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“Ï³êí³ê” íà Âèíîãðàäàð³
Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà ºâðîïåéñüêà çîíà â³äïî÷èíêó

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Зелені зони Києва тепер не просто вабити-
м ть о о своїм розмаїттям, а стан ть місця-
ми цивілізовано о відпочин для иян. Дня-
ми пар на Вино радарі від рили перш
європейсь о о зраз а пі ні -зон . Територію
два е тари обладнано навісами, дерев’я-

ними б диноч ами, ман алами. Є дитячий
майданчи та автостоян а. До інця ро
найбільших пар ах міста від риють ще 5 та-
их зон відпочин , а в наст пном — ще 15.
Водночас місь а влада за ли ає бізнесменів
дол читися до ре онстр ції зелених зон.
Підприємці-спонсори змож ть одержати
1—2 % території орист вання.

Â³äíåäàâíà ó êèÿí ç’ÿâèëàñÿ íàãîäà â³äïî÷èòè ïî-ºâ-
ðîïåéñüêè. Äëÿ öüîãî íå òðåáà ¿õàòè çà êîðäîí, äîñòàò-
íüî ïðîñòî ñõîäèòè äî ïàðêó. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó ñòîëè-
ö³ â³äêðèëè ïåðøó îáëàøòîâàíó çîíó äëÿ ï³êí³ê³â, ÿê³ ðà-
í³øå ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè õ³áà ùî ïî òåëåâ³çîðó. Âëàñ-
íå, ç åêñïåðèìåíòó ó â³äïî÷èíêîâ³é çîí³ “Âèíîãðàäàð”,

ùî íà âóëèö³ Ãîíãàäçå, ñòàðòóâàëà ïðîãðàìà ðåîðãàí³çà-
ö³¿ ì³ñüêèõ ïàðê³â ³ îáëàøòóâàííÿ ó íèõ öèâ³ë³çîâàíèõ
ì³ñöü äëÿ â³äïî÷èíêó. Çãîäîì òàê³ ç’ÿâëÿòüñÿ ó âñüîìó ì³ñ-
ò³. Ïåðøó æ ïðåçåíòóâàëè ï³ä ìóçèêó òà ç³ ñâÿòêîâèì
îôîðìëåííÿì.

Çîíà äëÿ ïðîâåäåííÿ ï³êí³ê³â íà Âèíîãðàäàð³ çàéìàº
ïëîùó ïðèáëèçíî 2 ãåêòàðè. Íà ö³é òåðèòîð³¿ îáëàøòó-
âàëè 10 ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïðèãîòóâàííÿ áàðáåêþ, 10 íà-
â³ñ³â, äåðåâ’ÿí³ áóäèíî÷êè-àëüòàíêè, “ë³ñîâ³” ìåáë³. Çà
ïîáàæàííÿì ìåøêàíö³â âñòàíîâèëè äîäàòêîâèé äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê. Äëÿ çðó÷íîñò³ â³äâ³äóâà÷³â á³ëÿ çîíè º àâòî-
ñòîÿíêà íà 20 ìàøèí. Îðãàí³çîâàíî çàâ³ç äðîâ, à ãîëîâ-
íå — âèâ³ç ñì³òòÿ. Ìàíãàëàìè ïîêè ùî ìîæíà êîðèñòó-
âàòèñÿ áåçïëàòíî, õî÷à ïëàíóâàëîñÿ, ùî ¿õ ìîæíà áóäå
îðåíäóâàòè. Çà âõ³ä äî ìàéäàí÷èêà òåæ ïëàòèòè íå ïî-
òð³áíî.

