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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 31.03.11 № 100/5487 

“Про Програму приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва 

на 2011–2012 роки”
Рішення Київської міської ради № 40/6256 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, пункту 6 статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити пункт 7 рішення Київської міської ради від
31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації комуналь"
ного майна територіальної громади міста Києва на
2011–2012 роки” підпунктом 7.3 такого змісту:

“7.3. Продаж за конкурсом застосовується Органом при"
ватизації за погодженням з постійною комісією Київради з
питань власності”.

2. Пункт 8 рішення Київської міської ради від 31.03.11
№ 100/5487 “Про Програму приватизації комунального май"
на територіальної громади міста Києва на 2011–2012 роки”
викласти в такій редакції:

“8. Делегувати Регіональному відділенню Фонду держав"
ного майна України по м. Києву, районним у м. Києві дер"
жавним адміністраціям повноваження щодо приватизації об’"
єктів, що перебувають у комунальній власності територіаль"
ної громади міста Києва, перелік яких визначається Органом
приватизації за погодженням з постійною комісією Київра"
ди з питань власності”.

3. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ра"
ди від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації ко"
мунального майна територіальної громади міста Києва на
2011–2012 роки” такі зміни:

— назву “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у ко"

мунальній власності територіальної громади міста Києва, які
підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах” ви"
класти в такій редакції:

“Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній
власності територіальної громади міста Києва, які підляга"
ють приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкур"
сом”;

— назву “Перелік об’єктів групи Д (об’єктів незавершено"
го будівництва), що перебувають у комунальній власності те"
риторіальної громади міста Києва та підлягають приватиза"
ції шляхом продажу на аукціонах” викласти в такій редакції:

“Перелік об’єктів групи Д (об’єктів незавершеного будів"
ництва), що перебувають у комунальній власності територі"
альної громади міста Києва та підлягають приватизації шля"
хом продажу на аукціонах, за конкурсом”;

— рядок 3 таблиці “Переліку об’єктів групи А, що пере"
бувають у комунальній власності територіальної громади міс"
та Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на
аукціонах, за конкурсом”, що містить слова “група А, аукці"
он” виключити;

— позицію 3 “Переліку об’єктів групи А, що перебувають
у комунальній власності територіальної громади міста Києва,
які підлягають приватизації шляхом викупу”:

викласти в такій редакції:

№ п/п Назва об'є та Адреса об'є та Площа,
в.м

Приміт и

Гр па А, ви п

3 Нежилі приміщення ЗАТ
“Інстит т раси”

м. Київ в л. Б. Хмельниць о о, 9, літ. "А" 1028,9

№ п/п Назва об'є та Адреса об'є та Площа,
в.м

Приміт и

Гр па А, ви п

3 Нежилий б дино Приватне
а ціонерне товариство
“Інстит т раси”

м. Київ в л. Б. Хмельниць о о, 9, літ. "А" 1028,9

" позицію 46 "Переліку об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва,
які підлягають приватизації шляхом викупу":

№ п/п Назва об'є та Адреса об'є та Площа,
в.м

Приміт и

Гр па А, ви п

46 Нежилі приміщення ТОВ
"Хайфа"

м. Київ, в л. Са айдачно о, 8/10,
літ. "А"

639,7

№ п/п Назва об'є та Адреса об'є та Площа,
в.м

Приміт и

Гр па А, ви п

46 Нежилі приміщення ТОВ
"Хайфа"

м. Київ, в л. Са айдачно о, 8/10,
літ. "А"

68,4

викласти в такій редакції:

" позиції 77, 78 "Переліку об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва,
які підлягають приватизації шляхом викупу":

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Площа,
в.м

Приміт и

Гр па А, ви п

77 Нежилий б дино ТОВ
"Компанія "Паритет-плюс"

м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7, . 2 240,4

78 Нежилий б дино ТОВ
"Компанія "Паритет-плюс"

м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7, . 1 609,3

визнати такими, що втратили чинність;

" позицію 65 "Переліку об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва,
які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом":

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Площа, в.м Приміт и

65 Нежилі
приміщення

м. Київ, в л. Мілютен а, 13-а, літ. "А" З ідно з даними БТІ

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Площа, в.м Приміт и

65 Нежитлова
спор да

м. Київ, в л. Міатею а, 13-а, літ. "А" 770,0

викласти в такій редакції:

4. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації кому"
нального майна територіальної громади міста Києва на 2011–2012 роки” переліком об’єктів згідно з додатком до цього рі"
шення.

