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Êèÿíè îòðèìàþòü ïîäàðóíêè
Ìåð Êèºâà ïðèâ³òàº ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ³ç Âåëèêîäíåì ïàñõàëüíèì õë³áîì 
³ òåïëèì ñëîâîì

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці розпочався завершальний
етап під отов и міста до вели одніх
свят. Уже вирішено, що для зр чності
жителів свят ов ніч робот ромад-
сь о о транспорт подовжать на оди-
н . У місцях найбільшо о с пчення
людей автоб си рс ватим ть ціло-
добово. Разом із за альномісь ими
заходами ожен район під от вав
свою про рам свята. Водночас най-
оловнішою ці дні для міста стане
опі а малозабезпечених ромадян. До
Вели одня від мера Леоніда Черно-
вець о о ожній та ій родині подар -
ють пас и.

Ç êîæíèì äíåì çàëèøàºòüñÿ âñå ìåíøå ÷àñó
äëÿ ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî Âåëèêîäíÿ. ßê çáèðàþ-
òüñÿ â³äçíà÷èòè ó ñòîëèö³ âåëèêå ïðàâîñëàâíå
ñâÿòî, ÿê³ çàõîäè ïåðåäáà÷åíî çàäëÿ öüîãî, éøëî-
ñÿ ó ñåðåäó íà íàðàä³ â ìåð³¿. Òàì ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ ç³áðàâ ïðåä-
ñòàâíèê³â â³äïîâ³äíèõ óïðàâë³íü, ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³é, äóõîâåíñòâî.

Âîíè â³äçâ³òóâàëè ïðî ïåðåá³ã ï³äãîòîâêè äî
ñâÿòà. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî äåÿê³ çàõîäè ðîçïî÷íóòü-
ñÿ ùå íàïåðåäîäí³ Âåëèêîäíÿ. Çîêðåìà â ãîëî-
ñ³¿âö³â ïðîãðàìà ñòàðòóâàòèìå ùå 13 êâ³òíÿ. “Ó
á³ëüøîñò³ äèòÿ÷èõ á³áë³îòåê â³äáóäóòüñÿ âèñòàâ-
êè äèòÿ÷èõ ïîðîáîê, ïèñàíîê,— ðîçïîâ³â ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéîíó Þð³é Êðèêóíîâ.—
Ïåðåìîæö³â â³äçíà÷èìî ïðèçàìè. Çàãàëîì æå
ñâÿòêîâ³ çàõîäè â³äáóäóòüñÿ â óñ³õ öåðêâàõ ³ êàï-
ëè÷êàõ”. Â³í äîäàâ, ùî êîìóíàëüíèêè ïîäáàþòü
³ ïðî íàëåæíèé áëàãîóñòð³é ïîáëèçó êóëüòîâèõ
ñïîðóä.

ªïèñêîï ªâñòðàò³é, â³êàð³é Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿
ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó, ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó”, ùî â óñ³õ õðàìàõ, ÿê çàçâè÷àé, áîãîñëó-
æ³ííÿ â³äáóâàòèìóòüñÿ ç 23 ãîäèíè ³ ïðîòÿãîì
íî÷³ äî 3 ãîäèíè 30 õâèëèí ðàíêó 19 êâ³òíÿ. Ðà-
çîì ³ç öèì òðèâàòèìå îñâÿ÷åííÿ ïàñîê. Çàâåð-
øàòüñÿ æ öåðêîâí³ çàõîäè â çàëåæíîñò³ â³ä íà-
ïëèâó ëþäåé. “Îñíîâí³ çàõîäè â³äáóäóòüñÿ â Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³, Âîëîäèìèðñüêîìó ñîáîð³,
Àíäð³¿âñüê³é öåðêâ³ çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â äóõî-
âåíñòâà”,— çàçíà÷èâ â³í.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñà Áàññà, ç óñ³ìà êîíôåñ³ÿìè âæå â³äïðà-
öüîâàíî ïðîãðàìó Âåëèêîäíÿ. Äëÿ çðó÷íîñò³ ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ íà ãîäèíó áóäå ïîäîâæåíî ðîáî-
òó ì³ñüêîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. À çðàíêó
âîä³¿ âèéäóòü íà ìàðøðóòè íà ãîäèíó ðàí³øå.
“Îêð³ì öüîãî, âëàäà ì³ñòà âëàøòóâàëà ïîäàðóíîê
äëÿ êèÿí. Ó ì³ñöÿõ íàéá³ëüøîãî ñêóï÷åííÿ ãî-
ðîäÿí, íàïðèêëàä, íà Ïå÷åðñüêó, àâòîáóñè ³ òðî-
ëåéáóñè ïðàöþâàòèìóòü ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæè-
ì³,— äîäàâ ïàí Áàññ.— Äëÿ öüîãî ïåðåäáà÷åíî
â³äïîâ³äíó ê³ëüê³ñòü òåõí³êè. Ðîáîòó ìåòðîïîë³-
òåíó òàêîæ ïåðåâåäóòü ó ñïåö³àëüíèé ðåæèì”. Â³í
äîäàâ, ùî ì³ñüêà âëàäà ïîäáàº ïðî ìàëîçàáåçïå-
÷åíèõ. Çà ïðîãðàìîþ ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî âñ³ òàê³ ðîäèíè îòðèìàþòü ó äàðóíîê
âåëèêîäí³é õë³á òà â³òàëüí³ ëèñò³âêè.

Ïîðàäóº ãîñòåé òà æèòåë³â ñòîëèö³ é “Êè¿âçå-
ëåíáóä”. Ì³ñòî ïîîá³öÿëè ïðèêðàñèòè âåñíÿíè-
ìè êâ³òêîâèìè êîìïîçèö³ÿìè. Òàêîæ ó ñâÿòêî-
âó í³÷ íà âóëèöÿõ ÷åðãóâàòèìóòü äîäàòêîâ³ íà-
ðÿäè ïðàâîîõîðîíö³â òà ìàøèíè “øâèäêî¿ äî-
ïîìîãè”
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Ãîëîâó Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó õî÷óòü 
çâ³ëüíèòè ç ïîñàäè

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ïîäàâ ëèñòà íà ³ì’ÿ
ïðåì’ºðà Þë³¿ Òèìîøåíêî ç âèìîãîþ ðîç-
ãëÿíóòè ïèòàííÿ â³äñòàâêè ãîëîâè Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ªâãåíà
Ðîìàíåíêà. Íàãàäàºìî, Â³êòîð Þùåíêî
â³äñòîðîíèâ ãîëîâó ñòîëè÷íîãî ðàéîíó â³ä
âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â 6 ëþòîãî, à 1 êâ³òíÿ
ñêàñóâàâ ðîçïîðÿäæåííÿ. Îäíàê ÷åðåç äåíü
Ïðåçèäåíò âèí³ñ Ðîìàíåíêó äîãàíó çà íå-
äîòðèìàííÿ çàêîíó ïðî ïðàöþ. Ó ëèñò³ äî
óðÿäó Ïðåçèäåíò çàçíà÷àº, ùî êîì³ñ³ÿ, ÿêà
ïðîâîäèëà ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî
ðîáîòè ãîëîâè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó, âè-
ÿâèëà ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ. Ôàêòè ïîðó-
øåíü çàô³êñîâàíî â îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç
çàáåçïå÷åííÿ êîìïëåêñíîãî ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðàéîíó, äîòðèìàíí³ çà-
êîííèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí, çä³éñ-
íåíí³ êàäðîâî¿ ðîáîòè, âèêîíàíí³ âèìîã
çàêîíîäàâñòâà ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ä³òåé-ñèð³ò ³ ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî¿ îï³-
êè. Â³êòîð Þùåíêî ââàæàº, ùî ö³ ïîðó-
øåííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïîäàëü-
øîãî ïåðåáóâàííÿ ïàíà Ðîìàíåíêà íà ïî-
ñàä³

×åðåç call-öåíòð 
ïðîéøîâ 
óâåñü Êè¿â

“Ñëóæáîþ äîïîìîãè ì³ñüêîãî ãîëîâè 15-
51” çà òðè ðîêè ¿¿ ³ñíóâàííÿ îïðàöüîâàíî
ïðèáëèçíî 5 ìëí çâåðíåíü. Öÿ öèôðà â³ä-
ïîâ³äàº ôàêòè÷í³é ê³ëüêîñò³ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³. Òàêà ïîïóëÿðí³ñòü ñåðåä êèÿí ïîÿñ-
íþºòüñÿ âèñîêîþ åôåêòèâí³ñòþ ðîáîòè
ñëóæáè. Ñall-öåíòð ïðèéìàº çâåðíåííÿ, îä-
ðàçó ñïðÿìîâóº éîãî íà â³äïîâ³äàëüíîãî âè-
êîíàâöÿ ³ çãîäîì ïåðåâ³ðÿº ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè. Íèí³ öåé ëàíöþã ïðàöþº ùå é
÷åðåç êîìï’þòåðíèé öåíòð ôàêòè÷íî â ðå-
æèì³ îí-ëàéí. Äî ñëîâà, çâåðíóòèñÿ äî
“Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà” òåïåð ìîæíà ùå
é åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. Íàéá³ëüøå êèÿíè
ñêàðæàòüñÿ ùîäî ðîáîòè ÆÅÊ³â, íà ïîãàíå
òåïëî- òà âîäîïîñòà÷àííÿ, âèâåçåííÿ ñì³ò-
òÿ, ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³é. Íàð³êàþòü òàêîæ
íà íåíàëåæíå îáñëóãîâóâàííÿ â ìàãàçèíàõ òà
ðèíêàõ. Íåìàëî ïîâ³äîìëåíü íàäõîäèòü ïðî
âèìàãàííÿ õàáàð³â. “Ñüîãîäí³ ìè íàäàºìî
³íôîðìàö³þ òà êîíñóëüòàö³þ ç áóäü-ÿêîãî
ïèòàííÿ, ÿêå ö³êàâèòü êèÿí. Ïðè÷îìó ñïðà-
âà íå çàê³í÷óºòüñÿ ðîçìîâîþ, ìè äîâîäèìî
¿¿ äî ðåçóëüòàòó ³ ïåðåâ³ðÿºìî, àáè ïðîõàí-
íÿ êèÿí îïåðàòèâíî âèêîíóâàëè”,— çàçíà-
÷àº êåð³âíèê call-öåíòðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî

Ñàä³âíèêè 
òà ãîðîäíèêè 
çìîæóòü çàêóïèòèñÿ

Ó ñóáîòó òà íåä³ëþ, îêð³ì òðàäèö³éíèõ
ïðîäîâîëü÷èõ, ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ñïåö³à-
ë³çîâàíèé ÿðìàðîê äëÿ ñàä³âíèê³â, ãîðîä-
íèê³â òà ôåðìåð³â. Òàì ïîêóïöÿì çàïðîïî-
íóþòü øèðîêèé àñîðòèìåíò íàñ³ííÿ êâ³ò³â,
îâî÷åâèõ êóëüòóð, ñàäæàíö³â ôðóêòîâèõ äå-
ðåâ òà ÿã³ä, äåêîðàòèâíèõ êóù³â òîùî. Ïðî-
äàâàòèìóòü òàêîæ ³íñòðóìåíòè ïî äîãëÿäó çà
ðîñëèíàìè, à òàêîæ çàñîáè áîðîòüáè ç³
øê³äíèêàìè. Çàõ³ä ïðîéäå ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî. Ïðàöþâàòè-
ìå ÿðìàðîê ç 10-¿ äî 17-¿ ãîäèíè äâà äí³.

Îêð³ì öüîãî, ñüîãîäí³ òà çàâòðà ó ì³ñò³ òîð-
ãóâàòèìóòü ïðîäóêö³ºþ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. 10 êâ³òíÿ ïðîäóêòè ìîæíà áóäå ïðèäáà-
òè íà ÿðìàðêó ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà
âóëèö³ Äîâæåíêà, 6. Çàâòðà îâî÷àìè òà ôðóê-
òàìè òîðãóâàòèìóòü íà âóëèö³ Ïàíüê³âñüê³é
â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ òà íà Îáîëîíñüêî-
ìó ïðîñïåêò³, 23-43 îäíîéìåííîãî ðàéîíó.
Ïðîäîâîëü÷³ ÿðìàðêè â ñóáîòó â³äáóäóòüñÿ
òàêîæ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ ×åð-
âîíîàðì³éñüê³é, Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âó-
ëèö³ Æîëóäºâà, 6 òà Ñîëîì’ÿíñüêîìó íà Ñòà-
ä³îíí³é âóëèö³. Ö³íè, ÿê çàâæäè, áóäóòü íèæ-
÷èìè â³ä ðèíêîâèõ

Îëåã ÊÀ×ÊÀÍ: “ßêùî íå ðóõàòèñÿ
äàë³, òî íà âóëèöÿõ Ëåí³íà
æèòèìóòü ùå é íàø³ îíóêè”
Голова постійної омісії Київра-
ди з питань місцево о самовря-
д вання та інформаційної полі-
ти и розповів “Хрещати ” про
символі столиці та перейме-
н вання в лиць.

— Ïàíå Îëåæå, ðîçêàæ³òü ÿê ïðîñóâàº-
òüñÿ ðîáîòà ³ç çàòâåðäæåííÿì ãåðáà òà ïðà-
ïîðà ñòîëèö³? Ìåøêàíö³ ì³ñòà ìàòèìóòü
¿õ äî Äíÿ Êèºâà?

— Ñüîãîäí³ êîì³ñ³ÿ óõâàëèëà ð³øåííÿ
ïîâåðíóòè ïðîåêò ð³øåííÿ íà íåçíà÷íå
äîîïðàöþâàííÿ ðîáî÷³é ãðóï³. Àëå ÿ äó-
ìàþ, ùî íà ñåñ³þ ìè ïðèéäåìî âñå æ ³ç
óçãîäæåíèì ãåðáîì. ßê íà ìåíå, ìè ïî-
âèíí³ ä³éòè çãîäè, áî Êè¿â ïîâèíåí ìà-
òè ëåã³òèìíèé ãåðá ³ ïðàïîð, ÿê³ íà ñüî-
ãîäí³ íå áóëî çàäîêóìåíòîâàíî çã³äíî ç
ðåãëàìåíòîì ³ ñòðóêòóðîþ. Îñîáèñòî ÿ
ñïðèéìàþ ïðîåêò ãåðáà, ùî ïðåäñòàâèâ
Îëåêñà Ðóäåíêî, äîñèòü ïîçèòèâíî ³ õî-
ò³â áè, ùîá íàøà ãðîìàäà îòðèìàëà éî-
ãî. Òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî ãðóïà, ÿêà ïðà-
öþâàëà íàä ñòâîðåííÿì öüîãî ãåðáà, áó-
ëà ñïðàâä³ ôàõîâîþ. Äî ¿¿ ñêëàäó óâ³é-
øëè ïîâàæí³ ³ñòîðèêè, ãåðàëüäèñòè, õó-
äîæíèêè.

— Êîëè ïëàíóºòå çàòâåðäèòè ã³ìí Êè-
ºâà?

— Öå ïèòàííÿ ìè òðîõè â³äêëàëè. ßê
â³äîìî, ïðîõîäèâ êîíêóðñ, ÿêèé çà ïëà-
íîì òðèâàòèìå äî 2011 ðîêó. Àëå ìè ïðî-
ïîíóâàëè çàâåðøèòè öåé êîíêóðñ ³ çàëè-

øèòè òîé ã³ìí, ÿêèé ñïðàâä³ ëþäè ñïðèé-
ìàþòü, òîáòî “Êèºâå ì³é” ²ãîðÿ Øàìî ³
Äìèòðà Ëóöåíêà.

— Äåÿê³ êèÿíè íåãàòèâíî ñïðèéìàþòü
áóäü-ÿê³ ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü. ßê ðîç-
âèâàòèìåòüñÿ äàë³ öåé ïðîöåñ?

— Ðîçóì³ºòå, òðåáà ÿêîñü ðóõàòèñÿ äà-
ë³, ùîñü â³äêèäàòè, à ùîñü ï³äòðèìóâàòè.
ßêùî íà öå íå çâåðòàòè óâàãè, òî ùå é
íàø³ âíóêè æèòèìóòü íà âóëèöÿõ Ëåí³íà.
Äî ñëîâà, ñüîãîäí³ íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ìè
òåæ ðîçãëÿäàëè ê³ëüêà òàêèõ ïèòàíü. Ïðî-
òå òàì º äóæå áàãàòî ïðîöåäóðíèõ ìîìåí-
ò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü äåòàëüí³øîãî âèâ÷åí-
íÿ: óçãîäæåííÿ ç ðàéîíàìè, ëþäüìè.

— Çà öå ìåøêàíö³ ñïëà÷óþòü?
— Òðåáà ëèøå ïåðåðåºñòðóâàòè ïðè ïî-

òðåá³ ïàñïîðò, òîáòî ôàêòè÷íî ïîñòàâè-
òè ðåºñòðàö³éíèé øòàìï ó ïàñïîðòíîìó
ñòîë³, ñïëàòèâøè 85 êîï³éîê. Äëÿ çì³íè
òàáëè÷êè íà áóäèíêó º ïåâíèé êîøòî-
ðèñ. ªäèíó íåâåëè÷êó ïðîáëåìó ìàþòü
þðèäè÷í³ îñîáè, áî ¿ì òðåáà âíîñèòè çì³-
íè â óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

Ó êèÿí ³ç ðîáîòîþ íàéêðàùå
Ð³âåíü áåçðîá³òòÿ ó ñòîëèö³ ó 5 ðàç³â ìåíøèé, 
àí³æ â Óêðà¿í³

Êðèçà íå ïåðåáèðàº ÷è òè
áàíê³ð, ÷è ñëþñàð — óñ³õ çà-
ãð³áàº íà ëàâó áåçðîá³òíèõ.
Îäíàê êèÿí âîíà âñå æ îìè-
íàº. Àäæå ñèòóàö³ÿ íà ñòîëè÷-
íîìó ðèíêó ïðàö³ º íàéêðà-
ùîþ â Óêðà¿í³. Ð³âåíü áåçðî-
á³òòÿ òóò ñòàíîâèòü 0,6 %, ó
òîé ÷àñ ÿê çàãàëüíîäåðæàâ-
íèé — 3 %. Ïðî òàê³ ïîêàç-
íèêè â³äçâ³òóâàëî Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòî-
ñò³ ì³ñòà.

Âèïåðåäæàº ñòîëèöÿ ³ çà ñå-
ðåäíüîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ,
ÿêà çàëèøàºòüñÿ â 1,7 ðàçó
á³ëüøîþ, í³æ â Óêðà¿í³. Íà-
â³òü ó êðèçîâèé ïåð³îä êèÿíè
ìàþòü á³ëüøå øàíñ³â çíàéòè
ðîáîòó, àí³æ æèòåë³ ñóñ³äí³õ
îáëàñòåé. Òóò íàâàíòàæåííÿ
íà îäíå â³ëüíå ðîáî÷å ì³ñöå
ñòàíîâèòü 0,4, äëÿ ïîð³âíÿí-
íÿ: â Óêðà¿í³ — 10. Ïîïðè òå,
ùî ñòàòèñòè ïðîñòåæóþòü
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ çàðåºñ-
òðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ, ôàõ³â-
ö³ çàçíà÷àþòü, ùî ï³ê çâ³ëü-
íåíü ùå ïîïåðåäó.

“Ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ñè-
òóàö³ÿ íà ðèíêó ïðàö³ âæå
ïîë³ïøóºòüñÿ, ùå çàðàíî,—
êàæå íà÷àëüíèê öüîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Òåòÿíà Êèñ³ëüîâà,— öå
ëèøå ïåðøèé åòàï, íà ÿêîìó
ðîáîòîäàâö³ çâ³ëüíèëè “çàé-
âèõ” ïðàö³âíèê³â. Íàðàç³ âî-

íè çíàõîäÿòüñÿ â ñòàí³ î÷³êó-
âàííÿ ðåàë³çàö³¿ òèõ àíòèêðè-
çîâèõ çàêîí³â, ÿê³ óõâàëþâà-
ëè. ² òîä³ ìîæëèâèé ï³ê áåç-
ðîá³òòÿ, êîëè áóäå ÿñíî, ÷è
ä³ñòàíóòü ïðàö³âíèêè ï³ä-
òðèìêó, ùî ïåðåäáà÷àëàñÿ,
÷è í³”.

