
Пам’яті героїв
У Києві вшанували Небесну сотню

“Герої не вмирають!” — скандували зі

сльозами на очах учасники багатоти�

сячного віче. Люди не стримувалися і

не соромилися своїх емоцій — надто ба�

гато пережитого і переболілого за цей

час. З часу масового розстрілу в центрі

Києва ніколи не бракувало квітів та

лампадок — всі несли їх оберемками,

проте у неділю їх було особливо багато.

Помпезні корзини від політиків,

скромні гвоздички з траурними стріч�

ками, тюльпани усіляких відтінків — бі�

ля кожного місця, де на Інститутській

гинули люди.

Чи не вперше на сцені Євромайдану

зібралися представники усіх православ�

них церков України: Київського, Мос�

ковського патріархату та Автокефальної

церкви, греко�католицькі, римо�като�

лицькі священики. Разом співали “Віч�

ную пам’ять” героям та правили поми�

нальну службу.

“Ми вибороли не лише надію на кра�

ще, європейське майбутнє для наших

внуків, а й сподівання на єдину, поміс�

ну українську церкву,— розповіла “Хре�

щатику” Лідія Ковилець, яка приїхала

на траурне віче із Бучі.— Я пенсіонерка,

але ще працюю у дитячому садочку. За

цю важку зиму була на Майдані щосу�

боти і щонеділі, багато бачила, багато

плакала, але коли мене мої дітки�вихо�

ванці та малий внук питали про Май�

дан, я не знала, як їм розповісти. Було

чути чимало розмов про те, що оті юні

хлопці загинули, а політики поділять їх�

ню славу у своїх інтересах, але сьогодні

у мене з’явилася надія, що ми таки по�

долаємо цю руїну, бо на Майдані нема

політиків, є народ та батюшки, які забу�

ли про свої міжконфесійні чвари та чи�

тають єдину молитву”.

Та політики на Майдані були, проте

за загальною згодою цього дня утрима�

лися від виступів на сцені. Просто при�

ходили запалити свічки та покласти

квіти до стіни, викладеної з бруківки,

яка на сьогодні є своєрідним монумен�

том пам’яті Небесній сотні. На поми�

нальні 40 днів на запрошення голови

КМДА Володимира Бондаренка до сто�

лиці приїхала делегація зі Львова на чо�

лі з міським головою Андрієм Садовим.

“Виповнюється 40 днів з часу тих тра�

гічних подій, коли багато молодих душ

віддали найцінніше — своє життя за во�

лю і незалежність України. Ми будемо

вічно пам’ятати про ті події, що сталися

в Києві. Звідси в домовинах повернули�

ся додому люди в усі куточки України, у

тому числі й у Львів, молоді люди. Ми

як влада робитимемо все від нас залеж�

не, аби увіковічнити пам’ять про

справжніх героїв. Вивчивши думку фа�

хівців, науковців, а головне — громади,

ми створимо у столиці меморіал на

честь Небесної сотні”,— запевнив Во�

лодимир Бондаренко.

На сьогодні уже є чимало ідей щодо

того, як зберегти для майбутніх поко�

лінь пам’ять про революційні події.

Зокрема вже 10 квітня стартує всеукра�

їнський конкурс на проект пам’ятника

Небесній сотні.

От, наприклад, художник�монумен�

таліст Анатолій Гайдамака в меморіал

героям пропонує перетворити весь

квартал, де були протистояння. Стіну

пам’яті вздовж Інститутської спорудять

із “бойової” бруківки. В неї вмонтують

каски, щити та навіть піаніно. Також

зроблять спеціальні ніші для портретів

загиблих, свічок та квітів. На дорожно�

му покритті відтворять шини та мішки,

а місця загибелі людей позначать сим�

волічними мішенями.

До речі, Володимир Бондаренко роз�

повів, що запропонує Київраді перейме�

нувати вулиці столиці, зокрема частину

Інститутської, де відбувалися трагічні

події, на честь героїв Небесної сотні.

Поки на офіційному рівні вирішу�

ють, як найкраще увіковічнити пам’ять

героїв. Це уже успішно почала робити

громада, зокрема у неділю на майдані

Незалежності представили і презенту�

вали Володимиру Бондаренку та Ан�

дрію Садовому книгу “Небесна сотня”.

Книгу зі сцени Майдану представив

громадський діяч і керівник Центру со�

ціальних проектів “Хочу жити” Роман

Савчак. Його називають автором цього

видання, але сам він говорить, що над

книгою працювало багато волонтерів. У

збірнику є історії кожного із загиблих

під час трагічних подій. Для кожного

героя окремо підбирали так званий “за�

головок життя” — цитату, яка розпові�

дала про цю людину, її цінності та жит�

тєве кредо. Цікаво, що навіть друкарня

внесла свою лепту і видала книгу без�

коштовно

Цієї неділі тисячі иян та меш анців з різних точ ів У раїни в середмісті столиці пом`ян ли Героїв Небесної сотні

Графік особистого прийому громадян
голови КМДА на квітень 2014 року

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëî-
äèìèð Äìèòðîâè÷ Áîíäàðåíêî ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí ó êâ³òí³ 2014 ðîêó ùîï’ÿòíèö³ ç 9.00 äî 13.00
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóëèöÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 24
(ïðèì³ùåííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

“Київавтодор” вивіз із міста 
понад 828 кубів сміття 
та побутових відходів

Ïðàö³âíèêè ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” ïðîäîâæóþòü áðàòè àê-
òèâíó ó÷àñòü ó ñóáîòí³õ òîëîêàõ. Òàê, 29 áåðåçíÿ äî ïðè-
áèðàííÿ äîëó÷èëîñÿ ìàéæå 700 àâòîäîðîæíèê³â. Äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ñòîëè÷íèõ âóëèöü ó íàëåæíèé ñàí³òàðíî-òåõí³÷-
íèé ñòàí ÊÏ ØÅÓ ðàéîí³â çàä³ÿëè 224 îäèíèö³ òåõí³êè.

Âïðîäîâæ äíÿ âðó÷íó òà ìåõàí³çîâàíèì ñïîñîáîì â³ä
ï³ñêó òà ñì³òòÿ ïðèáðàëè ïîíàä 285 êì âóëèöü, 804 áàëàí-
ñîâ³ çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà 170 ï³äçåìíèõ
ïåðåõîä³â. Ïðîâåëè ðîáîòó ç î÷èùåííÿ 222 çëèâîïðèéìà-
÷³â òà 50 îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â, ÷àñòèíó ç ÿêèõ, ùî ïåðåáó-
âàëà â àâàð³éíîìó ñòàí³, áóëî â³äðåìîíòîâàíî.

Âèêîíóâàëè àâòîäîð³âö³ é ³íø³ ðîáîòè, çîêðåìà ç î÷è-
ùåííÿ îïîð îñâ³òëåííÿ â³ä îãîëîøåíü òà íàêëåéîê, â³äíîâ-
ëåííÿ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ â ì³ñöÿõ àâàð³éíèõ
ðîçðèòò³â òîùî.

Çàãàëîì ï³ä ÷àñ ñóáîòíèêà ç ðàéîí³â ñòîëèö³ íà ïîë³ãîíè
òà çâàëèùà ïðàö³âíèêè åêñïëóàòàö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ “Êè-
¿âàâòîäîðó” âèâåçëè ïîíàä 828 êóáîìåòð³â ñì³òòÿ òà ïîáó-
òîâèõ â³äõîä³â

Прокуратура вимагає повернути 
громаді 3 га землі

Ïðîêóðàòóðà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó çàÿâèëà ïîçîâ äî
Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êèºâà òà âèìàãàº ïîâåðíóòè òåðèòî-
ð³àëüí³é ãðîìàä³ ìàéæå 3 ãà çåìë³ íåïîäàë³ê â³ä ïàðêó “Â³ä-
ðàäíèé”.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-ñëóæá³ Ñîëîì’ÿí-
ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè, ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ó 2007 ðî-
ö³ Êè¿âðàäà ïåðåäàëà â îðåíäó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
ìàéæå 3 ãà çåìë³ ïî ïðîñï. Â³äðàäíèé âàðò³ñòþ 6,4 ìëí ãðí
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëü-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Ç’ÿñîâàíî, ùî òåðì³í äîãîâîðó çàê³í÷èâñÿ ó 2012-ìó,
ïðîòå çåìåëüíó ä³ëÿíêó îðåíäàðåì äî öüîãî ÷àñó íå ïîâåð-
íóòî, à áóä³âíèöòâî íà í³é íàâ³òü íå ðîçïî÷àòî. Êð³ì òîãî,
çà ³íôîðìàö³ºþ ÄÏ² ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³, ï³äïðèºì-
ñòâî çàáîðãóâàëî ñòîëè÷íîìó áþäæåòó ïîíàä 2 ìëí ãðè-
âåíü îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìëþ.

