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Ëàâðó óêð³ïëÿòü íàä³éí³øå
Ì³ñüêà âëàäà â³äíîâèòü îáâàë

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ââàæàº, ùî ï³äï³ð-
íó ñò³íó Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè ìîæíà
â³äíîâèòè âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. "Íèí³
íà ì³ñö³ åêñïåðòè âèâ÷àþòü ïðè÷èíè îá-
âàëó. Çãîäîì ï³äðàõóºìî, ñê³ëüêè ïîòð³á-
íî êîøò³â íà â³äíîâëåííÿ ñò³íè ³ ïîòð³á-
íó ñóìó áóäå âèä³ëåíî", — çàçíà÷èâ ïîñà-
äîâåöü. Ïðîâåñòè ö³ ðîáîòè âæå äî âåëè-
êîäí³õ ñâÿò, çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà,
íå âäàñòüñÿ.

Íàãàäàºìî, ùî äâîìåòðîâà ñò³íà ç áîêó
Áëèæíüîïå÷åðñüêî¿ âóëèö³ ìèíóëîãî ÷åò-
âåðãà îáâàëèëàñÿ íà ä³ëÿíö³ 12 ìåòð³â. Öåã-

ëèíè ïîñèïàëèñÿ àæ äî ïðî¿æäæî¿ ÷àñòè-
íè. Íà ùàñòÿ, îáâàë ñòàâñÿ âíî÷³ é îá³é-
øëîñÿ áåç æåðòâ.

Òðîõè ðàí³øå, 24 áåðåçíÿ, êîì³ñ³ÿ
ÊÌÄÀ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿
áåçïåêè ³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïðîâîäè-
ëà âè¿çíå çàñ³äàííÿ íà òåðèòîð³¿ çàïîâ³ä-
íèêà. Òîä³ åêñïåðòè âèçíà÷èëè ñòàí ñò³íè
ÿê àâàð³éíèé ³ ïëàíóâàëè ïðîâåñòè îáñòå-
æåííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó ìåðåæ òà ï³äçåì-
íèõ ñïîðóä á³ëÿ íå¿. Îáâàë âêàçàâ íà òå,
ùî ôàõ³âö³ íå ïîìèëÿëèñÿ.

Îäíà ç ïðè÷èí íåñò³éêîñò³ ñò³íè — ¿¿
"íåìîëîäèé" â³ê. Çâåëè ¿¿ ïðèáëèçíî ðî-

ê³â ñòî òîìó. "Âè áà÷èëè, â ÿêîìó ñòàí³ ñò³-
íà? Êð³çü öåãëó ïîïðîðîñòàëà òðàâà, äåðå-
âà. Çâ³ñíî, âîíî íå òðèìàòèìåòüñÿ êóïè",—
êàæå êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè ÓÏÖ Ìîñêîâ-
ñüêîãî ïàòð³àðõàòó Âàñèëü Àí³ñ³ìîâ. Ïðà-
âîñëàâíà Öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àð-
õàòó çàéìàº ïðèáëèçíî òðåòèíó ñïîðóä íà
òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Äóõî-
âåíñòâî êàæå, ùî ÿêáè ¿ì ïåðåäàëè ³ ðåø-
òó, çà ñòàíîì ñïîðóä íàãëÿäàëè á êðàùå.
"Ñòàí Íèæíüî¿ ëàâðè, äå ðîçì³ùåíî îá-
’ºêòè öåðêâè, çíà÷íî êðàùèé. À êåð³âíèö-
òâî çàïîâ³äíèêà çàì³ñòü òîãî, ùîá çàéìà-
òèñÿ ñïðàâàìè, ëèøå ñêëèêàº æóðíàë³ñò³â
òà ðîçêàçóº ¿ì ïðî ïðîáëåìè", — çàïåâíÿº
ïàí Àí³ñ³ìîâ.

Òàêà äóìêà ³ â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
Ðóñëàíà Êóõàðåíêà. "Ó Ëàâðè º ãîñïîäàð —
Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ. Òàì
ïðàöþþòü ñï³âðîá³òíèêè çàïîâ³äíèêà, øòàò
ÿêîãî íàë³÷óº 250—400 îñ³á. Ó íèõ âëàñ-
íèõ íàäõîäæåíü ìàéæå 7 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Îêð³ì òîãî, çàïîâ³äíèê ô³íàíñóº ³
Êàáì³í. ×îìó âîíè ó ñåáå íå âïîðÿäêóâà-

ëè ñò³íó, âèêëèêàº ïîäèâ. Öå ïðèêëàä áåç-
ãîñïîäàðíîñò³ äèðåêö³¿ çàïîâ³äíèêà", — êà-
æå ïàí Êóõàðåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, êîëè
Ëàâðà íàëåæàëà äî þðèñäèêö³¿ Êè¿âðàäè,
êîøòè íà ïîòð³áí³ ðîáîòè âèä³ëÿëî ì³ñòî
³ âîíî æ êîíòðîëþâàëî âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Åêñïåðòè íèí³ âèçíà÷àþòü íå ëèøå, ùî
âïëèíóëî íà ðóéíàö³þ ñòàðî¿ ñò³íè, à é òå,
ÿêîþ áóòè íîâ³é. Ïðîåêò íîâîãî óêð³ïëåí-
íÿ âðàõóº âñ³ õàðàêòåðèñòèêè — ðóõëèâ³ñòü
´ðóíò³â, âîëîã³ñòü òîùî. Ñòàðà ñò³íà íå ìà-
ëà ñïåö³àëüíî¿ äðåíàæíî¿ ñèñòåìè, òîæ
ñò³÷í³ âîäè "ï³äìèâàëè" ¿¿. Â ÊÌÄÀ êà-
æóòü, ùî íîâà îãîðîæà áóäå íàä³éí³øîþ.

Ïàä³ííÿ ï³äï³ðíî¿ ñò³íè âæå íå ïåðøå
ðóéíóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿
ëàâðè. Ó æîâòí³ 2007 ðîêó òàê ñàìî âíî÷³
îáâàëèâñÿ â’¿çä äî Íèæíüî¿ ëàâðè. Òîä³
êàçàëè, ùî ðóéíóâàííÿ ñïðè÷èíåíî ïðî-
¿çäîì âåëèêî¿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè òåðèòî-
ð³ºþ çàïîâ³äíèêà. Ó ÷åðâí³ ìèíóëîãî ðî-
êó Ëàâðà çíîâó çàçíàëà ðóéíàö³¿, àëå öüî-
ãî ðàçó âæå ç íåáåñ. ×åðåç óäàð áëèñêàâ-
êè çàãîð³ëàñÿ îäíà ç áóä³âåëü íà òåðèòîð³¿
çàïîâ³äíèêà. Ïîæåæó âäàëîñÿ çàãàñèòè
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Столична влада пообіцяла, що не доп стить р йн вання однієї з найвизначніших релі ійних пам’ято світ — Києво-Печерсь ої лаври
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²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Найближчим часом підпірн стін Києво-Печерсь ої лаври, що обвали-
лася мин ло о четвер а, відновлять. За словами ви он вача обов’яз-
ів олови КМДА Анатолія Гол бчен а, до роботи візьм ться одраз
після то о, я е сперти встановлять причини аварії. Ще трохи час
витратять, аби розрах вати ошторис робіт та визначити ви онавця.
Нова стіна має б ти значно міцнішою за "столітню" попередницю.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïðèâ³òàâ ñâîãî ïåðøîãî 
çàñòóïíèêà Äåíèñà Áàññà

Äîðîãèé Äåíèñå!
ß äóæå ðàäèé, ùî íàø³ øëÿõè ïåðåòíóëè-

ñÿ, ñïîä³âàþñÿ, öå íàäîâãî.
Ìè ðàçîì ïåðåæèëè áàãàòî âàæëèâèõ ïî-

ä³é. Òè âèÿâèâ ñåáå ÿê â³äïîâ³äàëüíà ³ äîá-
ðà ëþäèíà, åôåêòèâíèé ³ òàëàíîâèòèé ìåíå-
äæåð. Òàê³, ÿê òè, âì³þòü êðàñèâî ìð³ÿòè ³
òàê ñàìî êðàñèâî äîñÿãàþòü ñâî¿õ ö³ëåé.

Ó äåíü íàðîäæåííÿ õî÷åòüñÿ òîá³ ïîáàæà-
òè, àáè âñå, ùî òè ðîáèø, ³øëî íà êîðèñòü
ëþäÿì, ³ âîíè â³äïîâ³äàëè òîá³ âçàºìí³ñòþ.
Àäæå íàéãîëîâí³øå — öå ëþäè, ç ÿêèìè òè
éäåø ïî æèòòþ. ² íåìàº í³÷îãî êðàùîãî,
àí³æ â³ä÷óòè óðî÷èñò³ñòü ïåðåìîãè ðàçîì ç
â³ääàíîþ òîá³ êîìàíäîþ.

Нехай Бо береже тебе, Денисе!

Ìîñêâà ïîäàðóº Êèºâó 
êîíöåðò

Ìåð Ìîñêâè Þð³é Ëóæêîâ íàä³ñëàâ ëèñ-
òà ñòîëè÷íîìó ãîëîâ³ Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöü-
êîìó ç ïðîïîçèö³ºþ çðîáèòè ïîäàðóíîê êè-
ÿíàì äî 9 Òðàâíÿ. “Íàáëèæàºòüñÿ çíàìåííà
äàòà — Äåíü Ïåðåìîãè áàãàòîíàö³îíàëüíîãî
íàðîäó íàä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèìè îêóïàí-
òàìè. Çíàþ÷è ïðî Âàøå îñîáëèâå ñòàâëåí-
íÿ äî âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ³
ïðî òó óâàãó, ÿêó ïðèä³ëÿºòå ï³äòðèìö³ ¿õ,
óðÿä Ìîñêâè ïðîïîíóº â ðàìêàõ ñâÿòêóâàí-
íÿ Äíÿ Ïåðåìîãè ïðîâåñòè â ì³ñò³-ãåðî¿ Êè-
ºâ³ 10 òðàâíÿ 2009 ðîêó êîíöåðò âñåñâ³òíüî
â³äîìîãî Àêàäåì³÷íîãî àíñàìáëþ ï³ñí³ ³ òàí-
öþ Ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ ³ìåí³ Î. Â. Àëåêñàíäðî-
âà”,— éäåòüñÿ ó ëèñò³ ãðàäîíà÷àëüíèêà ðî-
ñ³éñüêî¿ ñòîëèö³

