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державної адміністрації) здійснюється опрацювання проекту розпоря�
дження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) "Про проектування та реставрацію з пристосуванням горищно�
го приміщення з влаштуванням мансарди в будинку № 8�Б на вул. Пуш�
кінській у Шевченківському районі м. Києва".

Тимчасова контрольна комісія, проаналізувавши подані матеріали, прий�
шла до висновку, що проект розпорядження виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) "Про проектування та реставра�
цію з пристосуванням горищного приміщення з влаштуванням мансарди в
будинку № 8�Б на вул. Пушкінській у Шевченківському районі м. Києва" під�
готовлений з порушенням вимог законодавства України, а його прийняття
може порушити конституційні права мешканців відповідного будинку.

У зв'язку із цим Головному управлінню містобудування та архітектури

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
провести ретельну перевірку документів, поданих ОСББ "Київські кашта�
ни" щодо отримання дозволів (погоджень) на підготовку та реконструк�
цію з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б, з ураху�
ванням висновків тимчасової контрольної комісії та вжити заходів з ме�
тою недопущення надання дозволів на проектування та реконструкцію
окремих частин будівель (щодо надбудови поверхів, улаштування ман�
сард у багатоквартирних будинках, вчинення інших дій стосовно допо�
міжних приміщень) без отримання у встановленому порядку згоди всіх
співвласників будинку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про питання діяльності поліклініки № 1 Дніпровського району м. Києва, 
що входить до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 733/6969 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59,
78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про питання діяльності поліклініки № 2 Дніпровського району м. Києва, 
що входить до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 734/6970 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59,
78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про питання діяльності поліклініки № З Дніпровського району м. Києва, 
що входить до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 735/6971 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59,
78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати поліклініку № 1 Дніпровського району м. Києва шля�
хом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство "Центр пер�
винної медико�санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва"
та віднести його до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації за виключенням стоматологічного відділення.

2. Виділити зі складу поліклініки № 1 Дніпровського району м. Києва
стоматологічне відділення та реорганізувати його шляхом приєднання до
ТМО "Стоматологія".

3. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за пого�
дженням з Головним управлінням охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісію з реорганізації поліклініки № 1 Дніпровського
району м. Києва та скласти передавальний акт.

3.3. Затвердити передавальний акт.

3.4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1 Дніпровського райо�
ну м. Києва" за виключенням стоматологічного відділення.

3.5. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним неко�
мерційним підприємством "Центр первинної медико�санітарної допомоги
№ 1 Дніпровського району м. Києва" майно реорганізованої поліклініки
№ 1 Дніпровського району м. Києва.

3.6. Закріпити на праві оперативного управління за ТМО "Стоматоло�
гія" майно стоматологічного відділення поліклініки № 1 Дніпровського
району м. Києва.

3.7. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

1. Реорганізувати поліклініку № 2 Дніпровського району м. Києва шля�
хом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство "Центр пер�
винної медико�санітарної допомоги № 2 Дніпровського району м. Києва"
та віднести його до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації за виключенням стоматологічного відділення.

2. Виділити зі складу поліклініки № 2 Дніпровського району м. Києва
стоматологічне відділення та реорганізувати його шляхом приєднання до
ТМО "Стоматологія".

3. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за пого�
дженням з Головним управлінням охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісію з реорганізації поліклініки № 2 Дніпровського
району м. Києва та скласти передавальний акт.

3.3. Затвердити передавальний акт.

3.4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2 Дніпровського райо�
ну м. Києва" за виключенням стоматологічного відділення.

3.5. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним неко�
мерційним підприємством "Центр первинної медико�санітарної допомоги
№ 2 Дніпровського району м. Києва" майно реорганізованої поліклініки
№ 2 Дніпровського району м. Києва.

3.6. Закріпити на праві оперативного управління за ТМО "Стоматоло�
гія" майно стоматологічного відділення поліклініки № 2 Дніпровського
району м. Києва.

3.7. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

1. Реорганізувати поліклініку № 3 Дніпровського району м. Києва шля�
хом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство "Центр пер�
винної медико�санітарної допомоги № 3 Дніпровського району м. Києва"
та віднести його до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації за виключенням стоматологічного відділення.

2. Виділити зі складу поліклініки № 3 Дніпровського району м. Києва
стоматологічне відділення та реорганізувати його шляхом приєднання до
ТМО "Стоматологія".

3. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за пого�
дженням з Головним управлінням охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісію з реорганізації поліклініки № 3 Дніпровського
району м. Києва та скласти передавальний акт.

3.3. Затвердити передавальний акт.

3.4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної допомоги № 3 Дніпровського райо�
ну м. Києва" за виключенням стоматологічного відділення.

3.5. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним неко�
мерційним підприємством "Центр первинної медико�санітарної допомоги
№ 3 Дніпровського району м. Києва" майно реорганізованої поліклініки
№ 3 Дніпровського району м. Києва.

3.6. Закріпити на праві оперативного управління за ТМО "Стоматоло�
гія" майно стоматологічного відділення поліклініки № 3 Дніпровського
району м. Києва.

3.7. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Дніпровського
району м. Києва, що входить до сфери управління Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 736/6972 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59,
78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Центральну районну поліклініку Дніпровського району
м. Києва шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр Дніпровського району м. Києва" та
віднести його до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації за виключенням стоматологічного відділення.

2. Виділити зі складу Центральної районної поліклініки Дніпровського
району м. Києва стоматологічне відділення та реорганізувати його шля�
хом приєднання до ТМО "Стоматологія".

3. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за пого�
дженням з Головним управлінням охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісію з реорганізації Центральної районної поліклініки
Дніпровського району м. Києва та скласти передавальний акт.

3.3. Затвердити передавальний акт.

3.4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства "Кон�
сультативно�діагностичний центр Дніпровського району м. Києва" за виклю�
ченням стоматологічного відділення. 

3.5. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним неко�
мерційним підприємством "Консультативно�діагностичний центр Дніпров�
ського району м. Києва" майно реорганізованої Центральної районної полі�
клініки Дніпровського району м. Києва.

3.6. Закріпити на праві оперативного управління за ТМО "Стоматоло�
гія" майно стоматологічного відділення Центральної районної поліклініки
Дніпровського району м. Києва.

3.7. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

1. Звіт тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки за�
конності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкін�
ській, 8�б (додаток до рішення) прийняти до відома.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�
трації) вжити організаційно�правових заходів щодо виконання рекоменда�
цій тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законно�
сті реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській,
8�б, визначених у звіті комісії.

3. Припинити діяльність тимчасової контрольної комісії Київради з пи�
тань перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будин�
ку на вул. Пушкінській, 8�б.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київради 

від 1 грудня 2011 року № 729/6965

ЗВІТ
тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законності реконструкції 

з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б

Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди 

будинку на вул. Пушкінській, 8�б
Рішення Київської міської ради № 729/6965 від 1 грудня 2011 року

Заслухавши та обговоривши звіт тимчасової контрольної комісії, керуючись статтею 48 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", частиною п'ятою статті 16 Регламенту Київської міської ради та рішенням Київської міської ради від 08.04.11
№ 151/5538 "Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням
мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Тимчасову контрольну комісію Київради з питань перевірки законності
реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б
(далі — Комісія) було утворено відповідно до статей 26, 48 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Регламенту Київської
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.04.11
№ 151/5538.

