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ПРОБЛЕМНІ ЗАБУДОВИ НЕ ЛЕГАЛІЗУЮТЬ
Концепція розвит Києва визначить,
що потрібно, а що заважає иянам
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ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ МОЁ
Тамара Бєля ова — телевізійна ж рналіст а,
я а вже понад 10 ро ів знайомить
раїнсь их лядачів із новинами льт ри

Êè¿â ðîçñåëèòü ÷âåðòü ÷åðãîâèê³â
Óõâàëåíî Ïðîãðàìó äîñòóïíîãî æèòëà íà 2010—2017 ðîêè

Ãàðàíòîâàíå Êîíñòèòóö³ºþ ïðàâî íà
æèòëî äëÿ Óêðà¿íè íà ñüîãîäí³ º îäí³ºþ ç
ãîñòðèõ ïðîáëåì. Òåìïè áóä³âíèöòâà çíè-
çèëèñÿ, â³ä ÷îãî ÷åðãè íà éîãî îòðèìàííÿ
âèðîñëè äî íåñê³í÷åííîñò³. Ñòàíîì íà ïî-
÷àòîê öüîãî ðîêó, â Êèºâ³ íà êâàðòîáë³êó
ïåðåáóâàëî 115 300 ñ³ìåé ³ îäèíàê³â. Ïðè-
÷îìó á³ëüø³ñòü ³ç öèõ ëþäåé íà îìð³ÿíó

îñåëþ ÷åêàþòü óæå 20—30 ðîê³â. Ñòð³ìêå
çðîñòàííÿ âàðòîñò³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â ³
íèçüê³ çàðîá³òêè çðîáèëè ¿õí³ ìð³¿ ìàéæå
íåçä³éñíåííèìè. Ùîïðàâäà, ïî÷èíàþ÷è ç
2006 ðîêó, ÷åðãà ñòàëà ïîòðîõó ïðîñóâàòè-
ñÿ ³ çà òðè ðîêè ñêîðîòèëàñÿ íà 21 %. ×àñò-
êîâî öå ñòàëîñÿ çàâäÿêè ïðîâåäåí³é ðåâ³-
ç³¿, àäæå â ñïèñêàõ ÷èñëèëèñÿ äîâîë³ çà-

áåçïå÷åí³ îñîáè. Òà ïîòðîõó çàñåëÿëè ÷åð-
ãîâèê³â ó íîâ³ îñåë³. Ïðèáëèçíî ïî 3,5 òè-
ñÿ÷ ñ³ìåé ùîðîêó. Îäíàê ³ç òàêèìè òåì-
ïàìè, ùîá çàáåçïå÷èòè âñ³ ñ³ì’¿ æèòëîì,
ïîòð³áíî ùîíàéìåíøå 30 ðîê³â.

Àáè ïðîöåñ ïðèñêîðèòè, Êè¿âðàäà ðîç-
ðîáèëà, à â÷îðà ³ óõâàëèëà Ïðîãðàìó áó-
ä³âíèöòâà (ïðèäáàííÿ) äîñòóïíîãî æèòëà
â Êèºâ³ íà 2010—2017 ðîêè. “Çà” ïðîãî-
ëîñóâàëè 99 äåïóòàò³â. Äîêóìåíò ïåðåäáà-
÷àº çâåäåííÿ çà ñ³ì ðîê³â 27,7 òèñÿ÷ êâàð-
òèð. ¯õ áóäóâàòèìóòü ó òðè åòàïè: ïåð-
øèé — 2010—2011 ðîêó (2915 êâàðòèð),
äðóãèé — 2012—2013 ðîêó (7600 êâàðòèð),
òðåò³é — 2014—2017 ðîêè (17200 êâàðòèð).

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî, ïîïðè ñâîþ äî-
ñòóïí³ñòü, êâàðòèðè ìàþòü áóòè ñó÷àñíè-
ìè, ç ïîêðàùåíèì ïëàíóâàííÿì äëÿ êîì-
ôîðòíîãî ïðîæèâàííÿ ñ³ìåé. Ñàì³ æ áó-
äèíêè çâîäèòèìóòü ³ç âèêîðèñòàííÿì
åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é.

Âñüîãî íà Ïðîãðàìó ïëàíóþòü âèòðàòè-
òè 13,8 ìëðä ãðí áåç óðàõóâàííÿ ³íôëÿö³¿.

Âàðò³ñòü ìåòðà êâàäðàòíîãî æèòëîâî¿ ïëî-
ù³ çàêëàäàºòüñÿ 7990 ãðí ³ç ÏÄÂ. Öå âàæ-
ëèâî, îñê³ëüêè ãðîø³ íà çâåäåííÿ æèòëà ÷è
éîãî ïðèäáàííÿ çîêðåìà ñïëà÷óâàòèìóòü ³
ìàéáóòí³ ìåøêàíö³. Ç íàçâàíèõ 13,8 ìëðä
ãðí äåðæàâà äàñòü 2,9 ìëðä ãðí, ì³ñüêèé
áþäæåò — 1,24 ìëðä ãðí, 9,68 ìëðä ãðí —
öå áóäóòü êîøòè íàñåëåííÿ òà ³íø³ äæå-
ðåëà.

Àáè ìåòðè ñòàëè äîñòóïíèìè, ïîòð³á-
íî, ùîá ¿õ áóëî áàãàòî. Â³äòàê ì³ñüêà âëà-
äà âèð³øèëà ñòèìóëþâàòè çàáóäîâíèê³â. Ó
Ïðîãðàì³ çàçíà÷åíî ïðî ïîòðåáó ñïðî-
ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîöåäóð ïîãî-
äæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, îïòèì³çàö³¿ ïðîöåäóðè âèä³ëåííÿ
çåìë³ ï³ä æèòëî. Âèð³øóâàòèìóòü ïèòàí-
íÿ ùîäî ï³äâåäåííÿ äî ìàéäàí÷èê³â ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, â³äðàõóâàííÿ ÷àñòêè
ì³ñòó òîùî. Àáè íàñåëåííÿ ìàëî çìîãó
ïðèäáàòè íàâ³òü òàêå äîñòóïíå æèòëî,
âëàäà õî÷å ñòèìóëþâàòè êðåäèòóâàííÿ,
çîêðåìà é ³ïîòå÷íå

1
3
4

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора 99 деп татів Київради подбали про те, щоб вартирне питання
вирішилося ще для 27 тисяч иївсь их родин. На сесії місь ради б ло
прийнято Про рам б дівництва (придбання) дост пно о житла в Ки-
єві на 2010—2017 ро и. План ється, що за цей час чер а на отри-
мання житла с оротиться на чверть. 27 тисяч вартир поб д ють
част ово за ошти державно о і місь о о бюджетів, част ово за ош-
ти населення. За алом на Про рам витратять 13,8 млрд рн. Кварти-
ри б д ть с часними, з енер озбері аючими техноло іями, а вартість
одно о вадратно о метра становитиме 7,9 тис. рн.
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Äî ê³íöÿ ðîêó â ñòîëèö³ 
çàïóñòÿòü ï’ÿòü 
âàæëèâèõ îá’ºêò³â

Äî ê³íöÿ 2010 ðîêó â Êèºâ³ áóäå ââå-
äåíî â åêñïëóàòàö³þ 5 ïóñêîâèõ òðàíñ-
ïîðòíèõ îá’ºêò³â: Ìîñêîâñüêó ïëîùó, ë³-
í³þ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ, åñòàêàäó íà
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é âóëèö³ (ñêëà-
äîâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó),
Æóëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä ³ òðè ñòàíö³¿
ìåòðî â íàïðÿìêó æèòëîâîãî ìàñèâó Òå-
ðåìêè. ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ðîáîòè íà
âñ³õ îá’ºêòàõ òðèâàþòü áåç çàòðèìîê, â³ä-
ïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ ãðàô³ê³â. Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî íàçâàâ îð³ºíòîâí³ äà-
òè çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ ïóñêîâèõ îá’ºê-
ò³â: òðàíñïîðòíó ðîçâ’ÿçêó íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³ áóäå â³äêðèòî 15 ãðóäíÿ, ðóõ
àâòîòðàíñïîðòó åñòàêàäîþ íà âóëèö³ Íà-
áåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é ³ Ãàâàíñüêèì
ìîñòîì â îáèäâà íàïðÿìêè — 29 æîâò-
íÿ. Øâèäê³ñíèé òðàìâàé âèéäå íà ìàðø-
ðóò 14 æîâòíÿ, à â³äêðèòòÿ Æóëÿíñüêî-
ãî øëÿõîïðîâîäó ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³ä-
áóäåòüñÿ 25 ãðóäíÿ. Ä³ëüíèöþ ìåòðîïî-
ë³òåíó â³ä ñòàíö³¿ “Ëèá³äñüêî¿” äî ñòàí-
ö³¿ “Âèñòàâêîâèé öåíòð” â³äêðèþòü äëÿ
ïàñàæèð³â íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó 

Ðåìîíòí³ ðîáîòè 
íà Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿ 
àåðàö³¿ òðèâàòèìóòü 
äî 14 æîâòíÿ

Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó íà Áîðò-
íèöüê³é ñòàíö³¿ àåðàö³¿ ïëàíóþòü çàâåð-
øèòè ðåìîíòí³ ðîáîòè. Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà
Ìàçóð÷àêà, äî 14 æîâòíÿ ìàþòü çàâåð-
øèòè ðåìîíò íà 2-õ àåðîòåíêàõ, ùî ïî-
ë³ïøèòü õ³ì³êî-á³îëîã³÷íó îáðîáêó ñòî-
ê³â. Êð³ì òîãî, çàì³íÿòü ðåø³òêè íà ãðà-
áåëüíîìó â³ää³ëåí³. Íîâå îáëàäíàííÿ
âèðîáíèöòâà Øâåö³¿ çíà÷íî ï³äâèùèòü
ÿê³ñòü î÷èñòêè ñò³÷íèõ âîä, ó ðåçóëüòà-
ò³ ÷îãî ñóòòºâî çìåíøèòüñÿ íåïðèºìíèé
çàïàõ. À òàêîæ ó ëèñòîïàä³ çàâåðøàòü-
ñÿ ðîáîòè íà ìóëîâèõ ïîëÿõ. Äàìáà, ÿêà
¿õ çàêðèâàº, çàáåçïå÷èòü áåçïåðåá³éíó
ðîáîòó ùå ïðîòÿãîì ï’ÿòèð³÷êè. Òèì
÷àñîì ñòîëè÷íà âëàäà âèð³øóâàòèìå ïè-
òàííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà çàâîäó ç³ çíå-
âîäíåííÿ ìóëó. “Ó íàñòóïíîìó ðîö³ ìè
ïëàíóºìî ðåêîíñòðóþâàòè íàñîñíó
ñòàíö³þ òà çðîáèòè îáñòåæåííÿ ï³äâîä-
íèõ äþêåð³â ³ çà ïîòðåáè ïðîâåñòè ¿õ ñà-
íàö³þ. Òàêîæ â³äðåìîíòóºìî ìåòàíòåí-
êè òà ìóëîâ³ ìàéäàí÷èêè êàíàë³çàö³é-
íèõ î÷èñíèõ ñïîðóä”, — çàçíà÷èâ Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê 

