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ЮВІЛЕЙ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
У Гната Юри можна повчитися,
я збере ти театр і не знищити себе

Êè¿â — ì³ñòî çàêîõàíèõ
Íà Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ìîëîäü ñòîëèö³ âçÿëà ó÷àñòü ó íàéìàñîâ³øîìó 
â ³ñòîð³¿ ì³ñòà ïîö³ëóíêó

Â Óêðà¿í³ âñòàíîâëåíî ðåêîðä
ç ê³ëüêîñò³ îäðóæåíü. Çà ³íôîð-
ìàö³ºþ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿,
ê³ëüê³ñòü çàÿâ, ïîäàíèõ íà ðåºñ-
òðàö³þ øëþá³â 14 ëþòîãî, ïåðå-
âåðøèâ íàâ³òü òîð³øí³é ðåêîðä.

Õî÷à çàçâè÷àé ó âèñîêîñíèé ð³ê
òðàäèö³éíî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñïàä
îõî÷èõ ïîáðàòèñÿ, ó÷îðà ¿õ áóëî
710 ïàð, òîä³ ÿê òîð³ê — 699.
Ê³ëüê³ñòü ðîçëó÷åíü, çàïëàíîâà-
íèõ íà â÷îðà, òàêîæ ïîáèëà ðå-

êîðäè ì³í³ìóìó. ßêùî 2007-ãî â
Äåíü çàêîõàíèõ ðîçëó÷èëîñÿ 74
ïàðè, òî íèí³ — 62. Ó ñåðåäíüî-
ìó æ çà äåíü â Óêðà¿í³ ðîçðèâà-
þòü øëþáè ìàéæå ÷îòèðè ñîòí³
ïîäðóææ³â.

Íà òèõ, õòî íå çáèðàâñÿ ðîç-
ëó÷àòèñÿ, ÷åêàëî ñâÿòêóâàííÿ
Äíÿ çàêîõàíèõ ³ç äóõîì çìàãàëü-
íîñò³. Êèÿíè âçÿëè ó÷àñòü ó íàé-
ìàñîâ³øîìó â ³ñòîð³¿ ì³ñòà ïîö³-
ëóíêó, îðãàí³çîâàíîìó ç ìåòîþ
ïîòðàïèòè íå ëèøå äî Êíèãè ðå-
êîðä³â Óêðà¿íè, à é Ã³ííåññà.
Âñòàíîâëþâàëè ðåêîðä íà Êîí-
òðàêòîâ³é ïëîù³ ñòîëèö³. Êð³ì

òîãî, òàì íà çàêîõàíèõ ÷åêàâ ³
ñâÿòêîâèé êîíöåðò. Äî ñëîâà, òà-
êèé çàõ³ä ïðîâåëè ³ íà öåíòðàëü-
íèõ ïëîùàõ Ëüâîâà òà Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà.

Ñâÿòêóâàëî â öåé äåíü ³ êåð³â-
íèöòâî ì³ñòà. Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïðèäáàâ íà Áåññà-
ðàáñüêîìó ðèíêó 33 ÷åðâîí³ òðî-
ÿíäè äëÿ äðóæèíè. Ïîçíàéîìè-
ëèñÿ âîíè áàãàòî ðîê³â òîìó, òà
äî êîæíîãî ñâÿòà äàðóº êîõàí³é
ñàìå òðîÿíäè, áî âîíè ¿¿ óëþáëå-
í³. Òàêîæ ì³ñüêèé ãîëîâà ðîçêà-
çàâ ³ñòîð³þ ñâîãî êîõàííÿ, êîëè
â ñòóäåíòñüê³ ðîêè äîâîäèëîñÿ

æèòè ìàéæå â “øàëàø³” é íà ìà-
ëåíüêó ñòèïåíä³þ. Ìîëîäèì ïà-
ðàì â³í ïîáàæàâ ùèðîãî êîõàí-
íÿ, à ùå — ùîá í³êîëè íå çâåð-
òàëè óâàãó íà ìàòåð³àëüíó ñêëà-
äîâó.

Òàêîæ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïðèâ³òàâ êèÿí ç Äíåì ñâÿòîãî Âà-
ëåíòèíà òà ïîáàæàâ óñ³ì çíàéòè
íàéïðåêðàñí³øå ³ íàéâèùå ïî-
÷óòòÿ — êîõàííÿ: “ßê ëþäèíà,
êîòðó äîëÿ îáäàðóâàëà òàêèì êî-
õàííÿì, ÿê ùàñëèâèé áàòüêî, õî-
÷ó ïîáàæàòè ³ âñ³ì âàì çóñòð³òè
öå ïî÷óòòÿ íà ñâîºìó æèòòºâîìó
øëÿõó”
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í, Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Київ відзначав День сіх за оханих, названий на
честь свято о Валентина. К п вали віти та валентин-
и, зізнавалися оханні та взяли часть наймасові-
шом в історії міста поціл н . Червоні троянди для
др жини придбав і мер Києва Леонід Черновець ий.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
²íâàë³äàì II ãðóïè ïî çîðó 
äîïîìîæå âëàäà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî íàäàí-
íÿ ó 2008 ðîö³ ùîêâàðòàëüíî¿ äîäàòêîâî¿ äî-
ïëàòè äî ïåíñ³¿ àáî äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè ³íâàë³äàì II ãðóïè ïî çîðó äëÿ ÷àñòêî-
âî¿ àáîíåíòíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ òåëåôî-
íîì. ßê ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ðîçïîðÿäæåííÿ âèäàíî ç
ìåòîþ äîäàòêîâîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâà-
ë³ä³â II ãðóïè ïî çîðó, ÿê³ íå ìàþòü ï³ëüã íà
îïëàòó çà êîðèñòóâàííÿ òåëåôîíîì çã³äíî ç
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Ïåðåäáà÷åíî âèä³-
ëåííÿ 106,1 òèñ. ãðí Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ. Â³äïîâ³äíî äî
ðîçïîðÿäæåííÿ, 1038 ³íâàë³ä³â îòðèìóâàòèìóòü
äîïîìîãó â ðîçì³ð³ 25 ãðí çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà âèêîíàí-
íÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—
2010 ðîêè

Öüîãî ðîêó ç’ÿâèòüñÿ 
ø³ñòü íîâèõ áþâåò³â

Öüîãîð³÷ ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè 6
íîâèõ áþâåò³â. Îêð³ì òîãî, ç ³í³ö³àòèâè Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ â³äðåìîíòóþòü 24 áþâåòè,
ÿê³ íàðàç³ íå ïðàöþþòü. Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äî-
ìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ. “Òàêîæ ìè ðîçðîáèìî äåòàëüíó ïðîãðà-
ìó, ÿêà äîïîìîæå âèçíà÷èòè âñ³ ì³ñöÿ, äå ïî-
òð³áí³ áþâåòè. ² ìè ïîáóäóºìî ¿õ ñò³ëüêè, ñê³ëü-
êè ïîòð³áíî”,— ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ. Íàãàäà-
ºìî, íèí³ ó ñòîëèö³ êîðèñòóþòüñÿ 209 äæåðå-
ëàìè àðòåç³àíñüêî¿ âîäè. Íà 25 ç íèõ, äå áóëî
âèÿâëåíî äåùî çá³ëüøåíèé âì³ñò çàë³çà òà ìàð-
ãàíöþ, ùî õàðàêòåðíî äëÿ êè¿âñüêèõ âîäîíîñ-
íèõ øàð³â, âñòàíîâëåíî î÷èñí³ ñïîðóäè. Çà ïî-
áàæàííÿì êèÿí, ó ñòîëèö³ äî 2010 ðîêó çâå-
äóòü ùå 73 áþâåòè. Ó ì³êðîðàéîíàõ âèñîòíî¿
çàáóäîâè çàïëàíîâàíî 1 áþâåò íà 20 òèñ. îñ³á
ç ðàä³óñîì îáñëóãîâóâàííÿ 500 ì, à ìàëîïîâåð-
õîâî¿ — 1 áþâåò íà 5 òèñ. îñ³á ç ðàä³óñîì îá-
ñëóãîâóâàííÿ 800 ì

Ïåðåõîäè íà Õðåùàòèêó 
îõîðîíÿòèìóòü

Äëÿ íåäîïóùåííÿ ñòèõ³éíî¿ òîðã³âë³ â ï³ä-
çåìíèõ ïåðåõîäàõ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó÷èâ ïðîô³ëüíèì
óïðàâë³ííÿì ïîñèëèòè êîíòðîëü çà áëàãîóñò-
ðîºì òà äîòðèìàííÿì ïîðÿäêó òîðã³âë³. Ìåð³ÿ
ïðîñèòèìå Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â Êèºâ³ âèñòàâèòè ïîñò³éí³ ïîñòè ì³ë³ö³¿ òà çà-
áåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ³íñïåêòîð³â ïàòðóëüíî¿
ñëóæáè ó ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³, íà ðîç³ âóëèöü Õðåùàòèê òà Ïðî-
ð³çíî¿, Õðåùàòèê ³ Á. Õìåëüíèöüêîãî, à òàêîæ
óçäîâæ Õðåùàòèêà

Àíîíñ
Сьо одні о 12.00 на сайті азети “Хрещати ”

розпочнеться інтернет- онференція з енераль-
ним дире тором КП “Київпастранс” Ми олою
Ламб ць им. Ор анізатори: азета “Хрещати ”,
тижневи “У раїнсь а столиця”. Свої запитан-
ня ставте на сайті азети “Хрещати ”:
http://kreschatic.kiev. ua/chat.

Ãðàëüí³ çàêëàäè 
çàãëèáëþþòüñÿ â ðèíêè
Ì³ñüêà âëàäà âêîòðå ïðîâåëà ðåéä ïðîòè íåëåãàëüíîãî á³çíåñó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У різних районах Києва по-різ-
ном хиляються від наведення
лад з ральним бізнесом. Я що
в Святошинсь ом ральні за-
лади "ховаються" в прод то-
вих рин ах, то в Подільсь ом
безстрашно захоплюють землю
біля ш оли та п н т "Швид ої
допомо и".

Ó÷îðà ì³ñüêà âëàäà âêîòðå ïðîâåëà ðåéä
ïðîòè íåëåãàëüíîãî ãðàëüíîãî á³çíåñó.
Öüîãî ðàçó òî÷êîâ³ óäàðè ïðèïàëè íà
Ñâÿòîøèíñüêèé òà Ïîä³ëüñüêèé ðàéîíè.
Â ïåðøîìó êîì³ñ³ÿ ïåðåâ³ðèëà ïðîäóêòî-
âèé ðèíîê “Çàõ³äíèé”. Óãëèáèí³ ðÿä³â ç
êàðòîïëåþ, êâàñîëåþ òà ³íøèì ¿ñò³âíèì

òîâàðîì ïðè÷à¿ëèñÿ òðè ãðàëüíèõ ê³îñêè.
Îäèí ³ç íèõ íå ïðàöþâàâ, ùå îäèí îäðà-
çó æ çà÷èíèëè çñåðåäèíè, à â òðåòüîìó,
ùî íàëåæèòü êîìïàí³¿ “Ôåí³êñ ³ Êî”, íå
áóëî í³êîãî ç àäì³í³ñòðàö³¿. Äåâ’ÿòü àâòî-
ìàò³â çàëèøèëè íà äâîõ íåòâåðåçèõ âàí-
òàæíèê³â ðèíêó, ÿê³, çà ¿õí³ìè ñëîâàìè,
çàéøëè ñþäè ïîîá³äàòè. Äèðåêòîð ðèí-
êó Îëåã ßëîâåíêî ñêàçàâ, ùî ê³îñêè ìà-
þòü äîçâ³ëüíó äîêóìåíòàö³þ íà ãðàëüíèé
á³çíåñ, à òå, ùî âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òà ç ïîðóøåí-
íÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè, éîãî íå
íàäòî îáõîäèëî.

Êðè÷óùå ïîðóøåííÿ âèÿâèëà êîì³ñ³ÿ
íà ïðîñï. Ïðàâäè, 64. Òóò ó ïðèì³ùåíí³
íåïîäàë³ê ïóíêòó “Øâèäêî¿ äîïîìîãè”
òà øêîëè 16 àâòîìàò³â ïðàöþâàëè íå ëè-
øå áåç äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà êàñî-
âîãî àïàðàòà. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî é çåìëþ
ï³ä ñïîðóäó í³õòî íå â³äâîäèâ òà áóäóâà-

òè í³õòî íå äîçâîëÿâ. Çà ñëîâàìè çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Ãîëîâà-
÷à, â òàêèõ âèïàäêàõ ïàõíå óæå êðèì³-
íàëüíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çà çàõîïëåííÿ
çåìë³. “Ìåòà íàøèõ ðåéä³â çîâñ³ì íå â òî-
ìó, ùîá “âèëîâèòè” ê³ëüêà àâòîìàò³â. Ìè
ïåðåâ³ðÿºìî, ÿê âèêîíóþòü ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ìåðà ñòîñîâíî íàâåäåííÿ ëàäó â öüî-
ìó á³çíåñ³”,— ïîÿñíèâ ïàí Ãîëîâà÷.

Çà ø³ñòü ì³ñÿö³â ìèíóëîãî ðîêó ³ ï³â-
òîðà ì³ñÿöÿ íèí³øíüîãî â ñòîëèö³ ïðî-
âåäåíî 1662 ïåðåâ³ðêè ãðàëüíîãî á³çíåñó,
ï³ä ÷àñ ÿêèõ ñêëàäåíî 244 ïðîòîêîëè ïðî
ïîðóøåííÿ. ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòè-
êó”, íàéá³ëüøå àâòîìàò³â äåìîíòóâàëè ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó (163), Îáîëîíñüêîìó
(130) òà Ñîëîì’ÿíñüêîìó (93) ðàéîíàõ.
Íàéã³ðøå çâ³òóþòü ïðî âèêîíàííÿ äîðó-
÷åííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè ç Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî òà Ïå÷åðñüêîãî. Â îñòàííüîìó äåìî-
íòóâàëè ò³ëüêè 17 ãðàëüíèõ àâòîìàò³â

Підприємці нама алися сховати свої ральні автомати на одном зі столичних рин ів

Ó÷îðà çà ï³äòðèìêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â Êî-
ëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ â³äáóëàñÿ çó-
ñòð³÷ âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà âî¿í³â-³í-
òåðíàö³îíàë³ñò³â ç íàãîäè Äíÿ âøàíóâàí-
íÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³í-
øèõ äåðæàâ, ÿêèé â³äçíà÷àþòü 15 ëþòîãî.

Ç³ ñëîâàìè âäÿ÷íîñò³ çà äîïîìîãó äî âñ³õ
ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ ãîëîâà ñòîëè÷íî¿
ñï³ëêè âî¿í³â Àôãàí³ñòàíó Êîñòÿíòèí Àí-
òîíùóê: “Çãàäàéìî ñüîãîäí³ âñ³õ, õòî âî-
þâàâ, çàãèíóâ òà æèâå. Öå á³ëü òà ïåðå-
æèâàííÿ çà òèõ, õòî ïîòðàïèâ ó ïåêëî é
íå ïîâåðíóâñÿ ç íüîãî äîäîìó”. Ó ö³é â³é-

í³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 160 òèñ. â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â ç Óêðà¿íè, òðüîì òèñÿ÷àì ç
íèõ òàê ³ íå ñóäèëîñÿ ïîâåðíóòèñÿ äîäî-
ìó, ìàéæå ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñòàëè ³íâàë³äà-
ìè, à 72 ïîòðàïèëè ó ïîëîí ÷è ïðîïàëè
áåçâ³ñòè.

Ñüîãîäí³ æ, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ìåðà Êèºâà, â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ ðîç-
ïî÷íóòüñÿ çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ ö³é çíàêî-
â³é äàò³. Öåíòðîì óðî÷èñòîñòåé ñòàíå Ïàðê
âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³. Â ïðîãðàì³ çàõîäó: ïîêëàäàííÿ êâ³-
ò³â äî ïàì’ÿòíèõ ì³ñöü, ì³òèíã çà ó÷àñòþ
âåòåðàí³â óñ³õ âîºí, ÷ëåí³â Ñï³ëêè âåòå-
ðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà ìàòåð³â çàãèáëèõ ñîë-
äàò, ñâÿòêîâèé êîíöåðò òà òðàäèö³éí³ ñîë-
äàòñüêà êàøà é áîéîâ³ 100 ãðàì³â

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора Колонній залі столичної мерії відб лися рочистості з на о-
ди 19-ї річниці Дня вшан вання часни ів бойових дій на території
інших держав. За свят овими столами зібралися не лише ветерани
Аф аністан , а й воїни-інтернаціоналісти, я і переб вали в різних
арячих точ ах та брали часть війнах за межами У раїни.

Ó ìåð³¿ ïðèéíÿëè âî¿í³â-
³íòåðíàö³îíàë³ñò³â
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Êè¿âñüêèé ìåð 
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ 
ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ð³âíîãî 
Â³êòîðà ×àéêè

Ð³âíåíñüêà çåìëÿ çàçíàëà ã³ðêî¿ âòðàòè, êî-
ëè ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåðöå ¿¿ âåëèêîãî ñè-
íà — Â³êòîðà ×àéêè. Â³êòîð Àíàòîë³éîâè÷
áóâ ã³äíîþ ëþäèíîþ, ÿêà ëþáèëà ñâîº ì³ñ-
òî, ³ ð³âíåíö³ â³äïîâ³äàëè éîìó äîâ³ðîþ, êî-
ëè òðè÷³ îáèðàëè ñâî¿ì ì³ñüêèì ãîëîâîþ.
Â³í áóâ ñïðàâæí³ì ãîñïîäàðåì, ñâî¿ ðîçóì òà
åíåðã³þ ñïðÿìîâóâàâ íà áëàãîïîëó÷÷ÿ ì³ñòà
³ éîãî ìåøêàíö³â. Àâòîðèòåò ³ ïîâàãà, ùî
â³í ìàâ,— ðåçóëüòàò âåëè÷åçíî¿ ëþáîâ³ äî
ñâîº¿ çåìë³, ñâîãî ì³ñòà, ÿêå â³í õîò³â áà÷è-
òè ïðîöâ³òàþ÷èì ³ óñï³øíèì.

Â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèñëî-
âëþþ ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì Â³ê-
òîðà Àíàòîë³éîâè÷à, éîãî êîëåãàì ³ âñ³ì
ìåøêàíöÿì ì³ñòà Ð³âíîãî, ÿêîìó â³í ïðèñâÿ-
òèâ çíà÷íó ÷àñòèíó æèòòÿ.

Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий

Ñüîãîäí³ â³äçíà÷àþòü 19-òó ð³÷íèöþ âèâåäåííÿ 
ðàäÿíñüêèõ â³éñüê ç òåðèòîð³¿ Àôãàí³ñòàíó
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Ó Êè¿âñüêîìó ÁÞÒ
ñïðèéìàþòü áàæàíå 
çà ä³éñíå

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàé-
ðàäè Îëüãà Àðêàíîâà ïîâ³äîìèëà “Õðåùà-
òèêó”, ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ó
Ïîä³ëüñüê³é ðàéðàä³ ³ìïåðàòèâíîãî ìàíäàòó
íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Òàê âîíà ïðîêîìåí-
òóâàëà çàÿâó, ÿêó ðîçïîâñþäèëà ïðåñ-ñëóæ-
áà êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî îñåðåäêó ÁÞÒ ïðî
òå, ùî ó ñåðåäó Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà ó ì. Êè-
ºâ³ òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ í³áèòî
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî âèçíàííÿ îáðàíèì
äåïóòàòîì ðàéðàäè çà ñïèñêîì Áëîêó Þë³¿
Òèìîøåíêî Âàëåíòèíó Áàðàáàø. Âàëåíòè-
íà Áàðàáàø º íàñòóïíèì çà ÷åðãîâ³ñòþ êàí-
äèäàòîì ó âèáîð÷èõ ñïèñêàõ ÁÞÒ äî Ïî-
ä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, âîíà ìàëà çàì³íè-
òè äåïóòàòà Îëåêñ³ÿ Äí³ïðîâà, ïîâíîâàæåí-
íÿ ÿêîãî äîñòðîêîâî ïðèïèíèëà ðàäà Áëî-
êó. Íàòîì³ñòü, ÿê çàÿâèëà ïàí³ Àðêàíîâà,
çã³äíî ³ç çàêîíîì, ð³øåííÿ ÒÂÊ º ä³éñíè-
ìè, ÿêùî íà çàñ³äàíí³ áóëè ïðèñóòí³ äâ³ òðå-
òèíè ¿¿ ÷ëåí³â. Ïðîòå öüîãî ðàçó, çà ³íôîð-
ìàö³ºþ çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéðàäè, êâîðó-
ìó íå áóëî, àäæå áóëè ïðèñóòí³ ëèøå 8 ç 14
÷ëåí³â ÒÂÊ

Ãóáåðíàòîðè äàþòü 
ñâ³ä÷åííÿ ó “ñïðàâ³ 
Ëóöåíêà”

Ó ñïðàâ³, ïîðóøåí³é çà ôàêòîì íàïàäó ì³-
í³ñòðà ÌÂÑ Þð³ÿ Ëóöåíêà íà Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâó, ñòàíîì íà ñåðåäó âæå äî-
ïèòàíî 8 âèñîêîïîñàäîâö³â, ÿê³ ñòàëè ñâ³ä-
êàìè ö³º¿ ïîä³¿. Éäåòüñÿ ïðî ëþäåé, ïðèñóò-
í³õ íà çàñ³äàíí³ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè
³ îáîðîíè. Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùà-
òèêó” Àíäð³é Õî÷óíñüêèé, íà÷àëüíèê ãîëîâ-
íîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíïðîêóðàòóðè.
Â³í ðîçïîâ³â, ùî íàïðàâëåíî îêðåìå äîðó-
÷åííÿ äî ïðîêóðàòóð îáëàñòåé äîïèòàòè ãó-
áåðíàòîð³â, ÿê³ òàêîæ ìîãëè áóòè ñâ³äêàìè.
“Âîíè âæå äîïèòàí³ ï³ä ÷àñ äîñë³ä÷î¿ ïåðå-
â³ðêè, àëå òåïåð â³äïîâ³äíî äî óìîâ êðèì³-
íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó ìè ïîâèíí³
¿õ äîïèòàòè ÿê ñâ³äê³â. Òîáòî ôàêòè÷íî íà
ñüîãîäí³ äîïèòàíî ëèøå ÷àñòèíó, à ³íøèõ
áóäå äîïèòàíî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Ï³ñëÿ
âèñíîâê³â ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³
ïðèçíà÷åí³ ó ö³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³, à òà-
êîæ äîïèò³â ñàìèõ ó÷àñíèê³â ïîä³¿ áóäå óõâà-
ëåíî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ”,— ñêàçàâ â³í

Ñüîãîäí³ Ìèêîëó
Ðóäüêîâñüêîãî ïîâåçóòü 
äî ë³êàðí³

Ñüîãîäí³ åêñ-ì³í³ñòðà òðàíñïîðòó ìàþòü
ï³ä êîíâîºì äîñòàâèòè äî êë³í³êè “Áîðèñ”,
ùî íà Ïîçíÿêàõ, äëÿ çíÿòòÿ ï³ñëÿîïåðàö³é-
íèõ øâ³â. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëà
ïðåñ-ñåêðåòàð Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ²ðèíà
Ãàâðèëîâà. Ñàìå ïàí Ðóäüêîâñüêèé âèñëîâèâ
áàæàííÿ, ùîá øâè çí³ìàëè ó êë³í³ö³, äå é
ðîáèëè îïåðàö³þ. Ï³ñëÿ ïðîöåäóðè â’ÿçíÿ
äîïðàâëÿòü íàçàä ó Ñ²ÇÎ. Ó÷îðà íà÷àëüíèê
Ñ²ÇÎ ¹ 13 Îëåêñàíäð Áàëäóê, äå ïåðåáóâàº
ïàí Ðóäüêîâñüêèé, ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòàì, ùî
åêñ-ì³í³ñòðà òðèìàþòü ó ë³êàðí³ ³çîëÿòîðà. Ó
íüîãî º ë³êè, â ïàëàò³ — òåëåâ³çîð òà õîëî-
äèëüíà êàìåðà, ÿêó ïðèâåçëè ðîäè÷³ çààðåø-
òîâàíîãî. Òàêîæ ïàí Áàëäóê ïî³íôîðìóâàâ,
ùî îäèí äåíü ïåðåáóâàííÿ Ìèêîëè Ðóäü-
êîâñüêîãî â Ñ²ÇÎ íà çàãàëüíèõ óìîâàõ êîø-
òóº äåðæàâ³ 23 ãðí 15 êîï., ó òîìó ÷èñë³ é 5
ãðí 88 êîï. çà õàð÷óâàííÿ

Óêðà¿íà ïî÷èíàº 
ñïëà÷óâàòè áîðãè

ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè” ïîãàñèâ ÷àñòè-
íó áîðãó çà îòðèìàíèé ãàç â³ä “ÓêðÃàçÅíåð-
ãî”. Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà
Ïðåçèäåíòà. Ñóìà ïåðåðàõîâàíèõ êîøò³â ñòà-
íîâèòü ïîíàä 500 ìëí ãðí. Öå äîêóìåíòàëü-
íî ï³äòâåðäæåíà çàáîðãîâàí³ñòü ñòàíîì íà 1
ëèñòîïàäà 2007 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, äîðó-
÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà ðîçðà-
õóâàòèñÿ çà ñïîæèòèé ãàç âèêîíóþòü, çàóâà-
æóº ïðåñ-ñëóæáà. Áîðã çà ëèñòîïàä ³ ãðóäåíü
2007 ðîêó “ÓêðÃàçÅíåðãî” ùå íå ïîãàñèëî,
ïðî ùî äîìîâèëèñÿ ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ó
Ìîñêâ³ ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè òà Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿
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Â³êòîð ÒÈÕÎÍÎÂ:“Ìè õî÷åìî
ïðîäåìîíñòðóâàòè ñèëó 
³ âîëþ äåïóòàò³â óñ³õ
ð³âí³â, ç êîòðèìè âëàäà
ïîâèííà ðàõóâàòèñÿ”
Першо о березня Сіверсь о-
донці відб деться др ий з'їзд
деп татів сіх рівнів. На адаємо,
що вперше та ий фор м зібрав-
ся під час президентсь их вибо-
рів 2004 ро . Тоді він мав на
меті протистояти діям помаран-
чевої оманди, проте наразився
на звин вачення сепаратизмі.
Що саме че ати від нинішньо о
з'їзд , "Хрещати " попросив
про омент вати одно о з ор ані-
заторів зібрання, народно о де-
п тата У раїни від Партії ре іо-
нів Ві тора Тихонова.

