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LOVE IS...
“Хрещати ” продовж є п блі ації 25 есе
про охання. Сьо одні пояснити,
що це та е, нама ається Таня Малярч

Ïðèéîì ×åðíîâåöüêîãî
Ìåð Êèºâà çàñëóõàº ³ îñîáèñòî ðîçâ’ÿæå ïðîáëåìè ãîðîäÿí

Â³òàë³é ²ÃÍÀÒÓØÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні ввечері о-
лонній залі Київсь ої
місь ої державної адмі-
ністрації мер Києва
Леонід Черновець ий
проведе особистий
прийом иян. Поста-
вивши он ретні запи-
тання, вони поч ють
від місь о о олови
он ретні відповіді та
шляхи розв'язання тих
чи інших проблем. Тож
начальни ам оловних
правлінь та районній
владі доведеться від-
повісти перед иянами
за всі свої недопрацю-
вання.

Ñüîãîäí³ íà ïðèéîì äî
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïðè-
éäóòü êèÿíè, ùîá ðîçïîâ³ñ-
òè ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè. Ââå-
÷åð³ ó ïðÿìîìó åô³ð³ ÒÐÊ
“Êè¿â” ìåð ïðîâåäå îñîáèñ-
òèé ïðèéîì ãðîìàäÿí, âè-
ñëóõàº ¿õ òà íàäàñòü êîíêðåò-
íó äîïîìîãó ç òîãî ÷è ³íøî-
ãî ïèòàííÿ. Íà öþ çóñòð³÷
òàêîæ çàïðîøåíî çàñòóïíè-
ê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, íà÷àëüíè-
ê³â ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, ÿêèì
äîâåäåòüñÿ â³äïîâ³ñòè ïåðåä
êèÿíàìè çà âñ³ ñâî¿ íåäîïðà-
öþâàííÿ.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà
ñòîëè÷íîãî ñall-öåíòðó Íà-
òàë³¿ Äàíüêî, 66 â³äñîòê³â êè-
ÿí, ùî çâåðòàþòüñÿ äî ñëóæ-
áè äîïîìîãè, íàéá³ëüøå
ñêàðæàòüñÿ íà ïðîáëåìè â
æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó ñåê-
òîð³: ïîëîìêè, íåíàëåæíå
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè. Òà-
êîæ áàãàòî íàð³êàþòü ìåø-
êàíö³ íà íåâ÷àñíå âèâåçåííÿ
ñì³òòÿ, ïîãàíèé áëàãîóñòð³é
òåðèòîð³é.

Äî ñëîâà, çà ðåéòèíãîì
ñall-öåíòðó, çà ïåð³îä â³ä 25
ñ³÷íÿ äî 25 ëþòîãî öüîãî ðî-
êó íàéêðàùå ç ïðîáëåìàìè,
ùî ñòîñóâàëèñÿ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà, âïîðàëèñÿ Ïå-
÷åðñüêèé, Øåâ÷åíê³âñüêèé
òà Äàðíèöüêèé ðàéîíè. Ïà-
ñóòü çàäí³õ Ïîä³ëüñüêèé ³
Äí³ïðîâñüêèé — òàì íàé-
ìåíøèé â³äñîòîê ïðàâäèâî-
ãî âèêîíàííÿ çâåðíåíü ãðî-
ìàäÿí
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Мер робить ще один ро до людей
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ООФФІІЦЦІІЙЙННОО
Ïàðè ï³äãîòóþòü 
äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ

²ç 17 áåðåçíÿ âñ³ îõî÷³ ñ³ìåéí³ ïàðè çìî-
æóòü ïðîéòè êóðñ ï³äãîòîâêè äî æèòòÿ ó
øëþá³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ÃÓ â
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî.
“Îêð³ì îðãàí³çàö³¿ ñóòî íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó, ìè ïðèä³ëÿºìî óâàãó ÿêîñò³ âèêëà-
äàííÿ ìàòåð³àëó òà ð³âíþ ï³äãîòîâêè òðå-
íåð³â. Êîæåí ç íèõ ïðîéøîâ ñïåö³àëüí³
êóðñè ç ïðîâåäåííÿ öüîãî òðåí³íãó òà ìàº
â³äïîâ³äíó ñîö³àëüíó àáî ïñèõîëîã³÷íó îñ-
â³òó”,— ðîçïîâ³â ïàí Áåðåçåíêî. Íà ñåì³-
íàðàõ ïî “Ùàñëèâ³é ñ³ì’¿” ðîçãëÿäàòèìóòü
âçàºìèíè ì³æ ïàðòíåðàìè, ïëàíóâàííÿ äè-
òèíè. Ïðîâîäèòèìóòü ³ çóñòð³÷³ ç áàòüêàìè
íàðå÷åíèõ. Ïåðøèé êóðñ ³ç 17 áåðåçíÿ òðè-
âàòèìå äî 2 êâ³òíÿ. Â³äâ³äóâàííÿ áåçïëàò-
íå

Àíîíñ
У серед , 27 люто о, на сайті азети “Хреща-

ти ” за підтрим и видань “У раїнсь а столиця”
та “Вечірній Київ” відб деться інтернет- онфе-
ренція з начальни ом Головно о правління з
питань захист прав споживачів Анатолієм Г -
дзієм. Запитання можна надіслати на адрес
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÜÊÎ: “Ùîäíÿ íàø³
îïåðàòîðè îáñëóãîâóþòü 
ó ñåðåäíüîìó 3200 çâåðíåíü”
Íà÷àëüíèê ñòîëè÷íîãî call-öåíòðó ïðî ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïðîáëåì êèÿí
До столично о call-центр за
два ро и роботи надійшло май-
же 2 млн звернень, на більшість
із них одраз ж нама аються
відреа вати оператори центр .
Про робот call-центр , про
с ар и иян та співпрацю з про-
фільними правліннями "Хреща-
ти " поспіл вався з йо о на-
чальни ом Наталією Дань о.

— Ñê³ëüêè óñüîãî äçâ³íê³â óæå ïðèéíÿâ
call-öåíòð çà ìàéæå äâà ðîêè ðîáîòè?

— Ìàéæå 1 ì³ëüéîí 800 òèñÿ÷. Ùîäíÿ
íàø³ îïåðàòîðè îáñëóãîâóþòü ó ñåðåäíüî-
ìó 3200 äîäçâîíþâà÷³â.

— Íà ùî íàéá³ëüøå ñêàðæàòüñÿ êèÿíè?
— 66 â³äñîòê³â — íà ïðîáëåìè â æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíîìó ñåêòîð³: ïîëîìêè,
áðàê ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü íàäõîäèòü ùîäî íå-
â÷àñíîãî âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, áëàãîóñòðîþ
òåðèòîð³¿.

— ßê³ çàõîäè âæèâàº call-öåíòð äëÿ
ïðèñêîðåííÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì æèòå-
ë³â ì³ñòà?

— Íàñàìïåðåä ìè â³äîêðåìëþºìî
âêðàé òåðì³íîâ³ çâåðíåííÿ â³ä òèõ, ùî
ìîæóòü òðîøêè ïî÷åêàòè. Ïðèì³ðîì,
ó÷îðà î 5-é ðàíêó çàòåëåôîíóâàâ ÷îëîâ³ê,
ÿêèé ìàº îíêîõâîðó äðóæèíó. Æ³íêà ïî-
ìèðàëà, òðàíñïîðòóâàòè äî ë³êàðí³ áóëî
íåìîæëèâî, âîäíî÷àñ, ùîá óâåñòè ¿é çíå-
áîëþâàëüíå, ïîòð³áåí áóâ ñïåö³àëüíèé
äîçâ³ë, à òàêèì ïàö³ºíòàì äîïîìàãàþòü
ëèøå äóæå ñèëüí³ ïðåïàðàòè. Íàø³ îïå-
ðàòîðè ä³ñòàëè äîêóìåíò, äî êâàðòèðè âè-
¿õàëà ñïåö³àëüíà áðèãàäà. Òàê³ âèïàäêè
îáñëóãîâóþòü ïðàêòè÷íî ìèòòºâî. Íàòî-
ì³ñòü º ïðîáëåìè, ùî ìîæóòü äåíü-äâà
ïî÷åêàòè.

— Ç ÿêèìè ñëóæáàìè ì³ñòà íàéë³ïøå íà-
ëàãîäæåíà ðîáîòà?

— Ç Óïðàâë³ííÿì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ç ÆÅÊàìè, ùî-
ïðàâäà, äàëåêî íå ç óñ³ìà. Îïåðàòèâíî äî-
ïîìàãàº ³ â³äãóêóºòüñÿ Óïðàâë³ííÿ ðèòó-
àëüíèõ ïîñëóã, ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”. Íàø³ â³ä-

ä³ëåííÿ º óæå â óñ³õ ðàéîíàõ, ñï³âïðàöþ-
ºìî ç ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè. Ïî-
êè ùî ç ðàéîí³â íàéá³ëüøå ñêàðæàòüñÿ íà
Äí³ïðîâñüêèé ³ Ïîä³ëüñüêèé, ïîë³ïøèëà-
ñÿ ñèòóàö³ÿ â Ñâÿòîøèíñüêîìó

Віталій ІГНАТУША,
“Хрещати ”

Ñïðàâó ïðîòè äåïóòàòà
Êè¿âðàäè çàêðèòî
Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð îñîáèñòî â³äíîâèâ ñïðàâåäëèâ³ñòü

22 ëþòîãî Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð Óêðà-
¿íè Îëåêñàíäð Ìåäâåäüêî îñîáèñòî ñêà-
ñóâàâ ïîñòàíîâó ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³-
íàëüíî¿ ñïðàâè ùîäî ë³äåðà ôðàêö³¿ Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó Êè¿âðàä³ Äå-
íèñà Êîìàðíèöüêîãî. Öåé ôàêò “Õðåùà-
òèêó” ï³äòâåðäèâ êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè
Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Þð³é Áîé÷åí-
êî. Íàãàäàºìî, äåïóòàòîâ³ çàêèäàëè ó÷àñòü
ó ïîáèòò³ ëþäèíè 2 ñåðïíÿ 2005 ðîêó. ßê
çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” Þð³é Áîé÷åíêî,
ñë³äñòâî ùå ìàº âñòàíîâèòè ïðè÷åòí³ñòü

îñ³á, ÿê³ ô³ãóðóþòü ó ö³é ñïðàâ³, äî ñêî-
ºííÿ çëî÷èíó. “Ñïî÷àòêó ñïðàâó áóäå ðîç-
ñë³äóâàíî çà ôàêòîì. ²íàêøå âèõîäèòü,
ùî ñïðàâó ïîðóøåíî ïðîòè áåçïîñåðåä-
í³õ îñ³á ³ éäåòüñÿ ïðî ¿õíþ âèíó, à öå, çà
ìàòåð³àëàìè äîñë³ä÷î¿ ïåðåâ³ðêè, íå â³ä-
ïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Ï³äñòàâ ùîäî ïîðóøåí-
íÿ ñïðàâè ïðîòè êîíêðåòíèõ îñ³á áóëî
íåäîñòàòíüî”,— çàçíà÷èâ â³í. Ñàì Äåíèñ
Êîìàðíèöüêèé óæå çàÿâèâ, ùî ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü íàðåøò³ áåðå ãîðó. “Àáñóðäí³ñòü
çâèíóâà÷åíü, ÿê³ áóëè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ

ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, í³ùî ³í-
øå, ÿê îðãàí³çàö³ÿ ïîë³òè÷íîãî çàìîâëåí-
íÿ, ìåòîþ ÿêîãî º äèñêðåäèòàö³ÿ ìåðà
Êèºâà ³ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî”,—
ïåðåêîíàíèé äåïóòàò. Íà éîãî äóìêó, ì³-
í³ñòð ÌÂÑ Þð³é Ëóöåíêî, íàìàãàþ÷èñü
õî÷ ÿêîñü çáåðåãòè îáëè÷÷ÿ ï³ñëÿ ñâîãî ãà-
íåáíîãî íàïàäó íà ìåðà Êèºâà, äàâ
êîìàíäó ï³äëåãëèì ðîáèòè âñå ìîæëèâå
äëÿ ïóáë³÷íî¿ äèñêðåäèòàö³¿ ìåðà ³ éîãî
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè. ßê íàãîëîñèâ Äåíèñ Êî-
ìàðíèöüêèé, ó äàíîìó âèïàäêó Ãåíåðàëü-
íèé ïðîêóðîð Óêðà¿íè ÷³òêî âèçíà÷èâ,
ùî ôàêòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëî ïîðóøå-
íî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, º àáñîëþòíî íå-
äîñòîâ³ðíèìè. “Ââàæàþ, ùî ó ïðàâîâ³é
äåìîêðàòè÷í³é äåðæàâ³, ÿêîþ ïðàãíå áó-
òè é Óêðà¿íà, ïåðåä çàêîíîì ïîâèíí³ áó-
òè âñ³ ð³âí³. Ñïîä³âàþñÿ, ïðîâîêàö³éí³ ä³¿
ç áîêó ÌÂÑ öèì âèïàäêîì çàê³í÷àòüñÿ,
îñê³ëüêè âñ³ çâèíóâà÷åííÿ ³ íàïàäêè áåç-
ï³äñòàâí³, ïðîòèçàêîíí³ é àáñóðäí³, à Ëó-
öåíêà ïîêàðàþòü”,— ñêàçàâ äåïóòàò

Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що Генеральна про ратора за рила справ ,
пор шен проти лідера фра ції Бло Леоніда Черновець о о Ки-
ївраді Дениса Комарниць о о. В про рат рі пере онані, що при-
четність деп тата до злочин дале о не очевидна. Сам пан Комар-
ниць ий заявляє, що став жертвою політично о замовлення з бо
міністра МВС Юрія Л цен а.

Питання Надійшло Ви онано НЕ ви онано На роз ляді

Не працює пасажирсь ий ліфт 1426 1162 104 160
Відс тність арячо о водопостачання 1395 1185 24 186
Відс тність еле тропостачання 686 527 0 159

Незадовільна температ ра ГВП 652 385 49 218

Інформація про ви онання звернень ромадян за період з 25.01.2008 по 25.02.2008

Ви онавці: Районні сл жби Питання: Житлове осподарство
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Ìåð Êèºâà ïðèâ³òàâ
Âîëîäèìèðà Êëè÷êà 
ç ïåðåìîãîþ

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ïðèâ³òàâ Âîëîäèìèðà Êëè÷êà ç ïå-
ðåìîãîþ íàä ðîñ³éñüêèì áîêñåðîì Ñóëòàíîì
²áðàã³ìîâèì.

“Öåé á³é ïðîäåìîíñòðóâàâ, ùî Óêðà¿íà çäî-
áóëà ùå îäíó ïåðåìîãó ñâ³òîâîãî ð³âíÿ ³ ïîñ³-
äàº ïðîâ³äíå ì³ñöå íà ì³æíàðîäíîìó ðèíãó.
Ñïîðòèâíà ñëàâà, ÿêó çäîáóâàþòü óêðà¿íñüê³
ñïîðòñìåíè, ñâ³ä÷èòü, ùî íàøà êðà¿íà º
ñïðàâæíüîþ “êóçíåþ êàäð³â” äëÿ ñâ³òîâîãî
ñïîðòó”,— ñêàçàâ ìåð Êèºâà.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëîñèâ, ùî áëèñ-
êó÷à ïåðåìîãà Âîëîäèìèðà Êëè÷êà â öüîìó
áîþ º ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, ùî Óêðà¿íà ñòàëà
ñâ³òîâèì ë³äåðîì ó áîêñ³. Ìåð Êèºâà ïîáàæàâ
Âîëîäèìèðîâ³ ïîäàëüøèõ çíà÷íèõ ñïîðòèâíèõ
óñï³õ³â íà ðèíãó é áåçë³÷³ ìàéáóòí³õ ïåðåìîã.

“Âñÿ êðà¿íà, çàòàìóâàâøè ïîäèõ, ñòåæèëà çà
ïîºäèíêîì ³ áàæàëà ïåðåìîãè íàøîìó çåìëÿ-
êîâ³. Âîëîäèìèð äîâ³â, ùî óêðà¿íñüêèé áîêñ —
íàéêðàùèé íà ïëàíåò³, à â³í ñàì — íàéêðà-
ùèé áîêñåð ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. Éîãî ñèëà, âè-
òðèìêà ³ âîëÿ äàëè òàêèé ðåçóëüòàò. ß â³ðþ, ùî
ó áîêñåðà ïîïåðåäó ùå áåçë³÷ êðàñèâèõ ³ âïåâ-
íåíèõ ïåðåìîã, ³ â³í ùå íå ðàç ïîðàäóº íàøèõ
óáîë³âàëüíèê³â”,— ïåðåêîíàíèé Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé
ïðèâ³òàâ Âîëîäèìèðà Êëè÷êà
ç ïåðåìîãîþ â îá’ºäíàâ÷îìó
ïîºäèíêó çà òèòóë ÷åìï³îíà
ñâ³òó â íàäâàæê³é âàç³ çà
âåðñ³ÿìè IBF/IBO òà WBO

Ïàíå Âîëîäèìèðå!

Ùèðîñåðäî â³òàþ Âàñ ³ç ïåðåìîãîþ ó ÷åì-
ï³îíñüêîìó äâîáî¿ çà òèòóë àáñîëþòíîãî ÷åì-
ï³îíà ñâ³òó ç áîêñó ñåðåä ïðîôåñ³îíàë³â. Ìå-
í³ òà áàãàòüîì ³íøèì øàíóâàëüíèêàì öüîãî
áåçêîìïðîì³ñíîãî ñïîðòó Âè ïîäàðóâàëè
ñïðàâæíº, çàõîïëèâå âèäîâèùå. Òåïåð ìè
çíàºìî, ùî ìð³ÿ äâîõ áðàò³â îá’ºäíàòè âñ³
÷åìï³îíñüê³ ïîÿñè âæå íå çà ãîðàìè!

Ö³ºþ áëèñêó÷îþ òà íåïðîñòîþ ïåðåìîãîþ
Âè äîâåëè, ùî óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè º íàé-
ñèëüí³øèìè íà ïëàíåò³, à óäàðè íàøèõ õëîï-
ö³â º âàæêèìè äëÿ ñóïðîòèâíèêà. Ó Äåíü çà-
õèñíèêà Â³ò÷èçíè Âè çðîáèëè äëÿ ì³ëüéîí³â
óêðà¿íö³â âåëèêèé ïîäàðóíîê.

Ìè çíàºìî Âàñ íå ëèøå ÿê òàëàíîâèòîãî
ñïîðòñìåíà, à é ÿê ñïðàâæíüîãî ãðîìàäÿíè-
íà, ëþäèíó ç âëàñíîþ ïðèíöèïîâîþ ïîçè-
ö³ºþ ó áàãàòüîõ ñôåðàõ æèòòÿ, ìåöåíàòà.

Áàæàþ Âàì ïîäàëüøèõ ïåðåìîã íå ò³ëüêè
ó ñïîðò³, à é íà âñ³õ ³íøèõ ôðîíòàõ, ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ! Íåõàé ïîòóæ-
í³ñòü Âàøèõ óäàð³â òà ãîñòðîòà ðåàêö³¿ çàëè-
øàþòüñÿ íà ÷åìï³îíñüê³é âèñîò³!
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Âîëîäèìèð ËÓÏÀÖ²É
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð 
Öåíòðó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Êîëè ãîâî-
ðèìî ïðî ì³-
ôè óêðà¿í-
ñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà ³ ñî-
ö³àëüí³ ëåãåí-
äè, ìóñèìî
âðàõîâóâàòè,
ùî âîíè íå
ç’ÿâëÿþòüñÿ
ñàì³ ñîáîþ ³
ñïîíòàííî. Çà
âåëèêèì ðà-
õóíêîì, ìè
æèâåìî íå â
à ð õ à ¿ ÷íîìó
ñóñï³ëüñòâ³. À
â³äòàê, ñüîãî-
äí³ êëþ÷îâó
ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ñó÷àñíî¿ ì³ôîëîã³¿ âèêî-
íóþòü ïðàâëÿ÷³ åë³òè, âëàäí³ ñòðóêòóðè òà
åêñïåðòè-ãóìàí³òàð³¿.

Êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî òå, ùî ó íàñ ñüî-
ãîäí³ çàñèëëÿ ïîïóë³çìó, ïàíóþòü ñîö³àëüí³
ñòåðåîòèïè, öå îçíà÷àº ëèøå îäíå — ïðîâàë
âëàäíî¿ âåðõ³âêè òà ï³äêîíòðîëüíî¿ ¿ì ñèñ-
òåìè ìåä³àêðàò³¿ ó ÷àñòèí³ çä³éñíåííÿ êîí-
öåïòóàëüíî¿ âëàäè, çàáåçïå÷åííÿ ëåã³òèìíî-
ñò³ âëàäè òà ñîö³àëüíî¿ ìîá³ë³çàö³¿. ²íøèìè
ñëîâàìè, ÿêùî âëàäíà åë³òà íå çäàòíà çàáåç-
ïå÷èòè âëàäó “íàä óìàìè”, òî âèíèêàº âà-
êóóì ³äåé, ÿêèé ñòèõ³éíî çàïîâíþºòüñÿ ì³-
ôàìè òà ñòåðåîòèïàìè.

Ïî-äðóãå, ó ïèòàíí³ ñóñï³ëüíî¿ êîíñîë³äà-
ö³¿ óêðà¿íñüêà âëàäà ï³øëà øëÿõîì íàéìåí-
øîãî ñïðîòèâó. Çàì³ñòü àðòèêóëÿö³¿ á³ëüø ÷è
ìåíø çðîçóì³ëîãî íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó òà
ïðåçåíòàö³¿ ñóñï³ëüñòâó ïðîåêòó ìàéáóòíüî-
ãî Óêðà¿íè âëàäà çàïóñòèëà “³íòåëåêòóàëüíó
æóéêó”, ÿêà çàñíîâàíà íà ³äåîëîã³¿ “â³äðî-
äæåííÿ”. À â³äòàê, íå ìàþ÷è ïðèâàáëèâîãî
òà ñîö³àëüíî ñïðèéíÿòíîãî ïðîåêòó ìàéáóò-
íüîãî, íåìîæëèâî äîìîãòèñÿ ñï³ëüíîãî áà-
÷åííÿ ìèíóëîãî. Àäæå ëèøå ñï³ëüí³ ö³ë³ ó
ìàéáóòíüîìó äàäóòü çìîãó ñôîðìóâàòè êîí-
ñîë³äîâàíó ïðîåêö³þ íà ³ñòîðè÷íå ìèíóëå.