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó â óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ â³ä-
áóäóòüñÿ 10 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿð-
ìàðê³â, îðãàí³çîâàíèõ Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ³ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
ÊÌÄÀ. Ó ì³ñöÿõ ïðîäàæó êèÿíàì çà-
ïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîðòèìåíò ïðî-
äóêò³â õàð÷óâàííÿ: ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðî-
äóêòè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³ âèðîáè, ðèáó,
îâî÷³, ôðóêòè, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ òà áà-
êàë³éí³ òîâàðè, öóêîð çà ö³íàìè, íèæ÷è-
ìè íà 10—15 % â³ä ðèíêîâèõ. Íàãàäà-
ºìî, ùî ÿðìàðêè ïðîâîäÿòüñÿ ùîñóáî-
òè â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ çà ³í³ö³àòèâè
ÊÌÄÀ ç 4 âåðåñíÿ íèí³øíüîãî ðîêó.
Òàê, 18 âåðåñíÿ ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Êîíº-
âà (â³ä âóëèöü Â³ëüÿìñà äî Ëîìîíîñîâà),
ó Äàðíèöüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Ãðèãî-
ðåíêà, 32-ä (òîðãîâåëüíèé ìàéäàí÷èê
“Ïðèîçåðíèé”), ó Äåñíÿíñüêîìó — íà
âóëèö³ Êóð÷àòîâà (â³ä âóëèö³ Áðàòèñëàâ-
ñüêî¿ äî âóëèö³ Ì³ëþòåíêà), â Äí³ïðîâ-
ñüêîìó — íà âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é,
109, â Îáîëîíñüêîìó — íà ïðîñïåêò³
Ì³íñüêîìó, 2, â Ïå÷åðñüêîìó — íà ïëî-
ù³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1, ó Ïîä³ëüñüêîìó —
íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5—11, ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó — íà ðîç³ âóëèöü Ï³äë³ñíî¿
òà Íàóìîâà, â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà
ïðîñïåêò³ Êîìàðîâà, 28, ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó — íà âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
êîãî, 2-á 

“Êîìóíàëêó” 
ïîë³ïøóâàòèìóòü çà ïëàíîì
Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà Ïðîãðàìó ðåôîðìóâàííÿ ÆÊÃ 
íà 2010—2014 ðîêè
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За ал зь житлово- ом -
нально о осподарства
нарешті взялися по-сер-
йозном . Вчора Київрада
схвалила омпле сн
про рам її реформ ван-
ня на 2010—2014 ро и.
Зо рема вона передба-
чає ре онстр цію жит-
лово о фонд та мереж,
провадження енер о-
збері аючих техноло ій.
На це роші виділяти-
м ть я із місь о о, та і
з державно о бюджетів.

Ó÷îðà Êè¿âðàäà ïîòóðáóâàëà-
ñÿ íå ëèøå ïðî çâåäåííÿ íîâî-
ãî æèòëà äëÿ êèÿí, à é ïðî òå,
àáè ¿ì áóëî êîìôîðòíî æèòè â
öèõ áóäèíêàõ. Äåïóòàòè ñõâàëè-
ëè Ïðîãðàìó ðåôîðìóâàííÿ ³
ðîçâèòêó ÆÊÃ ñòîëèö³ íà
2010—2014 ðîêè. Âëàñíå, âñ³ ãî-
ëîâí³ á³äè ñòîëèö³ ÷åðåç òå, ùî
ðåôîðìóâàííÿì ãàëóç³ í³õòî íå
çàéìàâñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòê³â ðî-
ê³â. Íàïðèêëàä, æèòëîâ³ áóäèí-
êè êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíî-
ñò³ ìàþòü ð³âåíü çíîñó 51%. Äëÿ
¿õ ðåìîíòó ïîòð³áíî 3,2 ìëðä
ãðí. Âè÷åðïàëè ñâ³é ðåñóðñ 7 òè-
ñÿ÷ ë³ôò³â, à öå á³ëüø í³æ òðå-
òèíà â³ä óñüîãî ïàðêó ï³äéîìíè-
ê³â. Ïðî ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ ³ ãî-
âîðèòè ïîãîò³â. Âëàñíå, ÷åðåç
êðèòè÷í³ñòü ñèòóàö³¿ ³ ïîòð³áíà

êîìïëåêñíà ïðîãðàìà çì³í.
“Êð³ì òîãî, Ïðîãðàìó ðîçâèòêó
ÆÊÃ ìèíóëîð³÷ ïðèéíÿëè äëÿ
âñ³º¿ Óêðà¿íè. Çà äîðó÷åííÿì
óðÿäó â³äïîâ³äí³ ïðîãðàìè ïî-
âèíí³ ðîçðîáèòè â êîæíîìó ðå-
ã³îí³ òà ì³ñò³”, — ïîÿñíèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê.

Ó ïðèéíÿò³é ïðîãðàì³ çàêëà-
äåíî îñíîâí³ çàñàäè êîìóíàëü-
íèõ çì³í. “Òàì ïðîïèñàí³ ãîëîâ-
í³ íàïðÿìè ïîë³ïøåííÿ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
Ïî÷èíàþ÷è â³ä ôîðì îáñëóãîâó-
âàííÿ, ð³âíÿ ÿêîñò³ ïîñëóã. Íå

çàáóëè é ïðî åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ”, — ïîÿñíèâ ïàí Ìàçóð÷àê.

Íà îñíîâ³ ö³º¿ ïðîãðàìè Êè-
¿âðàäà ðîçãëÿäàòèìå âæå êîí-
êðåòí³ø³ äîêóìåíòè. Òàê, óæå
íà íàñòóïíó ñåñ³þ ïëàíóþòü âè-
íåñòè Ïðîãðàìó “Ïèòíà âîäà
äëÿ êèÿí”, â ÿê³é ïðîïèñàíî,
ÿê ïîë³ïøèòè ïîñòà÷àííÿ ïèò-
íî¿ âîäè äëÿ êèÿí òà ðîçâ’ÿçà-
òè ïðîáëåìó î÷èñòêè ñò³÷íèõ
âîä ñòîëèö³. Äî ê³íöÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó â Êè¿âðàä³ ìàþòü çà-
òâåðäèòè ñõåìó òåïëîïîñòà÷àí-
íÿ. Òàêîæ ïëàíóþòü ïðèéíÿòè
Ïðîãðàìó åíåðãîçáåðåæåííÿ.

“Ïðîãðàìà åíåðãîçáåðåæåííÿ
íà íàñòóïí³ ðîêè äàñòü çìîãó
çìåíøèòè ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã”,
— óò³øèâ ïàí Ìàçóð÷àê.

Â³í ïîÿñíèâ, ùî â÷îðàøíº çà-
òâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ðåôîðìó-
âàííÿ ÆÊÃ äàñòü çìîãó çàìîâ-
ëÿòè ãðîø³ íà ïîòðåáè ãàëóç³ íå
ëèøå ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó, à é
ç äåðæàâíîãî. “Ëèøå çà îñòàíí³
ðîêè Êè¿â âòðàòèâ äåñü 70 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü, ÿê³ ìîæíà áóëî
îòðèìàòè ç äåðæáþäæåòó, ÿêáè
áóëà òåõí³êî-åêîíîì³÷íà äîêó-
ìåíòàö³ÿ”, — äîð³êíóâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ãðîø³ íà òðàíñïîðò 
òà ¿æó äëÿ õâîðèõ
Êè¿âðàäà ïåðåðîçïîä³ëèëà ñòàòò³ áþäæåòíèõ âèòðàò
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Ó÷îðà Êè¿âðàäà óõâàëèëà çì³íè äî áþäæå-
òó òà Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó íà 2010 ð³ê. Ïðî îñíîâí³ ïóíêòè íî-
âèõ âèòðàò ÷è åêîíîì³¿ ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, äîõîäíà ÷àñòèíà áþäæåòó çá³ëü-
øèòüñÿ çîêðåìà íà 78 ìëí ãðí. Ö³ êîøòè ÿê
òðàíñôåð ì³ñòî îòðèìàº ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó. À ñïðÿìóþòü ¿õ íà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè
êèÿí, çîêðåìà 34 ìëí ãðí äîäàòêîâî íà îõî-
ðîíó çäîðîâ’ÿ. Çà öþ ñóìó ë³êóâàëüí³ çàêëà-
äè ï³äãîòóþòü äî çèìè, çàêóïëÿòü ë³êè òà ïî-
ë³ïøàòü õàð÷óâàííÿ õâîðèõ. ßêùî äî öüîãî
íà îäíîãî íåäóæîãî ç áþäæåòó ïåðåäáà÷àëî-
ñÿ 1,5 ãðí íà äîáó, òåïåð öÿ ñóìà çðîñëà äî
11 ãðí. Ùå 17 ìëí ãðí ñïðÿìóþòü ñóòî íà

ñîö³àëüíèé çàõèñò, çîêðåìà íà äèòÿ÷èé áó-
äèíîê “Ìàëÿòêî” òà ³íø³ çàêëàäè.

47 ìëí ãðí ïåðåäáà÷åíî íà òå, àáè ãðîìà-
äà Êèºâà çáåðåãëà áëîêóþ÷èé ïàêåò àêö³é ó
áàíêó “Õðåùàòèê”. Íàïðèê³íö³ ëèïíÿ ð³øåí-
íÿì çáîð³â àêö³îíåð³â ñòàòóòíèé ôîíä óñòà-
íîâè çá³ëüøèëè íà 200 ìëí ãðí. Òîæ, àáè Êè-
¿â çáåð³ã êîíòðîëü íàä áàíêîì, ì³ñòó äîâåëî-
ñÿ âíåñòè ³ ñâîþ ÷àñòêó.