Ó ñâîºìó ïîçîâ³ ïðîêóðàòóðà âèìàãàº çîáîâ’ÿçàòè íåäî-
áðîñîâ³ñíîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à ïîâåðíóòè ä³ëÿíêó ñòîëè÷-
í³é ãðîìàä³, ïðèâ³âøè ¿¿ ó íàëåæíèé ñòàí

Національний банк України випустив
пам’ятну медаль “Небесна сотня 
на варті”

Òèì ñàìèì Íàöáàíê ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêîñò³,
âøàíóâàâøè ïàì’ÿòü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³, ÿê³ çàãèíóëè
ï³ä ÷àñ òðàã³÷íèõ ïîä³é ó Êèºâ³ íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó,—
ïîâ³äîìèëè òåëåêàíàëó ÁÒÁ ó ÍÁÓ.

Íà àâåðñ³ ìåäàë³ çîáðàæåíî àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà â îá-
ðàìëåíí³ óêðà¿íñüêîãî îðíàìåíòó; ï³ä íèì íàïèñè: “Ìà-
ìî÷êî, âèáà÷ çà ÷îðíó õóñòèíó, çà òå, ùî â³äíèí³ áóäåø
ñàìà. Òåáå ÿ ëþáèâ ³ ëþáèâ Óêðà¿íó, âîíà, ÿê ³ òè, áóëà â
ìåíå îäíà” òà “Ãåðîÿì ñëàâà!”. Íà ðåâåðñ³ — ãåðî¿ ïîä³é
óêðà¿íñüêîãî Ìàéäàíó íà áàðèêàä³, îäèí ç ÿêèõ òðèìàº
ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð (âèêîðèñòàíî òàìïîäðóê); óãîð³ íà-
ïèñ “Íåáåñíà ñîòíÿ íà âàðò³”; âíèçó ð³ê êàðáóâàííÿ —
2014.

“Ïàì’ÿò³ â³äâàæíèõ ëþäåé, ïàòð³îò³â Óêðà¿íè Íàö³îíàëü-
íèé áàíê ïðèñâÿ÷óº ïàì’ÿòíó ìåäàëü, óâ³÷íþþ÷è ïîäâèã
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³,— çàçíà÷èâ ãîëîâà Íàöáàíêó Ñòå-
ïàí Êóá³â.— Ïîíàä ñòî æèòò³â îá³ðâàëèñÿ äëÿ òîãî, ùîá
ïîâåðíóòè íàø³é Áàòüê³âùèí³ ìàéáóòíº. Öå âåëè÷åçíà ö³-
íà, ³ öå íåîö³íèìèé, íåîïëàòíèé áîðã. Ã³äíå æèòòÿ êîæíî-
ãî óêðà¿íöÿ çà çàêîíàìè ñîâ³ñò³ òà Áîãà íà áëàãî Óêðà¿íè
ìàº ñòàòè íàøîþ â³äïëàòîþ çà ¿õíº ïåðåðâàíå æèòòÿ”.

Ïàì’ÿòíó ìåäàëü “Íåáåñíà ñîòíÿ íà âàðò³” âèãîòîâëåíî
ç íåéçèëüáåðó, òèðàæ — äî 100 000 øòóê. Êîøòóâàòèìå
ìåäàëü 20 ãðí (ó ñóâåí³ðí³é óïàêîâö³ — 30 ãðí)

Íîâèíè

Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У
неділю українці пом’янули героїв Небесної сотні. Саме
у той день минуло 40 днів після масового вбивства лю�
дей в центрі Києва у період з 18 до 20 лютого. За за�
гальною згодою, на сцені Майдану не було жодного

політика — Панахиду правили представники усіх християн�
ських церков.
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Docudays нагородив 
переможців

Ó Êèºâ³ â³äçíà÷èëè êðàù³ ô³ëüìè çà
âåðñ³ºþ æóð³ 11-ãî Ì³æíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëþ äîêóìåíòàëüíîãî ê³íî ïðî ïðàâà ëþ-
äèíè Docudays UA. Ó ïðîãðàì³
DOCU/Æèòòÿ ãîëîâíèé ïðèç âèáîðîëà
ðîñ³éñüêà ñòð³÷êà “Îñòàíí³é ë³ìóçèí” ïðî
æèòòÿ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíî¿ ôàáðèêè, ó
DOCU/Ïðàâî — øâåéöàðñüêèé ô³ëüì,
ïðèñâÿ÷åíèé ñóðîãàòíîìó ìàòåðèíñòâó â
²íä³¿, “Ìàòåðèíñüêà ìð³ÿ”, à â DOCU/Êî-
ðîòêî — ³ñòîð³ÿ ä³â÷èíêè, ÿêà âò³êàº â³ä
çàïî¿â áàòüê³â ó ÷óäîâèé ñâ³ò âëàñíî¿ óÿâè
“Ë³çî, õîäè äîäîìó!” (Ëèòâà, Åñòîí³ÿ).

Êð³ì òîãî, ïðèç ñòóäåíòñüêîãî æóð³ îò-
ðèìàâ ³ðàíñüêèé ô³ëüì “Äàëåêîá³éíèê ³
ëèñ” ïðî Ìàõìóäà, ÿêèé ðîçïî÷èíàº íî-
âå æèòòÿ ï³ñëÿ âòðàòè óëþáëåíîãî ïðè-
ðó÷åíîãî ëèñà. Ãëÿäàöüê³ ñèìïàò³¿ çàâî-
þâàëà çâîðóøëèâà ïîëüñüêà ðîáîòà “Éî-
àííà” ïðî õâîðó íà ðàê æ³íêó, ÿêà ïî÷è-
íàº âåñòè îí-ëàéí ùîäåííèê, ðîçïîâ³äà-
þ÷è ïðî âëàñíèé ïîáóò. Ùå îäíà ïîëü-
ñüêà ñòð³÷êà — “Ùîäåííèê ïîäîðîæ³”,
ïðèñâÿ÷åíà ìàíäð³âêàì ³ äðóæá³ ïðè-
ñòàðêóâàòîãî ïîëüñüêîãî ôîòîìàéñòðà ç
éîãî 15-ð³÷íèì ó÷íåì, îòðèìàëà ïðèç
³ìåí³ Àíäð³ÿ Ìàòðîñîâà â³ä îðãàí³çàòîð³â
Docudays UA. Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ó÷àñíè-
ê³â îñîáëèâîþ â³äçíàêîþ â ïðîãðàì³
DOCU/Æèòòÿ íàãîðîäèëè êàðòèíó Âà-
ëåíòèíà Âàñÿíîâè÷à “Ïðèñìåðê” ïðî
òðàãåä³þ óêðà¿íñüêî¿ ïðîâ³íö³àëüíî¿ ðî-
äèíè

У новому збірнику 
для бандуристів — класика 
і сучасна музика

Ìîëîäèé òàëàíîâèòèé ìóçèêàíò, ô³-
íàë³ñò òåëåøîó “Óêðà¿íà ìàº òàëàíò”
ßðîñëàâ Äæóñü, ïðåçåíòóâàâ íîòíèé
çá³ðíèê äëÿ óí³êàëüíîãî óêðà¿íñüêîãî
³íñòðóìåíòó “BANDURA STYLE”. Öå 12
³íñòðóìåíòàëüíèõ ìóçè÷íèõ ï’ºñ — 
6 êëàñè÷íèõ ³ 6 ñó÷àñíèõ êîìïîçèö³é,
ÿê³ ïåðåâåäåí³ â ìóçè÷íèé ôîðìàò áàí-
äóðè. Âîíè ðîçðàõîâàí³ íà ïðîôåñ³éíèõ
ìóçèêàíò³â ³ íà ó÷í³â ìóçè÷íèõ ó÷èëèù.
Ï’ºñè ßðîñëàâ Äæóñü çàïèñóâàâ íà
ñëóõ, ùî çàéíÿëî 6 ì³ñÿö³â. Óñ³ ïðèì³ð-
íèêè, à öå òèñÿ÷à åêçåìïëÿð³â, áåçêîø-
òîâíî ðîçïîâñþäæóâàòèìóòüñÿ ïî ìó-
çè÷íèì øêîëàì, ó÷èëèùàì ³ á³áë³îòå-
êàì

