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АКТУАЛЬНА МОДА: ВІД МІНІМАЛІЗМУ
ДО ПИШНОСТІ І АСИМЕТРІЇ
Нові оле ції Ukrainian Fashion Week
пропон ють жіночий образ на б дь-я ий сма

ÁÞÒ ðîçïî÷àâ àêòèâíèé íàñòóï
íà ñòîëè÷íó çåìëþ
Çà äîïîìîãîþ ÌÂÑ

Àëå ñêàñóâàòè ð³øåííÿ ïðî çàáóäîâó ïëà-
íóþòü òàêîæ íà íàéáëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, çâåñòè
17-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà êîëèøíüîìó
ìîãèëüíèêó çà 30 ñàíòèìåòð³â â³ä ñò³íè ë³-
êàðí³ íàìàãàºòüñÿ êîìïàí³ÿ ÒÎÂ “Æèòëî-

Áóä”, ùî íàëåæèòü íàðäåïîâ³ â³ä ÁÞÒó
²âàíó Êóðîâñüêîìó.

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ó÷îðà
çàÿâèâ, ùî äîêëàäå âñ³õ çóñèëü òà ïðèïè-
íèòü ñêàíäàëüí³ çàáóäîâè ó Êèºâ³, ÿê³ çäå-
á³ëüøîãî ïðèêðèâàþòü ïðåäñòàâíèêè ÁÞÒ.

“ß âêðàé îáóðåíèé íåä³ëüíèì ³íöèäåí-
òîì. Ëþäåé, ÿê³ âèñòóïàëè ïðîòè áóä³â-
íèöòâà, ïîáèëè ï³äëåãë³ ì³í³ñòðà Ëóöåí-
êà. ß ³ ìîÿ ïîë³òè÷íà ñèëà çáèðàºìîñÿ
ï³êåòóâàòè âñ³ ñêàíäàëüí³ çàáóäîâè, äî-
ìàãàòèñÿ ñêàñóâàííÿ ¿õ ð³øåííÿìè ñóäó”,
— çàïåâíèâ â³í. Ìåð äîäàâ, ùî íà ñüî-
ãîäí³ äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ º íàéá³ëüøèìè
çåìëåâëàñíèêàìè â Óêðà¿í³ ³ ïîâ’ÿçàí³ ç
íàéãó÷í³øèìè ñêàíäàëàìè ³ç çàõîïëåí-
íÿì çåìë³, ó òîìó ÷èñë³ ³ â Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³. Ïàí ×åðíîâåöüêèé ïåðåêîíàíèé,
ùî ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ïèòàííÿ ïðî éîãî
â³äñòàâêó íàâ³òü íå ïîðóøóâàëè á, àáè â³í
“áóâ ñëóõíÿíèì ³ äàâ êîæíîìó ç äåïóòà-
ò³â, ùî â³í õî÷å, íà òåðèòîð³¿ Êèºâà”.

“Êðè÷óùèé ôàêò, êîëè ì³ë³ö³ÿ ïîáèëà

ëþäåé, ÿê³ ïðîòåñòóâàëè ïðîòè íåçàêîííî-
ãî áóä³âíèöòâà íà òåðèòîð³¿ Æîâòíåâî¿ ë³-
êàðí³, çàñâ³ä÷èâ, ùî îðãàíè ïðàâîïîðÿäêó
âèñòóïèëè íà áîö³ çàáóäîâíèêà, à íå ìåø-
êàíö³â Êèºâà”,— êîíñòàòóâàâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Â³í òàêîæ ââàæàº, ùî º î÷åâèä-
íèì ôàêò îá’ºäíàííÿ äâîõ ïîë³òè÷íèõ ñèë
³ç çàõèñòó âëàñíèõ á³çíåñ-³íòåðåñ³â. Êð³ì
òîãî, ÿê ³íñòðóìåíò ó áîðîòüá³ ïðîòè êèÿí
âèêîðèñòîâóþòü äåðæàâí³ ñèëîâ³ ñòðóêòóðè.

Ïðîòåñòè æèòåë³â ïðîòè áóä³âíèöòâà âè-
ñîòêè íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàð-
í³ (Æîâòíåâà) òðèâàþòü óæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â.
Îäíàê êîìïàí³ÿ ïðîäîâæóº ðîáîòè. Ó íå-
ä³ëþ ï³äðîçä³ë ì³ë³ö³îíåð³â ðîç³ãíàâ ì³òèí-
ãóâàëüíèê³â.

За інчення на 5-й стор.
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Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий заявив, що не доп стить о-
мерційної заб дови на території Оле сандрівсь ої лі арні (Жовтнева).
Разом зі своєю омандою він приєднався до мітин иян та пообі-
цяв с ас вати землевідведення с ді. Це мер Києва зробив після
то о, я неділю міліція розі нала мирний мітин иян проти заб до-
ви. У інциденті б ли постраждалі.

Міліція неділю ла ами захищала неза онних заб довни ів
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
”Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черно-
вець ий заявив, що на даний
момент ряд Тимошен о не-
спроможний онтролювати сит -
ацію в державі. За йо о слова-
ми, е ономі а державі, рім
Києва, наближається до атас-
трофічної інфляції.

“Ó êðà¿í³ íåêîíòðîëüîâàíà ³íôëÿö³ÿ,
ñïóñòîøåíèé äåðæàâíèé áþäæåò, òîìó ùî
ðîçäàâàòè ãðîø³, íå äóìàþ÷è ïðî íàñë³ä-
êè,— íåïðàâèëüíî. Åêîíîì³êà ó äåðæàâ³,
êð³ì Êèºâà, íàáëèæàºòüñÿ äî êàòàñòðîô³÷-

íî¿ ³íôëÿö³¿. Êè¿â — ì³ñòî-äîíîð. Íèí³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó íå âèñòà÷àº ãðîøåé, ³ ÿ
äóìàþ, ùî âîíà áëèçüêà äî â³äñòàâêè, ùîá
çâàëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ³íøèõ”,— ñêà-
çàâ ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Â³í òàêîæ ïåðåêîíàíèé: “Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â çàéìàºòüñÿ òèì, ùî ïðèºäíàâñÿ äî áî-
ðîòüáè çà ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè”.

Ñòîëè÷íèé ìåð äîäàâ: “Âîíà çàÿâèëà,
ùî íå ïðàöþâàòèìå, ÿêùî ò³ëüêè Âåð-
õîâíà Ðàäà íå çàáåçïå÷èòü çðó÷í³ äëÿ íå¿
ð³øåííÿ. ² ÿ íå ïðàöþâàòèìó â òàêîìó ðå-
æèì³. Ìè ïîâèíí³ ñï³ëêóâàòèñÿ íîðìàëü-
íî. Êð³ì òîãî, ó Êèºâ³ áàãàòî ïðîáëåì —
äîðîãè, ìîñòè. Àëå âîíè íå ðîçâ’ÿçàí³, áî
óðÿä íå éäå ç íàìè íà ä³àëîã”.

Ì³ñüêèé ãîëîâà ðîçïîâ³â òàêîæ ïðî
ñâîº áà÷åííÿ ñï³âïðàö³ ÊÌÄÀ ³ ïðåçè-

äåíòñüêî¿ êîì³ñ³¿: “Â³äïîâ³äàòè íà êîí-
êðåòí³ çàïèòàííÿ êîì³ñ³¿ áóäóòü ÷èíîâíè-
êè, êîòð³ â³äïîâ³äàþòü çà öåé íàïðÿìîê
ó ÊÌÄÀ”,— ïîÿñíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ³ óòî÷íèâ, ùî â³í äîâ³ðÿº áóäü-ÿêèì
ð³øåííÿì Ïðåçèäåíòà, à “ïåðñîíàëüíèé
ñêëàä êîì³ñ³¿ ç íèì íå ïîãîäæóâàëè”.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òàêîæ âèìàãàòè-
ìå â³ä ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, àáè âîíà ïîêà-
ÿëàñÿ ïåðåä íàðîäîì çà ãàçîâ³ ìàõ³íàö³¿:
“Ìåí³ øêîäà, ùî ÿ ðîçãí³âèâ íà “Ñâî-
áîä³ Ñàâ³êà Øóñòåðà” Òèìîøåíêî. Àëå,
ïîâòîðþñÿ, ïåðø³ ãàçîâ³ ìàõ³íàö³¿ áóëè
çðîáëåí³ Òèìîøåíêî ðàçîì ç Ëàçàðåí-
êîì. Òîìó, ïîêè âîíà íå ïîêàºòüñÿ, ÿ ïå-
ðåä íåþ íå çâ³òóâàòèìó. ß ñòàâ ïðîáëå-
ìîþ íîìåð îäèí ó æ³íêè, ÿêà âèìàãàº
ìîº¿ â³äñòàâêè”
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: 

“ßê Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
ãîëîâà çàÿâëÿþ, 
ùî ï³äâèùèòè ö³íè 
íà ïðî¿çä ó ìàðøðóòíèõ 
òàêñ³ ÿ íå äîçâîëþ”

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî ö³íè â ìàðøðóò-
íèõ òàêñ³ ó Êèºâ³ íå ï³äâèùóâàòèìóòü, à âñÿ
ïðîáëåìà ç ïåðåâ³çíèêàìè ñòàëà òåìîþ äëÿ
ïîë³òè÷íèõ ñïåêóëÿö³é.

“Íà ñüîãîäí³ ìàðøðóòí³ òàêñ³ ó Êèºâ³ ñòà-
þòü òåìîþ äëÿ ïîë³òè÷íèõ ñïåêóëÿö³é ³ íå-
ïðàâäèâèõ, íàäóìàíèõ çâèíóâà÷åíü. ß í³êî-
ëè íå áîðîâñÿ ç ìàðøðóòíèìè òàêñ³, àëå âñÿ
ïðîáëåìà â òîìó, ùî âîíè ñòàëè äæåðåëîì
íåáåçïåêè äëÿ ïàñàæèð³â: âîä³¿ ïåðåâèùóþòü
øâèäê³ñòü, íå âèòðèìóþòü äèñòàíö³þ, ³ âíà-
ñë³äîê öüîãî íà êè¿âñüêèõ äîðîãàõ çá³ëüøóº-
òüñÿ ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ çà ¿õíüîþ ó÷àñòþ”,— ñêà-
çàâ ìåð Êèºâà.

Çà éîãî ñëîâàìè, êîìóíàëüíèé ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò ó Êèºâ³ áóâ ïðàêòè÷íî ë³ê-
â³äîâàíèé êîëèøí³ì êåð³âíèöòâîì ì³ñòà.

“Çðîáëåíî öå áóëî äëÿ òîãî, ùîá áðàòè õà-
áàð³ ç äð³áíèõ ïåðåâ³çíèê³â, ÷è¿ ìàðøðóòêè
øâèäøå ñõîæ³ íà “â³çêè äëÿ õóäîáè”, à íå
íà òðàíñïîðò, ã³äíèé ñòîëèö³ ºâðîïåéñüêî¿
äåðæàâè”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íàãîëîñèâ, ùî
ñòîëè÷íà âëàäà ãîòîâà äî ä³àëîãó, àëå íå äî-
çâîëèòü ïîë³òè÷íèì ä³ëêàì âèêîðèñòîâóâà-
òè áåçïåêó êèÿí äëÿ ìàí³ïóëÿö³é ³ ñàìîï³-
àðó: “Ãîëîâíà á³äà â òîìó, ùî â Êèºâ³ ïàíóº
ñâàâ³ëëÿ, à ì³ë³ö³ÿ íå ïðèºäíóºòüñÿ äî âèð³-
øåííÿ ïèòàííÿ ïðî áåçïåêó ìàðøðóòíèõ
òàêñ³. Ó öüîìó ðàç³ ìè ìîãëè á ñòâîðèòè
ñï³ëüíó ³í³ö³àòèâíó ãðóïó, äî ÿêî¿ á òàêîæ
óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè â³ä ïðèâàòíèõ ïåðå-
â³çíèê³â òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿, ³ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè âèð³øóâàòè öå
ïèòàííÿ.

ßê Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çàÿâëÿþ, ùî
ï³äâèùóâàòè ö³íè íà ïðî¿çä ó ìàðøðóòíèõ
òàêñ³ ÿ íå äîçâîëþ. Ó íàñ äîñòàòíüî êîøò³â
ó áþäæåò³ äëÿ òîãî, ùîá âèð³øóâàòè ïèòàí-
íÿ ïðî êîìïåíñàö³þ âèòðàò ç áóäü-ÿêèìè
ïðèâàòíèìè êîìïàí³ÿìè, ÿê³ îáñëóãîâóþòü
êèÿí. Àëå öå áóäå ò³ëüêè ó òîìó ðàç³, ÿêùî
âîíè ìàþòü áàæàííÿ âåñòè êîíñòðóêòèâíèé
ä³àëîã, à íå ïîë³òèçóâàòè öþ òåìó. Ìè ä³º-
ìî â ³íòåðåñàõ ìåøêàíö³â Êèºâà ³ â³äñòîþ-
âàòèìåìî ¿õ, ïîïðè âñ³ëÿê³ ñïåêóëÿö³¿ ç áî-
êó îêðåìèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë”

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ê³îñêè ðîçòàøóþòü 
çà ñõåìîþ

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîíàõ ïðèçóïèíèëè âèäà÷ó
äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ê³îñê³â. Âëàäà
ðàéîí³â ïî÷àëà ðîçðîáëÿòè ñõåìó ðîçòàøó-
âàííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì â³äïîâ³äíî
äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ. “Â³ä íàøî¿ êîíñ-
òðóêòèâíî¿ òà ïðàãìàòè÷íî¿ ðîáîòè çàëåæèòü
ð³âåíü åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ òà ï³ä-
ïðèºìíèöòâà â ö³ëîìó. ² ÿ äóæå ðàäà, ùî ³í³-
ö³àòèâà ùîäî ïîêðàùåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âæå éäå â³ä ñàìèõ ïðåäñòàâ-
íèê³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é”,— ñêàçàëà çà-
ñòóïíèê ìåðà Ëþäìèëà Äåíèñþê. Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ óæå ïîãîäèëî
ñõåìó ðîçòàøóâàííÿ ìàô³â ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³. Â òîé æå ÷àñ, çàçíà÷èëà Ëþäìè-
ëà Äåíèñþê, íå óñ³ ðàéîíè íàëåæíî âèêî-
íóþòü ðîçïîðÿäæåííÿ ìåð³¿ “Ïðî ìîðàòîð³é
íà âñòàíîâëåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì”.
Çàñòóïíèê³â ðàéàäì³í³ñòðàö³é ïîïðîñèëè
ïðèñêîðèòè ïðîöåñ ðîçðîáêè òà ïîãîäæåí-
íÿ ñõåì. Òàêîæ äî 10 êâ³òíÿ ïðè êîæíîìó
ðàéîííîìó äîçâ³ëüíîìó öåíòð³ ñòâîðÿòü êîí-
ñóëüòàö³éíèé á³çíåñ-öåíòð. Éîãî ïðàö³âíè-
êè ïðîâîäèòèìóòü ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó òà
íàäàâàòèìóòü ï³äïðèºìöÿì ³íôîðìàö³þ, ïî-
òð³áíó äëÿ ïî÷àòêó òà âåäåííÿ á³çíåñó

Àíîíñ
Завтра о 12.00 на сайті азети “Хрещати ” за

підтрим и тижневи а “У раїнсь а столиця” від-
б деться інтернет- онференція Василя Ястр -
бинсь о о. Начальни Головно о правління ці-
нової політи и роз аже про нові тарифи на о-
м нальні посл и та проїзд місь ом транспор-
ті. Запитання можна поставити за інтернет-ад-
ресою: http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñòàâ
ïåðøèì ó Þë³¿ Òèìîøåíêî
Ìåð Êèºâà êèíóâ âèêëèê 

Íà ó÷îðàøí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó äåïóòàòè îáãîâîðþâàëè ïèòàí-
íÿ ³íöèäåíòó, ùî ñòàâñÿ ó íåä³ëþ. ßê
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê ÃÓ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà, ùå äâà ì³ñÿ-
ö³ òîìó êîì³ñ³ÿ â³äì³íèëà âñ³ ð³øåííÿ
ïîïåðåäíüî¿ âëàäè ñòîñîâíî áóä³âíèö-
òâà íà òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ êë³í³÷íî¿
ë³êàðí³, íèí³ Îëåêñàíäð³âñüêî¿. “Ð³÷ ó
ò³ì, ùî êîìïàí³ÿ “Æèòëîáóä” çâîäèòü
áóä³âëþ ç ãðóáèìè ïîðóøåííÿìè,— ïî-

ÿñíèëà âîíà.— Äî òîãî æ ³íâåñòîð íå
ìàº âèñíîâêó óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ
ðîá³ò. Êîì³ñ³ÿ ç òåõíîãåííèõ ïèòàíü
âçàãàë³ çàáîðîíèëà ¿ì òóò áóäóâàòè”. Âî-
íà äîäàëà, ùî áóä³âåëüíèé êðàí ïðà-
öþº çà 5 ì â³ä êîðïóñ³â ë³êàðí³, à çã³ä-
íî ñàí³òàðíîåï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè
ìàº çíàõîäèòèñÿ ùîíàéìåíøå çà 50 ì.
“Òîìó íà ïðåçèä³¿ ìè çàïðîïîíóºìî
âíåñòè öå ïèòàííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî
íàéáëèæ÷î¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè,— çàÿâèëà
âîíà.— Äåïóòàòè ìàþòü ïðîãîëîñóâàòè
çà â³äì³íó âñ³õ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³

º íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ êë³í³÷-
íî¿ ë³êàðí³”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, îñòàíí³ ê³ëü-
êà äí³â ïðàêòè÷íî âåñü ïåðñîíàë ë³êàð-
í³ íàìàãàºòüñÿ íå ïðîïóñòèòè áóä³âåëü-
íó òåõí³êó íà òåðèòîð³þ ìåäè÷íîãî çà-
êëàäó. “ßêáè ³íâåñòîð ä³ÿâ â ³íòåðåñàõ
ë³êàðí³, òî íåìàº ïèòàííÿ,— ââàæàº ïà-
í³ Êà÷óðîâà.— ßêùî æ áóäèíêè çâî-
äÿòü ç ïîðóøåííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà, òî í³ ïðî ÿêó çàáóäîâó âæå íå ìî-
æå éòè ìîâà”.

Äî ¿¿ ñë³â ïðèºäíóºòüñÿ ³ äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Îëåêñàíäð Ïàáàò. Íà éîãî äóìêó,
á³ëüø³ñòü ôðàêö³é íà ñåñ³¿ ïðîãîëîñóþòü
çà â³äì³íó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ñòîñîâíî
áóä³âíèöòâà íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³â-
ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³. “Îñü ÷è ï³äòðè-
ìàþòü ñâî¿õ êîëåã ó Êè¿âðàä³ ïðåäñòàâ-
íèêè ÁÞÒ, íåâ³äîìî,— ïåðåêîíàíèé
â³í.— Àäæå, ÿê â³äîìî, ³íâåñòîðîì áóä³â-
íèöòâà íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ º íàðîäíèé
äåïóòàò Óêðà¿íè ²âàí Êóðîâñüêèé
(ÁÞÒ)
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Äåïóòàòè â³çüìóòüñÿ 
çà ä³ëÿíêè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Хоча чора питання про сит ацію нав оло Жовтневої лі арні в по-
ряд денном постійної омісії Київради з питань охорони здоров'я
та соціально о захист не значилося, деп тати розпочали саме з
ньо о. На найближчій сесії деп тати мають про олос вати за
с ас вання всіх рішень щодо земельних діляно на території лі арні.

Ïèòàííÿ Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³ âèíåñóòü íà ðîçãëÿä ñåñ³¿

Позиція Леоніда Черновець о о від рита і прозора



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ï³íà íà ãóáàõ
ÿíãîëà

Îëåã ÏÎÊÀËÜ×ÓÊ
êðåàòèâíèé äèðåêòîð Ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüêîãî ³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ßêîñü Ãðèãîð³é Ïîìåðàíö çàóâàæèâ, ùî
äèÿâîë ïî÷èíàºòüñÿ ç ï³íè íà ãóáàõ ÿíãîëà,
êîëè òîé çàõîäèòüñÿ áîðîòèñÿ çà ïðàâå ä³ëî.
Áåçóìîâíî, Óêðà¿í³ çàãðîæóº àâòîðèòàðèçì.
ßê êðà¿í³, ùî â³÷íî îáèðàº øëÿõ ðîçâèòêó ³
íå ìîæå éîãî îáðàòè. Ó ñóñï³ëüñòâ³ íå ³ñíóº
÷³òêèõ êðèòåð³¿â âèáîðó ³ íàâ³òü ñàìîãî ïîíÿò-
òÿ âèáîðó ÿê óñâ³äîìëåíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Äåñÿòèë³òòÿìè àáî é â³êàìè çàì³ñòü óêðà¿í-
ö³â ¿õí³é øëÿõ îáèðàëè ³íø³ ëþäè é äåðæà-
âè. ×åðåç öå Óêðà¿íà áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ òàê
çâàíîþ “çîâí³øíüîïîë³òè÷íîþ” äåðæàâîþ,
òîáòî ïîë³òè÷íèì óòâîðåííÿì, ÿêå ðåàãóº â
ïåðøó ÷åðãó íà çîâí³øí³ îáñòàâèíè, à íå íà
âëàñí³ ïîòðåáè, áàæàííÿ ÷è ïåðåêîíàííÿ.

Íà ìîþ äóìêó, àâòîðèòàðèçì â óêðà¿íñüê³é
âåðñ³¿ ìîæå ÷åðïàòè íàòõíåííÿ ó ãëèáîêîìó
ïðîâ³íö³îíàë³çì³ ëþäåé, ÿê³ öåé àâòîðèòà-
ðèçì âèáèðàþòü. Íå áóâàº í³êîëè òàê, ùî
ïðèõîäèòü ç í³çâ³äêè ÿêèéñü äèêòàòîð ÷è òè-
ðàí ³ íàñàäæóº ñèëîì³öü ñâîþ àâòîðèòàðíó
âîëþ ³ âëàäó. Íàñïðàâä³ âñå â³äáóâàºòüñÿ ç
âîë³ á³ëüøîñò³ íàðîäó. Àáñîëþòíî çàêîííî
í³ìö³ îáðàëè Ã³òëåðà, ö³ëêîì ùèðî îáîæíþ-
âàëè ãðîìàäÿíè êîëèøíüî¿ ðîñ³éñüêî¿ ³ìïå-
ð³¿ Ñòàë³íà ³ òàê äàë³.

¥ðóíòîì òîòàë³òàðèçìó º âèá³ð ïðîâ³íö³àëà,
ãëèáîêî îáðàæåíîãî íà ö³ëèé ñâ³ò çà òå, ùî
â³í ïðè¿õàâ äî ñòîëèö³ ³ íå ìîæå îð³ºíòóâàòè-
ñÿ â òîìó, ùî â í³é â³äáóâàºòüñÿ. Â³í ìîæå ñòà-
òè íàâ³òü äèðåêòîðîì áàíêó, àëå â äóø³ çàëè-
øèòüñÿ îáðàæåíèì íåâ³ãëàñîì. Êðèòè÷íà ìà-
ñà òàêèõ ëþäåé, ÿêèõ âëàäà ïåðåêîíóâàòèìå,
ùî âîíè — ñ³ëü Çåìë³ ³ êâ³ò óêðà¿íñüêî¿ íà-
ö³¿, âëàñíå, ³ îáèðàº ñîá³ àâòîðèòàðèçì, áî öå
ïîëåãøóº îñîáèñòèé òÿãàð éîãî, ÿê êàçàâ Ã³ò-
ëåð, “õèìåðè, ÿêà íàçèâàºòüñÿ ñîâ³ñòþ”.

Ùî òàêå ïðîâ³íö³éí³ñòü â óêðà¿íñüêîìó
êîíòåêñò³? Öå ïîãàíà îñâ³òà, çíåâàãà äî “ñèëü-
íî ãðàìîòíèõ”, õàìñòâî çàì³ñòü âèõîâàííÿ,
çîîëîã³÷íà çàçäð³ñòü äî áàãàòøèõ çà ñåáå. Áà-
æàííÿ ïîìñòè âñüîìó ñâ³òó. Îñü êîìïëåêñ íå-
ïîâíîö³ííîñò³, ÿêèé ëþäèíà âèò³ñíÿº àáî
ìàñêóº â òîìó ÷èñë³ ³ âèñîêîþ ïðàöåçäàòí³ñ-
òþ, áàæàííÿì ðåâàíøó. Îöåé ðåâàíøèçì º
ºäèíîþ ñèñòåìîþ êîîðäèíàò â³÷íîãî ïðîâ³í-
ö³àëà. Âîíè àãðåñèâí³, âîíè íàïîðèñò³. Âîíè
ïîòðåáóþòü ³ì³òàö³¿ êóëüòóðè, à íå êóëüòóðè.
²ì³òàö³¿ ñâîáîäè, à íå ñâîáîäè.

Òîìó àâòîðèòàðèçì ³äå ¿ì íàçóñòð³÷ ó ¿õí³õ
ìàðåííÿõ ³ ñïîä³âàííÿõ. Àâòîðèòàðíèé ë³äåð —
öå íàéâèùèé çðàçîê óñï³õó, äî ÿêîãî âîíè
ïðàãíóòü. Àâòîðèòàðí³ ïîë³òè÷í³ ë³äåðè — çàâ-
æäè ïðîâ³íö³àëè. Ò³ëüêè âîíè çðîáèëè êàð’-
ºðó. ßê Þë³ÿ Òèìîøåíêî, íàïðèêëàä.

Àâòîðèòàðèçì — öå íå âèïðàâäàííÿ ðå-
âàíøèçìó â äóø³ ïðîâ³íö³àëà, öå âëàñíå ðå-
âàíøèçì. ß á ñêàçàâ, ùî àâòîðèòàðèçì ñïè-
ðàºòüñÿ íà áàæàííÿ ïîìñòè ñåëà ì³ñòó. Íà-
â³òü íå ñåëà, à ïåðåäì³ñòÿ — Ì³ñòó ÿê ñâ³òî-
ãëÿäó. Ìè æèâåìî ó òèñÿ÷îë³òí³é ñ³ëüñüê³é
öèâ³ë³çàö³¿. Çàõ³ä óæå æèâå ó ì³ñüê³é öèâ³ë³-
çàö³¿, áî òàì ñåëî âæå çíèêëî ÿê ÷èííèê, ùî
ôîðìóº ñòåðåîòèï ïîâåä³íêè. Ó íàñ íàòî-
ì³ñòü äîñ³ òî÷èòüñÿ â³÷íà â³éíà ñåëà ç ì³ñ-
òîì. ² ñåëî ïåðåìàãàº.