Ñåðéîçíèõ çì³í çàçíàëà ³ Ïðîãðàìà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Çà ðåçóëüòà-
òàìè ðåâ³ç³¿ çíÿòî ô³íàíñóâàííÿ ç 38 îá’ºê-
ò³â. “Öå ñòàëîñÿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí, àáî íå áó-
ëî ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, àáî íå áóëî ïðî-
âåäåíî òåíäåðè ³ òàêå ³íøå, ÷åðåç ùî êîøòè
íå îñâî¿ëè á äî ê³íöÿ ðîêó”, — ïîÿñíèâ ïàí

Êðàìàðåíêî. Âîäíî÷àñ ñåðéîçíå ï³äñèëåííÿ
îòðèìàëà òðàíñïîðòíà ãàëóçü. Çà ï³äòðèìêè
Êàáì³íó Êè¿â îòðèìàº ï³ëüãîâèé êðåäèò ó
350 ìëí ãðí. Çà ö³ êîøòè âæå äî ê³íöÿ ðîêó
ìàþòü ïðèäáàòè íîâ³ àâòîáóñè òà òðîëåéáó-
ñè ï³ä ªâðî-2012. À ùå Êè¿â ìîæå îòðèìà-
òè äåøåâ³ ãðîø³ íà áóä³âíèöòâî ìåòðî â á³ê
Òðîºùèíè. Äëÿ öüîãî öüîãîð³÷ áóëî çàêëà-
äåíî 44 ìëí ãðí, ïðîòå çà â³äñóòíîñò³ ïðîåê-
òó ö³ ãðîø³ áóëî çíÿòî. Íàòîì³ñòü íèí³ ÊÌÄÀ
äîìîâëÿºòüñÿ ç ÿïîíöÿìè ïðî âèã³äíèé êðå-
äèò. Ïîçè÷èòè ïëàíóþòü 3 ìëðä äîëàð³â íà
30 ðîê³â ï³ä 1,5 â³äñîòêà ð³÷íèõ. Çà ñëîâàìè
Ðóñëàíà Êðàìàðåíêà, íàðàç³ ïðàöþþòü êîì³-
ñ³¿, ÿê³ âèâ÷àþòü, ùî êðàùå áóäóâàòè — ìåò-
ðî, “ëåãêå ìåòðî” ÷è øâèäê³ñíèé òðàìâàé.
ßêùî ï³äçåìêó áóäóþòü çà 5 ðîê³â, òî øâèä-
ê³ñíèé òðàìâàé ìîæíà ³ çà äâà. Îñòàòî÷íå ð³-
øåííÿ íàïðàöþþòü äî 24 âåðåñíÿ.

Ðóñëàí Êðàìàðåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî ñüî-
ãîäí³ áþäæåò Êèºâà âèêîíóºòüñÿ íà ð³âí³
88 % â³ä ïëàíó. Àáè ïîë³ïøèòè ïîêàçíèê,
ì³ñüêà âëàäà íàïðàöüîâóº ñï³ëüí³ çàõîäè ç
ïîäàòêîâîþ. Ùå õî÷óòü çâåðíóòèñÿ äî Êàá-
ì³íó ùîäî ïðîäàæó çåìë³ ³íîçåìíèì ïðåä-
ñòàâíèöòâàì. Öå ìîæå äîäàòè áþäæåòó ùå
360 ìëí ãðí äî ê³íöÿ ðîêó. Ïîäóìóþòü, ÷è
íå çá³ëüøèòè ç 1 äî 3 % ïîäàòîê íà îðåí-
äó çåìë³, ùî äîäàòêîâî ïðèíåñå ñêàðáíèö³
ì³ñòà 900 ìëí ãðí íà ð³ê

Деп тати схвалили Про рам реформ вання і розвит ЖКГ столиці на 2010—2014 ро и арном настрої
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Уже в цьом році Київ на 350 млн рн за пить нові автоб си та тро-
лейб си. Крім то о, КМДА домовляється з японцями про ви ідний ре-
дит 3 млрд доларів для б дівництва метро чи швид існо о трамвая
на Троєщин . Гроші мож ть позичити на 30 ро ів під 1,5 % річних.
Місь а ромада збереже бло ючий па ет бан “Хрещати ”. Та ож
столиці на більш с м харч ватим ть хворих лі арнях. Та і добрі

новини озв чив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о одраз
після то о, я Київрада схвалила зміни до цьо о річно о бюджет .
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Ôîíòàí çàì³ñòü âèñîòêè
Êèÿíè âêîòðå âèñëîâëþþòü ïðîòåñò ïðîòè íåçàêîííî¿ çàáóäîâè ïîáëèçó 
ñòàíö³¿ ìåòðî “Òåàòðàëüíà”

Ãðîìàäñüê³ñòü ñòîëèö³ ø³ñòü
ðîê³â ïîñï³ëü âèñëîâëþº ñâ³é
ïðîòåñò ùîäî íåçàêîííîãî áó-
ä³âíèöòâà ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî
“Òåàòðàëüíà”. “Öåé øåñòèð³÷-
íèé äîñâ³ä ìè âèð³øèëè “çàâó-
àë³çóâàòè”,— çàÿâèëà êóëüòóðî-
ëîã Íàòàë³ÿ Ìóñ³ºíêî,— ³ îòðè-
ìàëè 10 âàë³ç ìàòåð³àë³â ùîäî
ö³º¿ ñïðàâè. Ïîïðè 12 ïðÿìèõ
äåðæàâíèõ çàáîðîí ïðîòè ïðîá-
ëåìíîãî áóä³âíèöòâà, áàøòîâèé
êðàí, ÿêèé êîëèñü ïðèïàðêóâàâ-
ñÿ íà öüîìó ì³ñò³, òàê ³ ëèøèâ-
ñÿ”. Íåáàéäóæ³ êèÿíè ïðîïîíó-
þòü çàì³ñòü âèñîòêè ðîçòàøóâà-
òè â öüîìó ì³ñö³ ³íøèé îá’ºêò.

Çîêðåìà Ãðîìàäñüêà ðàäà ñïðè-
ÿííÿ ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè
öåíòðó Êèºâà äî ªâðî-2012 îãî-
ëîñèëà â³äêðèòèé êîíêóðñ íà
êðàùèé ïðîåêò ôîíòàíà, ÿêèé
áóäå ñïîðóäæåíî â ñêâåð³ íà ïå-
ðåòèí³ âóëèöü Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî òà Ïóøê³íñüêî¿. “Êîí-
êóðñ òðèâàòèìå äî 15 ëèñòîïà-
äà,— îãîëîñèâ íàðîäíèé àðõ³òåê-
òîð Óêðà¿íè Ìèêîëà Æàð³êîâ.—
Íåõàé öÿ àêö³ÿ êîìóñü âèäàñòü-
ñÿ íà¿âíîþ, àëå æ ñàìå êîíêóð-
ñàíòè ñâîºþ ó÷àñòþ ï³äòðèìàþòü
áàãàòîð³÷íó áîðîòüáó, ÿêà, ñïî-

ä³âàþñÿ, çàê³í÷èòüñÿ òèì, ùî
êàðêàñ çðåøòîþ áóäå çíÿòî ³ â
îíîâëåíîìó ñêâåð³ ìåøêàíö³â
ì³ñòà ³ éîãî ãîñòåé áóäå ðàäóâà-
òè öåé ôîíòàí”. Â³í ââàæàº, ùî
ãîëîâíèì åëåìåíòîì ôîíòàíà
ìàº áóòè ñêóëüïòóðíà ÷è äåêîðà-
òèâíî-òåìàòè÷íà êîìïîçèö³ÿ,
ÿêà ðàçîì ³ç âîäîþ ñòâîðþâàòè-
ìå ñïðèÿòëèâå ñåðåäîâèùå ³
ïðèêðàøàòèìå öåíòð ñòîëèö³.
“Âóëèöÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêî-
ãî º ã³ëêîþ ðîçâèíåíîãî àíñàìá-
ëþ Õðåùàòèêà,— ïåðåêîíàíèé
àðõ³òåêòîð Âàëåð³é Ñîï³ëêà,— ³

óÿâ³òü, ùî íà âóëèö³ òðüîõ òåàò-
ð³â, êóëüòóðíî-âèäîâèùíèõ çà-
êëàä³â ç’ÿâëÿºòüñÿ “ñêëÿíà åòà-
æåðêà”, çàêðèâàþ÷è ñîáîþ ³ñòî-
ðè÷í³ ïàì’ÿòíèêè êóëüòóðè”.

Íà äóìêó çîä÷èõ, òåìàòèêà
ôîíòàíà ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ç
óêðà¿íñüêèì òåàòðîì, éîãî ³ñòî-
ð³ºþ. Ó êîíêóðñ³ ìîæóòü áðàòè
ó÷àñòü âñ³ îõî÷³. “Óñ³ ïðîåêòè
çíàäîáëÿòüñÿ,— ïåðåêîíàíèé ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç êóëüòóðè ³ òóðèçìó Îëåêñàíäð
Áðèãèíåöü,— áî ôîíòàíè ïî-
òð³áí³ íå ëèøå â öåíòð³ ñòîëèö³,

à é íà îêîëèö³. Àëå ùîäî ö³º¿
íåçàêîííî¿ çàáóäîâè, òî òåîðå-
òè÷íî ï³ä íå¿ ìîæíà âèä³ëèòè ³í-
øó ä³ëÿíêó. Ðîçðàõîâóâàòè íà
êîðïîðàòèâíå ð³øåííÿ ïðîáëå-
ìè ãîëîñóâàííÿì Êè¿âðàäè âàæ-
êî. Àëå ïðîïîíóâàòè ãîëîâíèì
÷èíîâíèêàì ì³ñòà ï³äíÿòè ñâ³é
³ì³äæ íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ,
ç³ãðàòè íà ¿õí³õ îá³öÿíêàõ — ö³ë-
êîì ìîæëèâî, ÿêùî ñóäîâ³ çàáî-
ðîíè íå äîïîìàãàþòü”.

Ñòîñîâíî ïðîáëåìíî¿ çàáóäîâè
â ³íòåðâ’þ “Êîìåðñàíòó” ãîëîâ-
íèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Ñåðã³é Öå-
ëîâàëüíèê ñêàçàâ, ùî ïðîòåñò
æèòåë³â íå çàâæäè îá´ðóíòîâà-
íèé. “Ìåøêàíö³ â ñâîºìó ëèñò³-
çâåðíåíí³ ïèøóòü ïðî çíèùåííÿ
ñêâåðó,— ïîÿñíèâ â³í,— àëå ç
ì³ñòîáóä³âíî¿ òî÷êè çîðó öåé
ñêâåð âèïàäêîâèé. ²ñòîðè÷íî íà
öüîìó ì³ñö³ áóâ áóäèíîê, ùî âïè-
ñóâàâñÿ â àðõ³òåêòóðíèé àíñàìáëü
óñüîãî êâàðòàëó. Ïîò³ì éîãî çíåñ-
ëè, êîëè áóäóâàëè ìåòðî, ïîðó-
øèëè ë³í³þ çàáóäîâè öüîãî áîêó
âóëèö³. Çà ïëàíîì, òóò âçàãàë³
ïëàíóâàëîñÿ çíåñòè ê³ëüêà áóäèí-
ê³â, àëå ïîò³ì öåé êâàðòàë ÷îìóñü
íå çíåñëè. Âçàãàë³ ó ì³ñòîáóäó-
âàíí³ âèïàäîê â³ä³ãðàº âàæëèâó
ðîëü”.