У столиці покажуть вистави
за Подерв’янським

Êè¿âñüêèé òåàòð “ÊÐÎÒ” ïðîïîíóº òå-
àòðàëàì ñïåêòàêë³ çà òâîðàìè êóëüòîâîãî
óêðà¿íñüêîãî äðàìàòóðãà Ëåñÿ Ïîäåð-
â’ÿíñüêîãî. Ïîñòàíîâêà “Ñíè Âàñ³ë³ñè
ªãîðîâíè” ÿâëÿº ñîáîþ ï³êàíòíèé êîê-
òåéëü ³ç ñþæåò³â ï’ºñ “Âàñ³ë³ñà ªãîðîâíà
òà ìóæè÷ê³”, “Îñòàíîâ³ñü, ìãíîâºí³º, òè
ïðºêðàñíî!”, “Ä³àíà”, “Í³ðâàíà, àáî Àëü-
çî Øïðåõ Çàðàòóñòðà”, “Êîðîëü Ë³òð”.
Åï³÷íà òðàãåä³ÿ “Ïàâë³ê Ìîðîçîâ” ñòâî-
ðåíà íà îñíîâ³ îäíîéìåííîãî òâîðó, äî
ÿêîãî áóëî ñïåö³àëüíî äîïèñàíî ðîëü áî-
ãà Òàíàòîñà. Âèñòàâè ïðîõîäèòèìóòü 3 ³ 4
êâ³òíÿ ó “Ê³íîïàíîðàì³”

Музей Тичини запрошує 
дітей і жінок

Äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ äèòÿ÷î¿ êíèãè ó
ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîìó ìóçå¿-êâàð-
òèð³ âëàøòîâóþòü çóñòð³÷³ ç äèòÿ÷îþ
ïèñüìåííèöåþ Ëàðèñîþ Í³öîé. 2 ³ 3
êâ³òíÿ àâòîðêà ïðåäñòàâèòü ñâî¿ êíèãè ³
ïîäîðîæóâàòèìå ¿õ ñòîð³íêàìè ðàçîì ç
ìàëåíüêèìè ñëóõà÷àìè.

4 ³ 5 êâ³òíÿ ó ìóçå¿-êâàðòèð³ Ïàâëà Òè-
÷èíè â³äáóäóòüñÿ îñîáëèâ³ åêñêóðñ³¿-ïåð-
ôîðìàíñè, ïðèñâÿ÷åí³ äðóæèí³ ïîåòà Ë³-
ä³¿ Ïåòð³âí³. ßê ³ êîëè âîíè ïîçíàéîìè-
ëèñÿ, ÿê ôîðìóâàëèñÿ ¿õí³ ñòîñóíêè, ïðî
ùî ãîâîðèëè, ùî ¿õ ºäíàëî ³ ùî ðîç’ºäíó-
âàëî, âò³øàëî ³ çàñìó÷óâàëî — ïðî âñå
öå ä³çíàþòüñÿ â³äâ³äóâà÷³ åêñêóðñ³é “Ë³-
äèí äåíü”, ÿê³ ïðîõîäÿòü ðàç íà ð³ê

Íîâèíè êóëüòóðè Події Майдану: 
з барикад на картини
У столиці відкрилася виставка Матвія Вайсберга
Наталка КОВАЛЬ
cпеціально для “Хрещатика”

У
музеї “Духовні скарби
України” презентували се�
рію робіт одного з найвідо�
міших і найдорожчих ху�

дожників країни Матвія Вайсберга
“СТІНА. 28.01 — 8.03.2014”. Живо�
пис, присвячений останнім подіям
Майдану, автор після Києва пла�
нує показати і в інших країнах.

“СТІНА. 28.01 — 8.03.2014” — масштабний

твір з 28�ми самостійних живописних робіт,

написаний під враженням від українських по�

літичних реалій. Це не лише метафора, адже

експонуються вони не розрізнено, а спільно —

на одній стіні виставкового залу, немов части�

ни великої мозаїки. На полотнах знайшли від�

ображення три події: ніч першого грудневого

штурму, тиждень активних січневих боїв і дні

протистояння наприкінці лютого. Це вогонь,

кіптява, сірий дим і люди по обидва боки бари�

кад. Як і попередній доробок художника, робо�

ти “Стіни” не мають фотографічної подібності

з реальністю. Це живопис, який передає вели�

чезне емоційне та смислове навантаження.

“Переживання були настільки сильними,

що перші два місяці протестів я не міг писа�

ти,— пригадує Матвій Вайсберг.— Спочатку

виходив на Майдан як громадянин, а не жи�

вописець — як і сотні тисяч людей навколо.

Писати почав у період перемир’я. Гострота

відчуттів потребувала виходу. Однак я не

працював прямо на барикадах, робив усе вже

в студії — за спогадами, фотографіями”. По�

дивитися нові роботи Вайсберга прийшли

колеги по цеху. “Я знаю Матвія багато років,

він постійно розвивається, росте вглиб,—

поділився з “Хрещатиком” київський худож�

ник Борис Егіазарян.— “Стіна” стала для

нього символом боротьби зі злом — як реаль�

ним, так і метафізичним, коли всі ми стояли

пліч�о�пліч немов стіною”.

“Стіна” виявилась і своєрідною Стіною пла�

чу для відвідувачів. “Враження дуже потужні,

ще з перших картин циклу, що аж хотілося пла�

кати. Унікальність і значимість проекту в тому,

що Вайсберг творив цикл, будучи безпосеред�

нім учасником більшості подій,— зауважив

письменник і художник Анатолій Дністро�

вий.— Це мистецтво, імпульс якого черпався

не з відстороненої рефлексії чи спогаду, а пере�

живався як складна та незавершена дія. Тому

ця напруга відчувається в кожній роботі серії”.

Відвідувачі виставки впевнені, що твори бу�

дуть цікаві глядачам і поза контекстом Май�

дану, адже такий живопис стоїть над політи�

кою, він універсальний, бо зображає людське

буття і цінності в гранично критичних умовах.

Бажаючим подивитися роботи “Стіни”

варто поспішати, сьогодні останній день екс�

позиції. Крім того, шанувальники творчості

художника зможуть до 8 квітня відвідати ще

одну виставку Матвія Вайсберга — “Горизонт

подій” у галереї “Триптих Арт” (вул. Деся�

тинна, 13).

“СТІНА. 28.01 — 8.03.2014” 
Матвія Вайсберга

Коли: до 1 квітня з 11.00 до 19.00

Де: Музей “Духовні скарби України”, 

вул. Десятинна, 12, Київ

Вартість вхідного квитка: уточнюйте 

за тел. (044) 278�83�08

Єгор ЧЕЧЕРИНДА: 
“Премія “Людина року” — це заслуга
всього колективу каналу ТВі, який своїм
глядачам говорить лише правду”
Галина ПЛАЧИНДА
спеціально для “Хрещатика”

В
едучий програми
“Сьогодні про го�
ловне” Єгор Чече�
ринда став пере�

можцем премії “Проме�
тей�Престиж” XVІІІ за�
гальнонаціональної про�
грами “Людина року —
2013” у номінації “Жур�
наліст року в галузі елек�
тронних ЗМІ”.

“Ця нагорода,— розповів Єгор

Чечеринда,— це, в першу чергу,

заслуга всього колективу ТВі, усіх

моїх колег — і не тільки тих, хто

разом зі мною працює над про�

грамою “Сьогодні про голов�

не” — Андрія Солімова та Анас�

тасії Равви, а й усіх журналістів

ТВі, які займаються новинами та

інформаційно�публіцистичними

програмами телеканалу, і, звісно,

керівництва ТВі. Це визнання то�

го нового колективу, який фак�

тично відродив ТВі, в першу чер�

гу — його інформаційне мовлен�

ня — минулого літа та восени.

Мені дуже приємно, що наші до�

сягнення визнали й ті поважні

журналісти, які були моїми кон�

курентами у цій боротьбі. Після

того, як я отримав статуетку “Лю�

дина року”, до мене підходили

Анастасія Даугуле, ведуча та жур�

наліст телеканалу “Інтер”, й

Олексій Суханов, ведучий і жур�

наліст телеканалу “Україна”. Во�

ни щиро привітали мене з пере�

могою і сказали, що вибір саме

моєї програми “Сьогодні про го�

ловне” і телеканалу ТВі загалом

є, звісно, найоб’єктивнішим та

найчеснішим”.