“Ñüîãîäí³ ìè â³äêðèâàºìî ïåðøó çîíó â³äïî÷èíêó â
ðàìêàõ ïðîãðàìè ìåðà “Ï³êí³ê”. Ó íàñ º ñïåö³àëüíèé
ïëàí ùîäî ðîçâèòêó ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâ ì³ñòà, ùîá
çðîáèòè ¿õ áëèæ÷èìè äî ìåøêàíö³â ì³ñòà. Îñíîâíà ³äåÿ
òàêî¿ çîíè — çðîáèòè âñå äëÿ êîìôîðòíîãî â³äïî÷èíêó
êèÿí. Óñ³ ìåøêàíö³ ðàéîíó Âèíîãðàäàð çìîæóòü áåçïëàò-
íî â³äïî÷èâàòè òóò ó ë³òí³é ïåð³îä”,— ñêàçàâ íà â³äêðèò-
ò³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.

Çà éîãî ñëîâàìè, òàê³ çîíè çàïëàíîâàíî çðîáèòè â óñ³õ
âåëèêèõ ïàðêàõ ì³ñòà. Ï’ÿòü çîí äëÿ ïðîâåäåííÿ ï³êí³ê³â

â³äêðèþòü äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó. À â íàñòóïíîìó äî ë³òíüî-
ãî ñåçîíó îáëàøòóþòü ùå 15. Êð³ì ëàâ, íàâ³ñ³â, ìàíãàë³â,
óñ³ ö³ ì³ñöÿ äîçâ³ëëÿ ìàòèìóòü äîäàòêîâ³ êîíòåéíåðè äëÿ
çáîðó ñì³òòÿ òà á³îòóàëåòè. Àáè îêðåìèì â³äïî÷èâàëüíè-
êàì íå ñïàëî íà äóìêó ïñóâàòè ï³êí³ê-çîíè, âîíè ìàòè-
ìóòü ïîñèëåíó îõîðîíó. Çà ñïðîáó ðîçâåñòè áàãàòòÿ ïîçà
îáëàäíàíîþ çîíîþ ³ ïðîñòî íà çåìë³ øòðàôóâàòèìóòü.

Íå çàëèøàòèñÿ îñòîðîíü â³ä îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ êèÿí
ìîæóòü ³ ï³äïðèºìö³. Á³ëÿ ï³êí³ê-çîí ìîæíà îáëàøòóâà-
òè òî÷êè ç ïðîäàæó íàïî¿â òà íåõèòðî¿ çàêóñêè. Äî ñëî-
âà, á³çíåñìåí³â çàêëèêàþòü âçÿòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ðå-
êîíñòðóêö³¿ ì³ñüêèõ ïàðê³â, àäæå ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà
âïîðÿäêóâàííÿ óñ³õ çåëåíèõ çîí êîøò³â íå âèñòà÷àº. Òàê,
íà îáëàøòóâàííÿ ïàðêó ³ìåí³ Ïóøê³íà ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ïîòð³áíî 25 ìëí ãðí. Ö³ ãðîø³ ìàþòü âèêîðèñ-
òàòè íà ïîñàäêó íîâèõ äåðåâ ³ êóù³â, íà êëóìáè, ëàâêè,
óðíè òà îñâ³òëåííÿ. Çà ñëîâàìè ðàäíèêà Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ãîðÿ Äîáðóöüêîãî, ÿêùî ô³ðìà ÷è ô³-
çè÷íà îñîáà ïðîñïîíñîðóº áëàãîóñòð³é ïàðêó, òî ¿é ìî-
æóòü âèä³ëèòè 1—2 % òåðèòîð³¿ çîíè äëÿ âèêîðèñòàííÿ.
“Öå ìîæå áóòè áóä³âíèöòâî êàôå, ñïîðòêîìïëåêñó ÷è ³í-
øîãî çàêëàäó. Ó íàñ óæå º ê³ëüêà ïðîïîçèö³é â³ä çàö³êàâ-
ëåíèõ îñ³á”,— êàæå ïàí Äîáðóöüêèé. Ïðè öüîìó ÷èíîâ-
íèê äîäàâ, ùî “øåôñòâî” íàä ïàðêàìè â³ääàâàòèìóòü
ò³ëüêè ó “äîáð³ ðóêè”, ÿê³ íå ðóáàòèìóòü æîäíîãî äåðå-
âà, íàòîì³ñòü äîãëÿäàòèìóòü çà çåëåíîþ çîíîþ
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про вшанування пам'яті видатних українських діячів