Â³äîìî, ùî àâòîðè ï’ÿòüîõ
íàéêðàùèõ ïðîåêò³â ôîíòàíà
îòðèìàþòü ôóòáîëüí³ ì’ÿ÷³ ç àâ-
òîãðàôàìè óêðà¿íñüêèõ ôóòáî-
ë³ñò³â, âîëîäàð³â “Çîëîòîãî
ì’ÿ÷à”. Óðî÷èñòîñò³ â³äáóäóòüñÿ
â äåíü â³äêðèòòÿ îíîâëåíîãî
ñêâåðó ç ôîíòàíîì. Íàðàç³ æ
îõî÷³ ìîæóòü ïîäàâàòè ñâî¿ ïðî-
ïîçèö³¿ äî Áóäèíêó àðõ³òåêòîðà,
çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Áîðèñà Ãð³í-
÷åíêà, 7

Ïðîáëåìí³ çàáóäîâè íå ëåãàë³çóþòü
Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó Êèºâà âèçíà÷èòü, ùî ïîòð³áíî, à ùî çàâàæàº êèÿíàì

Êèºâó íå çâèêàòè äî áóä³âåëü-
íèõ ïðîòåñò³â. Êàæóòü, â Óêðà¿í³
9 % óñ³õ àêö³é ³ ì³òèíã³â ïðîâî-
äÿòü ïðîòè çàáóäîâ ³ çíèùåííÿ
çåëåíèõ çîí. 80 % öèõ ïðîòåñò-
íèõ çàõîä³â â³äáóâàºòüñÿ â Êèºâ³.
“Ãàðÿ÷³ áóä³âåëüí³ òî÷êè” â ñòî-
ëèö³ ìîí³òîðèòü çîêðåìà ÃÎ
“Çáåðåæåìî ñòàðèé Êè¿â”. ¯¿
ïðåäñòàâíèöÿ ²ííà Ñîâñóí êàæå,
ùî îñòàíí³õ ï³âðîêó ì³ñòîáóä³â-
íà ïîë³òèêà ñòîëèö³ ñòàëà á³ëüø
çàêðèòîþ ³ âèêëèêàº ñåðéîçí³ ïî-
áîþâàííÿ. Òðèâîæíèì ñèãíàëîì
ñòàëî â³äíîâëåííÿ ñóäîâî¿ òÿãà-
íèíè äîâêîëà áóä³âíèöòâà íà
Ïåéçàæí³é àëå¿. 

Ùî áóäå ç ³íøèìè ïðîáëåìíè-
ìè çàáóäîâàìè, ó÷àñíèêè ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é óÿâèòè áîÿòü-
ñÿ. Êàæóòü, óñ³ íåçàêîíí³ çåìëå-
â³äâåäåííÿ îñòàíí³õ ðîê³â õî÷óòü
ôàêòè÷íî ëåãàë³çóâàòè â Êîíöåï-
ö³¿ ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà.
À öå òèñÿ÷³ ä³ëÿíîê ó çåëåíèõ çî-

íàõ, ó ³ñòîðè÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà ³
òàêå ³íøå. “Ëèøå â áóôåðí³é çî-
í³ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ 30 áóä³âåëü-
íèõ ìàéäàí÷èê³â. ²ñòîðè÷íà àð-
õ³òåêòóðíà ñïàäùèíà ðóéíóºòüñÿ.
Ïðàâèé áåðåã ñïîâçàº â Äí³ïðî,
íèùèòüñÿ ïàíîðàìà ì³ñòà”,—
á³äêàºòüñÿ ²ðèíà Í³ê³ôîðîâà,
ïðåäñòàâíèöÿ ÃÎ “Êèÿíè ïðîòè
ðóéíóâàííÿ Êèºâà”.

“Ïðèáëèçíî 90 â³äñîòê³â âèä³-
ëåíü çåìë³ íå â³äïîâ³äàº ÷èííî-
ìó íèí³ Ãåíïëàíó”,— ðîçïîâ³â
÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè àðõ³-
òåêòîð³â Â³êòîð Ãëåáà. Çà éîãî
ñëîâàìè, á³ëüø³ñòü ä³ëÿíîê âèä³-
ëÿëè ï³ä çâåäåííÿ æèòëîâèõ ³
îô³ñíèõ âèñîòîê, òîä³ ÿê ñîö³àëü-
íà ³íôðàñòðóêòóðà áåçíàä³éíî
â³äñòàº.

Âîäíî÷àñ, ïðèõèëüíèêè Êîí-
öåïö³¿ çàïåâíÿþòü, ùî âîíà º
ñâîºð³äíèì îð³ºíòèðîì äëÿ ïðî-
ãðåñó ñòîëèö³. “Êîíöåïö³ÿ — öå
åòàï ðîçðîáêè íîâîãî Ãåíïëàíó.

Àëå ÿ íàçâàâ áè ¿¿ êîðåãóâàííÿì
Ãåíïëàíó ÷èííîãî íà îñíîâ³ àíà-
ë³çó. Ñïðàâä³, ïðîâåäåíà ñêðóïó-
ëüîçíà, áàãàòîïëàíîâà êîìïëåêñ-
íà ðîáîòà. Íå éäåòüñÿ ïðî òå, äå
ÿêèé áóäèíîê ìàº ñòîÿòè, à äå —
ôîíòàí, äîêóìåíò íå äîõîäèòü
äî êîíêðåòíîãî ìàéäàí÷èêà. ßê-
áè ìè òàêå ðîáèëè, òî í³êîëè á
íå çàâåðøèëè öþ ðîáîòó. Êîí-
öåïö³ÿ — åêîíîì³÷íî-ðîçðàõóí-
êîâèé, ðåñóðñíèé äîêóìåíò ïðî
òå, ùî ïîòð³áíî ì³ñòó ³ ÿê³ äëÿ
öüîãî º ðåñóðñè”,— ñêàçàâ ãî-

ëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Ñåðã³é
Öåëîâàëüíèê. Â³í ïîãîäèâñÿ, ùî
Êè¿â ä³éñíî ñåðéîçíî â³äñòàâ
ùîäî ³íôðàñòðóêòóðè. Ñåðåä ãî-
ëîâíèõ íàïðÿìê³â íàçâàâ áóä³â-
íèöòâî æèòëà â ðîçðàõóíêó 28
êâ. ì íà îñîáó, îçåëåíåííÿ ì³ñ-
òà ³, êð³ì ³íøîãî, ðîçâèòîê
ïëîù. “Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ º ëèøå
îäíà, ÿê íà ìåíå, íåçàïåðå÷íà
ïëîùà, á³ëÿ Òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà. Ëüâ³âñüêà ïëîùà ïåðå-
òâîðèëàñÿ íà Ò-ïîä³áíå ïåðå-
õðåñòÿ. Ïëîù³ â ì³ñò³ ìàþòü áó-

òè”,— ñêàçàâ ïàí Öåëîâàëüíèê.
Âèñëîâèâñÿ â³í ³ ùîäî çåìëåâ³ä-
âåäåíü. “Ìè ïðîàíàë³çóâàëè âñ³
ä³ëÿíêè, ÿê³ âèä³ëÿëèñü çà îñòàí-
í³ ðîêè, àáè ç’ÿñóâàòè, ùî ç öüî-
ãî ìîæå áóòè, à ùî çàâàæàº ðîç-
âèòêó Êèºâà”,— ñêàçàâ ÷èíîâ-
íèê.

Íàãàäàºìî, ùî Êîíöåïö³ÿ çîê-
ðåìà ïåðåäáà÷àº çîíóâàííÿ Êè-
ºâà, à òàêîæ ìîðàòîð³é íà â³äâå-
äåííÿ çåìë³ ï³ä çàáóäîâó â çåëå-
í³é çîí³ òà öåíòðàëüí³é ³ñòîðè÷-
í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà 

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Протя ом шести ро ів
ромада Києва бореться
проти б дівництва офіс-
но о центр на розі в -
лиць П ш інсь ої та Бо -
дана Хмельниць о о.
Проте заб довни и і но-
р ють навіть державні за-
борони. Через це Гро-
мадсь а рада сприяння
розвит інфрастр т ри
центр столиці до Євро-
2012 о олосила від ритий
он рс на ращ пропо-
зицію прое т фонтана,
я ий мають спор дити в
Театральном с вері. Іні-
ціатори сподіваються, що
в цьом їх підтримає й
місь а влада.

Концепція страте ічно о розвит Києва та йо о примісь ої зони до 2025 ро вже розроблена

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Київрада схвалила Концепцію страте ічно о роз-
вит Києва та йо о примісь ої зони до 2025 ро . Це
перша стадія розроб и ново о Генерально о план міс-
та. Зв чить доленосно, і, можливо, саме через це до-
мент ви ли ав серйозний переполох. Напередодні

представни и ромадсь их ор анізацій зібралися, аби
об оворити містоб дівн політи фа тично нової влади
Києва. Спро ноз вали навіть серйозні соціальні протес-
ти. У той самий час розробни и Концепції запевняють,
що її розробляють винят ово в інтересах иян.

Вже шостий рі та ий непривабливий ви ляд має одна із центральних в лиць міста
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1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Ляшенку Валентину Олексійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Павленка, 12�б
у Святошинському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Ляшенку Валентину Олексійо�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,09 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Павленка, 12�б у Святошинсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Громадянину Ляшенку Валентину Олексійовичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 29.08.2007 № 19�8916, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 28.12.2007
№ 071/04�4�22/7377, Київської міської санепідстанції від
02.11.2007 № 9097, Головного управління земельних ресур�
сів від 19.05.2008 № 05�3145.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Ляшенку Валентину
Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Павленка, 12"б 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 739/1795 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

Випуск №120 (823)
п’ятниця, 17 вересня
2010 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

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

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 18.09.2008 № 368/368 "Про передачу громадянці

Савченко Тетяні Станіславівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Миколи Юнкерова, 19"б в Оболонському районі
м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 749/1805 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення громадянки Савченко Тетяни Станісла�
вівни від 06.02.2009 та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до рішен�
ня Київської міської ради від 18.09.2008 № 368/368 "Про передачу громадянці Савченко Тетяні Станісла�
вівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 19�б в Оболонському районі м. Києва", Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Савченко Тетяні Ста�
ніславівні для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юн�
керова, 19�б в Оболонському районі м. Києва.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
18.09.2008 № 368/368 "Про передачу громадянці Сав�
ченко Тетяні Станіславівні у приватну власність земель�
ної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ми�

коли Юнкерова, 19�б в Оболонському районі м. Києва",
а саме:

— у назві та в тексті рішення слова "громадянці Савчен�
ко Тетяні Станіславівні" замінити словами "громадянину Сав�
ченку Микиті Олександровичу".

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Кравчук Антоніні Михайлівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на Столичному шосе, 24 км, ді�
лянка 1 у Голосіївському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Кравчук Антоніні Михайлівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на Столичному шосе, 24 км, ділянка 1 у Голосіїв�
ському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової
та громадської забудови.