Òå, ùî íèí³ ðîáèòü Þë³ÿ Òèìîøåíêî, íà-
â³òü íå ñò³ëüêè, ùî âîíà ðîáèòü, à ÿê âîíà
öå ðîáèòü, á³ëüøîñò³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ. Ïðî
öå ñâ³ä÷àòü ³ ðåéòèíãè. À öå îçíà÷àº, ùî âäî-
â³ëüíÿºòüñÿ çàïèò íà ñèëüíó ðóêó. Àáî íîãó.
Áàæàííÿ ïðîñòî ñèëüíî¿ ðóêè çàì³íþºòüñÿ
áàæàííÿì êóëàêà, áàæàííÿì çàì³íèòè çëî-
ä³¿â êðîâîïèâöÿìè. ×èìøâèäøå ³ çà áóäü-ÿêó
ö³íó. À öå ³ º àâòîðèòàðèçì
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Керівни омісії Іван Васюни обіцяє прис іпливо по лян ти на сит ацію Києві
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Âåðõîâíà Ðàäà îáìåæèòü
âëàäó ïðåì’ºðà
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïîçáóäåòüñÿ ïîâíîâàæåíü, àëå ìîæå 
òàê ³ íå îòðèìàòè Êè¿â

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ, ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Верховна Рада має
роз лян ти 12 невід ладних за-
онопрое тів, передбачених о-
аліційною одою. Задля роз-
ляд питання про достро ові
вибори Києві деп татам від
БЮТ спочат доведеться хва-
лити новий За он про Кабмін,
я ий с ттєво зменш є повнова-
ження ряд на ористь Прези-
дента. Проте навіть це не аран-
т є Юлії Тимошен о прийняття
рішення про перевибори Київ-
сь о о місь о о олови.

Київ в обмін на влад
Ó÷îðà ïîãîäæóâàëüíà ðàäà êåð³âíèê³â

äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é ïîïåðåäíüî ïîãî-
äèëà ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ïîðÿäêó
äåííîãî çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè âñ³õ
äâàíàäöÿòè çàêîíîïðîåêò³â, ùî âèçíà÷å-
í³ êîàë³ö³éíîþ óãîäîþ ÿê íåâ³äêëàäí³.
Ïåðøèì íà âèìîãó ôðàêö³¿ ÍÓ — ÍÑ
ðîçãëÿíóòü ïîäàíèé Ïðåçèäåíòîì íîâèé
Çàêîí ïðî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â. Öåé äîêó-
ìåíò ñóòòºâî óð³çàº ïîâíîâàæåííÿ óðÿäó
íà êîðèñòü Ïðåçèäåíòà. Íåçâàæàþ÷è íà
óëüòèìàòèâíó âèìîãó Þë³¿ Òèìîøåíêî
äî äåïóòàò³â ïåðøèì ðîçãëÿíóòè ïèòàí-
íÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â
ó Êèºâ³, òàêà ïðîïîçèö³ÿ íå çíàéøëà ï³ä-
òðèìêè ó ôðàêö³¿ “ÍÓ — ÍÑ”. “Ðîáèòè
âèãëÿä, ùî íèí³ âñå ñêîíöåíòðîâàíî ëè-
øå íà ïèòàíí³ çì³íè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè, íà ìîþ äóìêó, íåïðàâèëüíî ³
çàíàäòî åìîö³éíî. Íàïåâíî, ïåðåä öèì
ìàº áóòè ÿêèéñü ïîïåðåäí³é çâ³ò, áàæà-
íî òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿, ÿêó ìè
ñòâîðèëè, áî, ÿêùî íå òàê, òî âèíèêàº
ïèòàííÿ: íàâ³ùî ïàðëàìåíò ëàìàâ ñïèñè
íàâêîëî öèõ êîì³ñ³é”,— çàçíà÷èâ ï³ñëÿ
çàñ³äàííÿ ïîãîäæóâàëüíî¿ ðàäè ë³äåð 
“ÍÓ — ÍÑ” Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî.

Опозиція не бажає
ратися в небезпечні і ри
Ïîïðè òå, ùî â³ä ÷àñó ñòâîðåííÿ äå-

ïóòàòñüêî¿ êîì³ñ³¿ ïî Êèºâó íå ìèíóëî
é äâîõ òèæí³â, ¿¿ ãîëîâà ÁÞÒ³âåöü Ìè-
êîëà Òîìåíêî ãîòîâèé çâ³òóâàòè âæå ñüî-
ãîäí³. Òàêèé ïîñï³õ âèêëèêàâ îáóðåííÿ
ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Çà ñëîâàìè ¿¿ ë³äåðà
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à, îïîçèö³ÿ “í³êîëè íå
áóäå ï³äòðèìóâàòè áóäü-ÿê³ ä³¿ ç îãëÿäó
íà ïîë³òè÷íó äîö³ëüí³ñòü”. Ðåã³îíàëè
çãîäí³ ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ùîäî â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ñòîëè÷íî¿ âëàäè ò³ëüêè ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³¿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ³ ïðåçèäåíòñüêî¿ êîì³ñ³¿ íà
÷îë³ ç ²âàíîì Âàñþíèêîì. “Ìè äîáðå
ðîçóì³ºìî, ùî ì³ñòî Êè¿â — öå ñòîëèöÿ
Óêðà¿íè, ³ áóäü-ÿêà ïîë³òè÷íà ñèëà çàâ-
æäè íàìàãàòèìåòüñÿ ìàòè òóò ïîë³òè÷-
íèé âïëèâ. Àëå ãðàòèñÿ ç öèì ïèòàííÿì
íåáåçïå÷íî”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”
Â³êòîð ßíóêîâè÷. Íå çáèðàºòüñÿ áðàòè
ó÷àñò³ â ³ãðèùàõ íàâêîëî Êèºâà ³ Áëîê
Ëèòâèíà. Éîãî ë³äåð Âîëîäèìèð Ëèòâèí
ââàæàº áîðîòüáó çà Êè¿â îçíàêîþ ïðå-
çèäåíòñüêî¿ êàìïàí³¿. “Íèí³ éäå ïîë³-
òè÷íà áîðîòüáà çà ì³ñòî Êè¿â. Òîé, õòî
çàõîïèòü ì³ñòî Êè¿â, â³äêðèº ñîá³ äîðî-
ãó íà ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè. ² òÿãàòè
êàøòàíè ç âîãíþ òàêîæ òóò íå õîò³ëîñÿ
á”,— çàçíà÷èâ â³í.

Íå ïàëàþòü áàæàííÿì áðàòè ó÷àñòü ó
äîñòðîêîâèõ âèáîðàõ ³ â “ÍÓ — ÍÑ”.
Ë³äåð ôðàêö³¿ Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî ââà-

æàº, ùî ïèòàííÿ ïðî äîñòðîêîâ³ âèáî-
ðè ìåðà Êèºâà º äåùî íåâ÷àñíèì äëÿ
êîàë³ö³¿, àäæå ïåðåìîãó íà íèõ ìîæå
çíîâó çäîáóòè Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
“Äåìîêðàòè÷í³ ñèëè íå ìàþòü îô³ö³éíî
âèçíà÷åíîãî ³ îïðèëþäíåíîãî ºäèíîãî
êàíäèäàòà. Òî æ ìè ìîæåìî ä³ñòàòè ò³
ðåçóëüòàòè, ïðîòè ÿêèõ íàðàç³ òàê çàâçÿ-
òî áîðåìîñÿ”,— ââàæàº ïàí Êèðèëåíêî.

Комісія не поспішає
Òèì ÷àñîì ó÷îðà â³äáóëîñÿ ïåðøå çà-

ñ³äàííÿ êîì³ñ³¿, ñòâîðåíî¿ Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè äëÿ ïåðåâ³ðêè ðîáîòè ì³ñüêî¿
âëàäè. ×ëåíè êîì³ñ³¿, ÿêó î÷îëèâ ãóìà-
í³òàðíèé â³öå-ïðåì’ºð ²âàí Âàñþíèê, çà-
òâåðäèëè ïëàí ñâîº¿ ðîáîòè íà íàñòóï-
íèõ äâà òèæí³ òà âèçíà÷èëèñÿ ç ïðàâî-
âèìè àñïåêòàìè ðîáîòè. Ïàí Âàñþíèê
ëèøå çàïåâíèâ æóðíàë³ñò³â, ùî çàâåð-
øèòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü êîì³ñ³ÿ ïëàíóº
â÷àñíî — äî 29 áåðåçíÿ. Ïåðøå çàñ³äàí-
íÿ êîì³ñ³¿ â³äâ³äàâ ãîëîâà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ó íüîãî íå-
ìàº ïðèíöèïîâèõ çàóâàæåíü äî ñêëàäó
êîì³ñ³¿. Â³í òàêîæ ñïîä³âàºòüñÿ íà òå,
ùî “ó êîì³ñ³¿ áóäå äîñòàòíüî ìóæíîñò³,
àáè óõâàëèòè ñïðàâåäëèâå ð³øåííÿ”. ßê
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” êåð³âíèê êîì³ñ³¿
²âàí Âàñþíèê, íàðàç³ íà ÷ëåí³â êîì³ñ³¿
íå ÷èíÿòü òèñêó ç áîêó æîäíî¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèëè, ïðèíàéìí³ ó íüîãî òàêî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ íåìàº

Володимир ФЕСЕНКО, олова правління Центр при ладних політичних до-
сліджень “Пента”:
— Я д маю, що для Юлії Тимошен о нині оловне не посада мера Києва, а бороть-

ба за онтроль над містом. Том що це — столиця У раїни. Той, хто онтролює Київ,
той може завтра чи післязавтра онтролювати У раїн . Я д маю, вона це д же добре
роз міє. Проте иївсь е питання може б ти ви ористане і для то о, аби стим лювати
парламентсь риз , я а призведе до нових парламентсь их виборів.
Потенційні андидати на посад Київсь о о місь о о олови та чи іна ше домовля-

тим ться з Юлією Тимошен о. Я не аж цьом випад про Леоніда Черновець о-
о, том що ньо о є свій еле торат і він б де одним із фаворитів на цих виборах.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Äìèòðî Ç²ÍÊÎÂ: “Ð³âåíü ìåíåäæìåíòó 
ó áàíê³âñüê³é ñèñòåì³ Óêðà¿íè 
º îäíèì ³ç íàéâèùèõ ó ªâðîï³”
Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÇÀÒ “ÎÒÏ ÁÀÍÊ” ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðî ñâîþ ðîáîòó

"Хрещати " представляє
чер ово о претендента на
звання "Фінансист ро "
від за альнонаціональної
про рами "Людина ро ",
енеральним інформацій-
ним партнером я ої є Ки-
ївсь ий медіахолдин .
Своїми д м ами з читача-
ми ділиться олова прав-
ління ЗАТ "ОТП БАНК"
Дмитро Зін ов.

— Âè íîì³íàíò íà ïðåì³þ “Ëþ-
äèíà ðîêó”. ×è º âæå ó âàñ ïî-
ä³áí³ íàãîðîäè?

— Íàãîðîäè ïîä³áíî¿ ïðåì³¿
ðîêó ó ìåíå ùå íåìàº. ß ââà-
æàþ, ùî öå äóæå ñåðéîçíå çìà-
ãàííÿ, äóæå ñåðéîçíà íîì³íàö³ÿ
³ òðîõè õâèëþþñÿ ç ïðèâîäó òî-
ãî, õòî æ áóäå ïåðåìîæöåì ó íî-
ì³íàö³¿ “Ô³íàíñèñò ðîêó”.

— Âè íàëàøòîâàí³ íà ïåðåìî-
ãó?

— ß äóæå ïðàãíó ïåðåìîãòè.
Ââàæàþ, ùî öå ïðèðîäíå áà-
æàííÿ — ïåðåìàãàòè ó òèõ êîí-
êóðñàõ, ó ÿêèõ áåðåø ó÷àñòü.
Âîäíî÷àñ ÿ çíàþ, ùî ëþäè, íî-
ì³íîâàí³ íà çâàííÿ “Ô³íàíñèñò
ðîêó”? — äóæå ñåðéîçí³ ³ ïî-
âàæí³ êîíêóðåíòè, òîìó òàêèé
âèá³ð òÿæêî ñïðîãíîçóâàòè. ß
ïîâàæàòèìó áóäü-ÿêèé âèá³ð,
ÿêèé çðîáèòü æóð³ êîíêóðñó.

— Íèí³ âè êåðóºòå îäíèì ³ç

íàéá³ëüøèõ áàíê³â. ßê³ ÿêîñò³, íà
âàøó äóìêó, ïîâèíåí ìàòè êåð³â-
íèê òàêîãî ð³âíÿ?

— Ùîá êåðóâàòè âåëèêîþ
ñòðóêòóðîþ, âåëèêèì áàíêîì â
óìîâàõ ðèíêó, ùî øâèäêî ðîç-
âèâàºòüñÿ, ïîòð³áíî, ïåðø çà
âñå, ìàòè ë³äåðñüê³ çä³áíîñò³,
ùîá çíàõîäèòè íîâ³ ï³äõîäè,
âì³òè ìîòèâóâàòè ëþäåé, ñòàâè-
òè àìá³ö³éí³ çàâäàííÿ ïåðåä íè-
ìè ³ ïîêàçóâàòè âëàñíèì ïðè-
êëàäîì, ÿê ðóõàòèñÿ. Êð³ì òîãî,
ÿê íà ìåíå, äóæå âàæëèâî, êå-
ðóþ÷è âåëèêîþ ô³íàíñîâîþ óñ-
òàíîâîþ, ìàòè ïðîôåñ³éíó îñâ³-
òó àáî øèðîêèé äîñâ³ä áàíê³â-
ñüêî¿ ñïðàâè. Ëþäèíà ìîæå êå-
ðóâàòè âåëèêèì áàíêîì, êîëè
âîíà äîáðå ðîçóì³ºòüñÿ íà òî-
ìó, ÿê³ ïðîöåñè â³äáóâàþòüñÿ,
ÿê ïîáóäîâàí³ ïðîöåñè óïðàâ-
ë³ííÿ áàíêîì, ÿê áóäóþòü ïëà-
ò³æí³, êðåäèòí³ ïîðòôåë³, ðèçè-
êè ïðîöåñ³â áàíêó. Ïîòð³áíî
çíàòè, ÿê ðåãóëþº ðèíîê Íàö³î-
íàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, ÿêèìè º
ïðàâèëà ïîâåä³íêè íà ì³æíà-
ðîäíèõ áàíê³âñüêèõ ðèíêàõ.

— ßêèìè çäîáóòêàìè íà ïîñà-
ä³ ïèøàºòåñÿ? Ùî âàì âäàëîñÿ ³
ùî íå âäàëîñÿ çðîáèòè?

— ß ïèøàþñÿ íàãîðîäàìè, ÿê³
áàíê îòðèìàâ ìèíóëîãî ðîêó.
“ÎÒÏ ÁÀÍÊ” çäîáóâ çâàííÿ
íàéêðàùîãî êîìåðö³éíîãî áàí-
êó â ì. Êèºâ³. Êð³ì òîãî, çà ðåé-
òèíãîì ÷èòà÷³â ãàçåòè “Äºëî”
ìè îòðèìàëè íàãîðîäó ÿê íàé-
ñòèëüí³øèé áàíê ³ áàíê ç íàé-
âèùîþ ÿê³ñòþ ñåðâ³ñó. ß ââà-

æàþ, ùî íàãîðîäè áàíêó, ÿê³
äàº êë³ºíò, öå íàéâèù³ íàãîðî-
äè, ³ íèìè âàðòî ïèøàòèñÿ. Öå
çäîáóòêè âñ³º¿ êîìàíäè, âñüîãî
êîëåêòèâó áàíêó, â ÿêîìó ïðà-
öþº âæå ìàéæå 4 òèñÿ÷³ ïðàö³â-
íèê³â. ² îñòàííÿ íàãîðîäà, ÿêó
ìè ìàºìî, öå íàãîðîäà â íîì³-
íàö³¿ “Êðàùèé ïðàöåäàâåöü”.
Ìè î÷îëþºìî ãðóïó áàíê³â ñå-
ðåä 50 êðàùèõ êîìïàí³é ó ö³é
íîì³íàö³¿. Öå òåæ áàãàòî ïðî ùî
ãîâîðèòü.

— Âàø áàíê º ÷ëåíîì ì³æíà-
ðîäíî¿ áàíê³âñüêî¿ ãðóïè. Íà-
ñê³ëüêè ð³âåíü óêðà¿íñüêèõ ìåíå-
äæåð³â â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ð³âíÿ çà-
êîðäîííèõ êîëåã?

— Ìîæó ñêàçàòè, ùî â óêðà-
¿íñüê³é áàíê³âñüê³é ñèñòåì³ äó-
æå âèñîêèé ð³âåíü ìåíåäæìåí-
òó. Öå âèçíàþòü êîëåãè ç ³íøèõ
êðà¿í. Ó íàñ º äóæå áàãàòî êî-
ðèôå¿â áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè, ÿê³
ïî÷èíàëè ùå â ñèñòåì³ äåðæàâ-
íîãî áàíêó ÑÐÑÐ àáî Íàöáàí-
êó Óêðà¿íè ³ íàðàç³ ïðàöþþòü ó
êîìåðö³éíèõ áàíêàõ. À òàêîæ,
íà ì³é ïîãëÿä, º âæå íîâå ïî-
êîë³ííÿ ìîëîäèõ áàíê³ð³â, ÿê³
çäîáóëè õîðîøó îñâ³òó ³ íàâ÷è-
ëèñÿ ó òèõ êîðèôå¿â. Ìîæíà ãî-
âîðèòè ïðî òå, ùî ð³âåíü ìåíå-
äæìåíòó ó áàíê³âñüê³é ñèñòåì³
Óêðà¿íè º îäíèì ³ç íàéâèùèõ ó
ªâðîï³, à ñåðåä ³íøèõ ãàëóçåé
ãîñïîäàðñòâà â³í º çðàçêîì â
Óêðà¿í³

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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— ×è ìîæíà äîâåñòè, ùî íàðîä-
í³ äåïóòàòè ëîá³þþòü íåçàêîííå
âèä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çîê-
ðåìà, ï³ä çàáóäîâè ó Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³?

— Þðèäè÷íî öüîãî äîâåñòè íå-
ìîæëèâî. Îöå íàø³ êîë³ç³¿ â çà-
êîíîäàâñòâ³. À äëÿ öüîãî çàñòîñî-
âóþòüñÿ ð³çí³ ñõåìè. ßêùî îäèí
çàêîí ãîâîðèòü, ùî öüîãî íå
ìîæíà ðîáèòè, òî ³íøèé çàêîí
äîçâîëÿº öå ðîáèòè. Çàñòîñóâàâ-
øè òðè-÷îòèðè çàêîíè, ³íñòðóê-
ö³¿, ïåâí³ íàêàçè òîùî, ôàêòè÷-
íî ïîðóøóºòüñÿ äóõ çàêîíó. Äî
òîãî ÷àñó êîëè òðèâàòèìå ðîçá³æ-
í³ñòü ì³æ áóêâîþ é äóõîì çàêî-
íó, ó íàñ òàêå â³äáóâàòèìåòüñÿ.
Í³ äëÿ êîãî íå º ñåêðåòîì, ³ öå
ï³äòâåðäæóþòü ÷èñëåíí³ ïóáë³êà-
ö³¿ â ÇÌ², ùî çà îáîðóäêàìè ³ç
çåìëåþ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ñòî-
ÿòü íàðäåïè ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë, â òîìó ÷èñë³ ³ â³ä ÁÞÒ. Íà-
çèâàþòü ïð³çâèùå ³ Áîãäàíà Ãóá-
ñüêîãî. ÁÞÒ³âö³ ëîá³þþòü âèä³-
ëåííÿ íåçàêîííèõ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê ÷åðåç ï³äñòàâíèõ îñ³á.

Ôàõ³âö³ ãîâîðÿòü, ùî ÿêùî
â³äêðèòè ó íàñ çåìåëüíèé ðè-
íîê, òî ç’ÿñóºòüñÿ, ùî ôàêòè÷-
íî ñôîðìóâàâñÿ êëàñ ïîì³ùè-
ê³â. Çåìë³, ÿêó ìîæíà âèêîðèñ-
òàòè ï³ä çàáóäîâó, ï³ä æèòëî âæå
ôàêòè÷íî íå ³ñíóº. Íàïðèêëàä,
ó Áîðèñïîë³ ëþäè ðîçïîâ³äàëè,
ùî â íèõ çàñòîñóâàëè òàêó ñõå-
ìó. Ó ñåëàõ Ùàñëèâå, Âåëèêà ³
Ìàëà Îëåêñàíäð³âêà, Ãîðà æ³í-
êà ïîäàëà íà ëþäåé â ñóä. Ñóä
âèçíàâ àêòè, çà ÿêèìè ëþäÿì
áóëè âèäàí³ ïà¿ íà çåìëþ íåëå-
ã³òèìíèìè, òîáòî íåä³éñíèìè.
Ïîò³ì ö³ àêòè, íà ï³äñòàâ³ ñóäî-
âîãî ð³øåííÿ, øâèäêî ñêàñóâà-
ëè ³ ïî÷àëè âèäàâàòè íàä³ëè ³í-
øèì ëþäÿì. Íåâäîâîëåí³ òàêè-

ìè ä³ÿìè ñåëÿíè çàñíóâàëè êî-
ì³òåò ïî çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ, ïå-
ðåêðèâàëè ðóõ íà òðàñ³, ï³êåòó-
âàëè Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà.

— Â³äêðèò³ íåçàêîíí³ ä³¿ äåïóòà-
ò³â â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïîâ’ÿçàí³ ç
ñèëüíèì ïðèêðèòòÿì ¿õ ä³é ó âè-
êîíàâ÷³é âëàä³?

— Íå ò³ëüêè ç áëîêó Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî îë³ãàðõè çàéìàþòüñÿ çå-
ìåëüíèìè ïèòàííÿìè. ß ïåðåêî-
íàíèé, ùî Òèìîøåíêî ¿õ íå ïðè-
êðèâàº, õî÷à ³ çìóøåíà öå òåðï³-
òè. Ùîäî Áîãäàíà Ãóáñüêîãî, öå
òà ëþäèíà, ÿêà çàâæäè ïðàãíå áó-
òè ïðè âëàä³. Áóâ Êó÷ìà — Ãóá-

ñüêèé áóâ òàì, ñòàâ Þùåíêî —
Ãóáñüêèé òàì, Òèìîøåíêî —
Ãóáñüêèé òàì.

— ×îìó ñàìå éîãî ö³êàâëÿòü
çåìë³ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³?

— Çåìëÿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ö³-
êàâèòü âñ³õ, õòî ìàº âåëèê³ ãðî-
ø³. Áî âîíà íàéäîðîæ÷à. Ïðè÷î-
ìó äîðîæ÷àº ïîñò³éíî. Ñòîëèöÿ
ïîðÿä. Íà öüîìó çàðîáëÿþòü ãðî-
ø³. Â öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿íàõ óæå
ïðèéíÿòî æèòè çà ì³ñòîì, áëèæ-
÷å äî ïðèðîäè, ³ öå íîðìàëüíî.

— Ïðîáëåìà áîðîòüáè ç çåìåëü-
íèìè ìàõ³íàö³ÿìè ó íåâ³äïîâ³äíî-

ñò³ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè äî ñó-
÷àñíèõ âèìîã?

— Ðîçóì³ºòå, ïðîáëåìà â òîìó,
ùî ó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ó ñóää³â, ïðîêóðàòóðè º
âèá³ð ùîäî çàñòîñóâàííÿ òèõ ÷è
³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ñòîñîâ-
íî çåìë³. Âîíè çàñòîñîâóþòü ðîç-
á³æíîñò³ ó íîðìàõ çàêîí³â íà ñâ³é
âëàñíèé ðîçñóä. Êîëè áóäå óñóíå-
íî ïîäâ³éí³ ñòàíäàðòè, ìîæíà áó-
äå ãîâîðèòè ïðî òå, ùî çàêîíè
ïðàöþþòü. Öå ÿê â ò³é æå Àìå-
ðèö³, çàêîíè ïðàöþþòü íà ìåõà-
í³÷íîìó ð³âí³. Òàì äîìîâëÿòèñÿ
³ç ñóääåþ âñå-îäíî, ùî äîìîâëÿ-
òèñÿ ³ç åëåêòðè÷íîþ ðîçåòêîþ.

Íå ìîæíà äîìîâèòèñÿ ³ç ðîçåò-
êîþ, ÿêùî òàì º åëåêòðèêà.
Ñê³ëüêè íå óìîâëÿé ¿¿, ÿê çàñó-
íåø äâà ïàëüö³, òî îáîâ’ÿçêîâî
âäàðèòü ñòðóìîì. Â öèâ³ë³çîâà-
íèõ äåðæàâàõ ïîíÿòòÿ áóêâè çà-
êîíó òà äóõó çàêîíó äóæå íàáëè-
æåí³ ì³æ ñîáîþ. Ó íàñ æå âñå çîâ-
ñ³ì ïî ³íøîìó.

— Äëÿ âðåãóëþâàííÿ çåìåëüíî-
ãî ðèíêó ïîòð³áíî, ùîá Âåðõîâíà
Ðàäà âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ðîç-
ïî÷àëà ðîáîòó?

— Òàê. Ó öüîìó çàö³êàâëåíî áà-
ãàòî ïîë³òèê³â, ùîá ðîçïî÷àëà
ðîáîòó Âåðõîâíà Ðàäà, ³ ïî÷àëè
ðîçãëÿäàòè ö³ çàêîíîïðîåêòè. Çà-
ãàëîì ó áóäü-ÿê³é ñïðàâ³ º ÿêèéñü
ãåíåðàòîð ³äåé. ² ïîò³ì ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê ³äåÿ ãåíåðîâàíà, éäóòü ä³¿,
ÿê³ ¿¿ ðåàë³çóþòü. Òðåáà ïðèéíÿ-
òè çàêîíîäàâñòâî, à ïîò³ì çàáåç-
ïå÷èòè éîãî âèêîíàííÿ. À çàêî-
íîäàâñòâî ó íàñ ñèðå, íåäîïðà-
öüîâàíå ³ íå ïîãîäæåíå ì³æ ñî-
áîþ. ² âîíî äîçâîëÿº öå äîïóñ-
êàòè, ïëþñ ò³ ëþäè, ùî çíàõî-
äÿòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ñåðåä òèõ,
õòî ãåíåðóº ³äå¿ ³ õòî ¿õ âò³ëþº â
æèòòÿ. Âàì ïðèêëàä: ìåí³ ìàéæå
êîæíîãî äíÿ ó âèãëÿä³ ñïàìó ïðè-
õîäèòü ðåêëàìà: äîïîìîæåìî ïå-
ðåâåñòè çåìëþ ï³ä çàáóäîâó àáî
øâèäêî îôîðìèòè çåìåëüí³ ïà¿.
Êð³ì òîãî îðãàí³çîâóþòü ïîñò³é-
í³ ñåì³íàðè, à îñîáëèâî Êè¿â-
Îäåñà-Ëüâ³â-Õàðê³â. À ðàí³øå
ïðèõîäèëè íàâ³òü ïð³çâèùà ëåê-
òîð³â, ÿê³ ïðîâîäèëè ëåêö³¿, ÿê
ïðàâèëüíî îá³éòè çàêîí. ² ïðè
÷îìó äåÿê³ ç íèõ áóëè ïðàö³âíè-
êàìè “Äåðæçåìàãåíö³¿”. Îñü äî
÷îãî ä³éøëà äåðæàâà!