Завданням Комісії було визначено вивчення питання законності рекон�
струкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б з ме�
тою запобігання техногенній катастрофі в м. Києві та зняття соціальної на�
пруги серед мешканців вул. Пушкінської.

Затвердженим на засіданні Комісії орієнтовним планом роботи Комісії
передбачалося:

1. Вивчити питання утворення та функціонування об'єднання співвлас�
ників багатоквартирного будинку "Київські каштани".

2. З'ясувати правомірність рішення об'єднання співвласників багато�
квартирного будинку "Київські каштани" щодо реконструкції з влаштуван�
ням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б.

3. З'ясувати, якими проектними та будівельними організаціями прово�
дилась підготовка та реконструкція з влаштуванням мансарди будинку на
вул. Пушкінській, 8�б.

4. З'ясувати, на підставі яких дозволів та погоджень проводиться ре�
конструкція з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б.

З метою реалізації заходів орієнтовного плану комісією ухвалено рі�
шення направити звернення з чітким переліком питань до Інспекції
державного архітектурно�будівельного контролю в м. Києві, Головного
управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації), Головного управління
контролю за благоустроєм виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) та інших підприємств, установ та ор�
ганізацій.

На вказані звернення Комісією отримано листи від зазначених органів
державної влади, а також підприємств, установ і організацій. Фактично на
всі поставлені питання надані належні відповіді.

За результатами опрацювання i аналiзу отриманих вiдповiдей Комiсією
встановлено наступне:

У 1894 році на замовлення відомого оперного тенора М. Михайлова
проводиться будівництво окремих житлових споруд на вул. Пушкінській,
які нині мають №№ 8 та 8Б. Зазначені будинки зводилися за проектом ар�
хітектора Краусса А. К. у стилістиці "віденського ренесансу". Обидва бу�
динки мають статус щойно виявлених об'єктів культурної спадщини (на�
каз Комітету охорони пам'яток від 16.05.94 № 10). Садиба включена до
Зводу пам'яток історії та культури України. Знаходиться в зоні регулюван�
ня забудови першої категорії (розпорядження виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 17.05.02 № 979 "Про
внесення змін та доповнень до рішення виконкому Київської міської ради
народних депутатів від 16.07.79 № 920 "Про уточнення меж історико�
культурних заповідників і зон охорони пам'яток історії та культури в м. Ки�
єві").

16 грудня 2005 року установчими зборами власників квартир та не�
житлових приміщень на вул. Пушкінській, 8�б утворено об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку "Київські каштани" (далі —
ОСББ) та затверджено статут відповідного ОСББ (зареєстровано Шев�
ченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 28.03.06
за № 16).

За наявною в Комісії інформацією, у зазначеному житловому будинку
21 квартира. Членами ОСББ є власники 12 квартир.

Згідно з актом приймання�передачі житлового комплексу будинку
№ 8�б на вул. Пушкінській з балансу ЖЕК�1003 УЖГ Шевченківського
району м. Києва на баланс ОСББ передані допоміжні приміщення, в тому
числі й горище загальною площею 606,2 кв. м.

Метою створення відповідного об'єднання та його завданням відповід�
но до статті 2 статуту, зокрема, є:

— належне утримання будинку та прибудинкової території;
— забезпечення прав власників приміщень будинку на володіння та

користування спільним майном членів об'єднання;
— забезпечення сприяння членам об'єднання в отриманні житлово�ко�

мунальних послуг належної якості за обгрунтованими цінами.
Незважаючи на це, відповідно до заяв мешканців зазначеного будин�

ку, які є в розпорядженні Комісії, ОСББ не виконує наведених вище ста�
тутних завдань. Зокрема, прийнявши на власний баланс будинок на вул.
Пушкінській, 8�б, об'єднання не здійснює його обслуговування, а доручи�
ло зазначені функції КП "ЖЕК Центральний". ОСББ не сприяє членам в от�
риманні житлово�комунальних послуг за обгрунтованими цінами шляхом
укладення прямих договорів з постачальниками послуг, як це передбаче�
но відповідними міськими програмами. Рахунки за спожиті житлово�ко�
мунальні послуги мешканцям будинку надсилає КП "ЦІОЦ" на підставі
розрахунків КП "ЖЕК Центральний", що значно збільшує вартість таких
послуг.

Крім того, пунктами 10.2 та 10.3 статті 10 статуту визначено, що член�
ство в об'єднанні розпочинається на підставі подання письмової заяви
власника житлового та нежитлового приміщення і за згодою об'єднання.

В процесі роботи комісією з'ясовано, що зазначений припис статуту
виконується не в повній мірі, адже деякі власники житлових приміщень
ще у 2010 році подавали заяви на прийняття їх у члени ОСББ, проте до
цього часу об'єднання не надало такої згоди, що позбавляє власників
квартир можливості брати участь в управлінні майном, що їм належить.

Пунктом 5.10 статті 5 статуту ОСББ передбачено, що рішення загаль�
них зборів про проведення реконструкції будинку, в тому числі надбудо�
ви чи добудови, вважається прийнятим за умови наявності згоди всіх
власників приміщень.

Загальними зборами ОСББ 01.06.07 прийнято рішення щодо побудо�
ви у будинку на вул. Пушкінській, 8�б мансардного приміщення над тре�
тім поверхом у просторі горища без зміни профілю даху (протокол зборів
ОСББ № 8, підписаний 11 членами об'єднання).

На виконання відповідного рішення загальних зборів правління ОСББ
звернулося до підприємств, установ та організацій для отримання необ�
хідних документів для початку будівництва мансардного приміщення.

Зокрема, керівництво ОСББ (гр. Н. Казаченко та К. Клепальський),
незважаючи на відсутність згоди всіх мешканців зазначеного вище бу�
динку, на реконструкцію з влаштуванням мансарди, звернулося до Го�
ловного управління містобудування та архітектури виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) з метою підготов�

ки розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), яким ОСББ буде надано дозвіл на таку рекон�
струкцію.

Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) в листі від 18.10.11
№ 1189/0/07�3/27�11 повідомило тимчасовій контрольній комісії, що на
підставі звернення ОСББ "Київські каштани" від 28.04.09 Головним прав�
лінням підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) "Про проектування та рестав�
рацію з пристосуванням горищного приміщення з влаштуванням мансар�
ди в будинку № 8�Б на вул. Пушкінській у Шевченківському районі м. Ки�
єва", який 13.09.10 передано на погодження до апарату виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації).

Тимчасовій контрольній комісії не вдалося з'ясувати інформацію про
те, на якій стадії розгляду на цей час знаходиться відповідний проект роз�
порядження.

