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М_АРЬ
“Хрещати ” продовж є п блі ацію 25 есе
про любов. Сьо одні свою історію
розповідає Володимир Єш ілєв

“Êîëè êèÿíèí êîðèñòóºòüñÿ
òðàíñïîðòîì, â³í îòðèìóº ÿê³ñíó 
³ áåçïå÷íó ïîñëóãó”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé â³äïîâ³â 
íà çàïèòàííÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 

— ß çíàþ, ùî âè ïðàêòèêóºòå ³ çâ³ëüíåííÿ, é äîãàíè äëÿ òèõ âîä³¿â,
êîòð³ ãðóá³ äî êèÿí. Äå âè áåðåòå ³íôîðìàö³þ ïðî òàê³ âèïàäêè?

— Ìè ìàºìî çìîãó ïðÿìî ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèìè, ³ öå º ïð³îðèòåòîì ó
íàø³é ðîáîò³. Ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çìåíøåííÿ ÷àñòîòè ñêàðã,
õî÷à ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ìàëî çì³íþºòüñÿ. 60% — öå ïðîïîçèö³¿.

— À ÿê ùîäî ï³äâèùåííÿ çàðïëàò ³ êàäðîâîãî ðåçåðâó?
— ª ðåçóëüòàò óäîñêîíàëåííÿ ìîòèâàö³¿ îïëàòè ïðàö³. Çà ìèíóëèé ð³ê

ó âîä³¿â òðîëåéáóñ³â ³ àâòîáóñ³â çàðïëàòà ï³äâèùèëàñÿ ìàéæå âäâ³÷³. Ñêàðã
íà ðîáîòó âîä³¿â áóëî 78, ³ ç íèõ 74 ï³äòâåðäèëèñÿ, ³ ÷àñòèíó âèííèõ çâ³ëü-
íèëè, à íà ³íøèõ íàêëàäåíî øòðàôè. Êèÿíèí ìàº áóòè âïåâíåíèé: êîëè
â³í êîðèñòóºòüñÿ òðàíñïîðòîì, îòðèìóº ÿê³ñíó ³ áåçïå÷íó ïîñëóãó. À öüî-
ãî â ì³ñò³ íå ìîæå ãàðàíòóâàòè í³õòî, êð³ì êîìóíàëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â. Öèôðè çàñâ³ä÷óþòü, ÿê çðîñòàº ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü íàçåìíî-
ãî òðàíñïîðòó. ßêùî ó 2006 ðîö³ àâòîáóñ ïåðåâîçèâ ó ÷àñ ï³ê çà ãîäèíó 
52 òèñ. ïàñàæèð³â, òî ó 2008-ìó â³í ìàº ïåðåâîçèòè íå ìåíøå 70 òèñ.

За інчення на 2-й стор.
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На дея і запитання мера відповісти б ло непросто
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора енеральний дире тор КП "Київпастранс" Ми ола Ламб ць ий звіт вав
перед мером Києва Леонідом Черновець им про стан справ місті з ромад-
сь им транспортом. На почат з стрічі місь ий олова зазначив, що останні
десять ро ів столиці з'явилася не ативна тенденція до част ової заміни ом -
нально о пасажирсь о о транспорт маршр т ами. "Жодне європейсь е місто
не має приватних перевізни ів. Маршр т и, я і рс ють столицею, не відпові-
дають с часним вимо ам. Вони заба ато ошт ють місь ом бюджет ",— с азав
мер Києва. Леонід Черновець ий запевнив, що останні півтора ро ом наль-
ний транспорт почав розвиватися за європейсь ими стандартами, і влада ре-
а є на б дь-я і за важення, я і надходять на 051. "Комфортний ом нальний
транспорт — це хороша протива а омерційном ",— пере онаний він. “Хреща-
ти ” п блі є запитання мера Києва та відповіді на них енерально о дире тора
КП “Київпастранс”.
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Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ÊÌÄÀ, ì³ñüêîþ âëàäîþ ñï³ëüíî ç
Ãîëîñ³¿âñüêîþ ÐÄÀ ðîçïî÷àòî ðîçðîáêó
ïðîåêòó ïîêðàùåííÿ ñèñòåìè ïðîô³ëàêòè÷-
íèõ çàõîä³â ó ìåäè÷íèõ òà ó÷áîâèõ çàêëà-
äàõ ðàéîíó. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó ïëàíóþòü
ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â äëÿ äèðåêòîð³â ³ç âè-
õîâíî¿ ðîáîòè òà ïñèõîëîã³â çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ çàêëàä³â ðàéîíó ç ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ ³íòåðâåíö³é ñåðåä ä³òåé òà ï³äë³ò-
ê³â. Âèçíà÷àòü øêîëó äëÿ çä³éñíåííÿ ïðî-
åêòó, ïðîâåäóòü ðàéîííó ðàäó øê³ëüíèõ
áàòüê³âñüêèõ êîì³òåò³â ³ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ
áàòüê³â äî ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè.

Çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, â ñòîëèö³ ïî-
ñò³éíî ïðîâîäÿòü ðîáîòè ùîäî îðãàí³çàö³¿
ñèñòåìè ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ó ìåäè÷-
í³é ãàëóç³. Òàê, çàâäÿêè Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó Öåíòðó çäîðîâ’ÿ ïðîòÿãîì 2007 ðîêó
â³äáóëîñÿ 36 ñåì³íàð³â äëÿ ð³çíèõ êàòåãî-
ð³é ñëóõà÷³â: ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ â³ä-
ïîâ³äàþòü çà ïðîâåäåííÿ ñàí³òàðíî-îñâ³ò-
íüî¿ ðîáîòè â ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ
çàêëàäàõ, çàâ³äóâà÷³â â³ää³ëåííÿìè äèòÿ÷èõ
ïîë³êë³í³ê, â÷èòåë³â, âåòåðàí³â â³éíè òà
ïðàö³

Äåìîíòàæ ñïîðóäè
á³ëÿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”
ìàº ðîçïî÷àòèñÿ 
1 áåðåçíÿ

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî çàÿâèâ, ùî äåìîíòàæ íå-
äîáóäîâàíîãî öåíòðó “Òðî¿öüêèé” á³ëÿ
ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” ðîçïî÷íóòü 1 áåðåç-
íÿ. Ñòîëè÷íà âëàäà äîìîâèëàñÿ ç ÒÎÂ
“Þäæèí” ïðî òà êîìïåíñàö³þ çàâäàíèõ
çáèòê³â çà ðàõóíîê çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. “Íà-
ðàç³ ïîòð³áíî îïåðàòèâíî ðîçðîáèòè ïðî-
åêò çíåñåííÿ, ïëàí îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò, ïî-
ãîäèòè âèòðàòè. Íàéãîëîâí³øå — í³ÿêî¿
ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ íå áóäå. Êîìïåíñà-
ö³ÿ áóäå ëèøå çà ðàõóíîê çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê. Òðåáà âðàõóâàòè ³ òå, ñê³ëüêè á êîø-
òóâàëà òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ÿêáè ¿¿ íèí³
âèñòàâèòè íà àóêö³îí. 

ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî âòðà÷åíó âèãîäó
ÒÎÂ “Þäæèí”, òî ìè ïîâèíí³ ï³äíÿòè ïè-
òàííÿ ³ ïðî âòðà÷åíó âèãîäó ì³ñòà, ÿêå
çìàðíóâàëî ñò³ëüêè ÷àñó íàâêîëî ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ö³º¿ ïðîáëåìè, ðèçèêóþ÷è âòðàòèòè
øàíñ ïðîâîäèòè ªâðî”,— ï³äêðåñëèâ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ï³ä-
çåìíèé ïàðê³íã íà ìàéæå 1500 ì³ñöü íà
â³äïîâ³äí³é ä³ëÿíö³ çàëèøàºòüñÿ çà “Þäæè-
íîì”. Ïðåäñòàâíèêè òîâàðèñòâà, â ñâîþ
÷åðãó, ãîòîâ³ äî ðîçãëÿäó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ÿê êîìïåíñàö³¿ çà äåìîíòàæ îô³ñíî-ä³-
ëîâîãî òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåí-
òðó “Òðî¿öüêèé”, ÿêèé ïëàíóâàëè íà íà-
çåìí³é ÷àñòèí³ ä³ëÿíêè

“Êè¿âïàñòðàíñ”
ïðèäáàº íîâèé òðàíñïîðò

Â³äïîâ³äíî äî äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ùîäî ðîçâèòêó òà îíîâëåííÿ ìóí³öèïàëü-
íîãî òðàíñïîðòó ñòîëèö³, êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Êè¿âïàñòðàíñ” çàïëàíóâàëî
ïðèäáàòè â íèí³øíüîìó ðîö³ 163 àâòîáó-
ñè, 154 òðîëåéáóñè òà 5 òðèñåêö³éíèõ òðàì-
âàéíèõ âàãîí³â. Çàêóïîâóþ÷è íîâ³ òðàíñ-
ïîðòí³ îäèíèö³, ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ
ê³ëüêîìà âàæëèâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
êîìôîðòí³ñòü, çðó÷í³ñòü, äîñòóïí³ñòü äëÿ
êîðèñòóâàííÿ âñ³ìà âåðñòâàìè íàñåëåííÿ,
çîêðåìà é ³íâàë³äàìè íà â³çêàõ, ð³âåíü áåç-
ïåêè òà, çâè÷àéíî, åêîíîì³÷í³ñòü åíåðãå-
òè÷íèõ ñèñòåì

Àíîíñ
Сьо одні об 11.00 остем традиційної ін-

тернет- онференції на сайті азети “Хреща-
ти ” стане начальни Головно о правління
льт ри і мистецтв Світлана Зоріна. Ор ані-

затори заход : щоденна азета “Хрещати ” та
тижневи “У раїнсь а столиця”. Питання ос-
теві задавайте на сайті азети “Хрещати ”:
http://kreschatic. kiev. ua/chat/.

ªÁÁÐ “ï³äñ³ëî”íà òðàíñïîðò

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора онс льтанти ЄБРР опри-
люднили свої плани стосовно
подальшої співпраці з Києвом.
Зо рема, ця поважна фінансова
стр т ра має намір детально
вивчити транспортн проблема-
ти міста, ознайомитися з б -
дівництвом важливих дорожніх
об'є тів.

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ðîáî÷î¿ çóñòð³÷³
ïðåäñòàâíèê³â ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ ç êîíñóëüòàíòàìè ªâðîïåéñüêîãî
áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðîçâèòêó (ªÁÐÐ)
éøëîñÿ ïðî ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ. Çîê-
ðåìà, îáãîâîðþâàëè òðàíñïîðòíó ïðîá-
ëåìàòèêó òà øëÿõè ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ. Çà
ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, ó ì³ñò³ ðîáî÷à ãðó-
ïà ªÁÐÐ íàñàìïåðåä îçíàéîìèëàñÿ ç áó-

ä³âíèöòâîì Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêî-
ãî ìîñòà, òðàíñïîðòíèìè ðîçâ’ÿçêàìè òà
ïåðñïåêòèâíèìè îá’ºêòàìè áóä³âíèöòâà.
“Îêð³ì öüîãî, ãîñòåé ö³êàâèëî, ÿêèé äî-
ñâ³ä ³íøèõ äåðæàâ ìè âèêîðèñòîâóºìî,—
ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ.— Ìîæó çàïåâíèòè,
ùî ïðîöåñ ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³ ðîçïî-
÷àâñÿ äîñèòü àêòèâíî. Àäæå íàø³ ³íî-
çåìí³ êîëåãè âèÿâëÿþòü çíà÷íèé ³íòå-
ðåñ äî ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè Êèºâà”. Â³í äîäàâ, ùî âàæëè-
âèì ìîìåíòîì çóñòð³÷³ ñòàëî âèçíà÷åí-
íÿ ãîëîâíèõ ïð³îðèòåò³â ñï³ëüíî¿ ðîáî-
òè. Çîêðåìà, éøëîñÿ ïðî çàïðîâàäæåí-
íÿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòîì (ÀÑÓÒ), áóä³âíèöòâî âàæ-
ëèâèõ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê ³ ìîñò³â òà
àâòîìîá³ëüíèõ òóíåë³â. Ùîá ìàêñèìàëü-
íî îïåðàòèâíî ðîçâ’ÿçàòè âñ³ òðàíñïîðò-
í³ ïðîáëåìè ñòîëèö³, ïðàöþâàòèìóòü ó
âñ³õ íàïðÿìêàõ ïàðàëåëüíî.

“Íàðàç³ ñòîëè÷í³ ôàõ³âö³ âèâ÷àþòü ñè-
òóàö³þ â ì³ñò³, ùîá íàäàòè êîíñóëüòàí-
òàì ç ªÁÐÐ ìàêñèìàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî

òðàíñïîðòíó ³íôðàñòðóêòóðó òà ÿêíàé-
øâèäøå ðîçïî÷àòè ðåàëüíó ñï³âïðà-
öþ”,— íàãîëîñèâ Äåíèñ Áàññ. Â³í äîäàâ,
ùî íèí³ âæå ðåàë³çóºòüñÿ ïåðøà ìàñøòàá-
íà óãîäà ì³æ ªÁÐÐ, ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí” òà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”. Íåþ
ïåðåäáà÷åíî íàäàííÿ Êèºâó â êðåäèò 100
ìëí ºâðî íà çàêóï³âëþ íîâîãî ðóõîìîãî
ñêëàäó êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó — àâòî-
áóñ³â, òðîëåéáóñ³â, âàãîí³â ìåòðî.

Íàãàäàºìî, ùî 5 ëþòîãî ïðåäñòàâíè-
êè ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿
³ ðîçâèòêó çàÿâèëè ïðî ãîòîâí³ñòü äî
ñï³âïðàö³ ó ðîçáóäîâ³ äîðîæíüî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè Êèºâà. Òîä³ áóëî îçâó÷åíî
ïðîïîçèö³þ ñòîñîâíî ðîçâàíòàæåííÿ
ì³ñòà â³ä ÷èñëåííèõ çàòîð³â íà äîðîãàõ —
çà äîïîìîãîþ àâòîìîá³ëüíèõ òóíåë³â.
Òîìó é âèð³øèëè çàëó÷èòè äî ñï³âïðàö³
ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ ôàõ³âö³â. Çîê-
ðåìà, ç ªÁÐÐ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ñïî-
ðóäæåíí³ ï³äçåìíèõ ìàã³ñòðàëåé ó áàãà-
òüîõ êðà¿íàõ, ó òîìó ÷èñë³ â Ðîñ³¿ — ó
Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³

Об оворення иївсь их прое тів ви ли ало заці авленість європейців

Ãðîø³ âèòðàòÿòü íà çàêóï³âëþ íîâèõ àâòîáóñ³â, 
òðîëåéáóñ³â ³ âàãîí³â ìåòðî

За інчення.
Почато на 1-й стор.

— Ùîäî çàòîð³â ó ñòîëèö³. Âè íàäàñòå ìå-
í³ êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî âèð³øåííÿ
öüîãî ïèòàííÿ?

— Òàê, ãîòóºìî ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ,
ÿêèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèä³ëèòè ñìóãè äëÿ
ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ³ ðîçøèðåí-
íÿ, äå ðàö³îíàëüíî, âóëèöü ó ðàéîí³ ïåðå-
õðåñòü äëÿ çä³éñíåííÿ ïðàâîãî ÷è ë³âîãî
ïîâîðîò³â. Ó ïîºäíàíí³ ç íàøîþ íîâîþ ³í-
òåëåêòóàëüíîþ ñèñòåìîþ óïðàâë³ííÿ, íà
ÿêó öüîãî ðîêó çàêëàäåíî 90 ìëí ãðí, öå
äàñòü âàãîì³ ðåçóëüòàòè. Çîêðåìà, äîì³íó-
âàòèìå ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, ³ áàãàòî êè-
ÿí ïåðåéäóòü íà êîðèñòóâàííÿ íèì çàì³ñòü
³íäèâ³äóàëüíîãî. Öå äàñòü çìîãó íå ëèøå
ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ íà äîðîãàõ ì³ñòà, à é
ñàìèì êèÿíàì çàîùàäèòè ãðîø³. Äî òîãî
æ ïðî¿çä ìè ¿ì çàáåçïå÷èìî äîñèòü êîì-
ôîðòíèé.

— Âè âåäåòå ïåðåãîâîðè ùîäî ë³çèíãó?
— Ìè âæå ðîçïî÷àëè òàêó ðîáîòó, ³ ÿ ãî-

òîâèé âàì ñêàçàòè, ùî ïåðø³ 250—300 àâ-
òîáóñ³â ìè çìîæåìî ïðèäáàòè âæå ÷åðåç
÷îòèðè ì³ñÿö³. Ïðèíàéìí³ º òàê³ äîìîâëå-
íîñò³ ç ïîñòà÷àëüíèêàìè. Àäæå ìè õî÷åìî

êóïèòè íàéñó÷àñí³øèé òðàíñïîðò, à íå
ïðîñòî òå, ùî áà÷èìî íà âóëèöÿõ. Ãîëîâ-
íå — öå íèçüêà ï³äëîãà, áåç ñõîäèíîê, äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ áåçáàð’ºðíîãî ïðîñòîðó. Äî
ñëîâà, Êè¿â ìàº íàéá³ëüøèé â³äñîòîê òà-
êèõ áåçáàð’ºðíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó
ÑÍÃ. Äóìàþ, íåáàãàòî ì³ñò öåíòðàëüíî¿
ªâðîïè ìîæóòü ïîõâàëèòèñÿ òàêèì â³äñîò-
êîì êîìôîðòàáåëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â. Ìè õî÷åìî ìàòè íàéñó÷àñí³ø³ òðàíñ-
ïîðòí³ çàñîáè, ùîá ¿õ ìîæíà áóëî âèêîðèñ-
òîâóâàòè ì³í³ìóì 12 ðîê³â.

— ª ùå äâà âàæëèâèõ ïèòàííÿ, íà ÿêèõ ÿ
õî÷ó íàãîëîñèòè. Ïåðøå — öå âèä³ëåííÿ äëÿ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó îêðåìî¿ ñìóãè. Êî-
ëè ìè âçàãàë³ ìîæåìî âèð³øèòè öå ïèòàííÿ
³ â ÿê³é ñòàä³¿ âîíî íèí³?

— Íàéáëèæ÷èé ïðîåêò — öå âóëèö³, äå
îðãàí³çîâàíî îäíîñòîðîíí³é ðóõ. ² íàé-
ïåðøå, ùî ÷åðåç ê³ëüêà òèæí³â áóäå äîâå-
äåíî äî íîðìè,— öå Æèëÿíñüêà òà Ñàê-
ñàãàíñüêîãî. Öüîãî ðîêó íà 32 âóëèöÿõ çà-
ïðîâàäèìî îäíîñòîðîíí³é ðóõ. Íà á³ëü-
øîñò³ öèõ âóëèöü çìîæåìî ñòâîðèòè îêðå-
ì³ ñìóãè äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Ùîäî ³íøèõ âóëèöü, òî êèÿíàì ïðîñòî
òðåáà áóäå ïîêàçàòè: êîëè ãðîìàäñüêèé

òðàíñïîðò ìàòèìå äîì³íàíòó, öå ïðèíåñå
âèãîäó äëÿ âñ³õ. Ïîïåðåäó äîñèòü òÿæêà
ðîáîòà, àëå ïîò³ì âèãðàº íå ëèøå ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò, à é ìàøèíè “Øâèäêî¿
äîïîìîãè”, ïîæåæíèê³â, àâàð³éíèõ ñëóæá.
ßêùî ç âóëèöÿìè îäíîñòîðîííüîãî ðóõó
âñå çðîçóì³ëî, òî ùîäî ðåøòè òðåáà âè-
çíà÷èòè ê³ëüê³ñòü ãîëîâíèõ ìàã³ñòðàëåé ³
ïðîñòî íàâîäèòè ëàä.

— Êîëè â ì³ñò³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ çóïèíêè?
— Íàðàç³ ó íàñ âñòàíîâëþþòü òàáëî. ¯õ

ìàºìî âæå ï’ÿòü, ³ ùîäíÿ âñòàíîâëþþòü
ïî îäíîìó íîâîìó òàáëî. Ñêëàä íèìè çà-
ïîâíåíèé, òàê ùî ðîáîòà òðèâàº. Íà òàá-
ëî ïàñàæèðè çìîæóòü ïðî÷èòàòè ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ÷àñ ïðèáóòòÿ òà â³äïðàâëåííÿ
òðàíñïîðòó. À ùå çóïèíêè ïîâèíí³ ìàòè
ïðèâàáëèâèé âèãëÿä. Òóò º ïðîáëåìà. Ïî-
òð³áíî âèä³ëèòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷à — êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà, à âæå ïîò³ì âèçíà÷èòèñÿ, ùî ïî-
òð³áíî ì³ñòó, ÿêèé âèãëÿä ïîâèíí³ ìàòè çó-
ïèíêè, é ïðîâåñòè êîíêóðñ. Öå îðãàí³çà-
ö³éí³ ïèòàííÿ, ÿê³ òðåáà ïðîâåñòè ÷åðåç
Êè¿âðàäó

Михайло ШКУРІН,
“Хрещати ”

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³
ïîêðàùàòü ñèñòåìó 
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â
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“Êîëè êèÿíèí êîðèñòóºòüñÿ
òðàíñïîðòîì, â³í îòðèìóº
ÿê³ñíó ³ áåçïå÷íó ïîñëóãó”
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Ì³íà 
óïîâ³ëüíåíî¿
ä³¿

Âîëîäèìèð ÊÎÐÍ²ËÎÂ,
äèðåêòîð óêðà¿íñüêî¿ ô³ë³¿ 
²íñòèòóòó êðà¿í ÑÍÄ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Í³÷îãî íåçâè÷íîãî òà íîâîãî ó ôàêò³ ñà-
ìîïðîãîëîøåííÿ Êîñîâà — ÷åðãîâî¿ ðåñïóá-
ë³êè — íåìàº. Òàê³ ñàìîïðîãîëîøåííÿ ìè
áà÷èëè íå ðàç íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ñòîë³ò-
òÿ, ³, ãàäàþ, ¿õ áóäå ùå ÷èìàëî ó öüîìó ñòî-
ë³òò³. Á³ëüøå òóðáóº íå ñàì ôàêò ïðîãîëî-
øåííÿ íåçàëåæíîñò³ ðåñïóáë³êè Êîñîâî, à
øâèäêå âèçíàííÿ ö³º¿ ðåñïóáë³êè íèçêîþ
äåðæàâ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, çîêðåìà ÑØÀ òà äå-
ÿêèìè äåðæàâàìè ªâðîñîþçó. Êîëè öå âè-
çíàííÿ ñòàíå äîêîíàíèì ôàêòîì, òîä³ ìîæ-
íà áóäå êàçàòè ïðî íåáåçïå÷íèé ïðåöåäåíò.
Àäæå ðóéíóþòüñÿ çàñàäè â³äíîñèí ì³æ ãîëîâ-
íèìè ãåîïîë³òè÷íèìè ãðàâöÿìè ñâ³òó, ùî
´ðóíòóâàëèñÿ äîñ³ íà êðèõêîìó àâòîðèòåò³
ÎÎÍ òà Ðàäè áåçïåêè ÎÎÍ.

Íèçêà ÷èíîâíèê³â ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó
òâåðäÿòü, áóö³ìòî ñèòóàö³ÿ â Êîñîâî º îñî-
áëèâîþ. Ïðîòå ÿ âîë³â áè çíàòè, â ÷îìó öÿ
îñîáëèâ³ñòü, ÷èì öÿ ñèòóàö³ÿ â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä ñèòóàö³¿ â Àáõàç³¿, Ï³âäåíí³é Îñåò³¿, Íà-
ã³ðíîìó Êàðàáàõó, íàâ³òü ó Êðà¿í³ Áàñê³â? ²
çðîçóì³ëî¿ â³äïîâ³ä³ í³õòî íå ìîæå äàòè.

Çâ³ñíî, ïðåöåäåíò Êîñîâà ñòèìóëþâàòèìå
ñåïàðàòèñòñüê³ ðóõè ïîâñþäè. Ìè âñ³ ðîçó-
ì³ºìî, ùî ç öèõ ì³ðêóâàíü íåçàëåæí³ñòü Êî-
ñîâà íå âèçíàº íå ëèøå Ðîñ³ÿ, à é äîâãèé ïå-
ðåë³ê äåðæàâ, êîòð³ ïðèíàéìí³ ã³ïîòåòè÷íî
ìîæóòü ìàòè ïðîáëåìè ç ñåïàðàòèñòñüêèìè
ðóõàìè â ìàéáóòíüîìó. Öå Ãðóç³ÿ, ²ñïàí³ÿ òà
³íø³.

Ââàæàþ, Ðîñ³ÿ, ïðèíàéìí³ ïðîòÿãîì äåñÿ-
òè ðîê³â, íå âèçíàº íåçàëåæí³ñòü Êîñîâà, à,
ìîæå, é óçàãàë³ í³êîëè íå âèçíàº. ², çâ³ñíî,
ðóõàòèìåòüñÿ ó íàïðÿìêó, ÿêèé ÷èíîâíèêè
òëóìà÷èòèìóòü ÿê ïî÷àòîê òðèâàëîãî ïðîöå-
ñó ç ìàéáóòíüîãî âèçíàííÿ äîñ³ íåâèçíàíèõ
ðåñïóáë³ê íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî ÑÍÄ. Íà-
ñàìïåðåä éäåòüñÿ ïðî Ï³âäåííó Îñåò³þ òà
Àáõàç³þ. Öå íå îçíà÷àº, ùî Ðîñ³ÿ âæå çàâ-
òðà âèçíàº ¿õíþ íåçàëåæí³ñòü, õî÷à ö³ëêîì
éìîâ³ðíî, ùî òàêå ïèòàííÿ ðîçãëÿäàòèìå
Äåðæäóìà. Ïåðåêîíàíèé: íàéáëèæ÷èìè äíÿ-
ìè ìè ïî÷óºìî ïðî â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðî-
åêò, âíåñåíèé ïåâíèìè äåïóòàòàìè, çîêðå-
ìà, â³ä Ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿,
ìîæëèâî, é â³ä êîìóí³ñò³â. Ðîñ³ÿ â æîäíîìó
ðàç³ íå áóäå íåãàéíî âèçíàâàòè íåçàëåæí³ñòü
çãàäàíèõ ðåñïóáë³ê, áî — öèòóþ Âîëîäèìè-
ðà Ïóò³íà — íå ïðàãíå ìàâïóâàòè. Àëå áàãà-
òî êðà¿í òàêè ä³çíàþòüñÿ ïðî òå, ùî Ðîñ³ÿ
ðîáèòü ðóõè â öüîìó íàïðÿìêó.

