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Ó áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé 
ç’ÿâèëèñÿ ïåðñïåêòèâè
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïðîïîíóâàâ ¿ì ñòèïåíä³¿ òà ðîáîòó

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Безприт льні діти зни н ть зі столичних в -
лиць. У них не б де бажання вті ати з дом
та йти жебра вати — столична влада пообі-
цяла забезпечити та им підліт ам сі мови
нормально о життя. Саме про це йшлося під
час рейд "Діти в лиці", що відб вся поне-
діло . Участь ньом взяв місь ий олова.
За хорош поведін та с млінне навчання
Леонід Черновець ий пообіцяв підліт ам
іменні стипендії, а в перспе тиві ще й робот
в місь ій адміністрації.

Ó ïîíåä³ëîê, ÿê ³ îá³öÿâ, ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
äîëó÷èâñÿ äî ðåéäó "Ä³òè âóëèö³". Ðàçîì ³ç íà÷àëüíèêîì
Ì³ñüêî¿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Ìèêîëîþ Êóëåáîþ òà
çàñòóïíèêîì Â³òàë³ºì Æóðàâñüêèì íàäâå÷³ð âîíè øóêà-
ëè áåçïðèòóëüíèõ ï³äë³òê³â íà Çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³. Çà
ï’ÿòíàäöÿòü õâèëèí ðåéäó ñòàëî î÷åâèäíî, ùî ðîáîòó â
öüîìó íàïðÿìêó â ñòîëèö³ ïðîâîäÿòü á³ëüø í³æ ïë³äíî —
æîäíîãî áåçïðèòóëüíîãî íå çóñòð³ëè.

"Òàê³ ðåéäè ó ñï³âïðàö³ ç ðàéîíàìè òà ì³ë³ö³ºþ ìè ïðî-

âîäèìî ðåãóëÿðíî. Íàñàìïåðåä ïåðåâ³ðÿºìî êîìï’þòåð-
í³ êëóáè, çàá³ãàéë³âêè. Ïðàöþºìî òàêîæ ³ç ïðîáëåìíèìè
ñ³ì’ÿìè,— çâ³òóâàâ ï³ä ÷àñ îáõîäó ìåðà ïàí Êóëåáà. — Òóò,
ó ðàéîí³ âîêçàëó, áåçïðèòóëüí³ ï³äë³òêè õîâàþòüñÿ íà òåï-
ëîòðàñàõ, ó ÌàêÄîíàëüäç³..."

Îäíàê ó÷îðà íà çâè÷íèõ ì³ñöÿõ "êëåé í³õòî ç íèõ íå
íþõàâ". Äî ìåðà ïðèâåëè äâîõ õëîï÷àê³â, çàòðèìàíèõ íà-
ïåðåäîäí³,— 14-ð³÷íîãî Ä³ìó Ëóöåíêà òà éîãî îäíîë³òêà
Ñàøêà Ðàçáºãàºâà.

Ïåðøèé ñòâåðäæóâàâ, ùî âò³ê ³ç ñåëà Òàðàñ³âêà Áðî-
âàðñüêîãî ðàéîíó ÷åðåç òå, ùî áàòüêè ï’þòü. Äðóãèé çà-
ïåâíÿâ, ùî ïðè¿õàâ ³ç ×åðí³ã³âùèíè äî ìàòåð³, ÿêà ïðà-
öþº íà ðèíêó. Ìîâëÿâ, çàê³í÷èëèñÿ ãðîø³. Ì³ë³ö³îíåðè
ðîçïîâ³ëè, ùî çóñòð³÷àþòü ï³äë³òê³â íå âïåðøå ³ â øêî-
ëó õëîï÷àêè íàâ³äóþòüñÿ íå÷àñòî.

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî îáîº âï³çíàëè îäðàçó. Ðîçêàçà-
ëè éîìó ïðî æèòòÿ.

— Ùî êóðèòå? — ïîö³êàâèâñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà.
— Í³, êèíóëè. Ñïîðòîì çàéìàºìîñÿ,— õâàëüêóâàòî çà-

ïåâíèâ Ëóöåíêî.
— À äîäîìó õî÷åòå, çàâåçó,— çàïðîïîíóâàâ Ëåîí³ä ×åð-

íîâåöüêèé.
— Äàâàéòå, ïî¿õàëè,— ïîãîäèëèñÿ õëîïö³ íà ïîäîðîæ

ó íîâåíüêîìó “Ðîëñ-ðîéñ³” ìåðà. Îäíàê çà ìèòü ïåðåäó-
ìàëè ³ ïîïðîñèëè ïðîñòî ¿õ â³äïóñòèòè.

"Çâè÷àéíî, ÿ íå âñüîìó â³ðþ, ùî âîíè ðîçïîâ³ëè. Àëå áà-

÷ó, ùî î÷³ äîáð³,— ïîä³ëèâñÿ ìåð âðàæåííÿìè â³ä çóñòð³-
÷³. — ß ¿õ ðîçóì³þ, áî é ñàì áóâ òàêèì". Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé äîðó÷èâ âçÿòè îáîõ ä³òåé ï³ä îï³êó ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà
ñòåæèòè çà ¿õíüîþ ïîäàëüøîþ äîëåþ. ßêùî õëîïö³ äîáðå
íàâ÷àòèìóòüñÿ ³ ìàòèìóòü ìåòó â æèòò³ — ¿ì çàáåçïå÷åíà
³ìåííà ñòèïåíä³ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè òà ðîáîòà ó ñòîëè÷í³é
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ïîîá³öÿâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

"Ïðîáëåìà öèõ ä³òåé ó òîìó, ùî ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
¿õ íå ìîæíà ïîâåðíóòè ó ðîäèíó, îñê³ëüêè ¿õ òàì íå ÷å-
êàþòü. Áàòüêè ï’þòü, àáî âæèâàþòü íàðêîòèêè. Òîìó â
ñòîëèö³ òàêèì ä³òÿì íàäàþòü ó ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèõ öåí-
òðàõ êîìïëåêñíó äîïîìîãó, ï³ñëÿ ÷îãî äëÿ íèõ øóêàþòü
ðîäèíó, äå âîíè ïî÷óâàòèìóòüñÿ êîìôîðòíî. ßêùî âè
ïîáà÷èòå áåçïðèòóëüíó äèòèíó, çàòåëåôîíóéòå 0-51 ³ ïî-
â³äîìòå ïðî öå. Ñòîëè÷í³ ñëóæáè íåãàéíî âè¿äóòü íà ì³ñ-
öå ³ íàäàäóòü äèòèí³ äîïîìîãó, âðÿòóâàâøè ¿¿ òàêèì ÷è-
íîì â³ä íàðêîòèê³â òà êðèì³íàëó",— äîäàâ ìåð.

ßê âèÿâèëîñÿ, ïîïðè òðóäíîù³, ðîáîòó â öüîìó íà-
ïðÿìêó â ñòîëèö³ ïðîâîäÿòü åôåêòèâíî. Òàêèõ ðåéä³â áó-
ëî ïðîâåäåíî 259 òà âæå çàòðèìàíî 419 ä³òåé. Îäíàê, ÿê-
ùî ó ìèíóëîìó ðîö³ äî ïðèòóëêó ï³ñëÿ òàêèõ îá’¿çä³â ïî-
òðàïèëî 864 ï³äë³òêè, òî íèí³øíüîãî — ëèøå 353.

Çà îñòàíí³ìè äàíèìè, "âóëè÷íèõ" ä³òåé â Óêðà¿í³ ïðè-
áëèçíî 130 òèñÿ÷. Á³ëüøîñò³ ç íèõ íå á³ëüøå 16 ðîê³â. 
80 â³äñîòê³â — õëîï÷àêè. Ïîëîâèíà áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé
ìàþòü áàòüê³â, îäíàê íå õî÷óòü ç íèìè æèòè

2
1
6

У р ах Леоніда Черновець о о безприт льні діти не пропад ть, а дістан ть сі мови для нормально о життя

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  3 грудня 2008

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
îðãàí³çóâàâ åêñêóðñ³þ 
÷åðí³ã³âñüêèì ä³òÿì

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà çóñòð³âñÿ ç ä³òüìè ñåëà
×àéê³íî ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³. Äî Êèºâà âîíè
ïîïðîñèëèñÿ ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ç òåëåâ³ç³éíèõ ïðî-
ãðàì. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âèð³øèâ çóñòð³òè
¿õ îñîáèñòî. 40 ï³äë³òê³â â³äâ³äàëè íàéâèçíà÷-
í³ø³ ñòîëè÷í³ ïàì’ÿòêè òà ìóçå¿. Ïîáóâàëè é
ó Ìóçå¿ ïîäàðóíê³â, ñòâîðåíîìó çà ³í³ö³àòèâè
ìåðà ó ïðèì³ùåíí³ ÊÌÄÀ (òàì âèñòàâëåí³ ïî-
äàðóíêè, ïðåçåíòîâàí³ ìåðó äèïëîìàòàìè òà
îô³ö³éíèìè îñîáàìè). Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³çè-
òó ì³ñüêèé ãîëîâà ñôîòîãðàôóâàâñÿ ç ä³òüìè íà
ïàì’ÿòü òà ïîäàðóâàâ ¿ì ñóâåí³ðè ³ ñîëîäîù³

Êîðåêö³ÿ áþäæåòó äîçâîëèòü
åôåêòèâíî îñâî¿òè êîøòè

Ç ìåòîþ ðàö³îíàëüí³øîãî âèêîðèñòàííÿ
êîøò³â áþäæåò â³äêîðåãóâàëè. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèëè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ç ö³íîâî¿ ïî-
ë³òèêè. Òàêèì ÷èíîì ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü
ñâîº÷àñíî ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ ñîö³àëüíî
çíà÷èì³ îá’ºêòè, íàïðèêëàä, Ïîä³ëüñüêèé
ìîñòîâèé ïåðåõ³ä. Âîäíî÷àñ îá’ºêòè ç íååôåê-
òèâíèì îñâîºííÿì êîøò³â ïðèçóïèíèëè. Ñå-
ðåä òàêèõ îïèíèëàñÿ çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà
¹ 47, ùî íà âóëèö³ Ïàòð³ñà Ëóìóìáè. Ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó íà ðåêîíñòðóêö³þ ç äîáóäîâîþ
øêîëè áóëî âèä³ëåíî 18,0 ìëí ãðí, ç ÿêèõ îñ-
âîºíî ëèøå 50 %. Ïîòðåáà â òàêîìó êîðåãó-
âàíí³ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê âè-
íèêëà ç ïîòðåáîþ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü ³ ïîêàç-
íèê³â Ïðîãðàìè, çà ï³äñóìêàìè ðåçóëüòàò³â
ðîáîòè çà 9 ì³ñÿö³â. Àäæå ìèíóëîãî ðîêó çà-
âäÿêè ñâîº÷àñíîìó ïðîâåäåííþ ïåðåðîçïîä³-
ëó áóëî âèêîíàíî 97,9 % ð³÷íîãî çàâäàííÿ

Ó ñòîëèö³ áóäå á³ëüøå ì³ñöü
ãðîìàäñüêîãî êîðèñòóâàííÿ

Íà ñòîëè÷íèõ âóëèöÿõ ó ì³ñöÿõ íàéá³ëüøî-
ãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé áóäå âñòàíîâëåíî 132 òó-
àëåòè. Íàðàç³ ¿õ ó ì³ñò³ íàë³÷óºòüñÿ 175, îä-
íàê 24 íå ïðàöþþòü. Çîêðåìà, ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ôóíêö³îíóþòü 90 % òóàëåò³â,
Äí³ïðîâñüêîìó — 71 %, Ïîä³ëüñüêîìó — 43
%, à â Îáîëîíñüêîìó — ëèøå êîæåí òðåò³é.
Ïðîàíàë³çóâàâøè ñèòóàö³þ òà ÷èñëåíí³ ñêàð-
ãè êèÿí, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, ÃÓ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà ðàé-
àäì³í³ñòðàö³¿ âèð³øèëè îáëàøòóâàòè ì³ñòî
äîäàòêîâèìè âáèðàëüíÿìè

Ïðî íîâ³ òàðèôè ðîçêàæóòü 
ó ÆÅÊàõ

²íôîðìàö³þ ïðî íîâîââåäåí³ òàðèôè íà
ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â
ðîçì³ñòèëè íà ñàéò³ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè
www.kmv.gov.ua â ðîçä³ë³ “Âàø áóäèíîê”,
ïîâ³äîìèëè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ç ïè-
òàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè. Ç’ÿâèëàñÿ âîíà òàêîæ
íà ïîðòàë³ www.municipal.kiev.ua. Êèÿíàì,
ùî íå ìàþòü çìîãè êîðèñòóâàòèñÿ ²íòåðíå-
òîì, ïðî òàðèôè ðîçêàæóòü ó ÆÅÊàõ. Äàí³
ðîçì³ñòèëè íà çâåðíåííÿ êèÿí ùîäî ïðîçî-
ðîñò³ ðîçðàõóíê³â îïëàòè

Êèÿí íå çàëèøàòü 
áåç çàðïëàòè òà ë³ê³â

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè çâåðíóòüñÿ äî Ïðåçè-
äåíòà ç ïðîõàííÿì äîçâîëèòè ðîçïîðÿäíèêàì
çàãàëüíîãî ôîíäó âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè
ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó. ßê ðîçïîâ³ëà
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Íàòàë³ÿ Íîâàê, ç çà-
ãàëüíîãî ôîíäó ãðîø³ âèä³ëÿþòü íà çàðïëàòè
ïðàö³âíèêàì, íà ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ìåø-
êàíö³â òà ³íø³ ñîö³àëüí³ ñòàòò³, ô³íàíñóâàí-
íÿ ÿêèõ íå ìîæå áóòè â³äòåðì³íîâàíî ó ÷àñ³.
“Çàãàëüíèé ôîíä íàïîâíþºòüñÿ â îñíîâíîìó
çà ðàõóíîê ïîäàòê³â ³ç äîõîäó ô³çè÷íèõ îñ³á
òà ñïëàòè çà çåìëþ. Â óìîâàõ êðèçè ö³ íàä-
õîäæåííÿ ïîã³ðøèëèñÿ. Â³äòàê âèíèêëè ïðîá-
ëåìè ç ô³íàíñóâàííÿì ñîö³àëüíèõ ñòàòåé”,—
ïîÿñíèëà ïàí³ Íîâàê,— ìè íå ìîæåìî çàëè-
øèòè êèÿí áåç çàðïëàò òà ë³ê³â”

Îëåêñ³é ªÂËÀÕ: “Ó ñòîëèö³ çàëèøàòüñÿ
ëèøå ò³ çàáóäîâíèêè, 
ùî ïðàöþâàëè âëàñíèì êîøòîì”
Одним із основних завдань сто-
личної влади стає форм вання
бюджет -2009. Деп татам дово-
диться добряче "поламати оло-
ви", аби наповнити за альний
фонд в мовах фінансово-е оно-
мічної ризи. Значно наповнюють
земельні збори. Чи варто підви-
щ вати орендні став и та че ати
на наплив інвесторів столицю,
"Хрещати " розповів олова о-
місії Київради з питань земель-
них відносин, містоб д вання та
архіте т ри Оле сій Євлах.

— Äåïóòàòè Êè¿âðàäè çàÿâèëè ïðî ïî÷à-
òîê ôîðìóâàííÿ îñíîâíîãî ô³íàíñîâîãî äî-
êóìåíòà ñòîëèö³ íà íàñòóïíèé ð³ê. ßêó
÷àñòêó íàäõîäæåíü ó íüîìó ñòàíîâëÿòü çå-
ìåëüí³ ïèòàííÿ?

— Âðàõîâóþ÷è, ùî çåìëÿ — öå îäèí ³ç
íàéñåðéîçí³øèõ àêòèâ³â òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè Êèºâà, ìè ðîáèìî âñå, ùîá â³í
ÿêîìîãà åôåêòèâí³øå ïðàöþâàâ íà êèÿí.
Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, à é òèõ ð³øåíü, ùî ë³êâ³äó-
þòü ïåâí³ ïðîãàëèíè â çàêîíîäàâñòâ³. ß
ìàþ íà óâàç³ ò³ íåïîîäèíîê³ âèïàäêè, êî-
ëè ëþäè êîðèñòóþòüñÿ çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè, àëå íå óêëàäàëè äîãîâîðè îðåí-
äè ³ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó í³÷îãî íå ñïëà-
÷óþòü. Àäæå âñ³ ìè ÷³òêî ðîçóì³ºìî, ùî
áþäæåò ñòîëèö³ ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ íàä-
õîäæåíü äëÿ òîãî, àáè ï³äòðèìóâàòè ìà-
ëîçàáåçïå÷åí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ, íàäàâà-
òè ¿ì ï³ëüãè íà ïðî¿çä òîùî. Òîìó ìè
ïðàöþºìî íèí³ â òîìó íàïðÿìêó, ùîá çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ïðîäàâàëè ïðèíàéìí³ çà
ìàêñèìàëüíèìè ö³íàìè.

— Ó çâ’ÿçêó ç ïîòðåáîþ íàïîâíåííÿ ì³ñü-
êîãî áþäæåòó ÷è áóäå çá³ëüøåíî ñòàâêó
îðåíäíî¿ ïëàòè?

— Í³, îðåíäíó ïëàòó çà çåìëþ íå çá³ëü-
øóâàòèìåìî. Íà òë³ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè
ìè ëèøå ïîâèíí³ âèÿâèòè òèõ, õòî âèêî-
ðèñòîâóº çåìëþ ³ íå ïëàòèòü çà íå¿, íà
â³äì³íó â³ä ïîðÿäíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â,
ÿê³ îôîðìèëè äîãîâîðè îðåíäè. Íà ñüî-
ãîäí³ â Êèºâ³ º äâ³ êàòåãîð³¿ ï³äïðèºìö³â-
þðèäè÷íèõ îñ³á. Ïåðøà — öå ò³, ÿê³ óçà-
êîíèëè çåìåëüí³ ïðàâîâ³äíîñèíè íàëåæ-
íèì ÷èíîì, òîáòî âèêóïèëè çåìëþ àáî
çàêëþ÷èëè äîãîâ³ð ïðî îðåíäó. Äðóãà êà-
òåãîð³ÿ — öå ò³, ùî ïðîñòî êîðèñòóþòü-
ñÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè íà ï³äñòàâ³ ñâî-
ãî ìàéíà ³ ñïëà÷óþòü ëèøå ïîäàòîê çà
çåìëþ. Òàêèì ÷èíîì, ìè õî÷åìî ç åêî-
íîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó ïîñòàâèòè äëÿ âñ³õ
ºäèí³ óìîâè.

— Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íà êðèçà âïëèíó-
ëà ÿêèìîñü ÷èíîì íà àêòèâí³ñòü çåìåëüíèõ
³íâåñòîð³â?

— Òàê, ñïðàâä³, ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºìî

äåÿêèé ñïàä íà öüîìó ðèíêó, çîêðåìà, â
áóä³âíèöòâ³. Àëå, íà ìîþ äóìêó, áóäå
ñâîºð³äíèé ïðèðîäíèé â³äá³ð. Òîáòî ñëàá-
ê³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íå ìîãëè ñàì³ áóäó-
âàòè, à ä³ÿëè ôàêòè÷íî çà ðàõóíîê çàëó-
÷åíèõ êîøò³â êèÿí,— ï³äóòü ³ç ðèíêó. À
ò³, ùî ìàþòü äåÿêèé çàïàñ ì³öíîñò³, çà-
ëèøàòüñÿ. ² ÿ âïåâíåíèé, ùî â³ä öüîãî ³
êèÿíè, ³ åêîíîì³êà ì³ñòà é êðà¿íè â ö³-
ëîìó ò³ëüêè âèãðàþòü.

— ² íàîñòàíîê çàïèòàííÿ, ÿêå òóðáóº áà-
ãàòüîõ êèÿí: ÷è áóäå çàòâåðäæåíî Ãåíå-
ðàëüíèé ïëàí ñòîëèö³ íàñòóïíîãî ðîêó?

— Ìè íàìàãàºìîñÿ éîãî çàòâåðäèòè.
Ïðîòå íàðàç³ ìåæ³ Êèºâà ùå âñòàíîâëå-
í³ íå ïîâí³ñòþ, çàëèøèëîñÿ ê³ëüêà ñï³ð-
íèõ ïèòàíü. Àëå ìè ðîáèìî âñå, ùîá ó
2009 ðîö³ Ãåíåðàëüíèé ïëàí ñòîëèö³ áó-
ëî çàòâåðäæåíî

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

Êè¿â ïîë³ïøèòü æèòòÿ
âåòåðàíàì

Ó÷îðàøíº çàñ³äàííÿ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè íîñèëî ÿñêðàâå ñîö³àëüíå çà-
áàðâëåííÿ. Ïåðøèì ïèòàííÿì ïîðÿäêó
äåííîãî áóâ ïðîåêò ð³øåííÿ “Ùîäî ïî-
ë³ïøåííÿ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ âåòåðàí³â
â³éíè â ì. Êèºâ³”. Äåïóòàò ôðàêö³¿ Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â Ñåðã³é Áàðàíîâ-Ìîõîðò ðîç-
ïîâ³â, ùî ùå â ìèíóëîìó ðîö³ Êàáì³í
âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ³ çîáîâ’ÿçàâ ì³ñöå-
â³ îðãàíè âëàäè ðîçðîáèòè ïðîãðàìó ï³ä-
òðèìêè âåòåðàí³â. Ïðîòå æîäåí ðåã³îí
òàê ³ íå ï³äãîòóâàâ ïëàí ïîë³ïøåííÿ æèò-
òÿ âèçâîëèòåë³â Áàòüê³âùèíè. Òîæ Êè¿â
ìîæå ñòàòè ë³äåðîì ó ö³é áëàãîðîäí³é
ñïðàâ³.

Ðîçðîáèòè äîêóìåíò äîðó÷àòü ïðîô³ëü-
íèì óïðàâë³ííÿì Êè¿âðàäè. Óçàãàëüíåí³

ïðîáëåìè âåòåðàí³â ìàþòü ï³äãîòóâàòè äî
25 ãðóäíÿ, àáè íà íàñòóïíèé ð³ê çá³ëüøè-
òè ô³íàíñóâàííÿ òà ïåðåäáà÷èòè äîñòàò-
íüî êîøò³â. “ß âïåâíåíèé, ùî ïðîãðàìó
âäàñòüñÿ ðîçðîáèòè â òàê³ òåðì³íè, îñ-
ê³ëüêè óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ ïðàöþâàëî íàä
ïèòàííÿìè âåòåðàí³â ³ áåç äîðó÷åííÿ, ³
ìîæíà ñêàçàòè, ùî âæå íà ñüîãîäí³ ãî-
òîâèé “íàï³âôàáðèêàò” ð³øåíü”,— ñêàçàâ
ïàí Áàðàíîâ-Ìîõîðò.

