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó, êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó, êîìóíàëü-
íîìó êîìåðö³éíîìó óí³òàðíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ “Æèòëî-³í-
âåñò”, àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³î-
íåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè-
¿âåíåðãî”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Ñïåöæèòëîôîíä”,
ãîñïðîçðàõóíêîâ³é îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âáëà-
ãîóñòð³é” òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âïàñòðàíñ” íà ïðîäàæ íà êîíêóðåíò-
íèõ çàñàäàõ îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëå-

æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëå-
í³ çà ï³äïðèºìñòâàìè íà ïðàâ³ ãîñïîäàð-
ñüêîãî â³äàííÿ, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ïðîäàæó
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó ìàéíà,
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, âè-
êîðèñòàòè â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ ô³-
íàíñîâèõ ïëàí³â.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про внесения змін 
до рішення Київської міської ради 

від 30.01.2003 № 252/412 
“Про затвердження переліку 

земельних ділянок, призначених 
для продажу на земельних торгах 

(аукціонах) суб’єктам підприємницької 
діяльності під забудову”

Рішення Київської міської ради № 1166/3999 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статей 123, 124 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради від
19.07.2005 № 810/3385 “Про затвердження тимчасового порядку набуття права на землю на конку�
рентних засадах в місті Києві”, на виконання пункту 1 Протоколу наради у першого заступника голови
Київської міської державної адміністрації А. Голубченка з питань опрацювання порядку проведення аук�
ціонів з продажу земельних ділянок від 17.01.2007, з метою впорядкування земельних відносин у 
м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 78 ç äîäàòêà äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.01.2003 ¹ 252/412 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà-
÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ
(àóêö³îíàõ) ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çàáóäîâó”.

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

ВИРІШИЛА:



1144 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА Хрещатик  11 червня 2008

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 11 ÷åðâíÿ
ОВНИ, не б нт йте, хочете б ти оханими та бажаними, присл хай-

теся до претензій протилежної статі, їхніми в стами нині оворить істи-
на. ТЕЛЬЦІ, нині не ви обираєте, а вас обирають. Пра нете розба аті-
ти — перевтільтеся в солдата сл жбово о фронт , хапайтеся, не роз-
д м ючи, за тр дові завдання, я і пропон ють, і надходження до аман-
ця потеч ть рі ою. БЛИЗНЯТА, заплан йте на др половин дня про-
ведення серйозних ділових пере оворів, тіль и не тя ніть одіяло е оїс-
тичних інтересів на себе, а поставте вимо и протилежної сторони на
чільне місце. Саме тоді б де ви раші. РАКИ, спрям йте свій пот ж-
ний потенціал на олтар сімейно о бла опол ччя. А за ар’єрний трон
облиште переживати, він ні ди не дінеться. То “зача ловане” вами міс-
це, на я е нія і он ренти не посміють зазіхати... Сил та сна и виста-
чить. ЛЕВИ, вам дозволяється поб ти в ролі самоза охано о нарциса,
це не ви личе роздрат вання, навпа и проб дж ватиме любовн при-
страсть. ДІВИ, матеріальні бла а для вас стан ть мірилом життєвих цін-
ностей. Одна не заб вайте, що завдяч вати процвітанням доброб т
ви маєте насамперед домочадцям та с дженим... А самот ж и ті до-
ся нення вам не під сил . Для чарівних мітливих ТЕРЕЗІВ щастя би-
тиме невичерпним джерелом. План йте на др половин дня найваж-
ливіші справи. Одна не заб дьте причеп ритися та модно одя н тися,
бо нині вас з стрічатим ть по одя ... СКОРПІОНИ, дійсність повернеть-
ся щасливим бо ом: лівою беріть, а правою роздавайте... Творець пов-
новаж є вас дбайливо розпорядитися ба атством... Правильно ви она-
єте місію — тоді ще більше розба атієте, д ховно і матеріально. СТРІЛЬ-
ЦІ опиняться на вершині поп лярності, оло симпати ів розшириться,
серця з оханими заб’ються в нісон... Ба ато з силь до ладати не тре-
ба — ви впливова особистість, тож се відб ватиметься, я за велін-
ням аз ової палич и. КОЗОРОГИ, висо е ерівництво прихильне до
вас, бо вмієте підібрати люч до бла ородних стр н йо о серця. Тож
ловіть момент і посилюйте свої ар’єрні позиції. Приб т и безпосеред-
ньо залежать від цьо о. Місце ВОДОЛІЇВ (після обід ) на ораторсь ій
триб ні, т т ви неперевершені. Озв ч йте свої д м и, пропон йте ори-
інальні ідеї. Пере онати оточення доцільності втілення намічених пла-
нів, схилити до своєї точ и зор тр днощів не с ладе. Вас посл хають.
А оло претендентів на др жб поповниться шляхетними особистостя-
ми. РИБИ, б ти в фаворі Бо ині Кохання не вдасться. Т т ви на зад-
ньом плані, привілеїв не ждіть... Утім, м и охання — це ч довий то-
ні для вн трішньо о перетворення та очищення від то сичних е оїстич-
них нашар вань

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Òèõå ïîâåðíåííÿ êëàñèê³â
Êèðèëî Êàðàáèöü âèêîíàâ ìóçèêó áàòüêà