“Якщо відверто, для мене са�

мого таке рішення журі цієї по�

важної премії було несподіва�

ним,— зауважив також пан Чече�

ринда.— Адже, насправді, і Анас�

тасію Даугуле, і Олексія Суханова

має змогу дивитися набагато

ширша аудиторія, ніж є в телека�

налу ТВі. Нам важко конкурувати

з такими великими каналами як

“Інтер” та “Україна”, які мають

набагато потужнішу технічну ба�

зу, фінансові можливості та наба�

гато ширше покриття. Але ми на�

магаємося стати для своїх гляда�

чів друзями, яким довіряють і до

думки яких прислухаються. Гля�

дачів, в першу чергу, цікавить

правда. Тому вони вмикають саме

той канал, який цю правду їм до�

носить”,— переконаний ведучий

“Сьогодні про головне”.

“Ну і, звісно, в усі ці буремні мі�

сяці ми мали абсолютну перевагу

над більшістю українських телека�

налів, оскільки на ТВі цензура від�

сутня. Я думаю, саме це і дало нам

можливість отримати таку вагому

нагороду",— переконаний Єгор

Чечеринда. Говорячи про подаль�

ші плани — і особисті, й телекана�

лу загалом, пан Чечеринда заува�

жив: “Завдання будь�якого неза�

лежного телеканалу — конструк�

тивна критика влади без огляду на

те, які політичні сили цю владу

представляють. Якщо вчора ми

критикували владу Януковича, то

сьогодні так само діятимемо й що�

до нової влади. Наголошую —

йдеться саме про конструктивну

критику. Адже зараз країна перебу�

ває, фактично, на межі збройного

протистояння. Тому ми маємо

згуртуватися перед спільною для

всіх загрозою — російською інтер�

венцією. Але як тільки ситуація

стабілізується — а я сподіваюся, це

станеться дуже швидко — ми має�

мо зосередитися на критиці влади,

яка, на моє переконання, підкон�

трольна суспільству — у тому числі

й через мас�медіа”.

“А тим, хто ще минулого року

називав нас “псевдоопозиційним

каналом”, хочу нагадати, що те�

леканал ТВі потрапив до списку

телеканалів, які влада Януковича

планувала відключити від ефіру

напередодні штурму та повної

“зачистки” Майдану. Я вважаю,

що це — стовідсоткове визнання

того, що ми завжди були і, я спо�

діваюсь, залишимося, дуже не�

зручними для влади”,— зауважив

насамкінець переможець премії

“Людина року”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 32 (1301)

ВІВТОРОК,
1 квітня
2014 року

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" 
на вул. Зодчих (біля вул. Сім'ї Сосніних, 23
а) 

у Святошинському районі м. Києва 
для паркування автотранспорту, облаштування, 

експлуатації та обслуговування автостоянки 
з об'єктами транспортної інфраструктури

Рішення Київської міської ради № 303/9791  від 23 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на вул. Зодчих (біля вул. Сім'ї Сосні

них, 23
а) у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земель

ного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної

ділян�и� �ом�нальном�� підприємств�� "Київ-

транспар�сервіс"� на� в�л.�Зодчих� (біля� в�л.

Сім'ї� Сосніних,� 23-а)� �� Святошинсь�ом�

районі�м.� Києва� орієнтовною�площею�0,33

#а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності

територіальної� #ромади�міста� Києва)� в� �о-

рот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для�пар��-

вання� автотранспорт�,� облашт�вання,� е�с-

пл�атації� та� обсл�#ов�вання� автостоян�и� з

об'є�тами� транспортної� інфрастр��т�ри

з#ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рішен-

ня)�(К-20873).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" 
на просп. Академіка Корольова (розподільча смуга) 
у Святошинському районі м. Києва для влаштування 

та експлуатації відкритої автостоянки 
з об'єктами транспортної інфраструктури

Рішення Київської міської ради № 304/9792  від 23 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на просп. Академіка Корольова (роз

подільча смуга) у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Зе

мельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що

до розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Зако

ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и��ом�нальном��підприємств��"Київтранс-

пар�сервіс"� на� просп.� А�адемі�а� Корольова

(розподільча�см�#а)���Святошинсь�ом��районі

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,20� #а� (зе-

мельна�ділян�а��ом�нальної�власності�терито-

ріальної�#ромади�міста�Києва)�в��орот�остро-

�ов�� оренд�� на� 5� ро�ів� для� влашт�вання� та

е�спл�атації�від�ритої�автостоян�и�з�об'є�тами

транспортної�інфрастр��т�ри�з#ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-20651).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному 
підприємству "Київтранспарксервіс" 

на вул. Милославській на перетині з вул. Радунською 
у Деснянському районі м. Києва 

для паркування автотранспорту, облаштування, 
експлуатації та обслуговування автостоянки 

з об'єктами транспортної інфраструктури
Рішення Київської міської ради № 305/9793  від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на вул. Милославській на перетині з
вул. Радунською у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Зе

мельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що

до розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Зако

ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної

ділян�и� �ом�нальном�� підприємств�� "Київ-

транспар�сервіс"�на�в�л.�Милославсь�ій�на

перетині�з�в�л.�Рад�нсь�ою���Деснянсь�ом�

районі�м.� Києва� орієнтовною�площею�0,72

#а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності

територіальної� #ромади�міста� Києва)� в� �о-

рот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для�пар��-

вання� автотранспорт�,� облашт�вання,� е�с-

пл�атації� та� обсл�#ов�вання� автостоян�и� з

об'є�тами� транспортної� інфрастр��т�ри

з#ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рішен-

ня)�(К-20988).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови секретар —
Київ ради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки обслуговуючому 
кооперативу "Гаражно
будівельний кооператив 

"Союз молоді" на вул. Ревуцького
(перетин з вул. Вишняківською) 
у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та експлуатації об'єкта 
транспортної інфраструктури 

(влаштування виїздів та під'їздів)
Рішення Київської міської ради № 307/9795  від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки обслуговуючому кооперативу "Гаражно
будівельний кооператив "Союз молоді" на вул.
Ревуцького (перетин з вул. Вишняківською) у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 41, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких зако

нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 час

тини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної

ділян�и� обсл�#ов�ючом�� �ооператив�� "Га-

ражно-б�дівельний� �ооператив� "Союз� мо-

лоді"� на� в�л.� Рев�ць�о#о� (перетин� з� в�л.

Вишня�івсь�ою)� �� Дарниць�ом�� районі� м.

Києва� орієнтовною� площею� 0,15� #а� (зе-

мельна� ділян�а� �ом�нальної� власності� те-

риторіальної�#ромади�міста�Києва)�в�дов#о-

стро�ов��оренд��на�15�ро�ів�для�б�дівниц-

тва�та�е�спл�атації�об'є�та�транспортної�ін-

фрастр��т�ри�(влашт�вання�виїздів�та�під'-

їздів)� з#ідно� з� планом-схемою� (додато��до

рішення)�(К-20990).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Київському коледжу транспортної інфраструктури 
на вул. Івана Франка, 26
а 

у Шевченківському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації 

спортивного комплексу
Рішення Київської міської ради № 309/9797  від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському коледжу транспортної інфраструктури на вул. Івана Франка, 26
а у Шевчен

ківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 92, 123 Земельного кодексу України,
пунктами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законо

давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 части

ни першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� Київсь�ом�� �оледж�� транспортної� ін-

фрастр��т�ри� на� в�л.� Івана� Фран�а,� 26-а� �

Шевчен�івсь�ом�� районі� м.� Києва� орієнтов-

ною�площею�0,13�#а� (земельна�ділян�а�дер-

жавної� власності)� в� постійне� �орист�вання

для�обсл�#ов�вання�та�е�спл�атації�спортив-

но#о��омпле�с��з#ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-18267).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРДЕН СІТІ"
на вул. Горького, 52 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва комплексу у складі житлових будинків, 
оздоровчо
розважальних та торговельно
офісних об'єктів 

з підземним паркінгом
Рішення Київської міської ради № 315/9803 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРДЕН СІТІ" на вул. Горького, 52 у Го

лосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра

їни, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе
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мель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про міс

цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�"ГАРДЕН�СІТІ"�на�в�л.�Горь�о-

#о,�52���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,07�#а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної� власності� територіальної� #ромади

міста� Києва)� в� �орот�остро�ов�� оренд�� на�

5� ро�ів� для� б�дівництва� �омпле�с�� �� с�ладі

житлових�б�дин�ів,� оздоровчо-розважальних

та�тор#овельно-офісних�об'є�тів�з�підземним

пар�ін#ом� з#ідно� з� планом-схемою� (додато�

до� рішення)� (К-21192,� заява� ДЦ� № 01010-

000091452-014�від�26.06.2013).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю "НИВКИ СІТІ СЕРВІС"
на вул. Чистяківській, 23
б 