Ñâ³é âêëàä ó ì³ôîëîã³çàö³þ ñâ³äîìîñò³ òà
óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè âíîñÿòü ³ óêðà¿íñüê³ ãó-
ìàí³òàð³¿. ²íîä³ çäàºòüñÿ, ùî âîíè ïðàãíóòü
â³äòâîðèòè óÿâëåííÿ 1960-1970-õ ðîê³â ïðî
Óêðà¿íó, ïðî íàøå ñòàíîâèùå ó ñâ³ò³. Ãóìà-
í³òàð³¿ ñòàá³ëüíî â³äòâîðþþòü ðàäÿíñüêó êàð-
òîãðàô³þ òà ìîäåëü ðàéîíóâàííÿ Óêðà¿íè.
Íàïðèêëàä, çíà÷íà ÷àñòèíà ïîë³òèê³â ³ æóð-
íàë³ñò³â îïåðóþòü òàêèìè êîíñòðóêòàìè, ÿê:
Áóêîâèíà, Êðèì, ãðåêî-êàòîëèöüêèé Çàõ³ä.
Àëå öå øòó÷í³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëü-
í³ óòâîðåííÿ, êîòð³ âèíèêëè ÿê ³íñòðóìåíò
óïðàâë³ííÿ â äåðæàâàõ, äî ñêëàäó ÿêèõ âõî-
äèëè îêðåì³ òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè.

Íàïðèêëàä, Áóêîâèíà áóëà “ñêëåºíà” ñâî-
ãî ÷àñó ì³í³ìóì ³ç òðüîõ ð³çíîð³äíèõ ñóáðå-
ã³îí³â, ç òðüîõ ìàëîïîºäíóâàíèõ óêëàä³â. Ç
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ìè ÷óºìî ì³ô ïðî ãðåêî-
êàòîëèöüêèé Çàõ³ä. Àëå, çà ñòàòèñòèêîþ, íà
ò³é æå ñàì³é Âîëèí³ äîì³íóº ïðàâîñëàâíå â³-
ðîñïîâ³äàííÿ. Âçàãàë³ âñ³ ö³ ðîçìîâè ïðî öè-
â³ë³çàö³éíèé ðîçêîë òà ðîçïîä³ë Óêðà¿íè íà
êàíîí³÷í³ òåðèòîð³¿ ïðàâîñëàâ’ÿ ³ ãðåêî-êà-
òîëèöèçìó ïðèçâîäÿòü ëèøå äî òîãî, ùî ìè
íå çàïëþùóºìî î÷³ íà åêñïàíñ³þ íåòðàäè-
ö³éíèõ ðåë³ã³éíèõ êóëüò³â, ñó÷àñíèõ äóõîâíèõ
ïðàêòèê òà ñåêò.

Íå ìåíø çàñòàð³ë³ óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò ëå-
æàòü ó îñíîâ³ äèñêóñ³¿ ùîäî ÍÀÒÎ ÷è ªâ-
ðîñîþç. Ç îäíîãî áîêó, âñ³ ÷óäîâî ðîçóì³þòü
³ íà÷åáòî é êàæóòü, ùî ñâ³ò çì³íèâñÿ, ªâðî-
ïà âòðà÷àº öèâ³ë³çàö³éíå ë³äåðñòâî, ôîðìóº-
òüñÿ áàãàòîïîëÿðíèé ñâ³ò. Àëå, ïîïðè öå, âñÿ
äèñêóñ³ÿ çâîäèòüñÿ äî ºâðîöåíòðè÷íî¿ ñõå-
ìè: ÍÀÒÎ, íå ÍÀÒÎ... Öå ñòîâ³äñîòêîâ³ óÿâ-
ëåííÿ ïåð³îäó 1960-õ ðîê³â.

²íøèìè ñëîâàìè, “ñòðàøèëêè” ³ç ìèíó-
ëîãî çàâàæàþòü âëàä³ òà ñóñï³ëüñòâó áà÷èòè
ðåàëüí³ çàãðîçè òà ðåàãóâàòè íà íèõ
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Ðåã³îíè ïðîñÿòü ãðîøåé
Óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî çâèíóâà÷óþòü ó íåçäàòíîñò³
ïîäîëàòè ³íôëÿö³þ
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора під час брифін в Се -
ретаріаті Президента ерівни и
іль ох областей звин ватили
ряд неспроможності неадмі-
ністративними методами подо-
лати зростання цін раїні. Г -
бернатори вважають, що Каб-
мін має реа вати на пробле-
ми ре іонів та з одж вати з
областями антиінфляційні за-
ходи. Та ож на місцях із не-
терпінням че ають на зміни до
цьо орічно о бюджет , в я их
мають передбачити ошти не
лише на соціальні виплати.

Ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ãîëîâà Ð³âíåíùèíè
Â³êòîð Ìàò÷óê îáóðþâàâñÿ òèì, ùî ïðî
çàõîäè óðÿäó ùîäî áîðîòüáè ç ³íôëÿ-
ö³ºþ ãóáåðíàòîðè ä³çíàþòüñÿ ç ïðåñè,
òîä³ ÿê äåêîòð³ ç íèõ ïåðåáóâàþòü íà
ñâî¿õ ïîñàäàõ äîâøå, í³æ áàãàòî ãëàâ
óðÿä³â ³ ìîãëè á äàòè åôåêòèâíó ïîðà-
äó. Çà ñëîâàìè ïàíà Ìàò÷óêà, ç êåð³â-
íèêàìè îáëàñíèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é
ìîæíà íå ïîãîäèòèñÿ, àëå æ íå âèñëó-
õàòè ¿õ íå ìîæíà. Ä³¿ óðÿäó ïîêè ùî
âèêëèêàþòü íà ì³ñöÿõ ëèøå íåðîçóì³í-
íÿ. “Ìè ãîòîâ³ çáèâàòè ñïåêóëÿòèâí³
ñïëåñêè ö³í, àëå íå ãîòîâ³, ùîá óñå
çâåñòè äî ïðîñòîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ.
“Ñòîÿòü”, “íå ïóùàòü”, íå äàâàòè çá³ëü-
øóâàòè ö³íè — öå íåìîæëèâî äëÿ äåð-
æàâè. Íàì ïîòð³áí³ ä³ºâ³ çàõîäè, ïî-
òð³áíî ïîÿñíèòè ëþäÿì òå, ùî â³äáóâàº-
òüñÿ ñüîãîäí³”,— ñêàçàâ ïàí Ìàò÷óê.

Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ Â³ê-
òîð Áîíäàð ââàæàº, ùî óðÿä íå çâåðòàº
óâàãè íà ïîòðåáè ðåã³îí³â. “Íèí³ ðîç-
ðîáëÿþòü íîâèé ïðîåêò áþäæåòó íà íè-
í³øí³é ð³ê. Íà æàëü, áþäæåòíó ïîë³òè-
êó, ÿêó áóäå â íüîìó çàêëàäåíî, íàâ³òü
íå îáãîâîðþþòü ç ðåã³îíàìè”,— çàóâà-
æèâ ïàí Áîíäàð. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî âñ³
ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é ï³äïèñà-
ëèñÿ ï³ä â³äêðèòèì ëèñòîì Ïðåçèäåí-

òîâ³ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî ïîòð³áíî äîêî-
ð³ííî çì³íþâàòè ïîë³òèêó, áî áþäæåòè
ïåðåòâîðèëèñÿ íà êàñó ç âèïëàò çàðïëàò
³ ïåíñ³é. “10 â³äñîòê³â ïîäàòêó â³ä ïðè-
áóòêó ï³äïðèºìñòâ ìàº çàëèøàòèñÿ â ðå-
ã³îí³. Ñîö³àëüíà ñêëàäîâà â ðåã³îíàëü-
í³é ñêàðáíèö³ ìàº ñòàíîâèòè íå á³ëüøå,
í³æ 75 â³äñîòê³â. Ùîíàéìåíøå 25 â³ä-
ñîòê³â ìàº çàëèøàòèñÿ íà ðîçâèòîê ðå-
ã³îíó”,— íàãîëîñèâ Â³êòîð Áîíäàð.

Â³ä ñîö³àëüíèõ åêñïåðèìåíò³â Êàáì³-
íó íå îñòàííüîþ ÷åðãîþ ïîòåðïàº ³ ñòî-
ëèöÿ. ßê çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” êåð³â-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ ç ïè-
òàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Âàñèëü ßñòðó-
áèíñüêèé, îñòàíí³ì ÷àñîì ó êðà¿í³

ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòàá³ëüíà äèíàì³êà
çðîñòàííÿ ö³í, îñîáëèâî íà ïðîäîâîëü-
÷³ òîâàðè. Àëå ðåàëüíèõ âàæåë³â âïëè-
âó íà öþ ñèòóàö³þ íà ñïîæèâ÷îìó ðèí-
êó ì³ñòî íå ìàº. “Ìè ìîæåìî âèêîðèñ-
òîâóâàòè ëèøå ò³ ìåòîäè, ÿê³ íàì ðåã-
ëàìåíòóº çàêîíîäàâñòâî — öå îáìåæåí-
íÿ òîðãîâåëüíèõ íàäáàâîê, ð³âíÿ ðåíòà-
áåëüíîñò³ âèðîáíèöòâà, ³ çà îêðåìèì
ïåðåë³êîì ìîæåìî äåêëàðóâàòè îïòîâî-
â³äïóñêí³ ö³íè. Òà, íà æàëü, óñ³ ö³ ìå-
õàí³çìè íå äàþòü çìîãè ³ñòîòíî âïëè-
íóòè íà ö³íè”,— âèçíàâ ïàí ßñòðóáèí-
ñüêèé. Òîæ ³ â ñòîëèö³, ³ â ðåã³îíàõ ç
íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü íà ä³ºâ³ êðîêè
óðÿäó

Ïîë³òè÷í³
ì³ôè òà
¿õí³ òâîðö³

Íåëåãàëè ñòîëèö³ 
íå ïîòð³áí³

Óêðà¿íà, çà äàíèìè åêñïåðò³â ÎÎÍ, ïî-
ñ³äàº ÷åòâåðòå ì³ñöå ñåðåä êðà¿í-òðàíçè-
òåð³â íåëåãàëüíèõ ì³ãðàíò³â. Çíà÷íà ÷àñ-
òèíà íàïëèâó ì³ãðàíò³â ïðèïàäàº íà çà-
õ³äí³ îáëàñò³ Óêðà¿íè òà Êè¿â. Àëå ÿêùî
çàõ³äí³ ðåã³îíè º ëèøå “ïåðåâàëî÷íèì
ïóíêòîì”, òî ñòîëèöÿ ñòàëà ì³ñöåì ¿õ-
íüîãî îñ³äàííÿ ³ ïðîæèâàííÿ. Äëÿ ïîë³ï-
øåííÿ áîðîòüáè ç íåçàêîííîþ ì³ãðàö³ºþ
Êîîðäèíàö³éíà ðàäà ç ðåãóëþâàííÿ ì³ã-
ðàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó Êèºâ³ çàïðîïîíóâà-
ëà ñòâîðèòè ºäèíó Äåðæàâíó ì³ãðàö³éíó
ñëóæáó. Ç òàêîþ ïðîïîçèö³ºþ ÷ëåíè ðà-

äè çâåðíóëèñÿ 7 ëþòîãî äî Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè ³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é ÊÌÄÀ,
ñåêðåòàð Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Îëüãà Âëà-
ñåíêî íàãîëîñèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ìàº
áóòè ºäèíà ñòðóêòóðà, ÿêà á çàéìàëàñÿ öè-
ìè ïèòàííÿìè. “Íèí³ º äóæå áàãàòî íà-
ïðÿìê³â, çà ÿêèìè ïðàöþþòü ê³ëüêà ñòðóê-
òóð, à ó ñåìè íÿíüîê, ÿê â³äîìî, äèòÿ áåç
îêà. Ïîòðåáà â ñòâîðåíí³ ºäèíîãî îðãàíó,
ÿêèé áè êåðóâàâ ö³ºþ ñôåðîþ, î÷åâèä-
íà”,— çàçíà÷èëà âîíà. Ó ïàðëàìåíò³ äî ³äå¿

ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíîãî îðãàíó òàêîæ ïî-
ñòàâèëèñÿ ³ç ðîçóì³ííÿì. Çàñòóïíèê ãîëî-
âè Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü ïðàâ
ëþäèíè, íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ³ ì³æíàö³î-
íàëüíèõ â³äíîñèí ²âàí Ïîïåñêó ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó”, ùî òàêà ñëóæáà êîí÷å ïî-
òð³áíà: “Ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿ óãîäè ç ªÑ ïðî
ðåàäì³ñ³þ ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ìè ïîâèíí³
áóäåìî ïðèéìàòè ç ªâðîïè óñ³õ ì³ãðàíò³â,
ÿê³ íåëåãàëüíî ïîòðàïèëè äî êðà¿í ªâðî-
ïè ÷åðåç Óêðà¿íó. Ç îãëÿäó íà öå òàêà ñëóæ-
áà ïîòð³áíà”

У Києві протя ом 2007 ро за пор шен-
ня мі раційно о за онодавства до адмініс-
тративної відповідальності притя н то по-
над 9,9 тис. іноземців, 294 посадові осо-
би підприємств, станов та ор анізацій та
1103 ромадянина У раїни. Виявлено та
затримано 2 292 неза онних мі ранти, з
я их 191 переб вав с ладі 17 ор анізо-
ваних р п.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Координаційна рада з ре лювання мі раційних процесів Києві
пропон є створити Державн мі раційн сл жб . З та ою пропози-
цією члени ради вже зверн лися до Верховної Ради і Кабінет Мі-
ністрів. У Києві пере онані, що лише єдина пот жна стр т ра
здатна стати міцним заслоном проти прони нення в раїн неле-
альних мі рантів, від чо о потерпає столиця.

Áîðîòèñÿ ç ì³ãðàíòàìè Êèºâó ìàº äîïîìîãòè ºäèíà
Äåðæàâíà ì³ãðàö³éíà ñëóæáà
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Òåõí³êà äîâåäå äî Êíèãè ñêàðã
Êóïóþ÷è ïîáóòîâ³ òîâàðè ó ìàãàçèíàõ, êèÿíè ìîæóòü ïðèäáàòè íåñïðàâíèé òîâàð
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Холодна прас а чи німий
телевізор — несподіваний
сюрприз для иянина піс-
ля відвідин ма азин по-
б тової техні и. За мин -
лий рі до Головно о
правління з питань за-
хист прав споживачів на-
дійшло 115 с ар на не-
я існі еле троприлади та
проблеми з їхньою замі-
ною ма азині. Найбіль-
ший ризи безповоротно
отримати бра підстері ає
по пців інтернет-ма а-
зинах.

Òîð³ê îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ ðîç-
÷àðóâàíü êèÿí ó ðàç³ êóï³âë³ ó ìà-
ãàçèíàõ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè ñòàâà-
ëè íåÿê³ñí³ åëåêòðîïðèëàäè.
Ïðîáëåì ç íèìè ÷è ¿õí³ì îáì³íîì
ñòîñóâàëîñÿ êîæíå ï’ÿòå çâåðíåí-
íÿ äî â³ää³ëó íåïðîäîâîëü÷èõ òî-
âàð³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â. ×å-
ðåç çàñò³é íà ìèòíèöÿõ ïðîäàâö³
âèêèíóëè íà ïðèëàâêè âñå, ùî
çàëèøèëîñÿ íà ñêëàä³, â òîìó ÷èñ-
ë³ é äåôåêòíèé òîâàð. Âñå öå
“äîáðî” êèÿíè “íà óðà” ðîçõàïà-
ëè ï³ä ÷àñ âèã³äíèõ íîâîð³÷íèõ
àêö³é. Ïîâåðíóòè íåñïðàâíèé
ïðèëàä ÷àñòî âèÿâëÿºòüñÿ âåëè-
êîþ ïðîáëåìîþ. “Íàéá³ëüøå òà-
êèõ ïðîáëåì âèíèêàº ç ³íòåðíåò-
ìàãàçèíàìè. Ïðèáëèçíî 20%
ñêàðã ñòîñóºòüñÿ ñàìå ¿õ”, — ðîç-
ïîâ³ëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó íåïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â Ëþäìèëà Ðî-
çóìíþê. Ñïîæèâà÷³â ïðèâàáëþ-
þòü á³ëüøèé âèá³ð íà ñàéòàõ òà
íèçüêà ö³íà, òîìó ÷àñòî í³õòî íå
çâåðòàº óâàãè íà òå, ùî íåìàº êî-
îðäèíàò. ßêùî òîâàð áðàêîâàíèé,
ïîâåðíóòè éîãî âæå íåìàº êóäè.
Íàâ³òü ÿêùî âè é çíàºòå àäðåñó
ìàãàçèíó, çíàéòè òàì ðîçóì³ííÿ
íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ.

Êèÿíêà Ãàííà Çåëåíêîâà ïðè-
äáàëà ó ñ³÷í³ â ³íòåðíåò-ìàãàçèí³

ïðàëüíó ìàøèíó. Íåñïðàâí³ñòü
âèÿâèëà îäðàçó ï³ñëÿ â³ä’¿çäó
“îïåðàòèâíî¿ äîñòàâêè”. Àëå ïî-
âåðíóòè íåäîáðîÿê³ñíèé òîâàð íå
ìîæå é äîñ³.

Îäíàê, îêð³ì “ï³äï³ëüíèõ” ³í-
òåðíåò-ìàãàçèí³â, òîðã³âëåþ íå-
ïîòðåáîì íå ãðåáóþòü ³ â³äîì³
òîðãîâåëüí³ ìåðåæ³. Ùîäî âñ³õ
íàéá³ëüøèõ ìåðåæ ç ïðîäàæó ïî-
áóòîâî¿ òåõí³êè íàäõîäèòü ïðè-
áëèçíî îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü ñêàðã.

Çà ºäèíèì âèíÿòêîì. “Ïåðåêîí-
ëèâèì ë³äåðîì ñòîñîâíî ñêàðã,
áåçïåðå÷íî, º “Äîìîòåõí³êà”.
ßêùî “Ôîêñòðîò” ÷è “Åëüäîðà-
äî” ñàìîñò³éíî ïðàöþþòü ç ïî-
êóïöÿìè, òî â “Äîìîòåõí³ö³”
çâåðíåííÿ ïðàêòè÷íî ³ãíîðóþòü,
³ òîä³ äîâîäèòüñÿ âòðó÷àòèñÿ
íàì”,— ðîçïîâ³ëà Ëþäìèëà Ðî-
çóìíþê. Àëå íàâ³òü íà çàóâàæåí-
íÿ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó
ïðàâ ñïîæèâà÷³â ó “Äîìîòåõí³-

ö³” ðåàãóþòü ìëÿâî. Íåùîäàâíî
äî ìàãàçèíó çâåðíóëàñÿ êèÿíêà,
ó ÿêî¿ ÷åðåç íåñïðàâí³ñòü ïðàëü-
íî¿ ìàøèíè â êâàðòèð³ âèíèêëà
ïîæåæà. Ïðî öå éøëîñÿ, çîêðå-
ìà, ó âèñíîâêó ïîæåæíî¿ ñëóæ-
áè. Ïðîòå ó “Äîìîòåõí³ö³” çà-
ì³ñòü â³äøêîäóâàííÿ ïîòåðï³ë³é
äàëè ëèøå ïîðàäó — â³äðåìîíòó-
âàòè ïðàëüíó ìàøèíó. Øâèäøå
çà âñå, ñïðàâà ä³éäå äî ñóäó. Äî
ñëîâà, ïðàëüí³ ìàøèíè òà õîëî-

äèëüíèêè — ïåðø³ ó ðåéòèíãó
ñêàðã íà íåñïðàâí³ñòü. Íà äðóãî-
ìó ì³ñö³ òåëåâ³çîðè òà ïèëîñîñè.
Íà òðåòüîìó — åëåêòðîïëèòè òà
ïîñóäîìèéíà òåõí³êà.

Êîìåíòóâàòè íåçðó÷íå ïèòàí-
íÿ â óñ³õ ìàãàçèíàõ â³äìîâëÿþ-
òüñÿ. Àáè ñêëàñòè óÿâëåííÿ ïðî
“ïîðÿäí³ñòü” ìàãàçèíó, ìîæíà
ïðîãëÿíóòè Êíèãó ñêàðã, àëå ¿¿
íåâäîâîëåíèì ïîêóïöÿì äàþòü
íå çàâæäè
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Рівень обсл ов вання в дея их иївсь их ма азинах вельми східний

Ìèíóëîãî òèæíÿ íàáóëà ÷èí-
íîñò³ ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó ¹ 458 — äîêóìåíò ïåðåä-
áà÷àº çìåíøåííÿ ðèçèêó áàí-
ê³âñüêèõ ïðîöåäóð. “Äîâãîñòðî-
êîâ³ àêòèâí³ îïåðàö³¿, ÿê³ çä³éñ-
íåí³ ç ïåðåâèùåííÿì ñòðîê³â
ðîçì³ùåííÿ íàä ñòðîêàìè çàëó-
÷åííÿ êîøò³â, äîäàòêîâî çâà-
æóþòüñÿ íà êîåô³ö³ºíò ðèçèêó

50 â³äñîòê³â”,— éäåòüñÿ òàì.
Ïðîñò³øå êàæó÷è, ñê³ëüêè ãðî-
øåé âèäàâ, ñò³ëüêè òðåáà é óçÿ-
òè. Îäíàê äîòðèìàííÿ òàêîãî
ïðàâèëà á³ëüøîñò³ áàíê³âñüêèõ
óñòàíîâ íå ïî ñèë³: îõî÷èõ óçÿ-
òè êðåäèòè çíà÷íî á³ëüøå, í³æ
òèõ, õòî òðèìàº çàðîá³òêè íà äå-
ïîçèò³. Òàêèì ÷èíîì ñòàá³ëü-
í³ñòü áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ îïè-

íÿºòüñÿ ï³ä çàïèòàííÿì. Ç îäíî-
ãî áîêó, ïîñòàíîâà Íàöáàíêó
çðîáèòü óñòàíîâè ñòàá³ëüí³øè-
ìè (ñòðîêè ì³æ àêòèâàìè òà ïà-
ñèâàìè áóäå ñêîðî÷åíî), îäíàê
ç ³íøîãî — çðîáèòü óìîâè äî-
ñòðîêîâîãî êðåäèòóâàííÿ ñóâî-
ð³øèìè.

Àáè ñêîðîòèòè ðîçðèâ ì³æ
êðåäèòàìè òà äåïîçèòàìè, áàí-
êè âèäàâàòèìóòü êîøòè íà êî-
ðîòø³ ñòðîêè, ñòâåðäæóþòü åêñ-
ïåðòè. Íàñàìïåðåä ïîñòàíîâà
çà÷åïèòü îõî÷èõ ïðèäáàòè æèò-
ëî. Çàì³ñòü 20 ðîê³â ïîâåðíóòè
ãðîø³ òðåáà áóäå çà 10—15. Áàí-
êè â³äïîâ³äíî çì³íÿòü óìîâè âè-
äà÷³ êðåäèòó. Òàê, î÷åâèäíî, äî-
âåäåòüñÿ ïðèíîñèòè äîäàòêîâ³
äîâ³äêè àáî ïðèâîäèòè á³ëüøå
äâîõ ïîðó÷èòåë³â. Ðàçîì ³ç öèì,
ìîæëèâî, äîâåäåòüñÿ, êð³ì ñà-
ìî¿ êâàðòèðè, çàñòàâëÿòè äîäàò-
êîâ³ çàñîáè, ïðèì³ðîì ìàøèíó.

