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ЯЙЦЕ ПРО ЛЮБОВ
“Хрещати ” продовж є п блі ації 25 есе про любов.
Сьо одні Софія Андр хович спроб є нас пере онати,
що цьо о поч ття не існ є

Ê³íåöü “Òðî¿öüêîãî”
Äî ïî÷àòêó ë³òà áóä³âåëüíèêè äåìîíòóþòü ñêàíäàëüíèé îá’ºêò 
ïåðåä ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора о 16-й одині 20 хвилин пот жні е с-
аватори розпочали демонтаж ТРЦ "Троїць-
ий". Терміни знесення йо о призначали
іль а разів, бо не вдавалося домовитися із
заб довни ами. Нині це питання пра тично
за рите, і невдовзі омпанія "Юджин" я
омпенсацію отримає нові ділян и. Метро-
б дівці обіцяють лі від вати спор д за три
місяці.

Ó÷îðà äâà ïîòóæíèõ åêñêàâàòîðè àìåðèêàíñüêî¿ ô³ð-
ìè “CAT” ïî÷àëè ðîçáèðàòè äðóãèé ïîâåðõ ÒÐÖ “Òðî-
¿öüêèé”. Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ,
ùî öåíòð ïîâí³ñòþ äåìîíòóþòü äî ïî÷àòêó ë³òà. “Ðîç-
ïî÷àòî çíåñåííÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó “Òðî¿öüêèé”,
êîòðèé ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ðîêó áóâ êàìåíåì ñïîòè-
êàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ â Êèºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâ-
ðî-2012. Âèìîãè ³íñïåêòîð³â ÓªÔÀ áóäå âèêîíàíî â
ïîâíîìó îáñÿç³, ³ äî ë³òà çàâåðøåíî äåìîíòàæ öüîãî
ñêàíäàëüíîãî îá’ºêòà, äîçâ³ë íà çâåäåííÿ ÿêîãî âèäàëà
ìèíóëà êè¿âñüêà âëàäà”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Â³í çàçíà÷èâ, ùî ï³äãîòîâêà òà ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè ç ôóòáîëó º îäíèì ³ç ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â ðî-
áîòè ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Ñòîëè÷íèé ãîëîâà çàçíà÷èâ, ùî
íàðàç³ ãîòîâí³ñòü ì³ñòà äî ªâðî-2012 º íàéâèùîþ. “Äî-
ðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà ñòîñîâíî ï³äãîòîâêè äî öüîãî íàé-
âàæëèâ³øîãî çàõîäó áóäå âèêîíàíî. Ïðè öüîìó ìè ï³ä-
õîäèìî äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ êîìïëåêñíî. Îíîâëþº-
òüñÿ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, ðåêîíñòðóþþòüñÿ îá’ºêòè
êóëüòóðè äî ð³âíÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â, ïðèâîäèòü-
ñÿ â íàëåæíèé âèãëÿä îñâ³òëåííÿ âóëèöü ³ áóäèíê³â. ²ç
çðîñòàííÿì áþäæåòó ñòîëèö³ çà ÷àñ ðîáîòè ìîº¿ êîìàí-
äè ïðàêòè÷íî ó ï’ÿòü ðàç³â ìè çíàºìî, äå çíàéòè íà öå
êîøòè. ² ÿ õî÷ó ñêàçàòè, ùî âñÿ ³íôðàñòðóêòóðà Êèºâà
áóäå â÷àñíî ï³äãîòîâëåíà äî ×åìï³îíàòó ªâðîïè. Öüî-
ìó íå ïåðåøêîäÿòü í³ÿê³ ïåðåâèáîðè”,— íàãîëîñèâ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé.

Äåìîíòàæ ïðîáëåìíîãî îá’ºêòà, ÿêèé ãàëüìóº ïðîâå-
äåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012, ê³ëüêà
ðàç³â ïåðåíîñèëè. Ïðè÷èíîþ òîãî áóëî íåáàæàííÿ êîì-
ïàí³¿ “Þäæèí” âòðà÷àòè òàêèé ëàñèé øìàò ó öåíòð³
Êèºâà. Ï³ä ÷àñ çíåñåííÿ “Òðî¿öüêîãî” âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ðîçïîâ³â, ùî
ñòîëè÷íà âëàäà âèêîíàº âñ³ äîìîâëåíîñò³ é âèä³ëèòü
êîìïàí³¿ ÿê êîìïåíñàö³þ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ çàáóäî-
âè. Íàðàç³ îáãîâîðþþòü âàð³àíòè ïëîù ó ðàéîí³ Íàö³î-
íàëüíîãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó, íà Îáîëîí³ òà â ³íøèõ
ì³ñöÿõ. Óñ³ ðîáîòè íàäàë³ çä³éñíþâàòèìóòü çà ïðîåêòîì,
ÿêèé ïåðåäáà÷àòèìå ïåðåõ³ä â³ä íàçåìíî¿ ÷àñòèíè äî
ï³äçåìíî¿, ùîá ãàðàíòóâàòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä óáîë³âàëü-
íèê³â äî ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”. “Ìè äåìîíñòðóºìî, ùî
íå çáèðàºìîñÿ çàëèøàòè öåé îá’ºêò, ³ çíîñèìî, ÿê ³ îá³-
öÿëè, — ïîÿñíèâ â³í. — Ï³äçåìíà æ ÷àñòèíà çàëèøàº-
òüñÿ çà “Þäæèíîì”.

Ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè Ãåîðã³é Ñóð-
ê³ñ íàçâàâ ó÷îðàøí³é äåíü ³ñòîðè÷íèì: “Íàðåøò³ ìè
ìîæåìî ïîâ³äîìèòè â ÓªÔÀ, ùî ¿õíÿ ãîëîâíà âèìîãà
âèêîíóºòüñÿ ³ äåìîíòàæ “Òðî¿öüêîãî” ðîçïî÷àâñÿ. Öå
ïîä³ÿ, ïåðåìîãà. Õî÷à ìåí³ øêîäà, ùî ìàº ïðîáëåìè ³í-
âåñòîð, àëå ìè âåñü ÷àñ ãîâîðèëè ïðî íåäîö³ëüí³ñòü áó-
ä³âíèöòâà ïåðåä ñòàä³îíîì”
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Те, що заважає проведенню Євро-2012, иївсь а влада спішно с ває
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Îäèíîêèì ìàòåðÿì 
ïëàòèòèìóòü äîïîìîãó