Ùî ñòîñóºòüñÿ íàøî¿ êðà¿íè, òî ÿêùî
Óêðà¿íà âèçíàº Êîñîâî — öå áóäå íåäàëåêî-
ãëÿäíà ïîçèö³ÿ. Âîíà çàñâ³ä÷èòü, ùî ÷èíîâ-
íèêè, ÿê³ âèçíà÷àþòü íèí³øíþ çîâí³øíþ
ïîë³òèêó, äàëåê³ â³ä ðîçóì³ííÿ ñòðàòåã³¿ âè-
áóäîâóâàííÿ ãåîïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí òà íå
÷óòëèâ³ äî ìîæëèâèõ çàãðîç Óêðà¿í³ ó ìàé-
áóòíüîìó. Àäæå áàæàííÿ éòè â íîãó ç ªâðî-
ñîþçîì çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, íàâ³òü êîëè öå ñó-
ïåðå÷èòü âëàñíèì ³íòåðåñàì, ó íèõ äîì³íóº.
Ïðîòå ñïîä³âàþñÿ, ùî íàâ³òü ó öèõ ÷èíîâ-
íèê³â, êîòð³ äàâíî ñåáå äèñêðåäèòóâàëè,
çíàéäóòüñÿ ÿê³ñü ïàðîñòêè çäîðîâîãî ´ëóçäó,
à ïî÷óòòÿ ñàìîçáåðåæåííÿ ïåðåâàæèòü íàä
ñë³ïîþ â³ðîþ â “ñâ³òëå ìàéáóòíº” ó ðàìêàõ
ªâðîñîþçó
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Ïðåçèäåíò çíîâó â ãð³
Â³êòîð Þùåíêî äàâ ñòàðò óõâàëåííþ íîâîãî 
Îñíîâíîãî çàêîíó

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — ïðåäñòàâíèê Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè ó Êîíñòèòóö³éíîìó ñó-
ä³ Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà ó
ÖÂÊ Ìàðèíà Ñòàâí³é÷óê ïðåçåíòóâàëà
ãðîìàäñüêîñò³ ñêëàä Íàö³îíàëüíî¿ êîí-
ñòèòóö³éíî¿ ðàäè. Âîíà çàéìàòèìåòüñÿ
ðîçðîáêîþ íîâîãî âàð³àíòó Îñíîâíîãî çà-
êîíó, ÿêèé áè âëàøòóâàâ ãëàâó äåðæàâè.
Äî ðàäè óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè â³ä óñ³õ
îñíîâíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, íàóêîâö³, ÷è-
íîâíèêè òà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³.
Àëå, íåçâàæàþ÷è íà ïðèñóòí³ñòü ó ¿¿ ñêëà-
ä³ òàêèõ îïîçèö³îíåð³â ÿê Ñåðã³é Ê³âàëîâ
÷è Äìèòðî Òàáà÷íèê, ñàì³ ÷ëåíè ðàäè íå
â³ðÿòü ó çäàòí³ñòü îïîíóâàòè ïðîïîçèö³-
ÿì ç áîêó Ïðåçèäåíòà. Òàê, ïðåäñòàâíèê
Áëîêó Ëèòâèíà, Ìèõàéëî Ñèðîòà —
“áàòüêî” ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿, ó÷îðà ïå-
ðåêîíóâàâ, ùî Íàö³îíàëüíà êîíñòèòóö³é-
íà ðàäà â ïåðøó ÷åðãó â³äñòîþâàòèìå ïî-
çèö³¿ ãëàâè äåðæàâè. “Âðàõîâóþ÷è, ùî äî
ñêëàäó êîíñòèòóö³éíî¿ ðàäè óâ³éøëè äâ³
òðåòèíè ëþäåé, äóøåþ é ò³ëîì â³ääàíèõ
Ïðåçèäåíòó, òî, çðîçóì³ëî, ùî ðàäà â³ä-
ñòîþâàòèìå, â ïåðøó ÷åðãó, ò³ ïîçèö³¿,
ÿê³ áëèçüê³ Ïðåçèäåíòó”,— çàÿâèâ ó÷îðà
Ìèõàéëî Ñèðîòà. Âîäíî÷àñ, â³í ïðîòè,
ùîá öåé îðãàí âèêîíóâàâ ÿê³ñü ³íø³

ôóíêö³¿, îêð³ì äîðàä÷èõ. “ßêùî êîíñòè-
òóö³éíà ðàäà ñòàâèòèìå çà ìåòó ðîçðîáêó
íîâîãî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, òî öå áóäå
é íåïðàâèëüíî, é íåêîíñòèòóö³éíî”,—
ñêàçàâ â³í. Ïàí Ñèðîòà çàçíà÷èâ, ùî íå-
ìîæëèâî ïðèéíÿòè íîâó Êîíñòèòóö³þ,
íå ñêàñóâàâøè ¿¿ ñòàðó ðåäàêö³þ. “À ìå-
õàí³çìó ñêàñóâàííÿ ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿
íå ³ñíóº”,— äîäàâ â³í. Äåïóòàò òàêîæ çà-
çíà÷èâ, ùî ñêàñóâàòè ÷èííó ðåäàêö³þ
Êîíñòèòóö³¿ íà ðåôåðåíäóì³ íåìîæëèâî,
àäæå íà ñüîãîäí³ íåìàº ÷³òêîãî çàêîíó
ïðî ðåôåðåíäóì. Ïðîòå êîìàíäà Ïðåçè-
äåíòà, ñõîæå, çíàº, ÿê îìèíóòè çàêîíî-
äàâ÷ó ïàñòêó. Çðîáèòè öå ïîêëèêàíèé
ïðîåêò çàêîíó “Ïðî âñåóêðà¿íñüêèé ðå-
ôåðåíäóì”, ùî çàðåºñòðîâàíèé ïåðøîãî
ëþòîãî ó Âåðõîâí³é Ðàä³ äåïóòàòîì â³ä
ÍÓ—ÍÑ Þð³ºì Êëþ÷êîâñüêèì. Öèì çà-
êîíîïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî, ùî Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè ìîæå ³í³ö³þâàòè ïðèçíà-
÷åííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ùî-
äî ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿. Ïðè÷îìó ð³-
øåííÿ, ï³äòðèìàíå íà ðåôåðåíäóì³, ñâî-
¿ì óêàçîì ââîäèòèìå ó ä³þ ñàì ãëàâà äåð-
æàâè. ßê ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” àâòîð çà-
êîíîïðîåêòó ïàí Êëþ÷êîâñüêèé, íàðàç³
Ïðåçèäåíò òàêîæ ì³ã áè ³í³ö³þâàòè ðåôå-
ðåíäóì, ïðîòå éîìó äîâåäåòüñÿ öå ðîáè-

òè “ï³äï³ëüíî” — ÷åðåç ñêëèêàííÿ ³í³ö³-
àòèâíî¿ ãðóïè “äåñü ó Áåðäè÷åâ³ àáî Êîì-
ñîìîëüñüêó”. Ïîä³áíèì ÷èíîì ä³ÿâ êî-
ëèøí³é Ïðåçèäåíò Ëåîí³ä Êó÷ìà. Òîæ
Þð³é Êëþ÷êîâñüêèé ïðîïîíóº íàäàòè
ïðàâî ãëàâ³ äåðæàâè ðîáèòè öå â³äêðèòî,
“íàçèâàþ÷è ðå÷³ ñâî¿ìè ³ìåíàìè”. Ïðî
òå, ùî ñàìå òàêèì øëÿõîì óõâàëåííÿ
Êîíñòèòóö³¿ â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ïðîâåñ-
òè öå ð³øåííÿ ÷åðåç ïàðëàìåíò ìîæå ï³-
òè Ñåêðåòàð³àò, ïðèïóñêàº ³ Ìàðèíà
Ñòàâí³é÷óê. “Áóëî ê³ëüêà ð³øåíü Êîí-
ñòèòóö³éíîãî ñóäó, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü
âèíîñèòè ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ íà âñåóêðà-
¿íñüêèé ðåôåðåíäóì äëÿ ïðèéíÿòòÿ”,—
çàçíà÷èëà âîíà ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî áðè-
ô³íãó. Âî÷åâèäü, êîìàíäà Ïðåçèäåíòà ìàº
íà óâàç³ ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó
â³ä 5 æîâòíÿ 2005 ðîêó. Òîä³ ñóää³ âèçíà-
ëè, ùî “ò³ëüêè íàðîä ìàº ïðàâî áåçïîñå-
ðåäíüî øëÿõîì âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåí-
äóìó âèçíà÷àòè êîíñòèòóö³éíèé ëàä â
Óêðà¿í³, ÿêèé çàêð³ïëþºòüñÿ Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè, à òàêîæ çì³íþâàòè êîí-
ñòèòóö³éíèé ëàä âíåñåííÿì çì³í äî Îñ-
íîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè”. Ïðè÷îìó ñóä
ïîñòàíîâèâ ³ òå, ùî “ðåçóëüòàòè íàðîä-
íîãî âîëåâèÿâëåííÿ, îòðèìàí³ ÷åðåç âè-
áîðè é ðåôåðåíäóì, º îáîâ’ÿçêîâèìè”.
Òîáòî ïàðëàìåíò ó äàíîìó âèïàäêó ñòàº
íåïîòð³áíèì. Íàòîì³ñòü ãëàâà äåðæàâè
ïîòðåáóâàòèìå ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí. Âî-
÷åâèäü, ñàìå ç öèì ïîâ’ÿçàíå áàæàííÿ
Áàíêîâî¿ ïîñèëèòè ñâîþ ïðèñóòí³ñòü â
³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³. Ó÷îðà ñòàëî
â³äîìî ïðî çâ³ëüíåííÿ ãëàâè Íàö³îíàëü-
íî¿ òåëåêîìïàí³¿ Â³òàë³ÿ Äîêàëåíêà. Õòî
ïðèéäå íà éîãî ì³ñöå, ïîêè ùî íåâ³äî-
ìî. Îäíàê “Õðåùàòèê” ïåðåêîíàíèé, öÿ
ëþäèíà íå âèïàäå ç îá³éìè ñîðàòíèê³â,
ÿêó îñòàíí³ì ÷àñîì ôîðìóº íàâêîëî ñå-
áå Â³êòîð Þùåíêî

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні відб деться перше засідання Національної онстит ційної
ради, я а по ли ана напрацювати прое т нової раїнсь ої Консти-
т ції. Втративши надії пере рати політичних опонентів на їхньом
полі — зма аючись поп лізмі та за раванні з виборцями, Се рета-
ріат Президента запропон вав власн р . Її мета — посилення по-
зицій лави держави через повернення йом втрачених онстит -
ційних повноважень. Причом , здається, оманди Президента вже
є власне бачення, я саме втілити зад мане життя.
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Ñåðã³é ÒÅÐÜÎÕ²Í: “ß íå áà÷ó â Óêðà¿í³
æîäíîãî ïîë³òèêà ïåðøî¿ âåëè÷èíè,
ÿêèé áè ñòîâ³äñîòêîâî ñïîâ³äóâàâ
³äåàëè ºâðîïåéñüêî¿ äåìîêðàò³¿”
Сьо одні "Хрещати " про-
пон є інтерв'ю з оловою
Комітет Верховної Ради
У раїни з питань подат-
ової та митної політи и,
міністром е ономі и в
"першом " ряді Юлії Ти-
мошен о Сер ієм Терьо-
хіним.

— Ñâîãî ÷àñó âè áóëè ÷ëåíîì äå-
ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “Íàøà Óêðà-
¿íà”, òåïåð ó ÁÞÒ, àíàëîã³÷íèé
øëÿõ ïðîéøëà çàãàëîì óñÿ Ïàðò³ÿ
“Ðåôîðìè ³ ïîðÿäîê”. Ïðî ùî öå
ñâ³ä÷èòü?

— Ïèòàéòå ïðî ïàðò³éí³ñòü, à
íå ó÷àñòü ó ôðàêö³ÿõ àáî áëîêàõ.
ªäèíèé ðàç ó æèòò³ ÿ áóâ ÷ëåíîì
ïàðò³¿ — ÏÐÏ. Â ÷åòâåðòîìó
ñêëèêàíí³ íàì çàïðîïîíóâàëè ñà-
ìîðîçïóñòèòèñÿ òà ñòâîðèòè ºäè-
íó ïàðò³þ íà áàç³ “Íàøî¿ Óêðà-
¿íè” ç ïîë³òè÷íèìè áþðîêðàòàìè
íà ÷îë³. Ïðîâ³äíèêîì ö³º¿ ³äå¿ áóâ
Áåçñìåðòíèé, äîíåäàâíà ïðåä-
ñòàâíèê Êó÷ìè â Ðàä³. Ìè â³äìî-
âèëèñÿ, áî ââàæàëè, ùî íåïðà-
âèëüíî çðàäæóâàòè íàøèõ ïðè-
õèëüíèê³â òà ðÿäîâèõ ÷ëåí³â ïàð-
ò³¿. Ïåðåä âèáîðàìè 2006 ðîêó ìè
áóðõëèâî äèñêóòóâàëè, ÷è âàðòî
éòè ðàçîì ³ç ÁÞÒ. Íà æàëü, òî-
ä³ ïåðåì³ã ïîë³òè÷íèé åãî¿çì, ³ ÿ
âèéøîâ ³ç ïàðò³¿ íà çíàê ïðîòåñ-
òó. Áî íå ëþáëþ ãðàòè ó ïîë³òè÷-
í³ “ï³ääàâêè”. Àëå é äîñ³ ñåðöå
ùåìèòü — âñå-òàêè 8 ðîê³â ïàð-
ò³éíîãî ñòàæó... Íàðàç³ ÿ áåçïàð-
ò³éíèé — íàçàä ïðîñèòèñÿ íå äî-
çâîëÿº ãîðä³ñòü, éòè â ³íøó ïàð-
ò³þ áëîêó — ñîâ³ñòü. Î÷³êóþ, ùî
ùîñü ñêëàäåòüñÿ âñåðåäèí³ ÁÞÒ,
³ â íàñòóïí³ ðîêè ìè âñå-òàêè
ç’ºäíàºìîñÿ â ºäèíó ïàðò³þ.

— ßê âè îö³íþºòå íèí³øíº áëî-
êóâàííÿ ïàðëàìåíòñüêî¿ òðèáóíè
òà ñïðîáè ïîäàòè öå ÿê êîíôë³êò
ì³æ Ñõîäîì ³ Çàõîäîì êðà¿íè?

— Ó 2004-ìó ðîö³ îäíà ç ïîë³-
òè÷íèõ ñèë, ùî íàñëóõàëàñÿ ³ì-
ïîðòíèõ ïîë³òîëîã³â, ïî÷àëà ðîç-
ãîéäóâàòè íàø ñï³ëüíèé ÷îâåí. Ó
íàñ ñïðàâä³ ³ñíóþòü êóëüòóðîëî-
ã³÷í³ òà ìåíòàëüí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ
ð³çíèìè ÷àñòèíàìè Óêðà¿íè. Àëå
öå æ íàøà ³ñòîð³ÿ! Áóäü-ÿêèé â³ä-
ïîâ³äàëüíèé ïîë³òèê, ÿêèé ïîâà-
æàº öåé íàðîä ³ öþ êðà¿íó, ìàº
ðîáèòè âñå, ùîá öåé êîíôë³êò
çðåøòîþ ñõîâàòè â øóõëÿäó, ÿê-
ùî éîãî íå ìîæíà øâèäêî çàëà-
ãîäèòè. Çðîçóì³ëî, ùî ïèòàííÿ
ìîâè, ñêàæ³ìî, âèð³øóºòüñÿ ïî-
êîë³ííÿìè. Áî âàæêî â ïîáóò³ ãî-
âîðèòè ³íøîþ ìîâîþ, í³æ áóëà ó
ìàìè. Àëå ç ³íøîãî áîêó, ÿê æå
æ òðåáà ñåáå íå ïîâàæàòè, ùîá íå
âèâ÷èòè ìîâó çåìë³, íà ÿê³é æè-
âåø... Àáî â³çüìåìî, ñêàæ³ìî,
ñòàâëåííÿ äî âëàäè. Ç îäíîãî áî-
êó â³çàíò³éñüêå ðîçóì³ííÿ âëàäè
ÿê ÷îãîñü â³äñòîðîíåíîãî â³ä ëþ-
äèíè, äå º ì³ñöå äëÿ ïàòåðíàë³ç-
ìó ³ º ì³ñöå äëÿ ïîêîðè. À ç ³í-
øîãî — ºâðîïåéñüêå, äå âëàäà
àñîö³þºòüñÿ ç íàðîäîì, òîáòî íà-
ðîä ðîçóì³º, ùî âëàäà º éîãî ïî-
ðîäæåííÿì, ñåáòî º ï³äêîíòðîëü-
íîþ. ª òàêèé êîíôë³êò. Â³äâåð-
òî êàæó÷è, ÿ íå áà÷ó â Óêðà¿í³
æîäíîãî ïîë³òèêà ïåðøî¿ âåëè-
÷èíè, ÿêèé áè ñòîâ³äñîòêîâî ñïî-
â³äóâàâ ìîðàëü ºâðîïåéñüêî¿ äå-

ìîêðàò³¿. Åëåìåíòè â³çàíò³éñüêî¿
ïîë³òèêè — ïðèìóñó ç îäíîãî áî-
êó, à ç ³íøîãî — ïîäà÷êè, ³ñíó-
þòü ó âñ³õ ó ìåíø³é àáî á³ëüø³é
ì³ð³. Ó Òèìîøåíêî — â íàéìåí-
ø³é.

— Ñàìå òàêèì ðîçóì³ííÿì îáó-
ìîâëåíå âàøå áàæàííÿ ïðàöþâàòè
â ïàðëàìåíò³, à íå â óðÿä³? Âè ââà-
æàºòå, ùî ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóá-
ë³êà º ³äåàëîì äåìîêðàò³¿?

— Âè ñõîïèëè êâ³íòåñåíö³þ
ìîãî â³ä÷óòòÿ ïîë³òèêè. Â ïàðëà-
ìåíò³ íåìàº íà÷àëüñòâà íàä òî-
áîþ ³ òè íå º íà÷àëüíèêîì í³ íàä
êèì. Öå ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ.
Òóò êîåô³ö³ºíò êîðèñíî¿ ä³¿ á³ëü-
øèé, áî ìåí³ íå íàâ’ÿçóþòü ÿê³ñü
ñïåö³àëüí³ ðàìêè ïîâåä³íêè. ß
ñàì ñîá³ âèãàäóþ ö³ ðàìêè, à âè-
áîðö³ ïîò³ì îö³íþþòü, ïîäîáà-
ºòüñÿ ¿ì òå, ùî ÿ ðîáëþ, ÷è í³.
Ðèçèê ì³é.

— Íàñê³ëüêè Óêðà¿íà ãîòîâà äî
ïàðëàìåíòñüêî¿ ðåñïóáë³êè?

— Öå òàêîæ º ïðîáëåìà äâîõ
ô³ëîñîô³é — â³çàíò³éñüêî¿ òà ºâ-
ðîïåéñüêî¿. Òîìó â íàñ òàê³ çì³-
øàí³ êîíô³ãóðàö³¿ âèõîäÿòü. Ïðå-
çèäåíò ñüîãîäí³ ìàº äóæå âåëèê³
ïîâíîâàæåííÿ — öå åëåìåíò â³-
çàíò³éñüêî¿ äåðæàâè, ³ ïàðëàìåíò,
ÿêèé ìàº äóæå âåëèê³ ïîâíîâà-
æåííÿ,— öå âæå áëèæ÷å äî ªâ-
ðîïè. Íà æàëü, ö³ ïîâíîâàæåííÿ
ïåðåòèíàþòüñÿ â áàãàòüîõ ñôå-
ðàõ — âèíèêàº íåïðîäóêòèâíà
êîíêóðåíö³ÿ, ÿêà ïðèçâîäèòü äî
ïàðàë³÷ó âëàäíèõ åë³ò. Îñü ñüîãî-
äí³ ðåã³îíè áëîêóþòü Ðàäó. ² íå
ðîçóì³þòü, ùî ¿õ âîäÿòü, ÿê öó-
öèêà, çà õâ³ñò. ßêùî îäíà ã³ëêà
âëàäè ñëàáøàº, òî çì³öíþºòüñÿ
³íøà ã³ëêà — çäîãàäàéòåñÿ ÿêà.
Ðåã³îíàëè íå ëþáëÿòü Þùåíêà,
àëå ëþáëÿòü ïîñò ïðåçèäåíòà ÿê
ÿâèùå, áî â³çàíò³éùèíà â êðîâ³!
Íà ð³âí³ ÄÍÊ.

Äåìîêðàò³ÿ — öå äèêòàòóðà
á³ëüøîñò³ íàä ìåíø³ñòþ. ßêùî

á³ëüø³ñòü ëþäåé ñõèëÿºòüñÿ äî
òîãî, ùî â íàñ ìàº áóòè ïàðëà-
ìåíòñüêà ðåñïóáë³êà ³ ñàìå íàðîä
ìàº âèçíà÷àòè ñâîº ìàéáóòíº, òî-
ä³ òðåáà éòè øëÿõîì çìåíøåííÿ
ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà ³ çá³ëü-
øåííÿ ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó
àáî óðÿäó ÿê ïðîäóêòó ïîë³òè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ ïàðëàìåíòó. ß çà öå.
ßêùî æ íàðîä õî÷å “ñèëüíî¿ ðó-
êè, ÿêà íàâåäå ïîðÿäîê”, òî á³ä-
íèé öåé íàðîä. ×èì á³ëüøå âëà-
äè ñêîíöåíòðîâàíî â ðóêàõ îä-
í³º¿ ëþäèíè, òèì ã³ðøèìè ìî-
æóòü áóòè íàñë³äêè ¿¿ óïðàâë³í-
ñüêî¿ ïîìèëêè, òèì ìåíøå ¿¿ ï³ä-
êîíòðîëüí³ñòü ñóñï³ëüñòâó. Âçà-
ãàë³, ³ñòîð³ÿ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
ñâ³ä÷èòü, ùî âñ³ äèêòàòîðè, ÿê³
ïîçáàâëÿëèñÿ êð³ñëà, âèÿâëÿëèñÿ
çâè÷àéíèìè ñòðàõîïîëîõàìè. ² öå
íàì òðåáà?

— Âè ðàí³øå áóëè àêòèâíèì ïðè-
õèëüíèêîì â³äîêðåìëåííÿ âëàäè â³ä
á³çíåñó. Âîäíî÷àñ íèí³ äî óðÿäó ³í-
òåãðóþòü ð³çí³ á³çíåñ-ãðóïè, ÿê âè
äî öüîãî ñòàâèòåñÿ?

— Íåìàº æîäíî¿ êðà¿íè, äå ïî-
ë³òèêîþ íå çàéìàëèñÿ áè âåëèê³
á³çíåñìåíè. Òóò ïèòàííÿ, ç îäíî-
ãî áîêó, ìîðàë³, à ç ³íøîãî —
îö³íêè ñóñï³ëüñòâîì öüîãî á³ç-
íåñìåíà. Êîëè êàæóòü, ùî äàâàé-
òå âñå-òàêè â ïîë³òèêó íàáåðåìî
÷åñíèõ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü íà îä-
íó çàðïëàòó. Çâó÷èòü äîáðå. Àëå
ñïîêóñà îòðèìàòè ùîñü äî ö³º¿
çàðïëàòè äóæå âèñîêà. Îñîáëèâî
â êðà¿í³, äå ñâîáîäè â ð³çíîìàí³ò-
íèõ ñôåðàõ æèòòÿ, íåäîðîçâèíó-
ëèñÿ, íåäîðîáëåí³. Êîëè ÷èíîâ-
íèê ìàº ïðàâî íà ïðèìóñ êîãîñü
ó ñâî¿é ðîáîò³, â íüîãî âèíèêàº
ñïîêóñà òðîøêè çàðîáèòè íà öüî-
ìó ïðèìóñ³. ß àáñîëþòíî âïåâíå-
íèé, ùî Áóðÿêà â ÄÏÀ íå ö³êà-
âèòèìóòü ³ãðè ç â³äøêîäóâàííÿì
ÏÄÂ àáî ç ï³ëüãàìè, à Õîðîø-
êîâñüêîãî ç êîíòðàáàíäîþ. Âîíè
øàëåíî ðèçèêóþòü óñ³ì ñâî¿ì
ñòèëåì æèòòÿ ³ ñâî¿ìè ñòàòêàìè,

ÿêùî ï³äóòü íà ïîðóøåííÿ çàêî-
íó. Ó íàñ º ïðèêëàä Ëàçàðåíêà,
õî÷à é ïîîäèíîêèé. Àëå ÷èì
øâèäøå ðîçâèâàºòüñÿ íàøà êðà-
¿íà, ÷èì ñèëüí³øèìè ñòàþòü äå-
ìîêðàòè÷í³ ³íñòèòóòè, òèì á³ëü-
øèì áóäå ðèçèê äëÿ ÷èíîâíèêà,
ÿêèé êðàäå. Òîìó ÿ àáñîëþòíî
ñïîê³éíî ñòàâëþñÿ äî ì³ëüéîíå-
ð³â ó ïîë³òèö³.

— ×è º ðèçèêè ó çâ’ÿçêó ç ìîæ-
ëèâèì íåïðèéíÿòòÿì çì³í äî öüî-
ãîð³÷íîãî áþäæåòó?

— ª.

— ßêèìè ìîæóòü áóòè íàñë³äêè?
— Íåäîô³íàíñóâàííÿ áàãàòüîõ

ïðîãðàì. Âèíèêíóòü ïðîáëåìè ç
ö³íàìè. Â íîâîìó áþäæåò³ ïî-
òð³áíî äàòè çìîãó óðÿäó âèçíà÷è-
òè ïåðåë³ê àíòè³íôëÿö³éíèõ çàõî-
ä³â. Óðÿä ñüîãîäí³ íå âïëèâàº íà
ìîíåòàðíó ñêëàäîâó ³íôëÿö³¿.
Íàöáàíê ïðèâ’ÿçàâ ãðèâíþ äî äî-
ëàðà, à ô³íàíñîâèé ðàõóíîê ïëà-
ò³æíîãî áàëàíñó ó íàñ ïîçèòèâ-
íèé. Ãðóáî êàæó÷è, â êðà¿íó ïðè-
õîäèòü äîëàð³â á³ëüøå, í³æ ïî-
òð³áíî äëÿ åêîíîì³êè. ßêùî â³í
ïîçèòèâíèé, òî òðåáà ñêóïîâóâà-
òè íàäëèøîê. Çà ðàõóíîê ÷îãî
Íàöáàíê öå ðîáèòü? Â³äïîâ³äü
îäíà — åì³ñ³ÿ. À çà ö³íè êîãî
êëÿíóòü? Óðÿä.

À â óðÿäó ðèíêîâèõ çàñîá³â ðå-
ãóëþâàííÿ ö³í º ëèøå äâà, ³ âî-
íè äóæå îáìåæåí³. Ïåðøå, öå
äåðæàâí³ ðåçåðâè, ÿê³ ùå òðåáà
ñôîðìóâàòè. Äðóãå — óïðàâë³ííÿ
çîâí³øí³ì áîðãîì, ÷îãî óðÿä
æîäíîãî ðàçó íå âèêîðèñòîâóâàâ
³ç ìîìåíòó íåçàëåæíîñò³. Ñüîãî-
äí³, êîëè â óðÿäó º ïîòðåáà âçÿ-
òè ùîñü ó áîðã, â³í âèõîäèòü íà
çîâí³øí³é ðèíîê ³ òàì ïîçè÷àº. ²
öèì ïðîâîêóº ³íôëÿö³þ, òîìó ùî
äîëàðè ïðè¿çäÿòü ñþäè ³ ïðîäàþ-
òüñÿ çà ãðèâí³. À êîëè á óðÿä âè-
õîäèâ íà âíóòð³øí³é ðèíîê ïîçè-
÷àííÿ, òî â³í áè ñòðèìóâàâ ö³íè,
îñê³ëüêè çàëó÷àâ áè íàäëèøîê

íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè. Ïðàâî æ
óðÿäó ðîáèòè âíóòð³øí³ ïîçèêè
òðåáà ïåðåäáà÷èòè çàêîíîì ïðî
áþäæåò.

— Âè íàïîëÿãàòèìåòå íà çì³í³
êåð³âíèöòâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó?

— Ìîÿ á âîëÿ. ß îñîáèñòî äó-
æå ïðèÿçíî, ç âåëèêîþ ïîâàãîþ
ÿê äî ëþäèíè ñòàâëþñÿ äî ïàíà
Ñòåëüìàõà, àëå â³í ïåðåæèâ ñâ³é
÷àñ. Â³í ³ç ò³º¿ äåðæàâè, ç â³çàí-
ò³éñüêî¿. Ç ïëàíîâî¿. Ç ðàäÿí-
ñüêî¿. Ó íàñ â åêîíîì³ö³ çàëè-
øèâñÿ ëèøå îäèí òîâàð, íà ÿêèé
ö³íè âñòàíîâëþþòü íå ïîïèòîì ³
ïðîïîçèö³ºþ, à áþðîêðàòè÷íî. ²
öåé òîâàð — ãðèâíÿ. ² öå íåïðà-
âèëüíî.

— ßê âè îö³íþºòå âñòóï Óêðà-
¿íè äî ÑÎÒ? Íàñê³ëüêè â³í áóâ
â÷àñíèì? ßê³ ðèçèêè ó çâ’ÿçêó ç
öèì ³ñíóþòü äëÿ åêîíîì³êè Óêðà-
¿íè?

— Âñòóï — íåâ÷àñíèé. Ïîòð³á-
íî áóëî âñòóïàòè äåñÿòü ðîê³â òî-
ìó. Â áóäü-ÿêîìó ðàç³ çà öå äå-
ñÿòèð³÷÷ÿ ìîæíà áóëî á íàáàãà-
òî ÿê³ñí³øå àäàïòóâàòè åêîíîì³-
êó Óêðà¿íè äî âèêëèê³â ãëîáàë³-
çàö³¿. Ó 2005-ìó ðîö³ ìè ðîáèëè
îö³íêè, ÿê ñåáå ïîâîäèòèìóòü
ð³çí³ ãàëóç³ åêîíîì³êè, ðîáèëè
åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íå ìîäåëþ-
âàííÿ “ïîâåä³íêè” ãàëóçåé. ª ðè-
çèêè ó ïðîäîâîëü÷îìó ñåêòîð³,
õàð÷îâîìó — äîñòàòíüî âèñîê³:
çà òðè — ï’ÿòü ðîê³â àäàïòàö³é-
íîãî ïåð³îäó ìè ìîæåìî âòðàòè-
òè ïðèáëèçíî äåñÿòó ÷àñòèíó
öüîãî ñåêòîðà. Ñêîðî÷åííÿ áóäå
çà âàëîâèì âèðîáíèöòâîì ³ çàé-
íÿò³ñòþ. ª ðèçèêè ó ñóäíîáóäó-
âàíí³, ë³òàêîáóäóâàíí³, àâòîìî-
á³ëåáóäóâàíí³. Àëå º ³ ïîçèòèâí³
ðå÷³ äëÿ òàêèõ ãàëóçåé ÿê òåê-
ñòèëüíà, ÿê íå ïàðàäîêñàëüíî.
Êâîòè íà íàø³ òåêñòèëüí³ âèðî-
áè â ªâðîï³ çíÿò³ äâà ðîêè òîìó
³ âæå íå ìîæóòü áóòè ââåäåí³, êî-
ëè ìè â ÑÎÒ. Òîìó î÷³êóºòüñÿ
çðîñòàííÿ ïðèáëèçíî íà 30 %
ùîð³÷íî — â àäàïòàö³éíèé ïåð³-
îä ö³º¿ ãàëóç³. Ìåòàëóðãè çà ³í-
øèõ ð³âíèõ óìîâ ìàþòü âèðîñòè
äåñü íà òðåòèíó çà òðè — ï’ÿòü
ðîê³â çà óìîâè ñòàá³ëüíî¿ êîí’-
þíêòóðè, ÿêùî íå áóäå êðèçè áó-
ä³âíèöòâà, ùî ìèíóëîãî ðîêó
â³äáóëàñÿ ó Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³.
Õ³ì³ÿ ïðèðîñòå íà äåñÿòó ÷àñòè-
íó. ªäèíà ïðîáëåìà — ³ç ðèçè-
êàìè âòðàòè çàéíÿòîñò³, çá³ëü-
øåííÿì áåçðîá³òòÿ. Àëå ñàìå äëÿ
öüîãî é ³ñíóº óðÿä, ³ñíóº áþäæåò.