Êèðèëî Êàðàáèöü — ÷è íå
ºäèíèé ç óêðà¿íñüêèõ ìóçèêàí-
ò³â, êîòðîìó ó ñâî¿ íåïîâí³ 30
âäàëîñÿ ï³äêîðèòè Çàõ³äíó ªâðî-
ïó. Ñàìå òîä³ éîãî ïðèçíà÷èëè
ãîëîâíèì äèðèãåíòîì Áîðíìóöü-
êîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó.
Â³äòàê, ìàéæå çà äâà ðîêè (ó
ãðóäí³ Êàðàáèöþ âèïîâíèòüñÿ
32) â³í óâ³éøîâ äî êîãîðòè òàêèõ
â³äîìèõ äèðèãåíò³â áðèòàíñüêèõ
ìóçè÷íèõ êîëåêòèâ³â, ÿê Âîëî-
äèìèð Þðîâñüêèé, Âàñèëü Ïåò-
ðåíêî, Àíäð³ñ Íåëüñîí, ùî íè-
í³ î÷îëþþòü, â³äïîâ³äíî, Ëîí-
äîíñüêèé ô³ëàðìîí³éíèé, Êîðî-
ë³âñüêèé Ë³âåðïóëüñüêèé ô³ëàð-
ìîí³éíèé òà Á³ðì³íãåìñüêèé
ñèìôîí³÷íèé îðêåñòðè. Çðåø-
òîþ, Êàðàáèöü ñòàâ ïåðøèì
óêðà¿íñüêèì äèðèãåíòîì, êîòðèé
î÷îëèâ îðêåñòð ó Âåëèêîáðèòàí³¿.

Êèðèëà Êàðàáèöÿ ùå çìàëêó
ââàæàëè íåéìîâ³ðíî òàëàíîâè-
òîþ äèòèíîþ. Â³í íàðîäèâñÿ ó
ìóçè÷í³é ðîäèí³: éîãî ìàìà Ìà-
ð³àííà Êîïèöÿ òà ñåñòðà ²âàí-
íà — ìóçèêîçíàâö³. Áàòüêî ²âàí
Êàðàáèöü (1945—2002), êîìïîçè-
òîð, äèðèãåíò, çàñíîâíèê ³ êåð³â-
íèê áàãàòüîõ ìèñòåöüêèõ ³ìïðåç
Óêðà¿íè, áóâ íàñò³ëüêè âïëèâî-
âîþ îñîáèñò³ñòþ, ùî ñâîãî ÷àñó
éîãî îäíîñòàéíî ââàæàëè ôàê-
òè÷íèì ì³í³ñòðîì êóëüòóðè, ùî

âèñî÷³â çà ñïèíàìè ó “þðèäè÷-
íèõ”, îô³ö³éíî ïðèçíà÷åíèõ äëÿ
ö³º¿ ïîñàäè îñ³á.

Êèðèëî íå çàïåðå÷óº ïîòóæíó
ï³äòðèìêó ðîäèíè ó ñâîºìó òâîð-
÷îìó çðîñòàíí³. Íàñàìïåðåä,
áàòüêà. Àëå âæå íà äðóãîìó êóð-
ñ³ Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäå-
ì³¿ Óêðà¿íè â³í ïàðàëåëüíî âñòó-
ïèâ äî Â³äåíñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿,
ðîçïî÷àâøè âëàñíèé, íåçàëåæ-
íèé øëÿõ ó ìèñòåöòâ³. Ñïåðøó
ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ïðàöþâàâ
àñèñòåíòîì äèðèãåíòà ó Áóäà-
ïåøòñüêîìó ôåñòèâàëüíîìó îð-
êåñòð³, çãîäîì — äðóãèì äèðè-
ãåíòîì Ðàä³î-Ôðàíñ ³ ãîëîâíèì
çàïðîøåíèì äèðèãåíòîì Ñòðàñ-
áóðçüêîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñ-
òðó. ², íàðåøò³, éîãî ïðèçíà÷èëè
ãîëîâíèì äèðèãåíòîì Áîðíìóöü-
êîãî, ÿêèé Êèðèëî Êàðàáèöü
ââàæàº íàéêðàùèì ³ç êîëåêòèâ³â,
ç êîòðèìè éîìó äîâîäèëîñÿ ïðà-
öþâàòè.

Òîé ôàêò, ùî íà êè¿âñüêèé âè-
ñòóï äèðèãåíòà ðàçîì ³ç Õàðê³â-
ñüêèì îðêåñòðîì (ì³æ ³íøèì, öå
ïåðøèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð, çà
ïóëüò êîòðîãî Êàðàáèöü ñòàâ ó 19
ðîê³â) ïóáë³êà ïðàêòè÷íî íå
ïðèéøëà — çàéâå ï³äòâåðäæåííÿ
òîãî, ùî Óêðà¿íà ç ÿêèõîñü ïðè-
÷èí âîë³º ³ñíóâàòè ó ñâîºìó,
çàìêíåíîìó ïðîñòîð³, äå ³ñíóº

íåïîðóøíà ³ºðàðõ³ÿ àâòîðèòåò³â ³
äå “÷óæèì” — íå ì³ñöå. Õî÷à é
Êàðàáèöü, çäàºòüñÿ, íå ÷óæèé, ³
ïðîãðàìà, ÿêó â³í ðàçîì ³ç îðêåñ-
òðîì îáðàâ äëÿ âèñòóïó, êîìïåí-
ñóâàëà äëÿ íüîãî äåô³öèò óêðà¿í-
ñüêî¿ ìóçèêè ó çàõ³äíèõ ïðîãðà-
ìàõ.

