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Êèÿíàì çàáîðãóâàëè 
200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
Ñò³ëüêè íå âèïëàòèëè çà çîáîâ’ÿçàííÿìè ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Пош оджена внаслідо ДТП автів а — тепер
лопіт лише власни а. Страхові омпанії не
виплач ють відш од вань своїм лієнтам.
Більшість через риз бан р т ють і ан лю-
ють ліцензії. З почат ро страх вальни и
забор вали лієнтам понад 200 млн рн, а
14 омпаній втратили право на діяльність.
Мин лої п’ятниці Головне правління з пи-
тань захист прав споживачів ш ало ом-
панію, я а вже півро не виплач є рошей
иянин . З’яс валося, що фірми вже пра -
тично немає, хоча на її поліси досі споді-
ваються тисячі меш анців столиці. Поверн -
ти свої ошти вони змож ть, лише написав-
ши заяв протя ом місяця з час лі відації
омпанії або ж через с д.

Óñë³ä çà áàíêàìè äîâ³ðó íàñåëåííÿ øâèäêî âòðà÷àþòü
ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿. Ëèøå çà ïåðøó ïîëîâèíó öüîãî ðîêó
âîíè íå âèêîíàëè çîáîâ’ÿçàíü ïî 100 òèñÿ÷àõ ñòðàõîâèõ
âèïàäê³â òà íå â³äøêîäóâàëè ïîòåðï³ëèì ïîíàä 200 ìëí
ãðí. Á³ëüøå ÿê 90 % ö³º¿ ñóìè — áîðãè ç àâòîñòðàõóâàí-
íÿ. Íå îìèíóëà ñóìíà òåíäåíö³ÿ ³ Êèºâà. Ç ïî÷àòêó ðîêó
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà-
÷³â íàä³éøëî ïîíàä 70 ñêàðã íà ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿. “Òàêà
ê³ëüê³ñòü — ðåêîðäíà çà îñòàíí³ ðîêè”, — êàæå íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî.

² öå ëèøå âåðøèíà àéñáåðãó, àäæå íàñïðàâä³ ïîòåðï³-
ëèõ çíà÷íî á³ëüøå. Òàê, ëèøå â³ä îäí³º¿ êîìïàí³¿ “Ñòðà-
õîâ³ òðàäèö³¿” ïî ê³ëüêà ì³ñÿö³â ÷åêàþòü âèïëàò ìàéæå òè-
ñÿ÷à êèÿí. Ùå á³ëüøå âîä³¿â òèì ÷àñîì ³ íå ï³äîçðþþòü,
ùî â ðàç³ àâàð³¿ ðîçðàõîâóâàòè íà êîìïåíñàö³þ íå âàðòî.

Ó öüîìó ìîæíà ëåãêî ïåðåêîíàòèñÿ íà ïðèêëàä³ Âàëå-
ð³ÿ Âèííè÷åíêà, ÿêèé ³ ïîïðîñèâ çàõèñòó â óïðàâë³íí³
ñïîæèâçàõèñòó. Ùå 5 áåðåçíÿ â³í ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ ³ ïî-
øêîäèâ ìàøèíó, ÿêà áóëà äëÿ íüîãî çíàðÿääÿì çàðîá³òêó.
Íåçàëåæí³ åêñïåðòè ï³äðàõóâàëè: íà ðåìîíò àâò³âêè ïîòð³á-
íî 65 òèñ. ãðí. Çâåðíóâñÿ äî êîìïàí³¿ “Ñòðàõîâ³ òðàäèö³¿”.
“Íåîäíîðàçîâî òåëåôîíóâàâ, àëå ñëóõàâêè í³õòî íå áðàâ.
Ïðè¿õàâ ó öåíòðàëüíèé îô³ñ — çà÷èíåíî. Ëèøå îãîëî-
øåííÿ íà äâåðÿõ, ìîâëÿâ, íàäñèëàéòå ñêàðãè ïèñüìîâî. ß
íàïèñàâ, àëå â³äïîâ³ä³ íåìàº”,— ðîçïîâ³â Âàëåð³é Âèííè-
÷åíêî. Ôàõ³âö³ óïðàâë³ííÿ ñïîæèâçàõèñòó, ÿê³ ïðè¿õàëè ç
ïåðåâ³ðêîþ äî ãîëîâíîãî îô³ñó “Ñòðàõîâèõ òðàäèö³é”, ïî-
áà÷èëè òàêó æ êàðòèíó — äâåð³ íàãëóõî çà÷èíåí³, òà é âè-
â³ñêó âæå îáãîðíóëè â öåëîôàí. Êð³çü â³êíà âèäíî, ùî â
ïðèì³ùåíí³ äàâíî íå ïðàöþþòü. “Çàâìåðëè” ô³ë³¿ ñòðàõó-
âàëüíèêà ³ çà ³íøèìè àäðåñàìè. Äâåð³ çàìêíåí³, à íà òå-
ëåôîíí³ äçâ³íêè í³õòî íå â³äïîâ³äàº.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî “Ñòðàõîâ³ òðàäèö³¿” â³ä ë³òà íå ïðàöþ-
þòü. Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã
ó ëèïí³ ïðèçóïèíèëà, à â ñåðïí³ ñêàñóâàëà ë³öåíç³¿ ö³º¿ êîì-
ïàí³¿. Àëå öå íå çâ³ëüíÿº ¿¿ â³ä çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä êë³ºíòà-
ìè. ßêùî “Ñòðàõîâ³ òðàäèö³¿” ë³êâ³äóþòü, â³äøêîäóâàííÿ
ìîæóòü ïîâåðíóòè çà ðàõóíîê ìàéíà. “Öèõ ïðîöåäóð, ùî
äàëè á çìîãó âèïëàòèòè êë³ºíòàì êîøòè, íå ðîçïî÷àòî. Êå-
ð³âíèöòâî êîìïàí³¿ óíèêàº êîíòàêò³â ³ íå ñï³ëêóºòüñÿ í³ ç
íàìè — í³ ç ïîäàòêîâîþ, í³ ç ³íøèìè ñëóæáàìè. Ìè çìó-
øåí³ çâåðíóòèñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â”, — ðîçïîâ³-
ëà ïðåäñòàâíèê Äåðæô³íïîñëóã Ãàëèíà Òðåòüÿêîâà. ßêùî
æ ïðîöåäóðó ë³êâ³äàö³¿ òàêè ðîçïî÷íóòü, êë³ºíòè ìàþòü
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ çâåðíóòèñÿ ³ç çàÿâàìè ïðî â³äøêîäóâàí-
íÿ, ³íàêøå ãðîøåé ¿ì íå áà÷èòè. Ìîæëèâî, ùî ìàéíà
êîìïàí³¿ íà âñ³õ ïîñòðàæäàëèõ íå âèñòà÷èòü, õî÷à âîíà çà
ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî ðîêó âõîäèëà äî äâàäöÿòêè ë³äåð³â
ñòðàõîâîãî ðèíêó. ×åðåç êðèçó íà íüîìó áàíêðóòóþòü é
³íø³ ó÷àñíèêè. Íà ñüîãîäí³ Äåðæô³íïîñëóã óæå ïîçáàâè-
ëà ë³öåíç³é 14 ç³ 160 ñòðàõîâèõ êîìïàí³é
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Ó ñòîëèö³ îáãîâîðÿòü
çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿

Íà çâåðíåííÿ Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà ó
ñòîëèö³ áóäå îðãàí³çîâàíî ïóáë³÷íå îáãî-
âîðåííÿ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, ùî çàïðî-
ïîíóâàâ ãëàâà äåðæàâè Â³êòîð Þùåíêî.
Ïðî öå ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çà-
ñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ çàÿâèëà çàñòóïíèê
ãîëîâè ñåêðåòàð³àòó Ìàðèíà Ñòàâí³é÷óê.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, äóìêà ãðîìàäñüêîñò³ ïðî
ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ º äóæå âàæëèâîþ, îñ-
ê³ëüêè â Êèºâ³ çîñåðåäæåí³ íàéêðàù³ äåð-
æàâí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ùî ñïåö³à-
ë³çóþòüñÿ íà ïðàâ³, åêîíîì³ö³ òà ïîë³òîëî-
ã³¿. Ïàí³ Ñòàâí³é÷óê íàãîëîñèëà, ùî Ïðå-
çèäåíò äóæå ðîçðàõîâóº íà â³äêðèò³ äèñêó-
ñ³¿ ó ñòîëèö³, òà çàêëèêàëà ì³ñüêó àäì³í³ñ-
òðàö³þ ðîçðîáèòè ïëàí çàõîä³â ùîäî îðãà-
í³çàö³¿ îáãîâîðåííÿ. Çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê çàçíà÷èâ, ùî ìåð³ÿ
òàêèé ïëàí óæå ðîçðîáèëà ³ íàéáëèæ÷èì
÷àñîì éîãî çàòâåðäèòü. Çîêðåìà ñåðåä îñ-
íîâíèõ çàõîä³â ïåðåäáà÷åíî ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ â ìåð³¿, ó ðàéîííèõ àäì³í³ñòðà-
ö³ÿõ, òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ ï³äïðèºìñòâ ³
îðãàí³çàö³é, ñåðåä àêòèâó ñòóäåíòñüêîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ç òèì, ùîá äî 1 ãðóäíÿ îá-
ãîâîðåííÿ ïîâí³ñòþ çàâåðøèòè ³ äàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü 15 ãðóäíÿ âèéòè íà îïðèëþäíåííÿ
ðåçóëüòàò³â