При вирішенні відповідного питання тимчасова контрольна комісія та�
кож бере до уваги рішення Конституційного Суду України від 02.03.04
№ 4�рп/2004 за конституційним зверненням Ярового Сергія Івановича та
інших громадян про офіційне тлумачення положень пункту 2 статті 10 За�
кону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та за кон�
ституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлума�
чення положень статей 1, 10 цього Закону (справа про права співвласни�
ків на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків).

Мотивувальною частиною відповідного рішення визначено, що до�
поміжні приміщення відповідно до пункту 2 статті 10 Закону України
"Про приватизацію державного житлового фонду" стають об'єктами
права спільної власності співвласників багатоквартирного будинку,
тобто їх спільним майном, одночасно з приватизацією громадянами
квартир, що засвідчується єдиним документом — свідоцтвом про пра�
во власності на квартиру. Для підтвердження набутого в такий спосіб
права не потребується вчинення будь�яких інших додаткових юридич�
них дій. Власникам квартир немає необхідності створювати з цією ме�
тою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Набуте гро�
мадянами право на квартири державного житлового фонду та належні
до них допоміжні приміщення є непорушним (стаття 41 Конституції
України), забезпечується державою і захищається судом (стаття 55
Конституції України).

Власник (власники) неприватизованих квартир (їх правонаступники) і
власники приватизованих квартир багатоквартирного будинку є рівно�
правними співвласниками допоміжних приміщень. Вони є рівними у пра�
ві володіти, користуватися і розпоряджатися допоміжними приміщення�
ми. Ніхто з власників квартир не має пріоритетного права користуватися
та розпоряджатися цими приміщеннями, в тому числі і з питань улашту�
вання мансард, надбудови поверхів і т. ін.

Конституційний Суд України відповідним рішенням також визначив, що
підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує
здійснення додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку, вступу до нього тощо. Питання щодо згоди
співвласників допоміжних приміщень на надбудову поверхів, улаштуван�
ня мансард у багатоквартирних будинках, на вчинення інших дій стосов�
но допоміжних приміщень (оренда тощо) вирішується відповідно до зако�
нів України, які визначають правовий режим власності.

Стаття 369 Цивільного кодексу України передбачає, що співвласники
майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним
спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, розпоря�
дження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за зго�
дою всіх співвласників.

Конституційний Суд України своїм рішенням від 09.11.11 № 14�
рп/2011 у справі за конституційним зверненням громадянина Гуляка Во�
лодимира Олександровича щодо офіційного тлумачення положень пункту
2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фон�
ду" підтвердив свою раніше висловлену позицію та вирішив, що в аспек�
ті конституційного звернення положення пункту 2 статті 10 Закону Укра�
їни "Про приватизацію державного житлового фонду" необхідно розуміти
так, що власники квартир дво� або багатоквартирних житлових будинків
та житлових приміщень у гуртожитку, незалежно від підстав набуття пра�
ва власності на такі квартири, житлові приміщення, є співвласниками до�
поміжних приміщень у будинку чи гуртожитку, технічного обладнання,
елементів зовнішнього благоустрою.

Враховуючи зазначене вище, комісія дійшла таких висновків та прий�
няла наступні рішення:

1. Комісією встановлено, що функціонування ОСББ "Київські каштани"
(будинок № 8�Б на вул. Пушкінській у Шевченківському районі м. Києва)
відбувається з порушенням вимог законодавства України, статуту об'єд�
нання та прав мешканців відповідного будинку.

У зв'язку із цим виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) пропонується вжити організаційно�правових заходів
щодо приведення роботи ОСББ "Київські каштани" у відповідність до ви�
мог законодавства України та статуту об'єднання.

2. Комісія дійшла до висновку, що рішення про розпорядження допо�
міжними приміщеннями будинку (щодо влаштування мансарди) всіма
співвласниками не приймалося, а в діях посадових осіб ОСББ "Київські
каштани" при підготовці та поданні такого рішення до виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації) вбачаються озна�
ки перевищення службових повноважень.

У зв'язку із цим пропонується прокуратурі м. Києва та Головному
управлінню МВС України в м. Києві здійснити перевірку дій посадових
осіб ОСББ "Київські каштани" (будинок № 8�Б на вул. Пушкінській у Шев�
ченківському районі м. Києва) щодо організації прийняття рішення про
розпорядження допоміжними приміщеннями будинку (щодо влаштування
мансарди) та подання такого рішення до виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) на відповідність чинному зако�
нодавству.

3. Комісією з'ясовано, що органами державної влади та місцевого
самоврядування не надано дозволів (погоджень) на підготовку та ре�
конструкцію з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 
8�б. Комісія не отримала інформації щодо укладення ОСББ "Київські
каштани" угод з проектними організаціями на виконання проектних
робіт.

Разом з тим, комісії стало відомо, що у Головному управлінні містобу�
дування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської
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Хрещатик 20 січня 2012 року

240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади (для КФК
100203) 

5 868,50 5 868,50 5 868,50 

240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади (для КФК
100203) 

5 049,00 5 049,00 5 049,00 

У спецвипуску "Хрещатика" за 30 грудня 2011 року на стор. 14 з технічних причин вийшла помилка. Слід читати:

Про питання діяльності дитячої поліклініки № 1 Дарницького району м. Києва,
що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 738/6974 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59,
78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати дитячу поліклініку № 1 Дарницького району м. Києва
шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство "Кон�
сультативно�діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва"
та віднести його до сфери управління Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації за виключенням стоматологічного відділення.

2. Виділити зі складу дитячої поліклініки № 1 Дарницького району м.
Києва стоматологічне відділення та реорганізувати його шляхом приєд�
нання до ТМО "Стоматологія".

3. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації за пого�
дженням з Головним управлінням охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісію з реорганізації дитячої поліклініки № 1 Дарниць�
кого району м. Києва та скласти передавальний акт.

3.3. Затвердити передавальний акт.

3.4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Консультативно�діагностичний центр дитячий Дарницького району м.
Києва" за виключенням стоматологічного відділення.

3.5. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним неко�
мерційним підприємством "Консультативно�діагностичний центр дитячий
Дарницького району м. Києва" майно реорганізованої дитячої поліклініки
№ 1 Дарницького району м. Києва.

3.6. Закріпити на праві оперативного управління за ТМО "Стоматоло�
гія" майно стоматологічного відділення дитячої поліклініки № 1 Дарниць�
кого району м. Києва.

3.7. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київради від 18.06.09 № 626/1682 
"Про затвердження програми профілактики тютюнокуріння в місті Києві 

на 2009—2012 рр."
Рішення Київської міської ради № 742/6978 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 9, 13 Закону
України від 22.09.05 № 2899�ІV "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впли�
ву на здоров'я населення" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до рішення Київради від 18.06.09 № 626/1682 "Про
затвердження програми профілактики тютюнокуріння в місті Києві на 2009—
2012 рр.": у пункті 2 після слів "... на 2009—2012 рр." доповнити словами ",
а також раз на півроку подавати постійній комісії Київської міської ради з пи�
тань гуманітарної політики узагальнену інформацію про стан виконання Про�
грами за І півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно".