Розмовляла Валерія ЯКОВЕНКО,
“Хрещати ”
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ÁÞÒ ðîçïî÷àâ àêòèâíèé íàñòóï
íà ñòîëè÷íó çåìëþ
Çà äîïîìîãîþ ÌÂÑ

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Íàñ æîðñòîêî çàïèõóâàëè ó áîáèêè, çà-
ëàìóâàëè ðóêè”,— ïðèãàäóþòü ó÷àñíèêè
àêö³¿ Â³òàë³é Êîìîâ òà Îëåã Êèñºëåâñüêèé
ç ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ôîðóì ïîðÿ-
òóíêó Êèºâà”. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïðåäñòàâíè-
êè ïðàâîïîðÿäêó çàñòîñîâóâàëè ñèëó íà-
â³òü äî æóðíàë³ñò³â. Òàê, Àíäð³é Ìàí÷óê
ç “Ãàçåòû ïî-êèåâñêè” ïîòðàïèâ äî ë³êàð-
í³ ç³ ñòðóñîì ìîçêó òà çàáèòòÿì ãðóäíî¿
êë³òêè. Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî ïåðåä ïðî-
âåäåííÿì ìèðíî¿ àêö³¿ ¿¿ ó÷àñíèêè íàëåæ-
íèì ÷èíîì ïîäàëè çàÿâêó. Íàòîì³ñòü íà-
÷àëüíèê ì³ë³ö³¿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Ñåð-
ã³é Ãîëóáåíêî çàÿâèâ, “ùî éîãî ï³äëåãë³
ä³ÿëè â ðàìêàõ çàêîíîäàâñòâà”. Ìîâëÿâ,
ï³êåòóâàëüíèêè ïåðåêðèëè äîðîãó. Ó ÖÃÇ
ïðèïóñêàþòü, ùî “ó ìîìåíò ðîçáëîêóâàí-
íÿ âóëèö³ ì³æ ï³êåòíèêàìè ìîãëà âèíèê-
íóòè òèñíÿâà, ³, ìîæëèâî, õòîñü ä³ñòàâ ò³-
ëåñí³ óøêîäæåííÿ”.

Òèì ÷àñîì ó êîìïàí³¿ ÒÎÂ “Æèòëî-Áóä”

êîìåíòóâàòè ³íöèäåíò â³äìîâëÿþòüñÿ. Ñåê-
ðåòàð ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà òà ñï³ââëàñ-
íèêà Âàëåíòèíà Çåìëÿêîâà çàïåâíÿëà, ùî
“øåô ó â³äðÿäæåíí³”. Â “äîðîç³” â öåé
ìîìåíò, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïåðåáóâàâ ³ çàñíî-
âíèê êîðïîðàö³¿ íàðäåï â³ä ÁÞÒ ²âàí Êó-
ðîâñüêèé.

Çàñòóïèòèñÿ çà êèÿí ïëàíóþòü ³ äåïóòà-
òè Êè¿âðàäè. Íà íàéáëèæ÷ó ñåñ³þ âîíè
ï³äãîòóâàëè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàí-
íÿ çåìëåâ³äâåäåííÿ íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³.
Ä³ëÿíêó ïëîùåþ 49 ñîòîê ìàéæå âïðèòóë
äî êîðïóñó øïèòàëþ “Æèòëî-Áóä” îòðè-
ìàëà, êîëè ìåðîì áóâ Îëåêñàíäð Îìåëü-
÷åíêî, ó 2003 ðîö³. “Ìè íå â³ääàìî çåìë³
êè¿âñüêèõ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ ï³ä êîìåðö³é-
íó çàáóäîâó”,— çàÿâèëà çàñòóïíèê ñòîëè÷-
íîãî ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèìàãàòèìå ìîðàòî-
ð³þ íà áóä³âíèöòâî íà òåðèòîð³ÿõ ë³êà-
ðåíü

Валерія ЯКОВЕНКО, “Хрещати ”

Êóðîâñüêèé ì³ã ñòàòè ì³í³ñòðîì áóä³âíèöòâà
До Верховної Ради нинішньо о с ли ання Іван К ровсь ий пройшов за спис ами БЮТ

під № 65. За мовами оаліційної оди БЮТ, НУ і СПУ, він мав стати міністром б дівниц-
тва та архіте т ри. Одна на це місце призначили нашо раїнця Василя К йбід . Компанію
“Житло-Б д” пан К ровсь ий засн вав 1996 році. Більшість прое тів зосереджено в цен-
трі. Серед них — с андальні б дин и на в л. Паторжинсь о о (біля СБУ), Кр ло ніверси-
тетсь ій, Тверсь о о т пи а. Б дівництво — оловна сфера діяльності нардепа. Одна не
єдина. Він та ож займається а ропромисловим омпле сом. Та , йо о підприємств “А -
ропро ресс” належить майже 6,5 тис. а землі.
Зі стат ами в $175 млн. Іван К ровсь ий входить до спис 100 найба атших людей У ра-

їни. Близь о приятелює із народним деп татом однопартійцем Оле ом Ляш ом.
О рім К ровсь о о, БЮТ а тивно займається б дівництвом Бо дан Г бсь ий. 44-й но-

мер БЮТ називають одним із найбільших латиф ндистів У раїни. Під онтрольним йом
стр т рам належать земельні наділи під Києвом — біля Ка арли а, Козина, Об хова, Плю-
тів. Має він та ож ділян и в Житомирсь ій, Чер ась ій та Вінниць ій областях. Саме з іме-
нем Бо дана Г бсь о о пов’яз ють спор дження житлово о б дин на Пейзажній алеї.
На адаємо, що на хабарі в $450 тис. за “вирішення земельних питань” березні попав-

ся деп тат Василь івсь ої районної ради від БЮТ Сер ій Ляшо , син олови райради теж
бютівця Василя Ляш а.

ДДОО  РРЕЕЧЧІІ

Îëåã ÊÓËÈÊ: “ÁÞÒ³âö³ ëîá³þþòü
âèä³ëåííÿ íåçàêîííèõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ÷åðåç ï³äñòàâíèõ îñ³á”
Ïðî â³ò÷èçíÿí³ ìåõàí³çìè çàâîëîä³ííÿ íàðäåïàìè çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ðîçïîâ³â
çàñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó 
ïðè Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ Óêðà¿íè ïî çåìåëüíèì ðåñóðñàì”
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Ì³íòðàíñ íàñ³â íà àâòîñòàíö³¿
Äåðæàâíèé îðãàí çàòÿãóº âèíåñåííÿ îá’ºêò³â 
íà îêîëèöþ ì³ñòà

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
Ì³í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó Óêðà¿íè çàòÿ-
ãóº ïðîöåñ âèíåñåííÿ Öåíòðàëüíîãî àâ-
òîâîêçàëó ç Êèºâà çà ìåæ³ ì³ñòà. Öå â³-
äîìñòâî º âëàñíèêîì ³ñíóþ÷èõ àâòî-
ñòàíö³é, àëå ³ ïåðåäàâàòè ¿õ ó âëàñí³ñòü
ì³ñòà êàòåãîðè÷íî â³äìîâëÿºòüñÿ. Íà-
ðàç³ æ âñ³ ì³æì³ñüê³ àâòîñòàíö³¿, ÿê³
ñïîëó÷àþòü Êè¿â ³ç ð³çíèìè ì³ñòàìè,
ðîçòàøîâàí³ â ìåæàõ ñòîëèö³. ×àñòî ³íî-
ãîðîäí³ì ïàñàæèðàì äîâîäèòüñÿ î÷³êó-
âàòè ïðèáóòòÿ ÷è âè¿çäó ³ç Êèºâà, ïðîñ-
òîþþ÷è â çàòîðàõ. Íàéá³ëüøó ïðîáëå-
ìó äëÿ ïàñàæèð³â ³ ïåðåâ³çíèê³â âæå íå
ïåðøèé ð³ê ñòàíîâèòü Öåíòðàëüíèé àâ-
òîâîêçàë. Îñîáëèâî äîäàëîñÿ êëîïîò³â
íèí³, êîëè ïëîùó ðåêîíñòðóþþòü. Ôà-
õ³âö³ é ðàí³øå ïåðåêîíóâàëè, ùî îá’ºêò
òóò íå “âïèñóºòüñÿ”. Éîãî çáèðàëèñÿ
ïåðåíåñòè çâ³äñè ùå ðîê³â ç äåñÿòü òî-
ìó. Òîä³ Ì³íòðàíñ íàâ³òü ñàì çíàéøîâ
ì³ñöå äëÿ áóä³âíèöòâà, â ðàéîí³ æ/ì Òå-
ðåìêè. Îäíàê òàê ³ íå ðîçïî÷àëè áóä³â-
íèöòâî.

“Âæå íà÷åáòî ³ ì³ñöå çíàéøëè,— ç³òõàº
íà÷àëüíèê Öåíòðàëüíîãî àâòîâîêçàëó
Â³êòîð Ïðîêîïåíêî.— Ìè á ³ç ðàä³ñòþ
ïåðå¿õàëè, àëå íàðàç³ íåìàº êóäè. Àäæå
òàì òàê í³÷îãî ³ íå çáóäóâàëè”. Íà äóì-
êó ïàíà Ïðîêîïåíêà, íîâèé âîêçàë ìàº
áóòè ºâðîïåéñüêîãî òèïó, ê³ëüêàïîâåðõî-
âèé, ç³ çá³ëüøåíîþ ê³ëüê³ñòþ çà¿çä³â ³ âè-
¿çä³â. Äî ðîáîòè, ìîæëèâî, äîðå÷íî çà-
ëó÷èòè é ³íâåñòîð³â, â³ääàâøè ¿ì çãîäîì
÷àñòèíó ïðèì³ùåíü.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà ÃÓ òðàíñïîðòó ²âàíà Íîâî-
õàöüêîãî, çã³äíî ç ðîçðîáëåíî¿ ïðîãðà-
ìè “Â ºâðîïåéñüêèé Êè¿â — íà ºâðî-
ïåéñüêîìó òðàíñïîðò³”, ïåðåäáà÷åíî
ïîáóäóâàòè â ñòîëèö³ 5 àâòîñòàíö³é ³ àâ-
òîâîêçàë. Îá’ºêòè ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ
ïðàêòè÷íî íà âñ³õ íàïðÿìêàõ — Áðîâàð-
ñüêîìó, Áîðèñï³ëüñüêîìó, Âèøãîðîä-
ñüêîìó, Ãîñòîìåëüñüêîìó, Æèòîìèð-
ñüêîìó, Îäåñüêîìó. “¯õ çâåäåííÿ áåç-
óìîâíî ñïðèÿòèìå ðîçâàíòàæåííþ ì³ñ-
òà, ñòâîðèòü á³ëüøå çðó÷íîñòåé äëÿ ³íî-

ãîðîäí³õ ïàñàæèð³â ³ ïåðåâ³çíèê³â”,—
çàçíà÷èâ â³í.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
ãåíäèðåêòîðà “Êè¿âïàñòðàíñó” Âîëîäè-
ìèð Îñàä÷èé, ¿õíÿ îðãàí³çàö³ÿ º çàìîâ-
íèêîì áóä³âíèöòâà íîâèõ àâòîñòàíö³é.
“²íñòèòóòó Êè¿âãåíïëàí ÀÊ “Êè¿âïðî-
åêò” áóëî äîðó÷åíî â³äíàéòè ì³ñöÿ äëÿ
ñïîðóäæåííÿ îá’ºêò³â,— çàçíà÷èâ â³í.—
Íàðàç³ âèð³øåíî ïèòàííÿ ç äâîìà — íà
Õàðê³âñüêîìó øîñå (â íàïðÿìêó Áîðèñ-
ïîëÿ) ³ íà Ãåðî¿â Äí³ïðà (â íàïðÿìêó
Âèøãîðîäà). ²íø³ ïåðåäáà÷åí³ äëÿ çàáó-
äîâè ì³ñöÿ âæå íàëåæàòü ³íøèì âëàñíè-
êàì. Òîìó íå âèêëþ÷àþòü âàð³àíò, ùîäî
âèêóïó öèõ ä³ëÿíîê”. Â³í äîäàâ, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà çâåðòàëàñÿ äî Ì³íòðàíñó,
ÿêèé º âëàñíèêîì ³ñíóþ÷èõ àâòîñòàíö³é,
ùîäî ¿õíüî¿ ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü ì³ñòà,
àëå îòðèìàëè êàòåãîðè÷íó â³äìîâó.

Ó Ì³íòðàíñ³ ñâîº¿ ïîçèö³¿ íå ïðèõîâó-
þòü. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ñåêòîðó ç ïè-
òàíü âçàºìîä³¿ ³ç ÇÌ² òà ãðîìàäñüê³ñòþ
çãàäàíî¿ îðãàí³çàö³¿ Îëåêñàíäðà Ñòåôà-
íîâè÷à, çã³äíî ç äîðó÷åííÿì Êàáì³íó
îïðàöüîâàíî ëèñò Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè ñòîñîâíî ïåðåäà÷³ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì³ñòà Öåíòðàëüíîãî àâòîâîêçà-
ëó òà ï’ÿòè àâòîñòàíö³é “Äàðíèöÿ”, “Ïî-
ä³ë”, “Ï³âäåííà”, “Äà÷íà”, “Ïîë³ññÿ”.
Çàì³ñòü íèõ ïðîïîíóâàëè íàäàòè çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ îá’ºê-
ò³â. “Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî
ïåðåäà÷à âêàçàíèõ àâòîñòàíö³é ïîðóøèòü
¿õíþ ðîáîòó ³ ïðèçâåäå äî ñîö³àëüíî¿ íà-
ïðóãè,— ïîÿñíþº â³í.— Òîìó ìè ââàæà-
ºìî, ùî íàðàç³ öå íåìîæëèâî”

Îêóïàö³ÿ ñòîëè÷íèìè 
òàêñ³âêàìè
Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ïåðåâ³çíèê³â 
òà ¿õíþ íàõàáíó ïîâåä³íêó
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Я з'яс вав "Хреща-
ти ", ба ато иян с ар-
жаться на робот сто-
личних та систів. Вони
заважають р хові
транспорт і перехо-
жим, миють машини
бюветах та нахабно по-
водяться. Зо рема це
можна спостері ати на
Во зальній площі. Че-
рез надмірн іль ість
та сі д же с ладно
пройти до автоб сних
з пино . Одна та сис-
ти аж ть, що це їхній
заробіто .

Äî ñòîëè÷íîãî ñall-öåíòðó
ùîäíÿ íàäõîäÿòü ñêàðãè íà
ïîñëóãè, ùî ¿õ íàäàþòü ó Êè-
ºâ³ òàêñèñòè. “Íà âóëèö³ Ãî-
ëîâêà, òàêñèñòè âëàøòóâàëè
ñîá³ çîíó â³äïî÷èíêó”,— ñêàð-
æèòüñÿ ìåøêàíêà Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó. Êèÿíè òàêîæ
íåâäîâîëåí³ òèì, ùî òàêñèñ-
òè çàâàæàþòü ïðî¿çäó ³ ïðîõî-
äó, ìèþòü ìàøèíè â áþâåòàõ
òà íå÷åìíî ïîâîäÿòüñÿ. Çîêðå-
ìà öå ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè íà
Âîêçàëüí³é ïëîù³. Ïåðåõîæ³
íåâäîâîëåí³ ñèòóàö³ºþ: “Àâ-
òîáóñí³ çóïèíêè — íå ì³ñöå
äëÿ ïàðêóâàííÿ. ×åðåç íàäì³ð-
íó ê³ëüê³ñòü òàêñèñò³â ìè íå
ìîæåìî â³ëüíî õîäèòè ïëî-
ùåþ, âîíè äóæå çàâàæàþòü,
ìàøèíè òàêîæ çàáðóäíþþòü
ïîâ³òðÿ”,— ç³òõàº ïåíñ³îíåðêà
Âàëåíòèíà Õâîéêî.

Ðóõ òðàíñïîðòó íà Âîêçàëü-
í³é ïëîù³ ³íòåíñèâíèé ³ íå
ðåãóëþºòüñÿ æîäíèì ïðàâè-
ëîì. Ïðèâàòí³ òàêñèñòè ÷è íå
íàéïåðø³ áëîêóþòü ïðî¿æäæó
÷àñòèíó. ¯õ ñòàëî äóæå áàãàòî,
³ âñ³ âîíè æîðñòêî êîíêóðó-
þòü ì³æ ñîáîþ çà ïàðêóâàëü-
í³ ì³ñöÿ. Á³ëüø³ñòü ìîëîäèõ
ëþäåé òà ñòóäåíò³â ñêàðæàòü-
ñÿ òàêîæ íà òå, ùî òàêñèñòè
çàâæäè íàâ’ÿçóþòü ñâî¿ ïîñëó-
ãè ïåðåõîæèì.

Âîêçàëüíà ïëîùà ïîä³ëåíà
äîðîæí³ìè çíàêàìè íà ñïåö³-
àëüí³ çîíè: äëÿ ïàðêóâàííÿ,
çóïèíêè ìàðøðóòîê òà ëåãêî-
âèõ àâò³âîê. Àëå öèõ ïðàâèë
í³õòî íå âèêîíóº, ïëîùåþ õî-
äèòü òðè ïàòðóëüí³ ì³ë³ö³îíå-
ðè òà âèãàíÿþòü âîä³¿â ³ç çà-

áîðîíåíèõ ì³ñöü. Ìàøèíè
òàêñ³ â³ä’¿æäæàþòü ò³ëüêè ï³ñ-
ëÿ ðåéä³â ì³ë³ö³îíåð³â.

“Öå íàø õë³á, ìè ìàºìî
ÿêèìîñü ÷èíîì çàðîáëÿòè
ãðîø³, îò ³ äîâîäèòüñÿ ñòîâ-
áè÷èòè òóò, ÿê òèì ãîðîáöÿì,
ìåðçíóòè ³ çàêëèêàòè êë³ºíò³â.
Âëàäà ìàº âïîðÿäêóâàòè ñèòó-
àö³þ: ðîçïîä³ëèòè òåðèòîð³þ ³
ì³ñöÿ äëÿ òàêñèñò³â òà âîä³¿â
ìàðøðóòîê, àäæå êîæåí õî÷å
ï³ä’¿õàòè ÿêîìîãà áëèæ÷å äî
âîêçàëó, ùîá íå íåñòè ñâî¿õ
ñóìîê, îòîæ ìè çìóøåí³ ïî-
ðóøóâàòè ïðàâèëà”,— íåîõî-
÷å ïîÿñíþþòü ïåðåâ³çíèêè ³
íå õî÷óòü íàçèâàòè ñâî¿ ³ìåíà.

Òàêñèñòè º òóò ëåãàëüí³ òà
ò³, ùî ïðàöþþòü ñàì³ íà ñåáå.
¯õ ëåãêî ìîæíà â³äð³çíèòè çà

çíàêàìè — íà “øàøêàõ” íå
âêàçàíî òåëåôîííîãî íîìåðà
àãåíòñòâà, ÿêùî âîä³é ïðàöþº
íåëåãàëüíî.

Òàêñèñòè íà Âîêçàëüí³é
ïëîù³ áåðóòü äîðîãî, íàïðè-
êëàä, ùîá â³ä Öåíòðàëüíîãî
âîêçàëó äî¿õàòè äî áóäü-ÿêî¿
îêðà¿íè ñòîëèö³, òðåáà ñïëà-
òèòè íå ìåíøå 70 ãðí, à íà
ñóñ³äí³é âóëèö³ òàêñ³ ïðîïî-
íóþòü íà 20 ãðí äåøåâøå.
Ìîæíà òàêîæ çàìîâèòè ìà-
øèíó ïî òåëåôîíó ïåðåä ñâî-
¿ì ïðè¿çäîì, ùî êîøòóâàòèìå
â³ä 30 ãðí. Äóæå ÷àñòî áóâàº,
ùî âîä³é òàêñ³ íåñïîä³âàíî íà
ñåðåäèí³ øëÿõó ï³äâèùóº ö³-
íó àáî íàäîâãî çàòðèìóº
â³ä’¿çä, çáèðàþ÷è ïîá³ëüøå
ïàñàæèð³â

Êèÿíè ãîòîâ³ æèòè 
áåç ìàðøðóòîê

Îïèòóâàííÿ: “×è ïîòð³áí³ Êèºâó ìàðøðóò-
êè” ïðîâåëè êîðèñòóâà÷³ óêðà¿íñüêîãî “Æè-
âîãî Æóðíàëó”. Æèòè áåç ìàðøðóòîê çãîäè-
ëàñÿ ïîëîâèíà ó÷àñíèê³â ³íòåðíåò-ãîëîñóâàí-
íÿ. Ùå ÷âåðòü êèÿí ââàæàþòü, ùî çàãàëîì
ìàðøðóòêè ì³ñòó íå ïîòð³áí³, îäíàê íà äà-
íîìó åòàï³ áåç íèõ ïîêè ùî íå îá³éòèñü.

Íà çàïèòàííÿ: ÿê âïëèíóâ íà ìåíå ñòðàéê
ìàðøðóòíèê³â, 70% â³äâ³äóâà÷³â ñòîð³íêè çà-
ïåâíèëè, ùî “í³ÿê”.

Ö³êàâî, ùî ðåçóëüòàòè íåçàëåæíîãî îïèòó-
âàííÿ â ²íòåðíåò³ çá³ãëèñÿ ç ïîêàçíèêàìè ì³ñü-
êîãî Call-öåíòðó. Ç ïðèâîäó ïðîáëåìè ìàðøðó-
òîê çàòåëåôîíóâàëè 1400 æèòåë³â. Çà íàì³ðè
ï³äâèùèòè ö³íè íà ïðî¿çä îáóðåí³ ëþäè ïðî-
ñèëè ë³êâ³äóâàòè ìàðøðóòêè ÿê âèä òðàíñïîð-
òó. Êèÿíè çàïðîïîíóâàëè ðîçøèðèòè ìåðåæó
ìóí³öèïàëüíîãî òðàíñïîðòó òà ïîâí³ñòþ çàì³-
íèòè ìàëåíüê³ ìàðøðóòêè àâòîáóñàìè. Áàãàòî
âëàñíèê³â ìàøèí çàïåâíèëè, ùî â äí³ ñòðàé-
êó íà äîðîãàõ ïðàêòè÷íî íå áóëî çàòîð³â.

Íà çâåðíåííÿ êèÿí ìåð ïîîá³öÿâ óæå äî
ê³íöÿ ðîêó çàì³íèòè íåçðó÷í³ òà íåáåçïå÷í³
ìàðøðóòêè íà íîâèé êîìóíàëüíèé òðàíñ-
ïîðò

Çàïëàòèòè çà ïàðêóâàííÿ 
ìîæíà ïî ìîá³ëüíîìó

Â³ä ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ çàïëàòèòè çà ïàðêóâàí-
íÿ ìîæíà ç ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà. ÊÏ “Êè¿â-
ïàðêòðàíññåðâ³ñ” çàïóñòèëî ïðîåêò íà 20 ïàð-
êóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ ó öåíòð³ ì³ñòà. Äëÿ
îïëàòè ñòîÿíêè ç òåëåôîíà ñïî÷àòêó ïîòð³áíî
êóïèòè ñêðåò÷-êàðòêó òà â³äêðèòè ðàõóíîê, íà-
ä³ñëàâøè ïîâ³äîìëåííÿ ç êîäîì íà íîìåð 516.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïàðêóâàííÿ âîä³é ïîâè-
íåí ïåðåäçâîíèòè íà öåé ñàìèé íîìåð. Ó ðà-
ç³ ïðîñòðî÷åííÿ àáî íåïîâíî¿ îïëàòè ïîñëó-
ãè êîëåñà àâòî áóäå çàáëîêîâàíî

Ãàâàíñüêèé ì³ñò çàïðàöþº 
â îáèäâà áîêè

Äî ê³íöÿ ðîêó ïëàíóþòü çàïóñòèòè äâîñòî-
ðîíí³é ðóõ íà Ãàâàíñüêîìó ìîñòó, ùî íà Ïî-
äîë³. Ïðî öå ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” Ãå-
îðã³é Ãë³íñüêèé. Íàãàäàºìî, ùî ó á³ê Îáî-
ëîí³ ì³ñò çàïðàöþâàâ ó ñåðåäèí³ ãðóäíÿ ìè-
íóëîãî ðîêó. Çàâåðøåííÿ îá’ºêòà çàïëàíîâà-
íî íà 2011 ð³ê. Ì³ñò äîïîìîæå êîìôîðòíî
ä³ñòàâàòèñÿ ç ë³âîãî íà ïðàâèé áåðåã, äî àåðî-
ïîðòà, âîêçàë³â.

Êð³ì Ãàâàíñüêîãî ìîñòó, ðîçøèðÿòü òàêîæ
ïðîñï. Áàæàíà òà âóë. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ. “Öå
îäí³ ç íàéïåðøèõ çàâäàíü, áî öèìè âóëèöÿ-
ìè Êè¿â ñïîëó÷àºòüñÿ ç ïåðåäì³ñòÿì”,— ïî-
ÿñíèâ ïàí Ãë³íñüêèé

Íà äîðîãàõ ç’ÿâëÿòüñÿ 
íîâ³ çíàêè

Äîðîæí³ çíàêè “Ïóíêò ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè” òà “Ë³êàðíÿ” íåçàáàðîì ìîæíà
áóäå ïîáà÷èòè íà âóëèöÿõ Êèºâà. Ïðî öå ïî-
â³äîìèëè â ÃÓ ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Á³ëÿ çíà-
ê³â áóäå ðîçòàøîâàíà ñõåìà ïðî¿çäó äî ë³êó-
âàëüíèõ óñòàíîâ.

Ïëàíóºòüñÿ òàêîæ çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü êà-
á³íåò³â ç íàäàííÿ åêñòðåíî¿ äîïîìîãè ïî-
ñòðàæäàëèì. Âîíè ç’ÿâëÿòüñÿ íà ïåðøèõ ïî-
âåðõàõ ïðàêòè÷íî â êîæí³é àìáóëàòîð³¿ ÷è
ïîë³êë³í³ö³.

Çàõîäè ç³ âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ çíàê³â òà
â³äêðèòòÿ äîäàòêîâèõ ìåäè÷íèõ êàá³íåò³â ïðî-
âîäÿòü ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ªÂÐÎ-2012

Ãîðüêîãî òà Âåëèêà 
Âàñèëüê³âñüêà ñòàíóòü 
îäíîñòîðîíí³ìè

Çàïóñòèòè îäíîñòîðîíí³é äîðîæí³é ðóõ íà
âóë. Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é òà Ãîðüêîãî ãî-
òóþòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó êîìóíàëüí³é
êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”. Ï³äãîòîâ÷³ ðîáî-
òè óæå íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³, ïîâ³äîìèëè
òàì. Îäíàê îñòàòî÷íó äàòó â³äêðèòòÿ ðóõó â
îäíîñòîðîííüîìó ðåæèì³ íå óòî÷íèëè.