5. Громадянці Кравчук Антоніні Михайлівні:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

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

5.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

5.6. Виконати вимоги, викладені в листах дочірнього під�
приємства "Інститут генерального плану міста Києва" від
13.06.2007 № 1821, Головного управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища від 17.12.2007
№ 19�14794, Київської міської санепідстанції від 23.03.2009
№ 1505, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 30.03.2009 № 05�
08/1304, Київського комунального об'єднання зеленого бу�
дівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзе�
ленбуд" від 09.10.2007 № 148�2415, Головного управління
земельних ресурсів від 28.05.2009 № 05�4546.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки громадянці Кравчук
Антоніні Михайлівні для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на Столичному шосе, 24 км, ділянка 1 у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 693/1749 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121, 141 Земельного кодексу України, розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право користування частиною земель, від�
ведених відповідно до додатка 38 до розпорядження Ради
Міністрів Української РСР від 22.09.89 № 330�р будинку від�
починку "Конча�Заспа" (лист�згода від 17.11.2006
№ 02/153), та віднести їх до земель запасу житлової і гро�
мадської забудови.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.10.2005 № 271/3732 "Про затвердження схеми плануван�

ня частини території південного планувального району Го�
лосіївського адміністративного району в м. Києві" і Гене�
рального плану міста Києва та проекту планування його про�
мислової зони на період до 2020 року, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, а са�
ме: територію в межах, визначених містобудівним обгрун�
туванням, перевести за функціональним призначенням до
території малоповерхової садибної житлової забудови.

Про передачу громадянці Ізбишевій Марії Дмитрівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Цимбалів Яр, 10 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 690/1746 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Ізбишевій Марії Дмитрівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Цимбалів Яр, 10 у Голо�
сіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Ізбишевій Марії Дмитрівні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Цимбалів Яр, 10 у Голосіївському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянці Ізбишевій Марії Дмитрівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Питання пайової участі вирішити до початку будів�

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

3.3. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.4. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від затоплення та підтоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 28.11.2005 № 19�10206, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 13.09.2007
№ 071/04�4�22/4927, Київської міської санепідстанції від
09.03.2006 № 1508, Головного управління земельних ре�
сурсів від 24.10.2007 № 05�2057.

3.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж у
межах земельної ділянки.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 11.02.2009 № 07/1"41вих"09 на пункт 26 рішення

Київської міської ради від 27.05.2004 № 281/1491 
"Про надання і вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею"

Рішення Київської міської ради № 752/1808 від 18 червня 2009 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 11.02.2009 № 07/1�41вих�09 на пункт 26
рішення Київської міської ради від 27.05.2004 № 281/1491 "Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Ки�
єва від 11.02.2009 № 07/1�41вих�09 на пункт 26 рішення Ки�
ївської міської ради від 27.05.2004 № 281/1491 "Про надан�
ня і вилучення земельних ділянок та припинення права ко�
ристування землею".

2. Відмінити пункт 26 рішення Київської міської ради
від 27.05.2004 № 281/1491 "Про надання і вилучення

земельних ділянок та припинення права користування
землею".

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про надання дозволу на продаж транспортних засобів,
які належать до комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 642/1698 від 18 червня 2009 року

Відповідно до частини другої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", враховуючи протокол від 03.04.09 № 25 засідання постійної комісії Київської міської ради з пи�
тань власності, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ритуальній службі спеціалізованому ко�
мунальному підприємству "Спеціалізований комбінат підпри�
ємств комунально�побутового обслуговування" на продаж на
конкурентних засадах трактора колісного ЮМЗ�6, державний
номер 101�64 КС, номер двигуна 714015, рік випуску 1989,
первісною вартістю 3924,44 грн, знос 3674,8 грн та тракто�
ра ЮМЗ�6, державний номер 027�03 КС, номер двигуна
394393, рік випуску 1993, первісною вартістю 38454,00 грн,
знос 38167,05 грн, які належать до комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва та закріплені на праві госпо�
дарського відання за комунальним підприємством.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації):

2.1. Визначити порядок продажу транспортних засобів,
зазначених у пункті 1 цього рішення.

2.2. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

3. Ритуальній службі спеціалізованому комунальному під�
приємству "Спеціалізований комбінат підприємств кому�
нально�побутового обслуговування":

3.1. Кошти, отримані від продажу транспортних засобів,
зазначених у пункті 1 цього рішення, направити до бюдже�
ту міста Києва.

3.2. Списати з балансу транспортні засоби, зазначені у
пункті 1 цього рішення, у встановленому порядку після ви�
конання пунктів 2 та 3.1 цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Дикій Наталії Павлівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Метрологічній,

15 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 678/1734 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації — будівництва, експлу�
атації та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд на вул. Метрологічній, 9, 9�а, 11, 11�а, 13,
13�а, 15, 15�а, 17, 17�а у Голосіївському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, а саме: перевести територію в ме�
жах, визначених містобудівним обґрунтуванням, з сільсько�
господарської території до території садибної забудови.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 25.02.64 № 202 "Про відвод земельної ділянки Спеціа�
лізованій школі�інтернату фізико�математичного профілю"
як таке, що не було виконано в установленому порядку, та
віднести частину земельної ділянки площею 0,02 га до зе�
мель запасу житлової та громадської забудови.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Дикій Наталії Павлівні для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Метрологічній,
15 у Голосіївському районі м. Києва. 

5. Передати громадянці Дикій Наталії Павлівні, за умови
виконання пункту 6 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Метрологічній, 15 у Голосіївському
районі м. Києва, в тому числі:

— площею 0,02 га — за рахунок земель запасу житлової
та громадської забудови;

— площею 0,08 га — за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

6. Громадянці Дикій Наталії Павлівні:
6.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

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

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

6.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

6.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок обстеження зелених насаджень, що під�
лягають видаленню, від 15.07.2008 № 247) та інші питання
майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

6.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.08.2008 № 19�10606 та від 12.11.2008
№ 09�14000, Київської міської санепідстанції від 14.10.2008
№ 8817, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 03.07.2008 № 4698, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від
23.07.2008 № 05�08/4986, комунальної організації "Центр
містобудування та архітектури" від 14.08.2008 № 14�2178,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 22.09.2008 № 071/07�7�10/5449.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Халімон Ользі Федорівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Фестивальній, 40"а 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 697/1753 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 120 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Халімон Ользі Федорівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Фестивальній, 40�а у Голо�
сіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Халімон Ользі Федорівні, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Фестивальній, 40�а у Голосіївському районі м.

Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянці Халімон Ользі Федорівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

3.2. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва.

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

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

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 14.09.2005 № 19�7739, Київської місь�

кої санепідстанції від 07.02.2006 № 748, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в
м. Києві від 10.10.2007 № 05�08/7690, Головного управлін�
ня охорони культурної спадщини від 15.12.2005. № 1394
та Головного управління земельних ресурсів від 19.11.2007
№ 05�2231.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"БудІнвест"капітал" земельної ділянки для реконструкції

і будівництва торговельно"офісного центру 
з подальшими експлуатацією та обслуговуванням 

на вул. Антоновича (Горького), 44 у Голосіївському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 150/150 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"БудІнвест�капітал" для реконструкції і будівництва торго�
вельно�офісного центру з подальшими експлуатацією та об�
слуговуванням на вул. Антоновича (Горького), 44 у Голосі�
ївському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальніс�
тю "БудІнвест�капітал", за умови виконання пункту 3 цьо�
го рішення, у довгострокову оренду на 10 років земель�
ну ділянку площею 0,2719 га для реконструкції і будівниц�
тва торговельно�офісного центру з подальшими експлу�
атацією та обслуговуванням на вул. Антоновича (Горько�
го), 44 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок зе�
мельної ділянки, відведеної відповідно до пункту 11 рі�
шення Київської міської ради від 22.04.99 № 212/313 "Про
оформлення права користування земельними ділянками",
право користування якою посвідчується договором на
право тимчасового довгострокового користування зем�
лею на умовах оренди від 05.08.99 № 79�5�00039, укла�
деним між Київською міською радою та акціонерним то�
вариством закритого типу "ЕДЕМ і К", у зв'язку з пере�
ходом права власності на нежитловий будинок (договір
купівлі�продажу 27.06.2007 № 4097, акт прийому�пере�
дачі від 27.06.2007).

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "БудІнвест�
капітал":

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

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

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 09.11.2007 № 19�12952, Київської місь�
кої санепідстанції від 26.11.2007 № 9794, Державного управ�

ління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 16.11.2007 № 05�08/9021, Державної служби з пи�
тань національної культурної спадщини від 24.10.2007 № 22�
2652/35.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції та будівництва відповідно до рішення Київради від
27.02.2003 № 271/431 "Про пайову участь (внески) інвес�
торів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно�
транспортної інфраструктури м. Києва".

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

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

3.7. Проектом будівництва передбачити місця постійно�
го зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок)
із кількістю машиномісць відповідно до державних будівель�
них норм.

4. Розірвати за згодою сторін договір на право тимчасо�
вого довгострокового користування землею на умовах орен�
ди від 05.08.99 № 79�5�00039 з моменту державної реєс�
трації договору оренди земельної ділянки між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідаль�
ністю "БудІнвест�капітал" (лист�згода від 02.07.2007
№ 10/07�07).

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 11 рішен�
ня Київської міської ради від 22.04.99 № 212/313 "Про
оформлення права користування земельними ділянками".

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Пановій Олені Леонтіївні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення

індивідуального садівництва на вул. Карла Маркса, 15 
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 725/1781 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Пановій Олені Леонтіївні для ве�
дення індивідуального садівництва на вул. Карла Маркса, 15
у Солом'янському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Пановій Олені Леонтіївні, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,04 га для ведення індивідуаль�
ного садівництва на вул. Карла Маркса, 15 у Солом'янсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Громадянці Пановій Олені Леонтіївні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.3. Виконувати вимоги, викладені в листах Головно�
го управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 24.09.2007 № 19�10170, Дер�
жавного управління охорони навколишнього природного

середовища в м. Києві від 29.03.2007 № 06�6�25/727, Ки�
ївської міської санепідстанції від 08.10.2007 № 8310, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 12.11.2007
№ 05�2157.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ МОЁ
Где твои рылья?
Город застыл в ожидании ч да.
Где твои песни?
М зы ой ветра приносит от да
Звон ю нот ?
Твоё заветное слово
Мне не расслышать,
Но я б д ждать тебя снова,

ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ МОЁ!
Алые росы
Лоб твой по рыли, и меч твой

поломан.
Кр жатся звёзды,
Те, что носят доро ою дом .
Но ветер надежды
Раны залечит, по а помнишь

Слово.
Толь о прошепчешь
“Б д ис ать тебя снова,

ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ МОЁ!”
П сть хмыляется тот,

то не верил.
Знаю, что Время —

жесто ий жон лёр.
Толь о всё ближе я слыш

за дверью
Ша и... Им в та т бьётся

сердце моё!

ПРЕДСКАЗАНИЕ
Се нда,
слово,
павшая звезда...
И пепел дня в разом н той

ладони —
Лишь нота из бесчисленных

а оний,
Не толив о ня и света жажды,
Опалит непри аянное сердце
Надеждой на прозрение
ОДНАЖДЫ...

БЫЛЬ О СТРАННОМ СНЕ

Вещая ночь на рыла
Город своим рылом,
Тени др зей забытых
Снова пришли в мой дом.