у Святошинському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації 

будівлі трансформаторної підстанції
Рішення Київської міської ради № 320/9808 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "НИВКИ СІТІ СЕРВІС" на вул. Чистяківській, 
23
б у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного ко

дексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу

вання земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� товариств�� з� обмеженою� відповідаль-

ністю�"НИВКИ�СІТІ�СЕРВІС"�на�в�л.�Чистя�ів-

сь�ій,� 23-б� ��Святошинсь�ом��районі�м.� Ки-

єва� орієнтовною� площею� 0,01� #а� (земельна

ділян�а��ом�нальної�власності�територіальної

#ромади�міста�Києва)�в�дов#остро�ов��орен-

д��на�10�ро�ів�для�обсл�#ов�вання�та�е�спл�-

атації� б�дівлі� трансформаторної� підстанції

з#ідно� з� планом-схемою� (додато�� до� рішен-

ня)�(К-21071).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
спеціальному приймальнику для утримання осіб, 

підданих адміністративному арешту 
ГУ МВС України в м. Києві на вул. Ремонтній, 7 

у Дарницькому районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі
Рішення Київської міської ради № 322/9810 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки спеціальному приймальнику для утримання осіб, підданих адміністративному арешту ГУ
МВС України в м. Києві на вул. Ремонтній, 7 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини пер

шої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�спеціальном��приймальни���для��три-

мання� осіб,� підданих� адміністративном�

арешт��ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�на�в�л.�Ре-

монтній,� 7� �� Дарниць�ом�� районі� м.� Києва

орієнтовною� площею� 0,74� #а� (земельна� ді-

лян�а� державної� власності)� в� простійне� �о-

рист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл�#ов�ван-

ня� адміністративної� б�дівлі� з#ідно� з� планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-21659).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЛЕССОР ГРУП" у пров. Тараса Шевченка, 16 
у Шевченківському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 331/9819 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕССОР ГРУП" у пров. Тараса Шевчен

ка, 16 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного
кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме


жування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Римсько
Католицькій релігійній громаді парафії 
Святого Олександра в м. Києві /Romano Catholica Ecclesia 

paroecialis St. Alexandri in Kyiv/на вул. Костьольній, 17 
у Шевченківському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування культової споруди
Рішення Київської міської ради № 332/9820 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Римсько
Католицькій релігійній громаді парафії Святого Олександра в м. Києві /Romano
Catholica Ecclesia paroecialis St. Alexandri in Kyiv/ на вул. Костьольній, 17 у Шевченківському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про вне

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и� Римсь�о-Католиць�ій� релі#ійній� #ромаді

парафії�Свято#о�Оле�сандра�в�м.�Києві�/Romano

Catholica�Ecclesia�paroecialis�St.�Alexandri�in�Kyiv/

на� в�л.� Костьольній,� 17� �� Шевчен�івсь�ом�

районі� м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,37� #а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�тери-

торіальної�#ромади�міста�Києва)�в�постійне��о-

рист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл�#ов�вання

��льтової�спор�ди�з#ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-17691).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

військово
медичному управлінню Служби безпеки України 
на вул. Колективізації, 5 у Солом'янському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд дошкільного навчального закладу 

"ясла
садок" № 5/489 СБУ
Рішення Київської міської ради № 334/9822 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки військово
медичному управлінню Служби безпеки України на вул. Колективізації, 5 у
Солом'янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 92, 123 Земельного кодексу
України, пунктами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до де

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунк

том 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська
рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� війсь�ово-медичном�� �правлінню

Сл�жби�безпе�и�У�раїни�на�в�л.�Коле�тивіза-

ції,�5���Солом'янсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,55�#а�(земельна�ділян�а

державної�власності)�в�постійне��орист�ван-

ня� для� е�спл�атації� та� обсл�#ов�вання� б�ді-

вель� і� спор�д� дош�ільно#о� навчально#о� за-

�лад�� "ясла-садо�"� № 5/489� СБУ� з#ідно� з

планом-схемою� (додато�� до� рішення)�

(К-21221).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и� ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�"ЛЕССОР�ГРУП"���пров.�Тараса

Шевчен�а,� 16� �� Шевчен�івсь�ом�� районі�

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,12� #а� (зе-

мельна�ділян�а��ом�нальної�власності�терито-

ріальної�#ромади�міста�Києва)�в�дов#остро�о-

в��оренд��на�25�ро�ів�для�е�спл�атації�та�об-

сл�#ов�вання�житлово#о�б�дин���з#ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21870).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про відмову товариству 
з обмеженою відповідальністю 
будівельній компанії "КРОУН" 

в поновленні договору оренди земельної ділянки для
будівництва житлового будинку 

з вбудованими нежитловими приміщеннями 
та підземним паркінгом на просп. Оболонському, 

біля буд. 7
в в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 402/9890 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України "Про оренду землі",
пункту 34 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши лист
звернення
товариства з обмеженою відповідальністю будівельної компанії "КРОУН" від 07.11.2007 № 65/1107 про поно

влення договору оренди земельної ділянки та враховуючи те, що земельна ділянка не забудована відповід

но до умов договору її оренди, Київська міська рада

ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 1 квітня 2014 року



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "Плюс Форте" на вул. Академіка Туполєва, 16
(літ. Б) у Шевченківському районі м. Києва для реконструкції 

та обслуговування торговельно
офісних приміщень
Рішення Київської міської ради № 341/9829 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Плюс Форте" на вул. Академіка Туполєва, 16
(літ. Б) у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного
кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме

жування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�"Плюс�Форте"�на�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,

16�(літ.�Б)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,11�#а�(земельна�ділян-

�а� �ом�нальної� власності� територіальної� #ро-

мади�міста�Києва)�в�дов#остро�ов��оренд��на

15� ро�ів� для� ре�онстр��ції� та� обсл�#ов�вання

тор#овельно-офісних�приміщень� з#ідно� з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21919).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти� на� постійн�� �омісію� Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,

містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гаражному 
автокооперативу "Вікторія" на просп. Правди, 39 
у Подільському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування гаражів та автостоянки
Рішення Київської міської ради № 342/9830 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гаражному автокооперативу "Вікторія" на просп. Правди, 39 у Подільському районі м. Ки

єва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому

нальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� #аражном��авто�ооператив�� "Ві�торія"

на�просп.�Правди,�39���Подільсь�ом��районі

м.� Києва� орієнтовною� площею� 1,45� #а� (зе-

мельна� ділян�а� �ом�нальної� власності� тери-

торіальної� #ромади� міста� Києва)� в� �орот�о-

стро�ов�� оренд��на�5�ро�ів� для� е�спл�атації

та� обсл�#ов�вання� #аражів� та� автостоян�и

з#ідно� з� планом-схемою� (додато�� до� рішен-

ня)�(К-20559).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді 

Святого Апостола Андрія Первозванного у Дарницькому районі
м. Києва Української Православної Церкви 

на вул. Ревуцького у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та експлуатації церкви 

на честь ікони Пресвятої Богородиці
Рішення Київської міської ради № 343/9831 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки релігійній громаді Святого Апостола Андрія Первозванного у Дарницькому районі м. Ки

єва Української Православної Церкви на вул. Ревуцького у Дарницькому районі м. Києва та додані доку

менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до де

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунк

том 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська
рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� релі#ійній� #ромаді� Свято#о� Апостола

Андрія�Первозванно#о���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви

на�в�л.�Рев�ць�о#о���Дарниць�ом��районі�м.