Розпорядження № 766/1822 від 9 липня 2009 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", враховуючи протоколи засідань комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 27 лютого
2007 року та № 2 від 11 вересня 2008 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти ім'я:
— видатного українського поета Андрія Самійловича Ма�

лишка бібліотеці № 2 Централізованої бібліотечної системи
Дніпровського району м. Києва;

— видатного українського вченого, природознавця,
мислителя і громадського діяча, академіка АН СРСР, пер�
шого президента Української Академії наук, члена Чехо�
словацької і Паризької академій Володимира Вернадсько�
го спеціалізованій школі № 185 Святошинського району
м. Києва;

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) вжити організаційно�правових заходів
щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Головаченко Ірині
Олександрівні у приватну власність земельної ділянки

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 1+му пров. Дачному,

11 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 743/743 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об'єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 1�му пров. Дачному, 11 (с. Биківня) у Деснян�
ському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Головаченко Ірині Олександрів�
ні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 1�му пров. Дачному, 11
у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Головаченко Ірині Олександрів�
ні, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 1�му пров. Дачному, 11 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

5. Громадянці Головаченко Ірині Олександрівні:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.09.2008 № 19�11600 та від 31.10.2008
№ 09�13530, Київської міської санепідемстанції від
25.09.2008 № 8369, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5691,
Головного управління охорони культурної спадщини від
26.08.2008 № 5712.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" (із змінами
та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ра�
ди від 17.07.2008 № 16/16, від 30.10.2008 № 561/561).

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"АВАНГАРД XXI ПЛЮС" земельних ділянок 

для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу з торгово+офісними приміщеннями

та об'єктами соціальної інфраструктури 
на вул. Онуфрія Трутенка, 9+11 у Голосіївському районі

м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 754/754 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 123,
124, пункту "а" статті 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальніс�
тю "АВАНГАРД XXI ПЛЮС" для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового комплексу з торгово�офісними
приміщеннями та об'єктами соціальної інфраструктури на
вул. Онуфрія Трутенка, 9�11 у Голосіївському районі м. Ки�
єва.

2. Припинити право користування земельною ділянкою
площею 19,06 га, відведеною КЕЧ КВО Печерського райо�
ну м. Києва (лист�згода № 76�2кг/06 від 26.04.2006), та від�
нести її до земель громадської та житлової забудови.

3. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"АВАНГАРД XXI ПЛЮС", за умови виконання пункту 4 цього
рішення, у короткострокову оренду на 5 років земельні ді�
лянки загальною площею 19,06 га для будівництва, експлу�
атації та обслуговування житлового комплексу з торгово�
офісними приміщеннями та об'єктами соціальної інфра�
структури на вул. Онуфрія Трутенка, 9�11 у Голосіївському
районі м. Києва за рахунок земель громадської та житлової
забудови, з них:

— ділянку № 1 — площею 17,16 га;
— ділянку № 2 — площею 1,90 га.
4. Товариству з обмеженою відповідальністю "АВАНГАРД

XXI ПЛЮС":
4.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельними ділянками.

4.3. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

4.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 21.02.2008 № 19�2027, дочірнього під�
приємства "Інститут генерального плану міста Києва" ВАТ
"Київпроект" від 16.04.2007 № 1186, Київської міської сан�
епідемстанції від 09.08.2007 № 1302, Державного управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 19.04.2007 № 06�6�25/2457, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 03.05.2007 № 3069,
Головного управління земельних ресурсів у м. Києві від
04.08.2008 № 04�03�5/1086.