Òîð³ê ó æîâí³ îäíîñòîðîíí³é ðóõ óâåäåíî
íà âóë. Æèëÿíñüê³é òà Ñàêñàãàíñüêîãî. Çà-
ãàëîì äî 2011 ðîêó â òàêîìó ðåæèì³ ó ñòî-
ëèö³ çàïðàöþº 12 âóëèöü. Êð³ì óæå çãàäà-
íèõ, äî òàêîãî ñïèñêó ïîòðàïèëè ²ëë³íñüêà,
Ñêîâîðîäè, Õîðèâà, Âîëîñüêà, Ïî÷àéíèí-
ñüêà, Þðê³âñüêà, Îáîëîíñüêà. Âñ³ âîíè ðîç-
òàøîâàí³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Îä-
íîñòîðîíí³é ðóõ çìåíøèòü ê³ëüê³ñòü çàòîð³â
ó öåíòð³

НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хрещати ", Міністерство транспорт затя є б -
дівництво 5 автостанцій та автово зал Києві. Розширити сіт
міжмісь их спол чень та винести в зли з пин и автоб сів, щоб
роз р зити Київ, влада міста заплан вала до 2012 ро . Одна че-
рез земельні питання Мінтранс не дає розпочати а тивні роботи
навіть на же визначених ділян ах. Приб ття автоб сів на Цен-
тральний автово зал, я ий мали винести на о олицю ще 10 ро ів
том , щодня створює затор на Мос овсь ій площі.

Більш за все та систи люблять заїжджих провінціалів
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ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíåñåí³
äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³ íà ïëå-
íàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè 01.10.07, çã³ä-
íî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÿê-
ùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå
áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè¿âðà-
äîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà
ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà
äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çà-
ïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïîâè-
íåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 1
до рішення Київської міської ради № 394/3228 від 1 жовтня 2007 року

Депутатські запити до Київського міського голови, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 01.10.07

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо за онності встановлення палато - афе біля
озера Синє Подільсь ом районі

2. Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про надання с бвенції для заміни ві он
за альноосвітніх ш олах Подільсь о о район

3. Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про стро и введення в е спл атацію Київсь о о
місь о о центр серця

4. Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо внесення змін до за альномісь ої про рами
"Здоров`я иян" в частині фінанс вання лі вання дітей
з вадами сл х

5. Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо надання с бвенції та стро ів введення в
е спл атацію Центр ранньо о виявлення он оло ічних
захворювань

6. Добр ць ий І ор І орович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо відновної вартості зелених насаджень м.Києві

7. Добр ць ий І ор І орович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Про пор шення сфері ре лами

8. Добр ць ий І ор І орович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо розміщення ре ламних онстр цій вели о о
формат на Майдані Незалежності

9. Добр ць ий І ор І орович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Про відновлення робіт з про ладання автошлях біля
житлово о б дин на в л. А.Ахматової, 31-33 в
Дарниць ом районі

10. Добр ць ий І ор І орович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо розміщення ре ламних онстр цій вели о о
формат на Хрещати

11 Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо вирішення вартирно о питання ромадян и
Лимарен о Л.І.

12. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо ремонт опалювальної системи в б дин на
в л. Л `янівсь ій, 21 Шевчен івсь ом районі

13. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про с ас вання п н т 1342 та п н т 470 додат а
№11 до рішення Київради №208/1642 від 27.12.01

14 Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо в лючення в Про рам б дівництва с часних
дитячих та спортивних майданчи ів місті Києві на
2007 рі спор дження дитячо о майданчи а на в л.
І.Фран а, 9-б Шевчен івсь ом районі

15. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо відміни б дівництва ба атоповерхово о б дин
на в л. І.Фран а, 9-б, 11 Шевчен івсь ом районі

16 Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо с ас вання п н т 7 рішення Київради
№316/417 від 24.06.99 та передачі б дин №13-а на
в л. Костьольній безстро ове безоплатне
орист вання римсь о- атолиць ій ромаді

17 Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо необхідності ви онання рішень Київради, а саме:
рішення про с ас вання землевідвод МЗС У раїни і
визнання повністю адміністративно о позов
Про рат ри міста Києва

18. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо під лючення б дин ів мі рорайон Л `янівсь ий
до місь ої тепломережі та відновлення подачі арячої
води в б дин и

Автор запит Корот ий зміст запит

19. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо с ас вання рішення Київради№152/3616 від 06.10.05
про передач земельної ділян и ТОВ "ФІРМА ДОРІС" для
б дівництва житлово о омпле с на в л. Л `янівсь ій, 77
Шевчен івсь ом районі

20. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо поновлення в свят ові дні почесної варти пам`яті біля
пам`ятни а Слави

21. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо вирішення житлово о питання ромадян и Підлісної
Т.В.

22. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо відновлення роботи бюветів на в л. Подвойсь о о та
Ризь ій Шевчен івсь ом районі

23. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо за ріплення земельної ділян и я приш ільної території
середньої ш оли на в л. Артема, 27 Шевчен івсь ом
районі

24. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо б дівництва пішохідно о мост з в л. Печенізь ої на
в л. Л `янівсь через в л. Солян Шевчен івсь ом районі

25. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо надання с бвенції на по ашення забор ованості по
тарифах за спожиті житлово- ом нальні посл и житлово-
б дівельном ооператив "Здоров`я" (в л. Го олівсь а,
43-а Шевчен івсь ом районі)

26. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо надання в лиці Костьольній стат с пам`ят и
містоб д вання

27. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо розірвання до овор оренди земельної ділян и ТОВ
"Каштанове місто" на в л. Костьольній, 6-а та в лючення в
Про рам б дівництва с часних дитячих та спортивних
майданчи ів м. Києві на 2007 рі спор дження дитячо о
майданчи а на приб дин овій території

28. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо с ас вання рішення Київради№524/1934 від 30.09.04
про відведення земельної ділян и ТОВ "Житло Б д" для
б дівництва офісно-житлово о омпле с на в л.
Не расовсь ій, 4 Шевчен івсь ом районі

29. Дейне а Володимир Петрович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо с ас вання рішення Київради№121-4/994 від 23.10.03
про передач ТОВ "Промб дінд стрія" земельної ділян и для
б дівництва житлово о б дин на в л. Печенізь ій, 11
Шевчен івсь ом районі

30. Козир Сер ій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо б дівництва автостоян и мі рорайоні Позня и в
Дарниць ом районі

31. К чер Сер ій Ми олайович -
деп татсь а р па "Громадсь ий
Захисни "

Про проведення перевір и по фа т б дівництва житлово о
б дин на в л. Сєдовців, 10-12 Печерсь ом районі

32. Манж ра Ві тор Гри орович -
деп татсь а р па "Єдність"

Щодо питань розвит , облашт вання, бла о строю
Осо ор ів, задоволення інших соціально- льт рних потреб
місцевих жителів

33. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо поліпшення житлових мов інваліда Вели ої Вітчизняної
війни 1-ї р пи Каченю а В.М.

34. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо вирішення питання про надання стат с часни а
бойових дій ромадянин Баранов О.С.

35. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо подовження транспортно о маршр т №463-д "в л.
Північна-в л. Донець а" до житлово о масив Кадетсь ий ай

36. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо відміни рішення Київради від 24.10.02№69/1229 "Про
надання і вил чення земельних діляно та припинення права
орист вання землею" (ЗАТ "Концерн "ЕССЕ", земельна
ділян а на в л. Жилянсь ій, 118 Шевчен івсь ом районі)

37. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо апітально о ремонт б дин та облашт вання
приб дин ової території на б льв. Івана Лепсе, 9-б
Солом`янсь ом районі

38. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо б дівництва бюветно о омпле с на в л. Антонова
Солом`янсь ом районі

39. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про неви онання се ретаріатом Київради вимо Ре ламент
щодо висвітлення діяльності Київради та оприлюднення
офіційних рішень Київради

40. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо б дівництва тор овельно-офісно о центр біля б дин
№8 на в л. Срібно ільсь ій Дарниць ом районі

41. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо заб дови приб дин ової території на в л.
Бориспільсь ій, 54 Солом`янсь ом районі

42. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо бла о строю приб дин ової території на в л.
Василен а, 8-б Солом`янсь ом районі

43. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо бла о строю приб дин ової території на б льв. Др жби
Народів Печерсь ом районі

44. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо поновлення ромадян и Греч осій К.І. на вартирном
облі

45. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо поновлення ромадян и Павловсь ої Л.І. на
вартирном облі

46. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо вирішення питання житлових мов ромадянина
Данилен а 0 А.

47. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо заб дови земельної ділян и на в л. Терем івсь ій,
2-а та 6 Голосіївсь ом районі
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48. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо б дівництва житлово о б дин пров л Костя
Гордієн а, 6 Печерсь ом районі

49. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо підвищення тарифів на ом нальні посл и
Шевчен івсь ом районі

50. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо незадовільно о санітарно о стан міста Києва та,
зо рема, Шевчен івсь о о район

51. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про відмін рішень Київради №885/3430 від 19.07.05 та
№234/291 від 31.10.06 щодо б дівництва житлово о
омпле с на в л. Підвисоць о о-Вільшансь ій
Печерсь ом районі

52. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо відселеная меш анців житлово о б дин на в л.
Жилянсь ій, 120-б Шевчен івсь ом районі

53. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про звернення ерівни а вартально о омітет "Ш ляв а"
щодо ремонт б дин ів Шевчен івсь ом районі

54. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про відмін рішення Київради№183/1393 від 15.04.04 щодо
відведення земельної ділян и для б дівництва житлово о
б дин на в л. Артема, 70 Шевчен івсь ом районі

55. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо збереження астроном на в л. Щерба ова, 32/38
Шевчен івсь ом районі

56. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо виділення оштів інвалідам др ої р пи по Про рамі
"Т рбота 2006-2010" та передбачення оштів місь ом
бюджеті на 2008 рі

57. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо відміни рішень Київради №164/221 від 31.10.06 та
№575/632 від 28.12.06 про передач земельних діляно
для б дівництва житлово о та офісно о омпле с на в л.
Кропивниць о о, 1, 3-5 Печерсь ом районі

58. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про внесення приб дин ової території на в л. Л `янівсь ій,
21 до за ально о місь о о реєстр спортивних майданчи ів

59. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо захист меш анців б дин на в л.
Л. Первомайсь о о, 11 Печерсь ом районі

60. Паш о Павло Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо внесення змін до рішення Київради №67/1901 від
26.07.07 в частині зміни цільово о призначення

61. Про німа Оле сандр Володимирович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про встановлення засоб обмеження швид ості р х
транспорт на розі в лиць Деміївсь ої та Криворізь ої
Голосіївсь ом районі

62. Про німа Оле сандр Володимирович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про ви онання за альномісь ої про рами "Твій дім -твоє
подвір`я" Голосіївсь ом районі

63. Про німа Оле сандр Володимирович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про облашт вання спортивних майданчи ів мі рорайоні
Корч вате Голосіївсь ом районі

64. Про німа Оле сандр Володимирович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про перенесення з пин и ромадсь о о транспорт , що
розташована на перехресті проспе т На и та
Страте ічно о шосе Голосіївсь ом районі

65. Резні ович Михайло Ієр хімович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо відміни рішення Київради №472/1133 від 26.04.07 в
частині відмови продовження до овор с боренди СПД
Ба лею Ві тор Оле сандрович

66. Резні ович Михайло Ієр хімович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо ви ористання не за призначенням жило о
приміщення на в л. Довнар-Запольсь о о, 6
Шевчен івсь ом районі

67. Р ден о Ганна Василівна -деп татсь а
фра ція "Київсь а місь а ор анізація
Соціалістичної партії У раїни"

Про передач частини приміщень ш оли №204 на баланс
навчально-виховно о омпле с "Домінанта"

68. Сахно Юрій Петрович-
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про заборон лі відації дош ільно о навчально о за лад
№386 на в л. Червоноармійсь ій Печерсь ом районі

69. Сахно Юрій Петрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про відмін рішення Київради №594/204 від 21.10.04

70. Степанов Михайло Володимирович -
деп татсь а фра ція "Київсь а місь а
ор анізація Соціалістичної партії
У раїни"

Про обладнання переход до в л. Генерала Жмачен а та
Андрія Малиш а з др о о виход станції метро "Дарниця"

71. Чер ась ий І ор Борисович -
деп татсь а фра ція "Бло ЮлІЇ
Тимошен о"

Щодо с ас вання рішення Київради від 28.12.06№580/637
про передач земельної ділян и ТОВ "Е об дінвест" на
в лиці Шов овичній та пров л Івана Козловсь о о, 36/7
Печерсь ом районі

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Додаток 2 до рішення Київської міської ради № 394/3228 від 1 жовтня 2007 року

Депутатські запити до посадових 
осіб виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації), 
внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні

Київради 01.10.07

1 Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Заст пни Генерально о про рора
У раїни - про рор м. Києва Блажівсь ом
Є.М. Щодо б дівництва на проспе ті
Тичини, 18-б біля озера Тельбин
Дніпровсь ом районі

2 Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Першом заст пни олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації Гол бчен
А.К. Щодо розв`язання проблеми нових
місь их цвинтарів

3 Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Першом заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Гол бчен А.К. Щодо інформованості ромадян
про отримання рошової омпенсації в зв`яз з б дівництвом
Подільсь о-Вос ресенсь о о мостово о переход

4 Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Першом заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Басс Д.Я. Щодо стан б дівництва
сміттєспалювально о завод на території міста Києва

5 Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Генеральном про рор У раїни Медведь О.І. Про
відновлення прав ромадян щодо приватизації земельної
ділян и за адресою: пров ло Жмеринсь ий, 2-б, 2-в, 2-
Святошинсь ом районі

6 Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Голові Солом`янсь ої районної м. Києві державної адміністрації
Сидоров І.П. Щодо фінанс вання робіт з монтаж зам ово-
пере оворно о пристрою в під`їзді житлово о б дин на
проспе ті Відрадном , 61-б Солом`янсь ом районі

7 Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації,
олові постійної омісії Київради з питань місцево о
самовряд вання, ре іональних та міжнародних зв`яз ів Р ди
С.Я. Щодо діяльності ор анів самоор анізації населення

8 Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Голові Солом`янсь ої районної в м. Києві державної
адміністрації Сидоров І.П. Щодо поліпшення житлових мов
ромадян и Яремч С В.

9
Я обч Петро Васильович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Голові Солом`янсь ої районної м. Києві державної адміністрації
Сидоров І.П. Щодо надання піль ово о дов отерміново о
редит молодій сім`ї для придбання житла

Про надання дозволу акціонерному 
товариству холдинговій компанії

“Київміськбуд” на демонтаж газових мереж
середнього та низького тиску

Рішення Київської міської ради № 414/3248 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київради від 18.11.04
№ 831/2241 “Про передачу земельних ділянок акціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськ�
буд” для будівництва житлового будинку з вбудовано�прибудованими приміщеннями та підземним пар�
кінгом на вул. Осінній, 33 у Святошинському районі м. Києва” та враховуючи згоду відкритого акціонер�
ного товариства “Київгаз” (лист від 11.05.07 № 1435/15�1), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüê-
áóä”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çà âëàñíèé ðàõóíîê äåìîíòó-
âàòè ãàçîâ³ ìåðåæ³ ñåðåäíüîãî òà íèçüêî-
ãî òèñêó, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà ³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ â³äêðè-
òîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âãàç”,
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãî-
â³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”:

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâèõ ãà-
çîâèõ ìåðåæ òà ïîãîäèòè ¿¿ ç â³äêðèòèì
àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Êè¿âãàç” ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íî-
âèõ ìåðåæ ïåðåâåñòè íà îáñëóãîâóâàííÿ
íèìè âñ³õ ñïîæèâà÷³â, ãàçîïîñòà÷àííÿ
ÿêèõ çàáåçïå÷óâàëè ìåðåæ³, ùî äåìî-
íòóþòüñÿ, çã³äíî ç ðîçðîáëåíèì òà çà-
òâåðäæåíèì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîåêòîì ³ áåçîïëàòíî ïåðåäàòè ¿õ äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîâîçáóäîâàíèõ
ìåðåæ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäà÷ó ó
âîëîä³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Êè¿âãàç”.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âãàç”:

4.1. Óêëàñòè ç àêö³îíåðíèì òîâàðè-
ñòâîì õîëäèíãîâîþ êîìïàí³ºþ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä” óãîäó, ÿêà áóäå çàáåçïå÷óâàòè
âèêîíàííÿ òîâàðèñòâîì ïóíêò³â”1 òà 2
öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ãàçîâ³ ìåðåæ³,
çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ,
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу громадянину 
Філіпенку Олександру Дмитровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Весняній, 206г 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 506/3340 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 ãðîìà-
äÿíèíó Ô³ë³ïåíêó Îëåêñàíäðó Äìèòðî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âåñíÿí³é, 20-ã ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ô³ë³ïåíêó
Îëåêñàíäðó Äìèòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-

íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âåñíÿí³é, 20-ã
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ô³ë³ïåíêó Îëåêñàíäðó
Äìèòðîâè÷ó:

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

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 16.06.2007 ¹ 212) âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó 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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 14.08.2007 ¹ 09-8247, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
20.06.2007 ¹ 4534, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 05.07.2007 ¹ 071/04-4-22/3474, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
10.04.2007 ¹ 1094.

3.7. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà ³ îäåðæà-
òè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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 
Валітовій Жавгарії Фатіховні 

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

і споруд на вул. Михайла Чалого, 196а 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 593/3427 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, 19-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 îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëà-
äó çîíè ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Âàë³òîâ³é Æàâãàð³¿ Ôàò³õîâí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 19-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 118 âèä³-
ë³â 4, 5 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 01-04/440).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Âàë³òîâ³é Æàâ-
ãàð³¿ Ôàò³õîâí³, 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,
19-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Âàë³òîâ³é Æàâãàð³¿ Ôà-
ò³õîâí³:

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 âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.07.2007 ¹ 19-7021 òà â³ä
28.08.2007 ¹ 09-8884, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.07.2007 ¹ 5610 òà
â³ä 14.09.2007 ¹ 7350, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 152, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-525,
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/440, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3629,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 31.05.2007 ¹ 3840.

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 
Петренку Олександру Вікторовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 33 у Святошинському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 594/3428 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,
33 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-
íèíó Ïåòðåíêó Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 33 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 3, 5
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/427).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïåòðåíêó
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 33 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ïåòðåíêó Îëåêñàíäðó
Â³êòîðîâè÷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 13.07.2007 ¹ 19-7024 òà â³ä
28.08.2007 ¹ 09-8876, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.07.2007 ¹ 5625 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7318, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 140, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-580, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/427, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3671, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3873.

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

Про передачу громадянину 
Кузьменку Володимиру Васильовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 35 у Святошинському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 596/3430 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,
35 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
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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-
íèíó Êóçüìåíêó Âîëîäèìèðó Âàñèëüîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 35 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 117 âèä³ë³â 3, 5
Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ
ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-
çãîäà Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/422).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êóçüìåíêó Âî-
ëîäèìèðó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 35 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Êóçüìåíêó Âîëîäèìèðó
Âàñèëüîâè÷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 13.07.2007 ¹ 19-7018 òà â³ä
28.08.2007 ¹ 09-8872, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.07.2007 ¹ 5621 òà â³ä
14.09.2007 ¹ 7320, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 136, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-582, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/422, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3669 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 31.05.2007 ¹ 3854.

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

Про передачу громадянину 
Обштиру Олександру Григоровичу у приватну

власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 21 у Святошинському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 597/3431 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, 21 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 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-
äÿíèíó Îáøòèðó Îëåêñàíäðó Ãðèãîðî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî,
21 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
03.03.2007 ¹ 01-04/436).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Îáøòèðó
Îëåêñàíäðó Ãðèãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëî-
ãî, 21 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Îáøòèðó Îëåêñàíäðó
Ãðèãîðîâè÷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 13.07.2007 ¹ 19-7005 òà â³ä
31.08.2007 ¹ 09-9115, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.07.2007 ¹ 5619 òà
â³ä 14.09.2007 ¹ 7290, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 166, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-536,
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâî-

ãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/436, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3628,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 31.05.2007 ¹ 3842.

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 
Валітовій Ірині Алімжанівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Михайла Чалого, 156а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 598/3432 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, 15-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 îá´ðóíòóâàííÿì, ç³ ñêëà-
äó çîíè ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Âàë³òîâ³é ²ðèí³ Àë³ìæàí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî, 15-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 118 âèä³-
ë³â 1, 5 Êè¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “ Ñâÿòîøèíñüêå ë³-
ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïà-
ñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç
âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñî-
âîãî ôîíäó (ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî îá-
ëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-04/431).

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Âàë³òîâ³é ²ðè-
í³ Àë³ìæàí³âí³, 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,
15-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Âàë³òîâ³é ²ðèí³ Àë³ìæà-
í³âí³:

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 (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåí-
í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè 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 13.07.2007 ¹ 19-7006 òà â³ä
28.08.2007 ¹ 09-8879, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.07.2007 ¹ 5616 òà
â³ä 14.09.2007 ¹ 7346, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “ Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 22.02.2007 ¹ 153, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “ Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 22.03.2007 ¹ 148-539,
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 03.03.2007 ¹ 01-
04/431, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2007 ¹ 05-08/3633,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 31.05.2007 ¹ 3862.

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
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×èòàëüíèé çàëï
Êðàù³ êíèæêè 2007 ðîêó ðîçñòàâèëè çà ðåéòèíãîì
Òåòÿíà ÊÎÌÀÐ
“Õðåùàòèê”

У Києві підбили підс м и
все раїнсь о о рейтин
"Книж а ро -2007". У
найбіднішій раїнсь ій
ал зі перемо ли, за тра-
дицією, найдорожчі ниж-
и — стильні мистець і
альбоми, іль атомні на-
ові розвід и та інтеле -

т альний бестселер.

Òîé ôàêò, ùî äëÿ ï³äáèòòÿ ï³ä-
ñóìê³â “Êíèæêè ðîêó” ó ñòîëèö³
íå çíàéøëîñÿ ïîâàæí³øî¿ ñöåíè,
àí³æ ñöåíà Òåàòðó ëÿëüîê, ïðî çà-
ãàëüíèé ñòàí ñïðàâ â óêðà¿íñüê³é
âèäàâíè÷³é ãàëóç³ ñâ³ä÷èòü âåëüìè
êðàñíîìîâíî. “Ëÿëüêîâèé” —
óçàãàë³ êëþ÷îâå ñëîâî, êîëè
éäåòüñÿ ïðî óêðà¿íñüêèé êíèæêî-
âèé á³çíåñ. Ì³çåðí³ íàêëàäè, ñì³-
õîòâîðí³ ³íâåñòèö³¿, æàëþã³äí³ ãî-
íîðàðè, êðèõ³òí³, ÿê çà ô³íàíñî-
âîþ ñêëàäîâîþ, òàê ³ çà ìàñøòà-
áàìè ðîçãîëîñó ïðåì³¿, ôàêòè÷íà
â³äñóòí³ñòü êîíêóðåíòíî¿ áîðîòü-
áè (ó äåÿêèõ íîì³íàö³ÿõ “Êíèæ-
êè ðîêó-2007” óñ³ òðè ïîçèö³¿ â
øîðò-ëèñò³ óçàãàë³ ïîñ³äàëè âè-
äàííÿ òîãî ñàìîãî âèäàâíèöòâà),
áðàê ïðîôåñ³éíî¿ åêñïåðòèçè —
áóêåò õðîí³÷íèõ õâîðîá íàøîãî
êíèæêîâîãî ðèíêó äàâíî â³äîìèé
êîæíîìó. À âò³ì, ïðåì³àëüí³ àâàí-
òþðè íà êøòàëò “Êíèæêè ðîêó”

íå çîâñ³ì òàêè ïîçáàâëåí³ ñåíñó.
Ïðèíàéìí³ òîìó, ùî íàî÷íî ïå-
ðåêîíóþòü: âèäàííÿ êíèæîê â
Óêðà¿í³ — íå á³çíåñ, à ñòîâ³äñîò-
êîâå ÷èñòå ìèñòåöòâî.

Îñê³ëüêè êîæíà êíèæêà, âè-
äàíà â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì ðîêó,
ôàêòè÷íî º ðàðèòåòîì, í³÷îãî
äèâíîãî, ùî çìàãàëèñÿ çà òîï-
ïîçèö³¿ ó ðåéòèíãó çíîâó íàé-
ðàðèòåòí³ø³ ç ðàðèòåòíèõ. Ïåðå-
ìîæö³â ó äåÿêèõ íîì³íàö³ÿõ
ìîæíà áóëî íàçâàòè, íàâ³òü çà-
òóëèâøè âóõà é çàïëþùèâøè

î÷³: í³êîìó æ â Óêðà¿í³, ïðèì³-
ðîì, íå ñïàäå íà äóìêó, ùî
õòîñü âì³º êðàùå âèäàâàòè äè-
òÿ÷³ êíèæêè, àí³æ êè¿âñüêà 
“À-áà-áà-ãà-ëà-ìà-ãà”. Ùîïðàâ-
äà, ³ ç íåïåðåìîæíèì ²âàíîì
Ìàëêîâè÷åì, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ,
ìîæíà ÷àñàìè êîíêóðóâàòè,
ïðèíàéìí³ õàðê³âñüêîìó “Êëó-
áó ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ” ³ç “Â³í-
í³-Ïóõîì”, ëüâ³âñüêîìó “Àðòê-
ëàñó” ç ïåðåêëàäîì Ñåíêåâè÷å-
âî¿ ïîâ³ñò³ “Â ïóñòåë³ òà äæóíã-
ëÿõ” òà êè¿âñüêîìó “Ïåðóíó” ç

â³çóàëüíèì ñëîâíèêîì àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè âäàëîñÿ öå çðîáèòè.

Íàéíåñïîä³âàí³øå â³äêðèòòÿ
öüîãîð³÷íî¿ öåðåìîí³¿: íàéá³ëü-
øà êîíêóðåíö³ÿ äëÿ óêðà¿íñüêèõ
âèäàâö³â ³ñíóº, âèÿâëÿºòüñÿ, ó
ñôåð³ íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè.
Çðåøòîþ, í³÷îãî äèâíîãî, áî çà
îáåðíåíîþ ëîã³êîþ ÷èñòîãî
ìèñòåöòâà ñàìå òàê ³ ìàº áóòè:
â³ðòóîçíèé ïåðåêëàä íàóêîâîãî
òâîðó ÷è îðèã³íàëüíå ´ðóíòîâíå
äîñë³äæåííÿ îòðèìàòè íåëåãêî,
à ïðîäàòè é ïîãîò³â, ³ ñàìå òî-
ìó íàø³ åíòóç³àñòè-áåçñåðåáðå-
íèêè òàê îõî÷å áåðóòüñÿ çà âè-
äàííÿ öèõ êíèæîê. Ïðî ð³âåíü
êîíêóðåíö³¿ íà ö³é ä³ëÿíö³ ñâ³ä-
÷èòü áîäàé òîé ôàêò, ùî áåç íà-
ãîðîäè çàëèøèâñÿ íàâ³òü òðåò³é
òîì Ìîíòåíåâèõ “Ïðîá” â³ä êè-
¿âñüêîãî “Äóõà ³ ë³òåðè”. Á³ëüøå
ïîùàñòèëî “Ô³ëîñîô³¿ ïðàâà”
(âèäàâíèöòâî “Îñíîâè”), “Âñòó-
ïó äî ³ñòîð³¿” Íàòàë³ ßêîâåíêî
(“Êðèòèêà”), äâîòîìí³é ðîçâ³ä-
ö³ ïðî Ïàíòåëåéìîíà Êóë³øà
(öþ ðîáîòó ªâãåíà Íàõë³êà âè-
äàâ “Óêðà¿íñüêèé ïèñüìåí-
íèê”), ï³äáîðö³ ç ³ñòîð³¿ àðõ³òåê-
òóðè òà çáðî¿ (“Ãðàí³-Ò”) òà ÷åð-
ãîâ³é ìîíîãðàô³¿ â³ä íàéñïðèò-
í³øîãî óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðèêà
ßðîñëàâà Òèí÷åíêà ïðî îô³öåð-
ñüêèé êîðïóñ ÓÍÐ (âèäàâíèö-
òâî “Òåìïîðà”). Áåççàïåðå÷íèé
ë³äåð ñåðåä ðîçóìíèõ êíèæîê,
âèäàíèõ  óêðà¿íñüêîþ ïðîòÿãîì
2007 ðîêó, — óí³êàëüíà ³ëþñòðî-
âàíà ìîíîãðàô³ÿ “Àâàíãàðä Éî-

ãàíñåíà”, ï³äãîòîâëåíà ó ëüâ³â-
ñüêîìó “Íàóò³ëóñ³”.