Çàáóäîâíèêè 
íå çà÷åïëÿòü 
Áàáèíîãî ßðó

Ó çâ’ÿçêó ç ïóáë³êàö³ÿìè â çàðóá³æíèõ ³
â³ò÷èçíÿíèõ ÇÌ², à òàêîæ çâåðíåííÿì ÌÇÑ
Óêðà¿íè äî êè¿âñüêî¿ ìåð³¿ ïðî í³áèòî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè ñòîñîâíî áóä³âíèöòâà ãî-
òåëþ íà òåðèòîð³¿ ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåê-
ñó “Áàáèí ßð” ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé íàêëàâ âåòî íà ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñõåìè ðîçì³ùåííÿ
ãîòåë³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà ïåð³îä äî 2020 ðî-
êó” â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ãîòåëüíîãî
êîìïëåêñó íà âóëèö³ Ìåëüíèêîâà, 52-54.
Îäíî÷àñíî Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ,
ùî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè íå áóëî ïåðåäáà÷å-
íî âèä³ëåííÿ çåìë³ é í³ÿêèõ äîçâîë³â íà áó-
ä³âíèöòâî íå çàòâåðäæóâàëè. Éøëîñÿ âè-
êëþ÷íî ïðî çàòâåðäæåííÿ ñõåì ðîçòàøó-
âàííÿ ãîòåë³â ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-
2012. “Ïîøèðåíà ó â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æ-
íèõ ÇÌ² ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî íà òåðèòî-
ð³¿ “Áàáèíîãî ßðó” í³áèòî ïëàíóâàëè áó-
ä³âíèöòâî ãîòåëþ, º ãðóáîþ ïðîâîêàö³ºþ,—
çàÿâèâ êè¿âñüêèé ìåð. — Êè¿âðàäà ³ ì³ñüê-
àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÿêó ÿ î÷îëþþ, æîäíîãî ðàçó
íå óõâàëþâàëè ð³øåíü ïðî âèä³ëåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïîáëèçó íàö³îíàëüíèõ ñâÿ-
òèíü, äî ÿêèõ, áåçóìîâíî, íàëåæèòü ³ ìåìî-
ð³àëüíèé êîìïëåêñ “Áàáèí ßð”. Ïåðø í³æ
óõâàëþâàòè òàê³ ð³øåííÿ, ìè çàâæäè êåðó-
ºìîñÿ äóìêîþ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³
ïðåäñòàâëÿþòü òîé ÷è ³íøèé ³ñòîðè÷íèé
îá’ºêò, ³ äóìêîþ êèÿí”. Äæåðåëó ïîøèðåí-
íÿ ïðîâîêàö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ÊÌÄÀ ïðåä’-
ÿâèòü ïîçîâ, çîêðåìà ³ â ì³æíàðîäíèõ ñó-
äàõ, ÿêùî öå äæåðåëî çà ìåæàìè Óêðà¿íè

Â óí³âåðñèòåò³ 
áóäå äèòñàäîê

Äèòÿ÷èé ñàäî÷îê ¹ 1 “Îðëÿòêî” áóäå
ïåðåäàíî ç ðàéîííîãî áàëàíñó íà ì³ñüêèé
³ çàêð³ïëåíî çà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ïåäàãî-
ã³÷íèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í-
÷åíêà ç ìåòîþ àïðîáàö³¿ íîâèõ íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàì. Íà ñüîãîäí³ çàêëàä â³äâ³äóº 100
âèõîâàíö³â. Çì³íþâàòè éîãî ïðîô³ëü ì³ñü-
êà âëàäà íå çáèðàºòüñÿ. “Ïðàêòèêà ñòâî-
ðåííÿ ïðè ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòèòóòàõ ö³ëèõ
êîìïëåêñ³â, äî ÿêèõ âõîäÿòü øêîëè òà äè-
òÿ÷³ ñàäêè, â ªâðîï³ º äóæå åôåêòèâíîþ.
Óí³âåðñèòåò óæå ìàº ó ñâîºìó êîìïëåêñ³
²íñòèòóò äîøê³ëüíî¿, ïî÷àòêîâî¿ ³ ìèñòåöü-
êî¿ îñâ³òè, “Îðëÿòêî” º íàñòóïíèì êðîêîì
äî ðîçøèðåííÿ”,— çàÿâèëà çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íà-
óêè Ëàðèñà Á³áà. Âîíà âïåâíåíà, ùî öåé ñà-
äî÷îê ñòàíå îäíèì ³ç íàéïðåñòèæí³øèõ ó
ñòîëèö³

Ñîðòóé ñì³òòÿ çìîëîäó
Ðîçä³ëüíèé çá³ð â³äõîä³â çàïðîâàäèëè ó Íàö³îíàëüíîìó
àâ³àö³éíîìó óí³âåðñèòåò³

Â³äíèí³ ïðàâèëüíî ïîâîäèòèñÿ ç³ ñì³ò-
òÿì íàâ÷àòèìóòü ç³ ñòóäåíòñüêî¿ ëàâè.
Ïåðøèì âèøîì êðà¿íè, ó ÿêîìó ðîçïî-
÷àëè ðîáîòó ïî ñèñòåì³ ðîçä³ëüíîãî çáî-
ðó ñì³òòÿ, ñòàâ Íàö³îíàëüíèé àâ³àö³éíèé
óí³âåðñèòåò. Ó÷îðà òàì ïðåçåíòóâàëè âñå-
óêðà¿íñüêèé ïðîåêò “Íå ðîá³òü ñì³òíèê
³ç ïëàíåòè”. Éîãî îðãàí³çóâàëè ÄÏ “Ô³ð-
ìà Àëüòôàòåð Êè¿â” çà ï³äòðèìêè êîì-
ïàí³¿ “Òåòðà Ïàê” òà ì³ñüêî¿ âëàäè.

“Íà ñüîãîäí³ ïðîãðàìà çàñòîñóâàííÿ
ðîçä³ëüíîãî çáîðó â³äõîä³â îõîïèëà íå ëè-
øå çàêëàäè ïî÷àòêîâî¿ òà ñåðåäíüî¿ îñâ³-
òè, à é âèø³, à ñàìå: ÍÀÓ. Òàêèì ÷èíîì
ìè ïðàãíåìî íàâ÷èòè åêîëîã³÷íî¿ êóëü-
òóðè ä³òåé ³ ìîëîäü”,— çàçíà÷èâ äèðåê-
òîð ÄÏ “Ô³ðìà Àëüòôàòåð Êè¿â” Ðîñòè-
ñëàâ Ìàðòèíÿê. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó íà òå-
ðèòîð³¿ óí³âåðñèòåòó âñòàíîâèëè ÷îòèð-

íàäöÿòü íîâèõ ñïåö³àëüíèõ êîíòåéíåð³â
äëÿ ðîçä³ëüíîãî çáîðó ñì³òòÿ. Òàêîæ îð-
ãàí³çóâàëè äåìîíñòðàö³éíèé êîíòåéíåð-
íèé ìàéäàí÷èê ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ òà ðåñóðñîö³ííèõ â³ä-
õîä³â. Àáè ìîëîä³ ëþäè ðîçóì³ëè, äëÿ ÷î-
ãî ñêëî, ïëàñòèê, ïàï³ð (âñå, ùî ìîæíà
ïîâòîðíî âèêîðèñòàòè) âèêèäàòè â îäèí
êîíòåéíåð, à õàð÷îâ³ â³äõîäè — â ³íøèé,
äëÿ íèõ ïðîâåëè ³íôîðìàö³éíó êàìïà-
í³þ.

“Íàøà êîìïàí³ÿ ó âñüîìó ñâ³ò³ ïðèä³-
ëÿº âåëèêó óâàãó åêîëîã³÷íèì àñïåêòàì
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ íàñ âàæëèâî çàëó-
÷èòè ãðîìàäñüê³ñòü, à îñîáëèâî ìîëîäü,
äî ïðîáëåìè ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè â
Óêðà¿í³, ï³äâèùèòè ð³âåíü â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ íàñåëåííÿ, ñïðèÿòè ñòâîðåííþ íà-
ö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ ôîðìóâàííÿ â³ä-

ïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ çàêîíîäàâ÷î¿
áàçè”,— ïîÿñíèëà ìåíåäæåð ³ç åêîëîã³÷-
íèõ ïèòàíü êîìïàí³¿ “Òåòðà Ïàê” Àííà
Òàðàíöîâà.

Ç 2007 ðîêó “Òåòðà Ïàê Óêðà¿íà” àê-
òèâíî ï³äòðèìóº ³í³ö³àòèâè ç çàïðîâà-
äæåííÿ ðîçä³ëüíîãî çáîðó â³äõîä³â ³ ïå-
ðåðîáêè êàðòîííî¿ óïàêîâêè. Ëèøå çà
ìèíóëèé ð³ê áóëî ç³áðàíî ³ ïåðåðîáëåíî
1500 òîíí âèêîðèñòàíî¿ ñïîæèâà÷àìè
óïàêîâêè ³ 100 % â³äõîä³â êè¿âñüêî¿ ôàá-
ðèêè êîìïàí³¿. Ñâîºþ ÷åðãîþ ÄÏ “Ô³ð-
ìà Àëüòôàòåð Êè¿â” ³íâåñòóâàëà ïðèáëèç-
íî 2 ìëí ãðí ó ñïåö³àë³çîâàíó òåõí³êó òà
êîíòåéíåðè äëÿ ðîçä³ëüíîãî çáîðó â³äõî-
ä³â.

²äåþ ïðàâèëüíîãî ïîâîäæåííÿ ç³ ñì³ò-
òÿì ï³äòðèìóº ³ ì³ñüêà âëàäà. Íàãàäàºìî,
ó ëþòîìó 2008 ðîêó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ çàÿâè-
ëî ïðî íàì³ð ïî÷àòè ðîçä³ëüíèé çá³ð òâåð-
äèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ó âñ³õ ðàéîíàõ Êè-
ºâà. Çàâåðøèòè âïðîâàäæåííÿ â ñòîëèö³
ñèñòåìè ðîçä³ëüíîãî çáîðó òâåðäèõ ïîáó-
òîâèõ â³äõîä³â ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº äî ê³í-
öÿ 2011 ðîêó. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá-
÷åíêà, çàïðîâàäæåííÿ òàêî¿ ñèñòåìè ç ïî-
äàëüøîþ ïåðåðîáêîþ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
ÿê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè äàñòü çìîãó ì³ñ-
òó â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðàêòèêè óòèë³çàö³¿ ³
çàõîðîíåííÿ ñì³òòÿ íà ïîë³ãîíàõ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Гімн У раїни, оши и з
вітами та патріотичні
пісні. З та ими рочис-
тостями вчора освяти-
ли відновлений пам'ят-
ни за иблим націона-
лістам Бабином Яр .
В ро и фашистсь ої
о пації т т полі 621
патріот У раїни. Хрест,
встановлений на їхню
пам'ять, липні зр й-
н вали вандали. Вони
та ож розбили ранітн
плит з іменами за иб-
лих. Учора ияни за-
ли али правоохорон-
ців пильніше охороняти
та і місця.

