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Ñâÿòî âáîë³âàëüíèê³â
Äî Êèºâà ïîâåðòàºòüñÿ Ë³ãà ÷åìï³îí³â

Ìàò÷³ íèí³øíüî¿ Ë³ãè ÷åìï³îí³â îá³öÿ-
þòü áóòè âêðàé ñêëàäíèìè äëÿ äèíàì³â-
ö³â, àäæå â íàø³é ãðóï³ ç³áðàëèñÿ ÷è íå
íàéñèëüí³ø³ ñóïåðíèêè, ÿêèõ óçàãàë³ ì³ã
çâåñòè æåðåá. Äîñòàòíüî ñêàçàòè, ùî ç
êèÿíàìè ãðàòèìóòü ëèøå ïåðåìîæö³ ñâî-

¿õ ÷åìï³îíàò³â. Òà ùå é ÿêèõ — ðîñ³é-
ñüêîãî, ³òàë³éñüêîãî òà ³ñïàíñüêîãî.
Ñïðàâæí³ì âèïðîáóâàííÿì äëÿ “Äèíàìî”
îá³öÿþòü ñòàòè äâîáî¿ ç “²íòåðîì” òà
“Áàðñåëîíîþ”, àëå é êàçàíñüêèé “Ðóá³í”
ö³ëêîì ìîæå ïîïñóâàòè íåðâè óêðà¿í-

ñüêèì óáîë³âàëüíèêàì. Ðîñ³éñüêèé ÷åì-
ï³îí íàðàç³ º òåìíîþ êîíÿ÷êîþ ³ àáñî-
ëþòíî íåâ³äîìèé ó ôóòáîëüí³é ªâðîï³.
Àëå îñòàíí³ ³ãðè ö³º¿ êîìàíäè â ðàìêàõ
âíóòð³øíüî¿ ïåðøîñò³ çìóøóþòü ñòàâèòè-
ñÿ äî “Ðóá³íà” ç ïîâàãîþ. Êîìàíäà ïðî-
äîâæóº ïåðåìàãàòè ³ ðîáèòü öå, â ïåðøó
÷åðãó, çàâäÿêè ñòàá³ëüíîñò³, ïîñò³éíî ï³ä-
òâåðäæóþ÷è ñâ³é ð³âåíü. Îñòàíí³é ìàò÷
ôóòáîë³ñòè ç Êàçàí³ âèãðàëè 5:1, ³ öå âæå
÷åòâåðòà ïîñï³ëü ïåðåìîãà “Ðóá³íà” ç âå-
ëèêèì ðàõóíêîì. Íàñíàãè ðîñ³éñüêèì
ôóòáîë³ñòàì ó Êèºâ³ äîäàâàòèìå ³ òîé
ôàêò, ùî ñüîãîäí³ äëÿ ¿õíüî¿ êîìàíäè áó-
äå ïåðøèé â ³ñòîð³¿ ïîºäèíîê íà òàêîìó
âèñîêîìó ð³âí³.

Ïîïðè öå, íà äóìêó áóêìåêåð³â, á³ëüø³
øàíñè íà ïåðåìîãó ó ñüîãîäí³øíüîìó
äâîáî¿ ìàþòü êè¿âñüê³ äèíàì³âö³. Àëå ó
âèõ³ä äî ïëåé-îôô òóðí³ðó íàøîãî êëóáó
ôàõ³âö³ íå â³ðÿòü, îñê³ëüêè ïåðåêîíàí³,

ùî àí³ “Äèíàìî”, àí³ “Ðóá³í” íå â çìî-
ç³ ïðîòèñòîÿòè ôàâîðèòàì ãðóïè — ³òàë³é-
ñüêîìó “²íòåðó” òà êàòàëîíñüê³é “Áàðñå-
ëîí³”. Òîæ ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ íàøî¿
êîìàíäè — ÷óäîâîþ ãðîþ íà ôóòáîëüíî-
ìó ïîë³ äîâåñòè âñ³ì ñêåïòèêàì, ùî âî-
íè ïîìèëÿþòüñÿ.

Ìàò÷ “Äèíàìî” — “Ðóá³í” ðîçïî÷íåòü-
ñÿ î 21:45 çà êè¿âñüêèì ÷àñîì. Íà æàëü,
äîñ³ íå âèð³øåíî ïèòàííÿ, ÿêèé êàíàë
òðàíñëþâàòèìå ïîºäèíîê. Ïðàâà íà ïî-
êàç ìàò÷³â Ë³ãè ªâðîïè ³ Ë³ãè ÷åìï³îí³â
â Óêðà¿í³ íàëåæàòü êîìïàí³¿ “Ïîâåðõ-
íîñòü”. Ñàìå âîíà âèãðàëà òåíäåð ÓªÔÀ
³ òåïåð ìîæå äèêòóâàòè ñâî¿ óìîâè â³ò÷èç-
íÿíèì òåëåêàíàëàì. Øâèäøå çà âñå, êîì-
ïðîì³ñ áóäå çíàéäåíî, àäæå, çà âèìîãàìè
ÓªÔÀ, êîìïàí³ÿ ïîâèííà îðãàí³çóâàòè
ïîêàç ºâðîêóáêîâèõ ìàò÷³â íà îäíîìó ³ç
çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ êàíàë³â. Îäíàê
ó÷îðà ïåðåìîâèíè ùå òðèâàëè
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Від ф тболістів "Динамо" столиці че ають рез льтативної ри всіх матчах цьо орічної Лі и чемпіонів
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Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановсь о о иївсь е
“Динамо” від риє євро б овий сезон поєдин ом першо о т р р -
пово о етап Лі и чемпіонів проти азансь о о “Р біна”. Від то о, я
динамівці провед ть свій перший матч, ба ато в чом залежатим ть
т рнірні перспе тиви нашої оманди. Матч із росіянами ви ли ав не-
абия ий інтерес столичних вболівальни ів. Станом на вчора б ло
реалізовано майже всі вит и. У продаж залишалися лише найдо-
рожчі — по 400 ривень. Отже, стадіон сьо одні б де заповнений
повністю.
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Ñüîãîäí³ ñòîëè÷íà ï³äçåìêà ïðàöþâàòèìå
íà ï³âãîäèíè äîâøå. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ïðîâå-
äåííÿì íà ñòàä³îí³ ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâ-
ñüêîãî ïîºäèíêó ïåðøîãî òóðó ãðóïîâîãî åòà-
ïó Ë³ãè ÷åìï³îí³â. Íà ïîëå ñòîëè÷íå “Äè-
íàìî” âèéäå ïðîòè êàçàíñüêîãî “Ðóá³íà”. Äî
ñëîâà, ìàò÷ ðîçïî÷íåòüñÿ î 21.45 çà êè¿â-
ñüêèì ÷àñîì

Êè¿â âøàíóº âèäàòíîãî
óãîðöÿ

Ó ñòîëèö³ âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê óãîð-
ñüêîìó ïîåòó Øàíäîðó Ïåòåô³. Â³äïîâ³äíå
ðîçïîðÿäæåííÿ âæå ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ìîíóìåíò ïëà-
íóþòü âñòàíîâèòè íà âóëèö³ Âîðîâñüêîãî
ì³æ áóäèíêàìè ¹ 8 òà ¹ 11 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Çðîáëÿòü öå ïðîòÿ-
ãîì ðîêó. Ïàì’ÿòíèê çâåäóòü íà ïðîõàííÿ
ìåðà ì³ñòà-ïîáðàòèìà Áóäàïåøòà Ãàáîðà
Äåìñê³. Íà öå âèêîðèñòàþòü ìåöåíàòñüê³
êîøòè

Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç 
ðåêîíñòðóþþòü

Óëþáëåíó âóëèöþ âñ³õ òóðèñò³â òà á³ëü-
øîñò³ êèÿí ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî ðîêó âïî-
ðÿäêóþòü. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âæå
ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ïëàíóþòü çä³éñ-
íèòè ïðîåêòóâàííÿ, ðåìîíò, ðåñòàâðàö³þ,
áëàãîóñòð³é, õóäîæíº îñâ³òëåííÿ çàáóäîâè,
ðåêîíñòðóêö³þ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðåìîíò
ïîêðèòòÿ ï³øîõ³äíèõ òðîòóàð³â òà ïðî¿æä-
æî¿ ÷àñòèíè Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó. Óêð³ï-
ëÿòü òàêîæ ïàãîðá Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè. Öå
çàâäàííÿ ïîêëàäåíî íà äèðåêö³þ Íàö³î-
íàëüíîãî çàïîâ³äíèêà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”.
Ðåêîíñòðóêö³þ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè òà òðî-
òóàð³â Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó, ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ òà êîìïëåêñíî¿ ï³äñâ³òêè áóä³âåëü óçâî-
çó çàáåçïå÷èòü ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”

Ãîëîñ³¿âö³ âïðàâëÿòèìóòüñÿ
ó íîâîìó îë³ìï³éñüêîìó âèä³

Çàâòðà ó Ãîëîñ³ºâ³ â³äáóäåòüñÿ ðàéîííèé
÷åìï³îíàò ³ç âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó BMX
(öåé âèä ñïîðòó âèíèê ó ÑØÀ â 60-õ). Çà
ñëîâàìè ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ñåðã³ÿ Ñàäîâîãî, çàõ³ä ïðîâîäèòüñÿ, àáè
ñòèìóëþâàòè ³íòåðåñ ìîëîä³ äî öüîãî ö³êà-
âîãî, õî÷à äåùî åêñòðåìàëüíîãî âèäó ñïîð-
òó. “Ìè õî÷åìî, ùîá ³ ìîëîä³ ñïîðòñìåíè
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîêàòàòèñÿ íà ñïåö³àëü-
íîìó ìàéäàí÷èêó, à íå ëèøå ïðîôåñ³îíà-
ëè. Öå áóäå ö³êàâî äëÿ íèõ, äî òîãî æ óñå
ïðîõîäèòèìå ï³ä íàãëÿäîì äîñâ³ä÷åíèõ òðå-
íåð³â”, — ðîçïîâ³â ïàí Ñàäîâîé. Äî ñëî-
âà, â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ äðóãà â Óêðà-
¿í³ ñïåö³àëüíî îáëàäíàíà òðàñà äëÿ çìàãàíü
³ç âåëîñïîðòó BMX. Ùå îäíà òàêà º ó ×åð-
í³âåöüê³é îáëàñò³. Ì³ñÿöü òîìó ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè
BMX. Ó çàâòðàøí³õ çìàãàííÿõ â³çüìóòü
ó÷àñòü ä³òè äî 17 ðîê³â. Ñòàðòóº çàõ³ä î
15.00 çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Çàáîëîòíîãî, 144
íà òåðèòîð³¿ øêîëè ¹ 236