Â³äêðèâàëà êîíöåðò ñåìè÷àñ-
òèííà ñþ¿òà ç ìóçèêè äî êîìåä³¿
Øåêñï³ðà “Â³íäçîðñüê³ íàñì³ø-
íèö³” õàðê³â’ÿíèíà Âîëîäèìèðà
Ïòóøê³íà (íàïèñàíà 2005 ðîêó,
ïðèñâÿ÷åíà äèðèãåíòîâ³ Ìèêîë³
Äÿäþð³). Öå áàðâèñòà ôðåñêà ó
ñòèë³ áàëåò³â ðàííüîãî Øîñòàêî-
âè÷à. Âëàñíå, Øîñòàêîâè÷åì, à
ñàìå éîãî Ïåðøîþ ñèìôîí³ºþ

(ñèìâîë³÷íî, ùî âîíà íàïèñàíà
êîìïîçèòîðîì ó 19 ðîê³â) çàêðè-
âàâñÿ êîíöåðò.

Î÷åâèäíî, ùî äëÿ ñàìîãî äè-
ðèãåíòà ïðèíöèïîâèì ìîìåíòîì
áóëî âêëþ÷åííÿ äî êîíöåðòíî¿
ïðîãðàìè òàêîæ Äðóãîãî ôîðòå-
ï³àííîãî êîíöåðòó áàòüêà, ²âàíà
Êàðàáèöÿ, òâîðó ìåäèòàòèâíîãî
òà çëîâ³ñíî-äðàìàòè÷íîãî îäíî-
÷àñíî (ñòâîðåíèé 1972-ãî, ïðè-
ñâÿ÷åíèé ï³àí³ñòîâ³ Ìèêîë³ Ñó-
êó). Ó ö³é ìóçèö³ áàãàòî íåçâè÷-
íîãî: ñâ³òëî òà òåìðÿâà òóò í³áè
ïîì³íÿëèñÿ ì³ñöÿìè, âàëòîðíè
“ñï³âàþòü” õîðàë, à ñîë³ñòó, õàð-
ê³â’ÿíèíó Îëåãó Êîïåëþêó
(â³í — ïåðåìîæåöü êîíêóðñó, ùî

ïðîâîäèòü Àðòåì³âñüêå ìóçè÷íå
ó÷èëèùå ³ìåí³ ². Êàðàáèöÿ) çà-
ì³ñòü òðàäèö³éíî¿ â³ðòóîçíî¿ êà-
äåíö³¿ ä³ñòàëàñÿ ô³ëîñîôñüêà
ñïîâ³äü.

Òàêèì îò íåî÷³êóâàíèì âèÿâè-
ëîñÿ ïîâåðíåííÿ äî Êèºâà îáîõ
Êàðàáèö³â, áàòüêà òà ñèíà. Ïåð-
øèé ³ç ñóñï³ëüíî-ãðîìàäñüêîãî
ä³ÿ÷à (ñàìå òàêèé îáðàç ²âàíà Êà-
ðàáèöÿ ñêëàâñÿ ó ñâ³äîìîñò³ á³ëü-
øîñò³ éîãî êîëåã) íàðåøò³ ñòàº
çíàíèì ³ ÿê êîìïîçèòîð-êëàñèê.
À äðóãèé, çäîáóâøè ñëàâó ³ âè-
çíàííÿ íà Çàõîä³, áà÷èòü, ùî ó
íüîãî âäîìà çà ðîêè éîãî â³äñóò-
íîñò³ ìàéæå í³÷îãî íå çì³íèëî-
ñÿ

Òðè â îäíîìó
Äî êèÿí ïðè¿õàâ àêòîð, ðåæèñåð ³ ïèñüìåííèê
Ìèõàéëî Êàçàêîâ
Ìàêñèì ÇÂÈ×ÀÉÍÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Михайло Каза ов знявся
понад півсотні фільмів.
Серед найвідоміших із
них — "Людина-амфібія",
де він мав роль Педро
З ріти, не обтяжено о мо-
ральними принципами
злочинця, е ранізація по-
вісті П ш іна "Постріл"
(роль Сільвіо), "Лев Г рич
Синич ін", "Здраст йте, я
ваша тіт а" та ба ато ін-
ших. Том иянам б де
ці аво поспіл ватися з
цією людиною, я а втілює
ціл епох а торсь о о
мистецтва.

Ê³ëüêà õóäîæí³õ ñòð³÷îê â³í ïî-
ñòàâèâ ÿê ðåæèñåð. Ïðàöþâàâ ó
òåàòðàõ “Ñîâðåìåííèê” òà íà
Ìàë³é Áðîíí³é, ó òåàòð³ Ìàÿêîâ-
ñüêîãî. Óò³ì, ðàíí³ òâîðè Êàçà-
êîâà êðèòèêè îö³íþâàëè íå âåëü-
ìè ïîçèòèâíî, â ë³ïøîìó âèïàä-
êó ãîâîðèëè ïðî íèõ ÿê ïðî åêñ-
ïåðèìåíòàëüí³.

×èìàëèé ïåð³îä Êàçàêîâ ïðî-
æèâ ó ²çðà¿ë³. Ïðîòå, ïîâåðíóâ-
øèñü äî Ðîñ³¿, â³í ñïîâíåíèé áà-

ãàòüîõ ð³çíîìàí³òíèõ ïëàí³â. Â
òåàòð³ ³ì. Êîì³ñàðæåâñüêî¿ ñòà-
âèòü ï’ºñó Á. Ñëåéäà “Âøàíóâàí-
íÿ”, ãðàº ó ìåëîäðàì³ “Ìàí³ÿ
Æèçåë³”, âèäàº íîâ³ ñïîãàäè. Îä-
íà ç îñòàíí³õ éîãî ðåæèñåðñüêèõ
ðîá³ò — øåñòèñåð³éíà êàðòèíà
“×àðè çëà”.