Á³ëüøîñò³ ëþäåé öå áóäå íå ïî
ñèë³. Òèì ÷àñîì ó ñàìèõ áàíêàõ
êîìåíòóâàòè ïîñòàíîâó ïîêè ùî
â³äìîâëÿþòüñÿ. Ïðèì³ðîì, â
“Îùàäáàíêó” êîðåñïîíäåíòà
“Õðåùàòèêà” ïåðåíàïðàâèëè
ùîíàéìåíøå ïî 7 íîìåðàõ òå-
ëåôîíó. Îäíàê ïî æîäíîìó òàê
í³÷îãî íå âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè. Ðà-
çîì ³ç áàíêàìè “ïðîñÿòü” íå íà-
ãí³òàòè îáñòàíîâêó ð³åëòîðñüê³
êîíòîðè. Íàðàç³ òàì çàïåâíÿ-
þòü, ùî ö³íè íà æèòëî äîêó-
ìåíò íå çì³íèòü. “Ïîêè ùî äëÿ
öüîãî íåìàº ïðèâîäó”,— ñêàçà-
ëè â “Áëàãîâ³ñò³”.

Íà ñüîãîäí³ ó ðåéòèíãàõ áàí-
ê³â ó ñôåð³ ³ïîòå÷íîãî êðåäèòó-
âàííÿ ë³äèðóº “Êðåäèòïðîì-
áàíê”, äå ð³÷íà ñòàâêà ñòàíîâèòü
13,80%. Òàê³ äàí³ íàâîäèòü çà-
ãàëüíîóêðà¿íñüêèé åëåêòðîííèé
äîâ³äíèê “Ïðîñòî-áàíê”. Íà-
ñòóïí³ ïîçèö³¿ çàéìàº “ÎÒÏ

áàíê” — 13,99%, “Óêðñîöáàíê”,
“ÒÎ×ÊÀ èïïîòå÷íûé ñóïåðìàð-
êåò”, “Îùàäáàíê” — 14,00%.

Ñåðåä ê³ëüêîñò³ âèäà÷ äîâãî-
ñòðîêîâèõ æèòëîâèõ êðåäèò³â
(äî 30 ðîê³â) ïåðø³ ì³ñöÿ ïîñ³-
äàþòü: “ÎÒÏ áàíê” — 13,99%,
“ÒÎ×ÊÀ” ³ “Îùàäáàíê” —
14,00%. Ð³÷í³ â³äñîòêîâ³ ñòàâêè
â ³íîçåìí³é âàëþò³ (ó äîëàðàõ
ÑØÀ) òðîõè ìåíø³, íàïðèêëàä,
çà 10 ðîê³â ïåðøèì çà ì³í³ìàëü-
íîþ ê³ëüê³ñòþ â³äñîòê³â º “Ñåá-
áàíê” — 10,74%, “ÎÒÏ” —
11,99%, “Îùàäáàíê” ³ áàíê
“Ôîðóì” — 12,00%. Çà 30 ðîê³â
(ó äîëàðàõ) “ÎÒÏ áàíê” —
11,99%, “Îùàäáàíê” — 12,00%.

Çà ìèíóëèé ð³ê îá’ºìè ³ïî-
òå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ â êðà¿í³
çðîñëè íà 50 %. Óêðà¿íö³ âçÿëè
ó áàíê³â ïîíàä 53 ìëðä ãðí. 60%
ñóìè — êðåäèòè, îôîðìëåí³ ó
ñòîëèö³

Áðàòè êâàðòèðè ó êðåäèò 
ñòàíå òÿæ÷å
Áàíêè âèìàãàòèìóòü äîäàòêîâèõ çàñòàâ
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Чи не ожен охочий жити столиці мріяв про власн
вартир . Одна пити помеш ання рівень цін "на
вадратні метри" мало ом дає змо . Тепер же вар-
тир б де тяжче взяти навіть редит. Мин ло о тиж-
ня Національний бан змінив правила іпоте и. Е спер-
ти запевняють, що бан и почн ть вима ати додат ових
застав, рім само о житла, а та ож с оротять терміни
орист вання рішми.
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 75 ðîê³â
Áëàæåíí³øîìó âåðõîâíîìó
àðõ³ºïèñêîïó Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-
êàòîëèöüêî¿ öåðêâè,
Âåðõîâíîìó àðõ³ºïèñêîïó
Êèºâî-Ãàëèöüêîìó, êàðäèíàëó
Ëþáîìèðîâ³ ÃÓÇÀÐÓ

З ювілеєм йо о вітає Святійший патрiарх Київсь ий і всiєї Р си-
У раїни УПЦ КП Патріарх ФІЛАРЕТ:

— Вітаючи ардинала Любомира з ювілеєм, бажаю здоров’я, допомо-
и Божої сл жінні. Сподіваюся, що наші цер ви й надалі співпрацюва-
тим ть задля д ховно о відродження раїнсь о о народ , нала одження
співпраці. Провідна роль цьом належить саме Вам!

З на оди ювілею свої вітання шле Головний рабин Києва та
У раїни, президент Об’єднання і дейсь их релі ійних ор анізацій
У раїни Я ів Дов БЛАЙХ:

—Шановний ардинале! Щиро вітаємо Вас із славним ювілеєм! Нехай
Господь посилає Вам та Вашим близь им міцне здоров’я та щастя. Не-
хай світло осяює Ваш шлях, надає Вам сили та натхнення всіх Ваших
добрих справах! Хай вам щастить!

Ñüîãîäí³ òåëåæóðíàë³ñò ªãîð
ÑÎÁÎËªÂ ñâÿòêóº 31-ð³÷÷ÿ
Зі святом йо о вітає дире тор У раїнсь о о
філіал Інстит т раїн СНД Володимир
КОРНІЛОВ:

— Від сієї д ші вітаю Є ора Ві торовича з цим до-
леносним святом! Я пам’ятаю себе, оли випов-
нювався 31 рі . Це роз віт надій, мрій, пра нення

дося н ти мети. Бажаю йом пережити в житті те саме, незалежно від
працедавця. Головне — не заб вати, що ми, донеччани, маємо тримати-
ся разом неле их мовах столиці задля розвит Донець ої області!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(Постійно діюча он рсна омісія по під отовці, ор анізації

і проведенню он рс з продаж вартир)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСИ З ПРОДАЖУ КВАРТИР

Відповідно до прото ол засідання постійно діючої он рсної омісії
по під отовці, ор анізації і проведенню он рс з продаж вартир від
06.02.08 №6 о олошені он рси з продаж та их вартир:

1. в. № 294 по в л. Касіяна, 2/1
2. в. № 432 по в л. Урлівсь ій, 11/14
3. в. № 433 по в л. Урлівсь ій, 11/14
4. в. № 12 по в л. Голосіївсь ій, 13
5. в. № 35 по в л. Дмитрівсь ій, 69
6. в. № 276 по в л. Княжий затон, 21
7. в. № 1 по в л. Ш мсь о о, 1-А
8. в. № 31 по в л. Срібно ільсь ій, 3-А
9. в. № 51 по в л. Срібно ільсь ій, 3-А
10. в. № 10 по в л. Срібно ільсь ій, 2-А
11. в. № 102 по в л. Срібно ільсь ій, 2-А
12. в. № 5 по пров. Феодосійсь ом , 14
13. в. № 140 по в л. Саперно-Слобідсь ій, 22
14. в. № 23 по в л. Саперно-Слобідсь ій, 22
15. в. № 48 по просп. Гри орен а, 28
16. в. № 32 по в л. Хар івсь е шосе, 152

Кон рсні пропозиції приймаються до 18 одини 3 березня 2008 ро
за адресою: Київ, в л. Володимирсь а, 42, аб. 401.
Телефон для довідо : 279-63-10 та 0-51 (Call-центр КМДА).
Додат ова інформація на www.kmv.gov.ua

Обов’яз ові мови для часті он рсі: сплата реєстраційно о внес
в с мі 500 рн. та внесення забезпечення розмірі 1% мінімальної
продажної вартості об’є та он рсно о продаж .

Головном правлінню апітально о б дівництва
м. Києва Київсь ої місь ої державної адміністрації

(в л. Фр нзе, 113) потрібні:
1. Планово-е ономічний відділ:

- заст пни начальни а відділ ;
- оловний спеціаліст;
- провідний спеціаліст.

2. Кошторисно-до овірний відділ:
- начальни відділ ;
- заст пни начальни а відділ ;
- оловний спеціаліст;
- провідний спеціаліст.

3. Се тор ор анізаційно о забезпечення:
- провідний спеціаліст — се ретар.

Вимо и до претендентів — освіта вища, досвід роботи за
фахом.
Звертатись за телефоном — 200-38-76.
Анастасія Володимирівна.

Ãðàô³ê
ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí
òà ïðÿìèõ ("ãàðÿ÷èõ") òåëåôîííèõ ë³í³é
êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ íà ² êâàðòàë 2008 ðîêó

Прізвище, ім`я та по
бать ові

День та час
особисто о прийом
ромадян за адресою:

м. Київ, в л. Хрещати ,
36, .102

День та час
особисто о виїзно о

прийом

Місце проведення
особисто о виїзно о

прийом

День та час
проведення прямих

(" арячих") телефонних
ліній за тел. 279-40-59

Черновець ий
Леонід Михайлович

1, 3 вівторо
17.00-19.00

- - -

Дов ий
Олесь Станіславович

2 четвер
11.00-12.00

- - 4 четвер
16.00-17.00

Гол бчен о
Анатолій Костянтинович (пи-
тання палива, енер ети и та
енер озбереження; надзви-
чайних сит ацій та охорони
праці; державно о архіте -
т рно-б дівельно о онтро-
лю) (питання житлово о та
ом нально о осподарств;
тримання житлово о фон-
д )

1 вівторо
11.00-13.00
3 вівторо
10.00-11.00

- - 1 вівторо
10.00-11.00

Басc Денис Я ович
(питання е ономі и та інвес-
тицій; взаємодії з засобами
масової інформації та
зв`яз ів з ромадсь істю;
зв`яз та інформатизації)

2, 4 четвер
10.00-11.00

1, 3 четвер
12.00-13.00

Голосіївсь а районна
м. Києві державна
адміністрація

4 четвер
11.00-12.00

Голиця
Михайло Ми олайович
(питання б дівництва житла;
забезпечення населення
житловою площею; ре он-
стр ції житлово о фонд )

2 середа
16.00-17.00
4 середа

09.00-10.00

1 середа
16.00-17.00
1 вівторо
16.00.17.00

Шевчен івсь а район-
на м. Києві держав-

на адміністрація

3 середа
16.00-17.00

Головач
Володимир Володимирович
(питання бла о строю міста;
вн трішньо о фінансово о
онтролю)

2 середа
15.00-16.00
4 середа

11.00-12.00

1 середа
16.00-17.00
3 середа

16.00-17.00

Дніпровсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

2 середа
14.00-15.00

Денисю
Людмила Всеволодівна
(питання ре ляторної політи-
и та підприємництва; захис-
т прав споживачів)

2, 4 п`ятниця
16.00-17.00

1, 3 п`ятниця
15.00-16.00

Солом`янсь а
районна м. Києві

державна
адміністрація

2 п`ятниця
15.00-16.00

Ж равсь ий
Віталій Станіславович
(питання освіти та на и;
льт ри та мистецтв;

фіз льт ри та спорт ; мо-
лодіжної політи и та соціаль-
но о забезпечення молоді;
опі и та забезпечення прав
неповнолітніх; охорони ль-
т рної спадщини; питання
ре лами)

1 середа
9.00-10.00
3 понеділо
11.00-13.00

2 вівторо
16.00-17.00
4 четвер

16.00-17.00

Дарниць а районна
м. Києві державна

адміністрація

1 середа
10.00-11.00

Кільчиць а
Ірена Реонольдівна
(питання охорони здоров`я
та медично о забезпечення;
соціально о захист насе-
лення та захист населення
від наслід ів аварії на ЧАЕС;
роботи ветерансь их та
жіночих ор анізацій; праці та
зайнятості) (питання поб то-
во о і тор овельно о обсл -
ов вання; надання рит аль-
них посл ; питання надання
соціально о житла))

3 вівторо
15.00-17.00
4 вівторо
15.00-17.00

1, 2 вівторо
15.00-16.00

Подільсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

3 четвер
14.00-15.00

Лещен о
Ед ард Володимирович (пи-
тання містоб д вання та
архіте т ри; ре лювання
містоб дівної діяльності)

3 четвер
11.00-12.00
4 понеділо
10.00-11.00

1 п`ятниця
12.00-13.00
3 п`ятниця
12.00-13.00

Печерсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

3 четвер
10.00-11.00

М хови ов
Анатолій Ми олайович
(питання ви ористання зе-
мельних рес рсів)

1, 3 вівторо
14.00-15.00

2, 4 п`ятниця
17.00-18.00

Оболонсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

1 понеділо
14.00-15.00

Падал а
Ві тор Михайлович
(питання бюджет та
фінансів; пенсійно о забез-
печення; цінової політи и)

1, 3 п`ятниця
10.00-11.00

2, 4 п`ятниця
12.00-13.00

Святошинсь а
районна м. Києві

державна
адміністрація

1 п`ятниця
11.00-12.00

Р ди
Сер ій Ярославович
(питання вн трішньої політи-
и та с спільно-політичної
сит ації в столиці; справ
національностей та мі рації)

3, 4 понеділо
12.00-13.00

1, 2 понеділо
12.00-13.00

Деснянсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

4 понеділо
11.00-12.00

Стичинсь ий
Броніслав Станіславович
(питання до ментально о
забезпечення, роботи зі
зверненнями ромадян, за-
безпечення за онності та
правопоряд , діяльності
архівів)

2 четвер
17.00-18.00
1, 4 середа
16.00-17.00,
3 середа

17.00-18.00

- - 2 четвер
16.00-17.00
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОФЕСІОНАЛИ
Документознавець 

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

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

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

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

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

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Діловод

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

ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
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ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕО №801-813 402-69-81     20   
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пічник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

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

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

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

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

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

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

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

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

РОБІТНИКИ
Водій автомобіля

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

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

Водій ВАЗ
АФУ 411-42-75  1      

Водій спец. автомобіля
РАДС 434-83-40    4    

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

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

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

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

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

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

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

Механізатор 4 р.
РАДС 434-83-40    3    

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

Оператор ОДЗ
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських 
будівель 5 р.

ЖЕК №708 434-40-55    1    
Підсобний робітник

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

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

Покрівельник 2 р.
РБД 467-44-04    1    

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

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

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

Прибиральник 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   35     

Рі
ве

нь
По

са
да

Назва підприємства
Контакт-

ний 
телефон

Кількість вакансій по районах

Го
ло

сії
вс

ьк
ий

Де
сн

ян
сь

ки
й

Дн
іп

ро
вс

ьк
ий

Об
ол

он
сь

ки
й

Пе
че

рс
ьк

ий

По
ді

ль
сь

ки
й

Св
ят

ош
ин

сь
ки

й
Со

ло
м’

ян
сь

ки
й

Ш
ев

че
нк

івс
ьк

ий

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

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

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

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

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

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

Робочий зеленого господарства
АФУ 411-69-67  9      

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

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

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

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

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

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

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

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

Сторож
РБД 467-44-04    1    

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

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

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

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

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

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

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

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

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

Про передачу громадянину Макарову Сергію
Володимировичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Ольги Кобилянської, 25&б 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 520/3354 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Ìàêàðîâó Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 25-á ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàêàðîâó Ñåð-
ã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 25-á ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìàêàðîâó Ñåðã³þ Âîëî-
äèìèðîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî 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 âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

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. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2639, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 16.04.2007
¹ 2548, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
19.04.2007 ¹ 071/04-4-22/1844, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
13.06.2007 ¹ 03-0716.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 23.03.2007 ¹ 19-2646, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2007 ¹ 071/04-4-
22/1839, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 16.04.2007 ¹ 2555,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 13.06.2007 ¹ 03-0703.

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 передачу громадянину Макарову
Володимиру Леонідовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Ольги Кобилянської, 25&г 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 521/3355 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці Мансуровій Ользі
Олександрівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Ольги Кобилянської, 20&е 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 522/3356 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìàêàðîâó Âîëîäèìèðó Ëåîí³äîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 25-ã
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàêàðîâó Âî-
ëîäèìèðó Ëåîí³äîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 25-ã
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìàêàðîâó Âîëîäèìèðó
Ëåîí³äîâè÷ó:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, 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 23.03.2007 ¹ 19-2638, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 16.04.2007
¹ 2544, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
19.04.2007 ¹ 071/04-4-22/1843, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
13.06.2007 ¹ 03-0715.

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìàíñóðîâ³é Îëüç³ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 20-å ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàíñóðîâ³é
Îëüç³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 20-å ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàíñóðîâ³é Îëüç³ Îëåê-
ñàíäð³âí³:

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-

Про передачу громадянину Дворецькому
Павлу Вікторовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Луганській, 50&а у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 524/3358 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Äâîðåöüêîìó Ïàâëó Â³êòîðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëóãàíñüê³é, 50-à ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äâîðåöüêîìó

Ïàâëó Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëóãàíñüê³é, 50-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.
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Про передачу громадянці Надточій Ользі
Михайлівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 2&му пров. Терешкової, 3 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 532/3366 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Íàäòî÷³é Îëüç³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 2-ìó ïðîâ. Òåðåøêîâî¿, 3 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Íàäòî÷³é Îëüç³
Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
2-ìó ïðîâ. Òåðåøêîâî¿, 3 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Íàäòî÷³é Îëüç³ Ìèõàé-
ë³âí³:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 06.10.2006 ¹ 19-8357, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.10.2006
¹ 6443, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
26.04.2007 ¹ 071/04-4-22/2070, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
31.05.2007 ¹ 03-0586.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянам Бондарчуку Ігорю
Юрійовичу, Бондарчуку Олександру

Миколайовичу, Некрасовій Леоніні Миколаївні
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Квітки&Основ’яненка, 10&а у
Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 545/3379 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíàì Áîíäàð÷óêó ²ãîðþ Þð³éîâè÷ó,
Áîíäàð÷óêó Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó,
Íåêðàñîâ³é Ëåîí³í³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, 10-à ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Áîíäàð÷óêó ²ãî-
ðþ Þð³éîâè÷ó, Áîíäàð÷óêó Îëåêñàíäðó
Ìèêîëàéîâè÷ó, Íåêðàñîâ³é Ëåîí³í³ Ìèêî-
ëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ.
Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, 10-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ, â òîìó ÷èñë³:

— Áîíäàð÷óêó ²ãîðþ Þð³éîâè÷ó —1/3
â³ä 0,10 ãà;

— Áîíäàð÷óêó Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéî-
âè÷ó —1/3 â³ä 0,10 ãà;

— Íåêðàñîâ³é Ëåîí³í³ Ìèêîëà¿âí³ — 1/3
â³ä 0,10 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Áîíäàð÷óêó ²ãîðþ Þð³-
éîâè÷ó, Áîíäàð÷óêó Îëåêñàíäðó Ìèêîëà-
éîâè÷ó, Íåêðàñîâ³é Ëåîí³í³ Ìèêîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.06.2006 ¹ 19-5150, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 16.10.2006
¹ 6238, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
24.10.2006 ¹ 071/04-4-19/3525, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
11.04.2007 ¹ 03-344/603.

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

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Поремській Надії
Василівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Дяченка, 19&а у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 547/3381 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

3. Ãðîìàäÿíèíó Äâîðåöüêîìó Ïàâëó
Â³êòîðîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ 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
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ 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 23.03.2007 ¹ 19-2641, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2007 ¹ 071/04-4-
22/1829, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 16.04.2007 ¹ 2547,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 18.07.2007 ¹ 05-0937.

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 передачу громадянину Шаталову Сергію
Івановичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Толочанській, 9 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 544/3378 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êè-
ºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçå-
ëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-

íÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷-
íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì
(òàáëèöÿ 17), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Øàòàëîâó Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Òîëî÷àíñüê³é, 9 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Øàòàëîâó Ñåð-
ã³þ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Òîëî÷àíñüê³é, 9 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Øàòàëîâó Ñåðã³þ ²âàíî-
âè÷ó:

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

4.2. 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.

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

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

4.4. 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”.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.05.2005 ¹ 19-8670, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 14.01.2005 ¹ 18, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 25.10.2004 ¹ 8004, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 02.12.2005 ¹ 06-6-
25/6626.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик 26 лютого 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 9
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ïîðåìñüê³é Íàä³¿ Âàñèë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Äÿ÷åíêà, 19-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïîðåìñüê³é Íà-
ä³¿ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Äÿ÷åíêà, 19-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïîðåìñüê³é Íàä³¿ Âàñè-
ë³âí³:

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.02.2006 ¹ 19-968, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 11.01.2006 ¹ 071/04-4-
19/5901, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 14.02.2006 ¹ 901, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 26.01.2006
¹ 130, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 13.03.2007 ¹ 03-79/286-Â.

3.7. 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.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Шаульській Юлії
Валеріївні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Михайла Чалого, 5&а 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 550/3384 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Юрченко Галині
Іванівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Михайла Чалого, 39&б 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 548/3382 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
39-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Þð÷åíêî Ãàëèí³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 39-á ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ëó 5 Êè-
¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 23.03.2007 ¹ 01-
04/629).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Þð÷åíêî Ãàëè-
í³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 39-á ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü

çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.
7. Ãðîìàäÿíö³ Þð÷åíêî Ãàëèí³ ²âàí³â-

í³:
7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.2. 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.

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4045 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8592, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4840 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7334, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 14.03.2007 ¹ 226, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 25.04.2007 ¹ 148-824, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 23.03.2007 ¹ 01-04/629, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3680, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3853.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 5
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çåëåíî¿
çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çîíè ë³-
ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íè³ãó Ëåîíîâó Âàäèìó Âîëîäèìèðîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 5 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 118 âèä³ëó 1 Êè-
¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-
04/408).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëåîíîâó Âà-
äèìó Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 5 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ëåîíîâó Âàäèìó Âîëî-
äèìèðîâè÷ó:

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

7.2. 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.