Íàéñòàð³ø³ äåðåâà 
ï³äðàõóþòü

Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àëè ïåðåïèñ íàéñòàð³øèõ
äåðåâ. Çà ñïðàâó âçÿâñÿ Êè¿âñüêèé åêîëîãî-
êóëüòóðíèé öåíòð. Îáë³êó ï³äëÿãàþòü äóáè,
ùî íà âèñîò³ 1.30 ì â³ä ïîâåðõí³ çåìë³ ìà-
þòü ñòîâáóð â îáõâàò³ ïîíàä ø³ñòü ìåòð³â (¿õ-
í³é â³ê ñòàíîâèòü ïîíàä 600 ðîê³â), ëèïè,
ùî ìàþòü â îáõâàò³ á³ëüø í³æ 5,0 ì (ñòàðø³
500 ðîê³â), ³íø³ äåðåâà, ùî ìàþòü â îáõâàò³
á³ëüøå 4 ì (200—300 ðîê³â). Çà ñëîâàìè åêî-
ëîã³â, óñ³ ö³ äåðåâà ïîòð³áíî âçÿòè íà îáë³ê,
ñòâîðèòè çàïîâ³äíèê ³ çàáåçïå÷èòè ¿ì íàëåæ-
íå ë³êóâàííÿ. Ï³ä ÷àñ ïåðåïèñó âæå âèÿâëå-
íî 16 óí³êàëüíèõ ³ ÷èìàëî ð³äê³ñíèõ äåðåâ,
ÿêèì ïðèáëèçíî òèñÿ÷à ðîê³â ³ á³ëüøå. Öåíòð
çàêëèêàº âñ³õ ïîâ³äîìëÿòè ïðî ñòàð³ äåðåâà,
îñîáëèâî ïðî òèñÿ÷îë³òí³ äóáè. Çà òàêîãî â³-
êó â íàøèõ óìîâàõ äóáè ñÿãàþòü â îáõâàò³
ñòîâáóðà á³ëüø í³æ 7,80 ì íà âèñîò³ 1,30 ì
â³ä ïîâåðõí³ çåìë³

Âèäàòíîãî õ³ðóðãà Âîëîäèìèðà
Çåìñêîâà âøàíóâàëè 
ìåìîð³àëüíîþ äîøêîþ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â óðî÷èñò³é îáñòàíîâ-
ö³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü âèäàò-
íîãî õ³ðóðãà ïðîôåñîðà Âîëî-
äèìèðà Çåìñêîâà. Íà éîãî
÷åñòü â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
öåíòð³ õ³ðóðã³¿ çàõâîðþâàíü
ïå÷³íêè, æîâ÷íèõ øëÿõ³â òà
ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè, ÿêèé
ñòâîðåíî íà áàç³ êë³í³÷íî¿ ë³-
êàðí³ ¹ 10, óðî÷èñòî â³äêðè-
ëè ìåìîð³àëüíó äîøêó. Âîëî-

äèìèð Çåìñêîâ íå ò³ëüêè ïðà-
öþâàâ òóò ïðîòÿãîì 20 ðîê³â,
à é áóâ çàñíîâíèêîì óí³êàëü-
íîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó. Â
óðî÷èñòîñòÿõ âçÿëè ó÷àñòü
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, â³-
äîì³ õ³ðóðãè, ë³êàð³, ìåäïåð-
ñîíàë ë³êàðí³.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ çàçíà÷èëà, ùî âèäàò-
íèé õ³ðóðã çàëèøèâ ïî ñîá³
á³ëüøå, í³æ ïàì’ÿòü, — òèñÿ-
÷³ ïðîîïåðîâàíèõ íèì ïàö³ºí-

ò³â, ÿêèõ ïîâåðíóâ äî æèòòÿ.
Ãîëîâíèé ë³êàð êë³í³÷íî¿ ë³-
êàðí³ ¹ 10 Äàíèëî Äîâáóø
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
öåíòð çàñíóâàâ 1982 ðîêó ïðî-
ôåñîð Çåìñêîâ, ÿêèé ïåðåé-
øîâ ñþäè ç Æîâòíåâî¿ ë³êàð-
í³. À äî öüîãî îïåðóâàâ â ³í-
ñòèòóò³ îíêîëîã³¿, ³íñòèòóò³
Îëåêñàíäðà Øàë³ìîâà.

“Ïðîòÿãîì 20 ðîê³â äî ñà-
ìî¿ ñìåðò³ Âîëîäèìèð Çåìñêîâ
ùîäíÿ âèêîíóâàâ 2—3 îïåðà-
ö³¿, — çàóâàæèâ ïàí Äîâáóø.—

Íèí³ éîãî êîëåãè ðîáëÿòü ïî-
íàä 4 òèñÿ÷³ îïåðàö³é ùîðîêó.
Ïîä³áíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â â
Óêðà¿í³ á³ëüøå íåìàº”.

Äî ñëîâà, ó Öåíòð³ ïðàöþ-
þòü ³ ä³òè ïðîôåñîðà Çåìñêî-
âà. Ñèí Ñåðã³é — êàíäèäàò ìå-
äè÷íèõ íàóê, ïðîâ³äíèé õ³-
ðóðã, à äîíüêà Ìàðèíà — ë³-
êàð óëüòðàçâóêîâî¿ ä³àãíîñòè-
êè. Â³ä ³ìåí³ ñ³ì’¿ âîíè ïîäÿ-
êóâàëè ñòîëè÷í³é âëàä³, êîëå-
ãàì çà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³
áàòüêà
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Ìåòðî ï³øëî íàçóñòð³÷ 
ôóòáîëüíèì ôàíàòàì

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

В одних б дин и під за розою
р йн вання, в інших — спортивні
та дитячі майданчи и, ще в о-
ось — зелена зона. З та ими
не араздами зіштовх ються сто-
личні жителі, оли на їхні под-
вір’я та приб дин ові території
зазіхають заб довни и, отрі за-
план вали чер овий тор овий
центр чи висот . Розв'яз вати
та і проблеми иян — преро а-
тива земельної омісії. Я і обі-
цяли деп тати, вони продовж -
ють с асов вати с андальні за-
б дови. Учора вони підтримали
с ас вання робіт на с андально-
м Кловсь ом звозі.

Ó÷îðà â÷àñíî ðîçïî÷àòè çàñ³äàííÿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí,
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè íå äàëè çìî-
ãè êèÿíè. Ãîëîâó êîì³ñ³¿ Îëåêñ³ÿ ªâëàõà
âîíè ïåðåõîïèëè ùå íà ï³äõîä³. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî îñòàíí³ì ÷àñîì öÿ êîì³ñ³ÿ — øàíñ íà
ïîðÿòóíîê äëÿ áàãàòüîõ ñòîëè÷íèõ ìåø-
êàíö³â, ÿê³ ïîòåðïàþòü â³ä çàáóäîâíèê³â.
Ëèøå â÷îðà â³ñ³ìäåñÿò â³äñîòê³â ïèòàíü

ïîðÿäêó äåííîãî áóëè çâåðíåííÿ ³í³ö³àòèâ-
íèõ ãðóï.

“Ìè íàìàãàºìîñÿ ðîáèòè çàñ³äàííÿ êî-
ì³ñ³¿ â³äêðèòèìè, ùîá ìîæíà áóëî áåçïî-
ñåðåäíüî âèñëóõàòè îáèäâ³ ñòîðîíè: ³ çà-
áóäîâíèêà, ³ ìåøêàíö³â”, — çàçíà÷èâ ïàí
ªâëàõ.

Íàéá³ëüøîãî ðåçîíàíñó íàáóëî ïèòàííÿ
çàáóäîâè íà Êëîâñüêîìó óçâîç³, 4. Çàïëà-
íîâàíà òàì âèñîòêà çàãðîæóâàëà ðóéíóâàí-
íÿì ïðèëåãëèõ áóäèíê³â. “Ìè æ íå ìîæå-
ìî ñïàòè ñïîê³éíî!” — îáóðþºòüñÿ ìåø-
êàíêà. Âîíà íàãàäàëà, ùî ä³ëÿíêà, ÿêó â³ä-
äàëè ï³ä çàáóäîâó, º çñóâîíåáåçïå÷íîþ. “Öå
æ ìîæå ðóõíóòè íå îäèí áóäèíîê, ÿêùî äî-
çâîëèòè òàì ùîñü áóäóâàòè!” — åìîö³éíî
äîäàº ³íøà ïðåäñòàâíèöÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðó-
ïè. Ç³òõàº, ùî áîðîòüáà ³ç çàáóäîâíèêîì òî-
÷èòüñÿ âæå ï’ÿòü ðîê³â. Ïðîåêò áóä³âíèö-
òâà âèêîíàíî ç³ çíà÷íèìè ïîðóøåííÿìè.

Ñâîãî ÷àñó â “Êè¿âçåì³” ïîâ³äîìëÿëè,
ùî ô³ðìà-çàáóäîâíèê íàä³ñëàëà ëèñòà ç
â³äìîâîþ â³ä ö³º¿ ä³ëÿíêè. Ïðîòå çà ê³ëü-
êàð³÷íó â³éíó ìåøêàíö³ âæå ñòàâëÿòü ï³ä
ñóìí³â òàê³ â³äìîâè. Òîìó âîíè çâåðíóëè-
ñÿ äî êîì³ñ³¿ ç ïðîõàííÿì ðàç ³ íàçàâæäè
ïîêëàñòè êðàé ö³é áîðîòüá³. Çâàæàþ÷è íà
ñåðéîçí³ñòü ïðîáëåìè, äåïóòàòè çàäîâîëü-
íèëè ïðîõàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ³í³ö³àòèâíî¿
ãðóïè òà âèð³øèëè: ïðèïèíèòè ä³þ äîãî-
âîðó ïðî îðåíäó ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
“Çâ³ñíî, ì³ñòî ïîâèííî ðîçâèâàòèñÿ ³ ðîç-
áóäîâóâàòèñÿ, àëå íå íåõòóþ÷è ïðè öüîìó

³íòåðåñàìè êèÿí. Óñå æ òðåáà íå çàáóâà-
òè, äëÿ êîãî ìè áóäóºìî”, — íàãîëîñèâ
ãîëîâà êîì³ñ³¿.

