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БРАТАННЯ
З КОСМОПОЛІТАМИ
В У раїн на один вечір завітали наші
най ращі співа и

Â³êòîðó Þùåíêó íå ïîäîáàºòüñÿ
³íôëÿö³ÿ â³ä Þë³¿ Òèìîøåíêî
Ïðåçèäåíò ðîçêðèòèêóâàâ óðÿä

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора лава держави за ли ав місцевих е-
рівни ів більше досл хатися до звернень
простих ромадян та різ о роз рити вав ді-
яльність ряд Юлії Тимошен о. Оцін и слів
Президента розійшлися. У своїй заяві мер
Києва Леонід Черновець ий запевнив Ві тора
Ющен а, що столиця робить се можливе
задля то о, аби олос ожно о ромадянина
б в поч тий. Натомість бютівці рити лави
держави вважають "непороз мінням".

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ íàðàäè ç ãîëîâàìè äåðæàäì³í³ñòðàö³é
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî çâåðíóâ óâàãó íà ³ã-
íîðóâàííÿ áàãàòüìà ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí. Çà éîãî ñëîâàìè, ëþäèíà, îá³éíÿâøè ïî-
ñàäó â îðãàíàõ âëàäè, ñòàº áàéäóæîþ äî ïðîñòèõ ëþäåé.
² Â³êòîð Þùåíêî íå ìàº íàì³ðó òåðï³òè òàêó ïîâåä³íêó
÷èíîâíèê³â.

Ñâîþ ñîë³äàðí³ñòü ç Ïðåçèäåíòîì âèñëîâèâ ³ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ó÷îðà â³í
çàÿâèâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà íàëàãîäèëà ðåàëüíèé ä³àëîã
ç êèÿíàìè, íå î÷³êóþ÷è íà ðîçïîðÿäæåííÿ çãîðè. “Êè-
¿âñüêà âëàäà ÿê í³ÿêà ³íøà íàëàãîäèëà ðåàëüíèé, à ãî-
ëîâíå — ä³ºâèé ä³àëîã ç æèòåëÿìè ñòîëèö³. Ìè ñâîº-
÷àñíî ðåàãóºìî íà âñ³ ñêàðãè ³ ïðîïîçèö³¿, ÿê³ â³ä íèõ
íàäõîäÿòü”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ó Êèºâ³ ³ñ-

íóº áåçë³÷ âàð³àíò³â ñï³ëêóâàííÿ ç âëàäîþ, ÿêèõ íåìàº
â ³íøèõ ì³ñòàõ. “Ñòâîðåíèé ó 2006 ðîö³ ç ìîº¿ ³í³ö³-
àòèâè “Call-öåíòð 051” ïîêàçàâ, ùî â³í óêðàé ïîòð³áåí
³ êèÿíàì, ³ âëàä³. Ò³ëüêè òîð³ê ö³ºþ ñëóæáîþ ïðèéíÿ-
òî ïîíàä 1,5 ìëí çâåðíåíü â³ä æèòåë³â ñòîëèö³. ² ùî-
ñåðåäè êåð³âíèêè ðàéîí³â òà óïðàâë³íü çâ³òóþòü ìåí³
ïðî âèêîíàííÿ é ðåàãóâàííÿ íà ö³ çâåðíåííÿ ³ ñêàðãè.
Ìàéæå 12 òèñ. ãðîìàäÿí çâåðíóëèñÿ îñîáèñòî â óïðàâ-
ë³ííÿ ç öèõ ïèòàíü. Êð³ì òîãî, ÿ îñîáèñòî ³ ìî¿ çàñòóï-
íèêè ùîíåä³ë³ ïðîâîäèìî ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ çà òå-
ìàìè, ùî õâèëþþòü êèÿí, íà ÿê³ ïðèõîäÿòü òèñÿ÷³ ëþ-
äåé. ² ö³ ñëóõàííÿ òðàíñëþþòüñÿ â ïðÿìîìó åô³ð³ íà
ìóí³öèïàëüíîìó òåëåêàíàë³ “Êè¿â”,— íàãîëîñèâ ìåð
Êèºâà.

За інчення на 3-й стор.
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Ïðîäàäóòü 
16 åë³òíèõ êâàðòèð

Êîì³ñ³ÿ ç ï³äãîòîâêè, îðãàí³çàö³¿ ³ ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó æèòëà âèçíà-
÷èëà 16 åë³òíèõ êâàðòèð, ÿê³ âèñòàâëÿòü íà
àóêö³îí. Ñ³ì ³ç íèõ çíàõîäÿòüñÿ â íîâîáó-
äîâàõ ì³êðîðàéîíó Ïîçíÿêè íà âóëèöÿõ
Ñð³áíîê³ëüñüêà, Óðë³âñüêà òà Êíÿæèé çà-
òîí. Ùå ÷îòèðè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó íà Ñà-
ïåðíî-Ñëîá³äñüê³é òà Äìèòð³âñüê³é. Ïðè-
÷îìó íà îñòàíí³é ñòàðòîâà ö³íà çà êâàäðàò-
íèé ìåòð íàéâèùà — 19 òèñ. ãðí. Ïîêàç-
íèêè çàòâåðäæóâàëà êîì³ñ³ÿ. “Â³ä ïðîäàæó
öèõ êâàðòèð ïëàíóºìî îòðèìàòè ïîíàä 20
ìëí ãðí. Âèðó÷åí³ êîøòè ï³äóòü íà êóï³â-
ëþ æèòëà äëÿ ÷åðãîâèê³â. Î÷³êóºìî, ùî
÷åðãà ñêîðîòèòüñÿ ïðèáëèçíî íà 30 ñ³-
ìåé”,— ñïðîãíîçóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ìåðà Äåíèñ Áàññ. Â³í äîäàâ, ùî çà òàêîþ
æ ñõåìîþ öüîãî ðîêó âæå ïðîäàëè äâ³ åë³ò-
í³ êâàðòèðè. Ïîêóïö³ çàïëàòèëè 3 ìëí 28
òèñ. ãðí. Êîíêóðñ ç ïðîäàæó äîðîãèõ êâàð-
òèð äëÿ êóï³âë³ æèòëà ìàëîçàáåçïå÷åíèì
êèÿíàì ì³ñüêà âëàäà çàïî÷àòêóâàëà ìèíó-
ëîãî ðîêó

Êèÿíàì-³íâàë³äàì
ïîäàðóâàëè àâòîìîá³ë³

45 ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà
ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ îòðèìàëè êëþ-
÷³ â³ä àâòîìîá³ë³â “Ñëàâóòà”. Íà ÷åðç³ ëþ-
äè ñòîÿëè ç 1993 ðîêó. Êëþ÷³ â³ä àâò³âîê
âðó÷àëè çàñòóïíèê ìåðà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
òà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîöçà-
õèñòó Òåòÿíà Êîñþðåíêî. “Ñîö³àëüíà ïî-
ë³òèêà º ïð³îðèòåòíîþ äëÿ êîìàíäè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî,— ï³äêðåñëèëà ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà.— Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó ³í-
âàë³äè äèòèíñòâà, â³éíè òà ïðàö³ îòðèìó-
âàëè ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó ì³ñüêî¿ âëàäè,
ó òîìó ÷èñë³ 200 àâò³âîê”

Íà âóëèöÿõ çàì³íÿòü ëàìïè
Ïëàí ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îñâ³òëåííÿ

ñòîëèö³ ãîòóþòü ó ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿. Íà
ïîòî÷íèé ðåìîíò òà çàì³íó ëàìï ó öüîìó
ðîö³ âèä³ëèëè 82 ìëí ãðí — íà ÷âåðòü á³ëü-
øå, àí³æ ó ìèíóëîìó. “Íà âóëèöÿõ íå ïî-
âèííî áóòè æîäíî¿ çãàñëî¿ ëàìïè. Òåïå-
ð³øíÿ ñèñòåìà îñâ³òëåííÿ ó Êèºâ³ çàñòàð³-
ëà ³ ïîòðåáóº ðåôîðìóâàííÿ. Ìè ïëàíóºìî
îçíàéîìèòèñÿ ç³ ñâ³òîâèì äîñâ³äîì òà ðîç-
ðîáèòè ìåõàí³çì, ÿêèé äîçâîëèòü â÷àñíî
âèÿâëÿòè òà óñóâàòè âñ³ ïðîáëåìè, ÿê³ çà-
âàæàþòü ïîâíîö³ííîìó îñâ³òëåííþ ì³ñ-
òà”,— çàçíà÷èâ Äåíèñ Áàññ. Ãîòóþ÷è ïðî-
ãðàìó îñâ³òëåííÿ ñòîëèö³, íàñàìïåðåä ì³ñü-
êà âëàäà ç’ÿñóº, íà ÿêèõ âóëèöÿõ òðèâàëèé
÷àñ íå ïðîâîäèëè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ìå-
ðåæ òà äå ñàìå çîñåðåäæåí³ îñíîâí³ òðàíñ-
ïîðòí³ ïîòîêè. Àíàë³ç çà â³äïîâ³äíèìè êðè-
òåð³ÿìè äîçâîëèòü â ïîäàëüøîìó ïåðøî-
÷åðãîâî çàáåçïå÷èòè ñâ³òëîì ò³ âóëèö³, äå
öå íàéá³ëüø ïîòð³áíî

Àá³òóð³ºíò³â ó ÂÓÇè
â³äáèðàòèìóòü 
çà ñåðòèô³êàòàìè

Öüîãî ðîêó êîì³ñ³¿ ÂÍÇ â³äáèðàòèìóòü
âèïóñêíèê³â ëèøå çà ñåðòèô³êàòàìè Óêðà-
¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè.
Äîäàòêîâèõ âñòóïíèõ âèïðîáóâàíü íå ïðî-
âîäèòèìóòü. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ.
Îñîáè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè (³íâàë³äè 1 òà 2 ãðóïè) ñêëàäàòè-
ìóòü âñòóïí³ ³ñïèòè ó ôîðì³ ñï³âáåñ³äè.
Äëÿ âñòóïó ó ÂÍÇ ïðèéìàòèìóòü ñåðòèô³-
êàòè ç 4 ³ âèùå áàëàìè çà 12-áàëüíîþ øêà-
ëîþ îö³íþâàííÿ àáî ç 124 ³ âèùå çà 100-
áàëüíîþ. Ñåðòèô³êàòè ç íèæ÷èìè áàëàìè
âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè íå ïðèé-
ìàòèìóòüñÿ

Àíîíñ
Сьо одні об 11 одині перший заст пни о-

лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Денис Басс розповість про но -ха б дівниц-
тві нових транспортних розв’язо та мостів.
Спіл вання відб ватиметься форматі інтер-
нет- онференції на сайті азети “Хрещати ” за
підтрим и тижневи а “У раїнсь а столиця”. За-
питання можна поставити за адресою
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Ï³äïðèºìö³ øóêàþòü
êîíêðåòèêè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Столичном бізнес
бра є онс льтаційних
та освітніх центрів. Цю
проблем серед інших
об оворили серед на
засіданні Координацій-
ної ради з питань роз-
вит підприємництва
при Київсь ом місь о-
м олові. За стрім о о
зростання іль ості під-
приємств, лише за ми-
н лий рі столиці за-
реєстр вали 40 тис.
нових с б'є тів, фахів-
ців для роботи недо-
статньо.

“Âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè
âèäàþòü äèïëîìè ñïåö³àë³ñòà,
àëå íàñïðàâä³ â÷îðàøí³ ñòó-
äåíòè, ïðèõîäÿ÷è íà ô³ðìó,
í³÷îãî íå âì³þòü. Ñüîãîäí³
íàì ïîòð³áíî ðîçâèâàòè á³ç-
íåñ-³íêóáàòîðè”,— ïîâ³äîìè-
ëà ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêî¿
ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â ìà-
ëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó
“ªäíàííÿ” Íàòàë³ÿ Êîæåâ³íà.
Äî òîãî æ íàä ³äåºþ ñòâîðåí-
íÿ âåëèêîãî á³çíåñ-öåíòðó ç
ð³çíèìè êîíñóëüòàö³éíèìè
ñëóæáàìè ïðàöþº ñüîãîäí³
ì³ñüêà âëàäà. “Òàê³ öåíòðè
ïðàöþþòü â óñüîìó öèâ³ë³çî-
âàíîìó ñâ³ò³. Ìþíõåí ³ç íàñå-
ëåííÿì 1,5 ìëí ÷îëîâ³ê ìàº ¿õ
àæ äåâ’ÿòü”,— ðîçïîâ³ëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþä-
ìèëà Äåíèñþê. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
òàêèé öåíòð ìîæíà ðîçì³ñòè-
òè â îô³ñíèõ ïðèì³ùåííÿõ ïî-
áëèæ÷å äî îêîëèöü ì³ñòà.
Êîíêðåòí³ø³ ïðîïîçèö³¿ îá³-
öÿþòü îçâó÷èòè íà ôîðóì³

“Êè¿â ï³äïðèºìíèöüêèé”,
ÿêèé çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè ó
áåðåçí³ — êâ³òí³.

Ïðîòå íàéáîëþ÷³øèì äëÿ
á³çíåñó çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ
îðåíäè êîìóíàëüíèõ òà äåð-
æàâíèõ ïðèì³ùåíü. Óðÿä Þë³¿
Òèìîøåíêî çáåð³ã ó çàêîí³ ïðî
áþäæåò ñòàòòþ, ÿêà “â³äáèðàº”
óñ³ ïðèì³ùåííÿ íà íîâèé êîí-
êóðñ ç íîâèìè óìîâàìè. “Öÿ
ñòàòòÿ íå ìàº ïðàâà íà ³ñíó-
âàííÿ. ßêùî “äàâèòè á³çíåñ,
òî í³ÿêîãî “Óêðà¿íñüêîãî ïðî-
ðèâó” íå áóäå”,— çàóâàæèâ ãî-
ëîâà ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â-îðåí-
äàð³â Óêðà¿íè Â³êòîð Õì³ëüîâ-
ñüêèé. Êè¿âñüê³ ï³äïðèºìö³
ïðîñÿòü ì³ñüêîãî ãîëîâó Ëåî-

í³äà ×åðíîâåöüêîãî çíàéòè
ìåõàí³çì â³äì³íè ð³øåíü
ðàéîííî¿ âëàäè, ÿêèìè ïîçáà-
âèëè ïðèì³ùåíü äåñÿòêè êè¿â-
ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. “Äî íàñ
çâåðíóëîñÿ äóæå áàãàòî ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ç ö³ºþ ïðîáëåìîþ.
×îòèðüîì ìè äîïîìîãëè ïðî-
ëîíãóâàòè äîãîâîðè. Àëå äëÿ
ïîâíîãî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ
ïîòð³áí³ çàêîíîäàâ÷³ çì³íè”,—
ñêàçàëà Ëþäìèëà Äåíèñþê.

Ñåðåä ³íøèõ ïèòàíü ï³äïðè-
ºìö³â òóðáóþòü é ïðîáëåìè
âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè
åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³. Àëå ôà-
õ³âö³ ïîñï³øàþòü çàñïîêî¿òè:
“Çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ ñèñòåìè
äàñòü çìîãó çàáåçïå÷èòè ïðî-

çîð³ñòü ñèñòåìè àäì³í³ñòðóâàí-
íÿ é â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó
íà äîäàíó âàðò³ñòü, çìåíøèòè
òåðì³íè ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³-
ðîê, ïðèñêîðèòè â³äøêîäóâàí-
íÿ ÏÄÂ ³, ùî íå ìåíø âàæ-
ëèâî,— óíåìîæëèâèòè âïëèâ
ëþäñüêîãî ôàêòîðà”,— ââàæàº
íà÷àëüíèê ÄÏ² ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Îëåê-
ñàíäð ×èæèê. Íàïðèêëàä, ó
ðàéîí³ ê³ëüê³ñòü ïëàòíèê³â ïî-
äàòê³â, ùî íàäñèëàþòü ïîäàò-
êîâó çâ³òí³ñòü â åëåêòðîííîìó
âèãëÿä³, ñòàíîâèòü óæå 5046,
õî÷à íà îáë³êó â ïîäàòêîâ³é ³í-
ñïåêö³¿ çíàõîäèòüñÿ þðèäè÷-
íèõ îñ³á ïîíàä 25 òèñ., ô³çè÷-
íèõ îñ³á — ìàéæå 13 òèñ.

Столичні підприємці тепер мож ть зареєстр вати своє підприємство через систем єдино о ві на

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéðàäà
ãîòóºòüñÿ äî âèáîð³â
Äåïóòàòè îíîâèëè ñêëàä ÒÂÊ òà øóêàþòü çàì³íó 
Â³êòîðó Ïèëèïèøèíó

Ó÷îðà íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè çàòâåðäèëè íîâèé
ñêëàä ÒÂÊ. Ä³ÿëüí³ñòü ïîïåðåäíüîãî
ñêëàäó òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
ðàéîíó áóëà ïðèïèíåíà äåïóòàòàìè 31
ñ³÷íÿ “ó çâ’ÿçêó ç ñèñòåìàòè÷íèìè ïîðó-
øåííÿìè íåþ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà”.
Äî íîâîãî ñêëàäó êîì³ñ³¿ óâ³éøëè 15
ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë. Ãî-
ëîâîþ áóëî îáðàíî Îëüãó Íåïðèöüêó â³ä
Òðóäîâî¿ ïàðò³¿, à ñåêðåòàðåì — Íàòàëþ
Êëèìêî â³ä ÂÎ “Áàòüê³âùèíà”. “Òåðèòî-
ð³àëüíà êîì³ñ³ÿ íå âèêîíóâàëà ò³ ôóíê-
ö³¿, ÿê³ âîíà ïîâèííà âèêîíóâàòè. Ñüî-

ãîäí³ ð³øåííÿì ñåñ³¿ ìè îáðàëè íîâèé
ñêëàä êîì³ñ³¿. Äóìàþ, âîíà áóäå ïðàöþ-
âàòè åôåêòèâíî”,— çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”
ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéðàäè Â³êòîð
Ïèëèïèøèí, íå óòî÷íèâøè, ÷èì ñàìå
äåïóòàòàì íå äîãîäèâ ñòàðèé ñêëàä ÒÂÊ.

Ïðîòå ãîëîâíå ïèòàííÿ, ÿêå òóðáóº íà-
ðîäíèõ îáðàíö³â, öå ìàéáóòíº ñàìîãî ïà-
íà Ïèëèïèøèíà. ßê â³äîìî, éîãî îáðà-
ëè äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè â³ä Áëîêó
Ëèòâèíà, à òîìó â³í ìîæå íàéáëèæ÷èì
÷àñîì “ì³ãðóâàòè” äî ïàðëàìåíòó. Íà
êð³ñëî ãîëîâè îäíîãî ç öåíòðàëüíèõ ðàéî-
í³â ñòîëèö³ âæå º ê³ëüêà ïðåòåíäåíò³â. ßê

ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ãîëîâí³ ïîøó-
êà÷³ ïîñàäè — áþò³âö³, ïðîòå ó ëàâàõ
ôðàêö³¿ íåìàº ºäíîñò³. Îëåêñàíäðà Ôåäî-
ðåíêà ï³äòðèìóº êåð³âíèöòâî áëîêó, ïðî-
òå íå ñïðèéìàº çíà÷íà ÷àñòèíà äåïóòàò³â
ðàéðàäè. À îò Òåòÿíó Äîíåöü íå ï³äòðè-
ìóþòü ó ñåðåäèí³ “ð³äíîãî” ÁÞÒ. Íàòî-
ì³ñòü ôðàêö³ÿ áëîêó “Íàøà Óêðà¿íà” õî-
÷å áà÷èòè íà ïîñàä³ ãëàâè ðàéîíó ñâîãî
ë³äåðà ó ðàéðàä³ Âàëåð³ÿ Áåâçþêà.

Äåïóòàò Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéðàäè â³ä
ÁÞÒ Â³òàë³é Êîìîâ ó÷îðà âèçíàâ ó ðîç-
ìîâ³ ç æóðíàë³ñòàìè, ùî ñåðåä äåïóòàò-
ñüêîãî êîðïóñó ïîêè ùî íåìàº ë³äåðà,
ÿêèé ì³ã áè î÷îëèòè ðàéðàäó. “ßêùî Â³ê-
òîð Ïèëèïèøèí ï³äå ç ïîñàäè ãîëîâè ðà-
äè, ðîçïî÷íåòüñÿ áîðîòüáà çà âëàäó”,—
ñïðîãíîçóâàâ â³í. Íàòîì³ñòü îïîçèö³ÿ
áðàòè ó÷àñòü ó ïîä³ë³ øêóðè íåâïîëüîâà-
íîãî âåäìåäÿ íå ïîñï³øàº. Äåïóòàò â³ä
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ²ãîð Êóòàøåâ çà-
ÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ãîâîðèòè ïðî íî-
âîãî êåð³âíèêà ðàéîíó ùå íå ÷àñ. Íà çà-
ñ³äàíí³ éîãî ôðàêö³¿ öå ïèòàííÿ íå ñòà-
âèëè ³ íå îáãîâîðþâàëè

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на сесії Шевчен івсь ої райради затвердили новий с лад те-
риторіальної виборчої омісії. Проте роз ляд оловно о питання
народних обранців ще поперед — вже найближчим часом їм дове-
деться ділити посад ерівни а район . Вона може звільнитися, я -
що нинішній олова район Ві тор Пилипишин вирішить залишитися
парламенті.

Ïðîïîçèö³¿ îá³öÿþòü îçâó÷èòè íà ôîðóì³ 
“Êè¿â ï³äïðèºìíèöüêèé” ó áåðåçí³ — êâ³òí³
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Îëåã ÏÎÊÀËÜ×ÓÊ
êðåàòèâíèé äèðåêòîð 
Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî
³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Âñòóï Óêðà¿íè äî ÑÎÒ — öå ïîä³ÿ, íà ÿêó
áàãàòî õòî î÷³êóâàâ, àëå ìàëî õòî çíàâ ³
çíàòèìå ïðî ¿¿ íàñë³äêè: ÿê ïîçèòèâí³, òàê
³ íåãàòèâí³. Ïðè÷èíè ö³ëêîì ïðîçà¿÷í³.
Ñàì äîêóìåíò, ÿêèé ìè, ìîæëèâî, êîëèñü
ïîáà÷èìî, ì³ñòèòèìå òèñÿ÷³ çî äâ³ ñòîð³-
íîê. Ïðàêòèêà âñòóïó äî ÑÎÒ ïåðåäáà÷àº
äâîñòîðîíí³ óãîäè ç êîæíîþ ³ç êðà¿í-÷ëå-
í³â. À Óêðà¿íà º 150-þ ó ö³é îðãàí³çàö³¿.
Çíà÷íà ÷àñòèíà öèõ äâîñòîðîíí³õ óãîä çà
ñâîºþ ñóòòþ º ³ áóäå êîíô³äåíö³éíîþ. Íà-
ïðîøóþòüñÿ àíàëîã³¿ ç äâîìà ñâ³òîâèìè ïî-
ä³ÿìè, êîëè äîêóìåíòè ï³äëÿãàëè àáî çà-
ìîâ÷óâàííþ, àáî äâîçíà÷íîìó òðàêòóâàí-
íþ. Öå Íþðíáåðçüêèé ïðîöåñ, ðåçóëüòàòè
ÿêîãî áóëè äëÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó íà-
ñïðàâä³ íå òàêèìè òð³óìôàëüíèìè, é òîìó
ïåðåêëàëè ò³ëüêè ì³çåðíó ÷àñòèíó óñ³õ äî-
êóìåíò³â, ³ ïàêò Ìîëîòîâà-Ð³ááåíòðîïà,
ïðè ÿêîìó ñåêðåòí³ ïðîòîêîëè áóëè ò³ºþ
äð³áíèöåþ, ÿê³ íàäàë³ ïåðåâåðíóëè ñâ³ò äî-
ãîðè äðè´îì.

Äèÿâîë õîâàºòüñÿ â äð³áíèöÿõ, ³ ö³ äð³á-
íèö³ ìîæóòü ³, íàïåâíå, áóäóòü ïðåäìåòîì
òðèâàëîãî îáãîâîðåííÿ â óêðà¿íñüêîìó åêñ-
ïåðòíîìó ñåðåäîâèù³.

Äåÿê³ îáñòàâèíè çìóøóþòü íàñòîðîæó-
âàòèñÿ. Íàïðèêëàä, 29 ñ³÷íÿ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåíêî çàÿâèëà,
ùî â æîäíîìó ðàç³ âñòóï äî ÑÎÒ íå ìàòè-
ìå çâ’ÿçêó ³ç âèçíà÷åííÿì ö³íè íà òðàíçèò
ãàçó, à òàêîæ íå áóäå ÷èííèêîì òèñêó íà
Ðîñ³þ ó ãàçîâèõ ïåðåãîâîðàõ. ²ñòîð³ÿ òëó-
ìà÷åíü âèñëîâëþâàíü ³ îö³íîê Þë³¿ Âîëî-
äèìèð³âíè ñâ³ä÷èòü, ùî òàê³ îáìîâêè ùî-
íàéìåíøå ïîâèíí³ ïðèâåðòàòè ìàêñèìàëü-
íó óâàãó çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í. Áî íå çàâæäè
âîíè îçíà÷àþòü òå, ïðî ùî äîñë³âíî éäåòü-
ñÿ ó òàêèõ ðåïë³êàõ.

Ìè ìîæåìî ïðèïóñêàòè, ùî âñòóï äî
ÑÎÒ ìàòèìå ïðèíàéìí³ îäèí ïîçèòèâíèé
÷èííèê — âèìîãà äî âèñîêî¿ ÿêîñò³ ïðî-
äóêö³¿ óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â. ßêùî
ÿêèéñü óêðà¿íñüêèé âèðîáíèê íå âèòðèìàº
êîíêóðåíö³¿, òî, î÷åâèäíî, òóäè éîìó é äî-
ðîãà ç òàêîþ “ñîâêîâîþ” ÿê³ñòþ. Öå ïîçè-
òèâíèé ìîìåíò. Ïîðîòå ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî,
ùî â ñóìè äâîñòîðîíí³õ óãîä ç êðà¿íàìè
ÑÎÒ áóäå íå òàêèé óæå é îïòèì³ñòè÷íèé
ô³íàë.

Óêðà¿íà — òðàíçèòíà çà âèçíà÷åííÿì.
Òðàíçèòíà òåðèòîð³ÿ ïîâèííà áóòè àáî áó-
ôåðîì, àáî ì³ñöèíîþ ñïðèÿííÿ. Ìîæëè-
âî, íàñ âèêîðèñòàþòü ó ÿê³éñü ãð³ ïðîòè Í³-
ìå÷÷èíè, ùî º ñîþçíèêîì Ðîñ³¿ ó ãàçîâ³é
â³éí³ ïðîòè Óêðà¿íè. Öå ìè íàâðÿä ÷è êî-
ëèñü ä³çíàºìîñÿ ó ïîäðîáèöÿõ.

