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Çîëîò³ ïëàòíèêè
Êèÿíè îòðèìàëè ö³íí³ ïîäàðóíêè çà òå, ùî â÷àñíî 
ðîçðàõóâàëèñÿ çà êîìïîñëóãè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора відб вся розі раш призів серед добро-
совісних платни ів за житлово- ом нальні по-
сл и. У стінах мерії місь ий олова Леонід
Черновець ий рочисто вітав та вр чав пере-
можцям золоті злив и, срібні монети, фільтри
для очищення води й ба атоф н ціональні
пристрої. Охочих отримати подар н и вияви-
лось понад десять тисяч. А за алом тих, хто
платить вчасно, б ло десять разів більше.
Та ий розі раш призів місь а влада влашто-
в є вдр е. У мерії обіцяють продовж вати
заохоч вати столичних меш анців. До то о ж
подар н ів наст пно о раз б де більше.

Çîëîò³ çëèâêè âàãîþ ïî ï’ÿòü òà ïî äâà ãðàìè â÷îðà ïå-
ðåéøëè äî ðóê äåñÿòüîõ êèÿí. Ùå ñòî ñòàëè âëàñíèêàìè
þâ³ëåéíèõ ñð³áíèõ ìîíåò. Ç òàêèì ðîçìàõîì ì³ñüêà âëà-
äà ïîäÿêóâàëà òèì, õòî â÷àñíî ðîçðàõîâóºòüñÿ çà æèòëî-

âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Â³äêðèâàâ ðîç³ãðàø ïðèç³â òà â³-
òàâ ïåðåìîæö³â ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “ß
âðàæåíèé òèì, ùî â Êèºâ³ ìàéæå ñòî òèñÿ÷ êèÿí äîáðî-
ñîâ³ñíî ïëàòÿòü çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ñâîºþ ÷åðãîþ îá³-
öÿþ, ùî êîæíó êîï³éêó, ñïëà÷åíó êèÿíàìè, âèòðà÷àòè-
ìóòü íà ò³ ö³ë³, ÿê³ ìè äåêëàðóºìî”, — çàçíà÷èâ ìåð.

Ðîç³ãðàø ïðèç³â ñåðåä äîáðîñîâ³ñíèõ ïëàòíèê³â çà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè ì³ñüêà âëàäà ïðîâîäèòü óæå âäðóãå.
“Öüîãî ðàçó ìè çá³ëüøèëè çíà÷èì³ñòü ³ ê³ëüê³ñòü ïîäà-
ðóíê³â”,— ïîâ³äîìèâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Ñïðàâä³, çîëîò³
çëèâêè äåùî ïîâàæ÷àëè. Òðè ç íèõ ïî ï’ÿòü ãðàì³â ³ ñ³ì —
ïî äâà ãðàìè. Ïîïåðåäíüîãî ðàçó âñ³ çëèâêè áóëè ïî 2,5
ãðàìà. À þâ³ëåéíèõ ñð³áíèõ ìîíåò ïîá³ëüøàëî â ÷îòèðè
ðàçè. Âò³ì, öå ëîã³÷íî, àäæå îõî÷èõ îòðèìàòè ïîäàðóíêè
òåæ ïîá³ëüøàëî ïðîïîðö³éíî. Öüîãî ðàçó â ì³ñüêîìó call-
öåíòð³ çàðåºñòðóâàëèñÿ á³ëüøå ÿê äåñÿòü òèñÿ÷ äîáðîñî-
â³ñíèõ ïëàòíèê³â. Çàãàëîì æå òèõ, õòî ïðîòÿãîì òðüîõ
îñòàíí³õ ðîê³â íå ìàº çàáîðãîâàíîñò³ çà êîìïîñëóãè, â Êè-
ºâ³ íàë³÷óºòüñÿ ìàéæå ñòî òèñÿ÷. “ß áóâ çäèâîâàíèé, êî-
ëè ä³çíàâñÿ, ñê³ëüêè â òàê³ ñêðóòí³ ÷àñè âèÿâèëîñÿ ñâ³äî-
ìèõ êèÿí!” — çàçíà÷èâ äèðåêòîð ÊÏ Ã²ÎÖ Ñòàí³ñëàâ
Êàïëóíåíêî.