5. Внести до додатка 2 до рішення Київської міської ради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації кому"
нального майна територіальної громади міста Києва на 2011–2012 роки” такі зміни:

— позиції 2, 7, 9 додатка 2 “Переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній гро"
маді міста Києва та не підлягають продажу”:

№ п/п Назва об'є тів Юридична адреса Кіль ість а цій, шт.
(розмір част и, %)

2 ЗАТ НВЦ "Борща івсь ий
хімі о-фармацевтичний завод"

03134, м.Київ, в л. Мир , 17 3100 шт. (30,0 %)

7 ПАТ "Київспецтранс" 04208, м. Київ, просп. Правди, 85 28 422 961 шт. (25%+1
а ція)

9 ТОВ "Київсь ий міжнародний
онтра товий ярмаро "

04070, м. Київ, в л. Спась а, 39-а (51%)

визнати такими, що втратили чинність;
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 22 вересня 2011 року № 40/6256

Перелік об’єктів, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

Перелік об’єктів групи А, 
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

які підлягають приватизації шляхом викупу

№ п/п Назва об'є та Адреса об'є та Площа,
в. м

Приміт и

Гр па А, ви п

87 Нежилий б дино Громадсь а
ор анізація "Правозахисна спіл а
"Біобезпе а"

м. Київ, в л. Чапаєва, 9,
літ. "Б"

180,9

88 Нежилі приміщення ТОВ "МКС - т р" м. Київ, в л.
Приво зальна, 12

226,5

89 Нежилі приміщення Народно-
Демо ратична Партія

м. Київ, в л. Горь о о,
105, літ. "А"

269,7

90 Нежилий б дино Народно-
Демо ратична Партія

м. Київ, в л. Горь о о,
107, літ. "А"

676,9

91 Нежилі приміщення ФОП Ковальч В.І. м. Київ, в л. І. П люя, 5,
літ. "А

19,8

92 Нежилі приміщення Бла одійна
ор анізація "Кадет"

м. Київ, в л. І. П люя, 5,
літ. "А"

186,0

93 Нежилі приміщення ТОВ "К - 2" м. Київ, в л. Лаврсь а,
22, літ. "А"

724,0

94 Нежилі приміщення ПП "О сана і Тетяна" м. Київ, в л.
Чистя івсь а, 28

49,9

95 Нежилі приміщення ФОП Протчева Т.І. м. Київ, в л. К рчатова,
23-а, літ. "А"

21,4

96 Нежила б дівля ПП "Поляна" м. Київ, просп. 40-річчя
Жовтня, 87, літ. "Г"

373,6
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№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Площа,
в. м

Приміт и

1 2 3 4 5

67 Нежилий б дино м. Київ, в л. М. Коцюбинсь о о, 12, літ. "А" 4024,1

68 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Фр нзе, 132, літ. "А" 33,7

69 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33, літ. "А" 46,8

70 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Серафимовича, 15-А 571,2

71 Нежилі приміщення м. Київ, в л. М. За ревсь о о, 47 385,5

72 Нежилий б дино м. Київ, пров. Квіт чий, 3, літ. "А" 372,0

73 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Уриць о о, 40, літ. "А" 61,8

74 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Березня івсь а, 4-а, літ. "А" 557,7

75 Нежилий б дино м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 46, .2 ЗГІДНО 3
даними БТІ

76 Нежилий б дино м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7, . 2 240,4

77 Нежилий б дино м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7, . 1 609,3

78 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Довнар Запольсь о о, 5 764,2

79 Нежилий б дино
(двоповерховий, ТПП
№9)

м. Київ, в л. Арсенальна, 1/14, літ. "А" 82,3

80 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85, літ. "А,
А'"

145,2

81 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Хар івсь е шосе, 7 229,6

Перелік об'єктів групи А,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом

Перелік об'єктів групи Д
(об'єктів незавершеного будівництва)

що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва
та підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Приміт и