Íå ìåíø îáóðåíèìè âèñòóïàëè ³ ìåø-
êàíö³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. Âîíè âæå òðè
ðîêè ïîñï³ëü íàìàãàþòüñÿ â³äâîþâàòè äè-
òÿ÷èé ìàéäàí÷èê ³ çåëåíó çîíó á³ëÿ ñâî¿õ
áóäèíê³â íà ïðîñïåêò³ Ãàãàð³íà, 15-à. “Ìè
ïðîñèìî âàñ ïðèïèíèòè ö³ çíóùàííÿ ç
íàñ”, — çâåðíóëàñÿ äî äåïóòàò³â ïðåäñòàâ-
íèöÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Îëåíà Ðèìàðåí-
êî. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ìåøêàíö³ âàðòó-
þòü öþ ä³ëÿíêó ³ âäåíü, ³ âíî÷³, àáè çàáó-
äîâíèêè íå çàâåçëè òóäè ñâîþ òåõí³êó òà
íå ðîçïî÷àëè çâåäåííÿ âèñîòêè. Ô³ðìà
“Óêððåñòàâðàö³ÿ” îðåíäóº öåé øìàòîê
çåìë³ âæå ï’ÿòü ðîê³â, îäíàê çà öåé ÷àñ,
êð³ì êîòëîâàíó ç ïàðêàíîì, òàì í³÷îãî íå
ç’ÿâèëîñÿ. À òåðì³í ä³¿ äîãîâîðó çàê³í÷èâ-
ñÿ â ÷åðâí³ öüîãî ðîêó. Âèðèòèé êîòëîâàí
ïîñåðåä äâîðó ñòàíîâèòü íåáåçïåêó äëÿ ä³ò-
ëàõ³â, ÿê³ ãðàþòüñÿ íà ñâîºìó ïîäâ³ð’¿.
Ìåøêàíö³ ðîçïîâ³ëè, ùî âæå áóëî äâà âè-
ïàäêè òðàâìóâàííÿ ä³òåé. Îñòàíí³é àðãó-
ìåíò íå çàëèøèâ ñóìí³â³â äëÿ äåïóòàò³â.
Çã³äíî ç ðåãëàìåíòîì, ñïðàâó ïåðåäàäóòü äî
ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿, ÿêà ï³ñëÿ îïðàöþâàí-
íÿ íàïðàâèòü ¿¿ íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.

Íàñàìê³íåöü Îëåêñ³é ªâëàõ íàãîëîñèâ,
ùî çâîäèòè ïîòð³áíî ò³ îá’ºêòè, ÿê³ ïî-
òð³áí³ â ïåðøó ÷åðãó äëÿ êèÿí, à íå êî-
ìåðö³éíèõ ñòðóêòóð, ³ âëàäà ì³ñòà öüîìó
ñïðèÿòèìå

Çåìåëüíà êîì³ñ³ÿ 
çàõèñòèëà áóäèíêè êèÿí
Äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ñêàñóâàííÿ çàáóäîâè íà Êëîâñüêîìó óçâîç³
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ßê âèÿâèëîñü, ä³ëÿíêà íà âóëè-
ö³ ²íñòèòóòñüê³é, 3 ìàº ñâîþ äîâ-
ãó òà ö³êàâó ³ñòîð³þ. Ùå çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â òóò ì³ñòèâñÿ âèñòàâ-
êîâèé êîìïëåêñ. Äîëþ éîãî áó-
ëî âèð³øåíî ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà îä-
íîìó ³ç çàõîä³â, ùî ïðîâîäèëè â
êîìïëåêñ³, ïîáóâàâ çàñòóïíèê
ñåêðåòàðÿ ÖÊ Êîìïàðò³¿ ÓÐÑÐ.
Íà øàíîâíîãî ãîñòÿ âïàâ øìàò
øòóêàòóðêè ç³ ñòåë³, ï³ñëÿ ³íöè-
äåíòó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ
ïðî çíåñåííÿ îá’ºêòà òà áóä³â-
íèöòâî íà éîãî ì³ñö³ íîâîãî ðåñ-

ïóáë³êàíñüêîãî âèñòàâêîâîãî
êîìïëåêñó.

Íàñòóïíèé êîìïëåêñ çâîäèâñÿ
çà ïðîãðåñèâíèì ïðîåêòîì ³ ìàâ
ñòàòè îäí³ºþ ç íàéçíà÷èì³øèõ
ñïîðóä Êèºâà. Àëå áóä³âíèöòâî
áóëî ïðèçóïèíåíå “ïåðåáóäîâîþ”
à çãîäîì ³ çîâñ³ì çàìîðîæåíå ðîç-
âàëîì ÑÐÑÐ.

Íåäîáóäîâà íà ²íñòèòóòñüê³é
ïðèâåðíóëà óâàãó ìîæíîâëàäö³â
ò³ëüêè íàïðèê³íö³ 90-õ ðîê³â. Ñà-
ìå òîä³ îá’ºêò âèð³øèëè ïåðåäà-
òè ó âëàñí³ñòü êè¿âñüê³é ãðîìàä³.

² âæå â íîâîìó òèñÿ÷îë³òò³ ó òî-
ä³øíüî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ç’ÿâèëàñü
³äåÿ ñòâîðåííÿ “Êè¿âñüêîãî Ëóâ-
ðó”, ùî ìàâ ç’ºäíàòèñÿ ï³äçåì-
íèì òóíåëåì ç Ìóçåºì îáðàçî-
òâîð÷îãî ìèñòåöòâà.

Ïðîåêò áóâ íàñò³ëüêè æ ôàí-
òàñòè÷íèì, íàñê³ëüêè íåçä³éñ-
íåííèì. À âðàõîâóþ÷è âåëè÷åç-
íó âàðò³ñòü, áóä³âíèöòâî òàê ³ çà-
ëèøèëîñü ó ìð³ÿõ àðõ³òåêòîð³â.

Ïîêè ï³äìèòà äîùàìè òà ï³ä-
çåìíîþ òå÷³ºþ, óðàæåíà ãðèáêîì
íåäîáóäîâà ïðîñòîþâàëà, ¿¿ áåç-
ðåçóëüòàòíî íàìàãàëèñü çàáðàòè
ó ì³ñüêî¿ ãðîìàäè. Íàâêîëî íå¿
òî÷èëîñü ê³ëüêà ñêàíäàë³â, ÿê³
âðåøò³-ðåøò í³ äî ÷îãî íå ïðè-
âåëè. Ì³ñüêà âëàäà ç 2000 ðîêó
ïðèéíÿëà íèçêó ð³øåíü òà ðîç-
ïîðÿäæåíü ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿
àáî áóä³âíèöòâà íîâîãî îá’ºêòà,
àëå âñå çàëèøèëîñü íà ïàïåð³.

Ç ìåðòâî¿ òî÷êè ³ñòîð³ÿ çðó-
øèëà ëèøå ó 2006 ðîö³. Ñàìå òî-
ä³ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî áóä³â-
íèöòâî íà ²íñòèòóòñüê³é, 3 Ìó-

çåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà òà îãîëîøåíî
êîíêóðñ íà çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà.
Âæå 2007 ðîêó áóëî â³äíàéäåíî
³íâåñòîðà áóä³âíèöòâà.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ³íâåñòîðà, íà
äàíèé ìîìåíò àâàð³éíó ñïîðóäó
íà ²íñòèòóòñüê³é çíåñåíî òà ö³ë-
êîì ë³êâ³äîâàíî åï³äåì³îëîã³÷íó
çàãðîçó, ÿêó âîíà ñòàíîâèëà.
Ç’ÿñîâàíî âñ³ ìàéíîâ³ òà àäì³í³ñ-
òðàòèâí³ ïèòàííÿ. Ïðîåêò áóä³â-
íèöòâà ïåðåáóâàº íà âèð³øàëü-
íèõ ñòàä³ÿõ ïîãîäæåííÿ.

Ó ÊÌÄÀ “Õðåùàòèê” ïî³í-
ôîðìóâàëè, ùî íîâèé Ìóçåé
ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè äî 2012 ðî-
êó. À ³íâåñòîð óæå ñïëàòèâ äî

ì³ñüêîãî áþäæåòó áëèçüêî 40
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ó ñâîþ ÷åðãó
ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà çâåðíóòè-
ñÿ äî ³íâåñòîðà ç ïðîõàííÿì ðîç-
ì³ñòèòè íà áóäìàéäàí÷èêó íåâå-
ëè÷êèé ïàðê³íã, ÿêèé ôóíêö³î-
íóâàòèìå äî ïî÷àòêó áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò.

Òîæ ìàºìî íàä³þ, ùî âáîë³-
âàëüíèêè ô³íàëó ÷åìï³îíàòó ç
ôóòáîëó ªâðî-2012 çìîæóòü îçíà-
éîìèòèñÿ ç ³ñòîð³ºþ íàøîãî ïðà-
äàâíüîãî ì³ñòà â îíîâëåíîìó Ìó-
çå¿, ÿêèé çàéìàòèìå ïëîùó ìàé-
æå 10 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â â
íîâîáóäîâ³ íà âóëèö³ ²íñòèòóò-
ñüê³é, 3
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Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Раніше “Хрещати ” ознайомлював читачів з історією
б дівництва на в л. Інстит тсь ій, 3. Та , в одном з
останніх номерів б ло надр овано статтю про тепе-
рішній стан б дівництва М зею історії Києва. Та після
виход статті в др “Хрещати ” вдалося дістати де-
тальніш інформацію, зо рема від інвестора б дівниц-
тва та посадових осіб КМДА.

Ìóçåþ ì³ñòà Áóòè! 

Ãåîðã³é ÃË²ÍÑÜÊÈÉ:

“Ç æîâòíÿ ïåðåõîäèìî 
íà ö³ëîäîáîâèé ðåæèì ðîáîòè”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” — ïðî ï³äãîòîâêó ì³ñüêèõ äîð³ã äî çèìè
Фахівці КК "Київавтодор"
от ють понад 300 оди-
ниць спецтехні и для ро-
боти взим . За пов ють
та ож матеріал для поси-
пання. О рім солі, план -
ють застосов вати й нові,
значно ефе тивніші с час-
ні реа енти. Попри фінан-
сові тр днощі, навіть хо-
лодн пор триватиме ре-
онстр ція Мос овсь ої
площі. Заплановано за-
вершити транспортн роз-
в'яз в районі підходів до
мост Патона з бо Ліво-
бережжя. Про здоб т и і
плани "Хрещати " розпо-
вів енеральний дире тор
КК "Київавтодор" Геор ій
Глінсь ий.

— Íåçàáàðîì ó ñòîëèö³ ñòàðòóº
îïàëþâàëüíèé ñåçîí, ÿê ï³äãîòóâà-
ëèñÿ äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé
ñåçîí ñëóæáè “Êè¿âàâòîäîðó”?