Ïîñëè â³äâ³äàëè ×îðíîáèëü
Íàïåðåäîäí³ 23-¿ ð³÷íèö³ ×îðíîáèëüñüêî¿

òðàãåä³¿ ïðåäñòàâíèêè ³íîçåìíèõ äåðæàâ ïî-
áóâàëè ç îäíîäåííîþ ïî¿çäêîþ ó çàêðèò³é
çîí³. Îêð³ì àòîìíî¿ åëåêòðîñòàíö³¿, âîíè 
îãëÿíóëè îá’ºêò “Óêðèòòÿ” òà â³äâ³äàëè ìåðò-
âå ì³ñòî Ïðèï’ÿòü. Çàãàëîì ó ïî¿çäö³ ïîáó-
âàëî ïîíàä 30 äèïëîìàò³â, ïðåäñòàâíèê³â ïî-
ñîëüñòâ ÑØÀ, Øâåö³¿, Ô³íëÿíä³¿, Âåëèêî-
áðèòàí³¿

Ñòàðøîêëàñíèêè âèçíà÷èëè
ñâîþ ãîëîâíó ïðîáëåìó

Ó÷îðà â ì³ñüêîìó Áóäèíêó â÷èòåëÿ â³äáó-
ëàñÿ êîíôåðåíö³ÿ ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â ñòî-
ëèö³. Âîíè îáãîâîðèëè ãîëîâíó ïðîáëåìó ñó-
÷àñíî¿ ìîëîä³ — ³íäèôåðåíòí³ñòü. Ï³äë³òêè
âèñòóïàëè ç ïðîïîçèö³ÿìè, ÿê âäîñêîíàëè-
òè ñèñòåìó ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
çãóðòóâàòè áàòüê³â íàâêîëî ïðîáëåìè òà îð-
ãàí³çóâàòè ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ. Çà ï³äñóì-
êàìè êîíôåðåíö³¿ áóäå ñôîðìîâàíî ïëàí ä³é
äëÿ ñòîëèö³ ç ïîäîëàííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ìî-
ðàëüíî¿ äåãðàäàö³¿ ìîëîä³

Ó ñòîëèö³ ðîçì³òÿòü 
430 âóëèöü

Íà äîðîãàõ ñòîëèö³ ðîçïî÷àâñÿ âåñíÿíî-
ë³òí³é ðåìîíò. Òàê, çà ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñü-
êîãî ãîëîâè äî ñåðïíÿ ðîçì³òêó íàíåñóòü íà
430 âóëèöÿõ. ßê ïîâ³äîìèëè ó “Êè¿âàâòîäî-
ð³”, ðîçïî÷íóòüñÿ ðîáîòè íà ìàã³ñòðàëÿõ çà-
ãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ òà â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà — íà ïðîñïåêòàõ Ïåðåìîãè,
Áàæàíà, ×åðâîíîçîðÿíîìó, Âàòóò³íà, Áðî-
âàðñüêîìó òà íà âóëèöÿõ ç íàéá³ëüøîþ ³í-
òåíñèâí³ñòþ ðóõó. Îêðåìèì íàïðÿìêîì çà-
ëèøàºòüñÿ íàíåñåííÿ äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè ç
âèêîðèñòàííÿì õîëîäíèõ äâîêîìïîíåíòíèõ
ïëàñòèê³â. Íèí³øíüîãî ðîêó òàêà çîêðåìà
ç’ÿâèòüñÿ íà Íàáåðåæíîìó òà Íàääí³ïðÿí-
ñüêîìó øîñå, íà âóëèö³ Ìàçåïè, ïëîù³ Ñëà-
âè, âóëèöÿõ Áàñåéí³é, Øîòà Ðóñòàâåë³. Íà
îáëàøòóâàííÿ ñòîëè÷íèõ äîð³ã ç áþäæåòó ïå-
ðåäáà÷åíî 15 ìëí ãðí

ÀÍÎÍÑ
У п’ятницю о 13.00 на сайті азети “Хреща-

ти ” відб деться інтернет- онференція з народ-
ним артистом У раїни Павлом Зібровим. Поста-
вити свої запитання можна за адресою
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Äåíèñ Áàññ ïåðåäàâ
ñâî¿ì ï³äîï³÷íèì âåëîñèïåäè
Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ ùå îäíå “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé”
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Вихованці центр допо-
мо и малечі "Місто
щасливих дітей" отри-
мали від мера Леоніда
Черновець о о новень і
велосипеди та роли ові
овзани. Їх передав
перший заст пни о-
лови КМДА Денис
Басс, я ий є одним із
засновни ів і опі нів
прит л . За йо о сло-
вами, незабаром міс-
ті з'явиться др ий
центр, оловною метою
я о о б де реабілітація
малю ів та повернення
в нові сім'ї. Наразі вже
виділено приміщення
для центр на Оболоні,
триває ремонт імнат
та підбір персонал .

Ó íåä³ëþ ïî îá³ä³ á³ëÿ âõî-
äó äî öåíòðó äîïîìîãè ä³òÿì
“Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé”, ùî
íà âóëèö³ Âàñèëÿ Ïîðèêà, 
13-á ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè äâà
äåñÿòêè íîâåíüêèõ âåëîñèïå-
ä³â — â³ä òðèêîë³ñíèõ äëÿ ìà-
ëå÷³ äî ñó÷àñíèõ äëÿ ñòàðøî-
êëàñíèê³â. Ïîðó÷ ëåæàëè ðî-
ëèêîâ³ êîâçàíè — öå áóâ  ïî-
äàðóíîê â³ä ìåðà ñòîëèö³ Ëå-
îí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Âèõî-
âàíö³ çàêëàäó çäîãàäóâàëèñÿ,
ùî ïðåçåíòè ñàìå äëÿ íèõ, ³
âæå ïîäóìêè îáðàëè ñîá³ äâî-
êîë³ñíîãî òîâàðèøà.

Çãîäîì ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ. ßê â³äîìî, â³í º îäíèì
³ç çàñíîâíèê³â ³ ñïîíñîð³â äè-
òÿ÷îãî ïðèòóëêó. Çàäîâîëåíà

ìàëå÷à îäðàçó îòî÷èëà éîãî.
Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ñòàðøî-
ãî â³êó âðó÷èëè éîìó ñåðäå÷-
êà ç ïðèâ³òàííÿìè, çàñï³âàëè
“Ãîëóáîé âàãîí”. Íàïåðåäî-

äí³ Äåíèñ ßêîâè÷ â³äçíà÷èâ
ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ. À âæå
íàñòóïíîãî äíÿ ïðè¿õàâ ïðî-
â³äàòè ï³äîï³÷íèõ.

“Ñïîä³âàþñÿ, äëÿ ìàëþê³â
öå áóäóòü ÿñêðàâ³ âðàæåííÿ,
ÿê ³ êîëèñü äëÿ ìåíå, êîëè
ä³äóñü ïîäàðóâàâ ìåí³ âåëî-
ñèïåä,— ñêàçàâ ïàí Áàññ.—
Òîä³ ùàñëèâ³øî¿ ëþäèíè ó
ìîºìó ðàéîí³, çäàºòüñÿ, íå
áóëî. Íåõàé ³ âîíè òàêîæ ïî-
ðàä³þòü. Ãîëîâíå, ùîá óñ³ áó-
ëè îòî÷åí³ óâàãîþ é òóðáî-
òîþ”. Äåíèñ Áàññ ïîäÿêóâàâ
çà ïîäàðóíêè, ÿê³ âèõîâàíö³
öåíòðó âèãîòîâèëè âëàñíîðó÷.
Ïîîá³öÿâ, ùî âñ³ ïðåçåíòè
îáîâ’ÿçêîâî çáåðåæå. Çà éîãî
ñëîâàìè, ó ïëàíàõ â³äêðèòòÿ
ùå îäíîãî “Ì³ñòà ùàñëèâèõ
ä³òåé”.

“Áóäå âðàõîâàíî âåñü íàáó-
òèé äîñâ³ä, çíà÷íî á³ëüøå
ïðàöþâàòèìå âèõîâàòåë³â,—
ðîçïîâ³â ïàí Áàññ.— Ïðîòÿ-
ãîì ðîêó â çàêëàä³ ìåøêàëî
52 äèòèíè. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
çíàéøëè íîâèõ áàòüê³â, íîâ³
ñ³ì’¿”. Ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ìà-
ëåíüêèìè äðóçÿìè Äåíèñ
Áàññ òàêîæ âèïðîáóâàâ íî-
âåíüê³ âåëîñèïåäè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê Ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé ÊÌÄÀ Ìèêîëà Êóëåáà,
íèí³ â öåíòð³ íà âóëèö³ Âàñè-
ëÿ Ïîðèêà 26 ä³òåé, õî÷à â³í
ðîçðàõîâàíèé íà 24. “Äåíèñ
Áàññ çáèðàºòüñÿ â³äêðèòè íî-
âèé ïðèòóëîê íà Îáîëîí³,—
ïîâ³äîìèâ â³í.— Óæå çíàé-
øëè ïðèì³ùåííÿ, íàðàç³ ðå-
ìîíòóþòü ê³ìíàòè. Òðèâàº é
ï³äá³ð ôàõ³âö³â. Öåíòð ïðèé-
ìå 30 ä³òåé”

Êèÿíè ñêóïèëèñÿ 
äî ñâÿò
Ì³ñüê³ ÿðìàðêè äàþòü çìîãó çåêîíîìèòè ï³ä ÷àñ êðèçè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Мин лими вихідними столиця
ярмар вала. Сільсь о осподар-
сь прод цію з різних ре іонів
У раїни привезли для продаж
сім районів столиці. О лядала
прилав и та дешево с пов ва-
лася до Вели одня і ореспон-
дент а "Хрещати а". Адже ціни
там значно нижчі, аніж сто-
личних ма азинах. Та і я ість
можна б ло перевірити безпосе-
редньо на місці: продавці не
с пилися і охоче давали спро-
б вати на сма свою прод цію.
Найдовшими виявилися чер и
біля прилав ів з овбасними ви-
робами. О рім сьо о іншо о, на
ярмар продавали медов х ,
охочих придбати я б ло чима-
ло, а с шт вати на місці — ще
більше.

Ó ï’ÿòíèöþ íà âóëèö³ Äîâæåíêà, íå-
ïîäàë³ê ñòàíö³¿ ìåòðî “Øóëÿâñüêà”, áó-
ëî äóæå ãàì³ðíî. Çðàíêó òóò âèøèêóâà-
ëèñÿ ìàøèíè ç îâî÷àìè òà ôðóêòàìè. Íà

ïðèëàâêè âèñòàâèëè ì’ÿñíó, ðèáíó, ìî-
ëî÷íó ïðîäóêö³þ, êðóïè òà ñîëîäîù³.
Ì³ñüêà âëàäà âæå âçÿëà çà äîáðó òðàäè-
ö³þ îðãàí³çîâóâàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³
ÿðìàðêè äëÿ ãîðîäÿí. Öüîãî ðàçó íàãîäè
äåøåâøå ñêóïèòèñÿ äî ñâÿòà â Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ íå ïðîïóñòèëà ³ êîðåñ-
ïîíäåíòêà “Õðåùàòèêà”.