Києва�орієнтовною�площею�0,12�#а�(земель-

на� ділян�а� �ом�нальної� власності� територі-

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю "ЕКСКЛЮЗИВСЕРВІС ЛТД" 
у пров. Музейному, 6 у Печерському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
спортивно
оздоровчого комплексу 

з офісними та торговими приміщеннями
Рішення Київської міської ради № 345/9833 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКСКЛЮЗИВСЕРВІС ЛТД" у пров. Музейному,
6 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про міс

цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю� "ЕКСКЛЮЗИВСЕРВІС�ЛТД"� ��пров.�М�зей-

ном�,�6���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,03�#а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної� власності� територіальної� #ромади

міста�Києва)�в��орот�остро�ов��оренд��на�1�рі�

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�#ов�ван-

ня�спортивно-оздоровчо#о��омпле�с��з�офісни-

ми� та� тор#овими� приміщеннями� з#ідно� з� пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21074).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Державному 

територіально
галузевому об'єднанню 
"Південно
Західна залізниця" на вул. Курортній, 11 
в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд майнового комплексу 
без права будівництва будь
яких будівель та споруд

Рішення Київської міської ради № 346/9834 від 23 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Державному територіально
галузевому об'єднанню "Південно
Західна залізниця" на
вул. Курортній, 11 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 92, 123 Зе

мельного кодексу України, пунктами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про вне

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю� щодо� відведення� земельної� ділян�и

Державном�� територіально-#ал�зевом�� об'єд-

нанню�"Південно-Західна�залізниця"�на�в�л.�К�-

рортній,�11�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною� площею� 5,29� #а� (земельна� ділян�а

державної� власності)� в� постійне� �орист�вання

для� е�спл�атації� та� обсл�#ов�вання� б�дівель� і

спор�д� майново#о� �омпле�с�� без� права� б�дів-

ництва� б�дь-я�их� б�дівель� та� спор�д� з#ідно� з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20943).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�рішення�по-

�ласти� на� постійн�� �омісію� Київради� з� питань

земельних�відносин,� містоб�д�вання� та� архі-

те�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю "АВТОБАНСЕРВІС" 
на просп. Миколи Бажана, 1
д у Дарницькому районі м. Києва

для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури (для влаштування 

та обслуговування заїздів та виїздів на діючу АЗС)
Рішення Київської міської ради № 347/9835 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою товариству з обме

женою відповідальністю "АВТОБАНСЕРВІС" (ідентифікаційний код 31982734) щодо відведення земельної ді

лянки на просп. Миколи Бажана, 1
д у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись стат

тями 9, 61, 123 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про міс

цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1�Відмовити�в�поновленні�до#овор��оренди

земельної� ділян�и� площею� 0,3237� #а� (�адас-

тровий� номер� 8000000000:78:092:0062)� на

просп.�Оболонсь�ом�,�біля�б�д.�7-в�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�від�14.02.2005�№ 78-6-

00249,���ладено#о�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�б�дівельною��омпанією�"КРОУН"�на�під-

ставі� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

15.07.2004�№ 419-13/1829�"Про�надання�і�ви-

л�чення�земельних�діляно��та�припинення�пра-

ва��орист�вання�землею"�(справа�№�А-20611).

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15.07.2004�№ 419-

13/1829�"Про�надання�і�вил�чення�земельних�діля-

но��та�припинення�права��орист�вання�землею".

3.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

навчо#о� ор#ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� проін-

форм�вати�товариство�з�обмеженою�відпові-

дальністю�б�дівельн���омпанію�"КРОУН"�про

прийняття�цьо#о�рішення.

4.� Земельн�� ділян��,� зазначен�� в� п�н�ті� 1

цьо#о� рішення,� віднести� до� земель� запас�

житлової�і�#ромадсь�ої�заб�дови.

5.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�"АВТОБАНСЕРВІС"�на�просп.�Ми�оли�Бажа-

на,�1-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною� площею� 0,19� #а� в� �орот�остро�ов�

оренд��на�5�ро�ів�для�б�дівництва,�обсл�#ов�-

вання�та�ремонт��об'є�тів�транспортної�інфра-

стр��т�ри�(для�влашт�вання�та�обсл�#ов�вання

заїздів�та�виїздів�на�діюч��АЗС)�(К-18554).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 

альної� #ромади�міста�Києва)� в� постійне� �о-

рист�вання� для� б�дівництва� та� е�спл�атації

цер�ви�на�честь�і�они�Пресвятої�Бо#ородиці

з#ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рішен-

ня)�(К-20962).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 51 квітня 2014 року

ВИРІШИЛА:



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Войтович Ганні
Вікторівні на вул. Андрія Сови, 8 у Деснянському районі м. Києва

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 351/9839 від 23 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Войтович Ганні Вікторівні на вул. Андрія Сови, 8 у Деснянському районі м. Ки*
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь*
ної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра*
їні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и ромадянці Войтович Ганні Ві торівні
на в л. Андрія Сови, 8 Деснянсь ом райо-
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 а (зе-
мельна ділян а ом нальної власності тери-
торіальної ромади міста Києва) власність
для б дівництва та обсл ов вання житлово-
о б дин , осподарсь их б дівель і спор д

з ідно з планом-схемою (додато до рішен-
ня) (К-21060).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Зеленій Євгенії

Олександрівні на вул. Олександра Даля, 3*а у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 353/9841 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Зеленій Євгенії Олександрівні на вул. Олександра Даля, 3*а у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра*
їни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко*
мунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и ромадянці Зеленій Єв енії Оле сан-
дрівні на в л. Оле сандра Даля, 3-а Деснян-
сь ом районі м. Києва орієнтовною площею
0,06 а (земельна ділян а ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста Києва)
власність для б дівництва та обсл ов вання
житлово о б дин , осподарсь их б дівель і

спор д з ідно з планом-схемою (додато до
рішення) (К-21062).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Дмитришиній

Валентині Степанівні на вул. Дружній, 25*27*а у Солом'янському
районі м. Києва для облаштування об'єкта протизсувних споруд

(підпірна стінка)
Рішення Київської міської ради № 357/9845 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Дмитришиній Валентині Степанівні на вул. Дружній, 25 — 27*а у Солом'ян*
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве са*
моврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и ромадянці Дмитришиній Валентині
Степанівні на в л. Др жній, 25-27-а Соло-
м'янсь ом районі м. Києва орієнтовно о
площею 0,08 а (земельна ділян а ом наль-
ної власності територіальної ромади міста
Києва) в дов остро ов оренд на 10 ро ів
для облашт вання об'є та протизс вних спо-

р д (підпірна стін а) з ідно з планом-схемою
(додато до рішення) (К-21092).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ПАРК
ВЕЙ" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлових будівель на Парковій дорозі, 8*б у Печерському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 369/9857 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення земельної ділян и товариств з
обмеженою відповідальністю "ПАРК ВЕЙ" для
е спл атації та обсл ов вання нежитлових
б дівель на Пар овій дорозі, 8-б Печерсь о-
м районі м. Києва (справа Д-6825, заява ДЦ
від 19.09.2013 № 01006-000102533-014).
2. Передати товариств з обмеженою від-

повідальністю "ПАРК ВЕЙ", за мови ви о-
нання п н т 3 цьо о рішення, в дов остро о-
в оренд на 25 ро ів земельн ділян пло-
щею 0,5500 а ( адастровий номер
8000000000:82:007:0003) для е спл атації та
обсл ов вання нежитлових б дівель на Пар-
овій дорозі, 8-б Печерсь ом районі м. Ки-
єва із земель ом нальної власності терито-
ріальної ромади міста Києва зв'яз з на-
б ттям права власності на майно.
3. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю "ПАРК ВЕЙ":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. У місячний термін надати до Департа-

мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, необхідні для ладання
до овор оренди земельної ділян и.
3.3. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.

3.4. Ви онати вимо и, ви ладені листах Го-
ловно о правління Держзема ентства
м. Києві від 03.07.2013 № 2323, Департамент
містоб д вання та архіте т ри від 21.06.2013
№ 10682/0/12/19-13, Міністерства льт ри
У раїни від 21.06.2013 № 1782/10/61-13, Де-
партамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища від 07.08.2013
№ 064/10654, Департамент земельних рес р-
сів від 23.09.2013 № 05704-20255.
3.5. У разі необхідності проведення ре он-

стр ції чи ново о б дівництва питання
оформлення дозвільної та прое тно- ошто-
рисної до ментації виріш вати в поряд ,
визначеном за онодавством У раїни.
3.6. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
3.7. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання земельної ділян и не за цільовим
призначенням тя не за собою припинення
права орист вання нею відповідно до вимо
статей 141, 143 Земельно о оде с У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"Буйфіш Холдінгс" земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування житлово*офісного комплексу 
з об'єктами соціально*побутового, торгового призначення 

та паркінгу на вул. Кіквідзе, 17 у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 364/9852 від 23 жовтня 2013 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення земельної ділян и товариств з

обмеженою відповідальністю "Б йфіш Хол-
дін с" для б дівництва, е спл атації та обсл -

Про поновлення приватному підприємству "ДЕВ ОЙЛ" договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації 

та обслуговування комплексу автотехобслуговування 
на просп. Броварському, 53*а у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 389/9877 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист*звернення приватного