Ó íàñ óæå íå òàê â³ä÷óòíî áðà-
êóº ö³êàâèõ êíèæîê, àëå ùå ñóò-
òºâî áðàêóº ö³êàâèõ âèäàâíè÷èõ
ïðîåêò³â. Ñâ³ä÷åííÿ öüîãî — íà-
ãîðîäà äëÿ âèäàâíèöòâà “Ãðàí³-
Ò” çà íèçêó êíèæîê, ïðèñâÿ÷å-
íèõ Éîãàííîâ³ Ãåîðãó Ï³íçåëþ.
Òîð³øíÿ ñåíñàö³ÿ — àëüáîì ³ç
ôîòîãðàô³ÿìè Ï³íçåëåâèõ
ñêóëüïòóð — ñïðàâä³ âèéøëà îä-
í³ºþ ç íàéâèøóêàí³øèõ êíèæîê
ðîêó, âò³ì, ñàìå ÿê ïðîåêò, ðà-
çîì ³ç çàìîâíèìè ïîïóëÿðíèìè
ðîìàíàìè ïðî ãàëèöüêîãî ð³çü-
áÿðà, ³í³ö³àòèâà âèäàâíèöòâà âè-
ÿâèëàñÿ íå íàäòî âäàëîþ. Ïî-
ð³âíÿòè æ íåìàº ç êèì: ïîâíî-
ôîðìàòíîþ ðîçðîáêîþ òåìè ÷è
ïåðñîíàë³¿ óêðà¿íñüê³ âèäàâö³
íàðàç³ íå çàéìàþòüñÿ.

Ñòèëüíå ìîëîäå âèäàâíèöòâî
“Ãðàí³-Ò” ïîñ³ëî îäíó ç äâîõ ãî-
ëîâíèõ â³äçíàê ðåéòèíãó — çà
íàéâäàë³øèé âèäàâíè÷èé ³ì³äæ.
Ãðàí-ïð³, ó ÷îìó ìàëî õòî ñóì-
í³âàâñÿ, â³äïðàâèâñÿ ó êè¿âñüêèé
“Ôàêò”, äå âèéøëà äðóêîì ³íòå-
ëåêòóàëüíà á³îãðàô³ÿ Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè “Notre Dame d’Ukraine”,
íàïèñàíà Îêñàíîþ Çàáóæêî. À
ïðèñóòí³ì íà öåðåìîí³¿ çàëèøà-
ëîñÿ ëèøå ç³òõíóòè, ùî ïàí³ Çà-
áóæêî íå ïðîñâ³òèëà óêðà¿íö³â
ùîäî á³îãðàô³¿ Ãîãîëÿ: ÿêáè öå
ñòàëîñÿ, òîä³, ìîæå, íàâ³òü âåäó-
÷³ êíèæêîâèõ ³ìïðåç çíàëè á,
çâ³äêè ïîõîäèòü íàçâà ãóðòó
“Ïðîïàëà ãðàìîòà”

Äí³ïðîïåòðîâö³ íà öüîìó êè-
¿âñüêîìó êîíöåðò³ â³äçíà÷àëè
ñâîº 15-ð³÷÷ÿ. Ç ÷àñó, êîëè â
1993 ðîö³ ñêðèïàëü Ãàðð³ Ëîã-
âèí ³ç ñèíîì Äìèòðîì ñòâîðè-
ëè îðêåñòð, â³í ñòàâ îäíèì ³ç
íàéàíøëàãîâ³øèõ ìóçè÷íèõ êî-
ëåêòèâ³â ì³ñòà. Ìóçèêàíòàì óäà-
ëîñÿ íàâåðíóòè “ìîäó” íà àêà-
äåì³÷íó ìóçèêó — ³ òî ó ÷àñè,
êîëè ï’ÿòäåñÿò ñëóõà÷³â íà êîí-
öåðò³ ó ô³ëàðìîí³éí³é çàë³ Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêà ââàæàëèñÿ ìàéæå
àíøëàãîì. 

Âîíè ãðàëè âñå: â³ä Áàõà äî
Øåíáåð´à, â³ä ïîïóëÿðíèõ ìå-
ëîä³é Øòðàóñà, Êàëüìàíà òà Åë-
´àðà äî ð³äêî âèêîíóâàíèõ ó íàñ
Êàðëà Ô³ë³ïà Åìàíóåëÿ Áàõà,
Ñ³áåë³óñà, Ìàëåðà, à, ïî÷àâøè ç
¥åðøâ³íà, îñòàòî÷íî ï³äêîðèëè
ñòèõ³þ äæàçó â ñï³ëüíîìó ïðî-
åêò³ ç ñàêñîôîí³ñòîì ²ãîðåì
Áóòìàíîì.

Óò³ì, îðêåñòð “áåðå” ñëóõà÷à
íå ëèøå ðåïåðòóàðîì. Ñâîºð³ä-
íîþ äèðèãåíòñüêîþ ìàã³ºþ âî-
ëîä³º éîãî äèðèãåíò — Äìèòðî
Ëîãâèí. Êîëè â³í ñòî¿òü çà ïóëü-
òîì, òî âèäàºòüñÿ æèâèì âò³ëåí-
íÿì ìóçè÷íî¿ åìîö³¿, íåðâó, òî¿
³ñêðè, áåç ÿêî¿ íå áóëî á ìóçè-
êè. ² ðàçîì ³ç òèì öå, ñêàçàòè á,

àðèñòîêðàòè÷íà, âèøóêàíà ìà-
íåðà äèðèãóâàííÿ, áåç æîäíîãî
çàéâîãî ÷è ãðóáîãî ðóõó òà êðàñ-
íîìîâíèõ æåñò³â.

Ó Êèºâ³ òàêîæ ó ïåâíèé ïåð³-
îä çàêð³ïèëàñÿ ³ä³îìà “éòè íà
Ëîãâèíà”. Êâèòêè íà òàêèé
êîíöåðò ðîçêóïîâóâàëè ùå çà
äåñÿòü äí³â äî éîãî ïî÷àòêó. À
ïîòóæíà ðåêëàìà òà ãëÿíöåâ³
êîíöåðòí³ ïðîãðàìêè, ðîçóìíî
çàïóùåí³ ó ä³þ ïðåñ-öåíòðîì
Ôîíäó Â³êòîðà Ï³í÷óêà, êîòðèé
ñïîíñîðóº öåé êîëåêòèâ, â³ä³-
ãðàëè íå îñòàííþ ðîëü ó ñòâî-
ðåíí³ â ñòîëèö³ ïîçèòèâíîãî
³ì³äæó öüîãî äèðèãåíòà òà éîãî
îðêåñòðó.

Ï’ÿòíè÷íèé êîíöåðò “Ï³ð ðî-
êó” âèäàâñÿ íå òàêèì ãîëîñíèì,
ÿêèì ì³ã áè áóòè. Ïðèíàéìí³ ç
áàëêîí³â öåíòðàëüíî¿ êîíñåðâà-
òîðñüêî¿ çàëè íå çâèñàëè ñòó-
äåíòè, ³ íàâ³òü ó ïàðòåð³ ìîæíà
áóëî çíàéòè íå îäíå â³ëüíå ì³ñ-
öå. Âèéøëî, ùî çà â³äñóòíîñò³
âåëèêîãî ðîçãîëîñó — ÿê ó ÇÌ²,
òàê ³ íà ðåêëàìíèõ ñòåíäàõ —
êîíöåðò ñòàâ ðàäøå ïðèºìíîþ
íåñïîä³âàíêîþ äëÿ òèõ, õòî íà
íüîãî ïîòðàïèâ, àí³æ äîâãîî÷³-
êóâàíîþ ïîä³ºþ. À åìîö³éíå,
íàòõíåííå âèêîíàííÿ îðêåñ-

òðîì “²òàë³éñüêî¿ ñåðåíàäè” Õó-
ãî Âîëüôà òà Êîí÷åðòî-ãðîññî
¹ 2 Åðíåñòà Áëîõà òàêè òî÷íî
íå ìîãëî í³êîãî ðîç÷àðóâàòè ÷è
çàñìóòèòè.

Îäíàê íàéá³ëüøèì ïîäàðóí-
êîì âå÷îðà ñòàâ óêðà¿íñüêèé äå-
áþò 16-ð³÷íèõ ³çðà¿ëüñüêèõ
áëèçíþê³â êëàðíåòèñò³â Îëåê-
ñàíäðà òà Äàí³åëÿ ¥óðô³íêåë³â.
Õëîïö³ ãðàþòü íà êëàðíåò³ ç
âîñüìè ðîê³â. Òå, ùî îáèäâà îä-
íàêîâî ñèëüí³ ÿê ìóçèêàíòè-
â³ðòóîçè, ñàìî ñîáîþ íà÷åáòî
çðîçóì³ëî (¿õí³ ä³ä òà áàòüêî —
ïðîôåñ³éí³ êëàðíåòèñòè, äî ñëî-
âà, îáèäâà ðîäîì ç Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà). Àëå íàéö³êàâ³øå, çâ³ñ-
íî, òå, ÿê âîíè ãðàþòü ó äóåò³.
Ôàíòàç³þ “Êàðìåí” Á³çå-Äó-
ëèöüêîãî äëÿ äâîõ êëàðíåò³â òà
îðêåñòðó ³ ñþ¿òó “Êëàðíåòè íà
äàõó” Áîêêà-Ëåâ³òàñà ìóçèêàí-
òè ðîç³ãðàëè òàê, ùî ÿêáè íå
³íñòðóìåíòàëüíå äâîãîëîññÿ,
ìîæíà áóëî á óÿâèòè íà ñöåí³
îäíîãî êëàðíåòèñòà. Íàïðèêëàä,
êîëè âîíè “ä³ëÿòü” ì³æ ñîáîþ
îäíó ôðàçó, ³íòîíàö³éíî âîíà
çàëèøàºòüñÿ òàêîþ æ ö³ë³ñíîþ,
ÿê ³ áóëà. Ó âîêàëüíèõ àíñàìá-
ëÿõ òàêà ìåëîäè÷íà ºäí³ñòü äî-
ñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè ìåòîäó “ëàí-
öþæêîâîãî äèõàííÿ”. Òóò æå,
íàïåâíî, ä³º ùîñü ³íøå. Òàê ñà-
ìî áåçäîãàííèì áóâ ¿õí³é êîí-
òàêò íà ñöåí³, òîáòî âëàñíå ìó-
çè÷íèé ä³àëîã. Îëåêñàíäð ç ï³â-
íîòè (òà äå òàì — ç ÷âåðòü-ïà-
óçè!) ðîçóì³º Äàí³åëÿ, òàê ñàìî,
ÿê ³ Äàí³åëü Îëåêñàíäðà. Ùî-
ïðàâäà, õòî ç íèõ õòî, äî ê³íöÿ
êîíöåðòó ïóáë³êà òàê ³ íå âè-
çíà÷èëàñÿ

Ïàðíå äèõàííÿ
“Ïîðè ðîêó” ï³ä³ãðàëè 
³çðà¿ëüñüêèì áëèçíþêàì
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Вели ом залі Національної м зичної а адемії імені
Чай овсь о о відб вся онцерт амерно о ор естр
"Пори ро " під ерівництвом Дмитра Ло вина. Дніпро-
петровсь им м зи антам випало с проводж вати ра-
їнсь ий дебют 16-річних ізраїльсь их ларнетистів бра-
тів-близню ів Оле сандра та Даніеля Ґ рфін елів.

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 37
ðîê³â íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³
â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëþ
ÃÎÐÁÀËÞ.

Зі святом йо о вітає народний деп тат від
фра ції бло НУ — НС, засл жений ж рна-
ліст У раїни Оль а ГЕРАСИМЮК.

У 37 ро ів люди зазвичай д же ч тливі і ставлять-
ся до всьо о надто емоційно. Я бажаю Василеві Михайлович лише по-
зитивних емоцій протя ом життя і ні оли не дивитися фатально на речі,
адже всі проблеми розв’яз ються і минають! Щастя — це орот і пере-
біж и між тр днощами. Василь — ім’я царствене, споріднене з Базилев-
сом, тобто імператором. Царі ні оли не сл жать іншим, але дбають про
народ. Є відома при аз а: “Орел не ловить м х”, том щиро зич панові
Василю не звертати ва на дрібниці, а вершити вели і справи я по-
літиці, та і в особистом житті. Міцно о здоров’я і земних Вам бла !

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Дире тор “А-ба-ба- а-ла-ма- а” Іван Мал ович отре довів,
що раще за йо о видавництво дитячі ниж и не видає ніхто
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Victoria Gres Denim
зверн лася
до болідів

Öüîãî ðîêó äðóãà ë³í³ÿ äèçàé-
íåðà Â³êòîð³¿ Ãðåñü ïðèñâÿ÷åíà
áîë³äíèì ãîíêàì. ¯¿ ãåðî¿íÿ íà-
äàº ïåðåâàãó çðó÷íèì äæèíñàì,
øê³ðÿíèì ìîòîöèêëåòíèì êóðò-
êàì, ÿñêðàâèì òðèêîòàæíèì
äæåìïåðàì òà ñïîðòèâíèì áåð-
öîâêàì. Êîëüîðîâà ãàìà (÷îðíèé,
æîâòèé, ÷åðâîíèé) òà âèêîðèñ-
òàííÿ íîìåð³â ï³äêðåñëþþòü
ïðè÷åòí³ñòü äî ñâ³òó ñïîðòèâíèõ
àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåãîí³â. Ãîëîâ-
í³ óáîðè — ñòèë³çîâàí³ ï³ä øëå-
ìè êàïîðè òà â’ÿçàí³ ïîâ’ÿçêè,
äîçâîëÿþòü ñì³ëî âèòðèìóâàòè
áóäü-ÿêó øâèäê³ñòü. Íàïðèê³íö³
äèçàéíåð âèâåëà ³ æèâîãî ïåðñî-
íàæà ñâ³òó ãîíîê — Îëåêñ³ÿ Ìî-
÷àíîâà, ùîïðàâäà, ó éîãî âëàñíî-
ìó êîñòþì³.

Романтична ласи а
від Світлани Те ін

Ó ëåãêó òà ðîìàíòè÷íó àòìî-
ñôåðó 50—60-õ ðîê³â çàíóðþº
îñ³ííüî-çèìîâà êîëåêö³ÿ â³ä ðî-
ñ³éñüêîãî äèçàéíåðà Ñâ³òëàíè Òå-
ã³í. Äëÿ ñòèëþ retro-future õàðàê-
òåðíèé æ³íî÷íèé ä³îð³âñüêèé
ñïðîùåíèé ñèëóåò òà àâàíãàðäí³
ôîðìè: êîðîòê³ áëóçè, âóçüê³ ì³-
í³-ñï³äíèö³ òà ñï³äíèö³-òþëüïà-
íè, â³ëüí³ ñóêí³-ìàíòî, ãàë³ôå òà
óêîðî÷åí³ ðóêàâà. Àâòîð çíàõî-
äèòü ³ âëàñí³ ö³êàâ³ ð³øåííÿ, ÿê-
òî: ïîºäíàííÿ òîíêèõ ñìóã øê³-
ðè ó âèãëÿä³ òàñüì íà ïîäîë³ ñï³ä-
íèö³ òà ë³ôó. Êîëüîðîâà ãàìà êî-
ëåêö³¿ âèòðèìàíà â ÷îðíîìó, ñ³-
ðîìó òà á³ëîìó, ïðè÷îìó íàòó-
ðàëüí³ òêàíèíè (êàøåì³ð, øîâê,
àòëàñ, îðãàíçà, òóàëü, øèôîí)
ðîçôàðáîâàí³ ó í³æí³ â³äò³íêè
æåì÷óæíî-ñ³ðîãî, ìîëî÷íîãî,
áë³äî-ðîæåâîãî, ëèìîííîãî. Â
ÿêîñò³ àêñåñóàð³â äèçàéíåð Ñâ³ò-
ëàíà Òåã³í âèêîðèñòàëà âëàñíó
êîëåêö³þ àíòèêâàðíèõ âàíòàæíèõ
îêóëÿð³â.

Олена Даць рає
з формами

Â îñíîâ³ íîâî¿ êîëåêö³¿ â³ä
Îëåíè Äàöü — àñèìåòð³ÿ ³ ðóõ. Ó
îäÿç³ íåìàº ÷³òêèõ ôîðì ³ ñèëó-
åò³â, äîì³íóþòü ñôåðè òà ïîëó-
ñôåðè. Õàðàêòåðíà äëÿ äèçàéíå-
ðà æ³íî÷í³ñòü ïðîñòåæóºòüñÿ ó
øèðîêèõ áðþêàõ òà â³ëüíèõ ñï³ä-
íèöÿõ íèæ÷å êîë³íà. ¯¿ ï³äæàêè
òà ïîäîëè ñóêîíü ñêðîºí³ ç äâîõ
àñèìåòðè÷íèõ øìàòê³â òêàíèíè,
à äëÿ óòåïëåííÿ Îëåíà Äàöü ðå-
êîìåíäóº âóçüê³ òðèêîòàæí³ ëå-
ã³íñè. Ó êîëåêö³¿ çàñòîñîâàíî ³
ìîäåë³-òðàíñôîðìåðè, ó ÿêèõ ðó-
êàâ ìîæå ëåãêî ïåðåòâîðèòèñÿ íà
êèøåíþ àáî ñï³äíèöþ. Íå îá³é-
øëîñÿ ³ áåç ÷îðíîãî ïðèíòà, ùî

ñòàâ â³çèòíîþ êàðòêîþ äèçàéíå-
ðà. Ïðè ñòâîðåíí³ îäÿãó Îëåíà
Äàöü çàëèøèëàñÿ â³ðíîþ íàòó-
ðàëüíèì ìàòåð³àëàì — øîâêó òà
âîâí³, à âèêîðèñòàííÿ áóðøòèíó
ó ÿêîñò³ äåêîðó íàäàëî ¿¿ ðå÷àì
ñîíÿ÷íîãî òåïëà, òàê ïîòð³áíîãî
âçèìêó.

Оле сій Залевсь ий
створив собачий
дрес- од

Åïàòàæíèé äèçàéíåð ó ÷åðãî-
âèé ðàç ï³äòâåðäèâ ñâîþ ñõèëü-
í³ñòü äî åêñïåðèìåíò³â. Ó íîâ³é
îñ³ííüî-çèìîâ³é êîëåêö³¿ ï³ä íà-
çâîþ Dress Code â³í ïîºäíàâ
ñïîðòèâíèé ñòèëü òà ãëàìóð, êëà-
ñèêó ³ ïàíê. Ïèøí³ ñï³äíèö³, íà-
ï³âïðîçîð³ áëóçè-ïàâóòèíêè, ã³-
ïþðîâ³ ñïîðòèâí³ äæåìïåðè íà
øîâêîâ³é îñíîâ³ òà ðîçøèò³ á³ñå-
ðîì, ëàêîâàí³ êóðòêè, áëèñêó÷³
ñóêí³, íà äóìêó äèçàéíåðà, áó-
äóòü àêòóàëüíèìè ³ â ³íòåð’ºðàõ
ä³ëîâîãî îô³ñó. Åêñòðàâàãàíòí³
çà÷³ñêè ìîäåëåé ³ç âèêîðèñòàí-
íÿì ñïèöü, ùî íàãàäóþòü ñòàòóþ
Ñâîáîäè, ìîäåë³ â íàìîðäíèêàõ,
îøèéíèêàõ ³ ç ëàíöþãàìè çàäà-
âàëè êîëåêö³¿ “ñîáà÷èé” òîí.
Ïðèíòè ³ç çîáðàæåííÿì ñîáàê òà
ïåðåõðåùåíèõ ê³ñòîê íà îäÿç³

Îëåêñ³é Çàëåâñüêèé îæèâèâ òèì,
ùî âèâ³â “áðàò³â íàøèõ ìåíøèõ”
íà ïîä³óì, ÷èì íåàáèÿê ðîçâàæèâ
ïóáë³êó.

Ед ард Насиров
для ТМ “Столичний”
порин в життя
вели о о міста

“Äàâàéòå íàâîäèòè ìîñòè!”,—
ïðîãîëîøóâàëà ï³ñëÿ ïîêàçó êî-
ëåêö³¿ îñ³íü-çèìà 2008 — 2009 äè-
çàéíåðà Åäóàðäà Íàñèðîâà äëÿ
ÒÌ “Ñòîëè÷íèé” àêòîðêà Îëüãà
Ñóìñüêà, ÿêà âæå áàãàòî ðîê³â âè-
õîäèòü íà ïîä³óì â ÿêîñò³ îáëè÷-
÷ÿ ìàðêè. Öüîãî ðàçó äèçàéíåð
Íàñèðîâ ï³ä ÷àñ áàãàòîãîäèííèõ
çàòîð³â íà äîðîãàõ çàõîïèâñÿ
êîíñòðóêö³ÿìè ìîñò³â âåëèêèõ
ìåãàïîë³ñ³â. Íå äèâíî, ùî éîãî

ï’ÿòà êîëåêö³ÿ äëÿ ÒÌ “Ñòîëè÷-
íèé” âèéøëà ï³äêðåñëåíî óðáà-
í³ñòè÷íîþ: ñóòî ãåîìåòðè÷í³ ôîð-
ìè, áàãàòî ï³äð³ç³â, ñòðèìàí³ êî-
ëüîðè çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóê-
ö³é — ñ³ðèé, õàê³, áîðäî. Âñ³ òêà-
íèíè íàòóðàëüí³, âò³ì, ÿê ³ çàâ-
æäè. Àêñåñóàðè — ã³ãàíòñüê³ ñóì-
êè ç³ øòó÷íîãî õóòðà òà â’ÿçàí³
øàïêè — ñòðèìàíî äîïîâíþþòü
îáðàç ëþäèíè âåëèêîãî ì³ñòà.

Юлія Айсіна
знайшла шлях
ні ди
Ãåðî¿íÿ Þë³¿ Àéñ³íî¿ — âïåâ-

íåíà, ð³øó÷à ³ òðîõè àãðåñèâíà
æ³íêà. Öå é íå äèâíî, àäæå êî-
ëåêö³þ äèçàéíåð ïðèñâÿòèëà íàð-
êîòèêàì. Â îäÿç³ ïåðåâàæàº õî-
ëîäíà êîëüîðîâà ãàìà (ô³îëåòî-
âèé, ðîæåâèé, áëàêèòíèé òà ÷îð-
íèé) òà ñòðîã³ ñèëóåòè áðþê ³ ñó-
êîíü. Ñóâîðèé îáðàç ïîì’ÿêøó-
þòü áàíòè, çàâ’ÿçàí³ íàá³ê áàí-

äàíè, ðóêàâà-ñìóãè òà êâ³òêîâà
âèøèâêà.

Анжела Ан ел
для Angel-Studio по-
в’язала мод
і політи

Äèçàéíåð Àíæåëà Àíãåë çàäó-
ìàëàñÿ íàä ð³çíîìàí³òí³ñòþ ëþä-
ñüêèõ â³äíîñèí, ñòâîðþþ÷è îñ³í-
íüî-çèìîâó êîëåêö³þ “Çâ’ÿçêè.
Áåç P. R.”. Çà äîïîìîãîþ òåõíî-
ëîã³¿ áåçëåêàëüíîãî êðîþ äèçàé-
íåð ïðåäñòàâèëà îäÿã áåç ´óäçè-
ê³â ³ êíîïîê, çàì³íèâøè ¿õ ïî-
ÿñàìè, çàâ’ÿçêàìè, áàíòàìè,
ñòð³÷êàìè. Â êîëåêö³¿ äîì³íóº çà-
òèøíèé îäÿã òåïëèõ (æîâòîãî, çå-
ëåíîãî, ÷åðâîíîãî, êîðè÷íåâîãî)
êîëüîð³â: ïàëüòà ç àíãîðè, çàìøå-
â³ ñâåòðè, øîâêîâ³ ïëàòòÿ, ñï³ä-
íèö³-êëüîø. Ïîë³òèêà íèí³ â ìî-
ä³, âèð³øèëà äèçàéíåð Àíæåëà
Àíãåë, ³ çàïðîñèëà â ÿêîñò³ ìî-
äåë³ “íàéçåëåí³øîãî” ïîë³òèêà
Â³òàë³ÿ Êîíîíîâà.

Марина М ляр
для Artinelli
а цент вала
на де орі

Ïðèòàëåíèé ñèëóåò, ðó÷íèé äå-
êîð, òêàíèíè ç â³äëèâîì õàðàê-
òåðí³ äëÿ íîâî¿ êîëåêö³¿ Ìàðèíè
Ìóëÿð. Øîâêîâ³ áëóçè êîìá³íóþ-
òüñÿ ç âóçüêèìè àòëàñíèìè áðþ-
êàìè òà ïèøíèìè ñï³äíèöÿìè, à
òðèêîòàæí³ ñóêí³ ïðèêðàøåí³ àï-
ë³êàö³ºþ. Êóðòêè òà ïëàù³, äâî-
áîðòí³ àáî íà áëèñêàâö³, â³äëèâà-
ëè ñ³ðèì. Ó ðåøòè îäÿãó äîì³íó-
âàëè ÷åðâîí³ òà ñèí³ â³äò³íêè.

Олена Іванова
для Ivanova:
“Жін а, я а...”

