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Òàðèôè çíèæåíî
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîìîâèâñÿ ç óðÿäîì ïðî äîñòóïíå òåïëî äëÿ êèÿí
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Мер Леонід Черновець ий запевнив, що для иян і надалі б д ть найнижчі тарифи раїні
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

За два тижні столиці діятим ть нові тарифи на
тепло і аряч вод . Їх поверн ть до рівня червня
2009 ро . Київсь ий місь ий олова Леонід Чер-
новець ий повідомив, що прем'єр-міністр У раїни
зобов'язав омпанію "Нафто аз" забезпечити
столицю азом бор без б дь-я их обмежень.
О рім то о, міст дали можливість рестр т ри-
з вати бор на ви ідних для иян мовах. Нові
тарифи діятим ть столиці до травня наст пно о
ро . Надалі ж се залежатиме від вартості енер-
оносіїв. Столиці та ож вдалося зменшити с м
відрах вань до державно о бюджет 2010 ро з
7,5 до 6 млрд рн.

Â³ä ïåðøîãî ëèñòîïàäà ó ñòîëèö³ áóäå çíèæåíî òàðèôè íà
îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó. Ïðî öå çàÿâèâ ó÷îðà ï³ä ÷àñ áðèô³í-
ãó â ìåð³¿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, òàðèôè ïîâåðíóòü äî ð³âíÿ òèõ, ÿê³ ä³ÿëè äî ïåð-
øîãî ÷åðâíÿ 2009 ðîêó. “Õî÷à ³ çà íîâèìè ðàõóíêàìè êèÿíè
ñïëà÷óâàëè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàéìåíøå â Óêðà-
¿í³”, — çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í ïîÿñíèâ ïðèñóò-
í³ì, ÷îìó íå çðîáèâ òàêîãî êðîêó ðàí³øå. “Ð³÷ ó ò³ì, ùî ï³ä-
âèùåí³ òàðèôè ìàëè çàáåçïå÷èòè êèÿíàì îïàëåííÿ, ãàðÿ÷ó âî-
äó âîñåíè òà âçèìêó 2009—2010 ðîê³â, — ñêàçàâ ìåð. — Òîáòî
ìè ìîãëè ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà ãàç ó äîâîë³ ñêëàäíèé äëÿ Óêðà-
¿íè ïåð³îä, ³ îñîáëèâî äëÿ Êèºâà”. Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëî-
âè, çíèæåí³ òàðèôè ä³ÿòèìóòü ó ñòîëèö³ ç ïåðøîãî ëèñòîïàäà
2009 ðîêó. ßêùî êèÿíèí îñòàíí³õ òðè ì³ñÿö³ ïëàòèâ çà òðè-
ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ñêàæ³ìî, 601 ãðí, òî òåïåð öå áóäå 497 ãðí.
Çà îïàëåííÿ æ ñòîëè÷í³ ìåøêàíö³ ñïëà÷óâàòèìóòü áåç çì³í, òîá-
òî 1,6 ãðí çà îäèí êâàäðàòíèé ìåòð æèòëîâî¿ ïëîù³.

“Òàðèôè â Êèºâ³ ìè çíèçèëè, çîêðåìà ³ ç ³í³ö³àòèâè óðÿäó,
— ïîâ³äîìèâ ìåð. — Ð³÷ ó ò³ì, ùî ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè çî-
áîâ’ÿçàëà “Íàôòîãàç” çàáåçïå÷óâàòè ñòîëèöþ ãàçîì ó áîðã áåç
áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü. Îêð³ì òîãî, ì³ñòó äàëè ìîæëèâ³ñòü ðå-
ñòðóêòóðèçóâàòè áîðã íà âèã³äíèõ äëÿ êèÿí óìîâàõ”. Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé äîäàâ, ùî ÿêáè â³í çìåíøèâ òàðèôè áåç äîäàò-
êîâèõ ãàðàíò³é “Íàôòîãàçó”, à ôàêòè÷íî Êàáì³íó, öå áóëî á
áåçâ³äïîâ³äàëüíî.

Ìåð çàÿâèâ, ùî çíèæåí³ òàðèôè ä³ÿòèìóòü, çã³äíî ç ìåìî-
ðàíäóìîì ì³æ “Íàôòîãàçîì”, “Êè¿âåíåðãî”, ÊÌÄÀ, äî òðàâ-
íÿ 2010 ðîêó. “Íàäàë³ ñèòóàö³ÿ çàëåæàòèìå â³ä âàðòîñò³ åíåð-
ãîíîñ³¿â, — ïîâ³äîìèâ ìåð. — Ìîº çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó,
ùîá ó Êèºâ³ òàðèôè çàëèøàëèñÿ íàéíèæ÷èìè ïî Óêðà¿í³. À
âñ³ ìàëîçàáåçïå÷åí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ ìàëè ï³ëüãè”. Çà éîãî
ñëîâàìè, ÷åðåç íèçüê³ òàðèôè çàáîðãîâàí³ñòü Êèºâà çà ãàç äî
òðàâíÿ 2010 ðîêó ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî 1 ìëðä 300 ìëí — 
1 ìëðä 500 ìëí ãðí.

Ïàí ×åðíîâåöüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî çì³íÿòüñÿ âñ³ ðîçö³íêè,
îêð³ì ïëàòè çà ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿. “Ó ñòîëèö³ âêðàé ñêëàä-
íà ñèòóàö³ÿ ç ïðèáèðàííÿì ï³ä’¿çä³â, äâîð³â, âóëèöü, — ñêàçàâ
â³í. — Òîìó ÿ íå ìîæó äîïóñòèòè ðîçâàëó æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà. Öå ìîÿ ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ”. Â³í äîäàâ,
ùî äâ³ðíèêè, ³íø³ ïðàö³âíèêè ÆÅÊ³â — êèÿíè, òîìó ìàþòü
îòðèìóâàòè ã³äíó çàðïëàòó. À Êè¿â íå ïîâèíåí ïåðåòâîðþâà-
òèñÿ íà ñì³òíèê, áî öå ñòîëèöÿ Óêðà¿íè, îäíå ç íàéãàðí³øèõ
ì³ñò ó ªâðîï³.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ, ùî ó ñï³âïðàö³ ì³ñòà òà óðÿ-
äó íåìàº í³ÿêî¿ ïîë³òèêè, à òèì ïà÷å ïðèìóøóâàííÿ. “Íå ïî-
òð³áíî øóêàòè â ìîºìó ð³øåíí³ ÿêèõîñü ïîë³òè÷íèõ ï³äòåêñò³â,
— çàçíà÷èâ ìåð. — ß çàâæäè äóìàâ ³ ðîáèâ òàê, ÿê öå â÷èíèâ
áè íà ìîºìó ì³ñö³ êîæåí êèÿíèí â ³íòåðåñàõ ñâîãî óëþáëåíî-
ãî ì³ñòà”.

Îêð³ì öüîãî, ìåð Êèºâà ðîçïîâ³â, ùî äîñÿãíóòî çíèæåííÿ
â³äðàõóâàíü äî áþäæåòó Óêðà¿íè íà 2010 ð³ê. “Öå ïåðåäáà÷å-
íî òèì ïðîåêòîì áþäæåòó, ÿêèé ïîäàâ Êàáì³í, — ñêàçàâ ïàí
×åðíîâåöüêèé. — ßêùî ðàí³øå öÿ ñóìà ñòàíîâèëà 7,5 ìëðä
ãðí, òî íàñòóïíîãî ðîêó áóäå 6 ìëðä ãðí. Àëå öÿ öèôðà íå îñòà-
òî÷íà. ß ïåðåêîíàíèé, ùî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äàäóòü
çìîãó çìåíøèòè ³ öþ ñóìó”
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Ìåð çóñòð³âñÿ 
ç ïîñëîì Ñëîâà÷÷èíè

Ó÷îðà ç â³çèòîì ââ³÷ëèâîñò³ êè¿âñüêó ìå-
ð³þ â³äâ³äàâ Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë Ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Ïà-
âîë Ãàìæèê. Ïåðåìîâèíè ç íèì ïðîâ³â ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ï³ä ÷àñ
ðîçìîâè ñòîðîíè âèçíà÷èëè ïîòðåáó â ïîñè-
ëåíí³ ÿê åêîíîì³÷íî¿, òàê ³ êóëüòóðíî¿ ñï³â-
ïðàö³. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âèñëîâèâ ãîòîâ-
í³ñòü ðîáèòè âñå äëÿ çðó÷íîñò³ ðîáîòè ïî-
ñîëüñòâà Ñëîâà÷÷èíè â Êèºâ³

Ì³ñüêèé óí³âåðñèòåò 
â³äêðèº íîâ³ ôàêóëüòåòè

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåð-
ñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà çì³íèâ íàçâó.
Òåïåð çàêëàä ìàº äåùî ³íøó íàçâó — Êè¿â-
ñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà.
Òàêå ð³øåííÿ óõâàëåíî íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Çà
ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ³ íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Â³-
òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, óí³âåðñèòåò ïåðåéìåíó-
âàëè çàäëÿ çì³íè ïðîô³ëþ, ùî äàñòü çìîãó
â³äêðèòè íîâ³ ôàêóëüòåòè, ÿêèõ áðàêóº ó ñòî-
ëèö³. “Ñüîãîäí³ º âåëèêà ïîòðåáà â ïåâíèõ
ñïåö³àëüíîñòÿõ, ÿêèõ íå íàâ÷àþòü ó êè¿â-
ñüêèõ âèøàõ. Óí³âåðñèòåò Ãð³í÷åíêà ìîæå
íà ñâî¿é áàç³ ñòâîðèòè â³äïîâ³äí³ ôàêóëüòå-
òè é ³íñòèòóòè. Äëÿ öüîãî º áàæàííÿ ³ ôà-
õ³âö³”,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Êð³ì
íàçâè, ó çàêëàä³ çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü ñòó-
äåíò³â-êîíòðàêòíèê³â, à îòæå, ³ íàäõîäæåí-
íÿ äî áþäæåòó. “Íèí³ â óí³âåðñèòåò³ íàâ÷àº-
òüñÿ òðîõè á³ëüøå, ÿê ø³ñòü òèñÿ÷ ñòóäåíò³â.
Êîëè ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ôàêóëüòåòè, ñòóäåíò³â
ìîæå ïîá³ëüøàòè íà 30 â³äñîòê³â”,— ñêàçàâ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