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4055 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8616, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4845 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7335, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 161, Êè¿â-
ñüêîãî ãîñïîäàðñüêîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿â-
çåëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-569, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-04/408, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3679 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3844.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ÃÓ
ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìè-
õàéëà ×àëîãî, 5-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
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íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ³ç çåëåíî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â
÷àñòèí³ âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿
ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëà-
äó çîíè ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Øàóëüñüê³é Þë³¿ Âàëåð³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 5-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 118 âèä³ëó
1 Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêî-
âå ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ-
÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî
ôîíäó (ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä
02.03.2007 ¹ 01-04/407).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øàóëüñüê³é
Þë³¿ Âàëåð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
5-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Øàóëüñüê³é Þë³¿ Âàëå-
ð³¿âí³:

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

7.2. 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 îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî

âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â
ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñ-
íèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4054 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8595, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.06.2007 ¹ 4440 òà
â³ä 14.09.2007 ¹ 7336, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 174, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-570,
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 02.03.2007 ¹ 01-
04/407, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3678,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 31.05.2007 ¹ 3845.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ç ÃÓ ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Онуфрієвій Олені Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Михайла Чалого, 32&а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 551/3385 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìè-
õàéëà ×àëîãî, 32-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç
çåëåíî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³î-
íàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòè-
í³ âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñ-
òîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëàäó çî-
íè ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Îíóôð³ºâ³é Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 32-à ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 118 âèä³ë³â 1,
3 Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêî-
âå ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ-
÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî
ôîíäó (ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî
óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä
02.03.2007 ¹ 01-04/412).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Îíóôð³ºâ³é
Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 32-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Îíóôð³ºâ³é Îëåí³ Ìèêî-
ëà¿âí³:

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

7.2. 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 îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-

òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4038 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8606, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4838 òà
â³ä 14.09.2007 ¹ 7329, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå

ãîñïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 167, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-565, Êè-
¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî
ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/412,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3685, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 01.06.2007 ¹ 4041.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç
ÃÓ ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. 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 
Писанці Євгенію Юрійовичу у приватну

власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Михайла Чалого, 49&а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 552/3386 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121, 208 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàé-
ëà ×àëîãî, 49-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ³ç çåëåíî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â
÷àñòèí³ âèâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿
ì³ñòîáóä³âíèì îáãðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëà-
äó çîíè ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ïèñàíö³ ªâãåí³þ Þð³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 49-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³-
ë³â 5, 6 Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñî-
ïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âè-
êëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâî-
ãî ôîíäó (ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà
â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/454).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïèñàíö³ ªâ-
ãåí³þ Þð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
49-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ïèñàíö³ ªâãåí³þ Þð³-
éîâè÷ó:

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

7.2. 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 îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â
ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñ-
íèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 19-4059 òà â³ä
21.08.2007 ¹ 09-8587, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.06.2007 ¹ 4846 òà
â³ä 14.09.2007 ¹ 7308, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 122, Êè-
¿âñüêîãî ãîñïîäàðñüêîãî îá’ºäíàííÿ
“Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-551,
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/454, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3654
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 31.05.2007 ¹ 3860.

7.7. Ïîãîäèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ç ÃÓ ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



ВВІІДД  ААВВТТООРРАА

Àëüîíà Â²ÍÍÈÖÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мені вдалося поб вати в ба а-
тьох раїнах, і с різь на нас че а-
ли неймовірні історії і незаб тні
при оди. Особливо вразили Індія
і Голландія, зо рема місто Ам-
стердам. Та найбільше запа-
м’ятався недавній відпочино
"ди нами". Бо це — носталь ія
по юнаць ій відчайд шності й
пра ненню повністю відірватися.

Òîð³ê ó ñåðïí³ ìè ç Ñåðüîæåþ, ìî¿ì ÷î-
ëîâ³êîì, âèð³øèëè ðâîíóòè íà òèæäåíü äî
Êðèìó. Ëèøå äâà äí³ ìè â³äïî÷èëè â
Àëóøò³. Æèëè, ÿê íàëåæèòü, ó ãîòåë³, ãó-
ëÿëè ïî Íèê³òñüêîìó ñàäó. Àëå çàõîò³ëîñÿ
“çíèêíóòè” ç öèâ³ë³çàö³¿ õî÷ íåíàäîâãî,
â³ä÷óòè ïîâíó âîëþ — ïðèãàäàòè äèòèí-
ñòâî, þí³ñòü, êîëè ìè ëþáèëè ç³áðàòèñÿ é
âè¿õàòè íà áåðåã, ïîñèä³òè á³ëÿ áàãàòòÿ. ²,
íåäîâãî äóìàþ÷è, êóïèëè íàìåò ³ ïîïðÿ-
ìóâàëè íà Òàðõàíêóò. Íà íàø ïîäèâ, òàì
çóñòð³ëè çíàéîìèõ ³, ïîðàäèâøèñü, âèð³-
øèëè çðîáèòè çàãàëüíå íàìåòîâå ì³ñòå÷êî.
Âîíî âèéøëî íàïðî÷óä çàòèøíèì! Ñóñ³äè
ïðîçâàëè íàø ïðèòóëîê — “ì³ñòî-ñàä”.

Âñ³ òóðáîòè ïðî çäîðîâå é êîðèñíå õàð-
÷óâàííÿ ëÿãëè íà ìî¿ ïëå÷³. ² ìåíå öå àí³ñ-
ê³ëüêè íå çáåíòåæèëî, ÿ áóëà ðàäà, ùî ìî-
æó õî÷à á òðîõè ïîáóòè â ðîë³ ñïðàâæíüî¿
ãîñïîäèí³! Ñàëàòè, ðèáíà þøêà áóëè ó ôà-
âîð³. Ïðîñòî ùå æèâ³ ñïîãàäè ïðî ñ³ìåé-
íèé â³äïî÷èíîê íà Äåñí³, äå ÿ áóëà “çàâî-
ä³ºì” ³ ïðîâîäèëà ãîäèíè íà áåðåç³ ç âóä-
êîþ. Ç âåëè÷åçíèì çàäîâîëåííÿì ðèáàëè-
ëè. Íà Òàðõàíêóò³ ëîâèëèñÿ éîðæ³, ÿçèêè
³ êðàáè. Þøêà ç íèõ ïðîñòî ÷óäîâà âèõî-
äèëà. À ùå âäàëîñÿ òðüîõ ñêàò³â çëîâèòè!
Ãîòóâàëè ðèáó ³ íà ìàíãàëîâ³. Àëå öå âæå
ñïðàâà ÷îëîâ³ê³â, ó íèõ öå ë³ïøå âèõîäèòü.

Òàðõàíêóò çàëèøèâ çì³øàí³ ïî÷óòòÿ —
æèòè äîâîäèëîñÿ â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ.
Ïèòíî¿ âîäè íå âèñòà÷àëî, ÷àñòî ãîð³â ñòåï.
ßêîñü ñåðåä íî÷³ íàñ ðîçáóäèëè êðèêè —
ç’ÿñóâàëîñÿ, âîãîíü ï³äáèðàâñÿ âñå áëèæ-
÷å é áëèæ÷å äî íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà ³ ìà-
øèí, çäàâàëîñÿ, ùî âæå âèõîäó íåìàº. Íà
ùàñòÿ, ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ïîæåæó âäà-
ëîñÿ çàãàñèòè.

Õî÷à áóëà é âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ïëþ-
ñ³â — ìè íàñîëîäèëèñÿ êðàñèâèìè êðàºâè-
äàìè, ïðîñòî äèâîâèæíèì æèâèì ïåéçà-
æåì, ïëÿæåì. Îñîáëèâî çàïàì’ÿòàëàñÿ áóõ-
òà, äå çí³ìàëè ðàäÿíñüêèé êóëüòîâèé ô³ëüì
“Ï³ðàòè ÕÕ ñòîë³òòÿ”. Öå ïðåêðàñíå ì³ñ-
öå äëÿ äàéâ³íãó, äå â ãëèáèíàõ çáåð³ãàþòü-
ñÿ ïàì’ÿòíèêè ðàäÿíñüêèõ ë³äåð³â — Ëåí³-
íà, Êàðëà Ìàðêñà, Åíãåëüñà. Ìåí³ äóæå
ïîùàñòèëî ðîçãëÿíóòè ¿õ çáëèçüêà, êîëè
ìè ñïóñòèëèñÿ!

Ðàäæó âñ³ì, õòî õî÷å íàñîëîäèòèñÿ
ñïðàâæíüîþ ïðèðîäîþ, ¿¿ ïðîñòîòîþ ³ äè-
õàííÿì ñâîáîäè, ä³ñòàòè ìàêñèìàëüíèé çà-
ðÿä ïîçèòèâíî¿ åíåðã³¿, õî÷à á ðàç ïîáóâà-
òè íà Òàðõàíêóò³! Îáîâ’ÿçêîâî ¿äüòå ç
áëèçüêèìè ëþäüìè, ç ñ³ì’ºþ àáî ïðîñòî ç
êîìïàí³ºþ äðóç³â, ðàçîì ðîçä³ëèòè âñþ
êðàñó “äèêîãî ïðîæèâàííÿ” çíà÷íî ö³êà-
â³øå. Îñòàíí³ì ÷àñîì öå ì³ñöå ñòàº äóæå
ïîïóëÿðíèì, ê³ëüê³ñòü ëþäåé ç êîæíèì ðî-
êîì óñå çá³ëüøóºòüñÿ, ìàáóòü, º ãîñòðà ïî-
òðåáà ïîáóòè ÿêîìîãà äàë³ â³ä ì³ñüêî¿ ñó-
ºòè, àäæå Òàðõàíêóò âåëèêèé, ³ êîæåí ìî-
æå âèáðàòè ñîá³ ì³ñöå äî äóø³

Хрещатик  26 лютого 2008 ТТУУРРИИЗЗММ 1111

Äèêå ë³òî
Îàçà ñí³ãîâîãî åêñòðèìó
Ëèæíå êàòàííÿ â Áóêîâåë³ òðèâàº äî ë³òà

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Б овель по прав вважається
одним і най ращих ірсь олиж-
них рортів У раїни. 14 підйом-
ни ів, 50 ілометрів трас, чисте
ірсь е повітря, сні овий по рив
незалежно від по одних примх
зробили йо о поп лярним серед
лижни ів та сно бордистів.

Обираємо за сма ом
і можливостями

Êàëåíäàðíà çèìà äîá³ãàº ê³íöÿ, à
âò³ì, ïîòðàïèòè íà ã³ðñüê³ ñõèëè ïî
ñâîþ ïîðö³þ àäðåíàë³íó äàº çìîãó íå-
ùîäàâíî ïîáóäîâàíèé òóðèñòè÷íèé
êîìïëåêñ “Áóêîâåëü”. Âñòàíîâëåí³ íà
ã³ðñüêèõ òðàñàõ ðîçïèëþâà÷³ øòó÷íîãî
ñí³ãó âæå íå ïåðøèé ð³ê çàáåçïå÷óþòü
ëèæíå êàòàííÿ äî ñàìîãî ë³òà. Áóêîâåëü
ðîçòàøîâàíèé á³ëÿ ñåëèùà Ïîëÿíèöÿ
çà 35 êì â³ä ì³ñòà ßðåì÷å òà çà 110 êì
â³ä îáëàñíîãî öåíòðó — ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêà. Íàçâó êîìïëåêñó äàëà îäíîéìåí-
íà ãîðà Áóêîâåëü — îäèí ³ç òðüîõ íàé-
âèùèõ ñõèë³â êóðîðòó. Ä³ñòàòèñÿ Áóêî-
âåëÿ íàéçðó÷í³øå òà íàéäåøåâøå ïîòÿ-
ãîì Êè¿â — ²âàíî-Ôðàíê³âñüê (êâèòîê
êîøòóº 50 ãðí). Ç îáëàñíîãî öåíòðó äî
Áóêîâåëÿ êóðñóþòü ³ ìàðøðóòêè (6 ãðí
çà ïðî¿çä). ª ³ ïðÿìèé àâòîáóñ Êè¿â —
Áóêîâåëü: òîä³ äîâåäåòüñÿ ïðîâåñòè íà
êîëåñàõ óñþ í³÷ (ïî¿çäêà òðèâàº ïîíàä
12 ãîäèí) òà çàïëàòèòè çà öå 130 ãðí.

Â³ä íàéáëèæ÷èõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â
ßðåì÷å, Ìèêóëè÷èí, Òàòàð³â äî Áóêî-
âåëÿ êóðñóþòü ðåéñîâ³ àâòîáóñè (3 — 6
ãðí). Ðàäóº òå, ùî ¿çäÿòü âîíè ÷àñòåíü-
êî — ðàç íà 15 — 20 õâèëèí. Çàâ³òàâ-
øè íà êóðîðò âåëèêîþ êîìïàí³ºþ, ë³ï-
øå çàìîâèòè ìàøèíó íà âñ³õ, çà 150 —
200 ãðí â îáèäâà áîêè. Îáëàøòóâàòèñÿ
ìîæíà ³ â ñàìîìó Áóêîâåë³ — òàì º ãî-
òåë³ “Áóêîâåëü”, “Åäåëüâåéñ”, ïðîïî-
íóþòü òàêîæ îêðåì³ áóäèíî÷êè. Ïðîòå
÷åðåç áëèçüê³ñòü äî òðàñ ö³íè òàì âè-
ù³, í³æ ó íàéáëèæ÷èõ ñåëàõ. Òàê, áóäè-
íî÷îê íà äâîõ êîøòóº â³ä $150 — 200.
À â Ìèêóëè÷èí³ ÷è ßðåì÷îìó, ùî çà
ï³âãîäèíè ¿çäè äî Áóêîâåëÿ, âèíàéíÿ-
òè ê³ìíàòó â ãîñïîäàðÿ ìîæíà çà 100 —
150 ãðí (ç îäí³º¿ ëþäèíè). Â öþ âàðò³ñòü
÷àñòî âõîäèòü ³ äâîðàçîâå õàð÷óâàííÿ.

Ïåðåä òèì, ÿê çàñåëèòèñÿ, îáîâ’ÿçêîâî
ïîö³êàâòåñÿ, ÷è íåìàº òàì ïðîáëåì ç
ãàðÿ÷èì âîäîïîñòà÷àííÿì: ï³ñëÿ êàòàí-
íÿ íåîäì³ííî çàõî÷åòüñÿ â äóø. Ó äå-
ÿêèõ ñàäèáàõ ïðîïîíóþòü ³ ñàóíó (150 —
250 ãðí/ãîä) — íåçàì³ííèé àòðèáóò ã³ð-
ñüêîëèæíîãî â³äïî÷èíêó, îñîáëèâî ó
âåëèê³é êîìïàí³¿.

Абонементи і лижі:
що, де, по чом

Ó Áóêîâåë³ ö³íè ÷³òêî ðîçìåæîâàí³.
Ðîçð³çíÿþòü âèñîê³ (ñ³÷åíü-ëþòèé) òà
íèçüê³ (áåðåçåíü-òðàâåíü ³ ãðóäåíü) ñå-
çîíè êàòàííÿ. Îêðåì³ ö³íè âñòàíîâëå-
íî íà áóäí³, âèõ³äí³ òà ñâÿòà (ïåð³îä çè-
ìîâèõ ñâÿò). Òîæ çåêîíîìèòè ìîæíà
ÿêðàç ó ðîáî÷³ äí³. Îäèí ï³äéîì êàíàò-
íîþ äîðîãîþ êîøòóº 15 — 20 ãðí, 10
ï³äéîì³â îá³éäåòüñÿ â 70 — 80 ãðí. Ïðî-
ïîíóþòü òàêîæ àáîíåìåíòè íà 2 ãîäè-
íè (50 — 65 ãðí), íà ï³âäíÿ — ç 9-¿ äî
13-¿ àáî ç 13-¿ äî 17-¿ (90 —110 ãðí), íà
äåíü (150 — 180 ãðí), àáî íà ê³ëüêà äí³â
(çîêðåìà íà ï’ÿòü — 500 ãðí, íà ñ³ì —
700 ãðí). Ïî÷àòê³âöÿì ðàäæó áðàòè àáî-
íåìåíòè íà 10 ï³äéîì³â, áî á³ëüøå ïî-
äîëàòè ïðîòÿãîì äíÿ áóäå ñêëàäíî, à òî
é íà ï³âäíÿ. Âèã³äíî ïðè¿æäæàòè äî êà-
ñè ç 8-¿ äî 9-¿: óñ³ äåíí³ àáîíåìåíòè
ïðîäàþòü ç³ çíèæêîþ 20%.

Ç òàêîþ æ çíèæêîþ â ïóíêòàõ ïðîêà-
òó âèäàþòü ³ ã³ðñüêå ñïîðÿäæåííÿ — ëè-
æ³ òà ñíîóáîðäè. Ñïîðÿäæåííÿ ïîä³ëÿº-
òüñÿ íà êëàñè — À, B, C, D, ÿê³ ð³çíÿòü-
ñÿ ÷àñîì âèêîðèñòàííÿ ëèæ òà ô³ðìà-
ìè-âèðîáíèêàìè. Ïî÷àòê³âöþ ìîæíà
áðàòè áóäü-ÿê³, ùîá íå øêîäà áóëî ç³-
ïñóâàòè. Ãîëîâíå — äîâæèíà ëèæ íå
ïîâèííà áóòè á³ëüøîþ çà âàø çð³ñò, à
ë³ïøå — ìåíøîþ ñàíòèìåòð³â íà 20.
Ïðîêàò ëèæ ³ ÷åðåâèê³â íà ñàì³é Áóêî-
âåë³ îá³éäóòüñÿ ó 55 — 80 ãðí íà äåíü,
ñíîóáîðäè êîøòóþòü 55 — 75 ãðí, à çà
ñíîóáëåéäè (êîðîòê³ øâèäê³ñí³ ëèæ³)
ïðîñÿòü 80 —100 ãðí, çàëåæíî â³ä êëà-
ñó. À âò³ì, ïðîêàò º â êîæíîìó ñåëèù³,
äå âàì ï³äáåðóòü ëèæ³ é ÷åðåâèêè çà
35 — 40 ãðí, âàðòî ëèøå ïåðåâ³ðÿòè
êð³ïëåííÿ, ùîá íå ï³äñóíóëè çëàìàíå.
ªäèíèé ì³íóñ — äîâåäåòüñÿ ç ö³ºþ íî-
øåþ ¿õàòè â òðàíñïîðò³ íà Áóêîâåëü.
Çáèðàþ÷èñü ó ãîðè, íå çàáóäüòå ³ ïðî
â³äïîâ³äíå åê³ï³ðóâàííÿ: âàì ïîòð³áí³
áóäóòü íåïðîìîêàëüí³ øòàíè ÷è êîìá³-
íåçîí, òåïëà êóðòêà, øàïêà òà ñïåö³-
àëüí³ ðóêàâèö³.

Схилами з вітерцем
Íàðåøò³ ïîïåðåäó ñàìå êàòàííÿ. Êó-

ïóþ÷è àáîíåìåíò, îáîâ’ÿçêîâî ïîïðî-
ñ³òü ó êàñ³ êàðòó ñõèë³â. Íà í³é âêàçà-
íî âñ³ ï³äéîìíèêè ³ òðàñè. Âàðòî çíà-
òè, ùî ñèíÿ òðàñà — äëÿ ïî÷àòê³âö³â,
÷åðâîíà — äëÿ äîñâ³ä÷åíèõ ëèæíèê³â,
÷îðíà — äëÿ ñïîðòñìåí³â òà åêñïåðò³â.
Ïðîòå íå ëÿêàéòåñÿ ÷åðâîíèõ ñìóã: ï³ñ-
ëÿ äíÿ íà ëèæàõ âîíè âæå íå çäàâàòè-
ìóòüñÿ âàì íåçäîëàííèìè, äî òîãî æ òóò
òðàïëÿþòüñÿ ä³ëÿíêè ÿê âàæê³, òàê ³ íå
ñêëàäí³ø³ çà ò³, ùî º íà ñèí³õ òðàñàõ.
ßêùî í³êîëè íå ñòîÿëè íà ëèæàõ ³ ñå-
ðåä äðóç³â íå çíàéøëîñÿ òðåíåð³â-ñàìî-
ó÷îê, ë³ïøå çíàéòè ñîá³ ïðîôåñ³éíîãî
³íñòðóêòîðà. Çà ãîäèíó â³í íå ëèøå â³çü-
ìå ç âàñ 150 — 200 ãðí, à é òàêè íà-
â÷èòü ã³ðñüêîëèæíèõ àç³â — “ïëóæêó”
òà ñëàëîìó. ×àñòî ïî÷àòê³âö³ áîÿòüñÿ
áóãåë³â — òðîñ³â, ÿê³ ï³äí³ìàþòü òóðèñ-
ò³â íà ñõèëè. Ïðîòå íà Áóêîâåë³ ôóíê-
ö³îíóº ëèøå îäèí áóãåëü, ðåøòà æ ï³ä-
éîìíèê³â — äâîì³ñí³ ÷è ÷îòèðèì³ñí³
êð³ñåëüí³.

Íà Áóêîâåë³ º òðè íàéâèù³ òî÷êè:
âëàñíå ãîðà Áóêîâåëü (1127 ì), ×îðíà
Êëåâà (1246 ì) òà Äîâãà (1372 ì). Ç
îñòàííüî¿ çà ÿñíî¿ ïîãîäè â³äêðèâàºòü-
ñÿ ÷óäîâèé êðàºâèä íà îêîëèö³, ìîæíà
ðîçãëåä³òè íàâ³òü Ãîâåðëó. Âñ³ äîð³æêè
âíî÷³ óêëàäàþòü ðàòðàêàìè, òîæ çðàíêó
âñ³ òðàñè ð³âí³ òà çðó÷í³. Çâ³ñíî, ¿õ ðîç-
êàòóþòü ëèæíèêè, òîæ íàéêðàùå ñïóñ-
êàòèñÿ â ïåðø³é ïîëîâèí³ äíÿ. Äëÿ åêñ-
òðåìàë³â º é âå÷³ðíº êàòàííÿ — ç 17-¿
äî 20-¿, ôóíêö³îíóþòü ê³ëüêà ñïåö³àëü-
íî îñâ³òëåíèõ ñïóñê³â.

Íåîäì³ííèì àòðèáóòîì äëÿ ïîäîëàí-
íÿ ñòðàõó é ç³ãð³âàííÿ ââàæàºòüñÿ ãàðÿ-
÷èé ãë³íòâåéí. Ïðîòå íà Áóêîâåë³ ïðî-
äàþòü éîãî ïî 15 ãðí, óäâ³÷³-óòðè÷³ äî-
ðîæ÷å, í³æ íà ³íøèõ ã³ðñüêîëèæíèõ
ñïóñêàõ. Ó ÷èñëåííèõ áàðàõ ³ êîëèáàõ
ìîæíà âèïèòè ÷àþ àáî êàâè (5 — 6 ãðí),
ãàðÿ÷îãî ïîòåðó (10 ãðí) òà ïîïî¿ñòè.
Á³ëüø³ñòü ëèæíèê³â ñàì³ ïðèïàñàþòüñÿ
áóòåðáðîäàìè é òåðìîñàìè.