Кто-то в плаще из шёл а,
Бледный, а л нный свет,
Мне лыбн лся: “Здравств й,
Я ждал тебя мно о лет.

Не плачь, я не сон, не призра .
Я просто в др ом раю,
Там, де слепые д ши
Находят себе приют...

Я пел тебе сотни песен,
Я боль отводил рылом,

Тихим и светлым ветром
Я приходил в твой дом...

Ко да ты лететь станешь
В вихре без мных лет,
Услышишь мою ты песню,
Пре расней оторой нет.
Звёздный пото за р жит
Ворох шедших рёз,
Станет тебе не н жен
Город побед и слёз.

Не плачь, я не сон, не призра ,
Я просто в др ом раю,
Где сталые д ши
Находят себе приют.

В алом хр стальном танце
Ты позаб дешь боль,
Конь, что чернее ночи,
Нас несёт домой...

Не плачь, я не сон, не призра .
Я просто в др ом раю,
Там, де родные д ши
Находят себе приют...”

Коло ол за т маном
В ород вп стил рассвет,
И ость шёл мой странный,
Доро ой, оторой нет...

МАСТЕР ИГРЫ
I

Мастер и ры,
Ка ты стал, мой печальный

мастер.
Праздни тих,
Твой прощальный праздни .
И ты, ходя по сне ам, не оставишь

следа,
Ветер сметёт твое имя...

II
Видит Бо ,
Зачем ты ронял свой волшебный

бисер
Вещих нот,
Словно их слышат здесь?!
Небо тебе пре радит переп тье

доро ,—
Станет ли олос твой тише?

III
Дом твой здесь,
Где ород с орбит под семью

сне ами.
С рыт от лаз,
О олдован снами.
А ты обречён вечно быть и

с итаться, и петь,
И, не знав, пройти мимо...

IV
Б дет день,
И в ород вернется мой добрый
мастер.
Б дет день,
Вновь за р жит праздни
Ворох пережитых снов,
Тени любящих лиц.
Но вспомнишь ли ты моё имя?

Jezeli chcesz
(вольный перевод песни
Анны Марии Йопе )

Хочешь ли ты, я пропою
По нотам рови на пес е
Последнюю из песен?
Хочешь ли ты, я подарю
Улыбо жемч , ожерелье снов,
А хочешь — сердце?

Толь о не проси
Жить ещё день в ожидании ч да...

Хочешь ли ты, я прошепч
Слова молитвы, сердце ранив

болью и надеждой?
А хочешь ли, дождём прольюсь
И, раны залечив твои,
Я навсе да исчезн ?

Толь о не проси
Жить ещё день в ожидании ч да...

С аждым днём — всё дальше мы,
Т с ней о ни, спо ойней сны
Время, а сне , развеет нас,
По бит нас, заб дет нас...

Толь о не проси
Жить еще день в ожидании ч да...

Я ЗНАЮ
Я знаю, что если, не дай Бо ,

придёт беда,—
Я б д верна и сильна,
Ка волчица в хрипящей а онии.
Но, счастью, се одня —
Я толь о лишь бабоч а,—
Та, что рылась
В твоей ладони...

Voila
Я жить хоч , стала жизни ждать!
Крылом взмахн ть,— чертям

поп тный ветер!
Страх — потерять, ещё страшнее

стать
П сть даже и твоей, безли ой

тенью.
Назло, п с ай не в мер , невпопад,
Не дам на плах рифмы честность

слова.
Смешно поды рывать, меючи

и рать,
Ждать подаяния, о да и сам бо ат,
Прильн в, в боязни не попасть

в твой лад,
Обжечься и тебе тян ться снова.
Вопьюсь р ой в живой цвето

о ня,
П сть обратится в адовое пламя!
К да больней, о да д шье дня
Сжимает р дь бетонными

тис ами...
Коль падать,— та взметн вшись

в вышине!
Нет смысла в сердце, бьющемся
вполсилы.
Коль дальней быть,— та л чше

вдале е,
А близ ой,— та в трепещ щей

р е
Клеймом, распятьем... В аля,

мой милый!

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ко да-ниб дь, о да идти стан ,
Не станет сил прощаться и

прощать,

Я выйд морю и тихонь о стан
На рань, де ниче о не жаль

терять...
За ранью, де моря впадают

в небо
Увиж , знаю, свой ч десный рай,
Та ой пре расный

и волшебно-светлый,
Край ожиданий и с итальцев рай.

И Тот, о о черты знаю сраз ,
Ост дит лоб мой холодом р и,
И по лазам прочтёт про р стный

праздни ,
Про счастье и отчаянье в п ти...

Произнесёт: “Изм чилась, стала?
Войди в мой дом, приля

и отдохни”.
И объяснит, зачем я та страдала,
И с ажет: “Я простил твои рехи”...

ДЕНЬ ОПАВШИХ МАСОК
I

Сб дется день опавших масо ,
Близится,— я это точно знаю,
Но отче о тос ой нездешней
Сердце сжимает?

Время жон лир ет именами,
Ветер развеет, что было нами.
Павшие листья, холодный амень...
Господи, чем мы станем?

II
Сердце, ставшее биться болью,
Мечется в поис ах новой с аз и.
Тысячи снов нося с собою,
Я оставляю один — мой праздни .

Время жон лир ет именами,
Ветер развеет, что было болью.
Павшие листья, холодный амень
Здесь остаются, а мы — ходим.

III
Близится мой заветный праздни ,
Сб дется,— я это точно знаю.
Если прибавилось в мире расо ,
Может, и было всё не сл чайным...

Время жон лир ет именами,
Ветер срывает полотна масо ...
Павшие листья, холодный амень
Здесь остаются, де был

мой праздни ...

Тамара Бєля ова — телевізійна ж рналіст а,
я а вже понад 10 ро ів знайомить раїн-
сь их лядачів із новинами льт ри на од-
ном з провідних теле аналів раїни. Втім,
за цей час вона неодноразово б ла не лише
спостері ачем, а й безпосереднім часни-
ом подій.

Напри лад, 2001-м на Міжнародном
Арт-фестивалі в Ма деб рзі вона представ-
ляла У раїн під час ала- онцерт я ви о-
навиця власних пісень. А в 2005 році її ві-
деоробота демонстр валася на 49-ом
Бієнале мистецтв Венеції.

Тамара — літописець ле ендарної иївсь ої
х дожньої ом ни БЖ-АРТ, бажаний ість на
лицарсь их т рнірах... І талановита поетеса,
вірші я ої вам сьо одні з задоволенням
представляє “Хрещати ”.

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

Відповідно до ст. 50 За он
У раїни “Про вибори деп татів
Верховної Ради Автономної Рес-
п блі и Крим, місцевих рад та
сільсь их, селищних, місь их
олів”, Державне ом нальне
підприємство “Телерадіо омпанія
“Київ” інформ є, що розцін и вар-
тості одиниці (однієї се нди)
ефірно о час для розміщенняма-
теріалів передвиборної а ітації в
період виборчо о процес з ви-
борів деп татів Верховної РадиАв-
тономної Респ блі и Крим, місце-
вих рад та сільсь их, селищних,
місь их олів 31 жовтня 2010 ро
на теле аналі “Київ” становлять:

1.Вартість 1 се нди ефірно о ча-
с в б дні дні з 18.00 до 22.30
та вихідні, неробочі та свят-
ові дні становить 29,46 рн.

2.Вартість 1 се нди ефірно о ча-
с в б дні дні з 22.30 до 18.00
становить 23,95 рн.

Ціни в азано в рн без врах -
вання ПНР (0,5%), ПДВ (20%).

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

А ціонерної енер опостачальної омпанії
“Київенер о”

Повідомляємо, що на вимо а ціонера позачер ові за альні
збори а ціонерів АК “Київенер о” відб д ться 5 листопада 2010 ро-

о 9.45 за адресою: м. Київ, в л. П хівсь а, 1, сьомий поверх
(а товий зал адміністративної б дівлі філіал “Теплоеле троцент-
раль № 6 Київенер о”).

До поряд денно о позачер ових за альних зборів а ціонерів
в лючені та і питання:

1. Про обрання лічильної омісії, олови і се ретаря позачер ових за альних зборів
а ціонерів А ціонерної енер опостачальної омпанії “Київенер о” та затверджен-
ня ре ламент роботи позачер ових за альних зборів а ціонерів А ціонерної
енер опостачальної омпанії “Київенер о”.

2. Про внесення та затвердження змін до Стат т А ціонерної енер опостачальної
омпанії “Київенер о”,

3. Про від ли ання членів Спостережної ради А ціонерної енер опостачальної ом-
панії “Київенер о”.

4. Про обрання членів Спостережної ради А ціонерної енер опостачальної омпанії
“Київенер о” та встановлення поряд припинення їх повноважень.

5. Про від ли ання та обрання членів Ревізійної омісії А ціонерної енер опостачаль-
ної омпанії “Київенер о” та встановлення поряд припинення їх повноважень.

6. Про припинення діяльності філіалів А ціонерної енер опостачальної омпанії
“Київенер о”.

7. Про с ас вання Положень про філіали А ціонерної енер опостачальної омпанії
“Київенер о”.

8. Про надання дозволів на вчинення Товариством правочинів та по одження пра-
вочинів здійсненних Товариством.
Реєстрація часни ів позачер ових за альних зборів а ціонерів АК “Київенер о”

відб деться з 08:45 до 09:30 день с ли ання позачер ових за альних зборів а ціонерів
за адресою: м. Київ, в л. П хівсь а, 1, перший поверх адміністративної б дівлі філіал
“Теплоеле троцентраль №6 Київенер о”. Учасни и позачер ових за альних зборів
а ціонерів повинні мати при собі паспорт та до мент, що підтвердж є право влас-
ності на прості іменні а ції АК “Київенер о”. Представни и а ціонерів мож ть взяти
часть позачер ових за альних зборах а ціонерів на підставі довіреності, оформ-
леної з ідно з чинним за онодавством.
Довід и за тел.: (044) 207-61-48.

ПРАВЛІННЯ

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

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

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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ОВНИ
Тиждень стане
завершальним
а ордом
сл жбовій ді-
яльності, де
ви а тивно
працюватиме-
те в ролі під-
ле ло о, за
першим ви-

ли ом б дете бі ти наз стріч людям,
я і потреб ють допомо и, а паралель-
но б дете самітнюватися і мріятиме-
те про расиве життя. Б дьте певні —
все матеріаліз ється! Всевишній ч є
ваші молитви і побажання — просіть
і вам воздасться. Головне — бере ти
здоров’я! Я що запл талися в проб-
лемах, станеться збій життєво о рит-
м . Інт їтивне прозріння підірве вас
ізсередини, надавши змо вийти із
застою та знайти ращий ґр нт для
розвит .