Ó Áàáèíîìó ßðó â÷îðà îñ-
âÿòèëè â³äíîâëåíèé ïàì’ÿò-
íèê ðîçñòð³ëÿíèì óêðà¿í-
ñüêèì íàö³îíàë³ñòàì. ßê â³äî-
ìî, öå ì³ñöå º êëàäîâèùåì
äëÿ á³ëüø í³æ 100 òèñÿ÷ ëþ-
äåé, çîêðåìà æ³íîê òà ä³òåé, ³
íå ëèøå ºâðå¿â. Áàáèí ßð ñòàâ
ì³ñöåì ñïî÷èíêó äëÿ ñîòåíü
óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â — ó÷àñ-
íèê³â ï³äï³ëëÿ Îðãàí³çàö³¿
óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â, êè-
ÿí, ÿê³ âñòóïèëè äî ¿¿ ëàâ ÷è
ï³äòðèìóâàëè. Â áðàòñüêó ìî-
ãèëó ë³ã 621 ïàòð³îò. Ñåðåä íèõ
âèäàòíà óêðà¿íñüêà ïîåòåñà,
ãîëîâà Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â
Óêðà¿íè Îëåíà Òåë³ãà ç³ ñâî-
¿ì ÷îëîâ³êîì. Ðîçñòð³ëÿëè òàì
³ â³äîìèõ æóðíàë³ñò³â òà àêòè-
â³ñò³â êè¿âñüêèõ âèø³â. Ñòðà-
òèëè òàêîæ ì³ñüêîãî ãîëîâó,
÷ëåíà Óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëü-

íî¿ ðàäè Âîëîäèìèðà Áàãàò³ÿ
ðàçîì ³ç ñèíîì.

Ó ëþòîìó 1992 ðîêó â Áàáè-
íîìó ßðó âñòàíîâèëè äåðåâ’-
ÿíèé ïàì’ÿòíèé õðåñò çàãèá-
ëèì ïàòð³îòàì, à 2006-ãî ïî-
ðÿä ïîêëàëè òðè ãðàí³òí³ ïëè-
òè ç âèêàðáóâàíèìè ³ìåíàìè
ãåðî¿â.

Öüîãî ðîêó â í³÷ íà 15 ëèï-
íÿ âàíäàëè ïîâàëèëè õðåñò òà
ðîçáèëè îäíó ç ïëèò. “Îô³-
ö³éíà âåðñ³ÿ ì³ë³ö³¿ — ñàìî-
ðóéíóâàííÿ. Àëå ÿ îñîáèñòî
áóâ òóò íà äðóãèé äåíü ³ áà÷èâ,
ùî õðåñò ñïèëÿíî ïèëêîþ. Íå
çíàþ, áóëà òî â³äïîâ³äü âàíäà-

ë³â íà ïîøêîäæåííÿ ïàì’ÿò-
íèêà Ëåí³íó ÷è, ìîæå, ïðîñ-
òî ïîîðóäóâàëè íåëþäè, ÿê³
ëèøå òàê ìîæóòü âèÿâèòè ñå-
áå. Çðåøòîþ, öå íåâàæëèâî.
Âàæëèâî, ùî ìè çãóðòóâàëèñÿ
³ çà äâà ì³ñÿö³ çìîãëè â³äíî-
âèòè ïîøêîäæåí³ ïàì’ÿòêè,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê.— Ó ïåð-
ñïåêòèâ³ öåé õðåñò ìàº ñòàòè
êàì’ÿíèì. À Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â âíåñå éîãî äî ïåðåë³êó
ïàì’ÿòîê ì³ñöåâîãî ÷è íàö³î-
íàëüíîãî çíà÷åííÿ”.

Ó÷îðà â óðî÷èñòîñòÿõ âçÿëè
ó÷àñòü á³ëüøå ÿê 400 øêîëÿð³â

òà äîðîñëèõ êèÿí. Ìåøêàíö³
ñòîëèö³ íàëàøòîâàí³ ð³øó÷å.
“Áàáèí ßð ïîòð³áíî âçÿòè ï³ä
ö³ëîäîáîâå â³äåîñïîñòåðåæåí-
íÿ òà çàáåçïå÷èòè ïàòðóëü
øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ. ßêùî
ð³çíèì ïîêèäüêàì ëþáîâ³ äî
íàö³¿ íå ïðèùåïèëè áàòüêè, íå
íàâ÷èëè ïîâàãè, òî ¿õ òðåáà
³çîëþâàòè â³ä íàö³¿, çàõèñòèòè
â³ä íèõ ö³ííîñò³ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó. Âàíäàëè ìàþòü áóòè
ïîêàðàí³ çà çðàäó äåðæàâè, çà
ÿêó çàãèíóëè âåëèê³ ñèíè
Óêðà¿íè, ùî ëåæàòü ï³ä öèì
õðåñòîì”,— çàêëèêàëà êèÿíêà
Àíòîí³íà Ðàäåöüêà

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора ст дентів НАУ навчали я і для чо о сорт вати сміття. Там
презент вали Все раїнсь ий прое т "Не робіть смітни із плане-
ти". НАУ став першим вищим навчальним за ладом, де запровади-
ли систем роздільно о збор відходів. Для цьо о на території ні-
верситет встановили чотирнадцять спеціальних онтейнерів та
роз азали, ди і я ий непотріб ви идати. Ор анізатори пере онані,
що е оло ічної льт ри людей треба навчати змолод .

Ó Áàáèíîìó ßðó â³äíîâèëè
ïàì’ÿòíèé õðåñò
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу земельних ділянок громадянам, 
членам споживчого товариства — колективу 

індивідуальних забудовників “Жуляни” для будівництва
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 797/797 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статей 38, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам споживчого товари�
ства — колективу індивідуальних забудовників “Жуляни”, у
приватну власність земельні ділянки загальною площею
5,844 га, згідно з додатком, для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлових будинків, господарських буді�
вель і споруд на вул. Академіка Вільямса та вул. Москов�
ській у Голосіївському районі м. Києва, із них:

— площею 4,253 га — за рахунок частини земель, відве�
дених рішенням Київської міської ради від 22.04.98
№ 211/312 “Про надання та вилучення земельних ділянок”,
право користування якими посвідчено державним актом на
право постійного користування землею від 20.09.99 № 79�
4�00027;

— площею 1,591 га — за рахунок частини земель, від�
ведених рішенням Київської міської ради від 28.03.2002
№ 380/1814 “Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”, право корис�
тування якими посвідчено договором оренди земельної ді�
лянки від 08.04.2003 № 79�6�00104.

2. Громадянам, членам споживчого товариства — колек�
тиву індивідуальних забудовників “Жуляни”:

2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок
відповідно до статті 91 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 земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. 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).

3. Попередити громадян, членів споживчого товариства —
колективу індивідуальних забудовників “Жуляни”, що право
приватної власності на земельні ділянки може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

4. Припинити споживчому товариству — колективу інди�
відуальних забудовників “Жуляни” право постійного корис�
тування частиною земельної ділянки площею 4,253 га та
право довгострокової оренди частини земельної ділянки
площею 1,591 га (лист�згода від 19.09.2008).

5. Споживчому товариству — колективу індивідуальних
забудовників “Жуляни” звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) з клопотанням щодо
організації робіт по внесенню змін до державного акта на
право постійного користування землею від 20.09.99 № 79�
4�00027 та договору оренди земельної ділянки від 08.04.2003
№ 79�6�00104.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянам, членам первинної 
профспілкової організації ТОВ “ЕНЕРГОРЕСУРС”, 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд 

на 19=му км Житомирського шосе 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 796/796 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статей 38, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Мініс�
трів України від 26.05.2004 № 677 “Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок” та враховуючи звернення первинної профспілкової організації ТОВ “ЕНЕР�
ГОРЕСУРС”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам первинної профспілко�
вої організації ТОВ “ЕНЕРГОРЕСУРС”, за умови виконання
пункту 2 цього рішення, у приватну власність земельні ді�
лянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд на 19�му км Житомир�
ського шосе у Святошинському районі м. Києва площею
4,46 га за рахунок частини земель, відведених відповідно
до рішення Київської міської ради від 14.07.2005 № 731/3306
“Про передачу первинній профспілковій організації ТОВ
“ЕНЕРГОРЕСУРС” земельної ділянки для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування житлових будинків, господар�
ських будівель і споруд (присадибні ділянки) на 19 км Жи�
томирського шосе у Святошинському районі м. Києва”, пра�
во користування якими посвідчено договором оренди зе�
мельної ділянки від 21.01.2006 № 75�6�00262, згідно з до�
датком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 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 земельних ділянок в

натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

3. Попередити власників земельних ділянок, що право
приватної власності на земельні ділянки може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

4. Припинити первинній профспілковій організації ТОВ
“ЕНЕРГОРЕСУРС” право оренди частиною земельної ділян�
ки площею 4,46 га (лист�згода № 32 від 08.02.2008).

5. Первинній профспілковій організації ТОВ “ЕНЕРГОРЕ�
СУРС” в установленому порядку звернутися до Головного
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) з клопотан�
ням щодо організації робіт по внесенню змін до договору
оренди земельної ділянки від 21.01.2006 № 75�6�00262.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань землекористування.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “МЕЛВІКС” 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельно=офісного центру з підземним та наземним

паркінгами та благоустрою ландшафтної зони 
на вул. Борщагівській, 2 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 772/772 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Борщагівській, 2 у Шевченківському райо�
ні м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
221 250,00 грн (двісті двадцять одна тисяча двісті п’ятде�
сят гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцін�
ки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від
14.10.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“МЕЛВІКС” земельну ділянку площею 0,0108 га за 221 250,00
грн (двісті двадцять одна тисяча двісті п’ятдесят гривень 00
копійок) для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельно�офісного центру з підземним та наземним пар�
кінгами та благоустрою ландшафтної зони на вул. Борща�
гівській, 2 у Шевченківському районі м. Києва, яка перебу�
ває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю
“МЕЛВІКС” згідно з договором оренди земельної ділянки,
зареєстрованим у книзі записів державної реєстрації дого�
ворів від 12.09.2008 № 91�6�00800.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “МЕЛВІКС” земельної ділянки на вул. Бор�
щагівській, 2 у Шевченківському районі м. Києва (згідно з
додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,0108 га
на вул. Борщагівській, 2 у Шевченківському районі м. Ки�
єва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“МЕЛВІКС” в установленому порядку державний акт на пра�
во власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “МЕЛВІКС”:
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�

дажу земельної ділянки.
6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

згідно з вимогами статті 91 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва 
від 18.04.08 № 07/3/=78=вих=08 на пункт 15 додатка 

до рішення Київської міської ради від 01.10.07
№ 419/3253 “Про передачу майна територіальної 

громади міста Києва в оренду переможцям конкурсу”
Рішення Київської міської ради № 764/764 від 11 грудня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора м. Києва від 18.04.08 № 07/3/�78�
вих�08 на пункт 15 додатка до рішення Київської міської ради від 01.10.07 № 419/3253 “Про передачу
майна територіальної громади міста Києва в оренду переможцям конкурсу”, вважає його таким, що під�
лягає задоволенню з таких підстав.