Íàâ³òü ÿêùî âè íå ïîòðàïèòå â ãîðè
öüîãî ñåçîíó, ìîæíà âæå äóìàòè ïðî
íàñòóïíèé. Ïðèì³ðîì, òîð³ê ó “Áóêîâå-
ë³” ä³ÿëà àêö³ÿ “Ãîòóé ëèæ³ âë³òêó”.
Öüîãî ðîêó çàìàíþþòü ñþäè ëèæíèê³â
ùå âçèìêó — “Ðàí³øå ïëàíóºø, äåøåâ-
øå êóïóºø”. Ç 1 ëþòîãî ðîçïî÷àëàñÿ
àêö³ÿ ðîçïðîäàæó àáîíåìåíò³â ç 50%
çíèæêîþ, ÿêà òðèâàòèìå äî 31 æîâòíÿ,
ùîì³ñÿöÿ çá³ëüøóþ÷è âàðò³ñòü 
êâèòê³â
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Love is...
Òàíÿ ÌÀËßÐ×ÓÊ

Êîëèñü, ó ÷àñè ìîãî ñâ³òëîãî
ïîñòðàäÿíñüêîãî äèòèíñòâà, áó-
ëè òàê³ òóðåöüê³ æóéêè “Love
is...”. Ïîðÿä ³ç “Äîíàëüäîì Äà-
êîì” ³ “Òóðáî” âîíè íå âèòðèìó-
âàëè í³ÿêî¿ êîíêóðåíö³¿. Çâè÷àé-
íà ´óìà, ñèìïòîìàòè÷íî àðîìà-
òèçîâàíà ïîëóíè÷êîþ. Ìåíå íó-
äèëî âæå íà ïåðø³é õâèëèí³
ñïðèíòåðñüêîãî æóâàííÿ. Àëå âè-
ðîáíèêàì “ëîâå¿çîê” éøëîñÿ, âî-
÷åâèäü, íå ïðî ñìàê ³ çàïàõ.
Ñâîºþ, íà ïåðøèé ïîãëÿä, íåïî-
òð³áíîþ é íåïîì³òíîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ âîíè íàâåðòàëè çäåìîðàë³çî-
âàíå ñóñï³ëüñòâî ó ëîíî â³÷íèõ
äóõîâíèõ ö³ííîñòåé. Îáãîðòêè,
çàðàäè ÿêèõ, âðåøò³, é êóïóâàëè-
ñÿ “ëîâå¿çêè”, ñêëàäàëè âåëè÷åç-
íó êîëåêö³þ âèçíà÷åíü ëþáîâ³.
Ïðîñòåíüêèé êîì³êñîïîä³áíèé
ìàëþíîê ç õëîï÷èêîì ³ ä³â÷èí-
êîþ ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ — íå ïî-
áîþñÿ öüîãî ñëîâà — ïîçàõ. À äà-
ë³ óí³âåðñàëüíà ³ñòèíà íà çðàçîê:
ëþáîâ — öå êîëè ùîñü çàâàæàº
òîá³ ñêîíöåíòðóâàòèñÿ; ëþáîâ —
öå êîëè õòîñü íåñå òâî¿ ëèæ³; ëþ-
áîâ — öå ñåðöå îäíå íà äâîõ; ëþ-
áîâ — öå ïðè÷èíà íàøî¿ ïðèñóò-
íîñò³ íà çåìë³...

Âñ³ ìî¿ äðóç³, îñîáëèâî õëîïö³,
íîñèëèñÿ ç “ëîâå¿çêàìè”, í³áè ç
“Êàìàñóòðîþ” ÷è æóðíàëîì
“Ïëåéáîé”. Íà ïåðåðâàõ ì³æ óðî-
êàìè ó øêîë³ íàéá³ëüø³ ôàíàòè
çáèðàëèñÿ ðàçîì, àáè ïî÷èòàòè
îäíå îäíîìó ñâî¿ âèçíà÷åííÿ ëþ-
áîâ³. Íà îäíó “ëîâå¿çêó” ìîæíà
áóëî âèì³íÿòè, íàïðèêëàä, áóòåð-
áðîä ç êîâáàñîþ àáî äâà ÿáëóêà,
îäíàê ò³, ùî ï³ääàâàëèñÿ ãîëîä-
í³é ñïîêóñ³, ïîò³ì òÿæêî ïðî öå
øêîäóâàëè.

Óÿâ³òü ñîá³ ùàñëèâå ïîêîë³ííÿ
óêðà¿íñüêèõ ä³òåé, ÿê³ íå çäîãà-
äóâàëèñÿ ïðî ³ñíóâàííÿ àïåëüñè-
í³â ³ êîìï’þòåð³â, àëå çíàëè, ÙÎ
ÒÀÊÅ ËÞÁÎÂ.

ß, ÿê çàâæäè, âñå ïðîïóñòèëà.
Æóéêè “Love is...” ðàïòîâî çíèê-
ëè, ³ â ìåíå íå çàëèøèëîñÿ æîä-
íî¿. ¯ì íà çì³íó ïðèéøîâ ìîäåð-
í³øèé âàð³àíò — “Hate is...”,
ÿêèé, âëàñíå, ëîã³÷íî ïðîäîâæó-
âàâ îáðàíó òåìó. Ò³ ñàì³ õëîï÷èê
³ ä³â÷èíêà. Âíèçó îáãîðòêè âåð-
äèêò: íåíàâèñòü — öå êîëè òè íå
ìîæåø äèâèòèñÿ íà íå¿ áåç
îïòè÷íîãî ïðèö³ëó.

ß ïàì’ÿòàþ îäíîãî íå íàäòî
ñòàðîãî ä³äà, ÿêèé ï’ÿíèì ëåæàâ
íà ëàâö³ ó öåíòð³ êðèõ³òíîãî çà-
õ³äíîóêðà¿íñüêîãî ì³ñòå÷êà ³ êðè-
÷àâ: “Äå ëþáîâ?! Äå ëþáîâ?!”.

Ö³ëå ì³ñòå÷êî ç³éøëîñÿ äèâè-
òèñÿ íà êîíöåðò. Ä³ä âèñòóïàâ
ê³ëüêà äí³â. Ëåæàâ íà ëàâö³, íå
ïðîñèõàþ÷è (íå óÿâëÿþ, ÿê â³í
ïîïîâíþâàâ çàïàñè àëêîãîëþ â
êðîâ³), áåçïåðåðâíî ïîâòîðþâàâ
îäíå ³ òå æ ñàìå: “Äå ëþáîâ?!”.
Ïðàâåäí³ æ³íî÷êè þðìèëèñÿ á³-
ëÿ ä³äà, ³ êîæíà ïî-ñâîºìó â³äïî-
â³äàëè íà éîãî çàïèòàííÿ:

— Ó ñð...
— Â Àìåðèö³ òâîÿ ëþáîâ.
— Íàùî âîíà òîá³ âçàãàë³ çäà-

ëàñÿ?
— Òàêèé ñòàðèé, à ùå ëþáîâ³

õî÷å...
Ìàëåíüê³ ä³òè êèäàëè ó ä³äà ÿá-

ëóêàìè ³ êàì³ííÿì. Á³ãàëè äîâêî-
ëà, ÿê ÷îðòåíÿòà, òèêàëè ïàëüöÿ-
ìè, çðèâàëè ÷åðåâèêè ³ êàðòóç.
Ñöåíà, ã³äíà âåëèêèõ ðåæèñåð³â.

Íàñàìê³íåöü ä³ä òðîõè çì³íèâ
ðåïåðòóàð. Îñòàíí³ éîãî ñëîâà,
ÿê³ ÿ ïàì’ÿòàþ, áóëè ïðèáëèçíî
òàêèìè: “Äå ëþáîâ?! Äå æèòº?!”.

ß âæå áóëà ìàéæå çàáóëà öþ
³ñòîð³þ. Òåïåð òà, ùî âèõîâóâà-
ëàñÿ íà æóéêàõ “Love is...”, óñë³ä
çà ïðîïèòèì âîëîöþãîþ ïîâòî-
ðþþ: ³ äå âîíà, ñïðàâä³, äå? Äå
ëþáîâ, äî ÿêî¿ íàñ çìàëå÷êó ãî-
òóâàëè ³ ÿêó íà êîæíîìó êðîö³
îá³öÿþòü?!

Ïîêàæ³òü ìåí³ õî÷ îäíó ëþäè-
íó, ÿêà ñïðàâä³ ëþáèòü. Ïîêàæ³òü
ìåí³ õî÷ îäíó ëþäèíó, ÿêó ñïðàâ-
ä³ ëþáëÿòü.

Í³ êðîêó çà ìåæ³ æàíðó. ª äâîº
çàêîõàíèõ — â³í ³ âîíà, º àëüòåð-
íàòèâíèé ÷èííèê, ÿêèé çàãðîæóº
¿õíüîìó ñï³ëüíîìó ùàñòþ, º äðà-
ìàòè÷íà ñèòóàö³ÿ, áåçïîùàäíèé
êîíôë³êò, ùî íàðîñòàº äî êóëü-
ì³íàö³¿, ³ êàòàðñèñ ç³ ñëüîçàìè é
òðóïàìè. Çàêîõàí³ ìóñÿòü ä³ÿòè,
ìóñÿòü áîðîòèñÿ, âîíè ïîâèíí³
ïîâîäèòèñÿ òàê, ÿê ïîâîäÿòüñÿ
ãåðî¿, áî ³íàêøå ¿õíÿ ëþáîâ ³ ¿õ-
íÿ ìàéáóòíÿ æåðòâà í³êîìó íå
áóäóòü ö³êàâ³.

À íåö³êàâîãî íàâêðóãè ïðåäî-
ñòàòíüî. Íàø³ çíàéîì³, íåâäàõè ³
ñëàáàêè, ò³ëüêè òå é ðîáëÿòü, ùî
çàêîõóþòüñÿ, ò³ëüêè òå é ðîáëÿòü,
ùî ïðîãðàþòü. Âñå â³äáóâàºòüñÿ
òèõî ³ áåç áîþ. Ä³éîâ³ îñîáè, íå
íàâàæèâøèñü íà â÷èíîê, ïðèðå-
÷åíî ñèäÿòü îäíå êîëî îäíîãî ³
ìëÿâî ³ì³òóþòü øàëåíó ïðè-
ñòðàñòü. ¯õí³é ðîìåîäæóëüºòò³â-
ñüêèé ä³àëîã ìîæíà ïåðåäàòè
äâîìà ôðàçàìè: “ß òåáå ëþá-
ëþ” — “ß òåáå òåæ í³”. Öå íå
ëþáîâ. Ìè òàê íå äîìîâëÿëèñÿ,
Áîæåíüêî.

ß âæå ê³ëüêà äí³â ìîðî÷óñÿ ç
òèì, àáè ïðèãàäàòè ÿêóñü ðåàëü-
íó ³ñòîð³þ êîõàííÿ. Òàê, ùîá
ñèëüíî, ïðàâäèâî é äî ê³íöÿ. Òàê,
ùîá ìàòè õî÷ îäíó ³ ðîçïîâ³äàòè
¿¿ íàïðàâî ³ íàë³âî, ä³òÿì ³ âíó-
êàì. ² íå ìîæó. Áîþñÿ, ëþáîâ —
öå ñï³ëüíèé ïðîåêò Øåêñï³ðà ³
ãîëë³âóäñüêèõ ïðîäþñåð³â. Òå, ùî
ìè äóìàºìî, º ëþáîâ’þ, íàñïðàâ-
ä³ — ëèøå áàíàëüíèé ñòðàõ çàëè-
øèòèñÿ ñàìîòí³ì.

Õî÷à ³íîä³ âñå ìàº çíà÷íî
ïðîñò³øèé âèãëÿä. Ìîæëèâî, ìè
ëþáèìî ³ ïðîäîâæóºìî ëþáèòè ç
æàëþ äî ñåáå.

ßêîñü ÿ áóëà ñâ³äêîì âóëè÷íî¿
á³éêè. Âëàñíå, íå ñò³ëüêè á³éêè,
ñê³ëüêè ïîáèòòÿ. Â³í — êóðäó-
ïåëü, ìàëåíüêèé ñàìîâïåâíåíèé
³íäèê — áèâ ¿¿ — âðîäëèâ³øó é
âèùó çà ñåáå íà äâ³ ãîëîâè. Ä³â-
÷èíà äèâèëàñÿ ó ì³í³àòþðíå êè-
øåíüêîâå äçåðêàëüöå. ²íäèêà öå
íå íà æàðò ðîçäðàòóâàëî. Â³í óäà-
ðèâ ¿¿, âîíà ïîõèòíóëàñÿ, ³ äçåð-
êàëüöå âèïàëî ç ðóê íà ãàçîí.
Âðåøò³, íå ñò³ëüêè âèïàëî, ñê³ëü-
êè â³äëåò³ëî ìåòð³â íà äåñÿòü.
Ä³â÷èíà çàïëàêàëà. ²íäèê ðîçäðà-
òóâàâñÿ ùå á³ëüøå.

ß ñòîÿëà ïîðó÷ ³ çà âñ³ì ñïîñ-
òåð³ãàëà. Ïîâîäèëàñÿ äóæå íåîáå-
ðåæíî, áî ìàëåíüêèé, àëå çàäè-
ðèñòèé ìóæ÷èíêà ì³ã â³ääóõîïå-
ëèòè çàðàçîì ³ ìåíå.

ß äóìàëà ñîá³: íó âñå, íà öüî-
ìó ¿õí³ í³æí³ ñòîñóíêè ñê³í÷èëè-
ñÿ. Ê³íåöü ëþáîâ³. Äèâíî, ùî âî-
íè âçàãàë³ òàê äîâãî ïðîòðèìà-
ëèñÿ — êðàñóíÿ ³ ÷óäîâèñüêî.

Ä³â÷èíà ìåí³ ïîäîáàëàñÿ. Áóëà
ó í³é ÿêàñü ïðèâàáëèâà ñìèðåí-
íà âèù³ñòü. Ïîðÿä ³ç íåþ ¿¿ êà-
âàëåð âèãëÿäàâ í³ê÷åìíèì ÷åð-
â’ÿêîì.

Â³í êðè÷àâ: “×îãî òè ðåâåø?!
Ï³äè é ï³äí³ìè äçåðêàëî!”

² öå áóëî çàíàäòî. Òàêîãî êà-
ðàìàç³âñüêîãî çíóùàííÿ ÿ íå

ñïîä³âàëàñÿ íàâ³òü â³ä ÷åðâ’ÿêà.
Äóìàëà: çàðàç âîíà äàñòü éîìó
çäà÷³. Âîíà íå âèòðèìàº. Ìóñèòü.
Ðîçòðîùèòü äçåðêàëî ó íüîãî íà
ãîëîâ³.

Ê³ëüêà õâèëèí âîíè ñòîÿëè îä-
íå íàâïðîòè îäíîãî ³ ìîâ÷àëè.
Çìàãàëèñÿ ïîãëÿäàìè. Éîãî ïî-
ãëÿä íàêàçóâàâ ï³äíÿòè êëÿòå
äçåðêàëî. ¯¿ ïîãëÿä âèøóêóâàâ ó
ìàëåíüêîìó ò³ëüö³ êîõàíîãî
ùîñü, ùî îäí³ íàçèâàþòü ñåðöåì,
à ³íø³ — äóøåþ.

Íó, âäàð éîãî, áëàãàëà ÿ. Òè æ
ìîæåø! Òè æ âèùà çà íüîãî íà
äâ³ ãîëîâè. Ïðèê³í÷è éîãî, ÿê
áëîõó íà ãðåá³íö³. Òè òàêà ãàðíà.
Çíàéäåø ñîá³ ³íøîãî, á³ëüøîãî
êàâàëåðà. Â³ä á³ëüøîãî êàâàëåðà
³ ä³ñòàòè íå ñîðîìíî.

Âîíè äèâèëèñÿ îäíå íà îäíî-
ãî, à ÿ äèâèëàñÿ íà íèõ.

² ÷èì, âè äóìàºòå, çàê³í÷èâñÿ
ïîºäèíîê?

Ïðàâèëüíî.
Âîíà ï³äíÿëà äçåðêàëüöå ç ãà-

çîíó, ïîâèòèðàëà ñëüîçè ³ ðàçîì
ç ³íäèêîì ïîï³ä ðóêó çíèêëà ó
íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó. À ÿ ùå
äîâãî ñòîâáè÷èëà íà òîìó ñàìî-
ìó ì³ñö³, çàõëèíàþ÷èñü â³ä îáðà-
çè ³ áåçñèëëÿ.

Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, ñêàæó, ùî
ìåíå ÿêîñü, çíà÷íî ï³çí³øå, òåæ
òàê ñàìî óäàðèëè. ² ÿ ïîâåëàñÿ
í³÷èì íå ë³ïøå. Ïîâèòèðàëà
ñëüîçè ³ âñå çàáóëà. Àëå òîãî ìî-
ìåíòó áóëî òàê íåéìîâ³ðíî ñåáå
øêîäà. Áóëî òàê íåéìîâ³ðíî ïðè-
ºìíî ñåáå æàë³òè.

Ëþáîâ — ñöåíà äëÿ åãî¿çìó. Òè
òàíöþºø íà ö³é ñöåí³ ÿêóñü, ïå-
ðåïðîøóþ, ëàìáàäó, à òåáå áåç-
ïåðåðâíî õâàëÿòü. Õâàëÿòü íå òî-
ìó, ùî òâîÿ ëàìáàäà — âåðøèíà
ëàìáàäíîãî ìèñòåöòâà, à òîìó,
ùî ëþáëÿòü òåáå ³ íå õî÷óòü çà-
ñìó÷óâàòè. À îäíàê òîá³ äîáðå.
Òè ïîâàæàºø ñåáå. Í³êîãî ç³ ñöå-
íè íå áà÷èø, áî ïðîæåêòîðè çà-
ñë³ïëþþòü î÷³. Îáîæíþºø ñåáå ³
ò³ëüêè ñåáå.

Âïåðøå ÿ çàêîõàëàñÿ â äèòñàä-
êó. Ìàëà ðîê³â ï’ÿòü àáî ìåíøå.
Êëàñè÷íèé âàð³àíò — öå áóëà ìîÿ
âèõîâàòåëüêà. ß áåçïåðåðâíî êðó-
òèëàñÿ äîâêîëà íå¿, âèìàãàëà ¿¿
óâàãè, ðàíêîâó ã³ìíàñòèêó ðîáè-
ëà òàê ñîâ³ñíî, ùî ìàëî íå ëàìà-
ëà ñîá³ ðóêè é íîãè.

Õòî ë³ïøå çà âñ³õ óì³º ðîçãëÿ-
äàòè ó êíèæêàõ ìàëþíêè — ÿ!
Õòî ë³ïøå çà âñ³õ ë³ïèòü ó ï³ñî÷-
íèö³ ôîðòåö³ ³ ïàðêàí÷èêè — ÿ!
Õòî íàéãîëîñí³øå ñï³âàº íà óðî-
êàõ ìóçèêè — ÿ! Õòî çíàº íàé-
á³ëüøå àíåêäîò³â — ÿ! Õòî íàé-
ìóäð³øèé — ÿ!

Âèõîâàòåëüêà áåçïåðåðâíî ïî-
âèííà áóëà ìåíå õâàëèòè, òðèìà-
òè çà ðóêó, äóìàòè ò³ëüêè ïðî ìå-
íå, îäíå ñëîâî,— ëþáèòè ìåíå. ²
òàê äåÿêèé ÷àñ ñïðàâä³ áóëî. Ìå-
äîâèé ì³ñÿöü ó äèòÿ÷îìó ñàäêó
(íåïîãàíà íàçâà äëÿ äîáðîòíîãî
ïîðíîãðàô³÷íîãî ô³ëüìó).

À ÿêîñü âèõîâàòåëüêà ìåíå îá-
ðàçèëà. Ó ñóïåðå÷ö³ ç êèìñü ³ç ä³-
òåé íå ñòàëà íà ì³é á³ê. ß âèá³ã-
ëà íà âóëèöþ, ³ ö³ëèé äåíü, âïåð-
òà é ãîðäà, ÷åêàëà, êîëè âèõîâà-
òåëüêà ïðèéäå ïî ìåíå, âèáà÷èòü-
ñÿ, ñêàæå, ùî ïîìèëèëàñÿ, ùî
ñêó÷èëà çà ìíîþ. Ìèíóëà ãîäè-
íà, äðóãà, à âèõîâàòåëüêà íå ç’ÿâ-
ëÿëàñÿ. Äóìàþ, âîíà ãàðÿ÷êîâî
ïåðå÷èòóâàëà ïåäàãîã³êó Ìàêà-
ðåíêà, áî íå çíàëà, ÿê ïðàâèëü-
íî ç³ ìíîþ ÷èíèòè. Àëå òîä³ ÿ
áóëà ëàäíà âáèòè ¿¿ — ñâîþ ëþ-
áîâ, ÿêà òàê æîðñòîêî ç³ ìíîþ
îá³éøëàñü. Çðàäèëà ìåíå. Çàëè-
øèëà. Âèñì³ÿëà. Â îäíó ìèòü ç
íàéìóäð³øî¿ ÿ ñòàëà ö³ëêîâèòîþ
äóðåïîþ. Çàáóëà âñ³ àíåêäîòè.

Âòðàòèëà ãîëîñ. Ñöåíà, íà ÿê³é ÿ
òàíöþâàëà ñâîþ ëàìáàäó, ïðîâà-
ëèëàñÿ, ³ ÿ ç ðîçãîíó áåáåõíóëà-
ñÿ âíèç, íà ñàìå äíî ãàíüáè ³ ñà-
ìîçíåâàãè.

Ç òîãî ÷àñó ïåðåä òèì, ÿê ç³é-
òè íà ñöåíó, ÿ ñïåðøó ïåðåâ³ðÿþ,
÷è âîíà íàä³éíà. Âïåâíþþñü, ùî
öå âçàãàë³ ñöåíà, à íå âïðàâíî çà-
ìàñêîâàíà ïîìèéíà ÿìà.

ßêáè ÿ áóëà çàêîíîäàâöåì ëþ-
áîâ³, òî çàëèøèëà á ó í³é âñå, ÿê
º. Íåõàé ëþáîâ ³ äàë³ áóäå òàêîþ:
íåñïîä³âàíîþ, íåâçàºìíîþ, íå-
ùàñíîþ, ï³äëîþ, ìó÷åíèöüêîþ,
çëîþ.

Íå âëàøòîâóþòü ìåíå ëèøå äâ³
ðå÷³, ³ ïåðøå — öå òå, ùî ëþáîâ
ðîáèòü ëþäåé íàäîêó÷ëèâèìè
ä³òüìè, ÿê³ â ³ãðàøêîâîìó ìàãà-
çèí³ êàíþ÷àòü êóïèòè ¿ì âåäìå-
äèêà. Áåç âåäìåäèêà âîíè íå óÿâ-
ëÿþòü, ÿê æèòèìóòü äàë³. Êîí÷å
òðåáà ìàòè âåäìåäèêà. Ùîá áó-
ëî, êîãî ëþáèòè. Ùîá áóëî, êî-
ìó ùîâå÷îðà ïåðåä ñíîì ó ëþáî-
â³ ç³çíàâàòèñÿ.

Â³äðàçó óÿâëÿþ ñîá³ ðîñ³éñüêó
àêòîðêó Ôà¿íó Ðàíåâñüêó — íàé-
êðàùó ó ñâ³ò³ Áàáó-ßãó — íà Àð-
áàò³ ç Ïóøê³íèì.