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передані до сфери управління Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації

Рішення Київської міської ради № 758/6994 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 56, частини п'ятої статті 57, статей 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 31 статті 26, частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київради від 09.09.10 № 7/4819 "Про питан�
ня організації управління районами в місті Києві", від 02.12.10 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.12.10 № 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" та з метою підвищення ефективності використання
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування комунального автотранспортного підприєм�
ства Дніпровської районної у м. Києві ради на комунальне автотранспорт�
не підприємство Дніпровського району м. Києва.

2. Створити:
2.1. Комунальне підприємство "Керуюча дирекція Дніпровського райо�

ну м. Києва".
2.2. Комунальне підприємство "Комсомольський" Дніпровського райо�

ну м. Києва на базі комунального майна, що перебуває на обслуговуван�
ні житлових ремонтно�експлуатаційних організацій № 403, № 404.

2.3. Комунальне підприємство "Воскресенський" Дніпровського райо�
ну м. Києва на базі комунального майна, що перебуває на обслуговуван�
ні житлових ремонтно�експлуатаційних організацій № 406, № 408, № 409.

2.4. Комунальне підприємство "Райдужний" Дніпровського району м.
Києва на базі комунального майна, що перебуває на обслуговуванні жит�
лових ремонтно�експлуатаційних організацій № 411, № 412, № 413.

2.5. Комунальне підприємство "ДВРЗ" Дніпровського району м. Києва
на базі комунального майна, що перебуває на обслуговуванні житлової
ремонтно�експлуатаційної організації № 415.

2.6. Комунальне підприємство "Березняки" Дніпровського району м.
Києва на базі комунального майна, що перебуває на обслуговуванні жит�
лової ремонтно�експлуатаційної організації № 418.

2.7. Комунальне підприємство "Русанівка" Дніпровського району м.
Києва на базі комунального майна, що перебуває на обслуговуванні жит�
лових ремонтно�експлуатаційних організацій № 405, № 420.

3. Припинити комунальне підприємство "Фінансово�розрахунковий
центр "Дніпровський" Дніпровської районної у м. Києві ради шляхом при�
єднання його до комунального підприємства "Керуюча дирекція Дніпров�
ського району м. Києва".

4. Припинити комунальне підприємство "Дирекція з управління та об�
слуговування житлового та нежитлового фонду" Дніпровської районної у
м. Києві ради шляхом приєднання його до комунального підприємства по
утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва.

5. Припинити комунальне підприємство "Редакція газети "Дніпровські
новини" Дніпровської районної у м. Києві ради шляхом приєднання його
до комунального підприємства "Редакція газети "Вечірній Київ" Київської
міської ради.

6. Припинити шляхом ліквідації:
6.1. Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Міс�

то" Дніпровської районної у м. Києві ради.
6.2. Комунальне підприємство "Дніпробудтехсервіс" Дніпровської

районної у м. Києві ради.

7. Передати до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації такі комунальні підприємства:

7.1. Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства
Дніпровського району м. Києва.

7.2. Комунальне автотранспортне підприємство Дніпровського району
м. Києва.

7.3. Комунальний театрально�видовищний заклад культури Дніпров�
ського району м. Києва "Театр української традиції "Дзеркало".

7.4. Комунальне підприємство "Керуюча дирекція Дніпровського райо�
ну м. Києва".

7.5. Комунальне підприємство "Комсомольський" Дніпровського райо�
ну м. Києва.

7.6. Комунальне підприємство "Воскресенський" Дніпровського райо�
ну м. Києва.

7.7. Комунальне підприємство "Райдужний" Дніпровського району м.
Києва.

7.8. Комунальне підприємство "ДВРЗ" Дніпровського району м. Києва.
7.9. Комунальне підприємство "Березняки" Дніпровського району м.

Києва.
7.10. Комунальне підприємство "Русанівка" Дніпровського району м.

Києва.
8. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації:
8.1. Вжити організаційно�правові заходи згідно з законодавством

України щодо виконання пунктів 3, 4, 7 цього рішення.
8.2. Затвердити статути комунальних підприємств, зазначених у пунк�

ті 8 цього рішення, з урахуванням зміни найменування та власника.
8.3. Визначити і закріпити на праві господарського відання за кому�

нальними підприємствами, зазначеними в пункті 8 цього рішення, майно,
яке передано до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації.

9. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) спільно з Дніпровською районною в місті Києві дер�
жавною адміністрацією здійснити організаційно�правові заходи згідно з
законодавством України щодо виконання пунктів 5, 6 цього рішення.

10. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в уста�
новленому порядку затвердити передавальний акт, проміжний ліквідацій�
ний та ліквідаційний баланси.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про перейменування 
комунального підприємства поліклініки 

"Навчально�практичний центр сімейної медицини" 
Дарницького району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 743/6979 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати комунальне підприємство поліклініку "Навчально�прак�
тичний центр сімейної медицини" Дарницького району м. Києва в Центр пер�
винної медико�санітарної допомоги № 2 Дарницького району м. Києва.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

2.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань власності.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про оголошення 
об'єктів природно�заповідного фонду місцевого значення 

у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 730/6966 від 1 грудня 2011 року

Відповідно пункту і) статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 27�28, 37�38, 51�53
Закону України "Про природно�заповідний фонд України", розглянувши клопотання Державного управління охорони навколиш�
нього природного середовища в м. Києві від 07.10.11 № 05�07/36, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити природні об'єкти пам'ятками природи місцевого значен�
ня згідно з додатком.

2. Державному управлінню охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві забезпечити охорону зазначених у додатку об'єктів їх
власниками та користувачами з оформленням охоронних зобов'язань що�
до забезпечення режиму охорони та збереження цих об'єктів.

Взяти до відома, що відповідно до статті 27 Закону України "Про при�

родно�заповідний фонд України" оголошення зазначених об'єктів при�
родно�заповідного фонду місцевого значення проводиться без вилучення
земельних ділянок у їх власників або користувачів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради в
ід 1 грудня 2011 року № 730/6966

Перелік об'єктів, які оголошуються пам'ятками природи місцевого значення

п/ п Назва Місце розташування Власники або користувачі
природних об'єктів

Коротка характеристика
об'єктів

1 Шовковиця
Шевченка

пров. Шевченка, 8-а у Шевченківському
районі м. Києва

Національний музей Тараса
Шевченка

200-річне дерево
шовковиці білої

2 Шовковиця
Сковороди

вул. Григорія Сковороди, 2 у Подільському
районі м. Києва

Національний університет "Києво-
Могилянська Академія"

150-річне дерево
шовковиці білої

3 Дерева
дерену
Святослава
Ярославича

територія Святоуспенської Києво-
Печерської лаври у Печерському районі м.
Києва

Святоуспенська Києво-Печерська
лавра

9 екземплярів 500-річних
дерев дерену (кизилу)