Äåñíÿíñüê³ ä³òè âèøèþòü
êàðòó Óêðà¿íè

Ñüîãîäí³ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ â³äáóäåòü-
ñÿ ôåñòèâàëü “Ïîâ³ð ó ñåáå” äëÿ ä³òåé òà ìî-
ëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè. Ó
ðàìêàõ çàõîäó çàïëàíîâàíî ìàéñòåð-êëàñ
ðó÷íî¿ âèøèâêè ï³ä êåð³âíèöòâîì Òåòÿíè
Ïðîò÷åâî¿. Ä³òè âò³ëþâàòèìóòü ³äåþ “Óêðà-
¿íà — ºäèíà êðà¿íà!” — íà âåëèêîìó ëëÿíî-
ìó ïîëîòí³ âîíè âèøèþòü êàðòó íàøî¿ äåð-
æàâè. Íà ñâîºìó âèòâîð³ ó÷àñíèêè çìîæóòü
âèøèòè âëàñí³ ï³äïèñè. Çãîäîì êàðòó-âèøè-
âàíêó äåìîíñòðóâàòèìóòü íà õóäîæí³õ âè-
ñòàâêàõ, çîêðåìà é çà êîðäîíîì. Ôåñòèâàëü
ðîçïî÷íåòüñÿ î 15-é ãîäèí³ çà àäðåñîþ ïðîñ-
ïåêò Ìàÿêîâñüêîãî, 29

Ãîëîñ³¿âñüê³ øêîëÿð³ 
ïîïëèâóòü

Ó÷îðà ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó Ñåðã³é
Ñàäîâîé òà êåð³âíèêè Ôîíäó ï³äòðèìêè ìî-
ëîä³æíîãî òà îë³ìï³éñüêîãî ïëàâàííÿ ßíà
Êëî÷êîâà ³ Äåíèñ Ñèëàíòüºâ ï³äïèñàëè ìå-
ìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ. Äîêóìåíò ïåðåä-
áà÷àº çàïðîâàäæåííÿ óðîê³â ïëàâàííÿ äëÿ ä³-
òåé â³êîì â³ä 8 äî 12 ðîê³â. Â÷èòèìóòü øêî-
ëÿð³â çà åêñïðåñ-ìåòîäîì Äåíèñà Ñèëàíòüº-
âà. Â³ëüíî ïî÷óâàòèñÿ íà âîä³ ó÷í³ çìîæóòü
óæå çà äåñÿòü çàíÿòü (2 íà òèæäåíü). Óðîêè
ïëàâàííÿ ïðîâîäèòèìóòü ó áàñåéíàõ ðàéîíó,
ïðî ùî º äîìîâëåí³ñòü ³ç ¿õí³ìè âëàñíèêàìè.
Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó ïðîãðàìà ìàº îõîïèòè
200 ä³òåé. Ñòàðòîâèé êàï³òàë ¿¿ ðåàë³çàö³¿ —
150 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ö³ êîøòè äàñòü ðàéîí.
“Äëÿ íàñ ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà ä³òåé — ïð³îðè-
òåò. Ó ðàéîí³ º óí³âåðñàëüíà øêîëà, äå ä³òè
çàéìàþòüñÿ ø³ñòüìà âèäàìè ñïîðòó, º øêîëà
ðåãá³ òà ³íø³. Ìè íàìàãàºìîñÿ çàëó÷èòè äî
ñïîðòó ÿêîìîãà á³ëüøå ä³òëàõ³â”,— ñêàçàâ íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ìîëîä³, ñ³ì’¿ òà
ñïîðòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é Á³ëåöüêèé

Âøàíóþòü âî¿í³â ÓÏÀ

Ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ âøàíóþòü âîÿê³â Óêðà-
¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿. Çàÿâêè íà ïðî-
âåäåííÿ ì³òèíã³â äî ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ ïîäàëè
á³ëüø ÿê 15 ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ãðîìàä-
ñüêèõ îá’ºäíàíü. Îñíîâí³ ì³òèíãè â³äáóäóòü-
ñÿ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Øåâ÷åíêó òà íà ìàéäà-
í³ Íåçàëåæíîñò³. Ïðàâîîõîðîíö³ çàêëèêàëè
ì³òèíãóâàëüíèê³â íå âäàâàòèñÿ äî ïðîòèïðàâ-
íèõ ä³é

Êè¿âðàäó 
ïåðåòâîðèëè íà ðèíã
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðèñîðîìèâ äåïóòàò³â
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Засідання позачер ової сесії Ки-
ївради зіт н лося з силовим
протистоянням фра ції Бло Ві-
талія Клич а. З'ясов вання сто-
с н ів призвело до бій и. І це
попри те, що Київрада мала діє-
здатн більшість і оловним зав-
данням б ло зниження тарифів.
Мер Києва Леонід Черновець ий
назвав бло вання пас дством,
проте запевнив, що всі рішення
мають б ти хвалені.

Ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðàöþâàëè
çà ïðèíöèïîì ñâî¿õ ñòàðøèõ êîëåã ³ç
Âåðõîâíî¿ Ðàäè — áëîêóâàëè òðèáóíó.
Ñïî÷àòêó öå ðîáèëè ùîíàéìåíøå òðè
ôðàêö³¿ — ÁÞÒ, áëîê³â Êàòåðèí÷óêà òà
Êëè÷êà. Îäíàê ï³ñëÿ äâîãîäèííèõ ïåðå-
ìîâèí íà ïîãîäæóâàëüí³é ðàä³ “ï³ä àì-
áðàçóðîþ” çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè êëè÷ê³âö³,
ÿêèì àêòèâíî äîïîìàãàâ íàðäåï â³ä ÍÓ-
ÍÑ Êèðèëî Êóëèêîâ. Ñàìîìó ãîëîâ³
ôðàêö³¿ òà ÷åìï³îíîâ³ ç áîêñó âäàëîñÿ
íàâ³òü ïîñèä³òè ó êð³ñë³ ñåêðåòàðÿ Êè¿â-
ðàäè, õî÷à ì³ñöÿ äëÿ Êëè÷êà òàì áóëî ÿâ-
íî çàìàëî.

“Ìè ðîáèòèìåìî âñå, ùîá ñåñ³ÿ íå â³ä-
áóëàñÿ. Ìè âèìàãàºìî, àáè Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ñêàñóâàâ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â.
² äðóãà íàøà âèìîãà: ùîá ñåñ³ÿ â³äáóëà-
ñÿ çã³äíî ç ðåãëàìåíòîì, ó ÷åòâåð”,— çà-
ÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà äâ³ ãîäèíè â³ä çàïëàíîâàíîãî ïî÷àò-
êó ñåñ³¿, òîáòî ÷åðåç äâ³ ãîäèíè àêòèâíèõ
áàðèêàä, Îëåñü Äîâãèé ïîâåðíóâñÿ ç ïî-
ãîäæóâàëüíî¿ ðàäè. Â³í çàïåâíèâ, ùî äî
ñîòí³ äåïóòàò³â ãîòîâ³ ïðîâîäèòè çàñ³äàí-
íÿ, ³ ïîîá³öÿâ áðèô³íã óñ³õ ãîë³â ôðàê-
ö³é. Îäíàê öüîãî òàê ³ íå ñòàëîñÿ. Êîëè
ôðàêö³ÿ Áëîêó ×åðíîâåöüêîãî, à òàêîæ
äåïóòàòè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Åëüáðóñ Òå-
äåºâ òà Îëåêñàíäð Âîëêîâ ñïðîáóâàëè
çâ³ëüíèòè òðèáóíó, âèíèêëà øòîâõàíèíà.
Îëåñü Äîâãèé çàêëèêàâ äåïóòàò³â â³ä Áëî-

êó Êëè÷êà òà ¿õíüîãî ë³äåðà “íå ïåðåòâî-
ðþâàòè Êè¿âðàäó, ÿê âè çâèêëè, íà ðèíã
äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â”. Ñâîºþ ÷åðãîþ
îïîçèö³ÿ ïî÷àëà ñêàíäóâàòè “Ãàíüáà!” ³
íå ðîçáëîêóâàëà òðèáóíè.

Çãîäîì äî ñåñ³éíî¿ çàëè Êè¿âðàäè
ïðèéøîâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Â³í âèñëîâèâ çäèâóâàííÿ òèì,
ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ì³ñüê³é ðàä³. “ß íå ìî-
æó çðîçóì³òè, â ÷îìó ãîëîâíà ïðîáëåìà.
Ñüîãîäí³ ÿ âðàæåíèé ìóæí³ñòþ ìîãî çà-
ñòóïíèêà, êîòðèé ó òàê³é îáñòàíîâö³ ïðî-
âîäèòü ñåñ³þ. Öå ñïðàâæíÿ ìóæí³ñòü”,—
ïîõâàëèâ Îëåñÿ Äîâãîãî Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

“Òå, ùî ñüîãîäí³ äîâêîëà ìåíå, ì³ñü-
êîãî ãîëîâè, âèòâîðÿþòü íàðîäí³ äåïóòà-
òè íà ÷îë³ ç âèäàòíèì áîêñåðîì,— öå ïàñ-
êóäñòâî, áî ÿ êèÿíàìè îáðàíèé ìåð ³ ìàþ
ïðàâî òóò äîâîäèòè ñâîþ òî÷êó çîðó ç óñ³õ

ïèòàíü, ùî ö³êàâëÿòü íå ëèøå òèõ, õòî
áëîêóº òðèáóíó”,— ñêàçàâ ïàí ×åðíî-
âåöüêèé.