23 òèñ. ñòîëè÷íèõ ìàòåð³â-îäèíà÷îê ùîì³-
ñÿöÿ äîäàòêîâî îòðèìóâàòèìóòü ïî 50 ãðí.
Òàêå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “Ìè õî÷åìî äîïî-
ìîãòè ìàòåðÿì ñòîëèö³, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü
ä³òåé”,— ïîÿñíèëà çàñòóïíèöÿ ìåðà ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. Çàãàëîì çà ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ
“Òóðáîòà” íà 2006 — 2012 ðîêè ïåðåäáà÷à-
þòü âèä³ëèòè 14 ìëí ãðí

Ì³ñüêà âëàäà çàñòåð³ãàº 
â³ä íîâèõ àôåð 
íà ðèíêó æèòëà

Ïîíàä ì³ñÿöü ó Êèºâ³ ä³º ñïåö³àëüíà êî-
ì³ñ³ÿ ³ç çàõèñòó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ
áóä³âíèöòâà æèòëà, ñòâîðåíà çà ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷, êîòðèé
î÷îëþº êîì³ñ³þ, çà öåé ÷àñ âîíè íàä³ñëàëè
çàïèòè â á³ëüø í³æ 100 áóä³âåëüíèõ êîìïà-
í³é. Çàáóäîâíèêè ìàþòü íàäàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí, íàÿâí³ñòü ë³öåíç³é íà
ðîáîòó òà â³äïîâ³äí³ñòü ³íøèì êâàë³ô³êàö³é-
íèì âèìîãàì. Ïðîòå âæå ñüîãîäí³ êîì³ñ³ÿ
çðîáèëà âèñíîâîê ïðî ñóìí³âí³ñòü ðîá³ò
ìàéæå íà 700 áóä³âåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ ñòî-
ëèö³. Ì³ñüêà âëàäà ðàäèòü êèÿíàì ö³êàâè-
òèñÿ, ç êèì âîíè ï³äïèñóþòü äîãîâ³ð, à òà-
êîæ óâàæíî ÷èòàòè ñàì³ äîêóìåíòè. Êð³ì
òîãî, äî Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ ïîäàíî íà-
ïðàöþâàííÿ ùîäî ºäèíîãî ðåºñòðó äîãîâî-
ð³â ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ íåðóõîìîñò³. Öå
îäèí ³ç çàõîä³â, êîòð³ ìîæóòü çâåñòè äî ì³-
í³ìóìó éìîâ³ðí³ñòü øàõðàéñòâà â áóä³âåëü-
í³é ãàëóç³

Â³äðåìîíòóþòü 
56 òðàìâàéíèõ 
ïåðå¿çä³â

Ñïåö³àëüí³ ïîêðèòòÿ ïîêëàäóòü íà 56
òðàìâàéíèõ ïåðå¿çäàõ. Ðåêîíñòðóêö³ÿ òàêîæ
çà÷åïèòü îêðåì³ ä³ëÿíêè êîë³é ³ âóçëè, ùî
ïåðåòèíàþòü ïðî¿çí³ ÷àñòèíè. Òàêå ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “×àñîì ÷åðåç
íåçðó÷í³ òà íåäîñêîíàë³ ïåðå¿çäè òðàìâàé-
íèõ êîë³é âèíèêàþòü àâàð³éí³ ñèòóàö³¿. Ðå-
êîíñòðóêö³ÿ äàñòü çìîãó çíà÷íî ïîë³ïøèòè
îðãàí³çàö³þ àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó â òàêèõ
ì³ñöÿõ”,— ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ìåðà
Äåíèñ Áàññ. Íàñàìïåðåä ìàþòü â³äðåìîíòó-
âàòè ä³ëÿíêè íà ïîºäíàíîìó ïîëîòí³ íà âóë.
Äîáðèíèíñüê³é â³ä Àâòîçàâîäñüêî¿ äî Âåð-
áîâî¿ òà íà ²ãîð³âñüê³é ³ Áðàòñüê³é, ùî íà
Ïîäîë³. Çðó÷íèìè òà áåçïå÷íèìè çðîáëÿòü
òàêîæ òðàìâàéí³ âóçëè íà âóë. Ïðèâîêçàëü-
í³é, Áîðèñï³ëüñüê³é, Ìàðøàëà Ìàëèíîâ-
ñüêîãî. Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, ïðîåêòó-
âàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ðîçïî÷íåòüñÿ ó äðóãî-
ìó êâàðòàë³ öüîãî ðîêó, à áåçïîñåðåäíüî ðî-
áîòè — ó 2009-ìó

Íà ñóáîòíèêó 
òàíöþâàòèìóòü 
áîéîâèé ãîïàê

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äâîì³ñÿ÷íèêà ç áëàãî-
óñòðîþ ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ âñ³ëÿêî çàîõî-
÷óþòü êèÿí ïðèºäíóâàòèñÿ äî ïðèáèðàííÿ
ì³ñòà. Ó ñóáîòó ïî÷èñòèòè òåðèòîð³þ çàïëà-
íóâàëè ó ïàðêó “Îðëÿòêî”, ùî â Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³. Çà äîïîìîãó òàì äÿêóâàòèìóòü
êîíöåðòîì, íà ÿêîìó âèñòóïèòü Ôåäåðàö³ÿ
áîéîâîãî ãîïàêà, à ì³ñöåâ³ êîëåêòèâè ñï³âà-
òèìóòü âåñíÿíêè. Ìèíóëî¿ ñóáîòè ïðèáèðà-
ëè ïàðê “Íèâêè”. Çà êîæíèé ç³áðàíèé ïà-
êåò ñì³òòÿ òàì æèòåëÿì ïëàòèëè ïî 5 ãðí.
Êð³ì òîãî, ó÷àñíèê³â àêö³¿ ïðèãîùàëè ãàðÿ-
÷èìè íàïîÿìè. Ãðàëà ìóçèêà. Òîä³ íà ñóáîò-
íèê ïðèéøëè ìàéæå 500 êèÿí, ÿê³ ç³áðàëè
300 êóá. ì ñì³òòÿ

Àíîíñ
Сьо одні о 12.00 на сайті азети “Хрещати ” за

підтрим и тижневи а “У раїнсь а столиця” відб -
деться інтернет- онференція енерально о про-
дюсера UFW(Ukrainian Fashion Week) Володими-
ра Нечипор а. Запитання про таємниці модної
інд стрії та підс м и по азів надсилати за інтер-
нет-адресою: http://kreschatic.kiev. ua/chat/

Çâåðíåííÿì — íåáàéäóæó óâàãó
×åðãîâèé îñîáèñòèé ïðèéîì ó ì³ñüêîãî ãîëîâè ïîêàçàâ ïàñèâí³ñòü
ðàéîííî¿ âëàäè