Ó ÿêèõñü ìåìóàðàõ Ðàíåâñüêî¿
ÿ ïðî÷èòàëà, ùî âîíà ö³ëå æèòòÿ
ëþáèëà Ïóøê³íà. Ëþáèëà òàê
ñèëüíî, ùî òîé àæ ïî÷àâ ¿é ñíè-
òèñÿ. À îäèí ñîí ìàâ ïðèáëèçíî
òàêèé âèãëÿä: Ïóøê³í, ñòàðåíü-
êèé, ç ïàëè÷êîþ, øêàíäèáàº Àð-
áàòîì. Ôà¿íà Ðàíåâñüêà áà÷èòü
Ïóøê³íà, ³ ¿¿ ñåðöå çàâìèðàº â³ä
íåéìîâ³ðíî¿ ðàäîñò³. Îñü â³í! Ñàì!
Ó ïëîò³ é êðîâ³! Ì³é! Ïóøê³í!

Âîíà á³æèòü íàçóñòð³÷ Îëåê-
ñàíäðó Ñåðã³éîâè÷ó ³ ùîñèëè
êðè÷èòü: “ß òàêà ðàäà òóò Âàñ çó-
ñòð³òè! Òàêà ðàäà! ß äàâíî õîò³ëà
Âàì ñêàçàòè! ßêáè Âè ò³ëüêè çíà-
ëè, ÿê ñèëüíî ÿ Âàñ ëþáëþ!”.

Ïóøê³í, ñòàðåíüêèé, ç ïàëè÷-
êîþ, íà õâèëüêó çóïèíÿºòüñÿ. Òà-
êèé óâåñü ñèâèé ³ çìîðøêóâàòèé.
Ïîâåðòàºòüñÿ äî çàõåêàíî¿ Ôà¿íè
Ðàíåâñüêî¿ ³ ñïîê³éíî â³äïîâ³äàº:
“Ôà¿íî, øëüîíäðà ñòàðà, òà â³ä-
÷åïèñÿ òè â³ä ìåíå ç³ ñâîºþ ëþ-
áîâ’þ”.

Äðóãå, ùî ìåí³ ïðèíöèïîâî íå
ïîäîáàºòüñÿ â ëþáîâ³,— öå òå, ùî
âîíà ìèíàº.

Äóæå íå ïîäîáàºòüñÿ.
Çðåøòîþ, ÿ ìàéæå íå â³ðþ ó

ìèíóù³ñòü ëþáîâ³. ¯¿ àáî í³êîëè
íå áóëî, àáî âîíà º íàçàâæäè.
²íàêøå ÿê âèïðàâäàòè ñìåðòí³ñòü
ëþäñüêî¿ ³ñòîòè? Ñìåðòíà ëþäè-
íà ìóñèòü ìàòè õî÷à á ùîñü â³÷-
íå. ¯é íàëåæèòü çà ùîñü òðèìà-
òèñÿ. Çàáóòèñÿ, àáè íå ïðîñèä³òè
â³äâåäåí³ ø³ñòäåñÿò-ñ³ìäåñÿò ðî-
ê³â ó ïñèõ³àòðè÷í³é ë³êàðí³ ç³ ñëî-
âàìè: íàùî æèòè, ÿêùî îäíàê

ïîìðó? À ëþáîâ — íàéêðàùà
ôîðìà çàáóòòÿ. Ëþáîâ íå âìèðàº.

Ï³äîçðþþ, ìåíå ïðîñòî âêîòðå
îáäóðèëè. ² çíîâó â óñüîìó âèí-
íà öÿ ë³òåðàòóðíà õàëòóðà.
Ïàì’ÿòàºòå, ÿê Ðåò Áàòëåð çà ñòî-
ð³íêó äî çàê³í÷åííÿ ðîìàíó “Çâ³-
ÿí³ â³òðîì” çàÿâèâ Ñêàðëåò Î’Õà-
ðà: “Âèáà÷, äîðîãà, àëå ÿ òåáå
á³ëüøå íå ëþáëþ”. Ïàì’ÿòàºòå?

ß ïåðå÷èòóâàëà òîé àáçàö ì³ëü-
éîí ðàç³â. ß íå ñïîä³âàëàñÿ òàêî-
ãî. Íå ìîãëà ïîâ³ðèòè, íàâ³òü ìà-
ëî òîãî,— íå ìîãëà çðîçóì³òè. ßê
öå, “íå ëþáëþ”? Ùî çíà÷èòü,
“íå ëþáëþ”? ² òè êàæåø öå òå-
ïåð, çà ñòîð³íêó çà ê³íöÿ, êîëè
Ñêàðëåò òàêà ñàìîòíÿ ³ íåùàñíà?
Òà ïîäèâèñÿ íà íå¿ — âîíà ïî-
êàÿëàñÿ! Âîíà ñòàëà ìóäð³øîþ!
Âîíà ëþáèòü òåáå ³ çàâæäè ëþáè-
ëà, ïðîñòî íàðîäèëàñÿ òðîõè òó-
ïåíüêà, ³ òîìó íå çàâæäè ÷³òêî
óñâ³äîìëþâàëà, ÷îãî õî÷å! Òè íå
ìîæåø îòàê âçÿòè ³ ðîçëþáèòè ¿¿!
Õ³áà ìîæíà ðîçëþáèòè òàêó æ³í-
êó?!

ßêùî ìî¿ ä³òè ³ ä³òè ìî¿õ
çíàéîìèõ êîëè-íåáóäü çàõî÷óòü
ïðî÷èòàòè “Çâ³ÿí³ â³òðîì”, ÿ âè-
ðâó ç êíèæêè îñòàííþ ñòîð³íêó
àáî ïåðåïèøó ¿¿ íàíîâî. Ùîá íå
ìíîæèòè ³ áåç òîãî äîâîë³ ðîç-
ïîâñþäæåíó ºðåñü.

Í³÷îãî íå á³éòåñÿ. Ëþáîâ áåç-
ñìåðòíà. Âàì áóäå äîáðå, êîëè
ïîëþáèòå. Ò³ëüêè ëþá³òü.

Ó ñâ³ò³ ¿¿ òàê ìàëî, à òàê áàãà-
òî ïðî íå¿ ðîçìîâ, ùî âòðà÷àºø
çäàòí³ñòü â³äð³çíÿòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ
â³ä íàâ’ÿçàíèõ.

Ó òåëåâ³çîð³ ãîâîðÿòü ïðî ëþ-
áîâ, ó êíèæêàõ ³ ãàçåòàõ ãîâîðÿòü
ïðî ëþáîâ, ó öåðêâàõ, íà ïëåíàð-
íèõ çàñ³äàííÿõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè,
íà çàíÿòòÿõ ç éîãè, ó ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³ ³ â ãðîìàäñüêèõ òó-
àëåòàõ. Íàñ íàïèõàþòü ³ñòîð³ÿìè
ïðî êîõàííÿ, í³áè êîíñåðâàíòà-
ìè, ïðîâîäÿòü òàê³ ñîá³ ïðîïå-
äåâòè÷í³ êóðñè, ùîá ìè çíàëè,
ÿê óñå â³äáóâàºòüñÿ, ÿêèé ëþáîâ
ìàº âèãëÿä, ÿêà ëþáîâ áóâàº, ³
ùî, âëàñíå, ë³ïøå íå ëþáèòè, àëå
âîíî — ÿê ñí³ã íà ãîëîâó, é òè
íå ìàòèìåø ñèëè ïðîòèñòîÿòè.
Òåðï³òèìåø — ³ öå ïðåêðàñíî.

Çàäîâãî äî ïîâíîë³òòÿ ìè ñòà-
ºìî ñïðàâæí³ìè ïðîôåñ³îíàëàìè.
Ìàºìî òî÷íå óÿâëåííÿ ïðî âñ³
ìîæëèâ³ ëþáîâí³ ³íòðèãè ³ ïåðè-
ïåò³¿, à, êîëè ðàïòîì Âîíà ïðè-
õîäèòü, ìè êàæåìî ñîá³: îãî-ãî,
çäàºòüñÿ, ëþáîâ. Óðà.

² ìåíå öå ñòðàøåííî íåðâóº.
Áî ëþáîâ í³çâ³äêè íå ïðèõîäèòü.
Ëþáîâ óçàãàë³ íå âì³º õîäèòè.
Ëþáîâ ñèäèòü ó êîæí³é ëþäèí³
â³ä ñàìîãî íàðîäæåííÿ. Ëþäè-
íà — öå ëþáîâ.

Âñå ðåøòà íå ìàº æîäíîãî çíà-
÷åííÿ

“Хрещати ” продовж є
п блі ації 25 есе про о-
хання. Сьо одні пояснити,
що це та е, нама ається
Таня Малярч
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Ç ë³êàðêè 
â ïèñüìåííèö³
Äîêòîð ìåäèöèíè Îëüãà Áîãîìîëåöü
ïðåçåíòóâàëà êíèãè ïðî ñâÿòèõ

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äîêòîð ìåäè-
öèíè Îëüãà Áîãîìîëåöü âèð³øè-
ëà ïîºäíàòè äàâíº çàõîïëåííÿ —
êîëåêö³îíóâàííÿ äîìàøí³õ ³êîí —
ç ïèñüìåííèöüêîþ òâîð÷³ñòþ. Âî-
íà ïðåçåíòóâàëà äâà ë³òåðàòóðíèõ
ïðîåêòè. Ïåðøèé — “Â³êíà â ïî-
çàïðîñò³ð” — ïðåäñòàâëåíèé êíè-
ãàìè “²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ êîëåêö³¿”,
“Ñâÿòèé Ïàíòåëåéìîí Ö³ëèòåëü”
(äî ñëîâà, öåé ñâÿòèé — ïîêðîâè-
òåëü ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â) òà
“Ñâÿòèé Àðõ³ñòðàòèã Ìèõà¿ë”.
Êîæíà ç íèõ ðîçïîâ³äàº ïðî æèò-
òÿ ñâÿòèõ òà ïðî³ëþñòðîâàíà ñòà-
ðîâèííèìè ³êîíàìè ç ïðèâàòíî¿
êîëåêö³¿ ïàí³ Áîãîìîëåöü. À îñü çà
äðóãèì ïðîåêòîì — “Óêðà¿íñüê³
äîìàøí³ ³êîíè” — âèéøëè äðó-
êîì “Îáðÿäîâ³ îáðàçè Óêðà¿íè”,
äå àâòîðêà ðîçïîâ³äàº ïðî ò³ ³êî-
íè, äî ÿêèõ óêðà¿íö³ çàçâè÷àé
çâåðòàëèñÿ ïî äîïîìîãó. Ó êíèç³
“Äîìàøí³ ³êîíè öåíòðàëüíî¿
Óêðà¿íè” ïàí³ Áîãîìîëåöü äîñë³-
äæóº îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ òàê
çâàíî¿ õàòíüî¿ ³êîíè, ïèñàíî¿ íå
ëèøå ïðîôåñ³îíàëàìè, à é íàðîä-
íèìè ìàéñòðàìè.

Îáðàçè ñâÿòèõ ë³êàðêà çáèðàº
âæå ïîíàä 10 ðîê³â, íèí³ â ¿¿ êî-
ëåêö³¿ ìàéæå 5 òèñ. ³êîí. “À ïî-
÷àëîñÿ âñå ç òîãî, ùî ïðèäáàëà íà
“áëîøèíîìó” ðèíêó ñòàðèé ïî-

í³âå÷åíèé îáðàçîê”,— ðîçïîâ³äàº
Áîãîìîëåöü.

Ïîäèâèòèñÿ íà îáðàçè ñâÿòèõ ³ç
ç³áðàííÿ ïàí³ Áîãîìîëåöü ìîæíà
áóäå íå ëèøå â êíèæêîâîìó âàð³-
àíò³. Ïåðøîãî äíÿ âåñíè ó Êè¿â-
ñüêîìó ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåö-
òâà â³äêðèâàºòüñÿ åêñïîçèö³ÿ öèõ
³êîí. Ï’ÿòèòèñÿ÷íó êîëåêö³þ ðîç-
ì³ñòÿòü ó ï’ÿòüîõ çàëàõ. Ñåðåä åêñ-
ïîíàò³â º é ð³äê³ñí³: âåëèê³ ³êîíè,
ùî ñêëàäàþòüñÿ (êîëèñü ¿õ áðàëè
ó äîðîãó), êàì’ÿí³ îáðàçêè, îáðÿ-
äîâ³ ³êîíè, ÿêèìè áëàãîñëîâëÿëè
ìîëîäÿò òà íîâîíàðîäæåíèõ, òî-
ùî. “Ó êîëåêö³¿ ïðåäñòàâëåíî é
ïîí³âå÷åí³ ³êîíè — ïðîñòð³ëÿí³
àáî ç âèêîëîòèìè î÷èìà. Íèùè-
ëè îáðàçè ñâÿòèõ çà ÷àñ³â êîìóí³ñ-
òè÷íîãî ðåæèìó, êîëè àêòèâíî
áîðîëèñÿ ç ðåë³ã³ºþ òà äóõîâåí-
ñòâîì”,— êàæå êîëåêö³îíåðêà.

²êîíè â ç³áðàíí³ ïàí³ Áîãîìî-
ëåöü ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè: Ãó-
öóëüùèíè, Áóêîâèíè, ×åðí³ã³âùè-
íè, Ïîëòàâùèíè. ², çà ¿¿ ñëîâàìè,
âîíè äóæå â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñòèëåì
âèêîíàííÿ. ª ðîáîòè ñïðàâæí³õ
ìàéñòð³â, à º é ñàìîðîäê³â.

Íåçàáàðîì êîëåêö³ÿ ³êîí ìàòè-
ìå ïîñò³éíèé äàõ: ó ñåë³ Ðàäî-
ìèøë³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³
ñòâîðÿòü ìóçåé. Îëüãà Áîãîìî-
ëåöü çàïðîøóº òóäè âñ³õ ìîëîäÿò.
Âîíà ìð³º, ùî òóäè ¿çäèòèìóòü
â³í÷àòèñÿ

Òåàòð Êóðáàñà
ðîçïî÷àâ ãàñòðîë³ 
ç äóõîâíèõ íàñï³â³â
Ëüâ³â’ÿíè â³äñâÿòêóþòü ó Êèºâ³ ïîòð³éíèé þâ³ëåé —
òåàòðó ³ äâîõ âèäàòíèõ óêðà¿íö³â

Ó íåä³ëþ äî ñòîëè÷íîãî õðàìó
Ñâÿòîãî Âàñèëÿ Âåëèêîãî, ùî íà
Âîçíåñåíñüêîìó óçâîç³, ïðèéøëè
ïîö³íîâóâà÷³ äàâí³õ óêðà¿íñüêèõ
äóõîâíèõ íàñï³â³â. Â³äêðèòòÿ ãàñ-
òðîëåé Ëüâ³âñüêîãî òåàòðó ³ìåí³
Êóðáàñà, à òàêîæ âèêîíàíó éîãî
àðòèñòàìè äóõîâíó “Ó÷òó” óðî-
÷èñòî îñâÿòèâ ñâÿùåíèê ö³º¿
öåðêâè. À â÷îðà ó ñòîëè÷íîìó
Ìîëîäîìó òåàòð³ ãëÿäà÷³ ïîáà÷è-
ëè äðàìàòè÷íó ñèìôîí³þ “Ìàð-
êî ïðîêëÿòèé, àáî Ñõ³äíà ëåãåí-
äà”.

Öþ âèñòàâó, ñòâîðåíó çà ïîåç³-
ºþ Âàñèëÿ Ñòóñà, â³äçíà÷åíî ÷èñ-
ëåííèìè íàãîðîäàìè íà ì³æíà-
ðîäíèõ ôåñòèâàëÿõ. Ó í³é âèêî-
ðèñòàíî äàâí³ óêðà¿íñüê³ ëåãåíäè
ïðî Ìàðêà Ïðîêëÿòîãî ³ Ìàìàÿ
òà ñõ³äíó ëåãåíäó ïðî Ìàíêóð-
òà — äèòèíó êî÷îâîãî ïëåìåí³,
ÿêó íàñèëüíî ïîçáàâèëè ïàì’ÿò³
ïðî ñâ³é ð³ä. Àðòèñòè í³áè íå ãðà-
þòü, à âèêîíóþòü ÿêèéñü ðèòóàë,
êîòðèé ÿòðèòü äóøó ³ âïëèâàº íà
ï³äñâ³äîì³ñòü, íåíà÷å ìàíòðè, ìî-
ëèòâè àáî ìåäèòàö³ÿ.

Öüîãî æ äíÿ àêòîðñüêèé êóðñ
ËÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ïîêàçàâ
ñïåêòàêëü “Ìóäð³ñòü íà ùîäåíü”
íà ñöåí³ ñòóäåíòñüêîãî òåàòðó
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Êàðïåí-
êà-Êàðîãî. Öå íîâèé ïðîåêò êóð-
áàñ³âö³â — àêàäåì³ÿ ãðè — çà ìå-
òîäèêàìè ³ òðåí³íãàìè àêòîðñêî¿
ïñèõîô³çèêè õóäîæíüîãî êåð³â-
íèêà òåàòðó Âîëîäèìèðà Êó÷èí-
ñüêîãî.

— Ïðèíöèï àêàäåì³¿ ãðè — öå
íàâ÷àííÿ ó ñï³âïðàö³ ç ìàéñòðà-
ìè,— ïîÿñíèâ ïàí Êó÷èí-
ñüêèé.— Ìè íàìàãàºìîñÿ ïðîöåñ
òåàòðàëüíîãî âèðîáíèöòâà ïåðå-
òâîðèòè íà ìàéñòåð-êëàñ.

Ãàñòðîë³ òåàòðó Êóðáàñà ñòàëè

ïåðøîþ ëàñò³âêîþ ïðåçåíòàö³¿ ó
ñòîëèö³ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ç ð³ç-
íèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, çàïëàíîâà-
íîþ Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó. ßê ðîçïîâ³â ðàäíèê ì³í³ñ-
òðà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè
Ñåðã³é Ïðîñêóðíÿ, íåùîäàâíî
ïðèçíà÷åíèé ì³í³ñòð Âàñèëü Âîâ-
êóí âèð³øèâ çì³íèòè ôîðìàò
ïðåäñòàâëåííÿ â Êèºâ³ ìèòö³â.
Àäæå ùîð³÷í³ çâ³òè îáëàñòåé, òàê
çâàí³ ìèñòåöüê³ îãëÿäè (êîëè âñÿ
Óêðà¿íà òàíöþâàëà é ñï³âàëà çà
íàêàçîì ì³í³ñòåðñòâà àáî é çà
óêàçîì Ïðåçèäåíòà) àæ í³ÿê íå
ðîçêðèâàëè âñ³º¿ ïàë³òðè áàðâ êî-
ëåêòèâ³â. Áî íå ìîæå íàâ³òü íàé-
ÿñêðàâ³øèé ôðàãìåíò äàòè óÿâ-
ëåííÿ ïðî ñàìó âèñòàâó.

Ó Êèºâ³ ëüâ³â’ÿíè â³äçíà÷àòü
îäðàçó òðè þâ³ëå¿ — 120-ð³÷÷ÿ Ëå-
ñÿ Êóðáàñà, ³ì’ÿ ÿêîãî íîñèòü òå-
àòð, 20-ð³÷÷ÿ âëàñíå òåàòðó òà 70-

ð³÷÷ÿ Âàñèëÿ Ñòóñà (òâîðè ïîåòà
âïåðøå ïðîçâó÷àëè ñàìå ç ¿õíüî¿
ñöåíè). ßê â³äîìî, “äàíñüê³” âè-
ñòàâè — ïåðåæèòîê “ñîâäåï³â-
ñüêîãî” ìèíóëîãî, òà àðòèñòè ï³-
ä³éøëè äî â³äçíà÷åííÿ þâ³ëå¿â
òâîð÷î — âîíè ïðèâåçëè äî ñòî-
ëèö³ çíàêîâ³ äëÿ òåàòðó ðå÷³.

Ñïåêòàêë³ ïîêàæóòü íà ñöåí³
Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ìîëî-
äîãî òåàòðó. ² öå íå âèïàäêîâî.
Àäæå íèí³øí³é Ëüâ³âñüêèé äåð-
æàâíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ³ìåí³
Ëåñÿ Êóðáàñà 1988-ãî ïî÷èíàâ
ñàìå ÿê Ìîëîäèé òåàòð. Îêð³ì
â³äîìî¿ òðàã³êîìåä³¿ “×åêàþ÷è íà
Ãîäî” Ñåìþåëÿ Áåêêåòà, êîòðó
ïðåäñòàâëÿòü â îñòàíí³é äåíü ãàñ-
òðîëåé — 2 áåðåçíÿ, óñ³ ³íø³ âè-
ñòàâè — åêñêëþçèâí³, òîáòî òàê³,
ïðî ÿê³ êàæóòü: öüîãî ïîñòàâèòè
íåìîæëèâî âçàãàë³. Õóäîæí³é êå-
ð³âíèê òåàòðó Âîëîäèìèð Êó÷èí-
ñüêèé çàïåâíÿº, ùî í³êîëè íå çà-
ãðàâàòèìå ç ãëÿäà÷àìè, òîìó íå
ñêîòèòüñÿ äî ëåãêîãî æàíðó íà
êøòàëò îïåðåòêîâîãî. Â³í ââàæàº,
ùî òðåáà ùîðàçó øóêàòè â òâî-
ðàõ ùîñü íîâå é í³êîëè íå çàíè-
æóâàòè ïëàíêè íà âèìîãó ïóáë³-
êè. Ëèøå òîä³ ìîæíà áóäå ïîâåð-
íóòè óêðà¿íñüê³é ñöåí³ ³íòåëåê-
òóàëüíèé ïðåñòèæ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 26 ëþòîãî
День видасться надзвичайно емоційним, нама айтеся переб -

вати в позитивній психоло ічній а рі, ни айте щось обіцяти, бо
дотримати слова б де д же тяж о. У фінансовій сфері пан ва-
тиме хаос, не встрявайте в авантюри, не ладайте с мнівні о-
ди. Тіль и вечір подар є радість д шевно о перетворення та
бла одать щасливо о б ття.