Ç ñüîìî¿ ðàíêó àâòîìîá³ë³ ç Ê³ðîâî-
ãðàäñüêî¿, ×åðêàñüêî¿, Â³ííèöüêî¿ òà Æè-
òîìèðñüêî¿ îáëàñòåé Óêðà¿íè ÷åêàëè íà
ïîêóïö³â. Âèðîáíèêè ðîçïîâ³ëè, ùî íà
ñòîëè÷í³ ÿðìàðêè ïðè¿æäæàþòü îõî÷å,
àäæå çà ì³ñöå ïëàòèòè íå òðåáà. “Çàçâè-
÷àé ìè ñïëà÷óºìî â³ä 30 äî 70 ãðèâåíü çà
äåíü òîðã³âë³ íà çâè÷àéíîìó ðèíêó,— êà-
æå ïðîäàâåöü ôðóêò³â Äàâèä Öõàðàäçå, à
òóò áåçïëàòíî, òî ÷îìó á ³ íå ïîãîäèòè-
ñÿ íà òàêó ïðîïîçèö³þ?” Íàéá³ëüøèì íà-
ïëèâ ïîêóïö³â âèÿâèâñÿ ï³ä îá³ä.

“Îé, ÿêà ñìà÷íà îë³ÿ, íå òå, ùî â ìà-
ãàçèíàõ ïðîäàþòü”,— ÷óòè çà ñïèíîþ.
Îë³þ ó ïðîäàâ÷èí³ êóøòóº êèÿíêà-ïåí-
ñ³îíåðêà Íàä³ÿ Êîìîâà. Ö³íà ïðîäóêòó
ìàéæå íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çàâîäñüêî¿ (10
ãðèâåíü çà ë³òð), æ³íêà áåðå ï³âòîðà ë³ò-
ðà. Á³ëÿ ëîòêà ìîìåíòàëüíî ç’ÿâëÿºòüñÿ
÷åðãà.

Êîâáàñíèìè âèðîáàìè êèÿíè çàïàñàëè-
ñÿ, ïåâíî, âæå äî âåëèêîäíüîãî ñòîëó.
“Ïå÷åðèö³, äåøåâ³ ïå÷åðèö³!” — çàêëèêà-
ëà ïðîäàâåöü çà ÿòêîþ ç ãðèáàìè. Ï³ä³é-
øîâøè, äèâóºøñÿ ö³í³ é âèãëÿäó òîâàðó:

âåëèê³, ãàðí³ ãðèáè ïðîïîíóþòü ïî 14 —
16 ãðí çà ê³ëîãðàì. Òèì ÷àñîì ó íàéáëèæ-
÷îìó ñóïåðìàðêåò³ òðåáà çàïëàòèòè íå
ìåíøå, ÿê 21 ãðí.

“Ùå æ òèæäåíü ïîñòó,— ïîÿñíèëà Ãà-
ëèíà Êîïèùèê, ïàêóþ÷è äî ñóìêè 1,5 ê³-
ëîãðàìà ãðèá³â,— òðåáà ùîñü ¿ñòè, à ïå-
÷åðèö³ — ñàìå òå, ùî òðåáà”. Ó òîé ÷àñ,
ÿê æ³íêè çàêóïîâóâàëè äåøåâ³ ïðîäóêòè,
÷îëîâ³êè âèøèêóâàëèñÿ á³ëÿ ïðèëàâêà ç
ïëÿøêàìè “Ìåäîâóõè êîçàöüêî¿”. Àäæå
ùåäðèé ïðîäàâåöü íå ñêóïèâñÿ ³ çàëþá-
êè íàëèâàâ äëÿ ïðîáè óñ³ì, ÷èþ óâàãó
ïðèâåðíóâ ÷óäîä³éíèé íàï³é. Íå ïðîïóñ-
òèëà òàêî¿ íàãîäè ³ êîðåñïîíäåíòêà “Õðå-
ùàòèêà”. Òðåáà ñêàçàòè, ùî ñìàê ³ ö³íà
íå ìîæóòü íå çàö³êàâèòè íàâ³òü íàéâèáàã-
ëèâ³øîãî ïîêóïöÿ. Ï³âë³òðà ìåäîâóõè 13
% ì³öíîñò³ êîøòóâàëà 20 ãðí. Â àñîðòè-
ìåíò³ — “íà êàëèí³” òà íà “êâ³òêîâîìó
ïèëêó”. “Äàéòå-íî ïëÿøå÷êó “íà êàëè-
í³”,— íå êóøòóþ÷è, ïîïðîñèëà â ïðîäàâ-
öÿ êîìïàí³ÿ ç òðüîõ ÷îëîâ³ê³â. “Öå äëÿ
ïî÷àòêó”,— óòî÷íèâ îäèí ç ëþáèòåë³â íà-
ïîþ.

Òàêîæ ìàëè ïîïèò îâî÷³, ôðóêòè é ìåä,
ÿêîãî ïðèâåçëè íà áóäü-ÿêèé ñìàê. Õî÷à
ÿðìàðîê óäàâñÿ íà ñëàâó, ïðîäàâö³ çàóâà-
æèëè, ùî ëþäè ïî÷àëè áàãàòî â ÷îìó ñî-
á³ â³äìîâëÿòè, òîìó çàãàëîì òîðã³âëÿ
çìåíøóº îáåðòè. “Êðèçà âñå æ òàêè äàº-
òüñÿ âçíàêè”,— ñêàçàâ ïðîäàâåöü Ìèêî-
ëà Ðóäåíêî

Перший заст пни олови КМДА Денис Басс створює підопічним
малю ам щасливе дитинство
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Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Êóäè çíèêàþòü âèäàííÿ 
ïåð³îäè÷íî¿ ïðåñè?

— Ãàçåòè òà âèäàâíè÷³ ïðîåêòè çíèêàþòü ç
îäí³º¿ ïðîñòî¿ ïðè÷èíè — óêðà¿íñüêèé ðèíîê
(â ïåðøó ÷åðãó, ðåêëàìíèé ³ ìåä³éíèé) äåìîí-
ñòðóâàâ íåðåàëüí³ òåìïè çðîñòàííÿ. Ïðè÷îìó
ò³ ïðîåêòè, ÿê³ çàïóñêàëè, îñîáëèâî â ìèíó-
ëîìó òà ïîçàìèíóëîìó ðîêàõ, ó á³ëüøîñò³ ñâî-
¿é íå áóëè ðîçðàõîâàí³ íà øâèäêó îêóïí³ñòü,
ÿê áè ïðî öå íå ãîâîðèëè àâòîðè ïðîåêò³â.
Âëàñíå ñàì³ ³íâåñòîðè òåîðåòè÷íî â³ðèëè â
îêóïí³ñòü öèõ ïðîåêò³â, îñê³ëüêè ó êðà¿í³ áó-
ëî áàãàòî ãðîøåé, ³ â îë³ãàðõ³â (ÿê³ â îñíîâíî-
ìó é ô³íàíñóâàëè ìåä³éí³ ïðîåêòè) òåæ áóëî
÷èìàëî êîøò³â. Òîìó âîíè “çàêðèâàëè î÷³” íà
ò³ ïðîåêòè, ÿê³ çàïî÷àòêîâóâàëè é ÿê³ í³êîëè
íå îêóïëÿòüñÿ. Âîíè ï³äòðèìóâàëè (òà óòðèìó-
âàëè) ö³ ïðîåêòè, âèõîäÿ÷è ç ïðåñòèæíîñò³ òà
ïîë³òè÷íî¿ äîö³ëüíîñò³ (éäåòüñÿ ïðî åêîíîì³÷-
í³ âèäàííÿ, ÿê³ íàðàç³ ùå º íà ðèíêó). Îäíàê
áëàãîäàòíèé ÷àñ äëÿ òàêèõ âèäàâíèöòâ òà ïðî-
åêò³â óæå çàê³í÷èâñÿ. Ïåðøî÷åðãîâî öå ñòîñóº-
òüñÿ òàê çâàíèõ îë³ãàðõ³÷íèõ ìåä³éíèõ ïðîåê-
ò³â, ÿê³ âèïóñêàëè ïîïðè áóäü-ùî: ùîá ï³äòðè-
ìàòè ïðåñòèæ ³ ðèíîê. À òàêîæ äëÿ òîãî, àáè,
ïðîñò³øå êàæó÷è, “ïîïîíòóâàòèñÿ” ïåðåä çà-
ìîæíèìè äðóçÿìè.

Òîæ, ÿêùî òè îë³ãàðõ, òîá³ íå ïîòð³áåí êî-
ìåðö³éíèé â³ää³ë, ùîá îáñëóãîâóâàòè ðåêëàì-
í³ ìîæëèâîñò³, à ïîòð³áíî áóëî ñòâîðèòè ðåê-
ëàìíå àãåíòñòâî (àáî ï³àð-àãåíòñòâî) àáî, â ðà-
ç³ ðîçì³ùåííÿ âëàñíî¿ ðåêëàìè, ïîòð³áíî áó-
ëî ñòâîðþâàòè òàê çâàí³ êèøåíüêîâ³ ãàçåòè.
Çàêðèòòÿ áàãàòüîõ ïðîåêò³â — öå äåìîíñòðà-
ö³ÿ òîãî, ùî ìåä³éíèé ðèíîê âèõîäèòü íà ò³
åêîíîì³÷í³ ïàðàìåòðè, ÿê³ äàþòü çìîãó éîìó
îêóïîâóâàòèñÿ òà ðîçâèâàòèñÿ çà íîðìàëüíè-
ìè ðèíêîâèìè çàêîíàìè. ßêùî â Óêðà¿í³ ðåê-
ëàìíèé ðèíîê âóçüêèé ó ïîð³âíÿíí³, íàïðè-
êëàä, ³ç ñóñ³äíüîþ Ïîëüùåþ àáî ç Ðîñ³éñüêîþ
Ôåäåðàö³ºþ, òî ðèíêó äðóêîâàíèõ ÇÌ² ìàº
â³äïîâ³äàòè ïåâíà ê³ëüê³ñòü ïåð³îäè÷íèõ âè-
äàíü, ùîá îñòàíí³ îêóïîâóâàëèñÿ òà ïåðåòâî-
ðþâàëèñÿ íà ðåàëüíèé á³çíåñ.