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çíîâó ñï³ëêóâàâñÿ ç êèÿíàìè ï³ä ÷àñ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó. Ñïî÷àòêó â³í çàñëó-
õàâ, ÿê â³äðåàãóâàëè ÷èíîâíèêè íà ì³ñ-
öÿõ íà ïîïåðåäí³ ñêàðãè ìåøêàíö³â. Á³ëü-
ø³ñòü çâåðíåíü çàäîâîëåíî. Ïðàêòè÷íî â
óñ³õ ðàéîíàõ â³äðåìîíòóâàëè ï³ä’¿çäè, ïî-
êð³âëþ áóäèíê³â òà äåìîíòóâàëè ê³îñêè,
ùî ñòâîðþâàëè íåçðó÷íîñò³. Â³äêðèòèì
ëèøèëîñÿ ïèòàííÿ ùîäî áþâåòó, ïðî áó-
ä³âíèöòâî ÿêîãî ïîïðîñèâ ìåøêàíåöü
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó. Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé äîðó÷èâ ïðèñêîðèòè ïðîöåñ âèä³ëåí-
íÿ çåìë³ ï³ä áþâåò, îòîæ ÷èñòó âîäó ìåø-

êàíö³ âóëèö³ Ãîíãàäçå ìàòèìóòü ïðèáëèç-
íî ÷åðåç ï³âðîêó. Ãëîáàëüí³ø³ íàñë³äêè
ñïðè÷èíèëî çâåðíåííÿ êèÿíèíà ç Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó, ÿêîãî ñòóðáóâàëî çà-
áðóäíåííÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ë³ñó. Éîãî íà
ñüîãîäí³ óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çà-
ðàõîâàíî äî íàö³îíàëüíîãî ïàðêó. Ç 5 òèñ.
ãà Êè¿â ìàâ óïîðÿäêóâàòè ëèøå 170 ãà.
Îäíàê ì³ñüêèé ãîëîâà äîðó÷èâ ðîçðîáè-
òè äåòàëüíèé ïëàí îçäîðîâëåííÿ öèõ ëå-
ãåí³â Êèºâà.

Öüîãî æ ðàçó êèÿíè â³ä ïèòàíü åêî-
ëîã³¿ ïåðåéøëè äî çëîáîäåíí³øèõ. Â³ðà
Ïåòðèù³â ç³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó

ïîäÿêóâàëà çà ÷óäîâèé ðåìîíò ó ¿õíüî-
ìó áóäèíêó, ïðîòå, çà ¿¿ ñëîâàìè, ãàð-
ìîí³þ ïñóþòü îáøàðïàí³ ë³ôòè. Ìåø-
êàíêà ñë³çíî áëàãàëà çàì³íèòè îáøèâêó
â ï³äéîìíèêàõ, à òàêîæ ë³êâ³äóâàòè ñì³ò-
òºçâàëèùå á³ëÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà.
“Ìè çàì³íèìî îáøèâêó, àëå öå íå âè-
ð³øèòü ïèòàííÿ. Âèâîçÿòü íåïîòð³á íà
äèòìàéäàí÷èê âàø³ ñóñ³äè. ¯õ ÿ çàì³íè-
òè íå ìîæó”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Â³í ïîïðîñèâ êèÿí áóòè àê-
òèâí³øèìè ³ íå ëèøå ñêàðæèòèñÿ âëà-
ä³, à é íå äîçâîëÿòè í³êîìó ñì³òèòè ó ñå-
áå ï³ä íîñîì.

“Ïðîáëåìà ëèøå â òîìó, ùî ëþäÿì,
ÿê³ ìàþòü âèð³øóâàòè ö³ ïèòàííÿ â ðàéî-
íàõ, â³äâåðòî íàïëþâàòè íà êëîï³ò êèÿí.
¯ì íàâ³òü ë³íüêè íàïèñàòè ïàï³ðåöü, ùîá
ìè âèä³ëèëè ñóáâåíö³þ ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó. À ãðîø³ º, ìè çá³ëüøèëè îáñÿãè ó
ï’ÿòü ðàç³â”,— çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà.
Ðàéîííèì ÷èíîâíèêàì ó ïðÿìîìó åô³ð³
áóëî äóæå íåçðó÷íî. À ï³ñëÿ íà íèõ óæå
÷åêàëà ðîáîòà — íà êîæíå çâåðíåííÿ äà-
íî äîðó÷åííÿ, ³ âèêîíàííÿ ¿õ ïåðåâ³ðÿòü
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

Ìàðøðóòíèêàì çíàéøëè àíàëîã
Îíîâëåííÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó äàº çìîãó êîìïåíñóâàòè êèÿíàì áðàê
ó ïðèâàòíèõ ïåðåâåçåííÿõ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На маршр тах м ніципально о
ромадсь о о транспорт значно
побільшало автоб сів, тролейб -
сів і трамваїв. Та им чином "Ки-
ївпастранс" нама ається повністю
задовольнити потреби иян там,
де пра тично повністю посл и
надають приватні перевізни и.

Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó íà ñòîëè÷-
íèõ ìàã³ñòðàëÿõ ç’ÿâëÿòüñÿ ùå äîäàòêîâ³
àâòîáóñè, òðîëåéáóñè, òðèñåêö³éí³ òðàì-
âà¿. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó ÊÌÄÀ ²âàíà
Øïèëüîâîãî, êèÿíàì ïðîïîíóþòü áåç-
ïå÷íèé, êîìôîðòíèé òà åêîíîì³÷íèé ïà-
ñàæèðñüêèé òðàíñïîðò. “Ïðè öüîìó âàð-
ò³ñòü ïðî¿çäó íå çì³íèòüñÿ”,— çàïåâíèâ