4 Старий дуб вул. Вишгородська, 85 а у Подільському
районі м. Києва

Госпіталь ГУ МВС України у
Київській області

дерево дуба черешчатого
віком 700 років

5 Дуб Відун територія регіонального ландшафтного
парку "Лиса гора"

Історико-архітектурна пам'ятка-
музей "Київська фортеця"

дерево дуба черешчатого
віком 300 років

6 Дуб
Громашевсь-
кого

вул. Амосова, 5 у Солом' янському районі
м. Києва

Київський інститут епідеміологи та
інфекційних захворювань ім. Л.В.
Громашевського МОЗ України

дерево дуба черешчатого
віком 350 років

7 Дуб на
Сетомлі

вул. Танкова, б у Шевченківському районі
м. Києва (територія парку "Нивки")

КПУЗН Шевченківського району дерево дуба черешчатого
віком 400 років

8 Дуб
Корольова

вул. Академіка Янгеля, 14/1 у
Солом'янському районі м. Києва

НТУ "КПІ" дерево дуба черешчатого
віком 300 років

9 Гінкго
Сікорського

просп. Перемоги, 37 у Солом' янському
районі м. Києва

НТУ "КПІ" 50-річне дерево гінкго
дволопатевого

10 Дуби
Екзюпері

вул. Генерала Родимцева, 19 у
Голосіївському районі м. Києва

Національний університет
біоресурсів та
природокористування

шість дерев дуба
черешчатого віком 400—
450 років

11 Дуб Вітовта вул. Героїв Оборони, 13 у Голосіївському
районі м. Києва

Національний університет
біоресурсів та
природокористування

дерево дуба черешчатого
віком 400 років

12 Царський
дуб

Перетин 2-ї лінії та вул. Гамарника в
Оболонського району м. Києва

КПУЗН Оболонського району дерево дуба черешчатого
віком 400 років

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про зарахування 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

закінченого будівництвом об'єкта
Рішення Київської міської ради № 747/6983 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, пунктів 30, 31 частини
першої статті 26, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.11.11 № 04�2214/1, декларацію про готовність об'єкта до експлу�
атації від 02.11.11 № КВ1431106890 та з урахуванням соціально�економічної потреби мешканців Деснянського району міста Києва в
дошкільній освіті, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста
Києва закінчений будівництвом об'єкт — "Дитячий садок на 150 місць" на
вул. Лисківській, 20�а у Деснянському районі м. Києва загальною площею
4206,90 кв. м, вартістю 28539,470 тис. грн.

2. Створити комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад
№ 333", розмістити його за адресою: м. Київ, вул. Лисківська, 20�а та пе�
редати заклад і будівлю на вул. Лисківській, 20�а, в якій він буде розмі�
щуватися, до сфери управління Деснянської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації.

3. Головному управлінню комунальної власності міста Києва виконав�

чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) здійсни�
ти організаційно�правові заходи щодо виконання пунктів 1 та 2 цього рі�
шення.

4. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації здійсни�
ти всі заходи, пов'язані із створенням та подальшим функціонуванням ко�
мунального закладу "Дошкільний навчальний заклад № 333".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про передачу пам'ятної намогильної споруди 
(пам'ятник репресованому) 

до державної власності
Рішення Київської міської ради № 749/6985 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статей 327, 329 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної влас�
ності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власно�
сті", враховуючи звернення Національного історико�меморіального заповідника "Биківнянські могили" (лист від 07.12.10 № 1/440�
Д), згоду Міністерства культури і туризму України (лист від 29.03.11 № 34/18/20�11) та ритуальної служби спеціалізованого кому�
нального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально�побутового обслуговування" (лист від 29.12.10 № 897),
на балансі якого враховується пам'ятна намогильна споруда, а також те, що зазначена споруда розташована в межах земельної ді�
лянки Національного історико�меморіального заповідника "Биківнянські могили", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати пам'ятну намогильну споруду (пам'ятник репресованому)
з комунальної власності територіальної громади міста Києва у державну
власність до сфери управління Міністерства культури і туризму України.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

здійснити в установленому порядку передачу споруди, зазначеної у пунк�
ті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про скасування 
рішення Київради від 10.07.03 № 597/757 

"Про Основні вимоги проведення оцінки майна 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

для бухгалтерського обліку та фінансової звітності"
Рішення Київської міської ради № 757/6993 від 1 грудня 2011 року

З метою дотримання вимог частини першої статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Київради від 10.07.03 № 597/757 "Про Ос�
новні вимоги проведення оцінки майна комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва для бухгалтерського обліку та фінан�
сової звітності".

2. Взяти до відома, що проведення суб'єктами оціночної діяльності не�
залежної оцінки майна комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва з метою відображення його вартості у бухгалтерському обліку та

фінансовій звітності здійснюється відповідно до нормативно�правових ак�
тів з оцінки майна.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 20 січня 2012 року

Ігор ЗАВАДСЬКИЙ:

“Моя мрія, щоб акордеон визнавали у
світі королем музичних інструментів”
Сьо одні м зи ант І ор За-
вадсь ий свят є день на-
родження та вист пає для
своїх шан вальни ів в теат-
рі оперети. Цьо о ро він
поповнив перелі своїх на-
ород двома “Золотими лі-
рами”, отриманими на Між-
народном он рсі а ор-
деоністів в Ірландії та по-
трапив до “Кни и ре ордів
У раїни”. Про найближчі
онцерти, співпрацю з ін-
шими м зи антами та твор-
чі плани відомий ви она-
вець розповів “Хрещати ”.

— Як народилася традиція влашто�
вувати концерт 20 січня — у день на�
родження?

— Вперше у день народження я

виступив в Музеї Тараса Шевченка в

1998 році. Тоді я був на останньому,

третьому, курсі виконавчої аспіран�

тури в Національній академії музи�

ки ім. П. І. Чайковського. Я завжди

любив вигадувати щось своє, і мені

спало на думку у свій день наро�

дження не отримувати подарунки, а

дарувати самому, докладати більше

зусиль, ніж в будь�який інший кон�

церт, щоб дивувати, радувати. І ро�

бити це саме 20 січня та обов’язково

в Києві. Останніми роками є ще до�

даткові концерти, цього року — 21,

22 січня та 10 лютого. Пізніше з’яви�

лася ще одна традиція: не просто да�

вати концерт, а й залучати інших

учасників, молоді таланти, здійсню�

вати творчі експерименти, синтез

жанрів — танцю, музики, слова.

— Ваш концерт 20 січня зазвичай є
благодійним. У чому полягає благо�
дійність?