Òîìó íå âàðòî îñîáëèâî ïåðåéìàòèñÿ òà íà-
ð³êàòè, ùî îêðåì³ âèäàííÿ â³äõîäÿòü ó ìèíó-
ëå — íà ¿õíº ì³ñöå ïðèéäóòü ³íø³ âèäàííÿ, ÿê³
âèäàâàòèìóòü, âèõîäÿ÷è ç åêîíîì³÷íî¿ äîö³ëü-
íîñò³. Àáî ò³ ïðîåêòè, ÿê³ ïðàâèëüíî íàëàãî-
äæóâàòèìóòü ñòîñóíêè ç äèñòðèá’þòîðàìè,
æóðíàë³ñòàìè ³ ò. ä. Îñê³ëüêè äî êðèçè (ùå â
ìèíóëîìó ðîö³) áóëà íåíîðìàëüíîþ òà òèïî-
âîþ ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó ïðàö³, êîëè æóðíàë³ñ-
òè-ïî÷àòê³âö³ âèìàãàëè ó ðîáîòîäàâö³â çàðîá³ò-
íó ïëàòó â³ä òèñÿ÷³ äîëàð³â. Öå íå â³äïîâ³äàëî
àí³ ¿õíüîìó ïðîôåñ³îíàëüíîìó âì³ííþ, àí³ áà-
æàííþ ðîáîòîäàâö³â ñïëà÷óâàòè òàê³ êîøòè çà
íåïðîôåñ³îíàëüíó ðîáîòó. Òîáòî ðèíîê áóâ
íàäçâè÷àéíî ïåðåãð³òèì. Íàðàç³ æ ìè ñïîñòå-
ð³ãàºìî çäîðîâå ñêîðî÷åííÿ òà îïòèì³çàö³þ
ðèíêó äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
Óêðà¿íè
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Êóðñ ãðèâí³ ñòàá³ë³çóâàâ 
âàëþòíèé ðèíîê

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Середньовиважений рс півлі
амери ансь о о долара на між-
бан івсь ом рин в У раїні
протя ом період з 6 до 10 віт-
ня становив 804,11 UAH/100
USD. Увесь мин лий робочий
тиждень ознамен вався зміц-
ненням ривні. Та , понеділо
рс становив 813 рн/$100, а

наст пно о дня — вже
803 рн/$100. Незначне знижен-
ня відб лося і 8 вітня. Напри-
інці період , в четвер, рс за-
лишився незмінним порівнянні
з середою, зрештою в п’ятницю
він становив 800,55 рн/$100.
Е сперти зазначають про мож-
ливе збереження та ої динамі и
і на цьом тижні.

Динамі а рсів долара
та євро вселяє оптимізм

Òàêó ñàìó äèíàì³êó äåìîíñòðóâàâ ñå-
ðåäíüîâèâàæåíèé êóðñ ïðîäàæó äîëàðà.
Òàê, 6 êâ³òíÿ â³í ñòàíîâèâ 816 ãðí/$100.
Ó â³âòîðîê, ó ïîð³âíÿíí³ ç ð³âíåì ïîíå-
ä³ëêà, êóðñ çíèçèâñÿ íà 9 ãðí ó ðîçðàõóí-
êó íà 100 äîëàð³â ³ ñòàíîâèâ 807 ãðí/$100
â³äïîâ³äíî. Ñóòòºâå çíèæåííÿ â³äáóëîñÿ ³
íàïðèê³íö³ òèæíÿ, â ï’ÿòíèöþ, êîëè êóðñ
çìåíøèâñÿ íà 2,35 ãðí ³ ñòàíîâèâ 802,65
ãðí/$100.

Çà ñëîâàìè àíàë³òèê³â, öå ïîâ’ÿçàíî ç
ïîë³ïøåííÿì ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ äèíàì³êè
òà ìîíåòàðíèìè çàõîäàìè Íàöáàíêó.
Ìîæëèâî, ùî ÷åðåç çíèæåííÿ ïîïèòó íà
äîëàð ç áîêó êîìïàí³é òà íàñåëåííÿ ãðèâ-
íÿ óêð³ïëþâàòèìåòüñÿ é íàäàë³.

Òàê, çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ³íôîðìàö³é-
íî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó Ôîðåêñ-êëóá Ìè-
êîëè ²â÷åíêà, êóðñ íàðàç³ º äóæå áëèçü-
êèì äî îô³ö³éíîãî ÷åðåç òå, ùî â Óêðà¿í³

ïåðåáóâàëà ì³ñ³ÿ ÌÂÔ. Çâàæàþ÷è íà öå,
éìîâ³ðí³ñòü îäåðæàííÿ äðóãîãî òðàíøó â³ä
ÌÂÔ â ðîçì³ð³ $1,9 ìëðä º âèñîêîþ. Òî-
ìó ìîæíà î÷³êóâàòè, ùî ïðîòÿãîì íàñòóï-
íèõ äâîõ ì³ñÿö³â äîëàð ÑØÀ â Óêðà¿í³
áóäå ñòàá³ëüíèì, ³ äîðîæ÷å, í³æ 8,25
ãðí/$1 â³í êîøòóâàòè íå áóäå.

“Ðîáèòè òàê³ ïðîãíîçè äî ê³íöÿ ðîêó
ùå ðàíî, àäæå íåìàº ñòàá³ëüíîñò³ â áàí-
ê³âñüê³é ñèñòåì³ é íå çðîçóì³ëî, ÿêà ñè-
òóàö³ÿ áóäå ³ç ïëàò³æíèì áàëàíñîì òîùî.
Ãëîáàëüí³ ðèçèêè â åêîíîì³ö³ çàëèøàþ-
òüñÿ”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” åêñïåðò.

Â³äâîþâàëà ñâî¿ ïîçèö³¿ ãðèâíÿ ³ ùîäî
ºâðîâàëþòè. Íàéñóòòºâ³øå çðîñòàííÿ êóð-
ñó êóï³âë³ ºâðî â³äáóëîñÿ ó â³âòîðîê, 31 áå-
ðåçíÿ, êîëè êóðñ çà îäèí äåíü çíèçèâñÿ ³ç
ïîçíà÷êè 1100 ãðí/100 ºâðî äî 1075
ãðí/100 ºâðî. ªâðîïåéñüê³é âàëþò³ âäàëî-
ñÿ çàêð³ïèòèñÿ íà ì³æáàíê³âñüêîìó óêðà-
¿íñüêîìó ðèíêó â ÷åòâåð, êîëè êóðñ çð³ñ
ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì äíåì íà 10 ãðí,
àëå â ï’ÿòíèöþ êóðñ çìåíøèâñÿ íà 13,3
ãðí òà ñòàíîâèâ 1051,7 ãðí/100 ºâðî.

Äèíàì³êà ïàðè ãðèâíÿ/ºâðî äàº ï³äñòà-
âè àíàë³òèêàì ââàæàòè, ùî âàëþòíèé ðè-
íîê ñòàá³ë³çóâàâñÿ. Ïîçèòèâíèì ñèãíàëîì
äëÿ íüîãî òàêîæ ìîæå ñòàòè ð³øåííÿ ÌÂÔ
ïðî âèäà÷ó Óêðà¿í³ ÷åðãîâîãî òðàíøó êðå-
äèòó. Çà àíàëîã³ºþ ç àìåðèêàíñüêîþ âàëþ-
òîþ, íà ºâðîâàëþòó ïî÷àëè ìåíøå âïëè-

âàòè ñïåêóëÿòèâí³ òà ðèíêîâ³ ÷èííèêè. ×å-
ðåç öå ð³çêèõ ñòðèáê³â êóðñó àíàë³òèêè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íå ïðîãíîçóþòü.

Золото піддається
впливам спе лянтів

Ö³íà çîëîòà íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó
çìåíøóºòüñÿ, çà òèæäåíü â³äñîòêîâå çíè-
æåííÿ ñòàíîâèëî 2 %. Òàê, ó ïîíåä³ëîê
êóðñ ñòàíîâèâ 69415,5 ãðí/çà 10 óíö³é, ó
ï’ÿòíèöþ — 68048,75 ãðí/10 óíö³é. Îòæå,
çîëîòî ïðîäîâæóº ï³ääàâàòèñÿ ñïåêóëÿ-
òèâíèì òåíäåíö³ÿì ðèíêó òà äåìîíñòðóº
íåñòàá³ëüíó äèíàì³êó: éîãî ö³íà êîëèâàº-
òüñÿ ÿê ó á³ê çìåíøåííÿ, òàê ³ â á³ê çá³ëü-
øåííÿ. À âàðò³ñòü çì³íþºòüñÿ ï³ä âïëèâîì
íîâèí ïðî ö³íó íà íàôòó òà çíåö³íåííÿ
àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè ïî â³äíîøåííþ äî
ñâ³òîâèõ âàëþò. Ïîïðè íåçíà÷íå çäå-
øåâëåííÿ çîëîòà, éîãî ö³íà âæå íà öüîìó
òèæí³ ìîæå ï³äâèùèòèñÿ.

Ïîçèòèâíà äèíàì³êà íà ôîíäîâîìó ðèí-
êó ïðîäîâæèëàñÿ çðîñòàííÿì ³íäåêñó
ÏÔÒÑ ³ íà ìèíóëîìó òèæí³. Ó ïîíåä³ëîê
³íäåêñ ñòàíîâèâ 271,67 ïóíêòó, ó â³âòîðîê
â³äáóëîñÿ ºäèíå çà âåñü òèæäåíü çìåíøåí-
íÿ äî 262,51 ïóíêòó. Â ÷åòâåð òà ï’ÿòíè-
öþ ôîíäîâèé ³íäåêñ ÏÔÒÑ çð³ñ íà 15,36
ç 15,63 ïóíêòó â³äïîâ³äíî ³ â ï’ÿòíèöþ
ñòàíîâèâ âæå 295,818 ïóíêòó 

Åêñïåðòè çàçíà÷àþòü ïðî ùå á³ëüøå óêð³ïëåííÿ íàö³îíàëüíî¿
âàëþòè

Âèäàâíèöòâî
ñòàº 
ðåàëüí³øèì
á³çíåñîì

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На медіарин столиці триває
за риття о ремих прое тів. Ми-
н ло о тижня припинила вихід
азета "Вечер ом", а дея і інші
равці се мент безплатних ви-
дань близь і до за риття. Самі
ж видавці та ре ламісти не вба-
чають цьом нічо о страшно-
о — рино оптиміз ється від
перенасичення та спад ре ла-
ми в непрофільних виданнях.
Водночас о ремі часни и ме-
діарин посилюють свій вплив
та нарощ ють міцність.