ïàí Øïèëüîâèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ïóñ-
êàòè íà ñòîëè÷íèõ ìàðøðóòàõ äîäàòêîâ³
àâòîáóñè ó ïðèøâèäøåíîìó òåìï³ “Êè-
¿âïàñòðàíñ” ïî÷àâ ï³ñëÿ ñòðàéêó òà ï³ä-
âèùåííÿ ö³í íà ïðî¿çä ïðèâàòíèìè ïå-
ðåâ³çíèêàìè íà 25 — 50 êîï³éîê.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, ìè îïèíèëèñÿ
â ñèòóàö³¿, êîëè ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè çà
ï³äòðèìêè ÁÞÒ ³ Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà
âèìàãàþòü â³ä íàñ ï³äâèùèòè òàðèôè.
Äî òîãî æ âîíè íàìàãàþòüñÿ ïåðåíåñòè
íà êèÿí ïðîáëåìó ïîäîðîæ÷àííÿ áåí-
çèíó ³ äèçïàëüíîãî, ñïðîâîêîâàíó íå-
ïðîäóìàíèìè ä³ÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â.
“Õî÷ó çàóâàæèòè, ùî ö³íà íà áåíçèí
çðîñëà äëÿ âñ³õ,— çàóâàæèâ ïàí Áàññ.—
Îäíàê ïðî¿çä ó êîìóíàëüíîìó òðàíñïîð-
ò³ íå ïîäîðîæ÷àâ”. Ãðîìàäñüêèé òðàíñ-
ïîðò âïîðàâñÿ ³ç ïåðåâåçåííÿì ïàñàæè-
ð³â ï³ä ÷àñ ñòðàéêó ìàðøðóòíèê³â. ²
âêîòðå áóëî äîâåäåíî, ùî â ì³ñò³ º ïî-

òðåáà â çàì³í³ ì³êðîàâòîáóñ³â íà ìàøè-
íè âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³.

“Ïîïåðåäíÿ âëàäà íà ÷îë³ ç Îëåêñàí-
äðîì Îìåëü÷åíêîì ôàêòè÷íî çðóéíóâàëà
êîìóíàëüíèé òðàíñïîðò,— ñêàçàâ Äåíèñ
Áàññ.— Íå çàêóïîâóâàëè â ïîòð³áí³é ê³ëü-
êîñò³ àâòîáóñè ³ òðîëåéáóñè, à òðàìâàéí³
ìàðøðóòè ìàñîâî ñêîðîòèëè. Òåïåð íà
ïðîõàííÿ êèÿí ìè âñå ïî÷àëè â³äíîâëþ-
âàòè”. Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, êè¿âñüêà
âëàäà íå ìàº çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü âïëè-
âàòè íà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ó
ìàðøðóòêàõ. Íà ïðîõàííÿ ïåðåâ³çíèê³â
ñòîëè÷íà âëàäà çâåðòàëàñÿ äî Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ùîá êîìïåí-
ñóâàëè ¿ì âèòðàòè, îäíàê â³äïîâ³ä³ â³ä îð-
ãàí³â âëàäè òàê ³ íå îòðèìàëè. “ßê³ñòü îá-
ñëóãîâóâàííÿ â êîìóíàëüíîìó òðàíñïîð-
ò³ âèéäå â ñòîëèö³ íà ºâðîïåéñüêèé ð³-
âåíü, à îíîâëåíèé ñêëàä óæå ñüîãîäí³ â³ä-
ïîâ³äàº ñó÷àñíèì âèìîãàì áåçïåêè ³ çðó÷-
íîñò³”,— ïåðåêîíàíèé Äåíèñ Áàññ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Система особисто о прийом ромадян мера Києва і далі по аз є
свою висо ефе тивність. Та о о виснов під час чорашньої з -
стрічі з иянами дійшов місь ий олова Леонід Черновець ий. Адже
після персонально о звернення до місь о о олови людям ла одять
ліфти, ремонт ють під'їзди та впоряд ов ють подвір'я. Саме на цих
прийомах Леонід Черновець ий дізнається від небайд жих иян ре-
альний, а не бажаний стан справ місті.
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Óêðà¿íà ï³ñëÿ
Ãîíãàäçå

Âîëîäèìèð ×ÅÌÅÐÈÑ 
÷ëåí ïðàâë³ííÿ ²íñòèòóòó “Ðåñïóáë³êà”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñìåðòü Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå çì³íèëà Óêðà¿íó.
Çì³íèëà âíóòð³øíüî. Í³, öÿ ïîä³ÿ ñòàëà íå ïðè-
÷èíîþ çì³í, à ïðèâîäîì äî íèõ. Àëå íå ëèøå
ïðèâîäîì. Âîíà ñòàëà ñèìâîëîì çì³í.

Íàñïðàâä³, “ñïðàâà Ãîíãàäçå” — ëèøå
îäèí ³ç ïðîÿâ³â óêðà¿íñüêî¿ Ñèñòåìè ïðåçè-
äåíòñüêîãî àâòîðèòàðèçìó ³ ñîö³àëüíî¿ íå-
ð³âíîñò³. Ñèñòåìè, äå âåðõîâíèé “ïàïà”, à çà
íèì ³ äð³áí³ø³ “ïàïè”, ââàæàþòü, ùî ¿ì âñå
äîçâîëåíî. Íå çì³íèâøè öþ Ñèñòåìó, ìè áó-
äåìî ïðèðå÷åí³ âèêàðáîâóâàòè âñå íîâ³ é íî-
â³ ïð³çâèùà íà ñóìí³é ñòåë³ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ
³ çíèêëèõ æóðíàë³ñò³â ³ ùîðîêó êîíñòàòóâà-
òè òèñÿ÷³ âèïàäê³â çíèêíåííÿ ëþäåé áåçâ³ñ-
òè ³ çìåíøåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ÷å-
ðåç ñîö³àëüí³ óìîâè.

Çì³íè â Óêðà¿í³, çì³íè ïîêè ùî íå â îðãà-
í³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, à â äóìêàõ ³ äóøàõ
ëþäåé, ³í³ö³þâàëè ³íø³ ïîä³¿: ãðîìàäñüê³ âè-
ñòóïè 2000—2001 ðîê³â — àêö³ÿ “Óêðà¿íà áåç
Êó÷ìè”. Äî ñëîâà, ñàìå ö³ âèñòóïè çì³íèëè ³
ñèòóàö³þ ç³ ñâîáîäîþ ñëîâà â Óêðà¿í³. Ò³, õòî
ðàí³øå ñëóõíÿíî âèêîíóâàâ “òåìíèêè”, ïî-
÷àëè ïðîòåñòóâàòè ïðîòè òàêîãî ñïîñîáó âêà-
çóâàòè æóðíàë³ñòàì, ÿê ³ ïðî ùî ¿ì ãîâîðè-
òè. À ëþäè, ÿê³ ùå íà ïî÷àòêó 2000-ãî íà
“êó÷ì³âñüêîìó” ðåôåðåíäóì³ ïðîãîëîñóâàëè
çà “ñèëüíó ðóêó”, íàðåøò³ óñâ³äîìèëè, ùî íå-
áåçïå÷íî äàâàòè îäí³é ëþäèí³ áàãàòî âëàäíèõ
ïîâíîâàæåíü. Äåìîêðàò³ÿ ñòàëà àñîö³þâàòè-
ñÿ íå ç àíàðõ³ºþ, à ç³ ñïðàâåäëèâîþ îðãàí³-
çàö³ºþ äåðæàâè. Çðåøòîþ, ÓÁÊ ñòàëà ïðîëî-
ãîì “ïîìàðàí÷åâèõ” ïîä³é 2004-ãî.