Ðîáîòè — íåïî÷àòèé êðàé.
Õòîñü êàæå: ó íàñ º ôîðà — 5 ðî-
ê³â íà àäàïòàö³þ äî ïðàâèë ÑÎÒ.
Äóðíèö³ öå âñå. ßêùî ìè íå çà-
ïóñòèìî öüîãî ðîêó âñ³ ïðîåêòè
åêîíîì³÷íîãî çàõèñòó, ÷åðåç ê³ëü-
êà ðîê³â ìîæåìî çóñòð³òèñÿ ç
íàéâèùèì â ªâðîï³ áåçðîá³òòÿì.
Äëÿ öüîãî ëèøå ïîòð³áíà ïîë³-
òè÷íà ñòàá³ëüí³ñòü áåç “áëîêèðà-
òîð³â” òðèáóíè òà “áàëàãàíèñòèõ”
íàñêîê³â...

— Óñå éäå äî ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîð³â?

— Ìåíå öå íå îáõîäèòü. À ÿê-
ùî ïî ñåêðåòó, ÿ âçàãàë³ ¿õ ñêà-
ñóâàâ áè. ßê êëàñ

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ
“Хрещати ”
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Ì³ë³öåéñüê³
ñòîâïè 
íà äîðîç³

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Співробітни и Державтоінспе ції
Києва почали прирівнювати до-
рожні стовпи до часни ів до-
рожньо о р х . Я стало відомо
"Хрещати ", в понеділо спів-
робітни и ДАІ відібрали права
водіїв на підставі п н т правил
дорожньо о р х , я ий свідчить,
що "в час р х транспортно о
засоб заднім ходом водій не
повинен створювати небезпе и
або переш оди іншим часни-
ам р х ". В з аданом випад
"іншим часни ом р х " б в за-
лізобетонний стовп.

Ïðî öåé âîëàþ÷èé ôàêò ãàçåò³ “Õðå-
ùàòèê” ðîçïîâ³ëà êèÿíêà Ãàëèíà Îë³-
ôåð. Ó íåä³ëþ, 17 ëþòîãî, âîíà ïðèïàð-
êóâàëà àâòîìîá³ëü ó ñïåö³àëüíî â³äâåäå-
íîìó ì³ñö³ íà òðîòóàð³ âóë. Òðóòåíêà.
Ïðèáëèçíî î 20:00 âîä³é, çäàþ÷è çàä-
í³ì õîäîì, óäàðèâñÿ îá çàë³çîáåòîííèé
ñòîâï. Äëÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòêó ñòðà-
õîâà êîìïàí³ÿ ïîïðîñèëà, àáè ïðàö³â-
íèêè ÄÀ² çàô³êñóâàëè ïðèãîäó. Ïðè-
¿õàâøè íà ì³ñöå ïîä³¿, ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò Ìèõàéëî Ñîáà÷îêîâ ³ Ðîìàí Í³-
êîëüñüêèé çàÿâèëè, ùî âîíè ïîâèíí³
âèëó÷èòè âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ. Ï³ñëÿ
çàóâàæåííÿ ïðî íåçàêîíí³ñòü òàêèõ ä³é
ïðàâîîõîðîíö³ ïîñëàëèñÿ íà çàêîí
Óêðà¿íè “Ïðî ì³ë³ö³þ”. Ï³ñëÿ æ ÷åðãî-
âîãî çàóâàæåííÿ çì³íèëè ñâîþ äóìêó é
ïîñëàëèñÿ íà ïóíêò 10.9 ÏÄÐ, à òàêîæ
íà óêàç ì³í³ñòðà ÌÂÑ, â ÿêîìó éäåòü-
ñÿ ïðî òîé âèïàäîê, êîëè âîä³é ï³ä ÷àñ
ðóõó òðàíñïîðòíîãî çàñîáó çàäí³ì õî-
äîì ñòâîðþº íåáåçïåêó àáî ïåðåøêîäó
äëÿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â ðóõó. Ùî é çàô³ê-
ñóâàëè â ïðîòîêîë³, íàçâàâøè “³íøèì
ó÷àñíèêàì ðóõó” çàë³çîáåòîííèé ñòîâï.

Ãàëèí³ Îë³ôåð ÿê ïîòåðï³ë³é âðó÷èëè
ïîâ³ñòêó äî ñóäó, à òàêîæ ïðîòîêîë
“Ïðî âèêîíàííÿ îãëÿäó ³ òèì÷àñîâîãî
çàòðèìàííÿ”. Íàãàäàºìî, òàêèé ïðîòî-
êîë ñêëàäàþòü “íà çàáåçïå÷åííÿ ð³øåí-
íÿ ñóäó”, òîáòî ì³ë³ö³ÿ íåçàêîííî â³ä³-
áðàëà ïðàâà.

À çàãàëîì ç 10 ñ³÷íÿ äî 10 ëþòîãî â
Óêðà¿í³ âèëó÷åíî 33 òèñÿ÷³ 177 ïîñâ³ä-
÷åíü âîä³¿â. Ãàçåòà “Õðåùàòèê” ïðîñèòü
³ íàäàë³ ñâî¿õ ÷èòà÷³â ïîâ³äîìëÿòè ïðî
òàê³ ³íöèäåíòè

ÄÀ² ïðîäîâæóº 
íåçàêîííî âèëó÷àòè
äîêóìåíòè 
é ïîðóøóâàòè 
çàêîíîäàâñòâî

Ìàðøðóòíèêè âèìàãàþòü ï³äâèùåííÿ

Ó ïîíåä³ëîê ïðèâàòí³ ïåðåâ³ç-
íèêè ç³áðàëèñÿ âêîòðå, âèìàãà-
þ÷è ï³äâèùåííÿ ïëàòè çà ïðî-
¿çä. ×èíí³ òàðèôè, çà ¿õí³ìè

ñëîâàìè, ïðèçâåäóòü äî çíèê-
íåííÿ ïðèâàòíèõ ìàðøðóòîê ç
âóëèöü ì³ñòà. “Óæå ñüîãîäí³
ïðèïèíèëè ïðàöþâàòè òðè ô³ð-

ìè-ïåðåâ³çíèêè. Ùå 300 ìàøèí
íå ìîæóòü âè¿õàòè íà ìàðøðó-
òè ÷åðåç ìàñîâ³ çâ³ëüíåííÿ âî-
ä³¿â”,— ñêàçàâ äèðåêòîð Êè¿â-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàöåäàâö³â-
ïåðåâ³çíèê³â “Ñòîëèöÿ” Âàëå-
ð³é Ë³ïåöüêèé. Âîä³¿â íå âëàø-
òîâóº ïëàòíÿ, íà ñüîãîäí³ âîíà
ñòàíîâèòü 1,5—2 òèñ. ãðí, à ï³ä-
âèùóâàòè íåìàº çâ³äêè. Áðàêóº
ãðîøåé ïåðåâ³çíèêàì ³ íà çàï-
÷àñòèíè. Çà òàêî¿ ñèòóàö³¿ âîíè
íå ìîæóòü ãàðàíòóâàòè áåçïåêó
äëÿ ïàñàæèð³â. Ïåðåâ³çíèêè ïå-
ðåêîíóþòü: ÿêùî êîðèñòóâàòèñÿ
ìåòîäèêîþ Êàáì³íó, òî ïðî¿çä
ìàâ áè êîøòóâàòè ìàéæå 3 ãðí,
ïðîòå âîíè ïðîñÿòü äëÿ ïî÷àò-

êó ï³äíÿòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó íà
50%.

Îäíàê ì³ñüêà âëàäà íå ï³äòðè-
ìóº òàêó ³í³ö³àòèâó. “Ìè íàïî-
ëÿãàòèìåìî íà òîìó, ùîá ïðî¿çä
ó òðàíñïîðò³, êîòðèé ïðàöþº â
ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî òàêñ³, êîø-
òóâàâ 0,75—1,75 ãðí”,— ïîîá³-
öÿâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ òðàíñïîðòó ²âàí Øïèëüî-
âèé. Çà éîãî ñëîâàìè, êåð³âíèö-
òâî ì³ñòà ðîáèòü óñå, ùîá çàáåç-
ïå÷èòè êèÿíàì íåäîðîãèé, îä-
íàê áåçïå÷íèé ³ êîìôîðòíèé
ïðî¿çä. “Êè¿âïàñòðàíñ” òîð³ê
ïðèäáàâ 273 îäèíèö³ ðóõîìîãî
ñêëàäó, à â 2008-ìó ïëàíóþòü çà-
êóïèòè ùå 417.

Òèì ÷àñîì òðèâàº îïåðàö³ÿ
“Ïåðåâ³çíèê” ñòîëè÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÄÀ² ç ìåòîþ çíèæåííÿ àâà-
ð³éíîñò³ íà äîðîãàõ òà ï³äâèùåí-
íÿ äèñöèïë³íè âîä³¿â. ßê ïîâ³äî-
ìèëè “Õðåùàòèêó” ó â³ää³ë³
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ êè¿â-
ñüêîãî ÄÀ², ëèøå çà 9 äí³â îïå-
ðàö³¿ çàô³êñîâàíî 2088 ïîðóøåíü
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó âîä³ÿìè
ìàðøðóòîê òà àâòîòàêñ³. Ó 115
òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ âèÿâëåíî
íåñïðàâíîñò³, ùî çàãðîæóâàëè
áåçïåö³ ðóõó òà ïàñàæèð³â. Â³ñ³ì-
íàäöÿòü âîä³¿â êåðóâàëè òðàíñ-
ïîðòîì ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî
ñï’ÿí³ííÿ, à îäèí — ï³ñëÿ âæè-
âàííÿ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

²ãîð ÑÓØÊÎ: “Ïàñàæèðàì 
ïðîñ³äàííÿ ́ ðóíò³â ïîêè
ùî í³÷èì íå çàãðîæóº”

Заці авленість иян, отрі щодня
орист ються метрополітеном,
до стан т нелів столичної під-
зем и не вщ хає, особливо після
аварії на Сирець о-Печерсь ій лі-
нії вліт мин ло о ро . Корес-
пондент "Хрещати а" поці авила-
ся начальни а сл жби олії, т -
нельних спор д і б дівель, за-
ст пни а начальни а КП “Київ-
сь ий метрополітен” І оря С ш а
нинішнім станом підле ло о йом
осподарства.

— Ïðî òàêó ïðîáëåìó ÿê ïðîñ³äàííÿ ´ðóíò³â
ó òóíåëÿõ, ãîâîðÿòü ÷èìàëî, àëå íàñïðàâä³ ìà-
ëî õòî çíàº ñïðàâæí³ ïðè÷èíè òàêîãî ÿâèùà.
Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî öå äåòàëüí³øå.

— Ïðîñ³äàííÿ ́ ðóíò³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íà-
ñàìïåðåä íà îêðåìèõ ä³ëüíèöÿõ äâîõ ë³í³é
ìåòðîïîë³òåíó — Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàð-
ì³éñüê³é òà Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüê³é. Òàê çâà-
íèõ ë³í³é ì³ëêîãî çàêëàäàííÿ. Ó äåÿêèõ ì³ñ-
öÿõ âîíè ïðîõîäÿòü ÷åðåç ì³ëêî âîäîíàñè-
÷åí³ òà ñåðåäíüîçåðíèñò³ ï³ñêè, äå ð³âåíü
´ðóíòîâèõ âîä íà îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ äîñÿãàº
âåðõíüî¿ ÷àñòèíè îïðàâè òóíåë³â. Ñàìå â öèõ
ì³ñöÿõ ïåðåã³íí³ òóíåë³ ñõèëüí³ äî ïðîñ³äàíü
òà äåôîðìàö³é. Öüîìó òàêîæ “äîïîìàãàþòü”
ïî¿çäè, ùî ³íòåíñèâíî ðóõàþòüñÿ òóíåëÿìè
òà ñòâîðþþòü äîäàòêîâå äèíàì³÷íå íàâàíòà-
æåííÿ. Íèí³ çàãàëüíà äîâæèíà ä³ëüíèöü, ùî
ïîòðåáóþòü çàêð³ïëåííÿ ´ðóíò³â, ñòàíîâèòü
ìàéæå 6 êì.

— Íàñê³ëüêè öå íåáåçïå÷íî ³ ÿê ìåòðî-
ïîë³òåí ðîçâ’ÿçóº ö³ ïðîáëåìè?

— Ïàñàæèðàì ïðîñ³äàííÿ ́ ðóíò³â ïîêè ùî
í³÷èì íå çàãðîæóº. Ïëàíîâî, äâ³÷³ íà ð³ê, ìè
ïðîâîäèìî êîíòðîëü ñòàíó òóíåëüíî¿ îáëàä-
êè. Åêñïëóàòàö³éíèì ï³äðîçä³ëàì ìåòðîïî-
ë³òåíó íàëåæèòü ÿêíàéøâèäøå ïðèçóïèíè-
òè îñ³äàííÿ òà äåôîðìàö³þ òóíåë³â. Äëÿ öüî-
ãî íà ïîøêîäæåíèõ ä³ëüíèöÿõ çíà÷íî çìåí-
øåíî øâèäê³ñòü ðóõó ïî¿çä³â. Äî òîãî æ äî
ê³íöÿ 2010-ãî, çà óìîâè ñòàá³ëüíîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî çä³éñíèòè êîìïëåêñ
óêð³ïëþâàëüíèõ ðîá³ò. Çàçíà÷ó, ùî ïðîåê-
òîì ðîçïîä³ëó áþäæåòíèõ êîøò³â (êàï³òàëü-
íèõ âèäàòê³â) íà 2008 ð³ê ïåðåäáà÷åíî âè-
êîíàòè çàêð³ïëåííÿ 530 ì òóíåë³â íà çàãàëü-
íó ñóìó 10 ìëí ãðí.

— ßêùî íå ïîìèëÿþñÿ, êîë³éíå ãîñïîäàð-
ñòâî ìåòðîïîë³òåíó òàêîæ âèêëèêàº çàíåïîêî-
ºííÿ. ßê âè îö³íþºòå éîãî ñòàí?

— Êîë³éíå ãîñïîäàðñòâî ìåòðîïîë³òåíó ³
ñïðàâä³ ó âêðàé òÿæêîìó ñòàí³, ùî çóìîâëå-
íî éîãî õðîí³÷íèì íåäîô³íàíñóâàííÿì óïðî-

äîâæ îñòàíí³õ ðîê³â. Çíà÷íå óñêëàäíåííÿ ó
çàáåçïå÷åíí³ ïîòð³áíèìè ìàòåð³àëàìè âåðõ-
íüî¿ áóäîâè êîë³¿ âíåñåíî âèìîãàìè Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³”. ×åðåç öå
ïîòåíö³éí³ ó÷àñíèêè â³äêðèòèõ òîðã³â â³ä-
ìîâëÿþòüñÿ â³ä ó÷àñò³ â íèõ, ùî ïðèçâîäèòü
äî çàòðèìêè ç ïîñòà÷àííÿì îñíîâíèõ ìàòå-
ð³àë³â, îñîáëèâî ðåéîê òà øïàë. ßê íàñë³äîê,
íèí³ íà êîë³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó åêñïëóàòóþòü,
àëå ïîòðåáóþòü çàì³íè 11 êì ðåéîê òà 2,5 òè-
ñÿ÷³ äåðåâ’ÿíèõ øïàë, ùî ïðîïóñòèëè íîð-
ìàòèâíèé òîííàæ. Â ö³ëîìó æ, íà 2008 ð³ê
äëÿ ï³äòðèìàííÿ íàëåæíîãî ñòàíó êîë³é çà-
ïëàíîâàíî ïðèäáàòè òà çàì³íèòè 5,5 êì ðå-
éîê, 2500 øò. øïàë, 16 êîìïëåêò³â ïåðåâ³ä-
íèõ áðóñ³â, 6 êîìïëåêò³â ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâî-
ä³â, êîë³éíèé ³íñòðóìåíò ³ çàñîáè ìàëî¿ ìå-
õàí³çàö³¿ íà çàãàëüíó ñóìó â ïîíàä 8 ìëí ãðí.

— Î÷îëþâàíà âàìè ñëóæáà ïåðåéìàºòü-
ñÿ òàêîæ é îáñëóãîâóâàííÿì ïðàêòè÷íî
âñ³õ îá’ºêò³â ³ ñïîðóä ï³äçåìêè.

— Öå ñïðàâä³ òàê. Ùîïðàâäà, íà ïîòî÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â òà ñïîðóä, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ñëóæáè, êîøò³â òàêîæ
íå âèñòà÷àº. Îñîáëèâî ãîñòðî öå â³ä÷óâàº-
òüñÿ íà ïî÷àòêó êîæíîãî êàëåíäàðíîãî ðî-
êó. Íàïðèêëàä, ó ñ³÷í³ 2008-ãî ô³íàíñóâàí-
íÿ åêñïëóàòàö³éíèõ ïîòðåá ñëóæáè (ç óðàõó-
âàííÿì íàäõîäæåíü çà íàäàí³ ïîñëóãè) ñòà-
íîâèëî ìàéæå 9 % â³ä ïîòðåáè. Ïðîòå ÿ ñïî-
ä³âàþñÿ, ùî âñå æ òàêè âäàñòüñÿ ïîë³ïøè-
òè åñòåòè÷íèé âèãëÿä ñòàíö³¿ “Áåðåñòåé-
ñüêà”, äå çàïëàíîâàíî ðåìîíò ðîçïîä³ëü÷î-
ãî çàëó òà êîë³éíèõ ñêëåï³íü. Íà ñòàíö³ÿõ
“Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò”, “Òåàòðàëüíà” òà
“Àðñåíàëüíà” ïåðåäáà÷åíî ðåìîíò ñêëåï³íü
åñêàëàòîðíîãî íàõèëó, íà “Óí³âåðñèòåò³” —
ðåìîíò ôàñàäó, à íà “Ëóê’ÿí³âñüê³é” çàì³-
íèòè ñêëîïëàñòèêîâ³ çîíòè

Розмовляла
Наталя НЕЗАЙМАЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” 
ïðî ñòàí òóíåë³â, ñòàíö³é ³ ïåðåõîä³â ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè

Àëå áåçïåêè ïàñàæèðàì íå ãàðàíòóþòü
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

До 3 рн за проїзд хоч ть отрим вати иївсь і мар-
шр тни и. Чер ові вимо и до місь ої влади перевізни-
и вис н ли в понеділо . Тим часом їх за ли ають на-
самперед дбати не про приб т и, а про безпе пере-
везень. Лише за дев'ять днів операції "Перевізни " и-
ївсь е ДАІ виявило 2088 пор шень правил дорожньо о
р х водіями маршр то та та сі. В 115 транспортних
засобах виявили несправності, що за рож вали безпе-
ці р х та пасажирів.
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Çàâòðà âèïîâíþºòüñÿ 46 ðîê³â
ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâíîãî
ðåäàêòîðà ãàçåòè “Óêðà¿íñüêà
ñòîëèöÿ”, âèêîíàâ÷îìó
äèðåêòîðó Âñåóêðà¿íñüêî¿
ðåêëàìíî¿ êîàë³ö³¿, ïðîäþñåðó
Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî
ôåñòèâàëþ ðåêëàìè
Ìàêñèìó ËÀÇÅÁÍÈÊÓ.

Зі святом йо о вітає енеральний дире тор Media Sales House
“Відео Інтернешнл Пріоритет” В’ячеслав БУЛАВІН:

Ма сим стояв біля вито ів тієї с спільної с ладової, я а об’єдн є різні
стр т ри ре ламної сфери. Він зробив неї свій ва омий внесо , і я ба-
жаю йом не з пинятися на дося н том . Питання повноцінної арти ля-
ції ре ламно о рин , встановлення правил ри все ще че ають сво о ви-
рішення і доопрацювання. Том зич йом спіхів на цьом поприщі, і не-
хай цій справі приватні інтереси завжди поєдн ються з державними.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß Ñòîëèöÿ çàëèøèëàñÿ
áåç ã³ìíó
Êîì³ñ³ÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ÊÌÄÀ
çíîâó íå çàòâåðäèëà æîäåí ³ç âàð³àíò³â ãîëîâíî¿
ï³ñí³ ñòîëèö³

Ìèíóëîãî ðîêó ÃÓ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ îãîëîñèëî êîí-
êóðñ íà íàïèñàííÿ ìàéáóòíüîãî
ã³ìíó ñòîëèö³, âàð³àíòè êîòðîãî
íåùîäàâíî ðîçãëÿíóëà åêñïåðò-
íà êîì³ñ³ÿ. Äî ¿¿ ñêëàäó óâ³éøëè
ïðîâ³äí³ ïèñüìåííèêè, ìèñòåö-
òâîçíàâö³, êîìïîçèòîðè òà àâòî-
ðè. Âæå â ïåðøîìó òóð³ âîíè â³ä-
õèëèëè óñ³ 56 âàð³àíò³â òåêñò³â òà
ìóçèêè ÷åðåç ¿õíþ íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü óìîâàì êîíêóðñó.

Ó÷îðà æ â³äáóâñÿ äðóãèé òóð
êîíêóðñó, ó ÿêîìó ðîçãëÿíóëè äî-

äàòêîâ³ 24 âàð³àíòè. ² çíîâó êî-
ì³ñ³ÿ âèíåñëà âèðîê ïðî ¿õíþ íå-
â³äïîâ³äí³ñòü óìîâàì òà íåäîñêî-
íàë³ñòü çì³ñòó. Íà äóìêó ÷ëåíà
æóð³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè Îëåêñàí-
äðà Áðèãèíöÿ, ìàòåð³àë äðóãîãî
òóðó âèÿâèâñÿ æàõëèâ³øèì çà
ñâîãî ïîïåðåäíèêà: “Íàì äîâå-
ëîñÿ ïðîñëóõîâóâàòè âñ³ 24 âàð³-
àíòè ð³çíî¿ òåìàòèêè, ñòèë³ñòè-
êè, åêñïðåñèâíîñò³ ³ ìàíåðè âè-
êîíàííÿ. Ïîâ³ðòå, í³÷îãî ç ïî÷ó-
òîãî ñüîãîäí³ íå âèòðèìóº í³ÿêî¿
êðèòèêè”,— çàçíà÷èâ â³í.

×ëåíè êîì³ñ³¿ áóëè îäíîñòàéí³
â äóìö³, ùî òðåòüîãî òóðó íå
óíèêíóòè — ºäèíîþ ìåëîä³ºþ,
áëèçüêîþ ïî äóõó, ñòàâ òâ³ð
“Ñîíöå âñòàº íàä Äí³ïðîì âåëè-
÷àâî”, àëå ³ éîãî íå óõâàëèëè.

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ òà õóäîæí³é êå-
ð³âíèê õîðó ³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Âå-
ðüîâêè Àíàòîë³é Àâä³ºâñüêèé
ââàæàº âèõîäîì ³ç òóïèêîâî¿ ñè-
òóàö³¿ îãîëîøåííÿ äâîõ íåçàëåæ-
íèõ êîíêóðñ³â. Ó ïåðøîìó ðîç-
ãëÿäàòèìóòü òåêñòè îêðåìî â³ä
ìóçèêè, â äðóãîìó ó÷àñòü ïîâèí-
í³ âçÿòè ïðîôåñ³éí³ ïîåòè ³ êîì-
ïîçèòîðè. Äî ñëîâà, ¿õíÿ ïðàöÿ,
íà â³äì³íó â³ä ïðîñòèõ êîíêóð-
ñàíò³â, ìàº áóòè îïëà÷åíîþ.
Òðåò³ì, òàê áè ìîâèòè, àâàð³é-
íèì âàð³àíòîì, ìîæëèâî, ñòàíå
ïîâåðíåííÿ ïðàêòèêè “çàêàçó-
õè” — ê³ëüêîì ïðîâ³äíèì àâòî-
ðàì ñïëàòÿòü çà ìàòåð³àëè, à
êðàùèé ³ç íèõ ³ ñòàíå ã³ìíîì
ñòîëèö³

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лося чер ове засідання е спертної омісії
Головно о правління льт ри і мистецтв КМДА, на
я ом роз лян ли 24 варіанти майб тньо о імн Ки-
єва. Проте ж рі не схвалило жоден із поданих варіан-
тів і хвалили рішення про подовження он рс та за-
л чення до ньо о провідних авторів та омпозиторів.

Êè¿âñüêà âëàäà
îìîëîäæóºòüñÿ
çàâäÿêè çàëó÷åííþ ìîëîäèõ ëþäåé 
äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ, 
Îëåêñàíäðà ÑÌÈÐÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Усе більше молодих лю-
дей виявляють бажання
йти на державн сл жб .
Кияни вірять, що саме
робота в КМДА допома ає
розвит здібностей та
ар'єрном зростанню.

“Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
ïðåòåíäåíòàìè íà ðîáîòó â
ÊÌÄÀ âñå ÷àñò³øå ñòàþòü ìîëî-
ä³ ëþäè â³êîì â³ä 21 ðîêó. “ßê-
ùî ïîð³âíþâàòè ñèòóàö³þ ³ç ò³ºþ,
ÿêà áóëà ùå ð³ê òîìó, òî ïåðøèé
âèñíîâîê î÷åâèäíèé — ñòàâëåí-
íÿ ìîëîä³ äî ðîáîòè â äåðæàâíèõ
ñòðóêòóðàõ çì³íþºòüñÿ. Âîíî ñòàº
êðàùèì”,— çàóâàæèëà åêñïåðò ³ç
ïèòàíü óïðàâë³ííÿ ëþäñüêèìè
ðåñóðñàìè ²ðèíà ²âàñþê. Ìîëîä³
ëþäè ðîçãëÿäàþòü âàêàíñ³¿ â³ä
äåðæàâíèõ ñòðóêòóð ÿê ö³êàâ³, òà-
ê³, ùî ìîæóòü äàòè ìîæëèâîñò³
äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñâî¿õ
çä³áíîñòåé òà êàð’ºðíîãî ðîñòó.
Çà ñëîâàìè ïàí³ ²âàñþê, öå ñòà-
ëî ìîæëèâèì çàâäÿêè àêòèâ³çàö³¿
ðîáîòè ÊÌÄÀ ó íàïðÿìêó ïîïó-
ëÿðèçàö³¿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè â ö³-
ëîìó ³ ðîáîòè â àäì³í³ñòðàö³¿ çîê-
ðåìà. Âàæëèâó ðîëü ó öüîìó â³-
ä³ãðàëà ñï³âïðàöÿ ç ðåêðóòèíãî-
âèì àãåíòñòâîì Capital Human
Resources (CHR) — êîìïàí³ÿ íà
áåçîïëàòí³é îñíîâ³ äîïîìàãàº
ñòîëè÷í³é âëàä³ ó ïîøóêó òà ï³ä-

áîð³ êàäð³â. Ñåðåä ãîëîâíèõ âè-
ìîã äî ïðåòåíäåíò³â — ïðîô³ëü-
íà îñâ³òà (áàæàíî íå îäíà), âî-
ëîä³ííÿ ìîâàìè, íàâè÷êè òà áà-
æàííÿ ïðàöþâàòè.

Íàðàç³ ìåð³ÿ ïðèâîäèòü äî ëà-
äó êîìóíàëüí³ ñòðóêòóðè — â³ä-
ïîâ³äíî, º ïîïèò íà òàêèõ ñïåö³à-
ë³ñò³â. Ïîòð³áí³ ïðåäñòàâíèêè áó-
ä³âåëüíî¿ ãàëóç³, ñïåö³àë³ñòè ³ç
òåõí³÷íîþ òà ô³íàíñîâîþ îñâ³-
òîþ, à òàêîæ ñòóäåíòè ñåðåäí³õ ³
âèùèõ êóðñ³â íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, ÿê³ îòðèìóþòü ìîæëèâ³ñòü
ñòàðòóâàòè â call-öåíòð³ 0-51.