² ùå îäèí íþàíñ. Êîëè äî ÑÎÒ âñòóïàâ
Êèòàé, â³í âèòîðãóâàâ ñîá³ áàãàòî ïðåôå-
ðåíö³é, õî÷ öå êîìóí³ñòè÷íà êðà¿íà ç êî-
ëîñàëüíèì íàñåëåííÿì, ÿêå ïåðåâàæíî æè-
âå á³äíî, àëå ñòðàøåííî ïðàöüîâèòå ³ äóæå
âîéîâíè÷å. Êèòàé ÿê îäíà ç íàääåðæàâ, ùî
ìàþòü ñåðéîçíèé ïîòåíö³àë (íå ëèøå åêî-
íîì³÷íèé òà êóëüòóðíèé, à é ì³ë³òàðíèé),
çìóñèâ ðàõóâàòèñÿ ³ç ñîáîþ ³íø³ êðà¿íè.
Óêðà¿íà íå ìàº òàêî¿ çìîãè â æîäí³é ³ç öèõ
êàòåãîð³é. ªäèíèé ¿¿ êîçèð — òðàíçèòí³ñòü.
² ÿêùî âîíà éîãî, ÿê ÷àñòî áóâàëî â óêðà-
¿íñüê³é ³ñòîð³¿, çíîâó ïðîäàëà çà áåçö³íü,
ìè ïðî öå ä³çíàºìîñÿ äóæå øâèäêî
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Íà ïîòÿã
âñêî÷èëè...
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Â Óêðà¿í³ ïîäîðîæ÷àº õë³á
³ ïîäåøåâøàþòü àâòîìîá³ë³

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ùîíåä³ë³ ó ïðÿ-
ìîìó åô³ð³ áåðå ó÷àñòü ó ïåðåäà÷³ “×àñ
ìåðà”, êóäè äçâîíÿòü êèÿíè ³ç çàïèòàííÿ-
ìè, íà ÿê³ â³í îñîáèñòî â³äïîâ³äàº. Ñòî-
ëè÷íà âëàäà â³äêðèòà äëÿ ïðÿìîãî ñï³ëêó-
âàííÿ é âèêîðèñòîâóº âñ³ ìîæëèâîñò³ çà-
äëÿ òîãî, ùîá íå óðèâàâñÿ ä³àëîã ç êèÿíà-
ìè: äçâ³íêè, ëèñòè, ²íòåðíåò, òåëåáà÷åí-
íÿ, îñîáèñòèé ïðèéîì. “ ß ïåâåí, ùî ç
äîïîìîãîþ ìàñ-ìåä³à ìè çíàéäåìî äîäàò-
êîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó â³äêðèòîãî
é ÷åñíîãî ä³àëîãó âëàäè ³ æèòåë³â ñòîëè-
ö³”,— çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Îêð³ì ãóáåðíàòîð³â, ó÷îðà â³ä Ïðåçè-
äåíòà ä³ñòàëîñÿ é óðÿäó. Ãëàâà äåðæàâè
çâèíóâàòèâ Êàáì³í ó çðîñòàíí³ ³íôëÿö³¿.
“Çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿ çíà÷íî ïðèñêîðèëî-
ñÿ â ñ³÷í³ 2008 ðîêó ³ äîñÿãëî 2,9%, ùî â
ð³÷íîìó âèì³ð³ äîð³âíþº 19,4%”,— ïîâ³-
äîìèâ Ïðåçèäåíò. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðè-
÷èíîþ öüîìó º “çàëïîâ³ âèïëàòè ñîö³àëü-
íîãî õàðàêòåðó íàïðèê³íö³ 2007-ãî ³ â ñ³÷-
í³ 2008 ðîêó”.

Îêð³ì åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè óðÿäó Þë³¿
Òèìîøåíêî, Â³êòîð Þùåíêî ð³çêî ðîç-
êðèòèêóâàâ ³ ä³¿ ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³. Çà éîãî ³íôîðìàö³ºþ, äåÿê³ äå-
ïóòàòè ç ÁÞÒ áðàëè ó÷àñòü ó ñïðîá³ óñó-
íåííÿ Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ç ïîñàäè ñï³êå-
ðà. Òàêà ïîâåä³íêà ñîþçíèê³â îáóðèëà ãëà-
âó äåðæàâè.

Ïðîòå, íà â³äì³íó â³ä ñòîëè÷íîãî ìå-
ðà, óðÿäîâö³ íà êðèòèêó ðåàãóâàòè íå ïî-
ñï³øàþòü. Óçàãàë³ ï³ñëÿ íàãàíÿþ â³ä Ïðå-
çèäåíòà ÁÞÒ, ñõîæå, ïåðåáóâàº ó íàï³â-
øîâêîâîìó ñòàí³. Ïðåñ-ñëóæáà áëîêó îä-
ðàçó æ ðîçïîâñþäèëà çàÿâó, â ÿê³é íàçâà-
ëà çàÿâó Ïðåçèäåíòà “ïðèêðèì íåïîðî-
çóì³ííÿ” òà ïîêëÿëàñÿ ó â³ðíîñò³ Àðñå-
í³þ ßöåíþêó. À äåïóòàòè-áþò³âö³ êîìåí-
òóâàòè “Õðåùàòèêó” ìîæëèâ³ íàñë³äêè
ó÷îðàøí³õ çàÿâ Ïðåçèäåíòà â³äìîâëÿëè-
ñÿ íàâ³äð³ç. “Íåìàº í³ÿêî¿ äèñêóñ³¿ ì³æ
Ïðåçèäåíòîì ³ ïðåì’ºðîì. Öå âñå ï³äñòó-
ïè íàøèõ îïîíåíò³â”,— íàãîëîñèâ äåïó-
òàò â³ä ÁÞÒ Îëåã Ëÿøêî. Ïðîòå, ñõîæå,
“íåïîðîçóì³ííÿ” ì³æ Ïðåçèäåíòîì ³
ïðåì’ºðîì ò³ëüêè ïî÷èíàþòüñÿ. Ó÷îðà
Â³êòîð Þùåíêî ïðèçóïèíèâ ä³þ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ïðî ïðîâå-
äåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó Ôîí-
ä³ äåðæìàéíà, ÿêèì Âàëåíòèíó Ñåìåíþê
áóëî â³äñòîðîíåíî â³ä îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÔÄÌ. Ïîë³òèêà óðÿäó âèêëèêàº íà Áàí-
êîâ³é âñå á³ëüøó àëåðã³þ. ×è ïðèçâåäå öÿ
àëåðã³ÿ äî øâèäêî¿ â³äñòàâêè, ñòàëî â÷î-
ðà îäí³ºþ ç òåì îáãîâîðåííÿ ó ïîë³òè÷-
íîìó ñåðåäîâèù³. Ïîë³òîëîã Ìèõàéëî
Ïîãðåáèíñüêèé ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî
äëÿ â³äñòàâêè óðÿäó ïîòð³áíà çãîäà á³ëü-
øîñò³ ïàðëàìåíòó. Òîáòî òðåáà, ùîá çà
â³äñòàâêó ïðîãîëîñóâàëà çíà÷íà ÷àñòèíà
ôðàêö³¿ ÍÓ—ÍÑ, à öå ìàëîéìîâ³ðíî. Õî-
÷à, ÿê ïîðàõóâàâ “Õðåùàòèê”, êîëè â³ä-

ñòàâêó Þë³¿ Òèìîøåíêî ï³äòðèìàº Áëîê
Ëèòâèíà, øàíñè âòðèìàòèñÿ ó êð³ñë³ ó
ïàí³ Òèìîøåíêî çíà÷íî çìåíøóþòüñÿ.
Àäæå òîä³ áóäå äîñòàòíüî ãîëîñ³â ëèøå
ê³ëüêîõ äåïóòàò³â ç ôðàêö³¿ ÍÓ—ÍÑ. Ñî-
ðàòíèêè ïàíà Ëèòâèíà éìîâ³ðí³ñòü ãîëî-
ñóâàííÿ çà â³äñòàâêó Þë³¿ Òèìîøåíêî
ïîêè ùî íå êîìåíòóþòü, ïðîòå ó äîâãî-
â³÷í³ñòü ñîþçó Â³êòîðà Þùåíêà ³ Þë³¿
Òèìîøåíêî íå â³ðÿòü. “Ãîâîðÿ÷è ïðî
ïðîáëåìè ó âçàºìèíàõ, ñóïåðå÷êè ì³æ
Ïðåçèäåíòîì ³ ïðåì’ºðîì, òðåáà îö³íþ-
âàòè ãëèáèíí³ ìîìåíòè, à ¿õ º äîñòàòíüî.
Ïî÷èíàþ÷è â³ä ð³çíîãî ³äåîëîã³÷íîãî
ñïðÿìóâàííÿ ³ áà÷åííÿ òîãî, ÿêîþ ìàº
áóòè åêîíîì³êà ó êðà¿í³, çàê³í÷óþ÷è ïåâ-
íèìè ðîçá³æíîñòÿìè ùîäî ðîçóì³ííÿ
ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè. Òà ãîëîâíå — êîí-
êóðåíòíà ñóòí³ñòü öèõ äâîõ ïåðñîí íà íà-
ñòóïíèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ ÷åðåç
äâà ðîêè”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó” íà-
ðîäíèé äåïóòàò â³ä Áëîêó Ëèòâèíà Îëåã
Çàðóá³íñüêèé. Àëå îñòàíí³é öâÿõ ó ïðåì’-
ºðñüêó êàð’ºðó Þë³¿ Òèìîøåíêî ìîæå çà-
áèòè íå Áàíêîâà, à ðîñ³éñüêèé “Ãàç-
ïðîì”. Ó÷îðà ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
òå, ùî ç 11 ëþòîãî Ðîñ³ÿ ìîæå ïðèïèíè-
òè ïîñòà÷àííÿ ðîñ³éñüêîãî ïðèðîäíîãî
ãàçó â Óêðà¿íó. Ñõîæå, Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî ïðîãðàëà íå ëèøå áîðîòüáó ç ö³íàìè,
à é ç ÐîñÓêðÅíåðãî.

В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
“Хрещати ”

Âñòóï äî ÑÎÒ ïîçíà÷èòüñÿ íà ãàìàíö³ êîæíîãî êèÿíèíà êîëèñü ä³çíàºìîñÿ, 
êóäè â³í ïðÿìóºªâãåí³é ÄÈÊÈÉ

“Õðåùàòèê”

Вст п У раїни до Світо-
вої ор анізації тор івлі,
я ий став реальністю 5
люто о, без мовно,
вплине на життя ожно-
о раїнця. Ціни на
дея і товари мож ть
підс очити, а на інші
дещо зменшитися.
Проте найс ладніше
нові правила ри
сприйматиме вітчизня-
ний товаровиробни .

Íà äóìêó áàãàòüîõ åêñïåðò³â,
íèí³ ºäèíîþ àäàïòîâàíîþ äî
ñï³ëüíèõ ì³æíàðîäíèõ ïðàâèë
ãðè ãàëóççþ â Óêðà¿í³ º ÷îðíà
ìåòàëóðã³ÿ. “Ñüîãîäí³ åêñïîðò
ñòàíîâèòü 80% áàëàíñó òîðã³â-
ë³ ìåòàëóðã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ,
³ á³ëüøå ¿ì íå ïîòð³áíî. Íàâ-
ïàêè, ùîá äèâåðñèô³êóâàòè ðè-
çèêè, áàæàíî, àáè õî÷à á 50%
ïðîäóêö³¿ ñïîæèâàâ âíóòð³øí³é
ðèíîê”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòè-
êó” çàñòóïíèê ì³í³ñòðà åêîíî-
ì³êè Â³êòîð Ïàíòåëåºíêî. Ïðî-
òå çà óìîâ òîòàëüíîãî òåõíîëî-
ã³÷íîãî â³äñòàâàííÿ óêðà¿íñüêèõ
ï³äïðèºìñòâ â³ä çàõ³äíèõ äåÿê³
â³ò÷èçíÿí³ ñïîæèâà÷³ ìåòàëî-
ïðîäóêö³¿ ìîæóòü íå âèòðèìà-
òè êîíêóðåíö³¿. Â³äïîâ³äíî
Óêðà¿íà ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà
ïîñòà÷àëüíèêà ñèðîâèíè â ðîç-
âèíåí³ êðà¿íè — ÷ëåíè ÑÎÒ.

Íàéá³ëüøèõ ðèçèê³â, íà äóì-
êó áàãàòüîõ åêñïåðò³â, çàçíàþòü
â³äñòàëå ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî,
ìàøèíîáóäóâàííÿ ³ ëåãêà ïðî-
ìèñëîâ³ñòü. “Öå áóäå ïîâíà
ë³êâ³äàö³ÿ ì’ÿñî-ìîëî÷íî¿, ëåã-
êî¿, äåðåâîîáðîáíî¿ ïðîìèñëî-
âîñòåé. Ìè é òàê â³äêðèò³, à
âñòóï íàøî¿ êðà¿íè äî ÑÎÒ

çðîáèòü íàñ çàíàäòî â³äêðèòè-
ìè”,— çàóâàæèâ ó÷îðà ï³ä ÷àñ
ç³áðàííÿ åêñïåðò³â ó ïðèì³-
ùåíí³ Àêàäåì³¿ íàóê êåð³âíèê
Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè Âàëåíòèí
Ñèìîíåíêî. Ìîæëèâ³ñòü òðóä-
íîù³â ó öóêðîâ³é, ìîëî÷í³é ³
îâî÷åâ³é ãàëóçÿõ àãðîïðîìèñ-
ëîâîãî êîìïëåêñó âèçíàâ ³ ì³-
í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Þð³é
Ìåëüíèê. Çà éîãî ñëîâàìè,
ïðîáëåìè ïîâ’ÿçàí³ ç òèì, ùî
öþ ïðîäóêö³þ ïåðåâàæíî âè-
ðîáëÿþòü äóæå ìàë³ ãîñïîäàð-
ñòâà, êîòð³ çà ïîêàçíèêàìè
ÿêîñò³ é ñòàíäàðòàìè íå â³äïî-
â³äàþòü âèìîãàì ÑÎÒ. Âîäíî-
÷àñ, íà äóìêó ãîëîâè Óêðà¿í-
ñüêî¿ àãðàðíî¿ êîíôåäåðàö³¿
Ëåîí³äà Êîçà÷åíêà, ó ðàç³
çìåíøåííÿ ââ³çíîãî ìèòà â³ò-
÷èçíÿíèé ðèíîê ìîæå çàïîâ-
íèòè ³íîçåìíà ì’ÿñíà ³ ìîëî÷-

íà ïðîäóêö³¿, ÿêà áóäå äåøåâ-
øîþ â³ä òóòåøíüî¿ ïðèíàéì³
íà 5%. Çáèòêè â àãðàðíîìó ñåê-
òîð³ ïîòåíö³éíî ìîæå ïîêðèòè
ï³äâèùåííÿ åêñïîðòó óêðà¿í-
ñüêèõ çåðíîâèõ íà ñâ³òîâèé ðè-
íîê. Àëå çà òàêèõ óìîâ óêðà¿í-
ö³ íåîäì³ííî ìàòèìóòü ïîäî-
ðîæ÷àííÿ çåðíîâèõ íà â³ò÷èç-
íÿíîìó ðèíêó. “ßêùî åêñïîð-
òóâàòè çá³ææÿ, òî ö³íà íà âíóò-
ð³øíüîìó ðèíêó çðîñòàòèìå”,
— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” Ëåîí³ä
Êîçà÷åíêî. Îòîæ óòðèìàòè ö³-
íè íà õë³á íà íèí³øíüîìó ð³â-
í³ íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ. Ùå ðà-
äèêàëüí³øî¿ òî÷êè çîðó Âàëåí-
òèí Ñèìîíåíêî. “Âñòóï Óêðà-
¿íè äî ÑÎÒ îçíà÷àº àáñîëþò-
íå ÷³òêå ï³äâèùåííÿ ö³í íà
õë³á, îë³þ, çåðíî — òóò íå ïî-
òð³áíî áóòè âåëèêèì åêîíîì³ñ-
òîì”, — íàãîëîñèâ â³í.

Âîäíî÷àñ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â
Óêðà¿í³ íåîäì³ííî ïîá³ëüøàº ³ì-
ïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿. Ïî çàâåðøåí-
íþ ôîðìàëüíèõ ïðîöåäóð ïðèºä-
íàííÿ äî ÑÎÒ óë³òêó íà 5 — 10%
ìîæå ïîäåøåâøàòè ³íîçåìíà ïî-
áóòîâà òåõí³êà é àâòîìîá³ë³. “Çà
³íøèõ ð³âíèõ óìîâ ³ìïîðò ñïî-
æèâ÷èõ òîâàð³â äåøåâøàòèìå”,—
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
²íñòèòóòó åêîíîì³÷íèõ äîñë³-
äæåíü ³ ïîë³òè÷íèõ êîíñóëüòàö³é
²ãîð Áóðêîâñüêèé. Àëå öåé ïîçè-
òèâ ìîæå çí³âåëþâàòèñÿ âòðàòîþ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ò÷èç-
íÿíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ³ ïîäî-
ðîæ÷àííÿì òîâàð³â ïåðøî¿ ïîòðå-
áè. Ùî óêðà¿íöÿì á³ëüøå äî âïî-
äîáè, äåøåâèé õë³á ÷è íåäîðîã³
àâòîìîá³ë³, òåïåð âèð³øóâàòèìå
ïàðëàìåíò, ÿêèé ìàº ðàòèô³êóâà-
òè àáî â³äõèëèòè ñîò³âñüê³ 
óãîäè

Нові ціни мож ть здив вати не лише малю ів
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Â³êòîðó Þùåíêó íå ïîäîáàºòüñÿ
³íôëÿö³ÿ â³ä Þë³¿ Òèìîøåíêî



44 ММІІССЬЬККЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ Хрещатик  8 лютого 2008

Ó÷îðà äåðæàâí³ ôàõ³âö³ ïðåçåí-
òóâàëè æóðíàë³ñòàì íîâèé ìåòîä
áîðîòüáè ç êîíòðàáàíäíîþ ïðî-
äóêö³ºþ — òåïåð óñ³ ³ìïîðòîâàí³
ìîá³ëüí³ òåëåôîíè áóäóòü ïîçíà-
÷àòèñÿ ñïåö³àëüíèìè ìàðêàìè.
“Ìè ïðîïîíóºìî íîâó â³ò÷èçíÿ-
íó òåõíîëîã³þ ìàðêóâàííÿ äëÿ ùå
íàä³éí³øîãî çàõèñòó òåëåôîííèõ
àïàðàò³â. Íîâ³ ôîðìè çàõèñòó íà-
äàâàòèìóòü áåçêîøòîâíî”,— ïî-
â³äîìèâ ïðèñóòí³ì íà÷àëüíèê
Äåðæàâíîãî öåíòðó ðàä³î÷àñòîò
Ïàâëî Ñëîáîäÿíþê.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, â³ä-
òåïåð ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ìàòè-
ìóòü íîâèé ñåðòèô³êàò ÿêîñò³ —
ñïåö³àëüí³ ìàðêè, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ìîæíà áóäå âïåâíèòèñü ó
àáñîëþòí³é íåï³äðîáíîñò³ ³ ëå-

ãàëüíîñò³ àïàðàòó. Ìàðêà ìàº
ñïåö³àëüíèé ï³äâèùåíèé ñòó-
ï³íü çàõèñòó ³ç ãîëîãðàìàìè,
øòðèõ-êîäàìè òà ïðèõîâàíèì
òåêñòîì, âîíà íåñòèìå ó ñîá³
âñþ ³íôîðìàö³þ ïðî äàíó ìî-
äåëü ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, äî-
çâ³ë, íîìåð òà âèðîáíèêà, âñå öå
ìîæíà áóäå ïðî÷èòàòè ç äîïîìî-
ãîþ ñïåö³àëüíîãî ñêàíåðà. Ïðî-
öåäóðà ìàðêóâàííÿ äóæå ïðîñ-
òà: çíà÷îê ïðèêð³ïëþþòü íå íà
ñàì àïàðàò, à íà óïàêîâêó — çà-
äëÿ ïîëåãøåííÿ ïðîöåñó ìèòíî-
ãî êîíòðîëþ.

Çà äàíèìè Óêðäåðæöåíòðó ðà-
ä³î÷àñòîò, ëèøå ó 2007 ðîö³ Óêðà-
¿íà çàçíàëà çáèòê³â íà 5 ìëí ãðè-
âåíü â³ä êîíòðàáàíäè ìîá³ëüíèõ
òåëåôîí³â. Öå çíà÷èòü, ùî ³ç 9,5

ìëí àïàðàò³â ëåãàë³çîâàíî áóëî
ëèøå 7,6 %.

Íà äóìêó â³ò÷èçíÿíèõ êîìïà-
í³é-ïîñòà÷àëüíèê³â, íîâà ïðîöå-
äóðà ïðèíåñå äåÿê³ òóðáîòè ç
â÷àñíèì îòðèìàííÿì òåëåôîí³â,
àëå çàãàëîì âîíè â³òàþòü íîâî-
ââåäåííÿ. Çà ñëîâàìè pr-ìåíå-
äæåðà êîìïàí³¿ “Åâðîñåòü” Îëåê-
ñàíäðà Ìåëüíè÷óêà, çàïðîâà-
äæåííÿ ìàðêóâàííÿ — öå âèã³ä-
íå ³ ðîçóìíå ð³øåííÿ. Â³í òàêîæ
äîäàâ, ùî íà ñüîãîäí³ êîìïàí³ÿ
ùå íå îòðèìàëà äîçâ³ë íà ìàðêó-
âàííÿ, òàê ÿê º ðîçäð³áíèì òîð-
ãîâöåì. Òàêà æ ñèòóàö³ÿ ³ â ìà-
ãàçèí³ “ÀËËÎ”, äå öå ïèòàííÿ
ïîêè ùî íå ðîçãëÿäàëè.

Ïðîöåäóðà ìàðêóâàííÿ ìàëà
ðîçïî÷àòèñÿ ùå ï³âðîêó òîìó, àëå
äî ì³ñöåâèõ ñóä³â íà óñ³é òåðèòî-
ð³¿ Óêðà¿íè ïîñò³éíî íàäõîäèëè
çàÿâè, ÿê³ ïðèçóïèíÿëè ïðîöåñ.
Íà ñüîãîäí³ âæå âèïóùåíî ï³ä
ðåàë³çàö³þ ìàéæå 36 òèñ. ìàðîê ³
¿õ ïðèäáàëè òàê³ êîìïàí³¿, ÿê
“Àðìàäà”, “Êðîêòà ÒÖ” òà ³í.
Íåìàðêîâàíà ïðîäóêö³ÿ, ÿêó çà-
âåçëè äî çàïðîâàäæåííÿ ìàðêó-
âàííÿ, áóäå “äîìàðêîâóâàòèñÿ”,
àäæå çàõ³ä ðîçïî÷àâñÿ ëèøå ìè-
íóëîãî òèæíÿ

Ïàñàæèð³â ìåòðî
çóñòð³÷àòèìóòü 
ç óñì³øêîþ
Ïðèâ³òí³ ïðàö³âíèêè, ëàã³äíà ìóçèêà, äîáðîçè÷ëèâ³
íàïèñè — âñå öå ç’ÿâèòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
íà ñòàíö³ÿõ ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè òà ó âàãîíàõ

Íà âõ³äíèõ äâåðÿõ äî
ñòàíö³¿ ìåòðî “Õðåùàòèê”
ç’ÿâèâñÿ íîâèé íàïèñ:

“Ïðèòðèìóéòå äâåð³, áóäü
ëàñêà”. Ó òàêèé òà ³íø³ ñïî-
ñîáè ñòîëè÷íà ï³äçåìêà ìàº

ïîë³ïøóâàòè íàñòð³é ïàñà-
æèðàì. Ïðî öå “Õðåùàòè-
êó” ðîçïîâ³â ó÷îðà íà÷àëü-
íèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíè-
êîâ. “Ëþäè ïîâèíí³ ïî÷óâà-
òèñÿ â ìåòðî, ÿê ó ñåáå âäî-
ìà, òîáòî íå â³ä÷óâàòè æîä-
íîãî äèñêîìôîðòó — ïîÿñ-
íèâ â³í.— Òàêèì ÷èíîì ìè
õî÷åìî çðîáèòè ï³äçåìêó
äîáð³øîþ”.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ì³ðî-
øíèêîâà, ç’ÿâëÿòüñÿ íå ò³ëü-
êè ââ³÷ëèâ³ íàïèñè ïðè âõî-
ä³ ÷è âèõîä³ ç³ ñòàíö³é. Ïà-
ñàæèð³â òàêîæ çóñòð³÷àòè-
ìóòü óñì³õíåí³ êàñèðè, êîí-
òðîëåðè. Óæå íèí³ ç ãó÷íî-
ìîâö³â íà åñêàëàòîðàõ ëóíàº
çàñïîê³éëèâà ìóçèêà, çäå-
á³ëüøîãî êëàñè÷í³ òà íàðîä-
í³ ìîòèâè. Ç ÷àñîì ï³äçåìêà
çì³íèòü ³ êîëüîðè òà øðèô-
òè. “Ùîïðàâäà, ÿêî¿ñü êîí-
êðåòíî¿ ïðîãðàìè äëÿ öüîãî
ìè íå ðîçðîáëÿëè,— ïîÿñ-
íèâ ïàí Ì³ðîøíèêîâ.— Êî-
æåí ç ï³äðîçä³ë³â ä³ñòàâ çàâ-
äàííÿ ï³äãîòóâàòè ñâî¿ ïðî-
ïîçèö³¿. Îáåðåìî íàéêðàù³
³ç çàïðîïîíîâàíèõ âàð³àíò³â.
À âò³ì, ³ ¿õ ç ÷àñîì ìîæåìî
çàì³íèòè íà íîâ³ø³”. Çà ñëî-
âàìè Ïåòðà Ì³ðîøíèêîâà,
äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäóìàíîãî
ìåòðîïîë³òåí³âö³ çáèðàþòü-
ñÿ çàïðîñèòè ôàõ³âö³â, íà-
ñàìïåðåä ïñèõîëîã³â

Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ïîì³òèëè 
ãîëîãðàìîþ
Íîâà òåõíîëîã³ÿ ìàðêóâàííÿ òåëåôîííèõ àïàðàò³â
óíåìîæëèâèòü ¿õ íåëåãàëüíèé ïðîäàæ

Ñòîëè÷íå ñì³òòÿ òåïåð 
áà÷àòü ³ç ñóïóòíèêà
Ó Êèºâ³ âñòàíîâëåíî ñóïóòíèêîâèé íàãëÿä 
çà â³äõîäàìè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Киянам дали можли-
вість стежити за р -
хом і роботою сміт-
тєвозів через с п т-
ни . Тепер диспет-
чер в онлайн-режимі
може онтролювати,
я працює те чи ін-
ше спецавто. Що
своєю чер ою поліп-
ш є я ість обсл о-
в вання лієнтів та
значно підвищ є
дисциплін персона-
л . Але діє нововве-
дення по и що тіль-
и в одній зі столич-
них омпаній.