Ùî ìàº áóòè îñîáëèâî ö³êàâèì
ëþáèòåëÿì ïîäðîáèöü ç îñîáèñ-

òîãî æèòòÿ õóäîæíèê³â — çà ïëå-
÷èìà Êàçàêîâà ÷îòèðè øëþáè. Â
îñòàííüîìó â³í çíîâó ñòàâ áàòü-
êîì. Ñòàðøèé ñèí Êàçàêîâà â³ä
ïåðøîãî øëþáó Êèðèëî óñïàä-
êóâàâ éîãî òâîð÷ó äîëþ: â³í óæå
äîñèòü óñï³øíî çí³ìàºòüñÿ â ê³-
íî. Òâîð÷à çóñòð³÷ ³ç íèì î÷³êóº-
òüñÿ çàâòðà, î 19.00, ó ñòîëè÷íî-
ìó Áóäèíêó îô³öåð³â

²ííà ÏÈÑÀÐÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о четвер а на сцені Колонно о зал імені Ми-
оли Лисен а Національної філармонії У раїни відб вся
онцерт Хар івсь о о молодіжно о симфонічно о ор-
естр "Слобожансь ий", отрим продири вав Кирило
Карабиць. Для абсолютної армонії цьом вечор , на
д м "Хрещати а", бра вало єдино о — п блі и.

У Західній Європі дири ента Кирила Карабиця знають більше, ніж нас

73-річном артистові є що розповісти иянам і про театр, і про поезію,
й про себе
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ТОВ�“СТЕХБУД”,

�од�ЗКПО�33308049

за� місцем� знаходжен-

ня:�м.�Київ,�в�л.�О. Гон-

чара,�67,�повідомляє,�що

�� зв’яз��� з� втратою� пе-

чат�и� 8� травня� 2008 р.

печат��� ТОВ� вважати

недійсною.

До��ва�и�а�ціонерів�

ЗАТ�“Ферротрейд�Інтернешнл”!

Правління�повідомляє�про�с�ли�ання�За�альних�зборів

а�ціонерів�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Ферротрейд�Інтернешнл”,�я�і�відб�д�ться�29�липня

2008�ро���о�15.00�за�адресою:

03150,�м.�Київ,�в�л.�Димитрова,�3,��імната�205.

Порядо��денний:

1. Звіт�про�рез�льтати�діяльності�ЗАТ�“Ферротрейд�Інтернешнл”�за�2007�рі��й

основні� напрями� діяльності� ЗАТ� “Ферротрейд� Інтернешнл”� на� 2008� рі�� та� їх

затвердження.

2. Звіт� та� виснов�и� зовнішньо)о� а�дит�� про� рез�льтати� діяльності� ЗАТ

“Ферротрейд�Інтернешнл”�за�2007�рі��та�їх�затвердження.�

3. Внесення�змін�до�Стат�т��ЗАТ�“Ферротрейд�Інтернешнл”�та�їх�затвердження.

4. Звільнення� Голови�Правління�ЗАТ� “Ферротрейд� Інтернешнл”� та� обрання

ново)о�Голови�Правління�ЗАТ�“Ферротрейд�Інтернешнл”.

5. Обрання�с�лад��Ревізійної��омісії�ЗАТ�“Ферротрейд�Інтернешнл”.

6. Обрання�с�лад��Спостережної�ради�ЗАТ�“Ферротрейд�Інтернешнл”.

Реєстрація��часни�ів�За)альних�зборів�а�ціонерів�товариства�б�де�здійснюватись

29�липня�2008�ро���з�14.30�до�14.45�за�місцем�проведення�зборів.�

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

ЗАТ�“Ферротрейд�Інтернешнл”

(тис.��рн.)

Уповноважена�особа�ЗАТ�“Ферротрейд�Інтернешнл” О.�В.�Шевч��

(На�підставі�довіреності,�наданої�ЗАТ�“Ферротрейд�Інтернешнл”

від�17.04.08.�№�1971,�тел.�(044)�495-22-20)

Наймен�вання�по�азни�а період�

за�2007�рі� за�2006�рі�

Усьо)о�а�тивів� 881�227,6� 358�060,3

Основні�засоби� – –

Дов)остро�ові�фінансові�інвестиції� 880�760,4 320�784,3�

Запаси� – –

С�марна�дебіторсь�а�забор)ованість� 465,7� 623,3�

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти� 1,5� 36�652,7�

Нерозподілений�приб�то�� 3�270,5� 3�988,6

Власний��апітал� 881�227,6� 358�005,7�

Стат�тний��апітал� 877�000,0 353�060,0�

Дов)остро�ові�зобов’язання� – –

Поточні�зобов’язання – 54,6

Чистий�приб�то��(збито�) (718,1) 3500,5

Середньорічна��іль�ість�простих�а�цій�(шт.)� 615�030 353�060

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

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

протя)ом�період�

– –

Б�дівництво�житлово�о�б�дин���по�в�л.�Командарма�Уборевича,�26.