“Íàðàç³ êè¿âñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿
ïîòð³áíî ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ñïåö³à-
ë³ñò³â”,— ³íôîðìóº ïàí³ ²âàñþê.
Ùîäíÿ íà ïåðâèíí³ ñï³âáåñ³äè
ïðèõîäÿòü äåñÿòêè ñïåö³àë³ñò³â
ð³çíèõ ð³âí³â, ³ ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü
çðîñòàòèìå â ìàéáóòíüîìó. Íà-
÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÊÌÄÀ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³
Ñåðã³é Áåðåçåíêî çàçíà÷èâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî íàÿâí³ñòü íîâèõ
ïðîãðàì çàîõî÷óº ìîëîäó ëþäè-
íó éòè íà äåðæñëóæáó. Äåðæàâ-
íèì ñëóæáîâöÿì, ÿê³ ïðàöþþòü
â óïðàâë³ííÿõ ñòðóêòóðè ÊÌÄÀ,
ÿê çàîõî÷åííÿ äî ðîáîòè â³ä Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ñïëà÷ó-
þòü 100—140 % ïðåì³¿. Öå âæå
äîçâîëÿº ìîëîäîìó äåðæàâíîìó
ñëóæáîâöþ ðîçðàõîâóâàòè íà çà-
ðîá³òíó ïëàòó ïðèáëèçíî 2, 5 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü, íàâ³òü á³ëüøå, çà-
ëåæíî â³ä ñòàæó. Êð³ì òîãî, ïðî-
âîäèòüñÿ êîíêóðñ íà íàéêðàùî-
ãî äåðæñëóæáîâöÿ”,— ðîçïîâ³â
ïàí Áåðåçåíêî

Íàóêîâö³ áåðóòü 
øêîëÿð³â ó ðåöåíçåíòè
Ó÷í³ òà ¿õí³ áàòüêè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè
çì³ñò ï³äðó÷íèê³â
Ãàëèíà ÐÅÌ²ÇÎÂÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учні та їхні бать и, певно,
звертають ва на слово
"ре омендовано", я им
позначені дея і ш ільні
підр чни и. Чим саме від-
різняється цей вид чнів-
сь ої літерат ри і з'яс вав
"Хрещати ". Виявилося,
що дея і підр чни и мо-
ж ть правити не лише фа-
хівці, а й звичайні ш олярі

Ï³äðó÷íèêè äëÿ øåñòè- ³ ñå-
ìèêëàñíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü çà
íîâèìè ïðîãðàìàìè, ìàþòü íà-
ïèñ “ðåêîìåíäîâàíî”. ßê ç’ÿñó-
âàâ “Õðåùàòèê”, çàòâåðäæåí³
êíèæêè âæå ïðîéøëè òàê çâàíó
àïðîáàö³þ, à ðåêîìåíäîâàí³ ùå
ìàþòü âèòðèìàòè ïîä³áíå âèïðî-
áóâàííÿ. Òîáòî íàâ÷àëüíó ë³òå-
ðàòóðó äëÿ 6 —7 êëàñ³â 12-ð³÷íî¿
øêîëè ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â âè-
â÷àòèìóòü íà ïðàêòèö³. Äëÿ öüî-
ãî âèçíà÷èëè ïåâí³ øêîëè â ï’ÿ-
òè îáëàñòÿõ êðà¿íè. Òóò âèêëàäà-
÷³ íå ïðîñòî ïðàöþþòü ³ç ðåêî-
ìåíäîâàíèìè ï³äðó÷íèêàìè, à
ðåãóëÿðíî â³äïîâ³äàþòü íà çàïè-
òàííÿ, çàïîâíþþ÷è ñïåö³àëüí³
àíêåòè. Ìàòåð³àëè àïðîáàö³¿ çáè-
ðàþòü ³ ï³äñóìîâóþòü ñïåö³àë³ñ-
òè ²íñòèòóòó ³ííîâàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é òà íîâîãî çì³ñòó îñâ³òè.
Òîæ àïðîáàö³ÿ ³ íàâ÷àííÿ çà äî-
ñë³äíèìè ïîñ³áíèêàìè â³äáóâàþ-
òüñÿ ïàðàëåëüíî. Çðîçóì³ëî, ùî
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè â ï³ä-
ðó÷íèêàõ ìîæëèâ³ çì³íè. ̄ õ çðîá-
ëÿòü ïåðåä òèì, ÿê êíèæêó ïî-
çíà÷àòü ãðèôîì “çàòâåðäæåíî”.
Ì³æ ³íøèì, ñâî¿ çàóâàæåííÿ ³
ïîáàæàííÿ òåïåð ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü âèñëîâèòè â àíêåòàõ ³ ó÷í³,
à òàêîæ ¿õí³ áàòüêè.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà âèäàâíèöòâà
“Ïåäàãîã³÷íà ïðåñà” ²ðèíà Êðà-
ñóöüêà, íèí³ íà àïðîáàö³¿ ïåðåáó-
âàþòü ìàéæå 20 ï³äðó÷íèê³â äëÿ
12-ð³÷êè. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-
öåíòðó Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íà-
óêè Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé, êîòð³ íà-
â÷àþòüñÿ çà íîâèìè ïðîãðàìàìè,
âèäðóêóâàëè 24 íàéìåíóâàííÿ
øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèê³â. Êîãîñü ³ç
ó÷í³â ìîãëà çäèâóâàòè ïîçíà÷êà
“ïðîäàæ çàáîðîíåíî” íà ïîñ³á-

íèêó. Âîíà îçíà÷àº, ùî êíèæêó
ç òàêèì íàïèñîì äðóêóâàëè íà
äåðæàâíå çàìîâëåííÿ äëÿ òîãî,
ùîá ¿¿ âèäàëè â øê³ëüí³é á³áë³î-
òåö³. Ï³äðó÷íèêè áåç òàêî¿ ïî-
çíà÷êè äðóêóâàëè âæå ï³ñëÿ òîãî,
ÿê âèêîíàëè äåðæçàìîâëåííÿ.
Ïðèì³ðîì, ò³ æ òàêè ñåìèêëàñíè-
êè ìàþòü íà ðîáî÷èõ ñòîëàõ 190
òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â “Ð³äíî¿ ìîâè”,
250 òèñÿ÷ ï³äðó÷íèê³â ³ç àëãåáðè
³ 150 òèñÿ÷ “Ãåîìåòð³é” ç íàïè-
ñîì “ïðîäàæ çàáîðîíåíî”
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хрещатик

Про передачу громадянину Сороці
Володимиру Васильовичу у довгострокову

оренду на 10 років земельної ділянки 
для озеленення та благоустрою території 

(без права будь!якої забудови) 
на вул. Моринецькій, 1!ж у Подільському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 436/3270 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 118, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Ñîðîö³ Âîëîäèìèðó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ
îçåëåíåííÿ òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ (áåç
ïðàâà áóäü-ÿêî¿ çàáóäîâè) íà âóë. Ìîðè-
íåöüê³é, 1-æ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñîðîö³ Âîëî-
äèìèðó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,1 ãà äëÿ îçåëåíåííÿ òà áëàãîóñòðîþ
òåðèòîð³¿ (áåç ïðàâà áóäü-ÿêî¿ çàáóäîâè)
íà âóë. Ìîðèíåöüê³é, 1-æ ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñîðîö³ Âîëîäèìèðó Âà-
ñèëüîâè÷ó:

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 Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 21.04.2006 ¹ 19-3263, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â ì. Êèºâ³ â³ä 09.02.2006 ¹ 06-6-25/471,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
03.02.2006 ¹ 651 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 16.06.2007 ¹ 03-
0737.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-
áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 141, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó 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

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу земельної ділянки гаражно!
будівельному кооперативу “Ямський” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування споруд офісного 

і торговельного призначення з вбудованими 
в рельєф гаражами манежного та боксового
типу з приміщеннями соціально!побутового

призначення на вул. Старонаводницькій, 2!20 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 443/3277 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 123 Земельного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів
України від 11.04.2002 № 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які пе&
ребувають у власності громадян або юридичних осіб” та розглянувши проект землеустрою щодо відве&
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãàðàæíî-
áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó “ßìñüêèé” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ñïîðóä îô³ñíîãî ³ òîðãîâåëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ ç âáóäîâàíèìè â ðåëüºô ãàðàæà-
ìè ìàíåæíîãî òà áîêñîâîãî òèïó ç ïðèì³-
ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2-20 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,03 ãà íà âóë. Ñòà-
ðîíàâîäíèöüê³é, 2-20 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, ÿêà íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñ-
íîñò³ ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó
“ßìñüêèé” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 37 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.09.2003
¹ 31/905 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, ïðàâî âëàñíîñò³ íà
ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
16.02.2004 ¹ 02-8-00034, òà äîçâîëèòè ¿¿
âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðóä îô³ñíîãî ³
òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç âáóäîâàíè-
ìè â ðåëüºô ãàðàæàìè ìàíåæíîãî òà áîê-
ñîâîãî òèïó ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ñòàðîíà-
âîäíèöüê³é, 2-20 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

3. Ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó
“ßìñüêèé”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
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 ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 19-8052 òà â³ä
17.08.2007 ¹ 19-8423, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 14.08.2007 ¹ 6410, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 22.08.2007 ¹ 05-08/6096, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè â³ä 20.08.2007 ¹ 22-2091/35, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
30.08.2007 ¹ 05-1210.

3.6. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

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

3.8. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
16.02.2004 ¹ 02-8-00034.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó 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 поновлення закритому акціонерному
товариству “Київміськбуд!1” договору оренди

земельної ділянки для будівництва 
житлового будинку з об’єктами 

соціальної сфери на вул. Вітряні Гори, 2 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 444/3278 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи листи&звернення закритого
акціонерного товариства “Київміськбуд&1” від 05.06.2006 № 492 та від 04.04.2007 № 84, Київська місь&
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè ç 12.06.2006 íà 3 ðîêè äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Â³òðÿí³ Ãîðè, 2 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà â³ä 11.06.2004 ¹ 85-6-00129, óêëà-
äåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà
çàêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Êè-
¿âì³ñüêáóä-1” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004
¹ 59-3/1269 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âì³ñüêáóä-1” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåð-

íóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 11.06.2004 ¹ 85-
6-00129.

3. 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 
Харькову Андрію Леонідовичу земельної

ділянки для експлуатації та обслуговування
медичного центру, клубу 

на вул. Багговутівській, 14 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 448/3282 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, відпо&
відно до статей 93, 120 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Õàðüêîâó Àí-
äð³þ Ëåîí³äîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,2049 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ìåäè÷íîãî öåíòðó, êëóáó íà
âóë. Áàããîâóò³âñüê³é, 14 â Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ áóä³âë³ òà

ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ (äîãîâ³ð êó-
ï³âë³-ïðîäàæó íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ â³ä
25.06.2006 ñåð³ÿ ÂÑÐ ¹ 282158, àêò ïðè-
éîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 01.06.2006) çà ðàõóíîê
çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.03.2003
¹ 332/492 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñòó-
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âàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.08.2003 ¹ 91-
6-00154.

2. Ãðîìàäÿíèíó Õàðüêîâó Àíäð³þ Ëåî-
í³äîâè÷ó:

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

2.2. 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 âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

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

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

2.5. 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.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 18 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 27.03.2003 ¹ 332/492 “Ïðî
íàäàííÿ òà âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ”.

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.08.2003
¹ 91-6-00154 (ëèñò-çãîäà â³ä 27.06.2006
¹ 87) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ãðîìàäÿ-
íèíîì Õàðüêîâèì Àíäð³ºì Ëåîí³äîâè-
÷åì.

5. 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.

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 громадянам 
Нікішенку Юрію Олександровичу, 
Рафальській Валентині Тихонівні, 

Гузієнко Олені Олександрівні земельної
ділянки для реконструкції нежитлового

будинку під готельний комплекс з надбудовою
другого поверху з дворової частини будинку

та мансардного поверху, його подальших
експлуатації та обслуговування 

на вул. Пожарського, 13 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 452/3286 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíàì Í³ê³øåíêó Þð³þ Îëåêñàíäðîâè-
÷ó, Ðàôàëüñüê³é Âàëåíòèí³ Òèõîí³âí³, Ãó-
ç³ºíêî Îëåí³ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó ï³ä ãîòåëü-
íèé êîìïëåêñ ç íàäáóäîâîþ äðóãîãî ïî-
âåðõó ç äâîðîâî¿ ÷àñòèíè áóäèíêó òà ìàí-
ñàðäíîãî ïîâåðõó, éîãî ïîäàëüøèõ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Ïî-
æàðñüêîãî, 13 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Í³ê³øåíêó
Þð³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó, Ðàôàëüñüê³é Âà-
ëåíòèí³ Òèõîí³âí³, Ãóç³ºíêî Îëåí³ Îëåê-
ñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, ó ñï³ëüíó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,11 ãà (Í³ê³øåíêó Þð³þ Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó — 1/3 â³ä 0,11 ãà, Ðàôàëü-
ñüê³é Âàëåíòèí³ Òèõîí³âí³ — 1/3 â³ä 0,11
ãà, Ãóç³ºíêî Îëåí³ Îëåêñàíäð³âí³ — 1/3
â³ä 0,11 ãà) äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëî-
âîãî áóäèíêó ï³ä ãîòåëüíèé êîìïëåêñ ç
íàäáóäîâîþ äðóãîãî ïîâåðõó ç äâîðîâî¿
÷àñòèíè áóäèíêó òà ìàíñàðäíîãî ïîâåð-
õó, éîãî ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ íà âóë. Ïîæàðñüêîãî, 13 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 27.02.68 ¹ 271 “Ïðî â³äâîä Êè¿âñüêî-
ìó çàâîäó õ³ì³êàò³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä
áóä³âíèöòâî æèëîãî áóäèíêó ãîòåëüíîãî
òèïó”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà íåæèòëîâèé áóäèíîê (äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 03.12.2003 ¹ 6359).

3. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 10 (äåñÿòè)
â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-
êè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ãðîìàäÿíàì Í³ê³øåíêó Þð³þ Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó, Ðàôàëüñüê³é Âàëåíòèí³ Òè-
õîí³âí³, Ãóç³ºíêî Îëåí³ Îëåêñàíäð³âí³:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷³â 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.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 29.06.2004 ¹ 19-5820, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 22.03.2004 ¹ 1932, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
10.03.2004 ¹ 001-07/469, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 17.03.2004 ¹ 071/04-4-
19/743, Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
15.03.2004 ¹ 1-14-1021/4.

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

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî
ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî 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 товариству з обмеженою
відповідальністю

“ПРИРОДОПРОМБУДСЕРВІС” земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування

майнового комплексу — бази відпочинку 
на вул. Деснянській, 50 у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 449/3283 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.02.2005 ¹ 62-6-
00197 â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ (ëèñò-çãîäà ãðîìàäÿíèíà ÑØÀ Â³êòî-
ðà Øóñòåðà).

1.1. Ãðîìàäÿíèíó ÑØÀ Â³êòîðó Øóñòå-
ðó ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çàìîâèòè âíåñåííÿ
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 08.02.2005 ¹ 62-6-00197 â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÐÈÐÎÄÎÏÐÎÌÁÓÄ-
ÑÅÐÂ²Ñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 1,71 ãà (ó òîìó ÷èñë³ â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëîùåþ 1,27 ãà) äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàéíîâîãî
êîìïëåêñó — áàçè â³äïî÷èíêó íà âóë. Äåñ-
íÿíñüê³é, 50 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³
íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ (äîãîâ³ð êóï³âë³-
ïðîäàæó â³ä 10.09.2005 ¹ 3818 òà àêò ïðè-
éîìó-ïåðåäà÷³ äî íüîãî), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 1,68 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005 ¹ 53/2629
“Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “ÀÒÏ 13069” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áà-
çè â³äïî÷èíêó “Õâèëÿ” íà âóë. Äåñíÿí-
ñüê³é, 50 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 04.08.2005 ¹ 62-6-00255;

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, ïåðåäàíèõ ãðîìàäÿíèíó Øóñ-
òåðó Â³êòîðó â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004
¹ 745/2155 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó
ÑØÀ Øóñòåðó Â³êòîðó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ áàçè â³äïî÷èíêó íà âóë. Äåñ-
íÿíñüê³é, 48 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 08.02.2005 ¹ 62-6-000197.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÏÐÈÐÎÄÎÏÐÎÌÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ”:

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 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3.6. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâó-
âàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïî-
ðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ
òà ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé
88,89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 04.08.2005 ¹ 62-6-00255 ç ìî-
ìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó —
áàçè â³äïî÷èíêó íà âóë. Äåñíÿíñüê³é, 50
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ëèñò-
çãîäà â³ä 14.03.2006 ¹ 10/03).

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.01.2005 ¹ 53/2629 “Ïðî ïåðåäà÷ó çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÀÒÏ
13069” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàçè â³äïî÷èíêó
“Õâèëÿ” íà âóë. Äåñíÿíñüê³é, 50 ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

6. Ïóíêò 2 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ ï³ñëÿ âíåñåííÿ (îôîðìëåííÿ) çì³í äî
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
08.02.2005 ¹ 62-6-000197 â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

8. 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 товариству з обмеженою
відповідальністю “АБ інвестиції та розвиток”

земельної ділянки для реставрації,
реабілітації та пристосування з надбудовою

торговельно!офісного комплексу 
на вул. Хрещатик / вул. Богдана

Хмельницького, 40/1 у Шевченківському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 455/3289 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÁ
³íâåñòèö³¿ òà ðîçâèòîê” äëÿ ðåñòàâðàö³¿,
ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïðèñòîñóâàííÿ ç íàäáóäîâîþ
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó íà âóë.
Õðåùàòèê/âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
40/1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÁ ³íâåñòèö³¿ òà ðîçâèòîê”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,15 ãà äëÿ ðåñòàâ-
ðàö³¿, ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïðèñòîñóâàííÿ ç íà-
äáóäîâîþ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåê-
ñó íà âóë. Õðåùàòèê/âóë. Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî, 40/1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå-
æèòëîâèé áóäèíîê (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî
âëàñíîñò³ â³ä 25.01.2007 ¹ 56-Â).
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3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ “ÀÁ ³íâåñòèö³¿ òà ðîçâèòîê”:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåñòàâðàö³¿ 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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.06.2007 ¹ 09-6329, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 12.06.2007 ¹ 19-5758, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 09.07.2007
¹ 5296 òà â³ä 29.03.2007 ¹ 2097, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 02.04.2007 ¹ 2081, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
03.07.2007 ¹ 05-08/4571 òà â³ä 25.04.2007
¹ 06-6-25/2017, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïè-
òàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 27.06.2007 ¹ 22-1593/35, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 03.04.2007 ¹ 1027 òà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 19.07.2007 ¹ 05-0969.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî 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 поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю “Самміт!М” договору

оренди земельної ділянки для обслуговування
та експлуатації торговельного комплексу

оптово!продовольчого ринку на вул. Горького,
174!а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 457/3291 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист&звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “Самміт&М” від 25.05.2007 № 42, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 2 ðîêè ç 19.07.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,5305 ãà íà âóë. Ãîðüêîãî, 174-à ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 18.07.2000
¹ 79-6-00009, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñàìì³ò-Ì” íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 1 äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.07.99 ¹ 348/449
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê”, ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè íà ï³äñòà-
â³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
14.03.2002 ¹ 315/1749 “Ïðî ïåðåäà÷ó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-
óãîðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó ç ³íîçåìíîþ ³í-
âåñòèö³ºþ ó ôîðì³ çàêðèòîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà “ËÈÁ²ÄÜ-ÏËÀÇÀ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, ïîäàëüøîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî öåí-
òðó íà âóë. Ãîðüêîãî, 176 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñàìì³ò-Ì” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðî-
á³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.07.2000 ¹ 79-6-
00009.

3. 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 приватному підприємству
“РАЙДУГА” земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації та
обслуговування закладу громадського

харчування з кафе!кулінарією 
на вул. Петра Запорожця, 26!а 

в Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 465/3299 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ â³ä 11.04.2003 ¹ 112/8 ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 07.12.65 ¹ 2065
“Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ää³ëó îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêâèêîíêîìó ï³ä áóä³â-
íèöòâî ë³êàðí³ íà 600 ì³ñöü â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³” (ëèñò-çãîäà â³ä 11.04.2003
¹ 112/8 ãà â³ä 06.05.2005 ¹ 332) ïëîùåþ
0,19 ãà òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “ÐÀÉÄÓÃÀ” äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çà-
êëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç êàôå-êó-
ë³íàð³ºþ íà âóë. Ïåòðà Çàïîðîæöÿ, 26-à â
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÐÀÉÄÓÃÀ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

4 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó
íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,21
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ ç êàôå-êóë³íàð³ºþ íà âóë. Ïåòðà Çàïî-
ðîæöÿ, 26-à â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,19 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

4. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÐÀÉÄÓ-
ÃÀ”:

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 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 23.11.2004
¹ 378) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, øî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.10.2005 ¹ 19-8779, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â ì. Êèºâà â³ä 22.11.2005 ¹ 06-6-
25/6325 òà â³ä 17.03.2006 ¹ 06-6-25/802,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
11.07.2005 ¹ 4513, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 04.11.2005 ¹ 2560.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî 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 надання управлінню адміністративними
будинками Управління справами Апарату

Верховної Ради України права користування
земельною ділянкою для експлуатації та

обслуговування адміністративного будинку на
вул. Садовій, З у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 475/3309 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та враховуючи матеріали інвентариза&
ції земель, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³í-
íþ àäì³í³ñòðàòèâíèìè áóäèíêàìè Óïðàâ-
ë³ííÿ ñïðàâàìè Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ñà-
äîâ³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè óïðàâë³ííþ àäì³í³ñòðàòèâíè-
ìè áóäèíêàìè Óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè Àïà-
ðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïî-
ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 0,23 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áó-
äèíêó íà âóë. Ñàäîâ³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ â
îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî
áóäèíêó (ðîçïîðÿäæåííÿ Óïðàâë³ííÿ
ñïðàâàìè Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè â³ä 24.07.2002 ¹ 41), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,20 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
24.07.54 ¹ 1222 “Ïðî â³äâîä Ì³í³ñòåðñòâó
Æèòëîâî-Öèâ³ëüíîãî áóä³âíèöòâà Óêðà¿í-
ñüêî¿ ÐÑÐ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèö-
òâî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà Ñàäîâ³é
âóëèö³ ¹ 3 â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³”;

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Óïðàâë³ííþ àäì³í³ñòðàòèâíèìè áó-
äèíêàìè Óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè Àïàðàòó
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.08.2006 ¹ 19-7254, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-

ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 21.06.2006 ¹ 06-6-
25/2468, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 14.06.2006
¹ 3122, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.05.2006 ¹ 22-
1330/35.

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

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3.6. 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 ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
24.07.54 ¹ 1222 “Ïðî â³äâîä Ì³í³ñòåðñòâó
Æèòëîâî-Öèâ³ëüíîãî áóä³âíèöòâà Óêðà¿í-
ñüêî¿ ÐÑÐ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèö-
òâî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà Ñàäîâ³é
âóëèö³ ¹ 3 â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³”.

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 товариству з обмеженою
відповідальністю “ПОІС” земельної ділянки

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автозаправної станції 

на просп. 50!річчя Жовтня, 2!в 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 467/3301 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
“ÏÎ²Ñ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà
ïðîñï. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 2-â ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÎ²Ñ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,25 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà
ïðîñï. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 2-â ó Ñâÿòîøèí-
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Про передачу земельної ділянки приватному
підприємству “Райдуга” для будівництва,

експлуатації та обслуговування торговельного
центру на вул. Попудренка, 9!г у
Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 470/3304 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîí-
öåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëå-
íåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì.
Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-
êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ
¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,39 ãà
âçäîâæ âóë. Ïîïóäðåíêà ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó
îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅ-
ËÅÍÁÓÄ” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 23.02.65
¹ 230 “Ïðî â³äâîä Óïðàâë³ííþ çåëåíî¿ çî-
íè ì. Êèºâà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ âëàø-
òóâàííÿ ïàðê³â-ñêâåð³â â Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³” (ëèñò-çãîäà â³ä 28.04.2005 ¹ 148-745),
ïëîùåþ 0,39 ãà òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Ðàéäóãà” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëü-
íîãî öåíòðó íà âóë. Ïîïóäðåíêà, 9-ã ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Ðàéäóãà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,39 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó íà âóë. Ïîïóä-
ðåíêà, 9-ã ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ðàéäóãà”:
5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 14.02.2006 ¹ 19-1234, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
20.10.2006 ¹ 6477, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 04.12.2006 ¹ 06-6-
25/6264, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 26.04.2006
¹ 08-8-18/1915, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî
îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅ-
ËÅÍÁÓÄ” â³ä 23.11.2006 ¹ 148-1799, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 14.08.2006
¹ 1852, Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.07.2003
¹ 5-14-2175/4.

5.5. 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”.

5.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 06.04.2006
¹ 55) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.10.97 ¹ 1639 “Ïðî íà-
äàííÿ ìàëîìó âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíîìó
ï³äïðèºìñòâó ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïî³ñ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà ïîäàëüøî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ àâòîçàïðàâî÷íî¿ ñòàíö³¿ êîíòåé-
íåðíîãî òèïó íà ïåðåòèí³ âóë. Ñòðîêà÷à òà
ïðîñï. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ó Ëåí³íãðàäñüêî-
ìó ðàéîí³”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî
äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ (â
òîìó ÷èñë³ íà óìîâàõ îðåíäè) â³ä 26.01.98
¹ 75-5-00016 (ïëîùåþ 0,05 ãà) òà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ 0,20 ãà).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÏÎ²Ñ”:

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 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
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 ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.08.2006 ¹ 09-6633, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 11.05.2006 ¹ 06-6-
25/1957 òà â³ä 20.04.2006 ¹ 08-8-18/1976,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 14.02.2006 ¹ 705.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
22.03.2006 ¹ 23) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð íà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ (â òîìó ÷èñë³ íà óìî-
âàõ îðåíäè) â³ä 26.01.98 ¹ 75-5-00016 ç
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ìàëèì âèðîáíè÷î-êî-
ìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì ó ôîðì³ òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ïî³ñ”.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.10.97 ¹ 1639 “Ïðî
íàäàííÿ ìàëîìó âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíîìó
ï³äïðèºìñòâó ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïî³ñ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà ïîäàëüøî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ àâòîçàïðàâî÷íî¿ ñòàíö³¿ êîíòåé-
íåðíîãî òèïó íà ïåðåòèí³ âóë. Ñòðîêà÷à òà
ïðîñï. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ó Ëåí³íãðàäñüêî-
ìó ðàéîí³”.

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

íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. 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 земельних ділянок Рахунковій
палаті для реконструкції нежитлового будинку

для розміщення територіального управління
Рахункової палати у м. Києві та Київській
області та подальших його експлуатації 

і обслуговування на вул. Вадима Гетьмана,
8/26 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 476/3310 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст&
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Ðàõóíêîâ³é
ïàëàò³ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî áó-
äèíêó äëÿ ðîçì³ùåííÿ òåðèòîð³àëüíîãî
óïðàâë³ííÿ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè ó ì. Êèºâ³ òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà ïîäàëüøèõ éîãî åêñïëó-
àòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Âàäèìà Ãåòü-
ìàíà, 8/26 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Íàäàòè Ðàõóíêîâ³é ïàëàò³, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,45 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî áó-
äèíêó äëÿ ðîçì³ùåííÿ òåðèòîð³àëüíîãî
óïðàâë³ííÿ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè ó ì. Êèºâ³ òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà ïîäàëüøèõ éîãî åêñïëó-
àòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Âàäèìà Ãåòü-
ìàíà, 8/26 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 15.11.76 ¹ 1315/25 “Ïðî ãåíåðàëü-
íèé ïëàí ðåêîíñòðóêö³¿ çàâîäó “Á³ëüøîâèê”.

3. Ïåðåäàòè Ðàõóíêîâ³é ïàëàò³, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà, ó ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é, äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî áó-
äèíêó äëÿ ðîçì³ùåííÿ òåðèòîð³àëüíîãî
óïðàâë³ííÿ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè ó ì. Êèºâ³ òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà ïîäàëüøèõ éîãî åêñïëó-
àòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ íà Âóë. Âàäèìà Ãåòü-
ìàíà, 8/26 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 15.11.76 ¹ 1315/25 “Ïðî ãåíåðàëü-
íèé ïëàí ðåêîíñòðóêö³¿ çàâîäó “Á³ëüøîâèê”.

4. Ðàõóíêîâ³é ïàëàò³:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. 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 âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

4.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 09.10.2006
¹ 136) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 14.03.2007 ¹ 19-2205, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 21.12.2006 ¹ 06-
6-25/6429, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 02.04-2007 ¹ 2169.