Óñ³ 23 ìàøèíè ñì³òòº-
ñîðòóâàëüíî¿ êîìïàí³¿
“Ãð³íêî-Êè¿â” â³äíåäàâíà
îáëàäíàíî ñèñòåìîþ Fliit
management, ñòâîðåíîþ
íà òåõíîëîã³ÿõ GPS. Çà-
âäÿêè öüîìó äèñïåò÷åð
â³äñòåæóº, äå â ïåâíèé ÷àñ
ïåðåáóâàº àâòî, ç ÿêèõ
ïðè÷èí ñòàëàñÿ çàòðèìêà
÷è çóïèíêà. Ïðî öå â÷î-
ðà “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³-
ëà ôàõ³âåöü ç óïðàâë³ííÿ
ïðîåêòàìè ³ ïðîãðàìàìè
êîìïàí³¿ Àííà Òàðàíöî-
âà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íîâî-
ââåäåííÿ äàº çìîãó êîí-
òðîëþâàòè ïåðåâåçåííÿ
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ òà íå-
ãàáàðèòíèõ â³äõîä³â ³ç
êîíòåéíåð³â äî ñîðòóâàëü-

íî¿ ñòàíö³¿, ñì³òòºñïàëþ-
âàëüíîãî çàâîäó “Åíåðã³ÿ”
÷è ï’ÿòîãî ïîë³ãîíó. “Íà
ìîí³òîð³ äîáðå âèäíî, äî-
â³ç âîä³é âàíòàæ äî ì³ñöÿ
ïðèçíà÷åííÿ ÷è ñêèíóâ ó
íàéáëèæ÷³é äî ì³ñòà ë³ñî-
ñìóç³,— ïîÿñíèëà ïàí³
Òàðàíöîâà.— Îêð³ì òîãî,
ìè ìîæåìî ç’ÿñóâàòè, ÷î-
ìó ñì³òòÿ âèâåçëè ³ç çà-
òðèìêîþ, íà ùî íàéá³ëü-
øå ñêàðæàòüñÿ ïðàö³âíè-
êè ÆÅÊ³â. Ïðè÷èíîþ æ
òîãî íàé÷àñò³øå º äîðîæ-
í³ çàòîðè ÷è ïðîáëåìè ç
ï³ä’¿çäîì äî íàïîâíåíîãî
êîíòåéíåðà ÷åðåç íåïðà-
âèëüíî ïðèïàðêîâàíå àâ-
òî”. Àííà Òàðàíöîâà äî-
äàëà, ùî âïðîâàäæåííÿ
ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè çàáåçïå-
÷óº ïîñò³éíèé ìîí³òî-
ðèíã. Çàâäÿêè öüîìó
ìîæíà çíà÷íî ïîë³ïøèòè

ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ
êë³ºíò³â òà ï³äâèùèòè
äèñöèïë³íó ïåðñîíàëó.
Îêð³ì òîãî, òàêå ñïîñòå-
ðåæåííÿ äîïîìàãàº ôàõ³â-
öÿì ñêëàäàòè åôåêòèâí³-
ø³ ñõåìè ìàðøðóò³â òà ðà-
ö³îíàëüíî âèêîðèñòîâóâà-
òè òåõí³êó â ðîáîò³.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà
ÃÓ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ÊÌÄÀ Ìèõàéëà
Øïàðèêà, ñèñòåìà, ÿêó çà-
ïðîâàäèëè â ñåáå ãð³íêîâ-
ö³, àêòóàëüíà äëÿ ì³ñòà.
“Äî òîãî æ âîíà äîñèòü
åôåêòèâíà, àäæå äàº çìî-
ãó êîíòðîëþâàòè ðîáîòó
ñì³òòºâîç³â â ðåàëüíîìó
÷àñ³,— ñêàçàâ â³í.— Ìè
îçíàéîìèëèñÿ ç íîâîââå-
äåííÿì ³ çàö³êàâëåí³, ùîá
íèì ñêîðèñòàëèñÿ âñ³ ñòî-
ëè÷í³ êîìïàí³¿-ïåðåâ³çíè-
êè”

Завдя и новій с п тни овій системі тепер можна з абсолютною
точністю визначити, де знаходиться те чи інше спецавто
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Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві фахівці презент вали нов техноло ію
мар вання мобільних телефонів. Відтепер мобільні
телефони матим ть спеціальні мар и, за допомо ою
я их можна б де впевнитись непідробності і ле аль-
ності апарат . У мин лом році У раїна зазнала збит-
ів на 5 млн ривень від онтрабанди мобільних теле-
фонів.

Йд чи до ма азин мобільних телефонів, по пець тепер може
не хвилюватися, чи сертифі ований товар
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На вході до станції "Хрещати " написи на две-
рях змінили з б денних на доброзичливіші,
вестибюлях і на ес алаторах л нає ласична й
народна м зи а. О рім то о, в метрополітені
план ють змінити ольори на веселіші, а пра-
цівни и відтепер з сміш ою з стрічатим ть
пасажирів. Та им чином метрополітенівці на-
ма аються боротися зі стресами, створивши
для иян невим шен атмосфер .

Та і написи тепер з'явилися на дверях столично о метрополітен

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик  8 лютого 2008 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 55
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Óêðà¿íñüêó â ìàñè
Ó ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó â÷èòåëÿ íàãîðîäèëè
íàéêîìïåòåíòí³øèõ çíàâö³â ð³äíî¿ ìîâè

Óïåðøå êîíêóðñ äëÿ çíàâö³â
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â³äáóâñÿ ó 2000
ðîö³. Éîãî ³í³ö³þâàâ Ïåòðî ßöèê,
óêðà¿íåöü ç êàíàäñüêî¿ ä³àñïîðè,
à îðãàí³çàòîðàìè âèñòóïèëè Ì³-
í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
òà Ë³ãà óêðà¿íñüêèõ ìåöåíàò³â.
Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Ë³ãè óêðà-
¿íñüêèõ ìåöåíàò³â òà îäèí ç îð-
ãàí³çàòîð³â êîíêóðñó Ìèõàéëî
Ñëàáîøïèöüêèé ðîçïîâ³â, ùî âñå
ðîçïî÷àëîñÿ ç êîíêóðñó íà íàé-
êðàùèé ï³äðó÷íèê ç ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íè. “Òîä³ íàä³éøëî ëèøå 23 ðó-
êîïèñè, ³ ç íèõ íà á³ëüø-ìåíø
íàëåæíîìó ð³âí³ — 7. Â³äçíà÷è-
ëè êíèæêè äëÿ ï’ÿòîãî ³ âîñüìî-
ãî êëàñ³â,— ïðèãàäóº ïàí Ñëàáî-
øïèöüêèé.— Ï³ñëÿ öüîãî âèð³-
øèëè çàïî÷àòêóâàòè äèòÿ÷èé
êîíêóðñ äëÿ çíàâö³â óêðà¿íñüêî¿

ìîâè. Ïðî çàõ³ä îãîëîñèëè ïî ðà-
ä³î, ìè íàâ³òü ³ íå î÷³êóâàëè, ùî
íèì òàê çàö³êàâëÿòüñÿ. Ðèíóëà
êóïà ëèñò³â çâ³äóñ³ëü”.

Íèí³ â êîíêóðñ³ áåðóòü ó÷àñòü
óñ³ îõî÷³ ÿê ç Óêðà¿íè, òàê ³ ç çà-
ðóá³ææÿ. Ãîëîâíà ìåòà — ï³äíåñ-
òè ïðåñòèæ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ñå-
ðåä ìîëîä³, êàæóòü îðãàí³çàòîðè.
Ìèõàéëî Ñëàáîøïèöüêèé ëþ-
áèòü ïîâòîðþâàòè ñëîâà Ïåòðà
ßöèêà: “Ìè íå øóêàºìî òàëàí-
ò³â, íàì ïîòð³áíà ìàñîâ³ñòü”.

Ïðèâ³òàëà ïåðåìîæö³â ³ íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ Ë³ë³ÿ Ãðè-
íåâè÷, êîòðà ñêàçàëà “Õðåùàòè-
êó”: “ß ïåðåêîíàíà, ùî â óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè âåëèêå ìàéáóòíº,
àäæå æîäåí êîíêóðñàíò í³êîëè
íå äàñòü ïîãëóìèòèñÿ íàä íåþ.

Ëèøå ç êèÿí âçÿëè ó÷àñòü 18 òè-
ñÿ÷ þíèõ åðóäèò³â”.

Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ áóëà é
ó÷åíèöÿ ã³ìíàç³¿ ³ìåí³ Ïàâëà Òè-
÷èíè Îëåêñàíäðà Êîíîïëÿ, äëÿ
ÿêî¿ öå âæå òðåòÿ ïåðåìîãà â êîí-
êóðñ³. “Êîíêóðñí³ çàâäàííÿ âè-
êîíóâàëà ç ëåãê³ñòþ òà ö³êàâ³ñ-
òþ,— ðîçïîâ³ëà øåñòèêëàñíè-
öÿ,— íàéá³ëüøå çàïàâ ó äóøó òâ³ð
ïðî äðóæáó, ÿêèé ïèñàëè çà óêðà-
¿íñüêèì ïðèñë³â’ÿì. Â ñâî¿é ðî-
áîò³ ÿ çàçíà÷èëà, ùî âñ³ ïîâèíí³
ö³íóâàòè òîâàðèø³â, áî ñïðàâæ-
í³õ äðóç³â í³êîëè íå áóâàº çàáà-
ãàòî”. Ä³â÷èíà çàâæäè ñï³ëêóºòü-
ñÿ óêðà¿íñüêîþ é ó ðîäèí³, é ó
øêîë³. “Á³ëüø³ñòü ìî¿õ îäíîêëàñ-
íèê³â ãîâîðÿòü ðîñ³éñüêîþ, àëå
âîíè ìåíå ïîâàæàþòü çà òå, ùî
äîáðå çíàþ ð³äíó ìîâó”,— çàïåâ-
íÿº Îëåêñàíäðà. Ïåðåìîæíèöÿ â
ìàéáóòíüîìó ìð³º ñòàòè òåëåâåäó-
÷îþ ³ ðîçïîâ³äàòè ç áëàêèòíîãî
åêðàíà ïðî äîëþ òà òâîð÷³ñòü
óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. À íè-
í³ çà÷èòóºòüñÿ ïîåç³ºþ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà òà Ë³íè Êîñòåíêî, ñâî-
¿ìè íàéóëþáëåí³øèìè àâòîðàìè.
Â ïîäàðóíîê ä³â÷èíà îòðèìàëà
óêðà¿íñüê³ êíèæêè, êàæå, ùî ÷è-
òàòèìå ¿õ ç âåëèêèì çàäîâîëåí-
íÿì

Æóðíàë³ñòè “Íîâîãî
êàíàëó” “ïîãðàáóâàëè”
áàíê
Ïðîâîêàö³ÿ ñòàº óëþáëåíèì ìåòîäîì
ðîáîòè â³ò÷èçíÿíèõ ÇÌ²

Âèùà îñâ³òà çì³íèëà
îð³ºíòàö³þ
Òåñòè ïðè âñòóï³ äî âóç³â ñòàëè
îáîâ’ÿçêîâèìè, à çà “çëèâ” ³íôîðìàö³¿
ìîæíà ïîòðàïèòè çà ãðàòè

Êîì³òåò Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïè-
òàíü íàóêè ³ îñâ³òè, î÷îëþâàíèé
Âîëîäèìèðîì Ïîëîõàëîì, ðîçãëÿ-
íóâ äåñÿòêè çàêîíîïðîåêò³â îñâ³ò-
íüîãî íîó-õàó. Çîêðåìà, â³äìîâó
â³ä âñòóïíèõ ³ñïèò³â ó âóçè ³ âïðî-
âàäæåííÿ çîâí³øíüîãî òåñòóâàí-
íÿ. Òåñòè âèçíàëè äîñèòü åôåê-
òèâíèìè äëÿ îö³íêè çíàíü. Ó òà-
êèé ñïîñ³á âäàºòüñÿ óíèêíóòè êî-
ðóïö³¿, óïåðåäæåíîñò³ é ñóá’ºêòèâ-
íîñò³ âèêëàäà÷³â íà ³ñïèòàõ.

Öüîãî ðîêó äî âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ìåòîäîì çîâí³øíüî-
ãî òåñòóâàííÿ çáèðàºòüñÿ âñòóïà-
òè ïîíàä 500 òèñ. âèïóñêíèê³â. Íà
öå äåðæàâà ïåðåäáà÷èëà ïîíàä 50
ìëí ãðí.

Òåñòóâàííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ
â÷åòâåðòå é ñòàíå îáîâ’ÿçêîâèì
äëÿ âñ³õ àá³òóð³ºíò³â äåííî¿ ôîð-
ìè íàâ÷àííÿ. Çàî÷íèêàì öüîãî ðî-
êó çðîáèëè ïîñòóïêó: âîíè ñàì³

îáèðàòèìóòü, ïðîõîäèòè òåñòè ÷è
ñêëàäàòè ³ñïèòè. Îáîâ’ÿçêîâèì
òåñòîì ñòàíå ëèøå óêðà¿íñüêà ìî-
âà òà ë³òåðàòóðà. Ñêëàäàòè òåñòó-
âàííÿ ìîæíà íå ëèøå óêðà¿í-
ñüêîþ, à é ðîñ³éñüêîþ, ðóìóí-
ñüêîþ, óãîðñüêîþ, òîùî.

Ðåºñòðàö³ÿ âèïóñêíèê³â äëÿ
ïðîõîäæåííÿ òåñò³â òðèâàòèìå äî
20 ëþòîãî. Âò³ì, êîì³òåò ùå ðîçã-
ëÿíå ïèòàííÿ ùîäî “ïîäîâæåí-
íÿ äåä-ëàéíó”. Êð³ì öüîãî, çà
ðàïòîâèé âèò³ê ³íôîðìàö³¿ ïðî
çì³ñò òåñò³â (òàêå ñòàëîñÿ ó Ëèò-
â³: çà äåíü äî ïðîâåäåííÿ òåñòó-
âàííÿ ³íôîðìàö³ÿ ïîòðàïèëà â
²íòåðíåò) âèííèõ çáèðàþòüñÿ
ïðèòÿãóâàòè äî êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³. Òàêèé çàêîíîïðî-
åêò Êîì³òåò ÂÐ ç ïèòàíü íàóêè ³
îñâ³òè ðàçîì ³ç Ì³íîñâ³òè íåâäîâ-
ç³ ïëàíóþòü ïîäàòè íà ðîçãëÿä äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У серед міліція затримала
ж рналістів "Ново о ана-
л " під час спроби зняти
імітацію по раб вання бан-
. Телевізійни и хотіли пе-

ревірити, я правоохоронці
зреа ють на появ людей
мас ах в одном з о-

мерційних бан ів. Проте
жарт "Ново о анал " зро-
з міли не всі.

Ó ñåðåäó ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ Êèºâà â³äáóëîñÿ ñïðîáà ïî-
ãðàáóâàííÿ áàíêó. Äî â³ää³ëåííÿ
êîìåðö³éíîãî áàíêó óâ³ðâàëèñÿ
íåâ³äîì³ ó ìàñêàõ. Ïðîòå, ÿê ç’ÿñó-
âàëîñÿ, äî áàíêó çàâ³òàëè íå áàæà-
þ÷è íåçàêîííî çáàãàòèòèñÿ, àêó-
ëè ïåðà. “Çëîä³¿” âèÿâèëèñÿ ÷ëå-
íàìè îðãàí³çàö³¿ “ïðèäóðê³â”, ÿê³
ðàçîì ³ç æóðíàë³ñòàìè “Íîâîãî êà-
íàëó” çí³ìàëè ñþæåò ïðî ä³¿ ì³ë³-
ö³îíåð³â. Ïðîòå ïðàâîîõîðîíö³
æàðò³â íå çðîçóì³ëè, ³, ÿê ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” êåð³âíèê Öåí-
òðó ãðîìàäñüêèõ çâ’ÿçê³â ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ Âîëîäèìèð
Ïîë³ùóê, îòðèìàâøè âèêëèê ³ç
áàíêó, çàä³ÿëè ïëàí ïåðåõîïëåííÿ.
Òàê ñàìî íå çðîçóì³ëè æàðò³â ³
ïðàö³âíèêè áàíêó, äåêîìó ç íèõ
ñòàëî çëå. Æóðíàë³ñò³â “Íîâîãî
êàíàëó” áóëî äîñòàâëåíî äî ðàé-
â³ää³ëó ì³ë³ö³¿. Íàðàç³ â³äîìî, ùî
¿ì õî÷óòü ³íêðèì³íóâàòè õóë³ãàí-
ñòâî. Ñàì³ ïðåäñòàâíèêè êàíàëó,
íàìàãàþ÷èñü â³äìåæóâàòèñÿ â³ä
ñêàíäàëó, âæå çàÿâèëè, ùî æóð-
íàë³ñò “Íîâîãî êàíàëó” íå áðàëà
ó÷àñò³ ó íàïàä³ ³ “íàâ³òü íå çàõî-

äèëà ó ïðèì³ùåííÿ áàíêó”. À îïå-
ðàòîð ëèøå ô³êñóâàëà ä³¿ òðüîõ
ïðåäñòàâíèê³â òàê çâàíîãî “Òîâà-
ðèñòâà ïðèäóðê³â”, ÿêîìó é íàëå-
æàëà ³äåÿ “ïîãðàáóâàííÿ”.

Ïîä³áíà ñïðîáà æóðíàë³ñòñüêèõ
“ïåðåâ³ðîê” — íå ïåðøà. ßê óæå
ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, 22 æîâò-
íÿ 2006 ðîêó â ïîëüñüêîìó àåðî-
ïîðòó “Âàðøàâà-Îêåíöå” ïðàö³â-
íèêè ïîëüñüêî¿ ïðèêîðäîííî¿
ñëóæáè âèëó÷èëè ó æóðíàë³ñòà ³
íàðîäíîãî äåïóòàòà â³ä ÍÓ — ÍÑ
Âîëîäèìèðà Àð’ºâà ìàðèõóàíó. Ó
ñâîºìó ïîÿñíåíí³ òàìòåøí³ì
ñïåöñëóæáàì æóðíàë³ñò çàçíà÷èâ,
ùî â³ç ìàðèõóàíó â Óêðà¿íó, ùîá
ïåðåâ³ðèòè, ÷è âèÿâëÿòü ¿¿ óêðà-
¿íñüê³ ñïåöñëóæáè. ² ñàì êâàë³ô³-
êóâàâ ñâî¿ ä³¿ ÿê “æóðíàë³ñòñüêà
ïðîâîêàö³ÿ”.

Ñõîæå, â æóðíàë³ñòèö³ ñòàº âñå
ìåíøå ïðîôåñ³îíàë³â, à âñå á³ëü-
øå ïðîâîêàòîð³â. Øåô-ðåäàêòîð
ñàéòó “Òåëåêðèòèêà” Íàòàë³ÿ Ëè-
ãà÷îâà ââàæàº, ùî ó âèïàäêó ç
“ïîãðàáóâàííÿì” êîëåãè-æóðíà-
ë³ñòè, áåçóìîâíî, äåùî “ïåðåãíó-
ëè ïàëèöþ”. Ïðîòå ä³¿ ïðàâîîõî-
ðîíö³â çäàëèñÿ ïàí³ Ëèãà÷îâ³é
á³ëüø íåàäåêâàòíèìè. “Ïðîâîêà-
ö³ÿ áóëà íå íàñò³ëüêè æîðñòêîþ,
ùîá ïðèçâåñòè äî äóæå ñåðéîçíèõ
íàñë³äê³â. À îò ïðàâîîõîðîíö³ âè-
ñòàâëÿþòü æóðíàë³ñò³â ìàëî íå
çëî÷èíöÿìè — ìåí³ öå çäàºòüñÿ
àáñîëþòíî íåâèïðàâäàíèì”,— çà-
óâàæèëà âîíà “Õðåùàòèêó”. Ïàí³
Ëèãà÷îâà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî êîí-
ôë³êò “çàòèõíå” ³ íå ìàòèìå ñåð-
éîçíèõ íàñë³äê³â. Âî÷åâèäü, óêðà-
¿íñüê³ æóðíàë³ñòè ùå íå íàâ÷èëè-
ñÿ äîñòîéíî æàðòóâàòè, à äëÿ
óêðà¿íñüêèõ ì³ë³ö³îíåð³â îñíîâ-
íèé æàðò — öå ïðèçíà÷åííÿ íî-
âîãî ì³í³ñòðà

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора олова Комітет Верховної Ради з питань на и і
освіти Володимир Полохало заявив, що цьо о ро
тести стан ть обов'яз овими для всіх абіт рієнтів, рім
заочни ів. Та ож за їхнє передчасне оприлюднення
Комітет Верховної Ради з питань на и і освіти разом
із Міністерством освіти і на и У раїни хоч ть запрова-
дити римінальн відповідальність.

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичном Б дин вчителя на ородж вали
переможців третьо о етап восьмо о Міжнародно о
он рс з раїнсь ої мови імені Петра Яци а. Ла ре-
атами стали ш олярі, отрі, за виснов ами ж рі, про-
демонстр вали блис чі знання рідної мови. Наймо-
лодшим часни ам стіль и ж ро ів, с іль и й он рс ,
отрий відб вається з 2000 ро .
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1         
ЖЕК №317 530-86-40  1        
ЖЕК №320 513-70-11  1        
ЖЕО №807 407-92-40       1   
ЖЕО №813 424-73-22       1   

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91     1     

Завідувач складом
КП УЕЖФ  „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25     1     

Майстер
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1         
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89  1        
ЖЕО №809 452-34-94       1   
ЖЕО №810 452-35-96       1   
КП ”ЖЕК” Золотоустівська” 594-04-32         2
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №505 418-88-87  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  1      

Майстер ремонтної групи
ЖЕК №301 513-55-29  1        
ЖЕК №303 518-27-37  1        
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №908 408-63-53      1  

Майстер технічної дільниці
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №303 518-27-37  1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №308 515-95-65  1       
ЖЕК №310 515-42-45  1       
ЖЕК №311 515-42-34  1       
ЖЕК №312 530-04-63  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   4     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   3     
ЖЕК №901 242-23-53      1  
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №905 275-52-40      1  
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22       1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

ПРОФЕСІОНАЛИ
Документознавець 

КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
Економіст І категорії

КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №909 408-72-36      1  
ЖЕК №911 457-61-91      1  

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Провідний спеціаліст по роботі з кадрами
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905  275-52-40      1  
ЖЕК №914 401-19-04      1  
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31       1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2       
КП “ЖЕО-112” 528-62-52 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №809 452-34-94     3   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КП ”ЖЕК ”Діброва” 400-82-15       1
КП ”ЖЕК ”Михайлівська” 278-17-31       1
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Бухгалтер ІІ категорії
ЖЕК №705 462-06-74    1    
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       

Диспетчер
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1       
ЖЕО №809 452-34-94     1   
ЖЕО №810 452-35-96     1   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КПУЖГ 402-69-89     4   

Інженер (виробничо-технічний відділ) І кат. 
ВТВ 411-47-33  1      

Інженер (виробничо-технічний відділ) 2 кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер (виробничо-технічний відділ)
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Інженер І категорії
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
ЖЕК №302 518-51-77  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №319 532-28-21  2       

Інженер по інформаційно-керуючих системах I кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер по техніці безпеки
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інспектор ВК
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Інспектор по контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65       1

Механік-товарознавець
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85      1  

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Діловод

КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
Електрогазозварник

ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      

Рі
ве

нь
По

са
да

Назва підприємства
Контакт-

ний 
телефон

Кількість вакансій по районах

Го
ло

сії
вс

ьк
ий

Де
сн

ян
сь

ки
й

Дн
іп

ро
вс

ьк
ий

Об
ол

он
сь

ки
й

Пе
че

рс
ьк

ий

По
ді

ль
сь

ки
й

Св
ят

ош
ин

сь
ки

й
Со

ло
м’

ян
сь

ки
й

Ш
ев

че
нк

івс
ьк

ий

ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕО №801-813 402-69-81     20   
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Електрогазозварник 4-го розряду
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    1    

Електрогазозварник 5-го розряду
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    2    
РБД 467-44-04    2    

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     25   
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  3      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  4      
ЖЕК №512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3р.
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    1    

Лицювальник-плиточник 4 р.
РБД 467-44-04    2    

Лицювальник-плиточник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Маляр
ЖЕО №801-813 402-69-81     6   
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Маляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр (рем.дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр 4 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    

Маляр 5 р.
ЖЕК №708 434-40-55    2    
РБД 467-44-04    6    
ЖЕК №703 468-52-57    2    

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81     205   

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕО №801-813 402-69-81     9   
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №512 463-93-60  2      
ЖЕК №513 430-17-04  1      

Муляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Муляр 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Муляр 5 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
РБД 467-44-04    3    

Паспортист
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №805 274-34-14     1   
ЖЕО №811 424-63-68     1   
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №910 408-12-90      1  
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Пічник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Секретар
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Секретар-друкарка
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Ярославська” 234-09-72       1
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
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Столяр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Столяр (тесляр)
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Столяр-будівельний 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    

Столяр-будівельний 5 р.
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    

Штукатур (рем. дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Штукатур 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    2    

Штукатур (рем. дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
РБД 467-44-04    3    

РОБІТНИКИ
Водій автомобіля

КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

РАДС 434-83-40    5    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    

Водій ВАЗ
АФУ 411-42-75  1      

Водій спец. автомобіля
РАДС 434-83-40    4    

Двірник
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     250   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   21     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   52     

Двірник 1 р.
ЖЕК №701 460-60-09    12    
ЖЕК №702 417-70-65    21    
ЖЕК №703 468-52-57    11    
ЖЕК №704 433-43-88    15    
ЖЕК №705 462-06-74    8    
ЖЕК №706 434-65-57    5    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    19    
ЖЕК №709 433-32-95    8    
ЖЕК №710 427-02-75    16    

Двірник 2р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №702 417-70-65    5    
ЖЕК №703 468-52-57    22    
ЖЕК №704 433-43-88    10    
ЖЕК №705 462-06-74    24    
ЖЕК №706 434-65-57    36    
ЖЕК №707 434-35-55    25    
ЖЕК №708 434-40-55    29    
ЖЕК №709 433-32-95    33    
ЖЕК №710 427-02-75    15    

Комірник
КП”ЖЕК”Центральна” 234-05-34       1
КП”ЖЕК”Шулявка” 456-19-32       1

Кур’єр
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Машиніст екскаватора
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Механізатор 4 р.
РАДС 434-83-40    3    

Оператор
ЖЕК №508 412-42-28  4      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Оператор ОДЗ
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських 
будівель 5 р.