Ì³ñüêèé ãîëîâà òàêîæ äîäàâ, ùî ïðèé-
øîâ, àáè çíèçèòè òàðèôè äëÿ êèÿí, à
áëîêóâàëüíèêè ïåðåøêîäæàþòü öüîìó.
Íà âæå çâè÷í³ âèãóêè îïîçèö³¿ “Ãàíüáà!”
ìåð â³äïîâ³â: “Çâ³ñíî, ãàíüáà ìåí³, áî ÿ
õî÷ó çíèçèòè òàðèôè äëÿ êèÿí, à âè ìå-
í³ íå äàºòå öüîãî çðîáèòè”. Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çàóâàæèâ: “Óñå, ùî ñüîãîäí³
â³äáóâàºòüñÿ,— öå ÷èñòå ïàñêóäñòâî, õó-
ë³ãàíñòâî, çëî÷èí, àëå âñ³ ð³øåííÿ, ÿê³ ìè
çàïëàíóâàëè, ìàþòü áóòè ïðèéíÿò³”.
“Îëåñþ Ñòàí³ñëàâîâè÷ó, ÿ ñàì õîò³â ïå-
ðåêîíàòèñÿ, ùî êî¿òüñÿ â çàë³. Çâ³ñíî, öþ
ïðîáëåìó íàì òðåáà ïîäîëàòè. Ñåñ³ÿ Êè-
¿âðàäè ïîâèííà â³äáóòèñÿ ó áóäü-ÿêîìó
ðàç³”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé

Äëÿ âåòåðàí³â ãîòóþòü ñâÿòî
ÊÌÄÀ ïëàíóº çàõîäè äî 65-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Більш ніж місяць залишилося до
відзначення 65-ї річниці визво-
лення У раїни від фашистів, а в
КМДА вже онтролюють, я три-
ває під отов а до свята. 27—28
жовтня до Києва приїд ть 320
ветеранів із сіх ре іонів. Їх роз-
містять отелях і разом із иїв-
сь ими оле ами провед ть до
м зею Вели ої Вітчизняної війни,
Лютезь о о плацдарм та мо и-
ли Невідомо о солдата. Спільно
з визволителями 1200 столич-
них ст дентів та ш олярів відві-
дають свят овий онцерт пала-
ці "У раїна". В КМДА до лада-
ють з силь, аби належно відзна-
чити це свято. За півро вете-
ранів в У раїні стало менше на
44 тисячі.

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ çà ó÷àñò³ ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ
îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè òà
â³äçíà÷åííÿ 65-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ
Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

Àáè ñâÿòî â³äáóëîñÿ íà íàëåæíîìó ð³â-
í³, ó âåðåñí³ ñòâîðåíî îðãàí³çàö³éíèé êî-
ì³òåò.

Öÿ ñòðóêòóðà êîíòðîëþâàòèìå, ÿê òðè-
âàº ï³äãîòîâêà äî óðî÷èñòèõ çàõîä³â. Äî
ñëîâà, ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà öå âèä³ëå-
íî 106 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ²ç íèõ 16 òèñÿ÷ âè-
òðàòÿòü íà ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ, ÿêîþ
òðàäèö³éíî ïðèêðàñÿòü ãîëîâíó âóëèöþ
ñòîëèö³. Òàêîæ íà Õðåùàòèêó ïî ðàä³î
òðàíñëþâàòèìóòü ï³ñí³ íà âîºííó òåìàòè-
êó. Ðåïåðòóàð áóäå òàêèì, ÿê ³ íà Äåíü
Ïåðåìîãè ó òðàâí³, îñê³ëüêè áàãàòî ëþ-
äåé äçâîíèëè òà äÿêóâàëè çà ÷óäîâó äî-
á³ðêó ï³ñåíü.

Êè¿â ñâÿòêóâàòèìå, çâ³ñíî, íå ñàì, à
ïðèéìàòèìå ãîëîâíèõ ãîñòåé ñâÿòà —
òèõ, õòî, âëàñíå, ³ âèçâîëèâ Óêðà¿íó â³ä
ôàøèñò³â. Óæå çðàíêó 27 æîâòíÿ íà çà-
ë³çíè÷íîìó âîêçàë³ çóñòð³÷àòèìóòü ïåð-
ø³ äåëåãàö³¿ âåòåðàí³â ³ç óñ³õ ðåã³îí³â
êðà¿íè. ¯õ ïðè¿äå âñüîãî 130. Óñ³õ ðîç-
ì³ñòÿòü ó ãîòåëÿõ, íàãîäóþòü. Çãîäîì äî
íèõ ïðèºäíàþòüñÿ äâàäöÿòåðî ñòîëè÷-
íèõ êîëåã. Ïîò³ì âîíè âèðóøàòü äî êëó-
áó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â íà âóëèö³ ²íñòè-
òóòñüê³é.

Òàì ¿õ ïðèâ³òàþòü êâ³òàìè òà ñóâåí³ðà-
ìè, à ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî
âðó÷èòü ¿ì â³äçíàêè Êàáì³íó. Çãîäîì âå-
òåðàíè ïîîá³äàþòü ó ñâî¿õ ãîòåëÿõ òà âè-
ðóøàòü äî Ëþòåçüêîãî ïëàöäàðìó íà åêñ-
êóðñ³þ. Íàñòóïíîãî äíÿ äî íèõ ïðèºä-
íàºòüñÿ ùå 190 êîëåã ³ç ðåã³îí³â. Óñ³ âå-

òåðàíè ðàçîì ³ç ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè
çðàíêó 28 æîâòíÿ ïîêëàäóòü êâ³òè äî ìî-
ãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà. Ïîò³ì âîíè â³ä-
â³äàþòü ìóçåé Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè. À âæå î 16-é ãîäèí³ íà âåòåðàí³â î÷³-
êóº óðî÷èñòèé êîíöåðò, ùî â³äáóäåòüñÿ â
ïàëàö³ “Óêðà¿íà”. Äî íèõ äîëó÷àòüñÿ ÷ëå-
íè Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â. Ï³ä-
òðèìóþ÷è ò³ñíèé çâ’ÿçîê ïîêîë³íü, ïîäè-
âèòèñÿ êîíöåðò ñï³ëüíî ç âåòåðàíàìè òà
ïðèâ³òàòè ¿õ ïðèéäóòü 1200 ñòóäåíò³â â³é-
ñüêîâèõ ³íñòèòóò³â ñòîëèö³, âèõîâàíö³ â³é-
ñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ Áîãóíà òà øêîëÿð³.
Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé âèçâîëèòåë³â Óêðà-
¿íè ñóïðîâîäæóâàòèìóòü ìåäèêè. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ¿ì ðîç³øëþòü ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ âåòåðàí³â òà
¿õí³ ìàðøðóòè.

“Êè¿â äîáðå ï³äãîòóºòüñÿ äî â³äçíà÷åí-
íÿ ö³º¿ âàæëèâî¿ äàòè. Ìè çðîáèìî âñå,
àáè ñâÿòêóâàííÿ ïðîéøëè íà íàëåæíîìó
ð³âí³ é âåòåðàíè ùå ðàç ïåðåêîíàëèñÿ,
ùî ¿ì âäÿ÷í³, ¿õ ëþáëÿòü ³ øàíóþòü. Ö³
ëþäè — ñïðàâæí³ ãåðî¿. Âîíè çàõèùàëè
Êè¿â, âèçâîëÿëè êðà¿íó ³ ïåðåìîãëè âî-
ðîãà! Äëÿ íàñ âîíè — ñèìâîë ìóæíîñò³
òà ñèëè!”,— ñêàçàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
Çàñòóïíèê ãîëîâè Äåðæêîì³òåòó ó ñïðà-
âàõ âåòåðàí³â Âîëîäèìèð Ñèòíèê çàçíà-
÷èâ, ùî ïðîâåñòè ñâÿòî íà íàëåæíîìó
ð³âí³ äóæå âàæëèâî. “Âåòåðàí³â ñòàº äå-
äàë³ ìåíøå. Ëèøå ç òðàâíÿ ï³øëè ç æèòòÿ
ìàéæå 44 òèñÿ÷³ ç íèõ”,— ³ç ñóìîì êîí-
ñòàòóâàâ ïàí Ñèòíèê

Опозиція демонстр вала сил . Переважно фізичн
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Âàëåð³é ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ: “Øêîëè ïîòðåáóþòü
ïðîãðàìè àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â”

— Îö³í³òü, áóäü ëàñêà, öüîãîð³÷íó ï³äãîòîâ-
êó ñòîëè÷íèõ øê³ë äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

— Øêîëè òî ï³äãîòóâàëèñü, àëå â îñíîâ-
íîìó çàâäÿêè áàòüêàì ä³òåé, ÿê³ â íèõ íà-
â÷àþòüñÿ. Ó ì³ñò³ º ï³âòîðà äåñÿòêà øê³ë,
ÿê³ àáî ÷àñòêîâî ïåðåáóâàþòü â àâàð³éíî-
ìó ñòàí³, àáî íàáëèæàþòüñÿ äî òàêîãî ñòà-
íó. Ó äåÿêèõ ³ç íèõ ÷àñòèíà ïðèì³ùåíü óæå
íå åêñïëóàòóºòüñÿ. Öå çäåá³ëüøîãî øêîëè,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îêðà¿íàõ. Ñåðåä íàé-
á³ëüøèõ ïðîáëåì òàêèõ çàêëàä³â — çíîøå-
í³ñòü ñèñòåì åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ, òåïëî-
êîìóí³êàö³é, ïîãàí³ äàõè, â³êíà, ñõîäè...