Îäðàçó ï³ñëÿ çíèêíåííÿ Ãåîðã³ÿ ç’ÿâèëà-
ñÿ ìàñà âåðñ³é “ñïðàâè Ãîíãàäçå”. Òàê³ âåð-
ñ³¿ ïðîäóêóþòü ³ ñüîãîäí³. ª âåðñ³¿ ³ ïðî àìå-
ðèêàíñüêèé, ³ ïðî ðîñ³éñüêèé ñë³äè, é ïðî
áîðîòüáó îë³ãàðõ³â ì³æ ñîáîþ òà ç àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ Êó÷ìè, â ÿê³é Ã³ÿ áóâ ëèøå ï³øà-
êîì. Îäíèì ñëîâîì, “õòîñü” îðãàí³çóâàâ
çíèêíåííÿ Ãîíãàäçå äëÿ òîãî, ùîá ñïðîâî-
êóâàòè àíòèïðåçèäåíòñüê³ âèñòóïè ³ çëîâèòè
ðèáó ó ñêàëàìó÷åí³é âîä³.

À ìîæëèâî, âèñòóïè, ÿê³ âèáóõíóëè ï³ñëÿ
çíèêíåííÿ Ãîíãàäçå, áóëè íå áîðîòüáîþ îïî-
çèö³éíèõ ïîë³òèê³â çà âëàäó? Ìîæëèâî, ïðîñ-
òî ö³ë³ ñîö³àëüí³ ãðóïè ïðîðâàëî ï³ñëÿ çíèê-
íåííÿ æóðíàë³ñòà ³ îïðèëþäíåííÿ ïë³âîê ³ç
ðîçìîâàìè ïðåçèäåíòà? ² âîíè âèéøëè íà âó-
ëèö³, ùîá âñå ïîì³íÿòè, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü
ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ ïîë³òè÷í³ é åêîíîì³÷í³ ³í-
òåðåñè, ùîá çìåíøèòè òèñê äåðæàâè (òîáòî —
áþðîêðàò³¿, ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ¿ì ïî-
ä³áíèõ) íà âñ³ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ? Ìîæ-
ëèâî, íàâ³òü íå óñâ³äîìëþþ÷è ³ íå àíàë³çóþ÷è
ñâîãî ïîðèâó ñàìå ó òàêèõ òåðì³íàõ.

Ìîæëèâî, ö³ âèñòóïè áóëè çàêîíîì³ðíèìè,
³ ÿêáè íå áóëî çíèêíåííÿ Ãåîðã³ÿ, ëþäè âñå
îäíî âèéøëè á íà âóëèö³, ç ³íøîãî ïðèâîäó,
àëå ç òèìè æ âèìîãàìè — çì³íè Ñèñòåìè.

Ç äíÿ çíèêíåííÿ æóðíàë³ñòà ìèíóëè ñ³ì ç
ïîëîâèíîþ ðîê³â. Â Óêðà¿í³ çì³íèâñÿ ïðå-
çèäåíò. Â³äáóâñÿ ñóä íàä âáèâöÿìè Ãîíãàäçå.
Àëå ìè é äîñ³ íå çíàºìî, õòî æ “çàìîâèâ”
Ãåîðã³ÿ ³ ÿêà âåðñ³ÿ éîãî çàãèáåë³ ïðàâäèâà.
Á³ëüøå òîãî, ìàòè Ã³¿ ââàæàº, ùî íà ëàâ³ ï³ä-
ñóäíèõ îïèíèëèñÿ ï³äñòàâí³ îñîáè. Ñõîæå,
ùî “íîâà” âëàäà, òàê ñàìî, ÿê ³ “ñòàðà”, íå
çàö³êàâëåíà ó ðîçñë³äóâàíí³ “ñïðàâè Ãîíãà-
äçå”. Àäæå ñóä íàä “çàìîâíèêàìè” æóðíà-
ë³ñòà ïåðåòâîðèòüñÿ ó ñóä íàä Ñèñòåìîþ.
Ò³ºþ Ñèñòåìîþ, ÿêó çáóäóâàâ Êó÷ìà ³ ÿêó
îáåð³ãàº “íîâà” ïîìàðàí÷åâà âëàäà.

Ñèñòåìà íå çì³íèëàñÿ. Àëå çì³íèëàñÿ
Óêðà¿íà. À öå çíà÷èòü, ùî ðàíî ÷è ï³çíî
Ñèñòåìó ïîâàëÿòü. Áåç öüîãî íå ëèøå íå ðîç-
ñë³äóþòü “ñïðàâó Ãîíãàäçå”, à é íå çì³íèòü-
ñÿ íàøå æèòòÿ
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Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïðèõîâóº 
ó Êèºâ³ ñâîþ ïîðàçêó
Ïîë³òîëîãè ââàæàþòü ïðè÷èíîþ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â 
ïàä³ííÿ ðåéòèíãó ÷èííî¿ ïðåì’ºðêè

Ó÷îðà â Êèºâ³ ïîë³òîëîãè îáãîâîðþâà-
ëè ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ íàâêîëî äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â ó Êèºâ³, òà ïðîãíîçó-
âàëè øàíñè ó÷àñíèê³â ïåðåãîí³â. Ìèõàé-
ëî Ïîãðåáèíñüêèé ââàæàº, ùî ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî ó ö³é ñèòóàö³¿
çäîáóëà ñòðàòåã³÷íó ïåðåìîãó, ïðîòå öå
ùå í³÷îãî íå îçíà÷àº. “Íå ôàêò, ùî ëþ-
äèíà Òèìîøåíêî çàéìå ì³ñöå ìåðà”,—
ïåðåêîíàíèé â³í, äîâîë³ âèñîêî îö³íþ-
þ÷è øàíñè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Òà-
ðàñ Áåðåçîâåöü òàêîæ ââàæàº, ùî Ëåîí³ä

×åðíîâåöüêèé “íå ðîçãóáèâ” ñâ³é åëåê-
òîðàò, à îñü øàíñè éîãî “ãîëîâíîãî” îïî-
íåíòà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, çà ñëîâàìè ïîë³-
òîëîãà, íå íàäòî âèñîê³. Ïðè÷èíîþ öüî-
ãî º â³äìîâà ÁÞÒ ï³äòðèìàòè êàíäèäà-
òóðó áîêñåðà. Çà äàíèìè ïàíà Áåðåçîâöÿ,
Â³òàë³þ Êëè÷êó íå âäàëîñÿ äîìîâèòèñÿ ç
Þë³þ Òèìîøåíêî, õî÷à äåïóòàò Êè¿âðà-
äè áóâ íàâ³òü çãîäåí âñòóïèòè çàðàäè
êð³ñëà ìåðà äî ïàðò³¿ “Áàòüê³âùèíà”.