Ùå îäíèì ñîö³àëüíèì ïèòàííÿì ñòàâ
ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëü-
íîãî êîìïëåêñó àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â ³ç ðî-
çóìîâîþ â³äñòàë³ñòþ. Òàêèé îá’ºêò ÿê
åêñïåðèìåíò ïðàöþº ó ì³ñò³ ç 2005 ðîêó.
Òîä³ äëÿ ïîòðåá ñïåö³àë³çîâàíîãî çàêëà-
äó âèä³ëèëè äâà ïðèì³ùåííÿ íà âóëèö³

Ñèâàøñüê³é, 12 ³ 16. Ó îäíîìó ç íèõ íè-
í³ òðèâàº ðåìîíò, à â ³íøîìó ïåðåáóâà-
þòü 16 ³íâàë³ä³â. Öå ëþäè â³ä 16 äî 36 ðî-
ê³â, çà ÿêèìè ïîñò³éíî íàãëÿäàþòü ìåä-
ïðàö³âíèêè, à òàêîæ âèõîâàòåë³, ÿê ïðà-
âèëî, öå õòîñü ³ç ðîäè÷³â õâîðèõ. Ðàí³øå
ïëàíóâàëè, ùî ãóðòîæèòîê áóäå äëÿ òèì-
÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ. Ïðîòå íèí³ õâîð³
ïåðåáóâàþòü òàì ïðàêòè÷íî ïîñò³éíî, ëè-
øå äåêîãî çàáèðàþòü íà âèõ³äí³ äîäîìó.
ßê ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð áëàãîä³éíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ “Äæåðåëà” Ðà¿ñà Êðàâ÷åíêî, ç õâî-
ðèìè çàéìàþòüñÿ òàíöÿìè, êóë³íàð³ºþ,
âèâ÷àþòü åòèêó, â³äâ³äóþòü òåàòðàëüí³ âè-
ñòàâè òîùî. “Ìè äîïîìàãàºìî öèì ëþ-
äÿì æèòè ïîâíîö³ííèì æèòòÿì. Ç ³íøî-
ãî áîêó, öå íàäçâè÷àéíà ï³äòðèìêà äëÿ
ðîäè÷³â, ÿêèì ó äîìàøí³õ óìîâàõ çà áðà-
êîì ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè äóæå ñêëàäíî îï³-
êóâàòèñÿ õâîðèìè”,— ïîÿñíþº ïàí³
Êðàâ÷åíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ô³íàíñóâàëè
åêñïåðèìåíò ÷àñòêîâî çà ðàõóíîê ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà”. Îñê³ëüêè çàêëàä
ï³äòâåðäèâ ñâîþ åôåêòèâí³ñòü, éîãî âàð-
òî ïåðåòâîðèòè íà êîìóíàëüíó óñòàíîâó,
òîä³ â³í îäåðæóâàòèìå êîøòè. ×ëåíè áþ-
äæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ïîãîäèëèñÿ ç âàæëèâ³ñòþ
ïèòàííÿ, ïðîòå ïåðåíåñëè éîãî ðîçãëÿä
íà íàñòóïíå çàñ³äàííÿ. Òóäè ïëàíóþòü çà-
ïðîñèòè ïðåäñòàâíèê³â Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ âëàñíîñò³, îñê³ëüêè, ÿê âèÿâèëîñÿ,
íà ïðèì³ùåííÿ, äå íèí³ ãóðòîæèòîê, º
³íø³ ïðåòåíäåíòè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Героїв, я і відстоювали наш Бать івщин в ро и війни і столицю
У раїни том числі, залишилося не та і ба ато. Аби достойно від-
дячити за їхній подви , місь а влада візьметься за розроб Про ра-
ми поліпшення життєзабезпечення ветеранів. Фахівці правлінь про-
рах ють, ом бра є лі ів, ом потрібна рошова підтрим а, а в
о о досі проблеми з житлом. Компле сний до мент заходів має
б ти отовий до 25 р дня, аби витрати передбачити в бюджеті на-
ст пно о ро . Це питання об оворювали вчора на засіданні бю-
джетної омісії Київради. Деп тати та ож роз лян ли прое т ство-
рення ом нально о центр адаптації роз мово відсталих інвалідів.

Äëÿ öüîãî ðîçðîáëÿòü ïðîãðàìó çàõîä³â ³ çá³ëüøàòü 
¿õ ô³íàíñóâàííÿ

Громадсь і сл хання
9 р дня 2008 ро о 19.00 Колонній залі Ки-

ївсь ої місь ої державної адміністрації за адресою:
в л. Хрещати , 36, 2-й поверх, відб д ться ромад-
сь і сл хання на тем : "Тарифи на обсл ов ван-
ня б дин ів иян".
Додат ова інформація за номером: 051.
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Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÞÊ: “Ñòàðà åêîíîì³êà
çðóéíóâàëàñÿ — ç êðèçè âèéäóòü
ëèøå ñèëüí³ ëþäè, ÿê³ âì³þòü
ïðàöþâàòè”
Заст пни олови КМДА розповіла,
я вплине риза на столичний біз-
нес, о о че ають звільнення і -
ди нарешті винес ть ральні авто-
мати.

— Çà ñåðåäó âè âñòèãëè ïðîâåñòè íèçêó
ðîáî÷èõ çóñòð³÷åé. Ïîä³ë³òüñÿ ³ç “Õðåùàòè-
êîì”, ùî íîâîãî ç’ÿâèòüñÿ ó ñòîëè÷í³é ñôå-
ð³ ï³äïðèºìíèöòâà?

— Ìè çóñòð³ëèñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè àâñò-
ð³éñüêî¿ òà øâåéöàðñüêî¿ êîìïàí³é, çîêðå-
ìà “Íîâîìàò³ê”, ÿê³ âèïóñêàþòü ãðàëüí³ àâ-
òîìàòè. Ëèøå îäèí âèðîáíèê âèãîòîâëÿº
ùîðîêó 100 òèñÿ÷ òàêèõ ìàøèí. Àëå âàæ-
ëèâî òå, ùî ö³ àâòîìàòè ìàþòü íàéíîâ³òí³-
øå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, âîíè ñåðòèô³-
êîâàí³, ãðàâöÿì ãàðàíòîâàíî âèñîêèé øàíñ
âèãðàøó.

— Âè îáãîâîðþâàëè ïîñòà÷àííÿ äî íàñ
öèõ õîðîøèõ àâòîìàò³â?

— Í³, ùî âè? Äàéòå ñïî÷àòêó íàâåäåìî
ëàä ç òèìè, ÿê³ ìàºìî. Ö³ êîìïàí³¿ ïðîâåëè
ó Ìîñêâ³ ö³êàâó àêö³þ. ¯õí³ åêñïåðòè ðàçîì
³ç ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè çä³éñíèëè ðåéäè
ïî ãðàëüíèõ çàêëàäàõ ³ ïåðåâ³ðèëè, íàñê³ëü-
êè îáëàäíàííÿ â³äïîâ³äàº òåõí³÷íèì âèìî-
ãàì. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî áàãàòî àâòîìàò³â — “äî-
¿ëüí³”, âèäóðþþòü ãðîø³ ç â³äâ³äóâà÷³â. Òà-
ê³ ðåéäè ìè ïðîâåäåìî ³ â íàñ. Óïåâíåíà,
ùî â íàñ áðóõòó, íà ÿêîìó í³õòî í³êîëè íå
âèãðàº, á³ëüø³ñòü. Çâ³ñíî, âñ³ ö³ ìàøèíè ñë³ä
çíèùèòè. Ïðàöþâàòè ìàº ëèøå ñåðòèô³êî-
âàíå îáëàäíàííÿ.

— Óæå äàâíî ãîâîðÿòü ïðî çîíó çà ì³ñòîì,
êóäè ìîæíà âèñåëèòè ãðàëüíó ³íäóñòð³þ. Âè
îá³öÿëè ðîçïîâ³ñòè íàì ïåðøèì ïðî öå ì³ñöå.

— Ðàí³øå ìè äîâîë³ îïòèì³ñòè÷íî äèâè-
ëèñÿ íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè íåëåãàëüíî-
ãî ³ãðîâîãî á³çíåñó. Àëå òóò ìîâà ïðî ÷è¿ñü
êîëîñàëüí³ ïðèáóòêè. Íå ñåêðåò, ùî öåé
á³çíåñ “êðèøóþòü” íàâ³òü îêðåì³ íàðîäí³
äåïóòàòè. Òîìó ñïðîòèâ íåéìîâ³ðíèé. Ìè
ïðèéíÿëè ë³öåíç³éí³ óìîâè, àëå öå ëèøå
ðåãóëÿòîðíèé àêò. Íå çàêîí. Êîëè ìè ãî-
âîðèìî ïðî âèíåñåííÿ “îäíîðóêèõ áàíäè-
ò³â” çà ìåæ³ ì³ñòà, íàñ çàïèòóþòü, íà ï³ä-
ñòàâ³ ÿêîãî çàêîíó. Òîìó íàñïðàâä³ äëÿ êàð-
äèíàëüíîãî ³ ñòîâ³äñîòêîâîãî çàëàãîäæåííÿ
ïðîáëåìè ïîòð³áíî ïðèéíÿòè çàêîí ïðî ³ã-
ðîâèé á³çíåñ. Íèí³ äî ðîçãëÿäó ãîòîâ³ âæå
ï’ÿòü ïðîåêò³â. Ìè ÿêðàç çàïðîïîíóâàëè

³íîçåìíèì ôàõ³âöÿì ïðîàíàë³çóâàòè ¿õ òà
íàçâàòè íàéîïòèìàëüí³øèé.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê êðèçà çà÷åïè-
ëà ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìñòâà. Âàì ñêàðæàòüñÿ
íà ïðîáëåìè?

— Ó ìåíå ïðîñòî òåëåôîí ÷åðâîíèé.
Ï³äïðèºìöÿì íèí³ íåëåãêî. Çàâäàííÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè — ï³äòðèìàòè ¿õ, áî, ç îä-
íîãî áîêó, ñàìå çàâäÿêè ¿ì íàïîâíþºòü-
ñÿ áþäæåò, à ç ³íøîãî — âàæëèâî çáåðåã-
òè ðîáî÷³ ì³ñöÿ. ×åðåç áðàê êîøò³â ïî-

ã³ðøèëàñÿ ï³äòðèìêà êðåäèòóâàííÿ. Àëå ÿ
ñàìå ïîãîâîðèëà ç ìåðîì, ³ â³í ïîãîäèâ-
ñÿ, ùî â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðèºìñòâà ñë³ä ï³ä-
òðèìóâàòè áóäü ùî. Òîìó áàãàòî ï³ëüãî-
âèõ êðåäèò³â óñå æ òàêè ïðîëîíãóºìî.

— Íåùîäàâíî âè êàçàëè, ùî ÷åðåç êðèçó
äî ì³ëüéîíà ëþäåé ìîæóòü âòðàòèòè ðîáî-
òó â ñòîëèö³.

— Ð³÷ ó ò³ì, ùî â Êèºâ³ ïðàöþþòü íå
ëèøå êèÿíè, à é áëèçüêî äâîõ ì³ëüéîí³â
ïðè¿æäæèõ. Ñüîãîäí³ ô³íàíñîâà ñèòóàö³ÿ
ïîã³ðøèëàñÿ, ³ öèì ëþäÿì áðàêóº êîø-
ò³â, ùîá îïëàòèòè æèòëî, òîìó âèìóøå-
í³ çàëèøèòè ñòîëèöþ. Êèÿíàì òðîõè ëåã-
øå.

— Îäíàê ê³ëüê³ñòü çâ³ëüíåíü âðàæàº. À
ï³äïðèºìñòâà çàêðèâàþòüñÿ?

— ß á ñêàçàëà, ùî á³ëüø³ñòü ùå òðè-
ìàþòüñÿ. Çâ³ñíî, º âèïàäêè, êîëè îá’ºêò
ïðèïèíÿº ³ñíóâàííÿ. Òà ïåðåâàæíî ï³ä-
ïðèºìö³ øóêàþòü øëÿõè îïòèì³çàö³¿.
Ñóìíîçâ³ñí³ ñêîðî÷åííÿ — îäèí ³ç íèõ.
Íà æàëü.

— À ÿê âè îö³íþºòå ïîäîðîæ÷àííÿ òàðè-
ô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ ï³äïðèºìñòâ?

— Îñîáèñòî ÿ ââàæàþ, ùî äëÿ ï³äïðè-
ºìñòâ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ÿê³
âèðîáëÿþòü òîâàð, äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðà-
ö³âíèêàì ãîäóâàòè ñ³ì’¿, ï³äâèùóâàòè òà-
ðèôè â 5—10 ðàç³â íå ìîæíà. Íàø âèðîá-
íèê ëèøå ñòàº íà íîãè, ðîáèòè éîìó ï³ä-
í³æêó íå âàðòî. Çîâñ³ì ³íøà ð³÷, êîëè
éäåòüñÿ ïðî íàäïðèáóòêîâ³ îá’ºêòè, ò³ ñà-
ì³ êàçèíî. ¯ì íå òðåáà êóïóâàòè äîðîãó
ñèðîâèíó, çàâîçèòè çàï÷àñòèíè, ïëàòèòè
çà åêñïîðò. Òîáòî âèòðàòè íóëüîâ³, à ïðè-
áóòêè ì³ëüÿðäí³. ×îìó á ¿ì íå ïëàòèòè
ñïîâíà?

— Ùî ÷åêàº íàñ ïîïåðåäó: áóäå ùå ã³ðøå
÷è êðèçà îñü-îñü ìèíå?

— Ïî æèòòþ â ìåíå äåâ³ç: “Óñå êðàùå ïî-
ïåðåäó!” Â ö³é êðèç³ º ³ êîðèñíèé ìîìåíò.
Ìè ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî ñòàðà åêîíî-
ì³êà çðóéíóâàëàñÿ. Çàëèøàòüñÿ ò³, õòî âì³º
³ ìîæå ïðàöþâàòè, õòî çíàõîäèòü íîâ³ øëÿ-
õè òà ðåñóðñè. Ç êðèçè âèéäóòü ñèëüí³ ëþ-
äè ç íîâèì ìèñëåííÿì, ³ âîíè ïîâåäóòü íà-
øó åêîíîì³êó ò³ëüêè âïåðåä

Розмовляв І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Íà ñòîëèöþ î÷³êóº îáåçâîäíåííÿ
“Êè¿âåíåðãî” ïîãðîæóº “Êè¿ââîäîêàíàëó” â³äêëþ÷åííÿìè çà áîðãè

Óæå ç 4 ãðóäíÿ äåÿê³ îá’ºêòè,
ÿê³ íàëåæàòü ÂÀÒ ÀÊ “Êè¿ââî-
äîêàíàë”, ìîæóòü â³äêëþ÷èòè
â³ä åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Òàêà ïî-
ãðîçà ïðîëóíàëà â÷îðà ç âóñò ãî-
ëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÊ “Êè¿âåíå-

ðãî” Åäóàðäà Ñîêîëîâñüêîãî. Çà
éîãî ñëîâàìè, ïðè÷èíà òîìó îä-
íà — âåëè÷åçíà çàáîðãîâàí³ñòü.

“Ñòàíîì íà 1 ãðóäíÿ 2008 ðî-
êó ò³ëüêè çà ñïîæèòó åëåêòðè÷-
íó åíåðã³þ êîìïàí³¿ âèíí³ 656

ìëí ãðí. Ç íèõ áîðã “Êè¿ââîäî-
êàíàëó” ñòàíîâèòü 392 ìëí
ãðí,— çàÿâèâ ïàí Ñîêîëîâ-
ñüêèé.— ×åðåç öå ìè çìóøåí³
ï³òè íà íåïîïóëÿðí³ êðîêè ³
ðîçïî÷àòè â³äêëþ÷åííÿ òà îá-
ìåæåííÿ ó ïîñòà÷àíí³ âèðîáëå-
íîãî ïðîäóêòó ï³äïðèºìñòâàì-
áîðæíèêàì”.

Çà éîãî ñëîâàìè, ÿêùî äî ÷åò-
âåðãà êîøòè íå íàä³éäóòü, äåÿê³
ï³äïðèºìñòâà “Êè¿ââîäîêàíàëó”
ïî÷íóòü â³äêëþ÷àòè. Ïðî öå âæå
ïîïåðåäèëè ñòîëè÷íó âëàäó ³
êîìïàí³þ-áîðæíèêà. ßê³ îá’ºê-
òè íàñàìïåðåä çàëèøàòüñÿ áåç
åëåêòðèêè, ïàí Ñîêîëîâñüêèé íå
óòî÷íèâ.

“Êè¿ââîäîêàíàë” íà çàÿâó ñòî-
ëè÷íèõ åíåðãåòèê³â â³äðåàãóâàâ
ìèòòºâî. “Âèñëîâëþâàííÿ êîì-
ïàí³¿ ïðî òå, ùî ìè íå õî÷åìî ç

íèìè ðîçðàõîâóâàòèñÿ, ìîæíà
ðîçö³íþâàòè ÿê øàíòàæ ùîäî
íàñ ³ ì³ñüêî¿ âëàäè,— ââàæàº
ïåðøèé çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”
ÂÒÿ÷åñëàâ Áèíä.— Ñâîãî ÷àñó
ï³äïèñàí³ äîìîâëåíîñò³ ì³æ íà-
øèìè êîìïàí³ÿìè, “Åíåðãîðèí-
êîì” ùîäî âçàºìîðîçðàõóíê³â íà
ñóìó â 72,5 ìëí ãðí. Ö³ êîøòè
ìàþòü íàä³éòè â ðàõóíîê îïëà-
òè “Êè¿ââîäîêàíàëó” çà åëåêòðî-
åíåðã³þ íà ðàõóíêè “Êè¿âåíå-
ðãî”. Îäíàê ó ëèñòîïàä³ 2008 ðî-
êó åíåðãåòèêè â îäíîñòîðîííüî-
ìó ïîðÿäêó â³äêëèêàëè ï³äïèñè
ï³ä ÷èííèìè óãîäàìè ³ òèì ñà-
ìèì âñ³ äîìîâëåíîñò³ îïèíèëè-
ñÿ ï³ä çàãðîçîþ çðèâó. Â³í äîäàâ,
ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì “Êè¿ââî-
äîêàíàë” çâåðíåòüñÿ äî ñóäó äëÿ
çàõèñòó ñâî¿õ ³íòåðåñ³â ³ â³äøêî-

äóâàííÿ çáèòê³â çà ðàõóíîê “Êè-
¿âåíåðãî”.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà “Êè¿ââîäîêàíà-
ëó” ç åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â Â³-
òàë³é Íàéäþê áóâ ïåñèì³ñòè÷í³-
øå íàëàøòîâàíèé. “Ó ðàç³ â³ä-
êëþ÷åííÿ êîìïàí³¿ â³ä åíåðãî-
ïîñòà÷àííÿ ñèòóàö³ÿ â ì³ñò³ ìî-
æå ñòàòè íåïåðåäáà÷óâàíîþ,— çà-
ÿâèâ â³í.— Íàñàìïåðåä êèÿíè çà-
ëèøàòüñÿ áåç âîäè äëÿ ñïîæèâàí-
íÿ ³ äëÿ îá³ãð³âó êâàðòèð. Äî òî-
ãî æ, ÿêùî çóïèíèòüñÿ Áîðò-
íèöüêà ñòàíö³ÿ àåðàö³¿, ÿêà ïðà-
öþº âèíÿòêîâî íà åëåêòðîåíåðã³¿,
òî íåî÷èùåí³ ñòîêè ìîæóòü ïî-
òðàïèòè â Äí³ïðî. ² òîä³ åêîëî-
ã³÷íî¿ êàòàñòðîôè íå óíèêíóòè”.
Ó êîìïàí³¿ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî äî
öüîãî âñå æ íå ä³éäå, ³ çäîðîâèé
ãëóçä ïåðåìîæå
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівництво "Київенер о" заявило, що через
значн забор ованість же в четвер почне від лючати
від енер опостачання об’є ти "Київводо анал ". З’я-
с валося, що за останній час с ма невиплат омпанії
перевищила 392 млн рн. Своєю чер ою "Київводо а-
нал" звин вач є своїх фінансових тр днощах самих
енер ети ів і збирається зверн тися до с д . Фахівці
побоюються, що разі від лючення місто залишиться
без води та тепла, і насамперед постраждають міль-
йони иян.
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Äåíèñ ÃÎÐÁÓÍÅÍÊÎ: “Îñíîâíà ì³ñ³ÿ 
âñ³õ äåïîçèòíèõ âêëàä³â — 
öå íå çàðîá³òîê”
Голова правління АКБ
"Родовід Бан " Денис
Горб нен о розповів
"Хрещати " про сит ацію
в бан івсь ом се торі
е ономі и та тенденції,
що є наразі визначальни-
ми на ньом : риза ре-
дит вання, попит на ва-
лют , її дефіцит та пер-
спе тиви розвит бан ів-
сь ої системи раїни.

— ßêèì ÷èíîì âïëèíå çàÿâà
ÌÂÔ ïðî ï³äâèùåííÿ ë³êâ³äíîñò³
áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè?

— Ïåðøèé òðàíø, ÿêèé íàä³é-
øîâ â Óêðà¿íó,— äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿
åêîíîì³êè êðà¿íè. Âñ³ çàâæäè ïî-
ìèëêîâî êàæóòü, ùî åêîíîì³÷íà
êðèçà — öå êðèçà áàíê³âñüêî¿
ñèñòåìè. Íàñïðàâä³ æ öå êðèçà â
ðåàëüíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè,
ÿêèé íå ìîæå ñüîãîäí³ ïðîäàâà-
òè òå, ùî âèðîáèâ. ßêùî ðåàëü-
íèé ñåêòîð åêîíîì³êè âèðîáèâ ó
òðåòüîìó êâàðòàë³ +5 â³äñîòê³â
ïðîìèñëîâîãî ïðèðîñòó, òî öå íå
îçíà÷àº, ùî âîíè öèõ 5 â³äñîòê³â
ïðîäàëè. Òîáòî, ãðîø³ íå ï³øëè
â îá³ã. À ãðîø³, çàñîáè ÌÂÔ íà-
ïðàâëåí³ çàâæäè íå íà òå, ùîá
çàïóñòèòè ò³ ïðîöåñè, êîòð³ ìîæ-
ëèâ³ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó, ùîá
êðà¿íà ïî÷àëà âèðîáëÿòè ïðîäóê-
ö³þ, ïðîäàâàòè ¿¿, à áàíêè — êðå-
äèòóâàòè êóï³âëþ òà ïðîäàæ ö³º¿
ïðîäóêö³¿. Òîáòî íèí³ äóæå âàæ-
ëèâî, ùîá âñ³ êðåäèòóâàëè ³ âñ³
âèðîáëÿëè, òîáòî öå — íàéêðàù³
ë³êè â³ä áóäü-ÿêî¿ êðèçè, òîáòî
ðóõ, à íå ïàí³êà, â ÿê³é ïîòð³áíî
çàêðèòèñÿ â ìóøë³ é ñèä³òè, ÷è-
òàòè.

— Êîëè æ áàíêè çìîæóòü â³äíî-
âèòè êðåäèòóâàííÿ, ñêàæ³ìî, äî
ð³âíÿ 2007 ðîêó?

— Íà ð³âåíü 2007 ðîêó, äóìàþ,
ðåàëüíî íàâ³òü ó íàéáëèæ÷îìó
êâàðòàë³. Òîáòî, íà ñüîãîäí³ âè-
ðîáíèöòâî ïåðåñòàëî íå âèðîá-
ëÿòè — âîíî âèðîáëÿº, àëå ïåðå-
ñòàëî ïðîäàâàòè. Â³äïîâ³äíî æè-
â³ ãðîø³ ïåðåñòàëè äî íàñ çàõî-
äèòè. ² öå îñíîâíà ïðîáëåìà. À
áàíêè â ïðèíöèï³ êðåäèòóþòü,

ìîæëèâî, â ìåíøèõ îáñÿãàõ, àëå
êðåäèòóâàííÿ í³õòî íå çóïèíÿâ.

— Òîáòî, ìîæíà ñêàçàòè, ùî â
ñèòóàö³¿ ç áàíê³âñüêîþ ñèñòåìîþ
íàéã³ðøå âæå ïîçàäó?