Òîáòî öå øêîëè, ùî âæå â³äñëóæèëè ñâ³é
òåðì³í. Âîíè çáóäîâàí³ òðèäöÿòü ðîê³â òî-
ìó. ² òàì âèíèêàº ïèòàííÿ áåçïåêè ä³òåé.
Òîìó ñüîãîäí³ íà çàñ³äàíí³ íàøî¿ êîì³ñ³¿
ìè ïîðóøèëè ïèòàííÿ ðîçðîáêè ïðîãðàìè
àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â, òîáòî òàêèõ çàõîä³â,
ÿê³ º ïåðøî÷åðãîâèìè, ³íàêøå øêîëè ìî-
æóòü óçàãàë³ çàêðèòè.

— Ùî ñàìå ïåðåäáà÷àòèìå öÿ ïðîãðàìà?
— ª áàãàòî ö³ëüîâèõ ì³ñüêèõ ïðîãðàì, ÿê³

ô³íàíñóþòü ³ç áþäæåòó ì³ñòà. Ó òîìó ÷èñë³
º ³ ç çàì³íè â³êîí ³ ðåìîíòó äàõ³â. Àëå ð³÷
ó ò³ì, ùî âîíè âèêîíóþòüñÿ ëèøå ÷àñòêî-
âî. Ñàìå â òàêèõ øêîëàõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â
àâàð³éíîìó ÷è ïåðåäàâàð³éíîìó ñòàí³, âîíè
³ íå âèêîíàí³. Òîìó ìè ââåäåìî òàê³ ïðî-
ãðàìè äî íàøî¿ àíòèêðèçîâî¿ òà ùå äîäàìî
çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äâèùåííÿ áåçïåêè
ä³òåé. Òîáòî òðåáà âèêîíàòè ê³ëüêà ïðîãðàì,
ÿê³ íèí³ º âêðàé ïîòð³áíèìè, íàïðèêëàä, çà-
ì³íèòè â³êíà ÷è ïîì³íÿòè äàõ. Àäæå áåç òà-
êîãî ì³í³ìóìó áóä³âëÿ íå çìîæå ôóíêö³î-
íóâàòè.

— Õòî çàéìåòüñÿ ðîçðîáêîþ ïðîãðàìè ³ ùî
äëÿ öüîãî òðåáà?

— Ïðîãðàìîþ çàéìåòüñÿ Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ. Îñ-
ê³ëüêè âîíî º âèêîíàâ÷èì îðãàíîì. Íàé-
ïåðøå òðåáà ïðî³íñïåêòóâàòè çàêëàäè ³ ïî-
äèâèòèñü, ÿê³ â ÿêîìó ñòàí³. ß õî÷ó, ùîá äî
ðîáîòè äîëó÷èëèñÿ òàêîæ ïðîô³ëüí³ çàñòóï-
íèêè ãîëîâè ÊÌÄÀ.

— Êîëè ¿¿ çàòâåðäÿòü ³ ðîçïî÷íóòü ðåàë³çî-
âóâàòè?

— Ïîñòàðàºìîñÿ, ùîá ¿¿ áóëî ðîçðîáëåíî
â íàéêîðîòøèé òåðì³í. ² òîä³ âæå, ïðèéìà-

þ÷è áþäæåò ³ ðîçïîä³ëÿþ÷è êîøòè íà 2010
ð³ê, áóäåìî â³äñòåæóâàòè, ùîá ó ïåðøó ÷åð-
ãó êîøòè ï³øëè íà öþ ïðîãðàìó.

— Íà ùî ùå ïëàíóºòå çàêëàäàòè êîøòè â
áþäæåò³ íà íàñòóïíèé ð³ê?

— Íèí³ º ê³ëüêà øê³ë, ÿê³ íà 80—90 â³ä-
ñîòê³â ãîòîâ³ äî åêñïëóàòàö³¿. Òà ÷åðåç íå-
ñòà÷ó ãðîøåé, õî÷à é íåâåëèêó, ¿õ íå ìîæ-
íà â³äêðèòè. Íà ìîþ äóìêó, ãðîø³ íà ö³ çà-
êëàäè íå òàê ³ ñêëàäíî â³äíàéòè â áþäæåò³.

Òîáòî âèíèêàº ïèòàííÿ ðàö³îíàëüíîãî âè-
êîðèñòàííÿ áþäæåòó ï³ä ÷àñ åêîíîì³÷íî¿
êðèçè. Ó ïåðøó ÷åðãó òðåáà âèòðà÷àòè ãðî-
ø³ íà äîáóäîâó îñâ³òí³õ çàêëàä³â. Áî ïîò³ì
ïîòð³áíî áóäå çíà÷íî á³ëüøå çóñèëü íà â³ä-
íîâëåííÿ áóä³âåëü. Òîìó êîì³ñ³ÿ â³äñòîþâà-
òèìå ïîçèö³þ ïð³îðèòåòó îñâ³òè íà íàñòóï-
íèé ð³ê ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ áþäæåòó ³, ÿ
äóìàþ, ùî íàì öå âäàñòüñÿ.

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

Ñòîëè÷í³ ä³òè ¿äÿòü ÷åðñòâèé õë³á
Ïðîäóêò çàâîçÿòü äâ³÷³ íà òèæäåíü

“ßê³ñíå õàð÷óâàííÿ — çàïîðóêà
çäîðîâ’ÿ òà ðîçâèòêó äèòèíè”. Òà-
êèé êðàñèâèé ñëîãàí âèñèòü ó
¿äàëüí³ øêîëè ¹ 269, ùî â Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Òà, âî÷åâèäü, íà
ïðàêòèö³ òóò öüîãî íå ðåàë³çîâó-
þòü. Ó÷îðà ó÷í³ íà îá³ä ¿ëè õë³á ³ç
á³ëèì íàëüîòîì. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, äî
øêîëè éîãî çàâåçëè ùå ìèíóëîãî
÷åòâåðãà. Òîæ òåðì³í ïðèäàòíîñò³
çá³ã ùå òðè äí³ òîìó. Ö³ òà ³íø³ ïî-
ðóøåííÿ âèÿâèëî ÃÓ ç ïèòàíü çà-
õèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ÊÌÄÀ ï³ä
÷àñ ïëàíîâî¿ ïåðåâ³ðêè îñâ³òí³õ çà-
êëàä³â ì³ñòà.

“Íà õàð÷îáëîö³ ìè âèÿâèëè ïðî-
ñòðî÷åíèé õë³á. Éîãî çàâåçåíî ùå
8 æîâòíÿ, à òåðì³í ðåàë³çàö³¿ ñòà-
íîâèòü 36 ãîäèí”,— ïîâ³äîìèëà
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîí-
òðîëþ ï³äïðèºìñòâ ðåñòîðàííîãî
ãîñïîäàðñòâà Êàòåðèíà Áàëâèê³íà.
Âîíà ïîÿñíèëà, ùî òàêèé íàë³ò íå-
áåçïå÷íèé òèì, ùî â íüîìó ðîç-

âèâàþòüñÿ ì³êðîáè òà ãðèáêè, ÿê³
ìîæóòü ñïðè÷èíèòè íàâ³òü îòðó-
ºííÿ ä³òåé. “Äî øêîëè ¹ 269 õë³á
çàâîçÿòü äâ³÷³ íà òèæäåíü. À öå
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî êîæíîãî òèæ-
íÿ ä³òè ¿äÿòü íåñâ³æèé õë³á”,— ðå-
çþìóâàëà ôàõ³âåöü.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ³íñïåêòîðà ç õàð-
÷óâàííÿ ö³º¿ øêîëè Í³íó Ãóðñüêó
âèÿâëåííÿ íåÿê³ñíîãî ïðîäóêòó
âêðàé çäèâóâàëî. “Ó íàñ í³êîëè íå
áóëî ïðîñòðî÷åíîãî õë³áà. Ìîæå,
ê³ëüêà áóõàíö³â íåíàðîêîì ïîïà-
ëè â çàãàëüí³é ïàðò³¿”,— ðîçâåëà
ðóêàìè æ³íêà. Îäíàê íå çàïåðå÷è-
ëà, ùî õë³á ÷åðñòâèé, áî çàâîçÿòü
éîãî ëèøå äâ³÷³ íà òèæäåíü. Àëå
öå âæå çàëåæèòü íå â³ä ïðàö³âíè-
ê³â øêîëè, à â³ä ÊÏ “Äèòÿ÷å õàð-
÷óâàííÿ”, ÿêå öèì çàéìàºòüñÿ.