— Íèí³ â ï³äïðèºìñòâàõ êîðïî-
ðàö³¿ òðèâàº ï³äãîòîâêà äî îñ³í-
íüî-çèìîâî¿ åêñïëóàòàö³¿ äîð³ã.
Ìè âæå ìàºìî â³äïîâ³äíå ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ, äå âèçíà÷åíî,
ÿê ìàºìî îðãàí³çóâàòè öþ ðîáî-
òó, ÿêà òåõí³êà ïîòð³áíà äëÿ áåç-
ïåðåá³éíî¿ ðîáîòè âçèìêó òà êó-
äè ïîâèíí³ çâîçèòè ç³áðàíèé ñí³ã.
Ç ê³íöÿ æîâòíÿ ïî÷àòêó ëèñòîïà-
äà ìè ïåðåõîäèìî íà ðåæèì ö³ëî-
äîáîâîãî ÷åðãóâàííÿ, ÿêå òðèâàº
ìàéæå ï³âðîêó.

— ×è çàêóïëåíî íîâ³ ìîäåë³ òåõ-
í³êè, ñïåö³àë³çîâàíå îáëàäíàííÿ äëÿ
ðîáîòè âçèìêó? Ñê³ëüêè çàãàëîì
ñïåöìàøèí ïðàöþâàòèìå?

— Ùîðîêó ìè ãîòóºìî äëÿ íå-
â³äêëàäíèõ, îïåðàòèâíèõ ðîá³ò ïî-
íàä 300 îäèíèöü ñïåö³àëüíèõ ìà-
øèí ³ ìåõàí³çì³â. Öå íàñàìïåðåä
ñí³ãîíàâàíòàæóâà÷³, ñîëåðîçêèäà-

÷³, òðàêòîðè, ñàìîñêèäè, ðîòîðí³
ñí³ãîî÷èùóâà÷³. Ó ïîïåðåäí³ ðî-
êè íàì âäàëîñÿ îíîâèòè ñâ³é àâ-
òîïàðê íà 30 â³äñîòê³â. Íèí³ø-
íüîãî ðîêó íà çàâàä³ ñòàëà êðèçà.

— Ðàí³øå äîðîãè ï³ä ÷àñ îæåëå-
äèö³ ïîñèïàëè ïåðåâàæíî ñ³ëëþ, ïî-
äð³áíåíèì ùåáåíåì. ×è çàñòîñîâó-
âàòèìóòü äîðîæí³ ñëóæáè ì³ñòà íî-
â³ âèäè ðåàãåíò³â?

— Íàñ óâåñü ÷àñ êðèòèêóþòü, ùî
âçèìêó ìè âèêîðèñòîâóºìî ïåðå-
âàæíî òåõí³÷íó ñ³ëü, à öå ïðèçâî-
äèòü äî ïñóâàííÿ âçóòòÿ, øèí. Íà
öå ìîæó â³äïîâ³ñòè, ùî êîëè
éäåòüñÿ ïðî æèòòÿ ëþäåé ó ñèëü-
íó îæåëåäèöþ, ïðî ï³äîøâè ÷åðå-
âèê³â âæå ãîâîðèòè íå äîâîäèòüñÿ.
Âîäíî÷àñ ìè ïðàöþºìî íà òåõí³-
ö³ í³ìåöüêî¿ ô³ðìè “Øì³äò”, ÿêà
äàº çìîãó çàëåæíî â³ä òåìïåðàòóð-
íèõ óìîâ ðåãóëþâàòè ïîñèïàííÿ
ñîë³ òàê, ùîá âîíà íå ïîòðàïëÿëà

íà çåëåíó çîíó. Ïëàíóºìî çàñòîñî-
âóâàòè é íîâ³ ðåàãåíòè. Íàñàìïå-
ðåä ìîâà ïðî õëîðèñòèé êàëüö³é òà
“Á³øîô³ò” (õëîðèñòèé ìàãí³é). Òî-
ð³ê åêñïåðèìåíòàëüíî çàêóïèëè
íåçíà÷íó ê³ëüê³ñòü öüîãî ìàòåð³àëó
é âèïðîáóâàëè â Ïå÷åðñüêîìó,
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ. Ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî ö³ ðåàãåíòè äîö³ëüíî
âèêîðèñòîâóâàòè â ìîðîçíó ïîãî-
äó, ïî÷èíàþ÷è â³ä ì³íóñ 7 ãðàäó-
ñ³â. Âîíè çíà÷íî åôåêòèâí³ø³ òà
åêîëîã³÷íî áåçïå÷í³ø³ çà ñ³ëü, õî-
÷à îáõîäÿòüñÿ äîðîæ÷å. Äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ: òîííà ñîë³ êîøòóº 300 ãðè-
âåíü, à õëîðèñòîãî êàëüö³þ — óæå
4400 ãðèâåíü, ïðè÷îìó öå ³ìïîðò-
íèé ìàòåð³àë. “Á³øîô³ò” âèðîáëÿ-
þòü ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³, â³í äå-
øåâøèé (ïðèáëèçíî 2000 ãðèâåíü
çà òîííó).

— Òîæ â³ä âèêîðèñòàííÿ ñîë³ âè
ùå íå â³äìîâëÿºòåñÿ?

— Í³ â ÿêîìó ðàç³, îñîáëèâî
âðàõîâóþ÷è íèí³øíþ åêîíîì³÷-
íó êðèçó. Äî ñëîâà, öåé ðåàãåíò
âèêîðèñòîâóþòü ó áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ ñâ³òó. ßê ³ â ïîïåðåäí³ ðî-
êè ìàºìî çàãîòîâèòè ìàéæå 36
òèñÿ÷ òîíí ñîë³.

— ßê³ íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ â ðî-
áîò³ çàñòîñîâóâàëè ôàõ³âö³ “Êè-
¿âàâòîäîðó” íèí³øíüîãî ðîêó?

— ×åðåç îáìåæåííÿ ó ô³íàí-
ñóâàíí³ ìè ñòàëè îùàäëèâ³øå
ðåìîíòóâàòè äîðîãè. ßêùî ðà-
í³øå çàì³íþâàëè çíà÷í³ ä³ëÿí-
êè, òî íàðàç³ çíà÷íî ìåíø³. Íè-
í³øíüîãî ðîêó ïî÷àëè çàñòîñî-
âóâàòè ñïåö³àëüí³ á³òóìí³ ìàñ-
òèêè, ÿêèìè çàëèâàþòü òð³ùè-
íè âåðõíüîãî øàðó äîðîæíüîãî
ïîêðèòòÿ, ùî ñêð³ïëþº éîãî íà
òðèâàëèé ïåð³îä. Íîâèíêó âïåð-
øå çàñòîñóâàëè íà ïðîñïåêò³ Ïå-
ðåìîãè.

— Ïðîêîìåíòóéòå, áóäü-ëàñêà,
ñèòóàö³þ ç ðåêîíñòðóêö³ºþ Ìîñ-
êîâñüêî¿ ïëîù³. ßê êðèçà âïëèíó-
ëà íà òåðì³íè âèêîíàííÿ ðîá³ò?

— Öåé îá’ºêò ìè ðåêîíñòðó-
þâàëè äîâîë³ ïîòóæíèìè òåìïà-
ìè. Àëå íèí³øíüîãî ðîêó íàì
âïåðøå íå âèä³ëèëè íà Ìîñêîâ-
ñüêó ïëîùó ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó. Òîð³ê öÿ ñóìà ñòàíî-
âèëà 100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü — ¿¿
óñï³øíî îñâî¿ëè — òà ùå 32 ì³ëü-
éîíè ãðèâåíü ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. Ó 2009-ìó âñ³ ðîáîòè ô³íàí-
ñóº ëèøå ì³ñòî. Çâ³ñíî æ, áþäæåò
îáìåæåíèé, òîìó íàì âäàëîñÿ îñ-
âî¿òè ëèøå 51 ì³ëüéîí ãðèâåíü,
÷îãî íåäîñòàòíüî. Àëå ïîïðè öå,
áóä³âíèöòâî òðèâàº ³ íå ïðèïè-
íèòüñÿ íàâ³òü óçèìêó. Òåõíîëî-
ã³÷íî äîçâîëåíî âèêîíóâàòè
îêðåì³ ðîáîòè. Íàðàç³ çâîäèìî
åñòàêàäó, ïåðåíîñèìî êàáåë³ äëÿ
ç’¿çäó àâòîòðàíñïîðòó äî Äåì³¿â-
ñüêîãî ðèíêó. Öå äàñòü çìîãó â³ä-
êðèòè ôðîíò ðîá³ò äëÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ ïàëü åñòàêàäè. Îêð³ì òîãî,
çàâåðøóºìî áóä³âíèöòâî ï³äçåì-
íèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ó öüî-
ìó ðàéîí³, ñïîðóäæóºìî àâòîâîê-
çàëüíèé øëÿõîïðîâ³ä íàä çàë³ç-
íèöåþ.

— ßê³ äîðîæí³ îá’ºêòè ðîá³òíè-
êè “Êè¿âàâòîäîðó” ìàþòü ðîçïî÷à-
òè ÷è çàâåðøèòè äî ê³íöÿ íèí³øíüî-
ãî ðîêó?

— Ïîïðè ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³,
ðåìîíò äîð³ã íå ïðèïèíèòüñÿ,
çîêðåìà ³ íà ïðîñïåêò³ Ëåñÿ Êóð-
áàñà. Îáëàøòîâàíî ïðî¿çä ç âóëè-
ö³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà äî ïðîâóëêó
Øåâ÷åíêà. Ïðàöþºìî íàä òðàíñ-
ïîðòíîþ ðîçâ’ÿçêîþ â ðàéîí³
ìîñòó Ïàòîíà. Âîíà ñïîëó÷èòü
Äí³ïðîâñüêó íàáåðåæíó ç ïðîñ-
ïåêòîì Âîçç’ºäíàííÿ. Ðîáîòè òóò
òðèâàþòü ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³
ç âèïåðåäæåííÿì íîðìàòèâíîãî
òåðì³íó 

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”
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Посвідчення лі відатора на

ЧАЕС, ате орія 2, серія А,

№ 357847 на ім’я Ра ліна

Оле сандра Петровича вва-

жати недійсним.