При прийнятті пункту 15 додатка до рішення Київської міської ради від 01.10.07 № 419/3253 “Про пе�
редачу майна територіальної громади міста Києва в оренду переможцям конкурсу” не було враховано той
факт, що рішенням Київської міської ради від 02.12.99 № 147/649 “Про оголошення природних об’єктів
пам’ятками природи та заказниками місцевого значення у м. Києві” острів Жуків було оголошено ландшафт�
ним заказником місцевого значення, де збереглося виняткове багатство тваринного, рослинного світу, цін�
ні нерестилища, незаймані луки.

Нежитловий будинок, переданий в оренду, знаходиться на землях природоохоронного призначення, на
території ландшафтного заказника.

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України “Про природно�заповідний фонд України” на зем�
лях природоохоронного та історико�культурного призначення забороняється будь�яка діяльність, яка не�
гативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико�культурних комплексів та
об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Призначення об’єкта оренди, як об’єкта торгівлі, влаштування складу, офісу, надання побутових послуг,
виробництва та громадського харчування на землях природоохоронного призначення на острові Жуків мо�
же негативно вплинути на стан тваринного та рослинного світу, який збережено в первинному вигляді.

Крім того, відповідно до статті 9 Закону України “Про природно�заповідний фонд України” передбаче�
но, що території та об’єкти природно�заповідного фонду можуть використовуватися лише у природоохо�
ронних цілях, науково�дослідних цілях, оздоровчих та інших рекреаційних цілях, освітньо�виховних цілях,
а також для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.

Також не було взято до уваги той факт, що нежитлова одноповерхова будівля, яку було надано в оренду
ТОВ “КАПІТАЛ�ІНВЕСТ�РЕСУРС”, територіально знаходиться на острові Жуків, на території Центру спортив�
но�водного та патріотичного виховання дітей “Шквал” і з 2004 року перебуває на балансі управління по фі�
зичній культурі та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, що підтверджується
актом про передачу оборотних та необоротних активів по водній базі “Шквал” Управлінню по фізичній куль�
турі та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації від 01 жовтня 2004 року.

Отже, нежитлова будівля, розташована у 32 кварталі Голосіївського лісництва, площею 53 кв. м, нале�
жить до комунальної власності територіальної громади Святошинського району м. Києва і перебуває на ба�
лансі управління по фізичній культурі та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.

Відповідно до пунктів 1, 5, 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” терито�
ріальним громадам районів у містах належить право власності на рухоме та нерухоме майно, що знахо�
диться в комунальній власності.
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1. Задовольнити протест заступника прокурора м. Києва
від 18.04.08 № 07/3/�78�вих�08 на пункт 15 додатка до рі�
шення Київської міської ради від 01.10.07 № 419/3253 “Про
передачу майна територіальної громади міста Києва в орен�
ду переможцям конкурсу”.

2. Скасувати пункт 15 додатка до рішення Київської місь�
кої ради від 01.10.07 № 419/3253 “Про передачу майна те�
риторіальної громади міста Києва в оренду переможцям
конкурсу”.

3. Доручити виконавчому органу Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації) вжити необхідних
заходів щодо виконання даного рішення.

4. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про наслідки розгляду протесту повідомити заступ�
нику прокурора міста Києва в установленому порядку.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Відповідно до частини дев’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” районні в містах ради мають право мати об’єкти комунальної власності за межами відповід�
них адміністративно�територіальних одиниць.

Органи місцевого самоврядування, в даному випадку Святошинська районна у м. Києві рада від
імені та в інтересах територіальної громади здійснює правомочності щодо володіння, користуван�
ня та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові опе�
рації, може передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користу�
вання юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду.

Враховуючи викладене, зважаючи на протест заступника прокурора м. Києва від 18.04.08
№ 07/3/�78�вих�08 та порушення при прийнятті пункту 15 додатка до рішення Київської міської ра�
ди від 01.10.07 № 419/3253 “Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду
переможцям конкурсу”, з метою додержання принципу законності, керуючись статтями 7, 9 За�
кону України “Про природно�заповідний фонд України”, статтею 26, частинами першою, п’ятою,
шостою, дев’ятою статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам 

виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 758/758 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

, 1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) депутатські запити, внесені депутата�
ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київра�
ди 11.12.08, згідно з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад” в якій зазначе�

но, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз�
глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу земельних ділянок та продаж цих 
земельних ділянок товариству з обмеженою 

відповідальністю “КІНОПАНОРАМА” для будівництва,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального

комплексу у складі об’єктів готельного, офісного, 
торговельного призначення з підземним паркінгом 

на вул. Шота Руставелі, 19 (літера “А”) 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 774/774 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу Укра�
їни та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку
продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“КІНОПАНОРАМА” для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування багатофункціонального комплексу у складі об’єктів
готельного, офісного, торговельного призначення з підзем�
ним паркінгом на вул. Шота Руставелі, 19 (літера “А”) у Пе�
черському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“КІНОПАНОРАМА”, за умови виконання пункту 9 цього рішен�
ня, земельні ділянки загальною площею 0,32 га для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування багатофункціональ�
ного комплексу у складі об’єктів готельного, офісного, тор�
говельного призначення з підземним паркінгом на вул. Шо�
та Руставелі, 19 (літера “А”) у Печерському районі м. Києва
у зв’язку з переходом права користування на цілісний май�
новий комплекс (договір купівлі�продажу цілісного майно�
вого комплексу кінотеатру “Кінопанорама” від 10.04.2008
№ 1, рішення Господарського суду міста Києва від
03.06.2008 № 31/210), в тому числі:

— ділянку № 1 площею 0,26 га — у довгострокову орен�
ду на 10 років, зокрема: площею 0,08 га — за рахунок час�
тини земель, відведених відповідно до рішення виконавчо�
го комітету Київської міської ради депутатів трудящих від
12.12.50 № 2825 “Про відвод земельної ділянки “Укрлегп�
роекту” Міністерства Легкої промисловості під будівництво
житлового будинку”; площею 0,18 га — за рахунок міських
земель, не наданих у власність чи користування;

— ділянку № 2 площею 0,01 га — у довгострокову орен�
ду на 10 років за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування;

— ділянку № 3 площею 0,05 га, в межах червоних ліній,—
у короткострокову оренду на 5 років за рахунок міських зе�
мель, не наданих у власність чи користування.

3. Погодити звіт про експертну грошову оцінку зе�
мельних ділянок на вул. Шота Руставелі, 19 (літера “А”)
у Печерському районі м. Києва.

4. Затвердити вартість земельних ділянок у розмірі
6 809 500,00 грн. (шість мільйонів вісімсот дев’ять ти�
сяч п’ятсот гривень 00 копійок) на підставі експертної
грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вар�
тість земельних ділянок від 20.10.2008).

5. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“КІНОПАНОРАМА” земельні ділянки загальною площею
0,2730 га за 6 809 500,00 грн. (шість мільйонів вісімсот
дев’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок), з них:

— площею 0,2608 га — за 6 505 200,00 грн. (шість
мільйонів п’ятсот п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок);

— площею 0,0122 га — за 304 300,00 грн. (триста чо�
тири тисячі триста гривень 00 копійок) для будівництва,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального
комплексу у складі об’єктів готельного, офісного, торго�
вельного призначення з підземним паркінгом на вул. Шо�
та Руставелі, 19 (літера “А”) у Печерському районі м. Ки�
єва за рахунок земель, переданих в оренду згідно з пунк�
том 2 цього рішення.

6. Затвердити умови продажу товариству з обмеже�
ною відповідальністю “КІНОПАНОРАМА” земельних діля�
нок на вул. Шота Руставелі, 19 (літера “А”) у Печерсько�
му районі м. Києва (згідно з додатком).

7. Договір купівлі�продажу земельних ділянок уклас�
ти після укладання договору оренди земельних ділянок.

8. Головному управлінню земельних ресурсів вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації):

8.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін
договору купівлі�продажу земельних ділянок загальною

площею 0,2730 га на вул. Шота Руставелі, 19 (літера “А”) у
Печерському районі м. Києва за ціною та на умовах, визна�
чених цим рішенням.

8.2. Після сплати повної вартості земельних ділянок офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“КІНОПАНОРАМА” в установленому порядку державні акти
на право власності на земельні ділянки.

9. Товариству з обмеженою відповідальністю “КІНОПАНО�
РАМА”:

9.1. Виконувати обов’язки землекористувача та власни�
ка землі відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного ко�
дексу України.

9.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право користування земельними ділянками.

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

9.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 20.02.2008 № 19�1936, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” ВАТ
“Київпроект” від 25.12.2007 № 4099, Київської міської сан�
епідстанції від 04.02.2008 № 923, Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в м. Ки�
єві від 21.09.2007 № 05�08/7185 та Державної служби з пи�

тань національної культурної спадщини від 27.09.2007
№ 2423/35.

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

9.6. 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).