Çîêðåìà, àíòèêðèçîâèìè
çàõîäàìè áóëî ïåðåäáà÷åíî
äîïîìîãó áóä³âåëüí³é ãàëóç³,
ÿêà íàéá³ëüøå ïîòåðïàº â³ä
êðèçè. Âîäíî÷àñ, àáè íå íà-
ðàõîâóâàëè ïåí³, ðîáîòîäàâö³
ñïëà÷óþòü ïîäàòêè òà ïåíñ³é-
í³ âíåñêè, òèì ÷àñîì çàðïëà-
òó çàòðèìóþòü. Òàê, ³ç 271
åêîíîì³÷íî àêòèâíîãî ðîáî-
òîäàâöÿ çàáîðãîâàí³ñòü ³ç ïî-
äàòê³â ìàþòü ëèøå 4 ï³äïðè-
ºìñòâà íà ñóìó 370 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. À çàðîá³òíó ïëàòó çàáîð-
ãóâàëè íà ñóìó 181 ì³ëüéîí
ãðèâåíü. “Öå ãîâîðèòü ïðî òå,
ùî çàêîí, ÿêèé ñòàâèòü çàð-
ïëàòó íà ïåðøå ì³ñöå, çàëè-
øàºòüñÿ ïîïóë³ñòñüêèì ³ éî-
ãî íå âèêîíóþòü”,— çàçíà÷è-
ëà ïàí³ Êèñ³ëüîâà.

Øëÿõîì çàáîðãîâàíîñò³ ç
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòîëè÷í³ ðî-
áîòîäàâö³ óíèêàþòü ìàñîâèõ
çâ³ëüíåíü ó çâ’ÿçêó ç ë³êâ³äà-
ö³ºþ ÷è ðåîðãàí³çàö³ºþ ï³ä-
ïðèºìñòâ. ¯õíÿ ê³ëüê³ñòü òà-
êîæ çíà÷íî çìåíøèëàñÿ, àí³æ
â ³íøèõ ðåã³îíàõ. Àëå ôàõ³âö³

çàçíà÷àþòü, ùî öå ïèòàííÿ
ìîæíà áóëî á âèð³øèòè ïðî-
äóêòèâí³øèì øëÿõîì — ç óðà-
õóâàííÿì óõâàëåíîãî àíòè-
êðèçîâîãî çàêîíó ïðî çàéíÿ-
ò³ñòü, â òîìó ÷èñë³ é çà ïðî-
ïîçèö³ºþ ì³ñüêî¿ âëàäè. “Îä-
íàê ñüîãîäí³ íåìàº îäèíàäöÿ-
òè ï³äçàêîííèõ àêò³â, ÿê³ ìà-

ëè á áóòè äî 13 ëþòîãî, ÿê ³
íåìàº ïîñòàíîâè óðÿäó ïðî çà-
ãàëüíîäåðæàâí³ ãðîìàäñüê³ ðî-
áîòè, ÿêà äëÿ Êèºâà áóëà á ÿê-
ðàç àêòóàëüíîþ,— ïîÿñíèëà
ïàí³ Êèñ³ëüîâà.— Íåðåàë³çî-
âàíî òàêîæ é ³íø³ ìåõàí³çìè,
ïåðåäáà÷åí³ àíòèêðèçîâèì çà-
êîíîì”

Незважаючи на риз , иянам пропон ють сотні ва ансій із зарплатнею,
майже двічі вищою, ніж по всій У раїні

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Попри те, що анти ризові заходи сфері зайнято-
сті населення в У раїні пра тично не реалізов ю-
ться, рівень безробіття столиці майже 5 разів
менший, аніж в інших ре іонах. Київ та ож ліди-
р є за іль істю вільних робочих місць та серед-
ній заробітній платі. І хоча іль ість зареєстрова-
них безробітних зменш ється, оворити про по-
ліпшення сит ації на рин праці ще зарано. Я що
роботодавці не одержать допомо и, сит ація мо-
же різ о по іршитися.
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Íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ 
çàêðèâàþòü ñêëåïè
²ñòîðè÷í³ áóä³âë³ ðåñòàâðóþòü òà îõîðîíÿþòü â³ä âàíäàë³â

Áàéêîâå êëàäîâèùå ó ñòîëè-
ö³ — ñâîºð³äíèé ìóçåé ï³ä â³ä-
êðèòèì íåáîì. Âøàíóâàòè ïîõî-
âàíèõ òàì â³äîìèõ ëþäåé ïðè¿æä-
æàþòü åêñêóðñ³¿ ÿê ç Óêðà¿íè, òàê
³ ç-çà êîðäîíó. Çâàæàþ÷è íà
îñîáëèâèé ñòàòóñ, äî ïîìèíàëü-
íèõ äí³â ï³äïðèºìñòâî ãîòóºòüñÿ
îñîáëèâî ðåòåëüíî.

ßê ³ íà ðåøò³ êëàäîâèù, òóò
÷èñòÿòü äîð³æêè, îáð³çàþòü äå-
ðåâà, á³ëÿòü áîðäþðè, âèâîçÿòü
ñì³òòÿ. Çàïî÷àòêîâóþòü òàêîæ é
³íø³ ðîáîòè. Òàê, ðîçïî÷àëè ïðî-
ãðàìó ðåñòàâðàö³¿ ñòàðîâèííèõ
ñêëåï³â. Íà ñüîãîäí³ ñ³ìåéíèõ çà-
õîðîíåíü â³äðîäèëè 19. "Çàíåäáà-
íèõ ñêëåï³â ó íàñ ùå âèñòà÷àº,
àëå íå âñå îäðàçó. Ìè âèð³øèëè
êðîê çà êðîêîì ¿õ â³äíîâëþâàòè,
áî òóò áóëî ïîõîâàíî çíàêîâèõ
äëÿ Êèºâà òà é óñ³º¿ Óêðà¿íè ëþ-

äåé. Äî òîãî æ ñêëåïè áóäóâàëè
áàãàò³ ðîäèíè — ö³ ñïîðóäè ÿê
ïàì’ÿòíèêè àðõ³òåêòóðè. Íå ìàº-
ìî ïðàâà ¿õ çàíåäáóâàòè",— êàæå
äèðåêòîð öâèíòàðÿ Àíäð³é
Þõèì÷óê.

Çà éîãî ñëîâàìè, ï³ñëÿ â³ä-
íîâíèõ ðîá³ò òà ïðèáèðàííÿ
ñêëåïè íóìåðóþòü òà çàêðèâà-
þòü íà çàìîê. "Íå õî÷åòüñÿ, ùîá
ëþäñüêó ïðàöþ ñïëþíäðóâàëè
ÿê³ñü âàðâàðè",— ïîÿñíþº íà-
÷àëüíèê. Ïàí Þõèì÷óê äîäàº,
ùî ï³ä ÷àñ ïîìèíàëüíèõ äí³â
êëþ÷³ âèäàþòü ðîäè÷àì. Äëÿ
öüîãî ëèøå ïîòð³áíî ïîêàçàòè
â³äïîâ³äíèé äîêóìåíò ïðî ïî-
õîâàííÿ.

Â î÷³êóâàíí³ ìàñîâîãî â³ä-
â³äóâàííÿ íà ãðîáêè ïðèõîäÿòü
ïðèáëèçíî 2 ì³ëüéîíè ëþäåé,
êëàäîâèùå ÷èñòÿòü â³ä ñì³òòÿ.

Îñòàííüîãî ï³ñëÿ ñòàðî¿ âëàäè
ëèøèëîñÿ á³ëüø í³æ äîñòàòíüî.
"Çà äâà ðîêè, äîêè ÿ òóò ïðà-
öþþ, ìè âèâåçëè á³ëüøå íåïî-
òðåáó, àí³æ çà 70 ðîê³â. À ùå ðî-
áîòè º ³ º. Êîëè ÿ ïî÷àâ òóò ïðà-
öþâàòè, äî ìîãèëè Ùåðáèöüêî-
ãî (Âîëîäèìèð Ùåðáèöüêèé áóâ
îñòàíí³ì êåð³âíèêîì êîìóí³ñ-
òè÷íî¿ Óêðà¿íè. — "Õðåùàòèê")
íå ìîæíà áóëî ï³ä³éòè, ³ öå ëè-
øå îäèí âèïàäîê",— ç³òõàº Àí-
äð³é Þõèì÷óê. Çäåá³ëüøîãî ñòè-
êàþòüñÿ ç îðãàí³÷íèì ñì³òòÿì.
Íåîäíîðàçîâî òðàïëÿºòüñÿ, ùî
á³ëÿ ìîãèë âèêèäàþòü øìàòêè
áåòîíó ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³. Îä-
íàê, íà ùàñòÿ, òàêèõ ìåíøàº.
Íå ïðèõîäÿòü ìàñîâî äî êëàäî-
âèùà òåïåð ³ òàê çâàí³ ãîòè òà
ñàòàí³ñòè. "Ö³ ëþäè â³äïîâ³äà-
þòü àãðåñ³ºþ íà àãðåñ³þ, ÷åêà-
þòü íàïàä³â. Ìè æ íàéíÿëè îõî-
ðîíó, ÿêà ïðîâîäèëà ðîç’ÿñíþ-
âàëüíó ðîáîòó. Ïîÿñíþâàëà, ùî
öå ì³ñöå ñêîðáîòè",— ðîçïîâ³-
äàº íà÷àëüíèê.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåê-
òîðà ðèòóàëüíî¿ ñëóæáè ì³ñòà Â³-
òàë³ÿ Õðèñòåíêà, ó íèí³øíüîìó
ðîö³ êèÿíàì çàáåçïå÷èëè ìàêñè-
ìàëüíî çðó÷í³ óìîâè ï³äãîòîâêè
äî ïîìèíàëüíèõ äí³â. Íà êëàäî-
âèùàõ ïðàöþþòü òåõí³÷í³ áþâå-
òè, âåñü ïîòð³áíèé ðåìàíåíò íà-
äàþòü â îðåíäó. Äëÿ ï³äñèïàííÿ
ìîãèë ìîæíà ïðèäáàòè çåìëþ,
ìàëîçàáåçïå÷åíèì ìåøêàíöÿì
ì³ñòà ïîñëóãè íàäàþòü çà ï³ëüãî-
âèìè óìîâàìè

Ðóñëàíà Í²ÊÎËÀªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

До інця нинішньо о ро б де
проведено інвентаризацію сто-
личних пар ів та с верів. На
цей час, до запровадження
єдино о реєстр зелених наса-
джень, план ють ввести мора-
торій на вир б вання дерев та
щів. А найближчими днями

столична влада створить новий
с вер на житловом масиві
Троєщина. Та і плани в столич-
ної влади та ом нально о об'-
єднання "Київзеленб д".

Äíÿìè â ìåð³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè
Ê³ëü÷èöüêî¿ â³äáóëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëó-
õàííÿ íà òåìó áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåí-
íÿ ì³ñòà. Â íèõ âçÿëè ó÷àñòü ðàäíèê Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü áëà-
ãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ ²ãîð Äîáðóöü-
êèé, ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ òà ãðîìàäñüêîñò³.

Êèÿíè ä³çíàëèñÿ ÷èìàëî ö³êàâîãî. Íà-
ïðèêëàä, ïðî òå, ùî íàéáëèæ÷èìè äíÿ-
ìè ñòîëè÷íà âëàäà ñòâîðèòü íîâèé ñêâåð
íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òðîºùèíà. Íà âó-
ëèö³ Äðàéçåðà, 32 ïîñàäÿòü 40 êëåí³â òà
20 ï³ðàì³äàëüíèõ äóá³â. Ñåðåä êèÿí ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â â³äáóâàþòüñÿ êîí-
êóðñè ç áëàãîóñòðîþ, ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè
îçåëåíåííþ ñòîëèö³, çîêðåìà êîíêóðñè
áàëêîí³â, "Çåëåíèé", "Ñàäè ñâ³òó" òà ³í-
ø³. Çàãàëîì òîð³ê ïðàö³âíèêè "Êè¿âçå-
ëåíáóäó" ïîñàäèëè 18 òèñÿ÷ äåðåâ, 63 òè-
ñÿ÷³ ÷àãàðíèê³â, 16 ì³ëüéîí³â øòóê êâ³-
ò³â.

ßê ïîâ³äîìèâ ²ãîð Äîáðóöüêèé, ó ñòî-
ëèö³ ïðèéíÿòî ïðîãðàìó ç áëàãîóñòðîþ
ì³ñòà äî 2012 ðîêó, â ¿¿ ðàìêàõ äî ê³íöÿ
íèí³øíüîãî ðîêó áóäå ïðîâåäåíî ³íâåíòà-
ðèçàö³þ ñòîëè÷íèõ ïàðê³â òà ñêâåð³â. Íà
öåé ÷àñ, äî çàïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî ðåºñ-
òðó çåëåíèõ íàñàäæåíü, ïëàíóþòü ââåñòè
ìîðàòîð³é íà âèðóáóâàííÿ äåðåâ òà êóù³â.
Çà ñëîâàìè ïàíà Äîáðóöüêîãî, êèÿíè â ðà-

ç³ ïîòðåáè ìîæóòü ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ó
ôàõ³âö³â "Êè¿âçåëåíáóäó" ç ïèòàíü áëàãî-
óñòðîþ òà îçåëåíåííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é çà òåëåôîíàìè 1551 òà 272-40-18.

"Ñüîãîäí³ êîìåðö³éí³ òà á³çíåñîâ³ ³íòå-
ðåñè ïðîòèñòîÿòü êè¿âñüêèì äåðåâàì òà
êâ³òàì,— ñêàçàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.— Ìè
ç ïðèêð³ñòþ ñïîñòåð³ãàºìî, íà ùî ïåðå-
òâîðèâñÿ Êè¿â çà îñòàíí³õ 5—10 ðîê³â.

Àäæå äëÿ çáåðåæåííÿ êðàñè ì³ñòà ïîòð³á-
íî çîâñ³ì íåáàãàòî — íå çðóáóâàòè äåðåâ
òà íå çâîäèòè æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ á³ç-
íåñ-öåíòð³â íà ì³ñöÿõ ñêâåð³â, ïàðê³â. Çà
ñëîâàìè ïàí³ Ê³ëü÷èöüêî¿, ïðîòÿãîì äâîõ
ì³ñÿö³â êè¿âñüêà âëàäà äîðó÷èòü ñòîëè÷-
íèì ï³äïðèºìñòâàì, çîêðåìà àâòîçàïðàâ-
íèì ñòàíö³ÿì ³ òîðãîâåëüíèì öåíòðàì,
îçåëåíèòè ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿

Ì³ñüêà âëàäà çàïðîâàäæóº ìîðàòîð³é íà âèðóáóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó ñòîëèö³

Äåðåâà ç³òõíóòü ³ç ïîëåãøåííÿì

Ãàííà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Про рам реставрації старовинних с лепів розпочали
на Бай овом ладовищі столиці. Під час під отов и
до поминальних днів до належно о стан привели вже
19 історичних спор д. Після відновлення та прибиран-
ня сімейні захоронення за ривають на замо , аби ро-
бот не звели нанівець вандали. За словами дире ції
ладовища, останніх же значно поменшало. Майже
розв’язали на ладовищі й проблем зі сміттям. Прав-
да, за останні два ро и з території йо о вивезли біль-
ше, аніж за попередні 70. Співробітни и от ються, що
на поминальні дні відвідати мо или рідних, а та ож ві-
домих людей на цвинтар прийде 2 мільйони людей.

Під час під отов и до поминальних днів на Бай овом ладовищі відновили
19 історичних сімейних поховань
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Столична влада зробить се, аби Київ залишався найзеленішим містом
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ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

²ïîòå÷íà
êàáàëà

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Чи варто наразі п вати
житло в редит?

— Íàðàç³ ³ïîòå÷í³ êðåäèòè â áóäü-ÿêîìó
âèãëÿä³ â áàíêàõ íå ïîòð³áíî áðàòè. Íåìàº
ñåíñó. Óìîâè êðåäèòóâàííÿ ïîçè÷àëüíèêàì
âèêîíàòè íåðåàëüíî. 25—26 â³äñîòê³â ð³÷-
íèõ ó ãðèâí³ — ïðîñòî íåï³äéîìíà ñóìà äëÿ
êë³ºíò³â, êîëè âðàõóâàòè, ùî ïîçèêà äîâ-
ãîñòðîêîâà, íà 20—30 ðîê³â. Öå êàáàëà íà
âñå æèòòÿ. Ïðèì³ðîì, âàðò³ñòü ³ïîòå÷íîãî
êðåäèòó íà Çàõîä³ ñòàíîâèòü äî 5 â³äñîòê³â
ð³÷íèõ. ² áàíêè ñàì³ ðîçóì³þòü, ùî òàê³
êîøòè, íàâ³òü ï³ä âåëè÷åçí³ ñòàâêè, íàâ³òü
ó á³çíåñ³, ìàéæå íåìîæëèâî ïîâåðíóòè. Òî-
ìó íå òðåáà ñïîä³âàòèñÿ íà ïðèäáàííÿ íå-
ðóõîìîñò³ â êðåäèò. Íèí³ âèã³äíà ³íøà ñõå-
ìà. ßêùî ó âàñ ïðîáëåìà ç æèòëîì, ë³ïøå
ïðîñòî âèíàéìàòè êâàðòèðó — àäæå îñòàí-
í³ì ÷àñîì îðåíäà çíà÷íî ïîäåøåâøàëà —
³ âîäíî÷àñ êëàñòè çàîùàäæåí³ ãðîø³ íà äå-
ïîçèò ó áàíêàõ ï³ä ò³ ñàì³ 20—25 â³äñîòê³â
ð³÷íèõ. Ó ìàéáóòíüîìó äåïîçèòí³ ñòàâêè â
áóäü-ÿêîìó ðàç³ çíèçÿòüñÿ, òîìó ùî íàðàç³
îäíà ç ôàç ä³ëîâîãî öèêëó, êîëè ö³ ñòàâêè
çàâèñîê³. Ç ÷àñîì ó âàñ áóäå äîñòàòí³é çà-
ïàñ, ùîá êóïèòè âëàñíå æèòëî. Ñë³ä òàêîæ
ðîçóì³òè, ùî ïðèäáàííÿ ïîìåøêàííÿ ç òî÷-
êè çîðó ³ ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó, ³
óïðàâë³ííÿ îñîáèñòèìè êîøòàìè íå º ³í-
âåñòèö³ºþ: âîíî íå ïðèíîñèòèìå ïðèáóòêó.
Àáè çðîáèòè òàêó âåëèêó ïîêóïêó, ïîòð³á-
íî ïîäáàòè ïðî äîäàòêîâ³ äæåðåëà ô³íàí-
ñîâèõ íàäõîäæåíü, ùîá íå ïåðåòâîðèòè
âëàñíå æèòòÿ, ÿê êàæóòü íà Çàõîä³, íà “ùó-
ðÿ÷³ ïåðåãîíè”: êîëè ëþäè çìóøåí³ ò³ëüêè
é ïðàöþâàòè íà áóäèíîê, êâàðòèðó ÷è äî-
ðîãó àâò³âêó. Òàêà ïðàêòèêà ïîøèðèëàñÿ â
Óêðà¿í³ — íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè “ðîçùåä-
ðèëèñÿ” íà äîðîã³ àâòîìîá³ë³, à òåïåð ÷è íå
óâåñü çàðîá³òîê â³ääàþòü íà áåíçèí, îáñëó-
ãîâóâàííÿ òà ³íøå. Õî÷à ³íøèõ äæåðåë ô³-
íàíñóâàííÿ ó íèõ íåìàº. Òàêà ñàìà êàðòè-
íà ³ ç êâàðòèðîþ â êðåäèò: âîíà òÿãíå çà
ñîáîþ íèçêó ñóïóòí³õ âèòðàò — ñòðàõóâàí-
íÿ, îïëàòà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ðåìîíò. À
óòðèìàííÿ ïðèâàòíîãî áóäèíêó ùå íàêëàä-
í³øå. Òîìó äóæå óâàæíî ïðîðàõîâóéòå âñ³
ö³ âàð³àíòè. ßêùî âè íå ìàºòå âëàñíîãî
æèòëà, éîãî íàðàç³ íåäîö³ëüíî êóïóâàòè â
êðåäèò. Ë³ïøå â³äêëàäàòè (ÿê öå ðàäÿòü óñ³
ãóðó ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó) 10 â³äñîò-
ê³â ñâîãî äîõîäó íà ìàéáóòíº

Îëåêñ³é ÊÈÑÅËÜÎÂ: “Ö³íè ç ë³òà
2008 ðîêó çíèçèëèñÿ 
â ñåðåäíüîìó íà 60 â³äñîòê³â”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Êàíçàñ.ua” ïðî äèíàì³êó
ðèíêó íåðóõîìîñò³
Рино нер хомості про-
довж є переживати не
най ращі часи: од
ладають дедалі мен-

ше, іпоте а недост п-
на, б дівництво приз -
пинено. Про динамі
рин "Хрещати " роз-
повів ерівни одно о з
найбільших а ентств
нер хомості столиці.