— Ïî-ïåðøå, ò³ ä³¿, ÿê³ ñüîãî-
äí³ óõâàëþþòü Íàö³îíàëüíèé
áàíê, Ïðåçèäåíò, Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó âæå
äàëè ñâî¿ ïëîäè. Îñíîâíà çàäà÷à
áóäü-ÿêî¿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè —
ùîá ¿é äîâ³ðÿëè. Äîâ³ðÿþòü áàí-
ê³âñüê³é ñèñòåì³ — îòæå äîâ³ðÿ-
þòü òèì ï³äïðèºìñòâàì, êîòð³
áàíê³âñüêà ñèñòåìà ô³íàíñóº.
Òîáòî, íå ìîæíà êàçàòè, ùî áàí-
ê³âñüêà ñèñòåìà ùîñü òàì íå ðî-
áèòü, ç ÷èìîñü íå ñïðàâëÿºòüñÿ,
à îò ìè âñ³ ìîëîäö³. ßêùî áàí-
ê³âñüêà ñèñòåìà íå áóäå äàâàòè
ãðîø³ â åêîíîì³êó, òî â³äïîâ³äíî
åêîíîì³êà íå ìîæå ðîçâèâàòèñÿ.
² îñíîâíà çàäà÷à íèí³ â óðÿäó,
ÍÁÓ, Ïðåçèäåíòà äîìîâèòèñÿ ç
áàíêàìè, âèáóäóâàòè òàê³ âçàºìî-
â³äíîñèíè, ùîá ãðîø³ çíîâó ï³-
øëè íàçàä, â åêîíîì³êó. Àëå çíî-
âó æ òàêè, âñå çàëåæèòü â³ä òîãî,
ùîá âçÿâ ðåàëüíèé ñåêòîð. À ðå-
àëüíèé ñåêòîð â³ä ÷îãî ìîæå âçÿ-
òè? Çíîâó æ òàêè: ìè ïîâèíí³ ïî-
÷àòè ùîñü ó ñåáå ðîçâèâàòè, áó-
äóâàòè, ïîâèíí³ ùîñü ïîñò³éíî
ñïîæèâàòè, ùîá äëÿ öüîãî ñïî-
æèâàííÿ âèðîáëÿòè ò³ ñêëàäîâ³,
ÿêèõ ïîòðåáóºìî.

— ×è â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³ ³íôîð-
ìàö³ÿ, ùî íèí³ íåñòà÷à âàëþòè?

— Íà ñüîãîäí³, ìàþ÷è ñòàòèñ-
òèêó ³ òó ³íôîðìàö³þ, ùî ðîçì³-
ùóþòü íà ñàéòàõ â ²íòåðíåò³, âèä-
íî, ùî á³ëüøå ïðèñóòí³é äåô³öèò
ãðèâí³, àí³æ âàëþòè. ßâèùà ïî-
÷àòêó æîâòíÿ ñïîíóêàëè ëþäåé
ïîá³ãòè ³ çíÿòè ãðîø³. Òîáòî, âî-
íè ñàì³ çðîáèëè öåé êðîê äî ï³ä-
íÿòòÿ êóðñó. Íàðàç³ òàêà æ ñèòó-
àö³ÿ — áàíêè âçÿëè ïðîñòî ïåðå-
êëàëè ³ ñêàçàëè: "Òàê, ÷àñòèíà
ãðîøåé ó íàñ çíàõîäèòüñÿ ó âà-
ëþòíèõ ðåçåðâàõ, òîáòî, ó âàëþ-
ò³, ÷àñòèíà — â ãðèâíåâèõ". Çà ðà-
õóíîê öüîãî â³äáóëîñÿ ïîäîðîæ-
÷àííÿ ³ â³äñîòêîâèõ ñòàâîê, â³ä-
áóëîñÿ ïîäîðîæ÷àííÿ ñàìèõ âà-
ëþòíèõ äåïîçèò³â, ãðèâíåâèõ äå-
ïîçèò³â ³, â³äïîâ³äíî, êðåäèò³â.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêîþ
ïîâèííà áóòè ïîë³òèêà áàíê³â â
óìîâàõ ô³íàíñîâî¿ êðèçè?

— Áàíêàì ïîòð³áíî íàïåâíî
íèí³ äèâèòèñÿ, ïåðåãëÿäàòè ñâî-
¿õ êë³ºíò³â, êîòð³ ìîæóòü îáñëó-
ãîâóâàòè êðåäèòè, êîòð³ ìîæóòü
äàâàòè îáîðîòè, ³ ïðîäîâæóâàòè ¿õ
êðåäèòóâàòè. Òîáòî, ÿ äóìàþ, ùî
áàíêè, ÿê ³ âèðîáíèöòâî, ÿêùî
òè í³÷îãî íå âèðîáëÿºø, òî íå
ìîæåø ðóõàòèñÿ äàë³ ³ ðîçâèâà-
òèñÿ. Äëÿ áàíê³â îñíîâíèé ðå-
öåïò — ïîòð³áíî íèí³, íàâ³òü â
óìîâàõ òÿæêî¿ ñèòóàö³¿ âñå îäíî
êðåäèòóâàòè ðåàëüí³ ïðîãðàìè,
ðåàëüíèé ñåêòîð, íå ïðîñòî òàì
êóï³âëþ-ïðîäàæ, à òå, ùî âèðîá-
ëÿþòü ³ ñïîæèâàþòü, òå, ùî ³ õòî
ìîæóòü âèðîáèòè, ³ òå, ùî ïî-
òð³áíî ñüîãîäí³ ñïîæèâà÷åâ³ ³ çà
öå çä³éñíÿòü ãðîøîâ³ ðîçðàõóí-
êè.

— Íàðàç³ âñ³õ ö³êàâèòü ñèòóàö³ÿ
ç êóðñîì äîëàðà. Ùî ç íèì â³äáó-
âàòèìåòüñÿ?

— Çíàºòå, ïðîãíîç — ñïðàâà
íåâäÿ÷íà. Àëå âèõîäÿ÷è ç ñüî-
ãîäí³øíüî¿ òåíäåíö³¿, òîáòî êî-

ðèäîð — ëèñòîïàä, ÿ íå äóìàþ,
ùî ùîñü ïîã³ðøèòüñÿ. Ìè áà÷è-
ìî ñüîãîäí³øíþ òåíäåíö³þ íàâ-
ïàêè äî çíèæåííÿ. Ìåí³ äóæå
øêîäà òèõ ëþäåé, ÿê³ êóïèëè çà
êóðñîì 7 ãðí.

— Áàãàòî õòî êàæå, ùî ï³ä Íî-
âèé ð³ê äîëàð áóäå îäèíàäöÿòü,
òðèíàäöÿòü ãðèâåíü.

— Òàêå ïðîãíîçóþòü ò³ åêñ-
ïåðòè, ÿê³ íå ìàþòü äî áàíê³â-
ñüêî¿ ñèñòåìè æîäíîãî â³äíî-
øåííÿ. Äóìàþ, ùî âîíè ïîâèí-
í³ òîä³ õî÷à á ÷èòàòè ùîñü ïå-
ðåä òèì, ÿê ðîáèòè òàê³ çàÿâè.
Íà ñüîãîäí³ íàâïàêè Íàö³îíàëü-
íèé áàíê çàäîâîëüíÿº âñþ êó-
ï³âëþ â âàëþòíó ïîçèö³þ, ùîá
áàíêè ìîãëè çàâîçèòè ³ ïðîäà-
âàòè ÷åðåç îáì³íí³ ïóíêòè âà-
ëþòó. Òîáòî, ñüîãîäí³ ÿêèõîñü
îáìåæåíü ó Íàö³îíàëüíîãî áàí-
êó Óêðà¿íè ùîäî òîãî, ùîá áàí-
êè íå ìîãëè ïðîäàâàòè âàëþòó,
íå ³ñíóº.

— À êîëè áàíêè âæå ïî÷íóòü âè-
äàâàòè êðåäèòè, ³ íàéãîëîâí³øå —
ï³ä ÿê³ â³äñîòêè?

— Öå áóäå ïåâíèé, òàê áè ìî-
âèòè, åâîëþö³éíèé ïåð³îä. Áî
áàíêè ïðîäîâæóþòü êðåäèòóâàòè
âñå îäíî. Ìîæëèâî, ìè êðåäèòó-
ºìî ìåíøå, ðîçãëÿäàºìî äîâøå,
òîìó ùî òåïåð ñåðéîçí³øå ñòàâ-
ëåííÿ äî çàñòàâè, ÿê³ öå çàñòàâè,
à òàêîæ ìîæëèâîñò³ ëþäèíè çà-
ïëàòèòè. Íà ñüîãîäí³ é ñòðàõîâ³
êîìïàí³¿ äîïîìàãàþòü, ÿêùî º
òàì ñêîðî÷åííÿ ó ÿêèõîñü êîìïà-
í³ÿõ, òî ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ ñòðàõó-
þòü âæå â³ä áåçðîá³òòÿ äëÿ òîãî,
ùîá îïëà÷óâàòè â³äñîòêè. Â³äáó-
âàºòüñÿ ñèíåðã³ÿ ì³æ ñòðóêòóðà-
ìè ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó, êîòð³
âèáóäîâóþòü ïðîãðàìè äëÿ ï³ä-
òðèìêè.

— Õîäÿòü ÷óòêè ïðî òå, ùî äå-
ïîçèòí³ ñòàâêè ò³ëüêè çðîñòàòè-
ìóòü. ×è â³äïîâ³äàþòü ÷óòêè ä³é-
ñíîñò³?

— Ðîçóì³ºòå, âîíè ìîæóòü
çðîñòàòè äî ïåâíî¿ ìåæ³. Òîáòî,
äåïîçèòí³ ñòàâêè öå ùî? Ëþäè-
íà, ÿêà ïðèíîñèòü ãðîø³ íà äå-
ïîçèò, âîíà çà îñíîâíå çàâäàííÿ
ìàº íå ñò³ëüêè çàðîáèòè ãðîøåé,
ñê³ëüêè çáåðåãòè ö³ ãðîø³ â³ä çíå-
ö³íåííÿ, àáè ãðîø³ ïðàöþâàëè.
Îòæå, îñíîâíà ì³ñ³ÿ âñ³õ äåïî-
çèòíèõ âêëàä³â — öå íå çàðîá³òîê.
Òàê, ìè çàðîáëÿºìî, ìîæíà íà-
â³òü æèòè ç â³äñîòê³â çà äåïîçè-
òîì, àëå â òîé æå ÷àñ ãðîø³ íå
çíåö³íþþòüñÿ. Òîáòî, çíîâó æ òà-
êè, ÿêùî ð³âåíü ³íôëÿö³¿ çðîñòà-
òèìå, òî â³äïîâ³äíî ñòàâêè ïðî-
ïîðö³éíî òåæ çðîñòàòèìóòü.

— ×è âèã³äíî íèí³ âêëàäàòè ãðî-
ø³ â íåðóõîì³ñòü?

— ß á çà÷åêàâ. Ðîçóì³ºòå, ùî-
äî íåðóõîìîñò³ ïîðàäà çàâæäè îä-
íà — ÿêùî òè êóïóºø äëÿ ñåáå,
òî âèã³äíî çàâæäè, ÿêùî òè êó-
ïóºø íà ³íâåñòèö³¿, òî ïîòð³áíî
ãîâîðèòè ç òèìè áðîêåðàìè, ÿê³
ïðîôåñ³îíàëè â öüîìó. Òîáòî, äó-
æå òÿæêî ñêàçàòè âèã³äíî, íå âè-
ã³äíî, ïîñèä³òè, çà÷åêàòè. Àëå ÿê-
ùî ïîäèâèòèñÿ íà òåíäåíö³þ, ÿêà
áóëà, òî òåïåð, êàæóòü, òàì º íå-
âåëèêå çíèæåííÿ ö³í. Àëå ìàñ-
øòàáíîãî çíèæåííÿ ö³í íåìàº

Під от вали Тетяна ЯКОВЛЄВА,
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для "Хрещати а"

Óðÿä ðîçïèñàâñÿ ó âëàñí³é
íåñïðîìîæíîñò³
“Àíòèêðèçîâ³” çàõîäè ìîæóòü ïîñèëèòè åêîíîì³÷íó êðèçó

Òÿæêèõ íàñë³äê³â â³ä ñâ³òîâî¿
ô³íàíñîâ¿ êðèçè ìîæíà áóëî á

óíèêíóòè Óêðà¿í³, ÿêáè Êàáì³í
òà Íàöáàíê Óêðà¿íè â÷àñíî âæè-

ëè ïîòð³áíèõ çàõîä³â. Òàêîãî âèñ-
íîâêó ä³éøëè åêñïåðòè ï³ä ÷àñ
àíàë³çó ïîä³é âåðåñíÿ—ëèñòîïà-
äà, ïðîòÿãîì ÿêèõ íàñë³äêè ñâ³-
òîâî¿ ô³íàíñîâ¿ êðèçè âïëèíóëè
íà ðåàëüíèé ñåêòîð åêîíîì³êè.
Çîêðåìà, íàâ³òü òåïåð, çà êðèçî-
âèõ óìîâ, îðãàíè äåðæàâíî¿ âëà-
äè ïðîäîâæóþòü ðîçïèñóâàòèñÿ ó
âëàñí³é íåêîìïåòåíòíîñò³. Ôà-
õ³âö³ íå ðîçóì³þòü, äëÿ ÷îãî ÍÁÓ
çá³ëüøèâ ãðèâíåâèé îá³ã ó ëèñ-
òîïàä³, âíàñë³äîê ÷îãî ñòàâñÿ îá-
âàë ÂÂÏ íà 2 %. Çà ñ³÷åíü—æîâ-
òåíü íà 20 % çá³ëüøèëàñÿ ãîò³â-
êà ³ áåçãîò³âêà. Öå äàëî ï³äñòàâè
ôàõ³âöÿì ñòâåðäæóâàòè, ùî ãî-
ëîâíèé ñïåêóëÿíò — ÍÁÓ. Çà
ñëîâàìè åêñïåðò³â, ÍÁÓ âèêóïèâ

ó Êàáì³íà îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿
ïîçèêè íà 7 ìëðä ãðí, ùî º äî-
äàòêîâîþ îçíàêîþ çëîâæèâàííÿ
òà ìàí³ïóëÿö³é ó ô³íàíñîâ³é ñôå-
ð³. 4,4 ìëðä ãðí óðÿä äàâ ó ïî-
çè÷êó Ïåíñ³éíîìó ôîíäó. Öå,
ïåðåêîíàí³ åêîíîì³ñòè, ìîæå áó-
òè çâè÷àéíîþ îáîðóäêîþ äëÿ
çä³éñíåííÿ êîíâåðòàö³¿. Íàäàë³ æ
øëÿõ ñïðÿìóâàííÿ öèõ êîøò³â
ïðîñòåæèòè òÿæêî,— êîíñòàòó-
þòü åêñïåðòè.

Ñâîºþ ÷åðãîþ åêñ-çàñòóïíèê
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ Ñåðã³é
ßðåìåíêî íàãîëîñèâ "Õðåùàòè-
êó", ùî óðÿä íåïðîôåñ³éíî ï³ä-
õîäèòü äî ðîçïîä³ëåííÿ êðåäèòó
ÌÂÔ. "Êîøòè ïîâèíí³ ñïðîÿìî-
âóâàòè íà ïîøóê ðèíê³â çáóòó äëÿ

åêñïîðòåðà, ¿õ ïîòð³áíî âêëàäàòè
â ðîçâèòîê äëÿ ìàéáóòíüîãî, à íå
íàïðàâëÿòè íà ï³äòðèìêó îêðå-
ìèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè",— ç ñó-
ìîì ñêàçàâ â³í. ×åðåç öå êðèçî-
â³ ÿâèùà ëèøå ïîñèëþâàòèìóòü-
ñÿ é íàäàë³. Íà éîãî äóìêó, óðÿä
ïðî´àâèâ ìîìåíò, êîëè ñèòóàö³þ
ìîæíà áóëî á âðåãóëþâàòè ³ ì³-
í³ì³çóâàòè íàñë³äêè ñâ³òîâî¿ êðè-
çè äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè.
Îäíàê íàäàë³ áåç ñèñòåìíèõ çì³í
ó ïîë³òèö³, âèõîäó ç êðèçè çíàé-
äåíî íå áóäå. "Ñèòóàö³þ ìîæå
çì³íèòè ïîòóæíèé àíòèêîðóïö³é-
íèé, àíòèáþðîêðàòè÷íèé ïàêåò
çì³í. Â ³íøîìó âèïàäêó âèõîäó ç
êðèçè íå áóäå çíàéäåíî",— ï³ä-
êðåñëèâ â³í

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Учора е сперти заявили, що риза е ономі и спричи-
нена прорах н ами ряд та Національно о бан
У раїни. І це може за рож вати дефолтом в раїні,
адже ошти, я і надав У раїні МВФ, ви ористов ють
не за призначенням. Це може лише поліпшити сит -
ацію на іль а місяців, одна не безпечить е ономі
від ризи в подальшом . За їхніми словами, обтяж є
сит ацію і невдала монетарна політи а Нацбан , я ий
в мин лом місяці зробив ре ордн емісію ривні. Це,
на їхню д м , може спричинити не онтрольоване зне-
цінення національної валюти.
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Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ ñòàëî â³äî-
ìî ïðî çðèâ ìåìîðàíäóìó ùîäî âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ ì³æ óðÿäîì Óêðà¿íè òà â³ò÷èç-
íÿíèìè ìåòàëóðã³éíèìè ï³äïðèºìñòâàìè.
Â ï³äïèñàíîìó 10 ëèñòîïàäà äîêóìåíò³ ïå-
ðåäáà÷àëîñÿ, ùî Êàáì³í ïîæâàâëþâàòèìå
âíóòð³øí³é ïîïèò íà ìåòàëîïðîäóêö³þ,
ñêàñóº 12 % íàäáàâêó íà ãàç äëÿ ìåòàëóð-
ã³éíèõ êîìá³íàò³â, ââåäå ìîðàòîð³é íà ï³ä-
âèùåííÿ ö³í íà åëåêòðîåíåðã³þ, à òàêîæ
â³äñòðî÷èòü îïëàòó çà çàë³çíè÷í³ ïåðåâå-
çåííÿ äëÿ îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ. Óñ³ ö³ çà-
õîäè ìàëè ä³ÿòè äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó. Äî òîãî æ ¿õ íà çàñ³äàíí³ óðÿäó 19 ëèñ-
òîïàäà ïîîá³öÿëè ïðîëîíãóâàòè ³ íà 2009
ð³ê. Â îáì³í íà öå âëàñíèêè ìåòàëóðã³é-
íèõ ï³äïðèºìñòâ ìàëè çíèçèòè ö³íè íà
ñâîþ ïðîäóêö³þ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó,
âèêóïîâóâàòè îáóìîâëåí³ îáñÿãè âóã³ëëÿ â
äåðæï³äïðèºìñòâà “Âóã³ëëÿ Óêðà¿íè” ³
ïðèçóïèíèòè ñêîðî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â íà
ï³äïðèºìñòâàõ. Ïðîòå âæå íàïðèê³íö³ ìè-
íóëîãî ì³ñÿöÿ ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî æîäíà
ç³ ñòîð³í íå äîòðèìóº ïîâí³ñòþ äîìîâëå-
íîñòåé.

Пере орн та сторін а
Äèðåêòîð îá’ºäíàííÿ “Ìåòàëóðãïðîì”

Âàñèëü Õàðàõóëàõà, â³äñòîþþ÷è ïîçèö³þ
ìåòàëóðã³â, çàÿâèâ, ùî â ëèñòîïàä³ ö³íà íà
ãàç íå ò³ëüêè íå çíèçèëàñÿ, à íàâïàêè, çà
âêàç³âêîþ Ì³íïàëèâåíåðãî òðàíñïîðòóâàí-
íÿ áëàêèòíîãî ïàëèâà ïîäîðîæ÷àëî ç 87 äî
240 ãðí. Îêð³ì òîãî, â³ä 15 ëèñòîïàäà íà
23 % (ç 934 äî 1152 ãðí çà 1 òèñ. êóáîìåò-
ð³â) çá³ëüøèëàñÿ ãðàíè÷íà ö³íà íà ãàç. Çà
òàêèõ óìîâ ñêàñîâàíà óðÿäîì 12 % ñïåö³-
àëüíà íàäáàâêà íà ãàç çàãàëîì íå çìåíøè-
ëà çàòðàò ìåòàëóðã³â íà éîãî ïðèäáàííÿ.
Íàñïðàâä³ îá³öÿíêà Þë³¿ Òèìîøåíêî çíè-
çèòè ãàçîâ³ òàðèôè äëÿ ìåòàëóðã³â íàïðè-
ê³íö³ ðîêó áóëà â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó íåðå-
àëüíîþ. Àäæå ñàìå íà öåé ïåð³îä ïðèïà-
äàº ï³ê áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâè. É
íàäàë³ ö³íà íà áëàêèòíå ïàëèâî ò³ëüêè ï³ä-
âèùóâàòèìåòüñÿ. Òîæ çîâñ³ì íå äèâíî, ùî
ìèíóëîãî òèæíÿ ç’ÿâèëàñÿ æîðñòêà âèìî-
ãà ðîñ³éñüêîãî ïðåçèäåíòà Äìèòðà Ìåäâå-
äºâà íåãàéíî ïîãàñèòè áîðã Óêðà¿íè â
$ 2,4 ìëðä. Ó ðîçïàë ïåðåãîâîð³â ç Ðîñ³ºþ
ïðî ö³íó íà ãàç íà 2009 ð³ê ðîáèòè ãàçîâ³
ï³ëüãè â³ò÷èçíÿíèì ï³äïðèºìñòâàì º íå-
ïðèïóñòèìîþ ðîçê³øøþ.

Çàìîðîæåííÿ æ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ
ìåòàëîïðîäóêö³¿ “Óêðçàë³çíèöåþ”, íà ïå-
ðåêîíàííÿ åêñïåðòà ²íñòèòóòó âèâ÷åííÿ
Ðîñ³¿ Îëåêñ³ÿ Áë³íîâà, ìàëî ùî äàþòü.
“Ìîðàòîð³é íà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïå-
ðåâåçåííÿ çîâñ³ì íå îçíà÷àº ¿õ çìåíøåí-
íÿ”,— ââàæàº â³í. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: â Í³-
ìå÷÷èí³ ñêëàäîâà çàë³çíè÷íîãî òàðèôó â
ö³í³ ìåòàëîïðîäóêö³¿ ñòàíîâèòü 1,8—2,2 %,
à â Óêðà¿í³ âîíà íà ð³âí³ 6,8 %. Ïðîòå êðè-
òè÷íà ñèòóàö³ÿ íà çàë³çíèö³ ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî òîãî, ùî äåðæàâíèé ìîíîïîë³ñò, íà-
äàâøè íàâ³òü íåçíà÷í³ ïðåôåðåíö³¿, çà ï³ä-
ñóìêàìè ðîêó çàçíàâàòèìå çáèòê³â. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ “Õðåùàòèêà”, â Ì³íòðàíñ³ âæå
ðîçðîáëÿþòü ïëàíè ùîäî 10 % ñêîðî÷åí-
íÿ ïðàö³âíèê³â “Óêðçàë³çíèö³” íàñòóïíî-
ãî ðîêó.

“Íàñïðàâä³ ìåìîðàíäóì ïðî âçàºìîðî-
çóì³ííÿ ì³æ óðÿäîì Óêðà¿íè ³ ìåòàëóðã³é-
íèêàìè ïåðåñòàâ ä³ÿòè âæå â³ä äíÿ éîãî
ï³äïèñàííÿ. Öåé äîêóìåíò íå ìàº þðè-

äè÷íî¿ ñèëè. Âñ³ çàõîäè áóëè ïðîïèñàí³
äîâîë³ ðîçìèòî é ïåðåäáà÷àëè ìîæëèâ³ñòü
êîðåêö³¿”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó” Îëåê-
ñ³é Áë³íîâ. Óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî ìåìî-
ðàíäóìîì õîò³â, ç îäíîãî áîêó, ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè, ùî õî÷å âáåðåãòè íàñåëåííÿ â³ä
òîòàëüíîãî áåçðîá³òòÿ. Ïðè÷îìó ë³äåðêà
ÁÞÒ çàëèøàëà çà ñîáîþ ïðàâî â ðó÷íîìó
ðåæèì³ âàð³þâàòè ï³ëüãè äëÿ îêðåìèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ìåòàëóðã³éíî¿ ãàëóç³, ùîá çàðó-
÷èòèñÿ ¿õíüîþ ï³äòðèìêîþ íàïåðåäîäí³
ìîæëèâèõ âèáîð³â. Ïðîòå ç öüîãî í³÷îãî
íå âèéøëî.