ЖЕК №708 434-40-55    1    
Підсобний робітник

КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    3    

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕО №801-813 402-69-81     17   
ЖЕК №501 418-65-35  3      
ЖЕК №502 419-23-65  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  4      
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  3      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  4      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  5      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Покрівельник 2 р.
РБД 467-44-04    1    

Покрівельник 3 р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    

Покрівельник (рем. дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    3    
ЖЕК №710 427-02-75    2    

Покрівельник 5 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    
РБД 467-44-04    1    

Прибиральник 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   35     
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Прибиральник службових приміщень
ЖЕК №704 433-43-88    2    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Прибиральник сміттєпроводу 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   15     

Прибиральник сходових клітин
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        

Прибиральниця службових приміщень
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Робітники ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  7      

Робітники з комплексного прибирання 
ЖЕК №507 412-32-68  25      
ЖЕК №508 412-42-28  35      
ЖЕК №509 412-77-26  43      
ЖЕК №510 411-83-68  36      
ЖЕК №511 411-32-82  28      
ЖЕК №-512 463-93-60  19      
ЖЕК №513 430-17-04  15      
ЖЕК №-514 432-19-95  22      

Робочий зеленого господарства
АФУ 411-69-67  9      

Слюсар по обслуговуванню теплових мереж 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №512 463-93-60  13      
ЖЕК №513 430-17-04  11      
ЖЕК №-514 432-19-95  12      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №501 418-65-35  12      
ЖЕК №502 419-23-65  4      
ЖЕК №503 418-28-62  12      
ЖЕК №504 418-20-97  14      
ЖЕК №505 418-88-87  13      
ЖЕК №506 413-34-03  12      
ЖЕК №507 412-32-68  13      
ЖЕК №508 412-42-28  10      
ЖЕК №509 412-77-26  15      
ЖЕК №510 411-83-68  11      
ЖЕК №511 411-32-82  8      

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   9     
РАДС 434-83-40    2    
РБД 467-44-04    5    

Слюсар-сантехнік (аварійна бригада) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   0     
РБД 467-44-04    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП 3р.
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    4    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №702 417-70-65    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 4р.
ЖЕК №701 460-60-09    4    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №705 462-06-74    4    
ЖЕК №706 434-65-57    3    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    4    
ЖЕК №709 433-32-95    4    
ЖЕК №710 427-02-75    2    
ЖЕК №707 434-35-55    4    
ЖЕК №708 434-40-55    6    
ЖЕК №710 427-02-75    4    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    7    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 5р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    

Сторож
РБД 467-44-04    1    

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕО №801-813 402-69-81     4   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тесляр 4-го розряду 
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
РБД 467-44-04    1    

Тракторист
АФУ 411-42-75  1      
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Тракторист 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тракторист 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Чистильник
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  3      
ЖЕК №506 413-34-03  1      

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  2      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №-512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  2      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянину Коржу Олександру

Івановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Березневій, 110 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 262/2096 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êîðæó Îëåêñàíäðó ²âàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 110 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîðæó Îëåê-
ñàíäðó ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 110 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîðæó Îëåêñàíäðó ²âà-
íîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 21.02.2003 ¹ 19-537, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.
Êèºâà â³ä 13.02.2004 ¹ 671, óïðàâë³ííÿ

îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 04.02.2004 ¹ 071/04-4-
19/247, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
12.05.2004 ¹ 867, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 04.11.2005 ¹ 03-
79/1307-Â.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
òà ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 18.08.2006 ¹ 19-6997, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 12.07.2006 ¹ 06-6-
25/3390, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 10.03.2006 ¹ 1540.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ñîìó Ãåííàä³þ ²âàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ì³÷óð³íà, 2-à ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñîìó Ãåííà-
ä³þ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ì³÷óð³íà, 2-à ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñîìó Ãåííàä³þ ²âàíî-
âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî. îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ
äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 18.04.2005 ¹ 19-3084, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
19.01.2005 ¹ 351, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 29.12.2004 ¹ 071/04-4-19/4528.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Мельниченку
Якову Андрійовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у 15му пров. Проектному, 9 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 263/2097 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìåëüíè÷åíêó ßêîâó Àíäð³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 1-ìó ïðîâ. Ïðîåêòíîìó, 9 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìåëüíè÷åíêó
ßêîâó Àíäð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
1-ìó ïðîâ. Ïðîåêòíîìó, 9 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìåëüíè÷åíêó ßêîâó Àí-
äð³éîâè÷ó:

Про передачу громадянину 
Сому Геннадію Івановичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Мічуріна, 25а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 264/2098 від 22 серпня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118,121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про передачу громадянину 
Сухаревському Юрію Миколайовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Фрунзе, 35а у Деснянському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 266/2100 від 22 серпня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116,118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ñóõàðåâñüêîìó Þð³þ Ìèêîëàéîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ôðóíçå, 3-à ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñóõàðåâñüêî-
ìó Þð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó Ç öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ôðóíçå, 3-à ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñóõàðåâñüêîìó Þð³þ
Ìèêîëàéîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.07.2005 ¹ 19-5892, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 15.05.2006 ¹ 1176, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ 
ì. Êèºâà â³ä 17.02.2005 ¹ 1122, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 29.01.2005 ¹ 071/04-4-
19/189.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Ковалю Віктору
Григоровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Карла Маркса, 595б 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 268/2102 від 22 серпня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êîâàëþ Â³êòîðó Ãðèãîðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êàðëà Ìàðêñà,59-á ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîâàëþ Â³ê-
òîðó Ãðèãîðîâè÷ó, çà óìîâè, âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 59-á ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîâàëþ Â³êòîðó Ãðèãî-
ðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.05.2006 ¹ 19-4105, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 14.07.2005 ¹ 1520, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ 
ì. Êèºâà â³ä 04.05.2005 ¹ 3075, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 10.08.2005 ¹ 071/04-4-
19/3294.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Малиновській Марії Пантелеймонівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Маяковського, 325б у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 269/2103 від 22 серпня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êó-
÷åðåíêî Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ùîð-
ñà, 11-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êó÷åðåíêî Îëå-
í³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ùîðñà, 11-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êó÷åðåíêî Îëåí³ Ìèêî-
ëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.07.2005 ¹ 19-5890, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 20.02.2004 ¹ 1127, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 24.03.2004 ¹ 08-8-
20/1034, Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.02.2005
¹ 01/03-374.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìàëèíîâñüê³é Ìàð³¿ Ïàíòåëåéìî-
í³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 32-á
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàëèíîâñüê³é
Ìàð³¿ Ïàíòåëåéìîí³âí³, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 32-á ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàëèíîâñüê³é Ìàð³¿ Ïàí-
òåëåéìîí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ïðî¿çä äî çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñóì³æíîãî çåìëåâëàñíè-
êà íà âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 32.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 29.09.2003 ¹ 19-2597, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 09.10.2003 ¹ 344, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 29.09.2003 ¹ 7225, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 26.09.2003 ¹ 119/04-4-10/825.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
громадянці Кучеренко Олені Миколаївні 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  на вул. Щорса, 115а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 267/2101 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:
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Про передачу громадянину Онопрієнку
Віктору Федоровичу у приватну власність

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Гребінки, 15 у Голосіївському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 276/2110 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Îíîïð³ºíêó Â³êòîðó Ôåäîðîâè÷ó äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ãðåá³íêè, 15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Îíîïð³ºíêó
Â³êòîðó Ôåäîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó Ç öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ãðåá³íêè, 15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Îíîïð³ºíêó Â³êòîðó Ôå-
äîðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.06.2005 ¹ 19-4991, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.07.2005 ¹ 071/04-4-
19/2973, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 22.07.2005 ¹ 4830.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ó ìå-
æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Õðèñòîñåíêî Ãàëèí³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöò-
âà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ñòîëºòîâà, 20 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Õðèñòîñåíêî Ãà-
ëèí³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ñòîëºòîâà, 20 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Õðèñòîñåíêî Ãàëèí³
²âàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ`ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà âè-
êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåð-
æàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîê-
ëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóà-
òàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,

àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 05.09.2005 ¹19-7514, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
17.10.2005 ¹7658 òà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
29.09.2005 ¹ 071/04-4-19/4297, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 16.11.2006
¹ 03-344/927-Â.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 «Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Христосенко
Галині Іванівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Столєтова, 20 
у Голосіївському районі м. Києва
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Àíäð³é÷óê Íàòàë³¿ Ãðèãîð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåí³íà, 106-â ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Àíäð³é÷óê Íà-
òàë³¿ Ãðèãîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåí³íà, 106-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Àíäð³é÷óê Íàòàë³¿ Ãðèãî-
ð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 17.07.2003 ¹ 19-1008, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 18.09.2003 ¹ 08-8-
20/6190, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-

ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 01.08.2003 ¹ 5696,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 29.09.2004 ¹ 03-22/1155-Â.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
òà ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíàì
Áàðàáàø Ìàð³¿ Ðîìàí³âí³, Áàðàáàøó Êîñ-
òÿíòèíó Àíàòîë³éîâè÷ó, Áàðàáàøó Êîñòÿí-
òèíó Êîñòÿíòèíîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áàéêàëü-
ñüê³é, 18 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Áàðàáàø Ìàð³¿
Ðîìàí³âí³, Áàðàáàøó Êîñòÿíòèíó Àíàòîë³-
éîâè÷ó, Áàðàáàøó Êîñòÿíòèíó Êîñòÿíòèíî-
âè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ, â ñï³ëüíó ÷àñòêîâó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü â ð³âíèõ ÷àñòêàõ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áàéêàëüñüê³é, 18 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíàì Áàðàáàø Ìàð³¿ Ðîìàí³âí³,
Áàðàáàøó Êîñòÿíòèíó Àíàòîë³éîâè÷ó, Áàðà-
áàøó Êîñòÿíòèíó Êîñòÿíòèíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³í-
í³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 13.01.2005 ¹ 19-88, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
20.10.2004 ¹ 071/04-4-19/3640, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
25.10.2004 ¹ 7993, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 26.10.2006 ¹ 03-
344/843-Â.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïî-
ñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Андрійчук Наталії Григорівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Леніна, 1065в у Деснянському районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 270/2104 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу земельної ділянки громадянам
Барабаш Марії Романівні, Барабашу

Костянтину Анатолійовичу, Барабашу
Костянтину Костянтиновичу для будівництва

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Байкальській, 18 у Голосіївському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 287/2121 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:
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Ïðîãðàìà Äàð’¿ Øàïîâàëîâî¿
ïîäîëàëà îêåàí

Çà òðè äí³ âåäó÷³é âäàëîñÿ íå
ëèøå çíÿòè êîëåêö³¿ âñåñâ³òíüî â³-
äîìèõ äèçàéíåð³â, à é ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ç äåÿêèìè ç íèõ — íà ñüîãî-
äí³ öå Ô³ë³ï Ë³ì, Ìàéêë Êîðñ,
Àëüáåðòà Ôåðåòò³ òà Ìàëàí Áðå-
òîí. Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà ïîñêàðæè-
ëàñÿ, ùî íà ñï³ëêóâàííÿ çàçâè÷àé
ëèøàºòüñÿ îáìàëü ÷àñó, àäæå ãî-
ëîâíà ìåòà ïî¿çäêè — öå â³äåî ïî-
êàç³â êîëåêö³é, àëå ï³ñëÿ íèõ
ñêëàäíî âñòèãíóòè îðãàí³çóâàòè
ðîçìîâó ç “âèíóâàòöåì” ïîä³¿ áåê-
ñòåéäæ. “Ñàì³ ïîêàçè òàêîæ çí³ìà-
ºìî âèá³ðêîâî, áî ÷àñòî âîíè â³ä-
áóâàþòüñÿ îäíî÷àñíî ³ ïîáóâàòè
ñêð³çü ïðîñòî íåìîæëèâî ô³çè÷íî.
Îäíàê íàìàãàºìîñÿ íå ïðîïóñòè-
òè íàéö³êàâ³øå”, — ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó” Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà.

Êð³ì ãóðó ñâ³òîâî¿ ôåøí-³íäóñ-
òð³¿, íà New York Fashion Week ç³-
áðàëàñÿ ö³ëà ïëåÿäà êðèòèê³â, êî-
ìåíòàð³ ÿêèõ ñòîëè÷í³ ìîäíèêè
ïî÷óþòü óæå ö³º¿ íåä³ë³ â ÷åðãî-

âîìó âèïóñêó “Íåäåëè ìîäû ñ
Äàðüåé Øàïîâàëîâîé” íà êàíàë³
“Êè¿â”.

Ó÷îðà êîìàíäà ìàëà â³äâ³äàòè
ïîêàçè òàêèõ äèçàéíåð³â, ÿê Vera
Wang, Bill Blass, Calvin Klein, Tom-
my Hilfiger òà Zac Posen.

Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà ç³çíàëàñÿ,
ùî âçÿòè ³íòåðâ’þ ó â³äîìèõ äè-
çàéíåð³â — çàâäàííÿ íå ç ëåãêèõ,
àäæå ïðî êîæíå ç íèõ òðåáà äî-
ìîâëÿòèñÿ, à öå òàêîæ íå çàâæäè
ìîæëèâî, îñê³ëüêè íà ¿õíþ ê³ëü-
ê³ñòü ³ñíóþòü òàê çâàí³ êðåäèòè.
Òàê, çí³ìàòè äèçàéíåðà Ìàéêëà
Êîðñà áóëî äîçâîëåíî ëèøå òðüîì
êàìåðàì, àëå âåäó÷à êè¿âñüêî¿
“Íåäåëè ìîäû” òàêè ïîñòàâèëà
éîìó ºäèíå åêñêëþçèâíå çàïèòàí-
íÿ, â³äïîâ³äü íà ÿêå ãëÿäà÷³ òåëå-
êàíàëó “Êè¿â” òàêîæ çìîæóòü ïî-
÷óòè âæå ö³º¿ íåä³ë³.

Íà New York Fashion Week
ïðèñóòí³ äèçàéíåðè, áàéºðè, áåç-
ë³÷ æóðíàë³ñò³â òà íåáàãàòî ñå-

ëåáðèò³ç. “Òóò ö³ëêîì ðîáî÷à àò-
ìîñôåðà,— ñêàçàëà “Õðåùàòèêó”
Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà,— öå ³íäóñ-
òð³ÿ, ÿêó âàæêî îïèñàòè ñëîâà-
ìè. Íà ïîêàçàõ º ñàì³ áàéºðè ç
áóòèê³â óñüîãî ñâ³òó òà ïðåñà.
Çð³äêà òóò ç’ÿâëÿþòüñÿ ç³ðêè, çà-
çâè÷àé âîíè ïðèõîäÿòü íà çíàê
ï³äòðèìêè äèçàéíåð³â, ç ÿêèìè
ïðèÿòåëþþòü. Òîæ öå çîâñ³ì íå-
çâè÷àéíà ç³ðêîâà òóñîâêà”. Âåäó-
÷à òàêîæ çàóâàæèëà, ùî òóò íå
çíàéäåø ëþäèíè, êîòðà á ïðèé-
øëà ïðîñòî ïîäèâèòèñÿ ïîêàçè,
êîæåí òóò ïðàöþº.

Êîíêóðåíö³ÿ ì³æ ïðåñîþ, çà
ñëîâàìè ïàí³ Øàïîâàëîâî¿, äîâî-
ë³ çàïåêëà — òèñÿ÷³ æóðíàë³ñò³â
àòàêóþòü êóòþð’º íà êîæíîìó êðî-
ö³, àëå äî óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè, ùî
âïåðøå çàÿâèëà ïðî ñåáå íà ìîä-
í³é ïîä³¿ ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó, ñòàâ-
ëÿòüñÿ ç ðîçóì³ííÿì ³ ïîâàãîþ —
çà ê³ëüêà äí³â âîíà äîñÿãëà ÷èìà-
ëèõ óñï³õ³â.

Ïîïåðåäó ùå äâà äí³ íàïðóæå-
íî¿ ðîáîòè — íà ÷åðç³ áàãàòî ïî-
êàç³â òà ³íòåðâ’þ, çîêðåìà Äàð’ÿ
Øàïîâàëîâà ïëàíóº ïîñï³ëêóâàòè-
ñÿ ç ðåäàêòîðîì àìåðèêàíñüêîãî
Vogue Àííîþ Â³íòóð, õî÷à óñëàâ-
ëåíà “äèÿâîëèöÿ” ãëÿíöåâî¿ ïðå-
ñè â³äâ³äóº ïîêàçè âêðàé âèá³ðêî-
âî òà çàëèøàº ¿õ ó ñóïðîâîä³ îõî-
ðîíè, ïîçáàâëÿþ÷è æóðíàë³ñò³â íà-
ä³¿ áîäàé íà îäíå ñâîº ñëîâî.

Ãðóï³ âäàºòüñÿ â³äçíÿòè êóïó
åêñêëþçèâíîãî ìàòåð³àëó äëÿ ïðî-

ãðàìè ³ çîâñ³ì íå âäàºòüñÿ ïåðåïî-
÷èòè õî÷à á ãîäèíó-äðóãó. Ó ñóáî-
òó âîíè ïëàíóþòü ïîâåðíóòèñÿ,
ùîá çìîíòóâàòè ñþæåòè äëÿ ÷åð-

ãîâîãî âèïóñêó ïðîãðàìè, é îäðà-
çó æ âèðóøàòü äî Ëîíäîíà, äå íà
íèõ ÷åêàþòü íå ìåíø íàïðóæåíà
ðîáîòà ³ ù³ëüíèé ãðàô³ê

Dazzle Dreams ïîêàçàëè 
ñïðàâæí³é Shake
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в л бі "Фабер-
же" м зи анти р пи Duz-
zle Dreams представили
чер ов відеоробот на
пісню Shake, я ви она-
ли разом зі співач ою На-
талею Морозовою. Пре-
зентація ліп ви ли ала
ва з бо м зичних о-
ле , я і ледве вмістилися
в залі за лад .

Ó ñåðåäó Duzzle Dreams ïðî-
äåìîíñòóâàëè ñâ³é ÷åòâåðòèé ðî-
ë³ê Shake, ùî íåçàáàðîì ç’ÿâèòü-
ñÿ â ìóçè÷íîìó òåëååô³ð³. Ìèíó-
ëîãî ðîêó çà âåðñ³ºþ îäíîãî ç
ðîçâàæàëüíèõ ïîðòàë³â ãóðò ñòàâ
ïåðåìîæöåì ó íîì³íàö³¿ “Ïðî-
ðèâ ðîêó”. Ó÷àñíèêè ãóðòó íå
íîâà÷êè: Äìèòðî “Dimitri” Öè-
ïåðäþê ó ñâ³é ÷àñ ïðîäþñóâàâ
ïîïóëÿðíèõ íèí³ ñï³âà÷îê (Àñ³ÿ
Àõàò, Íàòàë³ÿ Ìîãèëåâñüêà, Ðóñ-
ëàíà òà Àëüîíà Â³ííèöüêà), à
Ñåðã³é “Øóðà” Ãåðà ïðàöþº íà
äâà ôëàíãè, ãðàþ÷è â êîëåêòèâ³
“Äðóãà ð³êà”. Ïîêè ùî â ìóçè÷-
íîìó äîðîáêó ãðóïè îäíîéìåí-
íèé àëüáîì Dazzle Dreams òà
ê³ëüêà â³äåîêë³ï³â. Íåùîäàâíî
äî êîëåêòèâó ïðèºäíàâñÿ íîâèé
ó÷àñíèê — êëàâ³øíèê Ãðåã ²ãíà-
òîâè÷, à õëîïö³ ñòâîðèëè ùå
îäèí ïàðàëåëüíèé åëåêòðîííèé
ïðîåêò — Dazzle Dreams Sound

System. Äî ñëîâà, äëÿ ðîáîòè íàä
îñòàíí³ì ìóçèêàíòè âæå 20 ëþ-
òîãî âèðóøàþòü ó åòíîåêñïåäè-
ö³þ äî Íåïàëó — çáèðàòè ì³ñöå-
âèé ìóçè÷íèé ìàòåð³àë.

Íà ïðåçåíòàö³¿ íåâåëè÷êå ïðè-
ì³ùåííÿ êëóáó “Ôàáåðæå” áóëî
çàáèòî ï³ä çàâ’ÿçêó. Â³äâ³äóâà÷³â
“ï³ä³ãð³âàëè” âèíîì òà ñòàðèìè
â³äåîðîáîòàìè Dazzle Dreams. Íà

òâîð÷³ñòü êîëåã ïðèéøîâ ïîãëÿ-
íóòè ñîë³ñò “Äðóãî¿ ð³êè” Âàëåð³é
Õàð÷èøèí. “Ï³ñíþ ùå íå ÷óâ,—
ç³çíàâñÿ â³í “Õðåùàòèêó”.— À òå,
ùî “Øóðà” Ãåðà ðåàë³çóº ñâî¿
òâîð÷³ àìá³ö³¿ â ³íøîìó ïðîåêò³,
ââàæàþ ö³ëêîì íîðìàëüíèì ÿâè-
ùåì”. Ö³êàâ³ñòü äî ðîáîòè âèÿâè-
ëè ³ ìóçè÷í³ ïðîäþñåðè. Âëàñíèê
êîìïàí³¿ Mamamusic Þð³é Í³ê³-

ò³í ñï³ëêóâàâñÿ ç äðóçÿìè çà áàð-
íîþ ñò³éêîþ, à ³äåéíèé íàòõíåí-
íèê ëåéáëà R’n’B Planet Äèçåëü
ïðèâ³â ³ç ñîáîþ âëàñí³ ìóçè÷í³
ïðîåêòè — æ³íî÷èé ãóðò “Êà-
ìåíü. Íîæíèöû. Áóìàãà” (ñàìå
âîíè ïåðåñï³âàëè ïîïóëÿðíèé õ³ò
“Ãð³í Ãðåÿ” MF) òà áîéç-áåíä
“Íîâèé ïðîåêò”. Ïî÷óòè ïðîãðå-
ñèâíó óêðà¿íñüêó ìóçèêó çàáàæàâ

ìóçèêàíò Vova ZiL’vova òà ñîë³ñò-
êà “Äèâåðñàíò³â” Ãàëèíà Êóäð³-
íà, ùî âåñü âå÷³ð ñï³ëêóâàëàñÿ ç
åêñòðàâàãàíòíîþ òðàâåñò³-ä³âîþ
Ìîíðî.

Âðåøò³-ðåøò ãîñò³ ç³áðàëèñÿ ³
ïåðåéøëè âëàñíå äî ïðåçåíòàö³¿
êë³ïó, ÿêèé çíÿâ ìîëîäèé êë³ï-
ìåéêåð ªâãåí Òèìîõ³í. “Shake —
öå í³ â ÿêîìó ðàç³ íå àëêîãîëüíèé
íàï³é,— çàçíà÷èâ ñîë³ñò Dazzle
Dreams Äìèòðî Öèïåðäþê,— öå
ïåðåì³øóâàííÿ”. ßêèé âèãëÿä ìàº
ì³êñ ëþäñüêèõ æèòò³â, ³ íàìàãàëè-
ñÿ ïîêàçàòè ó êë³ï³. “Âèéøëà øè-
êàðíà êàðòèíêà, ÿêà ìàº ñåíñ ³
çì³ñò”,— ïðîðåêëàìóâàâ âëàñíó
ðîáîòó ìóçèêàíò “Øóðà” Ãåðà. Â³-
ä³ðâàí³ ðóêè, áåçò³ëåñí³ ïàñàæèðè
ìåòðî,— ñàìå òàê óò³ëèâ çàäóìêó
ðåæèñåð ªâãåí Òèìîõ³í, îáëàãî-
ðîäèâøè êîìï’þòåðíîþ ãðàô³êîþ
ñòàíö³¿ òà âàãîíè ìåòðîïîë³òåíó.
“×îëîâ³ê ³ æ³íêà (Äìèòðî Öèïåð-
äþê òà Íàòàëÿ Ìîðîçîâà.— Ðåä.)
çàïëóòàëèñÿ â áóðõëèâîìó æèòò³
ìåãàïîë³ñó ³ íå ïîì³÷àþòü íàâ³òü
îäíå îäíîãî”,— ïîÿñíèâ ³äåþ
êë³ïìåéêåð Òèìîõ³í. Âò³ì, ÿê ó
áàíàëüíîìó õåï³-åíä³, ãåðî¿â â³äåî
ðÿòóº êîõàííÿ. Æ³íî÷èì âîêàëîì
ðîçáàâèëà êîìïîçèö³þ ñï³âà÷êà
Íàòàëÿ Ìîðîçîâà. Âèá³ð ñîë³ñòêè
âèÿâèñÿ íåâèïàäêîâèì: ó ñòóä³¿
ó÷àñíèêè ãóðòó Dazzle Dreams
ïðàöþþòü íàä ñîëüíèì ïðîåêòîì
Ìîðîçîâî¿. “Ó ìåíå ñòèëü í³æí³-
øèé ³ ë³ðè÷í³øèé”,— çàÿâèëà
ñï³âà÷êà Íàòàëÿ Ìîðîçîâà, ÿêà
âèêîíàëà íà ïðåçåíòàö³¿ ê³ëüêà
âëàñíèõ ï³ñåíü

Ìóçè÷íèé ãóðò âèïóñòèâ íîâå â³äåî

Учасни и Dazzle dreams раділи, що їхня відеоробота заці авила др зів і оле за м зичним цехом
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С оро це свято моди побачимо на ТРК “Київ”

Óïåðøå óêðà¿íñüêà çí³ìàëüíà ãðóïà ïîòðàïèëà 
íà New York Fashion Week
Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої с боти знімальна р па про рами "Неделя мо-
ды с Дарьей Шаповаловой" та її вед ча вир шили до
Нью-Йор а, де мали провести тиждень, збираючи е с-
люзивний матеріал на New York Fashion Week. До за-
вершення модно о тижня ще два дні, тож робота
оманди в розпалі. Про залашт н ове життя події те-
лефоном з Нью-Йор а "Хрещати " розповіла Дар'я
Шаповалова.



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ðèì —
Ì³ëàí: viva
la shopping!
Ñâ³òëàíà ÁÅÂÇÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàò³êà”

Í à â ³ ò ü
äâîäåííèé
á å ç ï å ð å -
ðâíèé ì³-
ë à í ñ ü ê è é
äîù ó âèõ³ä-
í³ íà ïî÷àò-
êó ëþòîãî
àí³ñê³ëüêè
íå ñïîëîõ-
íóâ ç êóëü-
òîâèõ âó-
ëèöü Monte
Napoleone ³
V i t t o r i o
Emanuele II
íàòîâïè íà-
ðîäó, ùî ³í-
ò å í ñ è â í î
êóðñóâàâ â³ä áóòèêà äî áóòèêà. Ó Ì³ëàí³ âè-
â³ñêà çàâæäè ïð³îðèòåòí³øà çà áóäü-ÿê³ ïî-
ãîäí³ óìîâè, ³ ìàñè ëþäåé ç³ âñ³ºþ çàõ³äíî¿
é íå ò³ëüêè ªðîïè, ³ íàâ³òü íå îáîâ’ÿçêîâî
ç ªâðîïè, ïîñï³øàþòü âèòðàòèòè ãðîø³.
Âò³ì, ò³ æ ñàì³ äîñâ³ä÷åí³ ³òàë³éö³ ñêëàäàþòü
÷èìàëó ÷àñòèíó çàãàëüíî¿ ñóáîòíüî¿ øîïî-
ìàñè.

Îòæå, òèõ, õòî âæå çáèðàº âàë³çè é ãîòóº-
òüñÿ íàéáëèæ÷èìè äíÿìè â³äâ³äàòè ñâ³òîâó
ñòîëèöþ âñ³õ ìîæëèâèõ ³ íåìîæëèâèõ áóòè-
ê³â, ÿ ïîñï³øàþ ïîðàäóâàòè, îñê³ëüêè ìîæ-
íà âñòèãíóòè ÿêðàç íà çíèæêè 50—70%. Îòîæ
íå íàáèðàéòå ó âàë³çè çàéâîãî.

Äëÿ òèõ æå, õòî í³êîëè òàì íå áóâ,— ïå-
ðåðàõîâóâàòè ìàðêè áóòèê³â ìàðíà ð³÷. Êà-
æó îäðàçó: òàì º âñå! À âàë³çè — ¿äüòå âçàãà-
ë³ ç ïîðîæí³ìè!

Íà Vittorio Emanuele II, ïîðÿä ³ç òðüîìà
äâîïîâåðõîâèìè ìàãàçèíàìè Zara, H&M ³
øåñòèïîâåðõîâèì ìóëüòèáðåíäîâèì Rin-
casetto, äðóæíî ðîçì³ñòèëèñÿ Calvin Klein,
Baldinini, Jil Sander ³ ùå íå ìåíøå òðèäöÿ-
òè óëþáëåíèõ êóëüòîâèõ íàçâ. Ìèìîâîë³
çâåðòàþ÷è óâàãó íà ëþäåé, ùî ïðîõîäÿòü
ïîâç ³ç ïàëàþ÷èìè î÷èìà, ìîæíà ïî÷óòè ìî-
âó áóäü-ÿêèõ íàðîä³â, ³ â³äãàäàéòå, ïðî ùî
âîíè ãîâîðÿòü? Çîâñ³ì íåîáîâ’ÿçêîâî áóòè
ïîë³ãëîòîì, ùîá çðîçóì³òè íàéàêòóàëüí³øó
òåìó îáãîâîðåííÿ.

Óòîìëåí³ â³ä øîï³íãó ïåðøî¿ ïîëîâèíè
äíÿ, îáì³ðêîâóþ÷è âàð³àíòè ïîêóïîê, ùî
ñïîäîáàëèñÿ, ç 12.30 äî 15.00 ëþäè ïðÿìó-
þòü ó ÷èñëåíí³ êàôå — îáãîâîðèòè çàïëàíî-
âàíå. Îñîáëèâî ïðèºìíî é ïðîäóêòèâíî äó-
ìàºòüñÿ çà ÷àøêîþ ³òàë³éñüêîãî êàïó÷èíî ³
ïîðö³ºþ ÷óäîâîãî òèðàì³ñó (ÿ íàâ³òü ðåöåïò
ó øåô-êóõàðÿ ïîïðîñèëà — òåïåð äîâåäåòü-
ñÿ âèâ÷àòè ³òàë³éñüêó).