— ßêà çàãàëüíà äèíàì³êà
ðèíêó íåðóõîìîñò³?

— Íåðóõîì³ñòü ïðîäîâæóº
äåøåâøàòè, íà âòîðèííîìó
ðèíêó ö³íè ç ë³òà 2008 ðîêó
çíèçèëèñÿ â ñåðåäíüîìó íà 60
â³äñîòê³â çàëåæíî â³ä ñåãìåí-
òó. Íàéá³ëüøå öå ñòîñóºòüñÿ
êâàðòèð ó “õðóùîâêàõ”, ïà-
íåëüíèõ áóäèíêàõ. Ó íîâîáó-
äîâàõ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿ-
ö³â çìåíøåííÿ ö³í ñòàíîâèëî
10—15 â³äñîòê³â. Ñüîãîäí³ ðè-
íîê òð³øêè çàâìåð, âñ³ îïåðà-
òîðè î÷³êóþòü ñöåíàð³þ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó ïîä³é â
Óêðà¿í³.

— ßê³ ÷èííèêè çíèæåííÿ ö³í
íà æèòëî?

— Ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè
ìîæíà íàçâàòè òå, ùî íåìàº

êðåäèòóâàííÿ â åêîíîì³ö³ — ¿¿
ðóø³éíî¿ ñèëè, ïðîáëåìí³ñòü
âèäà÷³ äåïîçèò³â òà äóæå
íèçüêèé ñïîæèâ÷èé ïîïèò. Áà-
ãàòî âåëèêèõ áàíê³â ñüîãîäí³ íå

âèäàþòü äåïîçèò³â, ³ ñèòóàö³ÿ
áóäå òàêîþ ùå ìàéæå ï³âðîêó.

— ×è äîñÿãëè ö³íè íà æèòëî
ñâîãî ì³í³ìóìó?

— Äóìàþ, ùî ïîäàëüøå
çäåøåâëåííÿ íåðóõîìîñò³
ìîæëèâå, àäæå ùå íå â³äíîâ-
ëåíî íîðìàëüíî¿ ðîáîòè ðèí-
êó. Òàê, äåÿê³ áàíêè ïðîïî-
íóþòü ñüîãîäí³ êðåäèòè ï³ä
25 â³äñîòê³â ó âàëþò³ é ï³ä
30 — ó ãðèâí³, àëå ö³ ñòàâêè
íåâèã³äí³ äëÿ êàï³òàëîâêëà-
äåííÿ â íåðóõîì³ñòü. Òóò ïè-
òàííÿ íàâ³òü íå â òîìó, ùî
íå êðåäèòóºòüñÿ æèòëî, à â
òîìó, ùî íå êðåäèòóºòüñÿ
åêîíîì³êà. Âñ³ ãàëóç³ ïåðåáó-
âàþòü ó ñêëàäíîìó ñòàíîâè-
ù³.

— ßê ùå ìîæå ïðîñ³ñòè ðè-
íîê, ÷è ñÿãíóâ â³í ñâîãî äíà?

— Ñêàçàòè íàïåâíî ñêëàä-
íî. Áàíêè ïðîòÿãîì íàéáëèæ-
÷èõ 6—12 ì³ñÿö³â íàâðÿä ÷è
âèéäóòü ç êðåäèòíèìè ïðî-
äóêòàìè íà ðèíîê ³ïîòå÷íîãî
êðåäèòóâàííÿ, òîìó ö³íè çíè-
æóâàòèìóòüñÿ ³ äàë³. Ñüîãîäí³
çíà÷íî çðîñëà ê³ëüê³ñòü áåç-
ðîá³òíèõ, ¿õ, çà ð³çíèìè îö³í-
êàìè, ìàéæå 3 ì³ëüéîíè. Öÿ
÷àñòèíà íàñåëåííÿ ïî÷èíàº
ïðîïîíóâàòè íà ðèíêó ñâîþ
íåðóõîì³ñòü äóæå äåøåâî,
ùîá ïîçáóòèñÿ êðåäèòíîãî
áîðãó

Розмовляла Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”

Ç ô³íàíñóâàííÿì äîâãîáóä³â çâîë³êàþòü ÷åðåç áðàê êîøò³â

Áóäóþòü, áóäóþòü ³ í³ÿê
íåäîáóäóþòü
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Попри нещодавнє затвердження
рядом поряд видачі населен-
ню іпотечних редитів та попри
затвердження схеми фінанс -
вання недоб дов і по одження з
Нацбан ом про виділення оштів
із йо о резервів на це, б дів-
ництво не відновилося. Хоча ра-
ніше рядовці заявляли, що до
інця 2009 ро б де зведено
майже 400 новоб дов. Причина
одна — оштів і досі не виділи-
ли. Ті самі іпотечні схеми, я і
пропон є Кабмін, ще обтяжливі-
ші для позичальни ів, аніж ре-
дити, що б ли на рин до ри-
зи. Втім, арантій про виділення
оштів на цю про рам наразі
нія их немає.

Óðÿä ³ äàë³ íàìàãàºòüñÿ ðåàí³ìóâàòè áó-
ä³âåëüíó ãàëóçü êðà¿íè. Òàê, ó Ïîñòàíîâ³
¹ 127 â³ä 11.02.2009 “Äåÿê³ ïèòàííÿ ³ïî-
òå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ” Êàáì³í çàòâåðäèâ
ïîðÿäîê íàäàííÿ ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â, ÿê³
ïåðåðàõîâóâàòèìóòü íà çàâåðøåííÿ äîâãî-
áóä³â. Ïðè÷îìó óðÿä âèð³øèâ îáìåæèòè
òåðì³í êðåäèòóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á äî 30
ì³ñÿö³â.

Ñõåìà êðåäèòóâàííÿ ïîëÿãàº îñü ó ÷î-
ìó: äåðæàâíà ³ïîòå÷íà óñòàíîâà (Ä²Ó) íà-
äàº îäíîìó ç äåðæáàíê³â (“Îùàäáàíêó”
÷è “Óêðåêñ³ìáàíêó”) ö³ëüîâó ïîçèêó äëÿ
êðåäèòóâàííÿ íàñåëåííÿ. Êðåäèò âèäàâà-

òèìóòü íà 75 % æèòëà. Ïðè÷îìó ïåðøî-
÷åðãîâî íàäàâàòèìóòü òàê³ ïîçèêè ãðîìà-
äÿíàì, êîòð³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíî-
ìó îáë³êó, é òèì, êîòð³ ïîòðåáóþòü ïî-
ë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ, éäåòüñÿ â óðÿ-
äîâ³é ïîñòàíîâ³.

Óò³ì, íåâ³äîìî, ÿêèé ðîçì³ð â³äñîòêîâèõ
ñòàâîê, ùî ðåãóëþâàòèìåòüñÿ îêðåìîþ ïî-
ñòàíîâîþ Êàáì³íó. Ðàí³øå Ä²Ó êðåäèòóâà-
ëà íàñåëåííÿ ï³ä 14,27 % ð³÷íèõ ó ãðèâí³.

“ßêùî âðàõóâàòè, ùî íèí³ ñåðåäíÿ âàð-
ò³ñòü îäíîê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè íà ïåðâèí-
íîìó ðèíêó ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 50 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â, òî 75 â³äñîòê³â â³ä ö³º¿ ñó-
ìè — 37,5 òèñÿ÷³ äîëàð³â. Òîìó ùîì³ñÿ-
öÿ ñïëà÷óâàòè ëèøå çà ò³ëî êðåäèòó ïðè-
éäåòüñÿ ïðèáëèçíî 1,25 òèñÿ÷³ äîëàð³â,
áåç óðàõóâàííÿ â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè”,— ïî-
â³äîìèëè “Õðåùàòèêó” àíàë³òèêè êîìïà-
í³¿ SV Development.

Îäíàê, ïîïðè íåïîãàí³ ³í³ö³àòèâè íà
ïàïåð³, ïåðåä Ä²Ó íàâèñëà ðåàëüí³øà
ïðîáëåìà — çàáîðãîâàí³ñòü ç ³ïîòåêè çà
2008 ð³ê çðîñëà ùîíàéìåíøå â 10 ðàç³â
òà íàðàç³ ñòàíîâèòü äî 20 % ó êðåäèòíèõ
ïîðòôåëÿõ ð³çíèõ áàíê³â. ² öÿ ñóìà ùî-
ì³ñÿöÿ çá³ëüøóºòüñÿ. Êîøò³â, ÿê³ ïðîïî-
íóº óðÿä ç³ Ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó 
(3 ìëðä ãðí.— “Õðåùàòèê”) íå âèñòà÷èòü
íàâ³òü íà äîáóäîâó ³ 10 % äîâãîáóä³â.

Ïðè öüîìó, çà ñëîâàìè ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà Þë³¿ Òèìîøåíêî, îäíèì ³ç äæåðåë
ô³íàíñóâàííÿ äîâãîáóä³â ñòàíå âèä³ëåí-
íÿ ÍÁÓ 40—70 ìëðä ãðí íà ö³ëüîâå ðå-
ô³íàíñóâàííÿ áàíê³â, êîøòè â³ä ÿêîãî
ìàþòü ñïðÿìóâàòè ò³ëüêè íà áóä³âíèöòâî
ñîö³àëüíîãî æèòëà òà æèòëà äëÿ ñåðåäíüî-
ãî êëàñó.

Íà ïåðåêîíàííÿ ãîëîâè óðÿäó, ö³ êîø-
òè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ íà ïîêðèò-

òÿ çáèòê³â áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é òà íà
“äåøåâó” ³ïîòåêó äëÿ ãðîìàäÿí. Òà ÷è º
â Íàöáàíêó òàê³ ãðîø³ ç îãëÿäó íà ñêî-
ðî÷åííÿ éîãî çîëîòîâàëþòíèõ çàïàñ³â òà
âèõîäÿ÷è ç ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ÍÁÓ òà
óðÿäîì?

Êîøò³â ç³ Ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó íà
íåäîáóäîâè íå âèñòà÷àº ÷åðåç äåô³öèò
áþäæåòó. Òîæ ïðî ïîíîâëåííÿ áóä³âíèö-
òâà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âàðòî çàáóòè.

Òà íàâ³òü çà óìîâè, ÿêùî Íàöáàíê ³ âè-
ä³ëèòü êîøòè áàíêàì, íåìàº í³ÿêèõ ãà-
ðàíò³é, ùî îñòàíí³ âèêîðèñòàþòü ¿õ çà
ïðèçíà÷åííÿì, ÿê öå áóëî ç âàëþòíèìè
àóêö³îíàìè. Àäæå ÍÁÓ íàäàâàòèìå áàí-
êàì äåøåâ³ êðåäèòí³ ðåñóðñè, à áàíêè âæå
ï³äâèùóâàòèìóòü ñòàâêè íà âëàñíèé ðîç-
ñóä ó ðîçóìíèõ ìåæàõ, ÿêùî óðÿä ¿õ êîí-
òðîëþâàòèìå. Ôàêòè÷íî çà ðàõóíîê äðó-
êàðñüêîãî âåðñòàòà òà êîøòàìè ïëàòíè-
ê³â ïîäàòê³â áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿ ðÿòóþ-
òüñÿ â³ä áàíêðóòñòâà.

Ó äåðæàâí³é ³ïîòå÷í³é óñòàíîâ³ òà äåð-
æàâíèõ áàíêàõ íàðàç³ îô³ö³éíèõ êîìåí-
òàð³â ùîäî îñòàíí³õ óðÿäîâèõ ³í³ö³àòèâ
íå êîìåíòóþòü, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî
íàðàç³ íåìàº äîêóìåíòàëüíèõ ï³äòâåð-
äæåíü ð³øåííÿì óðÿäó: ïîñòàíîâà ìàº ëè-
øå äåêëàðàòèâíèé õàðàêòåð. Â³äïîâ³äíî
íàðàç³ íåâ³äîìî, ÷è âçàãàë³ áóäóòü ïðîô³-
íàíñîâàí³ ö³ ïðîåêòè, íàãîëîøóþòü ÷è-
íîâíèêè.

Íèí³ íà ðèíêó ³ïîòåêà êîøòóº 
20—25 % ð³÷íèõ ó ãðèâí³, ùî º âêðàé
íåâèã³äíèì äëÿ ïîçè÷àëüíèê³â. Âèã³äí³-
øå ïîêëàñòè êîøòè íà äåïîçèò òà æèòè
â îðåíäîâàí³é êâàðòèð³. Òîìó ïîïèò íå
ç’ÿâèòüñÿ é ï³ñëÿ ïîÿâè ïðîïîçèö³é ³ïî-
òåêè â³ä Ä²Ó — ó ëþäåé ïðîñòî íåìàº
íà öå êîøò³â
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Ïàâëî ÍÅËÜÃÀ: “Äî âåðåñíÿ ê³ëüê³ñòü ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é çìåíøèòüñÿ íà òðåòèíó”
Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ “Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà” ïðî äèíàì³êó
ðèíêó ñòðàõîâèõ ïîñëóã êðà¿íè

— ßê êðèçà âïëèâàº íà
ñòðàõîâèé ðèíîê?

— Õî÷ó â³äçíà÷èòè, ùî
ñòðàõîâèêè ñïðàâä³ â³ä÷ó-
âàþòü íàñë³äêè êðèçè. Îá-
ñÿãè ñòðàõóâàííÿ íà ðèíêó
çìåíøèëèñÿ ïðèáëèçíî íà
15—20 â³äñîòê³â â çàëåæíî-
ñò³ â³ä òîãî ñåãìåíòó ðèí-
êó, ÿêèé çàéìàëà êîæíà
îêðåìà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ.

— ßêèì, íà âàøó äóìêó,
áóäå ðèíîê ï³ñëÿ êðèçè?

— Çàïèòàííÿ º äóæå ö³-
êàâèì. Âàðòî â³äçíà÷èòè,
ùî íèí³ íà ðèíêó ñòðàõó-
âàííÿ Óêðà¿íè º ïðèáëèç-
íî 400 ñòðàõîâèõ êîìïàí³é,
ÿê³ ïðàöþþòü ó ñåãìåíò³
ðèçèêîâîãî ñòðàõóâàííÿ.
Öÿ öèôðà º çàâåëèêîþ äëÿ

Óêðà¿íè, áî â ïðîâ³äíèõ çà-
õ³äíèõ êðà¿íàõ íà ðèíêó
ïðàöþþòü íå á³ëüøå 20
ñòðàõîâèõ êîìïàí³é. Ââà-
æàþ, ùî âæå äî ê³íöÿ 2009
ðîêó â³ä÷óâàòèìåòüñÿ ïî-
åòàïíå çìåíøåííÿ ê³ëüêî-
ñò³ ñòðàõîâèê³â íà ðèíêó,
ÿêå â³äáóâàòèìåòüñÿ â ê³ëü-
êà åòàï³â.

— ßêèõ ñàìå?
— Äî âåðåñíÿ öüîãî ðî-

êó ê³ëüê³ñòü ñòðàõîâèõ êîì-
ïàí³é çìåíøèòüñÿ íà òðå-
òèíó. Äî ê³íöÿ 2010 ðîêó
íà ðèíêó çàëèøèòüñÿ íå
á³ëüøå 100 ñòðàõîâèõ êîì-
ïàí³é, à ùå ïðîòÿãîì 2—3
ðîê³â ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü ñòàíî-
âèòèìå òðèäöÿòü ÷è, ìîæ-
ëèâî, ñîðîê.

— ×è áóäå òîä³ ðèíîê ìî-
íîïîë³çîâàíèì?

— Äóìàþ, ïðî ìîíîïîë³-
çàö³þ ãîâîðèòè ùå çàðàíî. Ç
ñàìîãî ïî÷àòêó íàéá³ëüøó
÷àñòèíó íà íüîìó çàéìàëà
ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Îðàíòà”.
Íàðàç³ ¿¿ ÷àñòèíà íà ðèíêó
çìåíøóºòüñÿ, àëå êàçàòè ïðî
òå, ùî ÿêàñü ³íøà êîìïàí³ÿ
çàéìå ìîíîïîëüíå ñòàíîâè-
ùå “Îðàíòè”, íå âàðòî.

— ßê³ ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿
ï³äóòü ³ç ðèíêó â ïåðøó ÷åð-
ãó?

— Íà æàëü, ïåðøèìè ç
ðèíêó ï³äóòü êîìïàí³¿, ÿê³
íåäîêàï³òàë³çîâàí³ óêðà¿í-
ñüêèìè âëàñíèêàìè. Äëÿ
íèõ áðàê ô³íàíñîâèõ ðå-
ñóðñ³â ñòàíå êðèòè÷íèì.

— ßê êðèçà ë³êâ³äíîñò³
áàíê³â âïëèâàº íà ñòðàõîâ³
êîìïàí³¿?

— ßêùî êàçàòè ïðî ë³äå-
ð³â ñòðàõîâîãî ðèíêó, òî
âîíè íå äóæå ñèëüíî

ñòðàæäàþòü â³ä öüîãî, àäæå
º çàáåçïå÷åíèìè ô³íàíñî-
âèìè ðåñóðñàìè, ÿê³ äèâåð-
ñèô³êîâàí³ â ÷àñ³ òà â ð³ç-
í³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè. Öå
äàº çìîãó êîìïàí³ÿì åôåê-

òèâíî óïðàâëÿòè öèìè ðå-
ñóðñàìè ³ çàáåçïå÷óº ¿õíþ
ñòàá³ëüí³ñòü. Ç ³íøîãî áî-
êó, äëÿ êåïòèâíèõ êîìïà-
í³é íàñòàëè íå äóæå õîðî-
ø³ ÷àñè, òîìó âîíè ìàþòü
ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ï³ä ÷àñ
ðåãóëþâàííÿ ñòðàõîâèõ âè-
ïàäê³â, ÿê³ ñòàëèñÿ ç ¿õí³-
ìè êë³ºíòàìè.

— Íèí³ áàãàòî ãîâîðÿòü
ïðî òå, ùî íà ðèíêó ç’ÿâèòü-
ñÿ íîâà ïîñëóãà — ñòðàõó-
âàííÿ â³ä áåçðîá³òòÿ, âòðà-
òè ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. Íàñê³ëü-
êè öÿ ïîñëóãà º ðåàëüíîþ?

— Îñîáèñòî ÿ ââàæàþ, ùî
öÿ ïîñëóãà íå ìîæå ñòàòè
ðåàëüíîþ ñòðàõîâîþ ïîñëó-
ãîþ, ÿêà ìîæå êîðèñòóâàòè-
ñÿ ïîïèòîì ó ñòðàõóâàëüíè-
ê³â. Â óìîâàõ, êîëè ðèçèê
ñòàíîâèòü ïðàêòè÷íî ñòî
â³äñîòê³â, êë³ºíò áóäå ñò³ëü-
êè æ ³ ñïëà÷óâàòè çà íüîãî
êîìïàí³¿. Âòðà÷àºòüñÿ ñåíñ
ñàìîãî ñòðàõóâàííÿ

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально

для “Хрещати а”

9 êâ³òíÿ ì³ñ³ÿ ÌÂÔ, ÿêà íàïå-
ðåäîäí³ ïðèáóëà äî Óêðà¿íè, ðîç-
ïî÷àëà ðîáîòó òà ïðîâåëà íèçêó
çóñòð³÷åé ç ïðåäñòàâíèêàìè óêðà-
¿íñüêî¿ âëàäè. Ï³ñëÿ ðîáîòè â
Óêðà¿í³ íà öüîìó òèæí³ òà çà ðå-
çóëüòàòàìè ìîí³òîðèíãó íå âè-
êëþ÷åíî, ùî âæå íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì áóäå îãîëîøåíî ïðî ïîäàëü-
øó äîëþ äðóãîãî òðàíøó êðåäèòó
ÌÂÔ ó ðîçì³ð³ $ 2 ìëðä.