4.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³í-
âåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю виробничо!комерційній

фірмі “ГЕРА К” договору оренди земельних
ділянок для будівництва житлового будинку 

з прибудованими приміщеннями в комплексі 
з магазином промислових товарів 

та влаштування будівельного майданчика 
на вул. Коперника, 12!а у Шевченківському

районі м. Києва
Рішення Київської міської Ради № 480/3314 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист&звернення товариства з
обмеженою відповідальністю виробничо&комерційної фірми “ГЕРА К” від 13.06.2007 № 101, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè äî 31.12.2007 äîãîâ³ð îðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè â êîìïëåêñ³ ç ìàãàçèíîì ïðî-
ìèñëîâèõ òîâàð³â òà âëàøòóâàííÿ áóä³âåëü-
íîãî ìàéäàí÷èêà íà âóë. Êîïåðíèêà, 
12-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
â³ä 18.09.2003 ¹ 91-6-00149, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ âè-
ðîáíè÷î-êîìåðö³éíîþ ô³ðìîþ “ÃÅÐÀ Ê”
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 15 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.04.2003 ¹ 412/572
“Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ âèðîáíè÷î-êîìåðö³éí³é ô³ðì³ “ÃÅ-
ÐÀ Ê” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 18.09.2003 ¹ 91-6-00149.

3. 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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Òåàòð 
ïòóøê³íñüêî¿
äîáè
Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

ß çíàþ ï’ÿòü-
îõ ñó÷àñíèõ
óêðà¿íñüêèõ äðà-
ìàòóðã³â, çà
ï’ºñàìè ÿêèõ
éäóòü âèñòàâè íà
òàê-ñÿê ïîì³òíèõ
êè¿âñüêèõ ñöå-
íàõ. Ìàð³ÿ Ëà-
äî — îäèí, ²ðå-
íà Êîâàëü — äâà,
À í à ò î ë ³ é
Êðèì — òðè,
Îëåêñàíäð Ìàð-
äàíü — ÷îòèðè,
Ñàøêî ²ðâàíåöü — ï’ÿòü. ² ÿ íå çíàþ æîä-
íîãî ç íèõ, ÷è¿ âèòâîðè äëÿ ñöåíè ìîæíà áó-
ëî á íàçâàòè ñó÷àñíèìè. Çì³ñò, çëîáîäåí-
í³ñòü, ïóáë³öèñòè÷í³ñòü òóò í³ äî ÷îãî. Òàê
ñàìî í³ äî ÷îãî âì³ííÿ ïîòðàôèòè ñìàêàì
ëþáèòåë³â “Àíøëàãó” ÷è áàæàííÿ âèðÿäè-
òèñü ó øàòè ïîñòìîäåðí³ñòà ³ ïîãðàòèñÿ ó
êóáèêè â³÷íèõ ñþæåò³â.

Áî ó ñóòî òåàòðàëüíîìó ñåíñ³, äå âàæàòü ëè-
øå òàê³ áåçñóìí³âí³ êàòåãîð³¿, ÿê ïóëüñ ïîêî-
ë³ííÿ ÷è ðèòì ñüîãîäí³øíüîãî áóòòÿ, êîæåí
³ç íàøèõ çàïèñíèõ äðàìàòóðã³â âèäàº ùîñü
ï³äîçð³ëî çàïë³ñíÿâ³ëå, ïîçàâ÷îðàøíº, òàêå,
ùî áîäàé êðàº÷êîì íå â çìîç³ çà÷åïèòè ñó-
÷àñíîñò³. Òà áóëî á ùå ï³âá³äè, ÿêáè ðåæèñå-
ðè çíàëè, ó ÿêèõ òåêñòàõ òó ñó÷àñí³ñòü øóêà-
òè. Âîíè íå çíàþòü — öå âåëüìè ïðèêðî, õî-
÷à é öå ìîæíà âèáà÷èòè. Àëå îñü ÷îãî ÿ îñî-
áèñòî çà æîäíîãî âìîâëÿííÿ íå ìîæó âèáà-
÷èòè êè¿âñüêèì ðåæèñåðàì, òàê öå ¿õíüîãî àá-
ñîëþòíîãî íåáàæàííÿ ãîâîðèòè ç³ ñöåíè ñüî-
ãîäí³øíüîþ ìîâîþ ïðî ñüîãîäí³øíº.

Îáëèøìî êëàñèêó: çðåøòîþ íà òå âîíà é
êëàñèêà, ùîá áóòè äëÿ âñ³õ ³ íàçàâæäè. Ñó-
÷àñíó óêðà¿íñüêó äðàìàòóðã³þ òåæ ïðîïîíóþ
îáëèøèòè — ïðèíàéìí³ òîìó, ùî ïðî íå¿ ìà-
ëî ùî â³äîìî. Ö³ëêîì ïðèïóñòèìî, ùî ó íàñ
º ç äåñÿòîê ãåí³àëüíèõ ñó÷àñíèõ ï’ºñ, êîò-
ðèì í³êîëè íå ä³ñòàòèñÿ ñöåíè. Ïðîñòî ÷å-
ðåç òå, ùî êîòðèéñü ³ç äðàìàòóðã³â í³ÿê íå
âòîðîïàº, â³ñê³ ÿêîãî ñîðòó ïîëþáëÿº ñòîëè÷-
íèé ãîëîâíèé ðåæèñåð, à éîãî êîëåãà, íàâ³òü
ÿêáè âãàäàâ ³ç â³ñê³, ïèøå òàê íåïîä³áíî äî
Ïòóøê³íî¿ ÷è ²ðâàíöÿ, ùî ðåæèñåðîâ³ éîãî
òàëàíò³â óñå îäíî íå îö³íèòè.

Ìåí³ éäåòüñÿ ïðî ³íøå: ïðî òîòàëüíó áàé-
äóæ³ñòü ñüîãîäí³øíüîãî óêðà¿íñüêîãî òåàòðó
äî ñüîãîäí³øíüî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Íà-
ñàìïåðåä äî ¿¿ ïðîçîâî¿ ñêëàäîâî¿. Àäæå íà-
ñïðàâä³ ùîñü òóò íå òàê, êîëè ç íîâ³òíüî¿,
íàïèñàíî¿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâàäöÿòè ðî-
ê³â — ³ òî ÿêèõ ðîê³â! — ïðîçè, íà ñöåíó ïî-
òðàïëÿþòü ëèøå äâà òâîðè — Àíäðóõîâè÷å-
âà “Ìîñêîâ³àäà” òà “Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ ç
óêðà¿íñüêîãî ñåêñó” Îêñàíè Çàáóæêî. ×è
ñâ³ä÷èòü öå, ùî ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ïðîçà ñó-
÷àñíîìó ÷èòà÷åâ³ íå ïîòð³áíà? Í³, íå ñâ³ä-
÷èòü, áî ôàêòè ãîâîðÿòü ñâîº: ùîñü äóæå
âàæëèâå, òàêå, ùî ðåçîíóº ³ç âëàñíèì ïóëü-
ñîì, äèõàííÿì, ñîòí³ ëþäåé îñòàíí³ìè ðî-
êàìè âè÷èòóþòü ó Æàäàíà, ó Äåðåøà, â òî-
ãî æ òàêè Ïðîõàñüêà. Çðåøòîþ òàê íèí³ æè-
âå óâåñü ñâ³ò — íàö³îíàëüíèé áåñòñåëåð íå
ìîæå íå áóòè ³íñöåí³çîâàíèé, à çãîäîì, ÿê-
ùî ïîùàñòèòü, ³ åêðàí³çîâàíèé. ×îìó æ â
óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè ç óêðà¿íñüêèì òåàòðîì òàê
òîòàëüíî íå ñêëàëîñÿ?

Ãîëîâí³ ïðè÷èíè, íà ì³é ïîãëÿä, äâ³. Ïåð-
øà — â îñîáëèâîñòÿõ ñàìî¿ ë³òåðàòóðè. Ñó-
÷àñíà óêðà¿íñüêà ñëîâåñí³ñòü, ïðèíàéìí³
çíà÷íà ¿¿ ÷àñòèíà, âèðàçíî òðèìàºòüñÿ ë³í³¿,
ñêàçàòè á, åêçèñòåíö³éíî-ìåäèòàòèâíî¿ —
êîëè ñþæåò îñëàáëåíèé, õàðàêòåðíèõ ä³àëî-
ã³â ìàéæå íåìàº, íàòîì³ñòü êîæíà ñòîð³íêà
ëåäü âîðóøèòüñÿ ï³ä òÿãàðåì ïèñüìåííèöü-
êèõ ì³ðêóâàíü ïðî ñåíñ áóòòÿ, ñåêñ ÷è áóä-
äèçì. Äðóãà ïðè÷èíà — ö³ëêîì íà ñîâ³ñò³ òå-
àòðó ç éîãî áåçìåæíîþ áàéäóæ³ñòþ äî âñüî-
ãî, ùî êî¿òüñÿ çà äâåðèìà êàñè. Õî÷à ó òå,
ùî â ñâ³ò³ º ë³òåðàòóðà íåñöåí³÷íà, ÿ, â³äâåð-
òî êàæó÷è, íå â³ðþ. À ùî ³ñíóº àíòèë³òåðà-
òóðíèé, ïåðåçð³ëèé, ãëèáîêî ïðîâ³íö³éíèé
òåàòð, íà æàëü, çíàþ, áî öå òåàòð — êè¿â-
ñüêèé
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Ïîâíèé ºâðîñîþç
Ó ô³ëàðìîí³¿ ç³áðàëè êëàñèê³â äî êóïè
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о понеділ а Націо-
нальній філармонії У раїни від-
б вся онцерт з на оди олов -
вання Респ блі и Словенії Єв-
росоюзі. Композитор Л ціян Ма-
рія Ш ер'янц, отрий онцерт-
ній про рамі б в єдиним пред-
ставни ом від цієї раїни, та і
не дав зроз міти иївсь ій п б-
ліці, що та е словенсь а д ша.

Ïîïðè òîé ôàêò, ùî ñàìå Ñëîâåí³ÿ áó-
ëà ãîëîâíîþ âèíóâàòèöåþ âå÷îðà, éîãî
ãîëîâíèé çì³ñò âèçíà÷èëà íå ñëîâåíñüêà,
à çàõ³äíîºâðîïåéñüêà ìóçèêà â ïàð³ ç óãîð-
öåì Áåëîþ Áàðòîêîì. Ó ïåðøîìó â³ää³-
ëåíí³ ïðîçâó÷àëè Êàíîí Éîãàííà Ïàõåëü-
áåëÿ, Òàíö³ äëÿ àðôè ³ ñòðóííîãî îðêåñ-
òðó Êëîäà Äåáþññ³ òà Êîíöåðò äëÿ àðôè
ç îðêåñòðîì ñëîâåíñüêîãî êîìïîçèòîðà
Ëóö³ÿíà Ìàð³¿ Øêåð’ÿíöà, ó äðóãîìó —
Äèâåðòèñìåíò Áàðòîêà òà äî-ìàæîðíà Ñî-
íàòà äëÿ ñòðóííèõ Äæîàê³íî Ðîññ³í³.

Íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ ó ïóáë³êè, ïåâíà
ð³÷, âèêëèêàëî ³ì’ÿ Ëóö³ÿíà Ìàð³¿ Øêåð’-
ÿíöà — êëàñèêà íîâ³òíüî¿ ñëîâåíñüêî¿
ìóçèêè, àâòîðà ï’ÿòè ñèìôîí³é, ÷îòèðüîõ
óâåðòþð òà ÷èìàëî¿ ê³ëüêîñò³ ³íñòðóìåí-
òàëüíèõ òâîð³â. ßê ³ á³ëüø³ñòü êîìïîçè-
òîð³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, Øêåð’ÿíö ñïåðøó çà-
õîïëþâàâñÿ àâàíãàðäíîþ ìóçèêîþ, áàãà-
òî åêñïåðèìåíòóâàâ. Òà íåâäîâç³ çâåðíóâ-
ñÿ äî òðàäèö³éí³øî¿ ìóçè÷íî¿ ìîâè. ¯¿
âç³ðåöü — Êîíöåðò äëÿ àðôè òà ñòðóííî-
ãî îðêåñòðó, íàïèñàíèé 1954 ðîêó (ó Ñëî-
âåí³¿ éîãî ââàæàþòü îäíèì ³ç øåäåâð³â
íàö³îíàëüíî¿ ìóçèêè). Öåé òâ³ð, áåçïå-
ðå÷íî, êîëîðèñòè÷íîãî ́ àòóíêó (÷îãî âàð-
òèé óæå ñàì òåìáð àðôè); çà ñòèë³ñòèêîþ
ìóçèêà áëèæ÷à äî ³ìïðåñ³îí³çìó, í³æ äî

ïîñòðîìàíòèçìó. Àëå â³ä ñóñ³äñòâà ó öüî-
ìó ô³ëàðìîí³éíîìó êîíöåðò³ ç ³ìïðåñ³î-
í³ñòè÷íèìè òàíöÿìè Äåáþññ³ âîíà ðàä-
øå ïðîãðàëà, í³æ âèãðàëà. ² íàâ³òü ñèëü-
í³é ñëîâåíñüê³é àðô³ñòö³ Ìîéö³ Çëîáêî-
Âàé´åëü, ùî òàê â³ðòóîçíî ïåðåáèðàëà
ñòðóíè ³íñòðóìåíòà, íà æàëü, íå âäàëîñÿ
âð³çàòè â ïàì’ÿòü êè¿âñüêîãî ñëóõà÷à áî-
äàé îäèí ñëîâåíñüêèé ìîòèâ.

À âæå íà ïî÷àòêó äðóãîãî â³ää³ëåííÿ
óâàãîþ ïóáë³êè ö³ëêîì çàâîëîä³â Áåëà
Áàðòîê. Êîëè çâó÷àâ éîãî Äèâåðòèñìåíò
ó âèêîíàíí³ Êè¿âñüêîãî êàìåðíîãî îðêåñ-
òðó ï³ä êåð³âíèöòâîì Ðîìàíà Êîôìàíà,
ìèìîâîë³ çãàäóâàâñÿ, õî÷à öå é äèâíî, í³-
õòî ³íøèé ÿê Éîãàíí Ïàõåëüáåëü, ÷èÿ ìó-
çèêà â³äêðèâàëà êîíöåðò. Íå òå, ùîá ì³æ
îáîìà êîìïîçèòîðàìè áóëî ùîñü ñòèë³ñ-

òè÷íî ñïîð³äíåíå. Ïðîñòî Áàðòîê ó Äè-
âåðòèñìåíò³ âèêîðèñòàâ òîé ñàìèé ïðè-
éîì ³ì³òàö³¿, ùî é âåëèêèé ïîïåðåäíèê
Áàõà ó ñâîºìó Êàíîí³. Àëå çðîáèâ öå íà
âëàñíèé, áàðòîê³âñüêèé, ìàíåð — ìóçè÷-
íîþ ìîâîþ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ, íàñêð³çü òàê îð-
ãàí³÷íî ïðîñî÷åíîþ óãîðñüêèì ìåëîñîì.
Äî ñëîâà, äóæå äîáðå â öüîìó òâîð³ òîé
òàê çâàíèé íàðîäíèé ñòèëü ãðè — â³ëü-
íî³ìïðîâ³çàö³éíèé, ç ìåëîäè÷íèìè ï³ä’-
¿çäàìè — âëîâèâ ²ãîð Ðÿá³í³í, êîòðèé âè-
êîíóâàâ ñîëî íà ñêðèïö³. Ìóçèêà Áàðòî-
êà, íàïåâíî, ñòàëà íàéñèëüí³øèì òà íàé-
ÿñêðàâ³øèì âðàæåííÿì öüîãî âå÷îðà. Íà-
â³òü ïîïðè òå, ùî Ñîíàòà Ðîññ³í³, êîòðà
çàê³ëüöþâàëà êîíöåðò, ïðîçâó÷àëà ç äâ³÷³
ïîâòîðåíèì ô³íàëîì — óäðóãå Êè¿âñüêèé
êàìåðíèé îðêåñòð ç³ãðàâ éîãî íà á³ñ

Ãåîìåòð³ÿ àáñòðàêö³¿
Ìàðêî Ãåéêî ó ãàëåðå¿ ÐÀ
Òåòÿíà ÊÎÌÀÐ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У алереї РА ци л робіт остан-
ньо о ро "Те тоні а" предста-
вив иянин Мар о Гей о. Те то-
нічним виб хом поцінов вачі
творчості х дожни а визнали
йо о перехід від пейзажів і на-
тюрмортів до абстра тних ом-
позицій.

Ó ëåãåíäàðíîìó “Æèâîïèñíîìó çàïî-
â³äíèêó” çà Ìàðêîì Ãåéêîì çàêð³ïèëàñÿ
ðåïóòàö³ÿ òîãî, ùî êðîêóº íå â íîãó. Äî-
êè êîëåãè ç îá’ºäíàííÿ áèëèñÿ çà ïðàâî
â³ä³éòè â³ä íàî÷íî¿ ðåàëüíîñò³ ³ çàéíÿòè-
ñÿ ÷èñòèì æèâîïèñîì, â³í ïèñàâ óëþá-
ëåí³ íàòþðìîðòè ³ ÷àñ â³ä ÷àñó íàâ³òü
çä³éñíþâàâ âèëàçêè â ðåë³ã³éíèé æàíð,
ñòèë³ñòèö³ “Çàïîâ³äíèêà” çîâñ³ì íå
áëèçüêèé. ² íàâ³òü òîä³, êîëè ñèñòåìà, ùî
íà äóõ íå ïåðåíîñèëà àáñòðàêö³þ, ñàìà
ñîáîþ ç³éøëà íàí³âåöü, Ìàðêî Ãåéêî
ïðîäîâæóâàâ âèâîäèòè íà ïîëîòíàõ ãëå-
÷èêè ³ ÷àøêè íåïðàâäîïîä³áíî äîâåðøå-
íî¿ ôîðìè. Êîëè äî ãåîìåòðè÷íèõ íà-
òþðìîðò³â, ÿê³ äî ñåðåäèíè 1990-õ ðîê³â
âñòèãëè ïåðåòâîðèòèñÿ íà â³çèòíó êàðò-
êó õóäîæíèêà, äîäàëèñÿ ïåéçàæ³, ñòàëî
çðîçóì³ëî, ùî ñïîêóñèòè Ìàðêà Ãåéêà
êîìïîçèö³ºþ ç êîëüîðîâèõ ïëÿì íàâðÿä
÷è êîëè-íåáóäü óäàñòüñÿ.

Ç öèì çìèðèëèñÿ óñ³, ³ ñàìå òîìó íîâà
âèñòàâêà äëÿ ïîö³íîâóâà÷³â Ìàðêà Ãåéêà
òÿãíå íà âàãîìå òåêòîí³÷íå çðóøåííÿ. Ëè-
øå îäèí íàòþðìîðò, ³ òîé ³ç ñòàðî¿ ñåð³¿ —
ñïåö³àëüíî, ùîá êîíòðàñò ì³æ çâè÷íèì
Ãåéêîì ³ Ãåéêîì íîâèì âèéøîâ ùå á³ëüø
âðàæàþ÷èì. Óñå ðåøòà — êëàñè÷í³ æèâî-
ïèñí³ àáñòðàêö³¿, ñõîæ³ íà êîâäðó ³ç êëàï-

òèê³â, ³ ðåëüºôí³ îäíîòîíí³ êîìïîçèö³¿
íà äîøêàõ, ùî íàãàäóþòü â³êîíí³ ñòàâí³.

Ïàðàäîêñàëüíî, àëå ðîáîòè ç ñåð³¿
“Òåêòîí³êà” çäàþòüñÿ ùå á³ëüø çàëåæ-
íèìè â³ä ãåîìåòð³¿, àí³æ ãëå÷èêè ³ äàõè
ñ³ëüñüêèõ õàò. Ôîðìà êîæíî¿ êîëüîðîâî¿
ïëÿìè, õàé òî êàì³íü-ãîëÿê, õâîñòàòà ïëÿ-
ìà àáî ÷îòèðèêóòíèê, âèãîñòðåíà íàñò³ëü-
êè, ùî ïðî âèïàäêîâèé ðóõ ïåíçëÿ, êîò-
ðèé ñàì âèáèðàº âëàñíó òðàºêòîð³þ íà
ïîëîòí³, êðàùå â³äðàçó çàáóòè. Ç êîëüî-
ðàìè òà ñàìà ³ñòîð³ÿ — öå ëèøå íà ïåð-
øèé ïîãëÿä óñ³ ö³ êåòÿãè ÷åðâîíîãî, âîõ-
ðÿíîãî, ô³îëåòîâîãî ìîæóòü çäàâàòèñÿ
ñòîâïîòâîð³ííÿì, ùî í³÷îãî ñï³ëüíîãî íå
ìàº ç ëîã³êîþ òà ñèñòåìîþ. Êîë³ð, ÿêùî
â³ðèòè Ìàðêîâ³ Ãåéêó, òà ñàìà ãåîìåòð³ÿ,
ò³ëüêè âèùîãî ´àòóíêó. Âèïàäêîâ³ñòü òóò
â³äñóòíÿ, ó ñóñ³äñòâ³ ôàðá º ñâ³é ðèòì, òà-

êèé æå âèøóêàíèé, ÿê ó ñóñ³äñòâ³ íîò.
Äî ñëîâà, ³ â³í ìîæå áóòè ôàëüøèâêîþ:
òîé, õòî íå ïèøå ô³ãóð ³ ïðåäìåò³â, ðè-
çèêóº íàâ³òü á³ëüøå ñâî¿õ êîëåã, çàéíÿ-
òèõ íàñë³äóâàííÿì íàòóð³.

Îñòàòî÷íî â³ä íàî÷íî¿ ñôåðè Ìàðêî
Ãåéêî âñå-òàêè íå â³ä³ðâàâñÿ. Ëîã³êà ðî-
áîòè ç êîëüîðîì ó “Òåêòîí³ö³” — öå ëî-
ã³êà ðîçï³çíàâàííÿ íîâ³øèõ â³äò³íê³â ó
ïàë³òð³ ï³âäåííèõ ñòåï³â ³ ï³ùàíèê³â: â³ä
ïðèãëóøåíîãî ÷åðâîíîãî äî áîðäîâîãî,
â³ä âîõðÿíîãî äî çîëîòèñòîãî ³ äàë³ äî ñ³-
ðîãî, òóæëèâî-ë³ëîâîãî, íåáåñíîãî. Êëþ-
÷îâ³ êîëüîðè ïàë³òðè îêðåìî âèêëàäåí³ íà
äîøêàõ-åòþäíèêàõ ³ ïåðåâ³ðåí³ íà ðåëü-
ºôíèõ ôàêòóðàõ. Óñå ñåðéîçíî é óñå ïî-
÷åñíîìó, òàê ùî öüîãî ðàçó ç àáñòðàê-
ö³ºþ ó íåçãîâ³ðëèâîãî Ìàðêà Ãåéêà, çäàº-
òüñÿ, ñïðàâä³ íàäîâãî

На сцені, я Євросоюзі, ожен з вірт озів воліє вести власн тем
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Âîëîäèìèð ªØÊ²ËªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

І я им же щасливчи ом
ти маєш б ти,

щоб твоє охання пере нало
твій час?

Stephen King Lisey’s Story

Ì_àðü ñêàçàëà á, íàïåâíî, ùî
öÿ ³ñòîð³ÿ — æèòòºâèé ïóíêòèð ç
ïîïàíäîñàìè1. Àáî ç ïðîâòèêàí-
íÿìè2. Äëÿ òèõ, êîãî öå ö³êàâèòü,
ïîÿñíåííÿ â çíîñêàõ. Ó çíîñö³
ïåðø³é ³ â çíîñö³ äðóã³é. À îò ÷î-
ìó, âëàñíå, “Ì_àðü”, â çíîñö³ ïî-
ÿñíèòè íå âäàñòüñÿ. Òîìó ùî
ñêëàäíî. ª ê³ëüêà âåðñ³é. Âåðñ³ÿ
ïåðøà: “ìàëåíüêà òâàðþ÷êà”, àëå
öå íåïðàâäà. Âåðñ³ÿ äðóãà: “ìè-
øà (ë³òàþ÷à) àð³éñüêà”. Öå âåð-
ñ³ÿ ìîãî äðóãà êóëüòóðîëîãà Îëå-
ãà Ãó-ÿêà. Â³í âåäåòüñÿ íà äðåâ-
í³õ êî÷³âíèê³â ³ íà çâóêè, ïîïó-
ëÿðí³ íà ñêîòîáàçàõ äîáè øåð-
ñòèñòèõ íîñîðîã³â. À ÿ íå âåäóñÿ.
Ìåíå àð³éñüêà òåìà çà÷³ïàº ëåã-
êèì äîòèêîì. Çà÷³ïàº, ñêàæ³ìî,
ê³í÷èêîì õâîñòà íåîë³òè÷íî¿ êî-
ðîâè. Òàêîãî òîâñòîãî-òîâñòîãî
êîðîâèùà, êîòðå ïîòóæíî äî¿ëî-
ñÿ íà øëÿõàõ àð³¿â â³ä Ê³ìåð³¿ äî
²íä³¿. Òà öå ÿ â³äâîë³êàþñÿ. Íà-
ñïðàâä³, “Ì_àðü” — öå (Ôàì)àðü
ç ìîá³ëüíèêîì. Àáî “Ì(îá³ë³çî-
âàíà)_(Ôàì)àðü”.

Ôàìàðü — îäíà ç äðåâí³õ ôîðì
¿¿ öèâ³ëüíîãî ³ìåí³ Òàìàðà, ñåá-
òî “ïàëüìà”. Ïàëüìî÷êà ³ ìî-
á³ëüíèê íåâ³ää³ëüí³. Òàêà îò á³-
íàðíà îñîáà. Òåõíî-Êàë³-Äóðãà.
Ê³áåð-Êàìà. SMS-Àíñàðà. ¯¿
æèòòºâèé öèêë — â³ä äçâ³íêà äî
äçâ³íêà ìîá³ëüíèêà. Àãà. Äçâî-
íèòü ìîá³ëüíèê. ×åðãîâèé äðóã
Ì_àð³ (çàïèñàíèé â ïàì’ÿò³ ìî-
á³ëè ï³ä í³êàìè “ORANGutang”,
“Äóïëî¿ä”, “Smucking”3 àáî “In-
finite”4) çàïèòóº â íå¿: “Øøî ðî-
áèø?” Àáî: “Òè äå?” Àáî: “Øøî
áóõò³ø? Íå êóïïàéññ³ äîâõî”.
Àáî çàêëèêàº: “Íå ìêí³zzü, ìàñü-
êà, ¿äåìî â Ï³ñíþ”5.

“Ìàñüêà” ìèòòºâî ïåðåâò³ëþº-
òüñÿ. Çàãîðÿþòüñÿ ¿¿ ñ³ð³ î÷åíÿ-
òà. Çì³íþºòüñÿ ôîðìóëà ¿¿ êðî-
â³. Ïðèñêîðþºòüñÿ îáì³í ðå÷î-
âèí. Êàðì³ííèé ðóì’ÿíåöü æàð-
êîþ õâèëåþ çàëèâàº ñêðîí³ (àô-
ôòîð àïíóëñÿ, ãå?). Ï³äòÿãóþòü-
ñÿ ëåäü îáâèñë³ ì’ÿçè ñ³äíè÷îê.
Æèðîâ³ â³äêëàäåííÿ íà æèâîò³
òðèâîæíî âòÿãóþòüñÿ ï³ä ä³à-
ôðàãìó ³ âèòèñêàþòü ÷àñòèíó
ñâ³æî âæèòî¿ ¿æ³ íàçàä ³ç øëóí-
êà. Äî âåðõíüî¿ ÷àñòèíè ñòðàâî-
õîäó. Æèòòºâ³ ïëàíè, â³äïîâ³ä-
íî, ì³íÿþòüñÿ â íàïðÿìêó êîìó-
í³êàòèâíèõ ïîòðåá äóïëî¿ä³â òà
îðàíãóòàíã³â. Ñïîêóñëèâî óÿâè-
òè, ùî Ì_àðü — ïðîîáðàç ä³â-
÷èíè ìàéáóòíüîãî. Öèì ä³â÷àò-
êàì ìàéáóòíüîãî ì³êðîìîá³ëè
âãâèí÷óâàòèìóòü ï³ä ÷åðåïíó êî-
ðîáêó â ï’ÿòèð³÷íîìó â³ö³. À ìî-
æå, é ðàí³øå. Êåðóâàííÿ — â³ä

ìåíòàëüíèõ ñåíñîð³â ³ ëåãêèì
íàòèñêàííÿì íà çàäí³ çóáè. ßçè-
êîì, çóáî÷èñòêîþ àáî ïàëè÷êîþ
â³ä ÷óïà÷óïñà. ¯ñòîíüêè ä³â÷àò-
êàì ìàéáóòíüîãî áóäå âàæ÷å,
àí³æ íàì.