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

10. Попередити товариство з обмеженою відповідаль�
ністю “КІНОПАНОРАМА”, що право користування земельни�
ми ділянками та право власності на земельні ділянки може
бути припинено відповідно до статей 140, 141, 143 Земель�
ного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про невідкладні заходи щодо мінімізації 
впливу фінансової кризи на діяльність спеціалізованих

дитячо=юнацьких шкіл олімпійського резерву
Рішення Київської міської ради № 765/765 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” та для
забезпечення стабільної роботи спеціалізованих дитячо�юнацьких шкіл олімпійського резерву Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Для запобігання зменшенню кількості дітей, які зай�
маються в спортивних школах міста, та для забезпечення
проведення навчально�тренувального процесу на належно�
му Головному управлінню по фізичній культурі та спорту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) профінансувати видатки на оплату
послуг по оренді спортивних споруд у сумі 1331,4 тис. грн.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації) у встановленому
порядку здійснити організаційно�правові заходи щодо ви�
конання пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань сім’ї, молоді та
спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 28.08.08 № 105/105 “Про передачу нежилих будинків

комунальної власності у власність інвесторам”

Рішення Київської міської ради № 766/766 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до частини першої пункту 30 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, статті 329 Цивільного кодексу України та враховуючи звернення інвесторів, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 28.08.08 № 105/105 “Про передачу нежилих будинків комунальної власності у власність
інвесторам” такі зміни:

— назву рішення викласти в редакції: “Про передачу нежилих будинків та нежилих приміщень комунальної власності у
власність інвесторам”;

— у зв’язку з технічною помилкою в додатку до рішення позицію 4 такого змісту:

викласти в такій редакції:

� у зв’язку з уточненням даних БТІ в додатку до рішення позицію 10 такого змісту:

викласти в такій редакції:

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

4 б льв. Т. Шевчен а, 1, літ. "А" 1353,2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЕЛІТБУД-

УКРАЇНА"

4 б льв. Т. Шевчен а, 1, літ. "А" 1353,2 Приватне підприємство
“ЕЛІТБУД-УКРАЇНА”

10 в л. Оболонсь а, 21, літ. “А” 991,0 Товариство з обмеженою
відповідальністю “Прем’єр-Б д”

10 в л. Оболонсь а, 21, літ. “А” 902,15 Товариство з обмеженою
відповідальністю “Прем’єр-Б д”

Про передачу громадянці Ляшенко Світлані Анатоліївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Селянській, 41=а 
у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 830/830 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:
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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, 41�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, 41�а у Оболон�
ському районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу З 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 № 375).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Ляшенко Світлані Анатоліївні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Селянській, 41�а у Обо�
лонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Ляшенко Світлані Анатоліївні, 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, 41�а у Оболонському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

7. Громадянці Ляшенко Світлані Анатоліївні:
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�12184, Київської місь�
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8802, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/34, Головного управлін�
ня охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4351,
Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації
від 07.04.2008 № А�1307, Київського обласного управління
лісового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01�
04/1149, 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 Солорієвій Ірині Юріївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Селянській, 33 

у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 826/826 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 обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Селянській, 33 у Оболонському райо�
ні 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
цього рішення, перевести за функціональним призначен�
ням 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”, затверджених
рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених терито�
рій загального користування м. Києва, що відповідають ти�
пологічним ознакам та планувальним вимогам (таблиця
№ 2), земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Селян�
ській, 33 у Оболонському 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 № 345).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Солорієвій Ірині Юріївні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Селянській, 33 у Обо�
лонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Солорієвій Ірині Юріївні, за умо�
ви виконання пункту 7 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 33 у Оболонському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

7. Громадянці Солорієвій Ірині Юріївні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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�12152, Київської
міської санепідстанції від 14.10.2008 № 8810, Державно�
го управління охорони навколишнього природного середо�
вища в м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/10, Голов�
ного управління охорони культурної спадщини від
19.06.2008 № 4331, Оболонської районної у місті Києві
державної адміністрації від 07.04.2008 № С�1298, Київ�
ського обласного управління лісового та мисливського гос�
подарства від 18.04.2008 № 01�04/1165, Головного управ�
ління 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
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудкон�
тролю та підключитися до централізованих інженерних ме�
реж 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 ме�
реж 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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Винокуровій Ірині Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Селянській, 23 

у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 810/810 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, 23 у Оболонському районі м.
Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміськбї 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, 23 у Оболонсько�
му 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 № 354).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Винокуровій Ірині Миколаївні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Селянській, 23 у Обо�
лонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Винокуровій Ірині Миколаївні, 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, 23 у Оболонському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

7. Громадянці Винокуровій Ірині Миколаївні:
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�12169, Київської місь�
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8805, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 08.04.2008 № 054�08/2459/20, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4339,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 № В�1290, Київського обласного управління лі�
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01�
04/1173, 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 надання дозволу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Рось=1” на продовження строку 
завершення будівництва об’єкта незавершеного 

будівництва — кінноспортивної бази 
на вулиці Братиславській, 21 

у Деснянському районі міста Києва 
з перепрофілюванням його у житловий комплекс 

з підземним паркінгом
Рішення Київської міської ради № 767/767 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України “Про осо�
бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, враховуючи обгрунтування товариства з об�
меженою відповідальністю “Рось�1” (лист від 15.10.08 № 1015/08), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Рось�1” на продовження строку завершення будів�
ництва об’єкта незавершеного будівництва — кінноспортив�
ної бази на вулиці Братиславській, 21 у Деснянському райо�
ні міста Києва з перепрофілюванням його у житловий ком�
плекс з підземним паркінгом до 9 серпня 2013 року.

2. Регіональному відділенню Фонду державного май�
на України по місту Києву укласти з товариством з об�
меженою відповідальністю “Рось�1” додаткову угоду про
продовження строку завершення будівництва об’єкта
незавершеного будівництва — кінноспортивної бази на
вулиці Братиславській, 21 у Деснянському районі міста
Києва з перепрофілюванням його у житловий комплекс

з підземним паркінгом і затвердити графік виконання
робіт.

3. Взяти до відома, що рішенням Київради від 15.07.04
№ 400/1810 “Про продовження строку завершення будів�
ництва об’єкта незавершеного будівництва — кінноспортив�
ної бази на вулиці Братиславській, 21 у Деснянському райо�
ні міста Києва” товариству з обмеженою відповідальністю
“Рось�1” продовжувався строк завершення будівництва до
9 серпня 2008 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відмову в приватизації земельних ділянок 
садівницькому товариству “Сад=Будівник” 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 788/788 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, враховуючи рішення Київської міської ради
від 16.12.2005 № 607/3068 “Про винесення з траси будівництва Подільського мостового переходу через
р. Дніпро у м. Києві та лінії Київського метрополітену частини садових ділянок Русанівських та Воскресен�



66 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  29 вересня 2009

ських садів”, протокол засідання постійної комісії Київради з питань земельних відносин від 30.10.2007
№ 29/281�943, відповідно до якого земельні ділянки підлягають вилученню (викупу) для суспільних по�
треб м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. З метою прискорення вирішення земельно�майнових
питань відмовити членам садівницького товариства “Сад�бу�
дівник” у приватизації земельних ділянок, які знаходяться
на трасі будівництва Подільського мостового переходу че�
рез р. Дніпро у м. Києві.

2. Членам садівницького товариства “Сад�будівник”, зе�
мельні ділянки яких підлягають винесенню з траси будівниц�
тва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у 
м. Києві, у місячний термін укласти відповідні договори (уго�
ди) з комунальним підприємством “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва” на варіанти ком�
пенсації згідно з рішенням Київради від 14.06.2007
№ 764/1425.

3. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва” відповідно до рі�
шень Київської міської ради від 16.12.2005 № 607/3068 “Про

винесення з траси будівництва Подільського мостового пе�
реходу через р. Дніпро у м. Києві та лінії Київського метро�
політену частини садових ділянок Русанівських та Воскре�
сенських садів” та від 26.06.2007 № 929/1590 “Про вирішен�
ня земельно�правових питань у зв’язку з будівництвом По�
дільського мостового переходу через р. Дніпро” надати ком�
пенсації членам садівницького товариства “Сад�будівник”,
земельні ділянки яких підлягають винесенню з траси будів�
ництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у
м. Києві, відповідно до укладених з ними договорів (угод).

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

Про передачу громадянці Коваль Людмилі Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Лермонтова, 135 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 839/839 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків та споруд
на вул. Лермонтова та перспективних вулицях — у 4�му пров.
Лермонтова, 5�му пров. Лермонтова, 6�му пров. Лермон�
това (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внес�
ти зміни до Генерального плану міста Києва, затверджено�
го рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме:
перевести територію в межах, визначених зазначеним міс�
тобудівним обґрунтуванням, до території садибної житлової
забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Коваль Людмилі Михайлівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 135 у Дар�
ницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Коваль Людмилі Михайлівні, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Лермонтова, 135 у Дарницькому районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

4. Громадянці Коваль Людмилі Михайлівні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки
території по захисту її від підтоплення та затоплення пове�

невими водами, погодивши їх у встановленому порядку.
4.4. У місячний термін звернутись до Головного управ�

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

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

4.6. 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).

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 28.08.2007 № 19�8839, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 03.09.2007
№ 071/04�4�22/4864, головного державного санітарного лі�
каря м. Києва від 06.09.2007 № 6991, Головного управлін�
ня земельних ресурсів від 08.10.2007 № 05�1732.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу до сфери управління Державної служби
України нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 
на вулиці Хорива/Почайнинській, 36/19 літ. А

Рішення Київської міської ради № 768/768 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Головного управ�
ління Державної служби України від 04.06.08 № 4644/80�08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери управління (на баланс, без зміни
форми власності) Державній служби України нежитлові при�
міщення комунальної власності територіальної громади 
м. Києва на вулиці Хорива/Почайнинській, 36/19 літ. А за�
гальною площею 283,8 кв. м.