1 Об'є т незавершено о б дівництва -
льт рно- онцертний центр

м. Київ, просп. Василя
Пори а, 7-9

2 Об'є т незавершено о б дівництва м. Київ, Столичне шосе,
29 м, літ. 2А

3 Об'є т незавершено о б дівництва м. Київ, Столичне шосе,
29 м, літ. 2Б

4 Об'є т незавершено о б дівництва м. Київ, Столичне шосе,
29 м, літ. 2В

5 Об'є т незавершено о б дівництва м. Київ, Столичне шосе,
29 м, літ. 2Г

6 Об'є т незавершено о б дівництва м. Київ, Столичне шосе,
29 м, літ. 2Д

7 Об'є т незавершено о б дівництва м. Київ, Столичне шосе,
29 м, літ. 2Е

8 Об'є т незавершено о б дівництва м. Київ, Столичне шосе,
29 м, літ. 2Ж

9 Об'є т незавершено о б дівництва м. Київ, Столичне шосе,
29 м, літ. 2З

Перелік об'єктів групи Е,
пакети акцій (частки) яких перебувають у комунальній власності територіальної

громади міста Києва та підлягають приватизації

№
п/п

Наймен вання об'є тів Юридична
адреса

Кіль ість а цій,
шт.

(% від стат тно о
апітал )

Приміт и

10 ЗАТ НВЦ "Борща івсь ий хімі о-
фармацевтичний завод"

03134, м.Київ,
в л. Мир , 17

3100 шт. (30,0 %)

11 ТОВ "Київсь ий міжнародний
онтра товий ярмаро "

04070, м. Київ,
в л. Спась а, 39-а

(51%)

12 ПАТ "Київспецтранс" 04208, м. Київ,
просп. Правди, 85

28 422 961шт. (25%+1
а ція)

Заст пни місь о о олови –
се ретар Київради Г. Гере а

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 31.03.11 № 100/5487 

“Про Програму приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва 

на 2011)2012 роки”
Рішення Київської міської ради № 41/6257 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, пункту 6 статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації кому"
нального майна територіальної громади міста Києва на 2011 —2012 роки” такі зміни:

— позиції 28, 41, 50, 52, 53 “Переліку об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної грома"
ди міста Києва, які підлягають приватизації шляхом викупу”:

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Площа,
в.м

Приміт и

Гр па А, ви п

28 Нежилі приміщення
Бла одійна ор анізація "Печерсь ий фонд
ре іонально о розвит "

м. Київ, в л. Аїстова, 3,
літ. "Б"

63,7

41 Нежилі приміщення Лехова Ю.П. м. Київ, в л. Шота
Р ставелі, 27, літ. "А"

118,40

50 Нежилі приміщення ФОП Родін В.В. м. Київ, в л. Басейна, 21-б 12,0

52 Нежилі приміщення ТОВ "Явір -М" м. Київ, в л. К рчатова, 23 1274,5

53 Нежилі приміщення
Міжнародна ромадсь а ор анізація
"Міжнародний творчий центр Яна
Табачни а"

м. Київ, в л.
Борисо лібсь а-Братсь а,
18/13, літ. "А"

149,3

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Площа,
в.м

Приміт и

Гр па А, ви п

28 Нежилий б дино
Бла одійна ор анізація "Печерсь ий фонд
ре іонально о розвит "

м. Київ, в л. Аїстова, 3,
літ. "Б"

63,7

41 Нежилі приміщення Олехова Ю.П. м. Київ, в л. Шота
Р ставелі, 27, літ. "А"

118,40

50 Нежилі приміщення ФОП Родін В.В. м. Київ, в л. Басейна, 21-б 12,4

52 Нежилі приміщення ТОВ "Явір -М" м. Київ, в л. К рчатова, 23 445,5

53 Нежилі приміщення
Міжнародна ромадсь а ор анізація
"Міжнародний творчий центр Яна
Табачни а"

м. Київ, в л.
Борисо лібсь а, 8/13,
літ. "А"

166,4

викласти в такій редакції:

2. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації кому"
нального майна територіальної громади міста Києва на 2011"2012 роки” переліком об’єктів згідно з додатком до цього рі"
шення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 22 вересня 2011 року № 41/6257

Перелік об’єктів, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

Перелік об’єктів групи А,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які

підлягають приватизації шляхом викупу

№ п/п Назва об'є та Адреса
об'є та

Площа, в. м Приміт и

Гр па А, ви п

97. Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Тайм - Трейд"