Ïåðøîþ ïðèçåðêîþ òà âîëîäàðêîþ çîëîòîãî çëèâêà
ñòàëà Îëüãà Äÿäþðà. Âîíà äåñÿòêè ðîê³â â÷àñíî ðîçðàõî-

âóºòüñÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. “Äëÿ ìåíå öå ïðèíöèïî-
âî,— ïîä³ëèëàñü âîíà, — ìè ë³ïøå íå êóïèìî ÿêî¿ñü ðå-
÷³, àëå ðàõóíêè îïëàòèìî â÷àñíî”. Æ³íêà çîâñ³ì íå î÷³-
êóâàëà îòðèìàòè çîëîòî, òîìó é íå äóìàëà íàä òèì, ùî ç
íèì ðîáèòèìå. “Ìàáóòü, êðàùå éîãî çáåðåãòè”, — ñêàçà-
ëà âîíà.

Çîëîòî é ñð³áëî, ÿêå â÷îðà îòðèìàëè êèÿíè, âäðóãå íà-
äàâ ÂÀÒ ÊÁ “Õðåùàòèê”, ÿêèé º ãåíåðàëüíèì ñïîíñî-
ðîì ðîç³ãðàøó. Êð³ì òîãî, ïåðåìîæö³ ëîòåðå¿ îòðèìàëè
ô³ëüòðè äëÿ âîäè, ÿê³ ïîäàðóâàëà ãðóïà êîìïàí³é “Åêî-
ñîôò” ÒÌ “Íàøà âîäà”. Ñâîºþ ÷åðãîþ ÒÎÂ “²ì³äæ-Ëî-
äæ³ê” âðó÷èëî ø³ñòü áàãàòîôóíêö³îíàëüíèõ ïðèñòðî¿â
(ïðèíòåð, ñêàíåð, êîï³þâàëüíà ìàøèíà). Âñ³ ïåðåìîæö³,
ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ìè íà ðîç³ãðàø³, îòðèìàþòü â³äïî-
â³äíå ïîâ³äîìëåííÿ ç êâèòàíö³ºþ íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã ó âåðåñí³. Òàêîæ ïðî ðåçóëüòàòè ëîòåðå¿ ìîæíà äî-
â³äàòèñü íà ³íòåðíåò-ñàéòàõ ÊÌÄÀ òà Ã²ÎÖ.

Íàñàìê³íåöü Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëîñèâ, ùî çó-
ïèíÿòèñÿ íà öüîìó ðîç³ãðàø³ â ìåð³¿ íå ïëàíóþòü. “ß äó-
ìàþ, ùî ìè ïðîäîâæèìî ïðîãðàìó òàêèì ÷èíîì, ùîá
âðàõîâóâàòè íå ëèøå òèõ, õòî çà îñòàíí³õ òðè ðîêè ñóì-
ë³ííî ïëàòèòü çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, à é çà äåñÿòü, äâà-
äöÿòü, òðèäöÿòü ðîê³â. Àäæå ãîëîâíå, ÿê òè ñòàâèøñÿ äî
ð³äíîãî ì³ñòà”, — ñêàçàâ ìåð
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Добросовісним платни ам за ом нальні посл и мер Києва Леонід Черновець ий особисто вр чив золоті злив и, срібні монети, фільтри для води
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 "Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва на 2007�2010
роки"

Рішення Київської міської ради № 652/652 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро#
мади міста Києва на 2007#2010 роки" такі зміни:

— позицію 20 додатка 2 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації)" "Група "А"

вважати позицією 84 додатка 4 розділу "Регіональне відділення фонду державного майна України по м. Києву" "Група
"А"

