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ВЕСНЯНЕ ЗАГАРТУВАННЯ
У районах від лючають вод
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“БІЛА ГВАРДІЯ” ЗНОВУ В СТОЛИЦІ
Спе та ль по аж ть сьо одні Міжнародном центрі
льт ри і мистецтв

Çàðàäè çäîðîâîãî æèòòÿ
Ó ñòîëèö³ çàïðàöþâàëè áåçïëàòí³ ðåíòãåí-êàá³íåòè

Ñüîãîäí³ ñâ³ò â³äçíà÷àº Äåíü áî-
ðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì. ² õî÷à, çà
ñëîâàìè ãîëîâíîãî ôòèç³àòðà Êè-
ºâà Âàñèëÿ Ïåòðåíêà, öÿ õâîðîáà
â³äîìà ëþäÿì îñü óæå òèñÿ÷îë³ò-
òÿ, ïîäîëàòè ¿¿ äîñ³ íå âäàºòüñÿ.
Ùîð³÷íî ó ñâ³ò³ â³ä ð³çíèõ ôîðì
òóáåðêóëüîçó ïîìèðàþòü 3—5 ìëí
ëþäåé, à â Óêðà¿í³ íåäóãà çàáèðàº
ïîíàä 100 òèñÿ÷ æèòò³â.

"Äîòåïåð íå âèíàéäåíî âàêöè-
íè, ÿêà äàâàëà á ñòîâ³äñîòêîâó ãà-
ðàíò³þ, ùî ëþäèíà íå çàõâîð³º.
Íåìàº åôåêòèâíèõ ïðåïàðàò³â.
Íà îäóæàííÿ ïîòð³áíî â³ä 8 ì³-

ñÿö³â äî 2 ðîê³â",— ðîçïîâ³â ïàí
Ïåòðåíêî.

Ïîïðè òàêó, çäàâàëîñÿ á, áåç-
âèõ³äü, îñòàíí³ì ÷àñîì ó ñòîëè-
ö³, ÿê ³ â êðà¿í³ çàãàëîì, ð³âåíü
çàõâîðþâàíîñò³ íà òóáåðêóëüîç
ïî÷àâ ñïàäàòè. "Óñ³ì â³äîìî, ùî
Óêðà¿íà âõîäèòü äî òð³éêè "ë³äå-
ð³â" ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ
çà ïîêàçíèêîì çàõâîðþâàíîñò³ íà
òóáåðêóëüîç. Äîäàëèñÿ íîâ³ íåãà-
òèâí³ ÷èííèêè, çîêðåìà ïîã³ð-
øåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â
ïàðàëåëüíîãî çàõâîðþâàííÿ íà

Â²Ë/ÑÍ²Ä. Îäíàê çàâäÿêè ïðî-
äóêòèâí³é ðîáîò³, ÿêó îðãàí³çîâà-
íî â Êèºâ³ ç 2006 ðîêó, ñèòóàö³þ
âäàëîñÿ ñòàá³ë³çóâàòè",— çàçíà-
÷àº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà çðó-
øèëà áîðîòüáó ç ñóõîòàìè ôàê-
òè÷íî ç "ìåðòâî¿ òî÷êè". "Óïåð-
øå çà 30 ðîê³â ðîçïî÷àòî ïîòóæ-
íèé ðåìîíò 2-¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³-
êàðí³ â Ãîñòîìåë³. Íà ñüîãîäí³
âæå â³äðåìîíòîâàíî â³ää³ëåííÿ íà
70 ë³æîê. Ìè íàìàãàºìîñÿ çàëó-
÷èòè ôòèç³àòð³â. Öå äóæå äåô³-

öèòí³ ìåäè÷í³ êàäðè, àäæå ¿ì äî-
âîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ç òÿæêèì
êîíòèíãåíòîì ïàö³ºíò³â",— ïîâ³-
äîìèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ìåðà, ì³ñüêà âëàäà ïðîáóº ñòè-
ìóëþâàòè êèÿí äî îáñòåæåííÿ,
îñîáëèâî òèõ, ùî íàëåæàòü äî
ãðóï ðèçèêó. "Ìè ïðîïîíóºìî
ïðîäîâîëü÷³ íàáîðè, ò³ëüêè àáè
ëþäè ïðèéøëè ³ ïåðåâ³ðèëèñÿ",—
êàæå ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Ðåçóëüòà-
òîì òàêî¿ ðîáîòè ñòàëî çìåíøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â çàõâîðþ-
âàííÿ òà ñìåðòåé â³ä ö³º¿ íåäóãè
íà 20 % ò³ëüêè çà ìèíóëèé ð³ê.

Â³ä ñüîãîäí³ òà ïðîòÿãîì ì³ñÿ-
öÿ, ùîá îáñòåæèòèñÿ, êèÿíàì íå
äîâåäåòüñÿ éòè äî ïîë³êë³í³ê ÷è
ë³êàðåíü. Ó ðàìêàõ ñï³ëüíîãî
ïðîåêòó Ôîíäó Ð³íàòà Àõìåòîâà
"Ðîçâèòîê Óêðà¿íè" òà ÊÌÄÀ â
ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ àêö³ÿ "Çóïè-
íèìî òóáåðêóëüîç".

Ç 25 áåðåçíÿ äî 30 êâ³òíÿ ì³ñ-
òîì êóðñóâàòèìå ñïåö³àëüíèé
ôëþîðîìîá³ëü, â ÿêîìó êîæåí
îõî÷èé çìîæå áåçïëàòíî òà àíî-

í³ìíî ïðîéòè îáñòåæåííÿ òà ä³-
çíàòèñÿ ïðî ñâîº çäîðîâ'ÿ. Ìî-
á³ëüíà ëàáîðàòîð³ÿ çóïèíèòüñÿ â
11 ì³ñöÿõ íàéá³ëüøîãî ñêóï÷åííÿ
ëþäåé. Çîêðåìà, öüîãî òèæíÿ âî-
íà ïðàöþâàòèìå íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³, à íàñòóïíîãî — á³ëÿ
ÊÏ². Ó êîæí³é òî÷ö³ ïðàöþâàòè-
ìóòü 2—3 äí³. Ó áðèãàä³ äâà ë³êà-
ð³ òà ëàáîðàíò. Ä³çíàòèñÿ ðåçóëü-
òàò ôëþîðîãðàô³¿ ìîæíà çà 15
õâèëèí. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïàòîëî-
ã³¿ õâîðîìó ïîðàäÿòü, ÿê ä³ÿòè äà-
ë³, äî ÿêèõ ñïåö³àë³ñò³â çâåðíóòè-
ñÿ äëÿ åôåêòèâíîãî ë³êóâàííÿ.

Äî ó÷àñò³ â àêö³¿ çàëó÷åíî â³ñ³ì
ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³. Òàì
ìîæíà áóäå ïðîéòè ïîäàëüø³ äî-
ñë³äæåííÿ òà ïðîêîíñóëüòóâàòè-
ñÿ. Äî ñëîâà, ó öüîãîð³÷íîìó áþ-
äæåò³ ì³ñòà ç ³í³ö³àòèâè ìåðà Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ïåðåäáà÷à-
þòü çàêëàñòè 2,2 ìëí ãðí íà ïðè-
äáàííÿ äâîõ òàêèõ àâòîìîá³ë³â ç
ëàáîðàòîð³ºþ. Òàêîæ ì³ñüêà âëà-
äà ïëàíóº ïîáóäóâàòè íîâ³ êîðïó-
ñè íà áàç³ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàð-
í³ ó Ãîñòîìåë³
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Т бер льоз посідає перше місце світі за іль істю жертв інфе ційних хвороб.
Щоро від нед и помирає до 5 млн людей. У Києві хвороба відст пає же третій
рі поспіль. Торі іль ість нових випад ів захворювання та смертей від с хот змен-
шилася на 20 %. Водночас носії інфе ції мож ть навіть не підозрювати про свою
хвороб і їздити метро, тор вати на рин ах та спіл ватися з др зями. Аби ви-
явити хвороб та дати людям змо полі ватися, сьо одні в Києві старт є а ція
"З пинимо т бер льоз". Цілий місяць містом їздитиме перес вна лабораторія, де
можна б де безплатно та анонімно обстежитися.
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Ïðèâ³òàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
³ç Âñåóêðà¿íñüêèì äíåì 
ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè 
òà àìàòîð³â íàðîäíîãî 

ìèñòåöòâà

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè êóëüòóðè 
òà àìàòîðè íàðîäíîãî ìèñòåöòâà!

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà íàéêðàù³
ïîáàæàííÿ ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî äíÿ ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè òà àìàòî-
ð³â íàðîäíîãî ìèñòåöòâà.

Êóëüòóðà ³ ìèñòåöòâî — íàéá³ëüø³ ñêàðáè
äëÿ êîæíî¿ äåðæàâè. Öå ñàìå òå, ùî âèð³ç-
íÿº íàø íàðîä ñåðåä ³íøèõ òà ðîáèòü éîãî
ºäèíèì ³ íåïîâòîðíèì.

Ñàìå çàâäÿêè âàøîìó òâîð÷îìó çäîáóòêó
ìè ìàºìî çìîãó äîëó÷èòèñÿ äî íåâè÷åðïíèõ
äæåðåë äóõîâíîñò³ é ëþäñüêî¿ ìóäðîñò³. Âè
äàðóºòå ðàä³ñòü ³ ïðèìíîæóºòå íàö³îíàëüíó
êóëüòóðó íå ò³ëüêè ð³äíîãî óñ³ì íàì Êèºâà,
à é Óêðà¿íè â ö³ëîìó.

Äÿêóþ âàì çà êðèëàò³ ï³ñí³ òà íàòõíåíí³
ñëîâà, çà íåâòîìíèé òâîð÷èé ïîøóê òà ñëó-
æ³ííÿ ìèñòåöòâó.

Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äóøåâíîãî
òåïëà, áàäüîðîãî íàñòðîþ òà ðîäèííîãî çà-
òèøêó. Íåõàé ó ñåðö³ ïàíóº âåñíà, à æèòòÿ
äàðóº âàì ðàä³ñòü òâîð÷îãî íàòõíåííÿ òà æèò-
òºâèõ ïåðåìîã. Ç³ ñâÿòîì!

З пова ою,
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Øêîëÿð³ ïîêàçàëè çíàííÿ
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó

Ì³ñüêèé åòàï êîíêóðñó ñåðåä êîìàíä âå-
ñåëèõ òà êì³òëèâèõ þíèõ ³íñïåêòîð³â ðóõó
(Þ²Ð) â³äáóâñÿ äíÿìè â ñòîëèö³. Îðãàí³çà-
òîðè êàæóòü, ùî òàê³ çàõîäè íàñàìïåðåä
ñïðÿìîâàí³ íà çàïîá³ãàííÿ äèòÿ÷îìó äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíîìó òðàâìàòèçìó.
“Âëàøòîâóþ÷è êîíêóðñè ÊÂÊ, ìè äàºìî
ä³òÿì íå ëèøå ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñâ³é
òâîð÷èé ïîòåíö³àë, à é ïîãëèáèòè çíàííÿ
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. Öå äîïîìàãàº
ôîðìóâàòè ó íåïîâíîë³òí³õ íàâè÷êè äèñ-
öèïë³íîâàíî¿ ïîâåä³íêè íà âóëèöÿõ ³ äîðî-
ãàõ. Êð³ì òîãî, ä³òè â÷àòüñÿ ïîâàæàòè ïðî-
ôåñ³þ äåðæàâòî³íñïåêòîðà”,— ðîçïîâ³â çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.
Ó ÊÂÊ Þ²Ð-2010 âçÿëè ó÷àñòü êîìàíäè ³ç
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîæ-
íîãî ðàéîíó ì³ñòà. Ó÷àñíèêè ìàëè çìîãó
ïîêàçàòè ñåáå â êîíêóðñ³ “Æèâè çà ïðàâè-
ëàìè!”, ï³äãîòóâàòè ãóìîðèñòè÷í³ íîìåðè â
ìóçè÷íîìó êîíêóðñ³ “ß íå ïîðóøóþ ïðà-
âèë äîðîæíüîãî ðóõó!”, à òàêîæ ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè âëàñíèé â³äåîêë³ï, ïîâ’ÿçàíèé ç
ðîáîòîþ ÄÀ², äîðîãàìè, àâòîòðàíñïîðòîì,
äîðîæí³ìè çíàêàìè íà òåìó “Íàñ îá’ºäíóº
ïîâàãà äî ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó”. Ïåð-
øå ì³ñöå çàéíÿëà êîìàíäà “ÄÍÁ” ÑÇØ
¹ 72 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Ñàìå âîíà
â³äñòîþâàòèìå ÷åñòü ì³ñòà ó Âñåóêðà¿íñüêî-
ìó êîíêóðñ³, ùî â³äáóäåòüñÿ 25-27 áåðåçíÿ
ó ×åðí³ãîâ³

Áîðîòüáà çà ìåòàë
Ãîðîäÿí ïðîñÿòü ïîâ³äîìëÿòè ïðî âêðàäåí³ ëþêè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сит ація з радіж ами ришо
аналізаційних лю ів столиці
наб ває ритичних масштабів.
За інформацією ВАТ АК "Київво-
до анал", тіль и в 2009 році в
Києві їх в радено 1 тис. 309
шт . Силами омпанії, на ра-
х н я ої 43 % від за альної
іль ості, замінили 569. Решта
лю ів — на балансі інших ом -
нальних сл жб: "Київенер о",
"Київ аз ", "Київавтодор " та
місцевих житлово-е спл атацій-
них станов. Столична влада за-
ли ає жителів допомо ти
розв'язанні проблеми. Перш за
все, иян просять повідомляти
про в радені лю и до місь о о
сall-центр 15-51.

ßê çàçíà÷àº ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Þð³é Áîíäàð, êðàä³æêè ÷àâóííèõ
êðèøîê ëþê³â ð³çíèõ êîìóí³êàö³é ³ ðå-
ø³òîê çëèâíî¿ êàíàë³çàö³¿ ñòàëè äëÿ ñòî-
ëèö³ ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ.

“Ùîì³ñÿöÿ â Êèºâ³ íà ï³äïðèºìñòâàõ
ÇÀÎ “Êè¿âåíåðãîõîëäèíã” çíèêàº â³ä
100 äî 300 êðèøîê ëþê³â. Âðàõîâóþ÷è
¿õíþ âàðò³ñòü, ÿêà ñòàíîâèòü á³ëüø í³æ
1 òèñÿ÷ó ãðèâåíü çà øòóêó, öå çàâäàº
êîìóíàëüíèêàì âåëè÷åçíîãî ô³íàíñî-
âîãî çáèòêó. Îñê³ëüêè ì³ë³ö³ÿ ç ö³ºþ
ïðîáëåìîþ âïîðàòèñÿ íå ìîæå, òî ºäè-
íèì âèõîäîì ìîãëà á ñòàòè çàáîðîíà íà
ïðèéîì ìåòàëó â ïðèâàòíèõ ïðèéìàëü-
íèõ ïóíêòàõ. Àëå öå âæå íå âõîäèòü äî
êîìïåòåíö³¿ êè¿âñüêî¿ âëàäè”,— ñêàçàâ
äåïóòàò. Çëî÷èíö³ æ ìîæóòü îòðèìàòè
çà îäíó çàë³çíó êîíñòðóêö³þ â ïóíêò³
ïðèéîìó âòîðñèðîâèíè íå á³ëüøå, í³æ
40-50 ãðí. Ïðèéìàëüíèêè óíèêàþòü â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè çëîä³¿ çàçäàëå-
ã³äü ïåðåòâîðþþòü âèðîáè íà ìåòàëî-
ëîì.

Ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿ çàçíà÷àþòü, ùî,
îêð³ì ô³íàíñîâèõ âòðàò, ö³ êðàä³æêè ïðè-
çâîäÿòü äî íåáåçïåêè ïåðåñóâàííÿ íà äî-
ðîãàõ ³ òðîòóàðàõ. Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ó

ì³ñò³ òðàïèëîñÿ 4 òðàâìóâàííÿ æèòåë³â
÷åðåç â³äêðèò³ ëþêè. Íàéá³ëüøå êðàäóòü
êðèøêè â çåëåíèõ çîíàõ, óñåðåäèí³ äâî-
ð³â ³ íà ïóñòèðèùàõ. Àëå íåïîîäèíîêè-
ìè º âèïàäêè ¿õ çíèêíåííÿ íà ïðî¿æäæ³é
÷àñòèí³, ùî ïðèçâîäèòü äî ÄÒÏ. Ãîëîâ-
íèé ³íæåíåð êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð” Âàñèëü Ìåëüíè÷åíêî ïî-
â³äîìèâ, ùî ÷åðåç êðàä³æêè ðåø³òîê äî-
ðîæíüî¿ çëèâíî¿ êàíàë³çàö³¿ òà êðèøîê
ëþê³â îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â ï³äïðèºìñòâî
âòðà÷àº íà ð³ê ïðèáëèçüíî 400 òèñ. ãðí.

Çàãàëîì ó Êèºâ³, çà ³íôîðìàö³ºþ ñòî-
ëè÷íî¿ ìåð³¿, íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 500 òèñ.
³íæåíåðíèõ ëþê³â. Êîìóíàëüíèêè ñòâåð-
äæóþòü, ùî âèõîä³â ³ç êðèòè÷íî¿ ñèòó-
àö³¿ ìîæå áóòè ê³ëüêà: óñòàíîâëåííÿ íà
âèðîáè ñïåö³àëüíèõ çàìê³â, çàì³íà ìàòå-
ð³àëó êîíñòðóêö³é íà ïîë³ìåðè àáî íà-
êðèòòÿ ¿õ áåòîííèìè ïëèòàìè. Âñ³ ö³ ìå-
òîäè ïî áîðîòüá³ ç âàíäàë³çìîì á³ëüøîþ
÷è ìåíøîþ ì³ðîþ â ì³ñò³ âæå çàñòîñîâó-
þòü.

Òàê, çà îñòàíí³õ 10 ðîê³â ñïåö³àëüíè-
ìè çàìêàìè îáëàäíàíî âæå ìàéæå 20 %
êîëîäÿç³â. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äåïàð-

òàìåíòó êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà
“Êè¿ââîäîêàíàë” Ìèêîëè Ãåðëÿíäà, â
ïåðøîìó êâàðòàë³ 2008 ðîêó âîíè âñòà-
íîâèëè íà ì³ñöÿõ êðàä³æêè á³ëüø í³æ 1,3
òèñ. çàë³çîáåòîííèõ ïëèò. Íàéïåðñïåê-
òèâí³øèì ðîçâ’ÿçàííÿì ïðîáëåìè ôàõ³â-
ö³ ââàæàþòü ïåðåõ³ä íà ïëàñòèêîâ³ àáî
ãóìîâ³ âèðîáè.

“Çà íèìè í³õòî íå ïîëþº, îñê³ëüêè â
ïóíêòàõ ïðèéîìó âòîðñèðîâèíè ¿õ çäàòè
çà ãðîø³ íåìîæëèâî. Àëå ïîêè ùî ¿õ ìîæ-
íà âñòàíîâëþâàòè ò³ëüêè â çåëåíèõ çî-
íàõ, óñåðåäèí³ äâîð³â ³ íà òðîòóàðàõ. Íà
äîðîãàõ — äóæå âåëèê³ íàâàíòàæåííÿ”,—
ðîçïîâ³â äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó âîäîïðî-
â³äíîãî ãîñïîäàðñòâà “Êè¿ââîäîêàíàë”
Âîëîäèìèð Äðàãàí.

Óñ³ ìîæëèâ³ ìåòîäè áîðîòüáè ç êðàä³æ-
êàìè ëþê³â ì³ñòî çàñòîñîâóº. Ïðîòå ñëóæ-
áè çàêëèêàþòü æèòåë³â òàêîæ íå áóòè
áàéäóæèìè. Îñîáëèâî ôàõ³âöÿì äîïîìà-
ãàþòü çâåðíåííÿ êèÿí äî ì³ñüêîãî ñall-
öåíòðó. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü
ëþê³â äàþòü çìîãó êîìóíàëüíèêàì îïå-
ðàòèâíî âè¿æäæàòè ³ çàêðèâàòè íåáåçïå÷-
í³ êîëîäÿç³

Êèÿíè çàðîáëÿòü 
íà ïîðóøíèêàõ
Âëàñíèê³â íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â ïî÷àëè øòðàôóâàòè
Îëåêñàíäðà ÊÎ×ÓÁÅÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За неза онні МАФи та непри-
бране сміття біля них арати-
м ть штрафами. Перші 34 про-
то оли про пор шення роз лян -
ли в понеділо на спеціальній
омісії. З сіх вин ватців прийти
та пояснити сит ацію наважила-
ся лише одна підприємиця. Во-
на пояснила, що мала всі до-
зволи, одна же рі ходить а-
бінетами, щоб продовжити тер-
мін. За чесність жінці виписали
найменший штраф 850 рн.
Решта тор овців за неяв пла-
титим ть ма симальні с ми: від
1360 до 1700.

Ïåðøå çàñ³äàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ìåð³¿, íà ÿêîìó ðîçãëÿäàëèñÿ ïðî-
òîêîëè, ïîäàí³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ³ç
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ñòîëèö³, â³ä-

áóëîñÿ öüîãî ïîíåä³ëêà. Ðîçãëÿäàëè 34
ïðîòîêîëè, çîêðåìà ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ²â
áåç äîêóìåíò³â òà çàñì³÷åííÿ òåðèòîð³é
á³ëÿ òî÷îê.

Ç óñ³õ âèêëèêàíèõ òîðãîâö³â, ùîá ïî-
ÿñíèòè, ó ÷îìó ïðîáëåìà, äî ì³ñüêî¿ âëà-
äè ïðèéøëà ëèøå ïðèâàòíèé ï³äïðè-
ºìåöü Ñàáàäàø Íàòàëÿ — âëàñíèöÿ
ÌÀÔó íà ïðîñïåêò³ Ìàÿêîâñüêîãî, 3á.
Ñâîãî ÷àñó ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ³íñïåêòîð
âèÿâèâ, ùî æ³íêà íå ìàº äîêóìåíò³â íà
òîðã³âëþ, ³ âèïèñàâ ïðîòîêîë. Ï³äïðè-
ºìèöÿ ïîÿñíèëà — äîçâ³ë ó íå¿ áóâ, àëå
éîãî òåðì³í ìèíóâ ó æîâòí³ 2008-ãî. Ç
òîãî ÷àñó âîíà çáèðàëà ïàïåðè â óñ³õ ïî-
òð³áíèõ óïðàâë³ííÿõ, ³, çà ñëîâàìè æ³í-
êè, âîíè âæå ìàéæå ãîòîâ³. Ó òàêîìó âè-
ïàäêó êîì³ñ³ÿ âèð³øèëà îøòðàôóâàòè íà
íàéìåíøó ñóìó, òîæ ïîðóøíèöÿ â³äáóëà-
ñÿ 850 ãðèâíÿìè.

Ðåøòà ô³ãóðàíò³â ïðîòîêîë³â íà ðîç-
ãëÿä íå ç’ÿâèëèñÿ, à äàðåìíî. Àäæå âîíè
ìîãëè á ïîÿñíèòè ñâîþ áåçä³ÿëüí³ñòü, ³
êîì³ñ³ÿ ðîç³áðàëàñÿ á ó ïðîáëåì³ äåòàëü-
í³øå. Àëå ç îãëÿäó íà òàêå ³ãíîðóâàííÿ
ïðèïèñ³â ³ ïðîòîêîë³â, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ïî-
ñòàíîâèëè: âñ³ì ³íøèì ïîðóøíèêàì äî-

âåäåòüñÿ ñïëàòèòè ìàêñèìàëüí³ øòðàôè
(1360—1700 ãðí çàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñ-
íîñò³).

“Ó ñåðåäíüîìó íà äåíü ³íñïåêòîð íàøî-
ãî óïðàâë³ííÿ ñêëàäàº 2-3 ïðèïèñè ïðî
ïîðóøåííÿ, à âèíóâàòåöü ó òðèäåííèé òåð-
ì³í ìàº ¿õ óñóíóòè”,— ïîÿñíèâ Àíäð³é Ë³-
æåâñüêèé, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì Êèºâà. Çà éîãî ñëîâàìè, ç ïî÷àòêó
ðîêó íà ðîçãëÿä àäì³íêîì³ñ³¿ áóëî ïîäàíî
ìàéæå 650 ïðîòîêîë³â. Î÷³êóâàíà ñóìà íàä-
õîäæåíü â³ä øòðàô³â äî ì³ñüêîãî áþäæå-
òó — 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
ïîðóøåíü — öå íåïðèáðàíèé ³ íåâèâåçå-
íèé ñí³ã. Òàêîæ øòðàôóþòü çà íåñâîº÷àñ-
íå ïðèáèðàííÿ ñì³òòÿ, ðîçðèòòÿ äîð³ã, ñà-
ìîâ³ëüí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè ³ íåçàêîííî
âñòàíîâëåí³ ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè.

“Íåçíà÷í³ ïîðóøåííÿ òåïåð óñóâàþòü
ïðîòÿãîì äâîõ äí³â, ñåðéîçí³ø³ — çî-
áîâ’ÿçóþòüñÿ âèð³øèòè ó íàéáëèæ÷èé
÷àñ. Òîìó åôåêò â³ä çðîñòàííÿ øòðàô³â
äóæå â³ä÷óòíèé”,— ï³äñóìóâàëà Îëåíà
Ïîëüøèíñüêà, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì Êèºâà

Аби запобі ти тра едії чи травм ванню, иян просять повідомляти про від риті лю и до сл жби
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Ë³êàð³ ðàäÿòü á³ëüøå õîäèòè
ï³øêè, à çàì³ñòü ë³ôò³â íàäàòè
ïåðåâàãó ñõîäàì. Ðàéîííà âëàäà
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ïðî
çäîðîâ’ÿ ñâî¿õ ìåøêàíö³â äîáðå
òóðáóºòüñÿ. Ó áóäèíêó ¹ 10, ùî
íà âóëèö³ Õìåëüíèöüê³é, óæå
äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â íå ïðàöþþòü
ë³ôòè ó ÷îòèðüîõ ï³ä’¿çäàõ. Òîìó
ï³äí³ìàòèñÿ íà ïîâåðõè, à ¿õ ó
áóäèíêó 10, äîâîäèòüñÿ ï³øêè.
Çà ï³äíÿòòÿ âàíòàæó òðåáà çàïëà-
òèòè ì³í³ìóì äâàäöÿòü ï’ÿòü ãðè-
âåíü.

“Ùîá ï³äíÿòèñÿ ë³ôòîì, íåùî-
äàâíî ì³é ñóñ³ä â³ääàâ 25 ãðèâåíü.
Öå éîìó ùå ï³äôîðòèëî. Áî ÿ
ïëàòèëà 100, ùîïðàâäà, çà ê³ëüêà
ïî¿çäîê”,— îáóðåíî ðîçïîâ³äàº

ìåøêàíêà áàãàòîïîâåðõ³âêè Îëå-
íà Íå÷àé.

Öåé áóäèíîê ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ çäàëè â åêñïëóàòàö³þ
ùå ð³ê òîìó, òà ìåøêàíö³ êàæóòü,
ùî â³í íå ãîòîâèé, ùîá ó íüîìó
æèòè. “Âçèìêó áàòàðå¿ áóëè íà-
ï³âõîëîäíèìè, à â ï³äâàë³ ùîäåí-
íî äîâîäèòüñÿ âèêà÷óâàòè âî-
äó”,— ïîïîâíþº ñïèñîê ïðîáëåì
ó áóäèíêó ïàí³ Íå÷àé.

Âîäíî÷àñ ìåøêàíö³ íîâîáóäî-
âè ðåãóëÿðíî îòðèìóþòü ðàõóíêè
íà ñïëàòó çà æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ òà ³íøèõ ïîñëóã. Çà ùî äî-
âîäèòüñÿ ïàëèòèòè — çàëèøàºòü-
ñÿ ëèøå çäîãàäóâàòèñÿ. Êóäè
ò³ëüêè íå çâåðòàëèñÿ ìåøêàíö³ ç
ïðîõàííÿì ðîçâ’ÿçàòè ¿õí³ ïðîá-

ëåìè, òà ñêð³çü — ñóö³ëüí³ îá³-
öÿíêè ³ â³äìîâêè.

Ó ÊÏ “Ðàéîííå åêñïëóàòàö³é-
íå óïðàâë³ííÿ” Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ðàí³øå êàçàëè, ùî äëÿ çà-
ïóñêó ë³ôò³â íå âèñòà÷àº áëèçüêî
2000 ãðèâåíü. Ï³çí³øå í³áèòî é
ãðîø³ ç’ÿâèëèñÿ, àëå òåïåð ïî-
òð³áíî ³íñïåêö³¿ ðàçîì ³ç çàáóäîâ-
íèêîì ïðîâåñòè íèçêó çàõîä³â.
Ïîò³ì ïîÿñíþâàëè ïðîñò³é ë³ô-
ò³â òèì, ùî êîìïàí³ÿ-áóä³âåëü-
íèê íå äîäàëà ÿêèõîñü äîêóìåí-
ò³â. Íà äóìêó ìåøêàíö³â, öå âñå
ëèøå áàíàëüí³ â³äìîâêè.