Метал р и розрахов ють
на бюджет

Þë³ÿ Òèìîøåíêî çâèíóâàòèëà âëàñíèê³â
ìåòàëóðã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ ó òîìó, ùî âî-
íè íå âèêóïîâóþòü îáóìîâëåíó ê³ëüê³ñòü
âóã³ëëÿ ó äåðæï³äïðèºìñòâà “Âóã³ëëÿ Óêðà-
¿íè”. Îêð³ì òîãî, ìåòàëóðã³éí³ ï³äïðèºì-
ñòâà òàê ³ íå çíèçèëè ö³íè íà ñâîþ ïðî-
äóêö³þ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó. Âíóòð³ø-
í³é ïîïèò íà íå¿, çà äàíèìè åêñïåðò³â, ïðî-
äîâæóº ïàäàòè ³ ñòàíîâèòü íå á³ëüøå ÿê
30 % â³ä îáñÿãó âèðîáíèöòâà óêðà¿íñüêèõ
ìåòàëóðã³â. Íà çîâí³øíüîìó ðèíêó ñèòóàö³ÿ
ó â³ò÷èçíÿíèõ ñòàëåâàð³â íå ë³ïøà. “Òî÷-
êîþ â³äë³êó ïàä³ííÿ ìîæíà ââàæàòè ñòàðò
Îë³ìï³àäè â Ïåê³í³. Òîä³ Êèòàé ïî÷àâ çíà÷-
íî á³ëüøå âèðîáëÿòè ìåòàëó. Ïîïèò íà
óêðà¿íñüêó ìåòàëîïðîäóêö³þ çíèçèâñÿ â³ä
30 äî 50 â³äñîòê³â. Ïðè÷îìó îñòàíí³ì ÷à-
ñîì öèôðó â 50 â³äñîòê³â ìîæíà ââàæàòè
â³ðîã³äí³øîþ”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó”
ïàí Áë³íîâ. ×åðåç çóïèíåííÿ ìàéæå ïîëî-
âèíè äîìåííèõ ïå÷åé òèñÿ÷³ ïðàö³âíèê³â
ìåòàëóðã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ îïèíèëèñÿ ó
íåîïëà÷óâàíèõ â³äïóñòêàõ. Òàêèì ÷èíîì
âëàñíèêè ìåòàëóðã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ ïðè-
íàéìí³ ³ì³òóâàëè âèêîíàííÿ îá³öÿíêè óðÿ-
äîâ³ ïðî íåäîïóùåííÿ çâ³ëüíåííÿ. Õî÷à é
íå âñ³. Çîêðåìà, â Äîíåöüê³é îáëàñò³ ïðî-
òÿãîì îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ âñå æ òàêè ñêî-
ðî÷åíî áëèçüêî 5 òèñÿ÷ îñ³á (çàãàëîì ó ìå-
òàëóðã³éí³é ãàëóç³ íà Äîíå÷÷èí³ ïðàöþþòü
äî 150 òèñÿ÷ ëþäåé).

Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, âíàñë³äîê çìåí-
øåííÿ âèðîáíèöòâà â ìåòàëóðã³éí³é ãàëó-
ç³ ìîæíà î÷³êóâàòè 30 % ñêîðî÷åííÿ øòà-
òó. “Íà öåé âèïàäîê äåðæàâà íåîäì³ííî

ìàº ðîçðîáèòè ïðîãðàìè äëÿ çàëó÷åííÿ
çâ³ëüíåíèõ ïðàö³âíèê³â äî ³íôðàñòðóêòóð-
íèõ ïðîåêò³â. Öå ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ çîê-
ðåìà ÷åðåç äåðæàâí³ öåíòðè çàéíÿòîñò³, à
òàêîæ øëÿõîì äîñÿãíåííÿ äîìîâëåíîñòåé
ì³æ âëàäîþ ³ ïðèâàòíèìè ï³äïðèºìöÿ-
ìè”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
åêîíîì³÷íèõ ïðîãðàì Öåíòðó åêîíîì³÷-
íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ìåí³ Ðàçóì-
êîâà Âàñèëü Þð÷èøèí. Ñõîæèé äîñâ³ä âè-
êîðèñòîâóâàëè ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìå-
ðèêè â ÷àñè Âåëèêî¿ äåïðåñ³¿. Ïðîòå â
Óêðà¿í³ æîäíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ³ç çàëó-
÷åííÿ áåçðîá³òíèõ íàðàç³ íå ðîçðîáëåíî.
“Â ³íøèõ êðà¿íàõ âæå çàòâåðäæåíî ïðîãðà-
ìè áîðîòüáè ç êðèçîþ, âæå éäåòüñÿ ïðî
âèêîíàííÿ ¿õ. À â íàñ öå ðîáëÿòü íàäòî ïî-
â³ëüíî. Ìàëî òîãî, íåìàº çëàãîäæåíî¿ ïî-
çèö³¿ âëàäè ³ ÷³òêîãî ïëàíó ä³é”,— íàð³êàº
“Õðåùàòèêó” ïðåçèäåíò Öåíòðó ðèíêîâèõ
ðåôîðì Âîëîäèìèð Ëàíîâèé.

Òîæ ó êðèç³, ùî ñêëàëàñÿ â ìåòàëóðã³é-
í³é ãàëóç³ Óêðà¿íè, îêð³ì ñâ³òîâî¿ ðåöåñ³¿,
íå ìåíø âèíí³ ³ óðÿä, ³ ìåòàëóðã³éí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà. Ñèòóàö³ÿ ìîãëà á áóòè çíà÷íî
ë³ïøîþ, ÿêáè íàø³ ìåòàëóðã³éí³ ã³ãàíòè
ìàëè á³ëüøó êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü. Äî-
ñÿãòè öüîãî ìîæíà áóëî â ïåð³îä åêîíî-
ì³÷íîãî ïîæâàâëåííÿ 2002—2004 òà 2006—
2007 ðîê³â, ìîäåðí³çóâàâøè âèðîáíèöòâî:
çàì³íèòè çàñòàð³ë³ ìàðòåí³âñüê³ ïå÷³ é çà-
ïðîâàäèòè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿.
Ñåðéîçíèé êðîê äî ìåíøîãî ñïîæèâàííÿ
ãàçó çðîáèëè ò³ëüêè íà “Êðèâîð³æñòàë³”.
Òàì ùå 2006 ðîêó çàïðîâàäèëè òåõíîëî-
ã³þ ³ç âäóâàííÿ ïèëîâóã³ëüíîãî ïàëèâà, ùî
äàëî çìîãó ñêîðîòèòè ñïîæèâàííÿ ïðè-
ðîäíîãî ãàçó íà 60 %. Ïðîòå á³ëüø³ñòü
âëàñíèê³â çàì³ñòü ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèö-
òâà âèâîçèëè ñâî¿ íàäïðèáóòêè â îô-øîð-
í³ çîíè. Íàâ³òü ïîïðè öå, ðåíòàáåëüí³ñòü
äî 17 % ó â³ò÷èçíÿíèõ ìåòàëóðã³â ó ïîïå-
ðåäí³ ðîêè çàëèøàëàñÿ íà ð³âí³ ³íøèõ êðà-
¿í. Àëå äîñÿãàëîñÿ öå çà ðàõóíîê âèïëàòè
çíà÷íî íèæ÷î¿ çàðïëàòí³ ïðàö³âíèêàì. Òà
é òåïåð âëàñíèêè ï³äïðèºìñòâ íàìàãàþòü-
ñÿ çàîùàäèòè ñàìå íà ðîáî÷îìó ïåðñîíà-
ë³, à ïîâåðòàòè ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè ç îô-øî-
ð³â â Óêðà¿íó, àáè çàãàñèòè “ìåòàëóðã³éíó
ïîæåæó”, âîíè íå ïîñï³øàþòü. ² öå òîä³,
êîëè çà îö³íêàìè îá’ºäíàííÿ ìåòàëóðã³é-
íèõ çàâîä³â “Ìåòàëóðãïðîì” çáèòêè ï³ä-
ïðèºìñòâ ãàëóç³ ìîæóòü ïåðåâèùèòè 4

ìëðä ãðí. Íàòîì³ñòü ìåòàëóðã³éíèêè ïå-
ðåäóñ³ì ïðàãíóòü çàïóñòèòè ðóêè â êèøå-
íþ äåðæáþäæåòó. “Âîíè ñêàðæàòüñÿ íà
ô³íàíñîâó êðèçó, õî÷óòü äîïîìîãè äåðæà-
âè, ï³ëüã, êðåäèò³â â³ä Ì³æíàðîäíîãî âà-
ëþòíîãî ôîíäó ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿, àëå
çàáóâàþòü, ÷èì çàéìàëèñÿ ó ïîïåðåäí³ ðî-
êè. ßêùî âëàñíèêè ìåòàëóðã³éíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ íåùàäíî åêñïëóàòóâàëè ñâîþ âëàñ-
í³ñòü, òî ïîâèíí³ íàñàìïåðåä ñàì³ ðîçãð³-
áàòè çàâàëè. ² çíà÷íîþ ì³ðîþ çäàòí³ öå
çðîáèòè”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” Âàñèëü
Þð÷èøèí. Îäíàê ³ç íàáëèæåííÿì íîâî-
ãî ðîêó, à öå îçíà÷àº ³ çàòâåðäæåííÿ íî-
âèõ ïàðàìåòð³â Äåðæáþäæåòó, òèñê ìåòà-
ëóðã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ íà äåðæàâó ò³ëüêè
ïîñèëèâñÿ. Á³çíåñìåíè äîáðå ðîçóì³þòü,
ùî ñàìå ïîêàçíèêè, çàêëàäåí³ â ãîëîâíî-
ìó ô³íàíñîâàíó äîêóìåíò³, çàô³êñîâàí³ â
íüîìó ï³ëüãè, à íå ï³äïèñàííÿ ïîïóë³ñò-
ñüêèõ ìåìîðàíäóì³â, ¿ì ìîæóòü ñïðàâä³
äîïîìîãòè.

Ланцю ова реа ція
зачепить Київ

Ïðîâàë ïåðåìîâèí ³ àíòèêðèçîâèõ ³í³-
ö³àòèâ óðÿäó íå îáìåæóºòüñÿ ìåòàëóðã³é-
íèì êîìïëåêñîì. Ãàëóçü, ùî çàáåçïå÷óº
30 % âíóòð³øíüîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó íà-
øî¿ äåðæàâè, áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà
êîæíîãî ïåðåñ³÷íîãî óêðà¿íöÿ. Àäæå ñàìå
íåäîíàäõîäæåííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè â
Óêðà¿íó âíàñë³äîê öüîãî ÷èííèêà ñòàëî
îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ð³çêî¿ äåâàëü-
âàö³¿ ãðèâí³. Ëàíöþãîâà ðåàêö³ÿ íà êðèçó
â ìåòàëóðã³¿ ìîæå ïðèçâåñòè íàâ³òü äî òî-
ãî, ùî áþäæåò Êèºâà íåäîîòðèìàº ì³ëü-
éîííèõ ïîäàòê³â òà â³äðàõóâàíü ñòîëè÷íèõ
ìåòàëîòðåéäåð³â. Çà ñëîâàìè àíàë³òèê³â
êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ Global Trading,
ñòîëè÷íèé áþäæåò â³ä ìåòàëóðã³éíî¿ êðè-
çè íàñòóïíîãî ðîêó ìîæå âòðàòèòè â³ä 130
äî 200 ìëí ãðí. Îêð³ì òîãî, âæå ñêîðîòè-
ëà íà 10 % îáñÿãè âèðîáíèöòâà ïî âñ³é
êðà¿í³ ïîâ’ÿçàíà ç ìåòàëóðã³éíèì ñåêòî-
ðîì áóä³âåëüíà ãàëóçü. À íàéðîçâèíåí³øà
âîíà ñàìå ó ñòîëèö³. Òîæ ó ã³ðøîìó ðàç³
âíàñë³äîê ïàä³ííÿ ÂÂÏ äåðæàâè, ³íôëÿö³¿
òà ³íøèõ, íå çàëåæíèõ â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè
÷èííèê³â, áþäæåò Êèºâà íàñòóïíîãî ðîêó
ìîæå âòðàòèòè äî 2 ìëðä ãðí

Çà òðüîìà çàéöÿìè
Óðÿä ðîçðèâàºòüñÿ ì³æ ³íòåðåñàìè ìåòàëóðã³â òà áîðãàìè ïåðåä Ðîñ³ºþ 
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ 
“Õðåùàòèê”

Меморанд м ряд про взаємо-
роз міння з вітчизняними мета-
л р ійними підприємствами зі-
рвався через не з одженість пи-
тання, хто має платити за риз .
Це призведе до масово о безро-
біття в метал р ійном се торі.
Ланцю ова реа ція від онфлі т
вдарить і по столичном бюдже-
т . Наст пно о ро він може не-
доотримати 2 млрд рн.

Замість модернізації виробництва метал р и вима ають ще більше преференцій від ряд
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ÌÀÔ³ÿ áåçñìåðòíà
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà” ùîäî ïðîáëåì ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì

Îëåêñ³é ªÂËÀÕ, ãîëîâà Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî îá’ºäíàííÿ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â:

— ÌÀÔè ïðèêðàøàþòü îáëè÷÷ÿ ì³ñòà
÷è ñïîòâîðþþòü éîãî?

Óñå çàëåæèòü íàñàìïåðåä â³ä ¿õ çîâ-
í³øíüîãî âèãëÿäó. Ìàë³ àðõ³òåêòóðí³
ôîðìè º ó âñ³õ öåíòðàëüíèõ òî÷êàõ Çåì-
ë³! Òàêîæ ìè ïîâèíí³ â³äïîâ³ñòè íà çà-
ïèòàííÿ, à ÷è º àëüòåðíàòèâà ÌÀÔàì.
×è ìîæå áåç íèõ ïðîæèòè ñó÷àñíèé ìå-
ãàïîë³ñ? Àëüòåðíàòèâè öèì ñïîðóäàì, çà
âåëèêèì ðàõóíêîì, íåìàº, àäæå âîíè íå
íåñóòü òîãî êîìïëåêñó ïîñëóã äëÿ íàñå-
ëåííÿ, ùî âåëèê³ ñóïåðìàðêåòè. Ïðîäàæ
ãàçåò, ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè, ìåäèêàìåí-
òè, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Âñ³ ïðîäìàãè
Êèºâà ïðèâàòèçîâàí³, òàì ÷àñòî ïðîäà-
þòü ³íø³ òîâàðè. ß íå áà÷ó í³÷îãî ïîãà-
íîãî, êîëè ñâ³òîâèé áðåíä ç’ÿâëÿºòüñÿ ó
ñòîëèö³. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìè ðîç-
âèâàºìîñÿ, àëå âîäíî÷àñ ³ çàñìó÷óº, ùî
ö³ äîðîã³ áóòèêè çàéìàþòü ì³ñöå òèõ ïðî-
äóêòîâèõ ìàãàçèí³â, äî ÿêèõ êèÿíè çâèê-
ëè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé, Êè¿âðàäà ïëàíóâàëè ñòâîðè-
òè ìåðåæó ïðîäóêòîâèõ ì³í³-ìàãàçèí÷è-
ê³â. Ìè çâåðíóëèñÿ òîä³ äî âñ³õ ðàéîí³â,
ùîá âîíè ïîðóøèëè öþ òåìó, àëå, íà
ïðåâåëèêèé æàëü, òàì öå íå ñïðàöþâà-
ëî. Êð³ì òîãî, ìè çâåðòàëèñÿ äî ðàéîí-
íî¿ âëàäè, ùîá çîâí³øí³é âèãëÿä ÌÀÔ³â
â³äïîâ³äàâ îáëè÷÷þ ºâðîïåéñüêîãî ì³ñ-
òà ³ ñòîëèö³ XXI ñòîð³÷÷ÿ. Àëå, íà æàëü,
í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ. Ïðîáëåìà ïîëÿãà-
ëà â òîìó, ùî äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ ìà-
ëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì ó ðàéîíàõ äàâà-
ëè íà ð³ê.

Ìè ÷óäîâî ðîçóì³ºìî, ùî ï³äïðèºìåöü
â óìîâàõ êðèçè ñàì ï³êëóºòüñÿ ïðî ñåáå,
à òàêîæ ïðî ñ³ì’þ. Ïåðåä íèì òðåáà çí³-
ìàòè êàïåëþõ çà òå, ùî â³í ñòâîðþº ê³ëü-
êà ðîáî÷èõ ì³ñöü, ïëàòèòü ïîäàòêè. Çâ³ñ-
íî, êîëè äîçâ³ë âèäàíî ëèøå íà ð³ê, ï³ä-
ïðèºìåöü íå ìîæå âêëàäàòè äîñòàòíüî
êîøò³â ó ÌÀÔ, ùîá ñïîðóäà ìàëà ñó÷àñ-
íèé âèãëÿä, äî òîãî æ ùîðîêó çìóøåíèé
ïåðåîôîðìëþâàòè äîêóìåíòàö³þ. Ï³ä-
ïðèºìåöü óâåñü ÷àñ á³æèòü ïî çàìêíåíî-
ìó êîëó.

Ï³äïðèºìåöü ñòàº çàðó÷íèêîì çàãàëü-
íîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè íåçàõèùåíîñò³, íå
ðîçðîáëåíî ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ñåðåä-
íüîãî ³ ìàëîãî á³çíåñó. Òîìó íà ð³âí³ âëà-
äè ï³äïðèºìöåâ³ ïîòð³áíî äàòè âïåâíå-
í³ñòü, ùî â³í ïðàöþâàòèìå ÿêîìîãà äîâ-
øå.

Íàøà êîì³ñ³ÿ íàïîëÿãëà íà íîðì³ ïðî
âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àð-
õ³òåêòóðíèõ ôîðì íà 5 ðîê³â (áóëà ïðî-
ïîçèö³ÿ â³ä 1 äî 3 ðîê³â). Îêð³ì òîãî,
áóäå ðîçðîáëåíî ³ çàòâåðäæåíî òðè, ìàê-
ñèìóì ÷îòèðè òèïîâ³ ôîðìè, ÿê³ íå ñïîò-
âîðþâàòèìóòü, à ïðèêðàøàòèìóòü ì³ñòî.

Áóäå ðîçðîáëåíî ñõåìó ºäèíîãî â³êíà,
êóäè ï³äïðèºìåöü çìîæå çâåðíóòèñÿ ³
á³ëüøå íå á³ãàòè â³ä äð³áíèõ ÷èíîâíèê³â

òà îòðèìóâàòè äîçâ³ë ó ÷³òêî âèçíà÷åíèé
òåðì³í.

ßñíà ð³÷, ïðàâî îðåíäè äëÿ ìàëîãî á³ç-
íåñó ôàêòè÷íî íåðåàëüíå, áî òîä³ ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ äâ³-òðè âåëèê³ êîðïîðàö³¿, êîòð³ íà
àóêö³îíàõ ñêóïîâóâàòèìóòü ö³ ïðàâà, é òî-
ä³ ï³äïðèºìåöü íàçàâæäè çàáóäå ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü ðîçì³ùóâàòè ÌÀÔè. Ùî ñòîñóº-
òüñÿ ïðàâà âëàñíîñò³, òî ¿¿ ìîæíà ðîçì³ñ-
òèòè ò³ëüêè íà ð³ê.

Òîæ àëüòåðíàòèâè ÌÀÔàì íå ³ñíóº,
âîíè º â óñ³õ ðîçâèíåíèõ äåðæàâàõ, ³í-
øå ïèòàííÿ — ÿêî¿ ôîðìè, çîâí³øíüî-
ãî âèãëÿäó ¿ì íàäàòè.

Ñåðã³é ÊÎÌÍ²ªÂÑÜÊÈÉ, ïðåçèäåíò
àñîö³àö³¿ “Ñîþç ³íâåñòîð³â òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà”:

— Ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ æîäíîãî ñëîâà íå
ñêàçàíî ïðî ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”.

Íèí³ ä³º ïðîãðàìà, ïðèéíÿòà 2000 ðî-
êó, ùîäî ³íâåñòóâàííÿ çàñîá³â ç îáëàø-
òîâóâàííÿ çóïèíîê ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó
â Êèºâ³.

Ó öüîìó äîêóìåíò³ ïîâíîâàæåíü ÊÏ “Êè-
¿âïàñòðàíñ” íå ïðîïèñàíî. Â³äïîâ³äíî äî
198-¿ ïîñòàíîâè Êàáì³íó, áóäü-ÿê³ îá’ºêòè
íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ³ ïðè-
ëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ ïîâèíí³ áóòè ïðîô³ëüíè-
ìè, òîáòî òðàíñïîðòíèìè. Òîìó íàøà àñî-
ö³àö³ÿ íå áà÷èòü ïðèâîäó äëÿ ïåðåãëÿäó òî-
ãî îïåðàòîðà, ÿêèé âæå ïðàöþº íà êè¿âñüêî-
ìó ðèíêó, âèêîíóº çàâäàííÿ, ïîñòàâëåí³ âëà-
äîþ, òà óìîâè, ï³äïèñàí³ â ³íâåñòèö³éíèõ
óãîäàõ, ³ òåðì³í ¿õ ä³¿ — 2012—2013 ð³ê. Ç³
ñâîãî áîêó, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî çàì³íó çóïèí-
êîâèõ êîìïëåêñ³â íà íîâ³, òî ÷ëåíè àñîö³-
àö³¿ (à öå 99 â³äñîòê³â ³íâåñòîð³â “Êè¿âïàñ-
òðàíñó”) ãîòîâ³ äî öüîãî. Íàø³ äîãîâ³ðí³

óìîâè â³ä ïî÷àòêó äîâãîñòðîêîâ³, ïðîãðàìà
íà ÷àñ ñòâîðåííÿ áóëà ïðîãðåñèâíîþ. Ïðî
“Êè¿âïàñòðàíñ” òóò ìîâè íåìàº. 

Òåòÿíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ, þðèñò, âèêîíàâ÷èé
äèðåêòîð ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ïðàâîçà-
õèñò”:

— Íàéêîíôë³êòí³øèì óë³òêó öüîãî ðîêó
áóëî ïèòàííÿ äåìîíòàæó ÌÀÔ³â, ïðîòè-
ñòîÿííÿ ç áîêó ï³äïðèºìö³â áóëî ãëîáàëü-
íèì. Ìè çàõèùàëè ÌÀÔè âñ³ìà ñèëàìè.
Ó âåðåñí³, êîëè âëàäà ïî÷àëà âåñòè ç íà-
ìè ïåðåãîâîðè, ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè, öÿ ïðîáëåìà çíèêëà. Òåïåð äåìîí-
òàæ â³äáóâàºòüñÿ ç íàøî¿ çãîäè. Íå áóëî á
òàêèõ íåïîðîçóì³íü, ÿêáè âëàäà îáãîâîðè-
ëà ³ óçãîäèëà öå ïèòàííÿ ç íàìè. Øêîäà,
ùî ìè íå ñ³ëè çà ñò³ë ïåðåãîâîð³â ðàí³øå.
Êîëè ÿ âèâ÷èëà öåé ïðîåêò, ó ìåíå âèíèê-
ëî ïèòàííÿ: ÷è ìîæå âñå öå ïðèçâåñòè äî
òàêîãî êîíôë³êòó, ÿê óë³òêó. Ïåðåäáà÷åíèé
àêò ³íâåíòàðèçàö³¿ êîì³ñ³¿ º îäí³ºþ ç ï³ä-
ñòàâ äëÿ óõâàëåííÿ ð³øåíü ùîäî äåìîíòà-
æó òèì÷àñîâèõ ñïîðóä. Êîíñòèòóö³ºþ âè-
çíà÷åíî, ùî îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ìîæóòü ä³ÿòè â ðàìêàõ ³ ñïîñîáîì,
ÿêèé ÷³òêî âñòàíîâëåíèé çàêîíîì.