4.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

4.6. Проектом будівництва житлового комплексу пе�
редбачити місця постійного зберігання автотранспорту
(крім відкритих автостоянок) у кількості, не меншій за од�
не машиномісце на кожні дві квартири в цьому комплек�
сі.

4.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16, від 30.10.2008
№ 561/561).

4.8. Передати Головному управлінню житлового забез�
печення виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) 7 % загальної площі квартир (крім служ�
бового житла) в цьому житловому комплексі на підставі пунк�
ту 38 рішення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475
"Про бюджет міста Києва на 2008 рік".

4.9. У складі проекту будівництва виконати розрахунки
щодо забезпеченості населення об'єктами соціальної сфе�
ри (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об'єк�
ти охорони здоров'я тощо) і передбачити їх розміщення та
будівництво одночасно із спорудженням житлового ком�
плексу.

4.10. Сплатити до цільового фонду спеціального фонду
бюджету міста Києва на розвиток будівництва до моменту
здачі в експлуатацію житлового комплексу кошти в розмірі
5 % витрат з будівництва, виходячи з опосередкованої вар�
тості спорудження житла, установленої Міністерством регіо�
нального розвитку і будівництва України для міста Києва
станом на день оплати, на підставі пункту 39 рішення Київ�
ської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міс�
та Києва на 2008 рік".

5. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей
141,143 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Белецькій Тетяні
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Локомотивній,

18+а у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 717/717 від 27 листопада 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Белецькій Тетяні Володимирівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Локомотивній, 18�а у
Солом'янському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Белецькій Тетяні Володимирів�
ні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,03 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Локомотивній, 18�а у Солом'ян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянці Белецькій Тетяні Володимирівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (акт попереднього обстеження зелених насаджень
від 13.09.2007 № 238) вирішувати в установленому порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"(із змінами
та доповненнями).

3.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 21.09.2007 № 19�10103, Київської місь�
кої санепідстанції від 12.10.2007 № 8521, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 26.09.2007
№ 071/04�4�22/5303, Державної служби з питань національ�
ної культурної спадщини від 08.10.2007 № 22�2511/9, до�
чірнього підприємства "Інститут генерального плану міста
Києва" від 19.07.2007 № 2204 та Головного управління зе�
мельних ресурсів від 02.11.2007 № 05�2117.

3.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину Сечину Євгену

Ростиславовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд у 2+му пров. Дачному, 6
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 737/737 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об'єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Дачному, 6 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3.. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Сечину Євгену Ростиславови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 2�му пров. Дачному, 6 у
Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Сечину Євгену Ростиславови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 2�му пров. Дачному, 6 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Сечину Євгену Ростиславовичу:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.09.2008 № 19�11594 та від 31.10.2008
№ 09�13524, Київської міської санепідемстанції від
25.09.2008 № 8360, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 29.09.2008 № 071/04�4�22/5682, Го�
ловного управління охорони культурної спадщини від
26.08.2008 № 5713.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради
від 17.07.2008 № 16/16, від 30.10.2008 № 561/561).

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Філіпповій Анастасії Ігорівні
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Гамарника, 79 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 715/715 від 27 листопада 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Філіпповій Анастасії Ігорівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Гамарника, 79 в Оболон�
ському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Філіпповій Анастасії Ігорівні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Гамарника, 79 в Оболонському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянці Філіпповій Анастасії Ігорівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю. 