Íàðàç³ çðàçêè íåñâ³æîãî õë³áà
âçÿëè íà ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåí-
íÿ. À íà êåð³âíèêà øêîëè ÷åêàº
ïðèïèñ.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ì³ñÿö³â
ÃÓ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â ÊÌÄÀ ïåðåâ³ðèëî ÿê³ñòü õàð-
÷óâàííÿ ó ñòà äâàäöÿòüîõ îñâ³òí³õ
çàêëàäàõ. Ó á³ëüøîñò³ ç íèõ áóëî
âèÿâëåíî ïåâí³ ïîðóøåííÿ. Ñåðåä
ñóòòºâèõ — ïðîñòðî÷åí³ òåðì³íè
ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêò³â ³ â³äñóòí³ñòü
ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. “À â îä-
íîìó ç äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â çàì³ñòü

ìàñëà òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ âè-
êîðèñòîâóâàëè ïàëüìîâó îë³þ, ÿêî¿
íå ìîæíà âæèâàòè ä³òÿì”,— ðîç-
ïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Ñåð-
ã³é Êèÿíè÷åíêî. ²ç ñóïðîâ³äíèõ
äîêóìåíò³â ó øê³ëüíèõ ¿äàëüíÿõ
íåð³äêî íåìàº íàéãîëîâí³øîãî ç
íèõ — ñâ³äîöòâà ïðî ÿê³ñòü òà áåç-
ïå÷í³ñòü òîâàðó. À òîä³ âñòàíîâè-
òè ïîõîäæåííÿ ³ ÿê³ñòü ïðîäóêòó

ôàêòè÷íî íåìîæëèâî. “Ó øêîëàõ
ïîâèíí³ áóòè ìàðêóâàëüí³ ÿðëèêè
òà ñåðòèô³êàòè â³äïîâ³äíîñò³ íà òî-
âàðè, ÿê³ òóò ðåàë³çîâóþòü. Ñàìå â
íèõ âêàçóþòü âèðîáíèêà, äàòó âè-
ãîòîâëåííÿ òà äàòó ðåàë³çàö³¿, âèñ-
íîâêè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè”,— ïîÿñíèëà ãîëîâíèé
ñïåö³àë³ñò óïðàâë³ííÿ Íàòàë³ÿ
Ôåä÷åíêî

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Хлібом, я о о термін придатності збі ще в с бот ,
вчора од вали дітей ш олі № 269, що в Голосіїв-
сь ом районі. Та е пор шення виявили працівни и Го-
ловно о правління з питань захист прав споживачів
під час перевір и. Фахівці б'ють на сполох: та ом
хлібі може б ти артопляна палич а та ще чимало мі -
робів і риб ів. Працівни и за лад запевняють, що їх-
ньої вини в том немає, ос іль и хліб постачає КП
"Дитяче харч вання". Одна найжахливіше те, що не-
свіжий хліб діти їдять ре лярно. Адже йо о сюди за-
возять лише двічі на тиждень.

хрещатик

Передплатні ціни
ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22

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.

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.

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïðî ñòàí ñòîëè÷íèõ øê³ë òà áþäæåòí³ ïëàíè íà îñâ³òó íà íàñòóïíèé ð³ê

Я існе харч вання — запор а здоров’я та розвит дитини

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ



Випуск №231 (664)
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Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження містобудівного обґрунтування 
та внесення змін до Генерального плану міста Києва 

та проекту планування його приміської зони на період 
до 2020 року

Рішення Київської міської ради № 864/864 від 18 грудня 2008 року

Розглянувши "Містобудівне обгрунтування внесення змін до містобудівної документації для будівниц�
тва, обслуговування та експлуатації готельно�офісного центру з торговельно�розважальними закладами
на розі вул. Академіка Заболотного та вул. Академіка Глушкова у Голосіївському районі м. Києва", врахо�
вуючи те, що рішенням Київської міської ради від 26.07.2007 № 92/1926 земельна ділянка площею 4,75
га передана у довгострокову оренду товариству з обмеженою відповідальністю "Верона�9", відповідно до
статті 10 Закону України "Про планування і забудову територій", ДБН Б. 1.1�4�2002 "Склад, зміст, поря�
док розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити "Містобудівне обґрунтування внесення
змін до містобудівної документації для будівництва, обслу�
говування та експлуатації готельно�офісного центру з тор�
говельно�розважальними закладами на розі вул. Академіка
Заболотного та вул. Академіка Глушкова у Голосіївському
районі м. Києва", розроблене та погоджене в установлено�
му порядку.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, а саме: територію площею 4,75 га,
відведену рішенням Київської міської ради від 26.07.2007
№ 92/1926, перевести за функціональним призначенням із

зони зелених насаджень загального користування до тери�
торії громадських будівель та споруд.

3. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища привести матеріали Гене�
рального плану міста Києва та проекту планування його при�
міської зони на період до 2020 року у відповідність до пунк�
ту 2 цього рішення.

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 Самійленко Тамарі
Олександрівні у приватну власність земельної ділянки

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 27му пров. Радистів, 5

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 896/896 від 18 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 2�му пров. Радистів, 5 (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 Самійленко Тамарі Олександрів�
ні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 2�му пров. Радистів, 5 у
Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Самійленко Тамарі Олександрів�
ні, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 2�му пров. Радистів, 5 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянці Самійленко Тамарі Олександрівні:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

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

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.09.2008 № 19�11257 та від 28.10.2008
№ 09�13417, Київської міської санепідстанції від 17.09.2008
№ 8152, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3510.

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

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

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�

Про передачу громадянці Давидкіній Раїсі Гаврилівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 27му пров. Радистів, 11 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 894/894 від 18 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 2�му пров. Радистів, 11 (с. Биківня) у Деснян�
ському районі м. Києва.

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

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Давидкіній Раїсі Гаврилівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 2�му пров. Радистів, 11 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Давидкіній Раїсі Гаврилівні, 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 2�му пров. Радистів, 11 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Давидкіній Раїсі Гаврилівні:
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�11256 та від 28.10.2008
№ 09�13416, Київської міської санепідстанції від 17.09.2008
№ 8161, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3524.

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

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

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями, 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 розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 13.05.2008 № 07/1793вих708 на рішення Київської
міської ради від 31.01.2008 № 86/4558 "Про надання

Голосіївській районній у місті Києві раді земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування

житлового будинку з вбудовано7прибудованими
приміщеннями та підземним паркінгом 

на вул. Феодосійській, 27є у Голосіївському районі 
м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 887/887 від 18 грудня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 13.05.2008 № 07/1�
93вих�08 на рішення Київської міської ради від 31.01.2008 № 86/4558 "Про надання Голосіївській район�
ній у місті Києві раді земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будин�
ку з вбудовано�прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Феодосійській, 2�є у Голо�
сіївському районі м. Києва", вважає неможливим його задоволення на таких підставах.

Рішення Київської міської ради від 31.01.2008 № 86/4558 "Про надання Голосіївській районній у місті
Києві раді земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудо�
вано�прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Феодосійській, 2�є у Голосіївському
районі м. Києва" прийняте в порядку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду
проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу
України (в редакції, чинній на момент прийняття опротестовуваного рішення) погоджено з Головним управ�
лінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), Київською міською санепідстанцією, Державним управ�
лінням охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, Державною службою з питань націо�
нальної культурної спадщини, Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) та щодо якого отримано висновок державної експертизи зем�
левпорядної документації.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 31.01.2008 № 86/4558 "Про надання Го�
лосіївській районній у місті Києві раді земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку з вбудовано�прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Феодосій�
ській, 2�є у Голосіївському районі м. Києва", діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, перед�
бачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи витяг з протоколу № 18 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань земель�
них відносин, містобудування та архітектури від 02.12.2008, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехід�
них положень Земельного кодексу України, статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від
13.05.2008 № 07/1�93вих�08 на рішення Київської міської ра�
ди від 31.01.2008 № 86/4558 "Про надання Голосіївській район�
ній у місті Києві раді земельної ділянки для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано�
прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на
вул. Феодосійській, 2�є у Голосіївському районі м. Києва".

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю
Київради про результати розгляду протесту повідомити
заступнику прокурора міста Києва в установленому по�
рядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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
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Про передачу громадянину Зубашевському Анатолію
Дмитровичу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 37му пров. Радистів, 11

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 892/892 від 18 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 обгрунтування 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 3�му пров. Радистів, 11 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

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

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Зубашевському Анатолію
Дмитровичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у 3�му пров. Ра�
дистів, 11 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Зубашевському Анатолію Дмит�
ровичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у 3�му пров. Радистів, 11 у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянину Зубашевському Анатолію Дмитровичу:
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�11264 та від 28.10.2008
№ 09�13410, Київської міської санепідстанції від 18.09.2008
№ 8194, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3508.

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

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

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями, 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 товариству з обмеженою відповідальністю
"Епіцентр К" земельної ділянки для влаштування,

експлуатації та обслуговування тимчасової відкритої
автостоянки на перетині вул. Сулеймана Стальського 

та вул. Братиславської у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 885/885 від 18 грудня 2008

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів розміщення тимчасової відкритої автостоянки на пе�
ретині вул. Сулеймана Стальського та вул. Братиславської
у Деснянському районі м. Києва.

2. 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 розподілу лісових площ по землеко�
ристувачах станом на 01.01.2003 (таблиця 15) земельну ді�
лянку площею 0,51 га у кварталі 40 Дніпровського лісниц�
тва комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове гос�
подарство".

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Епіцентр К" для влаштування, експлуатації та обслуговуван�
ня тимчасової відкритої автостоянки на перетині вул. Су�
леймана Стальського та вул. Братиславської у Деснянсько�
му районі м. Києва.

4. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: перевести територію в межах, визна�
чених зазначеним проектом землеустрою, із території лісів
та лісопарків до комунально�складської території.

5. Віднести частину лісових земель площею 0,51 га у
кварталі 40 Дніпровського лісництва комунального підпри�
ємства "Дарницьке лісопаркове господарство" до земель
запасу промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, обо�
рони та іншого призначення з виключенням їх з категорії зе�
мель лісового фонду (лист�згода Київського обласного
управління лісового та мисливського господарства від
27.12.2007 № 01�04/3642).

6. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"Епіцентр К", за умови виконання пункту 7 цього рішення, у
короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку пло�
щею 0,51 га, в тому числі в межах червоних ліній площею
0,07 га, для влаштування, експлуатації та обслуговування
тимчасової відкритої автостоянки на перетині вул. Сулейма�
на Стальського та вул. Братиславської у Деснянському райо�
ні м. Києва за рахунок земель запасу промисловості, транс�
порту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Епі�
центр К":

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

7.2. 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.