м. Київ, в л.
Зань овець ої,
5/2, літ. "А"

72,8

98. Нежилі приміщення ТОВ "Явір - М" м. Київ, в л.
К рчатова, 23

829,5

Перелік об’єктів групи А,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які

підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом

№
п/п

Назва
об'є та

Адреса об'є та Площа, в. м Приміт и

82. Нежилі
приміщення

м. Київ, в л. Зань овець ої, 5/2, літ. "А" 87,7

83. Нежилі
приміщення

м. Київ, в л. Са айдачно о, 39, літ. "А" 66,0

84. Нежилі
приміщення

м. Київ, в л. Са са ансь о о, 123, літ. "А" 96,4

Заст пни місь о о олови –
се ретар Київради Г. Гере а
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 01.11.2011 ро о 12.45
роз лядатиметься цивільна справа № 2-2879/11 за позовом ФОП К т зової Олени Віталіївни до
Бірю ова І оря Оле сандровича про стя нення забор ованості за надані ветеринарні посл и.

Бірю ов І ор Оле сандрович, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Ми ільсь о-
Слобідсь а, 1-А, в. 249 ви ли ається в с дове засідання я відповідач.

В разі неяв и справ б де роз лян то за йо о відс тності на підставі наявних матеріалів справи.
Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця , 5, аб. № 109.

С ддя Бартащ Л.П.

В провадженні Подільсь о о районно о с д м. Києва під олов ванням с дді Бо ін евич C.M. знаходиться заява Від рито о
а ціонерно о товариства по азопостачанню та азифі ації “С ми аз” (40030, м.С ми, пров. О арьова, 21), заінтересована особа: Товариство
з обмеженою відповідальністюфірма “ТехНова” про визнання просто о ве селя№3223020291, ве селедавець— Товариство з обмеженою
відповідальністюфірма “ТехНова”, дата с ладання— 03.01.2007 ро , дата оплати— 03.01.2010 ро , с ма ве селя— 1 000 000 ривень —
недійсним і про відновлення прав на втрачений цінний папір, в зв’яз з чим пропон ємо держателю втрачено о просто о ве селя
№3223020291, ве селедавець — Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “ТехНова”, дата с ладання — 03.01.2007 ро , дата
оплати — 03.01.2010 ро , с ма ве селя -1 000 000 ривень повідомити с д тримісячний стро про свої права на ве сель.

У мин лі вихідні в а товій залі ди-
тячої ш оли мистецтв №2, що на
Ярославовім Вал , відб лися ромад-
сь і сл хання щодо врах вання ро-
мадсь их інтересів при проведенні
реставрації історичної пам’ят и — б -
дин по в лиці Рейтарсь ій, 37, а та-
ож ос часнення цієї б дівлі. Найбіль-
ше претензій б ло до планів звести
тил олишньо о ідромеліоративно-
о інстит т нов п’ятиповерхов при-
б дов замість невисо их дворових
флі елів. З стріч замовни а містоб -
дівної до ментації і йо о прое тантів
з меш анцями нав олишніх б дин ів
влашт вала ромадсь а ор анізація
Ф ндація сприяння розвит місце-
во о самовряд вання в м. Києві “Єв-
ропейсь ий Київ”. Це б ла остання
на ода иянам і заці авленим ор ані-
заціям висловити свої пропозиції та
за важення щодо прое т містоб дів-
ної до ментації, об оворення я о о
тривало з середини серпня, від оли
в “Хрещати ” з’явилося відповідне
о олошення.
Подібні заходи завжди проходять

під вели им тис ом об рених иян,
я і не хоч ть миритися з ранами в іс-
торичній частині столиці, з щораз
більшим щільненням територій, а от-
же — з обмеженням життєво о прос-
тор . Та б ло і цьо о раз . Хоча тре-
ба віддати належне місцевим меш-
анцям, я і ще перед почат ом сл -
хань домовилися між собою вести
онстр тивн розмов , не влаштов -
вати армидер. І трималися майже до
інця.
За словами представни а товарис-

тва “Рейтерсь е” Сер ія Ро льсь о-
о, б дино по в лиці Рейтарсь ій, 37
належить товариств з 2007 ро . З
24 р дня 2009- о рішенням Київсь ої
місь ої ради № 943/3012 “Рейтер-
сь е” отримало власність ще й зе-
мельн ділян площею 0,14 е тара
всередині двор . Після чо о забезпе-
чило розроб та ви отовлення місто-