Äåáþòóþ÷è ï³ä âëàñíèì ³ì’ÿì,
äèçàéíåð Îëåíà ²âàíîâà ïðèãàäà-
ëà ïðèìàäîííó ðîñ³éñüêî¿ åñòðà-
äè Àëëó Ïóãà÷îâó. Âëàñíå, öèòà-
òè ç ¿¿ ï³ñåíü âèêîðèñòîâóþòü ÿê
ïðèíòè íà îäÿç³. Íîñòàëüã³÷íà êî-
ëåêö³ÿ ïîâåðòàº ó 70 — 80-ò³ ñòè-
ë³çîâàíèì âçóòòÿì, ïëàòòÿìè-õà-
ëàòèêàìè, ð³çíîêîëüîðîâèìè “êó-
õîííèìè” â³çåðóíêàìè. Ö³êàâèì
ïåðåîñìèñëåííÿì òèõ ÷àñ³â ñòàëè
áðþêè-ñï³äíèö³-êëüîø, âèêîðèñ-
òàííÿ â³í³ëîâèõ ïëàñòèíîê çà-
ì³ñòü ïðÿæîê ñóìîê òà ÿñêðàâ³ñòü
æîâòî-ã³ð÷è÷íîãî êîëüîðó.

Людмила Кислен о
зробила
“Переворот”

Äèçàéíåð Ëþäìèëà Êèñëåíêî
ïîä³ëèëà ñâîþ êîëåêö³þ íà ê³ëü-
êà áëîê³â. Íà êîæåí äåíü ðîçðà-
õîâàí³ êîòîíîâ³ ïëàù³, ñï³äíèö³,
ï³äæàêè, ðîçáàâëåí³ ÿñêðàâèìè
â’ÿçàíèìè øàïî÷êàìè òà ÷îá³òü-
ìè ç õóòðîì. Â ÿêîñò³ âå÷³ðíüîãî
âáðàííÿ — øîâêîâ³ ñóêí³: ç äîâ-
ãèì ïîäîëîì àáî æ êîðîòê³ ç çà-
âèùåíîþ òàë³ºþ. Ö³êàâèíêîþ
ñòàëî ðó÷íå ïîºäíàííÿ øîâêîâî-
ãî òà â’ÿçàíîãî ïîëîòíà òà â³çå-
ðóíê³â: â³ä àêòóàëüíîãî tie-dye äî
òóðåöüêîãî îðíàìåíòó “â îã³ðêè”.

WAWA: чолові и
обирають літа и

Íàäèõíóâøèñü àâ³àö³éíîþ òå-
ìîþ, äèçàéíåð Â³êòîð Àí³ñ³ìîâ ó
÷îëîâ³÷³é êîëåêö³¿ îá³ãðàâ ëüîò-
íó òåìó. Íåîäì³ííèìè àòðèáóòà-
ìè îäÿãó ñòàëè â³äïîâ³äí³ ãîëîâ-
í³ óáîðè (øëåìè, êàøêåòè, ï³ëîò-
êè), îêóëÿðè, øàðôè òà ãàëñòóêè.
Îäÿã âèòðèìàíèé â ÷îðíîìó, ñ³-

ðîìó òà êîëüîðó õàê³. Äâîáîðòí³
ï³äæàêè òà øê³ðÿí³ êóðòêè ïðè-
êðàøàëè áðîøêè ó âèãëÿä³ ë³òà-
ê³â, ôóòáîëêè — íàìàëüîâàí³ ªâ-
ãåí³ºþ Ãàï÷èíñüêîþ, ïðèíòè
öüîãî âèäó òðàíñïîðòó. Â ÿêîñò³
áðþê Â³êòîð Àí³ñ³ìîâ çàïðîïî-
íóâàâ ÷îëîâ³êàì âàð³àö³¿ äóäî÷êè
òà êàëüñîíè.

Victoria Gres by Gres
створила одя
для аристо ратів

Çàõîïëåííÿ äåêàáðèñòàìè òà
ïóøê³íñüêîþ åïîõîþ ïåðåðîñëî
ó äèçàéíåðà Â³êòîð³¿ Ãðåñü ó ÷åð-
ãîâó êîëåêö³þ. Â’ÿçàí³ êàðäèãà-
íè òà øåðñòÿí³ ïàëüòî ç êîì³ðà-
ìè ç õóòðà ñòðèìàíèõ êîëüîð³â —
êðåìîâîãî, ñ³ðîãî, òåìíî-ñèíüî-
ãî, ÿê çàâæäè, âèä³ëÿëèñÿ åëå-
ãàíòí³ñòþ òà ãàðíèì êðîºì. Çà-
ãëèáëþþ÷èñü â ³ñòîðè÷íó òåìó,
Â³êòîð³ÿ Ãðåñü âèêîðèñòàëà øåð-
ñòÿíèé òðèêîòàæ ³ç ïðèíòà-
ìè—ñèòöåâèìè îðíàìåíòàìè
Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ. Âå÷³ðí³ áàãàòîøà-
ðîâ³ ñóêí³ ç çàâèùåíîþ òàë³ºþ
ïðèêðàøàëè òðàäèö³éí³ áðîø³ òà
êðóæåâà.

Японсь і мотиви
від OZ
(Тетяна
Островерхова/
Ві тор Завадсь ий)

Ç ïî¿çäêè â ßïîí³þ òâîð÷èé
òàíäåì Òåòÿíà Îñòðîâåðõîâà òà
Â³êòîð Çàâàäñüêèé ïðèâåçëè ³äåþ
ïåðøî¿ çà îñòàíí³ ðîêè æ³íî÷î¿
êîëåêö³¿. Äëÿ ïåðåäà÷³ êîëîðèòó
äèçàéíåðè âèêîðèñòàëè òðàäèö³é-
íå ÿïîíñüêå âçóòòÿ, âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü áàíò³â, ôîëüêëîðí³ ïðèíòè.
Ïðî ñó÷àñíó ßïîí³þ íàãàäóþòü
ìåòàëåâà ôóðí³òóðà, øê³ðÿí³ øíó-
ðè òà ëàíöþãè. Êîðîòê³ ñóêí³ ç
êèøåíÿìè, ðîçôàðáîâàí³ â ñ³ðèé,
ô³îëåòîâèé òà òåìíî-çåëåíèé â³ä-
ò³íêè, øîâêîâèé ñàòèí òà îêñà-
ìèò ïîºäíóþòüñÿ ç õóòðÿíèìè ðó-
êàâàìè ³ îòîðî÷êîþ. Ãð³òè æ ðó-
êè çèìîþ øàíóâàëüíèêàì Êðà¿íè
Ñîíöÿ, ùî ñõîäèòü, Òåòÿíà Îñ-
òðîâåðõîâà òà Â³êòîð Çàâàäñüêèé
ðåêîìåíäóþòü ó òåïëèõ ìóôòàõ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " продовж є стежити за по азами раїн-
сь их дизайнерів, що відб ваються на У раїнсь ом
тижні моди. Коле ції, продемонстровані столичном
Acco International вихідні, по аз ють — цьо о ро в
осінньо-зимових оле ціях дизайнери нама аються ви-
ористов вати модний сірий олір, розбавляючи йо о
яс равими а сес арами та незвичними формами. Ро-
манти а та витонченість в одязі с сід є з е страва-
антністю та спортивними мотивами.

Íîâ³ êîëåêö³¿ Ukrainian Fashion Week 
ïðîïîíóþòü æ³íî÷èé îáðàç íà áóäü-ÿêèé ñìàê

Стриман виш аність де абрист и
дизайнер Ві торія Гресь під реслила
вз ттям та де ором

Дизайнер Оле сій Залевсь ий вип стив на поді м моделей
намордни ах і соба — без них

Àêòóàëüíà ìîäà: â³ä ì³í³ìàë³çìó
äî ïèøíîñò³ ³ àñèìåòð³¿
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Ìîäà ìàéæå áåç ìîäíèê³â
Ñâ³òñüêå æèòòÿ Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè ëåäâå ïîæâàâëþºòüñÿ 
äî îñòàííüîãî ïîêàçó
Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У п’ятницю, с бот та не-
ділю на UFW переважали
преса і п блі а, що не
має відношення до мод-
ної інд стрії, і лише ближ-
че до пізньо о вечора в
залі з’являлися світсь і
персонажі, рят ючи ста-
т с заход .

14-15-16 áåðåçíÿ ïðîäîâæóâàëè
ïîêàçè UFW, íà ÿêèõ ìè ÷åêàëè
âèðóâàííÿ ñâ³òñüêîãî æèòòÿ óêðà-
¿íñüêî¿ ñòîëèö³, îñê³ëüêè Òèæ-
äåíü ìîäè àïð³îð³ ³ ïîâèíåí áó-
òè îäíèì ³ç íàéïîì³òí³øèõ ñâ³ò-
ñüêèõ ïîä³é. Îäíà÷å âåëèêó ÷àñ-
òèíó ïóáë³êè ñòàíîâèëà ïðåñà òà
â³äâ³äóâà÷³, ùî ÿâíî ìàþòü â³ääà-
ëåíå â³äíîøåííÿ äî ³íäóñòð³¿ ìî-
äè, êîòð³ íåçðîçóì³ëî ÿê ïðîíèê-
ëè íà òàêèé ñïåö³àë³çîâàíèé çà-
õ³ä. ² öå ïðè òîìó, ùî çàïðîøåí-
íÿ íà á³ëüø³ñòü ïîêàç³â áóâàº äî-
ñèòü ñêëàäíî îòðèìàòè.

Ó ï’ÿòíèöþ íà ïåðøèõ ïîêàçàõ
ìè çóñòð³ëè ëèøå ïîäðóææÿ ñòè-
ë³ñò³â Äþäåíêî òà çàâñ³äíèöþ ïî-
ä³áíèõ çàõîä³â ïðåçèäåíòà àíàë³-
òè÷íîãî öåíòðó “Àêàäåì³ÿ” Îëåê-
ñàíäðó Êóæåëü. Îêð³ì íå¿, êåð³â-
íèê ïðîåêòó “Êðèøòàëåâèé Ñèëó-
åò” Îêñàíà Íîâèöüêà òà Ìàðèíà
Ê³íàõ ïðèì³ðÿëè êîñòþìè â øîó-
ðóì, ï³äòðèìóþ÷è ðåíîìå ïîä³¿.

Òàê ñàìî âèáëèñêóâàëè ïðàê-
òè÷íî ïîâíîþ â³äñóòí³ñòþ ñâ³ò-
ñüêèõ ïåðñîíàæ³â ³ ïåðø³ ïîêàçè
ñóáîòè. Ñï³âàê Â³òàë³é Êîçëîâ-
ñüêèé ïîøàíóâàâ óâàãîþ ëèøå
îäíå äåô³ëå, ïîäàðóâàâøè êâ³òè
äèçàéíåðîâ³.

Ëèøå ï³ñëÿ òðåòüîãî âèõîäó â
çàë³ ç’ÿâèâñÿ æèòòºðàä³ñíèé
ñêóëüïòîð Îëåã Ï³í÷óê, ÿêèé, çà

éîãî ñëîâàìè, ùå â÷îðà ãóëÿâ
ëîíäîíñüêîþ Oxford-street, òîìó
ñóìáóðíî ñïðèéìàº òå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ. Çàòå ÷óäîâî ðîçóì³þ÷è
ïîòðåáè çãîëîäí³ëî¿ ïðåñè, â³í
ñõîïèâ â îáåðåìîê Îëüãó Ñóì-
ñüêó, ùî ñàìå ïðèáóëà, ³ ïî÷àâ
âëàøòîâóâàòè ç íåþ ïîñòàíîâî÷-
íó çéîìêó.

Íà òèõ ãîñòåé, ùî ïðèä³ëÿþòü
óâàãó á³ëüøîñò³ ïîêàç³â, öÿ UFW
ñïðàâëÿº ãí³òþ÷å âðàæåííÿ. Çà
ñëîâàìè ïîåòà-ï³ñåííèêà Þð³ÿ
Ðèá÷èíñüêîãî, éîãî íåïðèºìíî
äèâóº ð³çíîá³é ð³âíÿ ïîêàç³â: “Ó
ï’ÿòíèöþ õîðîøå âðàæåííÿ
ñïðàâèâ Nota Bene&Karavay, à
ÒÌ “Ñòîëè÷íèé” çäàâñÿ ÿêèìîñü
“×îðíîáèëåì”. Íåìàº ñïðàâæ-
íüîãî â³äáîðó, îðãàí³çàòîðàì
ïðîñòî âèã³äíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü
ó÷àñíèê³â”.

Óò³ì, ò³, õòî ïðè¿æäæàâ ñïåö³-
àëüíî ò³ëüêè íà ºäèíå äåô³ëå, çà-
ëèøàëèñÿ çàäîâîëåíèìè. Ðóñëà-
íà Ìîðîç, äîíüêà â³äîìîãî ïîë³-
òèêà, ³ç çàäîâîëåííÿì ïîäèâèëà-
ñÿ êîëåêö³þ Çåìñüêîâî¿-Âîðîæ-
áèò, ³, çà ¿¿ ñëîâàìè, ¿é ñïîäîáà-
ëèñÿ á³ëüø³ñòü ðå÷åé — “âîíè ö³-
êàâ³, ãàðìîí³éí³, ïðèºìíà ôàê-
òóðà òêàíèí”.

Äî íàéîñòàíí³øîãî ïîêàçó ñó-
áîòè, ùî çàòðèìàâñÿ ìàéæå íà
ï³âãîäèíè, íàðåøò³ â çàë³ í³äå áó-
ëî ÿáëóêó âïàñòè. Ç’ÿâèëàñÿ âå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü ãëàìóðíèõ ä³â÷àò
ìîäåëüíî¿ çîâí³øíîñò³ ³ çâîðóø-
ëèâèõ õëîï÷èê³â. ×è òî íàñòàâ
“êëóáíèé ÷àñ”, ÷è òî âñ³ ðàïòîì
âèÿâèëèñÿ ëþáèòåëÿìè äîáðå
ðîçêðó÷åíîãî Àíäðå Òàíà. Ïðåä-
ñòàâíèêè ìîäíî¿ òóñîâêè, íå ìà-
í³ðÿ÷èñü, ³ç çàäîâîëåííÿì äàâà-
ëè ÷èñëåíí³ ³íòåðâ’þ. ßê çàâæäè
îðèã³íàëüíî âäÿãíåíèé øîóìåí
Äìèòðî Êîëÿäåíêî ââàæàâ çà
êðàùå ãîâîðèòè ïðî æ³íî÷ó ï³ä-
ñòóïí³ñòü.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé, ùî â³äâ³äàâ ïîêàç ³ç äðóãîì,
³ òóò çàëèøèâñÿ â ðàìêàõ ïîë³ò-
êîðåêòíîñò³, ñêàçàâøè, ùî ïî
ìîæëèâîñò³ ³ç çàäîâîëåííÿì äè-
âèòüñÿ äåÿê³ øîó UFW: “Äëÿ ìå-
íå öå äóæå âàæëèâî â ïëàí³ òîãî,
ÿêèì ÷èíîì ðîçâèâàºòüñÿ óêðà-
¿íñüêà ìîäà, ³ ìåí³ çäàºòüñÿ, ò³
ïîêàçè, ÿê³ ÿ áà÷èâ,— âîíè àáñî-
ëþòíî íà ð³âí³ ç ºâðîïåéñüêèìè,
çîêðåìà êîëåêö³ÿ Â³êòîð³¿ Ãðåñü”.

Ó çàë³ ìèãîò³ëà âåëèêà ê³ëüê³ñòü
òåëåâ³ç³éíèõ ç³ðîê, âêëþ÷àþ÷è
Ñàâ³êà Øóñòåðà, Ìàøó ªôðîñè-
í³íó, Îëåêñ³ÿ Ä³âººâà-Öåðêîâíî-
ãî, Þð³ÿ Ãîðáóíîâà. Øîó-á³çíåñ
ï³äòðèìàëè ñåñòðè Çàâàëüñüê³ ç
ãðóïè “Àë³á³”, ç “ìîäíî¿” òóñîâ-
êè íàéá³ëüøå âðàæåííÿ ñïðàâëÿ-

ëè ²ííà Öèìáàëþê ³ Ñâ³òëàíà
Âîëüíîâà ç “õëîï÷èêîì íà ïîâ³ä-
êó”. Ó íåä³ëþ âîíà çì³íèëà éîãî
íà ä³â÷èíêó ç³ ñïðàâæí³ì îøèé-
íèêîì ³ çãðàºþ.

Öüîãî äíÿ á³ëüø³ñòü ãîñòåé
çíîâó â³ääàëè ïåðåâàãó ï³çí³ì ïî-
êàçàì âèáðàíèõ äèçàéíåð³â, íàé-
á³ëüøå çàö³êàâëåííÿ âèêëèêàëî
äåô³ëå Â³êòîð³¿ Ãðåñü. “Ó á³ëüøî-
ñò³ äèçàéíåð³â óñå íàñò³ëüêè íî-
âå, ùî íàâ³òü òðîõè øîêóº, òîìó
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ äàëåêî íå âñå,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðî ñâ³é
ïîòåíö³éíèé âèá³ð Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé, çàñòóïíèê ìåðà.— Àëå
ïåðåâàãó ç óñ³õ óêðà¿íñüêèõ äè-
çàéíåð³â ÿ â³ääàþ Ãðåñü, âîíà
äîáðå ïðåçåíòóº Óêðà¿íó, òîìó
ñïåö³àëüíî ³ ïðè¿õàâ íà ¿¿ ïîêàç”.

Öåé æå ïîêàç ïðèâåðíóâ óâàãó é
²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Âëàä Âàùóê, ñï³ââëàñíèê ìàð-
êè WAWA, â öåé ÷àñ â³äâ³äóâàâ
áóôåò, òîìó ùî, çà éîãî ñëîâàìè,
ëþáèòü ëèøå ñâîþ ìàðêó: “Öå æ
ïðèðîäíî. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî
ðîáèòü Â³òÿ (Àí³ñ³ìîâ.— Ðåä.), ó
íàñ ñï³âïàëè äóìêè ³ ñìàêè”.

×îìóñü íà íèí³øí³é UFW íå
âëàøòîâóþòü í³ÿêèõ ùîäåííèõ
ï³ñëÿïîêàçíèõ âå÷³ðîê, òàê ùî ³
òàê áë³äíóâàòå ñâ³òñüêå æèòòÿ Êè-
ºâà çâóæóºòüñÿ äî ðàìîê îäíîãî-
äâîõ îñòàíí³õ äåô³ëå, ï³ñëÿ ÿêèõ
ïðèñóòí³ äîñèòü øâèäêî çàëèøà-
þòü çàë, â³äïðàâëÿþ÷èñü â³äçíà-
÷àòè âèõ³ä ó ëþäè â ³íøèõ ì³ñ-
öÿõ

Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У с бот 15 березня своє відро-
дження з попел пожежі півтора-
річної давнини чно відсвят вав
раїнсь ий ресторан на Подолі

“Ще авиця”. Та ій іль ості світ-
сь их персон і солідних бізнес- і
політдіячів мі би позаздрити
б дь-я ий модний за лад.

Ïîïðè ïî÷àòîê ñâÿòà î 14.00 â ñóáîòó, â
äâåðÿõ ðåñòîðàíó óòâîðèëàñÿ þðáà, çà
ÿêîþ ç ö³êàâ³ñòþ ñïîñòåð³ãàëè æèòåë³ íàâ-
êîëèøí³õ áóäèíê³â, ÷èþ óâàãó ïðèâåðíó-
ëè ãîëîñí³ çâóêè äóõîâîãî îðêåñòðó. Âëàñ-
íèêè ðåñòîðàíó, ÿêèì òðåáà â³ääàòè íà-
ëåæíå çà óì³ííÿ çáèðàòè òàêó ñîë³äíó é â³-
äîìó ïóáë³êó, õâèëþâàëèñÿ, ëåäâå âñòèãà-
ëè â³òàòè êîæíîãî ãîñòÿ. Âñåðåäèí³ âèÿâè-
ëîñÿ íå ìåíø ò³ñíî, ãîñò³ ëåäâå ïðîáèðà-
ëèñÿ íåøèðîêèìè ïåðåõîäàìè ì³æ ÷èñ-
ëåííèìè çàëàìè ç ùåäðîþ çàêóñêîþ ³ ïëó-
òàëèñÿ ç íàïðÿìêîì ðóõó ÷åðåç îìàíëèâ³
äçåðêàëüí³ ñò³íè.

Ãîëîâíà ä³ÿ â³äáóâàëàñÿ íà äðóãîìó ïî-
âåðñ³ â áàíêåòíîìó çàë³, äå ñòîëè âãèíà-
ëèñÿ â³ä ì’ÿñíèõ òà ðèáíèõ çàêóñîê, à ùî
ãîñò³ ãåòü çàáóëè ïðî ï³ñò, òî åíåðã³éíî
ñïîæèâàëè óêðà¿íñüê³ ñòðàâè, íàäàþ÷è ïå-
ðåâàãó ôàðøèðîâàí³é ÿçèêîì ³íäè÷ö³ òà
ìîëî÷íîìó ïîðîñÿò³ ç ãðå÷êîþ ï³ä íàñòî-
ÿíêè, íàëèâêè, ìîðñè ³ âàðåíóõè. ²íîçåì-
í³ âêðàïëåííÿ òåæ áóëè — îëèâêè ³ âèíî
“Öèíàíäàë³”.

Âò³ì, ³íîçåìí³ ãîñò³ òàêîæ âíîñèëè ñâîþ
ðàä³ñíî-íîñòàëüã³÷íó íîòó äî ñâÿòà: çàñëó-
æåíèé àðòèñò Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ Âîëîäè-
ìèð Êîíê³í ïðî÷èòàâ ñïåö³àëüíî äëÿ ãà-
çåòè “Õðåùàòèê” â³ðø³ Ðàñóëà Ãàìçàòîâà
³ íà ïðîõàííÿ çàõìåë³ëèõ ãîñòåé âèïèòè

÷îìóñü çà Ãë³áà Æåãëîâà çàêëèêàâ óñ³õ æè-
òè äðóæíî.

Íàðîäíà àðòèñòêà Ðîñ³¿ Ðèììà Ìàðêî-
âà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ çàâäÿêè ðîë³ ÷àêëóí-
êè â “Í³÷íîìó äîçîð³”, ³ çàñëóæåíà àð-
òèñòêà Ðîñ³¿ Ñâ³òëàíà Ñâ³òëè÷íà ³ç çàäîâî-

ëåííÿì ä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè òà ñïîãàäà-
ìè. Ñâ³òñüêà òóñîâùèöÿ é òåëåç³ðêà Êñå-
í³ÿ Ñîá÷àê ïîÿñíèëà ñâîþ ïðèñóòí³ñòü íà
â³äêðèòò³ ðåñòîðàíó â Êèºâ³ òàê: ÿêùî ¿õ-
í³ á³çíåñìåíè ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ çë³-
òàòè íà êàâó äî Ïàðèæà, òî ÷îìó á íå ïðè-
¿õàòè íà îá³ä â Óêðà¿íó.

Âëàñíå, â³ò÷èçíÿíèõ çíàìåíèòîñòåé òóò
òåæ âèñòà÷àëî: äèçàéíåðîâ³ Ä³àí³ Äîðîæ-
ê³í³é, çàòÿãíóò³é ó ñèíþ øê³ðó, ³ Ìèë³ Ãî-
ðîäåöüê³é, ïðåäñòàâíèö³ ìàðêè Swarovski,
ÿê ³ âñ³ì ïàí³, âðó÷èëè íà âõîä³ ðîçöÿöü-
êîâàíó õóñòêó.

Ñï³âàê Â³êòîð Ïàâëèê áóâ öüîãî ðàçó ñî-
ëî, òîìó íà âõîä³ éîìó òàêîæ âèäàëè ÿñ-
êðàâó õóñòêó, ÿêó â³í òóò æå ïî-³ñïàíñüêè
ïîâ’ÿçàâ íà òàë³þ.

Ñåðåä ãîñòåé ïîì³÷åíî âñþäèñóùîãî ïî-
åòà-ï³ñíÿðà Þð³ÿ Ðèá÷èíñüêîãî, øîóìå-
íà ³ âëàñíèêà âåñ³ëüíîãî àãåíòñòâà “Âñå
äëÿ òåáå” Þð³ÿ Êîòà ³ ñï³âà÷êó Àë³íó Ãðî-
ñó. Îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà Ñòåëëà Çàõàðî-
âà ïðè¿õàëà íà â³äêðèòòÿ âñ³ºþ ñ³ì’ºþ, ç
éîðêøèðñüêèì òåð’ºðîì âêëþ÷íî.

Ïîêè Îëüãà Ñóìñüêà â äåñåðòíîìó çàë³
ä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè â³ä ðåñòîðàíó, ¿¿ ÷î-
ëîâ³ê Â³òàë³é Áîðèñþê êóðèâ ñèãàðó ³ äå-
ìîíñòðóâàâ ê³ëüöÿ äèìó. Òåëåâåäó÷èé
Îëåêñ³é Ä³âººâ-Öåðêîâíèé ñêàçàâ, ùî “öå
îäèí ³ç íåáàãàòüîõ ðåñòîðàí³â óêðà¿íñüêî¿
êóõí³, êóäè â³í çìîæå ïðèâîçèòè ñâî¿õ ³íî-
çåìíèõ ãîñòåé — âñå äóæå ñìà÷íî”.

Ï³ñëÿ äâîõ ãîäèí óäàðíîãî ñâÿòêóâàííÿ
÷àñòèíà ãîñòåé ïîïðÿìóâàëà íà Ukrainian
Fashion Week, à ¿ì íà çì³íó âñå ïðèáóâà-
ëè é ïðèáóâàëè íîâ³ îõî÷³ äîëó÷èòèñÿ äî
æèòòÿ çíàìåíèòîãî çàêëàäó

Ïîëêó óêðà¿íñüêèõ ðåñòîðàí³â ïðèáóëî
Ðåñòîðàí “Ùåêàâèöÿ” â³äñâÿòêóâàâ ñâîº äðóãå íàðîäæåííÿ
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Ñí³ã ó æìåí³
“Хрещати ” продовж є
др вати с часних ра-
їнсь их письменни ів за
прое том “25 есе про лю-
бов”. Сьо одні вир при-
страсті нас зан рить Га-
лина Па тя .

Ãàëèíà ÏÀÃÓÒßÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

1.
Ìàéæå ï’ÿòü òèñÿ÷ ðîê³â òîìó

øóìåðè êàçàëè: “Æ³íêà — öå ãîñ-
òðèé êèíäæàë, ùî ïåðåð³çóº ÷îëî-
â³êîâ³ ãîðëî.” À â “Ï³ñí³ ï³ñåíü”
Ñîëîìîíà çíàõîäèìî: “Ñèëüíà,
íà÷å ñìåðòü, ëþáîâ. Ëþò³, ÿê ïåê-
ëî, ðåâíîù³. Ñòð³ëè ¿õí³ âîãíåí-
í³”. ßêùî ïåðøèé âèñë³â ïðàêòè÷-
íî í³êîìó íåâ³äîìèé, òî äðóãèé
íàñò³ëüêè çàÿëîæåíèé â³ä íàäì³ð-
íîãî âæèòêó, ùî íå ñïîíóêàº äî
éîãî ãëèáøîãî îñìèñëåííÿ. Òèì
÷àñîì ì³æ îáîìà öèìè ñåíòåíö³-
ÿìè ³ñíóº êðîâíà ñïîð³äíåí³ñòü:
÷è¿ñü óñòà âïåðøå âèìîâèëè ¿õ ï³ä
ïàëþ÷èì ñîíöåì Áëèçüêîãî Ñõî-
äó, êîëèñêè öèâ³ë³çàö³¿ ³ õðèñòè-
ÿíñòâà. ² öÿ ìóäð³ñòü â³äêðèâàº ïå-
ðåä íàìè îäíó ç íàéâàæëèâ³øèõ
òàºìíèöü ëþäñüêîãî áóòòÿ.