Â³ä ìèíóëîãî òèæíÿ äîíåäàâíà ùîäåí-
íà ãàçåòà “Âå÷åðêîì” ïðèïèíèëà âèõîäè-
òè â äðóêîâàíîìó âèãëÿä³ òà íàðàç³ ïðàöþº
ëèøå â ðåæèì³ on-line. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà ÇÀÒ “Ñåãîäíÿ Ìóëüòèìåäèà”.
ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèêó” ðàí³øå (¹ 40
â³ä 31.03.2009 òà ¹ 3 â³ä 27.01.2009) ãîëî-
âíèé ðåäàêòîð ãàçåòè “Âå÷åðêîì” ªâãåí
Ñìåðòåíêî, ïîïðè ÷óòêè ïðî ïðîáëåìè
“Âå÷åðêîì”, â öüîìó âèäàíí³ íå çáèðàëè-
ñÿ àí³ ñêîðî÷óâàòè ê³ëüêîñò³ øïàëüò, àí³
ïðèïèíÿòè éîãî âèõ³ä.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ãàçåòà çìåíøèëà ê³ëüê³ñòü

òèæíåâèõ âèïóñê³â, ¿¿ íå ïëàíóâàëè çàêðè-
âàòè. Îäíàê, ÿê ïîâ³äîìëÿþòü äæåðåëà
“Õðåùàòèêó” â ÇÀÒ “Ñåãîäíÿ Ìóëüòèìå-
äèà”, ïðîåêò “Âå÷åðêîì” ùå íà ïî÷àòêó
ðîêó â³ä÷óâàâ ñïàä ðåêëàìè, ÷åðåç ùî ïå-
ðåéøîâ â³ä ñàìîîêóïíîñò³ äî íåðåíòàáåëü-
íîñò³. Íàäàë³ æ, ÿê çàçíà÷àþòü â ÇÀÒ “Ñå-
ãîäíÿ Ìóëüòèìåäèà”, ìîæëèâî, ùî çàêðèº-
òüñÿ ³ ñàéò “Âå÷åðêîì” àáî ïðîåêò ïðîäà-
äóòü ³íøèì âëàñíèêàì.

À âò³ì, íàðàç³ âêðàé ñêëàäíî çíàéòè ³í-
âåñòîð³â íà íåðåíòàáåëüí³ òà íåîêóïí³ ïðî-
åêòè. Ñêàæ³ìî, ãàçåòà “Ïóëüñ Êèºâà” (ÒÎÂ
“Ìåä³à Ïî³íò”) ñïî÷àòêó ïðèïèíèëà âè-
õîäèòè â äðóêîâàíîìó âèãëÿä³, ïðàöþâàëà
ëèøå ³íòåðíåò-âåðñ³ÿ — íà ïî÷àòêó êâ³ò-
íÿ íà ñàéò³ ðîçì³ùóâàëè ³íôîðìàö³þ ì³-
ñÿ÷íî¿ äàâíèíè, à íàðàç³ ïðîåêò ³ çîâñ³ì
çàêðèâñÿ.

Â Óêðà¿íñüê³é àñîö³àö³¿ âèäàâö³â ïåð³î-
äè÷íî¿ ïðåñè (ÓÀÂÏÏ) íå âáà÷àþòü í³÷î-
ãî äèâíîãî â çàêðèòò³ îêðåìèõ ïðîåêò³â òà
ïåðåôîðìàòóâàíí³ ðèíêó. ßê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÓÀÂÏÏ Îëåêñ³é Ïîãîðºëîâ, íàðàç³ íà ðèí-
êó â³äáóâàþòüñÿ ö³ëêîì ïðèðîäí³ ïðîöåñè
òà â³äõîäèòü óñå çàéâå. Öå ïàí Ïîãîðºëîâ
ïîâ’ÿçóº ç ïðîðàõóíêàìè ìåíåäæìåíòó íèç-
êè ìåä³àõîëäèíã³â, ÿê³ â ãîíèòâ³ çà îáñÿãà-
ìè ðåêëàìè (äî 2008 ðîêó âîíè çðîñòàëè
ìàéæå íà 30 % ùîð³÷íî.— “Õðåùàòèê”)
âòðà÷àëè ÷èòà÷à.

Åêñïåðòè Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðåêëàìíî¿ êî-

àë³ö³¿ íàãîëîøóþòü, ùî â êðèç³ íåìàº í³-
÷îãî åêñòðàîðäèíàðíîãî: ìåä³àðèíîê î÷è-
ùóºòüñÿ â³ä ïåðåíàñè÷åííÿ íèçêè ñåãìåí-
ò³â (ä³ëîâà ïðåñà, áåçïëàòí³ âèäàííÿ.—
“Õðåùàòèê”), à ðåêëàìà (â³ä ÿêî¿ çàëåæàòü
ïðèáóòêè âèäàíü) ñêîíöåíòðîâóºòüñÿ â ö³-
ëüîâèõ âèäàííÿõ.

Çîêðåìà, ÿê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòè-
êó”, êðèçà íå çàøêîäèëà îêðåìèì ó÷àñ-
íèêàì ñåãìåíòó áåçïëàòíèõ âèäàíü. Òàê,
ãàçåòè “Ð²Î” òà “Ìåòðî” íàðîùóþòü çà-
ïàñè ì³öíîñò³ é çàâîéîâóþòü çâ³ëüíåí³
í³ø³ íà ðèíêó.

“Çàçíàâøè ïåâíîãî ñïàäó àêòèâíîñò³ ðåê-
ëàìîäàâö³â íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó, ç
íàñòàííÿì êðèçè, õî÷ ÿê öå äèâíî çâó÷èòü,
ìè â³ä÷óëè ñóòòºâèé ïðèïëèâ çàìîâíèê³â
ðåêëàìè”, — ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóï-
íèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÎÂ “ª” Òåõ-
íîëîã³¿” (òèæíåâèê “Ð²Î”) Îëåêñàíäð Òîí-
êîâèä. Çà éîãî ñëîâàìè, ðàçîì ç ãàçåòîþ
“Ìåòðî” ö³ âèäàííÿ âæå íàðàç³ âîëîä³þòü
ëåâèíîþ ÷àñòêîþ âñüîãî ðåêëàìíîãî ðèí-
êó ñòîëèö³.

Âîäíî÷àñ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì åêñïåðòè
î÷³êóþòü ÿê ì³í³ìóì çì³íè ôîðìàò³â òàêèõ
âèäàíü ÿê “Ãàçåòà íàøîãî ðàéîíó” (âîíà
âæå ñêîðîòèëà ìåðåæó ðîçïîâñþäæåííÿ,
âèõîäèòü ùîòèæíÿ ó ôîðìàò³ îäí³º¿ ãàçå-
òè â óñ³õ ðàéîíàõ. — “Õðåùàòèê”), “Ì³ñ-
òî ïëþñ” òà “Êè¿â íà äîëîíÿõ”. Ó ðàç³ æ
ïîãëèáëåííÿ êðèçè, áðåíäîâ³ âèäàííÿ çìó-
øåí³ áóäóòü ïðîäàâàòèñÿ àáî éòè ç ðèíêó

Ç ìåä³à ðèíêó éäóòü çàéâ³ ãðàâö³
Íåçàáàðîì ç³ ñòîëè÷íîãî ðèíêó çíèêíóòü ùå ê³ëüêà âèäàíü
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці 
Даценко Наталії Юхимівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Милославському, 27 у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 472/472 від 2 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 ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Äàöåíêî Íàòàë³¿ Þõèì³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 27 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äàöåíêî Íàòà-
ë³¿ Þõèì³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
Ç 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
ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 27 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äàöåíêî Íàòàë³¿ Þõèì³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-14995, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.12.2007
¹ 10747, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7537, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.11.2007 ¹ 3409,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2595.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 06.03.2008 № 07/19190вих908

на рішення Київської міської ради 
від 29.03.2007 № 392/1053 “Про передачу 

земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “КиЕв” для будівництва 

житлового будинку з приміщеннями 
громадського обслуговування та підземним 

паркінгом на просп. Свободи, 269б928 
у Подільському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 424/424 від 2 жовтня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 06.08.2008 № 07/1�
190вих�08 на рішення Київської міської ради від 29.03.2007 № 392/1053 “Про передачу земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю “КиЕв” для будівництва житлового будинку з приміщеннями
громадського обслуговування та підземним паркінгом на просп. Свободи, 26�6�28 у Подільському районі
м. Києва” вважає неможливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Зазначеним рішенням затверджено проект землеустрою та передано товариству з обмеженою відпо�
відальністю “КиЕв” у короткострокову оренду на 1 рік земельну ділянку площею 0,44 га для будівництва
житлового будинку з приміщеннями громадського обслуговування та підземним паркінгом на просп. Сво�
боди, 26�б�28 у Подільському районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи ко�
ристування. Рішення Київської міської ради від 29.03.2007 № 392/1053 прийняте в порядку, встановле�
ному законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної ділянки, який від�

повідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу України погоджено з органом із земельних ре�
сурсів, природоохоронним і санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони куль�
турної спадщини та щодо якого отримано висновок державної експертизи землевпорядної документації.

Опротестовуване рішення не порушує вимог статей 17, 19 Закону України “Про основи містобудуван�
ня” та статті 13 Закону України “Про планування і забудову територій”, зокрема щодо відсутності розроб�
леного детального плану території та плану земельно�господарського устрою з огляду на таке.

Відповідно до статті 3 Земельного кодексу України спеціальним законом в сфері регулювання земель�
них відносин, зокрема регулювання процедури набуття права користування землею, є Земельний кодекс
України.

Норми Закону України “Про основи містобудування” та Закону України “Про планування і забудову те�
риторій” не регулюють відносин в сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вка�
зують на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питань вибору, вилучен�
ня (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, якщо така документа�
ція розроблена. Однак нормами законодавства України та спеціальним законом у сфері регулювання зе�
мельних відносин не заборонено відведення земельної ділянки у разі відсутності розробленої та затвер�
дженої у встановленому порядку містобудівної документації.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 29.03.2007 № 392/1053, діяла на підста�
ві, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 9, 123 та пунктом 12 перехідних положень Земель�
ного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðî-
êóðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 06.08.2008 ¹ 07/1-
190âèõ-08 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 29.03.2007 ¹ 392/1053 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊèÅâ” äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïðèì³-
ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ
òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Ñâî-

áîäè, 26-á-28 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 24 
рішення Київської міської ради 

від 27.05.2004 № 281/1491 
“Про надання і вилучення 

земельних ділянок та припинення права 
користування землею”

Рішення Київської міської ради № 410/410 від 2 жовтня 2008 року

Враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю “ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ”
від 28.02.2007 № 45�02/2007, відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó çåìëåóñò-
ðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÐÅÇÈÄÅÍÖ²ß” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ñïàñüê³é, 26/14
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 24 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.05.2004
¹ 281/1491 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, à ñàìå:

— â ïåðøîìó òà äðóãîìó àáçàöàõ ñëîâà
“äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó” çàì³íèòè
ñëîâàìè “äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî
öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì”;

— ï³äïóíêòè 24.1.7 òà 24.1.8 ïóíêòó 24
âèêëþ÷èòè.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÐÅÇÈÄÅÍÖ²ß”:

3.1. Çàìîâèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.09.2004 ¹ 85-6-00148.