Ñìà÷íî ïîîá³äàâøè é íàáðàâøèñü ñèë, ïå-
ðåõîäèì íà ïàðàëåëüíó çíàìåíèòó âóëèöþ
Monte Napoleone, ïåðø³ ïîâåðõè áóäèíê³â
íà ÿê³é ïîâí³ñòþ çàéíÿò³ áóòèêàìè íàéçíà-
ìåíèò³øèõ áðåíä³â. Ó áóòèêàõ óæå âåñíà —
ë³òî, àëå îäÿã ³ç ñåçîííîþ çíèæêîþ âñåðå-
äèí³ çíàéòè ìîæíà. Òóò øîï³íã äîðîãèé ùå
é òîìó, ùî ðåíòàáåëüíèé. Îñíîâí³ ñïîæè-
âà÷³ “ñâ³æèõ” êîëåêö³é — ç Ðîñ³¿ (¿õ íàéìåí-
øå òóðáóº âàð³àíò ðîçëó÷èòèñÿ ç 1500 ºâðî
çà ñóìêó Chloe, íàïðèêëàä). ²òàë³éö³ æ í³êî-
ëè íå êóïóþòü áåç çíèæîê — àðäåíàë³í ó
êðîâ³ íå òîé, íàïåâíî.

Êîðèñíà ïîðàäà äëÿ òèõ, õòî ð³äêî ïîäîðî-
æóº: ó ðàç³ ïîêóïêè ïîíàä 150 ºâðî âè ìîæå-
òå ïîâåðíóòè ÷àñòèíó ñóìè â îô³ñàõ Tax Free
ïðè áóòèêàõ (òî÷í³øå, îôîðìèòè ÷åêè â äåíü
ïîêóïêè, à çàáðàòè ãðîø³ â àåðîïîðòó).

ßê ³ Ì³ëàí³ (çà ì³ñòîì òà â ì³ñò³), òàê ³ â
Ðèì³ º Outlets (ñòîêè ç êîëåêö³ÿìè ìèíóëèõ
ñåçîí³â çà íèçüêèìè ö³íàìè). Àäðåñó íå-
ñêëàäíî ä³çíàòèñÿ íàâ³òü ó òàêñèñòà.

Ðèìñüêèé øîï³íã çàãàëîì ðîçðàõîâàíèé
íà äîðîñë³øó àóäèòîð³þ (ñâîºþ ÷åðãîþ, Ì³-
ëàí — ì³ñòî ìîëîä³æíå). Òîìó â áóòèêàõ ³
àñîðòèìåíò ³íøèé. Ãîëîâíà ìàãàçèííà âó-
ëèöÿ — Via Dei Corso. Òàêîæ áóòèêè ðîçòà-
øîâóþòüñÿ íà âñ³õ äîâêîëèøí³õ âèò³þâàòèõ
âóçåíüêèõ âóëè÷êàõ. Ðèìñüê³ sales 30—50%.

ß áàæàþ âàì âäàëèõ ïîêóïîê! Ò³ëüêè íå
ïðî´àâòå ìîæëèâ³ñòü âäîñòàëü íàñîëîäèòèñÿ
ì³ñòàìè îäí³º¿ ç íàéêðàñèâ³øèõ êðà¿í ñâ³òó!
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²ðèíà ÊÀÐÀÂÀÉ: “Äëÿ ìåíå 
äóæå âàæëèâî ñòâîðþâàòè 
íå ñüîãîõâèëèííå, à ùîñü á³ëüøå”
Óêðà¿íñüêèé äèçàéíåð — ïðî ìð³¿, ðîáî÷³ áóäí³ é äèçàéí âàë³ç

Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

— Êîëè âè çðîçóì³ëè, ùî õî÷åòå áóòè
äèçàéíåðîì?

— Êîëè çàê³í÷óâàëà øêîëó, ïî÷àëà çà-
ìèñëþâàòèñÿ, ÷èì áè õîò³ëà çàéìàòèñÿ â
æèòò³. ß çàâæäè ïðèñëóõàëàñÿ äî ñåáå ³
íàìàãàëàñÿ çðîçóì³òè, ùî ìåí³ ïîäîáàºòü-
ñÿ, ùî áëèçüêå. Ñàìå òîä³ é ñòàëà ö³êà-
âèòèñÿ ìîäîþ. Ñïî÷àòêó ñïðèéìàëà ¿¿ ÿê
ìèñòåöòâî ó æèòò³, â ÷îìóñü óòèë³òàðíå.
Ç ³íøîãî áîêó, ÿ ç äèòèíñòâà ìàëþâàëà ³
áóëà, íàïåâíî, òâîð÷îþ äèòèíîþ. Òðàï-
ëÿëèñÿ ìîìåíòè, êîëè õîò³ëîñÿ ðîçñëàáè-
òèñÿ: íå ìàëþâàòè, íå ¿õàòè â õóäîæíþ
øêîëó, à éòè ãóëÿòè ç äðóçÿìè. Àëå ìå-
íå âñ³ëÿêî â³ä öüîãî çàõèùàëè, ³ ñïàñèá³
ìî¿é ìàì³ — ñïî÷àòêó ìåíå òð³øêè íà-
ïðàâëÿëà. Ïåâíîþ ì³ðîþ öå íàâ³òü áóëà
¿¿ ³äåÿ. Âîíà ìåí³ çàïðîïîíóâàëà çàéíÿ-
òèñÿ ìîäîþ, ³ ÿ ïîãîäèëàñÿ.

— Òåïåð ìàìà âàìè ïèøàºòüñÿ?
— Âîíà äóæå ñóâîðà ç³ ìíîþ, çð³äêà

õâàëèòü, çð³äêà ùîñü ïðèºìíå êàæå, íà-
â³òü äîâîë³ ÷àñòî êðèâäèòü. Ìàìà ñïåö³-
àëüíî àêöåíòóº óâàãó íà òîìó, ùî áóëî
íå òàê, àáè ÿ íå ðîçñëàáëÿëàñÿ. ¯¿ äóìêà
äóæå âàãîìà äëÿ ìåíå, ïðîòå ÿ ïðàãíó
óõâàëþâàòè âàæëèâ³ ð³øåííÿ ñàìîñò³é-
íî, âêëþ÷èâøè ñâî¿ äîñâ³ä ³ ãîëîâó. Ñå-
ðåä òðüîõ ëþäåé, ç ÿêèìè ÿ çàâæäè ðà-
äæóñÿ ïî æèòòþ ³ äî ÿêèõ ïðèñëóõàþñÿ,
çâè÷àéíî æ, ³ ìîÿ ìàìà. Äóæå ðàäà, ùî
òàê³ º.

— À ùî äëÿ âàñ º íàéâèùîþ ïîõâàëîþ —
ïðèºìí³ ñëîâà â³ä áëèçüêèõ ÷è ëþäèíà ó âà-
øîìó îäÿãó?

— Äóæå ïðèºìíî çóñòð³òè ñàìå íåçíàé-
îìó ëþäèíó â òâîºìó îäÿç³, àäæå íàé-
âàæëèâ³øå, ùîá éîãî íîñèëè. Îñîáëèâî
ïîáà÷èòè êîëåêö³éí³ ðå÷³, íàïðèêëàä,
òðèð³÷íî¿ äàâíèíè. Íèí³ ìîäåë³ ïðàêòè÷-
íî âñ³ îäíîñåçîíí³, äóæå øâèäêî â³äõî-
äÿòü, ³ ìåíå ðàäóº, ùî áàãàòî íàøèõ ðå-
÷åé æèâóòü äîâãî. ßêùî ëþäèíà íîñèòü,
îòæå, ¿é ó öüîìó ñïðàâä³ êîìôîðòíî, ³ öå
íàéâèùà ïîõâàëà. Äëÿ ìåíå äóæå âàæëè-
âî ñòâîðþâàòè íå ñüîãîõâèëèííå, à ùîñü
á³ëüøå, îäÿã ç äóøåþ ³ åìîö³ÿìè, ùîá
â³í æèâ.

— Áåç ÷îãî íå îáõîäèòüñÿ âàø ðîáî÷èé
äåíü?

— Áåç òàêî¿ ñîá³ çäîðîâî¿ áîæåâ³ëüí³.
Ùîäíÿ áàãàòî çóñòð³÷åé, äçâ³íê³â, ïèòàíü
³, íàïåâíî, íàéá³ëüøà ðîçê³ø, ÿêó ìîæó
ñîá³ äîçâîëèòè,— ñàìîòà íà ðîáîò³. Õî-
÷åòüñÿ ìàòè áîäàé ï³âãîäèíè, ùîá ïîì³ð-
êóâàòè, ïðîàíàë³çóâàòè. Òîìó ÿ, ç îäíî-
ãî áîêó, ëþáëþ ñâîþ ïðîôåñ³þ, ç ³íøî-
ãî — âîíà ìåíå øàëåíî äðàòóº: óñå â³ä-
áóâàºòüñÿ øâèäêî, íàñè÷åíî, ùîñü âòðà-
÷àºø, ùîñü çíàõîäèø. Ïðîòå öå çàâæäè
âåëüìè ö³êàâî, òîæ ùî òàêå “íóäíî”, ÿ
óæå é íå ïðèãàäàþ.

— Êîëè âè ðîáèòå êîëåêö³þ, ó âàñ ó ãî-
ëîâ³ ÿêèéñü ïåâíèé îáðàç? ßê³ åòàïè ¿¿
ñòâîðåííÿ?

— Êîëèñü öå ñïî÷àòêó áóâ îáðàç, çàïè-
òàííÿ, ùî òè õî÷åø öèì ñêàçàòè, àíàë³ç
òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ íàâêîëî, ³ òîãî, ùî
ðîáèëè äî òåáå. À òåïåð öå æèâèé ³ íå-
ïåðåäáà÷óâàíèé ïðîöåñ, äå ÿ âèêîðèñòî-
âóþ íàáóòèé äîñâ³ä. Ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ
êîëåêö³¿ ìîæó ³ â³ä³éòè â³ä ïî÷àòêîâî¿
³äå¿, îäíàê íàéãîëîâí³øå — ðåçóëüòàò. Íà
ïåðøèõ êîëåêö³éíèõ ïðèì³ðêàõ, ìè, ÿê
ñêóëüïòîðè, ïî÷èíàºìî ë³ïèòè ôîðìó,
ïðàöþºìî áåçïîñåðåäíüî ç êîæíîþ ìî-
äåëëþ.

— ª ó âàñ ìð³ÿ ïîêàçàòè ñâîþ êîëåêö³þ
ó Íüþ-Éîðêó?

— Òàê, çâ³ñíî. Öå á³ëüøå íå ìð³ÿ, öå
ìåòà ³ òàê³ òâîð÷³ ïëàíè, êîìåðö³éí³ ïëà-
íè.

— Í³êîëè íå äóìàëè çàéíÿòèñÿ äèçàé-
íîì íå ò³ëüêè îäÿãó, à é, íàïðèêëàä, êîì-
ï’þòåð³â, âàë³ç?

— ß õîò³ëà á âèãîòîâëÿòè îêóëÿðè, îñ-
ê³ëüêè âîíè áëèæ÷³ äî ò³ëà ëþäñüêîãî.
Îêóëÿðè, ïðèêðàñè, âàë³çè, ñóìêè, ìîæå
áóòè âçóòòÿ. Äóæå ëþáëþ ïîñóä, äîìàø-
í³é òåêñòèëü òà àêñåñóàðè. Ïåâíî, ìîãëà
á ñòâîðèòè ë³í³þ äëÿ áóäèíêó. Ìåáë³ —
í³, ââàæàþ, ùî òàì çîâñ³ì ³íøå ìèñëåí-
íÿ, à îò ÿê³ñü àêöåíòè, àêñåñóàðè — ìîæ-
ëèâî. Ïàðôóìè áóëî á äóæå ö³êàâî, àëå
ÿ íå óÿâëÿþ, ÿêèé áè õîò³ëà çàïàõ, ÿ á³ëü-
øå äóìàþ íàä ôëàêîíîì.

— Íèí³ ìîäà — öå ìèñòåöòâî ÷è êîìåð-
ö³ÿ?

— Çâè÷àéíî, öå á³çíåñ, äóæå âåëèêèé,
çâ³ñíî. Ëó¿ Âó¿òòîí, íàïðèêëàä.

— Ùî ïîðàäèòå íà íàñòóïíèé ñåçîí, íà
ùî ïîòð³áíî çâåðíóòè óâàãó?

— Äóæå âàæëèâî ìàòè ñâ³é ïîãëÿä íà
ðå÷³. Ñüîãîäí³ äîñòàòíüî ³íôîðìàö³¿, àáè
ðîçóì³òè, ùî àêòóàëüíî, ùî ìîäíî ³ ÿê³
òåíäåíö³¿. Íàéãîëîâí³øå — çíàéòè ñåáå,
çðîçóì³òè, ùî õî÷åø îñîáèñòî òè, â³ä êî-
ëüîðó äî äîâæèíè, á³ëüøå ïîòð³áíî åêñ-
ïåðèìåíòóâàòè ³ ïðèä³ëÿòè öüîìó óâàãó.
ß á ðåêîìåíäóâàëà çâåðíóòèñÿ äî ÿñêðà-
âîãî êîëüîðó. ×àñòî â íàñ áóâàº òåíäåí-
ö³ÿ ÿêî¿ñü áåçëèêîñò³, ïîä³áíîñò³. Áðàêóº
ñì³ëèâîñò³, ³íäèâ³äóàëüíîñò³, íåñïîä³âàí-
êè.

— Âè ñòåæèòå çà òåíäåíö³ÿìè â çàðóá³æ-
í³é ìîä³?

— Çâè÷àéíî, ìè ¿çäèìî íà âèñòàâêè, äå
ìîæíà ïîáà÷èòè òåíäåíö³¿ íà ð³ê íàïå-
ðåä, àëå ïðàãíó íå äóæå çàãëèáëþâàòèñÿ
³ âèâ÷àòè, ÿ ïðàãíó ¿õ â³ä÷óâàòè. À çà òâîð-
÷³ñòþ äèçàéíåð³â ÿ ñïîñòåð³ãàþ, àëå çà-
çâè÷àé ïðîñòî áåðó ñåçîí, ïîêàçè, â³ä-
ñòåæóþ ïîá³æíî ïðàêòè÷íî âñ³õ. Á³ëüøå
óâàãè ïðèä³ëÿþ Àðí³, Äð³ñ Âàí Íîðòåí,
ìàðêàì, ÿê³ áëèæ÷³, ö³êàâ³ ìåí³. Àëå ç ³í-
øîãî áîêó, îäíàê äîáðå ïîäèâèòèñÿ, íà-
ñê³ëüêè çì³íèëàñÿ òà àáî ³íøà ìàðêà. Ïî-
äîáàºòüñÿ, ùî íèí³ â³äáóâàºòüñÿ ç Âåðñà-
÷å, äóæå ëþáëþ Àëüáåðà Àëüáàñà, òå, ùî
â³í ðîáèòü — ïðîñòî áîæåñòâåíî, ³, çâ³ñ-
íî æ, Ä³îð, Øàíåëü. Àëå âîäíî÷àñ çàâ-
æäè ö³êàâ³ é íîâ³ ìàðêè, êðåàòèâí³ æóð-
íàëè, “áîæåâ³ëüí³” ÿïîíñüê³ äèçàéíåðè.

— À ÿêèé îäÿã íîñèòå âè?
— Çðó÷íèé. ß íàñïðàâä³ ÷îáîòàð áåç

÷îá³ò. Çäåá³ëüøîãî íîøó ñâ³é îäÿã, àëå
ñòàâëþñÿ äî öüîãî òåæ ÿê äî ðîáîòè. Öå,
äî ñëîâà, îäèí ç ì³íóñ³â, áî â òåáå íåìàº
òàêîãî áàæàííÿ, ÿê ó áàãàòüîõ æ³íîê, îäÿ-
ãàòèñÿ. ß, ÷àñòî, îáèðàþ ïðîñòî òå, ùî
ìåí³ çðó÷íå. Á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ ùîñü
ðîáèòè, à íîñèòè âèõîäèòü âòîðèííèì.

— Ùî äîïîìàãàº ðîáèòè âñå öå?
— Îïòèì³çì, ö³êàâ³ñòü, ³íòåðåñ äî æèò-

òÿ, äî ëþäåé. ×àñòî çàâàæàº ìàêñèìà-
ë³çì, ïåðôåêö³îí³çì, äî áàãàòüîõ ðå÷åé
ìîæíà áóëî á ñòàâèòèñÿ çíà÷íî ëåãøå ³
ïðîñò³øå, àëå ÿ òàê íå óì³þ
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Íàòàë³ÿ ÌÅËÜÏÎÌÅÍÊÎ
òåàòðàëüíà âîðîæêà

Неповні два місяці залишилося до
то о дня, оли столиці чер овий
раз ще рочистіше, аніж це робили
15 попередніх ро ів, вр чать пре-
мію "Київсь а пе тораль" за ращ
торішню театральн прем'єр . Вже
вечері 27 березня сі ощасливлені
відзначатим ть перемо , а всі об-
ражені — питим ть ір за свою
образ . Гот ючись до цієї вели ої
події в раїнсь ом мистецтві,
"Хрещати " вирішив на адати чита-
чам найці авіші прем'єри 2007 ро-
, а прина ідно розпитати знан
иївсь ворож про "пе торальні"
шанси їхніх постановни ів. Отже,
починаємо з ласи и.

День перший. “Ма бет” Вільяма
Ше спіра Театрі маріонето

Íå äàäóòü: Íàäòî äàëåêî öåé òåàòð â³ä ðåñ-
òîðàí³â Õðåùàòèêà, Ïðîð³çíî¿, Ïóøê³íñüêî¿,
ó ÿêèõ âèð³øóþòü äîëþ ïðåì³¿.

Äàäóòü: Àëå æ Øåêñï³ð! ² òî ç òàêèì ìàòå-
ð³àëîì — ç ìàð³îíåòêàìè!

Íå äàäóòü: Äå âè òàì áà÷èëè Øåêñï³ðà? Äå
âè áà÷èëè ìàð³îíåòîê? Òàì óçàãàë³ íåìàº òèõ
ëÿëüîê íà íèòî÷êàõ — ñàì³ ëèøå â³äüìè, ³
ò³, çäàºòüñÿ, ÿê³ñü ð³çíîôîðìàòí³ — òî âîíè
ìàëåíüê³, òî âåëèê³, ç ïåðøîãî ðàçó é íå äî-
áåðåø, ñê³ëüêè ó íèõ òàì êîìïëåêò³â öèõ
â³äüîì. ² æîäíîãî Áàíêî, æîäíîãî êîðîëÿ
Äóíêàíà, íàâ³òü ëåä³ Ìàêáåò ç ïàï’º-ìàøå íå
ñïðîìîãëèñÿ çðîáèòè.

Äàäóòü: Òî òðåáà ïðåì³þâàòè çà íîâå ïðî÷è-
òàííÿ.

Íå äàäóòü: Òà ÿêå òàì íîâå ïðî÷èòàííÿ? Íå
âèñòà÷èëî ñì³ëèâîñò³ íàâ³òü ïåðåòâîðèòè Ìàê-
áåòà íà ãîìîñåêñóàë³ñòà, ÿêîìó Áàíêî çðàäæóº
ç éîãî äðóæèíîþ.

Äàäóòü: À öÿ ³äåÿ ïåðåòâîðèòè ëþäåé íà ìà-
ð³îíåòîê — çàðó÷íèê³â äîë³, ï³äâ³øåíèõ íà êà-
íàòàõ? Öå æ òàê ãëèáîêî ³ òîíêî ñàìå äëÿ ö³º¿
ï’ºñè, äå äîëÿ âèçíà÷àº âñå.

Íå äàäóòü: Ëþäÿì òàêå íå ïîäîáàºòüñÿ. Åñ-
òåòñüê³ øòó÷êè íå äëÿ øèðîêî¿ ïóáë³êè.

Äàäóòü: Òàê öå æ ïðîôåñ³éíà ïðåì³ÿ, òàì ñà-
ì³ ôàõ³âö³ ó æóð³.

Íå äàäóòü: Òî âè äóìàºòå, êîæåí ôàõ³âåöü
áóäå ¿õàòè íà Ïîä³ë ³ òðè ãîäèíè âèñèäæóâà-
òè ó ìàëåíüêîìó òåàòðèêó? Ôàõ³âö³ ëþäè çàé-
íÿò³ — ó íèõ ùîäíÿ ïðåçåíòàö³¿, çóñòð³÷³, àê-
ö³¿, ¿ì ó ëÿëüêè ãðàòèñÿ í³êîëè.

Äàäóòü: Àëå æ äàâàëè ðàí³øå “Ïåêòîðàë³”
Òåàòðó ìàð³îíåòîê — çà “Âèøíåâèé ñàä” ³ çà
äèòÿ÷ó âèñòàâó “Õòî ðîçáóäèòü ñîíöå?”.

Íå äàäóòü: Íó òî íàâ³ùî ¿ì ñò³ëüêè íàãîðîä?
Äàäóòü: Àëå æ äîáðå ãðàþòü! Îñü Âàäèì Êî-

æåâíèêîâ — òóò æå ïðåì³é ìàëî, òóò ãîäèíí³
îâàö³¿ çà òàêîãî Ìàêáåòà òðåáà âëàøòîâóâàòè!

Íå äàäóòü: Íàäòî ìîëîäèé. Îòàê ç³ãðàâ îä-
íó ðîëü íåïîãàíî — ³ âæå òîá³ ïðåì³ÿ?

Äàäóòü: À ðåæèñóðà, à ñöåíîãðàô³ÿ? ßêà òîí-
êà ðîáîòà ç ôàêòóðàìè: íà êðèõ³òí³é ñöåí³ âî-
äó ëëþòü, ï³ñîê ñèïëþòü, ãîëîâêó êàïóñòè ðó-
áàþòü, ðîçãîðòàþòü, âåëåòåíñüê³ øàõè ïðîñòî
ïî çåìë³ ïåðåñóâàþòü. Öå æ ïðÿìå âëó÷àííÿ ó
ìåéíñòðèì ñó÷àñíîãî ºâðîïåéñüêîãî òåàòðó —
³ Íÿêðîøþñ, ³ Æîëäàê òàê ñòàâëÿòü!

Íå äàäóòü: Òî âè äóìàºòå Íÿêðîøþñ ³ Æîë-
äàê êîëè-íåáóäü îòðèìàëè á íàøó “Ïåêòî-
ðàëü”?

Äàäóòü: Òà âîíè òóò í³ äî ÷îãî, à îñü Ìè-
õàéëî ßðåì÷óê, êîòðèé Òåàòðîì ìàð³îíåòîê
êåðóº ³ “Ìàêáåòà” ñòàâèâ, íàãîðîäè âàðòèé.

Íå äàäóòü: Íàäòî âæå â³í ñêðîìíèé. Íå òó-
ñóºòüñÿ, à öüîãî, çíàºòå, æóð³ çàçâè÷àé íå ëþá-
ëÿòü.

Äàäóòü: Òà â íüîãî æ ÷àñó íåìàº, â³í ðåïå-
òèö³ÿìè çàéíÿòèé, ëèáîíü, ùå é äî ôåñòèâà-
ë³â ãîòóºòüñÿ, áî òðåáà ãðîø³ äëÿ òåàòðó çàðîá-
ëÿòè.

Íå äàäóòü: Òàê â³í çàðîáëÿòè âì³º? Òî íàâ³-
ùî éîìó ïðåì³¿?

Äàäóòü: À îñü ïîáà÷èòå!
Íå äàäóòü: Îñü ïî÷óºòå!
Äî âðó÷åííÿ ïðåì³é “Êè¿âñüêà ïåêòîðàëü”

çàëèøèëîñÿ 48 äí³â

Áðàòàííÿ 
ç êîñìîïîë³òàìè
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

6 люто о на сцені На-
ціональної опери від-
б вся третій ала- он-
церт прое т "На У ра-
їн поверн сь". Цьо о
раз з Відня, Нью-Йор-
а, Варшави, Мюнхена
та Мос ви на один ве-
чір довелося поверн ти
п’ятьох раїнсь их
зіро .

Ðàç íà ð³ê óêðà¿íñüêèõ îïåð-
íèõ ãàñòàðáàéòåð³â ç óñüîãî
ñâ³òó âçÿëèñÿ ïîâåðòàòè íà
áàòüê³âùèíó êè¿âñüêà ì³ñüêà
âëàäà ðàçîì ³ç Íàö³îíàëüíîþ
îïåðîþ Óêðà¿íè. ² îñü óæå
òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü öÿ ³í³ö³àòè-
âà óâ³í÷óºòüñÿ ãàëà-êîíöåðòîì
“Íà Óêðà¿íó ïîâåðíóñü” íà
ñöåí³ ãîëîâíîãî ìóçè÷íîãî òå-
àòðó êðà¿íè. Çà òâîð÷ó ÷àñòè-
íó ïðîåêòó òðàäèö³éíî â³äïî-
â³äàþòü Àíàòîë³é Ñîëîâ’ÿíåí-
êî, éîãî ãîëîâíèé ðåæèñåð,
äèðèãåíò Ìèêîëà Äÿäþðà ³ç
Ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì Íà-
ö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ òà õó-
äîæíèê Ìàð³ÿ Ëåâèòñüêà.

Íàçâà ïðîåêòó, à, ìîæëèâî,
ùî é ñàìà ³äåÿ íàâ³ÿí³ ïîïó-
ëÿðíîþ â 1990-õ ðîêàõ îäíîé-
ìåííîþ ï³ñíåþ Îñòàïà Ãàâ-
ðèøà íà â³ðø³ Ñòåïàíà Ãàëÿ-
áàðäè, ùî ¿¿ âèêîíóâàâ òîä³
²âî Áîáóë. Óò³ì, íå áóëî á ³
ï³ñí³, ÿêáè íå ñîö³àëüí³ ÷è ìå-
òàô³çè÷í³ îáñòàâèíè, êîòð³ ¿¿
ïîðîäèëè. Çðåøòîþ, ìîæíà
ñêîð³øå äèâóâàòèñÿ, ÷îìó íà
öþ âåëüìè àêòóàëüíó òåìó
ïðîòÿãîì äâîõ äåñÿòèë³òü íà-
ïèñàíî ëèøå îäèí øëÿãåð.

Òåìó òàê çâàíîãî óêðà¿íñüêî-
ãî ìóçè÷íîãî åì³ãðàíòñòâà
ìîæíà ðîçâèâàòè, ïî÷èíàþ÷è
ùå ç ÕV²²², à òî é ÕV²² ñòîë³òü.
Àëå íàâ³ùî? Ãëèáèíà ÿâèùà
(÷è ðàäøå ñòèõ³¿), äóìàºòüñÿ,

âèì³ðþºòüñÿ íå ÷àñîì, à ëþä-
ñüêèìè åìîö³ÿìè, ñòðàæäàí-
íÿì, òóãîþ òà íîñòàëüã³ºþ. ²,
çàì³ñòü ðîçìèñëþâàòè íàä íå-
îäíîçíà÷íèì ñìèñëîì ñàìîãî
ñëîâà “åì³ãðàíò”, ë³ïøå îáìå-
æèòèñÿ ìàêñèìîþ ïðî òå, ùî
óñ³ ìè òàê ÷è ³íàêøå — êîñìî-
ïîë³òè. Àäæå ó ïåâíèé ìîìåíò,
ðàíî ÷è ï³çíî, óñå îäíî ïîâåð-
òàºìî äî ñâîãî, ð³äíîãî.