— позицію 20 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

# позицію 51 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 204 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 228 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позиції 258, 259 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

визнати такими, що втратили чинність;
— позицію 260 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 440 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

20 Майновий омпле с СП ТОВ "Хорстер" м. Київ, Тр ханів острів 3 878,43

84 Майновий омпле с СП ТОВ "Хорстер" м. Київ, Тр ханів острів 3 878,43

20 Нежилі приміщення ТОВ "Тор овий Дім
Л бнифарм-Київ"

м. Київ, в л. Жилянсь а, 74 б
літ. "А"

3 387,0

20 Нежилі приміщення ТОВ "Тор овий Дім
Л бнифарм-Київ"

м. Київ, в л. Жилянсь а, 74
літ. "А"

3 382,0

51 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемо и, 17-23
літ. "А"

4

51 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемо и, 17-23
літ. "А"

4 1800,7

260 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Хрещати , 46 літ. "А`" 4 72,0

260 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Хрещати , 46 літ. "А" 4 72,0

204 Нежилі б дино м. Київ, в л. Хрещати , 19 4 Площа відповідно до даних БТІ

228 Нежилий б дино м. Київ, в л. Фіз льт рна, 2 4 Площа відповідно до даних БТІ

440 Нежилий б дино м. Київ, в л. Гамарни а, 77/79 4 Площа відповідно до даних БТІ

440 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Гамарни а, 77/79 4 Площа відповідно до даних БТІ

228 Нежилий б дино м. Київ, в л. Фіз льт ри, 2
літ. "А", "Б"

4 54,5

258 Нежилі приміщення
ТОВ "Р ден Плюс"

м. Київ, б льв. Тараса Шев-
чен а, 4 літ. "Б"

3 452,6

259 Нежилі приміщення
ТОВ "Р ден Плюс"

м. Київ, б льв. Тараса Шев-
чен а, 4 літ. "Б"

3 87,6

204 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Хрещати , 19 4 Площа відповідно до даних БТІ

— позицію 36 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна по м. Києву" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 51 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 53 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 54 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 57 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна по м. Києву" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 58 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна по м. Києву" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 66 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна по м. Києву" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції

— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

36 Нежилий б дино ТОВ Інстр ментальний
завод "Роден"

м. Київ, в л. Виборзь а, 93 літ. "А" 3 796,5

36 Нежилий б дино ТОВ Інстр ментальний
завод "Роден"

м. Київ, в л. Виборзь а, 93 літ. "А" 3 792,2

51 Нежилі приміщення ВАТ "Київ аз" м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33 літ. "Б" 3 593,7

51 Нежилі приміщення ВАТ "Київ аз" м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33 літ. "Б" 3 402,3

53 Нежилі приміщення ТОВ "ТЕКС Ко" м. Київ, в л. Верховинна, 13 літ.'Т" 3 129,3

54 Нежилі приміщення ТОВ "ТЕКС Ко"" м. Київ, в л. Верховинна, 13 літ. "В" 3 54,6

54 Нежилі приміщення ТОВ "Тор овельно-ви-
робниче підприємство "ТЕКС Ко"

м. Київ, в л. Верховинна, 13 літ. "В" 3 54,6

57 Нежилі приміщення
Мале приватне підприємство "Альфа-П"

м. Київ, в л. Бо атирсь а, 12-А 3 507,2

57 Нежилі приміщення
Мале приватне підприємство "Альфа-П"

м. Київ, в л. Бо атирсь а, 12 літ. "А" 3 524,2

58 Нежилі приміщення
С б'є т підприємниць ої діяльності — фізична
особа В'язовсь ий Ілля Володимирович

м. Київ, просп. Радянсь ої
У раїни, 5

3 434,9

58 Нежилі приміщення
с б'є т підприємниць ої діяльності — фізична
особа Вязовсь ий Ілля Володимирович

м. Київ, просп. Геор ія Гон адзе, 5
літ. "А"