Ìè íàäòî ÷àñòî îáäóðþºìî ñà-
ì³ ñåáå, ïðèêðàøàþ÷è òå, ùî íàì
ïîäîáàºòüñÿ, ³ ñïîòâîðþþ÷è òå, ùî
íàñ äðàòóº. Îäíàê ³ñòèíà íå áóâàº
í³ ÷îðíîþ, í³ á³ëîþ. Àëå âîíà ìî-
æå øîêóâàòè.

Âèìèðàþ÷à á³ëà ðàñà íèí³ ïðî-
äóêóº êóëüòóðó, ùî ïî¿äàº ñàìó ñå-
áå, çàìêíåíà â êë³òö³. Íå ìàº çíà-
÷åííÿ, ÷è öå åë³òàðíà êóëüòóðà, ÿêà
äàº êâîë³ êâ³òêè, ùî ¿õ íàçèâàþòü
ïèøíèìè ³ ïðåêðàñíèìè, ÷è ìà-
ñîâà, ìåòîþ ÿêî¿ º âèð³âíÿòè íàñ
â îäíîð³äíó ìàñó äåá³ë³â, ÷è êîíòð-
êóëüòóðà, òàêà æ ñàìî ïðîäàæíà,
ÿê ³ äâ³ ïåðø³. Ãåòü óñ³ì ¿ì ïðèòà-
ìàíí³ äâ³ îçíàêè: ñàìî³çîëÿö³ÿ ³
âòîðèíí³ñòü. Íå ìîæíà ñêàçàòè,
ùî ðîçãóáëåíà çàõ³äíà êóëüòóðà
öüîãî íå óñâ³äîìëþº. Çâ³ñíî, âîíà
÷óäîâî óñâ³äîìëþº ñâîº ðàáñòâî ³
íåçäàòí³ñòü äî âèæèâàííÿ, ÿê ðî-
çóì³º öå êîæíà ëþäèíà, êîòð³é ïî-
ùàñòèëî æèòè â ìåíø-á³ëüø ðîç-
âèíåí³é êðà¿í³, äå ¿é çäàºòüñÿ, í³-
áè ¿¿ äóìêà ñïðàâä³ âàæëèâà. Êîëè
ñë³äîì çà Êàíòîì ââàæàòè, ùî äå-
ìîêðàò³ÿ º ëèøå ôîðìîþ äåñïîò³¿,
òî ñòàº çðîçóì³ëèì, ÷îìó ñïðàâæ-
í³ ïî÷óòòÿ ïðèòëóìëþþòüñÿ, ðî-
çóì ãóëÿº, íà÷å ê³øêà, ÿê ñàìà ñî-
á³ çíàº, à âì³ííÿ ñïåêóëþâàòè äóì-

êàìè îãîëîøóºòüñÿ åòàëîíîì â÷å-
íîñò³. Ùî æ, òàêà ïëàòà çà öèâ³ë³-
çîâàí³ñòü: çàíåäáàííÿ îñíîâíèõ
ïèòàíü áóòòÿ. ² ÿê êàçàâ òîé-òàêè
²ììàíó¿ë Êàíò, ÷èñòèé ðîçóì íå
çäàòíèé äîâåñòè í³ áóòòÿ Áîãà, í³
áåçñìåðòÿ äóø³.

Ó øóìåðñüêîìó åïîñ³ ïðî Ã³ëü-
ãàìåøà (ïðàâèëüí³øå, âò³ì, íàçè-
âàòè öüîãî ãåðîÿ Á³ëüãàìåñ) º òà-
êèé åï³çîä. Ùîá ïðèðó÷èòè äèêî-
ãî ÷îëîâ³êà Åíê³äó, êîòðèé ïîâè-
íåí ïðèáîðêàòè áóéíîãî ïëîòòþ
Ã³ëüãàìåøà, ïðàâèòåëÿ ì³ñòà Óðó-
êà, ó ïóñòåëþ ïîñèëàþòü æ³íêó
Øàìõàò. Âîíà ñïîêóøàº ñàì³òíè-
êà ³ ïðèÿòåëÿ çâ³ð³â ñóòî æ³íî÷è-
ìè ïðèíàäàìè, àëå íà öüîìó ¿¿ ì³-
ñ³ÿ íå çàâåðøóºòüñÿ. Øàìõàò ðîç-
ðèâàº íàâï³ë ñâîº ïîêðèâàëî, â³ä-
äàº Åíê³äó ïîëîâèíó, ùîá â³í ïðè-
êðèâ íàãîòó, ³ ââîäèòü éîãî ó ñâ³ò
öèâ³ë³çàö³¿.

Ìîæëèâî, òóò ³ êðèºòüñÿ ðîçãàä-
êà çãàäàíîãî íà ïî÷àòêó ïðèñë³â”ÿ:
æ³íêà íå ëèøå íàðîäæóº, âîíà âè-
õîâóº, öèâ³ë³çóº. Äëÿ òîãî, àáè âè-
õîâàòè ëþäèíó, ÿê â÷èòü íàéäàâ-
í³øèé äîñâ³ä, íàñàìïåðåä ñë³ä óñó-
íóòè âñå çàéâå. Ï’ÿòà ÷àêðà — ãîð-
ëî — â³äïîâ³äàº çà îñîáèñò³ñòü ëþ-
äèíè, ¿¿ ïîâåä³íêó. Çðóéíóâàâøè ¿¿
çáðîºþ, âèãîòîâëåíîþ ëþäñüêèìè
ðóêàìè, æ³íêà ãîòóº ÷îëîâ³êà äëÿ
ïðàö³, áèòâè òà ³íøèõ îáîâ’ÿçê³â.

Âëàñíå, òå ñàìå òðàïëÿºòüñÿ çãî-
äîì ³ç Àäàìîì ³ ªâîþ, ùî îäíàê
òðàêòóºòüñÿ ó Êíèç³ Áóòòÿ íå ÿê
áëàãî, à ÿê ïàä³ííÿ, ãð³õ, ùî çàñëó-
ãîâóº ïîêàðè. Ò³ëüêè äàë³ ñïîêóñè
òóò íå éäå. Òîáòî öå âæå ïðîäóêò
³íøîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, ³íøî¿ ðå-
ë³ã³éíî¿ ñèñòåìè — ³óäà¿çìó, à çãî-
äîì ³ õðèñòèÿíñòâà. Ñëîâà, ùî ïî-
ð³âíþþòü ëþáîâ ç³ ñìåðòþ, ÿê ³
ïðî âîãíÿí³ ñòð³ëè ðåâíîù³â, âè-
äàþòüñÿ ó “Ï³ñí³ ï³ñåíü” òðîõè ÷ó-
æèìè, íà÷å êðèê ñîâè ó ñîëîâ’¿íî-
ìó ãàþ.

Âîëîäàðêà æèòòÿ ³ ñìåðò³ ²íàí-
íà º ïîêðîâèòåëüêîþ ñòîñóíê³â
ì³æ ÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ, ¿õí³õ ïî-
÷óòò³â, ùî íåï³äâëàäí³ àí³ í³÷è¿é
âîë³, àí³ ãí³âó, ãîðäîñò³, æàõó, ïî-
÷óòòþ ñàìîòíîñò³. ×îëîâ³÷å ºñ-
òâî — ßãâå — ïðàãíå â³äïîâ³äàòè
³ çà öå, ðåãóëþâàòè, êîíòðîëþâà-
òè, òîæ óñÿ ïîäàëüøà ³ñòîð³ÿ ³óäà-
¿çìó òà õðèñòèÿíñòâà º ³ñòîð³ºþ áî-
ðîòüáè ïðîòè ñâîáîäè ïî÷óòò³â.
Òàì, äå íåìà áîðîòüáè, íàïðèêëàä,
â ³íäó¿çì³ ÷è áóääèçì³, âèíèêàº íå-
ñê³í÷åííå êîëî ïåðåâò³ëåíü, ³ ñëî-
âî “çáðîÿ” í³êîëè íå ô³ãóðóº ó ëåê-
ñèêîí³ ëþáîâ³. ² ùî äèâíî, ó íà-
ø³ ÷àñè áåçâ³ð’ÿ âîíî òåæ ïî÷èíàº

çíèêàòè, ï³äì³íþþ÷èñü ð³çíèìè,
äîâîë³ ïðèì³òèâíèìè, ïðåäìåòàìè
òà óÿâëåííÿìè. Æ³íêà ïðîäîâæóº
çàëèøàòèñÿ àáî ñâÿòîþ, àáî â³äü-
ìîþ (ôóð³ºþ, ñòåðâîì), àáî ð³÷÷þ.
Òàêó æ³íêó íå ìîæíà ëþáèòè. Âî-
íà — íåáåçïå÷íà. Í³õòî íå áàæàº,
ùîá éîìó ïåðåð³çàëè ãîðëî, í³õòî
íå õî÷å áóòè ïîãëèíóòèì êèìîñü
³íøèì, ñòàòè ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ
àíäðîãåíó...

Ñëîâà Êàíòà ïðî çîðÿíå íåáî ³
ìîðàëüíèé ³íñòèíêò íàáóâàþòü
îñîáëèâîãî ñåíñó, êîëè éäåòüñÿ
ïðî ëþáîâ ³ ò³ íåçðó÷í³ ïî÷óòòÿ,
ÿê³ ÷àñîì ¿¿ ñóïðîâîäÿòü. Áî íàâ³òü
ó øàëåíñòâ³, ÿêùî âîíî ÷èñòå, íà-
â³òü ó ãîðäîñò³, ÿêùî âîíà â³ä ã³ä-
íîñò³, çàëèøàºòüñÿ ïîâàãà äî ìî-
ðàëüíîãî çàêîíó, ÿêèé º äîêàçîì
äîñêîíàëîñò³ íåäîñÿæíîãî Áîãà.
Òàê ñàìî ñòð³ëà, ïðîíèçóþ÷è ãîð-
ëî, ñåðöå ³ î÷³ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê,
ìàº ºäèíó ìåòó — äîñÿãòè íåäî-
ñÿæíîãî.

...ßêîñü öàðåâè÷ Ñàòí³ çóñòð³â íà
ìàéäàí³ êðàñóíþ Òàáóáó ³ çàæàäàâ
¿¿. Àëå îñê³ëüêè âîíà âèÿâèëàñÿ íå-
ïðèñòóïíîþ, òî ö³íà ìàéáóòíüî¿
âò³õè íåâïèííî çðîñòàëà. Ñïî÷àò-
êó â³í çàïèñàâ íà Òàáóáó âñå ñâîº
ìàéíî, òîä³ çìóñèâ âëàñíèõ ñèí³â
â³äìîâèòèñÿ â³ä ñïàäêó, à âðåøò³
íàêàçàâ óáèòè ñâî¿õ ä³òåé ³ âèêè-
íóòè ¿õí³ ò³ëà íà ïîòàëó ïñàì. Öÿ
äàâíüîºãèïåòñüêà ñòðàøèëêà, îñî-
áëèâî ïîïóëÿðíà ó ÷àñè Ïòîëåìå-
¿â (200 ð. ïåðåä Ð. Õ.), íàñïðàâä³
ìàº ãëèáîêèé ñèìâîë³÷íèé ñåíñ,
ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ áóäåííî¿ ñâ³-
äîìîñò³. Õ³áà æ íå êàçàâ ²ñóñ êè-
íóòè ìàéíî, çàëèøèòè áàòüêà é
ìàò³ð çàðàäè áîæåñòâåííî¿ ëþáî-
â³? ßêùî ìè íèí³ ÷àñòî ïîâòîðþ-
ºìî âèñë³â, ìîâëÿâ, çà âñå òðåáà
ïëàòèòè, òî ÷îìó âïåðòî ââàæàºìî
ëþáîâ äàðóíêîì, íàãîðîäîþ, çà-
ñëóãîþ? Íó, ìè çãîäí³ é íà æåðò-
âó, íå çäîãàäóþ÷èñü, íàñê³ëüêè âî-
íà ìîæå âèÿâèòèñÿ âåëèêîþ. Öÿ
æåðòâà — íàøå æèòòÿ, ÿêå ñèìâî-
ë³çóº êðîâ ³ âñ³ çåìí³ áàãàòñòâà.
“Ö³íîþ æèòòÿ òè çàïëàòèø ìåí³
çà ëþáîâ”, — ïîïåðåäæàº Êàðìåí.
Ëþáîâ çàâäàº ðàíè, ÿê³ ìàðíî ñïî-
ä³âàòèñÿ âèë³êóâàòè; âîíà äàðóº íî-
âå æèòòÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè ìè ïî-
çáóäåìîñÿ ñòàðîãî. Íàðå÷åíèìè
²ñóñà íàçèâàþòü ÷åðíèöü, ÿê³ çðåê-
ëèñÿ çåìíîãî ùàñòÿ. ¯ì îáð³çóþòü
êîñè, òàê, í³áè ïåðåð³çóþòü ãîðëî
ëåçîì, çíèùóþ÷è îñîáèñò³ñòü. ² íå
ìîæíà ñêàçàòè, ùî öüîãî íå óñâ³-
äîìëþâàëè íàø³ ïðåäêè. Ó äèòèí-
ñòâ³ ìåíå äóæå âðàçèëà ïî÷óòà íà
ñåë³ ï³ñíÿ-áàëàäà ïðî òå, ÿê æ³íêà

âèìàãàº â³ä ÷îëîâ³êà — â ÷èñë³ ³í-
øèõ æåðòâ — óáèòè ð³äíó ìàò³ð. ²
òîé ðîçãóáëåíî ñïèíÿºòüñÿ:

ßê ìàìó óáèòè, 
ÿê ìàìà îäíà?

Âîíà æ íÿ êîðìèëà ñâî¿ìè 
ãðóäüìà!

Îòæå, öåé ìîòèâ íå ÷óæèé ³
ñëîâ’ÿíñüêèì íàðîäàì. ×è ðîçö³-
íþâàëè òàê³ âèìîãè ÿê çëî÷èí?
Áåçïåðå÷íî. Çâè÷àºâå ïðàâî ñóâî-
ðî êàðàëî óáèâöü, êðîâîçì³ñíèê³â
³ ïåðåëþáíèê³â, àëå ïåðåä îñóäîì
³ñíóâàâ ìîìåíò ðîçãóáëåíîñò³: çâ³ä-
êè ìîãëî öå ç’ÿâèòèñÿ âçàãàë³? Îöÿ
ïîòðåáà â íåëþäñüê³é æåðòâ³? Ðîç-
ãóáëåí³ñòü ïåðåä âèùîþ ñèëîþ,
ÿêà ³ñíóº ïîçà ìîðàëëþ, º ö³ëêîì
íåï³çíàâàíîþ. Ó ö³é ïàóç³, ìîæ-
ëèâî, ïðèõîâàíà îäíà ç íàéá³ëü-
øèõ òàºìíèöü áóòòÿ.

2.
Òà, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ³ñíóº êóëü-

òóðà, êîòðà ïðîäîâæóº ñïðèéìà-
òè ñâ³ò òàê ñàìî ãîñòðî, ïðèñòðàñ-
íî ³ áåçñòðàøíî, ÿê äàâí³ øóìå-
ðè. Öå — àðàáñüêà, ìóñóëüìàí-
ñüêà êóëüòóðà. Íèí³ ÷åðåç â³éíè
çà íàôòó ì³æ çàõ³äíîþ ³ ñõ³äíîþ
öèâ³ë³çàö³ÿìè óòâîðèëàñÿ ñò³íà
âçàºìíîãî íåïðèéíÿòòÿ. Õî÷à,
êîëè íàôòà ùå íå ñòàëà ñòðàòå-
ã³÷íèì ïðîäóêòîì, ºâðîïåéö³ çà-
ïîçè÷èëè â ìóñóëüìàíñüêîãî ñâ³-
òó ÷èìàëî òàêîãî, ùî ïðèçâåëî
äî ðîçâèòêó ¿õíüî¿ äîâîë³ âàðâàð-
ñüêî¿ êóëüòóðè, ÿêó íå çàäîâîëü-
íÿâ ïð³ñíèé òåìïåðàìåíò àíòè÷-
íîñò³. Íàïðèêëàä, çàâäÿêè õðåñ-
òîâèì ïîõîäàì âèíèê ãîòè÷íèé
ñòèëü — â³ñòðÿ øïèë³â, ñïðÿìî-
âàíèõ ó íåáî, à ïîðó÷ ³ç íèìè —
ñêóëüïòóðí³ çîáðàæåííÿ çëèõ äó-
õ³â, ùî íàìàãàþòüñÿ çàâàäèòè
ëþäèí³ ñòàòè Ëþäèíîþ, òîáòî
äèòÿì Áîæèì. Òîä³ æ ç’ÿâèëàñÿ
êóðòóàçíà êóëüòóðà ç ¿¿ êóëüòîì
Ïðåêðàñíî¿ Äàìè. Ïåðø³ ï³ñí³
òðóáàäóð³â áóëè ëèøå ïåðåêëàäà-
ìè ç àðàáñüêèõ.

×è çàìèñëþâàâñÿ õòîñü ç íàñ, ùî
óìîæëèâèëî ïîÿâó â ²òàë³¿ Õ²²²
ñòîë³òòÿ “Vita nova” Äàíòå ³ ñîíå-
ò³â Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêè? Ïëàòîí
òà Àðèñòîòåëü? Òàê, àëå çíîâó æ
ïðî íèõ çãàäàëè çàâäÿêè àðàáàì,
ÿê³ àíòè÷íó ô³ëîñîô³þ çíàëè ë³ï-
øå çà òîä³øí³õ ºâðîïåéö³â, ³ ïðè-
ùåïèëè ¿¿ çàíîâî äî êóëüòóðíîãî
äåðåâà Çàõîäó.

Â³äòàê, óïåðøå â ºâðîïåéñüê³é
êóëüòóð³ æ³íêà ñòàº îá’ºêòîì ïî-
êëîí³ííÿ, íåäîñÿæíèì ³ â³ëüíèì
â³ä ãð³õà. Âèíèê êóëüò Ä³âè Ìàð³¿
ÿê Ïðåêðàñíî¿ Äàìè ³ êóëüò ²ñóñà
ÿê Íàðå÷åíîãî.

Àëå âæå çà ñòîë³òòÿ ïåðåä òèì â
àðàáñüê³é ³ñëàìñüê³é êóëüòóðè æ³í-
êà ³ ëþáîâ äî íå¿ íå ââàæàëèñÿ ãð³-
õîâíèìè. Àíäàëóçüêèé ïîåò ²áí
Õàçì (994—1064) ó êíèç³ “Íàìèñ-
òî ãîëóáêè” íàâîäèòü ôåòâó ²áí
Àááàñà: “Çà òîãî, êîãî âáèëî êî-

õàííÿ, íå ïîòð³áí³ í³ ïëàòà çà êðîâ,
í³ ïîìñòà”. Ùîá ãëèáøå çðîçóì³-
òè öå ð³øåííÿ ìóäðîãî ïðàâèòåëÿ,
ùî ïðèð³âíþâàëîñÿ äî çàêîíó, ñë³ä
çíàòè, ùî â ³ñëàì³ Áîãà (Àëëàõà)
÷àñòî ïîð³âíþâàëè ç ïðåêðàñíîþ
æ³íêîþ. ßê íåìîæëèâî ï³çíàòè
Áîãà ëþäèí³, òàê íåìîæëèâî ï³ç-
íàòè ñïðàâæíº êîõàííÿ íà çåìë³.
Ïîåìà Í³çàì³ Ãÿíäæåâ³ “Ëåéë³ ³
Ìåäæíóí” áåççàïåðå÷íî äîâîäèòü
öþ ³ñòèíó.

...Ìåäæíóí îçíà÷àº “îäåðæè-
ìèé”. Ì³æ íèì òà Ëåéë³ ñïàëàõóº
ïðèñòðàñòü, ùî çíèùóº âñå äîâêî-
ëà ñåáå. Òàêî¿ íàïðóãè ïî÷óòò³â íå
çíàëà ³, ìàáóòü, íå çíàòèìå ñâ³òî-
âà ë³òåðàòóðà. Çâè÷àéíî, õðèñòè-
ÿíñüê³ ì³ñòèêè â³ä÷óâàëè â ñîêðî-
âåíí³ äëÿ íèõ ìèòòºâîñò³ ùîñü ñõî-
æå íà ïðîçð³ííÿ, àëå äëÿ íèõ Áîã
íå âò³ëþâàâñÿ ó îáðàç ïðåêðàñíî¿
æ³íêè. ² íàâ³òü ñâÿòà Òåðåçà Àâ³ëü-
ñüêà íå ïîñì³ëà á ñêàçàòè òàê:

Ìîÿ ëþáîâ? — í³, êðîâ
íà ÷îðí³é ðàí³.

Ìîÿ äîëÿ? — íå æèòòÿ, 
à âìèðàííÿ.

Ëþáèòè — îçíà÷àº âìèðàòè. Âè
íå ðîçóì³ºòå öüîãî, ïðàâäà? Äëÿ
íàñ ëþáèòè îçíà÷àº âîëîä³òè ÷è
ïðàãíóòè öüîãî. Àëå êîëè îòî÷åí-
íÿ íàìàãàºòüñÿ ïîºäíàòè Ëåéë³ ç
Ìåäæíóíîì, ùîá ïîêëàñòè êðàé
ö³é íåáåçïå÷í³é äëÿ âñ³õ ñèòóàö³¿,
ïîì³æ çàêîõàíèìè â ï³äëîãó øàò-
ðà âñòðîìëÿºòüñÿ íåâèäèìèé ìå÷.
Öåé ìå÷ — ñèìâîë òîãî, ùî ¿õíþ
ñïðàãó íåìîæëèâî âòàìóâàòè.

Çàðàí³ ìåðòâå òå, ùî íå íàâ³êè.
Òàê, ðàíî ÷è ï³çíî çåìëÿ ðîçëó-

÷èòü çàêîõàíèõ. Âîíà çàòóïèòü ëå-
çî êèíäæàëà, çàãàñèòü âîãîíü ïðè-
ñòðàñò³. Áî çåìëåþ âîëîä³º íå â³÷-
í³ñòü, à ÷àñ. Ñïåðøó âìèðàº Ëåé-
ë³. Çãîäîì — Ìåäæíóí. Âîíè âìè-
ðàþòü â³ä òóãè çà íåäîñÿæíèì, íå
íàêëàäàþ÷è íà ñåáå ðóê. Ïðîñòî
âèòðèìóþòü äîòè, äîêè ìîæóòü âè-
òðèìàòè.

² ùî æ? Âèíí³ ó ñìåðò³ ð³äíèõ ³
áëèçüêèõ, ó âîðîæíå÷³ ñâî¿õ ïëå-
ìåí, Ëåéë³ ³ Ìåäæíóí ñòàþòü àí-
ãåëàìè íà íåáåñàõ, äå ìîæóòü êî-
õàòèñÿ â³÷íî.

Íå òîìó, ùî áîæåâ³ëëÿ øàíóþòü
óñ³ íàðîäè ³ âîíî íå ï³äëÿãàº îñó-
äó. Ïðîñòî äîñüº äîáðèõ ³ ïîãàíèõ
â÷èíê³â, ÿêå ðåòåëüíî âåäåòüñÿ íà
íåá³, íå òàêå, ÿê çåìí³ ïðîòîêîëè.
Òàì íå ââàæàþòü ëþáîâ ãð³õîì. Áî
ñïðàâæíÿ ëþáîâ çàâæäè àáñîëþò-
íî ìîðàëüíà, ÿê àáñîëþòíî ìî-
ðàëüíà áîæåñòâåííà ñóòí³ñòü. À íà
çåìë³ âîíà, çà âèñëîâîì àâòîðà
“Íàìèñòà ãîëóáêè”, — ëèøå ñí³ã
ó æìåí³. Â³í ñïåðøó ïå÷å, ÿê âî-
ãîíü, à ïîò³ì òàíå é òàíå, ïåðåòâî-
ðþþ÷èñü íà âîäó. Ñàìå ó öþ âîäó
êèäàºòüñÿ îäåðæèìà øåêñï³ð³âñüêà
Îôåë³ÿ, ìàëî íå ºäèíà â ºâðîïåé-
ñüê³é êóëüòóð³ äàþ÷è ïðèêëàä ëþ-
áîâíî¿ æàãè òàêîãî ð³âíÿ, ùî éî-
ãî ìîæíà ïîð³âíÿòè ëèøå ç ãîñ-
òðèì ëåçîì ñõ³äíî¿ ì³ñòèêè
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Святошинсь�ий райс�д м. Києва

ви�ли�ає�Сосонна� Катерин��Юріївн�,�місце

реєстрації:�м.�Київ,�в�л.�Г.�Космос�,�19,��в.�57

в� с�дове� засідання� по� справі� за� позовом

Кривен�о� Ві�торії� Михайлівни� до� Сосонна

Катерини�Юріївни� про� стя�нення� с�ми� ,� я�е

відб�деться�під��олов�ванням�с�дді�Л��’янен�о

Л.М.�31�.03.2008�о�14.30�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Я.�Коласа�27-а,�зал�№�1.

У�разі�вашої�неяв�и�с�д�роз�ляне�справ���

ваш��відс�тність.

С�ддя�Л��’янен�о�Л.М.

О�р�жнимадміністративнимс�домм.Києва(с�ддя�Ковзель�П.О.)�від�рито�провадження���адміністра-

тивній�справі�№�10/50�за�позовом�Щерба�ова�В.З.�до�ГУМВС�У�раїни�в�місті�Києві,�Головно�о��правління�юс-

тиції�в�м.�Києві,�третя�особа��—�Головне��правління�транспорт��Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�про

ос�арження�спільно�о�на�аз��Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�та�Головно�о��правління�транспор-

т��КМДА�від�18.12.2007�№�83/167�“Про�порядо��застос�вання�заходів�вплив��до�водіїв,�що�пор�шили�Правила

дорожньо�о�р�х��та�встановлені���м.�Києві�Правила�бла�о�строю�території,�пар��вання�транспортних�засобів,

тиші�в��ромадсь�их�місцях,�тор�івлі�на�рин�ах���м.�Києві,�затверджені�рішенням�Київради�від�26.09.2002�№�47/207”.

Наст�пне�сл�хання�по�справі�призначено�на�18.03.2008�об�11.50.�Адреса�с�д�:�01025,�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Гороскоп киянина на
18 березня
Деньсприяєвирішеннюнаболілихпроблем(вонимають�армічн�

причин�).Не�онцентр�йтесяначом�сьодном�,берітьсязавсе,

що підносить доля, тоді не �артатимете себе,що проґавили

найважливіше.Длятих,хтопра%незмінналюбовном�фронті,є

шанс знайти свою долю, помиритися, зала%одити �онфлі�ти.

Довіряйтеобранцюіне�ер�йтеним.