Äî ðå÷³, ñêàçàíå ïðî ì’ÿçè ³
â³äêëàäåííÿ çîâñ³ì íå îçíà÷àº,
ùî Ì_àðü — ïîòâîðà. Íàâïàêè.
Âîíà âðîäëèâà. Ñòðóíêà, âèñîêà,
äîâãîíîãà, äîãëÿíóòà ñ³ìíàäöÿ-
òèë³òíÿ á³ëÿâêà ç ïðîìîâèñòèìè
ãðóäüìè, êðóòèìè ñòåãíàìè ³ òîí-
êèìè ùèêîëîòêàìè. Îñòàííº äî-
ñèòü ñóòòºâå. Ùèêîëîòêè â ä³â-
÷àò — âèçíà÷íà ÷àñòèíà ò³ëà. ßê-
ùî âîíè òîíê³, çíà÷èòü — àðèñ-
òîêðàòêà. À ÿêùî í³, çíà÷èòü ñî-
ðîê ïîêîë³íü ¿¿ ïðåäê³â-ëóçåð³â
ãîðáàòèëè ñâî¿ òðóäîâ³ êð³ïàöüê³
ñïèíè íà ïîëÿõ-ãîðîäàõ. Ìàñèâ-
í³ âåëåòåíñüê³ ùèêîëîòêè — ïåð-
øà îçíàêà òåëóðèêà6.

Ñóäÿ÷è ç ùèêîëîòîê Ïàëüìî÷-
êè, ñîðîê ïîêîë³íü ¿¿ ïðàáàáóñü
áóëè íàëîæíèöÿìè ó çåìëåâëàñ-
íèê³â. Ìèëè ãðàô³â ó õðåñòîìà-
ò³éíèõ áàíüêàõ ³ øë³ôóâàëè ïîðî-
äó ðîçñóâàííÿì í³æîê ³ç äåäàë³
òîíøèìè ùèêîëîòêàìè. Ì_àðü —
äèâî ñåëåêö³¿. Òðèâàëî¿, ïðàãëà-
ìóðíî¿. Ó íå¿ ïðàâèëüíèé áðàõ³-
öåôàëüíèé ÷åðåï, ìàëåíüê³ âóø-
êà ³ îêñàìèòíà îáîëîíî÷êà. ß ¿¿
ëþáëþ. À ùå — âîíà ðîçóìíà. Âñ³
âæå ñì³þòüñÿ, àëå öå ïðàâäà. Âî-
íà äî÷èòàëà äî ñ³ìäåñÿòî¿ ñòîð³í-
êè êíèãó ï³ä íàçâîþ “Âñòóï äî
ìåòàòåîð³¿ áóòòÿ”. Âîíà ãðåáå â
ìèñòåöòâ³. Ñåðåä ¿¿ ïðèÿòåë³â çó-
ñòð³÷àþòüñÿ ìîëîä³ ñêóëüïòîðè.
Íó íå çîâñ³ì, ñêàæ³ìî, ñêóëüïòî-
ðè, ñêîð³øå ñâèíîë³ïè (ë³ïîñâè-
íè). Òîáòî õëîïö³, ÿê³ ë³ïëÿòü äëÿ
òóðèñòè÷íèõ êðàìíè÷îê áàòàëü-
éîíè ãëèíÿíèõ ñâèíîê-ñêàðáíè-
÷îê ³ ê³øå÷îê-ìàòðüîøå÷îê. Îäèí
ç íèõ ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ñóâåí³ð-
íèõ áåãåìîòèêàõ. Ì_àðü ìàº íà-
ñò³ëüêè òîíêèé ñìàê, ùî â³äð³ç-

íÿº âäàëî âèë³ïëåíîãî áåãåìîòè-
êà â³ä õóéîâîãî. ß á æ³çíºííî
ïðèïóõ, àëå íå â³äð³çíèâ.

Äî ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà Ì_àðü
ïðè¿õàëà ìàéæå ç Êèºâà. Òîìó
ùî Á³ëà Öåðêâà — ìàéæå Êè¿â.
Æèòòºâ³ ïð³îðèòåòè Ì_àð³ ñòè-
õ³éíî ñôîðìóâàëèñÿ íà óçá³÷÷ÿõ
òðàñ, ÿê³ âåäóòü â ï³âäåííîìó íà-
ïðÿìêó â³ä ñòîëèö³ ñóâåðåííî¿
êðà¿íè. Â ïðèäîðîæí³õ êíàéïàõ.
Íà ðîçäîð³æíèõ áàçàð÷èêàõ. Òàì
îñíîâíîþ â³äì³íí³ñòþ ïðàâèëü-
íî¿ â³âö³ â³ä çàëîøåíî¿ º âèñîêà
âàðò³ñòü ìîá³ëüíèêà. Òîìó ïðÿ-
ìèé øëÿõ äî ñåðöÿ (òà ³íøèõ
âàæëèâèõ îðãàí³â) Ì_àð³ — ïî-
äàðóâàòè ¿é êðóòèé ìîá³ëüíèê ç
áóðèì òþíèíãîì. ×èì áóð³øà ³
êðóò³øà òþíèíãîâà ñòåæèíà, òèì
âîíà ñåðöåäîñÿæí³øà (àôôòàð
óçëîæíÿºä).

Ïðèïóñòèìî, ìîá³ëüíèê êîø-
òóâàòèìå ø³ñòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ïðèïóñòèìî, éîãî çàïõàíî äî
³ðèä³ºâîãî êîðïóñó, ïðèêðàøåíî
ñòðàçàìè, ãðàâ³þâàííÿìè, åìàëÿ-
ìè, ïëàòèíîâèì àíîä³ðóâàííÿì.
Ïðèïóñòèìî, â³í óì³º âàðèòè ñóï.
Òîä³ â³í íå ò³ëüêè ìîá³ëüíèê,
â³í — øëÿõ, ïðÿì³øèé â³ä òîãî,
êîòðèé ïðîòîïòóâàëè äî ²íä³¿
äàâí³ àð³¿. Íå øëÿõ, à ãëþêè ùàñ-
ëèâîãî õèìàðÿ.

Çë³ áàãàò³ ëþäè ³íîä³ áåç ñòðè-
ìó êîðèñòóþòüñÿ ö³ºþ ñëàáèí-
êîþ next-ïîêîë³ííÿ. Äîâ³ðëèâ³é
Ì_àð³ “íîâ³ óêðà¿íö³” äàðóâàëè
ìîá³ëüíèêè, âèêóïàí³ â ð³÷ö³ (ó
ìîð³, ó âàíí³, â îçåð³, ó ñëüîçàõ
çàêîííî¿ äðóæèíè, ó øìàðêàõ àáî
í³÷íîìó ãîðùèêó äî÷êè). Ìî÷å-
í³ äîðîã³ ìîá³ëüíèêè. ² îäåðæó-
âàëè ö³ âèðîäêè çà òàêó ïðîñóøå-
íó ëàæó ³ç ñòðàçàìè ³ ñóïîâàðêîþ
íå ùî-íåáóäü, à ïîâíèé ñïèñîê
ùèðî¿ æ³íî÷î¿ âäÿ÷íîñò³. Ïëþñ
ìåãàäæîóë³ åíåðã³¿ “öè”, íå-
ñòðèìíî âèïðîì³íþâàíî¿ íå-
ïðèñòîéíî ìîäåëüíèì ò³ëîì.

ß ðåâíóâàâ Ì_àðü ó äí³ ¿¿ “ïî-
äÿêè-çà-ìîá³ëüíèêè”. Strap On
Whenever It Seems Appropriate7.
Îäíîãî òàêîãî íåñòåðïíî ñîíÿ÷-
íîãî òðàâíåâîãî äíÿ, êîëè åíåð-
ã³ÿ “öè” Ïàëüìî÷êè ùåäðî âëè-
âàëàñÿ â ñåêñîïðèéìà÷³ ÷åðãîâî-
ãî ïðîéäèñâ³òà, íàïèñàâñÿ çëèé
ãðàôîìàíñüêèé â³ðø:

Âèòâîðèñüêî òåïëèõ ñèë, 
õòî òåïåð òåáå ãìóðèòü 

³ òð³øèòü?
Õòî ãîñïîäàð íîâèé 
ó òîâñòåííèõ ìî÷åíèõ ìîá³ëîê

³ çàäóøëèâèõ â³êîí? 
Íàâ³ùî òâîÿ áîä³ãàðäîâà 

â³ðí³ñòü
ïîðîæí³ì ñëèìêèì ïà÷êàì “âîã”

(íå â³äïîâ³äàé, Ì_àðü).
Îá³éìàé ïîãëÿäîì í³÷, 

òàì çíîâó íå ôàéò êëàá.
Òàì íàâ³òü íå ôàéâ ³ â íå êàéô

³ ç ï³äéîáêàìè ëàéô;
à âñå òîìó, ùî âîäà 

íà àñôàëüò³ çîñòàëàñü
â³ä çèìîâèõ äîù³â ³ ¿¿ íå ç³áðàòü,

íå ç³áðàòü
íåáðàòèñüêàì ³ íåç...

(íå äîïèñóé, Ì_àðü),
áî íå ³ñíóº ìàéñòðà, 

ùî çàíàæäà÷èòü òâàðþ÷êó,
î÷èñòèòü â³ä ïåðåïóäæåííÿ, 

â³ä ð³äèíè æîâòîâòîìëåíî¿,
ÿêà (ð³äèíà) ãåòü çàáóëà, 
ùî òðåáà òåêòè çãîðè ³ äîíèçó
(³ íå çàïèòóé, Ì_àðü, 
äå òàì ãîðà). Äåíü ñòîïàëèé
Óñ³ çàëèøêè (ìîæå, òâî¿?) 

îáìàöàº ³ êàðíèç
íàä ñò³íîþ, ï³ä ÿêîþ íåìàº 
êàçîê (òâî¿õ òî÷íî íåìàº).
Òè ï³äåø óñ³ìà ìàöàêàìè 

æèòòÿ,
Óñ³ìà éîãî ùóïàëüöÿìè
³ íåõàé êîæíå ñëèçüêå 

âë³çå â òåáå 
(òè îáë³çåø, ïðåñâ³òëà Ì_àðü)
³ ïðèñîñêè ðîçïðóæèòü. 
Òàê â áîëîòàõ âìèðàëè 

åëüô³éêè.

Òàêèé îò ãðåáó÷èé æàõ. Çàãèá-
ëèõ ó áîëîòàõ åëüô³éîê ÿ ïðèïë³â
íå âèïàäêîâî. Óëþáëåíà êíèãà
Ì_àð³ — “Âîëîäàð ê³ëåöü”.
Á³ëüø òîãî, Ì_àðü — çàòÿòà òîë-
ê³ºí³ñòêà. Íà ö³é òåì³ ìè ³ ç³é-
øëèñÿ. Ì_àðü íåîäíîðàçîâî íà-
ìàãàëàñÿ ââîäèòè ó ñâ³é ïóíêòèð-
íî-ìîá³ëüíèé ïîáóò åëüô³éñüê³
ñèìâîëè. ¯é ëè÷àòü äîâã³ á³ë³
ïëàòòÿ ³ â³äñóòí³ñòü á³ëèçíè. Âî-
íà ãðàö³éíà áåç âçóòòÿ. ̄ é íå âäà-
ëèñÿ ãîñòð³ ê³í÷èêè âóõ (ìè íå
çíàéøëè ïðèñòîéíîãî ïëàñòè÷-
íîãî õ³ðóðãà, õî÷à äîíîðè? áóëè),
àëå ³íîä³ ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ê³íî-
øí³ âóøêà Ë³â Òàéëåð âòóõàþòü
íà òë³ ðîæåâîãî ñâ³ò³ííÿ ñïðàâæ-
í³õ åëüô³éñüêèõ âóøîê Ì_àð³.
Òîíêî ñïëåòåíèõ âóøîê. ̄ õíÿ âî-
ëîäàðêà íàìàãàëàñÿ òàêîæ ðîáè-
òè ðóäóâàò³ åëüô³éñüê³ êîìïîçè-
ö³¿ ³ç çàñóøåíèõ êâ³ò³â. ²êåáàíè.
²êàí³ áàíè. À òàêîæ âîíà íàìà-
ãàëàñÿ ìàëþâàòè ³ øèòè. Âèõî-
äèëî ùîñü â³ääàëåíî ñõîæå íà
ñòèëü Ðàááàíà ø³ñòäåñÿòèõ. Îäíà
ê³ìíàòíà ñîáà÷êà, ïîáà÷èâøè
êàðòèíó Ïàëüìî÷êè, çàáðóäíèëà
êîøòîâíèé êèëèì. Òâàðèíè, äî
ðå÷³, á³ëüø áåçïîñåðåäí³ ó ñïðèé-
íÿòò³ ìèñòåöòâà, í³æ ëþäè. Öå ÿ,
çðîçóì³ëî, âïðàâëÿþñÿ â áàíàëü-
íîñòÿõ.

Äèâíî, àëå ç óñ³õ æ³íî÷èõ ³ ä³-
âî÷èõ åëüô³éñüêèõ ïåðñîíàæ³â
Ïðîôåñîðà Òîëê³ºíà Ì_àðü ÷î-
ìóñü âèáðàëà íå Àðâåí, íå Ãà-
ëàäð³åëü, íå Êåëåáð³åëü, íå Àðå-
äåëü íàâ³òü, à Í³ìðîäåëü. Êîõà-
íó ëîð³åíñüêîãî êîðîëÿ Åìðîñà,
ëåäü çãàäàíó íàâ³òü íå â ðîìàíàõ,
à â äîäàòêàõ, ñêëàäåíèõ ñèíîì
Ïðîôåñîðà. ̄ ¿ ³ñòîð³ÿ òàì âèêëà-
äåíà â îäíîìó àáçàö³ — ó Òåìí³
×àñè ïàíóâàííÿ Ñàóðîíà êîðî-
ëåâà Í³ìðîäåëü íàìàãàëàñÿ ä³ñ-
òàòèñÿ Ìîðÿ ï³âäåííèì øëÿõîì,
àëå â Á³ëèõ ãîðàõ ïîòðàïèëà â
ãîáë³íñüêó çàñ³äêó ³ çàãèíóëà ðà-
çîì ³ç áîä³ãàðäàìè. Òàêèé ñóì-
íèé ïîïàíäîç. Ùî ïðèâàáèëî
òåáå â ö³é äð³áí³é áãàíö³ ïðèäó-
ìàíîãî áóòòÿ, î Á³ëà Ä³âî Åëü-
ô³éñüêîãî Â³äëóííÿ? Çàïàõ ÿêèõ
â³òð³â çëàïàëà òè ó ö³é ïðèò÷³
ïðî áàæàíå ³ íåäîñÿæíå? Äå âî-
íè, òâî¿ Á³ë³ Ãîðè, ìîÿ êîõàíà?
Äå òâîº Ìîðå, î íåçð³âíÿííà
Í³ìðîäåëü-2?

Âîñåíè 2006 ðîêó åëüô³éñüêà
òåìà â³äñòóïèëà íà äðóãèé-òðå-
ò³é ïëàíè ï³ä òèñêîì íîâîãî çà-
õîïëåííÿ Ì_àð³. Âîíà ïîëþáè-
ëà á³ëüÿðä. Ìè çàøèëèñÿ â ïðî-
ïàõë³ ïîòîì ³ ï³äðîáëåíèì Bal-
afre ï³äâàëè, äå çà òðèäöÿòü ãðè-
âåíü/ãîäèíà êàòàëè êóë³ ïî çå-
ëåíîìó. Ïî÷àëè ç³ ñíóêåðà ³
ïðîäîâæèëè ïóëîì. ß íàâ÷èâ ¿¿
íàéïðîñò³øèì “ìàññå”8 ³ ê³ëü-
êîì ñïîñîáàì ïðèö³ëþâàííÿ.
Îäèí ³ç íèõ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
óÿâèòè ñîá³ “êóëþ-ïðèìàðó”,
òîáòî áèòîê ó ìîìåíò ç³òêíåí-
íÿ ç ïðèö³ëüíîþ êóëåþ. Äðó-
ãèé — ó ïðîâåäåíí³ óÿâíèõ ë³-
í³é ÷åðåç áèòîê ³ ïðèö³ëüíó êó-
ëþ. Ñïîñîáè, çâè÷àéíî, äèëå-
òàíòñüê³, àëå â³ðí³. Ì_àðü
øâèäêî â÷èëàñÿ.

Íåçàáàðîì âîíà âèíàéøëà
âëàñíèé îäÿã äëÿ ãðè: ÷åðâîíó
øê³ðÿíó ñï³äíèöþ-ïîÿñ, ÷åðâîí³
ïàí÷îõè ³ ÷åðâîí³ ÷îá³òêè, ïðè-
äáàí³ íà ñåêîíä-õåíä³. Òðóë³9 âî-
íà íå íàäÿãàëà. Òîìó â ìîìåíòè
ïðèö³ëþâàíü, êîëè, øèðîêî ðîç-
ñóíóâøè ñâî¿ äîâã³ í³æêè, âîíà

Вірний своїм зобов’язан-
ням перед с часною ра-
їнсь ою літерат рою
“Хрещати ” продовж є
п блі ацію 25 есе про
любов. Сьо одні свою іс-
торію розповідає Володи-
мир Єш ілєв. Мова і п н-
т ація авторсь і.
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ñîâàëàñÿ íà á³ëüÿðäíîìó ñòîë³,
âåñü ï³äâàë çàâìèðàâ, ³ ìîëîä³
îô³ö³àíòè ç íàïðóæåíèìè îáëè÷-
÷ÿìè ãðóïóâàëèñÿ íàïðèê³íö³ ùå
îäí³º¿ óÿâíî¿ ë³í³¿. Çàáèâàþ÷è â³ä
áîðòà, âîñêðåñëà, ãîðäà ³ ùàñëè-
âà Í³ìðîäåëü öèòóâàëà íå ñóìí³
åëüô³éñüê³ äóìè Äðóãî¿ Åïîõè
Ñåðåäçåì’ÿ, à Áàðêîâà:

Íà æàëü, ëþáîâ òâîÿ äóðíà,
À êë³ºíòóðà — øàíòðàïà!

², â ïðèíöèï³, áóëà íåäàëåêà
â³ä ³ñòèíè. Äóðíà ëþáîâ, ïîì³æ
òèì, çàâçÿòî âèðîáëÿëà âòîðèí-
íèé ïðîäóêò. Òåêñòîâèé. Â³ðø³
ñòàâàëè êðàùèìè ³ çë³øèìè.

Óñÿ òâîÿ áàçà äàíèõ
çàïèñàíà íà ãóëÿùèõ âîäàõ,
çàïèñàíà íà áóðøòèíîâèõ 

âåðâè÷êàõ,
çàïèñàíà íà êîðîòê³é çëèâ³.

ß ÷èòàþ ¿¿ êð³çü òóã³ ëàíòóõè
ëþáîâ³,

êð³çü âèñîõëèé ï³ò òðüîõñîò
äâàäöÿòè ñïàðòàíö³â,

çäîðîâåííèõ õëîï³â ³ç òâåðäèì
ì’ÿñîì

íà íåòâåðäèõ ì³ñöÿõ.

Íà ìóòíîìó ðåéä³ çà ìàÿêîì
ñòóäåíòêè ñêëàäàþòü ëþáîâíèé

ïåðåë³ê.
Ñòî ï’ÿòå ³ì’ÿ òàêå æ,
ÿê øîñòå, äâàäöÿòå,

òðèäöÿòü âîñüìå ïëþñ.

Íà ìóòíîìó ðåéä³ çà éîáíóòèì
ìàÿêîì,

ùî ñâ³òèòü íà ñòåï
³ çà÷åðíþº ñðàêîþ ìîðå,
ñòóäåíòêè ãóíäîñÿòü ñêà-ï³ñí³
òóï³ ÿê ïëåñê³ò, ÿê òåìðÿâà
³ ïîçàïëàíåòíèé ïèë.
Ï³ñíþ áó-áëÿ ñï³âà çîëîòàâà

áëîíäèíêà.
Çâè÷êà ¿áå ãîì³íîéäà.

Áëþç êð³ë³â òîðîõêî÷å ÷îðíÿâêà.
Òå÷óòü âîëîõàò³ ñòðóìêè,
òå÷óòü á³ëÿ çëà ìàÿêà
äî çîãíèëèõ î÷åé ëèñòîíîø³,
â³í ïðèí³ñ ìåí³
òâîþ áàçó äàíèõ.

Äóìàþ, ùî òîé áîæåâ³ëüíèé
ìàÿê ÿêîñü ï³äñâ³äîìî ïîâ’ÿçà-
íèé ç á³ëüÿðäíèìè êóëÿìè, à îò
çãàäàíó áàçó äàíèõ ïðèí³ñ ìåí³
íå ëèñòîíîøà, à êîëèøí³é îô³-
öåð ÑÁÓ. Öüîìó á³éöþ íåâèäè-
ìîãî ôðîíòó ÿ çàïëàòèâ òðè ñîò-
í³ çåëåíèõ ïðåçèäåíò³â çà ï’ÿòü
ä³á ñòåæåííÿ çà ïðèâàòíèì æèò-
òÿì Ïàëüìî÷êè. Êîëèøí³é åñáå-
óøíèê ÷åñíî â³äðîáèâ äâîõ
ôðàíêë³í³â ³ äâîõ ãðàíò³â, çàô³ê-
ñóâàâøè ø³ñòü êîíòàêò³â Ì_àð³ ç
îñîáàìè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. Ç ìîðäà-
ìè, ÿâíî íå ïðèäàòíèìè í³ äî
÷îãî çà ìåæàìè êëàñè÷íîãî çëÿ-
ãàííÿ. Ñåðåä øåñòè ìîðä ï³íêåð-
òîí óï³çíàâ îäíîãî áàíäèòî¿äà
(äð³áíèé ðåêåò, ï’ÿòà “áåõà”, äðó-
æèíà — êîëèøíÿ òðàñîâà), äâîõ
òîð÷ê³â ³ ãàðíåíüêîãî äî áëàêèò³
ó÷íÿ ìåáëåâîãî êîëåäæó (ó ïåðå-
êëàä³ íà ñîâñàéç — ïåòåóøíèêà).
Ùå äâà êîíòàêòè, ÷åðåç òåìðÿâó

³ â³äñóòí³ñòü ñïåöòåõí³êè, çàëè-
øèëèñÿ òàêèìè æ íåâï³çíàíèìè,
ÿê ò³ ëåòþ÷³ òàð³ëêè, ùî âèãðå-
áëè ç òåïëîãî ë³æå÷êà ñåñòðóíü-
êó àãåíòà Ìàëäåðà.

“Ïðîøìàíäîâêà”,— ï³äáèâ ï³ä-
ñóìîê åñáåóøíèê, çàáðàâ áàáëî ³
âèïàðóâàâñÿ. Ï³ñëÿ éîãî âèïàðî-
âóâàííÿ ÿ óñâ³äîìèâ äâ³ ðå÷³: 1)
ñ³ìíàäöÿòèë³òí³ æ³íêè òÿæ³þòü äî
íàïðóæåíîãî çàïîâíåííÿ ïîðîæ-
íå÷³; 2) ïîâåðõíåâèé ìîðôîëîã³÷-
íèé àíàë³ç ñëîâà “ïðîøìàíäîâ-
êà” ïðèâîäèòü äî âèñíîâêó, ùî
êîðåíåì ó íüîìó º ñëîâî “ìàíäà”.
Ñàìå òàê ÿ íàçâàâ ùå îäèí ñâ³é
çë³ñíèé øåäåâðèê, íàâ³ÿíèé í³÷-
íîþ ïðèìàðîþ áëóäíî¿ Ì_àð³. Îò
â³í:

Òè — ë³÷íèöÿ. Íà á³ëèõ òâî¿õ
ïîâåðõàõ

ïëà÷å õâîñòèê ñóõîãî áîëþ÷îãî
çíàêó,

êîðèäîðàìè áðîäèòü
ôóæåð-íåáîðàê

ç ïèëîòÿæíèì 
ëèöåì ïñè(ä³à)òðà-ìàíüÿêà.

Â³í òå÷å äî ïàëàòè, äå ñò³íè 
³ç ì’ÿç³â ³ ñí³â,

â³í ïîäðÿïèíè çíàº, 
óñ³õ ïàðàçèò³â çíàõîäèòü,

â³í íåñå äî ï³äâàë³â, äî âèìåðëèõ
äí³â

íåâ³äáóòèõ îðãàçì³â îáñìîêòàí³ 
êîäè.

Çíàº â³í òó ïàëàòó, äå äîâãî
äðî÷èòèìå Ì_àðü,

çíàº â³í êîðèäîð, ïî ÿêîìó 
ïèçäóº êîëÿñêà,

³ íàïðóãó, ÿêà âæå ï³øëà, 
³ ðîçâ³ÿíèé çë³ñòþ êóìàð,

³ çàï³íåíèõ ôàëîñ³â æàä³áíó 
ìàñêó.

Òè — ë³÷íèöÿ, ³ â ë³ôò³ òâîºìó 
ç³ðâàâñÿ êàíàò,

³ êàá³íà ëåòèòü ç ïàñàæèðêîþ
â äåðòîìó òîï³

÷è òî â ïð³ðâó, ÷è òî 
â íàìàëüîâàíèé Àä,

÷è â ìàëåñåíüêèé ïðèù, 
ùî íàõàáíî ç’ÿâèâñÿ íà æîï³.

“Ïðèù” âèêëèêàâ ó Ì_àð³ ãîñ-
òðèé ïðèñòóï àãðåñ³¿. Âîíà íàìà-
ãàëàñÿ ä³ñòàòè ï’ÿòîþ ìîº ï³äáî-
ð³ääÿ (íåçãðàáíî ³ áåçóñï³øíî) ³
ïîâåðòàëà ïîäàðóíêè (ò³, ÿê³ äå-
øåâø³) ç êðèêàìè: “Ïøåë íà õóé,
ñâèí”. ¯¿ ìîëîäøèé áðàòèñüêî
íàçâàâ ìåíå ê³í÷åíèì êëîóíîì ³
çàìêíóâñÿ. Íàïðóæåí³ñòü ³ñòåðèê
ìåíå ñïàíòåëè÷èëà. Ï³çí³øå â³ä-
êðèëîñÿ, ùî ÿ ïîòðàïèâ ó “äå-
ñÿòêó” ç öèì “ïèëîòÿæíèì
ïñè(ä³à)òðîì”. ²íòó¿ö³ÿ, ìàõà-
áëÿõà.

Îäíèì ç “íåîï³çíàíèõ îá’ºê-
ò³â” çãàäàíîãî ï’ÿòèäåííîãî ñòå-
æåííÿ áóâ ðåàëüíèé äèòÿ÷èé ë³-
êàð-ïñèõ³àòð, âêðàäëèâèé àìàòîð
þíèõ ³íòåëåêòóàëîê, ðåâíèé íà-
ñë³äóâà÷ Ôðåéäà, Þíãà ³ íàðîä-
íî¿ ö³ëèòåëüêè áàáè Íàòàë³. Áà-
áà ðåãóëÿðíî ïîñòà÷àëà äèòÿ÷îìó
ïñèõ³àòðîâ³ ÿêèéñü òðàâ’ÿíèé
êðåì. ×è òî âèêîïíèé ëóáðèêà-
òîð, ÷è òîé çàñ³á äëÿ çíàõîäæåí-

íÿ ÷ëåíîì òâåðäîñò³ (øëÿõîì
óòèðàííÿ çàñîáó â àâàíãàðäíó éî-
ãî (÷ëåíà) ÷àñòèíó)10. Íåçâàæà-
þ÷è íà ñâîþ âèùó ìåäè÷íó îñ-
â³òó, âêðàäëèâèé ñåêñ-àìàòîð ùè-
ðî â³ðèâ, ùî ö³ëþùî-ï³äí³ìàëü-
íèé çàñ³á ðÿòóº òàêîæ â³ä òðèïå-
ðó ³ õëàì³ä³îçó. Â³ä öüîãî êðåìó
â Ì_àð³ ïî÷àëîñÿ ïîäðàçíåííÿ
ñëèçîâî¿. Òàêå ñèëüíå, ùî ¿é äî-
âåëîñÿ ëÿãòè äî ë³êàðí³. ß âè-
ÿâèâñÿ, ó äåÿêîìó ïëàí³, ïðîðî-
êîì. Ë³êàð³ çíàéøëè â íå¿ ùå ç
äåñÿòîê áîëÿ÷îê. Êàðì³÷íèé ë³ôò
ç³ðâàëî êîíêðåòíî, ³ Ïàëüìî÷êà
çàíóäüãóâàëà. Íîâèé ð³ê âîíà
ïðîâåëà â äèñïàíñåð³. Ì³ñòî ñîí-
íî çàíóðèëîñÿ ó ñ³÷íåâó â³äëèãó.
Íàáëèæàëîñÿ Ð³çäâî; ïàëàòà, äå
ëåæàëà ðîçäðàòîâàíà êðåìîì åëü-
ô³éêà, ñïîðîæí³ëà.