2. Встановити, що Державна служба України має право
здійснювати усі дії щодо ефективного використання нежит�
лових приміщень, зазначених у пункті 1 цього рішення, крім
відчуження та передачі у користування третім особам.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власно�

сті м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) разом із комунальним підприєм�
ством “Київжитлоспецексплуатація” здійснити передачу не�
житлових приміщень згідно з пунктом 1 цього рішення в ус�
тановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд заяви громадянина 
Дригіна Володимира Володимировича від 17.10.2001

Рішення Київської міської ради № 789/789 від 11 грудня 2008 року

На виконання постанови Подільського районного суду м. Києва від 04.10.2007 у справі № 2�а�196/07,
відповідно до статей 118, 124 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина Дригіна Во�
лодимира Володимировича від 17.10.2001 та враховуючи те, що на вул. Макарівській, за житловим бу�
динком № 29 у Шевченківському районі міста Києва земельна ділянка передана в довгострокову оренду
на 25 років товариству з обмеженою відповідальністю “Альянс�Буд” згідно з договором оренди № 91�6�
00227 від 16.03.2004, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Дригіну Володимиру Володи�
мировичу в наданні дозволу на розробку проекту відведен�
ня земельної ділянки у власність (в оренду) для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Макарівській, за житловим будин�
ком № 29 у Шевченківському районі міста Києва.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�

ції) проінформувати громадянина Дригіна Володимира Во�
лодимировича про прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 17.01.08 № 3/4475 

“Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
Рішення Київської міської ради № 761/761 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Ки�
ївради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”, з метою забезпечення безперебій�
ного функціонування закладів охорони здоров’я та соціального захисту системи Головного управління охо�
рони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 43 рішення Київради від
17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”,
виклавши його в такій редакції:

“Звільнити заклади охорони здоров’я та соціального за�
хисту системи Головного управління охорони здоров’я та ме�
дичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від сплати 30 % від за�
гальної суми надходжень від оренди нерухомого та іншого
індивідуально визначеного майна комунальної власності те�

риторіальної громади міста Києва до загального фонду місь�
кого бюджету міста Києва”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту, постійну комісію Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку, постійну комісію
Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
“ВІСАК” для експлуатації та обслуговування магазину 

на вул. Маршала Тимошенка, 29, літ. Б 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 776/776 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Маршала Тимошенка, 29, літ. Б в Обо�
лонському районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
3 808 490,00 грн (три мільйони вісімсот вісім тисяч чотири�
ста дев’яносто гривень 00 копійок) на підставі експертної
грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної
ділянки від 21.06.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ “ВІСАК” земельну ділянку площею
0,1505 га за 3 808 490,00 грн (три мільйони вісімсот вісім
тисяч чотириста дев’яносто гривень 00 копійок) для експлу�
атації та обслуговування магазину на вул. Маршала Тимо�
шенка, 29, літ. Б в Оболонському районі м. Києва, яка пе�
ребуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальніс�
тю “ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ “ВІСАК” згідно з договором орен�
ди земельної ділянки, зареєстрованим у книзі записів дер�
жавної реєстрації договорів від 14.12.2007 № 78�6�00499.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ “ВІСАК” земельної
ділянки на вул. Маршала Тимошенка, 29, літ. Б в Оболон�
ському районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�

ції):
5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�

говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,1505 га
на вул. Маршала Тимошенка, 29, літ. Б в Оболонському
районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рі�
шенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ “ВІСАК” в установленому порядку дер�
жавний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “ТВОРЧА
МАЙСТЕРНЯ “ВІСАК”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про припинення державному підприємству 
“Науково=дослідний, виробничий агрокомбінат 

“Пуща=Водиця” права користування земельними 
ділянками у Солом’янському та Голосіївському районах

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 797/1458 від 14 червня 2007 року

Відповідно до пункту а) статті 141 Земельного кодексу України, статті 22 Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Ки�
ївради від 14.06.2007 № 796/1457 “Про затвердження детального плану території мікрорайону Жуляни в
Солом’янському районі м. Києва” та враховуючи численні скарги громадян мікрорайону Жуляни щодо на�
дання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити державному підприємству “Науково�дослід�
ний, виробничий агрокомбінат “Пуща�Водиця” право корис�
тування земельними ділянками загальною площею 193,28 га,
закріпленими за радгоспом “Совки” та колгоспом “Комуніст”,
у зв’язку з затвердженням детального плану території мікро�
району Жуляни (рішення Київради від 14.06.2007 № 796/1457),
зокрема земельні ділянки загальною площею 61,65 га зараху�
вати до земель запасу житлової та громадської забудови (лист�
згода від 18.11.2005 № 1085), а земельні ділянки загальною

площею 131,63 га віднести до земель відповідної категорії.
2. Розробити технічну документацію щодо переведення зе�

мель, право користування якими припинено згідно з цим рі�
шенням, до відповідної категорії.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про с ли ання позачер ових За альних Зборів А ціонерів

У відповідності до На аз Генерально о Дире тора (На аз № 140/09/09 від 25.09.2009 р.) Від рите а ціонерне
товариство “Страхова омпанія “ПЗУ У раїна страх вання життя” повідомляє про проведення позачер ових
За альних Зборів А ціонерів, я і відб д ться 16 листопада 2009 ро о 17.00 за адресою: м. Київ,
в л. Де тярівсь а, 62. Почато реєстрації а ціонерів та їх представни ів о 16.00.

Порядо денний:
1. Про обрання лічильної омісії.
2. Про змін тип товариства.
3. Про внесення змін та доповнень до стат т шляхом ви ладення йо о в новій реда ції.
4. Про припинення повноважень На лядової ради.
5. Про обрання Членів На лядової ради та Голови На лядової ради, затвердження мов цивільно-правових до оворів, що

ладаються з ними, встановлення розмір їх вина ороди, обрання особи, я а повноваж ється на підписання цивільно-
правових до оворів.

6. Про припинення повноважень Ревізійної омісії.
7. Про обрання Членів Ревізійної омісії та Голови Ревізійної омісії, затвердження мов цивільно-правових до оворів, що

ладаються з ними, встановлення розмір їх вина ороди, обрання особи, я а повноваж ється на підписання цивільно-
правових до оворів.

8. Про затвердження положень про За альні збори, На лядов рад , Генерально о Дире тора та Ревізійн омісію товариства.

Для часті в позачер ових За альних Зборах А ціонерів при собі необхідно мати наст пні до менти:
А ціонерам-фізичним особам — паспорт або до мент, що посвідч є особ .
Представни ам а ціонерів-фізичних осіб— паспорт або до мент, що посвідч є особ та довіреність, посвідчена нотаріально.
Представни ам а ціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам — паспорт або до мент, що посвідч є особ представни а; довіреність, підписана ерівни ом та засвідчена

печат ою юридичної особи; опія свідоцтва про державн реєстрацію, засвідчена нотаріально; опія довід и ор ан статист и
про присвоєння од ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально; витя з Стат т щодо повноважень ерівни а юридичної особи,
засвідчений ерівни ом юридичної особи; опія до мент (прото ол, на аз) про призначення ерівни а юридичної особи,
засвідчена печат ою юридичної особи;

б) нерезидентам — витя із тор овельно о, бан івсь о о чи с дово о реєстр або довіреність, підписана ерівни ом та
засвідчена печат ою юридичної особи-нерезидента, я і повинні б ти засвідчені з ідно із за онодавством раїни йо о видачі,
пере ладені раїнсь ою мовою та ле алізовані онс льсь ій станові У раїни або засвідчені посольстві відповідної держави
в У раїні та ле алізовані в МЗС, я що міжнародними до оворами, я их бере часть У раїна, не передбачено інше; паспорт
або до мент, що посвідч є особ .

З матеріалами та до ментами, пов’язаними з поряд ом денним позачер ових За альних Зборів А ціонерів а ціонери
мож ть ознайомитися в Се ретаріаті ВАТ СК “ПЗУ У раїна страх вання життя” за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 62
починаючи з 13 жовтня 2009 ро , тел/фа с: (044) 238-62-38.

Посадові особи, відповідальні за порядо ознайомлення з матеріалами та до ментами, пов’язаними з поряд ом денним
За альних Зборів А ціонерів:

Дире тор юридично о департамент ВАТ СК “ПЗУ У раїна страх вання життя” — З бач Василь Леонідович,

Генеральний Дире тор ВАТ СК “ПЗУ У раїна страх вання життя” Г рець ий Каміль

ПОВІДОМЛЕННЯ
про с ли ання позачер ових За альних Зборів А ціонерів

У відповідності до рішення Правління від 25.09.2009 р. Від рите а ціонерне товариство “Страхова омпанія
“ПЗУ У раїна” повідомляє про проведення позачер ових За альних Зборів А ціонерів, я і відб д ться 16 листопада
2009 ро о 16.00 за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 62.
Почато реєстрації а ціонерів та їх представни ів о 15.00.

Порядо денний:
1. Про обрання лічильної омісії.
2. Про змін тип товариства.
3. Про внесення змін та доповнень до стат т шляхом ви ладення йо о в новій реда ції.
4. Про припинення повноважень На лядової ради.
5. Про обрання Членів На лядової ради та Голови На лядової ради, затвердження мов цивільно-правових до оворів, що

ладаються з ними, встановлення розмір їх вина ороди, обрання особи, я а повноваж ється на підписання цивільно-
правових до оворів.

6. Про припинення повноважень Ревізійної омісії.
7. Про обрання Членів Ревізійної омісії та Голови Ревізійної омісії, затвердження мов цивільно-правових до оворів, що

ладаються з ними, встановлення розмір їх вина ороди, обрання особи, я а повноваж ється на підписання цивільно-
правових до оворів.

8. Про затвердження положень про За альні збори, На лядов рад , Правління та Ревізійн омісію товариства.

Для часті в позачер ових За альних Зборах А ціонерів при собі необхідно мати наст пні до менти:
А ціонерам-фізичним особам — паспорт або до мент, що посвідч є особ .
Представни ам а ціонерів-фізичних осіб— паспорт або до мент, що посвідч є особ та довіреність, посвідчена нотаріально.
Представни ам а ціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам — паспорт або до мент, що посвідч є особ представни а; довіреність, підписана ерівни ом та засвідчена

печат ою юридичної особи; опія свідоцтва про державн реєстрацію, засвідчена нотаріально; опія довід и ор ан статист и
про присвоєння од ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально; витя з Стат т щодо повноважень ерівни а юридичної особи,
засвідчений ерівни ом юридичної особи; опія до мент (прото ол, на аз) про призначення ерівни а юридичної особи,
засвідчена печат ою юридичної особи;

б) нерезидентам — витя із тор овельно о, бан івсь о о чи с дово о реєстр або довіреність, підписана ерівни ом та
засвідчена печат ою юридичної особи-нерезидента, я і повинні б ти засвідчені з ідно із за онодавством раїни йо о видачі,
пере ладені раїнсь ою мовою та ле алізовані онс льсь ій станові У раїни або засвідчені посольстві відповідної держави
в У раїні та ле алізовані в МЗС, я що міжнародними до оворами, я их бере часть У раїна, не передбачено інше; паспорт
або до мент, що посвідч є особ .