ОВНИ,�не�по�ладайте�важливих�надій�на�домовленості,�обіцян�и.�За

фасадом�лестощів,�похвал,��омпліментів�—�п�сто.�

ТЕЛЬЦІ,� налашт�йтеся� на� оптимістичн�� хвилю.� Вам� потрібно

реалізов�ватися� я��фахівець,� де� творча� ори�інальність� є� �ар’єрним

трампліном.�На�старих�методи�ах�дале�о�не�заїдете.�

БЛИЗНЯТА б�д�ть� �� центрі� �ва�и,� сипатим�ть� ��мором,

зачаров�ватим�ть� блис��чою� ер�дицією� і� змож�ть� дізнатися� ба�ато

ці�аво�о�про�людей,�що�потрапили�до�вашої�орбіти.�Отримана�інформація

з�одом�принесе�вели����ористь.�

РАКИ,�прибор�айте�е�оїстичні�апетити,�не�смітіть��рошима,�“бере�—

даю”�має� �рівноваж�ватися� на� чаші� терезів.�Насамперед� �� сімейном�

бізнесі.

ЛЕВИ,� доведеться� розплач�ватися� за� помил�и,� доп�щені� через

неправильн��поведін��,�що�вже�ввійшла�в�звич��.�Налашт�йтеся�на�нові

орієнтири,�присл�хаючись�до�власної�інт�їції,�вона�під�аже,�я��знеш�одити

по�ані�вади.�

ДІВИ,���вас�день�всепрощення�і�по�аяння.�Вибачте�всіх,�хто��ривдив

вас,�тоді�і�вам�спиш�ть�доп�щені�о�ріхи.�

ТЕРЕЗИ,�не�лін�йтеся�і�ви�стане��ероєм�дня,�завдя�и�висо�им�фаховим

я�остям,�діловій�за�васці,�тверезом��пра�тицизм�.�На�непро�нозован�

поведін����оханих�реа��йте�розважливо,�аби�не�підлити�масла���во�онь.

СКОРПІОНИ,�ви�знаєте,�чо�о�хочете,�том��здатні�дося�ти�бажано�о,

не� перевантаж�ючи� себе� там,� де� не� треба.�Саме� та�а� та�ти�а� б�де

�спішною.�

СТРІЛЬЦІ,� день� сприятливий� для� п�блічних� вист�пів,� політичних

дис��сій,� с�дових� засідань.� У� мистецтві� імпровізацій� ви� б�дете

неперевершені.� Рвіть� романтичні� зв’яз�и,�що� вичерпали� себе,� аби

звільнити�місце�для�нових�захоплень.�

КОЗОРОГИ випромінюватим�ть� се�с�альні�флюїди,� приворож�ючи

протилежн�� стать.� Не� промахніться� з� обранцем,� адже� їх� дов�ола� вас

витиметься�чимало.�

ВОДОЛІЇ,�веселіться,�проявляйте�винахідливість,�станьте�масови�ом-

затійни�ом� серед�юрби,� оточення� від� вас� �� захваті,� тож� хит�і� мости

др�жби�лише�зміцніють.

РИБИ,�сл�жбова�арена�—�ось�місце�роз�ортання�доленосних�подій,

я�що� роботодавці� вас� перевантаж�ють,� дайте� їм� зроз�міти,�що� тя�ти

ч�же�ярмо�вам�не�по�силі�—�зав’яжете�нові��армічні�в�зли�і�наш�одите

здоров’ю��

Під%от�валаЛюбовШЕХМАТОВА,астроло%

ТОВ“МЛСАвто”
(�од�ЄДРПОУ�32760660)

пропон�єТОВ“Тор%овийДім“Нафта%азінвест”(�од ЄДРПОУ31356897)

до 20.03.2008ро��вивезтисвоємайнозтериторіїТОВ“МЛСАвто”.

У�разі,�я�що�ТОВ�“Тор�овий�Дім�“Нафта�азінвест”�до�20.03.2008�ро���не�забере

своє�майно� �� ТОВ� “МЛС�Авто”,� останній� розцінить� та�і� дії� ТОВ� “Тор�овий�Дім

“Нафта�азінвест”� я�� відмов�� останньо�о� від� права� власності� на� це�майно� та

звернеться�до�с�д��про�визнання�за�собою�права�власності�на�майно.

Оболонсь�ийрайоннийс�дм.Києвави�ли�ав�Андр�щен�а�Віталія�Ва-

сильовича�в�я�ості�відповідача�по�цивільній�справі�№�2-1242/08�р.�за�позовом

ЗАТ�“Страхова��омпанія�“До�мат-Страх�вання”�до�Андр�щен�а�Віталія�Васи-

льовича�про�стя�нення�бор�����с�дове�засідання�21�березня�2008�ро���о�9.00.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-Є,��аб.�18,�с�ддя�Шевчен�о�Л.В.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,�я�а�бере��часть���справі,�предба-

чені�ст.�ст.�169,�170�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л.В.�Шевчен�о.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРОВНЕСЕННЯЗМІНДОПОРЯДКУДЕННОГО

ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВАКЦІОНЕРІВ

ВАТКБ“ХРЕЩАТИК”

28БЕРЕЗНЯ2008РОКУ

ВАТ� КБ� “Хрещати�”,� відповідно� до� ст.� 43� За�он�� У�раїни� “Про

�осподарсь�і�товариства”,�повідомляє,�про�прийняття,�за�пропозицією

а�ціонера�бан��,�я�ий�володіє�більше�10�відсот�ів���стат�тном���апіталі

ВАТ� КБ� “Хрещати�”,� рішення� про� внесення� змін� до� поряд��� денно�о

За�альних� зборів� а�ціонерів�ВАТ�КБ� “Хрещати�”,� я�і� відб�д�ться� 28

березня�2008�ро��.

Порядо�деннийЗа%альнихзборіва�ціонерів

28.03.2008(зізмінами):

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

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

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

приб�т���ВАТ�КБ�“Хрещати�”�за�2007�рі�.

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

5.� Звіт� та� виснов�и� зовнішньо�о� а�дитора�щодо�фінансової� звітності� ВАТ� КБ

“Хрещати�”�за�2007�рі�.

6.�Про�зміни�до�Стат�т��ВАТ�КБ�“Хрещати�”.

7.�Про�зміни�до�Положення�“Про�Спостережн��Рад��ВАТ�КБ�“Хрещати�”.

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

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

Почато��зборів�о�17.00.

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

особ�,�а��повноваженим�представни�ам�а�ціонерів�—�довіреність�на�право��часті

і��олос�вання�на�За�альних�зборах�а�ціонерів�та�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

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

проводиться�28�березня�2008�ро���з�16.30�до�17.00�за�місцем�проведення�За�альних

зборів�а�ціонерів.�

ПравлінняВАТКБ“Хрещати�”

Довід�изателефоном:536-97-18

Дарниць�ийрайоннийс�дм.Києвави�ли�ає�відповідачів�Саль�ова�Сер�ія�Володимировича,�Саль-
�ов��Наталію�Михайлівн�,�я�і�проживають�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Урлівсь�а,�3-Б,��в.�23,�в�с�дове�засідан-

ня,�я�е�відб�деться�21��вітня�2008�ро���о�12.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,�7/13,��аб.�14,

для��часті���с�довом��роз�ляді�цивільної�справи�за�позовом�Ни�анорова�О.Ю.�до�Саль�ова�С.В.,�Саль�о-

вої�Н.М.�про�відш�од�вання�ш�оди,�завданої�ДТП.�При�собі�мати�паспорт.

З�оп�блі��ванням�о�олошення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомлений�про�день,�час�та�місце

роз�ляд��справи�і�в�разі�неяв�и�йо�о�до�с�д��справа�може�б�ти�роз�лян�та�за�йо�о�відс�тність.

Відповідач���випад���неяв�и�в�с�дове�засідання�зобов’язаний�повідомити�с�д�про�поважність�причи-

ни�неяв�и.�С�ддя�О.М.�Колесни�.

Печерсь�ийрайоннийс�дм.Києвави�ли�ає�Квасов��Оль���Ві�торівн��в�я�ості�відповідача
в�с�дове�засідання�по�цивільній�справі�№�2-360/08�за�позовом�Завт�р�Дмитра�Оле�сійовича�до

Квасової� Оль�и� Ві�торівни� про� відш�од�вання�ш�оди,� заподіяної� дорожньо-транспортною

при�одою,�я�е�відб�деться�01.04.2008�ро���о�10.30�в�приміщенні�Печерсь�о�о�районно�о�с�д�

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

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

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

с�д�про�причини�неяв�и,�справа�б�де�роз�лян�та���ваш��відс�тність�на�підставі�наявних�в�ній

матеріалів.�С�ддя�Оніщ���М.І.

Громадянин��Барановсь�ом��Ві�тор��Іванович��необхідно�25�березня�2008�ро���з’явитись�о

9.15�до�Оболонсь�о%орайонно%ос�д�м.Києваза�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-Є,

�аб.� 22� для� �часті� �� роз�ляді� цивільної� справи� за� позовом�Коза��Людмили�Степанівни� до

Барановсь�о�о� Ві�тора� Івановича� про� �с�нення� переш�од� �� володінні,� �орист�ванні� та

розпорядженні�власністю.�Наслід�ом�неяв�и�б�де�роз�ляд�справи�за�відс�тності�відповідача.�У

разі�неяв�и�відповідач�зобов’язаний�повідомити�с�д�про�причини�неяв�и.

С�ддя�Вол�ов�С.А.

Голосіївсь�ий районний с�д м. Києва ви�ли�ає� Го��лю� Оле�сандра

Ми�олайовича� в� я�ості� відповідача� в� с�дове� засідання� по� справі� за� позовом

ЗАТ “Страхова��омпанія�“Гала�ти�а”�до�Го��ля�О.М.�про�відш�од�вання�матеріальної

ш�оди�завданої�внаслідо��ДТП,�в�поряд���зворотної�вимо�и�(ре�рес�),�що�відб�деться

28� березня� 2008� ро��� о� 12.00� в� приміщенні� с�д�� за� адресою:� 03127,�м.� Київ,

в�л. Пол�овни�а�Потєхіна,�б�д.�14-а�(�аб.�№�16).

В�разі�йо�о�неяв�и�на�в�азане�с�дове�засідання,�с�д�роз�лядатиме�справ��без

йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Дніпровсь�ийрайоннийс�дм.Києваповідомляє�Ні�олайчи�а�Володимира�Гри�оровича,

я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Каховсь�а,�71,��в.�37,�що�24.03.08�р.�о�17.00�Дніпровсь�им

районним� с�дом�м.Києва� за� адресою:�м.� Київ� в�л.�Сер�ієн�а,� 3,� �аб.� 42,� б�де� роз�лядатися

цивільна� справа� за� позовом�Ні�олайчи�� Катерини�Валентинівни� до�Ні�олайчи��Володимира

Гри�оровича�про�розірвання�шлюб�.

Дана�особа�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�в�я�ості�відповідача.

У�випад���неяв�и�в�с�дове�засідання,�справа�б�де�роз�лян�та���йо�о�відс�тність.

С�ддя�А.М.�Стриже�с.

Святошинсь�ийрайоннийс�дм. Києва

(03148,�м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�25-А,��аб.�№ 4)

повідомляє,�що�справ��за�позовом�К�знєцової

Лариси�Петрівни� до�Петрен�о�Зої�Петрівни,

Петрен�о�Жанни�Михайлівни,�Ні�олаєн�о�Лілії

Михайлівни,�Зимо�ляд�Степана�Васильовича,

Петрен�о� Михайла� Івановича,� Ні�олаєн�о

Вадима� Васильовича� та� Святошинсь�е� РУ

ГУМВС�У�раїни� в�м.� Києві� про� зобов’язання

зняти�з�реєстраційно�о�облі���призначено�до

с�дово�о�роз�ляд��о�12.00�25.03.2008�ро��.

С�ддя�Кохановсь�а�З.С.

3��вітня�2008�ро���о�18.00�в

приміщенні� ш�оли� №� 39� за

адресою:�в�л.�Горь�о�о,�13/17

відб�д�ться��ромадсь�і�сл�хан-

ня�з�привод��б�дівництва�др��ої

чер�и� житлово�о� б�дин��� по

в�лиці�Божен�а�№№�44-46.

Святошинсь�ийрайоннийс�дм.Києва

ви�ли�ає�до�с�д��в�я�ості�відповідача�Яремчи�

І�оря�Ві�торовича�про�визнання�втратившим

право� �орист�вання�жилим�приміщенням,

останнє�відоме�місце�реєстрації�я�о�о:�м.�Київ,

в�л.�Б�лаховсь�о�о,�28-Г,��в.�21.

С�дове�засідання�відб�деться�25.03.2008

ро��� о� 10.10� в� приміщенні�Святошинсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.�13.

С�ддя�Петрен�о�Н.О.

Подільсь�ий районний с�д м. Києва

повідомляє,�що�с�дове�засідання���справі�№ 2-

4583�за�позовом�Підтичен�а�Юрія�Ві�торовича�та

Ковальч���Ніни�Михайлівни�до�Ларіонова�Сер�ія

Володимировича�про�с�ас�вання�реєстрації�місця

проживання�особи,�відб�деться�в�приміщенні�с�-

д��(м.�Київ,�в�л.�Хорива,�21,��аб.�10)�під��олов�-

ванням�с�дді�Тре��бен�о�Л.О.�26.03.2008�р.�о�9.30.

Ларіонов�С.В.�01.09.1973�р.�нароження,�ви�ли-

�ається�в�я�ості�відповідача,�яв�а�обов’яз�ова.

У випад���повторної�неяв�и�без�поважної�причи-

ни�справа�б�де�роз�лян�та�без��часті�відповідача.

С�ддя�Л.О.�Тре��бен�о.

Святошинсь�ийрайоннийс�дм.Києва

(03148,�м.�Київ,�в�л.�Я��ба�Коласа,�27-А,�зал

№�7)�ви�ли�ає�Синьо��ба�Станіслава�Івановича

по� цивільній� справі� за� позовом� Корнієн�а

Валентина�Валерійовича� про� відш�од�вання

майнової� та� моральної� ш�оди� завданої� в

рез�льтаті�ДТП�в�с�дове�засідання�7��вітня�2008

ро���о�10.00.

В�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д��про

причини� неяв�и� в� с�дове� засідання,� справа

б�де� роз�лядатися� за� наявними� �� справі

до�азами.

С�ддя�Ф.М.�Пізняхівсь�ий.

Святошинсь�ийрайоннийс�дм.Києва

повідомляє� �ромадянина� Д�бови�� Вадима

Єв�еновича,�що�по�цивільній�справі�за�позовом

Д�бови��Л.Г.�я�а�діє�від�сво�о�імені�і�в�інтересах

неповнолітньої� Д�бови�� К.В.� до� Д�бови�

Вадима�Єв�еновича� про� �с�нення� пор�шень

прав�власни�а,�вселення,�о�олошено�перерв�

до�28.03.2008�ро���до�8.00�в�зв’яз���з�вашою

неодно�ратною�неяв�ою.

В�разі�вашої�повторної�неяв�и�справа�б�де

роз�лян�та� �� ваш�� відс�тність� на� підставі

матеріалів,�що�знаходяться���справі.

С�ддя�Троян�Н.М.

Деснянсь�ий районний с�д

м. Києва ви�ли�ає� Т�ач� Андрія

Ві�торовича� в� с�дове� засідання� по

роз�ляд��цивільної�справи�за�позовом

Антонен�о� Ю.О.� до� Т�ач� А.В.� про

розірвання�шлюб��призначено�на�9.30

9� �вітня� 2008� ро��� за� адресою:

м. Київ,�пр.�Мая�овсь�о�о,�5-В,��аб.�5.

С�ддя�І.В.�Клоч�о.

Святошинсь�ий райс�д м. Києва ви-

�ли�ає�Грабовець�о�о�Д.Є.,�місце�реєстрації:

м.� Київ,� в�л.� А.� Ахматової� 6,� �в.� 71� в� с�дове

засідання�по�справі�за�позовом�Грабовець�ої

Єв�енії�Геннадіївни�до�Грабовець�о�о�Дмитра

Єв�енійовича� про� розірвання� шлюб�,� я�е

відб�деться�під��олов�ванням�с�дді�Л��’янен�о

Л.М.� 28.03.2008� о� 9.00� за� адресою:�м.� Київ,

в�л.�Я.�Коласа,�27-а,�зал�№�1.

У�разі�вашої�неяв�и�с�д�роз�ляне�справ���

ваш��відс�тність.

С�ддя�Л��’янен�о�Л.М.

Солом’янсь�ий районний с�д

м. Києва повідомляє,� що� роз�ляд

цивільної�справи�№ 2-4243-1/07�за�за-

явою�Небрат�Меір� до� ТОВ “Надіяпаст-

ранс”�про�відш�од�вання�ш�оди�призна-

чено�на�27�березня�2008�р.�об�11.30�в

приміщенні� с�д�� (03113,�м.� Київ,� в�л.

Ш�това,� 1,� �аб.� 20)� під� �олов�ванням

с�дді� Демидовсь�ої� А.І.� У� с�дове

засідання�ви�ли�ається�відповідач�ТОВ

“Надіяпастранс”,�юридична� адреса:�м.

Київ,�в�л.�Заболотно�о,�15.

С�ддя�Демидовсь�а�А.І.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія

3, серія�А, № 041380�на�ім’я�Панчен�а�Віталія

Володимировича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія

2, серія� А, № 288582� на� ім’я� Охремч��а

Василя�Ми�олайовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія

2, серія� А, № 263640� на� ім’я� Стовб�на

Володимира�Івановича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2,

серія�Б, № 225923�на�ім’я�Антоніної�Світлани

Володимирівни�вважати�недійсним.

Втрачений� диплом� лі�аря� КВ

№ 21594612,�виданий�27.06.�2003 р.

Національним�медицинсь�им��нівер-

ситетом�ім.�О.О.�Бо�омольця�на�ім’я

Цимбалістої� Наталії� Володимирівни,

вважати�недійсним.

Втрачений�ст�дентсь�ий��вито��КВ�№�05708745�Державно�о�інстит�т��під�о-

тов�и��адрів�на�ім’я�Лоп�хіної�Катерини�Дмитрівни�вважати�недійсним.

Зазмістре�ламнихо%олошеньвідповідаєре�ламодавець.Ре�ламадр���єтьсямовоюори%інал�
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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

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
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Юлія БОНДАР, реда тор ра-
їнсь их новин теле анал “24”:
— Стовідсот ов арантію то о,

що з вашим авто нічо о не стане-
ться, можна мати лише разі, я -
що вас йо о вза алі немає. Навіть
я що машина переб ває підзем-
ном терміналі або на платній ав-
тостоянці, ви не можете б ти впев-
неними в том , що, поставивши її
звечора, знайдете зран том ж
самом стані. До слова, можете
вза алі не знайти, адже рад ть ав-
то в сьом світі щодня. Можливо,
хоч я ось зарадити мо ло б відео-
спостереження за майданчи ами
підземних аражів та автостоян а-
ми. Додат ове обладнання вима-
атиме додат ових оштів і, воче-
видь, збільшить вартість “ночівлі”
авто. Але невідомо, що обійдеться
власни автомобіля дорожче —
доплата за відеоспостереження чи,
напри лад, заміна пробитих олес,
вибито о с ла або півля нової
стереосистеми.

В’ячеслав НЕВОЛЬКО, дире -
тор інвестиційної омпанії нер -
хомості “Хрещати ”:
— Від цьо о ніхто не застрахо-

ваний! Потрібно дивитися за сво-
їм авто, не п вати надто доро-

е. А я що оворити жартома, по-
трібно под мати, чом саме вам
ш одять? Це випадо чи за оно-
мірність, це роблять др зі чи сто-
ронні люди? В сіх місцях, де є
зна пар вання, повинні б ти ві-
део амери. У цивілізованих дер-
жавах без відеона ляд стоян
навіть не введ ть в е спл атацію.
Це ціл ом європейсь ий підхід, і я
пере онаний, що до Євро-2012
нас рівень обсл ов вання пови-
нен зрости. Мені не ш одили ні о-
ли і шини не про олювали, а сам
я, б вало, про олював власні о-
леса на дорозі.

І ор МОЛЯР, телевед чий:
— Існ є 206 стаття Криміналь-

но о оде с У раїни — це єдиний
захист від зловмисни ів, але вже
постфа т м. Уза алі ефе тивно о
засоб протидії не існ є. Я радж
власни ам перед сім застрах ва-
ти свої авто — тоді не матим ть
лопот щодо збит ів. Відеона ляд
не є ефе тивним— вам лише зай-
вий раз б де боляче, оли поба-
чите, я морд ють автомобіль. У
мене чотири рази поспіль били
шиб и і рали ма нітофон. У наш
час, м ш визнати, ба ато нар о-
манів, я і ш ають роші в авто.

ßê óáåçïå÷èòè ñâîº àâòî â³ä òèõ, 
õòî ïðîêîëþº êîëåñà, 
á’º â³êíà ³ õóë³ãàíèòü?

Сер ій БЕРЕЗЕНКО, деп тат Київради:
— Я написав би ниж про мови вибор раїнців
всьом : в політиці, повся денном житті. Це б ла

б психоло ічна ниж а щодо то о, я раїнці, ияни
роблять та ий, а не та ий вибір.

Світлана БІЛОНОЖКО, співач а:
—Я написала б мем ари, я ісь ці аві спо ади. Щось

на шталт “Жизнь замечательных людей”. Д маю,що на-
писала б саме про з стрічі із ці авими людьми: і про о-
лів ол оспів, і про ерівни ів, і про людей простих, і про
вели их політи ів, з я ими доводилося спіл ватися.

Василь ХАРА, народний деп тат від Партії ре-
іонів:
—Ще не д мав про це. Написав би, маб ть, про с -

часн сит ацію в У раїні розрізі е ономі и, соціаль-
но о життя, про створення ромадянсь о о с спіль-
ства. На мій по ляд, це б в би ритично-с мний мате-
ріал.

Марта ХОЛОД, дизайнер апелюш ів:
— Ці аве запитання. Я б зібрала всю історію апе-

люш ів і, напевне, написала б про це. Але, маб ть, її
вже хтось збирає.

À ïðî ùî âè íàïèñàëè á êíèæêó?

Êèÿíè íå ïðîòè
ïî¿õàòè íà ðîáîòó
íà òàíêó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Êîíòðåâîëþö³ÿ
haute couture
Æóðíàë³ñò “Õðåùàòèêà” ïîñòàâèâ êðàïêó íà ïàòð³îòàõ

Êíèãà, ÿêó ²âàí Ðèáàëêî, æóð-
íàë³ñò “Õðåùàòèêà”, ïðåäñòàâèâ
ó÷îðà ãðîìàäñüêîñò³ Êèºâà, íàâ-
ðÿä ÷è ñòàíå áåñòñåëåðîì. “Ö³-
ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ ó íå¿ íåìàº,—
æàðòóº àâòîð.— Âîíà íàïèñàíà
äëÿ âîðîã³â, àëå âîíè ¿¿ íå ÷èòà-
òèìóòü”. Ïðîòå â³í â³ðèòü, ùî
êíèãà çäàòíà çì³íèòè óÿâëåííÿ
ïðî íàö³îíàë³çì ³ ïàòð³îòèçì.

Àâòîð “Äåïîìàðàí÷ó” — ðåïîð-
òåð òà äîâîë³ àâàíòþðèñòè÷íà íà-

òóðà, âæå ïðîòÿãîì 20 ðîê³â çàâ-
æäè ïåðåáóâàº ó ñàìîìó âèð³
óêðà¿íñüêèõ ïîä³é. Ùå 1988 ðîêó
ïðè¿õàâ äî Êèºâà ç Ìóêà÷åâîãî
ñêëèêàòè ïåðøèé ç’¿çä Íàðîäíî-
ãî ðóõó Óêðà¿íè, ââàæàþ÷è, ùî
òîä³øí³é êîìóí³ñòè÷íèé ðåæèì
øâèäêî ðîçâàëèòüñÿ, òà òàê ³ çà-
ëèøèâñÿ ó ñòîëèö³.

Ó ÷àñè ïåðåáóäîâè ²âàí Ðèáàë-
êî âèäàâàâ ³ ðåäàãóâàâ ïåðøó ³í³-
ö³àòèâíó, âëàñíå, ïðèâàòíó ñàì-

âèäàâ³âñüêó ãàçåòó “Ïåðñïåêòè-
âà”. Öå áóëà ïåðøà íåêîìóí³ñ-
òè÷íà ãàçåòà, çà ÿêîþ íå ñòîÿëè
ïîë³òè÷í³ îðãàí³çàö³¿, à ëèøå —
ïðèâàòíà ³í³ö³àòèâà âèäàâöÿ.

“Òî áóâ íåïîãàíèé á³çíåñ,—
ñì³ºòüñÿ æóðíàë³ñò,— ëþäè ñòîÿ-
ëè â ÷åðç³, ùîá ïðèäáàòè ìîþ
ãàçåòó çà ö³íîþ óäåñÿòåðî äîðîæ-
÷îþ, í³æ òîä³øí³ ìîñêîâñüê³
öåíòðàëüí³ ãàçåòè, ÿê³ âèïóñêà-
ëè íàéêðàù³ ïðîôåñ³îíàëè. À ãî-
ëîâíå, ÿ çðîçóì³â, ùî ìàéñòåð-
í³ñòü ³ ïðîôåñ³îíàë³çì æóðíàë³ñ-
òà íå ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ³ç
óñï³õîì íà ðèíêó: ÿ ñâîþ ãàçåòó
“êëåïàâ” ðàçîì ³ç îäíèì âåòåðè-
íàðîì, ÿêèé, äî ñëîâà, âèÿâèâ-
ñÿ íàäçâè÷àéíî ã³äíîþ ëþäèíîþ
³ ï³çí³øå ñòàâ â³äîìèì æóðíàë³ñ-
òîì”,— ðîçïîâ³â àâòîð “Äåïîìà-
ðàí÷ó”
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Як врятувати своє авто від тих,
що проколюють колеса,
б`ють вікна і хуліганять?

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

ï³âäåííèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+6°Ñ, âíî÷³
+2...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +3...+6°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+2...+4°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó
ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé
äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+8...+10°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора ж рналіст "Хрещати а" Іван Рибал о предста-
вив ромадсь ості свою нов ни під промовистою
назвою "Депомаранч". Це — аналітичний матеріал з
парадо сальним виснов ом, що нія ої Помаранчевої
революції 2004 році насправді не б ло.

У раїнсь а політи а ви ли ає Івана Рибал а лише посміш
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1. ¯çäèòè íà òàíêó — éîìó í³÷îãî íå ñòðàøíî — 25 %
2. Ïðîäàòè ìàøèíó — 25 %
3. Çáåð³ãàòè â ãàðàæ³ àáî íà ñòîÿíö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ — 22 %
4. Íå â÷èíÿòè òàê, ùîá áóëî çà ùî ìñòèòèñÿ — 15 %
5. Â³äåîêàìåðó âñòàíîâèòè — ùîá ïîò³ì áóëî, êîìó îáëè÷÷ÿ áè-

òè ³ ãðîø³ áðàòè — 12 %