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.01.2008 ¹ 19-752, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 07.08.2008 ¹ 05-08/5547, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 01.02.2008
¹ 882, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 18.12.2007
¹ 9637, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
22.02.2008 ¹ 22-337/35, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 18.06.2008
¹ 05-3246.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Про передачу громадянину 
Стадніку Василю Васильовичу земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Старообухівській, 60 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 426/426 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â áó-
ä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áó-
äèíêó òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñü-
êî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó”, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, âèçíà÷åíó ì³ñòîáóä³âíèì îá-
ãðóíòóâàííÿì âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðà-
ìåòð³â áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëî-
âîãî áóäèíêó òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïåðåâåñòè çà
ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ç òåðèòî-
ð³¿ ëóã³â òà ëóãîïàðê³â äî òåðèòîð³¿ æèòëî-
âî¿ ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ñòàäí³êó Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 60 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñòàäí³êó Âà-
ñèëþ Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 60 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Ñòàäí³êó Âàñèëþ Âàñè-
ëüîâè÷ó:

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

5.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 15.10.2007 ¹ 19-11658, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 20.08.2007
¹ 2585, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 03.10.2007 ¹ 8180, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 11.10.2007 ¹ 071/04-4-22/5763,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 18.09.2007 ¹ 7224, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
06.02.2008 ¹ 05-2761.

5.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 01.10.2007 ¹ 53)
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìî-
æå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó 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 внесення змін до рішення Київської 
міської ради “Про Порядок громадського 
обговорення містобудівної документації 

в місті Києві” від 16.06.2005 № 438/3014
Рішення Київської міської ради № 405/405 від 2 жовтня 2008 року

Керуючись статтями 55, 57, 142 Конституції України, відповідно до статті 22 Закону України “Про сто�
лицю України — місто�герой Київ”, статті 18 Закону України “Про планування і забудову територій”, ста�
тей 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, статті 25 Закону України “Про архітектурну ді�
яльність”, підпункту 1.3.3 пункту 1, підпунктів 2.1.4, 2.1.12 пункту 2 Правил забудови міста Києва, за�
тверджених рішенням Київради від 27.01.2005 № 11/2587, Статуту територіальної громади міста Києва,
затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 371/1805, з метою урахування інтересів територі�
альної громади на територіях, необхідних для розташування, утримання об’єктів житлово�комунального
господарства, соціальної, інженерно�транспортної інфраструктури, на виконання пункту 3 рішення Київ�
ської міської ради від 16.06.2005 № 438/3014 “Про Порядок громадського обговорення містобудівної до�
кументації в місті Києві” Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 3 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Ïðî Ïîðÿäîê ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³” â³ä 16.06.2005
¹ 438/3014, à ñàìå: ñëîâà “ç ïèòàíü ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè” çàì³íèòè íà
ñëîâà “ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïîðÿäêó ãðîìàäñüêî-
ãî îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.06.2005
¹ 438/3014, à ñàìå:

2.1. Ñëîâà “ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè” ïî âñüîìó òåêñòó çàì³íèòè
ñëîâàìè “ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí,
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè”.

2.2. Ï³äïóíêò 1.6 ïóíêòó 1 äîïîâíèòè
àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:

“Äî ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâî-
ðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàìîâ-
íèê ãîòóº ïîðÿäîê çàõîä³â ùîäî ïðîâåäåí-

íÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿, ùî ï³äëÿãàº ðîçãëÿäó òà
çàòâåðäæåííþ ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè øëÿõîì íàäàí-
íÿ âèñíîâêó ùîäî äîòðèìàííÿ ïðîöåäóðè
ï³äãîòîâêè ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, íà-
ëåæíîãî ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ òà âðà-
õóâàííÿ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí”.

2.3. Ï³äïóíêò 1.7 ïóíêòó 1 äîïîâíèòè
àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó: “Çàìîâíèê îáîâ’ÿç-
êîâî ìàº ïîâ³äîìëÿòè Êè¿âðàäó, ÷ëåí³â ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ïðî
÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ îáãîâîðåííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿”.

2.4. Äîïîâíèòè ïóíêò 1 ï³äïóíêòîì 1.8
òàêîãî çì³ñòó:

“Ðåçóëüòàòè ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çà ïîäàí-
íÿì ïðîô³ëüíî¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-

òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè íàïðàâëÿþòüñÿ äëÿ
óçãîäæåííÿ ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿”.

2.5. Ó ï³äïóíêò³ 1.6 ïóíêòó 1, ï³äïóíê-
òàõ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ïóíêòó 3, ï³äïóíêò³ 4.1
ïóíêòó 4 òà â Äîäàòêó ¹ 2 äî Ïîðÿäêó îá-
ãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ ñëîâà “â³äïîâ³äíà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ” òà
“ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ” ó âñ³õ
â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâîì “çàìîâíèê” ó
âñ³õ â³äì³íêàõ â³äïîâ³äíî.

3. 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 Дідух 
Інні Олександрівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Милославському, 44 у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 474/474 від 2 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 ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ä³äóõ ²íí³ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 44 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ä³äóõ ²íí³ Îëåê-
ñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
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
ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 44 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ä³äóõ ²íí³ Îëåêñàíäð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

Про розгляд протесту заступника 
Генерального прокурора України 

від 13.08.2008 № 08/1997949вих908 
на рішення Київської міської ради 

від 26.12.2002 № 20693/366 “Про надання 
і вилучення земельних ділянок”

Рішення Київської міської ради № 425/425 від 2 жовтня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника Генерального прокурора України від 13.08.2008
№ 08/1�97949вих�08 на рішення Київської міської ради від 26.12.2002 № 206�3/366 “Про надання і вилу�
чення земельних ділянок” вважає неможливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Київська міська рада прийняла рішення від 01.10.2007 про відміну рішення Київської міської ради від
26.12.2002 № 206�3/366 “Про надання і вилучення земельних ділянок”.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.2008 за позовом Кличка В. В. про визнан�
ня недійсними рішень Київради від 01.10.2007 зупинено дію зазначених рішень Київської міської ради до
закінчення розгляду справи в суді по суті.

Заступником прокурора м. Києва 23.10.2007 подано позовну заяву до Господарського суду м. Києва
про визнання недійсним рішення Київради від 26.12.2002 № 206�3/366 “Про надання і вилучення земель�
них ділянок” стосовно приватного підприємства “РІОНІ”.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.01.2008 в позові заступника прокурора м. Києва від�
мовлено повністю. Заступником прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Державного агентства
земельних ресурсів України подано позовну заяву до Київської міської ради, третя особа — приватне під�
приємство з іноземним капіталом “РІОНІ”, “Про визнання недійсним рішення Київської міської ради від
26.12.2002 № 206�3/366”.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.01.2008 у справі № 32/605, залишеним без змін по�
становою Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2008 та постановою Вищого господар�
ського суду України від 24.07.2008, заступнику прокурора міста Києва відмовлено в позові повністю.

Рішення Київської міської ради від 01.10.2007 “Про відміну рішення Київської міської ради від 26.12.2002
№ 206�3/366 “Про надання і вилучення земельних ділянок” в установленому порядку було підписано Ки�
ївським міським головою, але з урахуванням викладених обставин не було офіційно оприлюднено.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 26.12.2002 № 206�3/366, діяла на підста�
ві, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 9 та пунктом 12 перехідних положень Земельного ко�
дексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
01.10.2007 “Ïðî â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2002 ¹ 206-3/366
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê” âèçíàòè òàêèì, ùî íå íàáóëî ÷èí-
íîñò³.

2. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà Ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 13.08.2008
¹ 08/1-97949âèõ-08 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2002 ¹ 206-3/366

“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê”.

3. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянці Івашиній 
Ірині Михайлівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Милославському, 54 у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 471/471 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ²âàøèí³é ²ðèí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 54 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ²âàøèí³é ²ðèí³
Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
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
ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 54 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ²âàøèí³é ²ðèí³ Ìèõàé-
ë³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-14999, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.12.2007
¹ 10715, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7539, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 05.11.2007 ¹ 3389,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2590.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-15008, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.12.2007
¹ 10710, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7541, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 05.11.2007 ¹ 3385,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2600.

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

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

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè

³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

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

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Жировій 
Наталії Іванівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Милославському, 42 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 470/470 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-

äÿíö³ Æèðîâ³é Íàòàë³¿ ²âàí³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

Про надання комунальному 
підприємству з питань будівництва 

житлових будинків 
“Житлоінвестбуд9УКБ” земельної 

ділянки № 34 для будівництва 
блоку побутового 

обслуговування з підземним 
паркінгом у 39ому мікрорайоні 

житлового масиву 
Позняки у Дарницькому районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 417/417 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 34
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³í-
âåñòáóä-ÓÊÁ” äëÿ áóä³âíèöòâà áëîêó ïî-
áóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ ó 3-îìó ì³êðî-
ðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 34
ïëîùåþ 0,55 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà áëîêó
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ ó 3-îìó ì³ê-
ðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïè-
òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ”:

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

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

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

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

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 25.12.2007 ¹ 19-15515, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷-
íî¿ ñòàíö³¿ â³ä 28.11.2007 ¹ 9875, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 11.12.2007 ¹ 05-08/9551, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 15.11.2007 ¹ 8671, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 12.11.2007
¹ 3486, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.03.2008 ¹ 05-2862.

3.5. 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
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 42 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Æèðîâ³é Íà-
òàë³¿ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 42 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Æèðîâ³é Íàòàë³¿ ²âàí³â-
í³:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-14994, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
24.12.2007 ¹ 10718, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7546, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
05.11.2007 ¹ 3384, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 08.01.2008
¹ 05-2599.

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

êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè ³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Господарсь�ий�с�д�Київсь-

�ої� області�повідомляє
про

під�отов��
матеріалів
щодо
об-

рання
С�хово�о
Валерія
Гри-

�оровича
 на
 посад�
 с�дді

Київсь�о�о
міжобласно�о
апе-

ляційно�о
�осподарсь�о�о
с�-

д�
безстро�ово.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни

по�м.�Києв��повідомляє�про�в�лючення�об’є�тів�до�перелі��

об’є�тів� державної� власності� �р�пи� А,� що� підля�ають

приватизації�шляхом�ви��п�:

- нежилі
приміщення
за�альною
площею
116,4
�в.
м,
 за
адресою:
м.
Київ,
 в�л.

Хрещати�,
24,
літ.
А;

- нежилі
 приміщення
 за�альною
 площею
51,7
 �в.
м,
 за
 адресою:
м.
 Київ,
 в�л.

Городець�о�о,
15,
літ.
А.