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 27.02.2008 № 19�2579, Державного

управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2021, від 26.12.2007
№ 05�12/10152 та від 03.04.2008 № 05�09/2040, головного
державного санітарного лікаря м. Києва від 13.03.2008
№ 1921, Київської міської санепідстанції від 25.03.2008
№ 2312, Державної служби з питань національної культур�
ної спадщини від 27.08.2008 № 22�2229/35, Головного
управління охорони культурної спадщини від 06.12.2007
№ 9287, Українського державного науково�дослідного ін�
ституту проектування міст "ДІПРОМІСТО" від 26.03.2008
№ 5�542, Оболонської районної у м. Києві державної адмі�
ністрації від 29.12.2007 № Ф�4574, Головного управління
земельних ресурсів від 22.09.2008 № 05�3648.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" (із зміна�
ми та доповненнями, внесеними рішеннями Київської місь�
кої ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень від
18.03.2008 № 35) та інші питання майнових відносин вирі�
шувати в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Тордії Малхазу
Валеріановичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 1+а 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 714/714 від 27 листопада 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. Затвердити у встановленому порядку містобудівне об�
ґрунтування щодо внесення змін до містобудівної докумен�
тації та визначення параметрів окремого об'єкта містобуду�
вання — будівництва, експлуатації та обслуговування індиві�
дуального житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Мічуріна, 1�а в Оболонському районі м. Києва.

2. Внести зміни до цільового призначення земельної ді�
лянки та до Генерального плану міста Києва, затверджено�
го рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, а саме:
перевести зазначену земельну ділянку із зони зелених на�
саджень до території садибної житлової забудови.

3.. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Тордії Малхазу Валеріанови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 1�а в Обо�
лонському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Тордії Малхазу Валеріановичу,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Мічуріна, 1�а в Оболонському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

5. Громадянину Тордії Малхазу Валеріановичу:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудкон�
тролю.

5.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями).

5.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 13.07.2007 № 19�6980 та від 21.08.2007
№ 09�8563, в. о. головного державного санітарного лікаря
м. Києва від 06.06.2007 № 3999, Київської міської санепід�
станції від 14.09.2007 № 7271, дочірнього підприємства "Ін�
ститут генерального плану міста Києва" від 20.03.2007
№ 799, Державного управління охорони навколишнього при�
родного середовища в м. Києві від 30.05.2007 № 05�08/3134
та від 22.10.2007 № 05�08/6358.

5.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Кумпану Максиму
Андрійовичу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Стратегічному,

24 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 708/708 від 27 листопада 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. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста", затверджених рішенням
Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, виключив�
ши земельну ділянку площею 0,10 га на схилах Лисої гори з
переліку озелененої території загального користування міста
Києва, що відповідає типологічним ознакам та планувальним
вимогам, з переліку об'єктів нового зеленого будівництва на
період до 2010 року по адміністративних районах у парку від�
починку на схилах Лисої гори, з переліку територій і об'єктів
природно�заповідного фонду в урочищі Лиса гора.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Кумпану Максиму Андрійови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Стратегічному, 24
у Голосіївському районі м. Києва.

3. Передати громадянину Кумпану Максиму Андрійови�
чу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Стратегічному, 24 у Голосіївсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

4. Громадянину Кумпану Максиму Андрійовичу:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 16.08.2005 № 19�6790, Київської міської
санепідстанції від 17.10.2005 № 7672, Державного управ�
ління екології та природних ресурсів в м. Києві від 22.12.2005
№ 06�6�25/7529, Головного управління земельних ресурсів
від 21.01.2008 № 05�2659.

4.6. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт попереднього обстеження зелених наса�
джень від 05.09.2005 № 294) та інші питання майнових від�
носин вирішувати в установленому порядку.

4.7. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1534

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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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“Áäæîëèíèé ðàé”
Ìèêîëè Æóðàâëÿ
Ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” ñòàðòóº ïðîåêò “Ïàñ³êà. Apiary”

Ìèêîëà Æóðàâåëü — ìèòåöü,
÷èÿ ñ³ì’ÿ ïîêîë³ííÿìè çàéìàëà-
ñÿ áäæîëÿðñòâîì, òîìó, çâ³ñíî, íå
º âèïàäêîâ³ñòþ, ùî öÿ òåìà
ç’ÿâèëàñÿ ó éîãî òâîð÷îñò³. Ìàëî
õòî çíàº, ùî âóëèê — ó ñó÷àñíî-
ìó ðîçóì³íí³ — ç’ÿâèâñÿ ëèøå 150
ðîê³â òîìó. Äî öüîãî áóâ âóëèê-
äóïëÿíêà, à ùå ðàí³øå — ïîðîæ-
íèíà äåðåâà àáî ã³ëêè, â ÿêèõ
áäæîëè áóäóâàëè ñîòè.