З)ідно�з�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�05.12.2000

№�2171�та�на�азом�Головно)о��правління�житлово)о�забезпечення�від�05.07.2004

№�140� �ом�нальне� підприємство� з� �тримання� та� е�спл�атації� житлово)о�фонд�

спеціально)о�призначення�“Спецжитлофонд”�ви�он�є�ф�н�ції�замовни�а�та�інвестора

б�дівництва� житлово)о� б�дин��� по� в�л.� Командарма� Уборевича,� 26� �

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

На� сьо)одні� ви�он�ється� прое�тна� до��ментація.� Прое�том� передбачено

б�дівництво� 25-поверхово)о�житлово)о� б�дин��� на� 518� �вартир� з� підземним

пар�ін)ом�на�260�машиномісць�та�нежитловими�приміщеннями.�Бла)о�стрій�території

передбачає� влашт�вання� дитячо)о,� спортивно)о� і� )осподарсь�о)о�майданчи�ів,

майданчи�а�для�відпочин��,�)остьові�автостоян�и.

Від)��и� та� пропозиції� надсилайте� на� адрес�� КП� “Спецжитлофонд”:� 04071,�

м. Київ-71,�в�л.�Оболонсь�а,�34.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�)р.�А�баш�Оле�сандра

Єв)енійовича,� я�ом�� необхідно� 24.06.2008� ро��� о� 9.00� з’явитись� до

Оболонсь�о)о�районно)о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,

2-є,� �аб.� 16� в� я�ості� відповідача�для� �часті� �� роз)ляді� цивільної� справи� за

позовом�ЗАТ� КБ� “ПриватБан�”� до� А�баш�Оле�сандра�Єв)енійовича� про

стя)нення�забор)ованості.

Наслід�и� неяв�и� в� с�дове� засідання� особи,� я�а� бере� �часть� �� справі,

передбачені�ст.�ст.�169,�170�ЦПК�У�раїни,�ст.�185-3�КпАП�У�раїни.

С�ддя�Л.П.�С�ш�о.

Головне��правління���справах�національностей�та

релі�ій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади�

провідно�о�спеціаліста:

Вимо�и�до��андидатів:

- обов’яз�ове�)ромадянство�У�раїни,

- обов’яз�ове�знання�державної�мови,

- вища�освіта�за�спеціальностями:�правознавство,�історія,�)�манітарні�на��и,

- вміння�працювати�на��омп�’ютері.

Довід�и�про��мови��он��рс��по�телефон�:�(044)278-24-64.

До��менти�на��он��рс�приймаються�протя)ом�одно)о�місяця�з�дня�оп�блі��вання

о)олошення�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�б�д.�44-в,�2�поверх,��імн.�3.

За�рите�А�ціонерне�товариство�“Олвісс”�
(ідентифі�аційний��од�22957595)�

повідомляє�про�проведення�За�альних�зборів�товариства,

я�і відб�д�ться�11�серпня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:

04074,�У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Зам�овець�а,�10.

Порядо��денний:

1. Роз)ляд�питання�про�припинення�діяльності�а�ціонерно)о�товариства�шляхом�йо-

)о� реор)анізації� (перетворення)� в� товариство� з� обмеженою� відповідальністю

“Олвісс”�(ідентифі�аційний��од�22957595).

2. Роз)ляд� заяви� Товариства� з� обмеженою� відповідальністю� “Олвісс”� (іден-

тифі�аційний��од�23165927)�про�приєднання�до�створено)о�шляхом�реор)анізації

(перетворення)� товариства� з� обмеженою� відповідальністю� “Олвісс”� (іден-

тифі�аційний��од�22957595).

3. Затвердження�ново)о�стат�тно)о�фонд��підприємства.

4. Затвердження� стат�тних� до��ментів� ТОВ� “Олвісс”� (ідентифі�аційний� �од

22957595).

5. Затвердження��мов�обмін��а�цій�ЗАТ�“Олвісс”�на�част�и���стат�тном��фонді�ТОВ

“Олвісс”�(ідентифі�аційний��од�22957595).

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“ЕРА”�
(�од�ЄДРПОУ�03058626),�

надалі�—� Товариство� повідомляє� про� проведення� за�альних

зборів� а�ціонерів� (надалі�—� збори),� я�і� відб�д�ться� 31� липня

2008 ро��� о� 10.00� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.� Спась�а,� 9-А� �

приміщенні��оловно�о��орп�с��(3�поверх).

Порядо��денний:�

1.�Про�змін��с�лад��посадових�осіб�і��ерівних�ор)анів�Товариства.

Реєстрація�а�ціонерів�проводитиметься�з�9.00�до�9.45���день�проведення

зборів.

Для��часті���зборах�а�ціонерам�при�собі�необхідно�мати�до��мент,�я�ий

посвідч�є� особ�,� а� представни�ам� а�ціонерів� додат�ово�—�до��менти,�що

підтвердж�ють� їх� повноваження,� оформлені� відповідно� до� чинно)о

за�онодавства.

З� до��ментами,� пов’язаними� з� Поряд�ом� денним� зборів,� можна

ознайомитися�в�б�х)алтерії�Товариства.

Довід�и�за�телефоном�8(044)425-25-61.

Правління�Товариства

Втрачені��становчі�та�реєстраційні�до��менти�(свідоцтва�про�державн��реєстрацію,

стат�т,�довід�а�з�ЄДРПОУ,�довід�а�за�формою�4-ОПП,�повідомлення�про�взяття�на

облі��в�ор)анах�Пенсійно)о�фонд��та�фондів�соціально)о�страх�вання�та�інші�до��менти),

печат�и�та�штампи�Об’єднання�співвласни�ів�ба)ато�вартирних�б�дин�ів�“ОЖИНА”,

�од�ЄДРПОУ:�33833430,�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�О.�Гончара,�37-А,�вважати

недійсними.