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Страхова��омпанія�“ВЕЛЕС”,�

�од�за�ЄДРПОУ�30217808�(далі�—�Товариство),�повідомляє�про

доповнення�поряд���денно�о�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів

Товариства,� я�і� призначені� на� 26� �вітня� 2009� ро��� об� 11.00

за адресою:�м.�Київ,�в�л.�Введенсь�а,�29/58,�оф.�99,�наст�пними

питаннями:�

П�н�т�9�поряд���денно�о�ви�ласти�в�реда�ції:

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

за�рите
(приватне)
розміщення.

П�н�т�10�поряд���денно�о�ви�ласти�в�реда�ції:

- Визначення
�повноважено�о
ор�ан�
Товариства,
я�ом�
надаються
повноваження:

а) затвердження
рез�льтатів
реалізації
а�ціонерами
Товариства
сво�о
переважно�о

права
на
придбання
а�цій,
що
пропон�ються
до
розміщення;

б) прийняття
рішення
про
достро�ове
за�інчення
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення

а�цій;

в) затвердження
рез�льтатів
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення
а�цій
та
звіт�
про

рез�льтати
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення
а�цій.

Доповнити�порядо��денний:�

П�н�т�11:

- Затвердження
перелі��
інших
інвесторів,
серед
я�их
передбачено
розміщення
а�цій,

відповідно
до
я�их
прийнято
рішення
про
розміщення

П�н�т�12:

- Визначення
вповноваженої
особи
�повноважено�о
ор�ан�
Товариства,
я�ій
надаються

повноваження:

а) здійснювати
персональне
повідомлення
всіх
а�ціонерів
про
прийняті
за�альними

зборами
а�ціонерів
Товариства
рішення.

б) отрим�вати
 від
 а�ціонерів
 письмові
 підтвердження
 про
 відмов�
 ви�ористання

сво�о
переважно�о
права
на
придбання
а�цій,
відповідно
до
я�их
прийняте
рішення

про
розміщення.

в) проводити
 дії
щодо
 забезпечення
 реалізації
 а�ціонерами
 сво�о
 переважно�о

права
на
придбання
а�цій,
відповідно
до
я�их
прийняте
рішення
про
розміщення.

�) проводити
дії
щодо
забезпечення
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення
а�цій.

Доповнення
поряд��
денно�о
здійснено
на
вимо��
а�ціонера,
я�ий
володіє
більше
10 %

а�цій
Товариства.

Правління

Кредитна�спіл�а�“Гарант”

повідомляє:�15�травня�2009�ро���о�16.00�за�адресою:�Київ,

в�л.�Володимирсь�а,�57,�Місь�ий�б�дино��вчителя,�відб�д�ться

чер�ові�за�альні�збори�членів��редитної�спіл�и.

Порядо��денний:

1. Засл�хов�вання
і
затвердження
звітів
ор�анів
�правління
�редитної
спіл�и
за
2008
рі�.

2. Засл�хов�вання
а�диторсь�о�о
виснов��,
я�им
підтверджена
річна
звітність
�редитної
спіл�и

за
2008
рі�.

3. Ознайомлення
з
Бюджетом
на
2009
фінансовий
рі�.

4. Визначення
незалежно�о
А�дитора
для
підтвердження
достовірності
річної
звітності
за
2009
рі�.

5. Про
розподіл
нерозподілено�о
доход�
за
підс�м�ами
2008
фінансово�о
ро��.

6. Внесення
змін
до
Стат�т�.

7. Внесення
змін
до
Положень
про
ор�ани
�правління
�редитної
спіл�и.

8. Різне.

Довід�и
за
тел.
(044)
227-39-87

Спостережна�рада�КС�“Гарант”

Інстит�т�фізіоло�ії�iм.�О. О.�Бо�омольця�

HAH�У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�наст�пних�приміщень

під�офіси:

- в
адміністративно-лабораторном�
�орп�сі
—
76,0
�в.
м,


- в
лабораторном�
16-поверховом�
�орп�сі
—
115,0
�в.
м,


- в
лабораторно-виробничом�
�орп�сі
—
139,5
�в.
м,


- металевий
павільйон
—
252,0
�в.
м
під
с�лад,


- майстерню
48,3
�в.
м
—
під
розміщення
майстерні.


Кон��рс
відб�деться
14
травня
2009
р.
о
10.00
в
приміщенні
�імнати
№
102
на

1
поверсі
адміністративно�о
�орп�с�.


Довід�и
 про
 �мови
 проведення
 �он��рс�
 та
 перелі�
 необхідних
 для
 �он��рс�

до��ментів
можна
отримати
в
�ім.
108,
123
або
за
телефоном
8(044)256-25-54,

256-20-70.


Пропозиції
 �часни�ів
 �он��рс�
 надаються
 з
 поміт�ою
 “на
 �он��рс”
 та
 завірені

печат�ою
�часни�а
�он��рс�
до
10.00
12
травня
2009
p.
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.

Бо�омольця,
4,
�ім.
108.

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

188,0 м� �в.,� під� виробництво� —� 619,06� м� �в.,� під� с�лади� —

479 м �в.�та�стартовою�ціною�за�один�м��в.�відповідно�62,76��рн;

44,61��рн;�44,61��рн.�Стартова�ціна�оренди�приміщення�в�азана

без�врах�вання��ом�нальних�та�інших�платежів.

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

приміщень,
рецензії,
о�олошення.
Плата
орендарем
авансових
платежів

за
 1-2
 місяці,
 ��ладання
 до�овор�
 оренди
 за
 типовим
 зраз�ом,

затвердженим
Бюро
Президії
НАН
У�раїни.

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

печат�ою
 �часни�а
 �он��рс�
 та
 з
 написом
 “На
 �он��рс”
 до
 24
 �вітня

2009 р.
за
адресою:
м.
Київ-28,
в�л.
Ра�етна,
24.
Кон��рс
відб�деться

27
 �вітня
 2009
 р.
 о
 10.00
 в
 приміщенні
 АПК
 за
 адресою:
 м.
 Київ,

в�л. Ра�етна,
24.

Довід�и
 та
 більш
 детальна
 інформація
 про
 �мови
 �он��рс�


за
тел.
525-89-90.

Інстит�т

металофізи�и�

HAH�У�раїни�

на��он��рсних

засадах�надає

в оренд��приміщення.�

Довід�и�за�адресою:

м. Київ,
б�льв. Вернадсь�о�о,

36,
тел.
424-12-05.

Інстит�т�проблем�моделювання�в�енер�етиці�

ім.�Г. Є.�П�хова�НАН�У�раїни�

здає�в�оренд��на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення:

В
таблиці
в�азано
стартов�
вартість
приміщення
до
почат��
�он��рс�,
без
врах�вання
�ом�нальних
та
інших

платежів
станом
на
30.09.2008
р.

Пропозиції
�часни�ів
�он��рс�
надаються
в
запечатаних
�онвертах
з
печат�ою
�часни�а
�он��рс�
та
з
написом

“на
�он��рс
“
до
12.00
4
травня
2009
р.
за
адресою:
м.
Київ-164,
в�л.
Ген.
На�мова,15,
�імната
№
303.

Кон��рс
 відб�деться
 5
 травня
 2009
 р.
 о
 10.00
 в
 приміщенні
 а�тово�о
 зал�
 за
 адресою:
м.
 Київ
—
 164,

в�л. Ген. На�мова,15.

Довід�и
про
�мови
проведення
�он��рс�
та
перелі�
необхідних
для
�он��рс�
до��ментів
можна
отримати
з

9.00
до
12.00
за
адресою:
м.
Київ-164,
в�л.
Ген.
На�мова,15,
за
телефоном
(044)
424-91-62.

№

з/п
Хара�теристи�а�приміщення

Адреса

приміщення�

Площа

приміщ.,�

�в.�м

Можлива�мета

ви�ористання

приміщень

Стартова

ціна��рн./

�в.�м/

місяць

(станом�на

30.09.

2008�р.)�

1
Кім.
№
113
на
першом�
поверсі

адміністративної
б�дівлі

м.
Київ
—
164,

в�л.
На�мова,
15
13,5 Розташ�вання
офіс� 37,71

2
Кім.
№
125
на
першом�
поверсі

адміністративної
б�дівлі

м.
Київ
—
164,

в�л.
На�мова,
15
35,3

Розташ�вання
офіс�

(с�ладсь�е

приміщення)

37,71

3
Кім.
№
129
на
першом�
поверсі

адміністративної
б�дівлі

м.
Київ
—
164,

в�л.
На�мова,
15
14,3 Розташ�вання
офіс� 37,71

4
Кім.
№
132,
133
на
першом�

поверсі
адміністративної
б�дівлі

м.
Київ
—
164,

в�л.
На�мова,
15
72,0

Розташ�вання
офіс�

(с�ладсь�е

приміщення)

37,71

5
Кім.
№
125А
на
першом�

поверсі
адміністративної
б�дівлі

м.
Київ
—
164,

в�л.
На�мова,
15
48,0 Розташ�вання
офіс� 37,71

Інстит�т�хімії�висо�омоле��лярних�спол��

НАН У�раїни�здає�в�оренд��на��он��рсних

засадах�слід�ючі�приміщення:

Приміт�и:�В
 таблиці
 в�азана
 почат�ова
 вартість
 1
 �в.
м
 приміщення
 станом
 на

31.01.09 р.,
без
врах�вання
�ом�нальних
та
інших
платежів.

На
момент
проведення
�он��рс�
(24.04.09
р.)
стартова
вартість
оренди
б�де
збільшена

на
 інде�с
 інфляції
 за
 лютий-�вітень
місяці
 поточно�о
 ро��.
 В
 приміщеннях,
 на
 розс�д

орендаря,
необхідно
провести
поточний
ремонт.
Перелі�
необхідних
матеріалів
для
�часті

в
�он��рсі
надається
по
запит�.

Кон��рс
по
здачі
приміщень
в
оренд�
відб�деться
24
�вітня
2009
р.
о
10.30
в
приміщенні

малої
�онференц-зали
інстит�т�
за
адресою:
02160,
м.
Київ,
Хар�івсь�е
шосе,
б�д.
48.

Довід�и
з
9.00
до
17.00
за
телефонами:

559-13-94
—
приймальня
інстит�т�.

559-11-61
—
заст�пни�
дире�тора
інстит�т�.

№

п/п

Наймен�вання�

приміщення

Площа

приміщення,�

�в.�м

Можлива�мета

ви�ористання

приміщень

орендарем

Стартова

вартість�

1��в.�м

(�рн/�в.�м)

станом�на

31.01.09�р.

1.

С�лад
матеріальний:


Напівпідвальне

с�ладсь�е


приміщення
№
1

100,00

С�лад�вання

промислових

товарів

16,66

2.

С�лад
матеріальний:


Напівпідвальне

с�ладсь�е


приміщення
№
2

100,00

С�лад�вання

промислових

товарів

16,66

3.