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

7.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про бю�
джет міста Києва на 2008 рік" (зі змінами та доповненнями,
внесеними рішеннями Київської міської ради від 17.07.2008
№ 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

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

7.6. Частину земельної ділянки в межах червоних ліній ви�
користовувати з обмеженнями відповідно до вимог місто�
будівного законодавства.

7.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 11.01.2008 № 19�241, Київської міської
санепідстанції від 07.10.2008 № 8594, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 14.12.2007 № 05�08/9981, Київського комуналь�
ного об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зеле�
них насаджень міста "Київзеленбуд" від 25.01.2008 № 137,
комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове госпо�
дарство від 26.11.2007 № 747/1, Київського обласного
управління лісового та мисливського господарства від
27.12.2007 № 01�04/3642, Головного управління земельних
ресурсів від 04.12.2008 № 05�4003.

7.8. Питання відшкодування втрат та збитків лісогос�
подарського виробництва, спричинених вилученням лісо�
вих угідь із земель лісового фонду в кварталі 40 Дніпров�
ського лісництва комунального підприємства "Дарницьке
лісопаркове господарство", здійснити в установленому
порядку.

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

9. Визнати таким, що не набрало чинності, рішення Ки�
ївської міської ради від 22.08.2007 "Про передачу товари�
ству з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" земельної
ділянки для влаштування, експлуатації та обслуговування
тимчасової відкритої автостоянки на перетині вул. Сулейма�
на Стальського та вул. Братиславської у Деснянському райо�
ні м. Києва".

10. 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

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 04.07.2008 № 07/17168вих708 

на рішення Київської міської ради від 26.06.2007
№ 974/1635 "Про передачу товариству з обмеженою

відповідальністю "Полісся" земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельного комплексу 
з гостьовими автостоянками на просп. Мінському, 2, 27а

та пл. Тараса Шевченка в колі кінцевої зупинки
трамвайного маршруту № 19 в Оболонському районі 

м. Києва "
Рішення Київської міської ради № 888/888 від 18 грудня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 04.07.2008 № 07/1�
168вих�08 на рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 974/1635 "Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю "Полісся" земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу з гостьовими автостоянками на просп. Мінському, 2, 2�а та пл. Тараса Шевчен�
ка в колі кінцевої зупинки трамвайного маршруту № 19 в Оболонському районі м. Києва" вважає немож�
ливим його задоволення на таких підставах.

Рішенням Київської міської ради від 26.06.2007 № 974/1635 "Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "Полісся" земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування торговель�
ного комплексу з гостьовими автостоянками на просп. Мінському, 2, 2�а та пл. Тараса Шевченка в колі
кінцевої зупинки трамвайного маршруту № 19 в Оболонському районі м. Києва" затверджено проект зем�
леустрою та передано товариству з обмеженою відповідальністю "Полісся" земельні ділянки загальною
площею 1,50 га, з них:

— ділянку № 1 площею 0,93 га — в довгострокову оренду на 25 років для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельного комплексу за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користу�
вання;

— ділянку № 2 площею 0,28 га — в короткострокову оренду на 5 років для благоустрою та влаштування
гостьової автостоянки (в тому числі площею 0,21 га в межах червоних ліній) за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування;

— ділянку № 3 площею 0,18 га — в короткострокову оренду на 5 років, в межах червоних ліній, для влаш�
тування гостьової автостоянки за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування;

— ділянку № 4 площею 0,08 га — в короткострокову оренду на 5 років в межах червоних ліній для влаш�
тування гостьової автостоянки за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування;

— ділянку № 5 площею 0,03 га — в короткострокову оренду на 5 років, в межах червоних ліній, для влаш�
тування гостьової автостоянки за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

Рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 974/1635 прийняте в порядку, встановленому зако�
нодавством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до
частини шостої статті 123 Земельного кодексу України погоджено з органом із земельних ресурсів, при�
родоохоронним і санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спад�
щини та щодо якого одержано висновок державної землевпорядної експертизи.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 26.06.2007 № 974/1635, діяла на підста�
ві, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

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

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Ки�
єва від 04.07.2008 № 07/1�168вих�08 на рішення Київської
міської ради від 26.06.2007 № 974/1635 "Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю "Полісся" зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслу�
говування торговельного комплексу з гостьовими авто�
стоянками на просп. Мінському, 2, 2�а та пл. Тараса Шев�

ченка в колі кінцевої зупинки трамвайного маршруту № 19
в Оболонському районі м. Києва".

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київ�
ради про результати розгляду протесту повідомити заступни�
ку прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Деркач Ніні Василівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Вешенському, 19 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 898/898 від 18 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 вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення па�
раметрів окремого об'єкта містобудування — будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд у пров. Вешенському, 19 (с. Биківня) у Дес�
нянському 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 Деркач Ніні Василівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Вешенському, 19 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Деркач Ніні Василівні, за умови
виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у пров. Вешенському, 19 у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

5. Громадянці Деркач Ніні Василівні:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділян�

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

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

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.09.2008 № 19�11255 та від 28.10.2008
№ 09�13415, Київської міської санепідстанції від 18.09.2008
№ 8195, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3535.

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

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями, 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 при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Кириленку Юрію
Олександровичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд у 27му пров. Радистів, 4
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 893/893 від 18 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 2�му пров. Радистів, 4 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

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

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Кириленку Юрію Олександро�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 2�му пров. Радистів, 4 
у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Кириленку Юрію Олександро�
вичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 2�му пров. Радистів, 4 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Кириленку Юрію Олександровичу:
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�11246 та від 28.10.2008
№ 09�13411, Київської міської санепідстанції від 17.09.2008
№ 8147, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3516.

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

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

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями, 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 оформлення поліклініці № 3 
Деснянського району м. Києва 

права користування земельною ділянкою 
для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд поліклініки 
на вул. Миколи Матеюка, 3 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 882/882 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР
від 18.12.90 "Про земельну реформу" та розглянувши проект землеустрою щодо оформлення права ко�
ристування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити поліклініці № 3 Деснянського району м. Ки�
єва, за умови виконання пункту 2 цього рішення, право по�
стійного користування земельною ділянкою площею 0,48 га
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд полі�
клініки на вул. Миколи Матеюка, 3 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок земель, відведених відповідно до рішен�
ня виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 30.09.69 № 1764 "Про відвод земельної ділян�
ки міськздороввідділу під будівництво поліклініки на 1200
відвідувань по вул. Мілютенка, 10�а в Дніпровському райо�
ні".

2. Поліклініці № 3 Деснянського району м. Києва:
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
(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 користування земельною ділян�
кою.

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

Про передачу громадянину 
Карпенку Миколі Федоровичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Бобринецькій, 165 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 908/908 від 18 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 вне�
сення змін до містобудівної документації комплексної са�
дибної забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Ки�
єва.

2. Внедти зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію, яка передається відпо�
відно до цього рішення, віднести за функціональним при�
значенням до території житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Карпенку Миколі Федоро�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Бобринець�
кій, 165 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Карпенку Миколі Федорови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 165 у Дес�
нянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

5. Громадянину Карпенку Миколі Федоровичу:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян�
ки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 123) та інші пи�

тання майнових відносин вирішити в установленому по�
рядку.

5.5. 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).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 22.04.2008 № 19�4866 та від
21.11.2008 № 09�14306, Київської міської санепідстанції
від 24.04.2008 № 3491 та від 23.09.2008 № 8289, управ�
ління охорони навколишнього природного середовища від
01.08.2008 № 071/04�4�19/4481 та від 17.09.2008
№ 071/04�4�22/5362, Київського комунального об'єднан�
ня зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста "Київзеленбуд" від 09.04.2008 № 148�844, Го�
ловного управління охорони культурної спадщини від
29.05.2008 № 3673 та Головного управління земельних
ресурсів від 26.11.2008 № 05�3932.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації) та
одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні держархбудконтролю.

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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу відкритому акціонерному товариству
"Білицька меблева фабрика" земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку з підземним

паркінгом на вул. Михайла Майорова, 6 в Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 870/870 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об'єкта містобудування — розташування
житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Михайла
Майорова, 6 в 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, вилучити з комунально�складської зони та пе�
ревести за функціональним призначенням до зони громад�
ських будівель і споруд.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки відкритому акціонерному товариству "Бі�
лицька меблева фабрика" для будівництва житлового будин�
ку з підземним паркінгом на вул. Михайла Майорова, 6 в
Оболонському районі м. Києва.

4. Передати відкритому акціонерному товариству "Бі�
лицька меблева фабрика", за умови виконання пункту 5 цьо�
го рішення, у короткострокову оренду на 5 років земельну
ділянку площею 0,70 га для будівництва житлового будин�
ку з підземним паркінгом на вул. Михайла Майорова, 6 в
Оболонському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

5. Відкритому акціонерному товариству "Білицька меб�
лева фабрика":

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

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

5.3. 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.

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

5.5. 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).

5.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 21.07.2006 № 19�6162, Київської міської
санепідстанції від 09.07.2007 № 5297, управління охорони
навколишнього природного середовища від 16.07.2007
№ 071/04�4�22/3525, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 07.11.2005 № 488, Оболонської район�
ної у м. Києві державної адміністрації від 07.06.2007 № 04�
1557.

5.7. Проектом будівництва житлового будинку передба�
чити місця постійного зберігання автотранспорту (крім від�
критих автостоянок) у кількості, не меншій за одне маши�
номісце на кожні дві квартири в цьому будинку.

5.8. У складі проекту будівництва виконати розрахунки що�
до забезпеченості населення об'єктами соціальної сфери (ди�
тячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об'єкти охо�
рони здоров'я тощо) і передбачити їх розміщення та будів�
ництво одночасно із спорудженням житлового будинку.