— Âè º îäíèì ³ç îðãàí³çàòîð³â ç’¿çäó äå-
ïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â ó Ñ³âåðñüêîäîíö³. ×è ïî-
òð³áåí, íà âàøó äóìêó, òàêèé ç’¿çä?

— Ñüîãîäí³ â êðà¿í³ ñèòóàö³ÿ çàãîñòðè-
ëàñÿ äî êðàþ. Ìåíå íàéá³ëüøå íåïîêî-
¿òü ïðèíèæåííÿ ðîë³ ³ çðåøòîþ ðîçãðîì
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ³ éîãî ïàðò³ÿ
âåñü ÷àñ êðèòèêóâàëè Ëåîí³äà Êó÷ìó, ùî
â³í äèêòàòîð. Ïðîòå ÿêùî, íå äàé Áîæå,
âäàñòüñÿ çáóäóâàòè òó âåðòèêàëü âëàäè,
ÿêó õî÷å çáóäóâàòè Â³êòîð Àíäð³éîâè÷,
òîä³ Êó÷ìà íà öüîìó òë³ ìàòèìå âèãëÿä
íàéãóìàíí³øîãî ³ íàéäåìîêðàòè÷í³øîãî
ïðåçèäåíòà íàøî¿ êðà¿íè. Òîìó ùî ñüî-
ãîäí³ çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ â Óêðà¿í³”, ïîäàíèé Ïðåçèäåí-
òîì äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ïðàêòè÷íî ï³ä-
ïîðÿäêîâóº ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ Ñåê-
ðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà. Ñüîãîäí³ òèì áþ-
äæåòîì, çà ÿêèé ïðîãîëîñóâàëà á³ëüø³ñòü,
ñêàñîâàíî 102 çàêîíè, çîêðåìà é äóæå
áàãàòî òèõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðàâ ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

— Âè ïðîãíîçóºòå, ùî çà öåé çàêîíîïðî-
åêò ìîæóòü ïðîãîëîñóâàòè?

— Ìàáóòü, òàê. Êîì³òåò Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè ç ïèòàíü äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà òà
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêèé ñâîãî ÷à-
ñó î÷îëþâàâ ÿ ³ ÿêèì íèí³ êåðóº ïðåäñòàâ-
íèê “ÍÓ — ÍÑ” Îëåêñàíäð Îìåëü÷åí-
êî, ï³äòðèìàâ öåé çàêîíîïðîåêò. Çâ³ñíî,
éîãî êîëèñü âèíåñóòü íà ðîçãëÿä ñåñ³¿.
Ïðîòå ìåí³ õîò³ëîñÿ á ñïîä³âàòèñÿ, ùî
íàâ³òü ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ â³í íå ïðîéäå.
Òàì äóæå áàãàòî ñóïåðå÷íîñòåé ³ íîðì,
ÿê³ ïîðóøóþòü ÷èííó Êîíñòèòóö³þ.

— ×è íå º íàì³ð ïðîâåñòè ç’¿çä ñóòî ïàð-
ò³éíèì çàõîäîì, ñïðîáîþ ïðîäåìîíñòðóâà-
òè ñèëó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ðåéòèíã ÿêî¿ çíè-
æóºòüñÿ?

— Òàê, ìè ìàºìî íàì³ð ïðîäåìîíñòðó-
âàòè ñèëó, àëå íå Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, à ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Éäåòüñÿ ïðî íîð-
ìó Êîíñòèòóö³¿, çã³äíî ç ÿêîþ âëàäà íà-
ëåæèòü íàðîäîâ³, à çä³éñíþºòüñÿ âîíà ÷å-
ðåç äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â. Òîìó ìè õî÷å-
ìî ïðîäåìîíñòðóâàòè ñèëó ³ âîëþ äåïó-
òàò³â óñ³õ ð³âí³â, ç êîòðèìè âëàäà ïîâèí-
íà ðàõóâàòèñÿ.

— Â³ä ÿêèõ ïàðò³é äåïóòàòè âæå âèñëî-
âèëè áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ç’¿çä³? ×è âå-
ëè âè ïåðåìîâèíè ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðî-
âëàäíèõ ñèë, ùîá ¿õí³ äåëåãàòè òàêîæ ïðè-
¿õàëè äî Ñ³âåðñüêîäîíöÿ?

— Äåëåãàö³¿ íà ç’¿çä ôîðìóþòü ì³ñöåâ³
îðãàíè âëàäè, ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñöåâèõ ³ çà-
ê³í÷óþ÷è îáëàñíèìè ðàäàìè. Ó áàãàòüîõ
ì³ñòàõ òàê³ ñåñ³¿ âæå â³äáóëèñÿ. ² ñüîãî-

äí³ â³äáóâàþòüñÿ. Áóäå ïðåäñòàâëåíî âñ³
ïàðò³¿, ÿê³ º ó öèõ ðàäàõ. Ìè çíàºìî, ùî
ó ðàäàõ ó öåíòð³ êðà¿íè ³ íà ï³âäåííîìó
ñõîä³ ïåðåâàæàþòü íàøà ïàðò³ÿ — Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â, Êîìóí³ñòè÷íà, Ñîö³àë³ñòè÷-
íà, ïàðò³ÿ Íàòàë³¿ Â³òðåíêî, Áëîê Þë³¿
Òèìîøåíêî, íåáàãàòî º ïðåäñòàâíèê³â
“Íàøî¿ Óêðà¿íè”. Ãàäàþ, âîíè áóäóòü
ïðåäñòàâëåí³ íà ç’¿çä³. ª ùå íèçêà ïàð-
ò³é, ÿê³ ïðàãíóòü âçÿòè ó÷àñòü ³ ïðîñÿòü
ïðî öå, ïðîòå ìè ¿ì â³äïîâ³äàºìî, ùî âè-
ð³øóâàòè ñë³ä ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, îòîæ îáèðàéòåñÿ, áóäü
ëàñêà, íà îäíàêîâèõ ï³äñòàâàõ ç óñ³ìà. Íà
ç’¿çä ìè çàïðîøóºìî òèõ ëþäåé, êîòð³ ïî-
ä³ëÿþòü íàø³ ïîçèö³¿.

— Ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷³ ñàìå ó Ñ³âåðñüêî-
äîíö³ — öå ñâ³äîìèé íàòÿê íà ç’¿çä, ùî
â³äáóâñÿ 2004 ðîêó?

— Ñêîð³øå, âèïàäêîâ³ñòü. Êîëè ìè ðà-
äèëèñÿ ó Ñåâàñòîïîë³, òî òàì áóâ ³ ãîëî-
âà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè. Ïî÷àëè äó-
ìàòè, äå ïðîâîäèòè ç’¿çä, çãàäàëè
Ñ³âåðñüêîäîíåöü ³ âèð³øèëè: ÷îãî âèãà-
äóâàòè, êîëè âæå º äîñâ³ä. Õî÷à ï³ä ÷àñ
ïåðøîãî ç’¿çäó â Ñ³âåðñüêîäîíö³ ìè íà-
ïîëÿãàëè ³ áóëî ð³øåííÿ, ùîá äðóãèé
ç’¿çä ïðîâåñòè ó Êèºâ³, â ïðèñóòíîñò³
Ïðåçèäåíòà, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, Ãîëîâè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, áàãàòüîõ ó÷åíèõ. Ïðîòå
í³õòî íå íàâàæóºòüñÿ ïðîâîäèòè ó Êèºâ³
ç’¿çä äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â. ×è òî áîÿòü-
ñÿ, ÷è òî íå ìàþòü áàæàííÿ. Òîìó çíî-
âó ïîâåðíóëèñÿ äî ³äå¿ ïðî Ñ³-
âåðñüêîäîíåöü, ³ ì³ñöåâ³ êåð³âíèêè ¿¿ ï³ä-
òðèìàëè

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ: “Ìè çðîáèëè âñå, 
ùî â³ä íàñ çàëåæàëî...”
Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðî çì³íó â³ò÷èçíÿíîãî çàêîíîäàâñòâà,
âêðàé ïîòð³áíó äëÿ çàïîá³ãàííÿ àôåðàì íà êøòàëò îáîðóäîê “Åë³òà-Öåíòðó”
Учора заст пни олови
Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації Віталій
Ж равсь ий розповів
"Хрещати " про завдан-
ня, я і залишилося вирі-
шити ор анам центральної
влади для розв'язання
проблеми постраждалих
від афери "Еліта-Центр ".
Йшлося та ож про ініці-
ативи столичної влади
щодо зміни за онодав-
ства з метою запобі ання
аферам на шталт обор -
до "Еліта-Центр ".

— Âèñâ³òëþþ÷è ïðîáëåìó “Åë³-
òà-Öåíòðó”, ìîæíà ïîä³ëèòè ¿¿ íà
òðè ÷àñòèíè: ùî ïîâèíí³ áóëè çðî-
áèòè ì³ñöåâà âëàäà, Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â, Âåðõîâíà Ðàäà. Ðîçêàæ³òü
ïðî ö³ ð³âí³?

— Îòæå, áóâ Óêàç Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 3 áåðåçíÿ 2006 ðîêó
“Ïðî çàõîäè ùîäî âäîñêîíàëåí-
íÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ó
ñôåð³ áóä³âíèöòâà æèòëà òà ñòà-
á³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ íà ïåðâèííîìó
ðèíêó æèòëà”. Â³í áóâ ùå äî òî-
ãî, ÿê ãîëîâîþ ÊÌÄÀ óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ïðèçíà÷èëè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî.

Óêàçîì çîáîâ’ÿçóâàëè óðÿä ï³ä-
ãîòóâàòè ïðîåêò ñïåö³àëüíîãî çà-
êîíó çà äâà ì³ñÿö³. Ïî-ïåðøå,
ìàëè çàáîðîíèòè ô³íàíñîâèì óñ-
òàíîâàì, ùî êåðóþòü ôîíäàìè
ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, çàëó-
÷àòè êîøòè ô³çè÷íèõ îñ³á íà ³í-
âåñòóâàííÿ áóä³âíèöòâà æèòëà òà
ô³íàíñóâàòè áóä³âíèöòâî. Òîáòî
áóä³âíèöòâî ìàëî á ðîçïî÷àòè-
ñÿ, êîëè º äîãîâ³ð ïðî îðåíäó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàòâåðäæåíî
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåí-
òàö³þ ³ º äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî
â³äïîâ³äíî äî ïðèçíà÷åííÿ îá’-
ºêòà.

Ïî-äðóãå, çàêîí ìóñèâ áè çà-
ïðîâàäèòè ðîçðàõóíêè ô³çè÷íèõ
îñ³á ëèøå ÷åðåç áàíê³âñüê³ ïëà-
ò³æí³ ñèñòåìè. Îòæå, íå ãîò³âêîþ
ïëàòèòè çà æèòëî, à ÷åðåç áàíê.
² ïëàòèòè ëèøå çà ãîòîâå æèòëî.
Òîáòî íàäàâàòè ïðàâî çàáóäîâíè-
êàì ñàìîñò³éíî ïðîäàâàòè æèòëî
ô³çè÷íèì îñîáàì ëèøå çà óìîâè
ââåäåííÿ îá’ºêòà ó åêñïëóàòàö³þ.

Íà æàëü, äî ñüîãîäí³ òàêîãî
ïðîåêòó çàêîíó íåìàº. Öå òå, ùî
ìàâ áè, àëå íå çðîáèâ Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Ë. ×åðíîâåöü-
êèé íå ðàç çâåðòàâñÿ äî ÌÂÑ ç
ïðîõàííÿì íàäàòè ñïèñêè âñ³õ
ïîòåðï³ëèõ â³ä àôåðè ãðóïè ³í-
âåñòèö³éíî-áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿
“Åë³òà-Öåíòð”. Ïåðåäàíî ¿õ ëè-
øå 06.02.2008 ðîêó. Ó ëèñòàõ äî
ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ ÿ
îñîáèñòî ïðîñèëè íàäàòè, îêð³ì
ñïèñê³â, ùå é êîï³¿ ïëàò³æíèõ äî-
êóìåíò³â òà ³íâåñòèö³éíèõ óãîä
(äîãîâîð³â).

28 ëèïíÿ 2006 ðîêó â³äáóëàñÿ
íàðàäà ó ïåðøîãî â³öå-ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ñòàí³ñëàâà Ñòà-
øåâñüêîãî ç ïðèâîäó ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì îøóêàíèõ âêëàäíèê³â
³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíî¿ ãðóïè
“Åë³òà-Öåíòð”. Ó ïðîòîêîëüíî-
ìó äîðó÷åíí³ çà ðåçóëüòàòàìè íà-

ðàäè áóëî äîðó÷åíî ÌÂÑ Óêðà-
¿íè ïîäàòè ÊÌÄÀ ïîïåðåäí³
ñïèñêè ïîñòðàæäàëèõ ³íâåñòîð³â
òà êîï³¿ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â äî
âåðåñíÿ 2006 ðîêó. Äî ñüîãîäí³
öå ïðîòîêîëüíå ð³øåííÿ íå âè-
êîíàíî, ÿê ³ íå çàäîâîëåíî íàø³
÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ.

Ç³ ñâîãî áîêó, ç ³í³ö³àòèâè
ÊÌÄÀ ÷åðåç ÇÌ² áóëî çàïðîøå-
íî ïîòåðï³ëèõ íà çàãàëüí³ çáîðè.
¯õ ïðîâåëè â ñåðïí³ 2006 ðîêó â
ïðèì³ùåíí³ Íàö³îíàëüíîãî òåõ-
í³÷íîãî óí³âåðñèòåòó “Êè¿âñüêèé
ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò”. Ó çáîðàõ
âçÿëè ó÷àñòü 1221 îøóêàíèé. Âñ³
âîíè ïðè ñîá³ ìàëè äîâ³äêè â³ä
ñë³ä÷èõ ïðî âèçíàííÿ ¿õ ïîòåðï³-
ëèìè. Ç ïðèñóòí³õ áóëî ñòâîðåíî
³í³ö³àòèâíó ãðóïó äëÿ âèð³øåííÿ
îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü òà íàëàãî-
äæåííÿ ä³àëîãó ç Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ âëàäîþ.

— Ùîäî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðî ÿêó
éøëîñÿ â óêàç³. ßê³ çàâäàííÿ ñòîÿ-
ëè ïåðåä ñòîëè÷íîþ âëàäîþ?

— Òàì áóëî ñêàçàíî, ùî ÊÌÄÀ
ïîâèííà ðàçîì ³ç êîì³òåòîì ³í-
âåñòîð³â ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè çàáåçïå-
÷åííÿ æèòëîì ³íâåñòîð³â, ÿê³ çà-
çíàëè çáèòê³â. ² çàëó÷èòè äî ñïî-
ðóäæåííÿ æèòëà êîìïàí³¿, ÿê³ ìà-
þòü äîñâ³ä áóä³âíèöòâà íå ìåíøå
5 ðîê³â.

Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíîãî óêà-
çó Ïðåçèäåíòà ðîçïîðÿäæåííÿì
ÊÌÄÀ â³ä 29.05.2006 ñòâîðåíî
êîì³ñ³þ ç ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè
çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ïîòåðï³ëèõ
³íâåñòîð³â. Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿, ãî-
ëîâîþ ÿêî¿ ïðèçíà÷èëè ìåíå,
ââ³éøëî 49 îñ³á — ³ç çàñòóïíèê³â
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîë³â ðàéîííèõ
äåðæàâíèõ ó Êèºâ³ àäì³í³ñòðàö³é,
íà÷àëüíèê³â ãîëîâíèõ óïðàâë³íü

ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ì³ñüêèõ
ñëóæá òà ïðåäñòàâíèê³â ïîòåðï³-
ëèõ.

Êîì³ñ³ÿ ñòâîðèëà 4 ðîáî÷³ ãðó-
ïè:

— ç þðèäè÷íèõ ïèòàíü, ÿêó
î÷îëèëà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ
Í. Ðàä÷åíêî;

— ç ô³íàíñîâèõ ïèòàíü, ÿêó
î÷îëèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â. Ïàäàëêà;

— ç ïèòàíü ïðîåêòóâàííÿ òà áó-
ä³âíèöòâà, ÿêó î÷îëèëè íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ì. Ãîëèöÿ
òà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â À. Ìó-
õîâ³êîâ;

— ³ç çáèðàííÿ, àíàë³çó ³íôîð-
ìàö³¿ â³ä îøóêàíèõ ³íâåñòîð³â òà
ðîçïîä³ëó çáóäîâàíîãî æèòëà, ÿêó
î÷îëèâ Ì. Âàêóëåíêî. Äî ¿¿ ñêëà-
äó âõîäèëè âèíÿòêîâî ïîòåðï³ë³.

²í³ö³àòèâíà ãðóïà ñòâîðèëà ãðî-
ìàäñüêó îðãàí³çàö³þ “Ñï³ëêà áðó-
òàëüíî îøóêàíèõ ãðîìàäÿí”, ð³-
øåííÿì ÿêî¿ çàòâåðäæåíî ïîëî-
æåííÿ ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ
÷åðãîâîñò³ íà îòðèìàííÿ æèòëà
ïîòåðï³ëèìè â³ä àôåðè ãðóïè
êîìïàí³é “Åë³òà-Öåíòð”. Çà ðå-
çóëüòàòàìè ðîáîòè Ñï³ëêà ïåðå-
äàëà äî ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ ñïè-
ñîê ³ç 364 îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü
ïåðøî÷åðãîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì.

Ãîëîâíèìè êðèòåð³ÿìè äëÿ
ïåðøî÷åðãîâîãî îòðèìàííÿ æèò-
ëà ïîòåðï³ëèìè Ñï³ëêà âèçíà÷è-
ëà òèõ, õòî:

— ïðîäàâ ñâîþ àáî ÷ëåí³â ðî-
äèíè íåðóõîì³ñòü òà çàëèøèâñÿ
áåç âëàñíîãî æèòëà;

— âèïëà÷óº äîâãîñòðîêîâ³ êðå-
äèòè òà ïîçèêè ö³ëüîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ;

— º ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ ä³é;
— º ³íâàë³äàìè Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-

íÿíî¿ â³éíè, ïðàö³, äèòèíñòâà;
— º ó÷àñíèêàìè ë³êâ³äàö³¿ àâà-

ð³¿ íà ×ÀÅÑ ² òà ²² êàòåãîð³é;
— º âåòåðàíàìè ïðàö³, ùî âè-

êóïèëè æèòëî äëÿ ñåáå;
— º îäèíîêèìè ìàòåðÿìè áåç

âëàñíîãî æèòëà òà ìîëîäèìè
ñ³ì’ÿìè;

— º ñ³ì’ÿìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü
ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ òà
ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îá-
ë³êó ïîíàä 13 ðîê³â.

Ñï³ëêà çàïðîïîíóâàëà âèëó÷è-
òè ³ç ïåðåë³êó ïîòåðï³ëèõ òèõ,
õòî âèïëàòèâ ìåíøå í³æ 30 %
âàðòîñò³ êâàðòèðè. Öå ïîëîæåí-
íÿ ïîâí³ñòþ çá³ãàºòüñÿ ³ç íîð-
ìîþ çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ô³-
íàíñîâî-êðåäèòí³ ìåõàí³çìè ³
óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ïðè áóä³â-
íèöòâ³ æèòëà òà îïåðàö³¿ ç íåðó-
õîì³ñòþ”.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ïî-
òåðï³ëèõ â³ä “Åë³òà-Öåíòðó” 21
ñåðïíÿ 2006 ðîêó ÊÌÄÀ âèäàëà
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿì ³íâåñòî-
ð³â äëÿ ñïîðóäæåííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òî-
ìó ÷èñë³ äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä àôå-
ðè “Åë³òà-Öåíòðó”.

Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíèõ êîí-
êóðñ³â ïåðåäáà÷åíî ïåðåäà÷ó 25
â³äñîòê³â çáóäîâàíîãî æèòëà äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïîìåøêàííÿì ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³-
äîê ïðîòèçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³
“Åë³òà-Öåíòðó”. Â³äïîâ³äíî äî
ö³º¿ ïðîöåäóðè ïðîâåäåíî 14 êîí-
êóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿì ³íâåñòîð³â
äëÿ ñïîðóäæåííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ âè-
çíàíî ïåðåìîæöåì äîáðå â³äîìå
â Êèºâ³ àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
“Êè¿âì³ñüêáóä”.

— Ùî ç çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè,
ÿê³ áóëî âèä³ëåíî êîìïàí³ÿì “Åë³-
òà-Öåíòð”?

— Çàãàëüíà ïëîùà öèõ ä³ëÿíîê
ñòàíîâèòü 3,73 ãåêòàðà. Äåñÿòü ³ç
íèõ — ï³ä àðåøòîì çà ð³øåííÿì
ñóä³â. Òîìó í³ÿêèõ ä³é íà öèõ ä³-
ëÿíêàõ ìè íå ìîæåìî ïðîâîäè-
òè. ßêùî àðåøò çí³ìóòü, òîä³
ìîæíà áóäå ãîâîðèòè, ùî ðîáè-
òè ç öèìè ä³ëÿíêàìè. Ñóäè Êè-
ºâà íå âèíåñëè æîäíîãî ð³øåííÿ
ùîäî âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíî¿
îñîáè ïîòåðï³ëîþ, õî÷à º âèïàä-
êè, êîëè ëþäè çâåðòàëèñÿ ç öüî-
ãî ïðèâîäó ³ ¿ì â³äìîâèëè.

ßêùî ì³ñöåâ³ ñóäè íàì íå äî-
ïîìîæóòü çíÿòè àðåøò ³ç çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê, ÿêùî ó íàñ íå áóäå
ñïðàâæíüîãî ðåºñòðó ïîòåðï³ëèõ,
íå áóäå ñïåö³àëüíîãî çàêîíó äëÿ
ïîñòðàæäàëèõ â³ä àôåðè “Åë³òà-
Öåíòðó”, òî ì³ñüêà âëàäà íå çìî-
æå çàáåçïå÷èòè êâàðòèðàìè íà-
â³òü íàéá³ëüø ñîö³àëüíî íåçàõè-
ùåíèõ ãðîìàäÿí.

— ×è º ïîä³áí³ ñèòóàö³¿ â Óêðà-
¿í³, ÿê ç “Åë³òà-Öåíòðîì”?

— Òàêèõ ñèòóàö³é, ç ÿêèìè ç³-
òêíóâñÿ Êè¿â,— ñîòí³ íà òåðåíàõ
ÑÍÄ, äåñÿòêè â Óêðà¿í³. ² ùå
æîäíîãî ðàçó ì³ñöåâà âëàäà íå
âèð³øóâàëà öå ïèòàííÿ. Êè¿âñüêà
âëàäà, õî÷à é áðàêóº íîðìàòèâíî¿
áàçè, íàìàãàºòüñÿ äîïîìîãòè.
Ñâ³ä÷åííÿì òîãî º ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñ³â ùîäî 14 çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê.

Îøóêàíèõ ëþäåé, ÿê³, ìîæëè-
âî, îñòàííº â³äíåñëè øàõðàÿì, íà
æàëü, âèêîðèñòîâóþòü ïîë³òèêè
â ñâî¿ ö³ëÿõ. Öå ïðèêðî. Çâè÷àé-
íî, ìîæíà éòè ïî ë³í³¿ ïîøóêó
öàï³â-â³äáóâàéë³â, ïîêàðàííÿ
“ñòð³ëî÷íèê³â”, àëå â³ä öüîãî
ñïðàâà íå çðóøèòü ç ì³ñöÿ.