б дівної до ментації щодо реставра-
ції оловно о фасад б дин з при-
стос ванням існ ючої б дівлі до с -
часних мов, знесення старих дворо-
вих приміщень та зведення там но-
во о об’є та, я ий б де своєрідним
продовженням Рейтарсь ої, 37. “Ми в
першій зоні заб дови історичної час-
тини Києва, де висотність об’є тів не
повинна перевищ вати 27 метрів, але
наша приб дова навіть не б де ви-
щою за існ ючий б дино . Там 21
метр” — розповів прис тнім Сер ій
Степанович.
Далі прое т презент вав ерівни

архіте т рної майстерні сво о імені
Андрій Пашен о. Він повідомив, що
отримано добро на збереження ос-
новної б дівлі по Рейтарсь ій, 37, зве-
деній ще 1913-1914 ро ах, де о-
лись б ла земсь а права, і на знесен-
ня флі елів дворі, я і не мають нія-
о о історично о чи архіте т рно о
значення, натомість переб вають в
аварійном стані. “Спочат б де ре-
монт в сьом б дин , — пояснив
Андрій Васильович, — йо о перепла-
н вання, нові міжповерхові пере рит-
тя, ре онстр ція фасад (над цим
працюватиме майстерня одно о з ра-
щих Києві реставраторів Юрія Ло-
сиць о о, автора ре онстр йовано о
Михайлівсь о о собор ). Визначені
либини за ладання ф ндаментів на-
шо о і нав олишніх б дівель. За ре о-
мендацією на ово-дослідно о інсти-
т т б дівельних онстр цій ми від-
мовилися від двоповерхово о підзем-
но о пар ін — він б де лише на рів-
ні існ ючо о підвал , де олись с ла-
д вали в ілля для оче ар и. Повір-
те, що є безліч можливостей звести
дворі навіть 15-поверхів , але замов-
ни с азали не підніматися вище 21
метра — висоти б дин по Рейтар-
сь ій, 37 — і він пішов на це. Хіба що
в самом т ново о офісно о при-
міщення б де невели ий технічний по-
верх для виход на дах і розміщення

систем ондиціювання. З ньо о ж ви-
водитим ться й ази із невели о о
підземно о пар ін на 16 авто”.
Спо ійно-діловий тон розмови із

своїми опонентами задала меш ан а
б дин по Рейтарсь ій, 35-б інтелі-
ентна Галина Літвінен о. Вона поча-
ла із са раментальної фрази, що міс-
цеві жителі і заб довни не повинні
б ти воро ами: “Ми не проти, щоб
оновлювався Київ; замовни а є біз-
несові інтереси, але й нас зроз мій-
те — ми захищаємо своє житло. Ще
мої баб ся і дід сь жили в цьом ра-
йоні”. І висловила іль а за важень.
По-перше, дворі вже провалюєть-
ся асфальт, отже там є я ісь п сто-
ти. Чи проводилися еоло ічні дос-
лідження в цьом районі? По-др е,
я що вартира, дім розвалювати-
м ться, то чи арант є заб довни
омпенсацію? І не хтозна-де на о о-
лиці міста, а в центрі? По-третє, флі-
елі, я і зноситим ть, триповерхові, а
на їх місці б де п’ятиповерхів а, тож
доведеться жити, я олодязі, — ні
світла, ні повітря.
Свою с сід підтримав заст пни

олови об’єднання співвласни ів б -
дин по Рейтарсь ій, 35 Володимир
Романов. Він дов і ро и оренд вав
дворі х дожню майстерню в напівпід-
вальном приміщенні. І помітив, що
навіть під час найстрашніших злив во-
да потрапляла підві онні ями і зни-
ала невідомо ди. Тобто під цією
ділян ою я ісь величезні п стоти і
зводити т т нові б дин и — за роза і
їм, і старим б дівлям.
“Навіщо ця приб дова? — додала о-

рінна иян а Валентина Осташевсь а,
я а прожила т т весь свій ві . — У
приміщенні олишньої земсь ої пра-
ви сво о час б в ідромеліоративний
інстит т, де поміщалося понад тися-
ч ст дентів. А австрійсь ом бан
мало місця? Хіба це нормально: пе-
ретворювати олись найзеленіше міс-
то раїни на ам’яні дж н лі?”