Íà äóìêó åêñïåðò³â, øàíñè
Óêðà¿íè îòðèìàòè ÷åðãîâèé òðàíø
äóæå âèñîê³. “Óêðà¿íà âæå ïðèé-
íÿëà áàãàòî óìîâ ÌÂÔ ³ Ïðåçè-
äåíò, ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð çîáîâ’ÿçà-
ëèñÿ âèêîíàòè òå, ùî ëèøèëîñÿ.
Â³ðîã³äíèé ñöåíàð³é — öå ïåðå-
ãëÿä áþäæåòó, à òàêîæ çàëó÷åííÿ
äîäàòêîâîãî äæåðåëà ô³íàíñóâàí-
íÿ. Ãàäàþ, ùî ñï³ëüíó ìîâó ç
ÌÂÔ áóäå çíàéäåíî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì, ³ Óêðà¿íà îòðèìàº äðóãèé
òðàíø”,— ââàæàº äèðåêòîð àíàë³-
òè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Foyil Secu-
rities Àãøèí Ì³ðçàçàäå.

Ïîãîäæóºòüñÿ ç íèì ³ êåð³âíèê
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî
àãåíòñòâà “Ôîðåêñ êëóá” Ìèêîëà
²â÷åíêî. “Ç òðüîõ íåîáõ³äíèõ çà-
êîí³â ïàðëàìåíòàð³ÿìè áóâ óõâà-
ëåíèé ïîêè ùî îäèí, ùî ïåðåä-
áà÷èâ ï³äâèùåííÿ àêöèç³â íà àë-

êîãîëü ³ òþòþí. Ëèøèëèñÿ ùå ïî
ïåíñ³éí³é ðåôîðì³ òà “Íàôòîãà-
çó”. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ÍÁÓ, òî éî-
ãî ðîáîòó íà ñüîãîäí³ ìîæíà îö³-
íèòè çàäîâ³ëüíî. Âðàõîâóþ÷è âè-
ùåâèêëàäåíó ñèòóàö³þ, ââàæàþ,
ùî ÌÂÔ âñå-òàêè âèä³ëèòü
òðàíø. Â ³íøîìó âèïàäêó íå áó-
ëî áè ñåíñó ¿ì ïðè¿æäæàòè”,— çà-
çíà÷èâ “Õðåùàòèêó” åêñïåðò.

ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, ìîí³òî-
ðèíã ÌÂÔ çàéìàº òèæäåíü-äâà.
Ïîò³ì çà éîãî ðåçóëüòàòàìè ïðèé-
ìàºòüñÿ â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. 

Òîáòî, çà íàéîïòèì³ñòè÷í³øèì
ñöåíàð³ºì, êðåäèò íàä³éäå ùå äî
ê³íöÿ êâ³òíÿ. Õî÷à, ÿê ââàæàþòü
â Ñåêðåòàð³àò³ Ïðåçèäåíòà, ì³ñ³ÿ
ÌÂÔ, íàé³ìîâ³ðí³øå, çàïðîïîíóº
Óêðà¿í³ íîâèé ïëàí äëÿ îòðèìàí-
íÿ ÷åðãîâîãî òðàíøó êðåäèòó.
Íàéìåíøå, ÷îãî ìîæóòü âèìàãà-
òè ³íîçåìí³ åêñïåðòè, íà äóìêó çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà Àíäð³ÿ Ãîí÷àðóêà, —
öå óõâàëåííÿ ïàêåòà çàêîí³â ç³
çáàëàíñóâàííÿ ïåíñ³éíîãî ôîíäó
òà âíåñåííÿ çì³í äî äåðæáþäæå-
òó ïî ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè”.
À öå, â ñâîþ ÷åðãó, ìîæå âèìàãà-
òè â³ä ïàðëàìåíòàð³â ùå ê³ëüêà
òèæí³â, ùî â³äêëàäå ð³øåííÿ ïî
òðàíøó äî òðàâíÿ.

Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, â³ò÷èç-
íÿí³ àíàë³òèêè íå ââàæàþòü ñüî-
ãîäí³øíþ ñèòóàö³þ çàíàäòî êðè-
òè÷íîþ. Àäæå ïðåòåíç³¿ ÌÂÔ ïî-
ñëàáøàëè: ñòàâëåííÿ äî äåô³öèòó
áþäæåòó âæå íå º òàêèì æîðñò-
êèì, à äðóêàðñüêèé âåðñòàò äëÿ
ïîêðàùåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿
âìèêàº íå ëèøå Óêðà¿íà. 

“Çàðàç îòðèìàííÿ äðóãîãî òðàí-
øó ãðàº ïñèõîëîã³÷íó ðîëü. Öå íà-
äàñòü âïåâíåíîñò³ ÍÁÓ äëÿ ïî-
äàëüøèõ ³íòåðâåíö³é íà âàëþòíî-
ìó ðèíêó äëÿ ï³äòðèìàííÿ êóðñó
ãðèâí³”,— ïåðåêîíàíèé Àãøèí
Ì³ðçàçàäå.

Äëÿ ïðîñòèõ ãðîìàäÿí òàêèé
ïðîãíîç îá³öÿº ñòàá³ëüí³ñòü êóðñó
äîëàðà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì àáî æ
éîãî ìàêñèìàëüíå çðîñòàííÿ íà
10—15 êîï³éîê. “Äåñü ì³ñÿöü-òðè
äîëàð çðîñòàòè íå áóäå. Òîìó ùî
ÍÁÓ îòðèìàº äîäàòêîâèé ðåçåðâ ³
ìîæå ÷àñòèíó ãðîøåé ïóñêàòè íà
ì³æáàíê, ïðîäàþ÷è äîëàð ³ çì³öíþ-
þ÷è âàëþòó, òà íà ðåô³íàíñóâàííÿ
ïðîáëåìíèõ áàíê³â. Äî òîãî æ ìè
áà÷èìî, ùî çà ï³äñóìêàìè áåðåçíÿ
ïîïèò íàñåëåííÿ íà âàëþòó âïàâ —
ó ëþòîìó áóëî ïðèäáàíî $ 2,5 ìëðä,
ó áåðåçí³ — $ 1,6 ìëðä. Òàêîæ ìîæ-
íà î÷³êóâàòè, ùî çíèçèòüñÿ â³äò³ê
äåïîçèò³â ô³çîñ³á, öå òàêîæ ìàòèìå
ïîçèòèâíèé âïëèâ”,— ãîâîðèòü
Ìèêîëà ²â÷åíêî.

ßêùî óÿâèòè, ùî äðóãîãî òðàí-
øó íå áóäå, òî ñòàâëåííÿ óêðà¿í-
ö³â äî íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè çíî-
âó ïîã³ðøèòüñÿ, ³ ìîæíà î÷³êóâà-
òè íîâèõ ïåðåïàä³â. Ùîïðàâäà,
ëèøå â äîâãîñòðîêîâîìó ïåð³îä³.
“Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, òèñê íà
ãðèâíþ â³ä÷óâàòèìåòüñÿ ùå äîâ-
ãî, àäæå Óêðà¿íà ìàº âèïëàòèòè
$ 22 ìëðä çîâí³øíüîãî áîðãó ïðî-
òÿãîì 2009 ðîêó”,— ââàæàº ïàí
Ì³ðçàçàäå

ÌÂÔ ïåðåâ³ðèòü óêðà¿íñüêó âëàäó
íà ïðîôïðèäàòí³ñòü

Е ономічна риза за принципом доміно позначилася (після бан івсь о-
о се тор ) і на інших се ментах фінансово о рин . Зо рема, наразі
по либлюється риза на рин страхових посл . Незабаром низ а
часни ів цьо о рин о олосять про свій вихід із ньо о. І в ращом
випад страхові портфелі перепродад ть пот жнішим равцям. А в
іршом — лієнти та их страхових омпаній (СК) втратять свої роші
за вже сплаченими полісами. Про тенденції рин "Хрещати " розпо-
вів олова правління СК "У раїнсь а страхова р па" Павло Нель а.

²íãà ËÅÂ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

9 вітня представни и місії МВФ розпочали аналіз е о-
номічних по азни ів раїни, на базі я их вони виріш -
ватим ть, чи може У раїна розрахов вати на др ий
транш редит . Попри політичн нестабільність раїні
та половинчастість анти ризових заходів ряд , е с-
перти не ви лючають, що рішення МВФ щодо У раїни
б де позитивним. Це, за їхніми словами, стабіліз є
е ономічн сит ацію та безпечить раїн від орпора-
тивних та с веренно о дефолтів.

Äðóãèé òðàíø êðåäèòó ñòàá³ë³çóº åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³
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Äèòèí³ ïîòð³áíà äîïîìîãà
Ó äâîð³÷íîãî ²ëë³ Ñèòíèêà º øàíñ 
ïîçáóòèñÿ õâîðîáè

²ëëÿ ð³ñ ³ ðîçâèâàñÿ, ÿê ³ âñ³ ä³òëàõè éî-
ãî â³êó. Îäíàê á³äà ó ðîäèíó Ñèòíèê³â
ïðèéøëà âæå ó æîâòí³ 2008 ðîêó. ßê ðîç-
ïîâ³äàº ìàìà õëîï÷èêà Îëÿ, ¿¿ ñèíî÷êà ïî-
÷àëî íóäèòè ³ ó íüîãî äóæå áîë³ëà ãîëîâà.
Íå ãàþ÷è ÷àñó, ìîëîäà ìàìà çâåðíóëàñÿ ïî
äîïîìîãó äî â³ò÷èçíÿíèõ ìåäèê³â. Ìàëåíü-
êèé ²ëëÿ ïîáóâàâ ³ â ãàñòðîåíòåðîëîãà, ³ â
³íôåêö³îí³ñòà. Ï³ñëÿ öüîãî éîãî ìàì³ ïî-
ðàäèëè çâåðíóòèñÿ äî íåéðîõ³ðóðãà. ÌÐÒ
âèÿâèëà ó ãîëîâíîìó ìîçêó õëîï÷èêà ïóõ-
ëèíó. À âæå â ëèñòîïàä³ â³ò÷èçíÿí³ õ³ðóð-
ãè ¿¿ âèäàëèëè. Ìàëþê áóâ ïîâí³ñòþ "÷èñ-
òèé" â³ä ïàòîëîã³÷íèõ êë³òèí: ó éîãî ñïèí-
íîìîçêîâ³é ð³äèí³ í³÷îãî íå âèÿâèëè.

ßê ðîçïîâ³äàþòü áàòüêè, ï³ñëÿ îïåðàö³¿
¿õí³é ²ëëÿ íå ì³ã íîðìàëüíî êîâòàòè ³ ó
íüîãî áóëè ïðîáëåìè ç äèõàííÿì. Àáè
õëîï÷èêó áóëî ëåãøå äèõàòè, ë³êàð³ âñòà-
íîâèëè â òðàõåþ ñïåö³àëüíèé ïðèñòð³é. Ó
öåé ÷àñ òàòî ²ëë³ ¿çäèâ äî Ìîñêâè íà êîí-
ñóëüòàö³þ. Òàì ï³äòâåðäèâñÿ ä³àãíîç ìàëþ-
êà — àíàïëàñòè÷íà åïåíäèìîìà. Ë³êàð³ çà-
ïåâíèëè ñòóðáîâàíèõ áàòüê³â: ïðè íîð-
ìàëüíîìó ë³êóâàíí³ â ¿õíüîãî ìàëåíüêîãî
ñèíà º âñ³ øàíñè ñòàòè çäîðîâèì. Îäíàê
º îäíå "àëå" — ²ëë³ âñüîãî ëèøåíü 2 ðî-
êè, ³ ðåêîìåíäîâàíó äëÿ îäóæàííÿ ïðîìå-
íåâó òåðàï³þ íåìîæëèâî ïðîâåñòè â Óêðà-
¿í³. Àäæå ó íàñ áåðóòüñÿ îïðîì³íþâàòè ä³-
òåé ëèøå ïðè äîñÿãíåííÿ íèìè 3-ð³÷íîãî
â³êó. Íà ùàñòÿ, õâîðîáà ìàëþêà íà ïî÷àò-
êîâ³é ñòàä³¿, òà íåçâàæàþ÷è íà öå, ó ìà-

ëåíüêîãî õâîðîãî íå áóëî ÷àñó ÷åêàòè òàê
äîâãî. Ñàìå òîìó éîãî áàòüêè ïî÷àëè øó-
êàòè äîïîìîãó çà êîðäîíîì.

Ìàëåíüêîãî ²ëëþ ïîãîäèëèñÿ ïðèéíÿòè
ó Í³ìå÷÷èí³. Òàìòåøí³ ôàõ³âö³ âèñòàâèëè
ðàõóíîê — 51 òèñÿ÷à ºâðî. Ïîøóê êîøò³â
äàâ ñâî¿ ðåçóëüòàòè — ìàþ÷è 28 òèñÿ÷ ºâ-
ðî â³ä áëàãîä³éíèê³â, ²ëëÿ òà éîãî ìàìà
â³äëåò³ëè äî Áåðë³íà íà ë³êóâàííÿ. Çàðàç
²ëëÿ ïðîõîäèòü ë³êóâàííÿ â Í³ìå÷÷èí³, à
òóò, â Óêðà¿í³, éîãî òàòî, ð³äí³ òà âîëîí-
òåðè íàìàãàþòüñÿ ç³áðàòè òó ÷àñòèíó êîø-
ò³â, ÿêî¿ íå âèñòà÷àº, àáè âðÿòóâàòè æèò-
òÿ ìàëåíüêîãî õëîï÷èêà

Äîïîìîæ³òü ìàëåíüêîìó ²ëë³ Ñèòíèêó!
Ðåêâ³çèòè äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè:
Îòðèìóâà÷: ÀÊÁ "Ôîðóì"
ÌÔÎ 322948
Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê 2924290013
Êîä ÎÊÏÎ 21574573
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: ïåðåðàõóâàííÿ íà

ÁÏÊ ¹ 4042610078142112. Ñèòíèê ²ãîð
Ïåòðîâè÷. Áåçêîðèñëèâà äîïîìîãà íà ë³êó-
âàííÿ ñèíà.

Äëÿ äîëàðîâîãî ïåðåêàçó òðåáà â ïðèçíà-
÷åíí³ ïëàòåæó âèêîðèñòîâóâàòè ³íøèé íî-
ìåð êàðòè: 4042610078142104 (ðåøòà ðåê-
â³çèò³â — ò³ ñàì³)

Âîëîíòåð Ìàðèíà Áîíäàð — 8 (066) 76-
56-417.

Людмила КОЛБ,
спеціально для “Хрещати а”

Ö³íîþ äîâ³ðè äî àôåðèñò³â 
ñòàëà ñìåðòü
Ñàìîòí³é ÷îëîâ³ê âòðàòèâ íå ëèøå êâàðòèðó, à ³ ºäèíó ð³äíó ëþäèíó
²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

²ñòîð³þ Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à ìîæíà
áóëî á íàçâàòè "ðàäÿíñüêîþ ìð³ºþ", ÿêáè
íå ñóìíèé ô³íàë óæå çà ÷àñ³â Íåçàëåæíî-
ñò³. Ñâ³äîìå æèòòÿ ö³º¿ ëþäèíè ïî÷àëîñÿ
â áóäèíêó-³íòåðíàò³ îäíîãî ç ðàéöåíòð³â
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Áàòüê³â Âîëîäèìèð í³-
êîëè íå çíàâ. À âò³ì, ð³äíþ â³í ìàâ — ðà-
çîì ç íèì äî ñèðîòèíöÿ çäàëè ³ áðàòà. Âî-
ëîäÿ ³ Ôåä³ð áóëè äâ³éíÿòàìè. "Ñ³ìåéíèõ"
áðàò³â ó ³íòåðíàò³ íå äóæå ëþáèëè ³ ùîðà-
çó íàìàãàëèñÿ îáðàçèòè. Ì³öíèé Âîëîäÿ
íà îáðàçè íå çâàæàâ ³ çàâæäè äàâàâ çäà÷³
êðèâäíèêàì. Çìàëêó â³í ôàêòè÷íî ñòàâ
îï³êóíîì ³ çàõèñíèêîì õâîðîáëèâîãî áðà-
òà. "Â ³íòåðíàò³ øâèäêî ñòàºø äîðîñëèì.
Ìåí³ íå äîâåëîñÿ â³ä÷óòè ñåáå äèòèíîþ.
Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ÿ ðîçóì³â äëÿ ñåáå, ùî
Ôåä³ð — ºäèíà ð³äíà ³ íàéäîðîæ÷à ëþäè-
íà. ß äàâ ñîá³ êëÿòâó çàâæäè áóòè ïîðó÷
³ç áðàòîì, çàâæäè éîãî çàõèùàòè ³ ï³äòðè-
ìóâàòè",— ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðîôòåõó÷èëèùà Âî-
ëîäÿ âëàøòóâàâñÿ ïðàöþâàòè íà îäèí ç³
ñòîëè÷íèõ çàâîä³â. Äàëè ê³ìíàòêó â ãóðòî-
æèòêó. Õëîïåöü ïîïðîñèâ, àáè íà ðîáîòó
âçÿëè ³ Ôåäîðà. Êåð³âíèöòâî ïîãîäèëîñÿ.
À Âîëîäèìèð ïî÷àâ ïðàöþâàòè ôàêòè÷íî
çà äâîõ, áî áðàòîâå çäîðîâ’ÿ äåäàë³ ïîã³ð-
øóâàëîñÿ. Çâàæèâøè íà ñòàõàíîâñüê³ ðå-
çóëüòàòè ïðàö³âíèêà, çàâîä âèä³ëèâ éîìó
äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òåïåð³øí³é Ìà-
ë³é Æèòîìèðñüê³é.

Âîëîäèìèð îäðóæèâñÿ, ä³òåé íå ìàâ, ó
ë³òíüîìó â³ö³ îâäîâ³â. Ó Ôåäîðà îñîáèñòå
æèòòÿ íå ñêëàëîñÿ, áî á³ëüø³ñòü ÷àñó ïðî-
âîäèâ ïî ë³êàðíÿõ òà ñàíàòîð³ÿõ. Âîëîäèìèð
²âàíîâè÷, êîëè ïîìåðëà äðóæèíà, çàáðàâ
áðàòà ç ãóðòîæèòêó âæå íåïðàöþþ÷îãî çà-
âîäó äî ñåáå. Òàê ³ æèëè — ÿê ó äèòèíñòâ³.
Àëå õâîðîáà íå äð³ìàëà. "Ôåäîðó ñòàâàëî
äåäàë³ ã³ðøå. Ï³ñëÿ ñîòîãî îáñòåæåííÿ éî-
ìó ä³àãíîñòóâàëè õâîðîáó ïå÷³íêè, áóëî ïî-
ãàíå êðîâîïîñòà÷àííÿ. Ìè çäèâóâàëèñÿ,
àäæå â³í íå ïèâ ñïèðòíîãî, íå êóðèâ. Ë³êà-

ð³ ñêàçàëè, ùî öå ïðèðîäæåíà ïàòîëîã³ÿ",—
ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð. Ï³ñëÿ öüîãî ïî÷àëè-
ñÿ ïîñò³éí³ ë³êàðí³, âèòðàòè íà äîðîã³ ³ì-
ïîðòí³ ïðåïàðàòè, àëå í³÷îãî íå äîïîìàãà-
ëî, Ôåä³ð "ãàñíóâ" íà î÷àõ. Ìàðíî áðàòè
âèòðàòèëè ãåòü óñ³ çàîùàäæåííÿ òà âçÿëè
ãðîøåé ó áîðã. Âîëîäèìèð óïåðøå âèïèâ ç

ãîðÿ. "Ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî ìîæíà çðîáèòè
îïåðàö³þ, öå ì³í³ìàëüíèé, òà âñå æ òàêè
øàíñ",— ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷. Àëå
á³äà â ò³ì, ùî îïåðàö³ÿ êîøòóâàëà íåäåøå-
âî, à ãðîøåé óæå íå áóëî çîâñ³ì.