Êîðåñïîíäåíòè “Õðåùàòèêà”
ñïðîáóâàëè ñàìîñò³éíî ç’ÿñóâà-
òè ïðè÷èíè ïðîñòîþ ë³ôò³â. Çà
êîìåíòàðåì çâåðíóëèñÿ äî ÊÏ
“Äèðåêö³ÿ ç óòðèìàííÿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó”. Òàì
çàÿâëÿþòü, ùî íàðàç³ ïðîáëåìó
ðîçâ’ÿçóþòü. “Ìè çðîáèëè âñå,
ùî çìîãëè. Íèí³ çàëèøèëîñÿ
ëèøå îôîðìèòè âñ³ ïàïåðè”,—
ïîÿñíèâ ãîëîâíèé ³íæåíåð ï³ä-
ïðèºìñòâà Îëåêñàíäð Ñòðîãà-
íîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ðàí³øå,
ùîá çàïóñòèòè ë³ôò, ïîòð³áíî
áóëî, ùîá ó áóäèíîê çàñåëèëîñÿ
õî÷à á ñ³ìäåñÿò â³äñîòê³â ìåø-
êàíö³â. Îäíàê ñüîãîäí³ ò³, õòî
âæå ïðîæèâàþòü ó áóäèíêó, ãî-
òîâ³ ïëàòèòè á³ëüøå, ò³ëüêè á íå
õîäèòè ï³øêè íà äåñÿòèé ïîâåðõ.
Ó äèðåêö³¿ êàæóòü, ùî òåðï³òè
íåçðó÷íîñò³ æèòåëÿì áóäèíêó çà-

ëèøèëîñÿ íåäîâãî. Íàðàç³ ïðî-
âåëè åêñïåðòèçó ë³ôò³â, ï³ñëÿ ÷î-
ãî ¿õ òðåáà çàíåñòè äî â³äïîâ³ä-
íîãî ðåºñòðó. “Íà öþ âñþ “ïà-
ïåðîâó” ðîáîòó ï³äå ì³í³ìóì ì³-
ñÿöü”,— çàçíà÷èâ ïàí Ñòðîãà-

íîâ. Òîìó ÷åðåç àäì³í³ñòðàòèâíó
òÿãàíèíó ìåøêàíö³ áàãàòîïîâåð-
õ³âêè íà âóëèö³ Õìåëüíèöüê³é,
10 ùå íåñêîðî çìîæóòü ï³äíÿòè-
ñÿ íà äåñÿòèé ïîâåðõ ñâîãî áó-
äèíêó ë³ôòîì
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Âåñíÿíå çàãàðòóâàííÿ
Ó ðàéîíàõ â³äêëþ÷àþòü âîäó äëÿ ðåìîíòó òðóá ï³ñëÿ çèìè

Çîâñ³ì ìàëî ÷àñó çàëèøèëîñÿ äî ê³íöÿ
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Ïîïðè öå, ñòîëè÷-
í³ åíåðãåòèêè âæå ó áåðåçí³ ðîçïî÷àëè ùî-
ð³÷í³ ðåìîíòí³ ðîáîòè òðóáîïðîâîä³â ãàðÿ-
÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Àäæå ìèíóëà çèìà
áóëà äîâîë³ ñóâîðîþ, ³ õî÷à ñòîëèöþ îìè-
íóëà äîëÿ áàãàòüîõ ì³ñò, ÿê³ â õîëîäíó ïî-
ðó çàìåðçàëè, çðîáèòè ïîòð³áíî ÷èìàëî.
Óæå ç ïîíåä³ëêà íà ÷îòèðè äí³ â³äêëþ÷è-
ëè â³ä ïîñòà÷àííÿ äåÿê³ âóëèö³ â Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó, Ïîä³ëüñüêîìó, Äåñ-
íÿíñüêîìó ³ Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ.

“Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ — äî íàñòóïíîãî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó — ìè ìàºìî ò³ëü-
êè çã³äíî ç ïëàíîì âèêîíàòè çíà÷íèé îá-
ñÿã ïîòî÷íèõ ðåìîíò³â, çîêðåìà ó 2080 òåï-
ëîâèõ ïóíêòàõ òà 5893 âóçëàõ ïðèºäíàí-
íÿ,— çàçíà÷èâ òåõí³÷íèé äèðåêòîð ÀÊ
“Êè¿âåíåðãî” Îëåêñàíäð Çàéöåâ.— Îêð³ì
öüîãî, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ã³äðàâë³÷íèõ âè-
ïðîáóâàíü ç’ÿâèòüñÿ äîäàòêîâèé îáñÿã ðî-
á³ò. Âñòèãíóòè ç âèêîíàííÿì óñ³õ ïîòð³á-
íèõ çàõîä³â ìîæíà ëèøå òîä³, ÿêùî ðîç-
ïî÷àòè ðåìîíòí³ ðîáîòè âæå íàâåñí³. Àëå
ðîáîòè ó áåðåçí³ çàïëàíîâàíî òàêèì ÷è-
íîì, ùîá íåçðó÷íîñòåé çàçíàëà ÿêîìîãà
ìåíøà ê³ëüê³ñòü ñïîæèâà÷³â”.

Çà éîãî ñëîâàìè, äî âèêîíàííÿ ó áåðåç-
í³ ðîá³ò óâ³éøëè îá’ºêòè ç ì³í³ìàëüíîþ
ê³ëüê³ñòþ ï³äêëþ÷åíèõ ñïîæèâà÷³â òà
îá’ºêòè, ï³ä ÷àñ ðåìîíòó ÿêèõ çä³éñíþ-
þòüñÿ êîðîòêî÷àñí³ çóïèíêè îáëàäíàííÿ
÷è º ìîæëèâ³ñòü ïåðåêëþ÷åííÿ ñïîæèâà-
÷³â íà äóáëþþ÷å äæåðåëî òåïëîïîñòà÷àí-

íÿ. Îòæå, äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ôàõ³âö³ çä³éñ-
íÿòü 241 ðåìîíò, ùî ñòàíîâèòü ìàéæå 10
â³äñîòê³â â³ä ð³÷íîãî îáñÿãó ðîá³ò òà äîïî-
ìîæå åôåêòèâíî ðîçïîä³ëèòè âèðîáíè÷³
íàâàíòàæåííÿ ó ë³òí³é ïåð³îä.

“Ðåòåëüíà ï³äãîòîâêà îáëàäíàííÿ äî ðî-
áîòè â íàñòóïíîìó îïàëþâàëüíîìó ñåçîí³
ñòàíå çàïîðóêîþ íàä³éíîñò³ òåïëîïîñòà-
÷àííÿ òà íàäàííÿ ÿê³ñíèõ ïîñëóã ñïîæè-
âà÷àì”,— äîäàâ Îëåêñàíäð Çàéöåâ.

Ãðàô³êè ðåìîíòó îáëàäíàííÿ “Êè¿âåíå-
ðãî” äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä
óçãîäèëî ç êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè
ç óòðèìàííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ðàéî-
í³â ì³ñòà. ²íôîðìóâàòè íàñåëåííÿ ùîäî
ìîæëèâèõ ïåðåáî¿â ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà-
÷àííÿ ìàþòü æèòëîâ³ îðãàí³çàö³¿ — ÆÅ-
Êè òà ÎÑÁÁ.

Ñïèñîê àäðåñ, çà ÿêèìè ðîçïî÷àâñÿ ùî-
ð³÷íèé ðåìîíò ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñ-
òà÷àííÿ, ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ ÀÊ “Êè¿âå-
íåðãî”. Äîâ³äêè ìîæíà îòðèìàòè çà òåëå-
ôîíîì ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâî¿ ñëóæáè
êîìïàí³¿ — 15-88 àáî 201-58-79.

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ Þð³é Áîíäàð ââàæàº,
ùî åíåðãåòèêè â÷àñíî ðîçïî÷èíàþòü çà-
ïëàíîâàí³ çàõîäè. “Àäæå ïîïåðåäó ÷èìà-
ëî ðîáîòè, à â³äðåìîíòóâàòè ìåðåæ³ ïî-
òð³áíî íå ëèøå â÷àñíî, à é ÿê³ñíî,— ïå-
ðåêîíàíèé â³í.— Òîìó ïîñòàâèòèñÿ äî çàâ-
äàííÿ ïîòð³áíî â³äïîâ³äàëüíî”. Çà éîãî
ñëîâàìè, çàâäÿêè ðîçðîáëåíîìó ãðàô³êó
âèêîíàííÿ ðîá³ò ìîæíà çä³éñíèòè çàõîäè
áåç àâðàë³â

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фахівці АК "Київенер о" розпочали щорічний ремонт мереж арячо о
водопостачання. Тіль и березні вони мають провести роботи на
241 об'є ті, що становить майже 10 відсот ів річно о обся . Протя-
ом наст пно о півріччя енер ети и план ють пола одити 2080 тепло-
вих п н тів та 5893 тр бов злів. Наразі в омпанії с ладено рафі
від лючення споживачів від арячо о водопостачання на час ремонт-
них робіт. Перші з них старт вали вже цьо о тижня.

Головне правління онтролю за бла о строєм міста Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
1. Головно о спеціаліста — юрис онс льта
2. Головно о спеціаліста відділ прое тно-дозвільної до ментації правління

прое тно-дозвільної до ментації
Основні обов’яз и:
— Здійснює оординацію та методичне ерівництво одним з напрямів роботи

підрозділ .
— Ор анізов є та забезпеч є онтроль, аналіз та оцін стан справ на відпо-

відном напрямі діяльності.
— Розробляє поточні та бере часть під отовці перспе тивних планів підроз-

діл , надає необхідн методичн допомо співробітни ам ви онанні завдань,
дор чень.
— Веде розроб пропозицій, омпле сів заходів, я і стос ються відповідно о

напрям роботи, онтролює ор анізацію їх ви онання.
— У межах наданої омпетенції забезпеч є під отов прое тів рішень та про-

позицій ерівництв на ви онання дор чень ор анів ви онавчої влади вищо о рів-
ня, бере часть розробленні нормативних та ор анізаційно-методичних до -
ментів
— Роз лядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, ви онавчих оміте-

тів та держадміністрацій підпоряд овано о ре іонально о рівня з питань, що на-
лежать до йо о посадових ф н цій.
— Співпрацює з різними ор анами ви онавчої влади при ви онанні завдань, по-

ладених на правління, ер ючись чинним за онодавством.
Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на роботі:
— Повна або базова вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за

освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, ба алавра.
— Стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліс-

та не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не мен-
ше 3 ро ів.
— Вільне володіння раїнсь ою мовою.
Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ, в л. Са са ансь о о, 143. Конта т-

ний телефон: (044) 289-66-55

До менти на часть он рсі подавати до Головно о правління онтролю
за бла о строєм міста Києва протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в а-
зеті за адресою: м. Київ, в л. Са са ансь о о 143, аб. 208.

За тиждень тр би відремонт ють 6 районах

№
№
п/п

Столичний
район

Дата
вим нення
споживачів

Планове
за інчення
ремонт

Адреса

1 Печерсь ий 22.03.2010 26.03.2010 Щорса, 37, Пров. Че істів 5

3 Шевчен івсь ий 22.03.2010 26.03.2010 Костьольна, 4, Фран а, 20-А

5 Подільсь ий 22.03.2010 25.03.2010 Ще авиць а, 40/37,
Почайнинсь а, 35, Маршала
Греч а, 18; 18-А; 16

7 Солом`янсь ий 22.03.2010 26.03.2010 Кабл ова 5,3,1, Гарматна, 55

9 Святошинсь ий 23.03.2010 25.03.2010 Б льв. Кольцова 7,3,5,7-А,
К чера, 8, 6, 4, 6-А

11 Деснянсь ий 23.03.2010 25.03.2010 Каштанова,
14 - 14-А

Ë³ôò ñòàâ ðîçê³øøþ
Ïî¿çäêà äî êâàðòèðè ç áàãàæåì ñâÿòîøèíöÿì îáõîäèòüñÿ ó 25 ãðí

Зважаючи на холодн зим , з першим теплом ом нальни и розпочали ремонти
пош оджених тр бопроводів

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Проблема непрацюючих ліфтів столиці — одна з на-
болілих. Із дев'ятнадцяти тисяч підйомни ів термін
е спл атації вийшов семи тисяч. Одна б дин
№ 10 на в лиці Хмельниць ій, що Святошинсь ом
районі, та ої проблеми не мають. Бо ліфти там бере-
ж ть. Зап с ають їх рід о, і то за о рем плат , що-
найменше двадцять п'ять ривень за поїзд . Б дівлю
ввели в е спл атацію приблизно рі том , а ліфти
чотирьох під'їздах офіційно досі не зап стили. Від чи-
новни ів — одні обіцян и та відмов и. У КП "Дире ція
з тримання та обсл ов вання житлово о фонд райо-
н " аж ть, що для зап с ліфтів нині залишилося
оформити все на папері. На це піде майже місяць.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про порядок денний пленарного засідання 
IV сесії Київради VI скликання 24.12.09

Рішення Київської міської ради № 883/2952 від 24 грудня 2009 року

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Погоджувальної ради голів депутатських
фракцій, Президії Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання IV сесії Ки�
ївради VI скликання 24.12.09 наступні питання:

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

2. Про дострокове припинення повноважень депутата Київ�
ської міської ради Черновецького С. Л.

3. Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради Укра�
їни Аленченко Надії Степанівни.

4. Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради Укра�
їни Заруцької Лідії Сергіївни.

5. Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради Укра�
їни Карєвої Милиці Олександрівни.

6. Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради Укра�
їни Кузьміної Тетяни Леонідівни.

7. Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради Укра�
їни Меленчукова Володимира Володимировича.

8. Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради Укра�
їни Моспан�Шульги Лариси Юріївни.

9. Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради Укра�
їни Токар Людмили Василівни.

10. Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

11. Про заходи щодо забезпечення виконання бюджету міс�
та Києва у 2010 році.

12. Про створення комунального підприємства виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Ки�
ївський міський центр розвитку рибного господарства”.

13. Про затвердження назви вулиці у Голосіївському районі
м. Києва.

14. Про передачу до сфери управління Міністерства культу�
ри і туризму України нежитлового будинку комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва на вул. Рейтарській, 27
літ. А для розміщення Національної спілки майстрів народного
мистецтва України.

15. Про створення Київського міського центру дитячої ней�
рохірургії.

16. Про звернення депутатів Київської міської ради до Комі�
тету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та Ко�
мітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо вре�
гулювання проблеми прийняття нещеплених дітей до середніх
та дошкільних навчальних закладів України.

17. Про встановлення розміру статутного фонду комуналь�
ного підприємства “Київський метрополітен”.

18. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.06.07 № 928/1589 “Про затвердження списку народних за�
сідателів апеляційного суду міста Києва”.

19. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.11.08 № 642/642 “Про безоплатний проїзд у м. Києві пра�
цівників міліції, податкової міліції та Служби безпеки України”.

20. Про внесення змін до рішень Київської міської ради від
08.11.2007 № 1159/3992 “Про затвердження Переліку житло�
во�комунальних послуг у житловому фонді м. Києва, право на
здійснення яких виборюється на конкурсних засадах” та від
30.10.2008 № 582/582 “Про впорядкування діяльності у сфері
поводження з побутовими відходами (крім токсичних та особли�
во небезпечних) у м. Києві”.

21. Про затвердження Положення про Головне управління
житлового господарства виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

22. Про затвердження Статуту Київського університету іме�
ні Бориса Грінченка.

23. Про затвердження Положення про установу “Київський
науково�методичний центр по охороні, реставрації та викорис�
танню пам’яток історії, культури і заповідних територій” вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

24. Про невідкладні заходи щодо влаштування велосипед�
них доріжок у місті Києві.

25. Про забезпечення цільового використання навчальними
закладами м. Києва земельних ділянок, на яких вони розташо�
вуються, та отримання ними державних актів на право постій�
ного користування земельними ділянками:

26. Про створення тимчасової контрольної комісії по підго�
товці та проведенню в м. Києві чемпіонату Європи з футболу�
“Євро�2012”.

27. Про доповнення виконавців програм щодо створення ін�
формаційних систем реагування на тривожні виклики та над�
звичайні події у м. Києві.

28. Про прийняття до розгляду заяв від потерпілих внаслі�
док діяльності групи будівельних компаній “Еліта�Центр” щодо
укладення договорів на отримання житла”.

29. Про створення Головного управління правової політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

30. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
на пункт 54 додатка № 2 до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723.

31. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
на пункт 81 додатка № 2 до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723.

32. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
на пункт 135 додатка № 4 до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723.

33. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
на пункт З додатка № 2 до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723.

34. Про продовження термінів дії договорів оренди, надан�
ня дозволів на укладання договорів суборенди та внесення змін
до рішень Київської міської ради з питань оренди.

35. Про внесення змін до рішення Київради від 28.08.08
№ 105/105.

36. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської
міської ради від 29.11.07 № 1319/4152 “Про зарахування до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва об’єк�
та комунального призначення”.

37. Про надання згоди на внесення змін до договору купів�
лі�продажу цілісного майнового комплексу комунального підпри�
ємства кінотеатр ім. О. Довженка.