Ïîòð³áåí çàêîí, ïðîåêò ÿêîãî,
ìè ñïîä³âàºìîñÿ, â³äïîâ³äíî äî
Óêàçó Ïðåçèäåíòà, óðÿä êðà¿íè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ðîçðîáèòü ³
âíåñå íà ðîçãëÿä äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè. Äóìàþ, éîãî ï³ä-
òðèìàþòü ÿê á³ëüø³ñòü, òàê ³ îïî-
çèö³ÿ. Ï³ñëÿ öüîãî ì³ñüêà âëàäà
çìîæå äîïîìîãòè ïîòåðï³ëèì. ²
ìè öüîãî ùèðî õî÷åìî

№ По азни Значення по азни а

1. За альна площа вартир 192 352 м в.

2. 25% від за альної площі вартир 49 292 м в.

3. Середня площа однієї вартири 75 м в.

4. Орієнтовна іль ість вартир
для потерпілих

625

²íôîðìàö³ÿ ïî æèòëîâèõ áóäèíêàõ, ïî ÿêèõ
âèçíàíî ïåðåìîæö³â ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â
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Оле сандр Ч ніхін сподівається, що цир ове мистецтво незабаром стане
приб т овим і в У раїні

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé êî-
ëåäæ åñòðàäíîãî òà öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà ï³äâèùèëè ó “çâàíí³”.
Â³í ñòàâ àêàäåì³ºþ ³ìåí³ Ëåîí³-
äà Óòüîñîâà. Çà ñëîâàìè éîãî äè-
ðåêòîðà ³ õóäîæíüîãî êåð³âíèêà
Îëåêñàíäðà ×óí³õ³íà, â ïðàêòèö³
âèùî¿ óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè òàêå
ñòàëîñÿ âïåðøå. Äëÿ êîëåêòèâó
êîëèøíüîãî åñòðàäíî-öèðêîâîãî
ó÷èëèùà “ïåðåâò³ëåííÿ” àëüìà-
ìàòåð íå â íîâèíó. Àäæå â³äïî-
â³äíå ð³øåííÿ äåïóòàòè Êè¿âðà-
äè ïðèéíÿëè ùå òîð³ê.

Íå âäèâîâèæó äëÿ öèðêà÷³â ³
óñï³õè âèïóñêíèê³â, ÿê³ ðåãóëÿðíî
çäîáóâàþòü ïåðåìîãè íà ïðåñòèæ-
íèõ ñâ³òîâèõ êîíêóðñàõ òà çàä³ÿí³
ó öèðêîâèõ ïðîåêòàõ Ôðàíö³¿, ²ñ-
ïàí³¿, Àìåðèêè, ïðàöþþòü ó öèð-
êó — Ðàíêàë³, Òþñåëåé. Òàê, ìàé-
æå äâà òèæí³ òîìó Ñåðã³é Òèìîôº-
ºâ ïðèâ³ç çîëîòó ìåäàëü ç Ïàðèçü-
êîãî ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ
“Öèðê ìàéáóòíüîãî”. Çà ñëîâàìè
ôàõ³âö³â, â³äçíàêà öüîãî êîíêóðñó
ìîæå ïîçìàãàòèñÿ çà ïðåñòèæí³ñ-

òþ ç Ãðåìì³ òà Îñêàðîì. Ðåæèñåð
íîìåðà Ñåðã³ÿ Òèìîôººâà Òàðàñ
Ïîçäíÿêîâ çàïåâíèâ, ùî ïåðåìîæ-
öÿ áóêâàëüíî “çàñèïàëè” ïðîïî-
çèö³ÿìè òà êîíòðàêòàìè. “Íà æàëü,
óêðà¿íñüêîìó àðòèñòîâ³ ïðàöþâàòè
çà êîðäîíîì çíà÷íî âèã³äí³øå, í³æ
óäîìà,— ñêàðæèòüñÿ äèðåêòîð êî-
ëåäæó.— Òàì ó öèðêîâå ìèñòåöòâî
âêëàäàþòü øàëåí³ ãðîø³, ç ÿêèõ
ïîò³ì îòðèìóþòü òàê³ æ ñàì³ ïðè-
áóòêè. À îñü â Óêðà¿í³ âåëèêî¿ óâà-
ãè íàäàþòü ð³çíîìàí³òíèì ï³ñåí-
íèì êîíêóðñàì, ñïîðòèâíèì çìà-
ãàííÿì, öèðêîâ³ æ äîñÿãíåííÿ
ìàéæå í³êîãî íå ö³êàâëÿòü”. À
âò³ì, ïàí ×óí³õ³í ñïîä³âàºòüñÿ, ùî
é íà ¿õí³é âóëèö³ áóäå ñâÿòî ³ öèð-
êîâå ìèñòåöòâî çäîáóäå íàëåæíó
ñëàâó. Â³í òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî âæå
íàñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó â
àêàäåì³¿ ìàº ç’ÿâèòèñÿ ôàêóëüòåò
ðåæèñóðè öèðêó òà åñòðàäè, à ÷å-
ðåç 2—2,5 ðîêó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ çâåäóòü öèðêîâèé
ìàíåæ, îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ÿêîãî
ñòàíîâèòü $ 6 ì³ëüéîí³â

Ñòîëèöÿ
ïîïîâíèëàñÿ ùå
îäí³ºþ àêàäåì³ºþ —
öèðêîâîþ
À âò³ì, ¿¿ âèïóñêíèêàì 
âèã³äí³øå ïðàöþâàòè çà êîðäîíîì,
àí³æ íà áàòüê³âùèí³

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий державний оледж естрадно-цир ово о мис-
тецтва став а адемією. А втім, йо о ерівни и пишаю-
ться не лише цим. Приводом для радощів стала отри-
мана її вип с ни ом на Паризь ом фестивалі молодих
артистів на орода, я а за престижністю може позма а-
тися з Греммі та Ос аром. Цир ачі с аржаться, що,
попри висо і дося нення, їхнє мистецтво в У раїні й
досі не в фаворі.

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 55
ðîê³â íàðîäíîìó àðòèñòîâ³
Óêðà¿íè, ëàóðåàòó
Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, äåïóòàòîâ³
Êè¿âðàäè Àíàòîë³þ
ÕÎÑÒ²ÊÎªÂÓ.
З на оди свята свої вітання шле співач а, на-

родна артист а У раїни Таїсія ПОВАЛІЙ.

— Мені д же приємно привітати пре расно о а тора, хорошо о чоло-
ві а із днем народження! Бажаю йом дов их-дов их ро ів творчо о жит-
тя і, звичайно, охання, задя и я ом не з асає і любов до своєї справи.
Ми че аємо йо о нових ролях. Він та ож і ч довий режисер, том зич
йом вели ої творчої насна и. Мені д же подобається йо о ра “Швей-
”, “Сеньйорі з вищо о світ ”. Анатолій — расивий і талановитий а тор,

і жін и ходять дивитися не лише на йо о р , а й на ньо о само о!

Р бри веде Оль а КОСЯНЧУК

Ñåðã³é ÁÐÀÉÊÎ: “Ó ïåðñïåêòèâ³
ìè ðîçøèðþâàòèìåìî
ãîòåëüíèé á³çíåñ, ïåðåäóñ³ì
ó ðàìêàõ ªâðî-2012”
Ìåð ßëòè ³ íîì³íàíò íà çâàííÿ “Ëþäèíà ðîêó” ïîä³ëèâñÿ
ñâî¿ìè óñï³õàìè â óïðàâë³íí³ êóðîðòíèì ì³ñòîì

— Âè íîì³íîâàí³ íà çâàííÿ “Ëþ-
äèíó ðîêó”. ßê âè ïðî öå ä³çíàëè-
ñÿ é ÷è ìàºòå òàê³ íàãîðîäè?

— Íå ìîæó çãàäàòè, ÿê ïðî öå
ä³çíàâñÿ, áî öèì íå çàéìàâñÿ.
Íîì³íàö³ÿ ñåðéîçíà, àëå öå äëÿ
ìåíå íå ïðèíöèïîâî. Êîëèñü ÿ
âæå áóâ ëàóðåàòîì, òîä³ çàéìàâ-
ñÿ ãîòåëüíîþ ñïðàâîþ, àëå òà íî-
ì³íàö³ÿ ñòîñóâàëàñÿ òóðèñòè÷íî-
ãî á³çíåñó. À âò³ì, íàãîðîäà í³êî-
ëè íå áóëà äëÿ ìåíå ñàìîö³ëëþ.
Òèì ïà÷å, ùî ÿ íå ïðîñòî îêðå-
ìî âçÿòèé ìåð, à ìåð îñîáëèâî-
ãî ì³ñòà. Âñå æ òàêè öå ßëòà. Íà-
ïåâíî, ìåðàì Çàïîð³ææÿ ÷è, ñêà-
æ³ìî, Ìèêîëàºâà â öüîìó êîí-
òåêñò³ òÿæ÷å, í³æ êåð³âíèêîâ³ ßë-
òè, òîìó ùî öå ì³ñòî, ÿê ìîâèòü-
ñÿ, íà ñëóõó.

— ×è íå ùîð³÷íî ßëòà îòðèìóº
íàãîðîäè â³ä Êàáì³íó, à â 2007-ìó
áóëè ÿê³ñü îñîáëèâ³ äîñÿãíåííÿ?

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ðåéòèí-
ãè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó, òî ìè çíîâó íà ë³äåðñüêèõ
ïîçèö³ÿõ. Ò³ëüêè ÿ íå çîâñ³ì ðî-
çóì³þ ìåòîäèêó îö³íþâàííÿ,
àäæå íå âèâîäÿòü ïåðøå òàì ÷è
äðóãå ì³ñöå, à ïðîñòî íàçèâàþòü
ðåéòèíã. Òàêèõ ðåéòèíã³â, ïî-ìî-
ºìó, ïîíàä äâàäöÿòü. Òîìó ÿ íå
çíàþ, çà ÿêèìè ïîêàçíèêàìè âè-
çíà÷àëè ïåðåìîæö³â, àëå íàøå
ì³ñòî ñïðàâä³ ñåðåä ïåðåäîâèê³â.
À âò³ì, ³íàêøå é áóòè íå ìîæå.
Öå æ Ï³âäåííèé áåðåã Êðèìó.

Ùîäî ìèíóëîãî ðîêó, òî îñî-
áëèâîñò³, ÿñíà ð³÷, º. Îäíîçíà÷-
íî. Áåçóìîâíî, ó 2007-ìó êóðîðò-
íèé ñåçîí áóâ íàéêðàùèé çà
îñòàíí³ 15 ðîê³â. Ïðè÷îìó ç³
çíà÷íèì â³äðèâîì â³ä ïîïåðåä-
í³õ, àäæå 2005 ³ 2006 ðîêè áóëè
íå íàäòî õîðîø³ â öüîìó ïëàí³.
Íåìîæëèâî òî÷íî ñêàçàòè, íà-
ñê³ëüêè á³ëüøå ëþäåé â³äïî÷èâà-
ëî òîãî ðîêó ïîð³âíÿíî ç ïîïå-
ðåäí³ìè, áî íåìàº òî÷íî îáë³êó,

òà ìè ââàæàºìî, ùî äîäàëîñÿ
16%. ßêùî éäåòüñÿ ïðî áþäæåò,
òî â Êèºâ³ â³í í³êîëè, ïåâíî, íå
áóâàº äåô³öèòíèì. Ó íàñ æå ìè
çàâæäè ëåäü-ëåäü äîòÿãóâàëè äî
íóëÿ, ïðàêòè÷íî çàâæäè â³í áóâ
äåô³öèòíèì, ³ ëèøå öüîãî ðîêó
ìàºìî ïðåô³öèò 12—14%. Öå âå-
ëèêèé ïðîãðåñ. Äàé Áîæå, ùîá
òàêèé áþäæåò áóâ ³ â íàñòóïíî-
ìó. Îòæå, öå ñïðàâä³ îñîáëèâèé
ð³ê ³ çà áþäæåòîì, ³ çà íàäõî-
äæåííÿìè âçàãàë³, ³, çâè÷àéíî æ,
çà íàïîâíåííÿì êóðîðòó.

— ßêà ñèòóàö³ÿ ³ç çàëó÷åííÿì ³í-
âåñòèö³é?

— Íå âñå, çâè÷àéíî, âäàëîñÿ.
Àëå ìè ñåðéîçíî çàéìàºìîñÿ ³í-
âåñòèö³ÿìè äåñü ðîê³â â³ñ³ì. Âåñü
öåé ÷àñ íà òåðèòîð³¿ Ï³âäåííîãî
áåðåãà Êðèìó ä³ÿâ çàêîí ïðî òå-
ðèòîð³þ ïð³îðèòåòíîãî ðîçâèòêó,
òîáòî öå áóëà ñïðîùåíà â³ëüíà
åêîíîì³÷íà çîíà, ùî, çâè÷àéíî,
ñïðèÿëî çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³é.
Âîíè é ï³øëè, ³ äîñèòü ðåàëüí³,
ïðè÷îìó â òóðèñòè÷í³ îá’ºêòè, áî
òàê³ áóëè âèìîãè çàêîíó. Íà
æàëü, çàêîí “Ïðî áþäæåò 2005
ðîêó” ä³þ öüîãî äîêóìåíòà ïðè-
çóïèíèâ, à â³äïîâ³äíî çóïèíèëè-
ñÿ é ³íâåñòèö³¿. Çà òîé ïåð³îä çà-
ëó÷èëè ³íâåñòèö³é íà êîíêðåòíèõ
îá’ºêòàõ íà 80 ìëí äîëàð³â. Öÿ
öèôðà ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè òóðèñ-
òè÷íî¿ ãàëóç³, ìîæå, âîíà íå íàä-
òî âåëèêà, àëå äëÿ ïî÷àòêó äî-
ñèòü íåïîãàíà.

Ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ä³¿ çàêîíó
íàäõîäæåííÿ çìåíøèëèñÿ, ³ òî-
ìó ìè ïðîâåëè äâà çàõîäè ç ïðå-
çåíòàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â.
Ó 2006 ðîö³ — íà ñóìó 110 ìëí
äîëàð³â. Àëå öå ò³ëüêè ïðîåêòè,
íå ðåàë³çàö³ÿ. Íà ñüîãîäí³ ðåàë³-
çîâàíî ëèøå íà 60 ìëí. Öüîãî
ðîêó ìè ïðîâåëè òàêó ñàìó ïðå-
çåíòàö³þ. Ìàºìî ê³ëüêà ðåàëüíèõ
³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â íà çàãàëü-

íó ñóìó 200 ìëí äîëàð³â. Öå áó-
ëè 10 ïðîåêò³â, ç íèõ ï’ÿòü — ñòî-
ñîâíî â³äñåëåííÿ ç³ ñòàðîãî òà
àâàð³éíîãî æèòëà.

— Âñÿ êðà¿íà ãîòóºòüñÿ äî ªâ-
ðî-2012. ßëòà õî÷ ³ íå ïðèéìàº
÷åìï³îíàò, àëå ÿêîñü ãîòóâàòèìåòü-
ñÿ?

— Ìè íå ìîæåìî ïîõâàëèòèñÿ,
ùî áðàòèìåìî àêòèâíó ó÷àñòü ó
öüîìó ïðîöåñ³. Àëå êîëè ãîâîðè-
òè ïðî ñòàä³îíè ÿê áàçó ï³äãîòîâ-
êè, òî ìè ìîãëè á ìàòè ê³ëüêà ôóò-
áîëüíèõ ïîë³â. Öå âèã³äíî é äëÿ
êðà¿íè, îñê³ëüêè êë³ìàòè÷í³ óìî-
âè ó íàñ òàê³, ùî ³ âçèìêó ìîæíà
ñïîê³éíî ãðàòè íà çåëåíîìó ïîë³.
Ñïîä³âàòèìåìîñÿ, ùî çà öåé ïå-
ð³îä íà íàñ çâåðíóòü óâàãó. Íà
æàëü, ñüîãîäí³ ìè íå â ïðîãðàì³.

— Ó ÷îìó ìåðè ³íøèõ ì³ñò Óêðà-
¿íè ìîæóòü áðàòè ç âàñ ïðèêëàä?

— Öå ñêàçàíî íàäòî ãîëîñíî,
àëå ïîä³ëèòèñÿ äåÿêèì äîñâ³äîì
ßëòà ìîæå. Íàïðèêëàä, ìè âæå
÷åòâåðòèé ð³ê âåäåìî ïðîãðàìó
îïàëåííÿ é ïåðåõîäèìî íà ñèñ-
òåìó ³íäèâ³äóàëüíèõ äæåðåë îïà-
ëåííÿ. Âæå âñòàíîâëåíî ïîíàä 70
³íäèâ³äóàëüíèõ êîòåëåíü, íà êîæ-
íó øêîëó, á³áë³îòåêó òîùî. Ó ëþ-
äåé òåïåð ñòî¿òü ³ìïîðòíå ³ åêî-
íîìíå îáëàäíàííÿ. Ìîæíà íà-
çâàòè ùå é ñèñòåìó âîäîïîñòà-
÷àííÿ: çà äâà ðîêè ìè â³äðåìîí-
òóâàëè âñ³ ìåðåæ³ âîäîêàíàë³â.
Ìàéæå â óñ³õ áóäèíêàõ ñòîÿòü ë³-
÷èëüíèêè.

— À ó ñôåð³ ãîòåëüíîãî á³çíåñó
º ÿê³ñü îñîáëèâ³ äîñÿãíåííÿ?

— Íàéâèùèé ð³âåíü ãîòåë³â, ÿê
â³äîìî, â Êèºâ³. Ó Êèºâ³ — öå
á³çíåñ, ó íàñ æå — â³äïî÷èíîê, à
íà â³äïî÷èíêó ö³íè òðîõè íèæ÷³.
Ìè äóæå ìàëî âèòðà÷àºìî êîø-
ò³â íà ðåêëàìó, ïîð³âíÿíî ç ³íøè-
ìè êóðîðòàìè, áî ïðî íàñ ³ òàê
çíàþòü. Àëå ó ïåðñïåêòèâ³ ðîç-
øèðþâàòèìåìî ãîòåëüíèé á³çíåñ,
íàñàìïåðåä ó ðàìêàõ ªâðî-2012.
Äî íàñòóïíîãî ðîêó çðîáèìî âñå
ìîæëèâå äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ íà-
øîãî òóðèñòè÷íîãî ïðîäóêòó

Розмовляв Михайло ШКУРІН,
“Хрещати ”
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Цьо о ро звання "Людина ро " прис дж ватим ть
дванадцятий раз. За цей час зросла іль ість номіна-
цій та претендентів на почесне звання. Вперше Київ-
сь ий медіахолдин — енеральний партнер цієї про-
рами. "Хрещати " продовж є знайомити читачів із
цьо орічними номінантами.
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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      
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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 зміну 

цільового призначення
земельної ділянки громадянці 

Мойпанюк Галині Василівні 
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Садовій, 86

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 296/2130 від 22 серпня 2007 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002
№ 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності гро#
мадян або юридичних осіб” та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Ки#
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу 
земельної ділянки громадянину 

Журавському Леоніду Віталійовичу 
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, 
господарських будівель 

і споруд у пров. Лисогірському, 16 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 304/2138 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 ãðîìà-
äÿíö³ Ìîéïàíþê Ãàëèí³ Âàñèë³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ñàäîâ³é, 86 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0721 ãà
íà âóë. Ñàäîâ³é, 86 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà âèëó÷èòè ³ç êàòåãîð³¿ çå-
ìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òà ïåðåâåñòè äî êàòåãîð³¿ çåìåëü æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0721 ãà íà
âóë. Ñàäîâ³é, 86 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (â òîìó ÷èñë³ ïëîùåþ 0,01
ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é), ÿêà íàëå-
æèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ãðîìàäÿíö³ Ìîé-
ïàíþê Ãàëèí³ Âàñèë³âí³ çã³äíî ç äîãîâî-
ðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 22.01.2004 ¹ 372 (ÂÂÂ ¹ 134139),
ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåð-
æàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñ-
íîñò³ íà çåìëþ â³ä 13.04.2004 ¹ 07-7-
00711, òà äîçâîëèòè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä.

4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà â
ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè
áåç ïðàâà êàï³òàëüíî¿ çàáóäîâè.

5. Ãðîìàäÿíö³ Ìîéïàíþê Ãàëèí³ Âà-
ñèë³âí³:

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

5.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÃÎ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.01.2005 ¹ 19-78, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.09.2005
¹ 071/04-4-19/426, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
17.02.2005 ¹ 1074.

5.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

5.6. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ â³ä
13.04.2004 ¹ 07-7-00711.

5.7. 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
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6. 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

7. 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 Æóðàâñüêîìó Ëåîí³äó Â³òàë³éî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 16
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Æóðàâñüêî-
ìó Ëåîí³äó Â³òàë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó Ç öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ð-
ñüêîìó, 16 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Æóðàâñüêîìó Ëåîí³äó
Â³òàë³éîâè÷ó:

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

3.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäî-
âè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 30.07.2007 ¹ 19-7730, Êè-

Про передачу громадянину 
Голоті Григорію Корнійовичу

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Підбірній, 9

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 300/2134 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 ãðîìà-
äÿíèíó Ãîëîò³ Ãðèãîð³þ Êîðí³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ï³äá³ðí³é, 9 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãîëîò³ Ãðèãî-
ð³þ Êîðí³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ï³äá³ðí³é, 9 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãîëîò³ Ãðèãîð³þ Êîð-
í³éîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 04.07.2003 ¹ 19-932, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 22.01.2004
¹ 08-8-20/7595, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 02.10.2003

¹ 7343, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
18.03.2004 ¹ 467, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 29.12.2004 ¹ 03-
18/2551-Â.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ³¿ â³ä ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè òà ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3.5. 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 òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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
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¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
08.08.2007 ¹ 6211, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 09.08.2007
¹ 05-08/5826, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 25.07.2007
¹ 5504.

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
Скрипленку Миколі Інокентійовичу 

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

будівель і споруд 
на вул. Осінній, 42

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 314/2148 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 ãðîìà-
äÿíèíó Æóðàâñüêîìó Â³òàë³þ Ñòàí³ñëà-
âîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó,
14 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Æóðàâñüêî-
ìó Â³òàë³þ Ñòàí³ñëàâîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ð-
ñüêîìó, 14 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Æóðàâñüêîìó Â³òàë³þ
Ñòàí³ñëàâîâè÷ó:

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

3.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäî-
âè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-

êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 30.07.2007 ¹ 19-7732, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
08.08.2007 ¹ 6210, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
09.08.2007 ¹ 05-08/5825, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 25.07.2007 ¹ 5505.

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 

громадянину
Журавському Віталію Станіславовичу 

для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Лисогірському, 14 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 305/2139 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 ãðîìà-
äÿíèíó Ñêðèïëåíêó Ìèêîë³ ²íîêåíò³éî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îñ³íí³é, 42 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñêðèïëåíêó
Ìèêîë³ ²íîêåíò³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,07 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îñ³íí³é, 42 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñêðèïëåíêó Ìèêîë³
²íîêåíò³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 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. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 08.02.2005 ¹ 19-852, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 22.03.2005
¹ 1972, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
17.11.2004 ¹ 071/04-4-19/3978, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
06.10.2006 ¹ 03-25/765-Â.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü 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 ïðèâàò-
íî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-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

Про передачу громадянці 
Костенко Наталії Петрівні,

члену садівницького товариства 
“Енергетик” Дарницького району м. Києва, 

земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. 114>ій Садовій, діл. 61

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 326/3160 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êîñòåíêî Íàòàë³¿ Ïåòð³âí³, ÷ëåíó
ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Åíåðãåòèê”
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âå-

äåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
114-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 61 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîñòåíêî Íà-

Про передачу громадянці
Байді Тамарі Василівні

у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Маршака, 45 у 

Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 306/2140 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 ãðîìà-
äÿíö³ Áàéä³ Òàìàð³ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìàðøàêà, 45 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áàéä³ Òàìàð³
Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Ìàðøàêà, 45 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áàéä³ Òàìàð³ Âàñèë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.
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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 24.10.2005 ¹ 19-9021,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.07.2005
¹ 071/04-4-19/2998.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-

êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè 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
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Про питання
орендної плати за земельні ділянки, 

що передаються в оренду
комунальному підприємству 

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

“Київське інвестиційне агентство”
Рішення Київської міської ради № 328/3162 від 22 серпня 2007 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону Укра#
їни “Про плату за землю”, статті 21 Закону України “Про оренду землі”, з метою сприяння громадянам,
які постраждали від діяльності групи інвестиційно#будівельних компаній “Еліта#Центр”, у вирішенні пи#
тань отримання ними житла відповідно до укладених інвестиційних договорів, що будуть підтверджені рі#
шенням судів, пункту 6 рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 127/3218, враховуючи пункт 6
Протоколу наради з розгляду питань, пов’язаних з виконанням заходів для забезпечення житлом постраж#
далих від діяльності групи інвестиційно#будівельних компаній “Еліта#Центр” від 19.02.2007 та звернення
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) “Київське інвестиційне агентство” від 26.02.2007 № 106/104, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî
â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2),
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1101 ãà íà
òåðèòîð³¿ ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó
“Ã³äðîïàðê” ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 11.04.2003 ¹ 66-
6-00075 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ (ëèñò-çãîäà ñóá’ºêòà ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷íî¿ îñîáè Ãà-
ëèöüêî¿ Í. Ì. â³ä 01.07.2005).

3. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÅÑÊÀË²ÁÓÐ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 4 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1101 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð-
÷óâàííÿ íà î. Ã³äðîïàðê ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè
çåìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 12
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
07.02.2002 ¹ 240/1674 “Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãî-
âîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
11.04.2003 ¹ 66-6-00075, ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ ³ ñïî-
ðóäè (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
01.07.2005 ¹ 2506-1, àêò ïðèéîìó-ïåðå-
äà÷³ â³ä 01.07.2005).

4. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÅÑÊÀ-
Ë²ÁÓÐ”:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

4.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

5. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ãàëèöüê³é Íàòàë³¿
Ìèêîëà¿âí³ ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíó-
òèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 11.04.2003
¹ 66-6-00075 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ.

6. Ïóíêòè 3, 4, 7 öüîãî ð³øåííÿ íàáè-
ðàþòü ÷èííîñò³ ï³ñëÿ âíåñåííÿ çì³í äî
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
11.04.2003 ¹ 66-6-00075 â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî
ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
приватному підприємству 

“ЕСКАЛІБУР” 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування закладу
громадського харчування 

на о. Гідропарк 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 365/3199 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України, статей 16, 30 Закону України “Про орен#
ду землі”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 677 “Про затвердження Поряд#
ку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” та розглянувши технічну до#
кументацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

òàë³¿ Ïåòð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíèöüêîãî òî-
âàðèñòâà “Åíåðãåòèê” Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05
ãà äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèö-
òâà íà âóë. 114-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 61 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîñòåíêî Íàòàë³¿ Ïåò-
ð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà
“Åíåðãåòèê” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 23.06.2003 ¹ 19-742, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.10.2003
¹ 119/04-4-10/1036, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä

22.10.2003 ¹ 7948, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 19.02.2007
¹ 03-79/223.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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 â³äíî-
ñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Îðåíäíó ïëàòó çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè,
ïåðåäàí³ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî” â îðåíäó â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.03.2006
¹ 109/3200, ¹ 125/3216, ¹ 115/3206,
¹ 122/3213, ¹ 123/3214, ¹ 116/3207,
¹ 117/3208, ¹ 108/3199, ¹ 112/3203,
¹ 119/3210, ¹ 111/3202, ¹ 121/3212,
¹ 113/3204, ¹ 118/3209, ¹ 106/3197,
¹ 107/3198, ¹ 110/3201, ¹ 114/3205,
¹ 120/3211, âñòàíîâèòè ó ðîçì³ð³ çå-
ìåëüíîãî ïîäàòêó.

2. Âñòàíîâèòè, ùî ïóíêò 7 ñòàòò³ 28
Ðåãëàìåíòó ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî íàáóò-
òÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-

ëåþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004
¹ 457/1867, íå ïîøèðþºòüñÿ íà ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî
ð³øåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ì³æ êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³í-
âåñòèö³éíå àãåíòñòâî” òà Êè¿âðàäîþ áó-
äóòü óêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè îðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу
приватному підприємству 

“ЕСКАЛІБУР”
земельної ділянки для експлуатації

та обслуговування закладу
громадського харчування та атракціонів 

на о. Гідропарк 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 336/3200 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України, статті 16 Закону України “Про оренду
землі” та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî
â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2),
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,48 ãà íà òå-
ðèòîð³¿ ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó

“Ã³äðîïàðê” ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÅÑÊÀË²ÁÓÐ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,48 ãà (â òîìó ÷èñë³ ïðèáå-
ðåæíà çàõèñíà ñìóãà — 0,42 ãà) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çàêëàäó ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà àòðàêö³îí³â íà
î. Ã³äðîïàðê ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íàäà-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 12 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.02.2002
¹ 240/1674 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 11.04.2003
¹ 66-6-00075, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ ³ ñïîðóäè (äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 17.12.2003, àêò
ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 12.01.2004).

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÅÑÊÀ-
Ë²ÁÓÐ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó 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
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Про передачу громадянці 
Яценко Ганні Василівні 

у приватну власність 
земельної ділянки 

для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Горького, 28>б

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 368/3202 від 1 жовтня 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
ßöåíêî Ãàíí³ Âàñèë³âí³ äëÿ âåäåííÿ ³íäè-
â³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ãîðüêîãî,
28-á ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ßöåíêî Ãàíí³ Âà-
ñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ âåäåííÿ ³íäè-
â³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ãîðüêîãî,
28-6 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ßöåíêî Ãàíí³ Âàñèë³âí³:
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 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 äîêóìåíòà, ùî ïî-
ñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ 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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 16.06.2006 ¹ 19-4958, ÂÀÒ “Êè¿â-
ïðîåêò” â³ä 16.03.2006 ¹ 597, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
27.06.2006 ¹ 3827, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 17.07.2006 ¹ 06-6-25/3506, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.04.2006 ¹ 071/04-4-
19/1277.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Боравській Лідії Федорівні, 

члену садового товариства “Оболонь”, 
земельної ділянки для ведення

колективного садівництва 
на вул. 9>ій Садовій, діл. 2

у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 372/3206 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Áîðàâñüê³é Ë³ä³¿ Ôåäîð³âí³, ÷ëåíó
ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Îáîëîíü”, äëÿ âå-
äåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
9-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 2 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áîðàâñüê³é Ë³-
ä³¿ Ôåäîð³âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà
“Îáîëîíü”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. 9-³é
Ñàäîâ³é, ä³ë. 2 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä 19.03.79 ¹ 356/20 “Ïðî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèêîíêîìó ì³ñüêî¿,
ðàéîííî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â äëÿ îð-
ãàí³çàö³¿ êîëåêòèâíèõ ñàä³â”.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áîðàâñüê³é Ë³ä³¿ Ôåäîð³â-
í³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Îáîëîíü”:

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 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.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.12.2004 ¹ 19-3798, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.11.2003 ¹ 119/04-4-
10/1596, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 16.04.2004 ¹ 5287,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 12.01.2007 ¹ 03-21/29-Â.

4. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 195 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.11.98 ¹ 62-1/163 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàäîâîãî
òîâàðèñòâà “Îáîëîíü” Ì³íñüêîãî ðàéîíó”.

5. 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.

6. 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
Дубас Наталії Миколаївні, 

члену садівничого товариства “Інвалідів ВВВ”
Харківського району м. Києва, 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення колективного садівництва 

на вул. Мисливській, діл. 34>а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 374/3208 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Äóáàñ Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè-
÷îãî òîâàðèñòâà “²íâàë³ä³â ÂÂÂ” Õàðê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ êîëåê-
òèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìèñëèâñüê³é,
ä³ë. 34-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äóáàñ Íàòàë³¿ Ìè-
êîëà¿âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “²í-
âàë³ä³â ÂÂÂ” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî
ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìèñëèâñüê³é, ä³ë. 34-à
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äóáàñ Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³,
÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “²íâàë³ä³â
ÂÂÂ” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 14.11.2005 ¹ 19-9776,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.12.2004
¹ 071/04-4-19/4446, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
05.08.2004 ¹ 5724, Ãîëîâíîãî ïðàâë³ííÿ

çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 14.02.2007 ¹ 03-
79/170-Â.

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 19.11.2004
¹ 202) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ çì³íè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè çàáåçïå÷èòè áåçïåðåøêîäíèé ïðî¿çä
íà ä³ëÿíêó.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü 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.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå
áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-
òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 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 земельної ділянки 
громадянці Лановій Надії Михайлівні,

члену садівничого товариства “Підземщик”
Дарницького району м. Києва,

для ведення колективного садівництва 
на вулиці Садовій, 193, ділянка 12>а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 377/3211 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ëà-
íîâ³é Íàä³¿ Ìèõàéë³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî
òîâàðèñòâà “Ï³äçåìùèê” Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñà-
ä³âíèöòâà íà âóëèö³ Ñàäîâ³é, 193, ä³ë. 12-à ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëàíîâ³é Íàä³¿ Ìè-
õàéë³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Ï³ä-
çåìùèê” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,043 ãà äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà
íà âóëèö³ Ñàäîâ³é, 193, ä³ë. 12-à ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ëàíîâ³é Íàä³¿ Ìèõàéë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî ïåðåíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

3.4. 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”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó âèñíîâ-
êàì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.07.2004 ¹ 19-6948, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.10.2004 ¹ 041/04-4-19/3503,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 16.02.2007 ¹ 03-79/208-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå
áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-
òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 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
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Þâ³ëåé äëÿ ïðîô³ëàêòèêè
Ó Ãíàòà Þðè ìîæíà ïîâ÷èòèñÿ, ÿê çáåðåãòè òåàòð ³ íå çíèùèòè ñåáå

ßêáè Ãíàò Ïåòðîâè÷ Þðà íàðîäèâñÿ
òðèäöÿòüìà ðîêàìè ðàí³øå, â³í, áåçïå-
ðå÷íî, ñòàâ áè íàéâèäàòí³øèì êîì³êîì
óêðà¿íñüêîãî êëàñè÷íîãî òåàòðó ³ ïåðå-
âåðøèâ ñàìèõ Ïàíàñà Ñàêñàãàíñüêîãî òà
Ôåäîðà Ëåâèöüêîãî. Êîëè á â³í ç’ÿâèâñÿ
òðèäöÿòüìà ðîêàìè ï³çí³øå, òî, âî÷åâèäü,
÷èìàëî çí³ìàâñÿ á ó ê³íî é ñêëàâ êîíêó-
ðåíö³þ ³íøèì âèäàòíèì ñì³õóíàì ÕÕ
ñòîë³òòÿ.

Àëå éîìó âèïàëî íàðîäèòèñÿ 1888 ðî-
êó, òà ùå é íà ªëèñàâåòãðàäùèí³ — áàòü-
ê³âùèí³ Ìàðêà Êðîïèâíèöüêîãî ³ âñ³º¿
ðîäèíè Òîá³ëåâè÷³â. Òîæ í³÷îãî äèâíîãî,
ùî â³í ñòàâ òèì, êèì ïðèðå÷åíèé áóâ ñòà-
òè,— ïðîäîâæóâà÷åì òðàäèö³é åòíîãðà-
ô³÷íî-ïîáóòîâîãî òà ôîëüêëîðíî-îáðàç-
íîãî óêðà¿íñüêîãî òåàòðó Õ²Õ ñòîë³òòÿ.

Â óÿâ³ òèõ, äëÿ êîãî ³ì’ÿ Ãíàòà Þðè —
íå ïîðîæí³é çâóê, òàêèì â³í, ìàáóòü, ³ æè-
âå: çàêëîïîòàíèé ãîñïîäàð ïåðøî¿ íàö³î-
íàëüíî¿ ñöåíè, êîòðèé äîâã³ ðîêè îïèðàâ-
ñÿ ðàäèêàëüíèì òåàòðàëüíèì ðåôîðìàì ³
òàêè â³äñòîÿâ ñöåí³÷íèé ïîáóòîâ³çì, íàâ³-
êè çàêð³ïèâøè éîãî íà ï³äìîñòêàõ Òåàòðó
Ôðàíêà. Ìè çâèêëè äî òàêîãî Þðè, ³ òà-
êà îô³ö³éíî-áðîíçîâà ïðàâäà ïðî íàðîä-
íîãî àðòèñòà ÑÐÑÐ, îðãàí³çàòîðà ³ áàãàòî-

ð³÷íîãî êåð³âíèêà ãîëîâíîãî óêðà¿íñüêî-
ãî òåàòðó, ïîñòàíîâíèêà ÷èñëåííèõ âèñòàâ,
ñåðåä ÿêèõ íå áðàêóâàëî é ñïåêòàêë³â êîí’-
þíêòóðíî-ðàäÿíñüêîãî øòèáó, äî ñüîãî-
äí³ ìàéæå âñ³õ âëàøòîâóº. ßê âëàøòîâóº ³
òå, ùî âåëè÷åçíèé òÿãàð êîëåêòèâíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà êðèâäè óêðà¿íñüêîãî òå-
àòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ÕÕ ñòîë³òòÿ, çà íè-
ùåííÿ ðåæèñåðà Ëåñÿ Êóðáàñà, éîãî îä-
íîäóìö³â ³ òåàòðó “Áåðåç³ëü”, çà òîòàëüíó
ïðîðàäÿíñüêó ì³ì³êð³þ òåàòðó ïåðåêëàäå-
íî ôàêòè÷íî íà îäíó îñîáó — íà Ãíàòà
Þðó.

Àäæå ÿê ³ á³ëüø³ñòü çàãàðòîâàíèõ òà âè-
ñíàæåíèõ ðàäÿíñüêî¿ âëàäîþ ìèòö³â, çà
æèòòÿ â³í íå äîçâîëÿâ ñîá³ â³äâåðòîñò³, à
ùèðèõ ùîäåííèêîâèõ çàïèñ³â íå çàëèøèâ
(ïðèíàéìí³ ÿêùî òàê³ ³ñíóþòü, òî âîíè
äîñ³ íå îïóáë³êîâàí³). Éîãî ïîìïåçíî-äå-
êëàðàòèâíà êíèæêà “Ìîº æèòòÿ”, âèäàíà
âæå ï³ñëÿ ñìåðò³, ç äèâíîþ íàçâîþ “Ï³ä
Ñòàí³ñëàâñüêîãî”, ç ÿêî¿ âèëó÷åíî ùîñü
äóæå ³ñòîòíå, íàãàäóº çâ³ò äî ãàçåòè “Ïðàâ-
äà”: òóò º ïàðêåòíå ³ñíóâàííÿ ðàäÿíñüêî-
ãî îô³ö³îçó, áîðîòüáà çà ìèð ³ æîäíîãî ñó-
ò³íêó äóø³. ªäèí³ æ îïðèëþäíåí³ ðîçïà÷-
ëèâ³ äóìêè Ãíàòà Þðè ñòîñóþòüñÿ ïåð³î-
äó, êîëè á³ëÿ êåðìà ñòâîðåíîãî íèì òåàò-

ðó îïèíèâñÿ éîãî òâîð÷èé ñóïåðíèê Ìàð’-
ÿí Êðóøåëüíèöüêèé, à éîìó ñàìîìó â òå-
àòð³ çàáðàêëî ì³ñöÿ.

Äàë³ 1953 ðîêó — ðîêó ñìåðò³ Ñòàë³íà é
ñâîãî ôàêòè÷íîãî óñóíåííÿ â³ä êåð³âíèö-
òâà òåàòðîì — ñóâ³é ³ñòîð³¿ ³ âëàñíîãî æèò-
òÿ Ãíàò Þðà ðîçãîðòàòè íå ñòàâ. Äëÿ òèõ
òðèäöÿòè ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ïðèáëèçíî ç
1923-ãî, êîëè ñòâîðåíà íèì ó Â³ííèö³ ìàí-
äð³âíà òðóïà óòâåðäèëàñü ÿê ñòîëè÷íèé òå-
àòðàëüíèé êîëåêòèâ, â³í òàê ³ çàëèøèâñÿ
ï³ä ìàñêîþ õèòðóâàòîãî ïðîñòàêà, êîòðèé

íå äóæå ðîçóì³ºòüñÿ íà ïîë³òèö³ é çàâæäè
äîñëóõàºòüñÿ äóìêè ìóäðèõ ïàðò³éíèõ êå-
ð³âíèê³â. Àëå íàâ³òü éîãî â³ðòóîçíå àðòèñ-
òè÷íå ëèöåì³ðñòâî íå ââåëî â îìàíó ïðè-
ñê³ïëèâèõ ðàäÿíñüêèõ ³äåîëîã³â. Ïåðåìóä-
ðèâøè Þðó, âëàäà çàïðîïîíóâàëà éîìó
ðîëü ïóáë³÷íîãî âèêðèâà÷à ôîðìàë³çìó ³
íàö³îíàë³çìó, ³äåéíîãî ïðàâäîëþáöÿ, çà
ï³äïèñîì ÿêîãî ìàëà ç’ÿâèòèñÿ çâèíóâà÷ó-
âàëüíà ñòàòòÿ “Íàö³îíàë³ñòè÷íà åñòåòèêà
Êóðáàñà”.

Éìîâ³ðí³øå çà âñå, ñòàâëÿ÷è ñâ³é ï³äïèñ
ï³ä öèì òåêñòîì, ùî çðåøòîþ í³÷èì íå
â³äð³çíÿâñÿ â³ä òèñÿ÷ ³íøèõ òîãî÷àñíèõ
ïàñêâ³ë³â, Ãíàò Þðà ðîçóì³â, ùî ï³äïèñóº
âèðîê íå âæå ïðèðå÷åíîìó ïîáðàòèìó
þíîñò³ Ëåñåâ³ Êóðáàñó, à ñîá³ æèâîìó.
Éìîâ³ðí³øå çà âñå, éîãî ïðàêòè÷íèé
“õëîïñüêèé” ðîçóì ö³ëêîì óñâ³äîìëþâàâ,
ùî ³ñòîð³ÿ éîìó öüîãî íå âèáà÷èòü, õî÷à
ñâ³é òåàòð, ôðàíê³âö³â, â³í âðÿòóº. Àëå íàä-
òî òÿæêèìè áóëè ò³ æèòòºâ³ òåðåçè 1934 ðî-
êó íàâ³òü äëÿ íüîãî, ëþäèíè õî÷ ³ íå ìóæ-
íüî¿, àëå òâåðäî¿ é ö³ëåñïðÿìîâàíî¿.

Ñïðàâä³, 120-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî àêòîðà, ÷è¿ Ìàð-
òèí Áîðóëÿ, Øâåéê, Ñòüîïî÷êà Êðàìà-
ðþê, Òåðåøêî Ñóðìà ïîö³íîâàí³ ÿê âåð-
øèíí³ çëåòè â³ò÷èçíÿíî¿ òåàòðàëüíî¿ êóëü-
òóðè ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ ÷èé æèòòºâèé äîñâ³ä,
ìóäð³ñòü òà âèòðèâàë³ñòü äàëè çìîãó áàãà-
òüîì âèæèòè, âðÿòóâàòèñÿ é òâîð÷î çä³é-
ñíèòèñÿ,— ÷èìàëèé ïðèâ³ä äëÿ óðî÷èñòîñ-
òåé. Çàçâè÷àé óñ³ þâ³ëåéí³ ñâÿòêóâàííÿ
àïåëþþòü äî ïàì’ÿò³. Ö³ æ ìàþòü ñòàòè
ùå é ïåðåñòîðîãîþ äëÿ ñó÷àñíèõ ìèòö³â:
â³ä âèìóøåíîãî ñàìîçíèùåííÿ òà âèðîêó
³äåàëàì þíîñò³

Ãàííà ÂÅÑÅËÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Цими днями в У раїні відзначають ювілей Гната Юри. Від дня наро-
дження найза ад овішо о з наших театральних орифеїв, отрий з -
мів поєднати непоєдн ване — природжений омічний дар із посадою
дире тора "фран івсь ої" тр пи найтяжчі сталінсь і десятиліття,—
мин ло 120 ро ів.

Â î÷³êóâàíí³ Â³â’ºí Âåñòâóä
Îðãàí³çàòîðè London Fash³on Week â³äêëàëè ïîêàç åïàòàæíî¿ äèçàéíåðêè íà äåñåðò

Çðàíêó â³äáóâñÿ ïîêàç êîëåê-
ö³¿ Asprey, ñòâîðåíî¿ äèçàéíå-
ðîì Hakan Rosenius. Â³í íå òàê
äàâíî íà Ëîíäîíñüêîìó òèæí³
ìîäè — òðåò³é ñåçîí. Íîâèíîþ
éîãî â÷îðàøíüîãî äåô³ëå ñòàëà
ïîÿâà ïåðøî¿ þâåë³ðíî¿ ë³í³¿.

Äàðåìíî ïðåñà íå ïðèä³ëèëà
íàëåæíî¿ óâàãè êîëåêö³¿ áðåí-
äó Luella. Îäÿã â³ä äèçàéíåðêè
Ëóåëëè Áåðòë³ ö³êàâèé òà ð³ç-
íîïëàíîâèé. Ìîäåë³ êðîêóâàëè
ïîä³óìîì ó âåëèêèõ ÷åðåâèêàõ
ç îá’ºìíèìè çà÷³ñêàìè òà ãî-
òè÷íèì ìàê³ÿæåì. Êîëüîðîâà
ãàìà âðàæàëà ðîçìà¿òòÿì òà
íåéìîâ³ðíèìè êîìá³íàö³ÿìè:
ïðîçîð³ áëóçè ñêëàäàëè äóåò
ïîìàðàí÷åâèì ñï³äíèöÿì òà
ïàí÷îõàì çåëåíóâàòîãî â³äò³í-
êó, áóëî ÷èìàëî ìîäåëåé êàð-
òàòîãî îäÿãó. Ìàíåêåííèö³
á³ëüøå ñêèäàëèñÿ íà âàìï³ðè÷-
íèõ çëèõ ôåé ³ç êàçîê áðàò³â
Ãð³ìì, í³æ íà òèïîâèõ ïðåä-
ñòàâíèöü ìîäåëüíîãî á³çíåñó.

Ñïðàâä³ âðàæàþ÷îþ âèäàëà-
ñÿ êîëåêö³ÿ Jenny Packham. Âî-
íà ñêëàäàëàñÿ ïåðåâàæíî ç âå-
÷³ðí³õ ñóêîíü ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâî¿ äîâæèíè. ×àñîì âî-
íè íàâ³òü çàâàæàëè ìàíåêåííè-

öÿì õîäèòè, àëå âèãëÿä ìàëè
ðîçê³øíèé. Äèçàéíåðêà Äæåí-
í³ Ïàêõàì ïîâ³äîìèëà, ùî ¿¿
íàäèõíóâ ñòèëü òðèäöÿòèõ ðî-
ê³â — ïðÿì³ ÷óòòºâ³ ñèëóåòè.
Ìåí³ ïðèãàäàëàñÿ ðîçïîâ³äü
Ô³ë³ïïà Ë³ìà ï³ñëÿ éîãî ïîêà-
çó â Íüþ-Éîðêó, â³í òàêîæ ç³-
çíàâñÿ, ùî éîãî íàäèõàþòü
òðèäöÿò³ ðîêè äâàäöÿòîãî ñòî-
ë³òòÿ — åïîõà ñåêñóàëüíîãî òà
æ³íî÷íîãî îäÿãó. Îñü ³ êîëåê-
ö³ÿ Jenny Packham áóëà ïîä³á-
íîþ — áàãàòî âîëàí³â, áåæå-
âèé êîë³ð, áëèñê, êàì³ííÿ. Ðîç-
ê³ø òà øèê ó âñ³õ äåòàëÿõ.

Ïðîòÿãîì äíÿ â³äáóëèñÿ äå-
ô³ëå äèçàéíåðñüêîãî äóåòó An-
toni&Alison, Ashish, Margaret
Howell, Erdem. Ìè íå ïîòðàïè-
ëè íà ö³ ïîêàçè, áî â öåé ÷àñ
ó íàñ áóëà çàïëàíîâàíà çóñòð³÷
³ç þâåë³ðîì Ô³ë³ïïîþ Õîëëàíä.

Ïðî íàéî÷³êóâàí³øèé ïîêàç
òèæíÿ âè ä³çíàºòåñÿ âæå ç íå-
ä³ëüíîãî âèïóñêó ïðîãðàìè —
êîëåêö³þ Vivienne Westwood
áóëî çàÿâëåíî íàäòî ï³çíî, òî-
ìó ïî³íôîðìóâàòè ÷èòà÷³â
“Õðåùàòèêà” â öüîìó íîìåð³
ìè ïðîñòî íå âñòèãàëè òåõí³÷-
íî

Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У першій половині передостанньо о дня Лондон-
сь о о тижня моди найці авіші й найбажаніші для
п блі и по ази від лали насам інець. З само о ран-

ва а преси б ла при та до вечірніх по азів Issa
та Vivienne Westwood. Не заспо оїла допитливих
ж рналістів навіть при оломшливо расива оле ція
вечірніх с онь від Jenny Packham, я а, до слова,
розповіла ба ато ці аво о.