підприємства "ДЕВ ОЙЛ" від 31.05.2013 № КОП*0029, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельної ділян и від 28.12.2012 № 66-6-00620
( адастровий номер
8000000000:66:264:0036), ладений між Ки-
ївсь ою місь ою радою та приватним підпри-
ємством "ДЕВ ОЙЛ" на підставі рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 26.06.2007 № 959/1620
"Про передач приватном підприємств
"ДЕВ ОЙЛ" земельної ділян и для б дівниц-
тва, е спл атації та обсл ов вання омпле -

с автотехобсл ов вання на просп. Бровар-
сь ом , 53-а Дніпровсь ом районі м. Ки-
єва" (справа № А-20761).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 28.12.2012 № 66-6-00620, під-
ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства.
3. Приватном підприємств "ДЕВ ОЙЛ"
місячний термін надати до Департамент

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

ов вання житлово-офісно о омпле с з об'-
є тами соціально-поб тово о, тор ово о при-
значення та пар ін на в л. Кі відзе, 17 Пе-
черсь ом районі м. Києва (справа Д-6798,
заява ДЦ від 30.09.2013 № 01109-
000103585-014).
2. Передати товариств з обмеженою від-

повідальністю "Б йфіш Холдін с", за мови
ви онання п н т 3 цьо о рішення, в дов о-
стро ов оренд на 10 ро ів земельн ділян-

площею 1,8262 а ( адастровий номер
8000000000:82:138:0044) для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання житлово-
офісно о омпле с з об'є тами соціально-
поб тово о, тор ово о призначення та пар-
ін на в л. Кі відзе, 17 Печерсь ом райо-
ні м. Києва із земель ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва.
3. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю "Б йфіш Холдін с":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. У місячний термін надати до Департа-

мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, необхідні для ладання
до овор оренди земельної ділян и.
3.3. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -

ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.
3.4. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Головно о правління містоб д вання та архі-
те т ри від 07.12.2012 № 16376/0/01/19-12,
Головно о правління охорони льт рної
спадщини від 11.01.2012 № 119, Головно о
правління Держзема ентства м. Києві від
18.06.2013 № 2113.
3.5. У разі необхідності проведення ре он-

стр ції чи ново о б дівництва питання
оформлення дозвільної та прое тно- ошто-
рисної до ментації виріш вати в поряд ,
визначеном за онодавством У раїни.
3.6. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
3.7. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання земельної ділян и не за цільовим
призначенням тя не за собою припинення
права орист вання нею відповідно до вимо
статей 141, 143 Земельно о оде с У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення по-

ласти на постійн омісію Київради з питань зе-
мельних відносин, містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 1 квітня 2014 року



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 71 квітня 2014 року

земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) до менти, ви-
значені за онодавством, для ладання додат ової оди про
поновлення до овор оренди земельної ділян и від
28.12.2012 № 66-6-00620.

4. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-
стійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань земельних від-
носин, містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про розробку 
інтегрованого плану розвитку 

транспортної інфраструктури міста Києва 
та його приміської зони

Рішення Київської міської ради № 422/9210 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про благоустрій населе*

них пунктів", керуючись рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року" та рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 370/1804 "Про затвердження Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020 року", з метою розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його примісь*
кої зони Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити із зал ченням в становленом за оном поряд-
е спертів Світово о бан та інших е спертів інте рований

план розвит транспортної інфрастр т ри міста Києва та йо о
примісь ої зони в розвито положень Страте ії розвит міста
Києва до 2025 ро та Концепції страте ічно о розвит м. Ки-
єва (перша стадія прое т Генерально о план м. Києва), схва-
лених Київсь ою місь ою радою.
2. Визначити Департамент містоб д вання та архіте т ри

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) замовни ом робіт, передбачених
п н том 1 цьо о рішення.

3. Ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої радії (Київсь ій
місь ій державній адміністрації) при внесенні змін до бюдже-
т міста Києва на 2013 рі та при форм ванні прое т бюдже-
т міста Києва на 2014 рі передбачити видат и на фінанс -
вання робіт, передбачених п н ті 1 цьо о рішення.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-

стійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань земельних від-
носин, містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про поновлення приватному підприємству "КАРА" 
договору оренди земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автомийки зі сферою сервісних послуг 

на просп. Возз'єднання (перетин з вул. Регенераторною) 
у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 395/9883 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист*звернення приватного підприємства "КАРА" від 05.05.2011
№ 17605, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди земельної ділян и від
26.04.2010 № 66-6-00566 ( адастровий номер
8000000000:63:127:0065), ладений між Київсь ою місь ою
радою та приватним підприємством "КАРА" на підставі рішен-
ня Київсь ої місь ої ради від 09.07.2009 № 958/2014 "Про пе-
редач земельної ділян и приватном підприємств "КАРА"
для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання автомий и зі
сферою сервісних посл на просп. Возз'єднання (перетин з
в л. Ре енераторною) Дніпровсь ом районі м. Києва"
(справа № А-19249).
2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визначеної

в до оворі оренди земельної ділян и від 26.04.2010 № 66-6-
00566, підля ає приведенню відповідність до норм за оно-
давства.

3. Приватном підприємств "КАРА" місячний термін
надати до Департамент земельних рес рсів ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) до менти, визначені за онодав-
ством, для ладання додат ової оди про поновлення
до овор оренди земельної ділян и від 26.04.2010 № 66-
6-00566.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-

стійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань земельних від-
носин, містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до с д в поряд ч. 9 cт. 74 ЦПК У раїни

ГРОМАДЯНКУ КУХТІК ВЕРОНІКУ ВОЛОДИМИРІВНУ 03.05.1979 Р.Н.
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання

я ості відповідача цивільній справі № 757/2385/14-ц за позовом ПАТ "Дельта
Бан " до К хті Вероні и Володимирівни, Дячен а Андрія Володимировича про
стя нення забор ованості за редитним до овором № 11301428000 від
21.02.2008 ро , — я е від ладено до 12.30 8 вітня 2014 ро і відб деться за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 31, с ддя Пилаєва М.К.

Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.
Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або

не повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс т-
ність на підставі наявних ній до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни, з оп блі -
ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та
місце роз ляд справи.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до с д в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

ГРОМАДЯНИНА ДЯЧЕНКА АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА 18.11.1979 Р.Н.
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання

я ості відповідача цивільній справі № 757/2385/14-ц за позовом ПАТ "Дельта
Бан " до К хті Вероні и Володимирівни, Дячен а Андрія Володимировича про
стя нення забор ованості за редитним до овором № 11301428000 від
21.02.2008 ро , — я е від ладено до 12.30 8 вітня 2014 ро і відб деться за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 31, с ддя Пилаєва М.К.

Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.
Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або

не повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс т-
ність на підставі наявних ній до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни, з оп блі -
ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та
місце роз ляд справи.

Департамент фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) о олош є он рс на заміщен-
ня ва антної посади заст пни а начальни а юридично о відділ .

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів надається
адровою сл жбою.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство У раїни,
вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі ацій-
ним рівнем спеціаліст, ма істр. Дос онале володіння омп'ютером.

Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання о о-
лошення за адресою: м. Київ-01601, в л. Трьохсвятительсь а, 4-б, Департамент
фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації).

Телефон для довідо : 239-86-66.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Кирилю а Ві то-
ра Оле сійовича в с дове засідання в я ості відповідача з роз ляд
цивільної справи № 757/3857/14-ц за позовом п блічно о а ціонер-
но о товариства омерційний бан “ПРИВАТБАНК” до Кирилю Ві то-
ра Оле сійовича про стя нення забор ованості за до овором
№ SAMN21000004401690 від 1 листопада 2005 ро , я е призначено
на 9 вітня 2014 ро о 10.50 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4,
аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.).
У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Кирилю а Ві тора

Оле сійовича, остання відома адреса: м. Київ, в л. Німансь а, б д. 6,
в. 32, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та
йо о відс тність.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про на-
мір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлові приміщення підваль-
но о поверх , щодо я их надійшла заява, за альною площею 85,1 в. м за адре-
сою: м. Київ, в л. Др жби народів, 32 А, для розміщення с б'є та осподарюван-
ня, що здійснює освітню діяльність з розрах н ом орендної плати в розмірі
1824,75 рн без ПДВ за перший місяць оренди. Заявни ом на право оренди мо-
ж ть б ти запропоновані інші варіанти цільово о призначення, в та ом випад
стартова орендна плата б де розрахов ватись відповідно до більшої орендної
став и. Вартість об'є т оренди 729900,00 рн без ПДВ. Заяви про намір орен-
ди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-84-76.