Ó ë³êàðíþ äî íå¿ õîäèëî ÷èìà-
ëî íàðîäó. Â îñíîâíîìó, êîìïà-
í³¿ äóïëî¿ä³â ç ³íòåðíåò-êëóáó, äå
â Ì_àð³ áóëè õàëÿâíà áðàìà äî
³íøèõ ñâ³ò³â. Äóïëî¿äè ïðèíîñèëè
ëèïêèé ëåïòîï ³ ñì³øèëè ä³â÷è-
íó ïðèêîëàìè, çíàéäåíèìè ó ñâ³-
òàõ ç íåçäîðîâèì àïãðåéäîì. Â³ä
ëåïòîïà ñìåðä³ëî ìåðòâîþ ñïåð-
ìîþ. ²ìîâ³ðíî, õòîñü ç äóïëî¿ä³â
çëîâæèâàâ ïîðíîñàéòàìè, ëåæà÷è
ç ëåïòîïîì íà ïóç³. Ïñèõ³àòð ïà-
ðàëåëüíî ïðèâîçèâ ñâî¿é æåðòâ³
ôðóêòè, æ³íî÷³ æóðíàëè ³ ç³ëëÿ áà-
áè Íàòàë³. Â³í äèâèâñÿ íà åëüô³é-
êó ñìóòíèìè î÷èìà ³ìïîòåíòà-ïî-
÷àòê³âöÿ ³ âèäàâàâ áàäüîð³ ïðèêî-
ëè. Åëüô³éêà éîãî ìàòþêàëà ³
äðàæíèëà ðåòåëüíî ïðîäóìàíîþ
îãîëåí³ñòþ.

Ó ë³êàðí³ â Ì_àð³ ïî÷àëèñÿ
ïðèñòóïè ãðàôîìàí³¿. Ïàëüìî÷êà
çàâåëà âåëè÷åçíèé áëîêíîò, ùî
çà ê³ëüêà íî÷åé ñïèñàëà “ïåðøèì
ðîçä³ëîì” îá’ºìíîãî ðîìàíó áåç
íàçâè. Ïî÷èíàâñÿ â³í äîêëàäíèì
ïåðåë³êîì ãëþê³â ³ ñí³â íåäîë³ò-
êè, îáêîëåíî¿ ñåäàòèâíèìè, äè-
ìåäðîëîì ³ ìåäàçåïàìîì.

Âðàæåííÿ â³ä “ïåðøîãî ðîçä³-
ëó” ó ìåíå ñêëàëîñÿ äâîÿêå. Ç îä-
íîãî áîêó, ïðî÷èòàíå íàãàäóâàëî
â³ëüíèé ïîðíîëàòðè÷íèé ïåðåêàç
ïîâ³ñòåé Êàôêè. Ïåðåêàç, óâåäå-
íèé åííèì ïóíêòîì ó ïîâ³ñòêó
ë³êàðíÿíî¿ îðã³¿, äå ñàí³òàðè ïî
÷åðç³ ïåðäîëÿòü þíó ïîâ³ñòÿðêó.
Íåñï³øíî. Áàãàòîðàçîâî. Ïåðå-
âàæíî â àíóñ. Ó òåêñò³ ïðîùóïó-
âàâñÿ ï³çíàâàíèé ðèòì. Ô³êñîâà-
íèé àâòîðîì çà äîïîìîãîþ êîì ³
òðèêðàïîê. Ç ³íøîãî áîêó, â³ä ïå-
ðåêàçó âèðàçíî â³ÿëî ñâ³æ³ñòþ.
ßêèìñü ðàíêîâèì â³ä÷óòòÿì ñâ³-
òó. Â³ä÷óòòÿì, îñîáèñòî ìíîþ
äàâíî âòðà÷åíèì. Â³ä íîñòàëüã³¿
çà ñâ³æ³ñòþ íàðîäèâñÿ òàêèé îò
íîêòþðí, ó ÿêîìó áóëè ðÿäêè:

³ âäèõàòè êð³çü òâîº ìîëîêî
äèì ëàòóííèé êàëüÿíó.

Ì_àð³ ñïîäîáàëîñÿ ïðî “äèì
ëàòóííèé”. ß ïðèòàðàáàíèâ êàëü-
ÿí äî íå¿ â ë³êàðíþ. Çàïðàâëå-
íèé ÿáëó÷íî-òþòþíîâîþ ñóì³ø-
øþ, â³í âåñåëî äèì³â âåñü âå÷³ð.
Ñð³áëÿñòèé êàëüÿí ìè óñòàíîâè-
ëè ïîðó÷ ç³ ñð³áëÿñòîþ êðàïåëü-
íèöåþ. Çàâäÿêè îô³ãåíí³é ñð³á-

ëÿñòîñò³  âîíè çäàâàëèñÿ áëèçü-
êî ðîäèííèìè ïðèëàäàìè. Ìè
íàâ³òü ñïðîáóâàëè ïîêóðèòè ÷å-
ðåç êðàïåëüíèöþ, àëå ç öüîãî í³-
÷îãî íå âèéøëî.

Ïîò³ì ïðèéøëà ÷åðãîâà ìåä-
ñåñòðà Ìàð’ÿíà. Ìîëîäà ò³ë(óð)êà
ç îõóºííî òîâñòèìè ùèêîëîòêà-
ìè é ïðèïóõëèì îáëè÷÷ÿì. Ìè
ñïðîáóâàëè ¿¿ ñïîêóñèòè ³ êèíó-
òè â áåçîäíþ ðîçïóñòè, àëå ç öüî-
ãî òåæ í³÷îãî íå âèéøëî. Ìåä-
ñåñòðà Ìàð’ÿíà áóëà íåïðèñòóï-
íà, ÿê ñê³ôñüêà áàáà â ñòåïàõ ï³ä
Ìåë³òîïîëåì. ¯¿ áëèçüêî ïîñà-
äæåí³ î÷³ äèâèëèñÿ êð³çü íàñ.
Êð³çü çàêëè÷íî ðîçâåäåí³ êîë³íà
Ì_àð³, êð³çü ¿¿ íàï³âðîçêðèò³ ïîâ-
í³ ãóáè, êð³çü ¿¿ í³æíèé æèâîòèê.
Êð³çü óñ³õ. Òàê ñóìíî. Ìîæëèâî,
ìè ïðîñòî ïðîâòèêàëè ç òðèâà-
ë³ñòþ îáëîãè. Àäæå ìè ç Ì_àð’-
ºþ — çîä³àêàëüí³ Áëèçíþêè. Íàì
âïàäëî äîâãî äîëáàñèòè â îäíó
êðàïêó. Íàâ³òü ÿêùî öÿ êðàïêà
â³ääàëåíî íàãàäóº îäíå ç îáëè÷ü
áðåíäó Chanel.

Öå áóâ íàø íàéá³ëüø åêñòðå-
ìàëüíèé âå÷³ð. Ì_àðü äîâåëà, ùî
íå äàðåìíî äèâèëàñÿ ïîðíóõó â
³íòåðíåò-êëóáàõ. ßêáè ñê³ôñüêà
áàáà Ìàð’ÿíà çíàëà, ÿêà ñâ³òëà
ì³öü ïðîéøëà òîä³ ïîâç ¿¿ ñ³ëü-
ñüêå ò³ëî, âîíà á ïîâ³ñèëàñÿ ó
ñâîºìó ñâèíàðíèêó. Öåé âå÷³ð
íàçàâæäè çàëèøèâñÿ ç³ ìíîþ.
Ïëþñ ÷îòèðè ôîòêè ãîëî¿ â³äòðà-
õàíî¿ Ì_àð³ â ñåêðåòíîìó ôîòî-
àëüáîì³.

Òóìàí íåäîìîâëåíîñò³ (íåäî-
âòèêàíîñò³?) çàòÿãóº ïðîäîâæåí-
íÿ ö³º¿ ³ñòîð³¿. Ì_àðü ï³øëà â ñ³-
ðî-çåëåíó íàï³âòåìðÿâó á³ëüÿðä-
íèõ êëóá³â ³ ïèâíèõ ï³äâàëü÷èê³â.
Ðîç÷èíèëàñÿ. Îäí³ êàæóòü, ùî âî-
íà ñòàëà ëåñá³ ³ âè¿õàëà ç ïîäðóæ-
êîþ-ìîäåëëþ â Í³ìå÷÷èíó. ²íø³
ïåðåêîíóâàëè ìåíå, ùî âîíà âè-
éøëà çàì³æ çà îäåñüêîãî á³çíåñ-
ìåíà Ñòàñà ³ â³äïðàâèëàñÿ äî òåï-
ëîãî ìîðÿ íà ñð³áëÿñòîìó “infi-
nite”. Òðåò³ ïîêàçóþòü ôàòàëüíå
ì³ñöå íà òðàñ³, äå âîíà çàðîáëÿëà
íà ÷åðâîíèé êàáð³îëåò ³ äå òà÷êà
ï’ÿíîãî íàðäåïà ïðèïèíèëà ¿¿ ³ñ-
íóâàííÿ. ×åòâåðò³ âçàãàë³ ãîíÿòü
ïóðãó, ³ ìàëåíüêå çâ³ðÿòêî çàãîð-
òàº â íå¿ (ïóðãó) øîêîëàä.

ß çíàþ ò³ëüêè òå, ùî êîðîëåâ³
Í³ìðîäåëü, íå ïðèçíà÷åíî áóëî
ïîáà÷èòè Ìîðå. Ùî â Á³ëèõ Ãî-
ðàõ êîõàíó Åìðîñà Âåëèêîãî ÷å-
êàëà çàñ³äêà ñëóã Òåìíîãî Âëàäà-
ðÿ. Ùî âñ³ ¿¿ áîä³ãàðäè çàãèíóëè
ó íåð³âí³é áèòâ³. ß çíàþ ò³ëüêè
öþ ÷àñòèíó ïðàâäè ïðî Í³ìðî-
äåëü, ³ ìåí³ íå õî÷åòüñÿ ä³çíàâà-
òèñÿ äàë³.

1Попандос (попадалово) — вхо-
дження в неприємн і навіть небез-
печн життєв сит ацію.

2Провти ати (проїбати) — втра-
тити, не ви ористати шанс, п с-
тити момент.

3 Smucking — довбаний (ан л.-
амер. жар он).

4 Під цим ні ом в її мобільни
б ло записане та е ончене чмо,
що я, на місці М_арі, назвав би йо-
о Infinitesimal’ом.
5 Маємо на вазі розважальний
омпле с “Лісова пісня”, на трасі
між Івано-Фран івсь ом і Солотви-
ном. Відомий при ольним ресто-
ранним меню і са ною.

6 Тел ри и — “земляні люди”,
ментальні селяни. Вони ж — теста-
ментальні р сти али (Див. статтю
“ТМ-дис рс” в “Плеромі” № 3,
1998). Соціоло ія тел ри ами де-
тально не займалася. Ця похм ра
порода людей ще не доче алася
своїх мі л хо-ма лаїв.

7 Не ш од й з силь, я що відч -
єш, що воно то о варте (ан л.).

8 Верти альні або майже верти-
альні дари по лі, я а знаходить-
ся біля раю.

9 Тр лі — тр си и.
10 М_арь розповідала про рем

ане дот: ніби вони з психіатром на-
звали йо о “Три бо атиря” (три —
дієслово).

Енер ети а дня сприятиме
творчом та любовном
піднесенню. Я що ніхто не
драт є, на д ші сонячно та
радісно, хочеться зробити
людство щасливим, зна-
чить, рі а вашої любові
вливається в о еан Вселен-
сь ої армонії, і жодні не а-
разди не затьмарять ті від-
ч ття бла о овійно о айф .

ОВНИ, ні о о не рити йте, а на-
ма айтеся зробити світ ращим, о-
ли не в силах розірвати п та давньо-
о охання, значить, та треба. Нама-
айтеся трансформ вати стос н и на
вищом рівні, від ривши в обранцеві
нові захоплюючі дивовижні риси,
ставши йом справжнім др ом.
ТЕЛЬЦІ схильні до с б’є тивно о

світобачення, що переш оджатиме
професійном сходженню, де по-
трібно в лючати творч ори іналь-
ність, ш ати нетрадиційний підхід
до роботи.
БЛИЗНЯТА, в ролі блис чо о

оратора зма атися з вами немає сен-
с , ви здатні зас н ти за пояс б дь-
о о. Проте оточенню потрібні неор-
динарні поради, здатність прочини-
ти завіс таємних езотеричних знань,
можливість знайтифілософсь е зер-
но в дис сійних с переч ах.
РАКИ, розпрощайтеся з е оїзмом

і пере лючіться на альтр їстичн хви-
лю. Саме тоді таємні інформаційні
джерела зафонтан ють на ваш о-
ристь, і зможете повністю обеззбро-
їти недр ів, я і мріють всадити ніж
спин .
ЛЕВАМ визначено б ти най ра-

щими, найпершими, найроз мніши-
ми, най-, най-, най-... проте—не пе-
редайте ті мед . С різь потрібна
золота середин а, з мійте зорієнт -
ватися і вчасно передати пальм пер-
шості тим, хто віддано ро є з ва-
ми пор ч.
ДІВИ, поб дьте зосередженими,

тоді до вас завітає М за, і ви приєм-
но здив єте шефа блис чим про-
фесіоналізмом.
ТЕРЕЗИ, оптимізм і мор (де ви

неперевершені) від риють шлях до
людсь их сердець, зроблять люб-
ленцями п блі и, де зможете за-
в’язати нові др жні стос н и, я им
з одом с дилося перерости сер-
йозн пристрасть.
СКОРПІОНИ, виходьте на фахо-

в арен , зма айтеся з он рента-
ми, переможні лаври б д ть за ва-
ми. Зміцните реп тацію і рошей
заробите.
СТРІЛЬЦІ, не нама айтеся дефі-

лювати на п бліці, піарити себе, аби
стати знаменитими, цьо о добра
вас вдосталь, імідж нівро . Ліпше
навчіться б ти ці авим співбесідни-
ом, жити д ша в д ш з людьми,
відч ваючи найменші оливання їх-
ньо о настрою.
КОЗОРОГИ, дов ола вас армічні
редитори, тож я що хтось вима ає
допомо и, зробіть це, не розд м -
ючи. Ви ідно чи не ви ідно — це вам
робити. Це день віддачі матеріальних
і моральних бор ів.
ВОДОЛІЇ, вам слід реставр вати

партнерсь і стос н и, взявши ініці-
ативне ермо в свої р и. Розл ча-
тися, бити лечи и не треба, ділова
оманда — то свята опора, без я ої
дачі не бачити, я своїх в х. Баро-
метр стос н ів має по аз вати “ста-
більно”.
РИБИ, час почистити ав ієві стай-

ні на роботі та вдома. За рийте дір-
и недолі ів, надол жте про алини,
оле и та домочадці на підхваті, тож
зможете все ви онати блис че, с и-
н вши обтяжливий вантаж, зітхн ти
з поле шенням

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

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

Головне��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�повідомляє�про�підс�м�и�проведення��он��рс��на�право�оренди�нежилих�приміщень:
Перелі��ор�анізацій,�я�им�дозволено�з�ідно�з�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.07.2007�№38/1872,�22.08.2007�№�153/1987,

25.10.2007�№�1073/3906���ласти�до�овори�оренди�за�рез�льтатами�проведення��он��рсів:

� в�л.�А�ре�атна,�№9�—�нежиле�приміщення�першо�о

поверх�� за�альною� площею� 50,20� �в. м� —

ПП “АСКОЛЬД-ГРУП”;

� в�л.� Анищен�а,�№3,� літ.� А�—� нежилий� б�дино�

за�альною� площею� 852,80� �в. м� —� ТОВ� “СВІТ

КНИЖОК”;

� в�л.� Анищен�а,�№3,� літ.� В�—� нежилий� б�дино�

за�альною�площею�372,80��в.�м�—�ТОВ�“ГЕЛЛА”;

� Бессарабсь�а�площа,�№2�—�нежиле�приміщення

др��о�о�поверх��за�альною�площею�45,60��в.�м�—

фізична� особа�—� підприємець� Не�рашевич� Зоя

Володимирівна;

� в�л.�Б�л�а�ова,�№13,�літ.�А�—�нежиле�приміщення

др��о�о�поверх��за�альною�площею�21,60��в.�м�—

ТОВ�“КРІСТІНА”;

� в�л.�Вели�а�Житомирсь�а,�№15,� літ.� А�—�нежилі

підвальні�приміщення�за�альною�площею�25,00��в.

м�—�фізична� особа�—� підприємець� Ластовець

Валентин�Оле�сійович;

� в�л.� Володимирсь�а,�№42,� літ.� А,� А’�—� нежилі

приміщення� мансарди� за�альною� площею

30,00 �в. м�—�ТОВ�“ТРАНС-МЕДІА”;

� в�л.� Горь�о�о,� №3,� літ.� Б� —� нежилі� підвальні

приміщення� за�альною� площею� 71,20� �в.� м�—

фізична� особа�—� підприємець�Єлісєєв�Михайло

Є�орович;

� в�л.� Крамсь�о�о� Івана,�№10,� літ.� Г�—� нежилий

б�дино�� за�альною� площею� 100.60� �в. м� —

ПП “ЮРИДИЧНА�ФІРМА�“ЮЛАНА”;

� в�л.� Крамсь�о�о� Івана,�№10,� літ.� Д� —� нежиле

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

147,00��в.�м�—�ПП�“ЮРИДИЧНА�ФІРМА�“ЮЛАНА”;

� в�л.� Крамсь�о�о� Івана,� №10,� літ.� Е� нежилий

б�дино�� за�альною� площею� 315,00� �в.� м� —

ПП “ЮРИДИЧНА�ФІРМА�“ЮЛАНА”;

� в�л.� Крамсь�о�о� Івана,�№10,� літ.�Ж�—� нежилий

б�дино�� за�альною� площею� 145,00� �в.� м� —

ПП “ЮРИДИЧНА�ФІРМА�“ЮЛАНА”;

� в�л.� Крамсь�о�о� Івана,�№10,� літ.� З�—� нежилий

б�дино�� за�альною� площею� 145,00� �в.� м� —

ПП “ЮРИДИЧНА�ФІРМА�“ЮЛАНА”;

� в�л.� Крамсь�о�о� Івана,�№10,� літ.� И� —� нежиле

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

54,00��в.�м�—�ПП�“ЮРИДИЧНА�ФІРМА�“ЮЛАНА”;

� в�л.� К�т�зова,�№14,� �.� 1�—� нежилі� приміщення

др��о�о�поверх��за�альною�площею�82,00��в.�м�—

ТОВ�“БК�ДНІПРОІНВЕСТБУД”;

� просп.�Лісовий,�№39,�літ.�А�—�нежиле�приміщення

др��о�о�поверх��за�альною�площею�18,20��в.�м�—

ТОВ�“ТДК-УНІВЕРСАЛ”;

� в�л.�Л��’янівсь�а,�№1,�літ.�А�—�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�� за�альною�площею�64,90� �в.�м

—�ТОВ�“ПІНАР�МЕНЕДЖМЕНТ”;

� в�л.�Мала�Житомирсь�а,�№14,�літ.�В�—�нежилий

б�дино�� за�альною� площею� 127,00� �в.� м� —

ТОВ “ТУРМАН”;

� в�л.�Межи�ірсь�а� /�в�л.�Хорива,�№7/16,�літ.�А�—

нежилий� б�дино�� за�альною� площею

400,40 �в. м —�ТОВ�“АЛЕКС-КОМПАНІ”;

� пров.� Михайлівсь�ий,� №21/13,� літ.� В� /� пров.

Шевчен�а� Тараса� —� нежиле� приміщення

четверто�о�поверх��за�альною�площею�130,90��в. м

—�ТОВ�“ГЕЛЛА”;

� пров.� Михайлівсь�ий,� №21/13,� літ.� В� /� пров.

Шевчен�а�Тараса�—�нежиле�приміщення�др��о�о

поверх�� за�альною� площею� 115,40� �в.� м� —

ТОВ “ГЕЛЛА”;

� пров.� Михайлівсь�ий,� №21/13,� літ.� В� /� пров.

Шевчен�а�Тараса�—�нежиле�приміщення�першо�о

поверх�� за�альною� площею� 55,60� �в.� м� —

ТОВ “ГЕЛЛА”;

� в�л.� Полярна,�№8,� літ.� А� (приб�дова)�—� нежиле

приміщення� приб�дови� за�альною� площею

124,80 �в.�м�—�ТОВ�“ПОДІЛ-ІНВЕСТ-ГРУП”;

� в�л.�Прирічна,�№27�Е,�літ.�А�—�нежилі�приміщення

першо�о�поверх��за�альною�площею�136,00��в.�м

—�ТОВ�“УКРАЇНСЬКА�БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ”;

� в�л.�П�ш�інсь�а,�№30,�літ.�Б�—�нежилий�б�дино�

за�альною� площею� 157,10� �в.� м�—� ТОВ� “СВІТ

КНИЖОК”;

� просп.� П’ятидесятиріччя�Жовтня,�№19�—� нежилі

приміщення� першо�о� та� др��о�о� поверхів

за�альною�площею�236,00��в.�м�—�ТОВ�“ДИОЛЕН”;

� просп.�Радянсь�ої�У�раїни,�№26,�літ.�Б�—�нежилі

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

220,40� �в.� м� —� УКРАЇНСЬКА� ТОРГОВЕЛЬНО-

ПРОМИСЛОВА� ТА� ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА

КОМПАНІЯ�“ОРП”�У�ФОРМІ�ТОВ;

� в�л.� Са�айдачно�о�Петра,�№29,� літ.� А�—� нежилі

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

81,50��в.�м�—�ТОВ�“НІКА-НОВИЙ�СВІТ”;

� в�л.� Са�са�ансь�о�о,� №40/85,� літ.� А,� А’

в�л. Володимирсь�а� —� нежиле� приміщення

третьо�о�поверх��за�альною�площею�30,00��в.�м

—�ТОВ�“ГАЗКОМПЛЕКС”;

� в�л.� Серафимовича,� №15-а,� літ.� А� —� нежиле

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

90,30��в.�м�—�ТОВ�“ЛУГ�—�КРАЙ-7”;

� с�вер� біля� �/т� “Аврора”,� Б/Н� �опр.� 2�—� нежила

спор�да� за�альною� площею� 128,00� �в.� м� —

ТОВ “КБ СЕРВІС�КОНСАЛТИНГ”;

� в�л.� Січнево�о� повстання,� №� 6� В� —� нежилий

б�дино�� за�альною� площею� 396,80� �в.� м� —

ТОВ “ І НВЕСТИЦ ІЙНО-КОНСУЛЬТАЦ ІЙНА

КОМПАНІЯ�“ГАЄР”;

� в�л.� Січнево�о� повстання,� №� 6� Г� —� нежилий

б�дино�� за�альною� площею� 602,80� �в.� м� —

ТОВ “ І НВЕСТИЦ ІЙНО-КОНСУЛЬТАЦ ІЙНА

КОМПАНІЯ�“ГАЄР”;

� в�л.� Січнево�о� повстання,� №� 6� Д� —� нежилий

б�дино�� за�альною� площею� 179,00� �в.� м� —

ТОВ “ І НВЕСТИЦ ІЙНО-КОНСУЛЬТАЦ ІЙНА

КОМПАНІЯ�“ГАЄР”;

� в�л.� Хмельниць�о�о� Бо�дана,�№� 23-А�—� нежиле

приміщення� др��о�о� поверх�� за�альною� площею

25,00��в.�м�—�ТОВ�“МРІЯ”;

� просп.�Червоних��оза�ів,�Б/Н�—�частина�підземно�о

пішохідно�о� переход�� за�альною� площею

69,00 �в. м� —� фізична� особа� —� підприємець

Гашимов�Фір�дін�Гашим�О�ли;

� в�л.�Ярославів�Вал,�№33,�літ.�А�—�нежилі�підвальні

приміщення� за�альною� площею� 41,00� �в.� м�—

ТОВ “ІЖЕН�—�ГРУП”;

� в�л.� Бориспільсь�а,� №� 15,� К. 4� —� нежиле

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

425,00��в.�м�—��он��рс�не�відб�вся;

� в�л.� Зодчих,� №50,� літ.� А� —� нежилі� підвальні

приміщення� за�альною� площею� 294,60� �в.� м�—

�он��рс�не�відб�вся;

� перетин�просп.�Перемо�и�та�в�л.�Кричевсь�о�о�—

частина� підземно�о� пішохідно�о� переход�

за�альною� площею� 90,00� �в.� м� —� �он��рс� не

відб�вся;

� перетин�просп.�Перемо�и�та�в�л.�Чорнобильсь�а

—� частина� підземно�о� пішохідно�о� переход�

за�альною� площею� 30,00� �в.� м� —� �он��рс� не

відб�вся;

� в�л.� Промислова,�№4� —� приміщення� нежилих

б�дин�ів� за�альною� площею� 749,90� �в.� м

(в.ч. �орп. 6�—�513,00��в.�м�та�18,00��в.�м;��орп.�8

—�65,60 �в.�м;��орп.�9�—�60,50��в.�м;��орп.�10�—

92,80��в.�м)�—��он��рс�не�відб�вся;

� б�льв.�Шевчен�а� Тараса,�№1,� літ.� А�—� нежилі

приміщення�першо�о,�др��о�о,�третьо�о�поверхів

та� підвал�� за�альною� площею� 1127,30� �в.� м�—

�он��рс�не�відб�вся.

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“ЕРДЕ�БАНК”
(�од�ЄДРПОУ�34817907)�повідомляє,�що�За�альні�збори�а�ціонерів

відб�д�ться�11��вітня�2008�ро���о�12:00�за�адресою:�04070,�м.�Київ,

в�л.�П.�Са�айдачно�о/І�орівсь�а,�б�дино��10/5,�літера�А

Порядо��денний:

1. Звіт�Ревізійної��омісії�за�2007�рі�.

2. Затвердження�фінансової�звітності�бан���за�2007�рі�.

3. Затвердження�а�диторсь�о�о�звіт��за�рез�льтатами�перевір�и�фінансової�звітності�за

2007�рі�.

4. Розподіл�приб�т���бан���за�2007�рі�.

5. Про�змін��назви�ор�ан���правління�Бан���із�“Спостережної�ради”�на�“На�лядов��рад�”

без�зміни�її�персонально�о�с�лад��та�внесення�відповідно�змін�до�Стат�т��з�привод�

переймен�вання�цьо�о�ор�ан���правління�Бан��.

Основні�по	азни	и�фінансово-�осподарсь	ої�діяльності�ВАТ�“ЕРДЕ�БАНК”
(тис.��рн.)�за�2007�рі	,�а�саме:�

Усьо�о�а�тивів:�звітний�період�—�177392,�попередній�період�—�0;�Основні�засоби:

звітний�період�—�2667,�попередній�період�—�0;�Дов�остро�ові�фінансові� інвестиції:

звітний�період�—�0,�попередній�період�—�0;�Запаси:�звітний�період�—�32,�попередній

період�—�0;�С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість:�звітний�період�—�506,�попередній

період�—�0;�Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти:�звітний�період�—�6545,�попередній�період

—�0;�Нерозподілений�приб�то�:�звітний�період�—�0,�попередній�період�—�0;�Власний

�апітал:�звітний�період�—�67080,�попередній�період�—�0;�Стат�тний��апітал:�звітний

період�—�65950,�попередній�період�—�0;�Дов�остро�ові�зобов’язання:�звітний�період

—�30482,� попередній� період�—�0;�Поточні� зобов’язання:� звітний� період�—�79830,

попередній�період�—�0;�Чистий�приб�то��(збито�):�звітний�період�—�1130,�попередній

період�—�0;�Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.):�звітний�період�—�6595000,�попередній

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

період�—�0,� попередній� період�—�0;�За�альна� с�ма� �оштів,� витрачених� на� ви��п

власних� а�цій� протя�ом� період�:� звітний� період�—� 0,� попередній� період�—� 0;

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб):�звітний�період�—�55,�попередній

період�—�0.�

Реєстрація� а�ціонерів� відб�деться� 11� �вітня� 2008� ро��� з� 10.00� до� 11.45� за�місцем

проведення�Зборів�а�ціонерів.�При�собі�необхідно�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�

(для� представни�ів� а�ціонерів�—�довіреність,� оформлен�� �� відповідності� до� діючо�о

за�онодавства,�та�до��мент,�що�посвідч�є�особ��представни�а�а�ціонера).

А�ціонери�мож�ть�ознайомитися�з�матеріалами,�пов’язаними�з�в�азаним�вище�поряд�ом

денним�за�місцезнаходженням�ВАТ�“ЕРДЕ�БАНК”:�м.�Київ,�в�л.�П.�Са�айдачно�о/І�орівсь�а,

б�дино��10/5�літера�А.

Внесення�пропозицій�а�ціонерів�щодо�поряд���денно�о�може�б�ти�здійснено�не�пізніше

ніж�за�30�днів�до�дати�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів�шляхом�надсилання�листа

з�повідомленням�про�вр�чення�на�адрес�:�04070,�м.�Київ,�в�л.�П.�Са�айдачно�о/І�орівсь�а,

б�дино��10/5�літера�А.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Територіальне

�правління�державної

с�дової�адміністрації

в місті�Києві

о�олош�є�про�проведення

�он��рс��на�заміщення

ва�антних�посад:

- �оловно�о� спеціаліста� відділ�

планово-фінансовоїдіяльності,б�х�ал-

терсь�о�о облі�� і звітності (основні

вимо�и:	вищае�ономічнаосвіта,нави-

�ироботинаПК);

- �оловно�о�спеціаліста�відділ�

ор�анізаційноїтаправовоїроботи,не-

залежностітабезпе�ис�ддів,діловод-

ства та с�дової статисти�и (основні

вимо�и:� технічна або юридична

освіта, нави�и роботи з мереженим

обладнанням).