38. Про деякі питання оренди приміщень лікувально�профі�
лактичних закладів комунальної власності міста Києва.

39. Про передачу основних засобів у володіння та користу�
вання Державному підприємству “Спеціалізована державна екс�
пертна організація — Центральна служба Української державної
будівельної експертизи”.

40. Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна те�
риторіальної громади міста Києва на 2007—2010 роки”. (2 про�
екти).

41. Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.01
№ 208/1642 з питань формування комунальної власності міста
Києва.

42. Про внесення змін і доповнень до рішення Київради від
19.03.09 № 132/1188.

43. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
15.07.2004 № 457/1867 “Про врегулювання процедури переда�
чі в користування земельних ділянок в м. Києві” (А 16310).

44. Про питання погодження з Кабінетом Міністрів України
продажу земельних ділянок (Є 0969).

45. Про припинення Інституту електрозварювання ім. Є. О.
Патона ПАН України права постійного користування земельною
ділянкою на вул. Антоновича, 72 у Голосіївському районі м. Ки�
єва (А 14808).

46. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської
міської ради від 25.09.2003 № 16/890 “Про Порядок здійснен�
ня самоврядного контролю за використанням і охороною земель
у м. Києві” (А 15448).

47. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
19.07.2005 № 810/3385 “Про затвердження Тимчасового поряд�
ку набуття права на землю на конкурентних засадах в місті Ки�
єві” (Є 0985).

48. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок від
15.04.2005 № 91�6�00434, від 15.04.2005 № 91�6�00435, 
від 21.04.2005 № 85�6�00193, від 21.04.2005 № 85�6�00192, від
15.04.2005 № 91�6�00433, від 16.09.2004 № 75�6�00134, від
20.01.2005 № 66�6�00226, від 23.09.2003 № 63�6�00071, від
23.09.2004 № 78�6�00217.

49. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
12.02.2007р. № 62�6�00379, укладеного на підставі рішення Ки�
ївради “Про передачу суб’єкту підприємницької діяльності�фі�
зичній особі Краскіній Світлані Йосипівні земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування станції; технічного

обслуговування про ремонту та обслуговуванню транспортних
засобів на вул. Миколи Закревського у Деснянському районі м.
Києва” від 27.01.2005 № 81/2657.

50. Про внесення змін до договорів оренди земельних діля�
нок у Шевченківському районі м. Києва та Солом’янському райо�
ні м. Києва.

51. Про організацію раціонального використання товари�
ством з обмеженою відповідальністю “КОНВІВА” земельної ді�
лянки для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуго�
вування адміністративно�готельного комплексу з вбудованими
та прибудованими приміщеннями громадського та торговель�
ного призначення, з підземним та наземним паркінгами на вул.
Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва (А 16244).

52. Про затвердження матеріалів вибору місця розташуван�
ня земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “ФОРУМ ЕВОЛЮШН” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування адміністративно�складських будівель та споруд у
пров. Куренівському, 12 в Оболонському районі та надання до�
зволу на розробку проекту землеустрою (В 0057).

53. Про погодження матеріалів вибору місця розташування
земельної ділянки Головному управлінню Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населен�
ня від наслідків Чорнобильської катастрофи в м. Києві для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування пожежного депо на
вул. Олевській у Святошинському районі м. Києва (В 0161).

54. Про погодження товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Рейтинг І” місця розташування земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування готельно�офісно�
го багатофункціонального комплексу з підземним паркінгом на
вул. Фізкультури, 2 у Голосіївському районі м. Києва (В 0108).

55. Про надання дозволу національному природному парку
“Голосіївський” на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельних ділянок (В 0162).

56. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “РЕЙТАРСЬКЕ” для реставрації і пристосуван�
ня до сучасних умов існуючих будівель з подальшою експлуата�
цією та обслуговуванням на вул. Рейтарській, 37 у Шевченків�
ському районі м. Києва (Є 0899).

57. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
15.10.2008 № 79�6�00666 та продаж цієї земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “ПРОМБУТСЕРВІС” для
будівництва, експлуатації та обслуговування автосалону та стан�
ції технічного обслуговування і ремонту автомобілів на Чапаєв�
ському шосе, 6 у Голосіївському районі м. Києва (Є 0512).

58. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
18.07.2005 № 78�6�00289 та продаж цієї земельної ділянки до�
чірньому підприємству “Ардал” для будівництва, експлуатації
та обслуговування автозаправного комплексу на вул. Новокос�
тянтинівській, 4�а в Оболонському районі м. Києва (Є 0173).

59. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
10.02.2005 № 75�6�00167 та продаж цієї земельної ділянки до�
чірньому підприємству “Науково�виробниче підприємство
“Промбудкомплект” для будівництва, обслуговування та екс�
плуатації автозаправного комплексу на перетині Кільцевої до�
роги та вул. Миколи Трублаїні у Святошинському районі м. Ки�
єва (Є 0069).

60. Про надання дозволу на проведення експертної грошо�
вої оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (Є 0998).

61. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
12.12.2007 № 79�6�00568 та продаж цієї земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “АМАРКОРД�АЛЕКС”
для реконструкції нежитлової будівлі під офіс та подальших її
експлуатації й обслуговування на просп. 40�річчя Жовтня, 30�а
у Голосіївському районі м. Києва (Є 0905).

62. Про продаж земельної ділянки закритому акціонерному
товариству “Полюс” для експлуатації та обслуговування кафе
“Бістро” на вул. Попудренка, 50�б у Деснянському районі м.
Києва (Є 0901).

63. Про передачу земельних ділянок та продаж земельної ді�
лянки приватному підприємству “Дніпросервіс” для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування станції технічного обслуго�
вування на вул. Челябінській, 1 у Дніпровському районі м. Ки�
єва (Є 0830).

64. Про продаж земельних ділянок товариству з обмеженою
відповідальністю “ІСТОРІЯ МІСТА” для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування Національного художнього музею та Му�
зею історії м. Києва у складі готельного комплексу з вбудова�
но�прибудованими приміщеннями адміністративного та торго�
вельного призначення з підземним та наземним паркінгами на
вул. Інститутській, 1�3 у Печерському районі м. Києва (Є 0813).

65. Про продаж земельної ділянки приватному підприємству
“РАЙДУГА” для реконструкції, експлуатації та обслуговування
торговельного ряду біля станції метро “Лівобережна” на вул. Ма�
рини Раскової, 1�в у Дніпровському районі м. Києва (Є 0979).

66. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “Буклія” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування автозаправної станції на вул. Богатирській за КП
ДАІ в Оболонському районі м. Києва (Є 0319).

67. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
04.07.2005 № 79�6�00323 та продаж цієї земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Буклія” для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції на пе�
ретині проспектів Московського та Героїв Сталінграда в Обо�
лонському районі м. Києва (Є 0156).

68. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�
ної ділянки фізичній особі — підприємцю Мартиновій Олені Вік�
торівні для експлуатації та обслуговування виробничо�склад�
ської будівлі на просп. Московському, 9, літ. “Д” в Оболонсько�
му районі м. Києва (С 0176).

69. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�
ної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Автомо�
більна група “БОГДАН” для обслуговування павільйону на вул.
Інститутській, 19 у Печерському районі м. Києва (Є 0939).

70. Про продаж земельної ділянки обслуговуючому коопе�
ративу “ЗЕЛЕНБУДСЕРВІС�К” для благоустрою та озеленення
території Олексіївського люнету між вул. Редутною та вул. Ра�
діальною у Печерському районі м. Києва (Є 0945).

71. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
20.11.2007 № 85�6�00357 та продаж цієї земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Промтек Плюс” для
експлуатації та обслуговування виробничої будівлі на вул. Фрун�
зе, 102 (літ. XV) у Подільському районі м. Києва (Є 0144).

72. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�
ної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “АКАДЕ�
МІЯ” для реконструкції, експлуатації та обслуговування торго�
вельного комплексу на бульв. Академіка Вернадського, 63�б у
Святошинському районі м. Києва (Є 0874).

73. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
30.03.2007 № 72�6�00412 та продаж цієї земельної ділянки фі�
зичній особі�підприємцю Білоусу Дмитру Івановичу для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування магазину з продажу про�
довольчих товарів на вул. Тетяни Яблонської, 1 у Солом’янсько�
му районі м. Києва (Є 0662).

74. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
26.03.2008 № 91�6�00762 та продаж цієї земельної ділянки гро�
мадянці Кравець Олені Дмитрівні для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Щербакова, 22 у Шевченківському районі м. Києва (Є 0781).

75. Про передачу земельних ділянок та продаж цих земель�
них ділянок товариству з обмеженою відповідальністю “СУПЕР�
МАШ” для експлуатації та обслуговування складських будівель
на вул. Онуфрія Трутенка, 2 у Голосіївському районі м. Києва
(Є 0915).

76. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “Фірма ГАМІ ЛТД” для експлуатації та обслу�
говування торговельних павільйонів на вул. Андрія Малишка, 2
у Дніпровському районі м. Києва (Є 0942).

77. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�
ної ділянки громадянці Коротун Тетяні Володимирівні для екс�
плуатації та обслуговування будинку побуту на вул. Миропіль�
ській, 11 у Дніпровському районі м. Києва (Є 0887).

78. Про продаж земельних ділянок товариству з обмеженою
відповідальністю “ІСТОРІЯ МІСТА” для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування підпірної стінки та підземного і наземно�
го паркінгів (лінійний об’єкт транспортної інфраструктури) на вул.
Інститутській, З та у пров. Музейному, 12�14 у Печерському
районі м. Києва. (Є 1002).

79. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�
ної ділянки приватному підприємству “НІКА�1” для експлуата�
ції та обслуговування будівлі дрібно�роздрібної бази на вул. По�
пова, 1�а в Оболонському районі м. Києва (Є 0641).

80. Про продаж земельних ділянок товариству з обмеженою
відповідальністю “Гранд ЛУОЛ” для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлово�офісного комплексу з центром до�
звілля та торгівлі, спортивно�оздоровчими приміщеннями та
паркінгом на вул. Кіквідзе, 41�43 у Печерському районі м. Ки�
єва (Є 0638).

81. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
14.06,2007 № 82�6�00430 та продаж цієї земельної ділянки гро�
мадянину Латвії Саядовсу Павлу для експлуатації та обслугову�
вання адміністративного будинку на вул. Анрі Барбюса, 3 у Пе�
черському районі м. Києва (Є 0660).

82. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
02.03.2007 № 85�6�00317 та продаж цієї земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Буклія” для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції на
просп. Мінському (біля автостанції “Полісся”) у Подільському
районі м. Києва (Є 0932).

83. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
27.11.2008 № 75�6�00738 та продаж земельної ділянки дочір�
ньому підприємству товариства з обмеженою відповідальністю
“АСТА” для реконструкції нежитлового будинку з добудовою під
торговельно�складський комплекс з мийкою та шиномонтажем,
його експлуатації та обслуговування на вул. Академіка Біляшів�
ського, 10 у Святошинському районі м. Києва (Є 0062).

84. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
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відповідальністю “СФІНКС ЛТД” для завершення будівництва,
подальшої експлуатації та обслуговування базового підприєм�
ства учбово�виробничого призначення на вул. Ірпінській, 1 у Свя�
тошинському районі м. Києва (Є 0561).

85. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�
ної ділянки приватному підприємству “Фінансово�виробнича
фірма “Промконтракт” для реконструкції адміністративного кор�
пусу з надбудовою двох поверхів та прибудовою з подальши�
ми експлуатацією та обслуговуванням у пров. Західному, 3�ц у
Солом’янському районі м. Києва (Є 0574).

86. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�
ної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “ОЛБРІЗ�
СЕРВІС” для експлуатації та обслуговування складських будівель
на вул. Російській, 59 у Дарницькому районі м. Києва (Є 0720).

87. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “АРАКС” для експлуатації та обслуговування
павільйону з технічного обслуговування автомобілів на перети�
ні вул. Петра Дегтяренка та вул. Полярної в Оболонському райо�
ні м. Києва (Є 0904).

88. Про продаж земельної ділянки приватному підприємству
“Фірма “Ольга” для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня кафе з літнім майданчиком, оздоровчим комплексом та ком�
плексом розваг на вул. Автозаводській, 50 в Оболонському райо�
ні м. Києва (Є 0368).

89. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
31.05.2007 № 82�6�00423 та продаж цієї земельної ділянки гро�
мадянам Каменському Анатолію Володимировичу та Камен�
ському Миколі Володимировичу для експлуатації та обслугову�
вання комплексу офісних приміщень у пров. Новопечерському,
5�а у Печерському районі м. Києва (Є 0725).

90. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
17.08.2007 № 85�6�00343 та продаж цієї земельної ділянки фі�
зичній особі�підприємцю Гладчук Раїсі Павлівні для експлуата�
ції та обслуговування магазину та господарських споруд на вул.
Сошенка, 1�а, літ. “А” у Подільському районі м. Києва (Є 0387).

91. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�
ної ділянки фізичній особі�підприємцю Рахімовій Ганні Вікторів�
ні для будівництва, експлуатації та обслуговування дитячого ка�
фе з дитячим майданчиком на вул. Оноре де Бальзака, 54�а у
Деснянському районі м. Києва (Є 0917).

92. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
01.11.2004 № 78�6�00225 та продаж цієї земельної ділянки за�
критому акціонерному товариству “Оболонь” для будівництва,
експлуатації та обслуговування артезіанської свердловини № 10
на вул. Богатирській, З в Оболонському районі м. Києва (Є
0045)

93. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�
ної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Фірма
СІМА” для будівництва, експлуатації та обслуговування закла�
ду громадського харчування на просп. Василя Порика, 17�б у
Подільському районі м. Києва (Є 0457).

94. Про поновлення товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Капітальні Інвестиції” договору оренди земельної ділян�
ки для експлуатації та обслуговування виробничо�побутового
корпусу на вул. Глибочицькій, 33�37 (літ. А) у Шевченківському
районі м. Києва (Є 0453).

95. Про внесення змін до договорів оренди земельних діля�
нок від 30.01.2009 № 79�6�00687 та від 08.06.2007 № 79�6�
00513, укладених між відкритим акціонерним товариством “АТП
“Атлант” та Київською міською радою, та продаж цієї земель�
ної ділянки відкритому акціонерному товариству “АТП “Атлант”
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд та влаш�
тування стоянки автотранспортного підприємства на вул. Чер�
вонопрапорній, 167�а у Голосіївському районі м. Києва (Є 0386).

96. Про продаж земельної ділянки громадянину Юхниці Єв�
гену Леонідовичу для обслуговування та експлуатації будівлі для
виробництва полімерних виробів на вул. Тульчинській, 6 у По�
дільському районі м. Києва (Є 0873).

97. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ” для будівництва та
експлуатації готельно�офісних комплексів з вбудованими та при�
будованими приміщеннями громадського і торговельного при�
значення та підземними паркінгами на Набережному шосе, 4�
6 у Подільському районі м. Києва (Є 0976).

98. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ” для будівництва та
експлуатації готельно�офісних комплексів з вбудованими та при�
будованими приміщеннями громадського і торговельного при�
значення та підземними паркінгами на Набережному шосе, 8 у
Подільському районі м. Києва (Є 0977).

99. Про продаж земельної ділянки малому приватному під�
приємству “МІГ�91” для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування прибудови до Дніпровського універмагу для розміщен�
ня магазину промислових товарів на вул. Андрія Малишка, 
39�а у Дніпровському районі м. Києва (Є 0779).