ОВНИ, емоції, роздрат вання мож ть вибити із олії, пор шити всі ва-
ші плани, пор йн вати др жні стос н и. І лише на професійном поприщі
с дилося дося ти плідних рез льтатів, ос іль и т т вас обері ає Форт на.
ТЕЛЬЦІ, я нете, та і від неться. Нині зло породж є зло, а за добро
платитим ть добром. Бажано не сидіти на місці, р х — це життєвий р шій,
отож треба ви ористати щасливі шанси з ма симальною ористю для се-
бе.БЛИЗНЯТ очі ють рожайні жнива на сл жбовій ниві, працюйте з твор-
чим во ни ом, інт їтивно прони аючи в с ть речей, і не беріть часті в по-
рожніх балач ах. РАКИ, пра нення пос н ти с перни ів на до од амбіці-
ям — то від л аво о. Єднайте з силля на роботі й дома, тоді схопите
своє щастя за бород . ЛЕВИ, здоровий л зд — ваш найліпший помічни
нинішній е стремальній обстановці. Всім до одити неможливо, отож не

звалюйте на свої плечі зайвий вантаж обов’яз ів, і сл жбове реноме не по-
страждає. ДІВИ, по и на особистом небосхилі сонячно, зміцнюйте парт-
нерсь і мости оханням, ваше серце пронизано вібраціями Божественної
любові, тож дбайливо ви ористов йте ті доро оцінні привілеї. ТЕРЕЗИ,
ар’єрний злет розпалі, одна не заб вайте, що похвала та фінансове
заохочення, навіть редит, є найліпшим стим лом для армонійної спів-
праці з вами. А рідна домів а — то олис а вашо о щастя. СКОРПІОНИ,
беріться за творче ресало, нині на діловій ниві ви здатні здив вати п б-
лі шедеврами, а в романтичній сфері — піднести охано о до вершин
блаженства. СТРІЛЬЦІ, знайдіть острівець порят н й поб дьте наодин-
ці з совістю. Нехай не ативні емоції преплавляться в тиші самотності на
золото світлих поч ттів. Це день підбиття підс м ів за мин лий місяць та
д шевної реанімації. КОЗОРОГИ, охання весняним вітром вірветься ва-
ше життя, отож наповнюйте з обранцем серця тим Божественним поч т-
тям, взявши ермо ініціативи власні р и. ВОДОЛІЇ, діставши ви ідн ді-
лов пропозицію, не афіш йте це. Лише під по ривом таємничості вам с-
міхатиметься дача. РИБИ, доброзичливі др зі — ось мая вашо о б ття,
на ньо о орієнт йтеся, й тоді всі біди розтан ть мов дим, а шлях сходжен-
ня стелять віти спіх

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора деп тат Київради, до тор медицини Оль а Бо о-
молець постала в новом ампл а — письменниці. Вона
презент вала творчі дороб и "Ві на в позапростір" та
"У раїнсь і домашні і они", представлені ни ами, я і
розповідають про життя святих, особливості раїн-
сь ої і они та проілюстровані старовинними і онами з
приватної оле ції самої лі ар и.

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в Молодом театрі драматичною симфонією
"Мар о про лятий, або Східна ле енда" за Василем
Ст сом розпочалися астролі Львівсь о о державно о
а адемічно о театр імені Леся К рбаса. Протя ом
тижня митці по аж ть твори, зна ові для театр .
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Øëÿãåð íà âèíîñ
Âàäèì Ðóäåíêî âäàðèâ ïî Ñåðã³þ Ðàõìàí³íîâó
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У иївсь ій філармонії
відб вся один з найочі -
ваніших онцертів сезо-
н — в с проводі Націо-
нально о симфонічно о
ор естр на столичній
сцені вист пив російсь ий
піаніст Вадим Р ден о.
Др ий фортепіанний он-
церт Рахманінова ви о-
нанні мос овсь о о остя
пере онав, що м зичні
шля ери — найбла одат-
ніший і найневдячніший
матеріал для свят вання
ювілеїв ласи ів.

Àêñåñóàð³â, õàðàêòåðíèõ äëÿ ç³ð-
êîâîãî êîíöåðòó, íà ðóäåíê³âñüêî-
ìó âå÷îð³ íå áðàêóâàëî. Þðìè-
ñüêî ëþäåé ïåðåä äâåðèìà ô³ëàð-
ìîí³¿, ÷åðãîâ³ ñïðîáè áåçá³ëåòíè-
ê³â óäîñêîíàëèòèñÿ ó ìèñòåöòâ³
â³äâåðòàòè óâàãó áàáóñü-êîíòðîëå-
ðîê, ñïðèòí³ ïåðåêóïêè, êîòð³ òî-
ãî âå÷îðà âæå òî÷íî íå çàëèøè-
ëèñÿ áåç íàâàðó, ñòóäåíòè, ùî âè-
íîãðàäíèìè ãðîíàìè çâèñàëè ç
áàëêîí³â ô³ëàðìîí³éíî¿ çàëè,
îçáðîºí³ íîòíèìè ïàðòèòóðàìè,
ôîòîàïàðàòàìè, áóêåòàìè êâ³ò³â,
îõîïëåí³ ðàä³ñíèì ïåðåä÷óòòÿì
÷îãîñü íàäçâè÷àéíîãî òà âò³øåí³
âëàñíîþ ïðèñóòí³ñòþ ñàìå òóò ³
ñàìå ö³º¿ ìèò³. Âîñòàííº ùîñü ïî-
ä³áíå â³äáóâàëîñÿ ï³ä ÷àñ êè¿âñüêî-
ãî êîíöåðòó â³îëîí÷åë³ñòêè Íàòà-

ë³¿ ¥óòìàí òîð³ê âîñåíè. À ìîæå,
ùå ðàí³øå.

Ùîïðàâäà, êîíöåðò ïî÷àâñÿ íå
ç Ðóäåíêà. Î÷³êóâàòè íà âèõ³ä ìà-
åñòðî âèïàëî ï³ä Äðóãó ñèìôîí³þ
Ñåðã³ÿ Ðàõìàí³íîâà, ÿêà çàéíÿëà
óñå ïåðøå â³ää³ëåííÿ. Òîæ ÷åêàí-
íÿ âèÿâèëîñÿ óäâ³÷³ ïðèºìí³øèì.
Ìóçèêàíòè Íàö³îíàëüíîãî ñèì-
ôîí³÷íîãî îðêåñòðó ï³ä êåð³âíèö-
òâîì Âîëîäèìèðà Ñ³ðåíêà ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè òàêîãî Ðàõìàí³íîâà,
êîòðîìó çàçäðÿòü ìóæ÷èíè ³ â³ä
ÿêîãî ìë³þòü æ³íêè. ×èþ äóøó

ðîçòèíàº ÿêàñü äàëåêà íåâ³äîìà
òðèâîãà, ùî ñàìà ñòàº äóøåþ, áî-
ëåì ³, çðåøòîþ, ïåðåòâîðþºòüñÿ
íà íåñòåðïíî ãàðíó é òðèâàëó
ìë³ñòü, ðîçñëàáëåííÿ (²²² ÷àñòè-
íà ñèìôîí³¿, Adagio), ÷îãî ïåâíî¿
ìèò³ âèäàºòüñÿ çàáàãàòî, àëå ð³â-
íî ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ïîòð³áíî, àáè
âñì³õíóòèñÿ — â³ä óòîìè. Îäðàçó
ïîòîìó, âñå öå ïåðåæèâøè, ïî-
òðåáóºø õ³áà îäíîãî — ãîðíÿòêà
êàâè.

Âàäèì Ðóäåíêî ó âèáîð³ ðåïåð-
òóàðó âèÿâèñÿ íå íàäòî îðèã³íàëü-

íèì, òîæ çàïðîïîíóâàâ ïóáë³ö³ òî-
ãî æ òàêè Ðàõìàí³íîâà. Äðóãèé
ôîðòåï³àííèé êîíöåðò â³ä ÷àñó
ñòâîðåííÿ ó 1901 ðîö³ ïåðåæèâ ÷è-
ìàëî ðàõìàí³íîâñüêèõ äàò, óòâåð-
äèâñÿ ó ñòàòóñ³ íàéïîïóëÿðí³øî-
ãî êîíêóðñíîãî òà íàéðåéòèíãîâ³-
øîãî ôåñòèâàëüíîãî òâîðó ³ íàðà-
ç³ ìîæå ââàæàòèñÿ ñïðàâæí³ì
øëÿãåðîì àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè.
Éîãî íå ìîæíà íå çíàòè. Ñòàâè-
òèñÿ äî íüîãî áàéäóæå òåæ íå
ìîæíà. Ñàìå â öüîìó, ñêàçàòè á,
ïðèâ³ëåé òâîðó, éîãî âèãðàøí³ñòü

äëÿ ðåïåðòóàðó òîãî ÷è òîãî ï³-
àí³ñòà. Òà º é çâîðîòíèé á³ê ìåäà-
ë³. Óñï³õ øëÿãåðíîãî êîíöåðòó, íà-
â³òü ÿêùî òîé çâó÷èòü ó õîðîø³é
³íòåðïðåòàö³¿, íàñàìïåðåä ïîâ’ÿ-
çóþòü ç ³ìåíåì êîìïîçèòîðà, à âæå
ïîò³ì — ç âèêîíàâöåì. Äî òîãî æ
ï³àí³ñò, êîòðèé áåðåòüñÿ çà òàêèé
òâ³ð, ìèìîâîë³ âñòóïàº â êîíêó-
ðåíö³þ, ìîæå, ³ç ñîòíåþ ³íòåðïðå-
òàòîð³â-ïîïåðåäíèê³â. ßê ì³í³ìóì,
öå îçíà÷àº, ùî ïðàâî íà âëàñíó
íîòó òóò ìîæå ä³ñòàâàòèñÿ ò³ºþ æ
ö³íîþ, ùî é ïðàâî íà ïîìèëêó.

Ðóäåíêî ðèçèêíóâ. Ùå ó âñòóï-
íèõ ìîãóòí³õ ôîðòåï³àííèõ àêîð-
äàõ, öèõ òðàíñôîðìîâàíèõ äçâî-
íàõ (ñàìå òàêèé åôåêò âîíè ñïðà-
âèëè ó çàïðîïîíîâàí³é ³íòåðïðå-
òàö³¿), ³, ìîæå, ó ë³ðè÷í³é äðóã³é
÷àñòèí³, ÿêà çíîâó íàãàäàëà ïðî òó
ñîëîäêó çíåìîãó, êîòðà íåäàâíî
ïðîæèëàñü ï³ä ìåëîä³¿ Äðóãî¿
ñèìôîí³¿, ï³àí³ñò âèäàâàâñÿ íå-
çð³âíÿííèì òèòàíîì, òèì, ÿêîãî
ïóáë³êà ñîá³ é âèìð³ÿëà, ³íøîãî
íå óÿâëÿþ÷è. Êîëè æ ç-ï³ä ïàëü-
ö³â ìóçèêàíòà â ãðàéëèâîìó Alle-
gro íà â³ðòóîçíèõ ïàñàæàõ íåð³ä-
êî âèñêîâçàëè “íåîçâó÷åí³” çâó-
êè, íå çàëèøàëîñÿ í³÷îãî ³íøî-
ãî, ÿê ï³ääàâàòèñÿ âëàñí³é ðåô-
ëåêñ³¿ ïðî äîëþ øëÿãåð³â òà ¿õí³õ
³íòåðïðåòàö³é.

Àëå Ðàõìàí³íîâ íå áóâ áè Ðàõ-
ìàí³íîâèì, ÿêáè, çíåìàãàþ÷è â³ä
éîãî ìóçèêè, éîãî íå õîò³ëîñÿ ñëó-
õàòè ùå. Âàäèì Ðóäåíêî öå, ìà-
áóòü, òàêîæ â³ä÷óâ. Òîæ ï³ñëÿ ðàõ-
ìàí³íîâñüêîãî ì³-áåìîëü ì³íîð-
íîãî Ìóçè÷íîãî ìîìåíòó, ç³ãðà-
íîãî íà “á³ñ”, éîìó çíîâó àïëîäó-
âàëè — äîâãî òà âäÿ÷íî

Ïðî ãóðò ³ç âè÷åðïíîþ íàçâîþ
Mansound îñòàíí³ìè ðîêàìè íå
÷óâ ò³ëüêè ë³íèâèé. Â Óêðà¿í³ éî-
ãî äàâíî çíàþòü íå ëèøå ôàíàòè
äæàçó àáî æ ò³, õòî ö³êàâèòüñÿ
êóëüòóðîþ àêàïåëëà. Õî÷à áóëè
÷àñè, êîëè ó òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêî¿
ø³ñòêè á³ëüøå îð³ºíòóâàëèñÿ çà-
êîðäîíí³ ïîö³íîâóâà÷³ — çàâäÿêè
âèñòóïàì íà ÷èñëåííèõ êîíêóðñàõ
òà ôåñòèâàëÿõ, óñï³øíèì ãàñòðî-
ëÿì ªâðîïîþ òà Àìåðèêîþ — çà
ìàéæå ïîâíî¿ â³äñóòíîñò³ êîíöåð-
ò³â íà áàòüê³âùèí³. Íà ñüîãîäí³
öå âæå ÷àñè ìèíóë³: àëüáîìè
ñåêñòåòó ðîçõîäÿòüñÿ çà ë³÷åí³ äí³,
çàëè íà ¿õí³õ êîíöåðòàõ çàâæäè
ïîâí³, à â³ä íåäàâíüîãî ÷àñó ãóðò
âèïðîáóâàâ ñâî¿ ñèëè ùå é ó ðî-
ë³ ïðîäþñåðà òà îðãàí³çàòîðà, çà-
ñíóâàâøè ôåñòèâàëü àêàïåëüíî¿
ìóçèêè Vocal Zone.

Êîíöåðò ó ïàëàö³ “Óêðà¿íà” ñòàâ
ëîã³÷íèì êðîêîì ó ïîñòóïîâ³é ëå-
ãàë³çàö³¿ â³ò÷èçíÿíîãî äæàçó íà ð³ä-
íèõ òåðåíàõ. Çíà÷åííÿ ïîä³¿ òÿæ-
êî ïåðåîö³íèòè: óïåðøå óêðà¿í-
ñüêèé äæàçîâèé êîëåêòèâ âèéøîâ
íà äåðæàâíó ñöåíó íîìåð îäèí ³ç
ñîëüíîþ ïðîãðàìîþ. Ñóäÿ÷è ç òî-

ãî, ùî â³ëüíèõ ì³ñöü ó çàë³ ïðàê-
òè÷íî íå áóëî, ïåðøèé êðîê äî ëå-
ãàë³çàö³¿ ìîæíà ââàæàòè çà âäàëèé.

²ìåíóâàëîñÿ äâîãîäèííå ä³é-
ñòâî ñêðîìíèì The Best ³ âì³ùó-
âàëî âñå íàéêðàùå çà ÷îòèðíàä-
öÿòü ðîê³â ³ñíóâàííÿ êîëåêòè-
âó — “â³ä Éîãàííà Ñåáàñòüÿíà
Áàõà äî Ñò³â³ Âàíäåðà”. Ùîïðàâ-
äà, êîíöåïö³¿ “â³ä Áàõà äî Âàí-
äåðà” â³äïîâ³äàëî ëèøå ïåðøå
â³ää³ëåííÿ, ÿêå ïî÷àëîñÿ ç âðàæà-
þ÷î¿ ïîÿâè øåñòè ñòðóíêèõ ïîñ-
òàòåé íà òë³ ñõîäó ñîíöÿ — âñå öå
ï³ä ìóçèêó í³ìåöüêîãî êëàñèêà.
À ïîò³ì ãîëîñèñò³ ÷îëîâ³êè â åëå-
ãàíòíèõ ñâ³òëèõ êîñòþìàõ îáðó-
øèëè íà ñëóõà÷³â çëèâó âëàñíèõ
õèò³â, ñåðåä ÿêèõ áóëè ³ ñóòî äæà-
çîâ³ êîìïîçèö³¿, é îáðîáêè óêðà-
¿íñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü, ³ îðè-
ã³íàëüí³ àðàíæóâàííÿ ºâðåéñüêî¿,
áðàçèëüñüêî¿, ³òàë³éñüêî¿ ìóçèêè.
Îñê³ëüêè êîíöåðò â³äáóâàâñÿ 23
ëþòîãî, Mansound íàâ³òü ïðèñâÿ-
òèëè Äíþ çàõèñíèêà â³ò÷èçíè
ï³ñíþ Àäð³àíî ×åëåíòàíî. Çàê³í-
÷èëîñÿ ïåðøå â³ää³ëåííÿ ÷óäî-
âèì ïîïóð³ ç ï³ñåíü Ñò³â³ Âàíäå-
ðà. “If it’s magic” — ñï³âàëè ø³ñòü

“íàéäîñêîíàë³øèõ ³íñòðóìåíò³â ó
ñâ³ò³” (êîìïë³ìåíò â³ä áðèòàí-
ñüêî¿ ïðåñè), æîâòîãàðÿ÷å ñîíöå
çíîâó ñÿÿëî ç³ ñöåíè ó òåìíèé
çàë, ³ ñïðàâä³ çäàâàëîñÿ, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ ñïðàâæíº äèâî.

Ó äðóã³é ÷àñòèí³ âå÷îðà íà ñëó-
õà÷³â ÷åêàâ ùå îäèí ïîäàðóíîê.
Ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî êîíöåðòó
ç³áðàëè ñïðàâæí³é äæàç-áåíä,
êîòðèé âèêîíàâ ðàçîì ³ç âèíó-

âàòöÿìè óðî÷èñòîñòåé ï’ÿòü êîì-
ïîçèö³é ç ðåïåðòóàðó àìåðèêàí-
ñüêîãî ãóðòó Singers Unlimited.
Àðàíæóâàâ ö³ êîìïîçèö³¿ äëÿ
Mansound óêðà¿íñüêèé êîìïîçè-
òîð ²ãîð Ñòåöþê, â³í æå ç³áðàâ
îðêåñòð ç íàéêðàùèõ óêðà¿í-
ñüêèõ âèêîíàâö³â — Äìèòðà
Îëåêñàíäðîâà, Àðòåìà Ìåíäå-
ëåíêî, Áîãäàíà Ãóìåíþêà, ²ëë³
ªðåñüêà, Ñåðã³ÿ Îâñÿííèêîâà,

Âàëåð³ÿ Ùåðèö³. Äðàéâîâå ñâ³í-
ãîâå çâó÷àííÿ, øèêàðíå ÷îðíî-
á³ëå âáðàííÿ âîêàë³ñò³â, â³ðòóîç-
í³ äóåë³ ñï³âàê³â òà ³íñòðóìåíòà-
ë³ñò³â â³äðîäèëè îáðàç áëèñêó-
÷èõ äæàç-áåíä³â ìèíóëîãî òà
îñòàòî÷íî ï³äêîðèëè àóäèòîð³þ.
Äëÿ ïîâíîãî ùàñòÿ çàëèøàëîñÿ
ò³ëüêè ïî÷óòè â³ä Mansound, ùî
öå ä³éñòâî áóäóòü ïîâòîðþâàòè,
³ òî íå ðàç

×îëîâ³êè ïîäàëè ãîëîñ
Mansound âèñòóïèâ ó ïàëàö³ “Óêðà¿íà”
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Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої с боти сцен палац "У раїна" вперше під о-
рив джазовий оле тив — повноформатний сольний
онцерт The Best представив иянам чоловічий се стет
Mansound. Що та е найліпше джазі, любленці п блі-
и роз міють, я з'яс валося, доволі широ о — се,
що співав Mansound за 14 ро ів існ вання, — "від Баха
до Стіві Вандера".

Вадим Р ден о всти протя ом онцерт не лише поаплод вати Рахманінов , а й зі рати йо о

Перш сцен раїни Mansound під орив із джазовою ле істю
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ВАТ�“Готель�“Слав�тич”�

Код�ЄДРПОУ�22907628�

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

Звільнено�за�власним�бажанням.�Володіє�част�ою� �стат тном ��апіталі�товариства�—�0,00�%.�Переб вала�на�посаді�з�#р дня

2005�р.�Непо#ашених�с димостей�за�#осподарсь�і,�сл жбові�та�злочинні�дії�проти�власності�не�має.�За�останні�п’ять�ро�ів

заборона�займатись�певними�видами�#осподарсь�ої�діяльності�не�на�ладалась.�Заходи�адмінвідповідальності� �#ал зі�фінансів

та�підприємниць�ої�діяльності�не�застосов вались.

Рішення�На#лядової�ради�ВАТ�“Готель�“Слав тич”�Прото�ол�№�4�від�21.02.2008�р.

Володіє� част�ою�  � стат тном � �апіталі� товариства�—�0,00�%.�Працював� на� посаді� начальни�а� сл жби� безпе�и�ВАТ

“Готель”Слав тич”�з�березня�2006�р.�Непо#ашених�с димостей�за�#осподарсь�і,�сл жбові�та�злочинні�дії�проти�власності�не

має.� За� останні� п’ять� ро�ів� заборона� займатись� певними� видами� #осподарсь�ої� діяльності� не� на�ладалась.� Заходи

адмінвідповідальності� �#ал зі�фінансів�та�підприємниць�ої�діяльності�не�застосов 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)

19.02.2008 Звільнено

Заст пни��#олови�правління

з прийом �та�обсл #ов вання.

Член�правління

Ма�арен�о

Олена

Ми�олаївна

МЕ�119880�02.07.2002

Дніпровсь�им�РУ�ГУ

МВС�У�раїни� �м.�Києві

0,00

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)

21.02.2008 Призначено Голова�правління

Ч пахін

Володимир

Я�ович

КР�138414�17.12.1996

Першотравневим�РВ

УМВС�У�раїни�в

Чернівець�ій�обл.

0,00

ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”

доводить�до�відома�своїх�а�ціонерів,�що�12��вітня�2008�ро��

о 10.00�ран���відб�д�ться�за�альні�збори�а�ціонерів�ВАТ

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тампере,�13-б.

Порядо��денний:

1. Звіт�#олови�правління�про�діяльність�Товариства�в�2007�році.

2. Звіт�#олови�Ревізійної��омісії�за�2007�рі�.

3. Звіт�#олови�Спостережної�ради�за�2007�рі�.

4. Затвердження�річно#о�фінансово#о�звіт �за�2007�рі�.

5. Затвердження�поряд� �розподіл �приб т� �та�виплати�дивідендів�за�2007�рі�.

6. Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат т �Товариства�шляхом�ви�ладення

йо#о� �новій�реда�ції.

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

ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”�за�2007�рі�.

Для� часті� �за#альних�зборах�а�ціонерів�ВАТ�при�собі�необхідно�мати�до� мент,

що� посвідч є� особ ,� а�  повноваженим� представни�ам� а�ціонерів,� �рім� то#о,

довіреність�на�право� часті� �зборах.

Реєстрація� а�ціонерів� та� їх� представни�ів� проводиться� в� день� та� за�місцем

проведення�зборів�а�ціонерів�з�9.00�до�10.00.

Додат�ова�інформація�та�довід�и�за�телефонами:�

(044)�573-37-02,�573-36-49

Правління�ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”

Наймен�вання�по�азни�ів

Період�(в�тис.��рн)

Звітний

2007�рі�

Попередній

2006�рі�

Усьо#о�а�тивів 104464,7 37728,6

Основні�засоби�(залиш�ова�вартість) 12921,0 6731,5

Достро�ові�фінансові�інвестиції 6701,5 6701,5

Запаси 11580,9 7166,0

С марна�дебіторсь�а�забор#ованість 64694,5 10391,4

Грошові��ошти�та�е�віваленти 6267,7 3644,1

Власний��апітал 61731,0 20669,4

Стат тний��апітал 1691,6 1691,6

Дов#остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 40654,7 17059,2

Чистий�приб то��(збито�) 18643,2 6083,1

Середньомісячна��іль�ість�а�цій�(шт.) 241650� 127538

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви� плених�протя#ом

період �(шт.)
- -

За#альна�с ма��оштів,�витрачених�на�ви� п

власних�а�цій�протя#ом�період 
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період �(осіб) 1102 714

ДО�ВІДОМА�АКЦІОНЕРІВ

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО

“СТРАХОВА�КОМПАНІЯ�“АРКАДА-ГАРАНТ”
повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів,�

я�і�відб�д�ться�17��вітня�2008�ро���об�11.00�

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Оль�инсь�а,�3,�офісна�частина,�офіс�42.�

Реєстрація��часни�ів�зборів�з�10.00

Порядо��денний:

1. Звіт�Голови�правління�про�фінансово-#осподарсь� �діяльність�за�2007�рі�.