Преса та баєри даремно проі нор вали по аз Luella —
оле ція б ла д же розмаїтоюДефіле мар и Issa б ло найочі ванішим
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“Õðåùàòèê” ïðîäîâæóº ñåð³þ åñå ïðî êîõàííÿ, ðîçïî÷àòó â÷îðà Êè¿âñüêèì 
ìåä³àõîëäèíãîì. Ñüîãîäí³ ÷èòà÷³ â³ä÷óþòü ñèëó êîõàííÿ Îêñàíè Çàáóæêî

What makes you smile 
when you are tired
Îêñàíà ÇÀÁÓÆÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íà ë³òàêó, íà ïàðîïëàâ³, íà ïëÿ-
æ³, â õîë³ ãîòåëþ — ñêð³çü, äå â³ä-
áóâàþòüñÿ ìèìîá³æí³ íåîáîâ’ÿçêî-
â³ çíàéîìñòâà, çàâæäè çíàéäåòüñÿ
ëþäèíà, ÿêà, ïî÷óâøè, ùî âè
ïèñüìåííèê (ðàéòåð, øð³ôòøòåëå-
ð³í, åêð³âåí...), çðàçó-òàêè íàñòóï-
íîþ ðåïë³êîþ ä³ëîâèòî ïîö³êà-
âèòüñÿ:

— ² ïðî ùî æ âè ïèøåòå?..
(Îçíà÷òå, ñåáòî õàðàêòåð òîâàðó,

ÿêèì òîðãóºòå...)
— Ïðî ëþáîâ ³ ñìåðòü,— â³äæàð-

òîâóþñü ÿ â òàêèõ âèïàäêàõ: ïðî
ùî æ, ìîâëÿâ, ³ùå âàðòî ïèñàòè?

— À-à,— ïàäàº çàçâè÷àé ïîçáàâ-
ëåíà åíòóç³àçìó â³äïîâ³äü (òîâàð íå
ö³êàâèòü!). Íàéêì³òëèâ³ø³ æ ïî-
ñì³õàþòüñÿ, ãîðä³ ç³ ñâîº¿ çäîãàä-
ëèâîñò³:

— À, ô³êøèí!..
Ô³êøèí, ô³êøèí, àâæåæ... Äå æ

³ùå çàëèøèëàñÿ â íàøîìó ñâ³ò³ í³-
øà íà òå, ïðî ùî ºäèíî ò³ëüêè é
âàðòî ïèñàòè — ³ áåç ÷îãî æèòè íå
òå ùî íå âàðòî, à íåìîæëèâî, íå-
ñòåðïíî — ÿê îäáóâàòè êàòîðæíèé
òåðì³í áåç ð³øåíöÿ?..

Âò³ì, äåêîìó âäàºòüñÿ æèòè é
òàê. Òî÷í³øå — áàãàòüîì. Ùå òî÷-
í³øå — äåäàë³ á³ëüø³é ³ á³ëüø³é
ê³ëüêîñò³ ëþäåé. Ñàìå öå é íàçè-
âàºòüñÿ öèâ³ë³çàö³éíîþ êðèçîþ.
Äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â òîìó öå çâàëîñÿ
òðîõè ³íàêøå — îçíàêàìè ê³íöÿ
ñâ³òó, ò³ëüêè ùî äëÿ íàøîãî ³í-
ôîðìàö³éíî çàìîòåëè÷åíîãî âóõà
ò³ çàñòåðåæí³ ñëîâà âæå ïåðåáóâà-
þòü ó ãåòü íåâ÷óòíîìó ðåã³ñòð³, íà-
÷å ³íôðàçâóê:

“² ÷åðåç ðîçð³ñò áåççàêîíñòâà
ëþáîâ áàãàòüîõ îõîëîíå”.

Àâòîð, ÿêèé öå íàïèñàâ, ìàâ
éìåííÿ Ìàòâ³é. À òâ³ð, ùî âèéøîâ
³ç-ï³ä éîãî ïåðà — ì³êñò ìåìóàð³â
³ á³îãðàô³¿,— ä³ñòàâ íàçâó “ªâàí-
ãåë³º”. Ðîçä³ë 24, ñòèõ 12.

Ô³êøèí?..
* * *

Íàñïðàâä³ ÿ äîñèòü ï³çíî çáàã-
íóëà, ùî âñå æèòòÿ ïèøó ïðî ñâ³ò,
ó ÿêîìó “õîëîíå ëþáîâ”. Ïðî ¿¿
ãëîáàëüíå óáóâàííÿ (ïàðàëåëü
“ãëîáàëüíîìó ïîòåïë³ííþ”: ÷èì
ñòóäåí³øå ðîáèòüñÿ âñåðåäèí³ íàñ,
òèì âèùàº òåìïåðàòóðà äîâê³ë-
ëÿ!) — óáóâàííÿ, “ÿê âèò³êàííÿ ³ç
ðàíè /æèòòºäàéíî¿ â³ëüãîñò³ — â
õîëîä ³ ïóñòêó, â í³êóäè” (“Ïðî-
áóäæåííÿ”). Ðîçä³ë ëþáîâíî¿ ë³ðè-
êè â íàâçàãàë ³ùå ö³ëêîì þâåí³ëü-
íîìó “Äèðèãåíò³ îñòàííüî¿ ñâ³÷-
êè” ìàâ íàçâó — “Ñâ³ò áåç ëþáî-
â³”. Ïàì’ÿòàþ, ÿê ìóäðà (ïî-æ³íî-
÷îìó íà òîé ÷àñ äàëåêî ìóäð³øà çà
ìåíå!) ðåäàêòîðêà ö³º¿ êíèæêè ñêà-
çàëà, ùî çàãîëîâîê äóæå ñòðàø-
íèé, ³ ïîðàäèëà éîãî çì³íèòè, àëå
ÿ ÷îìóñü óïåðëàñÿ, çàòÿëàñÿ — íå-
ñâ³äîìî, ÷èñòèì ³íñòèíêòîì, ñóòî
ôîíåòè÷íèì â³ä÷óòòÿì áåçïîìèëü-
íî òî÷íîãî çâóêó... Òàê âîíî çà-
çâè÷àé ³ â³äáóâàºòüñÿ: ñïåðøó ïè-
øåø — ³ ùîéíî ïåðåãîäîì, ç ðî-
êàìè, ðîçóì³ºø, ÙÎ íàïèñàëà.
Âñÿêà ðåôëåêñ³ÿ — òî ëèøå post
scriptum: ìî¿ â³ðø³ é ïðîçà çàâæäè
“çíàþòü” á³ëüøå, í³æ çíàþ ÿ.

Äåñü íàïðèê³íö³ 1990-õ Ñîëîì³ÿ
Ïàâëè÷êî, ÿêà òîä³ âïîðÿäêîâóâà-
ëà äëÿ êàíàäñüêîãî âèäàâöÿ àíòî-
ëîã³þ óêðà¿íñüêîãî îïîâ³äàííÿ,
ðîçïîâ³äàëà (âñå íå ìîæó÷è çàñïî-
êî¿òèñÿ!), ÿê ïîïðîñèëà îäíîãî íà-
øîãî ïðîçà¿êà íàïèñàòè äëÿ ö³º¿
àíòîëîã³¿ “îïîâ³äàííÿ ïðî ëþáîâ”
(ëþáîâ³ òàì áðàêóâàëî!),— ³ ÿê

ïðîçà¿ê, ³ç òèì ïîâàæíèì âèðàçîì,
ç ÿêèì çàâæäè ìîâëÿòüñÿ íàéá³ëü-
ø³ äóðíèö³, ïîâ÷àëüíî ¿é â³äïîâ³â:

— Àëå æ ùîá íàïèñàòè ïðî ëþ-
áîâ, òðåáà ¿¿ ïåðåæèòè...

— ß ïîäóìàëà: Áîæå! — ç íå-
ï³äðîáíèì æàõîì ðîçêàçóâàëà
Ñîëîì³ÿ.— ßêèé íåùàñíèé ÷î-
ëîâ³ê!.. Ìàòè òðèäöÿòü ñ³ì ðîê³â
³ äîñ³ íå ïåðåæèòè ëþáîâ³ — òî
ÿê æå æ òè æèâ?!..

Äëÿ ìåíå òî òàêîæ áóâ øîê, â³ä-
êðèòòÿ, íà¿âíå â ñâî¿é çàï³çí³ëî-
ñò³: îòæå, é òàê ëþäè æèâóòü?.. ßê
ïîâîðîò êëþ÷à â çàìêó, ï³ñëÿ ÿêî-
ãî ³íøèìè î÷èìà ïî÷èíàºø äèâè-
òèñü ³ íà “äèñôóíêö³éíèõ” ìàòå-
ð³â (“Òè øòî, ñ óìà ñîøîë!” — íå-
ñïîä³âàíî ëþòî øàðïàº â³äç³ãîðíî
âèñòðîºíà áàðèøíÿ ñâîãî äð³áî÷ó-
÷îãî ïîðó÷ ìàëþêà, ùî íà á³ãó
ñïðîáóâàâ áóâ — âèäíî, âèãîëî-
äàâøèñü çà ïîâíîö³ííèì ñï³ëêó-
âàííÿì,— íàâ’ÿçàòè êîíòàêò ³ç ãî-
ðîáöåì, ³ õâèëÿ ¿¿ íåíàâèñò³ íà-
êðèâàº ïåðåõîæèõ, ³ ìåíå â ¿õ ÷èñ-
ë³, ÿê âèõëîï äèìó ç âàíòàæ³âêè) —
ìàòåð³â, êîòð³, âèÿâëÿºòüñÿ, çîâñ³ì
íå “çíåðâîâàí³”, ÷è “çàòóðêàí³”,
÷è ùå ÿêîþñü òàì ïàâóòèíîþ âè-

ïðàâäàëüíèõ îáñòàâèí îïîâèò³, à
ïðîñòî — íå ëþáëÿòü ñâî¿õ ä³òåé,
îò ³ ââåñü “á³íîì Íüþòîíà”! — ³
íà ÷èñëåíí³ ïîäðóæí³ ïàðè, ÷èº
ñï³âæèòòÿ òåæ ñêð³ïëåíå àæ í³ÿê
íå ëþáîâ’þ (àõ, ÿê ¿¿ çíàòè íà ëè-
öÿõ, êîëè âîíà º,— íå ñõîâàºø, íå
âòà¿ø!), à âèêëþ÷íî ³íåðö³ºþ, öå-
ìåíòóþ÷èì íàòèñêîì ñîö³óìó
(“òàê òðåáà”!) é ñòðàõîì ïåðåì³í,—
íå ñï³âæèòòÿ, à ñï³â³ñíóâàííÿ â
ïðîñòîð³ äîáðîõ³òü ñïîðóäæåíî¿ íà
äâîõ òþðåìíî¿ êàìåðè, “â³÷íå ïî-
ðó÷-ñïàííÿ ç òèìè ñàìèìè ñ³ðèìè
ñíàìè” (“Ó âàãîí³ ìåòðî”),— àõ òè
Áîæå ì³é, òàê ³ ïðî öå æ, âèõîäèòü,
ÿ âæå ïèñàëà... Òî öå, çíà÷èòü, í³-
ÿêà íå ìåòàôîðà, íå ÿêèéñü òàì
õóäîæí³é ïðèéîì,— çíà÷èòü, óñ³ ö³
ëþäè, íàä ÷èºþ ïîâåä³íêîþ ÿ, áó-
âàëî, ðîêàìè ëàìàëà ãîëîâó, ÿê îá
ìóð á’þ÷èñü, íåãîäíà çáàãíóòè í³
â÷èíê³â, í³ ìîòèâ³â, ñïðàâä³ òàê ³
æèâóòü, ó íàéñóâîð³øîìó íîí-ô³ê-
øèí ðåæèì³ — í³êîãî é í³÷îãî íå
ëþáëÿ÷è?..

² ÿê æå ¿õ áàãàòî, êîëè ðîççèð-
íóòèñÿ äîâêðóãè îñü òàêèìè “ïðî-
òåðòèìè” î÷èìà,— ìàìöþ ð³äíå-
ñåíüêà...

Ïîãàñëèõ, ÿê âèêðó÷åí³ ëàìïî÷-
êè: ïîçáàâëåíèõ “â ñîá³” òîãî äæå-
ðåëà ïîñò³éíîãî ñòðóìó, êîòðå çîâ-
ñ³ì íå “ïåðå-æèâàþòü”, ó ðåæèì³
“ï³ä’ºäíàâñü-â³ä’ºäíàâñü” (ÿêùî
“ïåðåæèâ” ³ “ìèíóëàñÿ”, òî íå ëþ-
áîâ áóëà!),— í³, ç íèì æèâóòü, ïî-
âñÿê÷àñ, “ó ñí³ é íàÿâó”, ÿê ïðà-
âèëüíî íàïèñàâ ïîåò — à éîãî ï³ä-
íÿëè íà ãëóçè (îñü òàê³ “ïîãàøå-
í³” é ï³äíÿëè!). À êîëè íå æè-
âóòü — òîä³ êåïñüêî: òîä³ äîâîäèòü-
ñÿ ïîñò³éíî “ðîçäðÿïóâàòè” ñâ³ò
äîâêîëà ñåáå, ùîá îòðèìàòè â³ä
íüîãî õî÷ ÿêóñü ðåàêö³þ íà äîêàç
ñâîãî ³ñíóâàííÿ — “ò³ëüêè á âêó-
òàòè ïëå÷³, ñêàçàâøè ñîá³, ùî —
æèëà” (“Ç ë³êàðíÿíîãî ùîäåííè-
êà”), çäîáóòè êîðîòêó ³ëþç³þ é
ñâîº¿ äî æèòòÿ ïðè÷åòíîñò³... À ùî
íàäîâãî òàêî¿ ³ëþç³¿ íå ñòàòè, òî
“ïîãàøåíèé” ìóñèòü ïî ÿê³ìñü ÷à-
ñ³ çíîâó çàõîäæóâàòèñÿ äëóáàòè
ä³éñí³ñòü — ÿê çåê ìåðçëó çåìëþ
òóïèì êàéëîì.

Öå ìàº áóòè çá³ñà âòîìíî. ² â³ä
òîãî ñòàð³þòü. Â³ä òîãî çíîøóþòü-
ñÿ — ï³ñëÿ ñîðîêà ñóòî á³îëîã³÷íî¿
åíåðã³¿ íà òàêå õðîí³÷íå áåçëþáîâ-
íå áîðþêàííÿ ç³ ñâ³òîì äåäàë³ â³ä-

÷óòí³øå áðàêíå, à áðàòè òî¿ åíåð-
ã³¿ “ïîãàøåíèì” íåìà çâ³äêè. ² òî-
ä³ âîíè òóæàòü çà âòðà÷åíîþ ìî-
ëîä³ñòþ, êîëþòüñÿ áîòîêñîì, ùîá
íàòÿãòè ¿¿ ãëàäåíüêó ìàñêó íàçàä
íà îáëè÷÷ÿ, ñàõàþòüñÿ íàâñ³á³÷, ÿê
ñõàðàïóäæåí³ êîí³, â ïîøóêàõ
“àêóìóëÿòîðà” äëÿ ñâî¿õ îñ³ëèõ áà-
òàðåéîê, ïîòð³ñêóþòü äåäàë³ òüìÿ-
í³øèìè é ÷àäí³øèìè ðîçðÿäàìè
áåíãàëüñüêèõ âîãíèê³â ³ ïðîâàäÿòü
áàãàòîñë³âí³ äèñêóñ³¿ ïðî “êðèçó
ñåðåäíüîãî â³êó”. Òîä³ ÿê íàñïðàâ-
ä³ âñå êóäè ïðîñò³øå — ³ ìàëà-òà-
êè ðàö³þ ðåäàêòîðêà “Äèðèãåíòà”,
ñòðàøí³øå: ö³ ëþäè â³ä ðîäó, ñêà-
çàòè á, “îíòîëîã³÷íî” ïîçáàâëåí³
äàðó ëþáèòè — ÿê ìîæíà áóòè ïî-
çáàâëåíèì òàëàíòó, ðîçóìó ÷è ìî-
ðàëüíîãî ÷óòòÿ.

Äèâíî, ùî öÿ ïðîñòà ³ñòèíà â³ä-
êðèëàñü ìåí³ àæ òîä³, êîëè “âæå
áóâ íàïèñàíèé “Âåðòåð””, òîáòî
“Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ ç óêðà¿í-
ñüêîãî ñåêñó” — êíèæêà, çà âèçíà-
÷åííÿì Ìàëãîæàòè Øóìîâñüêî¿,
ðåæèñåðà îäíîéìåííî¿ âèñòàâè ó
Âàðøàâñüêîìó òåàòð³ Ïîëîí³ÿ,
âëàñíå, ïðî òå, ÿê “nie umiemy
kochac” à çà ÷åñüêèì êðèòèêîì ²âî
Ïîñï³ø³ëîì — ïðî “íîâèé æàõ
Ãðåãîðà Çàìçè, ÿêèé ïðîêèäàºòü-
ñÿ íà ðóáåæ³ òèñÿ÷îë³òü ³ áà÷èòü
ñåáå ñêàë³÷³ëèì ìîíñòðîì”,—
êíèæêà ïðî ñâ³ò, ³ç ÿêîãî ùåçàº
ëþáîâ. “À áåç ëþáîâ³ — ³ ä³òè, ³
â³ðø³, é êàðòèíè — âñå ðîáèòüñÿ
âàã³òíå ñìåðòþ”,— êîíñòàòóº ãå-
ðî¿íÿ ðîìàíó, íà ÷îìó ¿¿ “äîñë³-
äæåííÿ” çàâåðøóþòüñÿ. Ìî¿ æ, íà-
òîì³ñòü, ò³ëüêè-ò³ëüêè ðîçïî÷è-
íàþòüñÿ...

* * *
ªäèíå âèïðàâäàííÿ òàêîìó ñâî-

ºìó ï³çíüîìó â³äêðèòòþ “îíòîëî-
ã³¿ ëþáîâ³” âáà÷àþ â òîìó, ùî â³ä
íàðîäæåííÿ äî ïåðøèõ çìîðøîê,
òîáòî ö³ëå ñâîº äèòèíñòâî, þí³ñòü
³ ìîëîä³ñòü ÿ ñïðèéìàëà (³ ïðèé-
ìàëà!) ëþáîâ, ÿêà ù³ëüíî îòî÷óâà-
ëà ìåíå çâ³äóñþäè é íåñëà íà ñî-
á³, íà÷å âîäà ïëàâöÿ, çà ïðèðîäíèé
³ ºäèíî ìîæëèâèé ñòàí ðå÷åé ï³ä
ñîíöåì (äî òàêî¿ ì³ðè, ùî äåñü ó
ãëèáèí³ äóø³ ÿ é äîñ³ íå äî ê³íöÿ
â³ðþ â “êîõàííÿ áåç âçàºìíîñò³”,
ùîñü ó ìåí³ ùîðàçó äèâóºòüñÿ: ÿê
òàêå ìîæå áóòè, ùîá ÿ êîãîñü ëþ-
áèëà, à â³í ìåíå — í³? Ïî-ìîºìó,
öå âñå îäíî ÿê êîëè áè êâ³òêà íå
ðîçêðèëàñü â³ä ñîíÿ÷íîãî ïðîìå-
íÿ; ÿêùî æ âîíà íå ðîçêðèâàºòü-
ñÿ, îòæå, çíîâ-òàêè, òî íå ñîíÿ÷-
íèé ïðîì³íü áóâ, à øòó÷íèé ïðî-
æåêòîð: íå ëþáîâ, à — õ³òü, àìá³-
ö³ÿ, ÷åñòîëþáñòâî, òà ìàëî ùå ÿêèõ
ïðè÷èí ìîæå, ÿê áðóäó ï³ä í³ãòÿ-
ìè, íàçáèðàòè ñîá³ â äóø³ ëþäè-
íà, ùîá çàõîò³òè ìàòè ³íøó ëþäè-
íó ò³ëüêè äëÿ ñåáå, ÿê Äàðêà ç
“Ä³â÷àòîê” ó ñâîºìó ïåðøîìó, ï³â-
äèòÿ÷îìó ùå ïî÷óòò³,— ò³ëüêè Äàð-
êà âñå æ òàêè íå ç “ïîãàøåíèõ”, ³
ñàìå òîé çäîáóòèé â îòðîöòâ³ äî-
ñâ³ä ³ íå äàº ¿é çðåøòîþ â³äøòîâõ-
íóòè çàêîõàíîãî â íå¿ ìóæ÷èíó ó
“ñâ³ò áåç ëþáîâ³”, áî âîíà âæå
çíàº: “í³õòî íå çàñëóãîâóº íà òàêèé
æåðåá”).

Ñëîâîì, ëþáîâ ÿ çâèêëà ñïðèé-
ìàòè ÿê íîðìó, ÿê ïîâ³òðÿ, ÿêèì
äèõàþòü óñ³. ² òîìó ùîðàçó, â³ä÷ó-
âàþ÷è ¿¿ áðàê ó ëþäñüêèõ ä³ëàõ, ðå-
àãóþ â³äðóõîâî, ïî-çâ³ðèíîìó —
õëèïàþ ëåãåíÿìè é á’þ ïëàâíèêà-
ìè. Çáîêó öå áàãàòüîì âèãëÿäàº ÿê
ïîòÿã äî ñêàíäàë³â — ùî æ, õàé âè-
ãëÿäàº (“ — Õàé! — êàæó ÿ”: íå-
ïåðåêëàäíå â æîäí³é ìîâ³ ðå÷åí-
íÿ, ÿêèì çàê³í÷óþòüñÿ “Ïîëüîâ³



Хрещатик  15 лютого 2008 2255  ЕЕССЕЕ  ППРРОО  ККООХХААННННЯЯ 1133
äîñë³äæåííÿ”). Õî÷ ÿê áè ìåí³
êðèâèëèñÿ âñë³ä, õî÷à á ÿêèìè
ôàíòàñòè÷íèìè ÷óòêàìè îáñòð³ëþ-
âàëè, ìîâ ³ç äèìîâèõ øàøîê, íå
äóìàþ, ùî êîëè-íåáóäü ï³ä öèì
îãëÿäîì çì³íþñÿ: ÿ é äàë³ ïðîäîâ-
æóþ ââàæàòè ëþáîâ — áåçïðè÷èí-
íó é áåçìèñíó, äàíó ëþäèí³, ÿê
ðîñëèí³ ñîíöå é êèñåíü,— íå ÷ó-
äåñíèì âèíÿòêîì ³ç æèòåéñüêèõ
ïðàâèë, à òàêè íîðìîþ. ßêà â³ä òî-
ãî, ùî ¿¿ “ìåíøàº”, íîðìîþ áóòè
íå ïåðåñòàº.

Äåñü ïðèáëèçíî òàê â³äïîâ³äà-
ëà ñâîºìó ðîçãí³âàíîìó êîõàíöå-
â³ ãåðî¿íÿ îïîâ³äàííÿ “Øóêàþ÷è
ñîáîð” 1981 ðîêó: “Òè ³ñòåðè÷êà,
òåáå òðåáà ïîêàçàòè ïñèõ³àòðó! —
ß ñàìà çíàþ, ÷îãî ìåí³ òðåáà, ìî-
æå, öå âàñ óñ³õ òðåáà ïîêàçàòè
ïñèõ³àòðó...”.

À ÷åðåç ìàëî íå ÷âåðòü ñòîë³òòÿ
ñõîæà êîë³ç³ÿ ðîç³ãðàëàñÿ â íàøèõ
ïàëåñòèíàõ óæå â ìàñîâîìó ìàñø-
òàá³: “ïîãàøåí³” âèìàãàëè “ïîêà-
çàòè ïñèõ³àòðó” âæå ñîòí³ òèñÿ÷
òèõ, õòî (õàé ³ íåíàäîâãî!) ïîâ³ðèâ
ó ëþáîâ ÿê ºäèíî ïðèéíÿòíó äëÿ
ëþäèíè íîðìó æèòòÿ:

“... Íà ìóðàõ ³ àâòîìîá³ëÿõ ç’ÿâè-
ëèñÿ íàïèñè: “Ëþáîâ ïåðåìîæå!”,
³ âîíà òàêè ïåðåìîãëà, õòî á ì³ã ïî-
äóìàòè, ùî â íàñ óñ³õ æèâå ñò³ëü-
êè ëþáîâ³, âàðòî ò³ëüêè çâ³ëüíèòè-
ñÿ â³ä ñòðàõó, ïðîðâàòè éîãî, ÿê
ãðåáëþ,— ³ ëþáîâ, òàìîâàíà áîç-
íà-ÿê äîâãî, â³äì³ðþâàíà ðàí³øå
ñêóïèìè ïîðö³ÿìè ëèøå äëÿ íàé-
áëèæ÷èõ, ðîçëèëàñÿ íà âñ³ ñòîðî-
íè, ÿê ñâ³òëÿíèé îêåàí, îñÿÿâøè
íàéòåìí³øó ïîðó ðîêó,  íå îäèí
òèæäåíü ³ùå áóëî çáåð³ãàëîñÿ öå
â³ä÷óòòÿ — ùî ìîæåø ïåðøîìó
ñòð³÷íîìó ñêàçàòè: ïðèâ³ò! — ³ òîé
â³äãóêíåòüñÿ ðàä³ñíî, ìîâ ò³ëüêè
òîãî é ÷åêàâøè,— ëþáîâ³ áóëî òàê
áàãàòî, ùî ÿêèéñü ÷àñ çäàâàëîñÿ —
ìè ìîæåìî çàëëÿòè íåþ ö³ëèé ñâ³ò,
³ ÷îìó, êàæó ÿ, áî ìåíå âæå ïðå,
öå ïèòàííÿ ÿ íîøó â ñîá³ â³ä ñà-
ìî¿ ðåâîëþö³¿, â³ä òîãî ñàìîãî äíÿ
íà Õðåùàòèêó, êîëè, ðîçãóáëåíî
ñòîÿ÷è ç íåçàïàëåíîþ öèãàðêîþ â
çóáàõ, çðîçóì³â, ùî âñå ñê³í÷èëî-
ñÿ,— ÷îìó òàê íå ìîæíà æèòè çàâ-
æäè, ÿêîãî õð³íà ìè òàê ïàðøèâî
âñå âëàøòóâàëè íà ö³é çåìë³, ùî íå
ìîæíà òàê æèòè çàâæäè, àäæå æ
ÿêùî ìîæíà ³ ì³ñÿöü, ³ äâà, ³ òî íå
æìåíüö³ ìàì-Òåðåç, à ì³ëüéîíàì
çâè÷àéíèõ, ó ì³ðó çàòóðêàíèõ ëþ-
äåé, çíà÷èòü, ó ïðèíöèï³ — ìîæ-
íà?.. “ (“Àëüáîì äëÿ Ãóñòàâà”).