Îáãîâîðèëè åêñïåðòè é ïðè÷èíè, ÿê³
çìóñèëè ïîë³òèê³â ïåðåìêíóòè ñâîþ óâà-

ãó íà Êè¿â. Êîñòÿíòèí Ìàòâ³ºíêî ââàæàº,
ùî íàñïðàâä³ ïèòàííÿ ïðî ïåðåâèáîðè
ïîñòàëî äëÿ òîãî, ùîá â³äâåðíóòè óâàãó â³ä
ïàä³ííÿ ðåéòèíãó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³¿
Òèìîøåíêî. “Ñèòóàö³ÿ ç ³íôëÿö³ºþ, çðîñ-
òàííÿì ö³í, ç ïàðëàìåíòñüêîþ íåñòàá³ëü-
í³ñòþ çàñâ³ä÷èëà, ùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî
íå º “íîâèì ìåñ³ºþ”. Ó Òèìîøåíêî, òà-
êèì ÷èíîì, º ïîòðåáà ó íîâîìó ñóñï³ëü-
íîìó çáóðåíí³. Ì³ñòî Êè¿â äëÿ öüîãî —
³äåàëüíèé ìàéäàí÷èê”,— çàóâàæóº ïîë³-
òîëîã. Íàòîì³ñòü ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Öåí-
òðó ïðèêëàäíèõ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü
“Ïåíòà” Âîëîäèìèð Ôåñåíêî ïðîïîíóº
ìàêñèìàëüíî ðåãëàìåíòóâàòè ñàìó ïðî-
öåäóðó ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ì³ñöå-
âèõ ðàä ïàðëàìåíòîì, àáè òàê³ ä³¿ íå ïî-
âòîðþâàëèñÿ ó ìàéáóòíüîìó: “Ïðåöåäåíò,
çàïî÷àòêîâàíèé ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè, äóæå íåáåçïå÷íèé. Öå ñåðéîçíèé
ðèçèê äëÿ íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ”

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора політичні е сперти назвали справжньою причиною достро о-
вих виборів Києві пра нення Юлії Тимошен о відверн ти ва ви-
борців від за ально раїнсь их проблем. Вони висо о оцінили шан-
си чинно о мера, натомість йо о опонентам доведеться до ласти
неабия их з силь, аби с ласти йом он ренцію.

Óðÿäîâ³ ïîñòàâèëè äâ³éêó
Êàáì³íîì íå çàäîâîëåí³ àí³ îïîçèö³ÿ, àí³ Ïðåçèäåíò

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора опозиційний ряд Ві тора
Ян овича остро роз рити вав
перші сто днів роботи ряд
Юлії Тимошен о. На пере онан-
ня опозиціонерів, пані Тимошен-
о проводить політи "е оно-
мічно о поп лізм ", розчищаючи
собі доро в президенти. Мето-
ди роботи правлячої оаліції не
подобаються і чинном лаві
держави.

Ó÷îðà â ïåðåðâ³ ì³æ ðàíêîâèì ³ âå÷³ð-
í³ì çàñ³äàííÿìè ïàðëàìåíòó ò³íüîâèé
óðÿä Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ï³äáèâ ï³äñóìêè
ñòà äí³â ðîáîòè Êàáì³íó Þë³¿ Òèìîøåí-
êî. Íàéïîì³òí³øèì “äîñÿãíåííÿì” óðÿ-
äó ïàí³ Òèìîøåíêî êîëèøí³é ïðåì’ºð
íàçâàâ ð³çêå çðîñòàííÿ ö³í íà ñïîæèâ÷³
òîâàðè. Çà äàíèìè ë³äåðà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â,
ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì âàðò³ñòü ïî-
ñëóã çðîñëà íà 15—20 %, ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ — íà 30—35 %. Çîêðåìà îë³ÿ ñòà-

ëà äîðîæ÷îþ àæ íà 87 %, ôðóêòè — íà 
70 %, à îâî÷³ — íà 60 %. ²íôëÿö³ÿ òîð-
êíóëàñÿ ³ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íî¿ ñôåðè,
íàïðèêëàä, ö³íè íà áåíçèí çðîñëè íà 
50—70 %. “Óïåðøå çà îñòàíí³õ äåñÿòü ðî-
ê³â ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè çà ñâîþ çàðïëàòó
ìîæóòü êóïèòè ìåíøå ïðîäóêò³â õàð÷ó-
âàííÿ”,— êîíñòàòóâàâ ³ êîëèøí³é ì³í³ñòð
ïðàö³ ³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ìèõàéëî Ïà-
ï³ºâ.

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ñòð³ìêîãî ïîã³ð-
øåííÿ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ â îïîçèö³é-
íîìó óðÿä³ ââàæàþòü åêîíîì³÷íèé ïîïó-
ë³çì. “²ç óñüîãî íàáîðó ö³ëåé áåðåòüñÿ
ò³ëüêè òå, ùî ìîæíà øâèäêî ðåàë³çóâàòè.
Ïðè÷îìó âèêîðèñòîâóþòü àäì³í³ñòðàòèâ-
í³ âàæåë³. Ïîò³ì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ðîçðèâ
ì³æ îá³öÿíêàìè ³ òèì, ùî ðîáèòüñÿ. ²
îñòàííÿ ñòàä³ÿ — ïîøóê çîâí³øíüîãî âî-
ðîãà, íà ÿêîãî ìîæíà ñïèñàòè íåâèêîíàí-
íÿ îá³öÿíîê”,— òàê ñõàðàêòåðèçóâàëà ïî-
ë³òèêó óðÿäó Þë³¿ Òèìîøåíêî ²ðèíà Àê³-
ìîâà, ÿêà â îïîçèö³éíîìó óðÿä³ â³äïîâ³-
äàº çà åêîíîì³÷íèé ñåêòîð. Íà ¿¿ ïåðåêî-
íàííÿ, íà öüîìó åòàï³ óðÿä Òèìîøåíêî
ñïðîáóº ïðèçóïèíèòè çðîñòàííÿ ö³í çà
ðàõóíîê îáìåæåííÿ ðîçäð³áíèõ íàäáàâîê
³ îïòîâî¿ âàðòîñò³. Ïðîòå òàêèé êðîê ìî-