Ç ö³º¿ ïåðñïåêòèâè êîíöåðò
“Íà Óêðà¿íó ïîâåðíóñü” ó Íà-

ö³îíàëüí³é îïåð³ ñïðàâä³ âèãëÿ-
äàâ ñèìâîë³÷íî. Îñîáëèâî çíà-
÷óùèìè âèäàâàëèñÿ ñöåí³÷íå
îôîðìëåííÿ òà äåêîðàö³¿ Ìàð³¿
Ëåâèòñüêî¿. Õóäîæíº òëî äëÿ
âèñòóïó òîãî ÷è ³íøîãî àðòèñ-
òà çì³íþâàëîñÿ â³äïîâ³äíî äî
âèêîíóâàíîãî ðåïåðòóàðó. Çâó-
÷àëè, çâ³ñíî, çäåá³ëüøîãî àð³¿ ç
ðîìàíòè÷íèõ îïåð çàõ³äíîºâðî-
ïåéñüêèõ âàæêîâàãîâèê³â (Ìî-
öàðò, Ðîññ³í³, Âåðä³, Ïó÷÷³í³,
Ëåîíêàâàëëî), à òàêîæ ìóçè÷í³

íîìåðè ç íàö³îíàëüíî¿ êëàñè-
êè (Ëèñåíêî, Ãóëàê-Àðòåìîâ-
ñüêèé). Îñîáëèâî åôåêòíî âè-
ãëÿäàëî íåáî íà ñöåí³ — âå÷³ð-
íº, ò³ëüêè-íî ï³ñëÿ çàõîäó ñîí-
öÿ (íà éîãî ôîí³ Àíäð³é Øêóð-
ãàí ñï³âàâ àð³þ Îñòàïà ç “Òà-
ðàñà Áóëüáè” Ëèñåíêà) òà í³÷-
íå çîðÿíå (òàêå áóëî íàä Îëå-
ãîì Êóëüêî, êîëè â³í ïåðåâò³-
ëþâàâñÿ ó Êàëàôà ç “Òóðàíäîò”
Ïó÷÷³í³). Öå âèãëÿäàëî ÿê ìå-
òàôîðà íåîñÿæíîãî ³ í³êèì íå
çàéìàíîãî ïðîñòîðó, íà òë³ ÿêî-
ãî ñàìîòí³é àðòèñò âèäàºòüñÿ
÷è òî òèòàíîì, ÷è òî ìàëåíü-
êîþ ç³ðêîþ, äóæå-äóæå äàëå-
êîþ â³ä íàñ.

Ùî âïàëî â îêî ó âèñòóïàõ
ï’ÿòè ñï³âàê³â — îêð³ì çãàäó-
âàíèõ Àíäð³ÿ Øêóðãàíà, ñî-
ë³ñòà Âàðøàâñüêî¿ îïåðè, òà
Îëåãà Êóëüêî, ñîë³ñòà Áîëü-
øîãî òåòðó, íà êè¿âñüêó ñöå-
íó âèéøëè Â³êòîð³ÿ Ëóê’ÿ-
íåöü, ñîë³ñòêà Â³äåíñüêî¿ îïå-
ðè, Îëüãà Ìèêèòåíêî, êîòðà
ìèíóëîãî ðîêó äåáþòóâàëà ó
íüþ-éîðêñüê³é “Ìåòðîïîë³-
òåí-îïåðà”, ³ Òàðàñ Êîíîùåí-
êî, ñîë³ñò Ìþíõåíñüêî¿ îïå-
ðè — öå ¿õíÿ íàäçâè÷àéíà ðîç-
êóò³ñòü. Ñâîþ ïðåêðàñíó àê-
òîðñüêó ìàéñòåðí³ñòü, âì³ííÿ
áóòè ó â³äïîâ³äíîìó îáðàç³ âî-
íè äåìîíñòðóâàëè ó êîæí³é
âèêîíóâàí³é àð³¿. À ãîâîðèòè,
ùî ¿õí³ ãîëîñè ÷óäîâ³ ³ çà òåõ-
í³êó âîëîä³ííÿ ãîëîñîì íåäàð-
ìà çà êîðäîíîì ïëàòÿòü ÷èìà-
ë³ ãðîø³, òî çíà÷èòü íå ñêàçà-
òè ìàéæå í³÷îãî. Õ³áà ëèøå
òå, ùî ç ¿õí³ì â³ä’¿çäîì ç
Óêðà¿íè çàëèøèòüñÿ ïåâíà íå-
çàéìàíà òåðèòîð³ÿ — íå ò³ëü-
êè ó ðîäèíàõ, ç ÿêèìè âîíè
ìàëè á ñï³ëêóâàòèñÿ çíà÷íî
÷àñò³øå, íå ò³ëüêè â àóäèòîð³-
ÿõ, äå ìîãëè á âèêëàäàòè, à é
íà îïåðí³é ñöåí³, äå ¿õí³õ òà-
ëàíò³â òàê â³ä÷óòíî áðàêóº. ×è
çàïîâíèìî öþ ïîðîæíå÷ó êî-
ëèñü, ÷è ïåðåñòàíåìî ðîçäà-
ðþâàòè ñâî¿õ óñüîìó ñâ³òîâ³ —
õòî çíàº?

— ×è â³äð³çíÿºòüñÿ êè¿âñüêà ïóáë³êà îä
â³äåíñüêî¿?

— Äóæå. Óêðà¿íñüêèé ñëóõà÷ íàñàìïå-
ðåä äîáðîçè÷ëèâèé. Íàøà ïóáë³êà, îêð³ì
òîãî, ùî åìîö³éíî àïëîäóº, ùå é óñå ïðî-
ùàº àðòèñòîâ³, ÿêùî òîé äåñü ñõèáèâ ÷è
ïîìèëèâñÿ. Âîíà óñå îäíî áàæàº éîìó
äîáðà — öå â³ä÷óâàºòüñÿ íà ð³âí³ åíåðãå-
òè÷íîìó. Ó Â³äí³, ÿê ³ çà êîðäîíîì óçà-
ãàë³, ñêðóïóëüîçí³øèé, ïðèñê³ïëèâ³øèé
ñëóõà÷. Àëå ÿêùî éîìó âæå ùîñü íå ñïî-
äîáàºòüñÿ ó òâîºìó âèêîíàíí³, òî ï³ñëÿ
êîíöåðòó ïî÷óâàºøñÿ íåïðèºìíî. Òàê,
íà÷å ó òåáå õòîñü â³ä³áðàâ åíåðã³þ.

— Îïåðó â íàøèõ òåàòðàõ íåð³äêî, íà
æàëü, ìîæíà “äèâèòèñÿ” ³ç çàêðèòèìè î÷è-
ìà. ßêîãî çíà÷åííÿ çà êîðäîíîì íàäàþòü
ìóçè÷í³é ðåæèñóð³?

— Âåëè÷åçíîãî! Ãàðíèé ãîëîñ áåç àê-
òîðñüêî¿ ãðè íà ñöåí³ — öå âñå îäíî, ùî
í³÷îãî. Ùîïðàâäà, àáè âîêàë³ñòîâ³ çàéìà-

òèñÿ ç ðåæèñåðîì, òðåáà äóæå äîáðå çíà-
òè ñâîþ ïàðò³þ, ùîá â³äïðàöþâàííÿ ïåâ-
íèõ ðóõ³â, æåñò³â íå çàâàæàëè, à íàâïà-
êè, äîïîìàãàëè âò³ëèòè îáðàç, ñï³âàþ÷è.

— Âè ïåðåâàæíî ïðàöþºòå ç ³òàë³éñüêèì
ðåïåðòóàðîì, ç³ ñòèëåì áåëüêàíòî. À ÷è
áðàëèñÿ êîëè-íåáóäü çà ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ, Øîñ-
òàêîâè÷à, ñêàæ³ìî?

— Äî íåäàâíüîãî ÷àñó íå äîâîäèëîñÿ.
À ö³º¿ âåñíè ó ßïîí³¿ áóäå ì³é äåáþò —
çàïðîïîíóâàëè çàñï³âàòè ïàðò³þ Ìàð³¿ ó
îïåð³ Ö³ììåðìàíà “Ñîëäàòè”. Ïðåì’ºðà
öüîãî òâîðó â³äáóëàñÿ 1965 ðîêó, íåâäîâ-
ç³ ï³ñëÿ éîãî ñòâîðåííÿ. Îïåðó, ÿê â³-
äîìî, íàïèñàíî ó ñåð³éí³é òåõí³ö³. Çà
ñòèë³ñòèêîþ âîíà áëèçüêà ìóçèö³ âåëè-
êî¿ òð³éö³ àâàíãàðäèñò³â ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ:
Øåíáåð´à, Âåáåðíà òà Áåð´à. Äëÿ âîêà-
ë³ñòà ðîáîòà ç òàêîþ åêñïðåñèâíîþ ìó-
çèêîþ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíà. Àëå, òðåáà
ñêàçàòè, îïåðà Ö³ììåðìàíà òîãî âàðòà —

äëÿ ¿¿ ïîñòàíîâêè çàëó÷åíî àæ äâà îð-
êåñòðè, ³ âçàãàë³ âèñòàâà ìàº áóòè äóæå
âèäîâèùíîþ.

— Íàïåâíî, ñóòî òåõí³÷íî ñêëàäíî íà-
ëàøòóâàòèñÿ íà àâàíãàðä ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ï³âæèòòÿ ïðèñâÿ÷åíî áåëüêàíòî?

— Òàê, çâ³ñíî. Âò³ì, âîêàë³ñò, íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ÿêó øêîëó â³í ïðîéøîâ, ìàº
âì³òè âñå. Îñîáèñòî ÿ â îïåð³ Ö³ììåðìà-
íà éäó â³ä òåõí³êè ðå÷èòàòèâó — åëåìåí-
òó, âëàñòèâîãî ÿê äëÿ êëàñè÷íèõ, òàê ³
äëÿ ðîìàíòè÷íèõ îïåð.

— Òîæ âèõîäèòü, íåîáîâ’ÿçêîâî ìàòè
øêîëó ³ äîñâ³ä ñï³âó â îïåð³ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ.
Îñü ò³ëüêè íàéâèäàòí³øèõ ¿¿ ïðåäñòàâíè-
ê³â ó Êèºâ³ ÷îìóñü íå ñòàâëÿòü...

— Òóò ñïðàâà ðàäøå â ³íøîìó. Ãàäàþ,
óêðà¿íñüêà ïóáë³êà ïðîñòî ùå íå äîçð³ëà
äî ìîäåðíîâî¿ îïåðè

Розмовляла Олеся НАЙДЮК

Â³êòîð³ÿ ËÓÊ’ßÍÅÖÜ: “Óêðà¿íñüêà
ïóáë³êà ùå íå äîçð³ëà 
äî ìîäåðíîâî¿ îïåðè”

Âîðîæ³ííÿ 
íà “Ìàêáåò³”

Â Óêðà¿íó íà îäèí âå÷³ð çàâ³òàëè íàø³ íàéêðàù³ ñï³âàêè

На маршр ті Відень — Варшава Ві торії Л 'янець та Андрієві Ш р ан
найле ше перетн тися Києві
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ÙÓÐ² íà êîðîë³âñüêîìó ïðå-
ñòîë³, ôàâîðèòè ó Òâîðöÿ. Íà-
÷àëüñòâî âàñ îáîæíþº, íàä³ëÿþ÷è
ïðèâ³ëåÿìè. Ï³ä ÷àñ ñõîäæåííÿ
êàð’ºðíèìè ñõîäàìè íàáåðåòå
ñòð³ìêèõ òåìï³â. Ï³äòðèìêó òà
ïðîòåêö³þ ìîæå çðîáèòè áóäü-
ÿêà âïëèâîâà îñîáà, íàâ³òü òàì,
äå âè ¿¿ íå ÷åêàºòå. Ò³ëüêè íå çâà-
ëþéòå íà ñåáå çàéâ³ çîáîâ’ÿçàí-
íÿ, ïîñòàâèâøè ìåòó — âèñëóæè-
òèñÿ. Öå íåïðèïóñòèìî, áî çàâ-
äàñòü íåïîïðàâèìî¿ øêîäè çäî-
ðîâ’þ, à éîãî íå êóïèø í³ çà ÿê³
ãðîø³. Â³çüì³òü êóðñ íà ñóñï³ëü-
íó ä³ÿëüí³ñòü, çì³öíåííÿ òîâàðè-
ñüêèõ ñòîñóíê³â. Ãóðòóéòåñÿ ç
ëþäüìè, ç ÿêèìè âàñ ºäíàþòü
ñïîð³äíåí³ ³äåàëè òà ³íòåðåñè.
Ñòàòè ùàñëèâèì — ðåàëüíî.
Ìîæëèâî, äàâíÿ ïðèõèëüí³ñòü
îáòÿæóº, àëå, íà æàëü, ðîç³ðâàòè
¿¿ íå ìîæíà, çàòå êîõàíèé ñòîðè-
öåþ êîìïåíñóº âàì äàâí³ ñåðöå-
â³ “³íâåñòèö³¿”, ÿêùî âè ñòàíåòå
éîìó ñàìîâ³ääàíèì äðóãîì.
ÁÈÊ²Â ÷åêàþòü óñï³øí³ ïåð-

ñïåêòèâè ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàí-
íÿ. Âè ïîìíîæèòå äóõîâí³ êàï³-
òàëè, ñòàíåòå â³äîìîþ îñîáîþ,
ðîçêðó÷óâàííÿ ³ì³äæó ïðîéäå íà
“óðà”. Íå çðèâàéòåñÿ ç ñ³ìåéíî-
ãî ÿêîðÿ, ñïèðàéòåñÿ íà äîìî÷àä-
ö³â ³ àêòèâíî øòóðìóéòå êàð’ºð-
íèé Îë³ìï. Ò³ñí³øå êîíòàêòóéòå
ç øåôîì, çàâäÿêè êåð³âíîìó ïåð-
ñîíàëó âàì ïîùàñòèòü. Íà îñî-
áèñòîìó òåðåí³ òî ñîíöå, òî õìà-
ðè, äàâíÿ ïðèñòðàñòü òðèìàº â
ñâî¿õ ëåùàòàõ (öå êàðì³÷íèé ³ñ-
ïèò), íå äàþ÷è íà ïîâí³ ãðóäè
äèõàòè ëþáîâíèìè â³ä÷óòòÿìè.
Òà âñå æ ïîøóêè ³äåàëó ïðè-
íåñóòü äîâãîî÷³êóâàíèé óñï³õ. Âàñ
îòî÷óâàòèìóòü ëþäè âèñîêî¿ äó-
õîâíî¿ êóëüòóðè, ñàìå ¿ì ïðèçíà-
÷åíî ñòàòè “êîìïàñîì”, ùî âêà-
çóº ó îñÿéíå ìàéáóòíº. Íå ñèä³òü
íà îäíîìó ì³ñö³, á³ëüøå ïîäîðî-
æóéòå, çì³íþéòå îáñòàíîâêó.
Àäæå â äàëåêèõ êðàÿõ âàñ á³ëüøå
øàíóâàòèìóòü ³ ö³íóâàòèìóòü.
ÒÈÃÐÀÌ íàëåæèòü çðîáèòè

“ðåâ³ç³þ” ìèíóëîãî, çâ³ëüíèòèñÿ
ç ïîëîíó ìîðàëüíî çàñòàð³ëèõ
æèòòºâèõ äîãì. Äóõîâíèé êàòàð-
ñèñ ïðîéäå “íà â³äì³ííî”, ò³ëü-
êè íå òîï÷³òüñÿ íà ì³ñö³, îçèðà-
þ÷èñü íàçàä. Â³äïóñò³òü îáðàçè,
ïîçáàâòåñÿ êîìïëåêñ³â, êîíñåð-
âàòèâí³ óñòàíîâêè — öå ãàëüìî
ïðîãðåñó, ïðè÷èíà äèñêîìôîðòó
â ñ³ì’¿. Äèâ³òüñÿ íà ðå÷³ ç âèñîò
ô³ëîñîôñüêîãî ñâ³òîãëÿäó, ïðè-
ñëóõàéòåñÿ äî ïîðàä. Äóõîâíèõ
íàñòàâíèê³â äîëÿ ïîøëå â÷àñíî,

ï³äêëþ÷èâøè âàñ äî òðàíñëÿòî-
ðà óñï³õó. Ç âèñëîâëþâàííÿì îñî-
áèñòèõ äóìîê áóäüòå îáåðåæí³,
âîíè ò³ëüêè ç³á’þòü ³ç ïàíòåëèêó,
âíåñóòü ïëóòàíèíó ó ïðàâèëüíèé
õ³ä ïîä³é. Óì³ííÿ â÷àñíî ïðîìîâ-
÷àòè, ïðàâèëüíî çðåàãóâàòè â
êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿ âèÿâèòüñÿ
áåçö³ííîþ ïîñëóãîþ.
ÊÎÒÀÌ ïðèéøîâ ÷àñ ïîê³í÷è-

òè ç õîëîñòÿöüêèì æèòòÿì. Íàâ-
êîëî ïîâíî ïðåòåíäåíò³â íà ðóêó
³ ñåðöå, âèçíà÷àéòåñÿ ³ éä³òü ï³ä
â³íåöü. Ïîñëàí³ îáðàíö³ áëàãî-
ñëîâëåíí³ Íåáåñàìè. Îäðóæåí³
çàçíàþòü ñâ³æèõ â³ä÷óòò³â, ïåðå-
âåðíóâøè íîâó ñòîð³íêó ó â³äíî-
ñèíàõ ³ óêð³ïèâøè óçè Ã³ìåíåÿ.
Ï³äòðèìàéòå êîõàíèõ, äàéòå ¿ì
ìîæëèâ³ñòü ñàìîñòâåðäèòèñÿ,
àäæå öüîãî ðîêó íàñòàëà çîðÿíà
ãîäèíà äëÿ ¿õíüî¿ ïîïóëÿðíîñò³ ³
ñîö³àëüíîãî çðîñòàííÿ. Ñï³ëüíèé
á³çíåñ — ÷óäîâèé ñòèìóë äëÿ
çì³öíåííÿ âàøîãî ñîþçó. Òðè-
ìàéòå ðóêó íà ãîñïîäàðñüêîìó
ïóëüñ³ — ³ âñå ï³äå ÷óäîâî.
ÄÐÀÊÎÍÀÌ íàëåæèòü ðóõàòè-

ñÿ ïî ÷³òêî âèçíà÷åíîìó “êîðè-
äîðó”, êðîê âë³âî, êðîê óïðàâî —
ï³ä êîíòðîëåì Âèùèõ Ñèë, ç ìå-
òîþ íàâ÷èòè âàñ ìèñòåöòâó ñàìî-
âëàäàííÿ, íå âèõîäèòè çà ðàìêè
ìîðàëüíèõ çàñàä. Äîì³íàíòîþ ðî-
êó ñòàíå ïîáóäîâà ãàðìîí³éíèõ
ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí ó ñï³âïðà-
ö³, ñòâîðåííÿ ì³öíîãî ïîäðóæ-
íüîãî ñîþçó. Ñàìîòí³ñòü ïðîòè-
ïîêàçàíà. Ðîá³òü ñòàâêó íà êîõà-
íîãî, òîä³ âñå ï³äå ÿê ïî ìàñëó.
ßêùî áóäåòå îðãàí³çîâàíèìè,
ïðàöþâàòèìåòå ç ëþáîâ’þ ³ òâîð-
÷èì âîãíèêîì, äîñÿãíåòå êàð’ºð-
íèõ âèñîò. Ãîëîâíå, íå ñòàòè æåð-
òâîþ àñêåòèçìó, äå åêîíîìí³ñòü
ìîæå ïåðåðîñòè â ñêóï³ñòü. Íå-
áàæàííÿ á³ëüøå â³ääàâàòè ( ìàòå-
ð³àëüíèõ, äóøåâíèõ, ³íòåëåêòó-
àëüíèõ ðåñóðñ³â), í³æ îòðèìóâà-
òè, — îñíîâíèé êàì³íü ñïîòè-
êàííÿ íà øëÿõó äî ùàñòÿ. Ìàé-
òå íà óâàç³: ïîñêóïèòåñÿ — âòðà-
òèòå âäâ³÷³. ² íå íàðîá³òü äóð-
íèöü, çàò³ÿâøè øëþáîðîçëó÷íèé
ïðîöåñ, ïðîæåí³òü íàçàâæäè ö³
ñïîêóñëèâ³ äóìêè!
ÇÌ²¯ ï³äêîðÿòü óñ³õ ñâîºþ õà-

ðèçìîþ, îòî÷àòü òåïëîì ³ ñèìïà-
ò³ÿìè. Ïóñêàéòåñÿ â àìóðí³ ïðè-
ãîäè, çàêîõóéòåñÿ, ðîçâàæàéòåñÿ,
ïðèãóá³òü ÷àøó æèòòºâî¿ íàñîëî-
äè ³ âèïèéòå ¿¿ äî äíà! Öå ³äåàëü-
íà ìîæëèâ³ñòü ðîçòîïèòè ë³ä ó
ñåðö³, âèêîðåíèòè êîìïëåêñè ³
ïîãàí³ çâè÷êè, ÿê³ ãí³òþ÷èì ÿð-
ìîì âèñÿòü íà øè¿. Óíèêàéòå ñà-

ìîòíîñò³, ìåíøå òåðçàéòå ñåáå
îáðàçàìè ³ ñìóòêîì, ðîçêàÿííÿì
ñîâ³ñò³. Îáìåæóþ÷è ñâî¿ áàæàí-
íÿ, êðîêóºòå íàçàä. Îïóñêàòèñÿ
äî ïðèíèçëèâî¿ ðîë³ ðàáèí³ íå
ìîæíà, ïàì’ÿòàéòå: âè ñàìîäî-
ñòàòíÿ òâîð÷à îñîáà, ïðåêðàñíèé
ôàõ³âåöü, ùî ïîïîâíþº çîëîòèé
êàäðîâèé ôîíä ó òðóäîâîìó êî-
ëåêòèâ³.
ÊÎÍßÌ ñë³ä çàéíÿòèñÿ îá-

ëàøòóâàííÿì äîì³âêè, ìîæëèâå
çá³ëüøåííÿ â ñ³ì’¿, ùî ïîäàðóº
ïðèºìíèé êëîï³ò, âèõîâàº ó âàñ
çðàçêîâîãî ñ³ì’ÿíèíà. Ó áàãàòüîõ
ïðîêèíåòüñÿ ³íòåðåñ äî ³ñòîðè÷-
íî¿ ñïàäùèíè, íàö³îíàëüíî-êóëü-
òóðíèõ òðàäèö³é. Àêòèâ³çóºòüñÿ
äóõ êðîâ³, ï³äêëþ÷èâøè âàñ äî
Ðîäîâîãî êàíàëó, çâ³äêè âè ìàº-
òå ÷åðïàòè ïîçèòèâíèé äîñâ³ä
ïðåäê³â, îñâîþâàòè ñïàäêîâ³ ïðî-
ôåñ³¿. Òðèìàéòå çâ’ÿçîê ³ç ì³ñöåì,
äå âè íàðîäèëèñÿ. Â³äíîâ³òü ðî-
ç³ðâàí³ ñòîñóíêè ç ðîäè÷àìè. ² í³-
êîëè íå ñóìóéòå, íà âàøèõ ïëå-
÷àõ îáîâ’ÿçîê ñòâîðþâàòè ï³äíå-
ñåíèé íàñòð³é ³ ñâÿòî âñ³ì, õòî
âîëåþ äîë³ îïèíèâñÿ ïîðÿä. Êðè-
òèêîþ ³ ïåñèì³çìîì Ùóðà íå
äðàòóéòå, àäæå â³í º âàøèì ïà-
íîì!
Ê²Ç ÷åêàº ïë³äíå ïàñîâèùå ó

ñôåð³ êîíòàêò³â, íîâèõ çíà-
éîìñòâ, íåäàëåêèõ ïî¿çäêàõ, îò-
ðèìàíí³ íîâèõ çíàíü. Çì³íà îá-
ñòàíîâêè — â³äì³ííèé ä³ëîâèé
òîí³ê, çàðÿä áàäüîðîñò³ ³ ìîæëè-
â³ñòü ôîðòóííèõ øàíñ³â. Ñï³ë-
êóéòåñÿ, ï³äòðèìóéòå â³äíîñèíè ç
äàâí³ìè ïðèÿòåëÿìè. ¯ì ïîòð³á-
íà âàøà äîïîìîãà, çàëèøàòè äðó-
ç³â ó á³ä³ íå ìîæíà. Ç êàð’ºðíè-
ìè àìá³ö³ÿìè ðîçïðîùàéòåñÿ, öå
â÷îðàøí³é äåíü, ³ íå âïàäàéòå ó
ðîçïà÷ ÷åðåç íåãàðàçäè íà ðîáî-
ò³. Âàø äîëåíîñíèé îð³ºíòèð —

ñ³ì’ÿ, ïîáóòîâ³ òóðáîòè. Áóäåòå
íåâòîìíîþ áäæ³ëêîþ-òðóä³âíè-
öåþ â îñåë³, îï³êóâàòèìåòåñÿ ð³ä-
íèìè — òîä³ óñï³õ âåñíÿíîþ ð³-
êîþ õëèíå ó âàøå æèòòÿ.