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,�що�24�черв-

ня�2008�ро���о�16.00�б�де�роз)ля-

датися�цивільна�справа�за�позовом

ВАТ�“Райффайзен�Бан��Аваль”�до

К�рлю��Л.Л.,�Вівдич�О.І.,�Ластов�а

О.В.�про�стя)нення�забор)ованості.

В� с�дове� засідання�ви�ли�аються

відповідачі�Вівдич�Оле�сій� Івано-

вич,� К�рлю�� Любов� Леонідівна.

В разі�неяв�и�справ��б�де�роз)ля-

н�то� �� ваш�� відс�тність.� Адреса

с�д�:�м.�Київ,� пр-т�Мая�овсь�о)о,�

5-В,��аб.�№�25.

С�ддя�Я.В.�Головачов.

Апеляційний� с�д� м.� Києва� повідомляє,

що� роз)ляд� справи� за� апеляційною� с�ар)ою

К�дінової� Валентини� Іванівни� на� рішення

Оболонсь�о)о�районно)о�с�д��м.�Києва�від�13

березня� 2008� ро��� по� справі� за� позовом

К�дінової�Валентини�Іванівни�до�К�дінова�І)оря

Анатолійовича,� Рохманю�� І)оря�Леонідовича,

державно)о� ви�онавця� Відділ�� Державної

ви�онавчої� сл�жби�Оболонсь�о)о� районно)о

�правління�юстиції���м.�Києві�Дмитраша�Віталія

Васильовича� про� звільнення� майна� з-під

арешт�,�про�відведення�державно)о�ви�онавця

Дмитраша�Віталія�Васильовича�від�ви�онання

ви�онавчо)о�листа�№2-174�від�17.12.2004�ро��,

про�визнання�дій�державно)о�ви�онавця�відділ�

державної� ви�онавчої� сл�жби�Оболонсь�о)о

районно)о� �правління� юстиції� �� м.� Києві

Дмитраша� Віталія� Васильовича

неправомірними,�від�ладено�сл�ханням�на�17

червня� 2008� ро��� о� 16.00� в� приміщенні

Апеляційно)о�с�д��м.�Києва.

С�ддя�Кравець�В.А.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�Корні�ова�Єв)ена�Ві�торовича� в� я�ості

відповідача� в� с�дове� засідання� по� цивільній

справі�№�2-547-1/08�за�позовом�Товариства�з

обмеженою� відповідальністю� �омерційно)о

бан��� “Соц� Ком�Бан�”� до� Корні�ова�Єв)ена

Ві�торовича�про�стя)нення�забор)ованості.

С�дове�засідання�призначено�та�відб�деть-

ся�26�червня�2008�ро���о�14.00�в�приміщенні

с�д��за�адресою:�01010,�м.�Київ,�в�л.�Ми�оли

Гайцана,�б.�4,��абінет�406.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�перед-

бачені�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�А.В.�Мельни�.

Дарниць�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,�що�сл�хан-

ня� справи� за� позовом�Со�ол� Та-

мари�Ми�олаївни,�Со�ол�Оле�сан-

дра�Семеновича�до�ПМБП�“Спец-

автоб�д”,�ДНВП� “Б�дінвест”,� 3-тя

особа:�Київсь�е�БТІ�про�визнан-

ня� права� власності� відб�деться

19.06.2008� ро��� о� 9.00� в� примі-

щенні�Дарниць�о)о�районно)о�с�-

д��м.� Києва� за� адресою:�м.� Київ,

в�л.�Заслонова,�18,��аб.�145.

С�ддя�С.М.�С�хомлінов.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,

що� 23� червня� 2008� ро��� о� 14.00� б�де� роз)лядатись

цивільна�справа�за�позовом�Чаплич�Тетяни�Василівни

до�Чаплич�Йосипа�Станіславовича�про�поділ�спільно)о

майна�та�стя)нення�плати�за��орист�вання�житлом.

Чаплич�Йосип�Станіславович,�останнє�відоме�місце

проживання:� м.� Київ,� просп.� Правди,� 100,� �в.� 32,

ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�в�я�ості�відповідача.

У� випад��� неяв�и� в� с�дове� засідання� позов� б�де

роз)лян�то� �� йо)о� відс�тності� на� підставі� наявних

матеріалів�справи.

Адреса� с�д�:�м.� Київ,� в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�

10-Б,��аб.�57.�С�ддя�Н.Г.�Прит�ла.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Р�до)о

Анатолія�Віталійовича�в�с�дове�засідання,

я�е�призначено�о�9.30�1.07.2008�ро��,�по

роз)ляд��цивільної� справи� за�позовом

Дов)аню�а�В.М.�до�Р�до)о�А.В.�про�стя-

)нення�бор)�.�Адреса�с�д�:�м. Київ,�пр-т

Мая�овсь�о)о,�5-в,��аб.�38.

С�ддя�О.М.�Панчен�о.

Громадянин��Варен���Андрію�Дмитрович�,

останнє� відоме� місце� проживання:� 02091,

м. Київ,� в�л.� Тростянець�а,� 6-Є,� �в.� 25,� не-

обхідно�26.06.2008�ро���о�16.00�з’явитись�до

Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва за
адресою:�м.�Київ,�в�л.�Заслонова,�18,��аб.�159,

на�роз)ляд�справи�за�позовом�Зеню��Д.�М.�до

Варен�а�А.�Д.�про�стя)нення�бор)��та�процентів

3%�річних,�інде�с��інфляції.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�проведення�з’яс�-

вання�обставин���справі�на�підставі�до�азів,�я�і

б�ли� подані� на� попередньом�� с�довом�

засіданні.