— З першого по восьмий концер�

ти благодійність була в тому, що пуб�

ліка могла безкоштовно потрапити

на концерт. Розповсюджувався мій

домашній номер телефону, і ті, хто

першими зателефонували на ту кіль�

кість місць, що була в залі,— по�

трапляли у список і отримували за�

прошення. Але вже на другому кон�

церті — 20 січня 1999 року в Будин�

ку вчителя — відбулася сенсація, яка

викликала бурхливий інтерес до ме�

не з боку журналістів. Був справжній

ажіотаж, прийшло втричі більше

людей, ніж було запрошень, виник�

ла давка, навіть викликали ОМОН, а

директора Будинку вчителя з серце�

вим нападом забрала швидка. З дев’�

ятого концерту я зробив вхід плат�

ним, за квитками, а на виручені

кошти купував інструменти для мо�

лодих виконавців. За цей час я при�

дбав чотири інструменти, останній

подарував Денису Снігірьову з міста

Молочанська Запорізької області,

який виступатиме зі мною на кон�

цертах. З тих, що я бачив, він єди�

ний акордеоніст в Україні, який є

справжнім артистом, вважаю його

своїм послідовником. Інструмен�

ти — це те, чого потребував я сам,

тож для такого подарунка шукаю

максимально гідних та талановитих.

До речі, слово “благодійність” не

люблю, воно часто використовуєть�

ся для піару. Ті, хто справді робить

добру справу, намагаються цього не

афішувати.

— Як ви шукаєте таланти?
— Це виходить само собою, за по�

кликом душі. Справжні таланти десь

сховані, мені цікаво їх віднайти.

Проте, іноді знаходять і мене. На�

приклад, зі мною працює гармоніст

з Умані Олександр Калінчук, йому

78 років, і він є найстаршим серед

музикантів, які виступають зі мною

— Ви виступаєте не лише сольно, а
й з іншими музикантами. Чи змінює�
ться їх склад?

— У мене була мета зробити кіс�

тяк, я його формував багато років і

продовжую над цим працювати. В

цю обойму можуть потрапити люди,

які в майбутньому прагнуть стати ар�

тистами. Сьогодні до цієї групи ви�

конавців входять аспірант Націо�

нальної академії музики ім. П. І.

Чайковського Євген Гаврилюк з міс�

та Оріхова Запорізької області (кла�

вішний акордеон), Іван Завадський з

міста Житомира (кнопковий акорде�

он), Євген Ковальов з Дніпропет�

ровська (кнопковий акордеон), Ми�

хайло Кашук з Києва (кнопковий

акордеон), Віталій Козицький з Він�

ниці (кнопковий акордеон). Вони

досягають великих успіхів, коли по�

чинають спілкуватися зі мною — я

запрошую їх на концерти, записую

на власні диски, консультую, підтри�

мую. Багатьом, на жаль, не вистачає

організаційних талантів, щоб проби�

вати собі шлях. Оскільки я в першу

чергу займаюся концертуванням та

виконавством, то не можу займатися

на повну продюсуванням. На жаль, в

нашій системі освіти вчать як музи�

кантів, але не як артистів. Гарних му�

зикантів багато, але сцена — це зов�

сім інший формат. В першу чергу ар�

тист має любити сцену. Хтось її бої�

ться, хтось не бачить перспективи —

такі люди найчастіше губляться.

— Ви кілька років поспіль запису�
єте альбоми з живих концертів. У чо�
му особливість такого запису?

— Це стандарт запису в усьому

світі. Намагаються залишити не ли�

ше звуки залу, а навіть певні недолі�

ки у виконанні, щоб передати енер�

гетику живого звучання. В Україні

поки що немає тенденції записувати

живі концерти, а в світі вона існує

вже давно. Я завжди погано ставив�

ся до запису, але зрозумів, що це по�

трібно для мого глядача, на згадку.

— Як формується програма висту�
пів? Ви особисто виступаєте режисе�
ром?

— Мені подобається придумувати

все самому. Втім, не відмовляюся і

від чужих ідей. До останнього мо�

менту перебуваю в пошуку, програма

постійно змінюється, з’являються

нові запрошені. Творчих людей, які

повністю займаються організацією

виступів, небагато, одного з них я зу�

стрів в театрі оперети. Це його ху�

дожній керівник, режисер та дирек�

тор Богдан Струтинський. Йому за�

лишилося лише грати у своїх спек�

таклях, і він зрівняється зі мною за

кількістю амплуа (сміється).

— Розкажіть про особливості най�
ближчих концертів. Чим порадуєте
глядача?

— Вперше спеціально для мене

написали твір — буде світова прем’�

єра “Італійських акварелей” Ренцо

Руджієрі. Це італійський компози�

тор, виконавець, диригент і дирек�

тор Міжнародного фестивалю�кон�

курсу мистецтв у місті Пінето в од�

ній особі. Він приїжджав до мене у

2006 році, виступав в Палаці “Укра�

їна”, і був вражений, що мій соль�

ний концерт зібрав понад 4 тисячі

осіб. Він запросив мене як члена

журі на Міжнародний фестиваль в

Італію. Власне, для мене і раніше

пропонували писати музику, та я

намагався грати твори, перевірені

часом.

Всі мої концерти будуть різними.

20 січня буде лише один блок, коли

виступатимуть інші артисти, зокре�

ма Іван Завадський, Євген Гаври�

люк, Дмитро Ноздрачов з Криму,

Денис Снігірьов, а 13�річний Мікко

Маконнен, що вважається найкра�

щим молодим акордеоністом в Фін�

ляндії, гратиме “Політ джмеля”

Римського�Корсакова. Також впер�

ше я зіграю класичні твори в джазо�

вих ритмах у дуеті з ударними (Сер�

гій Хмельов). У програмі концерту

11 номерів з симфонічним оркес�

тром під керівництвом, на мій по�

гляд, найкращого в Україні дири�

гента Дмитра Морозова, виступ

Державної академічної чоловічої хо�

рової капели імені Ревуцького, буде

багато дуетів зі мною, а солістка те�

атру оперети, лірико�драматичне

сопрано Олена Ширяєва співатиме

“Паризьке танго”. Вперше концерт

вестиме дівчина — 11�річна родичка

відомої актриси Тетяни Пельтцер

Олександра.

21 січня в другому відділенні кон�

церту виступатимуть гості. Це 12

акордеоністів, 10 — з різних куточ�

ків України. Їх виступи ляжуть в ос�

нову другого диска. 22 січня акцен�

туватиметься увага на сольних номе�

рах, окрім мене гратимуть ще четве�

ро запрошених. А 10 і 25 лютого —

сольні концерти в Будинку актора.

— Ви вже придумали назву для но�
вого альбому?

— Ні, я навіть назву для концерту

завжди придумував у ніч перед кон�

цертом. Можу розкрити таємницю.

Кожний мій диск має свій колір, і

наступний, 11�й, стане салатовим.

Мій улюблений колір — зелений, і

символічно, що диск нової десятки

буде саме таким.

— Чи існують в світі якісь школи
акордеоністів, і які країни вважають�
ся найпрогресивнішими у цьому на�
прямку? Чи є певні школи в Україні?

— Негласно в Україні є школи

окремих вчителів. Але це погано,

коли в грі можна почути вплив педа�

гога. Моя гра ніколи не була схожа

на гру когось іншого. Власне, я сам

можу організувати школу і цього

прагну. Зазвичай в музичних учили�

щах починають псувати студентів

академізмом. Моя школа — відсут�

ність рамок, лише творчий пошук та

експерименти, коли людині нічого

не нав’язується.