Ó ìåíå çàïèòàííÿ: ÿêèì çàêîíîì îðãà-
íàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íàäàíî
ïîâíîâàæåííÿ ïðèáèðàòè ÌÀÔè, ùî º
ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ ï³äïðèºìö³â íà ï³ä-
ñòàâ³ àêòà ³íâåíòàðèçàö³éíî¿ êîì³ñ³¿?

Îëåêñ³é ªÂËÀÕ:
— Ó ìåíå çóñòð³÷íå çàïèòàííÿ: ÿêà ï³ä-

ñòàâà º áåç äîêóìåíò³â ñòàâèòè ÌÀÔ?

ßêùî º äîçâ³ë, äîêóìåíòè, ìè í³÷îãî
ïðîòè íå ìàºìî — õàé ñòî¿òü!

Áóëî ÷èìàëî âèïàäê³â, êîëè çà í³÷ “âè-
ðîñòàëè” ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè. ß îñî-
áèñòî çíàþ ïðèêëàä ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³, êîëè âäåíü ÌÀÔ çíÿëè, âèâåçëè
áåç ºäèíîãî äîçâîëó, â³äâåçëè íà øòðàô-
ìàéäàí÷èê, óíî÷³ çàáðàëè, ³ â³í çíîâó
ñòî¿òü. Óñ³ æèòåë³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â çâåð-
òàþòüñÿ ç ïðèâîäó éîãî çíåñåííÿ. Íåìàº
ïàíàöå¿ â³ä ö³º¿ ïðîáëåìè, íåìàº ºäèíî-
ãî ð³øåííÿ. Ìè ³íäèâ³äóàëüíî ï³äõîäè-
òèìåìî äî êîæíîãî ïèòàííÿ, äëÿ öüîãî
ïðîïîíóºìî ñòâîðèòè ñïåö³àëüíó êîì³-
ñ³þ. Íàïîëÿãàºìî íà ïåðåõ³äíîìó ïîëî-
æåíí³, ùîá ó ï³äïðèºìö³â áóâ ÷àñ ïåðå-
âåñòè ñâî¿ ÌÀÔè é îôîðìèòè ðàçîì ç
îïåðàòîðàìè, óçàêîíèòè â÷àñíî. ß óïåâ-
íåíèé, ùî äåïóòàòè Êè¿âðàäè íå óõâà-
ëþâàòèìóòü ð³øåíü óñóïåðå÷ ³íòåðåñàì
êèÿí, ³íòåðåñàì òèõ, õòî ñïîæèâàº ïî-
ñëóãè, ³ òèõ, õòî ¿õ íàäàº.

Þð³é ÊÐÈÊÓÍÎÂ, ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿:

— Çàõëèíóëàñÿ êè¿âñüêà âëàäà â ïèòàí-
íÿõ ÌÀÔ³â, òîìó é ñêèíóëà íà ðàéîíè. ß
íå ïîâ³ðþ, í³êîëè íå ïîâ³ðþ, ùî Êè¿âðà-
äà âñòèãíå ðîçãëÿäàòè ïî 50—60 çâåðíåíü
çà äåíü. ßêùî º ºäèíèé îïåðàòîð, òî ïî-
òð³áíî ïîñòàâèòè éîãî íà êîíòðîëü. ² ïðî-
ïèñàòè, ùî äëÿ öüîãî ï³äïðèºìöÿ áóäå íà-
ãëÿäîâà ðàäà, íàä³ëåíà ïåâíèìè ïîâíîâà-
æåííÿìè, áóäü-ÿêå ð³øåííÿ óõâàëþºòüñÿ
ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ºäèíîãî îïåðàòîðà. Íà
ìîþ äóìêó, ï³ñëÿ òàêèõ çàõîä³â çàïèòàíü
áóäå ìåíøå
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хрещатик

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Солом’янка” для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

багатофункціонального комплексу будівель 
і споруд на вул. Ползунова 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1545/4378 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ïîëçóíîâà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 26 046 964,00 ãðí (äâàäöÿòü
ø³ñòü ì³ëüéîí³â ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ äåâ’-
ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï³-
éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî ðèíêî-
âó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
10.12.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñîëîì’ÿíêà” çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,5198 ãà çà
26 046 964,00 ãðí (äâàäöÿòü ø³ñòü ì³ëü-
éîí³â ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò ø³ñò-
äåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîëçóíîâà ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïå-
ðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñîëîì’ÿíêà” çã³ä-
íî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 29.05.2003
¹ 72-6-00090.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñî-
ëîì’ÿíêà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 

âóë. Ïîëçóíîâà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,5198 ãà íà
âóë. Ïîëçóíîâà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ñîëîì’ÿíêà” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ñîëîì’ÿíêà”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю

“БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС” 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель 
і споруд та об’єктів соціальної інфраструктури

і комплексного обслуговування населення 
біля об’їзної дороги м. Бровари 

у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1593/4426 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ —
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ³ êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ á³ëÿ îá’¿çíî¿ äîðîãè ì. Áðîâàðè ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à
ñàìå: òåðèòîð³þ á³ëÿ îá’¿çíî¿ äîðîãè 
ì. Áðîâàðè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà âèëó÷èòè ³ç òåðèòîð³¿ ë³ñ³â òà
ë³ñîïàðê³â òà ïåðåâåñòè äî òåðèòîð³¿ æèò-
ëîâî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êëþ÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî
çåìëåêîðèñòóâàííÿõ ó Äí³ïðîâñüêîìó
ë³ñíèöòâ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî”
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
3,90 ãà.

4. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 3,90 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 2 Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïî-
äàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ (ëèñòè-çãîäè Êè¿âñüêîãî
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñ-
ëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 15.08.2007
¹ 01-04/394 òà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà 
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 10.09.2007
¹ 148-1907).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓ-
Ä²ÂÅËÜÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ ÏËÞÑ” äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ³ êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ á³ëÿ îá’¿çíî¿ äîðîãè ì. Áðîâàðè ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÒÅÕ-
ÍÎËÎÃ²¯ ÏËÞÑ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 3,90 ãà ó äîâãîñòðîêîâó îðåí-
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ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 
âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 8 797 097,00 ãðí (â³ñ³ì ì³ëü-
éîí³â ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’-
ÿíîñòî ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³ä-

ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñ-
íîâîê îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 15.11.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ”
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5165 ãà çà
8 797 097,00 ãðí (â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò
äåâ’ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿíîñòî ñ³ì ãðè-

âåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâà-
íèìè òà ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè
ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà íàçåìíèì ³ ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãàìè íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 57 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáó-
âàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
09.10.2007 ¹ 79-6-00542, òà çàëèøèòè â
îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ” çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0099 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ³ òîð-
ãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà íàçåìíèì ³
ï³äçåìíèì ïàðê³íãàìè.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªÂ-
ÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà
âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-

íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,5165 ãà íà 
âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ” â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ”:

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

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíî-
ãî â êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîð³â â³ä 09.10.2007 ¹ 79-6-00542.

6.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí. 
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äó íà 10 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä òà îá’ºêò³â ñîö³-
àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ êîìïëåêñíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ á³ëÿ îá’¿çíî¿
äîðîãè ì. Áðîâàðè ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïà-
ñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯
ÏËÞÑ”:

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

7.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.09.2007 ¹ 19-10253, Ì³-
í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³ â³ä 20.08.2007 ¹ 05-08/6064,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 21.08.2007 ¹ 6263, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 16.08.2007 ¹ 2556, êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³-
ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 09.08.2007
¹ 459 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â.

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

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

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

7.6. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”
ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëî-

âîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % æèòëîâî¿ ïëîù³ íà â³ä-
ñåëåííÿ ìåøêàíö³â ç ä³ëÿíîê çàáóäîâè,
àâàð³éíèõ òà íåïðèäàòíèõ äëÿ ïðîæèâàí-
íÿ áóäèíê³â (êð³ì ñëóæáîâî¿ ïëîù³, ÿêà
ïåðåäàºòüñÿ åêñïëóàòóþ÷³é îðãàí³çàö³¿) ç
óðàõóâàííÿì æèòëîâî¿ ïëîù³, ÿêà âèòðà-
÷åíà íà â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â ç êîëèø-
íüîãî â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 136.

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

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

7.9. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò òà
çáèòê³â ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) òà ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

7.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñå-
ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ
ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

8. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.
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1. Ïðèïèíèòè Ì³í³ñòåðñòâó êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ Óêðà¿íè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿
â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 19.12.73 ¹ 2048 “Ïðî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ì³í³ñòåðñòâó
êóëüòóðè ÓÐÑÐ ï³ä áóä³âíèöòâî ó÷áîâî-
ãî êîðïóñó Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó òåàò-
ðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ì. Êàðïåíêà-Êàðî-
ãî” òà â³ä 18.04.77 ¹ 559/19 “Ïðî äîäàò-
êîâå â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ì³-
í³ñòåðñòâó êóëüòóðè ÓÐÑÐ òà Óêðà¿íñüêî-
ìó ðåñïóáë³êàíñüêîìó óïðàâë³ííþ äåðæ-
òðóäîùàäêàñ íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³”, ïëî-
ùåþ 0,38 ãà òà â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè (ëèñò-çãîäà â³ä
14.09.2004 ¹ 4-6553/18).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎ-
Í²ÊÀ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ àóäèòîð³é,
òåàòðó-ñòóä³¿ òà îô³ñíî-æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè òîðãîâåëüíî-
ðîçâàæàëüíîãî, ãîòåëüíîãî, ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷îãî, ïîáóòîâî-ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ, çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ òà ïàðê³íãîì âóë. ßðîñëàâ³â
Âàë, 40 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÍ²ÊÀ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,66 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà-

â÷àëüíèõ àóäèòîð³é, òåàòðó-ñòóä³¿ òà
îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³-
ùåííÿìè òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî,
ãîòåëüíîãî, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî, ïî-
áóòîâî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, çà-
êëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà
ïàðê³íãîì íà âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 40 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òî-
ìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,38 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè;

— ïëîùåþ 0,28 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÊÎÍ²ÊÀ”:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.11.2007 ¹ 19-12948, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
03.12.2007 ¹ 10005, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
16.11.2007 ¹ 05-08/9022, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.10.2007 ¹ 22-
2653/35.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

4.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

4.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ì³ñöÿ ïîñò³é-
íîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå
ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó
êâàðòèðó â öüîìó êîìïëåêñ³.

4.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð â öüîìó îô³ñíî-æèò-
ëîâîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà)
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

4.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüî-
ãî îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõî-
äÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðó-
äæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì
êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àð-
õ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 
1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëà-
òà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “КОНІКА” 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування навчальних

аудиторій, театруIстудії та офісноIжитлового
комплексу з приміщеннями 

торговельноIрозважального, 
готельного, спортивноIоздоровчого, 

побутовоIгромадського призначення, 
закладами громадського харчування 

та паркінгом на вул. Ярославів Вал, 40 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1612/4445 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю

“АЛАНТ ІНВЕСТ” для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

готельноIофісного комплексу з закладами 
дозвілля, торгівлі та паркінгами 
на вул. Академіка Глушкова, 5 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1578/4411 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Àêà-
äåì³êà Ãëóøêîâà, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ðîçì³ð³ 18 914 371,00 ãðí (â³ñ³ì-
íàäöÿòü ì³ëüéîí³â äåâ’ÿòñîò ÷îòèðíàä-
öÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ñ³ìäåñÿò îäíà ãðèâíÿ
00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
22.10.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀËÀÍÒ ²ÍÂÅÑÒ” çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,7100 ãà çà
18 914 371,00 ãðí (â³ñ³ìíàäöÿòü ì³ëüéî-
í³â äåâ’ÿòñîò ÷îòèðíàäöÿòü òèñÿ÷ òðè-
ñòà ñ³ìäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 00 êîï³éîê) äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
çàêëàäàìè äîçâ³ëëÿ, òîðã³âë³ òà ïàðê³í-
ãàìè íà âóë. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 5 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïå-
ðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀËÀÍÒ ²Í-
ÂÅÑÒ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíè-

ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâî-
ð³â â³ä 15.05.2007 ¹ 79-6-00508.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÀËÀÍÒ ²ÍÂÅÑÒ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà
âóë. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 5 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàò-
êîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 
1,7100 ãà íà âóë. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 5
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³-
íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³-
øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÀËÀÍÒ ²ÍÂÅÑÒ” â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÀËÀÍÒ ²ÍÂÅÑÒ”:
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6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-

ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва 

в оренду на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 1520/4353 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 8 та 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про міс"
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май"
на”, статті 118 Закону України “Про державний бюджет України на 2007 рік”, рішення Київради від 28.09.06
№ 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Ме"
тодики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типово"
го договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, пункту 43 рішення Київради від
28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”, пункту 19 розділу V Наказу Фонду державно"
го майна України від 13.10.04 № 2149 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право орен"
ди державного майна”, а також враховуючи протоколи постійної комісії Київської міської ради з питань
власності від 13.11.07 № 43, від 20.11.07 № 44 та від 03.12.07 № 45, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíî-
âàì, îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë
íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà-
÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåð-
ì³í äî äâîõ ì³ñÿö³â óêëàñòè äîãîâîðè
îðåíäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îïðèëþäíè-
òè ðåçóëüòàòè êîíêóðñ³â ó çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿.

4. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
22.11.07 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïå-
ðåìîæöÿì êîíêóðñó” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 9 äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîâàðè-
ñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Òåððà” Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêî-
âà”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 14 äîäàòêà äî ð³-
øåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ô³çè÷-
íà îñîáà — ï³äïðèºìåöü Ëèñåíêî ²ðèíà
Âîëîäèìèð³âíà Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðè-
âàòíà Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñïðîç-
ðàõóíêîâà”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретеріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретеріаті Київради

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Спорткомплекс” 
земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування культурноIпобутового 

та оздоровчого комплексу 
на вул. Академіка Заболотного, 160 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1526/4359 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ñïîðòêîìïëåêñ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êóëüòóðíî-
ïîáóòîâîãî òà îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó íà
âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 160 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 

2. Ïåðåâåñòè ÷àñòèíó çåìåëü çàïàñó
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ
ïëîùåþ 1,50 ãà äî çåìåëü æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñïîðòêîìïëåêñ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,50 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ êóëüòóðíî-ïîáóòîâîãî òà îçäîðîâ÷î-
ãî êîìïëåêñó íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëî-
òíîãî, 160 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ñïîðòêîìïëåêñ”:

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

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

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

ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.
4.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-

þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ â³ä 24.12.2007
¹ 179) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.01.2005 ¹ 19-94 òà â³ä
10.08.2007 ¹ 09-8112, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.09.2007 ¹ 7644,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 25.06.2004
¹ 071/04-4-19/2111 òà â³ä 07.12.2005
¹ 071/04-4-19/5021, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
14.12.2007 ¹ 05-08/9554, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 02.07.2004 ¹ 001-09/2342 òà â³ä
21.12.2007 ¹ 9781, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 22.07.2004 ¹ 523-1731, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
26.12.2007 ¹ 05-2495.

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

6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ñïðè÷è-
íåíèõ âèëó÷åííÿì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
óã³äü ç çåìåëü ÒÎÂ ÀÊ “Õîò³âñüêèé”,
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ЛIМедика”

земельних ділянок для будівництва 
малоповерхових житлових будинків 

на просп. Перемоги (15 км) 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1525/4358 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë-
Ìåäèêà” äëÿ áóä³âíèöòâà ìàëîïîâåðõî-
âèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â íà ïðîñï. Ïåðå-
ìîãè (15 êì) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë-Ìåäèêà”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 9,90 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà ìàëîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â íà ïðîñï. Ïåðåìîãè (15 êì) ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (ëèñò-çãîäà ÄÏ
ÖÒÅ ÓÐÐÒ â³ä 07.05.2007 ¹ 156), â òî-
ìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 4,90 ãà;
— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 5,00 ãà.
3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ “Ë-Ìåäèêà”:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ïðî îðãàí³çàö³þ ðîá³ò ïî

âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
17.08.2006 ¹ 256) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 19.10.2007 ¹ 19-11842, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 23.10.2007 ¹ 05-08/8296
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 19.10.2007 ¹ 8014.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу суб’єкту 
підприємницької діяльності — 

фізичній особі Когут Руслані Іванівні 
земельних ділянок для будівництва, 

експлуатації та обслуговування автостоянок
на просп. Петра Григоренка, 36, 38

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1607/4440 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñóá’ºêòó ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³
Êîãóò Ðóñëàí³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâ-
òîñòîÿíîê íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåí-
êà, 36, 38 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Êîãóò Ðóñëà-
í³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 1,06 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîñòîÿíîê ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç íèõ:
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— ä³ëÿíêó ¹ 1 íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðè-
ãîðåíêà, 36 ïëîùåþ 0,49 ãà — çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é);

— ä³ëÿíêó ¹ 2 íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðè-
ãîðåíêà, 38 ïëîùåþ 0,57 ãà, â òîìó ÷èñ-
ë³ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ïëîùåþ 0,51
ãà,— çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Êîãóò Ðóñëàí³ ²âà-
í³âí³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âè-
ãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè.

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

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

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
05.09.2002) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

3.6. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåí-
íÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 03.05.2007 ¹ 19-4202, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 13.09.2002
¹ 08-8-13/4894, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 21.03.2007 ¹ 06-
6-25/1284, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³-
òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 24.12.2002
¹ 7087 òà â³ä 18.07.2007 ¹ 5580.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу функцій з розробки, 
коригування Генерального плану 

розвитку міста Києва 
та моніторингу його реалізації 

комунальній організації виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
“Центр містобудування та архітектури”

Рішення Київської міської ради № 1524/4357 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, з метою проведення науково�дослідних, проектних та пошукових робіт, вдосконалення вирішення пи�
тань землекористування та містобудування, комплексного розв’язання проблем забудови, інженерно�тех�
нічного і транспортного забезпечення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 31.03.2005 ¹ 201/2776 “Ïðî ñòâîðåí-
íÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Íàóêî-
âî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà” âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

2. Ïîêëàñòè íà êîìóíàëüíó îðãàí³çà-
ö³þ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) “Öåíòð ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè” ôóíêö³¿ ãîëîâíî¿ ïðîåêòíî¿
êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ðîçðîáêè, êî-
ðèãóâàííÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó
ì³ñòà Êèºâà òà ìîí³òîðèíãó éîãî ðåàë³-
çàö³¿, ðîçðîáêè ñõåì ïëàíóâàííÿ òåðèòî-
ð³é òà äåòàëüíèõ ïëàí³â òåðèòîð³é, ñõåì
ðîçâèòêó òà ðîçì³ùåííÿ ãàëóçåé ì³ñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, ñõåì ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà
òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè, ãðîøîâî¿ îö³í-
êè òåðèòîð³é, ïðàâèë çàáóäîâè òà ³íøèõ
íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷íèõ äîêóìåíò³â.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 1 áåðåç-
íÿ 2008 ðîêó:

4.1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
â³ä â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“Êè¿âïðîåêò” óñ³ ìàòåð³àëè Ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³ ³ àð-
õ³âí³, ³íøó ì³ñòîáóä³âíó äîêóìåíòàö³þ

òà ñõåìè, òîïîãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè, à òà-
êîæ óñ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíî¿ îðãà-
í³çàö³¿, íà ÿêó ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ ãîëîâ-
íî¿ ïðîåêòíî¿ êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç
ðîçðîáêè, êîðèãóâàííÿ Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ìîí³òî-
ðèíãó éîãî ðåàë³çàö³¿, ùî âèêîíóâàëèñü
çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó.

4.2. Çàêð³ïèòè àêòèâè, ÿê³ áóäóòü ïðèé-
íÿò³ â³ä â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-
ðèñòâà “Êè¿âïðîåêò”, çà êîìóíàëüíîþ
îðãàí³çàö³ºþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Öåíòð ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè” íà ïðàâ³ îïåðà-
òèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

5. Âíåñòè çì³íè äî Ïðàâèë çàáóäîâè
ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005
¹ 11/2587, ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè,
à ñàìå: ñëîâà “³íñòèòóò-ðîçðîáíèê Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëà-
íóâàííÿ ïðèì³ñüêî¿ çîíè äî 2020 ðîêó”
ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè “êî-
ìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ, íà ÿêó ïîêëàäåíî
ôóíêö³¿ ãîëîâíî¿ ïðîåêòíî¿ êîìóíàëüíî¿
îðãàí³çàö³¿ ç ðîçðîáêè, êîðèãóâàííÿ Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà
òà ìîí³òîðèíãó éîãî ðåàë³çàö³¿” ó â³äïî-
â³äíèõ â³äì³íêàõ.

6. Ïóíêò 5 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ ç 1 òðàâíÿ 2008 ðîêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ПАТРА” 
земельної ділянки 
для будівництва, 

обслуговування та експлуатації 
торговельно9офісної будівлі 
на просп. Московському, 8 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1629/4462 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÏÀÒÐÀ” äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâó-
âàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíî-îô³ñ-
íî¿ áóä³âë³ íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 8 â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒÐÀ”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,058 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
òîðãîâåëüíî-îô³ñíî¿ áóä³âë³ íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 8 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 25.05.60
¹ 32/ñ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÏÀÒÐÀ”:

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

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

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

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-

òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 08.08.2007
¹ 6) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 11.06.2007 ¹ 19-5629, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 06.03.2007 ¹ 668, ãîëîâíî-
ãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 27.06.2007 ¹ 4933, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 10.04.2007 ¹ 071/04-4-
19/1609, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 12.03.2007
¹ 1471, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì. Êèºâ³ â³ä 22.06.2007 ¹ 05-
13/4193, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 25.10.2007 ¹ 05-2075.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу приватному підприємству
“Торгмікс” земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування кафе 
з літнім майданчиком 

та благоустроєм прилеглої території 
на вул. Вишгородській, 7 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1591/4424 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðè-
òîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà,
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2),
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,23 ãà ³ñíó-
þ÷îãî ïàðêó “Áåðåçîâèé ãàé” íà âóë.
Âèøãîðîäñüê³é, 7 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “Òîðãì³êñ” äëÿ áóä³â-

íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
êàôå ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì òà áëàãîóñò-
ðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà âóë. Âèøãî-
ðîäñüê³é, 7 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

3. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Òîðãì³êñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
4 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 0,23 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êà-
ôå ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì òà áëàãîóñòðî-
ºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà âóë. Âèøãîðîä-
ñüê³é, 7 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,11 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñ-
òèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
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øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
24.06.66 ¹ 858 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ³íñòèòóòó íàäòâåðäèõ ìàòåð³àë³â äëÿ
áóä³âíèöòâà òåõí³êóìó òà ãóðòîæèòêó”;

— ïëîùåþ 0,12 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “Òîðã-
ì³êñ”:

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

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

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

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 16.11.2007 ¹ 19-13265,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 25.07.2007 ¹ 05-08/5331,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
30.07.2007 ¹ 5990, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
11.09.2007 ¹ 7047, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 19.12.2007
¹ 05-2439.