3 434,9

66 Нежилі приміщення
Фізична особа — підприємець Снєжнєвсь ий
Оле сандр Оле сандрович

м. Київ, просп. Радянсь ої У раїни, 20
літ. "В"

3 108,5

66 Нежилі приміщення
Фізична особа — підприємець Снєжнєвсь ий
Оле сандр Оле сандрович

м. Київ, просп. Геор ія Гон адзе, 20
літ. "В"

3 108,5

53 Нежилі приміщення ТОВ "Тор овельно-
виробниче підприємство "ТЕКС Ко"

м. Київ, в л. Верховинна, 13 літ.'Т" 3 129,3

Про передачу громадянину Луціву Любомиру
Ростиславовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 5�му пров. Садовому, 40 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 736/736 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. 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.

2. Припинити Радіостанції № 1 Міністерства зв'язку УРСР
право користування земельною ділянкою, наданою згідно з
рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради на#
родних депутатів від 25.04.51 № 22 (державний акт на пра#
во користування землею від 21.02.63, листи#згоди від
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07.10.99 № 153/004 та від 12.04.2002 № 713/3#08), та за#
рахувати її до міських земель, не наданих у власність чи ко#
ристування.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянину Луціву Любомиру Ростисла#
вовичу для будівництва та обслуговування житлового бу#
динку, господарських будівель і споруд у 5#му пров. Садо#
вому, 40 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Луціву Любомиру Ростиславо#
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват#
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц#
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 5#му пров. Садовому, 40 у Деснянсько#
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

5. Громадянину Луціву Любомиру Ростиславовичу:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділян#

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра#
їни.

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 21.08.2008 № 19#10517 та від 29.09.2008

№ 09#12391, Київської міської санепідемстанції від
15.09.2008 № 8100, управління охорони навколишнього
природного середовища від 17.09.2008 № 071/04#4#
22/5454, Головного управління охорони культурної спад#
щини від 16.09.2008 № 6430.

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 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).

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 поновлення договору 
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю "ЕЛ�ЛАДА" для будівництва,
обслуговування та експлуатації 

тимчасової відкритої автостоянки 
на просп. Петра Григоренка 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 670/670 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист�звернення товариства з
обмеженою відповідальністю "ЕЛ�ЛАДА" від 05.07.2008 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років, з 09.11.2008, договір оренди зе#
мельної ділянки від 08.11.2003 № 63#6#00081, укладений
між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю "ЕЛ#ЛАДА" для будівництва, обслуговуван#
ня та експлуатації тимчасової відкритої автостоянки на просп.
Петра Григоренка у Дарницькому районі м. Києва на підста#
ві пункту 39 рішення Київської міської ради від 26.12.2002
№ 206/366 "Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею", площею 0,8005
га, в межах червоних ліній.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕЛ#ЛАДА"

у місячний термін звернутись до Головного управління зе#
мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо орга#
нізації робіт по внесенню змін до договору оренди земель#
ної ділянки від 08.11.2003 № 63#6#00081.

3. 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 "Спортивно�

оздоровча база відпочинку "Славутич" земельних
ділянок для експлуатації, 

обслуговування, реконструкції та будівництва 
бази відпочинку 

на Парковій дорозі, 3 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 753/753 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони м.
Києва до 2010 року та концепції формування зелених наса#
джень в центральній частині міста", затверджених рішенням
Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, виклю#
чивши з переліку озеленених територій загального корис#
тування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та
планувальним вимогам (таблиця 2), земельні ділянки за#
гальною площею 3,45 га у Дніпровському районі м. Києва.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"Спортивно#оздоровча база відпочинку "Славутич" для екс#
плуатації, обслуговування, реконструкції та будівництва ба#
зи відпочинку на Парковій дорозі, 3 у Дніпровському райо#
нім. Києва.

3. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"Спортивно#оздоровча база відпочинку "Славутич", за умо#
ви виконання пункту 4 цього рішення, земельні ділянки за#
гальною площею 3,45 га, в тому числі площею 0,18 га в ме#
жах червоних ліній, для експлуатації, обслуговування, рекон#
струкції та будівництва бази відпочинку на Парковій доро#
зі, 3 у Дніпровському районі м. Києва у зв'язку з переходом
права власності на майно (договір купівлі#продажу від
03.07.2007 та акт приймання — передачі), у тому числі:

— ділянку № 1 загальною площею 3,27 га — у довгостро#
кову оренду на 15 років, зокрема площею 1,36 га — за ра#

хунок частини земель, відведених відповідно до рішення
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів тру#
дящих від 23.06.64 "Про закріплення існуючих та відвод до#
даткових земельних ділянок Київській міській водномотор#
ній пристані Управління побутового обслуговування під
розміщення стоянок моторних і гребних човнів індивідуаль#
ного користування та човнів держустанов, які не мають
своїх причалів, і порядок користування ними"; площею 0,98
га — за рахунок частини земель, відведених відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депу#
татів трудящих від 19.08.58 № 1441 "Про відвод земель#
ної ділянки Рятувальній службі Київського міського коміте#
ту ДТСААФ під відстойну базу"; площею 0,93 га — за ра#
хунок міських земель, не наданих у власність чи користу#
вання;

— ділянку № 2 площею 0,18, га в межах червоних ліній,—
у короткострокову оренду на 5 років.

4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Спортив#
но#оздоровча база відпочинку "Славутич":

4.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

4.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько#
го середовища від 09.11.2007 № 19#12972, дочірнього під#
приємства "Інститут генерального плану міста Києва" від

26.11.2007 № 3725, Київської міської санепідстанції від
16.11.2007 № 9499, Державного управління охорони нав#
колишнього природного середовища в м. Києві від
11.10.2007 № 05#09/7229 та від 11.10.2007 № 05#08/7972,
Головного управління охорони культурної спадщини від
03.10.2007 № 7669, Київського комунального об'єднання
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста "Київзеленбуд" від 05.11.2007 № 148#2416.

4.3. У місячний термін звернутися до Головного управ#
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що#
до винесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)
та виготовлення документа, що посвідчує право користу#
вання земельними ділянками.

4.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів#
ництва та реконструкції відповідно до рішення Київради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київ#
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16).

4.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновки обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 06.09.2007 № 134 та № 136#а)
та інші питання майнових відносин вирішувати в установле#
ному порядку.

4.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо#
руд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

4.7. Частину земельної ділянки в межах прибережних за#
хисних смуг використовувати без права будівництва будь#
яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та ліній#
них) відповідно до вимог статей 60, 61 Земельного кодек#
су України та статей 88, 89, 96 Водного кодексу України.

4.8. Земельну ділянку в межах червоних ліній викорис#
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівно#
го законодавства.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико#
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 19.08.58 № 1441 "Про відвод земельної ділянки Ряту#
вальній службі Київського міського комітету ДТСААФ під від#
стойну базу".

6. 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.

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 “І. Р. Б.” земельних ділянок 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
накриття відкритої частини Святошино�Броварської лінії

метрополітену з обладнанням пішохідними містками,
створенням приміщень торговельно�офісного 

та розважального призначення, паркінгу, 
супутньої інфраструктури на просп. Броварському 

(біля станції метро “Гідропарк”) у Дніпровському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 749/749 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо розта#
шування об’єкта містобудування та внесення змін до місто#
будівної документації окремого об’єкта містобудування —
будівництва накриття відкритої частини Святошино#Бровар#
ської лінії метрополітену між станціями “Лівобережна” і “Гід#
ропарк” з обладнанням пішохідними містками, створенням
приміщень торговельно#офісного та розважального призна#
чення, паркінгу, супутньої інфраструктури на станції метро#
політену “Гідропарк” та вздовж ділянки “Лівобережна” —
”Гідропарк” у Дніпровському 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, вилучити із зони зелених насаджень загально#
го користування та перевести її до території громадських бу#
дівель і споруд.