Ó ÌÀÂÏ ð³ê ìàòåð³àëüíîãî
çëüîòó òà ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçê-
â³òó. Ùóð — âàø ñëóãà, òîìó àêó-
ðàòíî ñóêàéòå ç íüîãî â³ðüîâêè,
òðóä³òüñÿ ñóìë³ííî. Ðîáîòè ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ áàãàòî, àëå äîáðå
îïëà÷óâàíî¿. Ì³íÿòè íàïðÿìîê
ä³ÿëüíîñò³, ì³ñöå ðîáîòè íå ñë³ä.
Óì³ëî ïðèñòîñîâóéòåñÿ äî
æîðñòêèõ âèìîã êåð³âíîãî ïåð-
ñîíàëó, àäæå øåô áàëóâàòè íå
ñõèëüíèé ³ çà ùîíàéìåíøî¿ ïî-
ìèëêè ñïóñêó íå äàñòü. Íå çà-
îùàäæóéòå ãðîø³ ïðî “÷îðíèé”
äåíü, ³íâåñòóéòå ¿õ ó áëàã³ ñïðà-
âè, ïîë³ïøóéòå ïîáóòîâèé êîì-
ôîðò, ðîá³òü ïîäàðóíêè. Ï³ä ñ³-
ìåéíèì äàõîì âñå íåïåðåäáà÷ó-
âàíî. Òóò êîñìîñ ïîäàº çíàêè,
ÿê³ ïîòð³áíî ïðàâèëüíî ðîçøèô-
ðîâóâàòè. Ãîëîâíå ïðèñëóõàòèñÿ
äî âíóòð³øíüîãî ãîëîñó ³ íå ñïî-
ä³âàòèñÿ íà êðèòèêó, çàóâàæåí-
íÿ, âîíè ò³ëüêè ç³á’þòü âàñ ³ç
ïðàâèëüíîãî øëÿõó.
Ï²ÂÍ² îïèíÿòüñÿ íà ï’ºäåñòà-

ë³ îáîæíþâàííÿ ³ ïîêëîí³ííÿ,
ëèøå á ãîëîâà íå çàïàìîðî÷èëà-
ñÿ â³ä øàëåíèõ óñï³õ³â. Ñàìîñò³é-
í³ñòü ³ ìàòåð³àëüíà íåçàëåæ-
í³ñòü — îñü âàøå êðåäî. Ô³íàí-
ñîâèìè êðåäèòàìè, ïîçèêàìè êî-
ðèñòóéòåñÿ îáåðåæíî, áåç çëî-
âæèâàíü, íàëàøòóéòåñÿ íà ñàìî-
â³ääà÷ó. Ãåíåðóéòå â íàâêîëèø-
í³é ïðîñò³ð á³ëüøå ïîçèòèâíèõ
åìîö³é, çàðîáëÿéòå ñâî¿ì ïðîôå-
ñ³îíàë³çìîì, ðîá³òü ïîñëóãè, â³ä-
ìîâëÿòè ëþäÿì â ïðîõàííÿõ (ÿê-
ùî ñïðîìîæí³ äîïîìîãòè) íå
ìîæíà. Ñëóõàéòå ñåáå, íå çâåðòà-
þ÷è óâàãè íà äîãìàòè÷í³ ïîâ÷àí-

íÿ ³íøèõ, ³äåàëüíèõ ðàäíèê³â íè-
í³ íàâêîëî âàñ íåìàº.
ÑÎÁÀÊÈ, ñâîáîäà âèáîðó çà

âàìè, áåð³òü ³í³ö³àòèâó â ðóêè,
ñòàíüòå ñàìîñò³éíîþ îñîáèñò³-
ñòþ, øóêàéòå êëþ÷ äî ðîçãàäêè
æèòòºâèõ ðåáóñ³â ëèøå â ñâîºìó
ñåðö³. Àëå öå íå îçíà÷àº, ùî ïî-
òð³áíî ³ãíîðóâàòè ³íòåðåñàìè ä³-
ëîâî¿ êîìàíäè àáî øëþáíèõ
ïàðòíåð³â. Ò³ëüêè ìóäðî îá’ºä-
íàâøè ñï³ëüí³ çóñèëëÿ, ñòàíåòå
ñèëüí³øèìè, çìîæåòå ïðîòèñòîÿ-
òè íåãàðàçäàì, óêð³ïèòå ñ³ì’þ.
Ï³ä ÷àñ íåïîðîçóì³íü äóìêè ïðî
ðîçëó÷åííÿ æåí³òü ãåòü. Âàì âè-
ð³øóâàòè, äàë³ éòè ðàçîì àáî íà-
ð³çíî. Ïðàãíåòå áåçêîðèñíî òâî-
ðèòè äîáðî — òîä³ äîáðî÷èíí³ñòü
ïîâèííà ñòàòè íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñ-
òèíîþ âàøîãî áóòòÿ, ïðî ùî íå
ïîòð³áíî ñêð³çü ñóðìèòè. Á³ëüøå
â³ääàñòå — á³ëüøå îòðèìàºòå.
Ïàì’ÿòàéòå: öüîãî ðîêó Áîã ÷åðåç
âàñ ïîñèëàº äîïîìîãó ëþäÿì,
ÿêèì âîíà âêðàé ïîòð³áíà äëÿ
ïîâíîö³ííîãî ³ñíóâàííÿ.
ÑÂÈÍßÌ ñë³ä çìåíøèòè òðó-

äîâèé òåìï, ïåðåìêíóòèñÿ íà
òâîð÷ó õâèëþ, àêòèâ³çóâàòè ³í-
òèìí³ â³äíîñèíè. Âè äîñÿãëè
êàð’ºðíîãî çëåòó, òåïåð ïðèéøîâ
÷àñ ïåðåïî÷èòè, òðîõè ïîëåäàðþ-
âàòè. Íå äîçâîëÿéòå ñîáîþ ìàí³-
ïóëþâàòè, îáìåæòå êîëî òðóäî-
âèõ íàâàíòàæåíü. Ó÷³òüñÿ êðàñè-
âî óõèëÿòèñÿ â³ä çàéâî¿ ðîáîòè,
çâàëþâàòè íà ñåáå ÷óæå ÿðìî çî-
áîâ’ÿçàíü âàì ïðîòèïîêàçàíî, öå
ìîæå ï³ä³ðâàòè çäîðîâ’ÿ, çàâ’ÿçà-
òè íîâ³ êàðì³÷í³ âóçëè. Ðîá³òü
ñòàâêó íà äðóç³â, òî ôîðòóííèé
êàíàë, ÷åðåç ÿêèé Íåáåñà ïî-
øëþòü âàì óñå, ùî ïîòð³áíî äëÿ
ïîâíîãî ùàñòÿ

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

7 люто о за східним алендарем старт вав рі Земля-
но о ЩУРА. Во ненна ент зіаст а Свиня заверш є свій
войовничий демарш і передає осмічн естафет на о-
пичено о досвід пра матичном ЩУРУ. Стихія Землі
схиляє до пра тицизм та обачності, дисципліни й по-
ряд , том події ро відб ватим ться на спо ійнішо-
м фоні. Всі рішення та дії потрібно раціонально вива-
ж вати, реалізов вати лише ті плани, що приносять
ви од і приб то , ле оважна витрата страте ічних
енер орес рсів неприп стима. Почато ро співпадає
із затемненням Сонця (7 .56хв.), що на ладає фат м
на долі ба атьох людей. Уни н ти приреченості подій
силою власної волі б де неможливо, бо т т саме Про-
видіння задіює механізми арми, тобто причинно-на-
слід ові зв'яз и, що вже не підля ають зміні. Лютий і
серпень — періоди фатальних поворотів, проди товані
зовнішніми обставинами, я мовиться, чом б ти — то-
о не омин ти. В цей час на перший план вист пати-
м ть справи, що вима ають невід ладної ва и, на о-
ризонті засяють нові перспе тиви, а щось важливе
почне втрачати свою значимість, відходити на задній
план. Ідеям, прое там, пропозиціям, людям, що в лю-
чилися в життєв "орбіт ", призначено стати на трива-
лий період частиною нашо о б ття.

Çåìëÿíèé Ùóð âñòóïàº â ñâî¿ ïðàâà



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

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� відповідача� —

Ошарова�Станіслава�Івановича,�місце

проживання:�м.�Київ,�в�л.�Вербиць�о-

 о,�12,��в.�103�(останнє�відоме�місце

меш�ання)� для� �часті� в� цивільній

справі�за�позовом�Кор�нсь�ої� І.С.�до

Ошарова�С.І.� про� розірвання�шлюб�

та�розподіл�майна.

С�дове� засідання� відб�деться

14.02.2008� ро��� о� 9.30� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.�22.

С�ддя�Ш�м�Л.М.

У�разі�неяв�и�Ошарова�С.І.�до�с�д�

без� поважних� причин� або� �� разі� не-

повідомлення� про� причини� неяв�и,

справа� б�де� роз лядатись� за� йо о

відс�тності.

С�ддя�Л.М.�Ш�м.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“ЕКОГІНТОКС”

(�од�за�ЄДРПОУ:�32589377)�

повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і відб�д�ться�17��вітня�2008 ро���о

13��одині�в а�товом��залі�ДП�“Інстит�т�е�о�і�ієни

і то�си�оло�ії�ім. Л.І.Медведя”�за�адресою:

03680,�м.�Київ,�в�л.�Героїв�оборони,�6.

Почато��реєстрації�а�ціонерів�з�11.00.

Порядо��денний:

1. Обрання� олови�та�се�ретаря�зборів.

2. Звіт�правління.

3. Звіт�спостережної�ради.

4. Звіт�та�виснов�и�ревізійної��омісії�стосовно�роботи�правління

та� про� виснов�и� за� рез�льтатами� а�диторсь�ої� перевір�и

товариства.

Правління�ЗАТ�“ЕКОГІНТОКС”

ОГОЛОШЕННЯ

про��творення�та�ор�анізацію�роботи

�ромадсь�ої�приймальні�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради

То�арева�Оле�а�Ми�олайовича

Повідомляємо� про� �творення�  ромадсь�ої� приймальні� деп�тата

Київсь�ої� місь�ої� ради� То�арева�Оле а�Ми�олайовича� за� адресою:

м.�Київ,�в�л.�Прорізна,�8,�Шевчен�івсь�ий�район,�тел.�502-29-11.

Години�прийом���ромадян�в��ромадсь�ій�приймальні�—��ожної

середи�з�10.00�до�15.00.

Години�прийом���ромадян�особисто�деп�татом�—��ожна�др� а

середа�місяця�з�10.00�до�12.00.

О�олошення

про��творення�та�ор�анізацію�роботи

�ромадсь�ої�приймальні�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради

Петрен�а�Володимира�Івановича

Повідомляємо� про� �творення�  ромадсь�ої� приймальні� деп�тата

Київсь�ої� місь�ої� ради�Петрен�а�Володимира� Івановича� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Прорізна,�8,�Шевчен�івсь�ий�район,�тел.�502-29-18.

Години�прийом���ромадян�в��ромадсь�ій�приймальні�—��ожно о

вівтор�а�з�10.00�до�15.00.

Години�прийом���ромадян�особисто�деп�татом�—��ожний�перший

вівторо��місяця�з�10.00�до�12.00.

ПОВІДОМЛЕННЯ�ПРО�ЗАГАЛЬНІ�ЗБОРИ�АКЦІОНЕРІВ

Правління�АБ�“Синтез”�повідомляє,�що�26�березня�2008�ро��

о� 10.00� за� адресою:� Київ,� в�л.� Хрещати�,� 32-а,� відб�д�ться

За�альні� збори� а�ціонерів.� Реєстрація� �часни�ів� зборів

проводиться�з�9.00�до�9.50�за�місцем�проведення�зборів.

Порядо��денний:

1.�Затвердження�змін�до�Стат�т��АБ�“Синтез”�шляхом�ви�ладення�йо о�в�новій

реда�ції.

А�ціонери�мож�ть�ознайомитись�з�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним

зборів,�за�місцезнаходженням�АБ�“Синтез”.

Для�реєстрації� �часни�ів�зборів�а�ціонерам�необхідно�мати�при�собі�паспорт

або�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�представни�ам�а�ціонерів�—�довіреності�від

а�ціонерів�та�посвідчення�особи.

Телефони�для�довідо��—�(044)�461-79-29,�461-79-30.

Правління�АБ�“Синтез”

25�люто�о�2008�ро���відб�д�ться��ромадсь�і�сл�хання�з

привод��проблем�з�орендою�приміщення�для�театр��“Колесо”

25�люто о�2008�ро���о�17.30�на�Подолі�відб�д�ться� ромадсь�і�сл�хання.

Тема�сл�хань:�“Громадсь�і�сл�хання�щодо�проблеми�розвит�����льт�рно о�осеред��

(театр��“Колесо”)�на�Андріївсь�ом���звозі”.

Адреса�і�місце�проведення:�Андріївсь�ий��звіз,�8.

Відповідальний�за�під�отов��:�Кліщевсь�а�І.Я.,�Генсіць�а-Семенцова�І.Б.

Запрошені:� Представни�и� Головно о� �правління� ��льт�ри� і� мистецтв� КМДА,

Подільсь�о о�районно о��правління���льт�ри�та�мистецтв�РДА,�члени�Національної�ради

з�питань���льт�ри�та�д�ховності�при�Президентові�У�раїни,�деп�тати�місь�ої�та�районної

ради,� творчі� �оле�тиви,�  ромадсь�і� ор анізації,� �ияни.� З� собою�ОБОВ’ЯЗКОВО�мати

паспорт.

Х�дожній��ерівни�-дире�тор�І.Я.�Клішевсь�а.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Києва

ви�ли�ає� Бой�о� Світлан�� Володимирівн�,

27.11.1972�ро���народження,�я�а�зареєстро-

вана� за� адресою:�м.�Київ,� пр-т�Корольова,

4,�в.142�в�с�дове�засідання�по�справі�за�по-

зовом�Бой�о�Лариси�Владиславівни�до�Бой-

�о�Світлани�Володимирівни�про�позбавлення

бать�івсь�их�прав,�я�е�відб�деться�під� оло-

в�ванням�с�дді�Борисю��Л.П.�20.02.2008.ро-

���о�14.00�(м.�Київ, в�л.�Я. Коласа, 27-а).

С�ддя�Борисю��Л.П.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Бан�івсь�а�а�ціонерна�страхова��омпанія”,
�од�ЄДРПОУ�21539832,�повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів

товариства,�я�і�відб�д�ться�25�березня�2008�ро���о�16.00�за�адресою:

м.�Київ,�пров�ло��М�зейний,�6,�офіс�102.�

Реєстрація�а�ціонерів�проводитиметься�з�15.00�до�15.30���день�проведення�зборів�за�в�азаною�вище�адресою.�

Для��часті���зборах�при�собі�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ��(паспорт),�а�для�представни�ів�а�ціонерів�—�ще�й�дор�чення�про�право

�часті�в�зборах,�оформлене�відповідно�до�чинно о�за�онодавства.

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:

1.�Звіт�Правління�АТ�“БАСК”�за�2007�рі�.

2.�Звіт�ревізійної��омісії�про�діяльність�товариства�за�2007�рі�.

3.�Затвердження�річних�рез�льтатів�фінансово- осподарсь�ої�діяльності�товариства�за�2007�рі�.

4.�Порядо��розподіл��приб�т���за�2007�рі�.

5.�Від�ли�ання�та�обрання�Голови�Правління�товариства.

6.�Прийняття�рішення�про�збільшення�стат�тно о��апітал��АТ�“БАСК”�за�рах�но��реінвестиції�дивідендів�шляхом�збільшення�номінальної�вартості

а�цій.

7.�Прийняття�рішення�про�вип�с��а�цій�шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій�та�обмін��а�цій�старої�номінальної�вартості�на�а�ції�нової

номінальної�вартості.

8.�Затвердження�змін�до�стат�т��АТ�“БАСК”,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно о��апітал��шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій.

9.�Затвердження�стро���подання�а�ціонерами�заяв�із�з одою�направити�нараховані�їм�дивіденди�на�збільшення�стат�тно о��апітал�.

10.�Прийняття�рішення�про�визначення��повноважено о�ор ан��товариства.

11.�Прийняття�рішення�про�визначення��повноважених�осіб�товариства.

Інформація�до�п.�3�поряд���денно�о:

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства�(тис.��рн.)

Інформація�до�п.�7�поряд���денно�о:

Мотивом�збільшення�стат�тно о��апітал��є�нарощення��апітал��АТ�“БАСК”�та�підвищення�платоспроможності.

Стат�тний��апітал�збільш�ється�шляхом�за�рито о�розміщення�а�цій�нової�номінальної�вартості�за�рах�но��реінвестиції�дивідендів�за�2007�рі�

ви�лючно�шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій,�що�належать�а�ціонерам,�я�і�є�а�ціонерами�товариства�на�дат��почат���стро���виплати

дивідендів.

Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно о��апітал��с�ладає�6�359�700.00� рн.�

Розміщ�ється�1�290�000�простих�іменних�а�цій�в�до��ментарній�формі�існ�вання�за альною�номінальною�вартістю�22�252�500.00� ривень.

Нова�номінальна�вартість�а�цій�с�ладає�17,25� ривні.�Усі�а�ціонери�товариства�мають�переважне�право�на�придбання�а�цій,�відповідно�до�я�их

прийняте� рішення� про� розміщення� ,� �� �іль�ості,� пропорційній� їх� частці� �� стат�тном�� �апіталі� товариства.�Право� на� отримання� дивідендів� та

розпорядження�нарахованими�дивідендами�мають�власни�и�а�цій,�я�і�є�а�ціонерами�товариства�на�дат��почат���стро���виплати�дивідендів.

Дата�почат���стро���виплати�дивідендів�встановлюється�рішенням�за альних�зборів�а�ціонерів.

Порядо��відш�од�вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�із�змінами�стат�тно о��апітал�:�збит�ів�в�а�ціонерів,�пов’язаних�із�змінами�стат�тно о

�апітал��товариства,�не�передбачається.

Прое�т�змін�до�стат�т�,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

“4.1.�Стат�тний��апітал�товариства�с�ладає�22�252�500.00� ривень,�поділених�на�1�290�000�(один�мільйон�двісті�дев’яносто�тисяч)�простих�іменних

а�цій�номінальною�вартістю�17,25� ривні��ожна.

А�ції�розподіляються�та�им�чином:

1)�ТОВ�“Шелтон”�—�а�ції�в��іль�ості�1�267�812�шт.�на�за альн��с�м��21�869�757.00� рн.,�що�становить�98.28%�стат�тно о��апітал�;

2)�Рись�Сер ій�Ми�олайович�—�а�ції�в��іль�ості�11�094�шт.�на�за альн��с�м��191�371.50� рн.�що�с�ладає�0.86�%�стат�тно о��апітал�;

3)�Кривошея�Сер ій�Ві�торович�—�а�ції�в��іль�ості�11�094�шт.�на�за альн��с�м��191�371.50� рн.,�що�с�ладає�0.86%�стат�тно о��апітал�.”

За�довід�ами�та�інформацією�звертатись�за�телефоном:�(044)�247-21-72.

Правління�АТ�“БАСК”

Наймен�вання�по�азни�а
Період

2006�рі� 2007�рі�

Усьо о�а�тивів 20�418,9 24�995,3

Основні�засоби 217,2 245,3

Дов остро�ові�фінансові�інвестиції 4�089,9 4�653,9

Запаси 8,1 9,0

С�марна�дебіторсь�а�забор ованість 12�960,3 131,7

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 3�155,0 20�005,6

Нерозподілений�приб�то� 3�138,1 6�830,6

Власний��апітал 16�351,7 23�125,2

Стат�тний��апітал 12�900,0 15�892,8

Дов остро�ові�зобов’язання� - -

Поточні�зобов’язання� 95,7 17,7

Чистий�приб�то��(збито�) 3�081,0 6�773,5

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) - -

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя ом�період��(шт.) - -

За альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій�протя ом�період� - -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 10 19
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ДО�УВАГИ�АКЦІОНЕРІВ�А�ціонерної�енер�опостачальної��омпанії�“Київенер�о”
Повідомляємо,
що
 чер�ові
 за�альні
 збори
 а�ціонерів
 Київенер�о
 відб�д�ться
28� березня� 2008� ро��� о� 14.00� за
 адресою:
м.
 Київ,

площа І. Фран�а, 5,
4
поверх
(а�товий
зал
Компанії).

До�поряд���денно�о�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�за�підс�м�ами�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Компанії���2007�році

в�лючені�та�і�питання:

1. Обрання
лічильної
�омісії,
�олови
і
се�ретаря
за�альних
зборів
а�ціонерів
АК
“Київенер�о”
та
затвердження
ре�ламент�
роботи
за�альних
зборів

а�ціонерів.

2. Звіт
Правління
про
рез�льтати
фінансово-�осподарсь�ої
діяльності
АК
“Київенер�о”
за
2007
рі�
та
визначення
основних
напрям�ів
діяльності

на
2008
рі�.

3. Звіт
Спостережної
ради
Компанії
за
2007
рі�.

4. Звіт
Ревізійної
�омісії
Компанії
за
2007
рі�.

5. Затвердження
річної
фінансової
звітності
за
2007
рі�.

6. Розподіл
приб�т��
за
підс�м�ами
роботи
Компанії
�
2007
році
та
затвердження
нормативів
розподіл�
приб�т��
на
2008
рі�.

7. Від�ли�ання
та
обрання
членів
Спостережної
ради
Компанії.

8. Від�ли�ання
та
обрання
членів
Ревізійної
�омісії
Компаніїї.

Основні�по�азни�и�фінасово-�осподарсь�ої�діяльності�АК�“Київенер�о”

(тис.��рн.)

*
- інформація
б�де
надана
на
за�альних
зборах
а�ціонерів,
�
зв’яз��
з
тим,
що
відповідно
до
постанови
Кабінет�
Міністрів
У�раїни
від
28.02.2000

№
419
подання
річної
фінансової
звітності
проводиться
до
20
люто�о
2008
ро��.

Реєстрація��часни�ів�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�відб�деться�з�12.00�до�13.45���день�с�ли�ання�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів

за�місцем�їх�проведення.�Учасни�и�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�повинні�мати�при�собі�паспорт�та�до��мент,�що�підтвердж�є�право

власності�на�прості�іменні�а�ції�АК�“Київенер�о”�(сертифі�ат�іменних�а�цій�або�випис�а�про�залиш�и�на�рах�н���в�цінних�паперах).�Представни�и

а�ціонерів�мож�ть�взяти��часть���чер�ових�за�альних�зборах�а�ціонерів�на�підставі�довіреності,�оформленої�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

Довід�и
за
тел.:
8
(044)
239-46-00 Правління

Наймен�вання
по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо�о
а�тивів * 2
929
080

Основні
засоби 1
5569
674 1521
815

Дов�остро�ові
фінансові
інвестиції 17
555 16
982

Запаси 398
516 391
898

С�марна
дебіторсь�а
забор�ованість 540
374 379
460

Грошові
�ошти
та
їх
е�віваленти 71260 18
777

Нерозподілений
приб�то� * 19
465

Власний
�апітал 1
421
568 1419316

Стат�тний
�апітал 27
091 27
091

Дов�остро�ові
зобов’язання * 538
745

Поточні
зобов’язання * 718
304

Чистий
приб�то�
(збито�) * 19
568

Середньорічна
�іль�ість
а�цій
(шт.) 108
364
280 108
364
280

Кіль�ість
власних
а�цій,
ви��плених
протя�ом
період�
(шт.) - -

За�альна
с�ма
�оштів,
витрачених
на
ви��п
власних
а�цій
протя�ом
період� - -

Чисельність
працівни�ів
на
�інець
період�
(осіб) 13
472 13
636

За�рите�А�ціонерне�Товариство

“У�раїнсь�а�мовна��омпанія�“Дельта”
повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“УМК�“Дельта”,

я�і відб�д�ться�25�березня�2007�р.�о�10.00�за�адресою:

м.�Київ,�проспе�т�Мос�овсь�ий,�б�дино��21-а.

Реєстрація
а�ціонерів
б�де
відб�ватися
з
9.40
по
9.50.

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:

1. Звіт
правління
про
діяльність
ЗАТ
“У�раїнсь�а
мовна
�омпанія
“Дельта”
за
2007
рі�.

2. Звіт
ревізійної
�омісії
ЗАТ
“У�раїнсь�а
мовна
�омпанія
“Дельта”
за
2007
рі�.

3. Про
затвердження
річних
рез�льтатів
діяльності
ЗАТ
“У�раїнсь�а
мовна
�омпанія
“Дельта”

за
2007
рі�.

4. Обрання
ревізійної
�омісії
ЗАТ
“У�раїнсь�а
мовна
�омпанія
“Дельта”.

5. Затвердження
змін
та
доповнень
(нової
реда�ції)
стат�т�
ЗАТ
“У�раїнсь�а
мовна
�омпанія

“Дельта”.

6. Про
схвалення
(затвердження)
правочинів
��ладених
ЗАТ
“У�раїнсь�а
мовна
�омпанія

“Дельта”
та
надання
з�оди
на
��ладення
інших
правочинів.

Додато��до�1-�о�питання�поряд���денно�о:

Основні�по�азни�и�фінансово-підприємниць�ої�діяльності�(тис.��рн.)

ЗАТ�“УМК�“Дельта”

Наймен�вання�по�азни�а

Період

Звітний

(2007�рі�)

Попередній�

(2006�рі�)

Усьо�о
а�тивів 2837,6 2147,6

Основні
засоби 2798,2 2085,7

Дов�остро�ові
фінансові
інвестиції - -

Запаси 72,0 5,8

С�марна
дебіторсь�а-забор�ованість 44,6 53,0

Грошові
�ошти
та
їх
е�віваленти 7,9 16,1

Нерозподілений
приб�то� (782,2) (603,6)

Власний
�апітал - -

Стат�тний
�апітал 2499,0 400,0

Дов�остро�ові
зобов’язання 583,0 1124,0

Поточні
зобов’язання 662,2 302,1

Чистий
приб�то�
(збито�) -177,6 -206,8

Середньорічна
�іль�ість
а�цій
(шт.) - -

Кіль�ість
власних
а�цій
ви��плених
протя�ом
період�
(шт.) - -

За�альна
с�ма
�оштів,
витрачених
на
ви��п
власних
а�цій

протя�ом
період�
- -

Чисельність
працівни�ів
на
�інець
період�
(осіб) 10 6

ПОВІДОМЛЕННЯ�ПРО�СКЛИКАННЯ�

ЗАГАЛЬНИХ�ЗБОРІВ�АКЦІОНЕРІВ�ВАТ�КБ�“ХРЕЩАТИК”

Правління�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�Комерційний�бан��“Хрещати�”

повідомляє�про�с�ли�ання�За�альних�зборів�а�ціонерів�бан��.

За�альні�збори�а�ціонерів�бан���відб�д�ться�28�березня�2008�ро���за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�А.�Тарасової,�5�(�онференц-центр��отелю�Хаятт�Рідженсі�Київ,�3�поверх).

Почато��зборів�о�17.00.

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:

1. Звіт
Спостережної
Ради
ВАТ
КБ
“Хрещати�”.

2. Звіт
Правління
про
підс�м�и
діяльності
ВАТ
КБ
“Хрещати�”
�
2007
році.

3. Про
 річн�
 фінансов�
 звітність,
 фінансовий
 рез�льтат
 діяльності,
 розподіл
 приб�т��

ВАТ КБ “Хрещати�”
за
2007
рі�.

4. Звіт
та
висново�
Ревізійної
�омісії
ВАТ
КБ
“Хрещати�”.

5. Звіт
та
виснов�и
зовнішньо�о
а�дитора
щодо
фінансової
звітності
ВАТ
КБ
“Хрещати�”
за
2007

рі�.

Для
�часті
�
За�альних
зборах
а�ціонерам
необхідно
мати
до��мент,
що
посвідч�є
особ�,
а

�повноваженим
 представни�ам
 а�ціонерів
—
довіреність
 на
 право
 �часті
 і
 �олос�вання
 на

За�альних
зборах
а�ціонерів
та
до��мент,
що
посвідч�є
особ�.

Реєстрація
а�ціонерів
та
їх
представни�ів
для
�часті
�
За�альних
зборах
а�ціонерів
проводиться

28
березня
2008
ро��
з
16.30
до
17.00
за
місцем
проведення
За�альних
зборів
а�ціонерів.


ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ

фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�ВАТ�КБ�“Хрещати�”

(тис.��рн.)

Довід�и�за�телефоном:�536-97-18 Правління�ВАТ�КБ�“Хрещати�”

Наймен�вання
по�азни�а

Період

Звітний

(31.12.2007)

Попередній

(31.12.2006)

Усьо�о
а�тивів 5
881
562 3
624
030

Основні
засоби
та
нематеріальні
а�тиви 234
690 185
377

Дов�остро�ові
фінансові
інвестиції 0 0

Цінні
папери
в
портфелі
бан��
 434
559 345
562

Запаси 491 392

Дебіторсь�а
забор�ованість 3
029 3
987

Грошові
�ошти
та
їх
е�віваленти 306
572 197
285

Нерозподілений
приб�то�
мин�лих
ро�ів 0 1
564

Власний
�апітал 689
583 352
141

Стат�тний
�апітал 540
000 250
000

Стро�ові
зобов’язання
,
з
них
: 3
043
789 2
357
973

дов�остро�ові
(понад
1
рі�) 792
452 541
825

�орот�остро�ові
(до
1
ро��) 2
251
337 1
816
148

Поточні
зобов’язання 2
147
533 913
626

Чистий
приб�то�
(збито�)
звітно�о
ро��,
що
очі��є
затвердження 50
049 32
440


Середньорічна
�іль�ість
а�цій
(шт.) 478
028 200
850

Кіль�ість
власних
а�цій,
ви��плених
протя�ом
період�
(шт.) 0 0

За�альна
с�ма
�оштів,
витрачених
на
ви��п
протя�ом
період� 0 0

Чисельність
працівни�ів
на
�інець
період�
(осіб) 1
641 1
220

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�(03148,
м.
Київ,
в�л.
Я��ба
Коласа,
27-а,
зал
№
9)
ви�ли�ає

Назарен�а
Володимира
Анатолійовича
в
я�ості
відповідача
по
цивільній
справі
за
позовом
Овер�о
Ірини

Степанівни
 до
СПД
Назарен�а
Володимира
 Анатолійовича,
 про
 захист
 прав
 споживача
 та
 стя�нення

моральної
ш�оди,
в
с�дове
засідання
21
люто�о
2008
ро��
о
12.30.