Ñó÷àñíà íàóêà ñòâåðäæóº ïðî
³ñíóâàííÿ âñåðåäèí³ ðîþ ³íòå-
ëåêòó, ð³âíîö³ííîãî ëþäñüêîìó.
Îñòàíí³ì ÷àñîì â÷åí³ çàíåïî-
êîºí³ ÷åðåç ìàñîâó çàãèáåëü
áäæ³ë ó âñüîìó ñâ³ò³. Ì³æ òèì
áäæîëà º íåâ³ä’ºìíîþ ëàíêîþ
â ö³ë³ñí³é åêîñèñòåì³ Çåìë³.
“ßêùî çàãèíå áäæîëà, çàãèíå é
êóëüòóðà ëþäñòâà”,— íàïèñàíî

íà îäí³é ³ç óêðà¿íñüêèõ ³êîí
ÕVII ñòîð³÷÷ÿ.

Ñêóëüïòóðè âóëèê³â Ìèêîëè
Æóðàâëÿ ïîâ’ÿçàí³ ç ³êîíîïèñîì:
ìèòåöü îçäîáëþº äåðåâ’ÿíó êîíñ-
òðóêö³þ ëåâêàñîì. Öå ñòàðîäàâíÿ
òåõí³êà. Ëåâêàñîì íàçèâàâñÿ
êðåéäîâèé ãðóíò ó ñåðåäíüîâ³÷-
íîìó ³êîíîïèñ³. 20 òà 21-ãî ñåðï-
íÿ Ìèêîëà Æóðàâåëü ïðîâåäå
ìàéñòåð-êëàñè ç ëåâêàñó äëÿ âñ³õ
îõî÷èõ îçíàéîìèòèñÿ ç òåõí³êîþ,
ÿêó âèêîðèñòîâóâàëè ùå ó ñòàðî-
äàâíüîìó ªãèïò³.

29-ãî ñåðïíÿ â³äáóäåòüñÿ àêö³ÿ

“Àãðåñèâíå áäæîëÿðñòâî” — ïî-
êàç äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó-ïåð-
ôîðìàíñó.

Ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêòà “Ïàñ³êà.
Apiary” — ñï³ëüíà ïðàöÿ ãàëåðå¿
“Ëàâðà” òà ãàëåðå¿ ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà “A-HOUSE”, ÿêà º ì³æ-
íàðîäíèì êóðàòîðîì ïðîåêòó.
Ñêóëüïòóðè âóëèê³â óæå áà÷èëè ó
Íüþ-Éîðêó òà Áàçåë³, íàñòóïíî-
ãî ðîêó âîíè “ïî¿äóòü” äî Êèòàþ.
Ó 2011-ìó ðîö³ ïðîåêò Ìèêîëè
Æóðàâëÿ áóäóòü ïîäàâàòè íà êîí-
êóðñ äëÿ ó÷àñò³ ó 54-é Âåíåö³é-
ñüê³é á³ºíàëå

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 11 ñåðïíÿ
День промайне динамічно. Беріться за робот , я а потреб є висо о о фізично о та
інтеле т ально о енер опотенціал , самостійності. Не варто ні о о брати на при-
чіп — самі впораєтеся, ос іль и особисті інтереси мають сьо одні б ти на першо-
м плані.