² ñàìå â öåé ñêðóòíèé ÷àñ äî îñåë³ áðà-
ò³â ïîñòóêàëè "äîáð³ ëþäè". Íîâ³ çíàéîì³

ïîðàäèëè îáì³íÿòè êâàðòèðó â öåíòð³ íà
òàêó ñàìó íà Õàðê³âñüêîìó ìàñèâ³. Îá³öÿ-
ëè âçÿòè íà ñåáå âñ³ îðãàí³çàö³éí³ êëîïî-
òè. Çàëèøêó êîøò³â ìàëî âèñòà÷èòè íå ëè-
øå íà îïåðàö³þ, à é íà ïîâåðíåííÿ áîð-
ã³â. "Ìè ñïî÷àòêó âàãàëèñÿ. Òà çäàâàëîñÿ,
ùî ö³ ëþäè äîáðà õî÷óòü. Âîíè ïðèíîñèëè
ôðóêòè, ¿æó äëÿ Ôåäîðà. ß äÿêóâàâ Áîãî-
â³, ùî çíàéøîâñÿ õî÷ õòîñü, íåáàéäóæèé
äî íàøîãî ãîðÿ",— ðîçïîâ³â ÷îëîâ³ê. Ç’ÿ-
ñóâàëîñÿ, ùî, êð³ì ôðóêò³â, "äîáðîä³éíè-
êè" ïðèíîñèëè ùå é ñïèðòíå, äî ÿêîãî
Âîëîäèìèð ïî÷àâ çâèêàòè. Íàðåøò³ ïàïå-
ðè áóëî ï³äïèñàíî, ³ áðàòè ïåðå¿õàëè íà
Õàðê³âñüêèé ìàñèâ. Ðåøòó ãðîøåé îá³öÿ-
ëè ç äíÿ íà äåíü. Àëå ïîò³ì çâ’ÿçîê ³ç ïî-
ñåðåäíèêàìè íåñïîä³âàíî ïåðåðâàâñÿ. Âî-
ëîäèìèð ïî¿õàâ íà ñòàðó êâàðòèðó, à òàì
áóëè âæå íîâ³ âëàñíèêè ç äîêóìåíòàìè.
ßêîñü ÷îëîâ³ê ï³øîâ ó ÆÅÊ, àáè âèêëè-
êàòè ìàéñòðà äî âæå íîâî¿ îñåë³, ³ ç'ÿñó-
âàëîñÿ, ùî â ö³é êâàðòèð³ ìåøêàþòü ³íø³
ëþäè. Çà äâà ì³ñÿö³ âîíè ïðè¿õàëè. Âîëî-
äèìèðà ³ éîãî õâîðîãî áðàòà âèêèíóëè
ïðîñòî íà âóëèöþ.

×åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³ ïîíåâ³ðÿíü Ôåä³ð
ïîìåð. Âîëîäèìèð âòðàòèâ ñåíñ æèòòÿ ³
ñòàâ áîìæóâàòè. Òåïåð â³í øóêàâ ëèøå ãî-
ð³ëêó, àáè ïðèãëóøèòè ãîðå. Êîëè ìè ñï³ë-
êóâàëèñÿ ç öèì ÷îëîâ³êîì ó ïðèòóëêó ñî-
ö³àëüíî¿ äîïîìîãè, â éîãî î÷àõ áóëà íåé-
ìîâ³ðíà òóãà ³... íåðîçóì³ííÿ. Âîëîäèìèð
íå ìîæå çáàãíóòè, ÿê â³í, çàãàðòîâàíèé äî
ëþäñüêî¿ íåíàâèñò³, êðèâäè, îáðàç, çì³ã
òàê ïðîñòî äîâ³ðèòèñÿ ÷óæèì ëþäÿì.

Öÿ ³ñòîð³ÿ, íà æàëü, íå âèãàäàíà. Íàø
ãåðîé ïîïðîñèâ ñàì, ùîá éîãî ³ì’ÿ â ñòàò-
ò³ çì³íèëè òà íå íàçèâàëè ïð³çâèùà. Ñà-
ìîòí³ ëþäè é ò³, õòî ïîòðàïèâ ó á³äó, îñî-
áëèâî âðàçëèâ³ òà áåççàõèñí³ ïåðåä êðèâ-
äíèêàìè. Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà, àáè âáå-
ðåãòè ñàìîòí³õ â³ä òàêèõ øàõðàéñòâ ³ çëî-
÷èí³â, ïðîïîíóº ñêîðèñòàòèñÿ ïðîãðàìîþ
"Êðàùèé ä³ì". Äåòàëüí³øå ïðî íå¿ ìîæíà
ä³çíàòèñÿ, çàòåëåôîíóâàâøè çà íîìåðîì
1551.

Óñ³ äçâ³íêè áåçïëàòí³

Володимир Іванович досі не може зба н ти, я вдалося шахраям йо о обд рити
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
02.10.08, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàòñüêèé
çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó â³äïîâ³äü
íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì Êè¿âðàäè ïðî-
òÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-

ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’-
ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿â-
ðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çà-
ïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé
íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ
ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення 
депутатських запитів 

Київському міському голові 
та посадовим особам 

виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 379/379 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 17.01.08 № 3/4475 
“Про бюджет міста Києва 

на 2008 рік”

Рішення Київської міської ради № 381/381 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.08 № 1344 “Про схва�
лення проекту рішення Київради “Про внесення змін до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бю�
джет міста Києва на 2008 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
17.01.08 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2008 ð³ê” òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
“21 871 768,0” çàì³íèòè öèôðàìè
“21 918 023,66” òà äîïîâíèòè òåêñòîì “òà
äîäàòêîâî¿ äîòàö³¿ ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè íà 2008 ð³ê 40 000,7 òèñ. ãðí.”

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.1.5 ïóíêòó 1 öèôðè
“1 888,4” çàì³íèòè öèôðàìè “1 943,36”.

1.3. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öèôðè
“14 079 512,0”, “7 792 256,0”, “5 257 904,9”
çàì³íèòè öèôðàìè “14 119 567,66”,
“7 798 456,0”, “5 264 104,9”.

1.4. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè “22 037 068,0”,
“14 068 812,0”, “7 968 256,0” çàì³íèòè
öèôðàìè “22 083 323,66”, “14 108 867,66”,
“7 974 456,0”. Ï³ñëÿ ñë³â “ç óðàõóâàííÿì
ñóáâåíö³é” äîïîâíèòè ñëîâàìè “òà äîäàò-
êîâî¿ äîòàö³¿”.

1.5. Ó ï³äïóíêò³ 4.7 ïóíêòó 4 öèôðè
“2 537,5” çàì³íèòè öèôðàìè “7 537,5”.

1.6. Äîïîâíèòè ïóíêò 1 ð³øåííÿ íîâèì
ï³äïóíêòîì 1.20:

“1.20. Äîäàòêîâà äîòàö³ÿ ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó íà çàáåçïå÷åííÿ âèäàòê³â íà îïëà-
òó ïðàö³ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíèõ óñòàíîâ ó
çâ’ÿçêó ³ç íàáëèæåííÿì çàïðîâàäæåííÿ
ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè ðîçðÿä³â ³ êîåô³ö³-
ºíò³â ó ïîâíîìó îáñÿç³ 40 000,7 òèñ. ãðí”.

1.7. Äîïîâíèòè ïóíêò 4 ð³øåííÿ íîâè-
ìè ï³äïóíêòàìè 4.4.13, 4.5.5: “4.4.13. Íà

âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â (áó-
äèíîê äëÿ ðîçì³ùåííÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó
ì. Êèºâà, âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, 2-à) ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ òà íàäáóäîâà — 15 000,0 òèñ. ãðí.

4.5.5. Äîäàòêîâà äîòàö³ÿ ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó íà çàáåçïå÷åííÿ âèäàòê³â íà îïëà-
òó ïðàö³ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíèõ óñòàíîâ ó
çâ’ÿçêó ³ç íàáëèæåííÿì çàïðîâàäæåííÿ
ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè ðîçðÿä³â ³ êîåô³ö³-
ºíò³â ó ïîâíîìó îáñÿç³ 21438,1 òèñ. ãðí.”.

1.8. Ïóíêò 29 ð³øåííÿ äîïîâíèòè òåê-
ñòîì òàêîãî çì³ñòó:

“Âèçíà÷èòè Äåðæàâíó ñóäîâó àäì³í³ñ-
òðàö³þ Óêðà¿íè âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê â ÷àñòèí³
ðåêîíñòðóêö³¿ òà íàäáóäîâè áóäèíêó äëÿ
ðîçì³ùåííÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà,
âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, 2-à”.

2. Íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 17.01.08 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” âíåñòè ÷àñòêîâ³
çì³íè ó äîäàòîê äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2008 ð³ê “Ðîçïîä³ë àñèãíóâàíü
íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü íà
2008 ð³ê”, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðà-
äè â³ä 17.01.08 ¹ 2/4474 “Ïðî Ïðîãðàìó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”, âèêëàâ-
øè éîãî â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì 20.

3. Âðàõîâóþ÷è çì³íè, âíåñåí³ ïóíêòà-
ìè 1, 2 äàíîãî ð³øåííÿ, âèêëàñòè â íî-
âèõ ðåäàêö³ÿõ äîäàòêè 1, 2, 3, 4, 11 (äî-
äàþòüñÿ) òà äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèì
äîäàòêîì 20.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення тимчасової 
контрольної комісії Київради 

з перевірки діяльності районних 
у м. Києві державних адміністрацій

Рішення Київської міської ради № 386/386 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 статті 16
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08 № 8/8, та
з метою оцінки діяльності районних у м. Києві державних адміністрацій Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïåðåâ³ðêè
ä³ÿëüíîñò³ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é.

2. Çàòâåðäèòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òèì-
÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó ïåðøîãî öüîãî ð³øåííÿ:

3.1. Âèçíà÷èòè òà çàòâåðäèòè êðèòåð³¿
íåçàëåæíî¿ îö³íêè êåð³âíèöòâà ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

3.2. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ïðîâåñòè ïåðåâ³ð-

êó ä³ÿëüíîñò³ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é òà îö³íèòè ä³ÿëüí³ñòü
êåð³âíèöòâà öèõ àäì³í³ñòðàö³é.

3.3. Ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè äîïîâ³ñòè íà
ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.

4. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
çä³éñíþâàòè ïðàâîâå òà ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ òèì÷àñîâî¿
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
та продаж цієї земельної ділянки 

закритому акціонерному товариству 
науково+виробничому центру 

“Борщагівський хіміко+фармацевтичний 
завод” для експлуатації 

та обслуговування комплексу 
будівель і споруд заводу 

на вул. Миру, 17 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 404/404 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó íàóêîâî-âè-
ðîáíè÷îìó öåíòðó “Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³-
êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä” äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü
³ ñïîðóä çàâîäó íà âóë. Ìèðó, 17 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó öåíòðó
“Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé
çàâîä”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 9 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà
2 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3,6150 ãà
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîì-

ïëåêñó áóä³âåëü ³ ñïîðóä çàâîäó íà âóë.
Ìèðó, 17 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìè-
ðó, 17 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

4. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 46 035 536,00 ãðí (ñîðîê ø³ñòü
ì³ëüéîí³â òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò
òðèäöÿòü ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³ä-
ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 26.11.2007).
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Про зарахування 
до комунальної власності

територіальної громади міста Києва 
закінченого будівництвом об’єкта 

комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 391/391 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
çàê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò êîìó-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ —”Áóä³âíèöòâî
ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó íà ïå-
ðåòèí³ ïðîñï. Ïðàâäè ç ïðîñï. Ñâîáî-
äè” (àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿,

çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09.02.08 ¹ 176) çã³äíî
ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 1 äî
öüîãî ð³øåííÿ..

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

Про зарахування 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
закінченого будівництвом об’єкта

Рішення Київської міської ради № 392/392 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 6, 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, у зв’язку із закінченням будівництва об’єкта — “Комплекс протизсувних захо�
дів на схилах, прилеглих до Киянівського провулку на території Шевченківського району м. Києва” Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò — “Êîìïëåêñ
ïðîòèçñóâíèõ çàõîä³â íà ñõèëàõ, ïðèëåãëèõ
äî Êèÿí³âñüêîãî ïðîâóëêó íà òåðèòîð³¿ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (àêò äåðæàâ-
íî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, çàòâåðäæåíèé ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó 
ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09.07.07
¹ 921) çã³äíî ç ïåðåë³êîì ìàéíà, çàçíà÷å-
íèì ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó” ì. Êèºâà ìàéíî çã³äíî ç ïåðå-

ë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 2 äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

Ç. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè ó âîëîä³í-
íÿ òà êîðèñòóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì äëÿ ïî-
äàëüøîãî óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ìàé-
íî çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàò-
êó 3 äî öüîãî ð³øåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ â³äïîâ³äíèìè óãîäàìè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-
íÿ çàê³í÷åí³ áóä³âíèöòâîì îá’ºêòè êîìó-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïåðåë³êîì,
çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. 2. Îá’ºêòè êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàí-
íÿ ï³äïðèºìñòâàì äëÿ ïîäàëüøîãî óòðè-

ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿. çã³äíî ç ïåðåë³-
êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³ä-
íèìè óãîäàìè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

5. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó öåíòðó
“Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé
çàâîä” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3,6150 ãà
çà 46 035 536,00 ãðí. (ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéî-
í³â òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò òðèäöÿòü
ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü
³ ñïîðóä çàâîäó íà âóë. Ìèðó, 17 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, ïåðåäàíèõ â îðåíäó çã³äíî ç ïóíê-
òîì 2 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó íàóêîâî-âèðîá-
íè÷îìó öåíòðó “Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-
ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè íà âóë. Ìèðó, 17 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

7. Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè óêëàñòè ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

8.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 3,6150 ãà íà âóë. Ìèðó, 17 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà
íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

8.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó íàóêîâî-âè-
ðîáíè÷îìó öåíòðó “Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³-
êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä” â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

9. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó öåíòðó “Áîðùàã³â-
ñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä”:

9.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à òà âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

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

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

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

9.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 12.08.2005 ¹ 19-6700, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
01.03.2006 ¹ 1363, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ì. Êè-
ºâà â³ä 27.02.2006 ¹ 06-6-25/854, Ñâÿòî-
øèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.04.2004 ¹ 2615/14-
21/24.

10. Ïîïåðåäèòè çàêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð
“Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé
çàâîä”, ùî ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ òà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³
â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 141, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про створення робочої групи 
для доопрацювання 

проекту рішення Київради 
“Про Правила благоустрою міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 387/387 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 34 Закону Укра�
їни “Про благоустрій населених пунктів”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой
Київ”, статті 32 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó äëÿ äîîïðàöþ-
âàííÿ ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè “Ïðî
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà” (äà-
ë³ — ðîáî÷à ãðóïà) ó ñêëàä³, ùî äîäàºòü-
ñÿ.

2. Âèñíîâêè ðîáî÷î¿ ãðóïè ïîäàòè äî 
13 æîâòíÿ 2008 ðîêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ãîëîâó ðîáî÷î¿ ãðóïè
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ
Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

“Про формування комунальної 
власності територіальних громад 

районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 396/396 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” çì³íè

çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю

“ВЛВ” для експлуатації 
та обслуговування будівлі магазину 

на просп. Науки, 40 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 406/406 від 2 жовтня 2008 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. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-

äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки 

від 28.12.2002 № 62+6+00044 
та продаж земельної ділянки 

відкритому акціонерному товариству 
фірмі “ЛІСОВА” для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування 
ринку “Лісовий” на вул. Миропільській, 2 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 407/407 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України, рі�
шення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу
земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення відкритого акціонерного товариства фірми
“ЛІСОВА”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про продаж земельної ділянки 
відкритому акціонерному товариству 

фірмі “ЛІСОВА” для експлуатації 
та обслуговування ринку 

на вул. Теодора Драйзера, 1 
у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 408/408 від 2 жовтня 2008 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. Òåî-
äîðà Äðàéçåðà, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 14 341 449,00 ãðí (÷îòèðíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà ñîðîê îäíà òèñÿ÷à
÷îòèðèñòà ñîðîê äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³-
éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-
êè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàð-
ò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.12.2007).

3. Ïðîäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó ô³ðì³ “Ë²ÑÎÂÀ” ÷àñòèíó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,1019 ãà çà
14 341 449,00 ãðí (÷îòèðíàäöÿòü ì³ëüéî-
í³â òðèñòà ñîðîê îäíà òèñÿ÷à ÷îòèðèñòà
ñîðîê äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðèíêó íà âóë.
Òåîäîðà Äðàéçåðà, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó â³ä-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ô³ðìè
“Ë²ÑÎÂÀ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³
çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
28.02.2007 ¹ 62-6-00383, òà çàëèøèòè â
îðåíä³ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà ô³ðìè “Ë²ÑÎÂÀ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,6220 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ðèíêó.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó â³äêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó ô³ðì³ “Ë²ÑÎ-
ÂÀ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Òåîäîðà
Äðàéçåðà, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà (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 1,1019 ãà íà âóë.
Òåîäîðà Äðàéçåðà, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó ô³ðì³ “Ë²ÑÎÂÀ” â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
ô³ðì³ “Ë²ÑÎÂÀ”:

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 28.02.2007 ¹ 62-6-00383.

6.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ 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, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0649 ãà íà ïðîñï. Íà-
óêè, 40 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Íà-
óêè, 40 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 869 656,00 ãðí (â³ñ³ìñîò ø³ñò-
äåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü
ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðò-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèí-
êîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
26.11.2007).

4. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂËÂ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,0649 ãà çà 869 656,00 ãðí (â³ñ³ì-
ñîò ø³ñòäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ï’ÿò-
äåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ìàãà-
çèíó íà ïðîñï. Íàóêè, 40 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåí-
ä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÂËÂ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â
â³ä 14.05.2004 ¹ 79-6-00192.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ —”ÂËÂ”

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Íàóêè, 40 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç
äîäàòêîì).

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

6.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0649 ãà íà
ïðîñï. Íàóêè, 40 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ öèì ð³øåííÿì.

6.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂËÂ”
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÂËÂ”:

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

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â ç 29.12.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ìèðîï³ëüñüê³é, 2 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà â³ä 28.12.2002 ¹ 62-6-00044,
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì
ô³ðìîþ “Ë²ÑÎÂÀ” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 25
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
26.09.2002 ¹ 19/179 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³
çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
28.12.2002 ¹ 62-6-00044, â ÷àñòèí³ ïëîù³.

3. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìè-
ðîï³ëüñüê³é, 2 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 13 637 264,00 ãðí (òðèíàäöÿòü
ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò òðèäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñ-
ò³ ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà
ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñ-
íîâîê îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.11.2007).

5. Ïðîäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó ô³ðì³ “Ë²ÑÎÂÀ” çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 1,0440 ãà çà 13 637 264,00 ãðí
(òðèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò òðèäöÿòü
ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³
00 êîï³éîê) äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðèíêó “Ë³ñîâèé” íà
âóë. Ìèðîï³ëüñüê³é, 2 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà òà çàëèøèòè â îðåíä³ â³ä-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ô³ðìè
“Ë²ÑÎÂÀ” çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 1,7051 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðèíêó “Ë³ñî-
âèé”.

6. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó â³äêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó ô³ðì³ “Ë²ÑÎ-
ÂÀ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìèðîï³ëü-

ñüê³é, 2 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

7.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í â³ä äíÿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó
îðåíäè ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ äîãîâîð³â äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,0440 ãà íà âóë.
Ìèðîï³ëüñüê³é, 2 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ öèì ð³øåííÿì.

7.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó ô³ðì³ “Ë²-
ÑÎÂÀ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ-
íèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

8. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
ô³ðì³ “Ë²ÑÎÂÀ”:

8.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
28.12.2002 ¹ 62-6-00044.

8.2. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í â³ä
äíÿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè ó êíèç³
çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

8.3. 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 äîãîâîð³â
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèõ
â êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãî-
âîð³â â³ä 28.12.2002 ¹ 62-6-00044 òà â³ä
28.12.2002 ¹ 62-6-00045.