Втрачений ст дентсь ий ви-

то Національно о медично о

ніверситет імені О. О. Бо о-

мольця на ім’я Дацен о Тетя-

ни Оле сандрівни вважати

недійсним.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про затвердження програми поліпшення

життєзабезпечення ветеранів війни на 2009—2010 роки
Розпорядження № 996 від 2 вересня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні", “Про статус ветеранів війни, гаран�
тії їх соціального захисту", “Про жертви нацистських переслідувань", на виконання Указу Президента України
від 10.12.2008 № 1152/2008 “Про відзначення 65�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945
років", розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 731�р “Про затвердження плану дій що�
до поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007—2010 роки" і з метою посилення уваги до вете�
ранів війни та поліпшення їх життєзабезпечення в межах повноважень місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити програму поліпшення життєзабезпечення
ветеранів війни на 2009—2010 роки (далі — програма), що
додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ви$
конавчим органам районних у м. Києві рад (районним дер$
жавним адміністраціям) — виконавцям програми:

2.1. Забезпечити виконання програми.
2.2. Щороку до 1 березня надавати управлінню у спра$

вах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого ор$
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації) інформацію про виконання програми.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів — вико$
навцям програми здійснювати заходи в межах загальних

асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на 2009 рік
на відповідні цілі, та передбачити при складанні бюджетних
запитів на 2010 рік видатки на поліпшення життєзабезпе$
чення ветеранів війни, насамперед інвалідів війни, учасни$
ків бойових дій, вдів загиблих у Великій Вітчизняній війні
1941—1945 років і жертв нацистських переслідувань.

4. Першому заступнику голови Київської міської держав$
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас$
ти на першого заступника голови Київської міської держав$
ної адміністрації Кільчицьку І. Р.

Голова Л. Черновець ий

Про створення 
робочої групи для врегулювання відносин 

АК “Київенерго”, ВАТ “АК  “Київводоканал” 
та житлових організацій в частині відпуску 

та споживання населенням гарячої води 
та розрахунків за неї

Розпорядження № 976 від 31 серпня 2009 року

Відповідно до законів України “Про житлово�комунальні послуги", “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні" та з метою врегулювання відносин АК “Київенерго", ВАТ “АК “Київводоканал" та жит�
лових організацій в частині відпуску та споживання населенням гарячої води та розрахунків за неї,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити робочу групу для врегулювання відносин АК “Київенерго", ВАТ “АК “Київводоканал" та житлових орга$
нізацій в частині відпуску та споживання населенням гарячої води та розрахунків за неї і затвердити її склад, що до$
дається.

2. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо ви$
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова Л. Черновець ий

Про порядок денний пленарного засідання III сесії
Київради VI скликання 28.05.09

Рішення Київської міської ради № 528/1584 від 28 травня 2009 року

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання III се$
сії Київради VI скликання 28.05.09 наступні питання:

1. Про направлення депутатських запитів Київському місь$
кому голові та посадовим особам.

2. Інформація Київського міського голови про роботу та
перспективи розвитку міського господарства.

3. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста
Києва".

4. Про збільшення території лісового заказника місцево$
го значення "Межигірсько$Пуща$Водицький".

5. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на
2009 рік".

6. Про реорганізацію Київського комунального об'єднан$
ня зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста "Київзеленбуд".

7. Про внесення змін до Умов організації та проведення
конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування у м. Києві.

8. Про заходи щодо відвідування закладів культури у м.
Києві.

9. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 08.02.2007 № 62/723 "Про Програму приватизації кому$
нального майна територіальної громади міста Києва на
2007—2010 роки".

10. Звіт про будівництво дитячих та спортивних майдан$
чиків на прибудинкових територіях житлових будинків міс$
та Києва в 2007—2008 роках.

11. Про затвердження Програми "Будівництво дитячих
та спортивних майданчиків у місті Києві на 2009—2012 ро$
ки".

12. Про використання водіями та кондукторами громад$
ського транспорту міста Києва інформаційних карток.

13. Про надання стоматологічної допомоги в КП "Київ$
ська міська стоматологічна поліклініка" соціально незахи$
щеним верствам населення.

14. Про питання оренди об'єктів права комунальної влас$
ності територіальної громади міста Києва.

15. Про продаж та списання основних засобів, які нале$
жать до комунальної власності територіальної громади міс$
та Києва.

І6. Про внесення змін до рішення Київради від 24.06.04
№ 322/1532. (2 проекти)

17. Про надання дозволу на продаж транспортного за$
собу, який належить до комунальної власності територіаль$
ної громади міста Києва.

18. Щодо питань приватизації комунального майна те$
риторіальної громади міста Києва на 2007—2010 роки.

19. Про надання дозволу обслуговуючому кооперативу га$
ражно$будівельному кооперативу "Залізничне колесо" на
розроблення та складання проекту землеустрою щодо від$
ведення земельної ділянки на вул. Уманській, 8 у Солом'ян$
ському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та об$
слуговування гаражів.

20. Про встановлення товариству з обмеженою відпові$
дальністю "Коніка" орендної плати за земельну ділянку на
вул. Ярославів Вал, 40 у Шевченківському районі м. Києва.

21. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 15.07.2004 № 457/1867 "Про врегулювання процедури
передачі в користування земельних ділянок в місті Києві".

22. Про передачу та продаж земельної ділянки товари$
ству з обмеженою відповідальністю "С. К. ЕІРВЕЙ КОМПА$
НІ" для експлуатації та обслуговування адміністративної бу$
дівлі та для будівництва офісного комплексу з підземним
паркінгом на вул. Богдана Хмельницького, 59$а у Шевчен$
ківському районі м. Києва (Є 0871).

23. Про організацію раціонального використання товари$
ством з обмеженою відповідальністю "МЕЛВІКС" земель$
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговуван$
ня громадського, торговельно$офісного, готельного ком$
плексу та апартаментів підвищеної комфортності з підзем$
ним та наземним паркінгами та благоустрою ландшафтної
зони на перетині вул. Борщагівської та просп. Повітрофлот$
ського у Шевченківському районі м. Києва (А 12658).

24. Про поновлення товариству з обмеженою відпові$
дальністю "ПОЛІБІЗНЕС" договору оренди земельної ділян$

ки для експлуатації та обслуговування тимчасового збірно$
розбірного торговельного павільйону на перетині вул. Гли$
бочицької та вул. Мельникова у Шевченківському районі (А
13306).

25. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль$
ністю "Троя" земельної ділянки для будівництва, експлуата$
ції та обслуговування прибудови до павільйону$кафе на вул.
Комінтерну, 4 у Шевченківському районі (Д 1310).

26. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль$
ністю "ТОСКО" земельної ділянки для будівництва, експлу$
атації та обслуговування магазину на вул. Березняківській,
36$а у Дніпровському районі (А 7872).

27. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль$
ністю "Ле Фрог" земельної ділянки для експлуатації та об$
слуговування торговельного комплексу на просп. Науки, 4/2
у Голосіївському районі (А 6217).

28. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль$
ністю "ПРОДАГРОСЕРВІС" земельної ділянки для будівниц$
тва та обслуговування будівель і споруд торговельно$роз$
важального центру з підземним паркінгом на вул. Вадима
Гетьмана, 8/26 у Солом'янському районі (Д 4351).

29. Про передачу земельної ділянки Київському кому$
нальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста "Київзеленбуд" для будівництва
житлового будинку з вбудованими приміщеннями та під$
земним паркінгом на вул. Ризькій, 63 у Шевченківському
районі (А 3748).

30. Про передачу фізичній особі$підприємцю Гуменюку Ві$
талію Петровичу, гр. Агеєву Андрію Олексійовичу та гр. Ус$
тілку Андрію Володимировичу земельної ділянки для експлу$
атації та обслуговування торговельного павільйону на просп.
Перемоги, 100$с у Святошинському районі м. Києва (Д 2862).

31. Про передачу громадянам у приватну власність зе$
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго$
вування житлових будинків, господарських будівель і спо$
руд у Дарницькому районі (2 проекти) (1$А 7857) (2$А 13944).

32. Про передачу громадянам у приватну власність зе$
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго$
вування житлових будинків, господарських будівель і спо$
руд у Шевченківському районі (2 проекти) (1$А 14325) (2$А
14323).

33. Про передачу земельної ділянки громадянці Ромашок
Лілії Іванівні для ведення індивідуального садівництва на
вул. Гамарника, 58$а в Оболонському районі (А 13693).

34. Про передачу громадянам у приватну власність зе$
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго$

вування житлових будинків, господарських будівель і спо$
руд у Деснянському районі (7 проектів) (1$А 12649) (2$А
13501) (3$А 12014) (4$А 14447) (5$А 13312) (б7А 12927) (7$
А 12930).

З5. Про передачу громадянам у приватну власність зе$
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго$
вування житлових будинків, господарських будівель і спо$
руд у Оболонському районі (1 проект) (1$А 12178).

З6. Про передачу громадянину Козаченку Степану Тимо$
фійовичу, члену садівничого товариства "Підбірний" Дар$
ницького району м. Києва, у приватну власність земельної
ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Під$
бірній, 2$6 у Дарницькому районі (А 12515).

37. Про передачу громадянам у приватну власність зе$
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго$
вування житлових будинків, господарських будівель і спо$
руд у Голосіївському районі (4 проекти) (1$А 1490) (2$А
10543) (3$А 15041) (4$А 15042).

38. Про передачу громадянці Приходько Євдокії Гордіїв$
ні у приватну власність земельної ділянки для ведення ін$
дивідуального садівництва на вул. Михайла Коцюбинсько$
го, 39$а у Святошинському районі (А 11817).

39. Про передачу громадянам у приватну власність зе$
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго$
вування житлових будинків, господарських будівель і спо$
руд у Деснянському районі (6 проектів) (1$А 13555) (2$А
13554) (3$А 13561) (4$А 12227) (5$А 14433) (6$А 13559).

40. Про передачу громадянам у приватну власність зе$
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго$
вування житлових будинків, господарських будівель і спо$
руд у Шевченківському районі (1 проект) (1$А 14747).

41. Про внесення змін до договору оренди земельної ді$
лянки від 22.10.2007 № 82$6$00456, укладеного згідно з рі$
шенням Київради від 12.07.2007 № 1063/1724.

42. Про внесення змін до договору оренди земельної ді$
лянки від 26.01.2007 № 79$6$00474, укладеного між Київ$
ською міською радою та товариством з обмеженою відпо$
відальністю "Торговий дім "Фенікс" для будівництва, експлу$
атації та обслуговування автовокзалу, торговельно$розва$
жального, виставково$готельно$офісного комплексу з пар$
кінгами та житловими будинками на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва (А 13619).

43. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 02.04.2009 № 181/1237 "Про поновлення договору орен$
ди земельної ділянки від 20.02.2008 № 91$6$00759 та про$
даж цієї земельної ділянки товариству "з обмеженою відпо$
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Додаток не друкується. 
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відальністю "ВЕНБЕСТ" для реконструкції існуючого та бу$
дівництва нового адміністративного будинку з подальшими
їх експлуатацією та обслуговуванням на просп. Перемоги,
90/1 у Шевченківському районі м. Києва" (Є 0925).

44. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 28.03.2002 № 392/1826 "Про передачу громадянам, чле$
нам садового товариства "Блакитна затока" Харківського
району м. Києва, земельних ділянок для ведення садівниц$
тва та садовому товариству "Блакитна затока" Харківського
району м. Києва земель загального користування і про по$
годження садовому товариству "Блакитна затока" Харків$
ського району м. Києва місця розташування колективного
садівництва на острові Водників у Голосіївському районі 
м. Києва" (9277).

45. Про внесення змін у додаток до розпорядження Ки$
ївської міської державної адміністрації від 06.02.98 № 220
"Про передачу громадянам у приватну власність земельних
ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських
будівель" та про внесення змін до рішення Київської місь$
кої ради від 18.10.2007 № 995/3828 "Про приватизацію зе$
мельних ділянок для будівництва та обслуговування житло$
вих будинків, господарських будівель і споруд у Дніпровсько$
му районі м. Києва" (А 13741).

46. Про відміну рішення Київської міської ради від
21.12.2006 № 341/398 "Про надання Оболонській районній
у місті Києві раді земельної ділянки для будівництва, екс$
плуатації та обслуговування житлового будинку для моло$
дих вчених Національної академії наук України на вул. Авто$
заводській, 61$а в Оболонському районі" м. Києва (А 12789).

47. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц$
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді$
вель і споруд у Солом'янському районі (5 проектів) (1$А
11616) (2$А 12978) (3$А 13417) (4$А 14128) (5$А 12829).

48. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц$
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді$
вель і споруд в Дарницькому районі (1 проект) (1$А 13921).

49. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц$
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді$
вель і споруд у Голосіївському районі (2 проекти) (1$А 14234)
(2$А 12329).

50. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц$
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді$
вель і споруд у Подільському районі (2 проекти (1$А 14007)
(2$А 14469).

51. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц$
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді$
вель і споруд у Шевченківському районі (1 проект) (1$А
14205).

52. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц$
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді$
вель і споруд у Оболонському районі (1 проект) (1$А 13895).

53. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц$
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді$
вель і споруд в Святошинському районі (1 проект) (1$А
12665).

54. Про приватизацію земельних ділянок кооперативно$
го дачного товариства "Чорнобилець" для дачного будів$
ництва в урочищах Оболонь і Наталка в Оболонському райо$
ні м. Києва (А 13615).

55. Про приватизацію земельних ділянок садівничого то$
вариства "Бджілка" Харківського району м. Києва для веден$
ня колективного садівництва (А 11674).

56. Про приватизацію садових земельних ділянок садо$
вих товариств в Оболонському районі м. Києва (А 12585).

57. Про приватизацію земельних ділянок садівницького
товариства "Дніпровське$1" в Оболонському районі м. Ки$
єва (А 13903).

58. Про приватизацію земельних ділянок у Дарницькому
районі м. Києва для ведення колективного садівництва (А
12625).

59. Про приватизацію земельних ділянок у Дарницькому
районі м. Києва для ведення колективного садівництва (А
11697).

60. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва на п. 81 додатка до рішення Київради від 18.09.2008
№ 258/258 та п. 463 додатка до рішення від 16.10.2008
№ 513/513.

61. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва на п. 54 додатка № 2 до рішення Київради від
08.02.2007 № 62/723.

62. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва на п. 81 додатка № 2 до рішення Київради від
08.02.2007 № 62/723.

63. Про передачу громадянам у приватну власність зе$
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго$
вування житлових будинків, господарських будівель і спо$
руд у Деснянському районі (4 проекти) (1$А 13553) (2$А
13556) (3$А 13552) (4$А 10863).

64. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 07.07.2005 № 647/3223 "Про передачу приватному під$
приємству фірмі "Десна" земельних ділянок для експлуата$
ції та обслуговування торговельного комплексу на просп.
Науки, 36$а у Голосіївському районі м. Києва" (А 9127).

65. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 30.01.2009 № 07/1$29/1 вих$09 на рішення Ки$
ївської міської ради від 01.10.2007 № 433/3267 "Про пе$
редачу товариству з обмеженою відповідальністю "Архі$
тектурно$будівельний альянс" земельної ділянки для бу$
дівництва, експлуатації та обслуговування житлового, со$
ціально$побутового, торговельно$розважального, куль$
турного, готельно$офісного, спортивно$оздоровчого ком$
плексу на вул. Прирічній в Оболонському районі м. Ки$
єва" (А 14419).

66. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 27.01.2005 № 11/2587 "Про Правила забудови м. Ки$
єва" у зв'язку із внесенням змін до деяких законодавчих ак$
тів України щодо сприяння будівництву.

67. Про внесення змін до деяких рішень Київради сто$
совно продажу майна, що належить територіальній грома$
ді м. Києва.

68. Про придбання вагонів метрополітену.
69. Про внесення змін у додаток до рішення Київської

міської ради від 02.04.2009 № 272/1328 "Про відміну рі$
шень Київської міської ради" (А 15064).

70. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль$
ністю "Марія" земельної ділянки для реконструкції, експлу$
атації та обслуговування діючої автозаправної станції на пе$
ретині вул. Академіка Заболотного та Столичного шосе у
Голосіївському районі (А 8225).

71. Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.01
№ 208/1642 "Про формування комунальної власності тери$
торіальних громад районів міста Києва".

72. Про надання дозволу на проведення експертної гро$
шової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (Є
0914).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Встановити безоплатне відвідування музеїв та театрів
комунальної власності у м. Києві дітьми шкільного віку, уч$
нями професійно$технічних училищ та студентами один день
на тиждень.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер$
жавній адміністрації) здійснити організаційно$правові захо$
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження проекту водоохоронної зони р. Дніпро
на території землевідводу товариства з обмеженою

відповідальністю "Лівобережжя плюс" 
на Дніпровській набережній, 14 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1005/2061 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статей 87, 88, 91 Водного кодексу України, статей 60, 61 Земельного кодексу України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 № 374�р "Про затвердження плану заходів що�
до підвищення ефективності державного регулювання земельних відносин", висновку Міністерства охо�
рони навколишнього природного середовища України від 28.12.2007 № 14001/12/10�07 та з метою ство�
рення сприятливого режиму на водних об'єктах, запобігання їх забрудненню, засміченню і вичерпанню
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект водоохоронної зони р. Дніпро на
території землевідводу товариства з обмеженою відпові$
дальністю "Лівобережжя плюс" на Дніпровській набереж$
ній, 14 у Дарницькому районі м. Києва (додається).

2. Внести зміни до пункту 9 рішення Київської міської ра$
ди від 23.10.2003 № 122$1/995 "Про надання і вилучення
земельних ділянок, погодження місць розташування об'єк$
тів та припинення права користування землею", а саме: сло$
ва та цифри: " (зокрема площею 0,97 га водної акваторії)"
виключити.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Лівобе$
режжя плюс":

3.1. Забезпечити встановлення водоохоронних знаків на
межі смуги відведення берегоукріплення р. Дніпро у Дар$
ницькому районі м. Києва в межах території відповідно до
договору оренди від 31.05.2005, зареєстрованого 06.10.2005
№ 63$6$00295 (із змінами до цього договору).

3.2. У місячний термін з моменту набрання чинності цим
рішенням товариству з обмеженою відповідальністю "Ліво$
бережжя плюс" звернутися до Головного управління земель$
них ресурсів виконавчого органу Київради (Київської місь$
кої державної адміністрації) із клопотанням щодо організа$
ції робіт по внесенню відповідних змін до договору оренди
земельної ділянки від 06.10.2005 № 63$6$00295 (із змінами
до цього договору).

4. Постійній комісії Київради з питань екологічної політи$
ки через засоби масової інформації проінформувати насе$
лення та усі зацікавлені організації про водоохоронний режим,
який діє на території, зазначеній у пункті 1 цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про заходи щодо відвідування закладів культури 
у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 537/1593 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про
столицю України — місто�герой Київ", рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва
на 2008 рік" та з метою соціального захисту учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно�тех�
нічних училищ та студентів, забезпечення належних умов для підвищення культурного рівня підростаючо�
го покоління Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про збільшення статутного фонду комунального
підприємства "Київський завод алюмінієвих будівельних

конструкцій"
Рішення Київської міської ради № 785/1841 від 9 липня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", статті 7 Господарського кодексу України, підпункту 3 пункту 2 статті 71 Бюджетного кодексу України,
статей 8, 144, 156 Цивільного кодексу України та враховуючи необхідність виведення комунального під�
приємства "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" з кризи, з метою покращення фінан�
сово�господарської діяльності та погашення його боргових зобов'язань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити статутний фонд комунального підприєм$
ства "Київський завод алюмінієвих будівельних конструк$
цій" на 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень.

2. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор$
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) ви$

значити джерела фінансування і забезпечити виконання
пункту 1 цього рішення.

3. Директору комунального підприємства "Київський за$
вод алюмінієвих будівельних конструкцій" Дроздову С. П.:

3.1. Провести необхідні дії щодо державної реєстрації

змін до установчих документів підприємства у зв'язку із
збільшенням статутного фонду.

3.2. Направити виділені кошти на погашення заборгова$
ності комунального підприємства "Київський завод алюмі$
нієвих будівельних конструкцій" перед ТОВ "Фінансова ком$
панія "Інфінменеджмент".

4. Надати дозвіл комунальному підприємству "Київський
завод алюмінієвих будівельних конструкцій" на передачу в
заставу майна територіальної громади міста Києва, закріп$
леного за ним на праві господарського відання, згідно з пе$
реліком, що додається, для отримання кредиту.

5. Комунальному підприємству "Київський завод алюмі$
нієвих будівельних конструкцій":

5.1. Умови, на яких передається в заставу майно згід$
но з пунктом 4 цього рішення, погодити з виконавчим ор$
ганом Київради (Київською міською державною адмініс$
трацією).

5.2. Отримані кредитні кошти спрямувати на погашення
заборгованості підприємства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально$еко$
номічного розвитку та постійну комісію Київради з питань
власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження звіту про виконання 
Програми соціально>економічного та культурного 

розвитку м. Києва за 2008 рік
Рішення Київської міської ради № 997/2053 від 9 липня 2009 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально$економічного та культурного розвитку м. Києва за 2008 рік згід$
но з додатками.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально$еконо$
мічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення державному вищому навчальному
закладу "Київський коледж легкої промисловості" права

користування земельною ділянкою для експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд на вул. Івана Кудрі,

29 у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 786/786 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем�
леустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити Державному вищому навчальному закладу
"Київський коледж легкої промисловості", за умови виконан$
ня пункту 2 цього рішення, право постійного користування зе$
мельною ділянкою площею 0,89 га для експлуатації та обслу$
говування будівель і споруд на вул. Івана Кудрі, 29 у Печер$
ському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведе$
них відповідно до рішення виконавчого комітету Київської місь$
кої Ради депутатів трудящих від 13.03.47 № 554 "Про відвод
земельної дільниці Київському Взуттєвому Технікуму", у зв'яз$
ку з передачею на баланс закладу будівель і споруд (лист Мі$
ністерства освіти і науки України від 12.01.2007 № 10/3$17).