З матеріалами та до ментами, пов’язаними з поряд ом денним позачер ових за альних Зборів А ціонерів, а ціонери
мож ть ознайомитися в Се ретаріаті ВАТ СК “ПЗУ У раїна” за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 62 починаючи з 13 жовтня
2009 ро , тел/фа с: (044) 238-62-38.

Посадові особи, відповідальні за порядо ознайомлення з матеріалами та до ментами, пов’язаними з поряд ом денним
позачер ових За альних Зборів А ціонерів:

Член Правління заст пни Голови Правління з фінансових питань ВАТ СК “ПЗУ У раїна” — Шиш о Мачей.
Дире тор юридично о департамент ВАТ СК “ПЗУ У раїна” — З бач Василь Леонідович.

Голова Правління ВАТ СК “ПЗУ У раїна” А стен Яце

Головне правління охорони льт рної спадщини ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) проводить он рс на заміщення ва антної

посади державно о сл жбовця Головном правлінні охорони льт рної спадщини:
— оловно о спеціаліста — б х алтера (на час відс тності основно о працівни а, що переб ває відп стці по до ляд за дитиною

до дося нення нею трирічно о ві ).

Умови он рс на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця:
1) оловно о спеціаліста-б х алтера:
— вища освіта відповідно о професійно о спрям вання ( валіфі ація “б х алтер”) за освітньо- валіфі аційним рівнем не

нижче спеціаліста, ма істра;
— стаж роботи за фахом державним сл жбовцем не нижче посади спеціаліста І або II ате орій не менше 3 ро ів або стаж

роботи за фахом в інших сферах правління не менше 5 ро ів, знання ПК, висо е поч ття обов’яз , дисциплінованість,
відповідність нормам Ети и поведін и державно о сл жбовця.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення про он рс за адресою: м. Київ, в л. Спась а,
12, . 301. Довід и за тел. 545-61-04.

О олошення щодо проведення ромадсь о о об оворення по об’є т
б дівництва по в л. Ре енераторній, 4:

Шановні ияни!
Повідомляємо про почато ромадсь о о об оворення прое т містоб дівної до ментації б дівництва

житлово-офісно о тор овельно о омпле с з вб довано-приб дованими приміщеннями ромадсь о о,
соціально о та тор овельно о призначення, з підземним та наземним пар ін ами на в л. Ре енераторній, 4
Дніпровсь ом районі м. Києва.
Замовни б дівництва: ТОВ “НЕО ВІТА”.
Ознайомитися із зазначеним прое том б дівництва та отримати детальн інформацію щодо ньо о ви зможете

на веб-сайті: www.regeneratornа а.com.ua
Пропозиції (за важення) щодо прое т можна залишати на веб-сайті www.regeneratornа а.com.ua або

надсилати поштою за адресою: 02094, м. Київ, в л. Черво от аць а, 42.
Стро подання пропозицій (за важень) щодо прое т — до 8 жовтня 2009 ро .
Громадсь і об оворення вищев азано о прое т б дівництва відб д ться 9 жовтня 2009 ро о 18.00

приміщенні Середньої за альноосвітньої ш оли № 66 (м. Київ, в л. Ка нась а, 2).
З пова ою, ор анізатори.

ПОВІДОМЛЕННЯ Відповідно до п. 2 ст. 2 За он У раїни “Про обрання на посад та звільнення з посади професійно о с дді
ВерховноюРадоюУ раїни” повідомляємо про під отов матеріалів щодо обранняМалиніна Ві тора Володимировича, Ситни ова
Оле сандра Федоровича безстро ово с ддями Вищо о адміністративно о с д У раїни.

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   



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  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 1859
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Íîâà ïðîãðàìà 
íà ñòàðèé ëàä 
Ñòîëè÷íèé öèðê ãîòóºòüñÿ äî íîâîãî ñåçîíó ï³ä ïðîòåñòè
åêîëîã³â ïðîòè âèêîðèñòàííÿ òâàðèí ó âèñòàâàõ 
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Напередодні ї -
енд Національний
цир У раїни пре-
зент вав нов
про рам . У біль-
шості номерів бе-
р ть часть е зо-
тичні тварини,
зо рема морсь і
леви, ди образи,
леопарди.

Íîâèé ñåçîí àòðàê-
ö³îí³â ïðåäñòàâèâ Íà-
ö³îíàëüíèé öèðê Óêðà-
¿íè ï³ñëÿ ë³òíüî¿ ïåðå-
ðâè. Ïðîãðàìó “Òîá³,
ñòîëèöå íà Äí³ïð³”, íà
äóìêó àðòèñò³â, ìîæíà
íàçèâàòè é “Ó ñâ³ò³ òâà-
ðèí”. Àäæå ó á³ëüøîñò³
íîìåð³â çàä³ÿí³ “áðàòè
íàø³ ìåíø³”. Ñåðåä íèõ
÷èìàëî ïðåäñòàâíèê³â
åêçîòè÷íî¿ ôàóíè. Áåç-
ïåðå÷íî óí³êàëüíèì
ìîæíà ââàæàòè âèñòóï
çàñëóæåíîãî àðòèñòà Ðî-
ñ³¿ Ìèêîëè Òèì÷åíêà ç³
ñâî¿ìè ï³äîï³÷íèìè —
ìîðñüêèìè ëåâàìè. 

Íå ìåíø çàõîïëþ-
þ÷èì áóâ âèñòóï ïîâ³ò-
ðÿíèõ àêðîáàò³â ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Ðîìàíà Òå-
ðåùåíêà. ¯õí³é íîìåð
âèñîêî îö³íèëè, ÷îòèðè
ðàçè â³äçíà÷èâøè â
Êíèç³ ðåêîðä³â Óêðà¿íè.

Ïðîòÿãîì äâîãîäèí-
íîãî øîó ïàóçè ì³æ âè-
ñòóïàìè àðòèñò³â çàïîâ-
íþâàëè â³äîì³ ìîñêîâ-
ñüê³ êëîóíè ç Äåðæàâ-
íîãî öèðêó ³ìåí³ Âåð-
íàäñüêîãî — çàñëóæåí³
àðòèñòè Ðîñ³¿ Îëåã Áº-

ëîãîðëîâ òà Ñåðã³é Êîë-
ãàíîâ. ¯õíÿ ïðîãðàìà
“Ä³òè ëåéòåíàíòà
Øì³äòà” íàäîâãî çà-
ïàì’ÿòàºòüñÿ ³ äîðîñ-
ëèì, ³ ä³òÿì.

“Ï³êîì” ïðîãðàìè
ñòàâ âèñòóï íàðîäíèõ
àðòèñò³â Óêðà¿íè òà
ÑÐÑÐ Ëþäìèëè òà Âî-
ëîäèìèðà Øåâ÷åíê³â.
Öüîãî ðàçó, îêð³ì òðà-
äèö³éíèõ ëåâ³â ³ òèãð³â,
âîíè çàëó÷èëè äî øîó
íîâèõ õèæàê³â. Çîêðåìà
ëåîïàðä³â. Ö³ ï’ÿòíèñò³
êîòèêè âïðàâíî êàòàëè-
ñÿ íà êîíÿõ. “Óí³êàëü-
í³ñòü íîìåðó â òîìó, ùî
êîí³ áîÿòüñÿ íàâ³òü íà-
áëèæàòèñÿ íà êðîê äî
õèæàê³â, à òèì ïà÷å êà-
òàòè ¿õ íà ñîá³,— ðîçïî-
â³â êåð³âíèê àòðàêö³î-
íó.— Ïðèðó÷èòè òàêèõ
ð³çíèõ òâàðèí áóëî äî-

âîë³ íåëåãêî”. Âîëîäè-
ìèð Øåâ÷åíêî, êîòðèé
º ãåíåðàëüíèì äèðåêòî-
ðîì òà õóäîæí³ì êåð³â-
íèêîì Íàö³îíàëüíîãî
öèðêó Óêðà¿íè, çàçíà-
÷èâ, ùî ó ïðîãðàì³
ïðèíöèïîâî íîâ³ íîìå-
ðè, ÿê³ äî öüîãî í³êîëè
íå äåìîíñòðóâàëè â ñòî-
ëèö³. 

Ïðîòå íîâà ïðîãðàìà
íå ïðèïàëà äî äóø³ çà-
õèñíèêàì ïðèðîäè. ßê
ðîçïîâ³â äèðåêòîð Êè¿â-
ñüêîãî åêîëîãî-êóëüòóð-
íîãî öåíòðó Âîëîäèìèð
Êîðåéêî, âèêîðèñòàííÿ
òâàðèí ó öèðêàõ, çâ³ðèí-
öÿõ, äåëüô³íàð³ÿõ òî-
ùî — öå íåïðàâèëüíî, à
òîìó åêîëîãè âèñòóïà-
þòü çà çàáîðîíó ïîä³á-
íèõ íîìåð³â. “Ó áàãà-
òüîõ êðà¿íàõ öèðêè ç âè-
êîðèñòàííÿì òâàðèí

óæå ïîçà çàêîíîì. Ó Áî-
ë³â³¿ çàáîðîíèëè çàêî-
íîì öèðêè ç äèêèìè, à
òàêîæ õàòí³ìè òâàðèíà-
ìè. Ó Ãðåö³¿ çàâäÿêè çó-
ñèëëÿì àêòèâ³ñò³â åêî-
ëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é
óäàëîñÿ ïîçáóòèñÿ äàâ-
íüî¿ äëÿ Áàëêàí ïðîôå-
ñ³¿ äðåñèðóâàëüíèêà âåä-
ìåä³â äëÿ âèñòóï³â íà
ÿðìàðêàõ ³ ñâÿòàõ. Ïî-
íàä ï³âòîðà äåñÿòêà êëè-
øîíîãèõ áóëî êîíô³ñêî-
âàíî â ¿õí³õ ïðèáîðêó-
âà÷³â, äî òðàäèö³éíèõ
ìåòîä³â äðåñèðóâàííÿ
êîòðèõ íàëåæàëî é êà-
òóâàííÿ âåäìåä³â-àðòèñ-
ò³â, íàïðèêëàä ïðèï³-
êàííÿ ëàï ðîçïå÷åíèì
çàë³çîì”, — êàæå â³í.
Ïîä³áíèé äîñâ³ä ñòî-
ëè÷í³ çàõèñíèêè ïðèðî-
äè ïðîïîíóþòü âïðîâà-
äèòè ³ â Óêðà¿í³ 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ó çàõ³äíèõ òà öåíòðàëüíèõ