100. Про надання земельної ділянки Державній податковій
інспекції у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Народній, 19/20 у Солом’янському райо�
ні м. Києва (Д 2010).

101. Про поновлення дочірньому підприємству “Міськінвест�
житлобуд” договору оренди земельної ділянки для будівництва
житлового будинку на вул. Ушинського, 14�а у Солом’янсько�
му районі м. Києва (А 14304).

102. Про зміну цільового призначення земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТ НОВАЦІЯ” і
використання її для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня офісного центру з вбудованими та прибудованими приміщен�
нями і закладами громадського харчування, з підземним та на�
земним паркінгами, зі знесенням існуючих будівель та споруд
на вул. Сергія Струтинського, 13�15 у Печерському районі м.
Києва (А 16252).

103. Про оформлення Центральній районній поліклініці Со�
лом’янського району міста Києва права користування земель�

ною ділянкою для експлуатації та обслуговування поліклініки на
вул. Солом’янській, 17 в Солом’янському районі м. Києва (Д
2113).

104. Про передачу гаражно�будівельному кооперативу “Те�
ремки” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
гаражів на вул. Василя Касіяна, 1 у Голосіївському районі
(№ 9523).

105. Про надання земельної ділянки Державній податковій
інспекції в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлового будинку адміністративного при�
значення на вул. Макіївській, 4�а в Оболонському районі м. Ки�
єва (А 5223).

106. Про передачу товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “К. І. Т.” земельної ділянки для реконструкції з частковим зне�
сенням та надбудовою офісної будівлі з гостьовими апартамен�
тами з подальшими експлуатацією та обслуговуванням на вул.
Пушкінській, 9 (літера “В”) у Шевченківському районі м. Києва
(Д 4256).

107. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
приватному підприємству “РАЙДУГА” для будівництва, експлу�
атації та обслуговування житлового будинку з вбудовано�при�
будованим торговельним комплексом та підземним паркінгом
на вул. Малишка, 9�А у Дніпровському районі м. Києва (А 15818).

108. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю “ГРААЛЬ” для будівництва, експлуатації та
обслуговування готельно�офісного центру “Столичний” на вул.
Хрещатик, 5 (літера “В”) у Печерському районі м. Києва (Д 4085).

109. Про надання Деснянській районній у місті Києві раді зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня шафо�розподільчого пункту ка вул. Тургенєва (перетин з вул.
Некрасова) у Деснянському районі м. Києва (Д 1742).

110. Про передачу земельних ділянок товариству з обмеже�
ною відповідальністю “Ковчег” для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового комплексу з паркінгами на вул. Ла�
бораторній, 9�б та вул. Червоноармійській, 91 (літ. “Б”) у Пе�
черському районі м. Києва (Д 3917).

111. Про поновлення товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “ТРИ О” договору оренди земельних ділянок для органі�
зації будівельних робіт на Спортивній площі, 1 у Печерському
районі м. Києва (А 14164)

112. Про поновлення закритому акціонерному товариству
“Мандарин Плаза” договору оренди земельної ділянки для бу�
дівництва торговельно�офісного комплексу на перетині вул.
Мечникова та бульв. Лесі Українки у Печерському районі м. Ки�
єва (А 15439).

113. Про поновлення закритому акціонерному товариству
“ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД” договору оренди земельної ділянки для
будівництва житлового будинку із комплексом об’єктів громад�
ського обслуговування та критими автостоянками на бульв. Ле�
сі Українки, 7�9 у Печерському районі м. Києва (А 15476).

114. Про поновлення науково�виробничій фірмі “Спомкомп�
лект” у формі товариства з обмеженою відповідальністю дого�
вору оренди земельних ділянок для будівництва житлового бу�
динку з об’єктами  громадського обслуговування та підземною
автостоянкою та для організації будівельних робіт на вул. Горь�
кого, 34�б — Саксаганського, 37�д у Голосіївському районі 
м. Києва (А 15627).

115. Про передачу фізичній особі — підприємцю Климик Іри�
ні Євгеніївні земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельного павільйону�магазину по прода�
жу продовольчих товарів та кавового бару на вул. Симиренка,
9 у Святошинському районі м. Києва (А 8563).

116. Про поновлення товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Лілея” договору оренди земельної ділянки від 20.01.2005
№ 66�6�00225 для будівництва, експлуатації та обслуговування
кафе з літнім майданчиком на території парку культури та від�
починку “Гідропарк” у Дніпровському районі м. Києва (А 13400).

117. Про передачу земельної ділянки комунальному підпри�
ємству “Київжитлоспецексплуатація”, фізичній особі�підприєм�
цю Пономаренко Любові Іванівні, товариству з обмеженою від�
повідальністю “РОМСАТ” для реконструкції з прибудовою, екс�
плуатації та обслуговування пошти, Ощадбанку, сервісного цен�
тру, більярдної школи на вул. Ревуцького, 46 (літ. А) у Дарниць�
кому районі м. Києва (Д 3470).

118. Про поновлення товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Українські Будівельні Склади” договору оренди земель�
ної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування тор�
говельного комплексу на перетині вул. Академіка Заболотного
та Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва (А 15836).

119. Про поновлення товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Ковчег” договору оренди земельної ділянки для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з
паркінгами на вул. Предславинській, 7/20 (перетин з вул. Уль�
янових) у Печерському районі м. Києва (А 15598).

120. Про передачу відкритому акціонерному товариству “ТО�
ДЕФ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування уні�
версаму на просп. Володимира Маяковського, 43/2 у Деснян�
ському районі м. Києва (А 5504).

121. Про поновлення товариству з обмеженою відповідаль�
ністю фірмі “Планета” ЛТД договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування літнього майданчика�кафе
на вул. Артема, 11 у Шевченківському районі м. Києва (А 14008).

122. Про передачу товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “ФІНАНСОВО�ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “СТАРЕ МІСТО” зе�
мельної ділянки для реставрації, експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративного будинку на вул. Ярославів Вал, 27 у Шев�
ченківському районі м. Києва (А 9665).

123. Про оформлення комунальному підприємству “Київ�
ський метрополітен” права користування земельними ділянка�
ми для експлуатації та обслуговування павільйонів виходів стан�
ції метро “Оболонь” на просп. Оболонському в Оболонському
районі м. Києва (Д 3583).

124. Про передачу Міністерству фінансів України земельної
ділянки для експлуатації і обслуговування пляжної зони, зони

відпочинку та благоустрою прилеглої території на Столичному
шосе, 28 км у Голосіївському районі м. Києва (А 7968).

125. Про передачу товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “ДЕПО�ФЕНЕСТРА” земельних ділянок для завершення бу�
дівництва вбудовано�прибудованих приміщень з підземно�на�
земною автостоянкою з подальшими їх експлуатацією та обслу�
говуванням на вул. Драгоманова, 23�б у Дарницькому районі
м. Києва (Д 2748).

126. Про передачу громадянці Шепелевій Галині Михайлів�
ні земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адмі�
ністративного будинку з влаштуванням паркінгу у пров. Риль�
ському у Шевченківському районі м. Києва (А 16318).

127. Про оформлення Київській гідрогеолого�меліоративній
експедиції права користування земельною ділянкою для експлу�
атації та обслуговування центральної лабораторії експедиції на
вул. Автотранспортній, 6 у Дарницькому районі м. Києва 
(А 6607).

128. Про оформлення комунальному підприємству “Київ�
ський метрополітен” права користування земельними ділянка�
ми для експлуатації та обслуговування павільйонів виходів стан�
ції метро “Петрівка” на просп. Оболонському та вул. Вербовій
в Оболонському районі м. Києва (Д 3587).

129. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю “ТЕХНОСФЕРА�КАРАВАН” для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування виробничої бази на вул. Ра�
дистів, 34 у Деснянському районі м. Києва (А 16208).

130. Про оформлення комунальному підприємству “Київ�
ський метрополітен” права користування земельними ділянка�
ми для експлуатації та обслуговування вентиляційних кіосків: № 3
на вул. Жилянській, 106 та № 223 на вул. В’ячеслава Чорново�
ла у Шевченківському районі м. Києва (Д3938).

131. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“НОВИЙ КАНАЛ” земельної ділянки для реконструкції нежитлово�
го будинку під офісно�виставкове приміщення з майданчиками ви�
ставкового, технологічного та тимчасового паркування автомобі�
лів та подальших їх експлуатації і обслуговування на вул. Турге�
нівській, 23, 25�а у Шевченківському районі м. Києва (А 15753).

132. Про передачу комунальному підприємству “Київський
іподром” земельних ділянок під реконструкцію іподрому та бу�
дівництво адміністративно�готельно�житлового комплексу з вбу�
довано�прибудованими приміщеннями торговельного та гро�
мадського призначення з підземним та наземним паркінгами
на просп. Академіка Глушкова, 10 у Голосіївському районі (Д
3637).

ІЗЗ. Про передачу приватному підприємству “Експо�С” зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивно�офісних споруд на вул. Дегтярівській, 25�а у Шевченків�
ському районі м. Києва (Д3728).

134. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю “ГРИФЕН” для будівництва, експлуатації
та обслуговування ресторану на вул. Героїв Севастополя, 37�а
у Солом’янському районі м. Києва (А 7643).

135. Про надання Київській гідрогеолого�меліоративній екс�
педиції земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
центральної бази експедиції на вул. Коцюбинського, 18 у Дар�
ницькому районі м. Києва (А 6608).

136. Про оформлення комунальному підприємству “Київ�
ський метрополітен” права користування земельною ділянкою
для експлуатації та обслуговування будівель служби колії на вул.
Великій Васильківській, 12�г у Шевченківському районі м. Ки�
єва (А 7098).

137. Про надання Деснянській районній у місті Києві раді зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня трансформаторної підстанції на вул. Димитрова, 4 (с. Тро�
єщина) у Деснянському районі м. Києва (Д 1414).

138. Про передачу Київському обласному центру зайнятості
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адмініс�
тративного будинку у пров. Будівельників, 5�а у Дніпровському
районі м. Києва (А 0916).

139. Про передачу Деснянській районній у місті Києві раді
земельної ділянки для будівництва каналізаційно�насосної стан�
ції на вул. Радунській (с. Троєщина) у Деснянському районі м.
Києва (Д 0261).

140. Про оформлення державній установі “Інститут гігієни та
медичної екології ім. О. М. Марзєєва Академії медичних наук
України” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд на вул. Попудренка, 50 у Деснянському райо�
ні м. Києва (А 7480).

141. Про передачу приватному підприємству “Тосна�1” зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування торговель�
ного павільйону з літнім майданчиком на бульв. Івана Лепсе,
57/38 у Солом’янському районі м. Києва (А 6753).

142. Про оформлення колективному підприємству “Навчаль�
но�відновлювальний центр Українського товариства глухих” пра�
ва користування земельною ділянкою для експлуатації та обслу�
говування бази відпочинку у складі навчально�відновлювально�
го центру та гуртожитку на вул. Курортній, 6, 8 в Оболонсько�
му районі м. Києва (А 9817).

143. Про передачу суб’єкту підприємницької діяльності�фі�
зичній особі Ляшук Аллі Миколаївні земельних ділянок для роз�
ширення території під торговельний комплекс на вул. Ужгород�
ській, 17�19 у Голосіївському районі (Д 0054).

144. Про оформлення Київському університету права На�
ціональної академії наук України права користування земель�
ною ділянкою для експлуатації та обслуговування навчально�
го будинку університету та господарських споруд на вул. Ака�
деміка Доброхотова, 7�а у Святошинському районі м. Києва
(Д 4051).

145. Про передачу земельної ділянки публічному акціонер�
ному товариству “ДОЧІРНІЙ БАНК “СБЕРБАНК РОСІЇ” для ре�
конструкції з добудовою і розширенням, обслуговування та екс�
плуатації банківсько�офісного комплексу на вул. Володимир�
ській, 46 у Шевченківському районі м. Києва (А 16006).

146. Про надання Державній податковій адміністрації Укра�

їни земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ком�
плексу господарських будівель, автозаправної станції та авто�
стоянки у пров. Киянівському, 6�10 у Шевченківському районі
м. Києва (А 9822).

147. Про оформлення вищому професійному училищу № 25
м. Києва права користування земельною ділянкою для експлу�
атації та обслуговування корпусів училища на вул. Старосільсь�
кій, 2 у Дніпровському районі м. Києва (Д 3473).

148. Про надання земельної ділянки дитячій поліклініці № 1
Дарницького району м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання поліклініки на вул. Тростянецькій 8�д у Дарницькому райо�
ні м. Києва (А 4414).

149. Про поновлення договору оренди земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Київтурекспрес” для
реконструкції будинку, в якому народився М. Булгаков, з добу�
довою житлово�офісних і торговельних приміщень та з розмі�
щенням підземного паркінгу на вул. Воздвиженський, 10�б у По�
дільському районі м. Києва (А 13718).

150. Про передачу релігійній громаді Української Автоке�
фальної Православної Церкви парафії святих Первоверховних
Апостолів Петра і Павла у Подільському районі м. Києва зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня храму та допоміжних споруд на вул. Луначарського, 5�а у
Дніпровському районі м. Києва (Д 0319)

151. Про передачу дочірньому підприємству з 100% інозем�
ною інвестицією “СоюзКонтракт Інвестмент” земельної ділянки
для будівництва, реконструкції та експлуатації готельно�офісно�
го комплексу з підземним паркінгом та громадськими примі�
щеннями на вул. Іллінській, 16, вул. Волоській, 4 у Подільсько�
му районі м. Києва (Д 2930).

152. Про передачу військовій частині 2428 земельної ділян�
ки для будівництва житлових будинків для військовослужбовців
Державної прикордонної служби України та дитячого дошкіль�
ного закладу на вул. Народній, 54�а у Солом’янському районі
м. Києва (Д 1868)

153. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Поділь�
ському районі (1 проект) (1�А 9534).

154. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Печер�
ському районі (2 проекти) (1�А 12794) (2�А 13093).

155. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Соло�
м’янському районі (12 проектів) (1�А 14154) (2�А 16395) (3�А
16030) (4�А 16029) (5�А 16028) (6�А 16024) (7�А 16025) (8�А
11447) (9�А 11446) (10�А 11448) (11�А 6469) (12�А 6467).

156. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Свято�
шинському районі (1 проект) (1�А 15674).

157. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Деснян�
ському районі (1 проект) (1�А 15522).

158. Про передачу громадянину Григоренку Олегу Євгено�
вичу земельної ділянки для ведення індивідуального садівниц�
тва на вул. Гоголя, 5�в у Солом’янському районі м. Києва 
(А 13574).

159. Про передачу громадянці Грищенко Оксані Костянти�
нівні у приватну власність земельної ділянки для ведення інди�
відуального садівництва на вул. Фруктовій, 2�а у Подільському
районі м. Києва (А 8841).

160. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд у Деснянсько�
му районі (13 проектів) (1�А 12651) (2�А 16021) (З�А 16023) 
(4�А 12309) (5�А 13687) (6�А 13475) (7�А 11351) (8�А 15867) (9�
А 15924) (10�А 16274) (11�А 16273) (12�А 16172) (13 — А 16171).

161. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Оболон�
ському районі (1 проект) (1�А 8851).

162. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Голосіїв�
ському районі (5 проектів) (1�А 10523)(2�А 16311) (З�А 16312)
(4�А 8796)(5�А 13538).

163. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Дарниць�
кому районі (7 проектів) (1�А 10618) (2�А 10620) (3�А 16166)
(4�А 16169) (5�А 16163) (6�А 16165) (7�А 8064).

164. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Деснян�
ському районі (11 проектів) (1�А 12239) (2�А 12241) (3�А 12240)
(4�А 12243) (5�А 12242) (6�А 12244) (7�А 12238) (8�А 12245) 
(9�А 12237) (10�А 12235) (11�А 12236).

165. Про передачу земельної ділянки громадянці Мінько Те�
тяні Миколаївні для ведення індивідуального садівництва на вул.
Степана Сагайдака, 106�б у Дніпровському районі м. Києва 
(А 15912).

166. Про передачу громадянину Джаббарову Сахібу Муса
Огли у приватну власність земельної ділянки для ведення інди�
відуального садівництва на вул. Берковецькій, 2 у Святошин�
ському районі м. Києва (А 14456).

167. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Деснян�
ському районі (5 проектів) (1�А 14436) (2�А 13184) (3�А 14435)
(4�А 14432) (5�А 13183).
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168. Про передачу громадянину Рибальченку Дмитру Сер�
гійовичу у приватну власність земельної ділянки для ведення ін�
дивідуального садівництва у пров. Черешневому, 20 у Голосі�
ївському районі м. Києва (А 10056).

169. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Голосіїв�
ському районі м. Києва (1 проект) (1�А 10112).

170. Про передачу громадянці Єлагіній Ганні Володимирів�
ні, члену садівницького товариства “Приозерне” Дарницького
району м Києва земельної ділянки для ведення колективного са�
дівництва на вул. Садовій 69, діл. 1�а у Дарницькому районі 
м. Києва (А 13045).

171. Про передачу громадянам Павловій Олені Олександрів�
ні, Шевченку Павлу Михайловичу та Шевченку Святославу Ми�
хайловичу земельної ділянки для ведення індивідуального са�
дівництва на вул. Краснодонській, 36 у Солом’янському районі
м. Києва (А 12639)

172. Про передачу громадянці Романовій Наталії Федорівні,
члену садівницького товариства “Південтеплоенергомонтаж”, у
приватну власність земельної ділянки для ведення колективно�
го садівництва на вул. Північній, діл. 75 у Дніпровському райо�
ні м. Києва (А 10272).

173. Про передачу громадянці Велікдус Людмилі Семенівні
у приватну власність земельної ділянки для ведення індивіду�
ального садівництва в Святошинському лісництві, квартал 19,
ділянка 34 (с/т “Явір”) у Святошинському районі (А 9468).

174. Про передачу громадянину Гордєєву В’ячеславу Юрі�
йовичу у приватну власність земельної ділянки для ведення ін�
дивідуального садівництва на вул. Передовій, 15�б у Голосіїв�
ському районі м. Києва (А 15458).

175. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Деснян�
ському районі м. Києва (6 проектів) (1�А 15792) (2�А 15797) 
(3�А 15787) (4�А 15799) (5�А 15782) (6�А 16022).

176. Про передачу громадянці Швець Світлані Григорівні у
приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуаль�
ного садівництва на вул. Садовій, 58 діл. 2�а у Дарницькому
районі м. Києва (А 12060)

177. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 14.06.2007 № 829/1490 “Про передачу релігійній громаді “па�
рафії на честь Воскресіння Христового у Дніпровському районі
м. Києва Української Православної Церкви” земельної ділянки
для будівництва та обслуговування храму на вул. Райдужній, 
4�г у Дніпровському районі” м. Києва” (А 15061).

178. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 18.12.2008 № 867/867 “Про продаж земельної ділянки від�
критому акціонерному товариству “Український науково�дослід�
ний інститут харчування” для реконструкції адміністративного
будинку та будівництва адміністративно�житлового комплексу
на вул. Чигоріна, 18 у Печерському районі м. Києва”.

179. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 27.12.2007 № 1601/4434“Про передачу земельної ділянки
суб’єкту підприємницької діяльності�фізичній особі Дамаскіній
Ірині Валеріївні для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня офісно�торговельного центру на перетині вул. Глибочицької
та вул. Лук’янівської у Шевченківському районі м. Києва”.

180. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 08.10.2009 № 366/2435.

181. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 28.08.2008 № 119/119 “Про продаж земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “ЕКСТРІМ” для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування торговельно�офісного
центру з підприємствами громадського харчування на вул. Ар�
тема, 75 у Шевченківському районі м. Києва” (Є 0997).

182. Про внесення змін до рішень Київської міської ради, від�
повідно до яких земельні ділянки надані для будівництва жит�
ла, включеного до Програми соціально�економічного та куль�
турного розвитку м. Києва на 2009 та наступні роки комуналь�
ному підприємству з утримання та експлуатації житлового фон�
ду спеціального призначення “Спецжитлофонд” Головного
управління житлового забезпечення виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

183. Про внесення змін до договору оренди земельної ді�
лянки від 02.04.2009 № 79�6�00696, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
“Рейтинг І” для експлуатації та обслуговування будівель і спо�
руд.

184. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 18.09.2008 № 266/266 “Про продаж земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Інтер�Енерго Інвест�
мент” для завершення будівництва, подальших експлуатації та
обслуговування торговельно�офісного центру на вул. Ізюмській,
1�а у Голосіївському районі м. Києва” (Є 0991).

185. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 29.03.2007 № 391/1052 “Про передачу земельної ділянки
Службі безпеки України для будівництва житлового будинку з
підземним паркінгом на вул. Леоніда Первомайського, 8 у Пе�
черському районі м. Києва” (А 15630).

186. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 02.04.2009 № 272/1328 “Про відміну рішень Київської місь�
кої ради” (А 16251).

187. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 12.02.2004 № 64/1274 “Про передачу земельних ділянок то�
вариству з обмеженою відповідальністю “ГРААЛЬ” для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування офісно�готельного комплек�
су на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва” та по�
новлення договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006
№ 82�6�00352 (А 16457).

188. Про внесення змін до договору купівлі�продажу земель�
ної ділянки, укладеного між Київрадою та ДП “Київський центр
“Досвід”.

189. Про внесення змін до договору оренди земельної ді�

лянки від 05.03.2009 № 66�6�00504, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
“КОСПАШ�ЛТД” для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративного будинку на бульв. Перова, 16�18 у Дніп�
ровському районі міста Києва (А 15917).

190. Про внесення змін до договору оренди земельної ді�
лянки від 02.11.2004 № 62�6�00174, укладеного між Київською
міською радою та відкритим акціонерним товариством “Універ�
сам № 22” для експлуатації та обслуговування універсаму на
просп. Володимира Маяковського, 17 у Деснянському районі
м. Києва (А 16027).

191. Про внесення змін до договору оренди земельної ді�
лянки від 20.02.2003 № 72�6�00075, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
“Корвет�К” для будівництва, експлуатації та обслуговування тор�
говельного центру на вул. Лукашевича, 15 у Солом’янському
районі м. Києва (А 16026).

192. Про внесення змін до пункту 18 рішення Київської місь�
кої ради від 29.04.2004 № 237/1447 “Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування землею”
(А 15416).

193. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
№ 663/3239 від 07.07.2005 “Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд”
(А 10017).

194. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 02.03.2006 № 116/3207 “Про передачу комунальному під�
приємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агент�
ство” земельної ділянки для будівництва житлових будинків з
об’єктами соціально�культурного призначення та підземним
паркінгом на вул. Лайоша Гавро, 1 в Оболонському районі 
м. Києва” (А 14014).

195. Про внесення змін до рішення Київради від 02.03.2006
№ 112/3203 “Про передачу земельної ділянки комунальному під�
приємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агент�
ство” для будівництва житлових будинків з об’єктами соціаль�
но�культурного призначення та підземним паркінгом на вул.
Ревуцького, 7�в у Дарницькому районі м. Києва” (А 14016).

196. Про внесення і змін в рішення Київської міської ради
від 02.10.2008 № 421/421 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “АВАНТІС БУДСЕРВІС” земельної ді�
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житло�
во�офісного комплексу (з довідведенням для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування житлово�офісного комплексу з пар�
кінгом) на Боричевому узвозі, 4 (літ. А) у Подільському районі
м. Києва” (А 16072).

197. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 28.05.2009 № 613/1669 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “Марія” земельної ділянки для рекон�
струкції, експлуатації та обслуговування діючої автозаправної
станції на перетині вул. Академіка Заболотного та Столичного
шосе у Голосіївському районі м. Києва” (А 16071).

198. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 29.11.2007 № 1321/4154.

199. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 29.11.2007 № 1325/4158.

200. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
29.10.2009 № 679/2748.

201. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва від 06.05.2009 № 07/1�225вих�09 на пункт 80 рішення Ки�
ївської міської ради від 15.07.2004 № 419/1829 “Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права користуван�
ня землею” (А 15059).

202. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва від 03.06.09 № 07/1�269вих�09 на рішення Київської місь�
кої ради від 28.08.2008 № 152/152 “Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю “КУРДОНЕР” земельної ділянки
для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування
готельно�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими при�
міщеннями громадського, торговельного, соціально�побутово�
го призначення з підземним та наземним паркінгами, для об�
лаштування в’їзду до паркінгу та зеленої зони рекреаційного
призначення загального користування на вул. Софійській (на пе�
ретині з вул. Володимирською, 20/21 (літера “А”) у Шевченків�
ському районі м. Києва” (А 15315).

203. Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва
від 28.05.2009 № 07/4�255вих�09 на рішення Київської міської
ради від 02.04.2009 № 269/1325 “Про поновлення договору
оренди земельної ділянки, від 12.12.2007 № 79�6�00567 та про�
даж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “Компанія “Ресайл” для будівництва, експлуатації та обслу�
говування автозаправного комплексу на вул. Академіка Забо�
лотного на автодорозі “Київське півкільце”, 22�й км (ліворуч) у
Голосіївському районі м. Києва” (А 15317).

204. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва від 28.05.2009 № 07/4�254вих�09 на рішення Київської місь�
кої ради від 02.04.2009 № 267/1323 “Про поновлення догово�
ру оренди земельної ділянки від 12.12.2007 № 79�6�00566 та
продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Компанія “Ресайл” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування автозаправного комплексу на вул. Академіка За�
болотного на автодорозі “Київське півкільце”, 21�й км (право�
руч) у Голосіївському районі м. Києва) (А 15316).

205. Про розгляд протестів заступника прокурора міста Ки�
єва від 06.11.2009 № 07/4�768/1 вих�09, № 07/4�768/2вих�09,
№ 07/4�768/3вих�09, № 07/4�768/4вих�09, № 07/4�768/5вих�
09, № 07/4�768/6вих�09, № 07/4�768/7вих�09, № 07/4�768/8вих�
09, № 07/4�768/9вих�09 на рішення Київської міської ради від
27.11.2008 № 706/706, № 705/705 та від 18.09.2008 № 361/361,
№ 356/356, № 355/355, № 359/359, № 357/357, № 358/358,
№ 360/360 (А 16249).

206. Про відмову у передачі у власність земельної ділянки
громадянину Підчибію Леоніду Васильовичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у будь�якому районі м. Києва. (А 15323).

207. Про відмову громадянину Дунді Василю Григоровичу у
передачі земельної ділянки у власність для будівництва і обслу�
говування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Жашківській, 74 у Подільському районі (А 13974).

208. Про відмову у поновленні договору оренди земельної
ділянки від 17.01.2007 № 66�6�00383.

209. Про відміну розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 25.06.96 № 977 “Про надання торговельно�
господарчій асоціації “Український сувенір” земельної ділянки
для будівництва автопарку легкових автомобілів на вул. Каналь�
ній у Харківському районі м. Києва” (А 9606).

210. Про скасування рішення Київської міської ради від 
2 квітня 2009 року № 219/1275 “Про відміну рішення Київської
міської ради від 21.10.2004 № 594/2004 “Про передачу това�
риству з обмеженою відповідальністю “ТЕХНОБУД” земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лового будинку з приміщеннями соціально�громадського при�
значення та підземним паркінгом на перетині вул. Анни Ахма�
тової та вул. Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва”.

211. Про скасування рішення Київської міської ради від
02.04.2009 № 213/1269 “Про внесення змін до рішення Київ�
ської міської ради від 18.12.2008 № 868/868 “Про продаж зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “РЕМ
БУД” для будівництва житлового комплексу з торговельно�гро�
мадським центром та підземним паркінгом на вул. Лютеран�
ській, 14 у Печерському районі м. Києва”.

212. Про приватизацію земельної ділянки громадянина Ба�
біча Юрія Леонтійовича, члена садівницького товариства “Ар�
темівець” у Подільському районі м. Києва (А 12977).

213. Про приватизацію земельних ділянок у Дарницькому
районі м. Києва для ведення колективного садівництва (2 про�
екти) (1�А 13187) (2�А 12523).

214. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і спо�
руд у Подільському районі (А 10425).

215. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і спо�
руд у Дніпровському районі (А 15444).

216. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і спо�
руд у Шевченківському районі (А 12790).

217. Про приватизацію земельної ділянки громадянки Но�
воселової Тамари Августівни для ведення індивідуального са�
дівництва (С 1807).

218. Про приватизацію земельної ділянки громадянки Нег�
ребецької Людмили Михайлівни, члена садівницького товари�
ства “Артемівець” у Подільському районі м. Києва (А 14005).

219. Про перейменування вулиці у Солом ‘янському районі
міста Києва.

220. Про внесення змін та доповнень до рішення Київради
№ 6/2075 від 17.09.2009 р. “Про звільнення підприємств жит�
лово�комунального господарства міста Києва від сплати Дер�
жавного мита”.

221. Про внесення змін та доповнень до Статуту Комуналь�
ного підприємства “Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни).

222. Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна те�
риторіальної громади міста Києва на 2007�2010 роки”.

223. Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.01
№ 208/1642 “Про формування комунальної власності територі�
альних громад районів міста Києва”.

224. Про заходи щодо розв’язання проблем громадян, по�
терпілих від діяльності групи інвестиційно�будівельних компа�
ній “Еліта�Центр”, які інвестували будівництво житла на просп.
Героїв Сталінграда, 7�б в Оболонському районі м. Києва.

225. Про припинення права користування земельною ділян�
кою, скасування пункту 3 рішення Київради від 30.01.2003
№ 245/405 “Про надання і вилучення земельних ділянок та при�
пинення права користування землею” та повернення до влас�
ності територіальної громади міста Києва нововиявленої пам’�
ятки архітектури на території археологічної охоронної зони “Куль�
турний шар” “Місто Ярослава” на вул. Михайлівській, 10 у Шев�
ченківському районі м. Києва.

226. Внесення змін до договору оренди земельної ділянки
від 02.09.2009 року за № 66�6�00542 та до рішення Київської
міської ради від 02.04.2009 № 311/1367.

227. Про поновлення терміну дії рішення Київської міської ра�
ди від 26.07.2007 № 125/1959.

228. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Оболон�
ському районі (80 проектів) (1�А 16135) (2�А 16096) (З�А 16319)
(4�А 16131) (5�А 16089) (6�А 16137) (7�А 16145) (8�А 16120) 
(9�А 16143) (10�А 16142) (11�А 16122) (12�А 16146) (13�А
16134) (14�А 16125) (15�А 16082) (16�А 16133) (17�А 16128)
(18�А 16144) (19�А 16116) (20�А 16099) (21�А 16140) (22�А
16086) (23�А 16083) (24�А 16108) (25�А 16114) (26�А 16320) 
(27�А 16132) (28�А 16124) (29�А 16151) (30�А 16085) (31�А
16148) (32�А 16127) (33�А 16110) (34�А 16097) (35�А 16088) 
(36�А 16149) (37�А 16147) (38�А 16136) (39�А 16115) (40�А
16139) (41�А 16117) (42�А 16105) (43�А 16126) (44�А 16130)
(45�А 16081) (46�А 16106) (47�А 16098) (48�А 16104) (49�А
16091) (50�А 16322) (51�А 16103) (52�А 16100) (53�А 16095) (54�
А 16138) (55�А 16084) (56�А 16129) (57�А 16113) (58�А 16087)
(59�А 16324) (60�А 16092) (61�А 16119) (62�А 16109) (63�А
16107) (64�А 16123) (65�А 16118) (66�А 16093) (67�А 16102) (68�
А 16112) (69�А 16224) (70�А 16223) (71�А 16222) (72�А 16225)
(73�А 16352) (74�А 16351) (75�А 16400) (76�А 16358) (77�А 16355)
(78�А 16359) (79�А 8937) (80�А 8938).

229. Про передачу громадянам у приватну власність земель�

них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Голосіїв�
ському районі (75 проектів) (1�А 15267) (2�А 15268) (3�А 15276)
(4�А 15270) (5�А 15290) (6�А 15273) (7�А 15724) (8�А 15737) (9�
А 15736) (10�А 15735) (11�А 15734) (12�А 15733) (13�А 15732)
(14�А 15731) (15�А 15730) (16�А 15729) (17�А 15728) (18�А
15727) (19�А 15726) (20�А 15725) (21�А 15723) (22�А 16368)
(23�А 16370) (24�А 16371) (25�А 16372) (26�А 16373) (27�А 16374)
(28�А 16375) (29�А 16376) (30�А 16377) (31�А 16378) (32�А 16379)
(33�А 16380) (34�А 16381) (35�А 36382) (36�А 16383) (37�А 16384)
(38�А 16385) (39�А 16386) (40�А 16387) (41�А 16388) (42�А 16389)
(43�А 16390) (44�А 16391) (45�А 16392) (46�А 16393) (47�А 16394)
(48�А 16429) (49�А 16434) (50�А 16432) (51�А 16411) (52�А
16427) (53�А 16428) (54�А 16423) (55�А 16416) (56�А 16421)
(57�А 16424) (58�А 16417) (59�А 16414) (60�А 16430) (61�А
16426) (62�А 16420) (63�А 16435) (64�А 16410) (65�А 16412)
(66�А 16418) (67�А 16431) (68�А 16419) (69�А 16413) (70�А
16422) (71�А 16425) (72�А 16433) (73�А 16056) (74�А 16058)
(75�А 16057).

230. Про надання Територіальному управлінню Державної
судової адміністрації в м. Києві земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
на вул. Хоривій між будинками № 21 та № 15 у Подільському
районі (Д 1216).

231. Про продаж земельної ділянки дочірньому підприємству
“Енеїда” для будівництва та обслуговування закладу громад�
ського харчування на просп. Миколи Бажана у Дарницькому
районі м. Києва (Є 0265).

232. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Печер�
ському районі (3 проекти) (1�А 11324) (2�А 11327) (3�А 11326).

233. Про передачу земельних ділянок кооперативу “Вишго�
родська спілка підтримки та реабілітації інвалідів” для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Червонопрапорній, 239 у Го�
лосіївському районі м. Києва (А 15971).

234. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Шевчен�
ківському районі (11 проектів) (1�А 12899) (2�А 12888) (3�А
12898) (4�А 12893) (5�А 12896) (6�А 15759) (7�А 15758) (8�А
15757) (9�А 15777) (10�А 15776) (11�А 15775).

235. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Поділь�
ському районі (20 проектів) (1�А 16265} (2�А 16254) (3�А 16257)
(4�А 16268) (5�А 16272) (6�А 16264) (7�А 16269) (8�А 16270) 
(9�А 16260) (10�А 16258) (11�А 16255) (12�А 16266) (13�А 16262)
(14�А 16263) (15�А 16261) (16�А 16271) (17�А 14701) (18�А
14702) (19�А 14703) (20�А 14704).

236. Про оформлення малому державному підприємству
“Тенісні корти” права користування земельною ділянкою для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд спортивно�
го комплексу на вул. Еспланадній, 42 у Печерському районі
(№ 6645).

237. Про передачу відкритому акціонерному товариству “Цен�
трелеватормлинбуд” земельних ділянок для реконструкції, об�
слуговування та експлуатації нежитлових будинків на бульв. Та�
раса Шевченка/вул. Михайла Коцюбинського, 34/13 (літ. Б, В),
34/15 (літ. А) у Шевченківському районі міста Києва (Д 4123).

238. Про передачу релігійній громаді Української Православ�
ної Церкви парафії “Зачаття Іоана Хрестителя” у Святошинсько�
му районі м. Києва земельної ділянки для будівництва, експлу�
атації та обслуговування церкви на вул. Чорнобильській, 15�а у
Святошинському районі м. Києва (Д 2137).

239. Про поновлення Оболонській районній у місті Києві ра�
ді договору оренди земельної ділянки для будівництва житло�
вого будинку на вул. Прирічній, 3 у Оболонському районі м. Ки�
єва (А 14549).

240. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання житлових будинків, господарських будівель і споруд у
Деснянському районі (20 проектів) (1�А 14434)(2�А 15094)
(3�А 14430) (4�А 15418) (5�А 15417) (6�А 15801) (7�А 15790)
(8�А 15783) (9�А 15798) (10�А 15795)  (11�А 15800) (12�А
15793) (13�А 15785) (14�А 15791) (15�А 15796) (16�А 15786)
(17�А 15788) (18�А 15784) (19�А 16020) (20�А 16170).

241. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Дарниць�
кому районі (5 проектів) (1�А 16162) (2�А 16164) (3�А 16167)
(4�А 16168) (5�А 15819).

242. Про надання дозволу на проведення експертної грошо�
вої оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (Є 1006).

243. Про продаж земельної ділянки закритому акціонер�
ному товариству “РИНОК ЛІСОВИЙ” для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування ринку по продажу виробів з ме�
талу на вул. Миропільській, 2 у Деснянському районі м. Ки�
єва (Є 0960).

244. Про надання дозволу на проведення експертної грошо�
вої оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (Є 1005).

245. Інформація заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації — начальника Головного фінансового управлін�
ня Падалки В. М. щодо затримки платіжних доручень у Голов�
ному управлінню Державного казначейства у м. Києві.

246. Інформація Київської міської територіальної виборчої
комісії щодо змін у складі депутатів Київської міської ради VI скли�
кання.

247. Про зміни у складі постійних комісій Київради.
248. Про закриття IV сесії Київради VI скликання.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Фестиваль британсь ої
драмат р ії

C 24 до 27 березня в Театрі на Подолі три-
ватиме фестиваль с часної британсь ої дра-
мат р ії. Головною йо о подією стане прем'єра
спе та лю "Шість чорних свічо ", інсценізація
містично о роман Деса Діллона. На своїй
бать івщині, в Шотландії, Діллона вважають фі-
рою льтовою. Йо о твори е раніз ють,

ставлять на театральній сцені і читають на ра-
діо. "Шість чорних свічо " — найвідоміший ро-
ман цьо о автора. Головні ероїні — с часні
жін и, я і займаються ча л нством. Вас обра-
х вали в с пермар еті, ваш машин "підрізав"
невідомий нахаба, с сід а не та подивилася
на вашо о чолові а? В арсеналі ероїнь рома-
н знайдеться безліч нетрадиційних способів
для розв'язання цих проблем. Похм рий шот-
ландсь ий мор, поб това ма ія і яс раві ха-
ра тери — ось оловні хара теристи и цієї чор-
ної омедії. Кіль ість жіночих персонажів ро-
мані дала змо Театр на Подолі вип стити
на сцен всіх своїх зіро одночасно. Серед них
Тамара Плашен о, Алла Сер ій о, Марія Р т-
овсь а, Даша Малахова. Поставив спе та ль
Віталій Малахов. Автор твор Дес Діллон має
намір відвідати прем'єр і поспіл ватися з ля-
дачами.

26 березня
19.00
"Шість чорних свічо "
Театр на Подолі
Гостиний двір, Контра това площа,4

ВИСТАВКИ
"Я Галерея"
(в л. Волось а, 55/57, тел.: 537-33-51)
In Honor
(вистав а живопис
Ростислава Котерліна)
Графі роботи: 10:00 — 20:00
Вхід вільний

"Шарм"
(б льв. Лесі У раїн и, 23,
тел.: 569-50-46, 569-54-86)
Вистав а робіт с часних
раїнсь их імпресіоністів

Графі роботи: вт-сб 11:00 — 20:00;
нд 12:00 — 17:00
Вхід вільний

"Цех"
(в л. Фр нзе, 69, тел.: 531-99-04)
Welcome attitude
(вистав а фотооб'є тів Оле сія Сая)
Графі роботи: 14:00 — 20:00 ( рім нд, пн)
Додат ов інформацію точнюйте телефоном

Центральний б дино х дожни а
(в л. Артема, 1-5, тел.: 272-05-35)
Все раїнсь а вистав а ниж ової рафі и
Графі роботи: 12:00 — 18:00 ( рім пн, вт)
Додат ов інформацію точнюйте телефоном

"Триптих"
(Андріївсь ий звіз, 34, тел.: 279-83-85)
"Шлях додом "
(вистав а живопис Оле сандра Левича)
Графі роботи: вт-сб 10:00 — 19:00;
нд-пн 10:00 — 18:00
Вхід вільний

"НЮ АРТ"
(в л. Гр шевсь о о, 28/2, тел.: 531-95-56)
"У раїнсь ий пейзаж"
(вистав а понад 100 робіт раїнсь их
майстрів др ої половини XIX-XXI сторіччя)
Графі роботи: вт-пт 11:00 — 19:00;
сб, нд 12:00 — 18:00
Додат ов інформацію точнюйте телефоном

"Тадзіо"
(Десятинний пров., 7, в. 2, тел.: 279-15-53)
Вистав а живопис Бориса Фірца а
Графі роботи: 12:00 — 19:00
Вхід вільний

"Мистець ий арсенал"
(в л. І. Мазепи, 30, тел.: 288-52-25)
"Жіноча раса"
(вистав а фото рафії Юрія Біла а)
Графі роботи: 10:00 — 19:00 ( рім пн)
Додат ов інформацію точнюйте телефоном

“Á³ëà ãâàðä³ÿ” çíîâó
â ñòîëèö³
Ñïåêòàêëü ïîêàæóòü ñüîãîäí³ ó Ì³æíàðîäíîìó öåíòð³
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
Îëüãà ÎÑÒÐÎÂÅÐÕ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñïåêòàêëü "Á³ëà ãâàðä³ÿ"
çà ï'ºñîþ "Äí³ Òóðá³íèõ"
Ìèõàéëà Áóëãàêîâà ïîñòà-
âèëè â ìîñêîâñüêîìó
ÌÕÀÒ³ ³ìåí³ ×åõîâà ø³ñòü
ðîê³â òîìó. Öå êëàñè÷íà
ìõàò³âñüêà âèñòàâà çà ó÷àñ-
òþ ðîçêðó÷åíèõ òåëåâ³ç³éíèõ
ç³ðîê Êîñòÿíòèíà Õàáåí-
ñüêîãî ³ Ìèõàéëà Ïîðº÷åí-
êîâà. Ðåæèñåð ñïåêòàêëþ
Ñåðã³é Æåíîâà÷ ìàº ð³äê³ñ-
íèé òàëàíò âñåëÿòè ãëÿäà÷àì
â³ä÷óòòÿ äîñòîâ³ðíîñò³ ïîä³é
íà ñöåí³ — ÿê³ñòü, ùî âè-
ÿâèëàñÿ ùå â éîãî ðàíí³õ
ðîáîòàõ. Éîìó äîáðå âäàþ-
òüñÿ êëàñè÷í³ òåêñòè, äå
êð³çü äîë³ ëþäåé âèðàçíî
ïðîñâ³÷óºòüñÿ ìèíóëå ³ ìàé-
áóòíº. Íå íàâàíòàæóþ÷è
ãëÿäà÷à êîíöåïö³ÿìè, ïîñòà-
íîâíèê âèâ³â íà ïåðøèé
ïëàí òå, ùî çàâæäè ïî-ëþä-
ñüêè ïîäîáàëîñÿ ïóáë³ö³,—
äîë³ é õàðàêòåðè áóëãàêîâ-
ñüêèõ ãåðî¿â.

Íå÷èñëåíí³ ä³éîâ³ îñîáè
íàãàäóþòü ëþäåé, ùî äèâîì
âðÿòóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ àâàð³¿ êî-
ðàáëÿ. Ó ï'ºñ³ ¿õí³é ñâ³ò çàõè-
ùåíèé êðåìîâèìè øòîðàìè ³
ñò³íàìè áóäèíêó. Â ïîñòàíîâ-
ö³ æîäíî¿ çàõèñíî¿ êîíñòðóê-
ö³¿ íå çàëèøèëèñÿ. Áóäèí-
êó — íàð³æíîãî îáðàçó áóë-
ãàêîâñüêî¿ ï'ºñè — ïðîñòî íå
³ñíóº. Çîáðàæåííÿ êàòàñòðîô
ðåâîëþö³éíèõ ðîê³â ðåæèñåð

äîðó÷èâ õóäîæíèêîâ³ Îëåê-
ñàíäðó Áîðîâñüêîìó, ³ òîé
÷óäîâî çàâäàííÿ âèêîíàâ, âè-
áóäóâàâøè ïîõèëèé ìåòàëå-
âèé ïîì³ñò, ÿêèì óñÿ îáñòà-
íîâêà íåíà÷å ç'¿õàëà â îäèí
êóò — âò³ëåííÿ îñòàííüîãî
îïëîòó òåïëà ³ çàòèøêó ðîäè-
íè Òóðá³íèõ. À âò³ì, ãåðî¿ íà-
ìàãàþòüñÿ âäàâàòè, ùî ìîæ-
íà æèòè ÿê ðàí³øå: ïèòè ÷àé,

÷èòàòè Áóí³íà, ïðèéìàòè áó-
êåòè òðîÿíä, ç ãîðä³ñòþ íî-
ñèòè îô³öåðñüê³ ìóíäèðè. ßê
êàæå îäèí ç ãåðî¿â ï'ºñè:
"Ñò³ë, íàâ³òü ÿêùî éîãî ïå-
ðåâåðíóòè äîãîðè äðè´îì, îä-
íàê çàëèøèòüñÿ ñòîëîì".