3. Внести зміни до Програми комплексного розвитку зе#
леної зони міста Києва до 2010 року та концепції формуван#
ня зелених насаджень в центральній частині міста, затвер#
джених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених територій
загального користування м. Києва, що відповідають типо#
логічним ознакам та

планувальним вимогам (таблиці 2, 18), земельні ділян#
ки загальною площею 6,38 га у Дніпровському районі м. Ки#
єва.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення вико#
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 24.04.78 № 620 “Про відведення території і акваторії на
р. Дніпро під ремонтно#відстійні пункти і станції прокату чов#
нів водно#моторної пристані управління побутового обслу#
говування населення” та від 18.04.83 № 654 “Про відведен#
ня земельної ділянки Київському метрополітену для будів#
ництва підземного переходу на станції метро “Гідропарк” як
такі, що були виконані в повному обсязі.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“І. Р. Б.” для будівництва, експлуатації та обслуговування на#
криття відкритої частини Святошино#Броварської лінії мет#
рополітену з обладнанням пішохідними містками, створен#
ням приміщень торговельно#офісного та розважального при#
значення, паркінгу, супутньої інфраструктури на просп. Бро#
варському (біля станції метро “Гідропарк”) у Дніпровському
районі м. Києва.

6. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“І. Р. Б.”, за умови виконання пункту 7 цього рішення зе#
мельні ділянки для будівництва, експлуатації та обслугову#
вання накриття відкритої частини Святошино#Броварської
лінії метрополітену з обладнанням пішохідними містками,
створенням приміщень торговельно#офісного та розважаль#
ного призначення, паркінгу, супутньої інфраструктури на
просп. Броварському (біля станції метро “Гідропарк”) у Дніп#
ровському районі м. Києва:

6.1. Ділянку № 1 площею 2,34 га — у довгострокову орен#
ду на 25 років за рахунок міських земель, не наданих у влас#
ність чи користування.

6.2. Ділянку № 2 площею 3,27 га — у довгострокову орен#

ду на 25 років за рахунок міських земель, не наданих у влас#
ність чи користування.

6.3. Ділянку № 3 площею 0,26 га, в межах червоних лі#
ній,— у короткострокову оренду на 5 років за рахунок місь#
ких земель, не наданих у власність чи користування.

6.4. Ділянку № 4 площею 0,51 га — у довгострокову орен#
ду на 25 років за рахунок міських земель, не наданих у влас#
ність чи користування.

7. Товариству з обмеженою відповідальністю “І. Р. Б.”:
7.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько#
го середовища від 09.11.2007 № 19#12951 та від 22.02.2008
№ 09#2215, Київської міської санепідстанції від 22.02.2008
№ 1462, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.12.2007 № 05#
08/9842, Державної служби з питань національної культур#
ної спадщини від 31.10.2007 № 22#2719/35, Дніпровської
районної у м. Києві державної адміністрації від 20.12.2007
№ 8#19/55#7409/4, комунальної корпорації “Київавтодор” від
22.05.2008 № 01#29/1123, комунального підприємства “Ки#
ївський метрополітен” від 24.12.2007 № 32/06#1027.

7.3. 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 та від 30.10.2008
№ 561/561).

7.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень та інші питання майнових відносин вирішувати в
установленому порядку.

7.5. Передбачити проектом будівництва місця постійно#
го зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок)
із кількістю машиномісць відповідно до державних будівель#
них норм.

7.6. У місячний термін звернутись до Головного управ#
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що#
до винесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)
та виготовлення документа, що посвідчує право користу#
вання земельними ділянками.

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

7.8. Земельні ділянки в межах червоних ліній використо#
вувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівного
законодавства.

8. 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.