æå ïðèçâåñòè äî äåô³öèòó òîâàð³â, íà ÿê³
ââåäóòü àäì³í³ñòðàòèâí³ îáìåæåííÿ. Ïî-
ä³áíà ñèòóàö³ÿ âæå ñïîñòåð³ãàëàñÿ çà óðÿ-
äóâàííÿ ïàí³ Òèìîøåíêî â 2005 ðîö³. Òî-
ä³ ç ïîëèöü ìàãàçèí³â çíèêàëè ì’ÿñî ³ öó-
êîð. Ñàìå òîìó íà îñòàííüîìó åòàï³ Þë³¿
Òèìîøåíêî íåîäì³ííî çíàäîáèòüñÿ õòîñü
êðàéí³é. Â³í áóäå çâèíóâà÷åíèé ó ðóéíà-
ö³¿ ¿¿ ïåðåäâèáîð÷èõ îá³öÿíîê.

Ó÷îðà ðîçêðèòèêóâàâ ä³¿ óðÿäó ³ ÷èííèé
Ïðåçèäåíò. Éîìó íå ñïîäîáàëàñÿ òà ïî-
ñï³øí³ñòü, ç ÿêîþ áóëî óõâàëåíî ð³øåí-
íÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ó Êèºâ³ äîñòðîêîâèõ
âèáîð³â. “Êîëè éäåòüñÿ ïðî òå, ùî òó ÷è
òó ëþäèíó òðåáà â³äñòîðîíèòè â³ä îáî-
â’ÿçê³â, òðåáà êåðóâàòèñÿ âèíÿòêîâî çà-
êîíîì. Òîä³ ó íàñ íå áóäå ÷îãîñü íåäî-
êàçàíîãî. Òîä³ ó íàñ íå áóäå â³ä÷óòòÿ òî-
ãî, ùî äîì³íóâàëè íå ïðàâîâ³, à ïîë³òè÷-
í³ ÷èííèêè,— íàãîëîñèâ Â³êòîð Þùåí-
êî.— Ó íàñ ïîâèííî ñêëàñòèñÿ ñòàâëåí-
íÿ äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ÿê îêðåìî¿ ã³ëêè âëàäè. Öå ñàìîâðÿäíà
ã³ëêà, ïîâíîâàæåííÿ ÿêî¿ ôîðìóþòüñÿ ÷å-
ðåç âèáîðè. Ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà ñàìà â
çìîç³ âèð³øèòè, êîìó áóòè ìåðîì, êåðó-
þ÷èñü âèíÿòêîâî çàêîíîì ³ ïðîöåäóðîþ
âèáîð³â”
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Ñèëîâèé â³äêàò
Ó Æîâòíåâ³é ë³êàðí³ çíîâó íàïàëè 
íà àêòèâ³ñò³â, ùî âèñòóïàþòü ïðîòè çàáóäîâè
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ,
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора вночі стався чер овий на-
пад на мітин вальни ів, отрі
вист пають проти заб дови на
території Оле сандрівсь ої лі ар-
ні (Жовтневої). До "Жи лів" з
вартовими, я і бло вали в’їзд
на майданчи , підійшли 30 чоло-
ві ів. Вони від отили автів від
воріт на проїждж частин доро-
и та забло вали двері. По и пі-
ет вальни и ви ли али право-
охоронців та підмо , на майдан-
чи привезли й розвантажили б -
дівельне обладнання. За слова-
ми а тивістів, невідомі по рож -
вали їм побиттям. Правоохоронці
на ви ли приїхали через три о-
дини. Свавілля неза онних заб -
довни ів з БЮТ пообіцяв припи-
нити місь ий олова Леонід Чер-
новець ий. У вихідні до мітин -
вальни ів приєднаються члени
бло мера. Ще одна та а заб -
дова може вини н ти на в л. Об-
серваторній. Там дитяче відді-
лення роло ії хоч ть перетвори-
ти на 25-поверховий бізнес-
центр з ресторанами.

Продовження Жовтневої
історії

Çàáóäîâíèêè íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³â-
ñüêî¿ ë³êàðí³ ïðîäîâæèëè ñâ³é íàñòóï íà ï³-
êåòóâàëüíèê³â ïðîòè ñïîðóäæåííÿ âèñîòêè.
“Öå ñòàëîñÿ î ï³â íà ï’ÿòó ðàíêó, êîëè ìè
÷åðãóâàëè ó ìàøèí³ á³ëÿ çà¿çäó íà áóäìàé-
äàí÷èê. Ç òåðèòîð³¿ âèéøëè 30 ÷îëîâ³ê³â ó
÷îðíîìó òà ïî÷àëè â³äêî÷óâàòè íàøó ìàøè-
íó íà äîðîãó. Äâåð³ çàáëîêóâàëè, ñêàçàëè, ùî
êîëè ñïðîáóºìî âèëàçèòè, òî ëèøèìîñÿ áåç
çóá³â”,— ïðèãàäóº í³÷í³ ïåðèïåò³¿ àêòèâ³ñò
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Êî-
àë³ö³ÿ ó÷àñíèê³â Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿”
Âàäèì Ë³ñîâèé. Ïîêè ï’ÿòåðî àêòèâ³ñò³â íà-
ìàãàëèñÿ ³ç ìàøèíè âèêëèêàòè ï³äìîãó òà
ì³ë³ö³þ, íà áóä³âíèöòâî ï³ä³ãíàëè “Êàìàç”
³ âèâàíòàæèëè áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ. “×î-
ëîâ³êè â ÷îðíîìó” çíèêëè çà âîð³òüìè ìàé-
äàí÷èêà. Óðàíö³ äî í³÷íèõ ÷åðãîâèõ ïðèºä-
íàëèñÿ æèòåë³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â òà ÷ëåíè
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ñàì ìåð çíî-
âó çàÿâèâ, ùî çðîáèòü óñå ìîæëèâå òà íå äî-
ïóñòèòü ñâàâ³ëëÿ çàáóäîâíèê³â.