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

4.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñ-
íîâîê îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü,
ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, ¹ 42 â³ä
17.12.2007) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу благодійній організації 
Всеукраїнський благодійний 

фонд “Гарант” 
земельної ділянки для обслуговування 

адміністративної будівлі 
на вул. Великій Житомирській, 199б
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1552/4385 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè áëàãî-
ä³éí³é îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿íñüêèé áëà-
ãîä³éíèé ôîíä “Ãàðàíò” äëÿ îáñëóãîâó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë.
Âåëèê³é Æèòîìèðñüê³é, 19-á ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè áëàãîä³éí³é îðãàí³çàö³¿
Âñåóêðà¿íñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä “Ãà-
ðàíò”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà
25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,14 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Âåëèê³é
Æèòîìèðñüê³é, 19-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âëþ (äîãîâ³ð áëà-
ãîä³éíîãî ïîæåðòâóâàííÿ â³ä 11.11.2005,
äîäàòîê ¹ 3 äî äîãîâîðó áëàãîä³éíîãî
ïîæåðòâóâàííÿ â³ä 11.11.2005, àêò ïðèé-
ìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 11.11.2005 ¹ 3), ó
òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,095 ãà — çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, íàäàíèõ Âñåóêðà¿íñüêîìó áëàãî-
ä³éíîìó ôîíäó “Ïðîôåñ³îíàë” â³äïîâ³ä-
íî äî ïóíêòó 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 30.01.2003 ¹ 245/405 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 23.03.2004 ¹ 91-6-00236;

— ïëîùåþ 0,04 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Áëàãîä³éí³é îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿í-
ñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä “Ãàðàíò”:

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

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

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

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 17.09.2007 ¹ 09-9941 òà â³ä
31.08.2007 ¹ 19-9036, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 10.09.2007 ¹ 7124,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 31.08.2007 ¹ 6525,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 06.09.2007
¹ 071/04-4-22/4861, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
06.09.2007 ¹ 05-08/6304, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.10.2007 ¹ 22-
2650/35 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 29.10.2007 ¹ 05-2098.

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 23.03.2004
¹ 91-6-00236 (ëèñò-çãîäà Âñåóêðà¿íñüêî-
ãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Ïðîôåñ³îíàë”
â³ä 29.09.2007 ¹ 329) ç ìîìåíòó äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-
äîþ òà áëàãîä³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ Âñå-
óêðà¿íñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä “Ãàðàíò”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу дочірньому 
підприємству “Енергосвіт” 

товариства з обмеженою відповідальністю
“Будівельна компанія “Нігма”

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

житлового будинку 
з вбудованими офісними 

та торговельними приміщеннями 
на вул. Почайнинській, 24 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1614/4447 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äî÷³ð-
íüîìó ï³äïðèºìñòâó “Åíåðãîñâ³ò” òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Í³ãìà” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè
îô³ñíèìè òà òîðãîâåëüíèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè íà âóë. Ïî÷àéíèíñüê³é, 24 ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó
“Åíåðãîñâ³ò” òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ
“Í³ãìà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó
íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,11 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç
âáóäîâàíèìè îô³ñíèìè òà òîðãîâåëüíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. Ïî÷àéíèí-
ñüê³é, 24 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “Åíåðãî-
ñâ³ò” òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Í³ã-
ìà”:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
òåõí³÷í³ óìîâè â³äïîâ³äíèõ ñëóæá ùîäî
ïðèºäíàííÿ îá’ºêòà äî ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ì³ñòà.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-

êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ â³ä 15.04.2005)
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 28.03.2005 ¹ 19-2291, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 29.12.2004 ¹ 10600, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2005 ¹ 06-
6-25/2173 òà â³ä 11.05.2005 ¹ 08-8-
18/2121, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòó-
ðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 16.04.2005 ¹ 001-09/1940,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 26.10.2007
¹ 22-2683/35, ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ
Óêðà¿íè â³ä 01.04.2005 ¹ 18 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 06.10.2005 № 128/3592 
“Про передачу відкритому 
акціонерному товариству 

“ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД” 
земельних ділянок 

для експлуатації 
та обслуговування бази комплектації 

на вул. Резервній, 89а 
в Оболонському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1585/4418 від 27 грудня 2007 року

Розглянувши технічну документацію про внесення змін до рішення Київської міської ради від 06.10.2005
№ 128/3592 та відповідно до Закону України “Про оренду землі” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.10.2005 ¹ 128/3592 “Ïðî
ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯ÂÑÏÅÖÁÓÄ” çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áàçè êîìïëåêòàö³¿ íà âóë. Ðåçåðâí³é, 8-à â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, à ñàìå:

— ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà “â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÒÐÅÑÒ
ÊÈ¯ÂÑÏÅÖÁÓÄ” çàì³íèòè ñëîâàìè “òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ïåðøèé òðóáíèé çàâîä”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ïåðøèé òðóáíèé çàâîä” çà-
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ìîâèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíå-
ñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê â³ä 13.04.2006 ¹ 78-6-00361,
óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-
äîþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðè-
ñòâîì “ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯ÂÑÏÅÖÁÓÄ”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Стеценко 
Вірі Олексіївні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Совській, 279б
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 45/4517 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ñòåöåíêî Â³ð³ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñîâñüê³é,
27-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñòåöåíêî Â³ð³
Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñîâ-
ñüê³é, 27-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñòåöåíêî Â³ð³ Îëåêñ³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 30.06.2006 ¹ 19-4356, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 27.06.2006
¹ 3825, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
07.07.2006 ¹ 06-6-25/3389, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
05.04.2007 ¹ 03- 16/525-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Карп’як 
Світлані Іванівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Лауреатській, 84 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 35/4507 від 24 січня 2008 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81,116,118, 121 Земельно�
го кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàðï’ÿê Ñâ³òëàí³
²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ëàóðåàòñüê³é, 84 ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êàðï’ÿê Ñâ³òëàí³
²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëàóðåàòñüê³é,
84 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êàðï’ÿê Ñâ³òëàí³ ²âàí³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.
3.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³
äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè â³ä 12.11.2001 ¹ 19-12097, çàñòóï-
íèêà ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³-
êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 12.03.2002 ¹ 1309, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 03.04.2002 ¹ 08-8-
20/1588.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Гончаренко 
Аллі Петрівні у приватну власність земельної

ділянки для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Польовій, 19а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 32/4504 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ãîí÷àðåíêî Àëë³ Ïåòð³âí³ äëÿ âåäåííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ïîëüî-
â³é, 1-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîí÷àðåíêî Àëë³
Ïåòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ïîëüîâ³é, 1-à ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãîí÷àðåíêî Àëë³ Ïåòð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.
3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 20.04.2005 ¹ 19-3184, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
25.03.2005 ¹ 2050, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
16.05.2005 ¹ 06-6-25/2409.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Комащенко 
Любові Антонівні у приватну власність

земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва 

у пров. Бурмистенка, 36 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 40/4512 від 24 січня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 20, 35,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè ãðîìàäÿíö³ Êîìàùåíêî
Ëþáîâ³ Àíòîí³âí³ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,03 ãà, â³äâå-
äåíîþ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” (ëèñò-çãîäà â³ä 01.08.2006),
òà ïåðåâåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Êîìàùåíêî Ëþáîâ³ Àíòîí³âí³ äëÿ âåäåííÿ
³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà ó ïðîâ. Áóðìèñ-
òåíêà, 36 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîìàùåíêî Ëþ-
áîâ³ Àíòîí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà ó ïðîâ. Áóð-
ìèñòåíêà, 36 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Ãðîìàäÿíö³ Êîìàùåíêî Ëþáîâ³ Àíòî-
í³âí³:

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

4.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 04.05.2005¹ 19-3648, óïðàâë³ííÿ îõîðî-

íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 01.06.2005 ¹ 071/04-4-19/2409, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 06.07.2005
¹ 4376, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 28.04.2007 ¹ 03-0319.

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

4.5. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 9 íà ñòîð³íö³ 49 äîäàòêà äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98
¹ 65 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü”.

4.6. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³é-
íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 15.12.99
¹ 79-3-00032.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Роботи майстрині ви ли али неабия ий інтерес столиці

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 3 ãðóäíÿ
ОВНИ, хапайте на льот ч жі ідеї, пропозиції, під аз и, бо саме за-

вдя и вашим творчим з силлям вони впад ть на бла одатний р нт і
з одом пророст ть вітами спішних здоб т ів. Нове знайомство обі-
цяє райд жні перспе тиви. ТЕЛЬЦІ, прист пайте до втілення дов о-
стро ових прое тів, енер орес рси та аманці ділових, шлюбних парт-
нерів до ваших посл . Підходьте до ви онання справ не з до матич-
ним мі рос опом (бо по р знете в детальних прорах н ах), а з про-
ресивним розмахом, зар чившись допомо ою новітніх техноло ій, за
я ими майб тнє. Від БЛИЗНЯТ вима ають проявити хист бла ородно-
о дипломата. Не мчіться напролом, лавір йте, та товно відмовляйте.
Ваше "ні" має зв чати расиво, не прово вати роздрат вань. Тоді
власні інтереси ви рають і ч жі не постраждають. Усі б д ть щасливі
й задоволені. РАКИ, я що не таланитиме в оханні, то обов’яз ово по-
щастить з рошима! Сюрпризом б де альтр їстична підтрим а людей,
про я их ви б ли по аної д м и, вваважаючи за с нар та е оїстів. От-
же, зніміть із д ші той ріх. Психоло ічний мі ро лімат тр довом о-
ле тиві стрім о оздоровлюється, і вам в цьом процесі відведено не
останню роль! ЛЕВИ, давайте волю артистизм , вип с айте романтич-
н пар дозовано, важно пелен ючи реа цію оточення, тоді ваша по-
п лярність зросте, а диторія прихильни ів розшириться, а там є пре-
тенденти на р та серце... Отже, холостя и, не дрімайте, бо он -
ренти вас обс ач ть! ДІВИ мають висо ий роз мовий потенціал. Тож
натис айте на тр дові педалі, задіявши арсенал мітливості, винахід-
ливості, більше навантаж йте міз и, менше доведеться працювати р -
ами. ТЕРЕЗИ поч ватим ться, немов оролі під час весело о розва-
жально о бал , паючись в любові та симпатіях оточення. День про-
майне на свят ових вібраціях, рад ючи сюрпризами, дар ючи неосяж-
не відч ття Вселенсь о о щастя. СКОРПІОНАМ надійд ть ви ідні діло-
ві пропозиції. Не відмовляйтеся, тр дитися ви здатні за іль ох, нія ою
тяж ою роботою не заля аєш. Тож висо ооплач вані замовлення до-
помож ть розба атіти та поліпшити сімейний доброб т. Створити рай
хаті цьо о ро — на аз долі. СТРІЛЬЦІ, день наповнений альтр їс-

тичним д хом. Отже, оли д ша пра не розради, ви її неодмінно знай-
дете в олі людей роз мних, висо оер дованих, з нетрадиційними ін-
тересами. Спіл йтеся на ці аві для вас теми, піднімайте життєвий то-
н с, заб вши про мер антильні мотиви. КОЗОРОГИ, проженіть нос-
таль ію за романтичними пристрастями, прибор айте в собі ревнив-
ця і б д йте стос н и на під р нті моральної, матеріальної взаємопід-
трим и, пова и та т рботи один про одно о. Радість і с м, щастя і о-
ре — все порівн . Гроші теж с ладайте в спільний " отел", а не ховай-
те. ВОДОЛІЇ, день принесе широ і можливості для самореалізації. До-
ведеться дебют вати в ба атьох справах, що може стомити, виснажи-
ти ор анізм. Не тя ніть се на власній спині, адже поряд є досвідчені
люди, що з радістю вам допомож ть. У РИБ день спо ти і прощення.
Проведіть йо о в тиші, розслабтеся, помрійте, проаналіз йте події ми-
н ло о місяця та зробіть відповідні виснов и, попрацюйте над доп -
щеними помил ами. Бо р шати з тя арем о ріхів світле завтра (а во-
но на порозі) не можна...

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

“Ïðàì³ñòî”
ïðè¿æäæàº â Ñîô³þ 
Ó÷îðà â Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêó “Ñîô³ÿ
Êè¿âñüêà” â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà  óêðà¿íñüêî¿
õóäîæíèö³ Àíæåë³êè Ðóäíèöüêî¿ 

Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ç 2 ïî 20 ãðóäíÿ â Íàö³îíàëüíî-
ìó çàïîâ³äíèêó “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”
â Õë³áí³ ïðîõîäèòü 25 ïåðñîíàëü-
íà âèñòàâêà óí³êàëüíî¿ óêðà¿íñüêî¿
õóäîæíèö³ Àíæåë³êè Ðóäíèöüêî¿.
Â åêñïîçèö³¿ áóäå ïðåäñòàâëåíî
áëèçüêî 100 ðîá³ò, âèêîíàíèõ â ð³ç-
íîìàí³òíèõ òåõí³êàõ: â³ä ãîí÷àðñ-
òâà äî êèëèìàðñòâà, àëå ÿäðîì âèñ-
òàâêè, áåçóìîâíî, áóäå åêñïîçèö³ÿ
ç 60-òè õóäîæí³õ ðîá³ò, çðîáëåíèõ
â àâòîðñüê³é ãîëêîâ³é òåõí³ö³. Ãî-

ëîâíå ì³ñöå çàéìàòèìóòü çàãëàâ-
íèé öèêë “Ïðàì³ñòî”, ùî âïåðøå
åêñïîíóºòüñÿ â Êèºâ³, òà “Ñàä ÷åñ-
íîò”, ÿêèé ì³ñòèòü â ñîá³ 25 ðîá³ò,
ùî òî÷íî â³äïîâ³äàº ïîðÿäêîâîìó
íîìåðó àíîíñîâàíî¿ ïåðñîíàëüíî¿
âèñòàâêè õóäîæíèö³. 

Íàãàäàºìî, ùî â³äîìà òåëåâå-
äó÷à òà ñï³âà÷êà Àíæåë³êà Ðóä-
íèöüêà ïî÷àëà ñâ³é õóäîæí³é
øëÿõ â 2004 ðîö³, êîëè âíàñë³äîê
òÿæêî¿ õâîðîáè áóëà ïðèêóòà äî
ë³æêà. Ç 2005 ðîêó ïî÷àëîñÿ åêñ-
ïîçèö³éíå æèòòÿ ¿¿ òâîð³â. Çà 4
ðîêè ¿¿ ðîáîòè âñòèãëè âçÿòè

ó÷àñòü ó 10 ãðóïîâèõ òà 24 ïåð-
ñîíàëüíèõ âèñòàâêàõ, ÿê³ ïðîõî-
äèëè íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é ó
Ôðàíö³¿, Óãîðùèí³, Áåëüã³¿ òà
Ãîëëàíä³¿. 

Âèñòàâêà ïðîõîäèòü çà ï³äòðèì-
êè Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè òà òóðèç-
ìó Óêðà¿íè ³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà
àäðåñîþ: âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 24,
ùîäíÿ ç 10.00 ïî 18.00; ñåðåäà ç
10.00 ïî 17.00. ×åòâåð – âèõ³äíèé.
Ïðàöþâàòèìå åêñïîçèö³ÿ äî 20
ãðóäíÿ

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
“Òîï-10” ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Міжнародном центрі льт ри
та мистецтв "Жовтневий" поне-
діло вист пив відомий німець-
ий рт De Phazz с проводі
джазово о бі -бенд "Либідь" під
ерівництвом Гри орія Постоя. В
та ий спосіб оманда свят вала
десятиріччя сво о існ вання.

Ñõîæå, "ñîëîäê³ í³ìö³" â óêðà¿íñüê³é ñòî-
ëèö³ ïî÷óâàþòüñÿ ÿê óäîìà. Áî ñêëàäíî
ïðèãàäàòè ð³ê, êîëè âîíè íå âèñòóïàëè â
Æîâòíåâîìó ïàëàö³. Äî òîãî æ êîæíîãî
ðàçó çàë áóâ ïîâíèé (äóæå âæå ëþáëÿòü
óêðà¿íö³ òîé ðîçñëàáëþþ÷èé òà âèøóêàíî-
ïðÿíóâàòèé easy listening, íà ÿêîìó ñïå-
ö³àë³çóþòüñÿ De Phazz). Ï³ñëÿ äåñÿòè ðî-
ê³â ³ñíóâàííÿ ìóçèêàíòè âèð³øèëè, ùî
ê³ëüê³ñòü õ³ò³â äîçâîëÿº çðîáèòè íîâó ïðî-
ãðàìó íà îñíîâ³ "classics of De Phazz". Òîæ
îñòàíí³é äèñê ãóðòó ïðåçåíòóâàòèìå íî-
âèé ïîãëÿä íà ñòàð³ óëþáëåí³ êîìïîçèö³¿.
Âîíè é ñêëàëè îñíîâíó ÷àñòèíó ïðîãðàìè
êîíöåðò³â óêðà¿íñüêîãî òóðó (ï³ñëÿ ñòîëè-
ö³ De Phazz íàâ³äàºòüñÿ äî Õàðêîâà, Ëó-
ãàíñüêà òà Îäåñè). Ïåâíîãî ðîäó åêñïåðè-
ìåíòîì ñòàëà ñï³âïðàöÿ ç óêðà¿íñüêèì á³ã-
áåíäîì. Þâ³ëÿðè ç³çíàëèñÿ, ùî ³äåÿ ñàìå
òàêîãî ìàñøòàáíîãî çâó÷àííÿ íà ãàñòðîëü-
íèõ êîíöåðòàõ âèíèêëà äàâíî, àëå âñå íå
ñêëàäàëîñÿ ç ðåàë³çàö³ºþ. Òîæ âèñòóïè ç

á³ã-áåíäîì "Ëèá³äü" ñòàíóòü ñïðàâæí³ì
åêñêëþçèâîì.

Äëÿ îðêåñòðó æ Ãðèãîð³ÿ Ïîñòîÿ öåé äî-
ñâ³ä — ÷åðãîâà ñõîäèíêà íà øëÿõó äî ïî-

ïóëÿðíîñò³ òà âèçíàííÿ. "Çàñâ³òèâñÿ" ïå-
ðåä øèðîêèìè ìàñàìè áåíä ï³ä ÷àñ ó÷àñ-
ò³ ó ôåñòèâàëÿõ "ªäí³ñòü" ³ "Êðà¿íà ìð³é"
òà â ïîïóëÿðíèõ òàíöþâàëüíèõ òåëåïðîåê-

òàõ. Ñàìå òîä³ ¿ì çàïðîïîíóâàëè ñï³âïðà-
öþ ç De Phazz, íà ùî ìóçèêàíòè ç ðàä³ñ-
òþ ïîãîäèëèñÿ. Ùîïðàâäà, ÿê ç³çíàâñÿ äè-
ðèãåíò, ¿ì äîâåëîñÿ îïðàöþâàòè "òîííè
íîò", íàä³ñëàíèõ ³ç Í³ìå÷÷èíè, òà ïðîéòè
"êóðñ ìîëîäîãî á³éöÿ" ï³ä êåð³âíèöòâîì
òðóáà÷à De Phazz Îòòî Åíãåëüãàðäà, ùî
ñïåö³àëüíî ïðè¿õàâ ðàí³øå çà ³íøèõ. Çà-
òå, êîëè ãóðò ó ïîâíîìó ñêëàä³ ïî÷óâ, ÿê
çâó÷èòü ¿õíÿ ìóçèêà ó âèêîíàíí³ "Ëèáåä³",
âñ³ áóëè âðàæåí³. Ñïðàâä³, ð³øåííÿ çâåð-
íóòèñÿ äî ìîæëèâîñòåé äæàçîâîãî îðêåñ-
òðó âèÿâèëîñÿ äóæå âäàëèì — çâóê ñòàâ íà-
ñè÷åí³øèì òà ïåðåêîíëèâ³øèì, íàáóâøè
ùå øèêàðí³øîãî, "äîðîãîãî" âèãëÿäó.

Â³çóàëüíèé á³ê âèñòóï³â í³ìåöüêèõ ãå-
äîí³ñò³â íå ìåíø øèêàðíèé. Ì³ñòè÷íå ïî-
ºäíàííÿ òåìðÿâè, ð³çíîêîëüîðîâîãî ñâ³ò-
ëà, äèìó òà âîãíèê³â íà ïóëüòàõ îðêåñòðàí-
ò³â îäðàçó ñòâîðèëè ïåâíó ³íòðèãóþ÷ó àò-
ìîñôåðó. Ïîÿâà æ âîêàë³ñò³â Ïåò Åïïëòîí
òà Êàðëà Ôð³ºðñîíà, áåçäîãàííî åëåãàíò-
íèõ òà âèïðîì³íþþ÷èõ æèòòºðàä³ñíó åíåð-
ã³þ, ñïðèéìàëàñÿ ÿê äîâãîî÷³êóâàíå, òà â³ä
òîãî íå ìåíø âðàæàþ÷å äèâî. Ï³ä ÷àñ êîí-
öåðòó ñï³âàêè ùå ê³ëüêà ðàç³â çì³íþâàëè
âáðàííÿ, ùî êîæåí ðàç âèêëèêàëî øêâàë
ãëÿäàöüêèõ åìîö³é. Çàãàëîì çàë, ñõîæå,
áóâ íàëàøòîâàíèé ïàëàòè â³ä çàõâàòó îä ñà-
ìîãî ïî÷àòêó, òîæ ïåðø³ íîòè êîæíî¿ óñ³ì
â³äîìî¿ êîìïîçèö³¿ çðèâàëè øêâàë îïëåñ-
ê³â, à ï³ä ÷àñ çàïàëüíèõ òàíö³â åìîö³éíî¿
Ïåò çä³éìàâñÿ ñïðàâæí³é ðåâ. Íå äèâíî,
ùî ìóçèêàíòè ïðè¿æäæàþòü ñþäè çíîâó ³
çíîâó

Ó Êèºâ³ âèñòóïèâ í³ìåöüêèé ãóðò De Phazz

Í³ìåöüêèé øèê

Німець і ості ши арні й "доро і" всіх відношеннях
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Ãðèãîð³é Ãàëàãàí — çàñíîâíèê
êîëåã³¿ äëÿ íåçàìîæíèõ þíàê³â
У рам ах “Київсь о о пантеон ”
“Хрещати ” продовж є п блі -
вати те сти про видатних иян.
Чер ова історія про мецената
Гри орія Гала ана.

Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷ Ãàëàãàí íàðîäèâñÿ
â Êèºâ³ â 1819 ðîö³. Éîãî áàòüêî ³ ìàòè
âîëîä³ëè âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ çåìë³ é
êð³ïàêàìè â ð³çíèõ ãóáåðí³ÿõ Óêðà¿íè. ̄ õ-
í³é ñèí çäîáóâ äîìàøíþ îñâ³òó — íàñòàâ-
íèêîì áóâ àä’þíêò ìàòåìàòèêè Ïåòåð-
áóðçüêîãî óí³âåðñèòåòó Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷
×èæîâ, êîòðèé, çà â³äãóêàìè ñó÷àñíèê³â,
“íàëåæàâ äî êðàùèõ ëþäåé ñîðîêîâèõ ðî-
ê³â”. Ãðèãîð³é Ãàëàãàí çàê³í÷èâ þðèäè÷-
íèé ôàêóëüòåò Ïåòåðáóðçüêîãî óí³âåðñè-
òåòó â 1840 ðîö³ é ïîñòóïèâ íà ñëóæáó â
×åðí³ã³âñüêó ïàëàòó äåðæàâíîãî ìàéíà,
äå ïðîñëóæèâ òðè ðîêè. Ó 1847-ìó Ãðè-
ãîð³é Ïàâëîâè÷ îäðóæèâñÿ ç Êàòåðèíîþ
Âàñèë³âíîþ Êî÷óáåé, ùî òàêîæ âîëîä³ëà
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ çåìë³ é êð³ïàêàìè.
Æèëè âîíè â ñåë³ Ñîêèðåíö³ Ïðèëóöüêî-
ãî ïîâ³òó Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðí³¿, äå 15 ëèï-
íÿ 1853 ðîêó íàðîäèâñÿ ¿õí³é ºäèíèé ñèí
Ïàâëî. Ç îñåí³ äî êâ³òíÿ Ãàëàãàíè ìåø-
êàëè â Êèºâ³, ó âëàñíîìó áóäèíêó, ïîáó-
äîâàíîìó àðõ³òåêòîðîì ². Øòðîìîì íà
ðîç³ Õðåùàòèêà ³ Ìàðòèí³âñüêî¿ (òåïåð
Ïðîð³çíà).