ОВНИ, під лежачий амінь вода не тече. Хочете б ти ероєм дня, здоб ти лаври поп лярності в соці мі, на
романтичном поді мі, освітній ниві, серед др зів — дерзайте! Енер опотенціал заш алює. Спрямов йте йо-
о саме в це р сло! Професійні не аразди близь о до серця не беріть.
ТЕЛЬЦІ, не піддавайтеся олос здорово о л зд , що зм ш є е ономити ожн опій . Місія дня — бла-

одійність. Давайте милостиню, творіть добро, за що Всевишній вас щедро вина ородить.
БЛИЗНЯТА, не заци люйтеся на домашніх обов’яз ах. С иньте той тя ар і дозвольте собі порозважатися

в олі рідних за д хом людей. Це ч дова омпенсація за ваші митарства.
РАКИ, я що поставили мет , відважно р хайтеся вперед, зар чившись підтрим ою помічни ів, їх вас хоч

реблю ати. І не заб дьте щедро віддячити (морально, матеріально) відданих с п тни ів, отрі дотримали
слово. За добро платіть добром.
ЛЕВИ, на шлях до олімп знаменитостей вам ніхто не спроможний стати на заваді, бо ви сильні д хом, ті-

лом, роз мом. Тож сміливо піарте себе та роз р ч йте імідж на повн ! Це ваш зоряний час!
ДІВИ, я що заплан вали придбати важлив річ, можна взяти редит, попросити в бор . А з ерівництвом

б дьте насторожі. Нині ви для шефа є об’є том роздрат вання, за оле тивні недолі и саме ви отримаєте до-
ан .
ТЕРЕЗИ, моліться на подр жньо о обранця, любіть і пест йте йо о, адже щастя вашо о шлюб саме в йо-

о р ах!
СКОРПІОНИ, день промайне в е стремальном темпі, де ви поч ватиметеся я риба воді. На роботі вас

очі ють трі мфи професійно о дос оналення, що сприяють пот жном ар’єрном стриб .
СТРІЛЬЦІ, перед вами всі двері відчинено. Оптимізм і щиросердність із ароматом ідеалізації зроблять вас
любленцем б дь-я ої омпанії. Не ни айте с перництва, не бійтеся п блічних вист пів, від ритих д елей із
он рентами, бо т т ви завжди б дете ви раші!
КОЗОРОГИ, з радістю працюйте на бла о сімейно о процвітання. Успіх не прим сить на себе че ати! До-

мочадці отові вам піти наз стріч та роз ошелитися заради вели ої дов оочі ваної по п и.
ВОДОЛІЇ опиняться на творчом ребені, продемонстр вавши ні альний талант літератора, митця, режи-

сера, педа о а. Тіль и не зазнайтеся! Реалії б ття є с ворими, тож вас сп с атим ть із рожевих хмар на зем-
лю та рити ватим ть, присі ючись до недолі ів.
РИБИ, щоб поліпшити життєвий тон с, більше спіл йтеся з оле ами на роботі. Сл жбовий оле тив — це міс-

це творчої насна и, а в домашніх стінах ви лише с м ватимете, впадатимете в депресію, стомитеся фізично
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
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14- о серпня сі право-
славні християни свят ва-
тим ть медовий Спас. Са-
ме цей день иївсь ій
алереї мистецтв “Лавра”
відб деться презентація
прое т Ми оли Ж равля
“Пасі а. Apiary”. Прое т
присвячено бджолам,
бджолярств і людині. Е -
спозиція с ладається зі
с льпт р-в ли ів, артин,
фото рафій та відеоінста-
ляції “А ресивне бджоляр-
ство”. В ли т т символі-
з є ідеальний світ, де па-
н є раса та армонія.

Вистав а Ми оли Ж равля “Пасі а. Apiary”
відб ватиметься з 14 до 29 серпня 2009 ро .

Адреса та час роботи алереї “Лавра”: в л. Івана Мазепи, 17
Тел.: 280-02-90; з 10.00 до 19.00 — без вихідних

Ми ола Ж равель зробив із бджолярства мистецтво

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

Шановні а ціонери!
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ

“ОРІАНА”
( од ЄДРПОУ 30552209, далі — “Товариство”)

Повідомляє Вас про проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів (далі —
“Збори”), я і відб д ться 28 вересня 2009 ро за адресою: У раїна, м. Київ, в л. Панель-
на, 5, зал засідань.