Öå âæå íå “ô³êøèí”, öå ùîíàé-
÷èñò³øî¿ âîäè “ë³òåðàòóðà ôàêòó”.
Àëå óïîðÿäíèöÿ ÷åñüêî¿ àíòîëîã³¿
ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî îïîâ³äàí-
íÿ, ïîìîðùèâøè íîñèêà, âèáèðàº
ç çàïðîïîíîâàíîãî ìíîþ íå “Àëü-
áîì äëÿ Ãóñòàâà”, à òå ñàìå, ðàí-
íº, “Øóêàþ÷è ñîáîð”. Ïðè÷èíà —
“Àëüáîì...”, êàæå âîíà, “öå íàäòî
ïàôîñíî: òàê íå áóâàº”. ×èòà÷ íå
ïîâ³ðèòü.

Òàê ìè é ñàì³ âæå íå â³ðèìî, ùî
òàêå ïåðåæèëè, í³?..

* * *
Í³, ÿ íå ïðî “ëþáîâ äî Áàòüê³â-

ùèíè”, ÿê ó ñòàðîìó ðàäÿíñüêî-
ìó àíåêäîò³. “Ëþáîâ äî” — öå âæå
ÿâèùå “äðóãîãî ïîðÿäêó”: ÿê ìî-
âèòüñÿ â ìàòåìàòèö³, ïîõ³äíà
ôóíêö³¿. Ïåðâèííà íå âîíà. Ùîá
ïîëþáèòè “êîãîñü” ÷è “ùîñü”,
òðåáà âçàãàë³ ñïî÷àòêó “áóòè ï³ä-
êëþ÷åíèì”, íîñèòè â ñîá³, ÿê îàçó
òåïëà ï³ä ëîæå÷êîþ (òàì, äå ùå-
ìèòü, êîëè äóø³ áîëÿ÷å, ³ çâ³äòè
æ ðîçëèâàºòüñÿ â õâèëèíè ùàñòÿ
áëàæåííà í³æí³ñòü ïî âñüîìó ò³-
ëó), ëþáîâ íåíàïðÿìëåíó, ðîçôî-
êóñîâàíî-áåçàäðåñíó — òó, ç ÿêîþ
ïðîêèäàºøñÿ âðàíö³ ç óñì³õîì íà
óñòàõ ³, ùå íå ðîçïëþùèâøè î÷åé,
ñëóõàºø, ÿê íàñòðîéêó îðêåñòðó,
ïåðø³ çâóêè íîâîãî äíÿ: ïòàøè-
íå ÷â³ðêàííÿ çà â³êíîì, øåëåïî-
ò³ííÿ äîùó, ìèðíå ÷îëîâ³÷å ïîñà-
ïóâàííÿ çà ñïèíîþ, øóì øèí â³ä
ïðî¿õàëîãî âóëèöåþ àâòîìîá³ëÿ...
Êîãî ìè òàê âäÿ÷íî ëþáèìî â ö³,
ùå íå ñêàëàìó÷åí³ ñâ³äîì³ñòþ õâè-
ëèíè ìåæè ñíîì ³ ÿâîþ — ïòàø-
êó, äîù, ìóæ÷èíó, ì³ñòî?.. Òà âñ³õ-

áî, Ãîñïîäè! — âñ³õ ³ âñå, ³ â³ä òî-
ãî é öÿ âñåïåðåïîâíÿþ÷à ðà-
ä³ñòü,— òî âæå “äðóãèì ïîðÿäêîì”
ìè çàïóñêàºìî ¿¿ ïî ö³ëåñïðÿìî-
âàíèõ êàíàëàõ, íà ñïåö³àëüíî âè-
áðàí³ äëÿ “ä³ÿëüíîãî” ëþáëåííÿ
îá’ºêòè — êîãî íà ñê³ëüêè ñòàòè
(ëàìïî÷êó ìîæíà “ïðèêðóòèòè”
äî ëåäü æåâð³þ÷îãî ñòàíó — êîëè
ñâ³òëà é òåïëà âèñòà÷àº ò³ëüêè íà
áëèçüêèõ, ³ òî â îáð³ç,— à ìîæíà
“êðóòèòè” ³ â ïðîòèëåæíèé á³ê, ³
òî äî íåñê³í÷åííîñò³ — òàì “íå-
ìà óïîðó”, íåìà ìåæ³, çà ÿêîþ ê³í-
÷àþòüñÿ ñèëè, ùîá â³ääàâàòè ç ñå-
áå òå ïî÷óòòÿ ùå ³ ùå, çàêîíè ô³-
çèêè â öüîìó âèïàäêó íå÷èíí³ —
³ ñëàâà Áîãó...).

Â “ë³ì³ò³ ôóíêö³¿” ìîæíà äàòè
ñåáå ðîçï’ÿñòè ç ëþáîâ³ äî ö³ëîãî
ñâ³òó — ³ ïðè òîìó ëþáèòè òèõ, ùî
òåáå ðîçïèíàòèìóòü. Êàæóòü, â ³ñ-
òîð³¿ ëþäñòâà òàêå âäàâàëîñü íå îä-
íîìó. Òðîõè áëèæ÷å äî íàñ ïî ÷à-
ñîâ³é øêàë³ — ò³ äîë³ “çàãèáëèõ çà
ëþáîâ”, ùî ðåêîíñòðóéîâàí³ â
“Notre Dame d’Ukraine”, àëå ïðÿ-
ìó ìîâó òèõ ëþäåé (³ çàëèøåíó ïî
íèõ “ô³êøèí”) ìåí³ âæå äîâåëîñÿ
“ïåðåêëàäàòè” äëÿ äíÿ ñüîãîäí³-
øíüîãî, ðîçìàõóþ÷è ðóêàìè, íà÷å
åêñêóðñîâîä íà ðó¿íàõ (“à òåïåð
ïîãëÿíüìî î-îí òóäè!”), âïðîäîâæ
øåñòèñîò ñîðîêà ñòîð³íîê — ³ç â³ä-
÷óòòÿì âëàñíî¿ áåçïîðàäíîñò³ ïå-
ðåä íåçìîãîþ “äîíåñòè”...

Òåïåð íà ïðåçåíòàö³ÿõ ÿ êàæó,
÷åñíî äèâëÿ÷èñü ó çàë, ùî ðîáèëà
öå ç ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó, áî, ìîâ-
ëÿâ, áåç òèõ ëþäåé íå áóëî á ìå-
íå. ² öå ïðàâäà, ÿ íå ëóêàâëþ,— àëå
ïðàâäà íå âñÿ. ª ùå é ³íøà, òà, ïðî
ÿêó âãîëîñ ãîâîðèòè íå çàâåäåíî,
ÿêùî ò³ëüêè öå íå ì³æ äâîìà, î÷³
â î÷³: ÿ ðîáèëà öå íàñàìïåðåä òî-
ìó, ùî ëþáëþ òèõ ëþäåé, äàðìà
ùî ¿õ óæå íåìà íà ñâ³ò³, òàê ñàìî
“êðîâíî”, ÿê ëþáëþ äîðîãèõ ìåí³
æèâèõ,— ³ ïèñàòè ïðî íèõ áóëî òà-
êèì ñàìèì “îòåðïîì ïî äóø³”, ç
ÿêèì, îáìèðàþ÷è ïåðåä îñóâàí-
íÿì ó áåçâ³ñòü, äèâèøñÿ â î÷³ êî-
õàíîãî. Äæåðåëî òóò òå ñàìå:

“ß ö³ëóþ âàñ â äóø³ — â íà-âî-
ëþ-â³äïóùåí³ äóø³, /Îä ÿêèõ çàêè-
ïàþòü ïîâ³òðÿ, çåìëÿ ³ âîäà...”
(“Òèì, ùî ï³øëè”).

À áåç öüîãî í³÷îãî á íå âèéøëî.
Áåç öüîãî âçàãàë³ í³êîëè í³÷îãî íå
âèõîäèòü — ÿê òî, çðåøòîþ, áóëî
ñêàçàíî çàäîâãî äî íàñ:

“² õî÷ áè ÿ ãîâîðèâ óñ³ìà ëþä-
ñüêèìè é ÿíãîëüñüêèìè ìîâàìè,
òà íå ìàâ áè ëþáîâè, òî áóâ áè ÿ
ì³ääþ äçâ³íêîþ àáî êèìâàëîì
áðÿçêó÷èì”.

Îñü òàê — ïðîñòî, ³ ÿñíî, ³ æîä-
íîãî òîá³ ïàôîñó...

* * *
×³òêî ïàì’ÿòàþ ìîìåíò, êîëè íà

ïðàêòèö³ ïåðåñâ³ä÷èëàñÿ â, ñêàçà-
òè á, ô³ç³îëîã³÷í³é, ä³àãíîñòè÷í³é
òî÷íîñò³ ñë³â Ïàâëà ç Òàðñó — à çà-
îäíî é Ãðèãîðà Òþòþííèêà ç éî-
ãî â³äîìèì ïåðèôðàçîì (ïðî òå æ
ñàìå!) “Íåìàº çàãàäêè òàëàíòó. ª
â³÷íà çàãàäêà ëþáîâ³”,— ÷è, ùîá
óæå çîâñ³ì “áåçïàôîñíî” ìîâèòè,
îòðèìàëà ïîòâåðäæåííÿ ñâîºìó
äàâíüîìó çäîãàäó ïðî òå, ùî “ïè-
ñàòè — öå çíà÷èòü ëþáèòè” (“Ñâ³ò
áåç ëþáîâ³”). Ä³ëî áóëî â ïèñüìåí-
íèöüê³é êîëîí³¿ ñåðåä ë³ñ³â øòàòó
Íüþ-Éîðê, äå íà ïåðåîáëàäíàí³é
ñòàð³é ôåðì³ (îëåí³â òàì êîëèñü
ðîçâîäèëè, ÷è ùî) äåñÿòîê “ðàé-
òåð³â” ³ç ð³çíèõ êðà¿í ïåðåõîâóâà-
ëèñü îä öèâ³ë³çàö³¿,— âäåíü ïðè-
ïàâøè äî ñâî¿õ “ñòàíê³â”, ñèð³÷
ëåïòîï³â, à âå÷îðàìè ñõîäÿ÷èñü
òðàïåçóâàòè ó ñï³ëüí³é íà âñ³õ â³-
òàëüí³. Òàê³ êîëîí³¿ — ð³÷ äëÿ ðî-
áîòè ïðåãàðíà, à äëÿ âåëèêèõ ïðî-
çîâèõ ôîðì, ëèáîíü, ³ íåçàì³ííà
(ñàìå òàì, “ñåðåä îëåí³â”, áóëî íà-
ïèñàíî ïåðø³ ðîçä³ëè “Ìóçåþ ïî-
êèíóòèõ ñåêðåò³â”),— ºäèíà ¿õíÿ
íåâèãîäà, òî “åôåêò ï³äâîäíîãî
÷îâíà”: ÿê óñþäè â çàìêíåíèõ ìà-
ëèõ ãðóïàõ, ñêëàäåíèõ ³ç ëþäåé,
äîòè ì³æ ñîáîþ íåçíàéîìèõ, â
êîæí³é òàê³é êîëîí³¿ øâèäêî âñòà-
íîâëþþòüñÿ ÿê óçàºìí³ ñèìïàò³¿
(íå îäíîþ áàãàòîë³òíüîþ äðóæáîþ

¿ì çàâäÿ÷óþ!), òàê ³, í³êóäè íå ä³-
íåøñÿ, àíòèïàò³¿: íó äðàòóº òåáå
öåé òèï/áàðèøíÿ, ³ òè éîãî/¿¿ äðà-
òóºø, ³ í³÷îãî ç öèì íå âä³ºø,
îêð³ì ÿê, çà ìîâ÷àçíîþ îáîï³ëü-
íîþ çãîäîþ, òðèìàòèñÿ â ðàìêàõ
÷èñòî ôîðìàëüíî¿ ÷åìíîñò³, ùîá
íå ïñóâàòè ñîá³ ìàðíî çîëîòîãî ÷à-
ñó â “Òåëåìñüêîìó àáàòñòâ³”... Îò
³ íà ò³é îëåíÿ÷³é ôåðì³ ñåðåä äå-
ñÿòêà “òåëåìö³â” òðàïèëîñü äâ³é-
êî, ïî-òîâàðèñüêîìó íå íàäòî ïðè-
ºìíèõ, ³ ïåðåâàæíî ì³æ ñîáîþ âî-
íè é ñï³ëêóâàëèñÿ.

Òîãî äíÿ ìåí³ “éøîâ òåêñò”, íå
éøîâ — ëåò³â, áóâàþòü òàê³ ùàñ-
ëèâ³ ñòàíè, êîëè ðÿäîê “æåíåòüñÿ”
ñàì, à òè ëåäâå çà íèì óñòèãàºø,
îáëèâàþ÷èñü ïîòîì, ÿê ó ëþáîâ-
í³é ãàðÿ÷ö³, ³ çíàé ëèø àõàºø çà
êîæíèì íîâèì ïîâîðîòîì äóìêè,
ùî íàðèíàº õâèëÿ çà õâèëåþ, äî-
ñòîòó òîá³ â³íäñåðô³íã: òè áà, ÿê
âîíî âèõîäèòü!.. ² îò, ñêîòèâøèñü
³ç ÷åðãîâî¿ “õâèë³”, ÿ, âñå ùå â ðîç-
ïàø³ëî-íåïðèòîìíîìó ñòàí³, ç
ïîâíîþ ãîëîâîþ ëóíè â³ä ùîéíî
â³äáðèí³ëîãî ðå÷åííÿ é ãóëêèì ïå-
ðåä÷óòòÿì íàñòóïíîãî, ïîì÷àëà
âòî÷èòè ñîá³ ç õîëîäèëüíèêà
ñêëÿíêó ñîêó, àáè ïåðåâåñòè äóõ,—
³ òàê, ç ðîçãîíó âëåò³âøè â “êîìó-
íàëüíó” êóõíþ, âïåðëàñÿ çîðîì
àêóðàò ó òó íåñèìïàòè÷íó ïàðî÷êó
ñíîá³â, ÿê³, ðîçòàøóâàâøèñü òàì,
âèäíî, ùå â³ä ñí³äàíêó, ïðî ùîñü
ñîá³ áåñ³äóâàëè...

ßê çàðàç áà÷ó öþ ì³çàíñöåíó —
ìîìåíò ìîãî “ïðîáóäæåííÿ”, ïî-
âåðíåííÿ äî ä³éñíîñò³. Àëå ïî÷óò-
ò³â ñâî¿õ “çàìêíóòè” ÿ ùå íå âñòèã-
ëà — ³ íà âèä òèõ äâîõ ìåíå áóê-
âàëüíî çàñë³ïèëî òåïëîì íåñòðèì-
íî¿, çàïàìîðî÷ëèâî¿ í³æíîñò³ (“âè
æ ìî¿ çàé÷èêè çîëîò³!”), òàê, íà÷å
ÿ âãëåä³ëà ñâî¿õ íàéëþá³øèõ äðó-
ç³â ³ çàðàç êèíóñü ¿õ îá³éìàòè...

Ìàáóòü, ó ìåíå áóâ òîä³ âèíÿò-
êîâî ³ä³îòñüêèé âèðàç — çàñòèãëà
äî âóõ áëàæåííà óñì³øêà é ðîç-
çÿâëåíèé îä ïîäèâó ðîò: âïåðøå
íà â³êó ÿ â³ä÷óâàëà ùèðó, ÿê Áîã-
ñâÿò, ëþáîâ äî ëþäåé, êîòð³ ìåí³
“â ìèðó”, â “íîðìàëüíîìó” ñòàí³
ñâ³äîìîñò³ âçàãàë³ íå ïîäîáàëèñü!
(Âîíè òàêè “ïðàö³âíèº” áóëè, ò³
äâîº.) Çíà÷èòü, òàêå ìîæëèâî?
“Çíà÷èòü, ó ïðèíöèï³ — ìîæíà?..”

“Òåõíîëîã³ÿ ïðîöåñó” òóò ÿñíà,
ÿê íà äîëîí³: çà ñóòî ô³çè÷íîþ
³íåðö³ºþ ÿ ïðîñòî “äîíåñëà” é
“âèõëþïíóëà” íà íèõ òå, ÷èì, ñà-
ìà òîãî íå óñâ³äîìëþþ÷è, ïåðåä
õâèëèíîþ æèëà çà ïèñüìîâèì ñòî-
ëîì — òå, äî ÷îãî áóëà “ï³äêëþ-
÷åíà” ³ ç ÷îãî ïèñàëà. “Ïðàö³â-
íèº”, ùî íàçèâàºòüñÿ, ï³äâåðíó-
ëèñü ï³ä ãàðÿ÷ó ðó÷ (äîñë³âíî!): îò-
ðèìàëè â³ä ìåíå ïîðö³þ åíåðã³¿,
ïðèçíà÷åíó äëÿ íàñòóïíîãî ðå÷åí-
íÿ. Òàê ÿ âïåðøå ö³ëêîì äîñòå-
ìåííî ç’ÿñóâàëà ñîá³, ÙÎ òî çà
åíåðã³ÿ ³ ÿê ¿é íà ³ì’ÿ. Âî³ñòèíó,
íåìàº çàãàäêè òàëàíòó — òàëàíò, òî
âñüîãî ëèøå çäàòí³ñòü íàíèçóâàòè
ñëîâà â ðÿäêè, äîòðèìóþ÷èñü ºä-
íîñò³ ñòèëþ. Íå òàêà âæå é âåëè-
êà ìàö³ÿ, êîëè âäóìàòèñÿ,— ùîñü
íà÷å ç³áðàòè ç êîëüîðîâèõ ïàöüîð-
ê³â ìàøèíêó Lego. À ùîá ìàøèí-
êà ¿õàëà, â ìîòîð³ ìàº áóòè ïàëü-
íå. ² çâ³äêè âîíî áåðåòüñÿ — îöå
é º âîíà, òà ñàìà “â³÷íà çàãàäêà”...

² ùå îäèí âèñíîâîê ìîæíà çðî-
áèòè ç öüîãî åï³çîäó: ëþáîâ — òî
çîâñ³ì íå ðåàêö³ÿ, íå “â³äïîâ³äü”
íà òå, ùî íàì ïîäîáàºòüñÿ. Íå
“ñïåðøó áóäü òàêèì, ÿê ÿ õî÷ó”,
à òîä³ ÿ òåáå ïîëþáëþ. Í³, ñïåð-
øó, áóäü ëàñêàâ,— ëþáè ñàì. Âñå
âñåðåäèí³ íàñ — àáî âîíî º, àáî
íåìàº.

* * *
Â ðîìàí³ “Ìóçåé ïîêèíóòèõ ñåê-

ðåò³â” ãåðî¿íÿ áàãàòî ðîê³â íå ìî-
æå ïðîáà÷èòè ñâî¿é ìàòåð³, ùî òà
âèéøëà çàì³æ íåâäîâç³ ï³ñëÿ ñìåð-
ò³ áàòüêà — òà ùå é çà òîãî ñàìî-
ãî ë³êàðÿ, êîòðèé áàòüêà êóðóâàâ...
Ò³ëüêè íà ñîðîêîâîìó ðîö³ æèòòÿ,
äèâëÿ÷èñü íà ìàò³ð ÷åðåç “çá³ëüøó-
âàëüíå ñêëî” âæå âëàñíîãî øëþáó
(ïîäðóæíÿ ëþáîâ, òàê ñàìî, ÿê ³
áàòüê³âñüêà, ìàº â ñîá³ öþ íåïî-

ì³òíó ãð³çíó ñèëó — âèâåðòàòè ç
êîð³ííÿì óñå íàøå ìèíóëå, âñþ
çàãëàäæåíó-”çààñôàëüòîâàíó” â
ïàì’ÿò³ ðîäèííó ³ñòîð³þ â ê³ëüêà
ïîêîë³íü çàâãëèáøêè, “ïåðåãðóïî-
âóþ÷è” ¿¿ â íîâîìó ïîðÿäêó, â ö³ë-
êîâèòî çì³íåíîìó íàñâ³òëåíí³, êîò-
ðå â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó é âèÿâëÿº-
òüñÿ ºäèíî ïðàâäèâèì), Äàðèíà
Ãîùèíñüêà (òàê çâàòè ìîþ ãåðî-
¿íþ) çäàº ñîá³ ñïðàâó ç òîãî, ùî
ëþáîâ ¿¿ áàòüê³â íàñïðàâä³ í³êóäè
“íå ä³ëàñÿ”, íå “ìèíóëàñÿ” ç³
ñìåðòþ áàòüêà é íîâèì çàì³ææÿì
ìàòåð³,— ùî ¿¿ ìàòè é äàë³ æèâà
òîþ ñàìîþ ëþáîâ’þ, êîëèñü ðîç-
áóäæåíîþ â í³é ïåðøèì ÷îëîâ³-
êîì, ³ öå òî¿ ëþáîâ³ ñòàº ¿é ó ñòà-
ðîñò³ — ³ íà â³ò÷èìà, ³ íà áåçïî-
òð³áíî (ÿê çäàâàëîñü äî÷ö³) çàâåäå-
íîãî êîòà Áàðñèêà, ³ íà íå¿, Äàðè-
íó... Â³ä ïåðåì³íè “äîäàíê³â” çà-
ãàëüíà “ñóìà” ëþáîâ³ íå ò³ëüêè íå
çìåíøóºòüñÿ, à, ïàðàäîêñàëüíèì
÷èíîì, ïðèáóâàº. Òàê ùî ãåí³àëü-
íèé Øåêñï³ð íåäàðìà âèäàâ ñâîþ
Ãåðòðóäó çà Ãàìëåòîâîãî äÿäüêà:
“âñ³ ÷îëîâ³êè îäí³º¿ æ³íêè — çàâ-
æäè â ÷îìóñü áðàòè”.

Â öüîìó ì³ñö³ Äàðèíà ä³ñòàº ñâî-
ãî ðîäó “â³ç³þ” — âîäíîìèòü îõîï-
ëþº âíóòð³øí³ì çîðîì óñ³õ ìóæ-
÷èí, ÿê³ áóëè â ¿¿ âëàñíîìó æèòò³
(à â íå¿ áóëî áàãàòî âñÿêîãî-ð³çíî-
ãî!), ³ áà÷èòü, ùî æîäåí ³ç òèõ, õòî
êîëèñü áóâ îáäàðóâàâ ¿¿ ëþáîâ’þ,
òàê ñàìî “íå ìèíóâñÿ”,— âîíè
“êðóæëÿþòü ïåðåä íåþ, ÿê ó ãó-
öóëüñüêîìó àðêàí³,— âñ³ âîíè áðà-
òè, âñ³õ ¿õ òðåáà îáîâ’ÿçêîâî ïî-
çíàéîìèòè ì³æ ñîáîþ, ùîá âîíè
âñ³ ïîòîâàðèøóâàëè, êîëî ìèãî-
òèòü, ðîçãàíÿþ÷èñü øâèäøå é
øâèäøå, çëèâàþ÷èñü â îäíó ³ñòî-
òó, â ñóö³ëüíå ïðîìåí³ííÿ ñÿþ÷î-
ãî í³æí³ñòþ ïîãëÿäó...”. Ñòàí ðîç-
êèíóòèõ íàâñò³æ ðóê — îáíÿòè âñ³õ
îäíî÷àñíî. Ñòàí ñàìîçàáóòòÿ, áà
íàâ³òü ñàìîçíèùåííÿ — êîëè “ìå-
íå” ÿê îêðåìî¿ ³ñòîòè, ñòèñíóòî¿ â
êóëà÷îê “òóò-³-òåïåð³øíüîãî” ³ñ-
íóâàííÿ, âæå íåìà (Òè÷èíèíñüêå
“ß áóâ — íå ß”!), º ò³ëüêè çëèòòÿ:
êðàïë³ ç îêåàíîì, ïóëüñóþ÷î¿ êë³-
òèíè — ç íåíàñòàííèì êðóæëÿí-
íÿì ñîê³â ó íåçðèìîìó âñåëåíñüêî-
ìó îðãàí³çì³... Çðåøòîþ, ùî æ ³ º
ëþáîâ, ÿê íå âòðàòà ñåáå?..