Çàê³í÷èâøè êóðñ ó Ïåòåðáóðçüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³,
Ãðèãîð³é Ãàëàãàí ïîñòóïèâ íà ñëóæáó äî
×åðí³ã³âñüêî¿ ïàëàòè äåðæàâíîãî ìàéíà.
Éîìó áóëî äîðó÷åíî äîñë³äæóâàòè ñòàí
ñåëÿí, ïîñòðàæäàëèõ óíàñë³äîê íåâðîæàþ,
³ ðîçäàòè äîïîìîãó õë³áîì ³ ãðîøèìà òèì,
êîòð³ íàéá³ëüøå ïîòðåáóâàëè öüîãî. “Öåé
ïåðøèé êðîê áóâ,— çàçíà÷àº îäèí ³ç éî-

ãî á³îãðàô³â,— í³áè ïðîîáðàçîì éîãî ïî-
äàëüøî¿ ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³”.

Ç 1848 äî 1851 ðîêó Ãàëàãàí áóâ ï³ä
ïðîâîäîì äâîðÿíñòâà Áîðçíåíñüêîãî ïî-
â³òó ×åðí³ã³âñüêî¿ ãóáåðí³¿, ç 1851 äî 1854-
ãî — ñîâ³ñíèì ñóääåþ ò³º¿ æ ãóáåðí³¿. Ï³ç-
í³øå áóâ ó Ïðèëóöüêîìó ïîâ³ò³ Ïîëòàâ-
ñüêî¿ ãóáåðí³¿ ãîëîâîþ ç’¿çäó ñâ³òîâèõ ñóä-
ä³â ï³ä ïðîâîäîì äâîðÿíñòâà. Ó 1876 ðî-
ö³ â³í ñêëàâ äåòàëüíèé ïëàí ïî÷àòêîâîãî
íàâ÷àííÿ â Ïðèëóöüêîìó ïîâ³ò³, ÿêèé ö³ë-
êîì óõâàëèëî çåìñòâî ³ çàâäÿêè ÿêîìó
Ïðèëóöüêèé ïîâ³ò çà ê³ëüê³ñòþ òèõ, êîò-
ð³ íàâ÷àëèñÿ, â 1870-õ ³ 80-õ ðîêàõ ïîñ³-
äàâ ïåðøå ì³ñöå â ãóáåðí³¿. Ó òîìó æ ðî-
ö³ Ãàëàãàí ïîæåðòâóâàâ ñàäèáó â ñåë³ Äåõ-
òÿð³ äëÿ óñòàíîâè ðåì³ñíè÷îãî ó÷èëèùà,
ùî ³ñíóº é äîíèí³.

Ãàëàãàí áóâ ÷ëåíîì çàñíîâàíî¿ â Êèºâ³
â 1859 ðîö³ ñóñï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ “Ãðîìàäà”. Ç 1873-ãî äî
1875 áóâ ãîëîâîþ Ï³âäåííî-çàõ³äíîãî â³ä-
ä³ëó Ðîñ³éñüêîãî ãåîãðàô³÷íîãî òîâàðè-
ñòâà, î÷îëèâ, ïåðåáóâàþ÷è â öüîìó â³ää³-
ë³, îäíîäåííèé ïåðåïèñ íàñåëåííÿ 2 áå-
ðåçíÿ 1874-ãî, ÿêèé â³äáóâñÿ â Êèºâ³. Íà
çíàê ïðîòåñòó ïðîòè Åìñüêîãî óêàçó 18
òðàâíÿ 1876 ðîêó, ùî çàáîðîíÿâ âèäàííÿ
³ ðîçïîâñþäæåííÿ ë³òåðàòóðè, òåàòðàëü-
íèõ ñïåêòàêë³â óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, Ãà-
ëàãàí âèéøîâ ç³ ñêëàäó ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. Ç
1883 ðîêó â³í ñòàâ ÷ëåíîì äåðæàâíî¿ ðà-
äè ç äåïàðòàìåíòó çàêîí³â.

Ó 1869 ðîö³ â ñ³ì’¿ Ãðèãîð³ÿ Ïàâëîâè-
÷à òðàïèëîñÿ ãîðå: ðàïòîâî çàõâîð³â ³ ïî-
ìåð â³ä òèôó ºäèíèé ñèí — Ïàâëî.

15 òðàâíÿ 1869 ðîêó â ëèñò³ äî Ì. Þçå-
ôîâè÷à Ãàëàãàí ïåðåäàâ íà ðîçãëÿä ïðî-
åêò ñòâîðåííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó çàêðèòîãî òèïó äëÿ
õëîï÷èê³â 14—16 ðîê³â. Ó îáãîâîðåíí³
öüîãî ïðîåêòó âçÿëè ó÷àñòü â³äîì³ êè¿â-
ñüê³ ïåäàãîãè, ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿
³íòåë³ãåíö³¿.

Ãàëàãàí ðîçðîáèâ ñòàòóò, ùî âèçíà÷èâ:
1) ìåòà êîëåã³¿ — “ãîòóâàòè ìîëîäèõ

ëþäåé äî óí³âåðñèòåòó”;
2) “ïîâèíí³ ïðèéìàòèñÿ õëîïö³ ç íåäî-

ñòàòí³ìè ìàòåð³àëüíèìè çàñîáàìè, ð³çíèõ
ñòàí³â ³ óðîäæåíö³ ð³çíèõ ì³ñöåâîñòåé Ðî-
ñ³¿, àëå îáîâ’ÿçêîâî ïðàâîñëàâíîãî â³ðî-
ñïîâ³äàííÿ”.

Ãàëàãàí ïîæåðòâóâàâ 8 òèñ. äåñÿòèí
çåìë³ (òîáòî äîõ³ä ç íå¿) ³ 5 òèñ. äåñÿòèí
“íà ðîçøèðåííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîëåã³¿ â ìàé-
áóòíüîìó”. Ó òîìó æ 1869-ìó Ãàëàãàí
ïðîäàâ ñâ³é áóäèíîê íà Õðåùàòèêó ³ â
ñåðïí³ êóïèâ ñàäèáó íà ðîç³ Ôóíäóêëå¿â-
ñüêî¿ é Îëåêñ³¿âñüêî¿. Ó áåðåçí³ 1876 ðî-

êó â³í êóïèâ ñóì³æíó ä³ëÿíêó ³ êàì’ÿíèé
áóäèíîê íà ï³âòîðà ïîâåðõè íà ðîç³ Ôóí-
äóêëå¿âñüêî¿ é Íîâîºëèçàâåòèíñüêî¿.

ßê çàçíà÷àëîñÿ â çâ³ò³ çà 25 ðîê³â, “êî-
ëåã³ÿ äàëà ìîæëèâ³ñòü îäåðæàòè îñâ³òó
ìàéæå 150 ä³òÿì íåçàìîæíèõ áàòüê³â,
îçáðî¿ëà ¿õ íàéïåâí³øèìè çàñîáàìè äëÿ
áîðîòüáè ç á³äí³ñòþ ³ ïðèìíîæèëà íàøó
á³äíó ñèëàìè ³íòåë³ãåíö³þ”. Ãðèãîð³é
Ïàâëîâè÷ Ãàëàãàí öå ÷óäîâî ðîçóì³â, àëå
â³í íåäîæèâ äî òîãî ÷àñó. ßê ÷ëåí äåð-
æàâíî¿ ðàäè, òàºìíèé ðàäíèê â³í çàâæäè
ïàì’ÿòàâ ïðî ñâîº ä³òèùå. Ùîð³÷íî, 27
êâ³òíÿ, â äåíü ñìåðò³ Ïàâëà, â³í áóâ ïðè-
ñóòí³é íà óðî÷èñòîìó àêò³ é ìîëåáí³ â äî-
ìîâ³é öåðêâ³. Òÿæêî çàõâîð³âøè, Ãðèãî-
ð³é Ïàâëîâè÷ çàëèøèâ çàïîâ³ò, ùî ï³ä-
òâåðäèâ âñ³ ìàòåð³àëüí³ ïðàâà êîëåã³¿. Îï³-
êóíêîþ â³í ïðèçíà÷èâ ñâîþ äðóæèíó Êà-
òåðèíó Âàñèë³âíó Êî÷óáåé-Ãàëàãàí. Ãðè-
ãîð³é Ïàâëîâè÷ Ãàëàãàí ïîìåð 25 âåðåñ-
íÿ 1888 ðîêó â ðîäîâîìó ìàºòêó â ñåë³
Ñîêèðåíö³ Ïðèëóöüêîãî ïîâ³òó Ïîëòàâ-
ñüêîé ãóáåðí³¿.

Íèí³, êîëè â³äðîäæóþòü êîëèøí³ ïî-
íÿòòÿ ìåöåíàòñòâà, ïîòð³áíî çãàäàòè ïðî
òå, ùî ñòâîðèâ Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷ Ãàëà-
ãàí — çðàçêîâèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çà-
êëàä, ÿêèé ïðî³ñíóâàâ çà ðàõóíîê çàñîá³â
îäí³º¿ ñ³ì’¿ ìàéæå 50 ðîê³â. Ñê³ëüêîì õëîï-
öÿì — áàãàòèì ³ á³äíèì, ì³ñüêèì ³ ñ³ëüñü-
êèì — â³í â³äêðèâ øëÿõ äî íàóêè, êóëü-
òóðè, äîïîì³ã ðåàë³çóâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³. Ó
íåêðîëîç³ íà ñìåðòü Ãðèãîð³ÿ Ãàëàãàíà ó
âåðåñí³ 1888 ðîêó ãàçåòà “Êèÿíèí” ïèñà-
ëà: “Íà ïðèêëàä³ ñòâîðåííÿ Êîëåã³¿ ìè áà-
÷èìî, ùî ìîæå çðîáèòè â íàøîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³ ëþäèíà âèñîêîãî äåðæàâíîãî ³ ñîö³-
àëüíîãî ñòàíó, êîòðà ìàº âåëèê³ ìàòåð³-
àëüí³ ñòàòêè, îñê³ëüêè â³í íàòõíåííèé áà-
æàííÿì ñóñï³ëüíîãî äîáðà”

Ñîö³àëüíèé çàõèñò ³íâàë³ä³â ïðàö³ — 
îäíå ³ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü Ôîíäó

Одним з основних напрямів ро-
боти Фонд є т рбота про тих лю-
дей, я і в рез льтаті отриманих ни-
ми на виробництві травм або про-
фесійних захворювань стали інвалі-
дами праці.

Станом на 1 жовтня 2008 ро на
облі Фонді переб вають 149 695
інвалідів праці, з я их 4 654 — це
інваліди І р пи, 23 829 — інваліди
II р пи та 121 212 — інваліди III р -
пи. Система за альнообов’яз ово-
о державно о соціально о страх -
вання від нещасних випад ів на ви-
робництві та професійних захворю-
вань арант є зазначеній ате орії
страхові виплати, я і здійснює
Фонд, та забезпечення широ им
спе тром меди о-соціальних по-
сл , а саме: санаторно- рортним
лі ванням, забезпеченням техніч-
ними засобами реабілітації, авто-
мобілями, додат овим харч ванням,
протез ванням, лі арсь ими засо-
бами, лі ванням лі вально-
профіла тичних за ладах, прове-
денням виплат на постійний сто-
ронній, медичний та поб товий ви-
ди до ляд тощо.

Найбільша іль ість інвалідів
внаслідо нещасно о випад на ви-
робництві наліч ється шахтарсь их
ре іонах, а саме: Донець ій —
51 694, Дніпропетровсь ій — 18 443
та Л ансь ій — 14 821 областях.

Із за альної іль ості інвалідів
40 884 — це пенсіонери, я им
виплач ється пенсія по інвалідності
внаслідо нещасно о випад на ви-
робництві або професійно о захво-
рювання.

Крім то о, Фонд разом з
відповідними сл жбами охорони
здоров’я за призначеннями лі арів
забезпеч є інвалідів повним обся-
ом медичної допомо и, а саме: т-
риманням в лі арнях, реабілітацій-

них та санаторно- рортних за ла-
дах, обсл ов ванням в зь опро-
фільними лі арями та лі арями за-
альної пра ти и, до лядом медич-
них сестер дома, в лі арні або лі -
вально-профіла тичном за ладі, а
та ож забезпеченням інвалідів про-
тезно-ортопедичними виробами,
необхідними лі арсь ими засобами,
о лярами, сл ховими апаратами,
спеціальними засобами перес ван-
ня, з бопротез вання та ін.

До ментом, що визначає види,
форми та обся реабілітаційних за-
ходів, оптимальні стро и їх здійс-
нення — є індивід альна про рама
реабілітації інваліда, що розроб-
ляється МСЕК з рах ванням місце-
вих можливостей, соціально-е о-
номічних, ео рафічних і національ-
них особливостей.

Потерпілом , я ий став інва-
лідом, періодично, але не рідше од-
но о раз на три ро и, а інвалідам
І р пи — щорічно, безоплатно за
медичним виснов ом Фонд надає
п тів для санаторно- рортно о
лі вання.

У разі самостійно о придбання
п тів и її вартість омпенс є Фонд.
Та ож, рім забезпечення інвалідів
санаторно- рортними п тів ами,
Фонд омпенс є витрати на проїзд
до місця санаторно- рортно о лі -
вання і назад.

На засіданні правління Фонд б -
ло прийнято постанов “Про затвер-
дження Положення про забезпечен-
ня потерпілих внаслідо нещасно о
випад на виробництві та про-
фесійно о захворювання п тів ами
для санаторно- рортно о лі ван-
ня”, що збільшила до 24 днів термін
переб вання санаторно- рортних
за ладах потерпілих, я і стали
інвалідами. Зазначеною постановою
змінено періодичність забезпечен-

ня санаторно- рортним лі ванням
інвалідів II та III р п, а саме:
інваліди II р пи забезпеч ватим ть-
ся безоплатною п тів ою для сана-
торно- рортно о лі вання один
раз на два ро и; інваліди III р пи —
один раз на три ро и. А разі не-
обхідності періодичність санаторно-
рортно о лі вання для інвалідів

II і III р п змінюватиметься відпо-
відно до ре омендацій ЛКК ЛПЗ,
затверджених МСЕК.

Крім то о, до мент передбачає
забезпечення п тів ами без лі ван-
ня осіб, я і с проводж ють інвалідів
І р пи, я що інвалідам І р пи за
виснов ом МСЕК визначено потре-
б в та ом с проводі.

Одним із видів меди о-соціальних
посл є забезпечення інвалідів
внаслідо тр дово о аліцтва спец-
автотранспортом. Тіль и цьом році
за ошти Фонд для інвалідів праці
придбано 829 автомобілів “Слав та”
на за альн с м 25,3 млн рн, а до
інця ро план ється за пити ще
360 автомобілів.

За попередні ро и Фондом за-
безпечено спецавтотранспортом
3061 інваліда праці. У зв’яз з цим
на ім’я олови правління Фонд
соціально о страх вання від нещас-
них випад ів на виробництві та про-
фесійних захворювань У раїни та
дире тора ви онавчої дире ції Фон-
д надходять десят и листів з по-
дя ами від інвалідів праці.

Правління та ви онавча дире ція
Фонд , завдя и підтримці Міністер-
ства праці та соціальної політи и У -
раїни, до лад ть ма сим м з силь,
аби забезпечити автомобілями всіх
інвалідів, я і переб вають на черзі,
і це завдання ми ви онаємо.

Щодо забезпечення інвалідів та
о ремих ате орій населення
технічними та іншими засобами ре-
абілітації, хоч повідомити, що
відповідно до базово о за он та з
метою по ращення механізм за-
безпечення потерпілих внаслідо
нещасно о випад на виробництві

та професійно о захворювання ме-
ди о-соціальними посл ами, Фон-
дом б ло проведено низ заходів,
на я их з пинюся детальніше.

По-перше, розроблено “Поло-
ження про забезпечення технічни-
ми та іншими засобами реабілітації
потерпілих внаслідо нещасно о
випад на виробництві та про-
фесійно о захворювання”, я е за-
тверджене постановою правління
Фонд від 25.03.2008 №23 та за-
реєстроване в Міністерстві юстиції
У раїни. Зазначена постанова пе-
редбачає новий вдос оналений по-
рядо забезпечення потерпілих
внаслідо нещасно о випад на
виробництві та професійно о за-
хворювання протезно-ортопедич-
ною допомо ою та засобами пере-
с вання ( оляс ами), що с ттєво
по ращить соціальний захист по-
терпілих.

З метою більш дос онало о ви-
онання статті 21 та 34 За он У -
раїни “Про за альнообов’яз ове
державне соціальне страх вання від
нещасно о випад на виробництві
та професійно о захворювання, я і
спричинили втрат працездатності”
розроблено та затверджено поста-
новою правління Фонд “Положен-
ня про забезпечення потерпілих
внаслідо нещасно о випад на ви-
робництві та професійно о захво-
рювання сл ховими апаратами, з -
бопротез ванням, очним протез -
ванням, о лярами, онта тними
лінзами, постільною та натільною
білизною, постільними речами,
і ієнічними виробами, пер ами”,
що дозволить впоряд вати забез-
печення потерпілих на виробництві
сл ховими апаратами, з бопроте-
з ванням, очним протез ванням,
о лярами, онта тними лінзами,
постільною та натільною білизною,
постільними речами, і ієнічними
виробами, пер ами, посилити їх
соціальний захист і здійснювати
онтроль за ви ористанням оштів
на за альнообов’яз ове державне

соціальне страх вання від нещасно-
о випад на виробництві та про-
фесійно о захворювання.

Та ож розроблено прое т по-
станови правління Фонд “Про за-
твердження Положення про лі -
вання, медичн реабілітацію та за-
безпечення потерпілих внаслідо
нещасних випад ів на виробництві
та професійних захворювань лі ар-
сь ими засобами та виробами ме-
дично о призначення”, я им перед-
бачено новий вдос оналений поря-
до забезпечення потерпілих
лі арсь ими засобами та виробами
медично о призначення, ор анізації
я існо о, вчасно о та цілеспрямо-
вано о лі вання потерпілих за
наслід ами виробничої травми або
професійно о захворювання, ме-
дичної реабілітації, спрямованої на
відновлення пор шених чи втраче-
них ф н цій ор анізм та віднов-
лення оптимально о фізично о та
соціально о рівня життєдіяльності
потерпілих.

Хоч зверн ти ва місцевих
ор анів державної ви онавчої вла-
ди й ор анів місцево о самовряд -
вання, роботодавців і ромадсь их
ор анізацій на проблеми людей з
обмеженими фізичними можливо-
стями.

Наш обов’язо допома ати лю-
дям, я і зазнали травм на вироб-
ництві. Допома ати не лише ма-
теріально, а насамперед своєю ва-
ою і ч йністю, добрим словом і он-
ретною справою, і це ми нама-
аємось робити.
Корист ючись на одою, хоч по-

бажати всім інвалідам міцно о здо-
ров’я, оптимізм , родинно о затиш-
, засл женої шани і вдячності лю-

дей, а та ож запевнити, що ви о-
навча дире ція Фонд і надалі б де
робити все можливе й неможливе,
щоб інваліди праці я найбільше за-
л чалися до а тивно о способ жит-
тя, надавати їм допомо мо-
ральній, фізичній і соціальній ре-
абілітації.

Про діяльність Фонд соціально о страх вання від нещасних
випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни із
соціально о захист інвалідів праці розповідає дире тор ви онавчої
дире ції Фонд Станіслав Бо данов.

Ð
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“Ñîê³ë” âèõîäèòü 
ó ë³äåðè Â³äêðèòîãî
÷åìï³îíàòó Ðîñ³¿ 
ç õîêåþ
Íàñòóïí³ ìàò÷³ êèÿí â³äáóäóòüñÿ ïðîòè 
ãîëîâíîãî êîíêóðåíòà ÕÊ “Äìèòðîâ”
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий "Со іл" нарешті
за іль істю набраних
очо не лише наздо нав
лідера Від рито о чемпіо-
нат Росії Вищій лізі ХК
"Дмитров", а й випередив
йо о за додат овими по-
азни ами. Сталося це
після то о, я оманда
Оле сандра Се анда
поєдин ах із мос овсь им
МХК "Крила Рад" і ХК
"Рязань" набрала дев’ять
очо із дванадцяти мож-
ливих. Перемо а в остан-
ній з стрічі з рязанцями
дозволяла иянам відірва-
тися від ХК "Дмитров",
але "Со іл" здолав опір
російсь о о л б тіль и
серії б літів.

ßê â³äîìî, â Âèù³é ë³ç³ Â³ä-
êðèòîãî ÷åìï³îíàòó Ðîñ³¿ ãðàþòü
äâ³ êîìàíäè ç Ìîñêâè, êåð³âíèö-
òâî ÿêèõ ââàæàº, ùî ¿õí³é êëóá
ìàº ïðàâî íàçèâàòèñÿ ïðàâîíà-
ñòóïíèêîì çíàìåíèòîãî ó ðàäÿí-
ñüê³ ÷àñè êëóáó “Êðèëà Ðàä”.
Îäèí ³ç íèõ ï³ä òàêîþ íàçâîþ
âæå áóâ ó ãîñòÿõ ó “Ñîêîëà”, òå-
ïåð íàñòàëà ÷åðãà ç³ãðàòè ó Ëüî-
äîâ³é àðåí³ áðîâàðñüêîãî òîðãî-
âåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó
“Òåðì³íàë” ³íøîìó êëóáó ç³ ñòî-
ëèö³ Ðîñ³¿ — ÌÕÊ “Êðèëà Ðàä-
Â²ËÑ”.

Ëèñòîïàä âèäàâñÿ äóæå íàïðó-
æåíèì äëÿ ñòîëè÷íîãî “Ñîêîëà”.
Ïîºäèíêè ç “Êðèëüöÿìè” âèÿâè-
ëèñÿ äëÿ ï³äîï³÷íèõ Îëåêñàíäðà
Ñåóêàíäà äâàíàäöÿòèì ³ òðèíà-

äöÿòèì âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ. Äîäà-
ìî äî öüîãî ëàçàðåò, â ÿêèé ïî-
òðàïèëà ãðóïà ïðîâ³äíèõ õîêå¿ñ-
ò³â êîìàíäè — Ðîìàí Ñàëüíèêîâ,
Â³òàë³é Ëþòêåâè÷, Äìèòðî Òîë-
êóíîâ — ³ í³õòî ç ïðèõèëüíèê³â
“Ñîêîëà” íå çäèâóâàâñÿ òîìó, ùî
³ãðè ç ìîñêîâñüêèì êëóáîì âè-
ÿâèëèñÿ äëÿ óêðà¿íñüêîãî êëóáó
òàêèìè òÿæêèìè.

Ó ïåðøîìó ç íèõ óñå âèð³øèâ
òî÷íèé êèäîê Ðîìàíà Ìàëîâà,
ÿêèé ç³ãðàâ âäàëî íà äîáèâàíí³
ï³ñëÿ êèäêà Äìèòðà Öèðóëÿ ³
çðîáèâ ðàõóíîê — 4:3 íà êîðèñòü
“Ñîêîëà”. Íà æàëü, íàñòóïíîãî
äíÿ ïåðåìîãó ñâÿòêóâàëè ãîñò³,
âèðâàâøè ¿¿ çà 43 ñåêóíäè äî çà-
ê³í÷åííÿ îâåðòàéìó çàâäÿêè ñòà-
ðàííÿì âåòåðàíà êîìàíäè Äìèò-
ðà Ãîãîëåâà, — 3:2. Îäèí ³ç íàé-
åôåêòí³øèõ åï³çîä³â ó ïðîòèñòî-
ÿíí³ “Ñîêîëà” ³ “Êðèë Ðàä-
Â²ËÑ” ñòàâñÿ ó ïåðøîìó ïî-
ºäèíêó, êîëè ó êóëà÷íîìó ïî-
ºäèíêó ç³éøëèñÿ äîñâ³ä÷åíèé çà-
õèñíèê ãîñòåé Ðàôàåëü Áàòèð-
øèí ³ éîãî ìîëîäøèé ñóïåðíèê,
ôîðâàðä ãîñïîäàð³â — Îëåê-
ñàíäð ßêîâåíêî. Îáèäâà õîêå¿ñ-
òè îïèíèëèñÿ â ïàðòåð³, àëå Áà-
òèðøèíó, õî÷ ïðè öüîìó é îïè-
íèâñÿ íà ßêîâåíêó,  ä³ñòàëîñÿ
çíà÷íî á³ëüøå.