У
разі
неяв�и
та
неповідомлення
с�д�
про
причини
неяв�и
в
с�дове
засідання,
справа
б�де
роз�лян�та

за
Вашої
відс�тності
за
наявними
�
справі
до�азами.

С�ддя
Лопатю�
Н.Г.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� пропон�є
 Вам
 розмістити
 повідомлення
 в

респ�блі�ансь�их
др��ованих
ЗМІ
про
день,
час
та
місце
с�дово�о
засідання
по
справі
за
позовом

Пожарсь�о�о
Вадима
Юрійовича
до
Приватно�о
підприємства
“Альта-Б�д”
про
стя�нення
�оштів

за
до�овором,
в
поряд��
передбаченом�
ЦПК
У�раїни,
я�е
призначено
на
14
люто�о
2008
ро��

11.30
за
адресою:
м.
Київ
-01001,
в�л.
Хрещати�,
42-а,
�аб.
16
(
�олов�юча
с�ддя
Кафідова
О.В.).

С�ддя
Кафідова
О.В.

Подільсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє
про
те,
що
13.02.2008
ро��
о
09.30

в
приміщенні
с�д�
за
адресою
(м.
Київ,
в�л.
Хорива,
21)
(�абінет
№
15)
відб�деться
роз�ляд

цивільної
справи
за
позовом
Фріз
Ірини
Василівни
до
Медведєва
Анатолія
Івановича
про

розірвання
шлюб�.

В
с�дове
засідання
ви�ли�ається
відповідач
по
справі
Медведєв
Анатолій
Іванович,
я�ий

проживає
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Б�рмістен�а,
8,
�орп.
2,
�в.
53.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,
що
19
люто�о
2008
ро��
о

10.00
б�де
роз�лядатися
цивільна
справа
за
позовом
М�ртчян
Е.Ф.
до
Лежави
П.Г.

про
 визнання
 особи
 та�ою,
що
 втратила
 право
 �орист�вання
житлом
 в
 с�дове

засідання
ви�ли�ається
відповідач
Лежава
Паата
Гри�орович.
В
разі
неяв�и
справ�

б�де
роз�лян�то
�
Ваш�
відс�тність.
Адреса
с�д�:
м.
Київ,
пр-т
Мая�овсь�о�о,
5-в,

�аб.
№
25.

С�ддя
Я.В.
Головачов.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає
 Корж
Катерин�
Оле�сандрівн�,
 в
 я�ості

відповідача,
в
с�дове
засідання
по
цивільній
справі
№
2-371/08
за
позовом
Линни�
Оль�и
Антонівни

до
Корж
Катерини
Оле�сандрівни
про
відш�од�вання
ш�оди,
заподіяної
дорожньо-транспортною

при�одою,
я�е
відб�деться
29.02.2008
ро��
о
12.00,
в
приміщенні
Печерсь�о�о
районно�о
с�д�

м.
Києва
за
адресою:
01001,
м.
Київ,
в�л.
Хрещати�,
42-а,
�аб.
№
34.

Одночасно
повідомляємо,
що
�
випад��
Вашої
неяв�и
в
с�дове
засідання
та
неповідомлення
с�д

про
причини
неяв�и,
справа
б�де
роз�лян�та
�
Ваш�
відс�тність
на
підставі
наявних
в
ній
матеріалів.

С�ддя
Оніщ��
М.І.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає
Чернова
 Анатолія
Сер�ійовича,
 в
 я�ості

відповідача,
в
с�дове
засідання
по
цивільній
справі
№
2-566/08
за
позовом
ТОВ
“Транспортна

�омпанія
Дортранс”
до
Чернова
А.С.
про
стя�нення
бор��,
я�е
відб�деться
20.02.2008
ро��
об

11.00,
 в
 приміщенні
 Печерсь�о�о
 районно�о
 с�д�
 м.
 Києва
 за
 адресою:
 01001,
 м.
 Київ,

в�л. Хрещати�,
42-А,
�аб.
№
34.

Одночасно
повідомляємо,
що
�
випад��
Вашої
неяв�и
в
с�дове
засідання
та
неповідомлення
с�д

про
причини
неяв�и,
справа
б�де
роз�лян�та
�
Ваш�
відс�тність
на
підставі
наявних
в
ній
матеріалів.

С�ддя
Оніщ��
М.І.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення��он��рс��№31-О�з�відбор��с�б’є�тів

оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,

що�належать�територіальній��ромаді�м.�Києва

Мета�оцін�и�–�визначення�рин�ової�вартості�для�подальшо�о�розрах�н���орендної�плати.

Кон��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяльності�б�де�здійснюватись�відповідно�до�Положення�про��он��рсний�відбір�с�б’є�тів

оціночної�діяльності,�затверджено�о�на�азом�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�25.11.2003�р.�№2100�і�зареєстровано�о���Міністерстві

юстиції�У�раїни�19.12.2003р.�за�№1194/8515.

Учасни�ам��он��рс��необхідно�подати�до�Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва��он��рсн��до��ментацію�в�одном�

запечатаном���онверті,�до�я�о�о�додається�лист�з�описом�наданих�до��ментів.

1.�Заява�на��часть�в��он��рсі�(за�встановленою�формою)�–
на
�ожний
об’є�т
о�ремо.

2.�Підтвердні�до��менти�(в
1-м�
е�земплярі):


*
�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
підписання
звіт�
про
оцін��

майна,
завірені
їх
особистими
підписами.


*
�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
відомості
про
претендента
щодо
йо�о
досвід�
роботи,
�валіфі�ації
та
особисто�о
досвід�

роботи
оцінювачів,
я�і
працюють
�
йо�о
штатном�
роз�ладі
та
додат�ово
зал�чаються
ним,
з
незалежної
оцін�и
майна,
�
том�
числі
подібно�о

майна
тощо).

3.�Кон��рсна�пропозиція� (на
�ожний
об’є�т
о�ремо)
претендента
подається
�
запечатаном�
�онверті
 і
містить
пропозицію
щодо
вартості

ви�онання
робіт,
�аль��ляції
витрат,
пов’язаних
з
ви�онанням
робіт,
а
та�ож
термін�
ви�онання
робіт.

Кон��рс�відб�деться�об�11.00�22.02.2008�ро���в�Головном���правлінні��ом�нальної�власності�м.Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Хрещати�,�10.�Телефони�для�довідо�:�279-54-83,�279-56-59.

До��менти�приймаються�до�13.00�19.02.2008�ро���за�адресою�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,��ім.�510.�Телефон�за!ально!о�відділ�:

279-27-19.

Начальни��відділ��е�спертної�оцін�и��ом�нальної�власності�м.�Києва�Т.В.�Медведєва

1 Нежилий
 б�дино�
 площею
53,0
 �в.м
 -
 32
 �вартал
 Голосіївсь�о�о

лісництва

2 Частина
перехід�
станції
метро
(вестибюль
№1)
за�альною
площею

7,0
�в.м
-
Станція
метро
“Вид�бичі”,
б/н

3 Частина
переход�
станції
метро
(вестибюль
№1)
за�альною
площею

11,7
�в.м
-
Станція
метро
“Вид�бичі”,
б/н

4 Частина
 вестибюлю
 станції
 метро
 за�альною
 площею
4,2
 �в.м
 -

Станція
метро
“Либідсь�а”,
б/н2

5 Частина
 вестибюлю
 станції
 метро
 (вестибюль
№2)
 за�альною

площею
9,0
�в.м
-
Станція
метро
“Осо�ор�и”,
б/н

6 Частина
 вестибюлю
 станції
 метро
 (вестибюль
№2)
 за�альною

площею
7,0
�в.м
-
Станція
метро
“Осо�ор�и”,
б/н

7 Частина
переход�
станції
метро
(вестибюль
№2)
за�альною
площею

7,3
�в.м
-
Станція
метро
“Позня�и”,
б/н

8 Частина
переход�
станції
метро
(східний
вестибюль
№1)
за�альною

площею
21,0
�в.м
-
Станція
метро
“Святошин”,
б/н1

9 Ротонда
підземної
станції
за�альною
площею
228,14
�в.м
-
Станція

метро
“Університет”,
б/н

10 Перехід
станції
метро
(вестибюль
№2)
за�альною
площею
44,8
�в.м

-
Станція
метро
“Хар�івсь�а”,
б/н1

11 Частина
переход�
станції
метро
(вестибюль
№1)
за�альною
площею

3,7
�в.м
-
Станція
метро
“Хар�івсь�а”,
б/н1

12 Нежилий
б�дино�
(павільйон)
площею
180,0
�в.м
-
Тр�ханів
острів,

б/н,
�.5

13 Нежиле
 приміщення
 площею
 52,0
 �в.м
 -
 б�льв.
 А�адемі�а

Вернадсь�о�о,
53,
�.А

14 Нежиле
приміщення
площею
452,6
�в.м
-
б�льв.
Шевчен�а
Тараса, 4,

літ. Б

15 Нежиле
приміщення
площею
87,6
�в.м
-
б�льв.
Шевчен�а
Тараса, 4,

літ. Б

16 Нежиле
 приміщення
 площею
 29,4
 �в.м
 -
 б�льв.
 Шевчен�а

Тараса/Коцюбинсь�о�о
Михайла,
34/13,
літ. Б,В

17 Нежиле
приміщення
площею
16,0
�в.м
-
в�л.
Іллінсь�а,
3/5,
�.1

18 Нежиле
 приміщення
 площею
 331,15
 �в.м
 -
 в�л.
 А�адемі�а

Заболотно�о,
48
А,
бло�
А

19 Нежиле
приміщення
площею
18,08
�в.м
-
в�л.
А�адемі�а
К�рчатова,

18-а

20 Нежиле
приміщення
площею
27,2
�в.м
-
в�л.
Алма-Атинсь�а,
58

21 Нежиле
приміщення
площею
5,0
�в.м
-
в�л.
Братиславсь�а,
3,
�.2

22 Нежиле
приміщення
площею
77,0
�в.м
-
в�л.
Верхній
Вал,
16

23 Нежиле
приміщення
площею
58,0
�в.м
-
в�л.
Верхній
Вал,
16

24 Нежиле
приміщення
площею
532,0
�в.м
-
в�л.
Виборзь�а,
89

25 Нежиле
приміщення
площею
35,6
�в.м
-
в�л.
Волось�а,
47

26 Нежилий
б�дино�
диспетчерсь�ої
станції
площею
88,63
�в.м
-
в�л.

Воровсь�о�о,
2

27 Нежиле
приміщення
площею
117,8
�в.м
-
в�л.
Героїв
Дніпра,
18,
літ. А

28 Нежиле
приміщення
площею
24,5
�в.м
-
в�л.
Героїв
Дніпра,
53,
літ. А

29 Нежиле
приміщення
площею
13,5
�в.м
-
в�л.
Горь�о�о,
115

30 Нежиле
приміщення
площею
7,2
�в.м
-
в�л.
Горь�о�о,
115

31 Нежилий
б�дино�
площею
45,0
�в.м
-
в�л.
Деміївсь�а,
30

32 Нежилі
б�дин�и
площею
1992,83
�в.м
-
в�л.
Дніпродзержинсь�а,
130,

�.1,2,3,4,5,6,7,10,11

33 Нежилий
б�дино�
площею
439,7
�в.м
-
в�л.
Жилянсь�а,
43,
літ. Б

34 Нежитлова
 спор�да
 �ромадсь�ої
 вбиральні
 площею
48,0
 �в.м
 -

в�л. Кіото,
б/н-1

35 Нежилий
б�дино�
площею
591,8
�в.м
-
в�л.
Касіяна
Василя,
10
Б,

літ. А

36 Нежилий
б�дино�
площею
20,3
�в.м
-
в�л.
Касіяна
Василя,
10
б,

літ. Б

37 Нежилий
б�дино�
площею
117,8
�в.м
-
в�л.
Касіяна
Василя,
10
б,

літ. В

38 Нежиле
приміщення
площею
12,0
�в.м
-
в�л.
Комісара
Ри�ова,
2

39 Нежиле
приміщення
площею
5,0
�в.м
-
в�л.
Кондратю�а
Юрія,
8,
�.1

40 Нежиле
приміщення
площею
103,0
�в.м
-
в�л.
Копилівсь�а,
67,
�.10

41 Нежиле
приміщення
площею
138,0
�в.м
-
в�л.
Краснова
Ми�оли,
25,
�.5

42 Нежиле
приміщення
площею
2316,0
�в.м
-
в�л.
Маршала
Я��бовсь-

�о�о,
6,
�.1

43 Нежиле
приміщення
площею
8,6
�в.м
-
в�л.
Мельни�ова,
16,
літ. А

44 Нежиле
приміщення
площею
119,5
�в.м
-
в�л.
Пимонен�а
Ми�оли,
10

45 Нежиле
приміщення
площею
45,2
�в.м
-
в�л.
Полярна,
8,
літ. А

46 Нежиле
 приміщення
 площею
 20,0
 �в.м
 -
 в�л.
 Професора

Підвисоць�о�о,
4
А

47 Нежиле
 приміщення
 площею
 182,0
 �в.м
 -
 в�л.
 Професора

Підвисоць�о�о,
4
А,
�.1

48 Нежиле
приміщення
(флі�елю)
площею
367,7
�в.м
-
в�л.
П�ш�інсь�а,

38,
�.2

49 Нежилий
б�дино�
площею
41,2
�в.м
-
в�л.
Січнево�о
Повстання,
11

Б,
літ. А

50 Нежилий
б�дино�
площею
87,6
�в.м
-
в�л.
Са�са�ансь�о�о,
60,
літ. В

51 Нежиле
приміщення
площею
370,5
�в.м
-
в�л.
Смоленсь�а,
6,
літ. А

52 Частина
 підземно�о
 переход�
 (транспортна
 розв’яз�а
 “Позня�и”)

площею
9,0
�в.м
-
в�л.
Срібно�ільсь�а,
б/н

53 Частина
 підземно�о
 переход�
 (про�ін)
 площею
 6.0
 �в.м
 та

приміщення
в
підземном�
переході
площею
9.0
�в.м
(транспортна

розв’яз�а
 “Позня�и”)
 за�альною
 площею
 15,0
 �в.м
 -
 в�л.

Срібно�ільсь�а,
б/н

54 Нежиле
приміщення
площею
37,2
�в.м
-
в�л.
Усен�а
Павла,
6,
�.6

55 Нежилий
б�дино�
площею
963,7
�в.м
-
в�л.
Ушинсь�о�о,
20

56 Нежиле
приміщення
площею
263,8
�в.м
-
в�л.
Фр�нзе,
37,
літ. А

57 Нежиле
приміщення
площею
5,0
�в.м
-
в�л.
Хмельниць�о�о
Бо�дана,
37

58 Нежиле
 приміщення
 площею
158,9
 �в.м
 -
 в�л.
 Хмельниць�о�о

Бо�дана,
46,
�.1

59 Нежиле
приміщення
площею
8,0
�в.м
-
в�л.
Хрещати�,
36

60 Нежиле
приміщення
площею
72,0
�в.м
-
в�л.
Хрещати�,
46,
літ. А’

61 Нежиле
приміщення
площею
1837,6
�в.м
-
в�л.
Хрещати�,
52,
літ. А

62 Громадсь�і
 вбиральні
мод�льно�о
 тип�
 площею
7,1
 �в.м
 (�ожна)

за�альною
 площею
 35,5
 �в.м
 -
 в�л.
 Хрещати�,
 17
 (алея);
 в�л.

Хрещати�,
 25
 (алея);
 в�л.
 Хрещати�,
 29/1
 (алея);
 в�л.

Хрещати�/Інстит�тсь�а;
Європейсь�а
площа
(біля
�отелю
“Дніпро”),


63 Нежиле
приміщення
площею
177,28
�в.м
-
в�л.
Червоноармійсь�а,

104,
�.1

64 Нежиле
приміщення
площею
705,7
�в.м
-
в�л.
Червоноармійсь�а,

104,
�.2

65 Нежилий
б�дино�
площею
262,0
�в.м
-
в�л.
Червоноармійсь�а,
141/1

66 Нежиле
 приміщення
 площею
41,6
 �в.м
 -
 в�л.
 Червоноармійсь�а,

53/3,
літ. А

67 Нежиле
приміщення
площею
22,2
�в.м
-
в�л.
Чистя�івсь�а,
28

68 Нежиле
приміщення
площею
1025,6
�в.м
-
в�л.
Шамрила
Тимофія,

19,
літ. А

69 Нежитлова
 спор�да
 �ромадсь�ої
 вбиральні
 площею
101,0
 �в.м
 -

в�л.
Шамрила
Тимофія,
2

70 Нежитлова
 спор�да
 �араж�
 за�альною
 площею
145,9
 �в.м
 -
 в�л.

Ялтинсь�а,
11,
літ. В

71 Нежиле
приміщення
площею
217,0
�в.м
-
в�л.
Ямсь�а,
59,
�.2

72 Нежиле
приміщення
площею
1787,6
�в.м
-
в�л.
Ярославів
Вал,
36-

38,
літ. А

73 Нежиле
приміщення
площею
80,0
�в.м
-
пл.
Бессарабсь�а,
2

74 Нежитлова
 спор�да
 (павільйон)
 за�альною
 площею
125,6
 �в.м
 -

пров.
Артилерійсь�ий,
1
А

75 Нежиле
приміщення
площею
30,6
�в.м
-
пров.
Геор�іївсь�ий,
9,
�.1

76 Нежиле
приміщення
площею
63,5
�в.м
-
пров.
Геор�іївсь�ий,
9,
�.1

77 Нежиле
 приміщення
 площею
 55,6
 �в.м
 -
 пров.
 Михайлівсь-

�ий/Шевчен�а
Тараса
пров.,
21/13,
літ. В

78 Нежилий
б�дино�
площею
1908,0
�в.м
-
просп.
Генерала
Ват�тіна,
19

79 Нежиле
 приміщення
 площею
 5,0
 �в.м
 -
 просп.
 Космонавта

Комарова,
3,
�.4

80 Нежиле
приміщення
площею
68,0
�в.м
-
просп.
Лісовий,
39,
літ. А

81 Нежиле
приміщення
площею
753,4
�в.м
-
просп.
П’ятидесятиріччя

Жовтня,
19

82 Нежитлова
 спор�да
 бойлерної
 площею
 202,1
 �в.м
 -
 просп.

Перемо�и,
103

83 Нежиле
приміщення
площею
39,5
�в.м
-
просп.
Перемо�и,
32,
�.21

84 Нежиле
приміщення
площею
38,0
�в.м
-
просп.
Перемо�и,
32,
�.3

85 Нежиле
приміщення
площею
3709,8
�в.м
-
просп.
Тичини
Павла,
18
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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Ірина АНДРОСОВА, продюсер
сл жби новин анал “ТРК
У раїна”:
— Не дивлюся. Я люблю хороше
іно, і моя освіта не дозволяє мені
дивитися по ане іно. Одним із
останніх люблених фільмів б в
“Рим” — це, між іншим, історичний
серіал. Він мені не просто сподо-
бався — я вели ом захопленні
від ньо о. Історія збрехати не дасть.
Я за серіали висо ої я ості, але не
“мильні опери”. Пенсіонерам, я і,
я правило, часто дивляться сері-
али, я б радила більше час про-
водити на про лян ах, приділяти
ва здоровом способ життя. Це
принесе більше ористі.

ЛІЛУ, співач а:
— Серіали я нині не дивлюся,

вза алі д же рід о вми аю телеві-
зор. Переважно для то о, щоб пе-
ре лян ти м зичні теле анали і но-
вини. А ось мама моя дивиться 3—
4 серіали на тиждень: вона на пен-
сії і може собі це дозволити. Я
пам’ятаю, що дивилася 2 серіали
в житті — “Рабиню Іза р ” і “Прос-
то Марію”. Ми потім збиралися з
подр ами дворі і об оворювали,

переживаючи за долю оловних
ероїв. На мою д м , серіали, на
відмін від телевізійних про рам,
Інтернет , не є пізнавальними, а
призначені для розва и. Я більше
надаю перева інотеатрам, що й
ре оменд ю лядачам. Це і мож-
ливість пере лян ти ці авий фільм,
і арний зв , і, зрештою, вихід
світ. Ти повинен зібратися, а отже,
а тивіз ватися. Це значно орис-
ніше і приємніше, аніж сидіти на
дивані з чаш ою ави і чіпсами.

Анастасія КАСІЛОВА, а три-
са, телевед ча:
— Я не дивлюся “мильні опери”,

та звані серіали без теми. Нато-
мість хороші серіали дивлюся із за-
доволенням: сво о час транслю-
валися “Діти Арбата”, “Каз с К -
отсь о о”. Щодо пенсіонерів, я
роз мію, що вони не мають мож-
ливості присвятити час чом сь ін-
шом . Європейсь і пенсіонери по-
дорож ють світом, а раїнсь і див-
ляться телевізор і ляють на по-
двір’ї. Це при ро, звичайно. В ці-
лом мені хотілося б, щоб в У ра-
їні розвивалася іноінд стрія і зні-
мали я існе та професійне іно.

×è äèâèòåñÿ âè 
ñåð³àëè?

Павло ГУДІМОВ, співа :
— Паспорт і трош и рошей. Одна мене вдома

стіль и люблених речей, що я не заощадж ю на про-
типожежній си налізації.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, лідер партії “Братство”:
— Сво о сіро о ота Бе емота. Хоча він мене жи-

ве лише місяць, нічо о ціннішо о не спадає на д м .

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— До менти, бо їх дов о відновлювати. Зазвичай

люди поряд, а точніше, в том ж міш , й роші три-
мають. Ота ий мішо і рят вав би.

Оле сій ОМЕЛЬЯНЕНКО, олова фра ції Партії
ре іонів Київраді:
— І они, ні за я ими іншими речами навіть не пішов би.

Юрій БОНДАР, олова правління “Київенер о-
холдин ”:
— Рят вав би до менти, всі, я і є, роші та но тб ,

без я о о наш час пра тично не мож працювати.

Ùî âè âèíåñëè á 
ç ïàëàþ÷îãî áóäèíêó?

Êèÿíè íå ëþáëÿòü
ñåð³àëè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Íå äèâëþñü çîâñ³ì — 25 %
2. Äóæå ð³äêî, ÿêùî íåìàº í³÷îãî ö³êàâ³øîãî — 21 %
3. Ð³äêî, ÿêùî º â³ëüíà õâèëèíà — 21 %
4. Äóæå ÷àñòî, íå ïðîïóñêàþ æîäíî¿ ñåð³¿ — 20 %
5. Íå õî÷ó, à äèâëþñü — 12 %

Ç âîãíÿíîãî ïîëîíó
Þíàê âèí³ñ ³ç ïîæåæ³ äèòèíó é îòðèìàâ íàãîðîäó

Ãåðî¿çì Îëåã Ñåðáà âèÿâèâ ìè-
íóëîãî ÷åòâåðãà. Òîãî äíÿ â³í ãîc-
òþâàâ ó òîâàðèøà íà âóë. Ïðèð³÷-
í³é, 19 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.
Õëîïö³ ãîòóâàëèñÿ äî çàíÿòü ó âå-
÷³ðí³é øêîë³, àæ ðàïòîì ïî÷óëè
çàïàõ äèìó. Ãîð³ëà êâàðòèðà íàä
íèìè. “ß îäðàçó ïîá³ã äî íèõ, à
òàì äâåð³ áðîíüîâàí³. Òîä³ ïî òðó-
á³ ÷åðåç â³êíî ïîë³ç — íà äðóãèé
ïîâåðõ”,— ïðèãàäóº Îëåã. Ó êî-
ðèäîð³ çàäèìëåíîãî ïîìåøêàííÿ
â³í íàøòîâõíóâñÿ íà áàáóñþ òà ¿¿

îíóêà. Â³ä ÷àäó îáîº çíåïðèòîì-
í³ëè. Ñïî÷àòêó Îëåã Ñåðáà êè-
íóâñÿ ðÿòóâàòè äèòèíó. “Ñòðàø-
íî áóëî, êîëè âçÿâ õëîï÷èêà íà
ðóêè, áî äóìàâ, ùî â³í óæå ìåðò-
âèé”,— ðîçïîâ³â þíàê. Ïîò³ì ïî-
á³ã âèòÿãàòè áàáóñþ. Çà òîé ÷àñ äî
áóäèíêó ï³ä’¿õàëà “øâèäêà äîïî-
ìîãà” òà ïîæåæíà ñëóæáà. 3-ð³÷-
íèé Áîãäàí Êóçüìåíêî âèæèâ,
ñüîãîäí³ éîãî âèïèøóòü ç ë³êàð-
í³. Ïðàáàáóñÿ õëîï÷èêà, íà æàëü,
ïîìåðëà ó “øâèäê³é”.

Ó÷îðà ñåêðåòàð Êè¿âðàäè íàãî-
ðîäèâ Îëåãà Ñåðáó çà éîãî ìóæ-
í³ñòü. “Êîæåí ÷îëîâ³ê ìð³º çðî-
áèòè ïîäâèã, îäíàê íå âñ³ì âèïà-
äàº íàãîäà, à êîëè é âèïàäàº, òî
íå âñ³ íàâàæóþòüñÿ”,— ñêàçàâ
Îëåñü Äîâãèé. Ïîò³ì óðó÷èâ éî-
ìó âåëè÷åçíèé òåëåâ³çîð ç ïëà-
ñêèì åêðàíîì. “Áóäåø äèâèòèñÿ
òà çãàäóâàòè, ùî ðèçèêóâàâ íå çà-
äàðìà”,— äîäàâ ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè ³ ïîîá³öÿâ äîïîìîãòè ç íà-
â÷àííÿì òà ðîáîòîþ.

Ïîäàðóíîê Îëåã Ñåðáà ïîñòà-
âèòü ó ñâî¿é ê³ìíàò³. Õëîïåöü ç³-
çíàâñÿ, ùî íà òàêèé íå ðîçðàõî-
âóâàâ. Äóìàâ, ùî âðó÷àòü ãðàìî-
òó ³ ãîäèííèê. Ñâ³é â÷èíîê ãåðî-
¿÷íèì â³í íå ââàæàº, êàæå, çðî-
áèâ, ÿê ³ ïîâèíåí áóâ, äîâãî íå
ðîçäóìóþ÷è. Ñòàâàòè ïðîôåñ³é-
íèì ðÿòóâàëüíèêîì Îëåã íå ïëà-
íóº. Íàðàç³ â³í ïðàöþº íà àâòî-
ìèéö³ òà íà÷àºòüñÿ ó âå÷³ðí³é
øêîë³
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Ви дивитесь серіали?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèê³ îïàäè, ïåðåâàæíî ó

âèãëÿä³ äîùó. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
0...—5°Ñ, âíî÷³ —1...—5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +3; íà Îäåùè-
í³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ
Êðèìó âäåíü —2...—5°Ñ, âíî÷³ —6...—8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà
êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî÷³ —2...—6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé äîù. Â³òåð çà-
õ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ —1...—2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Подар но Оле Серба поставить своїй імнаті

Â³òàë³é ²ÃÍÀÒÓØÀ
“Õðåùàòèê”

Се ретар Київради Олесь Дов ий вр чив на ород 19-
річном иянинові Оле Сербі. Мин ло о тижня хлопець
виніс із пожежі двох людей: трирічно о хлопчи а та йо о
прабаб сю. За вчино справжньо о чолові а Оле Серба
отримав вели ий телевізор з плас им е раном. Йом та-
ож пообіцяли допомо ти з роботою та навчанням. Ста-
вати професійним рят вальни ом юна не план є.
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