Êè¿âñüê³ ãàñòðîë³ ñïåêòàê-
ëþ ïðî ëþäåé, êîòð³ ïðîäîâ-
æóþòü æèòè, ðàä³òè, ñï³âàòè
³ ëþáèòè â íàéñòðàøí³ø³ ÷à-

ñè, îñü óæå âäðóãå ì³ñòè÷íèì
÷èíîì çá³ãàþòüñÿ ç ïîë³òè÷-
íèìè êàòàêë³çìàìè. Âîñåíè
2004 ðîêó ïðè¿çä òåàòðó ìàëî
íå ñêàñóâàëè, îñê³ëüêè äî
íüîãî íåìîæëèâî áóëî ï³ä³é-
òè ÷åðåç þðìè ì³òèíãóâàëü-
íèê³â. Îñü ³ òåïåð "Á³ëó ãâàð-
ä³þ" ç³ãðàþòü ó ì³ñò³, ùî íà-
ïðóæåíî çàòèõëî ï³ñëÿ ïîë³-
òè÷íèõ áàòàë³é
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Çâó÷àííÿ Ìàìîíîâà
Ìóçèêàíò âåçå äî Êèºâà “Âåëèêå ìîâ÷àííÿ âàãîí³â ìåòðî”
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

ßê ò³ëüêè ïîøèðèòüñÿ çâ³ñòêà ïðî òå,
ùî äî Êèºâà ïðè¿äå Ïåòðî Ìèêîëàéî-
âè÷ Ìàìîíîâ, òî ò³, õòî ñëóõàþòü, ÷ó-
þòü ³ çíàþòü, ùî ðîáèòü Ìàìîíîâ, âè-
õîäÿòü ç³ ñâî¿õ çàñ³äîê — àäæå òðåáà êó-
ïèòè êâèòîê íà "Ïºòþ, áàòüêà ð³äíîãî".
Ïóáë³êà Ìàìîíîâà ñâîºþ ð³çíîìàí³ò-
í³ñòþ íàãàäóº ñåðåäçåìíîìîðñüêèé
ìîðñüêèé ñóï: âèä³â ðèáè òàì íåçë³-
÷åííà ê³ëüê³ñòü, à ñïåö³é ìàñà. Àëå ñëó-
õà÷ ³ ãëÿäà÷ Ïåòðà Ìèêîëàéîâè÷à, òàê
çâàíà ìàìîíîâñüêà ëþäèíà, ñïåöèô³÷-
íèé. Â³í íå éäå íà ïîâîä³ é íå ñõèëü-
íèé äî âïëèâó ìàñ-êóëüòóð. Õòîñü æè-
âå ç Ìàìîíîâèì ç ïåð³îäó ñëàâè éîãî
ãóðòó "Çâóêè Ìó", õòîñü ëþáèòü éîãî
ìîíîñïåêòàêë³, êîìóñü Ìàìîíîâ º
áëèçüêèì, ÿê "ðîñ³éñüêà íàðîäíà ãàëþ-
öèíàö³ÿ" — òàê âèñëîâèâñÿ ïðî Ìàìî-
íîâà ìóçè÷íèé êðèòèê ³ âèäàâåöü Àð-
òåì³é Òðî¿öüêèé. À äëÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêî-
ñò³ ëþäåé Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Ìàìî-
íîâ — öå àêòîð, êîòðèé ãðàâ ó ô³ëüìàõ
Ïàâëà Ëóíã³íà "Îñòð³â" ³ "Öàð". Ó ÷î-
ìó æ ôåíîìåí Ìàìîíîâà — öå îñòàí-
íº, ïðî ùî çàõî÷åòüñÿ ïîì³ðêóâàòè, ç³-
òêíóâøèñü ³ç òèì, ùî ðîáèòü íà ñöåí³
Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷. Àäæå ò³, õòî
ïðèéøëè íà éîãî êîíöåðò, áà÷àòü, ÿê
òàëàíîâèòà ëþäèíà êàæå ñâîþ ïðàâäó,
â³í íå ãðàº — â³í òàêèì º íàñïðàâä³.
Ïðîãðàìà, ç ÿêîþ Ìàìîíîâ ïðè¿äå äî
Êèºâà, íàçèâàºòüñÿ "Âåëèêå ìîâ÷àííÿ
âàãîí³â ìåòðî". Ó Ìàìîíîâà º îäíîé-
ìåííèé àëüáîì, ÿêèé âèéøîâ ó 2003
ðîö³. Ùå º ÷àñ, ùîá ïîñëóõàòè â³ðø³ òà

ìóçèêó ç öüîãî àëüáîìó, ïîð³âíÿòè —
â ìàéáóòíüîìó êîíöåðò³ áóäå ïðåäñòàâ-
ëåíî íîâó âåðñ³þ êîìïîçèö³é, ÿê³ óâ³é-
øëè äî "Âåëèêîãî ìîâ÷àííÿ..." Ìàé-
áóòí³é êîíöåðò Ìàìîíîâà ïðèì³òíèé
ùå é òèì, ùî íàðåøò³ â³äáóäåòüñÿ òå,
÷îãî òàê äîâãî î÷³êóâàëè ïðèõèëüíèêè
ñàìå "Çâóê³â Ìó". Ìàìîíîâ, ÿêèé ïåâ-
íèé ÷àñ âçàãàë³ â³äìîâëÿâñÿ âèêîíóâà-

òè ï³ñí³ "Çâóê³â Ìó", çðîáèòü öå.
Ïðè÷îìó çâó÷àòèìóòü ñàìå íåòë³íêè:
"Ìóõà — äæåðåëî çàðàçè", "Êðèì",
"Øóáà-äóáà áëþç", "Ëþëÿ-êåáàá"

8 êâ³òíÿ, 19.00, 
Ì³æíàðîäíèé öåíòð êóëüòóðè ³ ìèñ-

òåöòâ ("Æîâòíåâèé"), 
âóë. ²íñòèòóòñüêà, 1.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 492
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Í³íà Ì³í÷åíêî 
ñòâîðþº êàðòèíè 
³ç çàñóøåíèõ êâ³ò³â
Âì³ííÿ ìàéñòðèí³ ïåðåéíÿëè íå îäèí 
äåñÿòîê ó÷í³â
Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Протя ом тридцяти
ро ів иян а Ніна
Мінчен о займа-
ється ви отовлен-
ням артин із різ-
них зас шених
рослин. Уже два-
дцять ро ів вона є
членом народно о
аматорсь о о
творчо о оле тив
"Флористи а", де
влаштов є май-
стер- ласи всім
охочим, ор анізо-
в є рси з оволо-
діння майстерніс-
тю та за ли ає
молодь творити
пре расне.

Ó äàëåêîìó 1958 ðîö³
ïðè¿õàëà äî Êèºâà ðàçîì
³ç ÷îëîâ³êîì Âàëåð³ºì
Ì³í÷åíêîì, òîä³ â³äî-
ìèì æóðíàë³ñòîì, ³ç
Ìîñêâè ³ ïðèñâÿòèëà
ì³ñòó ðåøòó æèòòÿ. Ïðà-
öþâàëà â ñòîëè÷íîìó
áîòàí³÷íîìó ñàäó â÷å-
íèì ñåêðåòàðåì, äå é
âèãîòîâèëà ñâîþ ïåðøó
ðîáîòó.

Êàðòèíè õóäîæíèöÿ
âèãîòîâëÿº ç ð³çíèõ
êâ³ò³â, òðàâ, ëèñòê³â,
ÿê³ çáèðàº ó áîòàí³÷íèõ
ñàäàõ òà ïàðêàõ, ³íîä³
íà äà÷³.

Çà îñíîâó êàðòèí ïà-
í³ Í³íà âèêîðèñòîâóº
êàðòîí, øîâê, îêñàìèò
³ îêñàìèòîâèé ïàï³ð.

Ïðèêëåþº âñ³ äåòàë³
ò³ëüêè êëåºì ÏÂÀ.

Âèãîòîâëåííÿ îäí³º¿
êàðòèíè çàéìàº òðèâà-
ëèé ÷àñ, ïðèáëèçíî òðè
ì³ñÿö³, ÿêùî âðàõîâóâà-
òè ³ ïðîöåñ ï³äãîòîâêè
ìàòåð³àë³â (çáèðàííÿ, ñó-
ø³ííÿ, ôàðáóâàííÿ). Óñ³
ç³áðàí³ ìàòåð³àëè ìàéñ-
òðèíÿ âèñóøóº â êíèãàõ
òà ï³ä ïðåñîì. “Êíèãè,
ïðåñ, òåìïåðàòóðà ìàº
áóòè äåñü 25 °Ñ”,— óòî÷-
íþº ïàí³ Í³íà.

Êàðòèíè, âèãîòîâ-
ëåíí³ ç òàêèõ ìàòåð³-
àë³â, äîâãîâ³÷í³, çáåð³-
ãàþòüñÿ äî äåñÿòè ðî-
ê³â. Çíà÷íèõ çì³í íå
çàçíàþòü — ìîæóòü ëè-
øå ç ÷àñîì ïîòüìÿí³òè,
àëå êðàñó íå âòðà÷àþòü.

“ßêùî ïðàâèëüíî
ñêëàäåíî êîìïîçèö³þ
êàðòèíè, òî íåâåëè÷ê³
çì³íè íå ìîæóòü ç³ïñó-
âàòè ¿¿ ³ íå â³ä³ãðàþòü
âåëèêî¿ ðîë³. Ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ öþ êàðòèíó

ìîæíà ðåñòàâðóâàòè”.
Ùîá óíèêíóòè ïîòðàï-
ëÿííÿ äî êàðòèíè æó-
ê³â òà ¿õí³õ ëè÷èíîê,
ïàí³ Í³íà ï³ä îñíîâó
êëàäå òðàâè, ùî â³äëÿ-
êóþòü øê³äíèê³â.

Ó 2008 ðîö³, íà 80-
ð³÷íèé þâ³ëåé Í³íè
Ì³í÷åíêî â Êè¿âñüêî-
ìó áóäèíêó ïðèðîäè
áóëî îðãàí³çîâàíî ïåð-
ñîíàëüíó âèñòàâêó
ìàéñòðèí³ “Ì³í÷åíêî
òà ¿¿ ó÷í³”

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 24 áåðåçíÿ
ОВНИ, в сім’ї, я на в л ані, роші стан ть ябл ом розбрат з близь-
ими. Ви налаштовані по-бойовом , від чо о п ття не б де — с ціль-
на олотнеча та на нітання неприязні. Проте є ч дова протиотр та,
здатна за асити б дь-я і чвари: д шевне тепло, ч йність, шана до сі-
мейних традицій, др желюбність.
ТЕЛЬЦІ, с ладних взаєминах з родичами ви маєте перева , а точ-

ніше, вдалий шлях до відст п . Саме та а страте ія найдоцільніша, то-
ді відповідь дістанете поблажливість і вели од шність. Творіть доб-
ро, навіть оли це завдає лопотів, адже реаліз ється ваша про ра-
ма. І неодмінно досл хайтеся порад, там є зерна м дрості для вас.
БЛИЗНЯТА, не тринь айте роші, тримайте себе під онтролем, бо

опинитеся під впливом спонтанних імп льсів злиднях. З начальством
др жіть, нині ваших р ах психоло ічний люч і до йо о серця, і до
аманця. Інша річ, я ви цим с ористаєтеся... Під лежачий амінь во-
да не потече. У плани на майб тнє внесіть оре тиви з рах ванням
потреб близь ої людини.
РАКИ, все, що йде від д ші або освячено родинними, національно- ль-

т рними традиціями, сприйміть з ент зіазмом. Це заряджає емоційним
позитивом, робить вас витонченими і расивими. Тож насолодж йтеся,
а наміри щодо розв’язання ар’єрних та хатніх проблем облиште (не
марн йте сил), ліпше доче айтеся, оли подме по ожий вітер.
ЛЕВИ, зійдіть зі сцени і не форс йте подій. Нині ви д же вразливі,

марите страхами та підозрами, робите з м хи слона, а демонстр ва-
ти слаб ості вашій оролівсь ій величності на п бліці не личить. По-
сидіть подалі від людсь о о алас , заощадите сили і не на личете на
свою олов зайвих проблем.
ДІВИ асоціюватим ться із Зевсом, що сипле іс рами. Це лише с-
ладнюватиме б ття, мініміз є прод тивність стос н ів. Хоча можна
все поверн ти в позитивне р сло — завдя и ч йності й доброзичли-
вості до оле і партнерів, я і є презентабельними, юридично рамот-
ними, мають висо ий вплив соці мі. Ліпіться до вез нчи ів, і все б -
де аразд!
ТЕРЕЗИ, не мозольте очі шеф і пере лючіться на автономний ре-

жим праці. Т т ви я майстер справи станете неперевершеними. Ко-
ле и б д ть захваті, д х взаємоспівдр жності в оле тиві а тивіз -
ється. Спільність світо ляд , д мо , етичних позицій, д шевна спорід-
неність нині віді рають важливіш роль, ніж професіоналізм. І не про-
ґавте шанс для зміцнення сімейних з.
СКОРПІОНИ на хвилі романтично о піднесення та захопливих на-

дій, схильні ідеаліз вати всіх і все. Засліплені позитивними емоціями,
ви можете не помітити важливих дрібниць, тож треба б де надіти о -
ляри раціоналізм і подивитися об’є тивно на реальний стан речей.
Важливих поїздо не від ладайте, хоча й бажано о рез льтат не от-
римаєте.
СТРІЛЬЦІ, родичі, домочадці, земля и — нині ваша найліпша опо-

ра. Можливо, це не зовсім до вподоби, адже обмеж є індивід альність
і творч свобод , тримає в ас етичних моральних рам ах. Одна ша-
на до сімейних традицій, за онів, авторитет бать ів — святе, іна ше
сядете на матеріальн мілин . А з родиною б дете щасливі й ба аті.
КОЗОРОГИ, не чиніть спротив домочадцям, бо та им чином ви на-

нітаєте атмосфер ворожнечі. Посварилися — мерщій з оселі, поро-
з міння ліпше ш ати не в домашніх стінах, а по телефон . З’ясов й-
те стос н и в дорозі, де нів розчиняється свіжих враженнях.
ВОДОЛІЇ, нині саме час для омпле сно о обстеження, лі вання.

Одна не все с ладатиметься добре, ни н ти розбіжностей, дис ом-
форт , незапланованих витрат через промахи в розрах н ах б де с лад-
но. На роботі радо йдіть наз стріч оле ам, тоді й вам відплатять е -
вівалентно. Матеріальні, фізичні та д шевні втрати з одом о пляться.
РИБИ на непохитном п’єдесталі віри власні сили, інстин тивно

знають, що все б де аразд. Хіба що пор шать спо ій та вн трішню
армонію поточні матеріальні справи, проблеми дітей, нероз міння з
оханим. Вам може бра вати рошей, що є зна ом до ощадливості.
Нині в ціні дбайливість і рентабельне в ладання оштів, за цей оспо-
дарсь ий хист вас і поважатим ть.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó öåíòðàëüíèõ òà ï³âäåííèõ îáëàñòÿõ ÷à-

ñîì íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòó-
ðà âäåíü +4...+8°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +11°Ñ;
íà Îäåùèí³ +8...+9°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +4...+8°Ñ, âíî÷³ +1...+4°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8...+12°Ñ, âíî÷³ +6...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëè-
êèé äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+12°Ñ,
âíî÷³ +6...+7°Ñ.

Ñüîãîäí³
Âñåñâ³òí³é äåíü áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì. Ó 1993 ðîö³ Âñåñâ³òíüîþ

îðãàí³çàö³ºþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òóáåðêóëüîç áóëî îãîëîøåíî íàö³îíàëü-
íèì ëèõîì.  

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ òåïë³øàº, âë³òêó
áóäå òåïëî. 

²ìåíèííèêè: 
Ñîôðîí, Þõèì, Ãàáðiºëü, Ñàáiíà, ªôèì, Âàñèëü, Êàòåðèíà 

3

3 5 9 6

4 2 7

8 6

2 4 5

5 4 3

7

9 5 8 6

5 8 1 4

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

9 6 3 2 1 5 7 4 8

4 8 2 6 3 7 9 1 5

1 7 5 4 9 8 6 3 2

6 5 9 8 2 3 1 7 4

7 3 1 5 6 4 2 8 9

8 2 4 9 7 1 5 6 3

2 9 7 3 4 6 8 5 1

5 4 6 1 8 2 3 9 7

3 1 8 7 5 9 4 2 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
23 áåðåçíÿ

Киян а Ніна Мінчен о вчить сіх охочих бачити рас природи
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