2. Звіт�та�виснов�и�ревізійної��омісії�за�2007�рі�.

3. Затвердження�річно#о�звіт �та�баланс �за�2007�рі�.

4. Розподіл�приб т� �за�2007�рі�.

5. Переобрання�правління�Товариства.

6. Переобрання�спостережної�ради�Товариства.

7. Переобрання�ревізійної��омісії�Товариства.

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

тис.��рн.

Для� часті� �зборах�при�собі�мати�до� мент,�що�посвідч є�особ �а�ціонера,�представни�ом

а�ціонерів�—�дор чення,�оформлене�з#ідно�з�чинним�за�онодавством.

Довід�и�за�телефонами:�(044)277-72-21,�277-72-22.

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо#о�а�тивів - 15915,7�

Основні�засоби 294,5 174,2�

Дов#остро�ові�фінансові�інвестиції 3611,1 439,9

Поточні�(інші)�фінансові�інвестиції 16253,1 13369,4

Запаси 6,6 9,0�

С марна�дебіторсь�а�забор#ованість - 101,5

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 1335,2 1821,7�

Нерозподілений�приб то� 2143,1 2691,3�

Власний��апітал - 4681,3

Стат тний��апітал 7000 7000

Дов#остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання - -

Чистий�приб то� 2143,1 2691,3

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 28000000 28000000�

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

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

протя#ом�період 

- -

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

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

Ворон�а�Вадима�Оле�сійовича,�Ворон�о Олени�Юріївни�(м.�Київ,�б.�Л.�У�раїн�и,�21-а,��в.�34).

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Вас� �с дове�засідання� �справі�№�22-7969/07�за�апеляційною�с�ар#ою

Ворон�а�Вадима�Оле�сійовича,�Ворон�о�Олени�Юріївни�на�рішення�Печерсь�о#о�районно#о�с д �м.�Києва�від

12�липня�2007�ро� �по�справі�за�позовом�Ковальової�Тетяни�Володимирівни�до�Ворон�а�Вадима�Оле�сійовича,

Ворон�о�Олени�Юріївни�про�виселення�без�надання�іншо#о�житлово#о�приміщення�та�зобов’язання�не�чинити

переш�од�в��орист ванні��вартирою�та�за�з стрічним�позовом�Ворон�а�Вадима�Оле�сійовича�до�Державної

ви�онавчої�сл жби� �Печерсь�ом �районі�м.�Києва,�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Виробничо-

�омерційна�фірма�“3�КОМ”,�Ковальової�Тетяни�Володимирівни,�А�ціонерно#о��омерційно#о�бан� �“Праве�с-

Бан�”�про�визнання�недійсними�прилюдних�тор#ів�та�визнання�недійсним�свідоцтва�про�право�власності�на

�вартир �і�а�т �про�продаж�на�прилюдних�тор#ах,�—� �я�ом �о#олошено�перерв �до�13�березня�2008�ро� ,

о 9.20,�відб деться�за�адресою:�м.�Київ,�в л.�Володимирсь�а,�15,�с ддя�Заришня��Г.М.

Ви�зобов’язані�повідомити�про�причини�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що� �разі�неяв�и�за�ви�ли�ом�с д �або�неповідомлення�с д�про�причини�неяв�и�або�визнання

с дом�причин�неяв�и�неповажними,�справ �б де�вирішено�с дом� �Ваш �відс тність�на�підставі�наявних�даних

та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що� відповідно�до� ч.� 9� ст.� 74�ЦПК�У�раїни,� з� оп блі� ванням�о#олошення� про

ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про�час�та�місце�роз#ляд �справи.�С ддя�Г.М.�Заришня�.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Семенов �Нелю�Валеріївн �24��вітня�2008�ро� 

на�11.50�я��відповідач� �для�роз#ляд �справи�за�апеляційною�с�ар#ою�Семенової�Нелі

Валеріївни�на�рішення�Солом’янсь�о#о�районно#о�с д �м.�Києва�від�11�червня�2007�ро� 

 �справі�за�позовом�Ес�іна�Костянтина�Ед ардовича�до�Семенової�Нелі�Валеріївни�про

стя#нення�бор# �за�до#овором�пози�и�та�сплат �відсот�ів�за�прострочення�ви�онання

#рошово#о�зобов’язання,�я�е�відб деться� �приміщенні�Апеляційно#о�с д �м.�Києва.

Учасни�и�справи�зобов’язані�повідомити�с д�про�причини�неяв�и� �с дове�засідання.

У�разі�неяв�и�їх�без�поважних�причин,�справа�б де�роз#лян та�зі�їх�відс тності.

С ддя�Апеляційно#о�с д �м.�Києва�О.П.�Касьян.

Відповідно�до�п н�т �2�статті�2�За�он �У�раїни�від�18�березня�2004�ро� �№ 1625-

ІV� “Про�порядо��обрання�на�посад �та�звільнення�з�посади�професійно#о�с дді

Верховною�Радою�У�раїни”� Київсь�ий� апеляційний� #осподарсь�ий� с д� У�раїни

повідомляє�про�під#отов� �матеріалів�щодо�обрання�на�посад �с дді�Київсь�о�о

апеляційно�о��осподарсь�о�о�с�д��безстро�ово

Калатай�Надії�Фелі�сівни;

Корот н�Олени�Ми�олаївни.

ТОВ�“МЛС Авто”�

(�од�ЄДРПОУ�32760660)�

повідомляє�ТОВ�“Тор#овий

Дім� “Нафта#азінвест”� (�од

ЄДРПОУ� 31356897)� про

розірвання� з� 19.03.2008

ро� � до#овор � №� 02� від

22.03.2005�ро� .

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Києва

ви�ли�ає� відповідач� � —� Масловсь� 

Людмил � Ми�олаївн ,� останнє� місце

знаходження:�м.�Київ,�б л.�Вернадсь�о#о,�61,

�в.�37�для� часті�в�цивільній�справі�за�позовом

Звя#іна�В.Г.�до�Масловсь�ої�Л.М.,�3-тя�особа:

КПУЖГ� Святошинсь�о#о� р-н � про� від-

ш�од вання�ш�оди.

С дове�засідання�відб деться�6.03.2008

ро� � об� 11.30� за� адресою:� м.� Київ,

в л. Жилянсь�а,�142��аб.�22.�С ддя�Ш м�Л.М.

У�разі�неяв�и�Масловсь�ої�Л.М.�до�с д 

без� поважних� причин� або�  � разі

неповідомлення�про�причини�неяв�и,�справа

б де�роз#лядатись�за�їх�відс тності.

С ддя�Л.М.�Ш м.

Гр.�Мельни� �Юрію�Володимирович ,�що�проживає:

м.�Київ,�пров л.�Слав#ородсь�ий,�б д.�12�—�необхідно

4�березня�2008�ро� �з’явитись�на�9.30�до�Дарниць�о-

�о�районно�о�с�д��м.�Києва�—�м.�Київ,�в л.�Севас-

топольсь�а,�7/13,��аб.�18�для� часті� �с довом �засіданні

по�цивільній�справі�за�позовом�Чабанен�о�Раїси�Сте-

панівни�до�Кравчен�о�Катерини�Іванівни,�Київсь�а�місь�а

рада,�ГУЖЗ�КМДА,�БТІ�м.�Києва,�ГУ�земельних�рес рсів

КМДА,�Мельни�а�Юрія�Володимировича,�Садиріна�Во-

лодимира�Юрійовича,�Дарниць�а�РДА�про�визнання�пра-

ва�власності�на�самовільно�зб дований�б дино��в�я�ості

відповідача.�

Наслід�ами�неяв�и�б де�проведення�з’яс вання�об-

ставин� �справі�на�підставі�до�азів,�про�подання�я�их

б ло�заявлено�під�час�с дово#о�засідання.

Мельни�� Ю.В.,�  � випад� � неяв�и� зобов’язаний

повідомити�с д�про�причини�неяв�и.�С ддя�О.І.�Ш�оріна.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�відповідача�—�Ус бова�Єльмана�Са-

раддіна,�останнє�місце�знаходження:�м. Київ,

б л.� Жол дєва,� 1-б,� �в.� 58� для�  часті� в

цивільній�справі�за�позовом�Дібрівни�Є.І.�до

Ус бова�Є.С.,� 3-тя� особа:�ВГІРФО�Свято-

шинсь�о#о�РУГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про

 с нення�пор шень�прав�власни�а.

С дове�засідання�відб деться�10.03.2008

ро� �об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в л.�Жи-

лянсь�а,�142,��аб.�22.�С ддя�Ш м�Л.М.

У�разі�неяв�и�Ус бова�Є.С.�до�с д �без�по-

важних� причин� або�  � разі� неповідомлення

про�причини�неяв�и,�справа�б де�роз#ляда-

тися�за�йо#о�відс тності.

С ддя�Л.М.�Ш м.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

(м. Київ,� в л.� Хрещати�,� 42-а,� �аб.� 24)

повідомляє,�що�справа�за�позовом�Майданю�

Олени� Ві�торівни� до� Майданю�� Ярослава

Р слановича� про� розірвання� шлюб � при-

значена�до�роз#ляд �на�07.03.2008�р.�об�11.00.

В�разі�неяв�и�в�с дове�засідання�Майданю�

Ярослава� Р слановича,� я�ий� проживає� за

адресою:�м.�Київ,�в л.�Кловсь�ий� звіз,�б д.

12-а,� �в.� 65,� справа�б де�роз#лян та�  �йо#о

відс тність,�відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С ддя�Остапч ��Т.В.

Роз#ляд�цивільної�справи�за�позовом

Білоць�ої�Н.М.�до�Білоць�о#о�Л.І.,� 3-ті

особи:�Білоць�ий�В.Л.,�відділ� ГІРФО

Святошинсь�о�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни

в�м. Києві,�призначено�на�05.03.2008 р.

на� 11.00.� У� разі� неяв�и� відповідача

Білоць�о#о�Л.І.,�справа�б де�роз#лян та

 �йо#о�відс тність.

Адреса�с д :�Київ, в л.�Я.�Коласа, 27-а.

С ддя�А.П.�Чала.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,

�ате#орія�2, серія�А, № 377069�на�ім’я

Ш сть� Оле�сандра� Ми�олайовича

вважати�недійсним.

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв

ви�онавчо�о�ор�ан��Київради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

- заст пни�а� начальни�а�  правління� е�ономі�и� та�фінансів�—� начальни�а� планово-

е�ономічно#о�відділ .�Вимо#и:�вища�освіта�відповідно#о�професійно#о�спрям вання�за

освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�спеціаліст,�ма#істр,�стаж�роботи�на�державній�сл жбі

на�посаді�#оловно#о�спеціаліста�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�на��ерівних�посадах

не�менше�5 ро�ів;

- #оловно#о�спеціаліста��онтрольно-ревізійно#о�відділ .�Вимо#и:�вища�освіта�відповідно#о

професійно#о� спрям вання� за� освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма#істра,� спеціаліста,

стаж�роботи�3�ро�и�на�посаді�провідно#о�спеціаліста�або�5�ро�ів�державної�сл жби,�або

стаж�роботи�за�фахом�7�ро�ів;

- #оловно#о�спеціаліста�відділ �технічно#о�на#ляд .�Вимо#и:�вища�освіта�за�спеціальністю

інженера-б дівельни�а,�стаж�роботи�за�фахом�5�ро�ів;

- провідно#о�спеціаліста�відділ �технічно#о�на#ляд .�Вимо#и:�вища�освіта�за�спеціальністю

інженера-б дівельни�а,�стаж�роботи�за�фахом�3�ро�и;

- інженера�1��ате#орії�відділ �технічно#о�на#ляд .�Вимо#и:�вища�освіта�за�спеціальністю

інженера-б дівельни�а,�стаж�роботи�за�фахом�2�ро�и.

До��менти� приймаються� протя�ом�місяця� за� адресою:�м. Київ-04,� б львар

Шевчен�а,�3.

Довід�и�по�тел.:�279-52-82;�279-72-51.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“АЛЬФА-БАНК”

повідомляє�про�проведення�чер�ових�річних�За�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�21��вітня�2008�ро���о�14.30

за�адресою:�м. Київ,�в�л. Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�за�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”:

1) Затвердження�звіт �про�основні�напрям�и�діяльності�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”�в�2007

році�та�визначення�основних�напрям�ів�діяльності�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”�в�2008�році.

2) Затвердження�рез льтатів�діяльності�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”�в�2007�році.

3) Затвердження� звіт � і� виснов�ів� Ревізійної� Комісії� про� рез льтати� перевір�и

діяльності�ЗАТ “АЛЬФА-БАНК”�в�2007�році.

4) Затвердження�виснов�ів�зовнішньо#о�а дит �про�рез льтати�перевір�и�діяльності

ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”�в�2007�році.

5) Розподіл�приб т�ів�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”�за�2007�рі�.

Реєстрація� часни�ів�зборів�б де�здійснюватися�21��вітня�2008�ро� �з�14.10�до

14.30� �приміщенні�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”.

А�ціонерам�для� реєстрації� необхідно�мати� до� мент,�що� засвідч є� особ ,

належним�чином�оформлен �довіреність�(для�представни�ів�а�ціонерів).

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр�#азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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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 527
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Майя МІГАЛЬ, співач а:
— Безперечно, люблю, я і ож-

на жін а. Зазвичай на свята дар -
ють я ісь матеріальні цінності, але
є та і презенти, я і залишають слід
д ші. Та , одним із найці авіших

б ла подорож на Мальдівсь і ос-
трови, я мені подар вав моло-
дий чолові і де я відсвят вала
свій день народження, ч дово від-
почивши. Тепер я просто обо-
жнюю це місце! Та ож д же спо-
добалася перша поїзд а в Париж,
оли ми полетіли т ди просто та ,
на ві енд. А ро ів 5 том , при а-
д ю, мої др зі піднесли мені на
день народження оробоч , звід-
и вилетіли... метели и! Це при то-
м , що народилася я взим , в січ-
ні. Це б в д же щемливий момент!

Оль а ГОРБАЧОВА, телевед -
ча, лідер рт “Ар ти а”:
— Звичайно, люблю! Дивлячись,

одна , що ми в ладаємо в понят-
тя “незвичайний зна ва и”: чи це
е сцентричні, неординарні вчин и,
чи вчин и, я і мають романтичний
підте ст і йд ть від серця. Я люб-
лю останні. Я ось мені на 8 Берез-
ня подар вали ни Ант ана де

Сент-Е зюпері, я а б ла вели ою
за обся ом, з ба атьма тонюсінь-
ими сторін ами. Дов ий час вона
мене лежала вдома, і ось я її роз-
орн ла й вирішила почитати. Я а
ж я б ла здивована, оли побачи-
ла всередині... ланцюжо з ло-
нчи ом! Це б ла д же доро а при-
раса, я й не помітиш, до и не
почнеш читати ни . А я ж ледве
не заб ла цей том римерній!

Анна ТОЛСТИХ, дизайнер:
— Я люблю подар н и від тих

людей, я і мені небайд жі, щоб це
б ли не нав’язливі зна и ва и, а
від близь их тобі людей — чоло-
ві а, др зів. І нехай то б де б ет
вітів чи листів а з побажаннями,
чи просто ро наз стріч — це зав-
жди приємно. Одним із останніх
ці авих подар н ів б ли р ші-ан-
тистрес, я і ми дар вали співробіт-
ни ам і я і в мене вдома є та ож.
Розповідати про обр ч и з діаман-
тами чи р бінами не хочеться — це
досить банально. Натомість вели-

радість відч ваєш тоді, оли от-
рим єш презенти чи віти не на
свято, а звичайний день, оли
цьо о й не очі єш!

×è ëþáèòå âè íåçâè÷àéí³
çíàêè óâàãè?

Юрій КОСТЕНКО,
народний деп тат від НС—НУ, лідер У раїнсь ої

народної партії:
— Та я і сам мож почитати ле ції. Ці аво б ло б та-
ож посл хати фахівців, я і мають либо і д м и щодо
політи и. Напри лад, поспіл ватися з е спертами бри-
тансь о о інстит т , отрі не просто об оворюють, а
розробляють ґр нтовні страте ії демо ратично о роз-
вит . В нас же, оли читаєш політоло ів чи сл хаєш
політи ів, не бачиш тієї либини. Том й політи а в
У раїні та а.

Оле сій ОМЕЛЬЯНЕНКО,
деп тат Київсь ої місь ої ради, лідер фра ції

Партії ре іонів:
— Нині не пішов би. Це доволі дієвий механізм ідео-

ло ічно о вплив на форм вання світобачення. В сит -
ації, оли влада “ не” свою лінію с різь, проведення та-
их онс льтацій мало б не д же позитивний вплив. Але
в ідеалі та е інформ вання добре й потрібне. Людям
треба пояснювати, що і я . Сьо одні ж наша політи а

вся штампах і часто с ладно розпізнати, де правда,
а де брехня.

Оле сандр ВИШНЯК,
соціоло :
— Звісно, ні, причом ні я сл хач, ані я ле тор. Уза-

алі вважаю політ онс льтації неприйнятними для де-
мо ратично о с спільства. На дебати пішов би. Має б -
ти можливість висловитися ба атьом сторонам, а не
щоб тобі просто хтось “промивав міз и”.

Наталія БУЧИНСЬКА,
співач а:
— Дов ола вже стіль и інформації про політи ,

я ий анал не вім ни — нес інченні то -шо , аналі-
тичні про рами з деп татами, політтехноло ами, ні-
де з іншими темами вист пати. Отож політ онс ль-
тації зайві. Хочеться, щоб політи а і політи и почали
нарешті працювати в нашій раїні, а теле лядачам
більше час відводили для льт ри, приміром, он-
цертів.

×è ï³øëè á âè íà ïîë³òêîíñóëüòàö³þ?

Êèÿíè ëþáëÿòü
óâàãó äî ñåáå
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Òàê, ïðèºìíî, êîëè ñïåö³àëüíî çàðàäè òåáå âèãàäóþòü ùîñü ä³éñ-
íî íåçâè÷àéíå — 30 %

2. Êâ³ò³â ³ öóêåðîê ö³ëêîì äîñòàòíüî, ÿ ââàæàþ — 30 %
3. Íàäàâàòè — òàê, îòðèìóâàòè — í³ — 15 %
4. Îòðèìóâàòè — òàê, íàäàâàòè — í³ — 13 %
5. Âçàãàë³ íå ëþáëþ ö³ äóðîù³ — 11 %

Â ãîñòÿõ 
ó Ïåòðîâè÷à
Òîâàðèø óñ³õ ïîë³òêîíñóëüòàíò³â ³ æóðíàë³ñò³â
ïîä³ëèâñÿ ç íèìè ñâî¿ìè ñåêðåòàìè
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю політ онс льтан-
ти зверн лися до сво о
товариша Петровича, аби
дізнатися про се рети
спіх передвиборчих тех-
ноло ій. Уже два ро и
Петрович приймає членів
сво о л б , серед я их —
певнені, спішні люди з
вели ими амбіціями та т -
ими аманцями.

Çà äâà ðîêè çàêðèòèé ñòîëè÷-
íèé êëóá “Ïåòðîâè÷” óñòèã ñòà-
òè äðóãîì ïðàêòè÷íî êîæíî¿
óñï³øíî¿ ëþäèíè íåçàëåæíî â³ä
ñôåðè ä³ÿëüíîñò³. ªäèíå ïðàâèëî:
ùîá ñòàòè äðóãîì Ïåòðîâè÷à,
òðåáà çâèêíóòèñÿ ç òèì, ùî, ïå-
ðåñòóïèâøè ïîð³ã çàêëàäó, âè îä-
ðàçó æ ìàòèìåòå ³íøå ïî-áàòüêî-
â³. Òîìó âñ³ ïðàö³âíèêè ãîðäî íî-
ñÿòü òàáëè÷êè — Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà
÷è Â³êòîð Ïåòðîâè÷.

Ìèíóëîãî òèæíÿ öåé òîâàðèø
ç³áðàâ íàéêðàùèõ êðåàòèâíèõ äè-
ðåêòîð³â, à ó íåä³ëþ ïî ïîðàäó
äî “Ïåòðîâè÷à” çàâ³òàëè ïðåä-
ñòàâíèêè íàâêîëîïîë³òè÷íî¿ òó-
ñîâêè — â Êèºâ³ âòðåòº ñâÿòêó-
âàëè äåíü ïîë³òêîíñóëüòàíòà.
Íàéàêòèâí³øèìè äðóçÿìè “Ïåò-
ðîâè÷à”, ÿê çÿñóâàëîñÿ, ñòàëè
Äìèòðî ×åêàëê³í, Êàçáåê Áåê-
òóðñóíîâ, Ìàêñèì Ëàçåáíèê, ²ãîð
Æäàíîâ, ªãîð Áåíêåíäîðô, Áîã-
äàíà Áàáè÷, Â³òàë³é Êóëèê, Îëåê-
ñàíäð Ñîêîëîâñüêèé, Äìèòðî
Äæàíã³ðîâ. Âîíè çàëþáêè ñïðèé-
íÿëè ëåãêó ãîñòèíí³ñòü òà ìóä-
ð³ñòü, ÿê³ çàçâè÷àé ïðîïîíóº Ïåò-
ðîâè÷.

Îïèòóþ÷è ãîñòåé Ïåòðîâè÷à,

÷îìó ¿ì òóò òàê ïîäîáàºòüñÿ,
“Õðåùàòèê” ä³éøîâ âèñíîâêó,
ùî âñ³ì äî âïîäîáè òóòåøíÿ
òâîð÷à àòìîñôåðà, ÿêà çáåð³ãàëà-
ñÿ âåñü ÷àñ. Ùîéíî æ ç’ÿâëÿâñÿ

íàòÿê íà çãàñàííÿ âîãíèêà, àâòî-
ðèòåòíèé ðàäíèê Ïåòðîâè÷ ï³ä³-
ãð³âàâ êåëèõàìè â³ñê³. Ó íåä³ëþ
âñ³ ãîñò³ îòðèìàëè òå, çà ÷èì ïðè-
õîäèëè
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Чи любите ви
незвичайні знаки

уваги?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+6°Ñ, âíî-
÷³ +1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +2...+5°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³â-
äí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ 0...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+10°Ñ, âíî÷³
+5...+7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Е сперт з сіх питань — Петров Петро Петрович — охоче про онс льт вав
політичн т сов
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