5.9. Передати Головному управлінню житлового забез�
печення виконавчого органу Київради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) 7% загальної площі квартир (крім служ�
бової) у цьому житловому будинку на підставі пункту 38 рі�
шення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про
бюджет міста Києва на 2008 рік".

5.10. Сплатити до цільового фонду спеціального фонду
бюджету міста Києва на розвиток житлового будівництва до
моменту здачі в експлуатацію збудованої житлової площі
кошти в розмірі 5% витрат з будівництва загальної площі
цього житлового будинку, виходячи з опосередкованої вар�
тості спорудження житла, установленої Міністерством регіо�
нального розвитку будівництва України для міста Києва ста�
ном на день оплати, на підставі пункту 39 рішення Київської

міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста
Києва на 2008 рік".

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину Кулику Володимиру

Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Селянській, 31 

у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 817/817 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, 31 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, 31 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 № 346).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Кулику Володимиру Микола�
йовичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Селянській,
31 у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Кулику Володимиру Микола�
йовичу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Селянській, 31 у Оболонсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

7. Громадянину Кулику Володимиру 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 місь�

кого середовища від 24.09.2008 № 19�12178, Київської
міської санепідстанції від 14.10.2008 № 8788, Державно�
го управління охорони навколишнього природного середо�
вища в м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/5, Головно�
го управління охорони культурної спадщини від 19.06.2008
№ 4332, Оболонської районної у м. Києві державної адмі�
ністрації від 07.04.2008 № К�1297, Київського обласного
управління лісового та мисливського господарства від
18.04.2008 № 01�04/1164, Головного управління земель�
них 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 розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 11.10.2006 № 9176700587

Рішення Київської міської ради № 869/869 від 18 грудня 2008 року

У зв'язку з невиконанням умов договору оренди земельної ділянки від 11.10.2006 № 91�6�00587, ке�
руючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�герой
Київ", Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землі", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати в односторонньому порядку договір оренди
земельної ділянки від 11.10.2006 № 91�6�00587, укладений
між Київською міською радою та закритим акціонерним то�
вариством "Старий Хрещатик".

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) внести до книги записів державної реєстрації договорів
оренди землі запис про розірвання договору оренди від

11.10.2006 № 91�6�00587 та зняти з реєстрації цей договір
оренди.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення місцевій благодійній організації
"Протираковий фонд Святого Володимира" 

договору оренди земельної ділянки 
для будівництва офісно7житлового будинку 

з підземним паркінгом 
на вул. Щорса, 39 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 872/872 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист�звернення місцевої бла�
годійної організації "Протираковий фонд Святого Володимира" від 29.09.2008 № 117�ПФ, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 3 роки, з 28 вересня 2007 року, договір
оренди земельної ділянки від 27.09.2004 № 82�6�00232, укла�
дений між Київською міською радою та місцевою благодій�
ною організацією "Протираковий фонд Святого Володими�
ра" для будівництва офісно�житлового будинку з підземним
паркінгом на вул. Щорса, 39 у Печерському районі м. Києва
на підставі пункту 2 рішення Київської міської ради від
24.06.2004 № 339�3/1549 "Про надання і вилучення земель�
них ділянок та припинення права користування землею".

2. Місцевій благодійній організації "Протираковий фонд
Святого Володимира" у місячний термін звернутися до Го�

ловного управління земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації) із
клопотанням щодо організації робіт по внесенню відповід�
них змін до договору оренди земельної ділянки від
27.09.2004 № 82�6�00232.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських

будівель і споруд у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 890/890 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земель�
ні ділянки для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд згідно з додат�
ком.

2. Власникам земельних ділянок:
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
(Київської міської державної адміністрації) із клопотання�
ми щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню доку�
ментів, що посвідчують право власності на земельні ділян�
ки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київської
міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста
Києва на 2008 рік" (із змінами та доповненнями, внесени�
ми рішеннями Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16
та від 30.10.2008 № 561/561).

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв'язку із заявами громадян внести такі зміни та до�
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
28.01.99 № 116�1/217 "Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для обслуговування жит�
лових будинків та господарських будівель" на вісімнадцятій
сторінці у дев'ятій позиції знизу:

— у четвертій графі цифри "0,06" замінити словами та
цифрами:

"55/100 від 0,06
45/100 від 0,06";
— у шостій графі додати слова "передається у спільну

часткову власність".
4.2. У додатку до розпорядження Київської міської дер�

жавної адміністрації від 06.02.98 № 221 "Про передачу гро�
мадянам у приватну власність земельних ділянок для обслу�
говування житлових будинків і господарських будівель та
ведення особистого підсобного господарства" на восьмій
сторінці у шостій позиції знизу:

— у п’ятій графі цифри "0,1" замінити словами та циф�
рами:

"1/6 від 0,1
1/6 від 0,1
1/2 від 0,1
1/6 від 0,1";
— у восьмій графі додати слова "передається у спільну

часткову власність".
5. 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 відміну рішення Київради 
від 12.07.07 № 1050/1711 "Про реорганізацію

державного комунального підприємства "Київська міська
відеотека" шляхом приєднання до комунального

об'єднання "Київкіно"
Рішення Київської міської ради № 848/848 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи недоціль�
ність здійснення реорганізації державного комунального підприємства "Київська міська відеотека" шля�
хом приєднання до комунального об'єднання "Київкіно" та беручи до уваги звернення державного кому�
нального підприємства "Київська міська відеотека", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення Київради від 12.07.07 № 1050/1711 "Про реорганізацію державного комунального підприємства
"Київська міська відеотека" шляхом приєднання до комунального об'єднання "Київкіно".

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) привести свої розпорядження у відповідність
до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
22.02.2007 № 225/886 "Про поновлення товариству з обме�
женою відповідальністю "Київміськбуд�Інвест" договорів
оренди земельних ділянок для будівництва підземного пі�
шохідного переходу з приміщеннями торговельно�вистав�
кового комплексу під проїжджою частиною на вул. Володи�
мирській на ділянці від вул. Льва Толстого до бульв. Тара�
са Шевченка у Голосіївському та Шевченківському районах
м. Києва", а саме: у пункті 1 замінити цифру та слово "2 ро�
ки" на цифру та слово "7 років".

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Київміськ�
буд�Інвест" у місячний термін звернутися до Головного
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) з клопотан�
ням щодо організації робіт по внесенню змін до договорів
оренди земельних ділянок від 06.07.2007 № 91�6�00669 та
від 05.07.2007 № 79�6�00518.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Ки�
ївської міської ради від 16.10.2008 № 537/537 "Про вне�
сення змін до рішення Київської міської ради від 22.02.2007
№ 225/886 "Про поновлення товариству з обмеженою від�
повідальністю "Київміськбуд�Інвест" договорів оренди зе�
мельних ділянок для будівництва підземного пішохідного
переходу з приміщеннями торговельно�виставкового ком�
плексу під проїжджою частиною на вул. Володимирській
на ділянці від вул. Льва Толстого до бульв. Тараса Шев�
ченка у Голосіївському та Шевченківському районах м. Ки�
єва".

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22.02.2007 № 225/886 "Про поновлення товариству 

з обмеженою відповідальністю "Київміськбуд7Інвест"
договорів оренди земельних ділянок для будівництва

підземного пішохідного переходу з приміщеннями 
торговельно7виставкового комплексу під проїжджою

частиною на вул. Володимирській на ділянці 
від вул. Льва Толстого до бульв. Тараса Шевченка 

у Голосіївському та Шевченківському районах м. Києва"
Рішення Київської міської ради № 889/889 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та листа�звернення товариства з обмеже�
ною відповідальністю "Київміськбуд�Інвест" від 25.11.2008 № 30 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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Óêðà¿íñüêà ìîäà 
íå çâàæàº íà êðèçó
Çà ø³ñòü äí³â ó ñòîëèö³ ïîêàæóòü 
ïîíàä 40 äèçàéíåðñüêèõ êîëåêö³é

14 æîâòíÿ ôåøí-âå÷³ðêîþ â³ä-
êðèºòüñÿ XXV Óêðà¿íñüêèé òèæ-
äåíü ìîäè. Îðãàí³çàòîðè âèð³øè-
ëè íå ñâÿòêóâàòè ÷âåðòü ñòîë³òòÿ,
à äîâåñòè ñòàá³ëüí³ñòü óêðà¿íñüêî¿
ìîäè, ÿêà âñóïåðå÷ êðèç³ ïðàöþº
³ ñòâîðþº âèñîêîÿê³ñíèé ïðîäóêò.
Ãàñëî öüîãîð³÷íî¿ ïîä³¿ — “Ïî-
ë³ò íîðìàëüíèé”. Äèçàéíåðàì º
÷èì ïèøàòèñÿ: áðåíä Gromova
Design ï³äïèñàâ êîíòðàêò ³ç àìå-
ðèêàíñüêèì øîó-ðóìîì Nexus,
Ë³ë³ÿ Ïóñòîâ³ò íåùîäàâíî çàïóñ-
òèëà íîâó ë³í³þ àêñåñóàð³â POUS-
TOVIT made with CRYSTAL-
LIZED — Swarovski Elements, à ó
âåðåñí³ óêðà¿íö³ âæå âäðóãå ïðåä-
ñòàâëÿëè êðà¿íó íà Ì³æíàðîäí³é
âèñòàâö³ Pret-a-Porter Paris.