С�ддя�Ш�лян�а�М.П.

Дарниць�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє,�що�сл�хання�справи�за

позовом�Горбен�о�Ганни�Валеріївни�до

М�сієн�а�Михайла�Володимировича�про

виселення�відб�деться�19.06.2008�ро��

о� 12.15� в� приміщенні� Дарниць�о)о

районно)о� с�д��м. Києва� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Заслонова,�18,��аб.�145.

С�ддя�С.М.�С�хомлінов.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Положай

Оле�сандра�Семеновича�по�цивільній�справі�за�позовом�АКБ�соціально)о�розвит��

“У�рсоцбан�”�про�стя)нення�забор)ованості.

С�дове�засідання�призначено�на�15�липня�2008�ро���о�9.30�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�П.�Потєхіна,�14-а,��аб.�20.

Просимо�забезпечити�ваш��яв���або�вашо)о�представни�а,�або�направити�на

адрес��с�д��свої�письмові�пояснення�по�с�ті�позовних�вимо).

В�разі�неяв�и�справа�б�де�роз)лядатися���ваш��відс�тність�з�винесенням�заочно)о

рішення�по�справі.

С�ддя�Горбань�Н.І.

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  
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Жанна КАДИРОВА, х дожни-
ця:
— Перед сім — любити! Щодо

то о, чи повинен чолові трим -
вати жін , то це я с ладеться,
адже б вають різні стос н и, й де-
я і жін и не хоч ть б ти залежни-
ми. Я, напри лад, незалежна, але
мені приємно, оли щось дар ють!

Павло ЖУРАВЛЬОВ, засл же-
ний майстер спорт :
— Безперечно, чолові повинен

любити свою др жин зі всіма на-
слід ами, я і випливають з цьо о:
одя ати, трим вати, пі л ватися
і та е інше. А щоб сім’ї б ло все

аразд, жінці треба працювати або
займатися я ою-неб дь справою,
в ідеальном варіанті — не зара-
ди заробіт , а для д ші.

Юрій НАГУЛКО, х дожни :
— За Біблією, жін б ло ство-

рено для чолові а. Він має і люби-
ти її, й трим вати, і пі л ватися
про неї... Я знайомий з ба атьма
незалежними жін ами, одна , на
мою д м , без чолові ів вони не-
щасні! Ніщо світі не омпенс є
охання. Інша річ, що не всі чоло-
ві и здатні ви он вати всі ці обо-
в’яз и. Потрібно, щоб жін а знай-
шла сво о!

×îëîâ³ê ïîâèíåí
äðóæèíó...

Лері ВІНН, співа :
— Чесно аж чи, я навіть не мріяв про це. Але за збі-

ом обставин навчився рати на барабанах і ітарі.
Просто опинився потрібний час і в потрібном місці.
У моєї родини з’явився новий знайомий — режисер-
постановни , а за олишньою терміноло ією, х дожній
ерівни самодіяльності завод “Кристал”. Моя мама
розповідала йом про мій сл х і м зичні дані, і він, про-
тест вавши мене, запропон вав навчити рати на і-
тарі за три місяці. Це б ло я нар оти . За дея ий час
він посадив мене за барабани. У м зичній ш олі я сво-
о час за інч вав ще й лас з онтрабас , але сер-
йозно до цьо о ставитися не варто. Вза алі, м зи а,
на мою д м ,— це форма існ вання енер ії, та а ж са-
ма, я і час. М зи анти жив ть на своїй хвилі, них все
по-іншом . М зи а — моя форма існ вання на Землі.

Юрій ВАРИВОДА, дизайнер:
— У дитинстві я мріяв і рав на піаніно, я і ба ато

хто з моїх ровесни ів. Мені це подобалося до першо-

о іспит ! Грав і на баяні, а ордеоні. В дитинстві нас
б в во ально-інстр ментальний ор естр, в я ом хтось
рав на с рипці, хтось на баяні, барабанах... А мені чо-
м сь дали та дощеч ( досі не знаю, я називаєть-
ся), я для прання, з палич ою. Нею я десь пів одини-
один мав рати, і л нали зв и: р-р-р, р-р-р... Та ож
я д же мріяв про с рип — це найм зи альніший і
найд шевніший інстр мент, особливо для творчої лю-
дини. Ні оли не проб вав на ній рати, та о о рт а
не б ло, але мрія б ла сильною!

Оле ТЯГНИБОК, лідер ВО “Свобода”:
— Хотів навчитися рати на ітарі, та не с лалося. Дід
чив мене рати на а ордеоні, він мав м зичн освіт .
Зрештою не я, а брат за інчив лас м зичній ш олі
з фортепіано. Б в період, оли проб вав опан вати со-
піл . На почат 1990-х, оли створювали національ-
ні молодіжні ор анізації, ор анізов вали льт рні по-
їзд и У раїною, в я их ми відш вали пісні — патріо-
тичні, про охання.

Íà ÿêîìó ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³
âè ìð³ÿëè ãðàòè ó äèòèíñòâ³?