Почато Зборів об 11.00. Реєстрація часни ів проводиться за місцем проведення Збо-
рів з 10.00 до 10.45 в день проведення Зборів. Для реєстрації та часті Зборах а ціоне-
рам необхідно мати про собі до мент, що посвідч є особ , представни ам а ціонерів —
довіреність на право часті та олос вання на Зборах та до мент, що посвідч є особ .
Порядо денний:

1. Про зміни в стр т рі ор анів правління та онтролю Товариства.
2. Про зміни ор анізаційної стр т ри Товариства.
3. Внесення змін до Стат т Товариства шляхом ви ладення Стат т в новій реда ції.
4. Затвердження Положення про Правління Товариства в новій реда ції.
5. Затвердження Положення про На лядов рад Товариства.
6. Затвердження Положення про Ревізійн омісію Товариства.
7. Припинення повноважень членів Спостережної (На лядової) ради Товариства.
8. Обрання членів На лядової ради Товариства.
9. ЗатвердженнярішеньСпостережної (На лядової) радипрообрання Голови та членівПравління.
10. Від ли ання членів Ревізійної омісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної омісії Товариства.

З матеріалами та прое тами рішень з питань, що б д ть роз лядатися на Зборах, мож-
на ознайомитися за місцем проведення Зборів в Правлінні Товариства. Довід и за теле-
фоном: +38 (044) 569-40-97, 569-40-98

Генеральна дире ція Київсь ої місь ої
ради з обсл ов вання іноземних

представництв
розпродає автомобілі, я і б ли ви ористанні:
1. Водний мотоци л “GTXRFI” (2000 р.в.)
2. Опель - Оме а (1998 р.в.)
3. Мітс біші - Галант (1999 р.в.)
4. Asia-Topic (1997 р.в.)
5. Краз-6510 (1993 р.в.)

Телефон для довідо : т. 486-82-81; т/ф 482-06-11

Лі відаційна омісія повідомляє, що Київсь ою місь ою ра-
дою прийнято рішення від 22 січня 2009 ро № 34/1089 про
лі відацію ом нально о підприємства “Спеціалізоване ремонт-
но-нала одж вальне правління № 8”.
Претензії та вимо и приймаються протя ом двох місяців з мо-

мент виход о олошення за адресою: м. Київ, в л. Б.Хмель-
ниць о о, 3. Тел. 278-48-73

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Б чен о Анатолія Оле сійовича, я
відповідача по цивільній справі № 2-4191/09
за позовом Б чен о Ірини Василівни про поз-
бавлення бать івсь их прав в с дове засідан-
ня на 17 вересня 2009 ро на 11.00. Адреса
с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб.9,
с ддя Васалатій К. А.

Наслід и неяв и в с дове засідання особи,
я а бере часть справі, передбачені ст.ст.
169, 170 ЦПК У раїни, ст. 185-3 КпАП У раїни.

С ддя К.А. Васалатій

Відповідно до п н т 2 статті 2 За он
У раїни від 18 березня 2004 ро № 1625-
ІV “Про порядо обрання на посад та
звільнення з посади професійно о с дді
Верховною Радою У раїни” Вищий адмі-
ністративний с д У раїни повідомляє
про під отов матеріалів щодо обрання
андидата на посад с дді Вищо о адмі-
ністративно о с д У раїни безстро ово
Островича Сер ія Ернестовича.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 031901 на ім’я Бєл іна

Володимира Степановича вважати недійсним.

Посвідчення дитини, я а постраждала від наслід ів аварії на Чорнобильсь ій

АЕС, серія Д, № 435307 на ім’я Портян іна Бо дана Володимировича вважати

недійсним.
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