Сильними акордеоністами мо�

жуть похвалитися країни колиш�

ньої Югославії, Італія, Німеччина,

Франція, Фінляндія. В цих держа�

вах розвинуте виконання авангард�

ної музики — сучасної авторської

музики, яка основана на дисонансі

та образності. Класику грають ли�

ше на сольних концертах, для різ�

номаніття. Я ж граю переважно

класику, але не академічно, і часто

мої трактовки дають нове дихання

оригінальним творам. У 1889 році

Чайковський першим ввів гармоні�

ку до складу симфонічного оркес�

тру. Я ж ввожу свій інструмент до

деяких творів, показую, що він є

рівним іншим інструментам оркес�

тру, і навіть більше того, він є солі�

руючим. Моя мрія, щоб акордеон

визнавали у світі королем музич�

них інструментів. Адже йому під�

владний величезний репертуар, він

має душу, може максимально

близько до людського голосу пере�

давати звуки.

— Один з ваших альбомів називає�
ться “Даніельф”, і нещодавно з’явив�
ся кліп про ельфа Даніельфа. Ска�
жіть, чи вірите ви в дива? Вони відбу�
ваються у вашому житті?

— Звісно. У що людина вірить, те

й трапляється. Я знаю, що немає ні�

чого неможливого, треба лише пові�

рити. Особисто для мене саме жит�

тя, можливість займатися тим, що

тобі подобається, є дивом.

— Якою є ваша публіка? Хто най�
частіше відвідує концерти?

— Насамперед це жінки серед�

нього та старшого віку. Вони більше

відчувають тонкість та душевність.

Що стосується реакції публіки, то

душа у всіх однакова. Є лише одна

відмінність — якщо я десь виступаю

вперше, то спочатку існує насторо�

женість, слухачі сприймають музи�

ку без бурної реакції. Єдине виклю�

чення було в Білорусі — вперше лю�

ди там відреагували одразу. Втім,

свою публіку я привчаю до стрима�

ності, бо не люблю бурливих апло�

дисментів, криків “браво”. Я відчу�

ваю атмосферу, тому краще більше

пограю.

— Які ваші улюблені місця в Києві?
— Хрещатик. Поділ. Мені подоба�

ються людні міста, де на тебе ніхто

не звертає уваги.

— Напередодні дня народження за�
ведено підбивати підсумки року. Які
події стали для вас знаковими, най�
більше запам’яталися за останній рік?

— Найголовніші події для артис�

та, музиканта — це його концерти та

записи. Мені вдалося реалізувати

ідею і зняти кліп “Даніельф”. Я ви�

дав ювілейний, 10�й, альбом, який

вийшов дуже душевним. Я так і на�

звав його — “Душа” — і присвятив

своєму інструменту. Вперше на ли�

цевій обкладинці диску зображений

не я, а акордеон. Звичайно, були пе�

ремоги на міжнародних конкурсах.

Та для мене поки що існує лише два

досягнення — аншлаги на концер�

тах та те, що я до сих пір не зайняв�

ся зароблянням грошей, не прагну

грати на корпоративах, іноді висту�

паю безкоштовно.

— А як щодо ваших творчих амбі�
цій, планів, проектів, що хочеться вті�
лити?

— Звісно, це найближчі концерти,

новий альбом. Зараз пишу біогра�

фічно�філософську книгу “Стань

зіркою”. Я придумав, що людська

душа після смерті або шукає приста�

нища, або, якщо людина залишила

по собі слід, принесла користь ін�

шим, сприяла розвитку цивілізації

на Землі, стає зіркою на небі. Тому є

сенс залишити по собі якомога біль�

ше плодів, якими користується люд�

ство. В моєму варіанті — це диски,

записи, навіть легенди, яких я про

себе чув багато

Підготувала Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещатик”
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Відповіді на росворд
По оризонталі: 3. піт 6. нарцис 7. р мб 9. мла 11. аят 12. онтра т 16. Орі-

он 17. ельф 19. равли 20. обол 21. сорт 23. марш 24. Гнат 25. нітрат 26. хори
28. плоть 29. о тейль 32. т ш 34. бас 35. сарі 36. наймит 37. ять
По верти алі: 1. хна 2. ар он 3. псар 4. трю 5. яма 8. бязь 10. ліри а 12. о-

ошни 13. трал 14. Атлант 15. те стиль 18. фат 19. росто 22. ростра 23. мох
24. аше 27. оп с 28. пляма 30. олія 31. тінь 33. шал 34. бтр

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Ш ольн Оль Ві торівн
(остання відома адреса проживання: м.Київ, б-р Лесі У раїн и, б д. 28, в. 202) по цивільній
справі № 2-5223/11 за позовом Приватно о а ціонерно о товариства "Страхове товариство
"Іллічівсь е" до Ш ольної Оль и Ві торівни, за частю третьої особи: П блічне а ціонерне
товариство "У раїнсь а Страхова омпанія "Гарант-Авто"про відш од вання ш оди в поряд
ре рес , в с дове засідання, я е відб деться 24 січня 2012 ро , о 10.30, за адресою: м. Київ, в л.
Гайцана, 4, аб. 108, під олов ванням с дді Ільєвої Т.Г.

Втрачений державний а т на право власності на земельн ділян серія

ЯЖ № 926953 від 25 р дня 2009 ро ( реєстраційний номер 06-7-04855) на ім'я

Заболотної Тамари Гри орівни вважати недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення

он рс №86-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незажної оцін и об'є тів,

що належать територіальній ромаді м. Києва

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи-
ою оцін и майна, затвердженою постановою Кабінет Мініс-
трів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здій-
снюватись відповідно до Положення пор он рсний відбір
с б'є тів оціночної Діяльності, затверджено о на азом Фонд
державно о майна У раїни 29.08.2011 p. № 1270 і зареєстрова-
но о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011 р. за
№ 1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є на-
явність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та,

що має підтвердж ватися чинними валіфі аційними до -
ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер-
жавном реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до По-
ряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном
реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд держав-
но о майна У раїни від 19.12.01 № 2355 і зареєстровано о
в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и
майна, зо рема подібно о майна;

- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт
з оцін и майна та підписання звітів про оцін майна, та їх
особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено
претендентом до проведення робіт з оцін и майна та підпи-
сання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими
підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оціню-
вачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціноч-

ної діяльності, я і діють на підставі сертифі атів с б'є тів оці-
ночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про
оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність
в У раїні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльнос-
ті з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізація-
ми межах цих напрямів, шо відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно податі до Головно о
правління ом нальної власності м. Києва он рсн до-
ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о до-

дається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна
до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на

ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють

штатном с ладі та я их б де зал чено до проведення оцін-
и та підписання звіт про оцін майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено
претендентом до проведення робіт з оцін и майна та підпи-
сання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підпи-
сами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о
претендент Фондом державно о майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відо-
мості про претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі-
ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працю-
ють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються
ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о
майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запе-
чатаном онверті і містить пропозицію щодо вартості ви онан-
ня робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а
та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 03.02.20l2 ро в Голов-
ном правлінні ом нальної власності м Києва за адре-
сою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо :
279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до 13.00
30.01.2012 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10,
ім. 519. Телефон за ально о відділ 279-27-19.