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

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“СЕРВІС+ТЕХНОБУД” земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування багатофункціонального
житлового комплексу з об’єктами 

соціально+громадського призначення 
та паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 6/1 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 414/414 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÑÅÐÂ²Ñ-ÒÅÕÍÎÁÓÄ” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíîãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ïàòð³ñà
Ëóìóìáè, 6/1 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó “Óêðâèíî” ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, â³äâåäå-
íîþ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-
òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 19.07.76 ¹ 756/7 “Ïðî
â³äâåäåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó âèíîðîáíî-
ìó çàâîäó òà äîçâ³ë íà ïðèáóäîâó ïîáó-
òîâèõ ïðèì³ùåíü äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
êîðïóñó” (ëèñò-çãîäà ÇÀÒ “Óêðâèíî”, âõ.
¹ 43654 â³ä 21.11.2007), òà â³äíåñòè ¿¿ äî

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Про надання Оболонській районній 
у місті Києві раді земельної ділянки 

для комплексного розвитку 
інженерно+транспортної інфраструктури 

мікрорайонів малоповерхової (приватної) 
забудови хутора Редьки 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 416/416 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123, 124, 140, 141, 142 Земельного кодексу України, у зв’язку з добровіль�
ною відмовою громадянки Литовченко Наталії Іванівни від права власності на земельну ділянку від 27.04.2007
та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè ãðîìàäÿíö³ Ëèòîâ÷åíêî
Íàòàë³¿ ²âàí³âí³ ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÷àñòè-
íè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,055 ãà íà õóòîð³ Ðåäüêè â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, íàäàíèõ äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä, ó çâ’ÿçêó ç ¿¿ äîáðîâ³ëüíîþ â³äìîâîþ
(çàÿâà â³ä 27.04.2007, äåðæàâí³ àêòè â³ä
10.11.2004 ¹ 04-7-00647, â³ä 07.12.2005
¹ 04-7-01180 òà â³ä 07.12 2005 ¹ 04-7-
01179).

2. Ãðîìàäÿíö³ Ëèòîâ÷åíêî Íàòàë³¿ ²âà-
í³âí³ çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãà-
í³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äåðæàâ-
íèõ àêò³â.

3. Íàäàòè çãîäó íà îäåðæàííÿ ïðàâà
âëàñíîñò³ íà ÷àñòèíè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,055 ãà íà õóòîð³ Ðåäü-
êè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òåðè-
òîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà.

4. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³ çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó óãîäè ïðî ïå-
ðåäà÷ó ïðàâà âëàñíîñò³ íà ÷àñòèíè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê íà õóòîð³ Ðåäüêè â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òåðèòîð³àëüí³é
ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà.

5. Äîðó÷èòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ óêëàñòè â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè óãîäó ïðî ïåðåäà÷ó ïðàâà âëàñíîñò³ íà
÷àñòèíè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà õóòîð³ Ðåäü-
êè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà
êîðèñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà.

6. ×àñòèíè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 0,055 ãà íà õóòîð³ Ðåäüêè â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çàðàõóâà-
òè äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Îáîëîí-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ äëÿ êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³êðîðàéîí³â ìàëîïî-
âåðõîâî¿ (ïðèâàòíî¿) çàáóäîâè õóòîðà Ðåäü-
êè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

8. Ïåðåâåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,43 ãà ó êâàðòàë³ 108 âèä³ëó 5
Ìåæèã³ðñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êà-
òåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãîäà
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 23.10.2006 ¹ 01-
04/1022).

9. Íàäàòè Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
10 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
1,40 ãà äëÿ êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ê-
ðîðàéîí³â ìàëîïîâåðõîâî¿ (ïðèâàòíî¿) çà-
áóäîâè õóòîðà Ðåäüêè â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

10. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

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

10.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíîãî
àêòà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

10.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåä-
íüîãî îáñòåæåííÿ â³äñóòí³é) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øèòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

10.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 27.11.2006 ¹ 19-10066, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 10.11.2006
¹ 6848, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 30.11.2006 ¹ 06-6-25/5403,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 02.11.2006
¹ 08-8-18/5620 òà â³ä 08.11.2006 ¹ 08-8-
18/5774, îá’ºäíàííÿ “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ”
â³ä 01.11.2006 ¹ 148-1682.

10.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ñïðè÷èíå-
íèõ âèëó÷åííÿì ë³ñîâèõ óã³äü ³ç çåìåëü ë³-
ñîâîãî ôîíäó â êâàðòàë³ 108 âèä³ëó 5 Ìå-
æèã³ðñüêîãî ë³ñíèöòâà Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³-
ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà, çä³éñíèòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

11. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

12. Ïóíêòè 6, 7, 9, 10 íàáóâàþòü ÷èííî-
ñò³ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1, 2, Ç, 4, 5
öüîãî ð³øåííÿ.

13. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.99 ¹ 116-2/217 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü” íà ÷åò-
âåðò³é ñòîð³íö³ ó äåâ’ÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ ñëîâà “Òèæ Êëàâ-
ä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà” çàì³íèòè ñëîâàìè
“Ñòðèãóí Âàëåíòèíà Îëåêñàíäð³âíà”;

— ó øîñò³é ãðàô³ öèôðè “0,0839” çàì³-
íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“2/3 â³ä 0,0839
1/3 â³ä 0,0839”;
— ó ñüîì³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

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

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÅÐÂ²Ñ-ÒÅÕÍÎÁÓÄ”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,56 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ïàò-
ð³ñà Ëóìóìáè, 6/1 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó
íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 26.06.2007, àêò ïðè-
éîìó-ïåðåäà÷³ íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä
26.06.2007), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,49 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ Ïå÷åðñüê³é ÊÅ× ï³ä
òåðèòîð³þ â/÷ ¹ 151 â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 15.01.51
¹ 1-ñ;

— ïëîùåþ 0,07 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÑÅÐÂ²Ñ-ÒÅÕÍÎÁÓÄ”:

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

4.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâêè ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 29.08.2007 ¹ 57 òà
â³ä 29.08.2007 ¹ 58) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 26.11.2007 ¹ 19-13690 òà â³ä 29.11.2007
¹ 09-13952, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåì-
ñòàíö³¿ â³ä 05.12.2007 ¹ 10118, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 11.12.2007
¹ 05-08/9340, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 30.11.2007
¹ 9181, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 04.12.2007
¹ 22-3054/35, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 22.08.2007 ¹ 2618 òà â³ä
27.11.2007 ¹ 3743 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 12.01.2008 ¹ 05-2614.

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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

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

4.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó ó
öüîìó êîìïëåêñ³.

4.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) â öüîìó
êîìïëåêñ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 38 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê”.

4.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó çäà÷³ â
åêñïëóàòàö³þ æèòëîâîãî êîìïëåêñó êîø-
òè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç áóä³âíèöòâà, âè-
õîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðó-
äæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Ì³í³ñòåð-
ñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèö-
òâà Óêðà¿íè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà
äåíü îïëàòè, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 39 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê”.

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

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 15.01.51 ¹ 1-ñ òà â³ä 19.07.76 ¹ 756/7
“Ïðî â³äâåäåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó âèíîðîá-
íîìó çàâîäó òà äîçâ³ë íà ïðèáóäîâó ïîáó-
òîâèõ ïðèì³ùåíü äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
êîðïóñó”.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради



Хрещатик  10 квітня 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про приватизацію земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, 

господарських будівельі споруд 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 485/485 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê, ùî:
3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.99 ¹ 116-2/217

“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü” íà ÷åòâåðò³é ñòî-
ð³íö³ ó ïåðø³é ïîçèö³¿:

— ó øîñò³é ãðàô³ öèôðè “0,0534” çàì³-
íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“1/2 â³ä 0,0534.
1/2 â³ä 0,0534”;
— ó ñüîì³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

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

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Шикирявому Михайлу Іллічу 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на 
вул. Лермонтова, 137 в селищі Бортничі 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 552/552 від 16 жовтня 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 ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåð-
ìîíòîâà, 137 â ñåëèù³ Áîðòíè÷³ ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
ïåðåâåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ, âè-
çíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì,
ç òåðèòîð³¿ çàõèñíèõ çåëåíèõ íàñàäæåíü
(íà ìåæ³ îõîðîííî¿ çîíè â³ä ìàã³ñòðàëüíî-
ãî ãàçîïðîâîäó âèñîêîãî òèñêó) äî òåðè-
òîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Øèêèðÿâîìó Ìèõàéëó ²ëë³÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 137 â ñåëèù³ Áîðòíè-
÷³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Øèêèðÿâîìó
Ìèõàéëó ²ëë³÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 137 â ñåëèù³ Áîðòíè-

÷³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Øèêèðÿâîìó Ìèõàéëó
²ëë³÷ó:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 60, 61, 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
òà ñòàòåé 88, 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

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

5.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.07.2007 ¹ 19-6759, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.10.2007 ¹ 071/04-4-

22/5642 òà â³ä 17.11.2006 ¹ 071/04-4-
19/3577, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 30.11.2007 ¹ 9957, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
04.09.2007 ¹ 6926, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 31.10.2006 ¹ 2545, Áîÿðñüêî-
ãî ë³í³éíîãî âèðîáíè÷îãî óïðàâë³ííÿ ìà-
ã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â â³ä 20.02.2007
¹ 380/8, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 04.12.2007 ¹ 05-2350.

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

5.7. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà âèêîíàòè
êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî çàõèñòó òåðèòîð³¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè òà ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òå-
ðèòîð³¿.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу об’єднанню 
співвласників багатоквартирного 

будинку “Ґазда” у власність 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будинку 
у пров. Кріпосному, 4+а 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 556/556 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 42, 82 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем�
леустрою щодо передачі у власність земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó “¥àçäà”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-
äèíêó ó ïðîâ. Êð³ïîñíîìó, 4-à ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 22.11.49
¹ 2701 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè-
¿âñüêîìó â³ää³ëó “Ãèïðîñòàíîê” ï³ä áóä³â-
íèöòâî æèòëîâîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áó-
äèíêó ïî Êð³ïîñíîìó ïðîâóëêó ¹ 6”, ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà
ìàéíî (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
19.12.2005, â³ä 15.09.2000, â³ä 19.12.2005,
äîãîâ³ð äàðóâàííÿ êâàðòèðè â³ä 14.12.2006).

2. Îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíîãî áóäèíêó “¥àçäà”:

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

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

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 ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

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

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ïðî¿çä ÷åðåç
òåðèòîð³þ àðêîâîãî ïðîñòîðó äî ïðèëåãëèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó âèñ-
íîâêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 12.02.2008 ¹ 05-2786.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Кудині Юлії Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у 5+му пров. Лермонтова, 17

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 597/597 від 30 жовтня 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 ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â áó-
ä³âíèöòâà ñàäèáíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³
ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà òà ó ïåðñïåê-
òèâíèõ ïðîâóëêàõ, çîêðåìà ó 4-ìó ïðîâ.
Ëåðìîíòîâà, 5-ìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 6-ìó
ïðîâ. Ëåðìîíòîâà (ñ. Áîðòíè÷³) ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, òà âíåñòè çì³íè äî
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-
äæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 370/1804, à ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ

â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàçíà÷åíèì ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êóäèí³ Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
5-ìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 17 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êóäèí³ Þë³¿
Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
5-ìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 17 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Êóäèí³ Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

4.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

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

4.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

4.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

4.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.09.2007 ¹ 19-9665, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.12.2007 ¹ 071/04-4-
22/6929, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 05.11.2007 ¹ 9194, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 22.05.2007 ¹ 1558, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
15.05.2008 ¹ 05-3115.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Пироженку Валерію Васильовичу 

у приватну власність 
земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель

і споруд у 5+му пров. Лермонтова, 19
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 598/598 від 30 жовтня 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 ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â áó-
ä³âíèöòâà ñàäèáíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³
ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà òà ó ïåðñïåê-
òèâíèõ ïðîâóëêàõ, çîêðåìà ó 4-ìó ïðîâ.
Ëåðìîíòîâà, 5-ìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 6-ìó
ïðîâ. Ëåðìîíòîâà (ñ. Áîðòíè÷³) ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, òà âíåñòè çì³íè äî
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-
äæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 370/1804, à ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ
â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàçíà÷åíèì ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ïèðîæåíêó Âàëåð³þ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 5-ìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 19 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïèðîæåíêó
Âàëåð³þ Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó 5-ìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 19 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ïèðîæåíêó Âàëåð³þ Âà-
ñèëüîâè÷ó:

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

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

4.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-

íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

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

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

4.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

4.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 10.09.2007 ¹ 19-9666, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.12.2007 ¹ 071/04-4-22/6927,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
08.11.2007 ¹ 9268, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.08.2008 ¹ 05-3494.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

закінченого будівництвом об’єкта 
комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 390/390 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
çàê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò êîìó-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ —”Ïåðåòâîðåííÿ
Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ òà ïàëàöó ìèñ-
òåöòâ “Óêðà¿íñüêèé ä³ì” íà òåðèòîð³þ
áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äëÿ îñ³á ç îá-
ìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè”
(àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, çà-
òâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.03.08 ¹ 422),
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàò-
êó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

2.1. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâàì “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìî-
á³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà” íà ïðàâ³
ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çàê³í÷åí³ áóä³â-
íèöòâîì îá’ºêòè êîìóíàëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó
äîäàòêó 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Зіневич Ользі Петрівні 

у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Радистів, 95 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 606/606 від 30 жовтня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121, пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðà-
ìåòð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ — áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ðàäèñò³â, 95 (ñ. Áèê³â-
íÿ) ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè
çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òå-
ðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Ïðèïèíèòè Ðàä³îñòàíö³¿ ¹ 1 Ì³í³ñ-
òåðñòâà çâ’ÿçêó ÓÐÑÐ ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íàäàíîþ çã³äíî
ç ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
25.04.51 ¹ 22 (äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 21.02.63, ëèñòè-
çãîäè â³ä 07.10.99 ¹ 153/004 òà â³ä
12.04.2002 ¹ 713/3-08), òà çàðàõóâàòè ¿¿
äî ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ç³íåâè÷ Îëüç³ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ðàäèñò³â, 95 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ç³íåâè÷ Îëüç³
Ïåòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ðàäèñò³â, 95 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Ç³íåâè÷ Îëüç³ Ïåòð³âí³:
6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

6.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

6.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 21.12.2007 ¹ 19-15206, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 26.05.2008 ¹ 05-08/2186, Äåðæàâ-
íî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè â³ä
24.03.2008 ¹ 05.03.02-07/16861, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 24.01.2008 ¹ 445, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
15.09.2008 ¹ 05-3589.

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

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

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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Ó ðàç³ íåâäà÷³ Îëåêñàíäð Ñåóêàíä ãîòîâèé ï³òè ó â³äñòàâêó
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора з аеропорт "Бо-
риспіль" зяв рс на
Варшав літа , на борт
я о о знаходилося ерів-
ництво вітчизняно о хо-
ею, тренери, лі арі й
равці національної збір-
ної У раїни. В столиці
Польщі деле ація пересі-
ла на автоб с і, здійснив-
ши 150 ілометровий пе-
реїзд с часним автоба-
ном, опинилася в Тор ні.
Саме цьом польсь ом
місті й відб деться чем-
піонат світ в першом
дивізіоні, переможець
я о о дістане на наст п-
ний рі місце в еліті сві-
тово о хо ею.

“Óñå àáî í³÷îãî” — ñàìå ç òà-
êèì äåâ³çîì âèðóøèëà çá³ðíà
Óêðà¿íè ç õîêåþ íà ÷åìï³îíàò
ñâ³òó â ïåðøîìó äèâ³ç³îí³, ÿêèé
ïðîéäå ç 11 ïî 17 êâ³òíÿ. Ïðî öå
ãîâîðèâ ³ ãîëîâíèé òðåíåð çá³ð-
íî¿ Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Ñåóêàíä:
“¯äåìî äî Ïîëüù³ ò³ëüêè çà “çî-
ëîòîì”. Ñð³áíèõ ³ áðîíçîâèõ íà-
ãîðîä ó ìåíå ñò³ëüêè, ùî ÿ ãî-
òîâèé ¿õ ïîäàðóâàòè êîëåêö³îíå-
ðàì. Ãàðàíòóþ, ÿêùî ìè íå âè-
êîíàºìî ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ, òî
ÿ â òîé ñàìèé äåíü íàïèøó çà-
ÿâó íà ³ì’ÿ ïðåçèäåíòà ôåäåðà-
ö³¿ õîêåþ Óêðà¿íè Àíàòîë³ÿ

Áðåçâ³íà ç ïðîõàííÿì ïðî â³ä-
ñòàâêó”.

Ïðèõèëüíèêè â³ò÷èçíÿíîãî
õîêåþ äóæå ñïîä³âàþòüñÿ, ùî äî
öüîãî ñïðàâà íå ä³éäå. Äî Òîðó-
í³ âèðóøèâ ö³ëêîì áîºçäàòíèé
êîëåêòèâ, ÿêèé ìàº âèð³øèòè
ïèòàííÿ ùîäî ïîâåðíåííÿ â åë³-
òó ñâ³òîâîãî õîêåþ. Õî÷à, íå
îá³éøëîñü ³ áåç êàäðîâèõ
âòðàò — ÷åðåç òðàâìè íå ìîæóòü
äîïîìîãòè çá³ðí³é Óêðà¿íè çà-

õèñíèê Äìèòðî Òîëêóíîâ (“Ñî-
ê³ë”), à òàêîæ íàïàäíèêè Îëåê-
ñàíäð Ìàòåðóõ³í (“Þí³ñòü”,
Ì³íñüê) òà Êîñòÿíòèí Êàñÿí÷óê
(“Äèíàìî”, Ìîñêâà). Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ãðàâö³â îáîðîíè Àðòåìà
Îñòðîóøêà (“Ìåòàëóðã”, Íîâî-
êóçíåöüê) òà Ãåííàä³ÿ Ðàç³íà
(“Äèíàìî”, Ìîñêâà), òî âîíè
âêîòðå íå ïðè¿õàëè â òàá³ð çá³ð-
íî¿ ÷åðåç ñ³ìåéí³ îáñòàâèíè.
Îëåêñàíäð Ñåóêàíä òàêîæ äóæå

ðîçðàõîâóâàâ ³ íà îäíîãî ç íàøèõ
ãðàâö³â ó Íàö³îíàëüí³é õîêåéí³é
ë³ç³ — ôîðâàðäà Îëåêñ³ÿ Ïîí³êà-
ðîâñüêîãî (“Òîðîíòî Ìåéïë
Ë³âñ”), àëå òîé ñâîþ â³äìîâó àð-
ãóìåíòóâàâ íàðîäæåííÿì ó íàé-
áëèæ÷èé ÷àñ òðåòüî¿ äèòèíè.
Ùîäî óêðà¿íñüêîãî õîêå¿ñòà ó
íàéñèëüí³ø³é ë³ç³ ñâ³òîâîãî õî-
êåþ, ôîðâàðäà Ðóñëàíà Ôåäîòåí-
êà (“Ï³òñáóðã Ï³íãâ³íç”), òî éî-
ãî êëóá ïðîäîâæóº çàïåêëó áî-
ðîòüáó çà ì³ñöå ó Êóáêó Ñòåíë³,
äî òîãî æ íåùîäàâíî ó çóñòð³÷³
ç “Íüþ-Äæåðñ³ Äåâ³ëñ” Ðóñëàí
òðàâìóâàâ ïëå÷å. Çà ñëîâàìè íà-
ñòàâíèêà “ï³íãâ³í³â” Äåíà Áàéë-
ñì³, ïîêè ùî íåâ³äîìî, íàñê³ëü-
êè ñåðéîçíèì º óøêîäæåííÿ Ôå-
äîòåíêà, ÿêèé, â³äçíà÷èìî, ÷å-
ðåç ÷èñëåíí³ òðàâìè öüîãî ñåçî-
íó ïðîïóñòèâ ñ³ìíàäöÿòü ïî-
ºäèíê³â ñâîº¿ êîìàíäè.

Ï³äãîòîâêó äî ÷åìï³îíàòó ñâ³-
òó íàö³îíàëüíà çá³ðíà Óêðà¿íè
ðîçïî÷àëà íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ ó
ñòîëè÷íîìó ñïîðòêîìïëåêñ³

“Àâàíãàðä”, â ðàìêàõ ÿêî¿ â³äáó-
ëèñÿ ÷îòèðè êîíòðîëüíèõ ïî-
ºäèíêè. Ñïî÷àòêó “ñèíüî-æîâòà”
êîìàíäà Îëåêñàíäðà Ñåóêàíäà
îáì³íÿëàñÿ ïåðåìîãàìè ç ðîñ³é-
ñüêèì “Íàôòîõ³ì³êîì” ³ç Íèæ-
íüîêàìñüêà — 1:3 òà 3:2, à ïîò³ì
çðîáèëà òå ñàìå ùå ç îäíèì êëó-
áîì Êîíòèíåíòàëüíî¿ õîêåéíî¿
Ë³ãè, íèæíüîíîâãîðîäñüêèì
“Òîðïåäî” — 1:3 òà 4:3.