9. 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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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
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”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1617
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Òóðáîòè 
íå áóâàº çàáàãàòî
Óêðà¿íñüêèé ÁÒÀ-áàíê ï³äòðèìàâ 
ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êèÿí

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Åêîíîì³÷íèé ñïàä ïîã³ðøèâ ð³-
âåíü æèòòÿ áàãàòüîõ óêðà¿íö³â. À
îñîáëèâî òÿæêî íåìîëîäèì ³ ñà-
ìîòí³ì. Íå òàºìíèöÿ, ùî ë³òí³
ëþäè é äî êðèçè íå çàâæäè â³ä-
÷óâàëè íà ñîá³ òó òóðáîòó ç áîêó
äåðæàâè, íà ÿêó çàñëóãîâóþòü.
Íèí³ æ, êîëè áþäæåòè âñ³õ ð³â-
í³â ëåäâå çâîäÿòü ê³íö³ ç ê³íöÿ-
ìè, ñèòóàö³ÿ ëèøå ïîã³ðøèëàñÿ.
À òàê õî÷åòüñÿ ï³äòðèìàòè ëþäåé
ïîâàæíîãî â³êó, çðîáèòè äëÿ íèõ
ùîñü äîáðå — âèñëîâèòè ñâîþ
ïîäÿêó çà òå, ùî âîíè çàõèùàëè
êðà¿íó, â³äíîâëþâàëè ¿¿ ç ðó¿í.

Ïðèºìíî, ùî çà íèí³øí³õ
ñêëàäíèõ óìîâ ãîòîâí³ñòü òâîðè-
òè äîáðî é âçÿòè íà ñåáå ÷àñòè-
íó îáîâ'ÿçê³â äåðæàâè âèÿâèâ â³ò-
÷èçíÿíèé á³çíåñ. Òàê, ó ðàìêàõ
ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ñîö³àëüíî
íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ,
óêðà¿íñüêèé ÁÒÀ-áàíê ó ëèïí³
öüîãî ðîêó íàäàâ ö³ëüîâó ô³íàí-
ñîâó äîïîìîãó ïåíñ³îíåðàì Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Êèºâà. Øåâ-
÷åíê³âñüêèé ðàéîí — îäèí ç íàé-
á³ëüøèõ. Ñåðåä éîãî ìåøêàíö³â
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ë³òí³õ ëþäåé —
çàãàëîì ïîíàä 60 000 ïåíñ³îíåð³â,
ïðè÷îìó 98 ç íèõ íàðîäèëèñÿ ùå
ó 20-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.
Öå ëþäè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ïàð-

òèçàíñüêîìó é ï³äï³ëüíîìó ðóñ³ â
ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, âåòå-
ðàíè ïðàö³.

"Òóðáîòà ïðî ñàìîòí³õ ë³òí³õ
ëþäåé — ïîñèëüíèé ³ áëàãîðîä-
íèé îáîâ'ÿçîê ñîö³àëüíî â³äïîâ³-
äàëüíîãî á³çíåñó", — çàïåâíÿþòü
â ÁÒÀ-áàíêó. Òàì îá³öÿþòü íå
ò³ëüêè íå çãîðòàòè áëàãîä³éíèõ
ïðîãðàì, à é ðîçøèðþâàòè ¿õ.
Óæå òåïåð ï³äòðèìêó óêðà¿í-
ñüêèõ áàíê³ð³â, îêð³ì ë³òí³õ ëþ-
äåé, â³ä÷óâàþòü íà ñîá³ ñèðîòè,
äèòÿ÷³ ë³êóâàëüí³ çàêëàäè. Âñ³ì
¿ì ñï³âðîá³òíèêè ÁÒÀ-áàíêó íå
ïðîñòî íàäàþòü ô³íàíñîâó ï³ä-
òðèìêó, à é äàðóþòü ÷àñòèíêó
ñâîãî ñåðöÿ

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.
на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.
на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.
на 12 місяців —73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 24 рн. 76 оп.
на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.
на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.
на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2009 РІК СТОР. 23