Íà Òèæí³ ìîäè äîâîäèòè
“ïðàâî íà æèòòÿ” â³ò÷èçíÿíî¿
ôåøí-³íäóñòð³¿ áóäóòü ïîíàä 40
äèçàéíåð³â ³ç êîëåêö³ÿìè ñåçîíó
âåñíà-ë³òî 2010. Öå òðàäèö³éí³

é óëþáëåí³ ó÷àñíèêè — Ë³ë³ÿ
Ïóñòîâ³ò, Â³êòîð³ÿ Ãðåñü, Îëåê-
ñ³é Çàëåâñüêèé òà Ë³ë³ÿ Ë³òêîâ-
ñüêà. À Îêñàíà Êàðàâàíñüêà
ñâÿòêóâàòèìå 10-ð³÷÷ÿ ó÷àñò³ â
Ukrainian Fashion Week óæå äâà-
äöÿòîþ êîëåêö³ºþ. ²íîçåìíèìè
ãîñòÿìè Òèæíÿ ñòàíóòü Àâòàí-
ä³ë Öåâ³ò³í³äçå (Ãðóç³ÿ), Annette
Gortz (Í³ìå÷÷èíà) òà Anna
Unger (Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Õàðèç-
ìàòè÷íèé äèçàéíåð Â³êòîð Àí³-
ñ³ìîâ, êîòðèé çíàíèé âåñåëèìè
³ ãóìîðèñòè÷íèìè êîëåêö³ÿìè,
ÿê ³ äóåò LUVI, öüîãî ðîêó íå
áðàòèìóòü ó÷àñò³ ó UFW. Äèçàé-
íåðè çàéíÿò³ ÿê õóäîæíèêè ç
êîñòþì³â ó âèðîáíèöòâ³ ê³íî ³
íå âñòèãëè ï³äãîòóâàòè êîëåêö³¿.
Çàòå ï³ñëÿ ïåðåðâè äî ëàâ ó÷àñ-
íèê³â ïîâåðíóâñÿ Îëåêñàíäð Êà-
íåâñüêèé. Òåòÿíà Îñòðîâåðõîâà
òà Â³êòîð Çàâàäñüêèé, ÿê³ ðàí³-
øå ïðàöþâàëè ï³ä ñï³ëüíèì

áðåíäîì OZ, ïðîäåìîíñòðóþòü
îêðåì³ êîëåêö³¿. ßê çàâæäè,
Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü ìîäè äàº
çìîãó ïîêàçàòè ñâ³é òàëàíò ³ ìî-
ëîä³. Â ïðîåêò³ “Íîâ³ ³ìåíà” ì³-
í³-êîëåêö³¿ ïðåäñòàâëÿòèìóòü
ï’ÿòü äèçàéíåð³â-ïî÷àòê³âö³â ³ç
Óêðà¿íè, Ïîëüù³ òà Ðîñ³¿. À ïðî-
åêò ìîëîäèõ, àëå âæå ïðîäàâàíèõ
äèçàéíåð³â Fresh Fashion ðîçïî-
ä³ëèëè íà äâ³ ÷àñòèíè: â ïîíåä³-
ëîê ïîêàæóòü æ³íî÷³ êîëåêö³¿, à
ó â³âòîðîê — ÷îëîâ³÷³. Çð³ë³ ÷î-
ëîâ³÷³ êîëåêö³¿ ó â³âòîðîê ïðîäå-
ìîíñòðóþòü Àííà Ñîñíîâñüêà,
Idol by Serge Smolin òà Îëåê-
ñàíäð Ãàï÷óê.

Öüîãî ðîêó íà UFW ïðåçåíòó-
þòü ïåðøó óêðà¿íñüêó ïðåì³þ â
ãàëóç³ ìîäè. Ïîäðîáèö³ îðãàí³-
çàòîðè çáåð³ãàþòü ó òàºìíèö³,
ñòâåðäæóþ÷è, ùî öå ñîö³àëüíà
àêö³ÿ, ÿêà ñòàíå ÿñêðàâèì ä³é-
ñòâîì ôåøí-æèòòÿ. Íå ìåíø ö³-
êàâèì îá³öÿº áóòè çàêðèòòÿ
Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè. 21
æîâòíÿ â “Ìèñòåöüêîìó àðñå-
íàë³” â ðàìêàõ UFW ñòîëè÷í³
ìîäíèö³ çìîæóòü ïîáà÷èòè îñ³í-
íüî-çèìîâó êîëåêö³þ Haute cou-
ture â³ä àâòîðà ðîìàíòè÷íèõ ñó-
êîíü Elie Saab. Ñïåö³àëüíîþ
ãîñòåþ âå÷³ðêè Le Grand Fash-
ion Party ñòàíå ãîëë³âóäñüêà êðà-
ñóíÿ, ç³ðêà ñåð³àëó “Â³ä÷àéäóø-
í³ äîìîãîñïîäàðêè”, ªâà Ëîíã-
îð³ÿ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù, ó çàõ³äíèõ îá-

ëàñòÿõ äîù ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé,
5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+16°Ñ, âíî÷³ +6...+10°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+14...+18°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+23°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...+1°Ñ, âíî÷³ —1...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çà-
õ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+12°Ñ, âíî÷³,
+5...+10°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 14 æîâòíÿ
ОВНИ, одинни — ваш найліпший др . Усе розплан йте, б дьте

ор анізованими, дисциплінованими, хазяйновитими, не запізнюйтеся.
На роботі варто продемонстр вати тр довий виш іл. Дбайте та ож про
здоров’я, е сперименти зі шт чними ласощами мож ть б ти небез-
печними, вживайте лише нат ральн я існ їж .

ТЕЛЬЦІ, присвятіть день особистим справам. Ви милі, чарівні, ар-
тистичні, тож я що хтось припав до серця, не зволі айте, а ловіть
романтичні тенета омріяно о принца!

БЛИЗНЯТА. У вас — санітарний день. Зосередьтеся на домашньо-
м поб ті, наведіть лад в оселі, а на сл жбі причеп ріть робоче міс-
це. Та им чином ви очистите нав олишній простір від не ативних ас-
тральних енер ій, і на д ші поле шає.

РАКИ стан ть носієм пот жно о емоційно о заряд , я ий варто до-
зовано вип с ати назовні, аби не підірвати нав олишній простір. Пра -
матизм і ло і а — ось ваші вірні с п тни и на шлях до армонійної
співпраці. Дійте розважливо, ви ористов ючи збі обставин ма си-
мально пра тично, врахов ючи інтереси сіх сторін.

ЛЕВИ мають висо ий осподарсь ий хист, і це схвально. Адже ро-
ші даються наполе ливою працею, тож безд мно тринь ати їх не має-
те права.
Одна пильн йте, аби е ономність не переросла в с нарість. Заоща-

дите на опій ах, втратите вели ом . Я що пра нете зробити доро-
по п , все до дрібниць прорах йте, зважте на поради рідних.

ДІВИ, маєте шанс позб тися не ативних звичо та вад і стати най-
ращими, вирізнитися серед юрби стильним вбранням, модною зачі-
с ою, ці авим хобі, творчим захопленням. Утім, потя до оновлення —
це рез льтат вн трішньо о перевтілення. Тож виходьте із застою і ви-
п с айте д х про рес на волю! Консерватизм зась!

ТЕРЕЗИ, тихіше їдеш — далі б деш, не пришпорюйте оня. Зми-
ріться з обставинами, розслабтеся і озирніться, з адайте, де на рі-
шили, пішли проти совісті... Та а ревізія сприятиме тилізації непра-
ведно о мотлох в д ші, а по аяння спопелить не атив, від ривши
світлий шлях до вершин дос оналості.

СКОРПІОНИ, зав’яз йте др жні стос н и з людьми на під р нті
пра тичних інтересів, базі ання на неа т альні теми тіль и забирати-
ме доро оціний час та сили. Я що вас хтось заці авив, серйозно до-
мовляйтеся і вима айте від ново о знайомо о дотримати слова. І са-
мі не підведіть.

СТРІЛЬЦІ, опинившись під пра матичним і ом ервництва, не на-
рі айте і не б нт йте, бо лише собі наш одите. Трансформ йтеся
висо офахово о тр до олі а і заробляйте роші. Кар’єра нині — ос-
новне джерело приб т , і бережіть її я зіницю о а!

КОЗОРОГИ, поряд із вами опиняться люди, отрі бездо анно впи-
с ються ваші явлення про висо і ідеали. Спіл йтеся, переймайте
життєвий досвід, наповнюйтеся свіжими тоніз ючими враженнями та
славте Всевишньо о! А ресивних с перечо варто ни ати, ні о о не
с діть — страте ія бойових дій є з бною. Красиво маневр йте, по-
аз ючи на власном при ладі, я треба б ти взірцем всьом . До
вас при ті по ляди п блі и!

ВОДОЛІЇ, б дьте відповідальними і с р п льозними всьом . С м-
лінно несіть тя ар зобов’язань, з адайте, ом наобіцяли золоті ори
та й заб ли, віддайте позичене, вима айте повернення бор ів. На ч -
же не зазіхайте, задовольняйтеся тим, що послав Господь, і з одом
отримаєте ще більше.

РИБИ, зерна протест , що донині спо ійно спочивали в д ші, швид-
ше за все, дад ть рясні сходи, спрово вавши онфлі ти. Том , опи-
нившись серед раціональної п блі и, я а не схильна правильно сприй-
мати ваш творч ори інальність, а роз лядає під мі рос опом б -
вально все, візьміть себе в р и, не драт йтеся, а серйозно зважте
за важення та рити ... Бо справді, є за що, чи не та ?..

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Модний сезон, я і мин ло о ро , від риє по аз весняно-літньої оле ції POUSTOVIT

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в Києві розпочинається XXV У раїнсь ий тиж-
день моди, що представить модницям і модни ам по-
ляд вітчизняних дизайнерів на сезон весна-літо 2010.
Протя ом шести днів на поді мі промайн ть більш ніж
40 чоловічих та жіночих оле цій, а о ремими подіями
стан ть презентація першої раїнсь ої премії в ал зі
моди та по аз осінньо-зимової оле ції відомо о ліван-
сь о о дизайнера Elie Saab.
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