îáëàñòÿõ ïîäåêóäè äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+20°Ñ, âíî÷³ +12...+16°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+20...+25°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +15...+21°Ñ, âíî÷³ +10...+16°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ, âíî÷³ +12...+13°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù.
Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ, âíî÷³
+12...+14°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 29 âåðåñíÿ
День наповнений непередбач ваними подіями, пла-
н вати нічо о не варто, ліпше пливти за течією об-
ставин і нама атися дістати ма сим м насолод від
роботи, спіл вання, дозвілля. Займіться тим, до
чо о лежить д ша. Наразі мин ле — це пройдений
етап, а в майб тнє треба добре “пост ати”, аби
воно остинно відчинило брам . Тож відч ття, ніби
ви зависли в стані нева омості між “ чора” і “зав-
тра”, є нормальним, і подолати т меж можна під-
лючившись до інформаційно о пото Всесвіт че-
рез містичні під аз и. І не бійтеся стати забобонни-
ми чи навіженими в очах оточення, бо те, що б дь-
я ої миті “ст не” вам олов , є не наслід ом бо-
жевільства, а поштовхом до еволюції. Обходьте де-
сятою доро ою людей з протилежними по лядами,
єднайтеся з однод мцями.

ОВНИ, товариші, з я ими вас спільні життєві цінності, д ховні іде-
али — ось валюта, я можна онверт вати на бла о плідної співпра-
ці. За ладається ділове підґр нтя на майб тній рі . Романтичні захоп-
лення, не підсилені др желюбністю, приречені на р йнацію. Навчіть-
ся розмежов вати поняття “любов” і “др жба” перед тим, я поміня-
ти оней на переправі.
ТЕЛЬЦІ, любовні невдачі мож ть не ативно позначитися на профе-

сійних справах. Не впадайте відчай (віддаєте армічний бор ), а на-
поле ливо р хайтеся до ар’єрних вершин, професійно ви он ючи всі
завдання ерівництва. Це міцна броня, я ої он рентам, що настир-
ливо мітять на ваше місце, не пробити.
БЛИЗНЯТА, прир чіть М з , ця небесна остя завітає до вас ос-

ті та допоможе створити щось ори інальне й пре расне. Коле ам не
нав’яз йте своїх по лядів та порад, ма симальний роз віт особисто-
сті очі ється творчих “м ах”.
РАКИ, подбайте про домашній бла о стрій. Пле айте імідж поряд-

но о сім’янина, с а ання в реч до добра не приведе. Любителів ле -
оважно о флірт і острих відч ттів зорі застері ають: о рім розча-
р вань, нічо о не отримаєте...
ЛЕВИ, ви під прицілом армічних обставин, пожинаєте те, що по-

сіяли. Отже, оли на ваші претензії ніхто не реа ватиме чи ще ірше
б нт ватиме — то зна , що вас сприймають за з хвало о вис оч ,
тож потрібно позб тися не ативних звичо . Інтереси партнерів, діло-
вої оманди поставте на чільне місце, тоді все б де аразд.
ДІВИ, зосередьтеся на сл жбових справах, опанов йте новітні тех-

ноло ії, невмолимий д х про рес вима ає стати фахівцем широ о о
профілю— тоді надійд ть від роботодавців ви ідні пропозиції, де твор-
чо реаліз єтеся і рошей заробите.
ТЕРЕЗИ, не по асіть запален свіч любові. Нехай вона орить, ося-

ваючи ваше сходження на олімп охання, насолодж йтеся і б дьте
щасливими!
СКОРПІОНИ, присвятіть себе домашнім проблемам. Заци лювати-

метеся на ар’єрних справах — тим ірше. Одна станеться та , що
доведеться зайнятися хатніми лопотами, аби не збитися з армічно-
о рс .
СТРІЛЬЦІ, напо млювати, вчити інших — метати перли перед свинь-

ми, я і мож ть поверн тися і вас розтоптати. Нама айтеся по-приятель-
сь и домовитися, зар читися др жньою взаємопідтрим ою, це вда-
ватиметься — інтеле т і висо а ер диція ви онають на відмінно свою
справ .
КОЗОРОГИ, очі йте ви ідних ділових пропозицій, ерівництво до

вас прихильне, тож пере овори щодо оплати за інчаться спішно.
Єдина порада: не позичайте ні ом рошей, не беріть бор , особли-
во в др жньом олі, де роші стан ть ябл ом розбрат .
ВОДОЛІЇ, вдихніть на повні р ди і розправте рила. Ви — вільний

птах, по ли аний р хатися т ди, де ніхто не обмеж є свободи, де
можна реаліз ватися, особисті ідеали — ось ваш мая , що в аз є
шлях до спішно о самоствердження.
РИБИ, час с ин ти по ров ілюзій і лян ти в обличчя реальності, я а

ди т є свої вимо и. Нині триває інтенсивний процес д ховно о атар-
сис , ставлення до ба атьох речей ардинально міняється, ви почи-
наєте тон о відч вати невидиме, приховане, отже, всі проблеми мо-
жете розв’язати, ви ористов ючи сенситивні здібності. Позбавляйте-
ся н дних сл жбових обов’яз ів, іна ше за вас це зробить доля

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ãðîø³ ¿äóòü äî ðåã³îí³â

Äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà â³äêðèò-
òÿ ô³ë³¿ óêðà¿íñüêîãî ÁÒÀ Áàíêó
ðîçêðèâàº ÿê íîâ³ ìîæëèâîñò³,
òàê ³ íàäàº âæå òðîõè çàáóò³ çà ÷àñ
êðèçè òðàäèö³éí³ ïîñëóãè. Íà-
ïðèêëàä, óêðà¿íñüêèé ÁÒÀ Áàíê
çàëèøàºòüñÿ îäíèì ³ç òèõ, õòî
ïðîäîâæóº êðåäèòóâàòè íå ò³ëü-
êè á³çíåñ, à é íàñåëåííÿ, âèäà-
þ÷è ãðîø³ íà ïîêóïêó âëàñíîãî
æèòëà àáî àâòîìîá³ëÿ. À äëÿ òèõ,
õòî õî÷å çàõèñòèòè ³ ïðèìíîæè-
òè ñâî¿ çàîùàäæåííÿ, óêðà¿í-
ñüêèé ÁÒÀ Áàíê ïðîïîíóº â³ä-

êðèòè âèã³äíèé äåïîçèò ó ñòà-
á³ëüíîìó áàíêó ç áåçäîãàííîþ
17-ð³÷íîþ ðåïóòàö³ºþ. Îñîáëè-
âèì ïðèâîäîì çâåðíóòè óâàãó ñà-
ìå íà óêðà¿íñüêèé ÁÒÀ Áàíê ñòà-
ëà äåïîçèòíà àêö³ÿ “Ãðîø³, Ãðî-
ø³, Ãðîø³!”, ÿêà ñòàðòóâàëà â
áàíêó 28 ñåðïíÿ. Çàâäÿêè ¿é,
îêð³ì íàëåæíèõ âêëàäíèêàì
ïðèñòîéíèõ â³äñîòê³â, êîæåí ä³ñ-
òàº øàíñ ùîäíÿ âèãðàòè ïî 100
ãðèâåíü. Ðàç íà òèæäåíü ðîç³ãðóº-
òüñÿ 1000 ãðèâåíü. Ùîì³ñÿöÿ —
10000 ãðèâåíü. À 28 ãðóäíÿ, ñàìå

ï³ä íîâîð³÷íó ÿëèíî÷êó, ìîæíà
îòðèìàòè ³ ô³íàëüíèé ïðèç —
100000 ãðèâåíü.

Òèì, õòî ñóìí³âàºòüñÿ, ÷è âàð-
òî äîâ³ðÿòè ñâî¿ ãðîø³ â³ò÷èçíÿ-
íèì áàíê³ðàì, áóäå êîðèñíî ä³-
çíàòèñÿ, ùî 13 ñåðïíÿ 2009 ðîêó
ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî “Êðåäèò-
Ðåéòèíã” ï³äòâåðäèëî ðåéòèíã
íàä³éíîñò³ äåïîçèò³â óêðà¿íñüêî-
ãî ÁÒÀ Áàíêó íà ð³âí³ 4 (âèñîêèé
ð³âåíü íàä³éíîñò³). Åêñïåðòè îð-
ãàí³çàö³¿ âïåâíåí³, ùî áàíê çäàò-
íèé â òåðì³í ³ â ïîâíîìó îáñÿç³
âèêîíàòè âñ³ ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ
ïåðåä êë³ºíòàìè, íå çàëåæíî â³ä
ðîçâèòêó ïîä³é íà ðèíêó áàíê³â-
ñüêèõ ïîñëóã Óêðà¿íè. Äî ñëîâà,
íàâ³òü â íàéâàæ÷³ äëÿ áàíê³âñüêî-
ãî ðèíêó ïåð³îäè óêðà¿íñüêèé
ÁÒÀ Áàíê â÷àñíî ³ â ïîâíîìó îá-
ñÿç³ âèêîíóâàâ âñ³ ñâî¿ çîáîâ’-
ÿçàííÿ ïåðåä êë³ºíòàìè, çáåð³ãà-
þ÷è ïðè öüîìó âèñîêó ÿê³ñòü îá-
ñëóãîâóâàííÿ

Народна артист а У раїни Людмила Шевчен о навчила поні перевозити
не лише мавпочо , а й леопардів
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Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Е ономічна риза по-різном позначилася на вітчизня-
них бан ах. Слаб і — залишають рино , займаючи чер
на ре апіталізацію, а сильні, стабільні станови продов-
ж ють спішно працювати. Ось і в Херсоні днями від-
рилося повноцінне відділення раїнсь о о БТА Бан-
— однієї з най спішніших бан івсь их станов раїни.