ТЕЛЬЦІ
Переживають
я с р а в и й
творчий роз-
віт. Саморе-
алізація йде на
повн . О ри-
лені д хом с -
перництва, ви
мчите вперед,
а боротьба з

он рентами додає натхнення. В о-
ле тивній праці — революціонер, чиї
прони ливість і осяяння прово ють
на раптові шалені спалахи до рто-
вої творчості. Т т ваша роль — засте-
ре ти ділов оманд від застою, с е-
ров ючи її до нових звершень. Голов-
не — не піддатися спо сі і не зр й-
н вати з мисно плани ромади, бо
здоб дете по ан слав з різними не-
ативними наслід ами. Б дьте ори і-
налом, я ий приваблює до себе лю-
дей!

БЛИЗНЯТА
Сімейні та
п р о ф е с і й н і
справи розри-
вають на час-
тини: я що
вдома заїдає
поб т, то на
роботі ні в я і
лещата не за-
тисн ти. Т т ви

— б нтівни , отрий пра не від рити
новий світ. Кар’єра — сфера, де осо-
бистість може сяяти, насолодж вати-
ся свободою творчості. Ящо співробіт-
ни и вважають вас дива ом, приб ль-
цем з іншої планети, не звертайте ва-
и, йдіть визначеним рсом, не стань-
те жорсто им через неприємності, ві-
тайте падіння, вони допомож ть пра-
вильно с ори вати рс р х . Хапа-
тися за безпе не можна, це ілюзія.
Б дьте від ритими, свідомими, що чи-
ните правильно!

РАКИ
Вервеч а не-
с інченних з -
стрічей, онта -
тів, знайомств,
роз’їздів, сл ж-
бових відря-
джень по лин -
ла вас з оло-
вою.Це на доб-
ро. Заряд пози-

тивної енер ії одержите олосальний.
Б дь-я а нова людина, я а ввійде в ва-
ше життя, стане орисною. Остері айте-
ся різ их слів, вони драт ють людей, а -
тивіз ють онфронтацію, р йнівна ри-
ти а — справа нехитра. Пра ніть до ви-
со о о, живіть своєюфілософією. Нехай

ваш роз м мандр є, ш аючи тієї ал зі,
де пощастить блис че себе проявити,
спішно реформ вати застій б ття.

ЛЕВИ
Тема матері-
альних бла
стане найа т -
альнішою. Ви-
трати переслі-
д ватим ть вас
і н тенсивно .
Тож зробіть ре-
візію бажань,
бо реальність

непередбач вана, особливо, я що це
стос ється спільних рес рсів. Не прив’я-
з йтеся до рошей, іна ше вони зни -
н ть. Із радістю й задоволенням витра-
чайте. Я що на вас тисн ть, зм ш ють
насильно роз ошелитися, не б дьте
дресированим тюленем, а пра ніть до
омпроміс заради стабільних стос н-
ів. А та ож вчасно реа йте на спала-
хи інт їції — вона дасть інформацію про
майб тнє, а саме: я им вам належить
стати. Осяяння — це промінь світла в
щасливе майб тнє.

ДІВИ
Потреба роз-
рити себе, са-
моствердитися
в соці мі штов-
хає на різні
п блічні дефі-
ле. Ви отові
створити нав-
оло алас,
щоб б ти в

центрі ва и за б дь-я цін і сяяти!
Пот рб йтеся змінити імідж, позб тися
по аних звичо , с ористайтеся посл -
ами стиліста, підберіть модний арде-
роб. Утім, для рочисто о сходження “Я”
варто об’єднатися з партнерами, я і
здатні армонійно доповнити вас. Під-
бір товаришів, омпаньйонів дале ий від
ло і и, оточ ючим вас не зроз міти —
це зразо яс равої, ори інальної, впли-
вової і непередбач ваної особистості, а
оловне — авантюрної, через що ви
просто божеволієте.

ТЕРЕЗИ
Уни айте на-
пр и і не пра -
ніть ло ічно по-
яснити нинішні
сит ації. Пли-
віть за течією,
сл хайте олос
інт їції, бо ви—
чистий анал,
через я ий
Всесвіт транс-

лює потрібн інформацію. Частіше са-
мітнюйтеся. В цей час відб вається під-
заряд а сил, життєва мета яс раво ви-
мальов ється, оли ви ізольовані. На ро-
боті все непередбач вано. Ваше зав-
дання — чіт о відстеж вати зловживан-
ня влади, ініціювати зміни в роботі з ме-
тою ділово о про рес . Дійте бла ород-
но і справедливо, але за за оном, я що
цьо о вима ають інтереси оле тив .
Р йн йте нездорове владарювання
с різь, де йо о бачите!

СКОРПІОНИ
Місце опти-
мальної само-
реалізації — на
с спільном по-
прищі. Т т ви
роз вітнете,
примнож єте
др жнє оточен-
ня, розвиваєте-
ся я творча

особистість. А ра стос н ів прося н та
спільними ідеалами, інтересами, надихає
на життя. Одна , щоб привабити до себе

рідних по д х людей, ви маєте їх чимось
здив вати, поламати рам и стереотипів,
продемонстр ватинеординарність, це та
запалює п блі і перевтілює вас ма а!
Головне — стежити за реа цією і вчасно
перевтілитися в потрібні ролі.

СТРІЛЬЦІ
Кар’єрний ма-
рафон набли-
жається до фі-
ніш . Чи мати-
мете лаври пе-
реможця, чи ні
— все зале-
жить від др ж-
би професій-
них амбіцій з

непередбач ваним вн трішнім бажан-
ням, протиріч т т б ти не повинно. Од-
на ви дволи і, за мас ою відповідаль-
но о працелюбно о професіонала схо-
вався б нтар, я ий пра не свободи; ви
пра мати і революціонер одночасно.
Том при близь ом онта ті з людьми
ризи єте ввести їх оман . Реа йте
на ч жий настрій, зважайте на обстави-
ни, бо нині в ваших р ах людсь і долі.

КОЗОРОГИ
Доля личе до
е спериментів
зі своїм життям
заради зба а-
чення новим
досвідом. Ла-
майте стерео-
типи мислен-
ня. Ви маєте
перевтілитися

в чителя, дос оналити стар філосо-
фію б ття, від ори вати по ляди, іде-
али, позб тися зайво о. У соці мі ви —
ма , спирайтеся на др зів. Вони з ра-
дістю порин ть ваш іпноз. Б дьте ер -
дованими, запалити чимось нетради-
ційним навіть першо о з стрічно о б -
де неваж о!

ВОДОЛІЇ
Пізнати либи-
н партнер-
сь их стос н-
ів, розчинити-
ся одне в одно-
м , відч вши
ожною літин-
ою зло й доб-
ро — ось ваше
завдання. На-

стає пот жнийпроцес трансформації, о-
ли все по ане повинно переплавитися в
золото. Іна ше — л хий т, на стос н-
ахможна ставити хрест. Але ос іль и ви
переб ваєте під впливом божевільних
бажань, попрацюйте над власною само-
оцін ою. Вона — ілюзія, вважати себе
незалежним — теж ілюзія, ви дві само-
достатніх особистості і можете створити
міцний надійний шлюб на базі спільних
інтересів, а оловне — Любові!

РИБИ
Об’єдн йтеся з
омпаньйона-
ми і нала о-
дж йте мости
співпраці. Я -
що досвідчена
ділова оманда
б де др жною,
в майб тньом
застрах єте

себе від невдач. Ваш спо ій оманливий,
він наеле тризований і че ає зр чно о
момент , щоб вистрелити феєрвер ом.
А варто расиво подати себе п бліці,
розре лам вати дося нення і ...втрима-
тися від шо ючих вибри ів. Бо прово-
аційні “сюрпризи” для оточення вда-
рять б меран ом неприємностей.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (19—25 âåðåñíÿ)

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

Головне правління вн трішньо о фінансово о онтролю та а дит
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) запрош є на робот
талановитих і перспе тивних співробітни ів на посади заст пни а
начальни а Головно о правління, начальни ів правлінь, начальни ів
відділів, завід вачів се торів, оловних та провідних спеціалістів.

Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :

- Вища освіта е ономічно о чи юридично о спрям вання;
- Досвід роботи б х алтером, а дитором, ревізором різних ал зях, досвід

роботи в сфері державних за півель, омпетентність, відповідальність,
ом ні абельність, ініціативність, вміння працювати в оманді.

Детальна інформація за телефонами: +38(044)239-86-66, +38(044) 270-51-44.

Резюме з власними даними надсилати на еле тронн адрес : finaudit@finau-
dit.kmv.gov.ua чи фа сом +38(044)270-51-48.

Адреса: 01601, м. Київ-601, в л. Трьохсвятительсь а, 4-Б, 3 поверх.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 266-10
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×îðíîáðèâö³ 
ç ëóñêè
Êè¿âñüêà õóäîæíèöÿ Îëåíà Æóðàâñüêà 
ñòâîðþº êàðòèíè ³ç ðèá’ÿ÷èõ ê³ñòî÷îê

Íå òðåáà áóòè ôàõîâèì ìèñòåö-
òâîçíàâöåì, àáè â³äçíà÷èòè âèñî-
êèé ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü êîìïîçè-
ö³é, ñòâîðåíèõ ïàí³ Îëåíîþ. ̄ ¿ êâ³-
òè íà÷å ïàõíóòü, ïàëüìè çàïðîøó-
þòü ó åêçîòè÷í³ êðà¿íè, êàðòèíà
“Âèäóáè÷³” íàãàäóº âèøóêàíó ãðà-
âþðó, à ï³âåíü ³ç ðîçê³øíèì õâîñ-
òîì çàäåðèêóâàòî ïîãëÿäàº íà â³ä-
â³äóâà÷³â. Òåõí³êà, â ÿê³é ïðàöþº
ìàéñòðèíÿ, — ô³ø-àðò — íå ïîøè-
ðåíà â Óêðà¿í³, ïðîòå äîâîë³ çíàíà
â ñâ³ò³ ³ ìàº ÷èìàëî ïðèõèëüíèê³â
ó Ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿íàõ, äëÿ
ÿêèõ ðèáà — ñòðàòåã³÷íèé ïðîäóêò.

“ß ëþáëþ ðèáó. Ìåí³ ïîäîáà-
ºòüñÿ ðèáàëèòè. ²ç çàäîâîëåííÿì
ãîòóþ ð³çíîìàí³òí³ ñòðàâè ç êî-
ðîï³â, êàðàñ³â òà îñåëåäö³â. À ïî-
ò³ì óñ³ “ê³ñòî÷êè-â³äõîäè” çáè-
ðàþ, ïðîâàðþþ, âèñóøóþ, ïî-
êðèâàþ ïåðëàìóòðîâèì ëàêîì ³...
òâîðþ. ×îëîâ³ê ñì³ºòüñÿ, ùî â
ìåíå “áåçâ³äõîäíå” âèðîáíèöòâî,
— ðîçïîâ³äàº Îëåíà Æóðàâñüêà.
— ×àñòî òðàïëÿºòüñÿ òàê, ùî ï³ñ-
ëÿ ïðîâàðþâàííÿ ðèá’ÿ÷³ ê³ñòêè
íàáóâàþòü òàêî¿ ïðèìõëèâî¿ ôîð-
ìè, ùî “äèêòóþòü” ñàì çàäóì
êàðòèíè. ßêîñü ³ç êàñòðóëüêè

“âèëîâèëà” íó ñïðàâæí³é òîá³ æ³-
íî÷èé êàïåëþøîê, ³ â³í “ïðîäèê-
òóâàâ” îáðàç ðîìàíòè÷íî¿ äàìè. ß
â çàõîïëåíí³, êîëè ê³ñòî÷êè íå
òðåáà îáðîáëÿòè, à ëèøå ïðèëàø-
òîâóâàòè îäíà äî îäíî¿, õî÷à ³íî-
ä³ é äîâîäèòüñÿ øë³ôóâàòè òà ï³ä-
ð³çàòè, ³ ëèøå ïîò³ì êëå¿òè íà
÷îðíèé îêñàìèò”.