Òðåíåðñüêèé øòàá íàö³îíàëü-
íî¿ çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè âè-
çíà÷èâñÿ ç³ ñïèñêîì 22-õ ãðàâö³â,
ÿê³ çàõèùàòèìóòü ÷åñòü Óêðà¿íè
íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó â ïåðøîìó äè-
â³ç³îí³ ò³ëüêè çà äåíü äî âèëüîòó
äî Ïîëüù³. Äî íüîãî ââ³éøëè: âî-
ðîòàð³: ²ãîð ÊÀÐÏÅÍÊÎ (“Ñî-
ê³ë”), Êîñòÿíòèí ÑÈÌ×ÓÊ (“Ñè-
á³ð”, Ðîñ³ÿ); çàõèñíèêè: Þð³é
ÃÓÍÜÊÎ, Þð³é ÍÀÂÀÐÅÍÊÎ,
Àíäð³é ÑÐÞÁÊÎ, Â³òàë³é ËÞÒ-
ÊÅÂÈ×, Îëåêñàíäð ÏÎÁªÄÎ-
ÍÎÑÖÅÂ, Äìèòðî ßÊÓØÈÍ
(óñ³ — “Ñîê³ë”), Ñåðã³é ÊËÈ-
ÌÅÍÒÜªÂ (“Ñàëàâàò Þëàºâ”,
Ðîñ³ÿ) òà Îëåã ÁËÀÃÎÉ (“Êåðà-
ì³í”, Á³ëîðóñü); íàïàäíèêè: Â³òà-
ë³é ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ, Îëåêñàíäð
ÌÀÒÂ²É×ÓÊ, Þð³é Äß×ÅÍÊÎ,
Ðîìàí ÑÀËÜÍÈÊÎÂ, Îëåã ØÀ-
ÔÀÐÅÍÊÎ, Ñåðã³é ÕÀÐ×ÅÍÊÎ,
Äìèòðî ÖÈÐÓËÜ (óñ³ — “Ñîê³ë”),
Âàäèì ØÀÕÐÀÉ×ÓÊ (“Ìåòà-
ëóðã”, Ðîñ³ÿ), Àíäð³é Ì²ÕÍÎÂ
(“Ëàäà”, Ðîñ³ÿ), Àðòåì ÃÍ²ÄÅÍ-
ÊÎ (ÕÊ “Â³òåáñüê”, Á³ëîðóñü),
Ñåðã³é ÂÀÐËÀÌÎÂ (“ÑÊÀ”, Ðî-
ñ³ÿ) òà Îëåã ÒÈÌ×ÅÍÊÎ
(“Þí³ñòü”, Á³ëîðóñü). Ðàçîì ³ç
êîìàíäîþ äî ïîëüñüêîãî Òîðóíÿ
ïîëåò³â ðåçåðâíèé ãîëê³ïåð Îëåê-
ñàíäð ÔÅÄÎÐÎÂ

Äî Ïîëüù³ — ò³ëüêè çà ïóò³âêîþ
äî åë³òè ñâ³òîâîãî õîêåþ

Ñòîëè÷íèé âîëåéáîëüíèé “Ëîêîìîòèâ” ñêëàâ ³ç ñåáå ÷åìï³îíñüê³ ïîâíîâàæåííÿ
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь а волейбольна
чоловіча С перлі а мати-
ме ново о чемпіона. Це
стало відомо після то о,
я хар івсь ий "Ло омо-
тив" трьох поєдин ах
без проблем розібрався з
переможцями національ-
ної першості, иянами. В
іншій півфінальній парі, в
я ій зійшлися чернівець-
ий л б "Б дівельни —
Динамо — Б овина" та
"Кримсода" з Краснопе-
ре опсь а, після двох по-
єдин ів наразі збері аєть-
ся рівнова а і тіль и
11—12 вітня стане відо-
мо, чи потрібно б де с -
перни ам повертатися на
Західн У раїн .

“Çàë³çíè÷íå äåðá³”, ÿê íàçè-
âàþòü ïîºäèíêè ì³æ êè¿âñüêèì
òà õàðê³âñüêèì “Ëîêîìîòèâàìè”,
çàâæäè áóëî îêðàñîþ ÷åìï³îíà-
òó Óêðà¿íè. Öèõ ïîºäèíê³â ç íå-
òåðï³ííÿì çàâæäè î÷³êóþòü ïðè-

õèëüíèêè âîëåéáîëó ³ íà Ñëîáî-
æàíùèí³, ³ â ñòîëèö³. Íèí³øíüî-
ãî ñåçîíó íàø³ â³ò÷èçíÿí³ ãðàí-
äè, íà æàëü, çóñòð³ëèñÿ ò³ëüêè â
Êèºâ³, ó ðàìêàõ ðåãóëÿðíîãî
÷åìï³îíàòó. Çà ïåðåïîâíåíèõ
òðèáóí âîíè îáì³íÿëèñÿ ïåðå-
ìîãàìè. Âæå çà ê³ëüêà äí³â äî
ïðè¿çäó â Õàðê³â ÷åìï³îíà ì³ñ-
öåâà ïóáë³êà ðîçêóïèëà ìàéæå
âñ³ êâèòêè íà çóñòð³÷³ ë³äåð³â
÷åìï³îíàòó. ßêèì æå áóëî ¿õíº
ðîç÷àðóâàííÿ, êîëè ïî÷óëè íî-
âèíó — êè¿âñüêèé “Ëîêîìîòèâ”

íå ìàº çìîãè ïðè¿õàòè ÷åðåç ô³-
íàíñîâ³ òðóäíîù³. Òîä³ ç êîìàí-
äè, ÿêà ëåäü çàëèøèëàñü íà ïëà-
âó, ï³øëà âåëèêà ãðóïà ïðîâ³ä-
íèõ ãðàâö³â, òîæ çàê³í÷óâàòè
ïåðø³ñòü “çàë³çíè÷íèêàì” äîâå-
ëîñü ïåðåâàæíî ìîëîä³æíèì
ñêëàäîì. Íå äèâíî, ùî ï³ñëÿ ðå-
ãóëÿðíîãî ÷åìï³îíàòó êèÿíè
îïèíèëèñÿ íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³
é ó ï³âô³íàëüí³é ñåð³¿ ïëåé-îô
ïîòðàïèëè íà õàðê³â’ÿí, ÿêèì çà
ð³âíåì ãðè ïîñòóïàþòüñÿ ùîíàé-
ìåíøå íà òðè ãîëîâè.

Ó òîìó, ùî õàðê³â’ÿíè ñâÿòêó-
âàòèìóòü ïåðåìîãè â ñåð³¿ ç êè-
ÿíàìè ëèøå ó òðüîõ ïîºäèíêàõ,
ìàéæå íå áóëî ñóìí³â³â. Öå ðî-
çóì³ëî ³ êåð³âíèöòâî ñòîëè÷íîãî
êëóáó, ÿêå ïîãîäèëîñÿ ïðîâåñòè
òðè ãðè ïëåé-îô ó Õàðêîâ³. Òðå-
áà çàóâàæèòè, ùî ì³ñöåâ³ âáîë³-
âàëüíèêè, ÿê³ çíàþòüñÿ íà ïåðå-
á³ãó ïîä³é ó ÷åìï³îíàò³, ö³ ïî-
ºäèíêè ìàéæå ïðî³ãíîðóâàëè,
ïðî ùî, íàïåâíî, íå ïîøêîäóâà-
ëè. Ëèøå â ïåðø³é çóñòð³÷³ êèÿíè
çðîáèëè ñïðîáó ïîáîðîòèñÿ çà
ïåðåìîãó ³ íàâ³òü âçÿëè äðóãó ïàð-
ò³þ, àëå ãîñïîäàð³ ìàéäàí÷èêà
øâèäêî äîâåëè ñâîþ ñèëó. Ùî
ñòîñóºòüñÿ äðóãîãî é òðåòüîãî ïî-
ºäèíê³â, òî áîðîòüáè â íèõ ìàé-
æå íå áóëî, îñîáëèâî â îñòàííüî-
ìó, êîëè ñòîëè÷í³ âîëåéáîë³ñòè â
íàéêðàù³é äëÿ ñåáå ïàðò³¿ ñïðî-

ìîãëèñÿ íàáðàòè àæ ø³ñòíàäöÿòü
î÷îê.

Òàêèì ÷èíîì ñòîëè÷íèé “Ëî-
êîìîòèâ” ñêëàâ ÷åìï³îíñüê³ ïîâ-
íîâàæåííÿ, äî ÿêèõ ³ç êðåéñåð-
ñüêîþ øâèäê³ñòþ ëåòèòü “õàð-
ê³âñüêèé ïîòÿã”. À îñü õòî ñàìå
íàìàãàòèìåòüñÿ éîãî çóïèíèòè,
ïîêè ùî íåâ³äîìî — â ñóïåðå÷-
ö³ ì³æ ÷åðí³âåöüêèì “Áóä³âåëü-
íèêîì — Äèíàìî — Áóêîâè-
íîþ” òà êðàñíîïåðåêîïñüêîþ
“Êðèìñîäîþ” ï³ñëÿ äâîõ ìàò÷³â
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïàðèòåò. “Ðîç-
á³ðêè” ïåðåíåñåíî äî Êðèìó, äå
11 òà 12 êâ³òíÿ êîìàíäè áèòè-
ìóòüñÿ íå íà æèòòÿ, à íà ñìåðòü.
Êîæí³é ïîòð³áí³ äâ³ ïåðåìîãè
ïîñï³ëü, ùîá ãàðàíòóâàòè ñîá³
ì³ñöå ó ô³íàë³, äî ÿêîãî âæå ñïî-
ê³éíî ãîòóºòüñÿ õàðê³âñüêèé
“Ëîêîìîòèâ”

“Êè¿âñüêèé ïîòÿã” ó Õàðêîâ³ 
ï³øîâ ï³ä óê³ñ

Ðîçêëàä ³ãîð çá³ðíî¿
Óêðà¿íè

11 вітня
Вели обританія — У раїна
13 вітня
У раїна — Нідерланди
14 вітня
У раїна — Польща
16 вітня
У раїна — Р м нія
17 вітня
Італія — У раїна

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç âîëåéáîëó. ×îëîâ³êè.
Ï³âô³íàëè

“Ло омотив” (Хар ів) — “Ло омотив” (Київ) — 3:1 (25:14, 23:25, 25:15,
25:21), 3:0 (25:23, 25:17, 25:14) та 3:0 (25:16, 25:13, 25:15)
Рах но серії — 3:0

“Б дівельни — Динамо — Б овина” (Чернівці) —”Кримсода” (Крас-
нопере опсь ) — 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:22, 15:13) та 2:3 (15:25,
25:17, 17:25, 25:19, 11:15).
Рах но серії — 1:1

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

У "залізничном дербі" в півфінальній серії плей-оф хар ів`яни виявились на
олов сильнішими за своїх иївсь их одно л бни ів
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Нижньонов ородсь е "Торпедо" влашт вало збірній У раїни перед стартом на
чемпіонаті світ першом дивізіоні хорош перевір
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1. «ПІСНЯ ПРО РУШНИК» (исп. Леонид Черновецкий)
2. «ДЫШИ» (исп. Леонид Черновецкий)
3. «ПРИДИ КО МНЕ» (исп. Стас Михайлов)
4. «ГУБЫ ТВОИ АЛЫЕ» (исп. Таисия Повалий)
5. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ» (исп. Александр Серов)
6. «КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ТОБОЙ» (исп. Кристина Орбакайте)
7. «ПАЛЬМА ДЕ МАЙОРКА» (исп. Михаил Шафутинский)
8. «СВЕЧА» (исп. Стас Михайлов)
9. «Я ЭТО ТЫ» (исп. Мурат Насыров)
10. «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН»

(исп. Ирина Аллегрова и Игорь Крутой)
11. «МЫ ВМЕСТЕ» (исп. Валерия)
12. «ПАРУС» (исп. Григорий Лепс)
13. «ВЫ ЛЕТИТЕ, ГОЛУБУШКИ!» (исп. Петлюра)
14. «БЫВШИЙ» (исп. Таисия Повалий)
15. «ТЕМНЫЕ ГЛАЗА» (исп. Стас Михайлов)

ОВНИ
Не володієте сит ацією. У ероїч-

ном пориві, щоб б ти ращими,
продемонстр вати влад , само-
ствердитися на ар’єрном терені,
схильні заплям вати реп тацію, на-
ли ати нів ерівництва. Не орчте
з себе м чени а. За либлюйтеся в
деталі, б дьте ор анізованими, при-
стосов йтеся до сл жбової “м ш-
три”, тоді робота не перетвориться
на таємно о воро а, а б де в задо-
волення. Живіть праведно, робіть
добро ближнім, бла ословляйте во-
ро ів. У шлюбних пар армічна “рес-
таврація” з аслих стос н ів відб -
вається повним ходом, хоча й з
“проб сов ами”...

ТЕЛЬЦІ
Самотність — пре расний радни

і помічни під час розпл т вання
л б а триво , с перечо , помило .
Їх протя ом ро на ромадилося чи-
мало. Тепер т ман самообман роз-
тане і ви відродитеся, я метели із
лялеч и, об’є тивно сприйнявши
реальність. Зроз мієте, що не вар-
то ні о о ідеалізов вати. Люди не-
дос оналі, їм властиві слаб ість, ва-
ди. Р хайтеся впевнено до ар’єр-
них вершин. У професійній сфері,
де пан є бла одать, ви цьо о ро
пест ни долі.

БЛИЗНЯТА
Поняття др жба набирає інших

барв. Цінності девальв ють м ах
розчар вань. Гармоніз вати земне і
д ховне не вдасться зв’яз з а -
тивізацією мер антильних стос н ів

товаришів, я их ви вважали д хов-
ними спільни ами. Я що бор и за-
трим ють — не б нт йте, а терпіть
(прожит овий мінім м арантований
долею). Дім та робота вима ають
ба ато сил, але оптимальна саморе-
алізація че ає на вас соці мі, де
прославитеся талантами, б дете
при ол блені форт ною. Обранця
лелійте. Процес повернення зав’я-
ло о охання — в а тивній фазі!

РАКИ
Віддайте швартові! Поп тний ві-

тер спіх над ває професійні вітри-
ла в перспе тивном напрям . Од-
на присмиріть бійцівсь ий д х, не
воро йте з діловими союзни ами!
І не смійте ні о о “підсидж вати”!
Др жіть із ерівництвом, я що вос-
ресне давній сл жбовий роман, це
ч дово, він зі рає позитивн роль.
Дотрим йтеся дано о слова. Усе
робіть по совісті, посл жливість і
відповідальність, творча самовідда-
ча — блис чі озирі на шлях до
спіх . Жорст рити с перни ів
сприймайте об’є тивно, без образ,
с вайте помил и.

ЛЕВИ
Не ж ріться, я що авторитет ч -

дово о підле ло о постраждає. Об-
станов а в сл жбовом офісі напр -
жена в рай. Працедавці вима ають
жорст о о ви онання рафі ів, ро-
бити все своєчасно, на висо ом
професійном рівні, де, на жаль,
можливі про оли через не рамот-
ність, бра досвід , збої виробни-
чом процесі, через недисципліно-

ваність оле . Пра ніть романти и,
доро а до сердець оханих засіяна
вітами армонії, хіба що фінансові
непороз міння затьмарюватим ть
спільне щастя, вима аючи від вас
стій ості й непохитності в пра тич-
них питаннях. Нині ви зраз овий
осподар, я о о ожна опій а на
рах н . І це на радість Творцеві.

ДІВИ
Еротичні, се с ально привабливі,

а життя — повне спо с!.. На жаль,
при оди на стороні очі вано о за-
доволення не принес ть. Утім, не
все та драматично, надол ж йте
проп щене з давнім партнером, ви-
орінюйте помил и мин ло о. Спіль-
но під орити олімп насолоди під си-
л ! Небезпе а риється вашом
онсерватизмі, традиційном підхо-
ді, на відмін від обранця, налашто-
вано о на революційний лад. Це
сприяє розбрат , посилюючи роз-
драт вання, впливає на здоров’я.
Поважайте ч ж свобод і спо ійно
реа йте на вибри и оточення, щоб
не на ли ати а ресію.

ТЕРЕЗИ
Не схильні звіт вати самі собі, під

впливом мер антильних інстин тів
ризи єте стати жертвою Е о. Це
не ативно позначиться на ар’єр-
ном сходженні, особистій реп та-
ції. Підбирайте психоло ічний люч
до сердець співробітни ів. Б дьте
м дрими, бо ваша м дрість баз є-
ться на філософсь ом підході до
життя. Влада — мистецтві ом-
проміс інтересів, а запор а щас-

тя — расиво зі рати, ні о о не об-
разити, принісши радість і задово-
лення людям, здетон вавши любов
їхніх серцях! Зміцнюйте зи Гіме-

нея, задовольняючи примхи та пре-
тензії оханих.

СКОРПІОНИ
На пі професійної майстерно-

сті, де он рентам робити нічо о,
хіба що заздрісно сати від без-
силля лі ті. Мі ро лімат оле тиві
епсь ий. Не дис т йте з оле а-
ми, вас не зроз міють. Працюйте,
заробляйте роші, зба ач йтеся д -
ховно — це плідний період на ро-
мадження моральних і матеріаль-
них цінностей. Тверезо зваж йте
обставини. Не піддавайтеся емоці-
ям і се с альним бажанням, що
охоплюють вас.

СТРІЛЬЦІ
Ловіть мить пре расно о, вапте-

ся охати і б ти оханими! У мистец-
тві зваблювання протилежної статі
вам рівних не б де, але, на жаль,
нові захоплення доведеться відста-
вити, а зайнятися давніми знайоми-
ми, надол ж ючи про алини сто-
с н ах і відновлюючи їх на вищом
рівні. Холодний розрах но , лове-
ластво т т не проходять, тіль и сер-
дечним шт рмом, ори інальністю і
мінням чар вати ер дицією дося -
нете спіх . Над ар’єрою навис да-
мо лів меч, отовий пасти б дь-
я ої миті на непрофесіоналів, не-
здар, бюро ратів і тих, хто зловжи-
ває сл жбовим становищем, і но-
р ючи долі людей, отрі залежать
від вас.

КОЗОРОГИ
Домо осподарство — не ваша до-

ля. Поб т навіює н дь , в тихом сі-
мейном нізді — млосно. Ор анізо-
в йте рідних на походи до театр ,
іно, розважальні заходи, поїзд и,
вечір и, де ип чий ент зіазм знай-
де вихід і б де затреб ваний. Щоб

ни н ти онфлі тів, пост пайтеся,
присл хайтеся до вимо близь их,
адже них інші сма и, інтереси. До-
оджайте не собі, а оточенню і мо-
літься за їхнє бла опол ччя! Д хов-
не ба атство цьо о ро сті ається
до вас повноводними стр м ами —
наснаж йтеся і б дьте щасливими!

ВОДОЛІЇ
Нама аючись сховатися від с -

єти, ни н ти життєвих проблем, не
відпочинете на самоті, а створите
стресов а р нав оло себе. Спіл-
вання з людьми, орот і поїзд и,

др жні посидень и, світсь і т сов-
и, свіжі враження потрібні я повіт-
ря для підняття тон с , обмін ді-
ловим досвідом, професійними
знаннями. Уз одж йте особист
свобод дій із вимо ами оточення,
ви он йте їхні побажання. Важливі
по п и раще від ласти, не беріть
бор . Інтереси редиторів, бізнес-

партнерів нині є важливішими за
ваші власні. Вчасно свідомите —
зб д єте мости стос н ів ле ше і
швидше.