Äàðèíèí “÷îëîâ³÷èé àðêàí” —
öå ëèê çåìíî¿ ëþáîâ³, âãëåäæåíèé
æ³íî÷èìè î÷èìà. Ïåðåä òèì, ÿê
öå íàïèñàòè, ÿ öå ïîáà÷èëà óâ³
ñí³. À ñíàì ÿ â³ðþ, ñíè íå áðå-
øóòü. Ðàç íàñíèëîñÿ — çíà÷èòü,
òàê âîíî é º.

Ðîçóì³þ, ùî ç òî÷êè çîðó òðà-
äèö³éíîãî êóëüòó æ³íî÷î¿ â³ðíîñò³
(àõ, Ñîëüâåéã, ñåðäåøíà Ñîëüâåéã,
õòî ç ìóæ÷èí ïðî íå¿ íå ìð³ÿâ,—
òè ñîá³ ìàíäðóºø ñâ³òàìè, çäîáó-
âàºø ³ âòðà÷àºø ìàºòêè, ñòð³÷àºø
ëþäåé ³ äóõ³â, ãîâîðèø ³ç íèìè ìî-
âàìè ëþäñüêèìè é ÿíãîëüñüêèìè,
ï³çíàºø ñåáå, ÿê âåë³â îðàêóë, â
óñ³õ æèòåéñüêèõ ðàêóðñàõ ³ ïîçàõ,—
à âîíà äî ñèâî¿ êîñè ñèäèòü ïðè
òîìó ñàìîìó â³êîíö³, äå òè ¿¿ çàëè-
øèâ, ñï³âàº ³ æäå,— Ãîñïîäè, ÿê
æå ìåí³ ¿¿ ä³â÷èíêîþ áóëî øêî-
äà!) — âçàãàë³, ç òî÷êè çîðó âñ³º¿
íàøî¿ òèñÿ÷îë³òíüî¿ ëþáîâíî¿
êóëüòóðè, êîòðà “ºñòü ï³øëà” â³ä
òðóáàäóð³â ³ ßðîñëàâíè íà âàëó, ÿ
ïèøó æàõëèâó ºðåñü. Ðåàá³ë³òóþ,
òàê áè ìîâèòè, ïîë³àíäð³þ. Ãàìëå-
òîâ³ òåæ õîò³ëîñÿ, ùîá éîãî ìàòè
í³êîëè íå ñêèäàëà æàëîáè (à â ³äå-
àë³, ï³äîçðþþ, ùå é äàëà ñåáå ñïà-
ëèòè íà ìóæåâîìó ïîãðåá³, ÿê îòî
æîíè ³íä³éñüêèõ öàð³â!). ÙÎ â ò³é
ñèòóàö³¿ äóìàëà é ïî÷óâàëà ñàìà
Ãåðòðóäà, ìè, ùîïðàâäà, òàê ³ íå
ä³çíàºìîñÿ: æîäíîãî ïðÿìîãî ìî-
íîëîãó àâòîð ¿é íå ïîäàðóâàâ. Õî-
÷à “îñàä”, ÿê ó â³äîìîìó àíåêäî-
ò³, ëèøèâñÿ: ñóêà, ùî ç íå¿ âçÿòè...
À ùå ÷åðåç òðèñòà ë³ò ³íøó íàäì³ð-
íî âåëåëþáíó æ³íî÷ó “äóøå÷êó”
×åõîâ óæå â³äâåðòî, áåç ñîðîìî-
êàçêè,— îñì³ÿâ. Ëèø ïîð³âíÿíî
íåäàâíî ïðîð³çàâñÿ êð³çü òîâùó
òðàäèö³¿ âëàñíèé æ³íî÷èé ãîëîñ —
â³îëîí÷åëüíî-íèçüêèé ³ ïðîéìà-
þ÷å ÷èñòèé, áåç êðèõòè ôàëüøó:

Êîãäà á ìû æèëè áåç çàòåé,
ß íàðîæàëà áû äåòåé
Îò âñåõ, êîãî ëþáèëà...

Öå ñï³âàëà Âåðîí³êà Äîë³íà, ³ ÿ
ï³äïèñóþñü ï³ä öèì — îáîìà ðó-
êàìè.

Í³, ÿ íå ïîë³àíäð³þ ðåàá³ë³òóþ.
Ìåí³ ëèø äî ùåìó, ÿê ñêðèâäæå-
íî¿ äèòèíè, æàëü ÷åõîâñüêî¿ “äó-
øå÷êè”, âñÿ á³äà ÿêî¿ — â òîìó, ùî
âîíà âì³ëà ò³ëüêè ëþáèòè é íå âì³-
ëà í³÷îãî ³íøîãî, à â òó åïîõó, â
ÿêó ¿¿ âçÿâ ï³ä ñâ³é ñàðêàñòè÷íèé
ïðèö³ë àâòîð, öå ¿¿ îäèíîêå âì³í-
íÿ âæå áóëî ö³ëêîâèòî áåçâàðò³ñ-
íèì ³ äëÿ óñï³øíîãî âèæèâàííÿ â
ñîö³óì³ ãåòü íåïðèäàòíèì (êîëè íå
ïðÿìî çàéâèì! — ââ³ê íå çàáóäó, ÿê
ìåíå îäíîãî ðàçó çààòàêóâàëè ìèò-
íèêè â Áîðèñï³ëüñüêîìó àåðîïîð-
òó, íàòðåíîâàíèì íþõîì çà÷óâøè
ñëàáèíó,— ñàìå òîä³, êîëè ÿ áóëà
çàêîõàíà, ðîç³ìë³ëà, áåçâ³ëüíî
âñì³õíåíà é ëåäü íå ïëà÷ó÷à îä
í³æíîñò³ äî âñ³õ ³ âñüîãî,— ÷èòàé,
íåçäàòíà áîðîíèòèñÿ,— ³ ÿê ìåí³
çàáðàêëî õâèëèí ³ç äåñÿòü, ùîá âè-
éòè ç öüîãî “ðîçð³äæåíîãî” ñòàíó,
“ïåðåìêíóòèñü” ³ ñòâåðäíóòè â
“áîéîâó ñò³éêó”, ïîêàçàâøè ¿ì
ñâîº âì³ííÿ “òðèìàòè óäàð”,—
ò³ëüêè òîä³ âîíè ìåíå â³äïóñòèëè!).
²ç ñâîºþ, òàê ³ íå ðîçòðà÷åíîþ íà
òðüîõ ÷îëîâ³ê³â ëþáîâ’þ (Àíòîíå
Ïàâëîâè÷ó, ³ ÷îãî Âè òàêèé íåäîá-
ðèé, Âè æ ñàì³ çà êîæíèì ¿¿ øëþ-
áîì òâåðäèòå, ùî ìîëîäÿòà “æèëè
õîðîøî”?), íåìîâ ³ç äîâ³ðëèâî
ïðîñòÿãíåíèìè — íàòå! áåð³òü! —
ó çèìíó ïóñòêó ðóêàìè, “äóøå÷êà
Îëüãà Ñºìüîíîâíà” ìàíÿ÷èòü íà
ïîðîç³ 20-ãî ñòîë³òòÿ, ÿê áåçìîâ-
íèé äîê³ð íàì óñ³ì: çà ùî ìè ¿¿
çíåâàæèëè?..

Í³, ÿ íå ïîë³àíäð³þ ðåàá³ë³òóþ.
ß ðåàá³ë³òóþ — ëþáîâ.

À “äóøå÷êó”,— ÿê ³ âñ³õ íàñ,
õòî áîë³ñíî òóæèòü çà æèòòÿì “áåç
çÿòåé”, âñóïåðå÷ áåçæàëüí³é ëîã³-
ö³ öüîãî ñâ³òó,— äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â
òîìó íàçàâæäè çðåàá³ë³òóâàâ ³í-
øèé àâòîð — Òîé, Õòî ìîâèâ ïðî
æ³íêó, êîòðó íåñëàâèëî ö³ëå ì³ñ-
òî: “×èñëåíí³ ãð³õè ¿¿ ïðîùåí³, áî
áàãàòî âîíà ïîëþáèëà” (Ëóêà,
7:47).

(Ìîæíà çðîçóì³òè: ëþäè â òîìó
ì³ñò³ áà÷èëè â íå÷åñòèâèö³ ïîç³-
ðíº — ïîâåä³íêó, ùî ñóïåðå÷èëà
çàâåäåíèì ïðàâèëàì,— ³ õèòàëè ãî-
ëîâàìè: ñóêà, ùî ç íå¿ âçÿòè... À
Â³í áà÷èâ — ìîòèâ. ² öåé ìîòèâ
áóâ âàæëèâ³øèé çà âñ³ ëþäñüê³ ïðà-
âèëà é çàêîíè.)

Îò ò³ëüêè — õòî ç íàñ, òåïåð³ø-
í³õ, æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, ÷åñíî îçèð-
íóâøè íàîäèíö³ ç ñîáîþ ñâîº æèò-
òÿ, çâàæèòüñÿ âèçíàòè, í³áè ëþáèâ
“áàãàòî”?

Ìàëî, àõ ÿê ìàëî... Ñê³ëüêè á íå
ëþáèâ — óñå ìàëî. Íå ââåñü ÷àñ,
íå íà ïîâíó ñèëó. Íå äî ñàìîçà-
áóòòÿ (êóäè òàì!) — ç îãëÿäêàìè, ç
ñàìîîñìèêóâàííÿìè, ç âèìóøåíè-
ìè â³äíîâëåííÿìè, ðàç ó ðàç, “áî-
éîâî¿ ñò³éêè”. Åò, òà ùî êàçàòè...

Ïòèö³ êðè÷àòü: ñâ³òàíîê!
Áë³äíå ó â³êíàõ ìëà.
ß ñêàæó é íàîñòàíîê:
Ìàëî, Áîæå, æèëà! —
Ñò³ëüêè äóðíèõ ñòðèíîæåíü,
Ñò³ëüêè êîïàíü óï³âøòèõ...
Ìàëî ëþáèëà, Áîæå,—
ßê Òè ìåí³ ïðîñòèø?..

* * *
... À íàéë³ïøó — íàéòî÷í³øó é

íàéóí³âåðñàëüí³øó — äåô³í³ö³þ
ëþáîâ³ äàâ, óæå â íàø ÷àñ, ÷îòè-
ðèë³òí³é àâòîð íà ³ì’ÿ Òåðð³ (â íèõ
ó ÑØÀ ïðîâîäèëè òàêå îïèòóâàí-
íÿ ñåðåä ìàëþê³â):

“Love is what makes you smile
when you are tired”.

Òîáòî “ëþáîâ — öå òå, â³ä ÷îãî,
âòîìëåíèé, óñì³õàºøñÿ”.

Ñïàñèá³, Òåðð³. Ãàäàþ, Õðèñòó á
ñïîäîáàëîñü òå, ùî òè ñêàçàâ. ²
çíàºø, ùî ùå?.. Äóæå ìîæëèâî,
ùî ò³º¿ õâèëèíè, ÿê òè öå êàçàâ,
Â³í — óñì³õíóâñÿ

28.01 — 03.02.2008
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ОВНИ
Тримайте себе під онтролем. Ви

необ’є тивні самооцінці, схильні
до нервових зривів, що може спри-
чинити пробої в біополя і не атив-
но позначитися на здоров’ї (а тиві-
з ються хронічні хвороби). Дбайте
про сім’ю та ар’єр , розширюйте
оло знайомств та підтрим йте дав-
ні романтичні зв’яз и, на розрив їх
по и що доля на лала вето.

ТЕЛЬЦІ
А торсь ий фарс ошт ватиме д -

же доро о, я що демонстр ватиме-
те свої таланти серед п блі и, ч жої
за д хом. Вчіться тон о відч вати
сит ацію і настрій оточення, тоді не
з аньбитеся. Сім’я є надійною опо-
рою, завдя и їй ви здатні поб д ва-
ти спішн ар’єр . Тримайтеся ро-
дини, я а морально та матеріально
підтрим ватиме вас, наснаж ючи
впевнено йти до професійних вер-
шин. І досл хайтеся порад м дрих
людей, я і знайд ться в офісі.

БЛИЗНЯТА
Ви емоційно ранимі, м чать м -

лом осілі в д ші образи, про р ч -
ючись, немов на іноплівці, поси-
люючи невпевненість в завтрашньо-
м дні. Розслабтесь і не ат йте се-
бе — життя пре расне! Тіль и по-
трібно дивитися на ньо о з філо-
софсь ої висоти, сприймати людей
та ими, я ими вони є, вірити в до-
помо Всевишньо о, адже він по-
силає лише те випроб вання, я е
ви в змозі винести. І не більше.
Стреси, несподівані повороти в сто-
с н ах, психоло ічні розв’яз и— ся
ця атавасія має мет допомо ти
вам перейти до вищої, щасливішої,
фази розвит (на 5 ро ів). Не бій-
теся тр днощів!

РАКИ
Удаючись до цинічної рити и, ви

ризи єте завдати непоправної ш о-
ди армонійним стос н ам з людь-
ми, хоча вони засл ов ють на ви-
со пошан , ос іль и є вінцем Бо-
жо о творіння і не вам їх с дити. Не
воюйте за свої принципи, облиште
проштовх вати прое ти — ви під
п’ятою інших. І ця залежність має
навчити рах ватися з ч жими інте-
ресами, в болісних стресах ви орі-
нювати власний е оїзм. А ось оли
вам охоче ід ть наз стріч прохан-
нях, розділяють по ляди, радійте,
отже, ви на правильном шлях !

ЛЕВИ
Не б дьте с нарою, нама аючись

заощадж вати на дрібницях, бо
втратите ба ато. Адже ви залежні
від рес рсів інших людей, щедрі-
шими б дете — більше отримаєте.
Нині доля радить ділитися і ле о
розл чатися з на опиченим ба ат-
ством. С млінно тр діться, від чо-
о роботодавці б д ть захваті, та
зміцнюйте ділові мости, бо саме
завдя и оле ам та омпаньйонам
вам сміхатиметься дача. Сл ж-
бова оманда — святая святих, до-
рожіть нею, я зіницею о а!

ДІВИ
Принциповість, що меж є з пер-

тістю, вас не при расить, а посіє
розбрат з оточенням і може зр йн -
вати шлюбні зи. Адже вам не мож-
на нині йти життєвою доро ою без
ідно о с п тни а. Нама айтеся ро-
бити все з любов’ю та насна ою,
збері айте приязні стос н и в оле -
тиві та з ерівництвом. Я що десь
спіт н лися, аналіз йте і айтеся в
о ріхах, переосмислюйте помил и,
адже вони є армічним іспитом.

ТЕРЕЗИ
Не б дьте хамелеоном. Схиль-

ність до хитр вань і обманів — це
пережито не ативної арми, і я що
вас обставини прово ють до не-
праведних дій, пам’ятайте про по-
рядність і виставте нав оло себе за-
хисні д ховні бар’єри. Ліпше віддай-
теся любовній стихії, влашт йте свя-
то серця, не дайте розпаленим по-
ч ттям обранців схолон ти, вони та
дов о че али на ваш взаємність.

СКОРПІОНИ
Можливо, ваші романтичні амбі-

ції щемить байд жість партнерів,
одна с м вати не варто, ви здатні
на висо і поч ття, в лючайте серце-
вий енератор і за ох йтеся по-но-
вом ! Я що на роботі справи еп-
сь і — не біда. То доля на ад є, аби
ви поверн лися в сім’ю, домашнє
во нище терміново потреб є вашої
ва и й т рботи. І неодмінно задо-
вольняйте інтеле т альні апетити.
Нові знання, ці ава інформація —
це бла одатний р шій вашо о б т-
тя.

СТРІЛЬЦІ
Я що шлях до ар’єрно о олімп

замінований, відійдіть бі і пере-
че айте. Нині ваші сили потрібні
сім’ї і для створення особисто о
щастя, перто йтимете вперед —
зробите тіль и собі ірше. Вдава-
тися до постійних нап чень, д же
хиз ватися не треба, імідж вас ч -
довий. Навчіться лише з людьми
армонійно спіл ватися та відч ва-
ти всіма фібрами д ші, що, де, о-
ли і я оворити, аби потрапити “в
ябл ч о”, ні о о не с ривдити, не
зачепити за живе.

КОЗОРОГИ
Я що ви розчар єтеся в людях,

я их ідеаліз вали і навіть обожню-
вали, отже, та потрібно небесам.
Вчіться по ладатися на власний ро-
з м. Ви презентабельна самодо-
статня особистість, маєте олосаль-
ний вплив соці мі, тож я що про-
байди єте цей зоряний час, на до-
лю не нарі айте. Адже нині потріб-
но орієнт ватися фінансов сторо-
н , навчитися самим лепати роші,
а ч жими оштами можна орист -
ватися лише задля зростання влас-
но о доброб т .

ВОДОЛІЇ
Не вима айте д же ба ато від

своєї половин и, це ваші армічні
редитори і забирають давні інвес-
тиції. Змиріться і по и що обходь-
теся власними (моральними, мате-
ріальними) рес рсами. Привчайте-
ся до самостійності, б дьте самі со-
бі хазяїном і неодмінно займайтеся
бла одійністю, пі л йтеся про бідо-
лашних. Нині ви транслятор Добра
людям, я е саме через вас поси-
лає Всевишній.

РИБИ
Б дьте обачними, аби ваш сімей-

ний орабель не розбився об поб -
тові не аразди. Беріть ермо в свої
р и, адже обранець д же е заль-
тований і схильний до неаде ватних
дій. Хоча насправді любить вас від
щиро о серця. Бажано збавити тр -
довий темп, енер орес рси на міні-
м мі, тож при альм йте. Більше від-
почивайте, мір йте, аби навести
лад д ші, підбити підс м и мин -
ло о ро та опрацювати помил и.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 15 ïî 21 ëþòîãî)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Вищий� �осподарсь�ий

с�д� У�раїни� повідомляє

про� під�отов���матеріалів

щодо�обрання�безстро�ово

на�посад��с�дді�Вищо�о��о-

сподарсь�о�о� с�д�� Хрип�-

на�Оле�а�Оле�сійовича.

ЗАТ�“УКРГАЗ-ЕНЕРГО”

Повідомляє,�що�позачер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�1��вітня

2008�ро���о�12.00�за�адресою:�м.�Київ�,�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�б�д.�6.

Порядо��денний:

1. Обрання��олови�та�се�ретаря�позачер�ових�зборів�а�ціонерів�Товариства.

2. Затвердження�поряд���денно�о,�а� та�ож�ре�ламент��позачер�ових�за�альних

зборів�Товариства.

3. Про�по�ашення�забор�ованості�НАК� “Нафто�аз�У�раїни”�перед�ЗАТ� “УКРГАЗ-

ЕНЕРГО”�за�поставлений�природний��аз.

4. Звіт�Правління�Товариства�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

Товариства�за�2007�рі��та�затвердження�основних�напрям�ів�діяльності�на�2008

рі�.

5. Звіт�Спостережної�ради�Товариства�за�2007�рі�.

6. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2007�рі�,�виснов�и�Ревізійної��омісії�щодо

річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2007�рі�.

7. Затвердження�річно�о�звіт�,�баланс��Товариства�за�2007�рі�.

8. Розподіл� приб�т��� товариства� за� 2006—2007� ро�и,� затвердження� стро��� та

поряд���виплати�дивідендів.

9. Форм�вання�баланс��надходження�природно�о��аз��в�2008�році�та�порядо��йо�о

розподіл�.� Затвердження� рівня� ціни� реалізації� природно�о� �аз�� для� НАК

“Нафто�аз�У�раїни”�на�2008�рі�.

10.Від�ли�ання�та�обрання�Голови�і�членів�Спостережної�ради�товариства.

11.Від�ли�ання�та�обрання�Голови�і�членів�Ревізійної��омісії�товариства.

12.Від�ли�ання�та�обрання�Голови�і�членів�Правління�товариства.

13.Внесення�змін�та�доповнень�до�стат�т��товариства.

Реєстрація�а�ціонерів�(їх�представни�ів)�здійснюватиметься�1��вітня�2008�ро��

з� 11.00� до� 12.00� за�місцем� проведення� зборів.�Для� �часті� �� за�альних� зборах

а�ціонерам�при�собі�мати�паспорт,�для�представни�ів�а�ціонерів,��рім�паспорта,�—

дор�чення� на� право� �часті� �� за�альних� зборах,� оформлене� з�ідно� з� чинним

за�онодавством.

А�ціонери�мають�можливість� ознайомитись� з� інформацією� з� питань,� роз�ляд

я�их� запропоновано� на� зборах,� в� робочом�� офісі,� за� адресою:�м.� Київ� ,� в�л.

В.Василь�івсь�а/Басейна,�б�д.�1-3/2,�літера�“А”.

Довід�и�за�тел.�(044)�390-55-99�(вн�тр.�367).

Правління�ЗАТ�“УКРГАЗ-ЕНЕРГО”

Наймен�вання�по�азни�а Звітний

період*

Попередній

період

Усьо�о�а�тивів 11�171�463,57 5�550�196,74

Основні�засоби 16�452,67 6�702,12

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 4�647�538,56 2�090�149,51

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 4�297�397,40 2�579�013,10

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 1�523�281,13 2�168�404,24

Нерозподілений�приб�то� 1�783�516,42 865�563,61

Власний��апітал 1�788�516,42 870�563,61

Стат�тний��апітал 5�000,00 5�000,00

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 8�966�560,39 4�679�240,16

Чистий�приб�то��(збито�) 917�952,81 865�563,61

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 5000 5000

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

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

протя�ом�період�

0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 172 130

ФОНД�СОЦІАЛЬНОГО�ЗАХИСТУ�ІНВАЛІДІВ
Міністерства�праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад�державних�сл�жбовців

�оловно�о�спеціаліста�юридично�о�се�тора

Вимо�и� до� �андидата:� �ромадянство� У�раїни,� дос�онале� володіння� державною�мовою,

повна�вища�юридична�освіта,�стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі�не�менше�2�ро�ів�або

стаж� роботи� за�фахом� в� інших� сферах� �правління� не�менше� 3� ро�ів,� вміння� працювати� на

�омп’ютері;

�оловно�о�спеціаліста�відділ���адрово�о�та�до��ментально�о�забезпечення

Вимо�и� до� �андидата:� �ромадянство� У�раїни,� дос�онале� володіння� державною�мовою,

повна�вища�освіта,�стаж�роботи�з�питань�ор�анізації�та�ведення�діловодства���державній�сл�жбі

не�менше�2�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�в�інших�сферах��правління�не�менше�3�ро�ів,�вміння

працювати�на��омп’ютері.

Термін�подачі�до��ментів�—�1�місяць�з�дня�п�блі�ації�о�олошення.

До��менти�приймаються�за�адресою:��.�427,�в�л.�Глибочиць�а,�72,�Київ,�04655.�Додат�ові

відомості�за�тел.�8�(044)�425-01-13.

ЗАТ�“Фор�м-ДС”�
повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів,�що�відб�д�ться

10��вітня�2008�ро���о�18.00,�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жмеринсь�а,�1.

Порядо��денний:

1. Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�ЗАТ�“Фор�м-ДС�за

2007�рі�.

2. Звіт�Спостережної�(На�лядової)�ради�ЗАТ�“Фор�м-ДС”.

3. Звіт�та�виснов�и�Ревізійної��омісії�ЗАТ�“Фор�м-ДС”.

4. Затвердження�річної�фінансової�звітності�ЗАТ�“Фор�м-ДС”�за�2007�рі�.

5. Визначення�поряд���розподіл��приб�т���та�нарах�вання�і�виплат��дивідендів�за�2007�рі�.

6. Затвердження�план��розвит���ЗАТ�“Фор�м-ДС”�на�2008�рі�.

Реєстрація� �часни�ів� з� 17.00� до� 18.00� за�місцем� проведення� за�альних� зборів

а�ціонерів.

А�ціонерам�при�собі�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

Представни�и�а�ціонерів�повинні�мати�належним�чином�оформлен��довіреність.

Тел.�для�довідо��(044)�58-59-778.