2. Державному вищому навчальному закладу "Київський
коледж легкої промисловості":

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

2.2. 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 користування земельною ділянкою.

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

2.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи но$
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про$
ектно$кошторисної документації вирішувати в порядку, ви$
значеному правилами забудови м. Києва.

3. 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.

4. 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
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28.08.2008 № 151/151 "Про передачу товариству 

з обмеженою відповідальністю "Укрінвест>Центр"
земельної ділянки для проектування, будівництва 

та експлуатації офісно>житлового комплексу 
на вул. Гайовій, 19 у Солом'янському районі м. Києва" 

Рішення Київської міської ради № 791/791 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення товари�
ства з обмеженою відповідальністю "Укрінвест�Центр", Київська міська рада

Про часткове звільнення гр. Бабій В. І. 
від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної

та інженерно>транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 625/625 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення гр. Бабій В. І. від 06.06.08 № 1/435,
протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від
11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити частково гр. Бабій В. І. від сплати пайо$
вої участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно$
транспортної інфраструктури м. Києва в сумі 558,12 тис.
грн. у зв’язку з будівництвом індивідуального житлового
будинку літера “Б” загальною площею 595,40 кв. м (за да$
ними БТІ) у пров. Цимбалів Яр, 1 у Голосіївському райо$
ні м. Києва та надати розстрочку на сплату решти суми
пайової участі терміном на один рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціаль$
но$економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Молчанову Андрію Юрійовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Селянській, 38>а у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 832/832 від 11 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 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 на вул. Селянській, 38$а у Оболонському 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. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс$
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на$
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен$
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви$
ключивши з переліку озеленених територій загального ко$
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна$
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді$
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 38$а у Оболон$
ському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошин$
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит$
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе$
мель лісового фонду (лист$згода комунального підприєм$
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 340).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянину Молчанову Андрію Юрійови$
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Селянській, 38$а у
Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Молчанову Андрію Юрійовичу,
за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас$
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 38$а у Оболонському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

7. Громадянину Молчанову Андрію Юрійовичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько$
го середовища від 24.09.2008 № 19$12173, Київської місь$
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8801, Державного управ$
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 08.04.2008 № 05$08/2459/14, Головного управ$
ління охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4349,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 № М$1322, Київського обласного управління лі$
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01$
04/1176, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід$
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту$
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви$
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро$
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ$
леному порядку.

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

7.6. 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 приватної власності на земельну ділянку.

7.7. 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 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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

9. 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 
Івахненко Лілії Дмитрівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Селянській, 27 у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 828/828 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва та обслуго$
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Селянській, 27 у Оболонському 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. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс$
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на$
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен$
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви$
ключивши з переліку озеленених територій загального ко$
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна$
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді$
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 27 у Оболонсько$
му районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в

Про передачу громадянину 
Довбаню Ігорю Миколайовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Селянській, 36>а у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 831/831 від 11 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 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 на вул. Селянській, 36$а у Оболонському 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. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс$
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на$
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен$
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви$
ключивши з переліку озеленених територій загального ко$
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна$
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді$
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 36$а у Оболон$
ському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошин$
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит$
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе$
мель лісового фонду (лист$згода комунального підприєм$
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 341).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянину Довбаню Ігорю Миколайови$
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Селянській, 36$а у
Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Довбаню Ігорю Миколайови$
чу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц$
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 36$а у Оболонському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

7. Громадянину Довбаню Ігорю Миколайовичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько$
го середовища від 24.09.2008 № 19$12166, Київської місь$
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8811, Державного управ$
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 08.04.2008 № 05$08/2459/21, Головного управ$
ління охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4361,
Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації
від 07.04.2008 № Д$1321, Київського обласного управління
лісового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01$
04/1169, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід$
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту$
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви$
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро$
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ$
леному порядку.

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

7.6. 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 приватної власності на земельну ділянку.

7.7. 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 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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

9. 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

кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошин$
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит$
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе$
мель лісового фонду (лист$згода комунального підприєм$
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 350).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянці Івахненко Лілії Дмитрівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо$
дарських будівель і споруд на вул. Селянській, 27 у Оболон$
ському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Івахненко Лілії Дмитрівні, за умови
виконання пункту 7 цього рішення, у приватну власність земель$
ну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Селянській, 27 у Оболонському районі м. Києва за рахунок
міських земель, не наданих у власність чи користування.

7. Громадянці Івахненко Лілії Дмитрівні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько$
го середовища від 24.09.2008 № 19$12161, Київської місь$
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8793, Державного управ$
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 08.04.2008 № 05$08/2459/7, Головного управ$
ління охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4343,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 № І$1294, Київського обласного управління лі$
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01$
04/1171, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід$

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту$
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви$
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро$
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ$
леному порядку.

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

7.6. 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 приватної власності на земельну ділянку.

7.7. 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 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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

9. 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
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1. Затвердити зміни до проекту землеустрою щодо від$
ведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо$
відальністю "Укрінвест$Центр" для проектування, будівниц$
тва та експлуатації офісно$житлового комплексу на вул. Га$
йовій, 19 у Солом'янському районі м. Києва.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
28.08.2008 № 151/151 "Про передачу товариству з обме$
женою відповідальністю "Укрінвест$Центр" земельної ділян$
ки для проектування, будівництва та експлуатації офісно$
житлового комплексу на вул. Гайовій, 19 у Солом'янському
районі м. Києва", а саме:

— у пункті 4 замінити слова та цифри "в короткостроко$
ву оренду на 5 років" словами та цифрами "в довгостроко$
ву оренду на 10 років";

— підпункт 5.6 пункту 5 викласти в такій редакції:
"Питання пайової участі вирішити до початку будівниц$

тва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.04.2008 № 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)".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці Ковальчук Наталії Сергіївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Вешенському, 27 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 799/799 від 11 грудня 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 пров. Вешенському, 27 (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 громадянці Ковальчук Наталії Сергіївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо$
дарських будівель і споруд у пров. Вешенському, 27 у Дес$
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Ковальчук Наталії Сергіївні, 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 у пров. Вешенському, 27 у Деснянському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Ковальчук Наталії Сергіївні:
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 08.09.2008 № 19$11261 та від 28.10.2008
№ 09$13433, Київської міської санепідемстанції від
18.09.2008 № 8199, Державного управління охорони нав$
колишнього природного середовища в м. Києві від
28.05.2008 № 05$08/3518.

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 та
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, внесеними рішеннями Київ$
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та 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 Рачук Тамарі Аврамівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Селянській, 39 у Оболонському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 829/829 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне$
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будів$
ництва та обслуговування житлового будинку, господар$
ських будівель і споруд на вул. Селянській, 39 у Оболон$
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 відповід$
но до цього рішення, перевести за функціональним при$
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле$
них насаджень в центральній частині міста”, затвердже$
них рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених тери$
торій загального користування м. Києва, що відповіда$
ють типологічним ознакам та планувальним вимогам
(таблиця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га на вул.
Селянській, 39 у Оболонському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га
в кварталі 102 виділу 3 Межигірського лісництва Свято$
шинського лісопаркового господарства до земель запа$
су житлової та громадської забудови, вилучивши їх з ка$
тегорії земель лісового фонду (лист$згода комунально$
го підприємства “Святошинське лісопаркове господар$
ство” від 09.04.2008 № 369).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Рачук Тамарі Аврамівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос$
подарських будівель і споруд на вул. Селянській, 39 у
Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Рачук Тамарі Аврамівні, за
умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц$
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 39 у Оболонсько$
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада$
них у власність чи користування.

7. Громадянці Рачук Тамарі Аврамівні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місь$
кого середовища від 24.09.2008 № 19$12175, Київської
міської санепідстанції від 14.10.2008 № 8794, Держав$
ного управління охорони навколишнього природного се$
редовища в м. Києві від 08.04.2008 № 05$08/2459/1, Го$
ловного управління охорони культурної спадщини від
19.06.2008 № 4347, Оболонської районної у м. Києві
державної адміністрації від 07.04.2008 № Р$1304, Київ$
ського обласного управління лісового та мисливського
господарства від 18.04.2008 № 01$04/1155, Головного
управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки
згідно з АПЗ Головного управління містобудування, ар$
хітектури та дизайну міського середовища, одержати до$
звіл на виконання будівельних робіт в управлінні держ$
архбудконтролю та підключитися до централізованих ін$
женерних мереж міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в уста$
новленому порядку.

7.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но$
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ді$
лянки.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ$
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ді$
лянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен$

та, що посвідчує право приватної власності на земельну
ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку бу$
дівництва відповідно до рішення Київської міської ради
від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на
2008 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рі$
шеннями Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16
та від 30.10.2008 № 561/561).

8. Попередити власника земельної ділянки, що право при$
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Хоменку Василю Олександровичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Селянській, 37 у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 807/807 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне$
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц$
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Селянській, 37 у Оболонському
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 відповід$
но до цього рішення, перевести за функціональним при$
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле$
них насаджень в центральній частині міста”, затвердже$
них рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених терито$
рій загального користування м. Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимогам (табли$
ця № 2), земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Се$
лянській, 37 у Оболонському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га
в кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Свято$
шинського лісопаркового господарства до земель запа$
су житлової та громадської забудови, вилучивши їх з ка$
тегорії земель лісового фонду (лист$згода комунального
підприємства “Святошинське лісопаркове господарство”
від 09.04.2008 № 342).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Хоменку Василю Олек$
сандровичу для будівництва та обслуговування житлово$
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Се$
лянській, 37 у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Хоменку Василю Олексан$
дровичу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос$
подарських будівель і споруд на вул. Селянській, 37 у
Оболонському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

7. Громадянину Хоменку Василю Олександровичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян$

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

7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь$

кого середовища від 24.09.2008 № 19$12157, Київської
міської санепідстанції від 14.10.2008 № 8808, Державно$
го управління охорони навколишнього природного сере$
довища в м. Києві від 08.04.2008 № 05$08/2459/35, Го$
ловного управління охорони культурної спадщини від
19.06.2008 № 4342, Оболонської районної у м. Києві дер$
жавної адміністрації від 07.04.2008 № Х$1302, Київсько$
го обласного управління лісового та мисливського госпо$
дарства від 18.04.2008 № 01$04/1147, Головного управ$
ління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід$
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек$
тури та дизайну міського середовища, одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд$
контролю та підключитися до централізованих інженер$
них мереж міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ$
леному порядку.