ЗАТ “Дослідний завод зварювально о стат вання
Інстит т еле трозварювання ім. Є. О. Патона”

( од ЄДРПОУ 05417733)

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

За альні збори а ціонерів ЗАТ “ДЗЗУ ІЕ3 ім. Є. О. Патона” відб д ться
15 жовтня 2009 ро за адресою: 01042, м. Київ, в л. Івана К дрі, 5,
ім. №301. Почато зборів в 11.00.
Порядо денний:
1. Про обрання лічильної омісії.
2. Про обрання олови та се ретаря За альних зборів а ціонерів.
3. Про визначення основних напрям ів діяльності Товариства на 2010 рі та

затвердження заходів щодо по ращення фінансово-е ономічно о стан Товариства.

Для часті За альних зборах повноваженим представни ам а ціонерів
необхідно мати довіреність на право часті та олос вання на За альних зборах
а ціонерів та до мент, що посвідч є особ .

Реєстрація а ціонерів та їх представни ів для часті За альних зборах а ціонерів
проводиться 15.10.2009 р. за місцем проведення За альних зборів а ціонерів. Час
почат і за інчення реєстрації а ціонерів для часті За альних зборах: з 10.20
до 10.50.

З матеріалами щодо питань поряд денно о можна ознайомитися за адресою:
м. Київ, в л. Івана К дрі, 5. Довід и за телефоном (044) 529-20-84.

Правління ЗАТ “ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є.О. Патона”

Головне правління апітально о б дівництва міста
Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення наст пних ва антних посад:

- оловно о спеціаліста планово-е ономічно о відділ планово-е ономічно о
правління;

- оловно о спеціаліста ошторисно-до овірно о відділ планово-е ономічно о
правління;

- оловно о спеціаліста відділ технічно о онтролю правління технічно о
забезпечення б дівництва та на ляд ;

- провідно о спеціаліста юридично-правово о се тор ;
- провідно о спеціаліста технічно о відділ правління технічно о забезпечення

б дівництва та на ляд ;
- провідно о спеціаліста се тор ор анізаційно о забезпечення.

Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі не менше трьох
ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління не менше 5 ро ів;
вільне орист вання ПК; висо е поч ття обов’яз , дисциплінованість.

До менти на часть он рсі приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення про он рс за адресою: 03073, м. Київ, в л. Фр нзе, 113,
онт. тел. 200-38-77.

Ре іональне відділення ФДМУ по м. Києв повідомляє
про підс м и приватизації об’є та малої приватизації
( р па А) ом нальної власності:
— нежила б дівля — ромадсь а вбиральня за альною площею

79,1 в. м (за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літера
О), приватизована юридичною особою за 352 262,40 рн, в том
числі ПДВ — 58 710,40 рн.

Первинна ор анізація проф-
спіл и авіаб дівни ів У раїни на
ДП “КиАЗ “АВІАНТ” ( од за
ЄДРПОУ 21700368) повідомляє про
с ас вання сіх, без винят , довіре-
ностей, виданих від імені проф-
спіл ово о омітет , що б ли видані
не пізніше 1 серпня 2009 ро .

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
позбавлення бать івсь их прав в с дове
засідання 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

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005№ 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 21.08.2009№ 972 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни вересні 2009 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 вересня 2009 ро

І лас
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(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
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ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт , оп./ Вт од

43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Еле трифі ований місь ий транспорт, оп./ Вт од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 529 від 19.07.2005):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,25

1,02

1,8

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 529 від 19.07.2005):

Нічний період

Денний період

0,35

1,8

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

АК “Київенер о”

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
повідомляє

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 2 За он У раїни "Про обрання на посад та звільнення з
посади професійно о с дді Верховною Радою У раїни" від 18 березня 2004 № 1625-ІV
Апеляційний с д м. Києва повідомляє про під отов матеріалів щодо обрання с ддею
Апеляційно о с д м. Києва безстро ово Гринен а Оле сандра Івановича.