РИБИ
Др зі мож ть ви ористати вас із
орисливою метою. Це може спри-
чинити матеріальні й моральні втра-
ти. Але подітися ні ди, вас переві-
ряють на міцність др жніх стос н-
ів. Утім, не збіднієте, бо бла одій-
ні джерела долі фонтан ють, і ом-
пенсація за збит и надійде вчасно.
На сл жбі вас шан ють. Навчіться
рати за правилами соці м (діло-
вих, шлюбних партнерів), де пан є
холодний розрах но і жорст ий
пра матизм. А та хочеться на зна
протест розпрямити б нтарсь і
рила і зр йн вати ці ненависні за-
лізні обмеження! На жаль, не мож-
на. Потрібно терпіти, адже вас од-
на мета, одне майб тнє

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (12—18 êâ³òíÿ)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ЗАЯВА�ПРО�ЕКОЛОГІЧНІ�НАСЛІДКИ

ЗАПРОЕКТОВАНОЇ�ДІЯЛЬНОСТІ

Ре�онстр��ція�ВРП�—�110��В�та�ВРП�35��В

Теплоеле�троцентралі�№�5�Київенер�о

Прое�тований��омпле�с�спор�д�від�рито�о�розподільно�о�при-

строю�(ВРП)�ТЕЦ-5�призначений�для�еле�троживлення�спожи-

вачів�м.�Києва�через�10�ліній�35��В�(Китаївсь�а�А,�Б,�Лисо�ірсь�а

А,�Б,�Арсенальна�А,�Б,�Печерсь�а�А,�Б,�Теличансь�а�А,�Б).

Запрое�товані�роботи�з�ре�онстр��ції�ВРУ�—�110��В�та�ВРУ�—

35� �В� Теплоеле�троцентралі� №� 5� Київенер�о� в�лючають

б�дівництво�ново�о�ВРП�—�110��В,�я�ий�розташов�ється�на�місці

існ�ючо�о�ВРП�—�35��В,�ре�онстр��цію�існ�ючо�о�ВРП�—�110��В,

демонтаж�існ�ючих�спор�д�і��онстр��цій�ВРУ�35��В,�ре�онстр��цію

релейно�о�щита��ер�вання�ВРП�330/110��В,�б�дівництво�б�дівлі

ЗРУ�—�35��В�і�релейно�о�щита.

За� с�ладом� виробничих� процесів� в� період� е�спл�атації� ВРП

ви�иди� ш�ідливих� речовин� �� повітря� відб�ваються� шляхом

виділення� �� повітря� еле�аз�� —� шестифторид�� сір�и,� я�им

заповнені�вими�ачі�стр�м�.

Розрах�н�ом�розсіювання�цьо�о��аз����повітрі�встановлено,�що

йо�о� вміст� �� повітрі� в�межах�майданчи�а� ТЕЦ-5� б�де� �� 20000

разів�менше�доп�стимої��онцентрації.

Водні� рес�рси� на� запрое�тованом�� об’є�ті� не� ви�ористо-

в�ються.

Зливові� сто�и� з� території� ВРП�намічено� відводити� �� існ�юч�

мереж��дощової��аналізації�ТЕЦ-5.

Внаслідо�� низь�о�о� вплив�� на� нав�олишнє� середовище� та

відс�тності���с�ладі�прое�тованої�діяльності�аварійно�небезпечних

техноло�ічних� процесів� е�оло�ічний� ризи�� запрое�тованої

діяльності�оцінюється�я��незначний.

Забезпечення� ви�онання� вимо�� природоохоронно�о

за�онодавства�та�низь�ий�рівень�вплив��на�дов�ілля�наміченої

діяльності�не�об�мовлюють�необхідності�проведення�спеціальних

природоохоронних�заходів.

За�важення� просимо� направляти� до� відділ�� інвестицій� та

�апітально�о�б�дівництва�Теплоеле�троцентралі�№ 5�Київенер�о

за�адресою:�01013,�м.�Київ,�в�л.�Промислова,�4,�тел.�207-66-41.

АК�“Київенер�о”

Шановний�а�ціонер�

АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”!
За�рите� а�ціонерне� товариство� “Київсоюзшляхпрое�т”�місцезнаходження� за

адресою:� 04053,� У�раїна,�м.� Київ,� в�л.� К�дрявсь�а,� 3/5,� �од�ЄДРПОУ� 01388437

(надалі�товариство),�повідомляє,�що�Порядо��денний�чер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів�,�я�і�відб�д�ться�27��вітня�2009�ро���о�10.00�за�адресою:�У�раїна,�м. Київ,

в�л.�Івана�Мазепи,�11-Б,��онференц-зал��отелю�“Салют”�та�розміщене�в�’’БЦПУ”

№�55-56�від�13�березня�2009�ро���доповнено�питанням:

8.�Про� від�ли�ання� та� обрання� реєстро�трим�вача� Товариства.� Реєстрація

�часни�ів� зборів� відб�деться� з� 9.00� до� 9.45,� 27� �вітня� 2009� ро��� за� місцем

проведення�зборів.

Для��часті���зборах�необхідно�мати:

Для�фізичних�осіб�—�паспорт�або�інший�до��мент,�я�ий�посвідч�є�особ�.

Для��повноважених�осіб�фізичних�або�юридичних�осіб�—�паспорт�(до��мент,�що

посвідч�є�особ�)�та�дор�чення,�оформлене�з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

З�пова�ою,�Голова�Правління�Е. Г.�Лимонов

Телефон�для�довідо��272-09-16

За�рите�а�ціонерне�товариство�“АЛЬФА-БАНК”�

повідомляє�про�с�ли�ання�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і відб�д�ться�1�червня�2009�ро���о�14.30�в�приміщенні�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”

за�адресою:�місто�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�За�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”:

1.�Внесення�змін�до�Стат�т��ЗАТ�“Альфа-Бан�”�шляхом�ви�ладення�йо�о�в�новій�реда�ції.

Реєстрація��часни�ів�зборів�б�де�здійснюватися�1�червня�2009�ро���з�14.10�до�14.30���приміщенні

ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”.

А�ціонерам�для� реєстрації� необхідно�мати� до��мент,�що� засвідч�є� особ�,� належним� чином

оформлен��довіреність�(для�представни�ів�а�ціонерів).

КС�“ОЩАДНА�КАСА”�
(�од�ЄДРПОУ�35332686)

повідомляє�своїх�членів

про�проведення�за�альних

зборів,�я�і�відб�д�ться

17 травня�2009�р.�о�13.00

за�адресою:�м.�Київ,

в�л. Де�тярівсь�а,�31.

Реєстрація��з�12.00�до�13.00.

Порядо��денний:

1.Внесення� змін� і� доповнень� до

Стат�т���редитної�спіл�и.

2.Затвердження�річних�рез�льтатів

діяльності� �редитної� спіл�и,

звітів�спостережної�ради,�прав-

ління� та� �редитно�о� �омітет�� і

виснов�ів�ревізійної��омісії.

3.Обрання� та� від�ли�ання� членів

спостережної�ради�та�ревізійної

�омісії.

4.Прийняття� рішення� про

збільшення� пайово�о� �апітал�

�редитної�спіл�и.

5.Прийняття�рішення�про�порядо�

розподіл��доход�.

6. Інші�питання.

АТЗТ�“МЕДТЕХНІКА”

повідомляє,�що�27�травня�2009�ро���за�адресою:

м. Київ,�пр.�Мос�овсь�ий,�21-Б�відб�д�ться�чер�ові

За�альні�збори�а�ціонерів.�Почато��зборів�о�15.00.

Реєстрація�з�14.20�до�14.50.

Порядо��денний:

1. Звіт�Генерально�о�дире�тора�про�підс�м�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

за�2008�р.�Перспе�тиви�роботи�на�2009�рі�.

2. Виснов�и�Ревізійної� �омісії�щодо� річно�о� звіт�� Генерально�о� дире�тора� про

підс�м�и�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� АТЗТ� “Медтехні�а”� та� річно�о

баланс��за�2008�рі�.�Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��за�2008�рі�.

3. Затвердження�поряд���ви�ористання�приб�т���(виплати�дивідендів)�за�підс�м�ами

фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�АТЗТ�“Медтехні�а”���2008�році.

4. Про� передач�� ведення� реєстра� власни�ів� іменних� цінних� паперів� АТЗТ

“Медтехні�а”�незалежном��реєстратор�.

Учасни�ам�За�альних�зборів�необхідно�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є

особ��(паспорт).

В� разі� неможливості� вашої� прис�тності,� Ви�онавчий� ор�ан� АТЗТ� пропон�є

оформити�дор�чення�на�право��часті�в�Зборах�вашом��представни���з�ідно�діючо�о

за�онодавства�У�раїни.

Конта�тні�телефони:�(044)�425-87-60;�425-87-61.

Ви�онавчий�ор�ан�АТЗТ.

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

підприємства�(тис.��рн)

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний� попередній

Усьо�о�а�тивів 11212� 10190

Основні�засоби 5318 4394

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 1931 1002

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 3410 4424

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 108 58

Нерозподілений�приб�то� 4513 5306

Власний��апітал 804 649

Стат�тний��апітал 1663 1663

Дов�остро�ові�зобов’язання 1318 749

Поточні�зобов’язання 2829 1788

Чистий�приб�то��(збито�) 459 3103

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 10317 10317

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

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

а�цій�протя�ом�період�
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 65 58

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2

За�он�� У�раїни� від� 18� березня

2004� ро���№ 1625-IV� “Про� поря-

до��обрання�на�посад��та�звільнен-

ня� з� посади� професійно�о� с�дді

Верховною�Радою�У�раїни”�Госпо-

дарсь�ий�с�д�міста�Києва�повідом-

ляє�про�під�отов���матеріалів�що-

до� обрання� �андидата� на� посад�

с�дді� Господарсь�о�о� с�д��міста

Києва� безстро�ово� Шаб�ніна

Сер�ія�Ві�торовича.

Голова�Господарсь�о�о�с�д�

міста�Києва�В. І.�Сараню�

Довід���4-ОПП

ГК “Корабел”

(ЄДРПОУ�21585223)

вважати�втраченою.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
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 690
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Прем'єра фільм
"Форсаж-4"

Доміні Торетто, що перехов єть-
ся від правос ддя, повертається до
Лос-Анджелеса, і йо о ворожнеча з
а ентом Брайаном О'Коннером спа-
лах є з новою силою. Але виявляє-
ться, що хлопців немає час нена-
видіти один одно о — них є спіль-
ний с противни . Сподіваючись ра-
зом здоб ти перемо , вони лада-
ють перемир'я. Помст ерої розі-
р ватим ть, звісно, на щонайшвид-
ших і заряджених автомобілях.
З 9 вітня в інотеатрах Києва

Вистав а "Числа"
в Центрі а т ально о
мистецтва "Ейдос"

На Андріївсь ом звозі після дов-
ої перерви від ривається для від-
від вачів алерея Людмили Берез-
ниць ої "Л-арт". Частина прое тів, я
і раніше, реалізов ватиметься в а-
лерейном форматі під брендом Бе-
резниць их, але тепер важливою
с ладовою про рами б д ть не о-
мерційні прое ти фонд "Ейдос",
президентом я о о та ож є пані Бе-
резниць а. Першим прое том мис-
тець о о центр "Ейдос" стане ви-
став а "Числа" р пи хар івсь их х -
дожни ів SOS а. "Числа"— спільний
прое т часни ів SOS иМи оли Рід-
но о і Сер ія Попова таще однієї р -
пи молодих х дожни ів "Клас". Ця
вистав а — перший в раїнсь ом
мистецтві х дожній від на тем
ризи. В рам ах прое т б де пред-
ставлено ци л фоторобіт "Л шпин-
ня" Ми оли Рідно о, серію живопис
Сер ія Попова, а та ож відеоробот
"К рс" від часни ів р пи "Клас".
2—22 вітня
Центр а т ально о мистецтва

"Ейдос"

Вистав а фото рафій
Оле сандра Глядєлова

в "Я Галереї"

Головна тема нової вистав и фо-
то рафа Оле сандра Глядєлова "Не-
бо без ан елів" — безприт льні й и-
н ті напризволяще діти. На відмін
від більшості своїх оле , Глядєлов
та их дітях бачить не соціальні ви-

раз и, а рас і за ад Всесвіт .
8—21 вітня
"Я Галерея"

Концерт-перформанс
The Future Sound

Of London
рам ах Го ольFest

Концерт-перформанс ласи ів
еле тронної м зи и, британсь о о
д ет The Future Sound Of London
відб деться 11 вітня в рам ах Го-
ольFest. О рім хедлайнерів, цьо-
о вечора вист плять Аліна Орло-
ва, SunSay, "ДахаБраха", DAR-
QWAN aka Oris Jay, VALTA &
MINIKIN. У перформансі та ож б -
д ть задіяні а тори театр "Дах".
11 вітня, 18.00
"Альта Е спо"

Новий прое т
Оле сандра Ройтб рда
в алереї "Коле ція"

У новом прое ті "Піна оте а"
Оле сандр Ройтб рд по аже ро-
боти, створені протя ом мин ло-
о ро . Картини нової серії
Ройтб рда — алерея портретів.
У дея их із них ле о в ад ються
близь і др зі й подр и х дожни-
а, а решта полотен відсилають
лядача до відомих творів світо-
вої льт ри.
3—24 вітня
Галерея "Коле ція"

Гастролі Мос овсь о о
театр П ш іна

У спе та лі "Сарана" режисера
Романа Коза а, поставленом за
п'єсою сербсь о о драмат р а Біля-
ни Срблянович, йдеться про війн
по олінь: молодь завойов є життє-
ві позиції, а літні люди не хоч ть по-
ст патися. Російсь ий телевед чий
Ми ола Фомен о виставі вист -
пає в ролі само о себе — відомо о
телевед чо о, Віра Ворон ова в об-
разі др жини по аже нес світнє
стерво, а Ві тор Вержбиць ий рає
її брата- омосе с аліста, я ий
особлює безнадійн онитв лю-
дини за молодістю, що минає, і сво-
бодою.
14, 15 вітня, 19.00
Міжнародний центр льт ри і

мистецтв

Під от вала
Христина КЛЮШНИК,

спеціально для "Хрещати а"

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

Віталій КОНОНОВ, олова політради Партії зе-
лених У раїни:
— Пам'ятаєте, б ла та а модна італійсь а пісня —

"Фелічіта". У тих самих ви онавців є ще одна омпо-
зиція. Називається "Ліберта" — свобода. Ось її зав-
жди і наспів ю. На жаль, навіть не знаю, хто автор м -
зи и.

Лариса СКОРИК, професор архіте т ри:
— Мелодії Б лата О джави. Навіть не знаю, чо-

м , але найчастіше наспів ю саме їх. Навіть не ме-
лодії, а слова — та , я я поч ла. Є вн трішня по-
треба. Сьо одні, напри лад, б в настрій, що я

співала "Мы б дем счастливы, бла одаренье сним-
, п сть жизнь орот ая торопится и тает, на ве и

вечные...". А др а мелодія — це, швидше, речита-
тив, я ий я найбільше люблю в О джави,— "Вино-
радная осточ а". "Вино радн ю осточ в теп-
л ю землю зарою и лоз поцел ю, и спелые роз-
дья сорв . А потом я др зей созов , на любовь свое
сердце настрою. А иначе зачем я на земле этой
вечной жив ..."

І ор ОНИШКЕВИЧ, настоятель ре о- атолиць-
их храмів Києва:
— "Господи помил й" часто сам собі наспів ю.

ßêó ìåëîä³þ 
âè íàé÷àñò³øå íàñï³âóºòå?

Ëþáë³í — Êè¿â, 
àáî Ìóçè÷íèé ìàðøðóò
Ðîìàíà Ðåâàêîâè÷à
Ïîëüñüêèé äèðèãåíò ïîâåçå ìóçèêó ñó÷àñíèõ
óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â äâîìà êðà¿íàìè
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Учора відб лася прес-
онференція, присвячена
вели ом онцертном
т рне "Між словом і зв -
ом". Польсь ий дири ент
Роман Рева ович разом з
польсь им ор естром Sin-
fonia Iuventus мандр ва-
тим ть через Варшав ,
Катовіце, Львів, Вінницю
та Одес . Головне про-
рамі — с часна а аде-
мічна раїнсь а м зи а.
Свої вист пи польсь і м -
зи анти розпочн ть 16
вітня Любліні. До Ки-
єва, столичної філармонії,
артисти завітають 26 віт-
ня.

Ó ñòîëè÷íèõ ìèñòåöüêèõ êî-
ëàõ ïðî ñàì ïðîåêò "Ì³æ ñëîâîì
³ çâóêîì: ïîëüñüêî-óêðà¿íñüê³ çó-
ñòð³÷³" ãîâîðèëè âæå äàâíî. Ð³÷
ó ò³ì, ùî áåçïîñåðåäí³ìè ó÷àñ-
íèêàìè àêö³¿ º â³ñ³ì ìîëîäèõ
óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â. ̄ õíþ
ìóçèêó çàâäÿêè äèðèãåíòîâ³ Ðî-
ìàíó Ðåâàêîâè÷ó ïî÷óþòü ó
òðüîõ ïîëüñüêèõ ³ ÷îòèðüîõ óêðà-
¿íñüêèõ ì³ñòàõ. Âèñòóïè â³äáó-
âàòèìóòüñÿ ó íàéïðåñòèæí³øèõ
çàëàõ êîæíîãî ç ì³ñò. ×îãî âàð-
òà, ïðèì³ðîì, â³äîìà íà âñþ ªâ-
ðîïó Êîíöåðòíà ñòóä³ÿ Ïîëü-
ñüêîãî ðàä³î ³ìåí³ Ëþòîñëàâ-
ñüêîãî ó Âàðøàâ³!

Òàêó ìîæëèâ³ñòü óêðà¿íñüêèì
ìèòöÿì íàäàº ñàìå ìàåñòðî Ðå-
âàêîâè÷. Â³í äëÿ Óêðà¿íè, çîê-
ðåìà é àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè, ëþ-
äèíà íå âèïàäêîâà. Äèðèãåíò
ìàº óêðà¿íñüêå êîð³ííÿ, õî÷à íà-
ðîäèâñÿ òà ìåøêàº â Ïîëüù³.
Ðîìàí Ðåâàêîâè÷ áóâ îäíèì ç
îðãàí³çàòîð³â ìàñøòàáíîãî
ëüâ³âñüêîãî ìóçè÷íîãî ôîðóìó
"Êîíòðàñòè". Íå ðàç âèñòóïàâ â

Óêðà¿í³ — äèðèãóâàâ îðêåñòðà-
ìè, âèêîíóâàâ óêðà¿íñüêó ìóçè-
êó. Êð³ì òîãî, ó 1980—1990 ðî-
êàõ ïàí Ðåâàêîâè÷ áóâ äèðèãåí-
òîì óêðà¿íñüêîãî ÷îëîâ³÷îãî õî-
ðó "Æóðàâë³", ÿêèé ³ äîñ³ ³ñíóº â
Ïîëüù³. Äî ñëîâà, Ðîìàí Ðåâà-
êîâè÷ ïèøàºòüñÿ òèì, ùî îäèí
³ç éîãî îñòàíí³õ êîíöåðòíèõ òó-
ð³â Óêðà¿íîþ ðàçîì ç "Æóðàâëÿ-

ìè" â³äáóâñÿ ñàìå íàïåðåäîäí³
ðåôåðåíäóìó ùîäî óêðà¿íñüêî¿
íåçàëåæíîñò³. Âèñòóïè, çà ñëîâà-
ìè äèðèãåíòà, â³äáóâàëèñÿ íà
ï³äíåñåíí³, ï³äñèëåíîìó ïàòð³î-
òè÷íèìè åìîö³ÿìè, òîìó Ðåâà-
êîâè÷ ââàæàº, ùî âîíè ç êîëåê-
òèâîì âíåñëè ³ ñâîþ ñêðîìíó
÷àñòêó â çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ íå-
çàëåæíîñò³

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³ä-

íèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 1—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+14°Ñ, âíî-
÷³ +3...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +17...+19°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ, âíî-
÷³ +6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Маестро Роман Рева ович має раїнсь е оріння, хоча народився
та меш ає в Польщі

Курси валют (9 квітня 2009)

$ EURO RUR

куп. прод. куп. прод. куп. прод.

НБУ 7,7 10,19 2,30

готівка 8,0 8,10 10,4 10,85 2,2 2,45

безготівка 8,0 8,05 10,5 10,65 2,35 2,45

Дивіться «Бізнес�ситуацію» щоденно на ТРК «Київ»