Ïðè¿çäó äî Áðîâàð³â ÕÊ “Ðÿ-
çàíü” õîêå¿ñòè “Ñîêîëà” î÷³êóâà-
ëè ç íåòåðï³ííÿì ç îäí³º¿ ïðîçà-
¿÷íî¿ ïðè÷èíè — öåé êëóá º îä-
íèì ³ç íàéíåçðó÷í³øèõ ñóïåðíè-
ê³â äëÿ ï³äîï³÷íèõ Îëåêñàíäðà
Ñåóêàíäà â Â³äêðèò³é ïåðøîñò³
Ðîñ³¿. Ïðîòÿãîì äâîõ ñåçîí³â
êîìàíäè ïðîâåëè ì³æ ñîáîþ
ø³ñòü çóñòð³÷åé, â ÿêèõ ðîñ³é-
ñüêèé êëóá çäîáóâ ÷îòèðè ïåðå-
ìîãè ³ ïîñòóïèâñÿ ëèøå äâ³÷³.
Ï³ñëÿ çâ³òíèõ ïîºäèíê³â ó ïðî-
òèñòîÿíí³ “Ñîêîëà” ³ ÕÊ “Ðÿ-
çàíü” âñòàíîâèëàñü ð³âíîâàãà,

ÿêó ïîðóøàòü ëèøå ï³ñëÿ ìàò÷ó
ï’ÿòîãî êîëà íèí³øíüîãî ÷åìï³î-
íàòó.

Îáèäâà ïîºäèíêè áóëè äóæå
íàïðóæåíèìè. Øàíñè íà ïåðå-
ìîãó ìàâ êîæåí ³ç ñóïåðíèê³â, àëå
âäàë³øèìè ó ïðîòèñòîÿíí³ âè-
ÿâèëèñÿ õîêå¿ñòè “Ñîêîëà”, ãî-
ëîâíèì ãåðîºì â ñêëàä³ ÿêèõ ñòàâ
ðîñ³éñüêèé ôîðâàðä ÕÊ “Ðÿçà-
íü” Âàäèì Àâåðê³í. Ó ïåðøèé ³ã-
ðîâèé äåíü â³í çðîáèâ äóáëü,
ñòàâøè àâòîðîì ïåðåìîæíî¿
øàéáè. Êèÿíè íà 48-é õâèëèí³
ä³ñòàëè ê³ëüê³ñíó ïåðåâàãó, Äåíèñ
²ñàºíêî “âèñòð³ëèâ” â³ä ñèíüî¿
ë³í³¿, øàéáà ïîòðàïèëà â êëþ÷êó
Àâåðê³íà ³ îïèíèëàñÿ ó âîðîòàõ
ãîñòåé — 3:2.

Íàñòóïíîãî äíÿ ñóïåðíèêè
ñòâîðèëè íà äâîõ ñïðàâæí³é òðè-
ëåð. “Ñîê³ë” â³â ó ðàõóíêó — 3:1.
Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ïîìèëîê ãîëê³ïå-
ðà Âàäèìà Ñåë³âåðñòîâà ïîñòóïà-
âñÿ 3:4, ïîò³ì Àâåðê³í ó á³ëüøî-
ñò³ â³äíîâèâ ïàðèòåò, à â ñåð³¿ áó-
ë³ò³â, ÿêà çàê³í÷èëàñÿ ì³í³ìàëü-
íîþ ïåðåìîãîþ êèÿí — 2:1, ïðè-
í³ñ “Ñîêîëó” ïåðåìîãó — 5:4.

“Ñîê³ë” çðåøòîþ íå ëèøå íà-
çäîãíàâ ÕÊ “Äìèòðîâ” — îáèä-
â³ êîìàíäè ï³ñëÿ 32 ïðîâåäåíèõ
ïîºäèíê³â ìàþòü ó ñâîºìó àêòè-
â³ ïî 78 î÷îê — à é âèïåðåäèâ
ï³äìîñêîâíèé êëóá çà äîäàòêî-
âèìè ïîêàçíèêàìè. Ñàìå ç ÕÊ
“Äìèòðîâ” êèÿíè ïðîâåäóòü íà-
ñòóïí³ ïîºäèíêè, ÿê³ â³äáóäóòü-
ñÿ 4—5 ãðóäíÿ íà ìàéäàí÷èêó
ñóïåðíèêà óêðà¿íñüêîãî êëóáó.
Ïîò³ì íà ï³äîï³÷íèõ Îëåêñàí-
äðà Ñåóêàíäà î÷³êóþòü âè¿çí³ çó-
ñòð³÷³ ó Êëèíó ç ì³ñöåâèì “Òè-
òàíîì” (8—9 ãðóäíÿ), à âäîìà
“Ñîê³ë” ç³ãðàº 15—16 ãðóäíÿ ó
áðîâàðñüêîìó òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíîìó öåíòð³ “Òåðì³íàë”
ïðîòè ìîñêîâñüêîãî êëóáó
“Êðèëà Ðàä”

Вадим Авер ін реалізов є вирішальний б літ др ій рі з ХК "Рязань" і здоб ває иївсь ом "Со ол " перемо
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ЗАТ “ПРАЙМ-БАНК”
повідомляє своїх а ціонерів про проведення
позачер ових За альних зборів а ціонерів,

я і відб д ться 19 січня 2009 ро о 10.00 за адресою:
м. Київ, в л. Михайлівсь а, 6-а, поверх 4.

1. Про порядо роботи За альних зборів а ціонерів.
2. Про реор анізацію За рито о а ціонерно о товариства “ПРАЙМ-БАНК”

шляхом перетворення Від рите а ціонере товариство.

Реєстрація а ціонерів (їх представни ів), що приб д ть для часті в зборах,
б де проводитися за місцем проведення зборів 19 січня 2009 ро з 9.00 до 9.40.
Для часті в За альних зборах а ціонерів при собі необхідно мати:

- до мент, я ий встановлює особ а ціонера чи йо о представни а;
- довіреність на право часті в зборах та олос вання з питань поряд денно о

(для представни ів а ціонерів).

Ознайомитись з до ментами, що стос ються поряд денно о позачер ових
За альних зборів, ви маєте можливість за адресою: м. Київ, в л. Михайлівсь а,
6-а з 9.00 до 18.00. При собі необхідно мати до менти, що підтвердж ють
повноваження представни а а ціонера.

Телефон для довідо 490-86-60
Правління ЗАТ “ПРАЙМ-БАНК”

Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни
по м. Києв повідомляє про підс м и приватизації шляхом
ви п об'є тів ом нальної власності р пи А:
- нежилий б дино — майстерня за альною площею 554,3 в. м, за адресою:

м. Київ, в л. Івана К дрі, 3, літ. А. Приватизований юридичною особою за
4 253 205,60 рн, в том числі ПДВ 708 867,60 рн;

- нежилий б дино — еле троцех за альною площею 402,6 в. м, за адресою:
м. Київ, в л. Івана К дрі, 3, літ. Б. Приватизований юридичною особою за
3 089 194,80 рн, в том числі ПДВ 514 865,80 рн;

- нежилий б дино — с лад за альною площею 181,7 в. м, за адресою: м. Київ,
в л. Івана К дрі, 3, літ. В. Приватизований юридичною особою за 1 394 204,40
рн, в том числі ПДВ 232 367,40 рн.

О р жний адміністративний с д міста Києва ви ли ає с дове засідання
процес альном стат сі третьої особи представни ів: Все раїнсь о о

об'єднання обласних ор анізацій роботодавців в сфері теле ом ні аційних та
інформаційних техноло ій; Об'єднання ор анізацій роботодавців медичної та
мі робіоло ічної промисловості У раїни; Все раїнсь о о об'єднання обласних
ор анізацій роботодавців підприємств ле ої промисловості “У рле пром”;
Все раїнсь о о ал зево о об'єднання ор анізацій роботодавців поб тово о
обсл ов вання населення; Все раїнсь о о об'єднання ор анізацій роботодавців
транспорт “Федерація роботодавців транспорт У раїни”; Все раїнсь о о
об'єднання обласних ор анізацій роботодавців в сфері б дівництва,
прое т вання та архіте т ри; Все раїнсь о о об'єднання ор анізацій
роботодавців “Конфедерація роботодавців У раїни”; Все раїнсь о о об'єднання
обласних ор анізацій роботодавців підприємств метал р ійно о омпле с
“Федерація метал р ів У раїни”; Все раїнсь о о ал зево о об'єднання
ор анізацій роботодавців в ільної промисловості “У рв лероботодавці”;
Все раїнсь о о об'єднання ор анізацій роботодавців ал зі льт ри, відпочин
та розва “Все раїнсь а спіл а підприємців інд стрії розва ”; Все раїнсь о о
об'єднання обласних ор анізацій роботодавців підприємств машиноб дівної та
металообробної ал зей “Металінд стрії-У раїна”; Все раїнсь о о об'єднання
обласних ор анізацій роботодавців підприємств ірничодоб вної ал зі
“Федерація роботодавців ірни ів У раїни”; У раїнсь ої Федерації роботодавців
охорони здоров'я; Все раїнсь о о об'єднання ор анізацій роботодавців
“Все раїнсь а Федерація роботодавців сфері т ризм У раїни”; Все раїнсь ої
асоціації роботодавців в с дове засідання по справі № 7/408 за позовом
Федерації роботодавців У раїни до Фонд соціально о страх вання з тимчасової
втрати працездатності У раїни про визнання протиправними і с ас вання в
частині постанови.
С дове засідання відб деться 11 р дня 2008 ро о 16.15 за адресою: м.

Київ, в л. Десятинна, 4/6, зал с дово о засідання № 6.
Неприб ття в с дове засідання вищезазначених осіб не є переш одою для

роз ляд справи.
С ддя Арсірій Р.О.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до с д в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

я ості відповідачів
Кооператив “Мрія” (04210, м. Київ, в л. Малиновсь о о, 27/23, в. 213)

ПП “Міхаель” (01001, м. Київ, в л. Зань овець ої, 6, літ. А)
ЗАТ “Виробничо-Б дівельна “Берест” (01001, м. Київ, в л. Зань овець ої, 6, літ. А)

Ярошен о Т.Л. (02002, м. Київ, в л. Р. О іпної, 3-б, в. 54)
Спіри Жан-Мішель (01011, м. Київ, в л. Г совсь о о, 4-а,

01001, м. Київ, в л. Станіславсь о о, 3, в. 18)
ТОВ “Подар н и” (01001, м. Київ, в л. Хрещати , 15)

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання справі №2-484-
1/08 за позовом Коломійця Анатолія Віталійовича до Кооператив “Мрія”, Печерсь ої райради,
підприємства з іноземним апіталом “Свімпорт”, приватно о підприєства “Міхаель”. За рито о
а ціонерно о товариства “Виробничо-Б дівельна “Берест”, ТОВ “Тор овий дім “Мерен івсь ий”,
Ярошен о Тетяни Львівни, Спіри Жан-Мішель, ТОВ “Подар н и” про виділ в нат рі частини
нежитлово о приміщення, визнання права власності та припинення права спільної част ової
власності, я е призначено на 18 р дня 2008 ро , о 12.00, і відб деться за адресою: м. Київ,
в л. Гайцана, 4, аб. 304, с ддя Вов С.В.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не повідомлення

с д про причини неяв и справ б де роз лян то за вашої відс тністі на підставі наявних даних.
С ддя С.В. Вов

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 25 р дня 2008
ро о 10.00 роз лядатиметься цивільна справа за позовом Бан “Демар ”
до Золотова Ми оли Геннадійовича про стя нення забор ованості за
редитним до овором.
Золотов Ми ола Геннадійович, відоме місце реєстрації: м. Київ, в л.

Шліхтера, 14, в. 80, ви ли ається в с дове засідання в я ості відповідача.
В разі неяв и справ б де роз лян то за йо о відс тності на підставі

наявних матеріалів справи.
Адреса с д : м. Київ, в л. О. Кошиця, 5, абінет 104.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає ТОВ “Ст дія ювелірно о дизайн
“Н.Ф.” в с дове засідання на 16.12.08.2008
ро на 14.00 справі за позовом Зінчен о
І.І. до ТОВ “Ст дія ювелірно о дизайн “Н.Ф.”,
Київсь о о С.В. про відш од вання ш оди, я е
відб деться в приміщенні с д за адресою:
03148, м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-А, під о-
лов ванням с дді Оздоби М.О.

С ддя М.О. Оздоба

Філатович Володимир Леонідович, місце
реєстрації я о о: пр-т Леся К рбаса, 3-Б,
в. 38, в м. Києві, ви ли ається до Свято-
шинсь о о районно о с д м. Києва (м.
Київ, в л. Жилянсь а, 142, аб. 14) на 8 р д-
ня 2008 р. 17.00 я відповідач по справі ча по-
зовом Красної Оль и Ми олаївни до ньо о про
розірвання шлюб . У разі неяв и до с д спра-
в б де вирішено на підставі наявних ній до-
азів.
С ддя Наборозня М.І.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає Лисен о Полін
Семенівн в с дове засідання на
17.12.08.2008 ро на 14.30 справі
за позовом Фрад іна І.Д. до Лисен-
о П.С. про стя нення бор за до о-
вором пози и, я е відб деться в
приміщенні с д за адресою: 03148,
м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-А, під о-
лов ванням с дді Твердохліб В.А.
С ддя В.А. Твердохліб

Подільсь ий районний с д м. Києва повідом-
ляє Соловйова Анатолія Володимировича про те, що
с дове засідання справі за позовом Соловйової
Н.В. до Соловйова А.В. про визнання особи та ою,
що втратила право орист вання житловим
приміщенням, відб деться приміщенні Подільсь о-
о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Хорива,
21, зал. с. з. № 6) під олов ванням с дді Василь-
чен а О.В. 18 р дня 2008 ро о 14.30.

Ваша яв а або яв а вашо о представни а
обов’яз ова. Представни повинен мати при собі
довіреність та до мент, що посвідч є йо о особ .

У разі вашої неяв и справа б де роз лян та на
підставі наявних матеріалах справи до азів.

С ддя О. Васильчен о
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3164
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Світлана СОРОКІНА, дизай-
нер:
—Ос іль и мене називають "Ко-

ролевою апелюш ів", для мене
справжня жін а та, отра не боїть-
ся одя н ти найе страва антніший
апелюшо . Одя н вши ори іналь-
ний оловний бір, жін а завжди
має чарівний і вражаючий ви ляд!
Вона привертає ва представ-
ни ів я однієї, та і протилежної
статі. Жін а має б ти сильною
дося ненні своїх життєвих цілей,
яс равою індивід альністю. Голов-
не — це володіння ч ттям стилю,
а жін а апелюш — це символ
жіночності. З адайте, я після во-
єнної розр хи Діор прим сив одя -
н ти апелюшо і ввів мод на тон-

талію. А в Парижі часи др ої
світової війни жін и робили апе-
люш и навіть із азет чи шматоч-
ів т анини! Напере ір всьом жін-
а повинна б ти вірною сама собі
й своїй жіночності!

Катерина ВИНОГРАДОВА, те-
левед ча, а триса:
— Д маю, в перш чер , най-

важливішим є знаходження армо-
нії з дов олишнім світом, я а йде
від вн трішньої армонії. Це пози-

тивне сприйняття всьо о, в том
числі й не ативних моментів, вмін-
ня бачити ро и, я і нас чом сь на-
вчають. Постійно вдос оналювати-
ся, не стояти на місці. Люди, я і
переб вають армонії з собою,
мають хороший ви ляд. Вони ом -
ні абельні, вміють іти на омпромі-
си. Жін а, на моє пере онання, має
вміти баланс вати і приділяти ва-
, я роботі, та і своїм близь им.

Є ті, о о ця здатність вроджена,
але ще більше захоплюють ті жін-
и, я і шляхом власно о досвід і
либо о о роз міння життя дося -
н ли цьо о. Щодо зовнішності, да-
ма повинна б ти до лян тою, але
не фанатично проводити в сало-
нах цілі одини, а б ти помір ова-
ною. Під час вибор одя , має до-
мін вати принцип "доро ої прос-
тоти". Одя повинен відповідати
образ жін и і обиратися за її вн т-
рішнім олосом.

Ілля ЧИЧКАН, х дожни :
— Я д маю, пар невели их мо-

лочних залоз, обов’яз ово очі, -
би, в ха... А в принципі, розмов-
ляти і бачити жін не обов’яз о-
во. Най раща жін а — це ідеал,
та звана Лола в оробці.

Ñïðàâæíÿ æ³íêà 
ïîâèííà ìàòè:

Віталій ЗАБЛОЦЬКИЙ, народний деп тат 5 с ли-
ання:
— Я зняв би фільм про людей, я і нама аються зро-

бити свою справ с млінно і найліпшим чином. Для всіх
професій — ж рналістів, політи ів, працівни ів тор івлі,
транспорт ... Це раїнсь а мрія — щоб ожний б в на
своєм місці і ви он вав справ я най раще. Адже лихо
У раїни, що ба ато хто працює не на своєм місці. Ми
ж маємо знати про подвижни ів справи, ідеї, професії.

Іва RICH, співач а:
— Д же хотілося б присвятити до ментальний фільм
раїнсь ом шо -бізнес , я ий вібрав себе всі мож-

ливі жанри і стилі. Це воєдино омедія, драма, трилер
і бойови ! Та , наш шо -бізнес живе за своїми за о-
нами, відмінними від сьо о світ . Ось і хотілося б від-
чинити завіс цієї сфери діяльності й позбавити ро-
мадсь ість рожевих о лярів та ейфорії.

Інна ПАНТЕЛЕМОНОВА, х дожни :
—Д маю, щось та е вже є, одна мені хотілося б зня-

ти фільм, я ий би більше доносив до нас, раїнців, ра-
с У раїни. Про наші селища, про людей, я і жив ть
них. Хотілося б, аби ці моменти ми переносили і в міс-
та, аби жителі міст вчилися ставати щирими, добри-
ми. У містах люди часто черствіють, заб вають про
армонію з природою та оточенням, я а має б ти! Я
та вважаю.

Вадим ГЛАДЧУК, олова Все раїнсь о о об’єд-
нання "Молодь — надія У раїни":
— Я б в часни ом іль ох виборів на посад Київ-

сь о о місь о о олови. Ми мали амер і під час ви-
борів знімали процес олос вання. Том хотілося б
продемонстр вати до ментальний фільм, щоб люди
знали, я і можливі фальсифі ації під час виборів, аби
в подальшом цих помило ни ати.

Ïðî ùî âè çíÿëè á
äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì?

Êèÿíêè ïîâèíí³
ìàòè ãàðíó ô³ãóðó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ô³ãóðó — 36 %
2. Âå÷³ðíþ ñóêíþ — 26 %
3. Äåê³ëüêà ÷îëîâ³ê³â — 14 %
4. Ä³àìàíòè — 13 %
5. Ãàðíó êîñìåòèêó —12 %

Ñïîìèí ïðî äóõîâí³ñòü
Êè¿âñüêèé ðåæèñåð Âàñèëü Â³òåð çíÿâ ô³ëüì 
ïðî Ìèõàéë³âñüêèé ìîíàñòèð
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

За своє життя ре-
жисер Василь Ві-
тер зняв приблиз-
но сто стрічо .
Останню присвя-
тив Михайлівсь о-
м Золотоверхом
монастирю. Цьо о
ро пам’ят а
свят є 900-річчя.
Вивченням її історії
орінний иянин
Василь Вітер почав
займатися понад
10 ро ів том . Че-
рез історію монас-
тиря стрічці ре-
жисер спроб вав
по азати шлях
раїнсь о о пра-

вослав’я. Фільм
присвятив молоді,
я а, за словами
режисера, все
менше надає ва и
своєм житті

патріотизм та ві-
рі.

Êèÿíèí Âàñèëü Â³-
òåð — çàñëóæåíèé ä³ÿ÷
ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, ÷ëåí
Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ê³-
íåìàòîãðàô³ñò³â. Íà ðå-
æèñåðñüêîìó ðàõóíêó
ìàº ïðèáëèçíî ñòî äî-
êóìåíòàëüíèõ, ³ãðîâèõ
òà ìóçè÷íèõ ô³ëüì³â.
Íåîäíîðàçîâî ñòàâàâ ëà-
óðåàòîì ì³æíàðîäíèõ
ê³íî- ³ òåëåôåñòèâàë³â.

Íåùîäàâíî ðåæèñåð
ïðåçåíòóâàâ íîâó äîêó-
ìåíòàëüíó ñòð³÷êó "Ìè-
õàéë³âñüêèé Çîëîòîâåð-
õèé ñîáîð. 900 ðîê³â".
Ïðèñâÿ÷åíà êàðòèíà

â³äïîâ³äí³é ð³÷íèö³ õðà-
ìó. Ïàí Â³òåð ðîçïîâ³â,
ùî ìîíàñòèð ìàº äóæå
íàñè÷åíó ïîä³ÿìè òà ð³ç-
íèìè ö³êàâèìè ôàêòàìè
³ñòîð³þ. Çàö³êàâèâñÿ
íåþ ïîíàä 10 ðîê³â òî-
ìó. "Ïðî êîæíå äåñÿòè-
ð³÷÷ÿ ³ñíóâàííÿ ìîíàñ-
òèðÿ ìîæíà çí³ìàòè
ô³ëüì",— ñòâåðäæóº ðå-
æèñåð.

Ñâîþ æ 52-õâèëèííó
ñòð³÷êó ðîçãëÿäàº, ÿê
ïîñëàííÿ ìîëîäèì ïî-

êîë³ííÿì. "Áåðåæè
ñâîþ äóøó çìîëîäó",—
êîðèãóº Âàñèëü Â³òåð
â³äîìó óêðà¿íñüêó ïðè-
êàçêó íà ñâ³é ëàä. Çà
éîãî ñëîâàìè, ìîëîäü
íèí³ äóæå çàãëèáëåíà â
ñâî¿ ïðîáëåìè. Âîíà íå
íàäàº âåëèêîãî çíà÷åí-
íÿ òàêèì ïîíÿòòÿì, ÿê
ïàòð³îòèçì, íàö³îíàëü-
íå æèòòÿ, â³ðà. "Öåé
ô³ëüì — ¿ì ïîñëàí-
íÿ",— íàãîëîøóº ðåæè-
ñåð.

Ïåðåãëÿäàþ÷è ñòð³÷-
êó, ãëÿäà÷ ïîðèíàº â ³ñ-
òîðè÷í³ ïîä³¿ ìèíóëîãî
òà ñïîñòåð³ãàº çà ñïîðó-
äæåííÿì, ðîçêâ³òîì,
ðóéíàö³ºþ òà â³äðîäæåí-
íÿì Ìèõàéë³âñüêîãî Çî-
ëîòîâåðõîãî ìîíàñòèðÿ.
Ó òàêèé ñïîñ³á ðåæèñåð
ïðîäåìîíñòðóâàâ ³ñòî-
ð³þ âñüîãî óêðà¿íñüêîãî
ïðàâîñëàâ’ÿ, áîðîòüáó çà
íåçàëåæí³ñòü òà àâòîêå-
ôàë³þ Óêðà¿íñüêî¿ ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè
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Справжня жінка
повинна мати:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà çàõ³äí³é òåðèòîð³¿ äîù³.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+10°Ñ,
âíî÷³ +3...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +6...+8°Ñ, âíî÷³
+2...+4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé
äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+7...+9°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Стріч ою про Михайлівсь ий Золотоверхий монастир режисер Василь Вітер хоче
виховати столичної молоді патріотизм та вір