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що

відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 27.03.2014 № 326 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення)
з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни
вітні 2014 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 вітня 2014 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и

(до 27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення, населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб релі ійних
ор анізацій, оп./ Вт од

81,11 16,22 97,33 103,24 20,65 123,89

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від
17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про
внесення змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005 № 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00
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Відповіді на сканворд 

ПЕРЕДПЛАТА  газети
"ХРЕЩАТИК" на 2014 рік

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць....................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........96 рн. 00 оп.

на місяць ..................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........144 рн. 00 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Температура +3°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +6°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 46 %

Температура +1°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 49 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 1 êâ³òíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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Äåíü ñì³õó. 
Ì³æíàðîäíèé äåíü ïòàõ³â. 
1579 — çàñíîâàíî óí³âåðñèòåò

ó Â³ëüí³, ïåðøèé íà òåðèòîð³¿ Âå-
ëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî. 

1778 — íüþ-îðëåàíñüêèé á³ç-
íåñìåí Îë³âåð Ïîëëîê ïðèäóìàâ
çíàê äîëàðà — $. 

1808 — ³ìïåðàòîð Îëåêñàíäð ²
ïðîãîëîñèâ "äîâ³÷íå" ïðèºäíàííÿ
Ô³íëÿíä³¿ äî Ðîñ³¿. 

1809 — íàðîäèâñÿ Ìèêîëà Ãî-
ãîëü, ðîñ³éñüêèé ³ óêðà¿íñüêèé
ïèñüìåííèê. 

1875 — áðèòàíñüêà "Òàéìñ"
ñòàëà ïåðøîþ ó ñâ³ò³ ãàçåòîþ, ùî
îïóáë³êóâàëà òèæíåâèé ïðîãíîç
ïîãîäè. 

1917 — Ó Ïåòðîãðàä³ ñòâîðåíî
Óêðà¿íñüêó Íàö³îíàëüíó Ðàäó. 

1919 — Àñêàí³þ-Íîâó îãîëîøå-
íî äåðæàâíèì çàïîâ³äíèêîì. 

1923 — âèéøîâ ïåðøèé ðàäÿí-
ñüêèé íîìåð â³äíîâëåíîãî æóðíà-
ëó "Îãîí¸ê". 

1936 — çà íàêàçîì 35/Ö Ëàçàðÿ
Êàãàíîâè÷à "Ïðî îðãàíèçàö³þ
ìàøèíî-êîë³éíèõ ñòàíö³é" ç`ÿâè-
ëèñÿ ÊÌÑ. 

1991 — ðîçïàëàñÿ Îðãàí³çàö³ÿ
Âàðøàâñüêîãî äîãîâîðó. 

1992 — ó Êèºâ³ óòâîðåíî Ôîíä
ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü. 

1997 – ïðèéíÿòî çàêîí "Ïðî
ì³ñöåâ³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿". 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Ж
итель новозеландсько�
го Данедіна дізнався
про те, що змінив ім’я,

тільки через чотири роки після
того, як це відбулося. 22�річ�
ний чоловік довідався про
своє нове ім’я, коли термін дії
його старого паспорта закін�
чився.

Як раніше звали новозеландця, не

уточнюється. Відомо лише, що його но�

ве ім’я, документи на яке він оформив

ще в березні 2010 року (очевидно, він

про це забув), складається з 99�ти сим�

волів з пропусками, що на один знак

менше допустимого в Новій Зеландії

максимуму для імені: Full Metal Havok

More Sexy N Intelligent Than Spock And

All The Superheroes Combined With

Frostnova (Сталевий Хавок набагато сек�

суальніше і розумніше, ніж Спок разом

зі всіма супергероями Фростнова).

За наявною інформацією, це ім’я жи�

телеві Данедіна придумав приятель, який

уклав з ним парі на результат гри в покер.

Новозеландець, будучи напідпитку, про�

грав, після чого оформив заявку на нове

ім’я, яка була розглянута і схвалена відді�

лом зі справ смертей, народжень і шлю�

бів, розповідає unrealis.ru.

У відомстві відзначили, що новозелан�

дець, який виявив заміну імені, може на�

писати нову заяву і повернутися до імені,

даного йому при народженні.

У Новій Зеландії заборонені імена об�

разливого характеру, невиправдано довгі

імена, а також імена, що містять цифри.

Крім того, забороняється реєструвати

імена, що повторюють назви офіційних

посад або титулів

Новозеландець дізнався своє нове ім’я
через чотири роки після його зміни

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 1 êâ³òíÿ

ОВНИ, на по ровительство висо их осіб розрахов -
вати не слід. Поставте матеріальний бі б ття на чіль-
не місце, влашт йте ревізію витрат, приб т ів, розро-
біть план необхідних по по . Моліться на сім’ю, то
свята оаза. Шан йте ч ж працю, особисті життєві ре-
с рси, я і, я і ч жі надбання, вима ають дбайливо о
ставлення до себе.
ТЕЛЬЦІ діятим ть під впливом старих звичо і

схильні пот рати своїм слаб остям. Визначальний
фа тор поведін и — стан здоров’я, сит ація в сім’ї, на
роботі. Не і нор йте свої потреби, по одж йте їх з
планами партнера.
БЛИЗНЯТА, день армічний, сит ація вима ає

пра матично о і тверезо о підход до розв’язання ч -
жих проблем. Займайтеся бла одійністю, оли хтось
просить — допома айте матеріально, морально, не
розрахов ючи на миттєв подя .
Від РАКІВ вима ається б ти взірцевим осподарем,

проявляти діловитість та пра тичність, серед др зів є
особи, я і здатні вас підтримати, с ористайтеся їх до-
помо ою. На ар’єрних теренах все непередбачливо,
але треба під оритися обставинам.
ЛЕВАМИ ер ватиме поч ття обов’яз , де прод -

тивність з силь залежатиме від цілеспрямованості,
терпіння, отовності відповідально підійти до профе-
сійних, домашніх повноважень.
ДІВИ, пра тичність та раціоналізм, властиві вам від

природи, стан ть запор ою спіх . Не звертайте ва-
и на перес ди, б дьте послідовні, наполе ливі, і птах
дачі опиниться ваших р ах, все вийде та , я хоті-
ли. Опирайтеся на др зів, то транслятор щасливих
шансів, особливо оли це стос ється роботи.
У ТЕРЕЗІВ на першом плані фінансовий (майно-

вий) бі взаємин, це стос ється подр жжя, др жньо о
лан , ділово о партнерства, професійної діяльності.
Робіть став на ар’єр , посадових по ровителів, ро-
бота, де ви реаліз єте фахові таланти, є хлібним міс-
цем, тож там і заробляйте.
СКОРПІОНИ, таємний фронт б ття — в а тивній

фазі, ви зар чни давніх ненаситних бажань, я і по и
що важ о реаліз вати. Дотрим йтеся здорово о ба-
ланс в стос н ах з оле ами, діловими омпаньйона-
ми, спонсор йте приб т ові прое ти, з ент зіазмом
тр діться на бла о інших.
СТРІЛЬЦІ, день робочий, заб дьте про ль и та

розва и, сп стіться на землю, дійте по чіт ом план ,
тоді зможете ластися визначені терміни, наб ти по-
трібно о досвід і чесно заробити свої роші. Прояв-
ляйте с різь послідовність, відповідальність, а рат-
ність, ґр нтовність, ни аючи поспіх , авантюризм ,
халт ри, ос іль и доведеться тр дитися під онтролем.
КОЗЕРОГИ, відточ йте ділов майстерність, за ла-

дайте ф ндамент матеріально о бла опол ччя, ори-
йте сімейні плани на майб тнє, перевіряйте різно-

манітні взаємини на чесність та міцність. І пам’ятайте:
с пий платить двічі, слід проявляти щедрість, тоді вас
любитим ть.
ВОДОЛІЇ, займіться сімейними справами, айда до

роботи! Вдома на опичилося море проблем, я і вдасть-
ся спішно вирішити, ор аніз вавши домочадців. Влаш-
т йте енеральне прибирання, зробіть дрібний ремонт,
при от йте щось смачнень е та побавте рідних.
РИБИ, збаланс йте “дай” і “на”, не претенд йте на те,

що не засл жили, прибор айте заздрощі. Матеріальне
підґр нтя в стос н ах з людьми нині рає провідн роль,
але оли воно б де під ріплене сердечною любов’ю, то-
ді реалізація пра тичних зад мів пройде на “ ра”

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
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