Додат�ова� інформація�щодо ос-

новних ф�н�ціональних обов’яз�ів,

розмір�та�мовоплатипрацінадається

заномеромтелефон�279-01-27.

До��менти� приймаються� протя-

�ом 30 �алендарних днів від дня

оп�блі��ванняо�олошенняпропрове-

дення�он��рс�.

Правління�від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�

“Трест�“Київмісь�б�д-3”�

(далі�по�те�ст��—�Товариство)�повідомляє

про проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і відб�д�ться�11��вітня�2008�ро���о�16.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Керченсь�а,�4,�I�поверх,�зал засідань.

Порядо��денний:�

1.Звіт правління про рез�льтатифінансово-�осподарсь�ої діяльності

Товаристваза2007рі�тавизначенняосновнихнапрям�івдіяльності

на2008рі�.

2.Звітспостережноїрадипроробот�за2007рі�.

3. Звітревізійної�омісіїТовариствапроробот�за2007рі�.

4.Затвердженнярічно�озвіт�табаланс�Товаристваза2007рі�.

5.Пророзподілчисто�оприб�т��Товариствазапідс�м�амироботи�2007

роцітавиплат�дивідендів.

6.ПровибориспостережноїрадиТовариства.

7.ПровибориГоловиправлінняТовариства.

8.ПровибориправлінняТовариства.

9.Провибориревізійної�омісіїТовариства.

Основні�по�азни�и�

фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

за�2007�рі�

тис.�рн.

Реєстрація�часни�івзборіввідб�деться11�вітня2008ро��з15.00

по15.50заадресою:м. Київ,в�л.Керченсь�а,4(Iповерх).

Для�частівзбораха�ціонерамТоваристванеобхідноматиприсобі

до��мент,щопосвідч�єособ�,аповноважнимпредставни�ама�ціонерів,

�рімто�о—довіреністьнаправо�часті�зборах.

З до��ментами, пов’язаними з поряд�омденним зборів, а�ціонери

мож�ть ознайомитись до с�ли�ання зборів замісцем розташ�вання

Товариства:м.Київ,в�л.Леваневсь�о�о,5(IIповерх).

Правління

Наймен�вання�по�азни�а
Звітний

період

Попередній

період

Усьо�оа�тивів 97035,6 57211,7

Основнізасоби 18292,2 8758,3

Запаси 9642,3 6465,3

С�марнадебіторсь�азабор�ованість 44512,6 27476,0

Грошові�оштитаїхе�віваленти 26367,8 7652,3

Нерозподіленийприб�то� 47839,6 25652,3

Стат�тний�апітал 3258,9 3258,9

Власний�апітал 52369,7 29782,4

Поточнізобов’язання 36908,5 21297,7

Чистийприб�то� 23486,8 11475,7

Середньорічна�іль�істьа�цій 65178000 13035600

Кіль�істьвласниха�цій,ви��пленихпротя�омперіод� - -

За�альнас�ма�оштів,витраченихнави��пвласних

а�ційпротя�омперіод�
- -

Чисельністьпрацівни�івна�інецьперіод�(чол.) 1313 1168

Правління�АКБ�“ПРАВЕКС-БАНК”

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�7��вітня�2008�ро��

о�12.00�в��онференц-залі�бан���за�адресою:�

м.�Київ,�Кловсь�ий��звіз,�9/2

Порядо��денний:

1. Збільшеннярозмір�стат�тно�о�апітал�бан��.

2. Роз�лядтазатвердженнястат�т�бан��вновійреда�ції.

До�п.�1�поряд���денно�о:

Збільшення стат�тно�о �апітал� здійснюєтьсяшляхом зал�чення додат�ових

внес�ів��рошовійформізметоюрозширенняобся�івбан�івсь�ихпосл��.

Мінімальний розмір збільшення стат�тно�о �апітал�—150� 000� 000� �рн —

здійснюєтьсяшляхом за�рито�о (приватно�о) розміщення додат�ово�о вип�с��

простихіменниха�ційномінальноювартістю1,00�рнв�іль�ості150000000шт��

на за�альн� номінальн� вартість 150 000 000 �рн.Форма існ�вання а�цій—

до��ментарна.

Датапочат�� за�рито�о (приватно�о)розміщенняціннихпаперів—6� травня

2008 ро��,датазавершенняза�рито�о(приватно�о)розміщення—4�липня�2008�ро��.

Усіа�ціонерибан��маютьпереважнеправонапридбанняа�цій,щорозміщ�ються

додат�ово,��іль�ості,пропорційнійїхчастці�стат�тном��апіталібан��.

Узв’яз��зізбільшеннямрозмір�стат�тно�о�апітал�бан��збит�івдлявласни�ів

а�ційнеочі��єтьсятаправаа�ціонерівнезмінюються.

Після за�інчення проведення за�рито�о (приватно�о) розміщення а�цій п. 5.1

Стат�т�бан��б�деви�ладенийвта�ійреда�ції:

“5.1.Стат�тний �апіталБан�� становить 521 499 139 (п’ятсот двадцять один

мільйон чотириста дев’яносто дев’ять тисяч сто тридцять дев’ять) �ривень.

Стат�тний�апіталБан��поділенийна519999139(п’ятсотдев’ятнадцятьмільйонів

дев’ятсотдев’яностодев’ятьтисячстотридцятьдев’ять)шт��простихіменниха�цій

та 1 500 000 (одинмільйон п’ятсот тисяч)шт�� іменних привілейованих а�цій

номінальноювартістю1(одна)�ривня�ожнаа�ція.”

Реєстраціяа�ціонерів,щоприб�лидля�частівза�альнихзборах,відб�деться

заадресоюта�деньпроведенняза�альнихзборівз11.00до11.45.Дляреєстрації

необхідноматиприсобідо��мент,щопосвідч�єособ�,апредставни�ама�ціонерів

додат�ово—дор�чення(довіреність)направо�частівзборах.

Для отримання додат�ової інформації, довідо� чи подання пропозиційщодо

поряд��денно�оза�альнихзборівможназвертатисязамісцемрозташ�ванняАКБ

“ПРАВЕКС-БАНК”:м.Київ,в�л.Кловсь�ий�звіз,9/2.

Телефон�для�довідо��(044)�201-16-61.�

Правління�АКБ�“ПРАВЕКС-БАНК”

Шановні�а�ціонери!

Правління�ВАТ�“Домоб�дівний��омбінат�№4”�

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

9��вітня�2008�ро���о�16.00�за�адресою:�04074,�м.�Київ,�в�л.�Л��ова,�13,

� приміщенні�а�тово�о�зал��Завод��залізобетонних�виробів.

Реєстраціяа�ціонерівдля�часті�за�альнихзбораха�ціонеріврозпочнетьсявдень

проведеннязборів.

Почато�реєстраціїо14.00завищев�азаноюадресою.

За�інченняреєстраціїо15.30.

Дляреєстраціїа�ціонериВАТ“ДБК-4”повинніматиприсобідо��мент,щопосвідч�є

особ�, а представни�ам а�ціонерів додат�ово мати дор�чення (довіреність), що

підтвердж�є їхповноваження,оформлені ізасвідчені�відповідностідовимо�чинно�о

за�онодавства.

Порядо��денний:

1. Звітправлінняпрорез�льтатифінансово-�осподарсь�оїдіяльностіТоваристваза2007

рі�таосновнінапрям�ироботина2008рі�.

2. Затвердженнязвіт�тависнов�івРевізійної�омісіїТовариства.

3. Затвердженнярічно�озвіт�табаланс�Товаристваза2007рі�.

4. Розподілчисто�оприб�т��Товаристваза2007рі�тавиплат�дивідендіва�ціонерам

поа�ціяхТовариства.

5. ВнесеннязмінтадоповненьдоСтат�т�Товариства.

6. Внесеннязміндовн�трішніхнормативнихдо��ментів.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності
Товариства�за�2007�рі����тис.�рн.

Своїпропозиціїщодопоряд��денно�озборіва�ціонерівтоваристваа�ціонеримож�ть

направлятинаадрес�правлінняТоваристванепізнішеніжза30днівдодатипроведення

за�альнихзборів.

Задодат�овоюінформацієюзвертатисьзаадресою:04074,м.Київ,в�л.Л��ова,13.

Тел.430-96-66.

Голова�правління�—��енеральний�дире�тор�ВАТ�“ДБК-4”�С.А.Тимошен�о

Наймен�вання�по�азни�а

періоди

Звітний�період

2007�рі��т.�рн

Попередній�період

2006�рі��т.�рн

Доход(вир�ч�а)відреалізаціїпрод��ції(товарів,

робіт,посл��)
715106,6 466428,6

Подато�надодан�вартість 119204,8 77554,5

Чистийдоход(вир�ч�а)відреалізаціїпрод��ції

(товарів,робіт,посл��)
595901,8 388874,1

Собівартістьреалізованоїпрод��ції(товарів,робіт,

посл��)
541889,7 353826,9

Валовийприб�то� 54012,1 35047,2

Чистийприб�то� 21598,4 13126,7

Власний�апітал 124499,6 116167,2

Стат�тний�апітал 31643,2 30426,2

Середньорічна�іль�істьа�цій(шт.) 121704760 111704760

Кіль�істьвласниха�цій,ви��пленихпротя�ом

період�(шт.)
0 0

За�альнас�ма�оштів,витраченихнави��пвласних

а�ційпротя�омперіод�
0 0

Чисельністьпрацівни�івна�інецьперіод�(осіб) 1800 1850

Шевчен�івсь�а�районна���м.�Києві

державна�адміністрація�

подовж�є�термін�о�олошення��он��рс��по�визначенню�інвестора

з ре�онстр��ції�(реставрації)�б�дин���№�47-б�по�в�л.�Гончара.

1. Замовни� �он��рс�: Шевчен�івсь�а районна � м. Києві державна

адміністрація(Районна�он��рсна�омісія,створеназ�ідноРозпорядження

ШРДАвід25.10.06р.№1618).

2. Вартістьпосл��за�часть��он��рсі:1700�рн.(однатисячасімсот�рн.)

безПДВ.

3. Місцета�інцевийтермінподання�он��рснихпропозицій:01001,м. Київ,

в�л. Михайлівсь�а, 24-в, Ком�нальне підприємство “Центрінвест”

(тел. 278-11-19)до16.0021.04.2008р.

Умовизал�ченняінвесторівтадовід�инадаються�ом�нальнимпідприємством

“Центрінвест”зателефоном278-11-19.

Южно��раїнсь�ий� місь�ий� с�д

Ми�олаївсь�ої� області� ви�ли�ає

відповідача Тищен�о С.М., я�ий

проживаєвм.Києві,�с�довезасідання

на27.02.2008ро��об11.00.Усправіза

позовомОшетсь�оїА.В.проповернення

паспорта,я�евідб�детьсявприміщенні

с�д� за адресою: м. Южно��раїнсь�,

в�л. Др�жбинародів,7-А.

С�ддяСавінА.С.

ЗАТ�“ЮРИДИЧНА�ПРАКТИКА”�
(Ідентифі�аційний�од22890879)

повідомляє,�що�11��вітня�2008�ро���о�15.00�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�За�ревсь�о�о,�22�відб�д�ться�чер�ові

За�альні збори�а�ціонерів�товариства.

Порядо��денний�зборів:

1. Затвердженнярічнихрез�льтатівдіяльностітоваристваза2007рі�.Затвердження

основнихнапрям�івдіяльностітовариствана2008рі�.

2. Затвердженнявиснов��а�дитора.

3. Затвердження виснов�� Ревізійної �омісії, затвердження звітів та баланс�

товаристваза2007рі�.

4. Затвердженняпоряд��розподіл�приб�т��,стро�івтапоряд��виплатидивідендів

абопо�риттязбит�ів.

5. Вибориор�анівтовариства.

6. ЗатвердженняСтат�т�товариствавновійреда�ції.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

товариства�за�2007�рі�:

Реєстраціяа�ціонерів,щоприб�линазбори,розпочнетьсяо14.4511�вітня

2008 ро��.Присобіматипаспорт.Представни�а�ціонераповинента�ожмати

довіреність,посвідчен��встановленом�за�онодавствомпоряд��.

№

п/п
Наймен�вання�по�азни�а

Період

Звітний Попередній

1. Усьо�оа�тивів(тис.�рн)необоротнітаоборотні 2423,7 1550,2

2. Основнізасоби(тис.�рн)залиш�овавартість 106,5 143,7

3. С�марнадебіторсь�азабор�ованість(тис.�рн) 10,3 19,3

4. Нерозподіленийприб�то�(збито�)(тис.�рн) (122,2) 400,9

5. Стат�тний�апітал(тис.�рн) 1,0 1,0

6. Подато�наприб�то�відзвичайноїдіяльності(тис.�рн) 29,5 17,0

7. Чисельністьпрацівни�івна�інецьперіод�(осіб) 65 61

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,що17березня

2008 ро�� о 16.45 б�де роз�лядатись

цивільнасправазапозовомЗа�рито�о

а�ціонерно�о товариства �омерційний

бан�“ПриватБан�”доПанфілен�аЯрос-

лаваВолодимировича про стя�нення

забор�ованості.

Панфілен�оЯрославВолодимиро-

вич,останнєвідомемісцепроживання:

м.Київ,в�л.Тешебаєва,58,�в.25,ви�-

ли�аєтьсявс�довезасіданнявя�ості

відповідача.Увипад��неяв�ивс�дове

засіданняпозовб�дероз�лян�то�йо-

�овідс�тностінапідставінаявнихма-

теріалівсправи.

Адресас�д�:м.Київ,в�л.Смирнова-

Ласточ�іна,10-Б,�аб.57.

С�ддяН.Г.Прит�ла.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає відповідачів —

ГА “Со�іл-2”,місцерозташ�вання:м.Київ,

в�л. Т�полєва, 1-а, Я�овен�аОле�сандра

Юрійовича,місцепроживання:м.Київ,в�л.

Щерба�ова, 31-а, �в. 37, Київсь�емісь�е

БТІ,останнємісцерозташ�вання:м. Київ,

в�л.Трьохсвятительсь�а,4-адля�часті в

цивільнійсправізапозовомЯ�овен�аО.О.

до ГА “Со�іл-2”, Я�овен�аО.Ю. Київсь�е

місь�еБТІпровизнаннянедійснимсвідоц-

твапроправовласностіна�араж.

С�довезасіданнявідб�деться05.03.2008

ро��о15.00заадресою:м. Київ,в�л.Жи-

лянсь�а,142,�аб.22.С�ддяШ�мЛ.М.

У разі неяв�и вищезазначених осіб до

с�д�безповажнихпричинабо�разіне-

повідомленняпропричининеяв�исправа

б�дероз�лядатисьзаїхвідс�тності.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідом-

ляє,щороз�лядсправизаапеляційною

с�ар�оюЖ�равсь�оїЗоїОле�сандрівни

нарішенняШевчен�івсь�о�орайонно�о

с�д�м.Києвавід23жовтня2007ро��в

справі за позовомМа�симен�аПетра

Павловича до Ж�равсь�ої Зої Оле�-

сандрівни, третя особа приватний но-

тарі�сВиходцев І�орАнатолійовичпро

визнаннязаповіт�недійсним,призначе-

нодороз�ляд�на3березня2008ро��

на9.05вприміщенніАпеляційно�ос�д�

м.Києвазаадресою:м.Київ,в�л. Воло-

димирсь�а,15(2-йповерх).

ТОВ “Альянс-Б�д” ви�ли�ається в с�дове

засіданнязроз�ляд�цивільноїсправизапо-

зовомДри�інаВолодимираВолодимировича

до Київсь�оїмісь�ої ради, ТОВ “Альянс-Б�д”

про припинення до�овор� оренди на 10.00

17 березня 2008 ро�� вШевчен�івсь�ий

районний� с�д�� м.� Києва� (04053,м. Київ,

в�л. Смирнова-Ласточ�іна,10-Б,�аб.22).

Зоп�блі��ваннямо�олошенняпрови�ли�,

відповідачвважаєтьсяповідомленимпрочасі

місцероз�ляд�справиі�випад��неяв�испра-

ва може б�ти роз�лян�та за відс�тності

відповідача.С�ддяБілош�апО.В.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�аєМа-

линиць��Світлан�Єв�енівн�, представни�а

ТОВ“Об�хівтранс”,Герасимен�аСер�іяВоло-

димировича,Маленд�ВасиляК�зьмовича та

КабанецьМи�ол�Івановича10�вітня2008ро-

��на14.20я�сторінтатретіхосібдляроз�-

ляд� справи за апеляційною с�ар�оюСєдіна

Оле�сандра Івановича в інтересах

ТОВ “Об�хівтранс” нарішення Голосіївсь�о�о

районно�ос�д�м.Києвавід11.06.2007ро���

справі за позовом Малиниць�ої С.Є. до

ТОВ “Об�хівтранс”,Герасимен�аС.В.,3-тіосо-

би:МалендаВ.К.,КабанецьМ.І.провідш�о-

д�ванняматеріальноїтаморальноїш�оди,зав-

даної внаслідо� ДТП, я�е відб�деться �

приміщенніАпеляційно�ос�д�м.Києва.

Учасни�исправизобов’язаніповідомитис�д

пропричининеяв�и�с�довезасідання.Уразі

неяв�и їх без поважних причин справа б�де

роз�лян�тазаїхвідс�тності.

С�ддяО.П.Касьян.

ВАТ�“Готель�“Слав�тич”�КодЄДРПОУ22907628

Відомості�про�змін��с�лад��посадових�осіб�емітента

Звільненозавласнимбажанням.Володієчаст�ою�стат�тном��апіталітовариства—0,00%.Переб�валанапосадіз�вітня

2006р.Непо�ашенихс�димостейза�осподарсь�і,сл�жбовітазлочиннідіїпротивласностінемає.Заостанніп’ятьро�ів

забороназайматисьпевнимивидами�осподарсь�оїдіяльностінена�ладалась.Заходиадмінвідповідальності��ал�зіфінансів

тапідприємниць�оїдіяльностінезастосов�вались.

ВАТ�“Готель�“Слав�тич”

Дата�прийняття

рішення

Зміни

(призначено�або

звільнено)

Посада Прізвище,�ім’я,

по�бать�ові

Паспортні�дані�

фізичної�особи

Володіє�част�ою�в

стат�тном���апіталі

емітента�(��відсот�ах)

5.02.2008 Звільнено Голов�

правління

Прохорова

Дмитра

Анатолійовича

СН124778

16.01.1996 р.

Ват�тінсь�имРУГУ

МВСУ�раїни�м.Києві

0,00
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Тел.:235-82-72, 234-12-55
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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 469
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Р слана ЛИЖИЧКО, співач а:
— Я вірю потенціал У раїни і

Києва. Ще зовсім трохи з силь,
бажання і справ — і нас все вий-
де! До нас більше приїжджатиме
т ристів, більше в ладатим ть ін-
вестицій, підвищ ватиметься ці-
авість до стародавньої раїн-
сь ої льт ри. Пере онана, що
Київ підніметься і стане льт р-
ною столицею Європи й світ . Хо-
ча б я ій раїні я б ла, завжди
розповідаю про У раїн та наші
традиції. Й надалі до ладатим
ма сим м з силь, щоб сприяти
розвит і зростання авторитет
нашої держави, і не с мніваюся,
що все нас вийде!

Гри орій ОМЕЛЬЧЕНКО, на-
родний деп тат:
— Маб ть, ожен житель нашої

столиці д ші пишався, я би Ки-
їв справді б в льт рною столи-
цею світ . Інша річ, чи отовий
ожний до ладати до цьо о влас-
ні з силля. Адже це цілий ом-
пле с питань: ми повинні відро-
дж вати національн пам’ять, іс-
торію, льт р , б д вати хороші
доро и — не лише в центрі, на
Хрещати , а й пров л ах, роз-
вивати соціальн сфер . Але про-
відн роль віді рають не тіль и зов-
нішні чинни и, а й вн трішні: нас
повинен б ти раїнсь ий д х! Ко-
ли ти вперше хоча б на день по-
трапляєш до Мюнхена чи Пра и,
відвід єш ав’ярні або малень і
ресторанчи и, одраз відч ваєш
особлив атмосфер , їхній психо-

ло ічний тип, ордість за те, що
вони жив ть саме цьом місті. І
в нас та повинно б ти, але, на
мою д м , для цьо о нам ще по-
трібен час, я мінім м, іль а де-
сятиліть. Хотілося б, щоб Києві
а тивно розвивалися і е ономі а,
і т ристичний бізнес. Наближаєть-
ся чемпіонат з ф тбол Євро-2012.
Це ще одна на ода під от ватися,
виявити свою національн ідентич-
ність. Я пере онаний, що форм -
вання Києва я льт рної столиці
світ повинне розпочатися з нас
самих: маємо зб д вати себе, до-
ся ти належно о рівня льт ри.
Ось тоді й столиця наша змінить-
ся. Все залежить від Людини!

Єв енія ПРОНЬ, телевед ча:
— Ні, Київ не може б ти ль-

т рною столицею світ . Зважа-
ючи на наш менталітет і льт -
р , на поведін в транспорті, в
я ом їздять самі “жлоби”. Д же
мало людей ці авляться льт -
рою. Звичайно, причиною цьо о
є низ а чинни ів, серед я их
один із най оловніших — е оно-
мічний і, звичайно, льт рний,
соціальний, політичний. Ми по-
винні самі пройти певний шлях
до становлення Києва я справж-
ньої льт рної столиці. Я нація
маємо дося н ти всьо о своїми
силами. Обмін досвідом з інши-
ми раїнами д же важливий, але
завжди потрібно обережно при-
сл хатися до порад: поради, я
аж ть, і найдорожча, й найде-
шевша річ.

×è ìîæå Êè¿â ñòàòè 
êóëüòóðíîþ ñòîëèöåþ ñâ³òó?

Марія РЯБОВА, иян а-дов ожитель а,
100 ро ів:
— Треба не сваритися, не пла ати, а більше сміха-

тися та допома ати ближнім.

Петро БУРКАЦЬКИЙ,
начальни ГУ з питань фіз льт ри та спорт ,
59 ро ів:
— Радж більше радіти життю і, я азали м дреці,

че ати, що наст пний день б де ліпшим за поперед-
ній. Потрібно та ож поважати людей.

Павло ЗІБРОВ, співа , 50 ро ів:
—Мій девіз — любити життя і сподіватися, що то вза-

ємно. Хлопцям треба щонайбільше охати дівчат, мі-
ти не лише брати, а й віддавати.

І ор ЛІХУТА, продюсер Таїсії Повалій, 46 ро ів:
— Має б ти омпле сний підхід: стежити за здо-

ров’ям, харч ванням. Хоча це й банально, але менше
пити та рити. Одна оловне — старатися не нерв -
вати, щоб се б ло “по барабан ”.

Лілія ПОДКОПАЄВА, олімпійсь а чемпіон а,
30 ро ів:
— Допомож ть хороший сон та вн трішній спо ій.

Потрібно навчитися всім пробачати та всіх любити.

Сер ій БЕРЕЗЕНКО, наймолодший деп тат
Київради, 24 ро и:
— Потрібно просто ні оли не старіти. Ба ато пити

фрешів та займатися оханням з особами протилеж-
ної статі.

ßê çàëèøàòèñÿ â³÷íî ìîëîäèì?

Êèÿíè ââàæàþòü 
ñåáå êóëüòóðíèìè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Çâè÷àéíî, ó Êèºâà º âåëèêèé ïîòåíö³àë — 40 %
2. Íå óïåâíåíèé, ùî ìîæå, — 17 %
3. Êè¿â ³ òàê êóëüòóðíà ñòîëèöÿ ñâ³òó — 17 %
4. Ìåí³ âàæêî â³äïîâ³ñòè — 15 %
5. Í³, ìè æèâåìî íà çàäâ³ðêàõ ªâðîïè — 10 %

Ã³ãàíò ñëàëîìó
Ïåíñ³îíåð Â³òîëüä Ïåòðàíèê ïåðåì³ã ó ëèæíèõ
çìàãàííÿõ

Ó âèõ³äí³ â ñåëèù³ Ñëàâñüêî-
ìó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóëèñÿ
çìàãàííÿ íà Êóáîê Óêðà¿íñüêî-
ãî ã³ðñüêîëèæíîãî êëóáó ç³ ñëà-
ëîìó-ã³ãàíòà. Äðóãå ì³ñöå ñåðåä
âåòåðàí³â çàéíÿâ 80-ð³÷íèé Â³-
òîëüä Ïåòðàíèê ³ç Êèºâà. ×îëî-
â³êîâ³ íà âèãëÿä — íà äâà äåñÿò-
êè ðîê³â ìåíøå. Ã³ðñüêèìè ëè-
æàìè çàõîïèâñÿ ó 1950-õ, êîëè
öåé âèä ñïîðòó ëèøå çàðîäæó-
âàâñÿ. Öüîãî ðàçó äâ³ òðàñè ç ïå-
ðåøêîäàìè ïàí Ïåòðàíèê ïðîé-
øîâ çà õâèëèíó òà ìàéæå 52 ñå-
êóíäè. Ñïîðòñìåí êàæå, ùî ïî-
ð³âíÿíî ç ìèíóëèìè çìàãàííÿìè
ñâ³é ðåçóëüòàò ïîë³ïøèâ.

Äî ëèæíèõ ïåðåãîí³â ãîòóâàâ-
ñÿ ì³ñÿöü. Çàðàäè ó÷àñò³ â íèõ
íàâ³òü çâ³ëüíèâñÿ ç ðîáîòè, à
ïðàöþâàâ â³í êîíñóëüòàíòîì ó
ìàãàçèí³ ëèæíîãî ñïîðÿäæåííÿ
“Ïðîòîêà”. “Íå âèñòà÷àëî íà
âñå ÷àñó, òî ÿ âèð³øèâ, ùî íà
ñâ³é â³ê íàðîáèâñÿ”,— ñì³ºòüñÿ
ïàí Ïåòðàíèê. Êîëèñü â³í áóâ
ïðîâ³äíèì ñïåö³àë³ñòîì â Óêðà-
¿íñüêîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó òà
ïðîåêòíîìó ³íñòèòóò³ ñòàëåâèõ
êîíñòðóêö³é. Ï³ä éîãî êåð³âíèö-
òâîì ñïðîåêòîâàíî âñ³ òåëåâèø-

êè â êðà¿í³ òà ìå÷ äî ìîíóìåí-
òà “Ìàòè-Áàòüê³âùèíà”. Ñâ³é
â³ëüíèé ÷àñ ñïîðòñìåí ïëàíóº
ïðèñâÿòèòè ñ³ì’¿ òà ëèæàì. Òðå-
íóâàòèìåòüñÿ äî íàñòóïíèõ çìà-
ãàíü, êîòð³ â³äáóäóòüñÿ íà ïî÷àò-
êó áåðåçíÿ ó òóðèñòè÷íîìó êîì-
ïëåêñ³ “Áóêîâåëü”, ùî íà ²âà-
íî-Ôðàíê³âùèí³.

Ïåðøå é òðåòº ì³ñöÿ ïîñ³ëè
äàâí³ äðóç³ ïàíà Ïåòðàíèêà —
Àíàòîë³é Àðõèïöåâ òà Âñåâîëîä
Ãàíàïîëüñüêèé. Ïåðøîìó 67 ðî-
ê³â, à äðóãîìó — 79. Âñ³õ òðüîõ
íàãîðîäèëè íîâèì ëèæíèì ñïî-
ðÿäæåííÿì. Âðó÷èëè òàêîæ ïî
ïëÿøö³ êîíüÿêó — “äëÿ â³÷íî¿
ìîëîäîñò³ ³ áàäüîðîñò³”
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Чи може Київ стати
культурною столицею

світу?

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...—4°Ñ, âíî÷³
—3...—5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +3; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
—2...—4°Ñ, âíî÷³ —4...—5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüî-
ìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³ä-
íèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+1°Ñ, âíî÷³ +1...—1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Назвати 80-річно о и-
янина Вітольда Петрани-
а пенсіонером язи не
повертається. У с бот
чолові зайняв др е
місце в зма аннях зі сла-
лом - і анта, що відб ва-
лися селищі Славсь о-
м на Львівщині. Задля
лижних пере онів пан
Петрани навіть звіль-
нився з роботи. До
останньо о час він пра-
цював онс льтантом
ма азині лижно о споря-
дження, а до то о б в ін-
женером-прое т вальни-
ом. За йо о реслення-
ми ви отовляли меч до
мон мента "Мати-Бать-
івщина".

Дві траси з переш одами Вітольд Петрани пройшов за хвилин та майже
52 се нди