Павільйон
№
2:


Офісні
приміщення


Кімнати
№
1,
2,
3,
4

17,92

20,21

24,75

38,99

Офісні

приміщення
28,11

4.

Павільйон
№
3:


Офісні
і
лабораторні

приміщення


Кімнати
№
1,
2,
5,
6

24,77

24,77


Офісні

приміщення


28,11


35,50

26,17

Лабораторні

приміщення
28,11

5.
Допоміжний
�орп�с:


Кімнати
№
20,
21

25,24

13,18

Офісні

приміщення
28,11

6.
Компресорний
�орп�с:


Приміщення
№
3
40,0

Розміщення

виробництва
або

с�лад

23,70

7.

Газозварювальний

�орп�с


Приміщення
№
3

54,00

Ремонт

автомобілів,

�араж

22,04
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  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 731
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Âåñíÿíå ïðèáèðàííÿ 
ñòîëèö³ òðèâàº
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âçÿâ ó÷àñòü ó âåñíÿí³é òîëîö³
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

11 вітня 2009 ро-
деп тати, пра-

цівни и ромад-
сь их приймалень
та а тивісти Бло
Леоніда Черно-
вець о о взяли
часть весняній
толоці. За ально-
місь ий с ботни
відб вся в ожно-
м районі міста, а
оловні місця про-
ведення визначали
самі ияни, я і
зверталися до ро-
мадсь их прийма-
лень із дор чення-
ми виборців.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî
³äåþ ïðîâåäåííÿ âåñ-
íÿíèõ ñóáîòíèê³â áóëî
â³äíîâëåíî çà ³í³ö³àòè-
âè Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî â 2006 ðî-
ö³, òîìó ùîñåçîíó äå-
ïóòàòè òà àêòèâ³ñòè äî-
ëó÷àþòüñÿ äî ïðèáè-
ðàííÿ ç ìåòîþ çðîáèòè

íàøå ì³ñòî êðàùèì.
“Óæå òðàäèö³éíî, ïðî-

òÿãîì òðüîõ ðîê³â, Áëîê
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
³í³ö³þº ïðîâåäåííÿ çà-
ãàëüíîì³ñüêèõ òîëîê. Ìè
ç ö³êàâ³ñòþ ñïîñòåð³ãà-
ºìî, ÿê äî íàñ äîëó÷à-
þòüñÿ ïîñò³éí³ ó÷àñíèêè

òà ïîì³÷íèêè, ïåðåñ³÷í³
êèÿíè”, — çàçíà÷èëà
ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî Àëëà Øëàïàê. “Íà
ïî÷àòêó êîæíîãî ñåçîíó
äî íàøèõ ãðîìàäñüêèõ
ïðèéìàëåíü çâåðòàþòüñÿ
ëþäè ç ïðîõàííÿì äîïî-

ìîãòè â áëàãîóñòðî¿ ¿õí³õ
óëþáëåíèõ çîí â³äïî-
÷èíêó ³ ìè ñï³ëüíî ç ðà-
ä³ñòþ áåðåìîñÿ çà ðîáî-
òó. Àäæå ÷èñòå äîâê³ëëÿ
â îêðåìî âçÿòîìó ðàéî-
í³ — öå ÷èñòèé, çàòèø-
íèé, çåëåíèé Êè¿â”, —
äîäàëà Àëëà Øëàïàê

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó ï³âäåííèõ îáëàñòÿõ äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòó-
ðà âäåíü +12...+16°Ñ, âíî÷³ +5...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè +14...+16°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+15...+17°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé
äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+15...+17°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ 
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11 вітня за альномісь ий с ботни відб вся в ожном районі Києва

Курси валют (13 квітня 2009)

$ EURO RUR

куп. прод. куп. прод. куп. прод.

НБУ 7,7 10,22 2,28

готівка 8,0 8,05 10,4 10,8 2,2 2,45

безготівка 8,0 8,05 10,6 10,7 2,38 2,41

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

Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ïðè-
áëèçíî 90 ó÷àñíèê³â â³êîì â³ä 6
äî 20 ðîê³â. Íàéòàëàíîâèò³øèõ òà
íàéñèëüí³øèõ íàãîðîäèëè ìåäà-
ëÿìè òà êóáêàìè, à òàêîæ çàîõî-
÷óâàëüíèìè ãðàìîòàìè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â çìàãàí-
íÿõ âçÿëè ó÷àñòü øåñòåðî ä³òåé-
ñèð³ò, äëÿ ÿêèõ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Àëëà Øëàïàê ï³äãîòóâàëà îñîáëè-
â³ ïðèçè. “Ö³ ä³òè ïîçáàâëåí³
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ ³ òóðáî-
òè, òîìó ìè, äîðîñë³, ìàºìî ï³ê-
ëóâàòèñÿ ïðî íèõ. Âîíè íàâ³òü
á³ëüøå, í³æ ³íø³ ä³òè, ïðàãíóòü
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì òà îâîëîä³âà-
òè ìèñòåöòâîì ñõ³äíèõ ºäèíî-
áîðñòâ. Ñàìå òîìó, íàéö³íí³øèì
ïîäàðóíêîì äëÿ íèõ ñüîãîäí³, íà
íàøó äóìêó, º ê³ìîíî”, — çàçíà-

÷èëà Àëëà Øëàïàê. “Áëîê Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ùîäíÿ ï³ä-

òðèìóº òà çàîõî÷óº çàö³êàâëå-
í³ñòü ñïîðòîì ñòîëè÷íèõ ä³òåé
òà ï³äë³òê³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ ìè
âèñòóïàºìî ç ³í³ö³àòèâîþ â³ä-
íîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, çàïðîâà-
äæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîãðàì,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ìîòèâàö³ºþ òà çà-
îõî÷åííÿì äî çäîðîâîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ — ñåðåä íèõ ³ áîðîòü-
áà ç òþòþíîêóð³ííÿì, çàïðîâà-
äæåííÿ ðàíêîâî¿ ã³ìíàñòèêè â
ñòîëè÷íèõ øêîëàõ”, — äîäàëà
äåïóòàò

Êè¿âñüêà ìîëîäü çà 
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà ï³ä ïàòðîíàòîì 
äåïóòàò³â Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â³äáóâñÿ 
òóðí³ð ³ç ºäèíîáîðñòâ äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â “ÊÓÌ²ÒÅ”

У т рнірі з єдиноборств для дітей та підліт ів “КУМІТЕ” зма алися приблизно
дев’яносто часни ів ві ом від 6 до 20 ро ів

Òåòÿíà ÐÓÄÀ
“Õðåùàòèê”
11 вітня 2009 ро на базі за альноосвітньої ш оли
№ 320 в Деснянсь ом районі, за адресою: в лиця Б -
дищансь а, 8, відб вся т рнір із єдиноборств для дітей
та підліт ів “КУМІТЕ”. Ініціатором запровадження чем-
піонат серед дітей вист пила ромадсь а ор анізація
“Оздоровчо-спортивний л б “Сьо н-Київ”, оловою
правління я о о є Оле сандр Захаров.

14—17 вітня в алереї “Лавра” відб деться фести-
валь “Запрошення до Ла ри”. Фестиваль розпочина-
ється з міжнародно о шахово о т рнір “VII Меморіал
Набо ова” за частю 12 шахістів.

17 êâ³òíÿ â Öåíòðàëüíîìó çàë³ ãàëåðå¿ â³äêðèºòüñÿ õóäîæí³é
ïðîåêò “Ñë³ä óñì³øêè”.

Â åêñïîçèö³¿ âèñòàâêè â³äáóâàòèìåòüñÿ íîí-ñòîï ïîêàç ñåìè-
ñåð³éíîãî äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó “Áåðåãè Íàáîêîâà”, ñòâîðå-
íîãî â 1999 ðîö³ ôîíäîì Ðîëàíà Áèêîâà. Äî ïðîãðàìè ôåñòèâà-
ëþ âêëþ÷åíî ìàñøòàáíó ðåòðîñïåêòèâó åêðàí³çàö³é çà òâîðàìè
Âîëîäèìèðà Íàáîêîâà, ô³ëüìè äåìîíñòðóâàòèìóòü ïðîòÿãîì óñ³õ
äí³â ôåñòèâàëþ.

24 êâ³òíÿ â³äáóäåòüñÿ òâîð÷èé âå÷³ð ðîñ³éñüêîãî ðåæèñåðà ²ëë³
Ëàéíåðà, îäíîãî ç òâîðö³â äîêóìåíòàëüíîãî ñåð³àëó “Áåðåãè Íà-
áîêîâà”. Ñëóõà÷³ ìàòèìóòü óí³êàëüíó íàãîäó ïîáà÷èòè ³íòåðâ’þ
Íàáîêîâà, ÿêå â³í äàâ ôðàíöóçüê³é òåëåïåðåäà÷³ “Àïîñòðîôè” â
1975 ðîö³. Ó ôåñòèâàë³ â³çüìóòü ó÷àñòü òåàòð “ZixZixOne”, íåä³ëü-
íà àêòîðñüêà øêîëà “Áóðñà”, Òåàòð “ÀÁÎ”, Òåàòð âîãíþ “Ïðî-
òè íî÷³”. Òðèäåííèé ñïåêòàêëü-ôåñòèâàëü ïðîéäå íà òåðèòîð³¿ ãà-
ëåðå¿ “Ëàâðà” ç 22 ïî 24 êâ³òíÿ

Ïîâíó ïðîãðàìó ôåñòèâàëþ ìîæíà çíàéòè íà ñàéò³ 
www.lavra.ucoz.ua

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ çà òåëåôîíîì
(044) 280 0290

å-mail: info_lavra@ukr.net

Êåðóþ÷îìó ñïðàâàìè —
çàñòóïíèêîâ³ ñåêðåòàðÿ
Êè¿âðàäè 
Ìèêîë³ ÊÎËÅÑÍÈÊÓ
14 êâ³òíÿ 2009 ðîêó
âèïîâíþºòüñÿ 60 ðîê³â
Зі святом йо о вітає оле тив
се ретаріат Київсь ої місь ої ради:

Шановний Ми оло Петрович !
Сердечно вітаємо Вас із днем народження!

Щиро бажаємо міцно о озаць о о здоров’я, оптимізм , бла опо-
л ччя, натхнення, спіхів та всіля их життєвих араздів.
Хай завжди таланить Вам всіх добрих намірах і починаннях, а по-

р ч б д ть вірні др зі.
Нехай ба атий життєвий шлях завжди приносить Вам і лю-

дям задоволення від зроблених справ.
Хай Господь зміцнить Ваші сили та бажання і надалі тво-

рити добро на бла о нашо о расеня Києва в ім’я щасли-
вої долі У раїни.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Íàáîêîâ çàãëÿíå äî
ãàëåðå¿ “ËÀÂÐÀ”
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