×îëîâ³ê êèÿíêè
ìàº áóòè êîõàíöåì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Êîõàòè — 36 %
2. Ãîäóâàòè — 31 %
3. Îäÿãàòè — 18 %
4. Ðîçäÿãàòè — 10 %
5. Óòðèìóâàòè — 5 %

Ñêðèïàëü Àðêàä³é Àåðîâ
ï³äêîðþº ªâðîïó 
ç ìîëîäèìè â³ðòóîçàìè
Óêðà¿íñüê³ “çîëîò³ çåðíÿòà” ãðàòèìóòü ï³ä ÷àñ 
öåðåìîí³¿ ïåðåäà÷³ ×åõ³¿ ãîëîâóâàííÿ ó ªâðîñîþç³

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня на ород-
ж вали переможців
VI Міжнародно о дитячо о
м зично о фестивалю
"Золоті зернята У раїни".
Дире тор фест Ар адій
Аеров — професійний
с рипаль, соліст Націо-
нальної філармонії У ра-
їни. Він і розповів "Хре-
щати ", що ні альність
дійства поля ає в том ,
що в ньом може взяти
часть ожен молодий
раїнець, я ий відвід є

м зичн ш ол .

Ôåñòèâàëü “Çîëîò³ çåðíÿòà
Óêðà¿íè” ïðîâîäèëè ó Êèºâ³ â

êâ³òí³ ï³ä ïàòðîíàòîì Ïîñîëüñòâà
×åõ³¿ òà ×åñüêîãî êóëüòóðíîãî
öåíòðó çà ñïðèÿííÿ íàö³îíàëüíî-
ãî çàïîâ³äíèêà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”
³ Ì³æíàðîäíîãî áëàãîä³éíîãî
ôîíäó “Óêðà¿íà-3000”. Ó ô³íàëü-
í³é ÷àñòèí³ êîíêóðñó, ùî â³äáóëà-
ñÿ íà òåðèòîð³¿ “Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿”,
âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 600 ä³òåé.
Íàéá³ëüø³ äîñÿãíåííÿ ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè âèõîâàíö³ ç Êèºâà, Ñóì,
Ïåðâîìàéñüêà òà Õàðöèçñüêà.
Îòîæ 15 æîâòíÿ öüîãî ðîêó õîð
ñòîëè÷íî¿ 10-¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè
ìàòèìå çìîãó âçÿòè ó÷àñòü ó ì³æ-
íàðîäíîìó ôåñòèâàë³ â Ïðàç³, à
ùå äâîº ä³òåé ïî¿äóòü äî ×åõ³¿ íà
êîíêóðñ “Óñò³ íàä Ëàáîþ”. Ïðè-
÷îìó, çà ñëîâàìè ïàíà Àåðîâà,
þí³ óêðà¿íö³ ìàþòü óñ³ øàíñè íà
ïåðåìîãó. “Êîëèñü ó÷í³ ìóçè÷íèõ
øê³ë Óêðà¿íè ìîãëè âèñòóïàòè
ò³ëüêè íà íåâåëè÷êèõ êîíêóðñàõ.
Òåïåð âîíè ï³äêîðþþòü øèðîêó
àóäèòîð³þ, âèõîäÿòü íà ì³æíàðîä-

íèé ð³âåíü”,— ðàä³º ïàí Àåðîâ.
Ñêðèïàëü ðîçïîâ³äàº, ùî ³äåÿ çà-

ïî÷àòêóâàòè êîíêóðñ äëÿ çâè÷àé-
íèõ ä³òåé, à íå íàùàäê³â îë³ãàðõ³â,
íàëåæàëà óêðà¿íñüêîìó ï³äïðèºì-
öåâ³ Ñåðã³þ Ðÿáóõ³íó. Îäíàê éîãî
ñìåðòü çàâàäèëà öüîìó. Êîð³ííèé
êèÿíèí Àðêàä³é Àåðîâ ï³äõîïèâ
ïðàïîð Ðÿáóõ³íà ³ ñêåðóâàâ óñ³ ñè-
ëè íà ðîçâèòîê “Çîëîòèõ çåðíÿò”.
Ãðîø³ äëÿ êîíêóðñó àðòèñò çàðîá-
ëÿº ñîëüíèìè êîíöåðòàìè â Âåëè-
ê³é Áðèòàí³¿, Í³ìå÷÷èí³, ÑØÀ, äå
ãðàº òâîðè Áàõà, Øóáåðòà, Áðàì-
ñà, Ëÿòîøèíñüêîãî. Çàâäÿêè ò³ñí³é
ñï³âïðàö³ ³ç ×åõ³ºþ ó÷àñíèêè êîí-
êóðñó íà ïî÷àòêó 2009 ðîêó ñóïðî-
âîäæóâàòèìóòü âñòóï ö³º¿ êðà¿íè ó
ãîëîâóâàííÿ â ªâðîïåéñüêîìó ñî-
þç³. “Îòîæ ³íîçåìí³ äåðæàâè âêðàé
çàö³êàâëåí³ ó â³äêðèòò³ òàëàíò³â ó
ñóñ³äí³õ êðà¿íàõ. Äóæå õîò³ëîñÿ á,
ùîá ³ íàøà äåðæàâà àêòèâí³øå ï³ä-
òðèìóâàëà â³ò÷èçíÿíèõ â³ðòóî-
ç³â”,— ñêàçàâ Àðêàä³é Àåðîâ
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Чоловік повинен
дружину:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³ä-

íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+29°Ñ, âíî÷³ +18...+21°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +32°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+26...+30°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +24...+28°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +26...+28°Ñ, âíî÷³ +19...+21°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³ä-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +27...+29°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ар адій Аеров допома ає юним талантам потрапити в чарівний світ професійної м зи и
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