7.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но$
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян$
ки.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ$
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан$
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен$
та, що посвідчує право приватної власності на земельну
ділянку.

7.7. 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
Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від
30.10.2008 № 561/561).

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до Положення про Головне управління 

земельних ресурсів виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації), 

затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 19.12.2002 № 182/342 (зі змінами, внесеними 

рішенням Київської міської ради від 01.10.2007
№ 500/3334) 

Рішення Київської міської ради № 700/700 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про столицю України — місто�герой Київ” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про Головне управлін$
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації), за$
твердженого рішенням Київської міської ради від
19.12.2002 № 182/342 (зі змінами, внесеними рішенням
Київської міської ради від 01.10.2007 № 500/3334), а са$
ме: в абзаці першому підпункту 1.1 слова “виконує функ$
ції місцевого органу державної” замінити словами “згід$

но з законодавством виконує функції територіального ор$
гану”.

2. 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
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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  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 1753
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Ïðîñò³ð òåàòðàëüíî¿
äåêîðàö³¿
Ó Êèºâ³ â³äêðèâàºòüñÿ Ì³æíàðîäíèé òåàòðàëüíèé
ôåñòèâàëü ïàì’ÿò³ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî 
ñöåíîãðàôà Äàâèäà Áîðîâñüêîãî
Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра в Києві від-
ривається Міжна-
родний фестиваль
“Простір Давида
Боровсь о о”. Очі-
ється, що він

триватиме до 1
жовтня. За попе-
редніми даними, в
ньом має взяти
часть Театр ро-
сійсь ої драми
імені Лесі У раїн-
и, Театр Європи
(Сан т-Петерб р ) і
мос овсь ий театр
“Ермітаж”.

Öüîãî ðîêó âèïîâ-
íþºòüñÿ 75 ðîê³â â³ä
äíÿ íàðîäæåííÿ Äàâè-
äà Áîðîâñüêîãî. Òðèâà-
ëèé ÷àñ â³í áóâ ãîëîâ-
íèì õóäîæíèêîì Òåàò-
ðó ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ìå-
í³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Ïðà-
öþâàâ òàêîæ ó Òåàòð³ íà
Òàãàíö³, ÌÕÀÒ³, òåàòð³
“Ëåíêîì”.

Òðè ðîêè òîìó ìèòåöü
ï³øîâ ³ç æèòòÿ, ïðîòå
éîãî äåêîðàö³¿ é äîñ³
âèêîðèñòîâóþòü. Çà
ñëîâàìè ãîëîâíîãî ðå-
æèñåðà Òåàòðó ðîñ³é-

ñüêî¿ äðàìè Ìèõàéëà
Ðºçíèêîâè÷à, íà ïî÷àò-
êó 2009 ðîêó òåàòð ïðè-
âîçèâ äî Ìîñêâè ê³ëüêà
ñïåêòàêë³â ç³ ñöåíîãðà-
ô³ºþ Äàâèäà Áîðîâ-
ñüêîãî. “Ñåðåä íèõ —
îñòàíí³é ñïåêòàêëü,
ÿêèé â³í çðîáèâ ³ç íà-
øèì òåàòðîì, “Äîí Ê³-
õîò 1938”,— ñêàçàâ ïàí
Ðºçíèêîâè÷.

Ïåðøèé ñïåêòàêëü ÿê
õóäîæíèê-ïîñòàíîâíèê
Äàâèä Áîðîâñüêèé çðî-
áèâ ùå 1956 ðîêó. Öå
áóëà ï’ºñà “Áðåõíÿ íà

äîâãèõ íîãàõ” ³òàë³é-
ñüêîãî äðàìàòóðãà Åäó-
àðäî äå Ô³ë³ïïî. Òà
ñïðàâæíþ ñëàâó éîìó
ïðèí³ñ ñïåêòàêëü “Íà
äí³”, ÿêèé â³í çðîáèâ ³ç
ðåæèñåðîì Ëåîí³äîì
Âàðïàõîâñüêèì, êîòðèé
ïîâåðíóâñÿ ³ç çàñëàííÿ
çàâäÿêè õðóùîâñüê³é
“â³äëèç³”.

Ç ðåæèñåðîì Ìèõàé-
ëîì Ðºçíèêîâè÷åì Äà-
âèä Áîðîâñüêèé ïðàöþ-
âàâ ³ç 1963 ðîêó. Çà öåé
÷àñ íèìè ñï³ëüíî áóëî
çðîáëåíî 17 ñïåêòàêë³â,

ÿê³ ç óñï³õîì ³øëè íà
ñöåíàõ êîëèøíüîãî
ÑÐÑÐ ³ çà êîðäîíîì.
Ïðàöþþ÷è ãîëîâíèì
õóäîæíèêîì Òåàòðó íà
Òàãàíö³, ïàí Áîðîâ-
ñüêèé ïîñòàâèâ ³ç ðåæè-
ñåðîì Þð³ºì Ëþáèìî-
âèì ïîíàä 20 ï’ºñ.

Ñåðåä äðóç³â Äàâèäà
Áîðîâñüêîãî áóëè â³äî-
ì³ ðîñ³éñüê³ ìèòö³: Âî-
ëîäèìèð Âèñîöüêèé,
Àëëà Äåìèäîâà, Îëåã
ßíêîâñüêèé, ²ííà ×ó-
ðèêîâà, Ãàëèíà Âîë-
÷åê

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+22°Ñ,
âíî÷³ +18...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà ñõîä³ êðà-
¿íè +20...+25°Ñ, âíî÷³ +15...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+16...+23°Ñ, âíî÷³ +14...+17°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+25°Ñ,
âíî÷³ +15...+17°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 16 âåðåñíÿ
День промайне на армічній хвилі, знамен ючи завершальний

етап мин лих подій місяця. Все, що б ло пережито, відтепер на-
б ває інших позитивних барв, де охання сл є пот жним ата-
лізатором процесі переплав и зла в добро.
ОВНИ
День а тивно о відпочин , веселих розва , охання. Ви переб вати-

мете на хвилі романтично о піднесення і здатні проб дити в обранцеві
взаємні поч ття, я і мож ть перерости в серйозн пристрасть. У захоп-
ливих равців апо ей азарт , і не дивно,— інстин т в аз є на спішний
ви раш...
ТЕЛЬЦІ
Поч ватим ться величною оролевою не лише в домашньом царстві,

а й змож ть створити дов ола себе яс рав а р презентабельності, де
б не переб вали. Тож ті, хто потрапить до неї, відч ють себе щасливчи-
ами, позб вшись айданів за омпле сованості.
БЛИЗНЯТА
Р х — це життя! Мобіліз йтеся і вперед на соціальн передов ! Там на

вас очі ють захоплюючі знайомства, романтичні при оди, ці аві розмо-
ви. Обмін новинами, інтеле т альні дис сії а тивіз ють творче оріння,
зроблять вас поп лярними і оханими. Я що раніше вини ли непороз -
міння в стос н ах із дітьми, саме час це с н ти.
РАКИ
Настав час арно причеп ритися та модно вбратися. Прям йте за по-
п ами, але тор ватися не варто — с пий платить двічі. Обновлюйте
ардероб із ши ом, ви повинні справляти враження виш аної лам рної
особи, одя неної за останнім пис ом моди. Не заб дьте про рідних. Кра-
сивий подар но для них б де д же доречним. Я що на роботі надійд ть
ви ідні пропозиції, неодмінно хапайтеся за них.
ЛЕВИ
Підс м йте справи мин ло о місяця, при адайте і оцініть події, що від-

б валися з вами. Попрощайтеся з рожевими ілюзіями, помил овими ба-
жаннями і спроб йте в д м ах віз аліз вати артини майб тньо о, я і хо-
тіли б з одом втілити в реальність, напри лад, з стріти сво о обранця чи
народити дитин .
ДІВИ
Не обмеж йте свої фантазії, це допоможе вам позб тися сірої дійснос-

ті, розслабитися. Ваша ява здатна працювати з подвоєною силою— та
само, я і пам’ять. За бажанням зможете про р тити перед своїм яв-
ним по лядом події з мин ло о, немов іностріч . При цьом не див й-
теся, я що артини мин ло о почн ть чер ватися з расивими образа-
ми з майб тньо о.
ТЕРЕЗИ
Асоціюватим ться з аз овою феєю-чарівницею, отрій під сил запа-

лити феєрвер взаємно о охання, отримати ма сим м яс равих емо-
ційних насолод і зробити обранця найщасливішим світі! Нині д ховн
єдність ваших сердець нічим не розірвати!
СКОРПІОНИ
Вам б де надано шанс широ о розре лам вати свої таланти, творчий

потенціал, ар’єрні дося нення. Ця прощальна астроль підніме тон с, до-
дасть сил для нових звершень професійній сфері. А поряд з’явиться
хороший др (особливо серед ерівно о персонал ), я ий допоможе
ритично і не переджено по лян ти в мин ле і о реслити план майб т-
ніх дій.
СТРІЛЬЦІ
Присвятіть день саморе ламі талантів та дося нень, а для чо о не-

с ромно вихвалятися? Се рет простий.Фо с ючи на власній персоні за-
хоплив ва п блі и, ви та им чином наповнюєтеся енер ією бла ода-
ті, о риляєтеся і з подвоєним бажанням отові шт рм вати нові творчі,
любовні, професійні, соціальні вершини.
КОЗОРОГИ
Настав час остаточно зба н ти, чим за інчилися для вас недавні ви-

проб вання. Я що ба ато працювали і не нехт вали нестандартними шля-
хами дося нення мети, то віро ідність позитивно о рез льтат є доволі
висо ою. З розставлених долею пасто вийшли з честю. І оді драмати-
з вати! Ви вос ресли на ан ельсь ом рівні, і тепер нія і вади не здатні
затя ти вас тенета зла!
ВОДОЛІЇ
Хрестові походи за істин вінчаються спіхом. Приз долі — “партнер-

сь а ідилія” — очі є всіх, хто перемі ординю, прибор ав е оїзм і на-
лаштований йти далі пліч-о-пліч парі з лицарями серця під захистом
д ховної броні!
РИБИ
З радістю поспішайте на робот . Там на вас очі є не тяж е ярмо обо-

в’яз ів, а свято творчо о злет . Саме т т ви опинитеся на престолі по-
шани та симпатій, збадьорите занепалий д х і навіть за р тите шалений
роман із оле ою!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Вистави зі сцено рафією Давида Боровсь о о по аж ть иївсь ом театрі російсь ої
драми імені Лесі У раїн и

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

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

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)
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