Îäèí ³ç â³äâ³äóâà÷³â âèñòàâêè, çà
ïðîôåñ³ºþ á³îëîã, çàóâàæèâ, ùî ï³ä
êâ³òêîâèìè êàðòèíàìè ïàí³ Îëå-
íè íàâ³òü íå ïîòð³áíî ðîáèòè ï³ä-
ïèñè, õî÷à âîíè é “ìîíîõðîìí³” —

÷îðíîáðèâö³, æîðæèíè, ãîðîøîê,
ìàëüâè ³ç äèâîâèæíîþ òî÷í³ñòþ
ïîâòîðþþòü æèâ³ ðîñëèíè. À êàð-
òèíà, íàä ÿêîþ ïðàöþº ìàéñòðè-
íÿ çàðàç, — ïîðòðåò êîòà Ì³øåëÿ,
õî÷à ùå é íå çàê³í÷åíà (ïóõíàñòè-
êó ùå “ïðè÷åïëÿòü” ðîçê³øíîãî
õâîñòà), ïðîòå âæå é òåïåð íàãàäóº
çîáðàæåííÿ â ìîäíîìó ôîðìàò³
ÇD. Òà íàéá³ëüøå âðàæàº òå, ùî,
âèÿâëÿºòüñÿ, ðèá’ÿ÷³ ê³ñòêè ìîæóòü
íå ëèøå äîñêîíàëî ³ì³òóâàòè îêñà-
ìèòîâó øåðñòü ïåðñèäñüêî¿ ê³øêè,
à é áóòè ì’ÿêèìè íà äîòèê

ВВ ИИ СС ТТ АА ВВ КК ИИ

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó öåíòðàëüíèõ òà çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÷àñîì

íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—5
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+24°Ñ, âíî÷³ +10...+15°Ñ; íà óçáåðåæ-
æ³ Êðèìó äî +24°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +18...+23°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè +20...+27°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +14...+18°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+16°Ñ,
âíî÷³ +12...+14°Ñ.

Ñüîãîäí³
Óøàíîâóºòüñÿ ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³ «Íåîïàëèìà Êóïèíà». Äî íå¿

çâåðòàþòüñÿ, áàæàþ÷è âáåðåãòèñÿ â³ä ïîæåæ³ òà óäàðó áëèñêàâêè. Ó
öåé äåíü ìîæå âèïàñòè ðàíí³é ñí³ã. Çàõ³äíèé â³òåð — äîùó íà
ì³ñÿöü. Íà Íåîïàëèìó êóïèíó ïî÷èíàþòü âèêîïóâàòè öèáóëþ ç
ãðÿäîê.

²ìåíèííèêè: ßêèì, Îëåêñàíäð, Âàñèëü, Ãðèãîð³é, Åïïîëîí³é,
²âàí, Ìèòðîôàí, Ìèõàéëî, Ìîéñåé, Ìèêîëà, Ïàâëî, Ïåòðî,
Ïð³ë³ä³àí, Ñòåïàí, Õðèñòîäóëà
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8 6 5 7
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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.

4 2 6 1 8 5 7 3 9

7 3 5 9 2 4 1 8 6

1 8 9 3 7 6 4 2 5

9 7 2 6 4 8 5 1 3

6 1 8 7 5 3 9 4 2

5 4 3 2 1 9 6 7 8

8 6 1 5 3 7 2 9 4

2 5 4 8 9 1 3 6 7

3 9 7 4 6 2 8 5 1

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
16 âåðåñíÿ

СС ВВ ЯЯ ТТ ОО

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Талановиті люди навіть із
невдячно о матеріал мо-
ж ть зробити витвір мис-
тецтва. Київсь а х дожни-
ця Олена Ж равсь а тво-
рить артини із риб’ячих
істочо . Цей небла ород-
ний матеріал перетворює-
ться в неї на б ети чорно-
бривців і жоржин, х тро
ота чи важ е листя пальм
на чорном о самитовом
тлі. Вистав а незвичної
майстрині від рилася вчо-
ра в столичном Б дин
природи і триватиме
до 18 жовтня.

Київсь а х дожниця Олена Ж равсь а зараз працює над портретом сво о ота
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У третю неділю вересня в У раїні з ініціативи ромад-
сь ості відзначатим ть День бать а, вшанов ючи чо-
лові ів, я і опі ються сім’єю та бер ть а тивн
часть вихованні дітей. Напередодні свята, в п’ят-
ницю, для дітей і бать ів відб деться перший ро
Ш оли сімейної фото рафії від раїнсь о о фотох -
дожни а Ві тора Мар щен а. В с бот тат сів із ма-
лечею запрош ють на шо та он рси в рам ах бла-
одійної а ції “День бать а”, що відб д ться в Маріїн-
сь ом пар та пар Перемо и.

Äåíü áàòüêà âæå çäàâíà ñâÿòêóþòü ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, âèñëîâëþþ÷è
ïîâàãó äî ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé ³ ï³äêðåñëþþ÷è âàæëèâ³ñòü ðîë³ ÷îëî-
â³êà â ðîäèí³. Çîêðåìà â ÑØÀ Äåíü áàòüêà º íàö³îíàëüíèì ³ç 1966
ðîêó. Â Óêðà¿í³ öå ñâÿòî ç’ÿâèëîñÿ ê³ëüêà ðîê³â òîìó ç ³í³ö³àòèâè ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ì³æíàðîäíèé öåíòð áàòüê³âñòâà”. Îðãàí³çàö³ÿ
ïðàãíå çðîáèòè éîãî âñåíàðîäíèì, ï³äòðèìóþ÷è ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ â³ääà-
í³ ñâî¿é ðîäèí³, çàëó÷àþ÷è ¿õ äî àêòèâíîãî áàòüê³âñòâà òà ïðîïàãóþ÷è
ìîäåëü äîáðîãî áàòüêà íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. “Íà æàëü, íèí³ ðîëü
áàòüêà â ñ³ì’¿ çíà÷íî çíèçèëàñÿ”, — êàæå äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñ³-
ìåéíî¿ òà òåíäåðíî¿ ïîë³òèêè Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Ãàëèíà Æóêîâñüêà. Çà íåâò³øíîþ ñòàòèñòèêîþ, 45 % ä³òåé âè-
õîâóþòüñÿ ó íåïîâíèõ ñ³ì’ÿõ, à âñüîãî â Óêðà¿í³, çà äàíèìè Ì³í³ñòåð-
ñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ, íàë³÷óºòüñÿ 100 òèñÿ÷ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé.
Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³ òàêå íåãàòèâíå ÿâèùå, ÿê íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿.

Öüîãî ðîêó â³äçíà÷èòè Äåíü áàòüêà ìîæíà íå ëèøå ó âëàñí³é ðî-
äèí³. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà â Êèºâ³ â³äêðèºòüñÿ ïåðøà Øêîëà ñ³ìåé-
íî¿ ôîòîãðàô³¿. Â ï’ÿòíèöþ, 17 âåðåñíÿ, â ïðèì³ùåíí³ àðò-êàôå
“ÕóäÃðàô” îõî÷³ áàòüêè òà ä³òè çàïðîøóþòüñÿ íà ìàéñòåð-êëàñ â³-
äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ôîòîõóäîæíèêà Â³êòîðà Ìàðóùåíêà. Òàì æå
â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ôîòîêîíêóðñó “Ñâ³ò äèòÿ-
÷î¿ ìð³¿” (äëÿ àìàòîð³â, ïðîôåñ³îíàë³â ³ ä³òåé äî 18 ðîê³â), à ïðåä-
ñòàâíèêè Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó òà Äåðæàâ-
íî¿ ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ðîçêàæóòü ïðî ñó-
÷àñíèé ïîðòðåò óêðà¿íñüêî¿ ðîäèíè é ïðî òå, ÿê³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè
º äëÿ ñ³ìåé ³ç ä³òüìè. Ïðîòÿãîì âåðåñíÿ òà æîâòíÿ ïðîâ³äí³ ôîòî-
ìèòö³ ïðîâåäóòü 6 ìàéñòåð-êëàñ³â ³ç ð³çíèõ àñïåêò³â ñ³ìåéíî¿ ôîòî-
ãðàô³¿: óðîê ³ç ôîòîãðàôóâàííÿ äëÿ ä³òåé, ìèñòåöòâî ñ³ìåéíîãî ôî-
òîàëüáîìó, ³ñòîð³ÿ òà ïðàêòèêà ñ³ìåéíî¿ ôîòîãðàô³¿, þðèäè÷í³ àñ-
ïåêòè ôîòîãðàôóâàííÿ ä³òåé. Â³ä 18 âåðåñíÿ ïî 1 ëèñòîïàäà âñ³ îõî-
÷³ ìîæóòü çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ìàéñòåð-êëàñè àáî âçÿòè ó÷àñòü ó ôî-
òîêîíêóðñ³ íà ñàéò³ www.family-album.com.ua.

Ó ñóáîòó, 18 âåðåñíÿ, â äâîõ ì³ñüêèõ ïàðêàõ — Ìàð³¿íñüêîìó á³-
ëÿ ñöåíè “Ðàêóøêà” òà Ïåðåìîãè — ïðîõîäèòèìå Âñåóêðà¿íñüêà
áëàãîä³éíà àêö³ÿ “Äåíü Áàòüêà-2010”, ÿêó îðãàí³çîâóº “Ì³æíàðîä-
íèé öåíòð áàòüê³âñòâà” çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ç ïè-
òàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ. Ó ïðîãðàì³ çàõîäó — ñèëîâå øîó Îëåêñ³ÿ
Ñåë³ôàíîâà Team Extreme, ³íòåðàêòèâí³ ñåì³íàðè òà â³êòîðèíè,
çìàãàííÿ ³ êîíêóðñè. Òàòóñ³â, ìàì ³ ä³òåé çàïðîøóþòü âçÿòè ó÷àñòü
ó ñâÿò³ ç 13.00 äî 16.00

Ôîòîìèñòåöòâî 
òà ðîçâàãè 
äëÿ òàòóñ³â
Ó íåä³ëþ â Êèºâ³ ñâÿòêóâàòèìóòü
Äåíü áàòüêà