№ п/п Адреса об'є та

з метою їх приватизації

1. Нежилі приміщення площею 58,5 в.м - м.Київ, в л. Раєвсь о о, 34, літ. "А"

2. Нежилі приміщення площею 30,3 в.м - м.Київ, в л. Василен а, 11-а, літ."А"

3. Нежилі приміщення площею 134,4 з.м - м.Київ, в л. Солом'янсь а, 33, літ."А"

4. Нежилі приміщення площею 43,1 в.м - м.Київ, в л. Б дівельни ів" 43/12, літ."А"

5. Нежилі приміщення площею 227,9 в.м - м.Київ, в л. Єревансь а, 16, літ."А"

6. Нежилі приміщення площею 26,0 в.м - м.Київ, в л. Ян еля, 2, літ."А"

7. Нежилі приміщення площею 44,1 в.м - м.Київ, пров л. Машиноб дівний, 27, літ."А"

8. Нежилі приміщення площею 103,8 в.м - м.Київ, в л. Горь о о, 28, літ."Б"

9. Нежилі приміщення площею 107,6 в.м - м.Київ, в л. Шов овична, 3, літ."А"

10. Нежилі приміщення площею 29,8 в.м - м.Київ, в л. Виш ородсь а, 52, літ."А"

11. Нежилі приміщення площею 58,9 в.м - м.Київ, Кловсь ий звіз, 4а. літ, "А"

12. Нежилі приміщення площею 45,6 в.м - м.Київ, Кловсь ий звіз, 6, літ."А"

13. Нежилі приміщення площею 140,0 в.м - м.Київ, в л. Дмитрівсь а, 23, літ."А"

14. Нежилі приміщення площею 24,8 в.м - м.Київ, в л. Алма-Атинсь а, 54, літ."А"

15. Нежилі приміщення площею 280,9 в.м - м.Київ, в л. Мельни ова, 20, літ."А"

з метою визначення розмір відш од вання

16. Газопровід низь о о тис довжиною 55 п.м, діаметром 100 мм від пров л. Ялин ово о
до пров л. Черні івсь о о

Термін прийняття заяв про оренд - 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л, Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 02.02.2012 ро об 11.00 роз лядатиметься ци-
вільна справа № 2-6475/11 за позовом Ж Ми оли Андрійовича до Бе ларяна Ари Андрані овича про
визнання особи та ою, що втратила право орист вання житловим приміщенням та зняття з реєстраційно-
о облі в вартирі.
Бе ларян Ара Андрані ович (останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. А. Малиш а, 27, в. 242)

ви ли ається в с дове засідання я відповідач. В разі неяв и відповідача справ б де роз лян то за йо о від-
с тності на підставі наявних матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця , 5, аб. № 104. С ддя В.В. Ма арч

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

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а
Місцезна-
ходження

За альна площа,
в.м

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної
плати, рн

Станом на 31.05.2011

1.
Київсь а місь а лінічна лі арня №9

(04112, м.Київ, в л. Ризь а, 1,
тел. 440-11-44)

1 поверх
в л. Ризь а, 1

орп. 3
47,00

Кафе, я і не здійснюють продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні 52,14 2450,73

2.
Київсь а місь а лінічна лі арня №11
(02092, м. Київ, в л. Ро озівсь а, 6,

тел. 568-80-86, 568-79-66)
1 поверх (хол)

в л.
Ро озівсь а, 6,

орп. 1
1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 267,50 267,50

Станом на 30.11.2011

3.
Київсь а місь а дитяча лінічна лі арня № 10
(03039 м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 59-б,

тел.525-53-19)
2 поверх

просп. 40-
річчя Жовтня,
59-б, орп. 2

53,90(40,20 -
площа імнат,

13,70 в.м - площа
прилежно о
оридор )

Приватний за лад охорони здоров'я
( абінет лі аря- роло а та о лядово о

абінет , надання онс льтативної
допомо и хворим МГЦ лі арні)

2 ро и 364 дні 76,73 4136,00

4.

Київсь а місь а дитяча лінічна лі арня № 10
(03039 м. Київ,

просп. 40-річчя Жовтня, 59-б,
тел. 525-53-19)

2 поверх
просп. 40-

річчя Жовтня,
59-б, орп. 2

55,00 (23,50 -
площа 2-х імнат,
31,50 - площа
прилежних
оридорів)

Приватний за лад охорони здоров'я
(реабілітаційне лі вання хворих, я і

перенесли оперативне втр чання на хребті.
Ман альна терапія для людей похило о

ві , інвалідам, часни ам ВВВ)

2 ро и 364 дні 76,73 4220,40

Станом на 31.10.2011

5.
Ком нальний омпле сний позаш ільний
навчальний за лад "Київсь ий місь ий

б дино чителя"

(01030, м. Київ,
в л. Володимирсь а, 57,

тел. 234-61-72)

підвал, 1 та 2
поверхи

в л.
Володимирсь-
а, 57, літ "А"

164,10
(підвал - 9,30,

1 поверх - 18,20,
2 поверх - 136,60)

Приватні навчальні за лади та с б'є ти
осподарювання, що здійснюють освітню

діяльність
2 ро и 364 дні 46,71 7664,63

Станом на 30.11.2011

6.
2 поверх
(в межах

вестибюля)

в л.
Володимирсь-
а, 57, літ. "А"

30,00
Б фет, я і не здійснюють продаж товарів
піда цизної р пи навчальних за ладах

2 ро и 364 дні 58,33 1749,67

Станом на 30.09.2011

7.
КП "Київжитлоспеце спл атація"

(01034, м. Київ, в л.Володимирсь а, 51-а,
тел. 234-23-24)

1,2,3 поверх,
підвал

просп.
Лісовий, 25,

літер А
418,00

Приватні навчальні за лади та с б'є ти
осподарювання, що здійснюють освітню

діяльність ( чбовий центр)
12 місяців 28,47 11 900,00

Станом на 31.10.2011

8.
КП "Київпастранс" (04070, м. Київ,

в л. Набережне шосе, 2,
тел. 254-65-03, 279-20-31)

1 поверх
в л.

Виборзь а,
111, орп с 1

9,31
Офісні приміщення ор анізацій інших видів

діяльності
2 ро и 364 дні 78,41 730,00

9.

Дитяча лінічна лі арня № 9 Подільсь о о
район м. Києва (04073, м. Київ,

в л. Копилівсь а, 1/7,
тел. 468-22-20, 468-23-21)

2 поверх
в л. Т рівсь а,

26
24,20

Приватний за лад охорони здоров'я
(встановлення діа ностично о обладнання в

стоматоло ії)
2 ро и 364 дні 84,81 2052,50