ВАТ�“НВП�“САТУРН”�

(адреса:�просп.�Леся�К�рбаса,�2-б)�

повідомляє:

в� 1-м�� �варталі� 2008� ро��� б�де� ви�онано� тампонаж

свердловини�№ 2634� в� зв’яз��� з� необхідністю� проведення� її

�апітально�о�ремонт�.�

Адміністрація

Оболонсь�ий� районний� с�д� міста� Києва� ви�ли�ає� Івлєва�Оле�сія� Івановича, Сидорова

Ві�тора�Ві�торовича, Петрен�о� Тетян�� Геор�іївн�� в� я�ості� відповідачів� та�Петрен�а�Михайла

Івановича, Петрен�а�Антона�Михайловича�в�я�ості�третіх�осіб�в�с�дове�засідання,�призначене�на

4�березня�2008�ро���на�15.00,�в�зв’яз���з�роз�лядом�цивільної�справи�за�позовом�Деш�о�Нові�ової

Єлени�Міхаль� до�Сидорова�Ві�тора�Ві�торовича, Петрен�о� Тетяни� Геор�іївни, Івлєва�Оле�сія

Івановича.�Оболонсь�ої�районної���м.�Києві�ради�про�визнання�права�власності�на�спадщин�,

визнання�довіреності�та�до�оворів���півлі-продаж��недійсними.�

Адреса�с�д�:�м.�Київ, в�л.�Тимошен�а, 2-є, �аб.�21, с�ддя�Яцен�о�Н.О.

В�разі�повторної�неяв�и�справа�б�де�роз�лян�та�за�відс�тності�відповідачів�та�третіх�осіб, що

не�з’явилися,�на�підставі�зібраних�по�справі�до�азів.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�Філонен�а�Оле�сандра�Петровича,

я�ий�проживає�в�м.�Києві,�в�л.�Т�л�зи,�5,��в.�22�в�с�дове�засідання�на�26.02.2008�р.�об�11.00,���справі

за�позовом�Філонен�о�Ніни�Володимирівни�до�Філонен�а�Оле�сандра�Петровича�про�поділ�майна,

я�е�відб�деться�в�приміщені�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Я��ба�Коласа,�27-а,��аб.�2.

С�ддя�О.В.�Бондарен�о.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Борозинця�Оле�сандра�Ми�олайовича,�я�ий

проживає�в�м.�Києві�по�в�л.�Симирен�а,�12-а,��в.�142,�в�с�дове�засідання�на�22.02.2008�р.�об�11.30

��справі�за�позовом�Мілютіна�Оле�сандра�Ми�олайовича�до�Приватно�о�нотарі�са�Т�ачен�о�Людмили

Іллівни� та�Борозинця�Оле�сандра�Ми�олайовича,� 3-тя�особа:�Державна�нотаріальна� �онтора

Святошинсь�о�о�район��м.�Києва,�про�визнання�заповіт��недійсним,�я�е�відб�деться�в�приміщені

с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Я��ба�Коласа,�27-а,��аб.�2.�С�ддя�О.В.�Бондарен�о.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�К�зьмен�о�Оль���Анатоліївн�,�1971

ро���народження,�зареєстрован��в�м.�Києві�по�б�льв.�Кольцова,�1,��в.�4,�в�с�дове�засідання

по� справі� за� позовом�К�зьмен�а�Оле�сандра�Володимировича� до� К�зьмен�о�Оль�и

Анатоліївни�про�розірвання�шлюб�,�я�е�відб�деться�під��олов�ванням�с�дді�Борисю��Л.П.

28.02.2008�ро���о�12.00.�(м.�Київ,�в�л.�Я.Коласа,�27-а).�С�ддя�Борисю��Л.П.

У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�знаходиться�цивільна�справа

№ 2-470/08�за�позовом�Нетишенсь�о�о�Ві�тора�Ві�торовича�до�державно�о�підприємства�“С�довий

б�дівельно-е�спертний�центр”�про�зобов’язання�здійснити�розрах�но��з�працівни�ом�при�звільненні.

Наст�пне� с�дове� засідання� зазначеної� справи� призначено� на� 29� люто�о� 2008�ро��� о� 12.00

в Шевчен�івсь�ом��районном��с�ді�м.�Києва,��аб.�№�46.

С�д�ви�ли�ає�представни�а�державно�о�підприємства�“С�довий�б�дівельно-е�спертний�центр”

в�с�дове�засідання�я��відповідача.�Ваша�яв�а�є�обов’яз�овою.�У�разі�неяв�и�справа�б�де�роз�лян�та

без�вашої��часті.�С�ддя�К�халейшвілі�Ю.Л.

Громадянин��Денисов��Анатолію�Ми�олайович��необхідно�19�люто�о�2008�ро���з’явитись�об�11.00

до�Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-є,��аб.�22,�для

�часті���роз�ляді�по�с�ті�цивільної�справи�за�позовом�Антонен�о�Надії�К�зьмівни�до�Денисова�Анатолія

Ми�олайовича�про�розірвання�до�овор��довічно�о��тримання.�Наслід�ом�неяв�и�б�де�роз�ляд�справи

за�відс�тності�відповідача�У�разі�неяв�и�відповідач�зобов’язаній�повідомити�про�причини�неяв�и.

С�ддя�С.А.�Вол�ов.

Господарсь�ий�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�26�люто�о�2008�р.�о�10.30�відб�деться�роз�ляд

справи�№�15/498�за�позовом�Котилянця�А.О.�до�ЗАТ�“Компанія�“Базис-Реєстр”,�Лесновсь�о�о І.С.,

Чири�ало� Т.І.� про� визнання� недійсним� до�овор�� ��півлі-продаж�� а�цій,� передавально�о

розпорядження�та�перереєстрації�а�цій.

Роз�ляд�справи�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�44,��орп�с�Б�(в�залі

с�дових� засідань� № 1).� С�ддя� С�лім� В.В.� В� с�дове� засідання� ви�ли�аються� сторони

(їх представни�и):�позивач�—�Котилянець�Анатолій�Оле�сандрович�(м.�Київ,�б�лв.�Кольцова,�15),

відповідач� —� за�рите� а�ціонерне� товариство� “Компанія� “Базис-Реєстр”� (м.� Київ,� просп.

Мос�овсь�ий,�21),� відповідач�—�Лесновсь�ий� І�ор�Семенович� (м.�Київ,� в�л.�Доброхотова,�15,

�в. 105),�відповідач�—�Чири�ало�Тетяна�Іванівна�(м.�Київ,�в�л.�Чорнобильсь�а,�13-а,��в.�88).

Втрачене� свідоцтво� про� право� власності� серія�НП�№�010005179� на� нежилі

приміщення� площею�157,10� �в.�м� за� адресою: в�л.�Оленівсь�а, 10,� літера� “А”,

видане�ВАТ�“Виробниче�підприємство�“У�ра�рожитлопоб�тб�д”�на�підставі�на�аз�

ГУ��ом�нальної�власності�КМДА�від�05.03.2003�р.�№ 2288,�вважати�недійсним.

Шевчен�івсь�а�районна���м.�Києві�державна�адміністрація�повідомляє,�що

26�люто�о�2008�ро���о�18.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Т�р�енєвсь�а,�48/13�(“Комітет

мі�рорайон�� “Центр-3”)� б�д�ть� проводитись� �ромадсь�і� сл�хання� з� привод�

б�дівництва� ТОВ� “МЕГАГРАД”� ба�атоф�н�ціонально�о� �омпле�с�� з� об’є�тами

житлово-�ромадсь�о�о�та� �отельно-офісно�о�призначення�за�адресою:�пров�ло�

Киянівсь�ий,�13-21���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

Вищий� �осподарсь�ий

с�д� У�раїни� повідомляє

про� під�отов���матеріалів

щодо�обрання�безстро�ово

на�посад��с�дді�Вищо�о��о-

сподарсь�о�о� с�д�� Репіної

Лідії�Оле�сандрівни.

Вищий� �осподарсь�ий

с�д�У�раїни�повідомляє�про

під�отов���матеріалів�щодо

обрання�безстро�ово�на�по-

сад�� с�дді�Вищо�о� �оспо-

дарсь�о�о�с�д��У�раїни�Кро-

левець�Оль�и�Анатоліївни.

Повідомлення�про�б�дівництво

З�ідно�з�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації� від� 9.07.2004 р.

№ 1230� з�метою� задоволення� потреб�меш-

�анців�Печерсь�о�о�район��об’є�тами�обсл�-

�ов�вання�ЗАТ�“Позня�и-Жил-Б�д”�я��інвестор

б�д�є� бло�� �ромадсь�о�о� призначення� з

підземною� автостоян�ою� в� с�ладі� прое�т�

б�дівництва�житлово�о�б�дин��,�підземних��а-

ражів�(ділян�а�№�13)�за�адресою:�в�л.�Старо-

наводниць�а,�2-20���Печерсь�ом��р-ні�м.Києва.

Прое�т�роз�лян�то�та�схвалено�на�засіданні

се�ції�архіте�т�рно-містоб�дівної�ради�при�Голов-

ном���правлінні�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

дизайн��місь�о�о�середовища�від�06.04.2006 р.

До�с�лад��бло����ромадсь�о�о�призначен-

ня� входять� наст�пні� �станови:�фітнес-центр,

SРА-центр,�офісні�приміщення,�ма�азини,�ап-

те�а,�приміщення�обмін��валют�та�під�бло�ом —

автопар�ін�.

Детально�ознайомитися�з�прое�том�бло��

�ромадсь�о�о�призначення�та�залишити�свої

за�важення�і�пропозиції�щодо�йо�о�б�дівниц-

тва�ви�можете�за�адресою:�м.�Київ,�б�л.�Лесі

У�раїн�и,�30-в,�починаючи�з�12.02.2008 р.�від

9.00�до�18.00.�Тел.:�499-22-60,�275-47-03.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Гавр��а�Оле�сандра

Ми�олайовича,�я�ий�зареєстрований�в�м.

Києві�по�пр.�Палладіна,�22,��в.�166,�в�с�-

дове�засідання�по�справі�за�позовом�Ша-

повалова�І�оря�Михайловича�до�Гавр��а

Оле�сандра�Ми�олайовича�про�повернен-

ня��оштів,�я�е�відб�деться�під��олов�ван-

ням�с�дді�Борисю��Л.П.�06.03.2008�ро��

об�11.00�(м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а).

Втрачений�диплом��ніверситет�

ім. Т. Шевчен�а, Інстит�т��міжнарод-

них�відносин�на� ім’я�Тімонь�іна�Ко-

стянтина�Борисовича�КВ 27288657

вважати�недійсним.

Прош�� від���н�тись� свід�ів�ДТП,� я�е

сталося�6��р�дня�2007�ро���близь�о�8.30

між�ДЕУ� “Ланос”� АА� 6635�СТ� та� пішо-

ходом�похило�о�ві���на�перехресті�в�лиць

Ж��ова�та�К�рчатова�за�тел.�227-55-69,

та�тел.�слідчо�о�8-067-792-07-74.

Правління�ВАТ�“КБ�“Е�спобан�”
відповідно�до�ст.�ст.�40,�43�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”

повідомляємо�

про�проведення�позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться

3��вітня�2008�ро���о�10.00�в��онференц-залі�бан��

за�адресою:�м.�Київ,�Дмитрівсь�а,�18/24

Порядо��денний:

1.Звіт�Правління�про�підс�м�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Бан���за�2007�рі�.

2.Затвердження�річної�фінансової�звітності�бан���та�звіт��зовнішньо�о�а�дитора�за�2007�рі�.

3.Затвердження�звіт��Ревізійної��омісії�бан���за�2007�рі�.

4.Про�зміни���с�ладі�Ревізійної��омісії�ВАТ�“КБ�“Е�спобан�”.

5.Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���бан��.

6.Про�внесення�змін�до�Стат�т��ВАТ�“КБ�“Е�спобан�”�та�затвердження�стат�т��бан���в�новій�реда�ції..

7.Затвердження�Положення�про�порядо��форм�вання�та�ви�ористання�фондів�ВАТ�“КБ�“Е�спобан�”.

8.Роз�ляд�питання�про�змін��розмір��стат�тно�о��апітал��ВАТ�“КБ�“Е�спобан�”�та�додат�ов��емісію�а�цій

бан��.

9.Визначення�основних�напрям�ів�діяльності�ВАТ�“КБ�“Е�спобан�”.

До�п.8�поряд���денно�о:

Збільшення� стат�тно�о� �апітал�� здійснюється�шляхом� зал�чення� додат�ових� внес�ів� �� �рошовій�формі� з

метою�розширення�обся�ів�бан�івсь�их�посл��.

Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал��—�100�000�000��рн.�—�здійснюється�шляхом�за�рито�о

(приватно�о)�розміщення�додат�ово�о�вип�с���простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю�1,00��рн�в��іль�ості

100�000�000�шт���на�за�альн��номінальн��вартість�100�000�000��рн.�Форма�існ�вання�а�цій�—�бездо��ментарна.

Дата�почат���за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�цінних�паперів�—�15�травня�2008�ро��,�дата�завершення

за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�—�5�червня�2008�ро��.

Усі�а�ціонери�бан���мають�переважне�право�на�придбання�а�цій,�що�розміщ�ються�додат�ово,����іль�ості,

пропорційній�їх�частці���стат�тном���апіталі�бан��.

У�зв’яз���зі�збільшенням�розмір��стат�тно�о��апітал��бан���збит�ів�для�власни�ів�а�цій�не�очі��ється�та�права

а�ціонерів�не�змінюються.

Після�за�інчення�проведення�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій�п.�5.1�Стат�т��бан���б�де�ви�ладений

в�та�ій�реда�ції:�

“5.1.�Стат�тний��апітал�Бан���становить�188�895�200�(сто�вісімдесят�вісім�мільйонів�вісімсот�дев’яносто�п’ять

тисяч�двісті)��ривень.�Стат�тний��апітал�Бан���поділений�на�188�895�200�(сто�вісімдесят�вісім�мільйонів�вісімсот

дев’яносто�п’ять�тисяч�двісті)�шт���простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю�1�(одна)��ривня��ожна�а�ція.”

Реєстрація� а�ціонерів,�що� приб�ли� для� �часті� в� за�альних� зборах,� відб�деться� за� адресою� та� �� день

проведення�за�альних�зборів�з�9.00�до�9.45.�Для�реєстрації�необхідно�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є

особ�,�а�представни�ам�а�ціонерів�додат�ово�—�дор�чення�(довіреність)�на�право��часті�в�зборах.

Для� отримання� додат�ової� інформації,� довідо�� чи� подання� пропозицій�щодо� поряд��� денно�о� за�альних

зборів�можна�звертатися�за�адресою�проведення�зборів.

Телефон�для�довідо��(044)�484-43-45.

Правління�ВАТ�КБ�“Е�спобан�”

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

*�інформація�підля�ає�незначном���точненню�після�подачі�форм�державної�статистичної�звітності.
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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”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 437
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Альона ВІННИЦЬКА, співач а:
— Це не просте запитання. Я

ставлюся до ре лами позитивно,
одна не д маю, що вона дає
100% рез льтат. При ад ю ре -
лам із серії “Я дося н цьо о без
ріння” — вона мені сподобала-

ся і запам’яталася. Під час відпо-
чин в інших раїнах зазвичай не
д же звертаєш ва на ре лам ,
том тяж о порівнювати її з на-
шою. Пере онана, що держава
повинна виділяти ошти на я іс-
ний і професійний ре ламний
прод т.

Юрій БЛОЦЬКИЙ, начальни
відділ молодіжної політи и Го-
ловно о правління справах
сім’ї та молоді КМДА:
— Соціальна ре лама є о ре-

мим напрям ом молодіжної полі-
ти и. Врахов ючи досвід зар біж-
них раїн, ми повинні а іт вати не
проти, а за щось, тобто від ида-
ти не ативні явища. В Києві не-
має я існої соціальної ре лами,
хоча дизайнерів порт фоліо є
ба ато ідей. Том повинна б ти
омпле сна про рама, до я ої
входитиме ци л заходів і промо-
омпаній для різних прошар ів на-
селення. М ніципальна влада має

визнати ре лам я один із пріо-
ритетних напрям ів політи и. Мій
люблений вид ре лами — аніма-
ційні роли и, а та ож зовнішня
ре лама на різних носіях: меблях,
сіті-лайтах, різноформатних мо-
ніторах, стінах б дин ів.

Саша КОЛЬЦОВА, во аліст а
рт “Крихіт а Цахес”:
— Наша ре лама жахлива. З то-

о, що я бачила, це беззмістовні,
неефе тивні, невиразні повідом-
лення. Потрібно створити тендер
на професійн соціальн ре лам .
У Києві для цьо о достатньо ва-
ліфі ованих людей.

Володимир ЛУПАЦІЙ, соціо-
ло , ви онавчий дире тор
“Центр соціальних дослі-
джень”:
— У Києві, на мою д м , дієві-

ша за альнонаціональна ре лама
на зразо : “К п й раїнсь е!”,
“Країні не вистачає дітей”. Страте-
ія розвит соціальної ре лами
має передбачати с спільні об о-
ворення, стим лювати онсоліда-
цію жителів, за ріплення тих цін-
ностей, я і льтив ються. Я вва-
жаю, що вона має б ти похідною
від імідж і бренд міста.

×è ïðàöþº ñîö³àëüíà 
ðåêëàìà?

Оль а СУМСЬКА, телевед ча:
— На жаль, міст бра є с верів, де можна подихати

свіжим повітрям, по ляти з дитиною та просто про-
йтися. Треба пожаліти простих меш анців центральної
частини та залишити хоча б те, що залишилося. Ще
не вистачає дитячих майданчи ів, хоча їх же почали
б д вати більше. Най ращий — Маріїнсь ом пар .
Особисто мені хочеться, щоб доро и б ли ращими.
Але мож с азати, що Київ — не та ий же й по аний.
У Мос ві з цим ще ірше.

Володимир КОРНІЛОВ, дире тор У раїнсь ої фі-
лії Інстит т раїн СНД:
— Київ завжди б в міщансь им містом на відмін від
пець ої Мос ви. В Києві замало льт рних місць,

я , напри лад, ниж овий рино на Петрівці. Том ме-
ні д же не подобаються постійні пра нення “з’їсти”

ниж ов Петрів . Там, хоч я це дивно, міщанства не-
має.

Ксенія МАРЧЕНКО, дизайнер:
— У Києві навіть немає та о о поняття, я “с вот” —

по ин тих б дин ів, де може жити молодь. На Заході це
д же поп лярний вид помеш ання, там збирається твор-
ча, але не д же забезпечена молодь. Ще хочеться біль-
ше зелених азонів, де вліт можна полежати або влаш-
т вати пі ні з др зями. Та ож немає доріж и для вело-
сипедистів, а в Америці та Європі велосипедна інфра-
ст т ра повністю налаштована. Списо то о, чо о бра-
є, можна продовжити та : недоро і індійсь і рестора-

ни, напої та їжа “на виніс”, онцерт-холи із с часною
м зи ою, телефони-автомати на монет ах та місцевий
Бен сі — відомо о рафітни а. Б ло б ч дово, я би міс-
то при рашали приємні х дожні малюн и.

×îãî âàì áðàêóº â Êèºâ³?

Êèÿíè íå ïðîòè 
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Вчора винном б ти
Lavinia відб лися з стрічі
винних фахівців і ціните-
лів вина з вели им італій-
сь им винарем третьом
по олінні Паоло де Мар і,
я ий приїхав до Києва,
щоб познайомитися з
людьми, отрі ці авляться
йо о вином, і зловити змі-
ни на раїнсь ом рин .

Ó÷îðà Êè¿â ç äâîäåííèì â³çè-
òîì â³äâ³äàâ âëàñíèê ³ êåð³âíèê
êóëüòîâî¿ âèíîðîáí³ Òîñêàíè
Isole e Olena ïàí Ïàîëî äå Ìàð-
ê³ ç äðóæèíîþ. Ô³ãóðà ì³æíàðîä-
íîãî ìàñøòàáó, íàäáàííÿ ñâ³òîâî¿
âèíîðîáíèöüêî¿ êóëüòóðè, Ïàîëî
äå Ìàðê³ ïðîñëàâèâñÿ òèì, ùî
ï³ñëÿ òîãî, ÿê îòðèìàâ â³ä áàòü-
êà âèíàðíþ â 1976 ðîö³, çà â³ä-

íîñíî êîðîòêèé ïåð³îä âèâ³â ¿¿ íà
ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ â ðåã³îí³ Ê’ÿí-
ò³. Éîãî âèíà 15 ðàç³â â³äçíà÷èâ
íàéâèùèìè îö³íêàìè ïðîâ³äíèé
³òàë³éñüêèé âèííèé ã³ä Gambero
Rosso, à íàéçíàí³øå Cepparello
(éîãî íàçâàëè “ïàì’ÿòíèêîì çà
æèòòÿ ñîðòó Ñàíäæîâåçå”, ç ÿêî-
ãî âèãîòîâëÿþòü ³ ê’ÿíò³), êîòðå
íàéá³ëüøå ïîëþáëÿþòü êè¿âñüê³
çíàâö³ âèí, çàéíÿëî 3-òº ì³ñöå â
ñïèñêó ñîòí³ íàéêðàùèõ âèí ñâ³-
òó.

Ïîêè äðóæèíà äå Ìàðê³ îãëÿ-
äàëà âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Êèºâà,
ñàìà ëþäèíà-ëåãåíäà Ïàîëî äå
Ìàðê³ ïðèñâÿòèâ ñâ³é ÷àñ ñï³ëêó-
âàííþ ç âèííèìè ôàõ³âöÿì, à òà-
êîæ ö³ííèìè êë³ºíòàìè íàøèõ
âèííèõ áóòèê³â. Ïðîòå ÷àñ äëÿ îã-
ëÿäó ì³ñòà ó íüîãî çàëèøèâñÿ. Çà
ñëîâàìè Ïàîëî äå Ìàðê³, â³í óçà-
ãàë³ ëþáèòü ïîäîðîæóâàòè, â³ä-
â³äóâàòè ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòíèêè,
ìèëóâàòèñÿ àðõ³òåêòóðîþ. Íàéá³-
ëüøå éîãî ïðèâàáëþº Ñõ³äíà ªâ-
ðîïà — îñòàíí³ì ÷àñîì â³í âñòèã

â³äâ³äàòè Ðèãó, Òàëë³íí, Ìîñêâó.
Àëå íàéãîëîâí³øèì â³í ââàæàº
çíàéîìñòâî ç ëþäüìè, ÿê³ ï’þòü
éîãî âèíà. “Ìî¿ îñíîâí³ ñïîæè-
âà÷³ — ò³, õòî íå øóêàº ñòàíäàðò-
íèé ì³æíàðîäíèé ñìàê, à ö³êà-
âèòüñÿ ÷èìîñü íîâèì, íåáàíàëü-
íèì, ò³, êîìó ïîòð³áíå âèíî-âè-
êëèê”,— ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòè-
êîì” ïàí äå Ìàðê³. Çâè÷àéíî,
Óêðà¿íà — íîâèé ðèíîê çáóòó,
éîãî òðåáà â÷àñíî âëîâèòè, “òóò
óñå òàê øâèäêî çì³íþºòüñÿ ³ ðîç-
âèâàºòüñÿ, ùî áåç áåçïîñåðåäíüî-
ãî ñï³ëêóâàííÿ í³÷îãî íå ìîæíà
çðîçóì³òè”. À íàéö³êàâ³øèì ó
ñï³ëêóâàíí³ ç óêðà¿íöÿìè äå Ìàð-
ê³ ââàæàº òå, ùî â òîìó ïðîøàð-
êó, ÿêèé ïðèéìàº ð³øåííÿ (ñî-
ìåëüº, øåô-êóõàð³, ìåíåäæìåíò),
ïåðåâàæàþòü ìîëîä³ ëþäè, äî 35
ðîê³â. “Ó ²òàë³¿ öå — ëþäè ìîãî,
ìàéæå 60-ð³÷íîãî â³êó, äóæå êîí-
ñåðâàòèâí³. Òóò óñå ³íàêøå, âñ³
â³äêðèò³, ä³ëÿòüñÿ âðàæåííÿìè,
ùî ìåí³ ö³êàâî é êîðèñíî”,—
ðîçïîâ³â Ïàîëî äå Ìàðê³
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Соціальна реклама працює?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—5°Ñ, âíî÷³
—5...—7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +3; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò
âäåíü —3...—6°Ñ, âíî÷³ —6...—9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàé-
íüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—5°Ñ, âíî÷³
—4...—6°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Паоло де Мар і вважає вино справою сьо о сво о життя

1. Ñïîä³âàþñü, ùî ïðàöþº — 21 %
2. Òàê. Âîíà ïðèìóøóº, ÿê ì³í³ìóì, çàäóìàòèñü — 18 %
3. Ìåí³ âñå îäíî — 17 %
4. Âàæêî ñêàçàòè — 17 %
5. Íåìàº — ëþäè ¿é ìàëî â³ðÿòü — 14 %
6. Çâè÷àéíî ïðàöþº, ³ ðåçóëüòàò î÷åâèäíèé — 14 %
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Íà íàéâèùîìó 
âèííîìó ð³âí³
Ïàîëî äå Ìàðê³ âðàçèëà ìîëîä³ñòü óêðà¿íñüêèõ ñîìåëüº