Архіте тор Андрій Пашен о спро-
б вав заспо оїти меш анців мі ро-
район . За йо о словами, повн пра-
вов відповідальність за с провод-
ження прое т веде на ово-дослід-
ний інстит т б дівельних онстр -
цій. Там працюють най ращі фахівці
з величезним досвідом роботи. Б -
дівельни и не зроблять жодно о ро-
, до и не б д ть прийняті всі захо-

ди безпе и.
“Вся еоло ія і ідро еоло ія по на-

шом б дин ви онана повністю, до-
дав він. По с сідніх б дин ах — ще
ні. Але замовни це зробить. Можли-
во, дощова вода зни ає невідомо -
ди, бо там с лин а — р нти з ли-
ною і піс ом, я ий добре проп с ає
воло . Стосовно то о, що новоб до-
ва затінятиме старе житло, то це не
зовсім та . По-перше, з ідно з вис-
нов ами інстит т Марзеєва, там вже
нема нормативної освітлюваності. По-
др е, новий орп с зводиться по від-
ношенню до житла з північно о бо ,
і том сонце не за риватиме йо о вза-
алі. По-третє, я б запропон вав за-
мовни пофарб вати стін , я а від-
діляє офісне приміщення від ваших
б дин ів, білою фарбою, що додасть
світла дворі. І даю др жню порад :
зобов’яжте заб довни а ще більше
по ращити інсталяцію — нехай поста-
вить між б дин ами фальш-стін із
дзер ально о с ла. Вона освітлить
вартири, б де зв овим бар’єром
перед двором і неможливить пот-
рапляння азів від машин, я і заїж-
джатим ть двір офіс ”.
Своєю чер ою представни замов-

ни а, Сер ій Ро льсь ий, запевнив,
що б де створено омісію від на ов-
ців, прое тантів, підрядчи ів, же ів-
ців і місцевих меш анців. Вона обій-
де всі вартири, зафі с є їх стан (я -
що вже є тріщини, то поставить “ма-
яч и”) і відш од є збит и внаслідо
б дівництва. Хоча та их не повинно
б ти.

Одначе повно о пороз міння міс-
цеві меш анці й заб довни не знай-
шли. Петро Нестерен о з б дин по
Рейтарсь ій, 35-а висловив за альн
д м своїх с сідів: по реставрації
Рейтарсь ої, 37 питань нема, а от
вн трішню б дівлю не зводити вза а-
лі (“хоч раз житті с вер розбийте, а
не монстр ставте”) чи хоча б нехай
вона б де два-три поверхи, я ни-
нішні флі елі, а не п’ять: “І нам, і
вам — по-людсь и”.
На за інчення ромадсь их сл хань

їх олов ючий Михайло Пінч пові-
домив “Хрещати ” про те, що для
ор анізації інформ вання населення
й заці авлених ор анізацій, що мають
відношення до місця майб тньо о б -
дівництва, Ф ндація “Європейсь ий
Київ” розробила спеціальний інфор-
маційний па ет, забезпечила йо о ти-
раж вання в необхідній іль ості та
надіслала поштою меш анцям с між-
них територій. Ф ндація дала можли-
вість всім бажаючим с ористатися
онстит ційним правом взяти часть
ромадсь ом об оворенні прое т

містоб дівної до ментації та ромад-
сь их сл хань щодо врах вання ро-
мадсь их інтересів. Прото ол сл хань

п’яти ори інальних примірни ах
с ладе і підпише се ретаріат за час-
тю членів по одж вальної омісії, що
б ла обрана на сл ханнях. Для цьо о
Ф ндація передасть се ретаріат всі
отримані нею від ромадсь ості осо-
бисті реєстраційні листи із пропози-
ціями та за важеннями щодо прое -
т містоб дівної до ментації. Зазна-
чені листи разом з прото олом ро-
мадсь их сл хань отримає замовни
містоб дівної до ментації і має вра-
х вати інтереси ромадсь ості, що
об оворювала прое т реставрації о-
ловно о фасад , оновлення б дівлі по
Рейтарсь ій, 37 і приб дові до неї но-
во о об’є та.

Валерій НОВОСВІТНІЙ
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