Íàãàäàºìî: áóä³âíèöòâî âèñîòêè íà òåðè-
òîð³¿ ë³êàðí³ âåäå êîìïàí³ÿ “Æèòëî-Áóä”,
ÿêà íàëåæèòü íàðäåïó â³ä ÁÞÒ ²âàíó Êó-
ðîâñüêîìó. Çåìëþ â³í îòðèìàâ ùå çà ÷àñ³â
Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà. Êð³ì öüîãî ïðîåê-
òó, êîìïàí³ÿ ìàº é ³íø³. Ïðè÷îìó òåæ ñêàí-
äàëüí³, ïðèì³ðîì, íà âóë. Ïàòîðæèíñüêîãî
(á³ëÿ ÑÁÓ), Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é, Òâåð-
ñüêîãî òóïèêà. Áóä³âíèöòâî — ãîëîâíà ñôå-
ðà ä³ÿëüíîñò³ íàðäåïà. Â³í òàêîæ çàéìàºòü-
ñÿ àãðîïðîìèñëîâèì êîìïëåêñîì (éîãî ï³ä-
ïðèºìñòâó “Àãðîïðîãðåñ” íàëåæèòü ìàéæå

6,5 òèñ. ãà çåìë³). Ç³ ñòàòêàìè â $ 175 ìëí
²âàí Êóðîâñüêèé âõîäèòü äî ñïèñêó 100 íàé-
áàãàòøèõ ëþäåé Óêðà¿íè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïðèïèíèòè íåçàêîí-
íó çàáóäîâó íà êîëèøíüîìó ìîãèëüíèêó ë³-
êàðí³ áóäå íåïðîñòî, áî ïàíà Êóðîâñüêîãî
“íåñïîä³âàíî” ï³äòðèìàëè ì³ë³ö³îíåðè. Ó÷î-
ðà íà âèêëèê àêòèâ³ñò³â âîíè äîáèðàëèñÿ àæ
òðè ãîäèíè. Ïðè÷îìó ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ çàÿâè-
ëè, ùî öå “íå â ¿õí³é êîìïåòåíö³¿”. Ì³òèí-
ãóâàëüíèêàì æå íàêàçàëè ïðèáðàòè àâòî ç
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè. Ñêëàäàòè ïðîòîêîë ì³-
ë³ö³îíåðè â³äìîâèëèñÿ.

×åðãóâàòè íà ñâî¿õ ïîñòàõ ï³êåòóâàëüíè-
êè ïëàíóþòü íàâ³òü ó âèõ³äí³ äí³. Ïîêè îä-
íà ãðóïà íå äîïóñêàòèìå çà¿çäó íà áóäìàé-
äàí÷èê, äðóãà ó ñóáîòó ï³êåòóâàòèìå ÌÂÑ.
Êð³ì âèìîã ñêàñóâàòè áóä³âíèöòâî, àêòèâ³ñ-
òè âèìàãàòèìóòü òàêîæ ïîêàðàòè âèííèõ ó
ïîáèòò³ æóðíàë³ñò³â, ÿêå ñòàëîñÿ ó â³âòîðîê.
Äî àêòèâ³ñò³â ïðèºäíàëàñÿ ãîëîâà êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà äåïóòàò Îëü-
ãà Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà. Âîíà ðîçïîâ³-
ëà, ùî äî ñòðàéêó ãîòóþòüñÿ é ïðàö³âíèêè
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³. “Ìåäèêè ïðèïè-
íÿòü ë³êóâàòè õâîðèõ. Ïðàöþâàòèìóòü ëèøå
ðåàí³ìàö³éí³ â³ää³ëåííÿ”,— ñêàçàëà ïàí³ Áî-
ãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà.

Ресторанний бізнес
на роло ії

Òèì ÷àñîì, ïîêè êèÿíè çàõèùàþòü Îëåê-
ñàíäð³âñüêó ë³êàðíþ â³ä çàáóäîâè, òàêà ñè-
òóàö³ÿ ìîæå íåçàáàðîì ïîâòîðèòèñÿ â äèòÿ-
÷îìó óðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ íà âóë. Îá-
ñåðâàòîðí³é.

Ó ñåðåäó íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³ ðîçãëÿíó-
ëè ïðîåêò áóä³âíèöòâà ë³êàðí³ òà êîðïóñó
²íñòèòóòó óðîëîã³¿ ÀÌÍ Óêðà¿íè. Òîä³ é
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ðîçðîáíèêè ³ç çàãàëüíî¿
ïëîù³ 25-ïîâåðõ³âêè ò³ëüêè 6,5 òèñ. êâ. ì
ïåðåäáà÷àþòü äëÿ ìåäè÷íèõ ïîòðåá. “Òàì
ðîçòàøóþòü ñòàö³îíàð íà 40 ë³æîê òà îïå-

ðàö³éí³, ïðîô³ëàêòîð³¿,— ïîÿñíèâ ãîëîâ-
íèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó Àíäð³é Ìàçóð.—
Áóäå ùå ê³ëüêà ëàáîðàòîð³é, íàâ÷àëüíèõ
àóäèòîð³é äëÿ ñòóäåíò³â-ìåäèê³â òà êîíôå-
ðåíö-çàëè äëÿ íàðàä”. Íà ðåøò³ ïëîù ³í-
âåñòîð ïëàíóº îáëàøòóâàòè á³çíåñ-öåíòð òà
ðåñòîðàíè. Áàæàííÿ ïîºäíàòè â îäí³é áó-
ä³âë³ îô³ñè ç äèòÿ÷îþ óðîëîã³ºþ ôàõ³âö³â
øîêóâàëî. Ñèòóàö³ÿ àæ íàäòî íàãàäàëà
Îëåêñàíäð³âñüêó ë³êàðíþ. Àðõ³òåêòîðà Ëà-
ðèñó Ñêîðèê, îêð³ì çàïðîïîíîâàíîãî ñóñ³ä-
ñòâà, îáóðèëà ïîâåðõîâ³ñòü ñïîðóäè. “Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ð³ê ó ð³ê íàäàº îðåí-
äàòîðàì, êîòð³ íå ìàþòü æîäíîãî ñòîñóíêó
äî ìåäèöèíè, äåñÿòêè òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â ïëîù. Íåâæå íå ìîæíà çíàéòè ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ 40 äèòÿ÷èõ ë³æîê ³ íå ïî÷è-
íàòè çâîäèòè â öåíòð³ ÷åðãîâîãî ìîíñ-
òðà?” — ïîö³êàâèâèñÿ äåïóòàò Êè¿âðàäè
²ãîð Äîáðóöüêèé. Òèì ïà÷å, ùî ïîðÿä ðîç-
òàøîâàí³ äâà áóäèíêè, ùî íàëåæàòü äî
ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè. Öüîãî ðàçó ïðîåêò
ïîâåðíóëè íà äîîïðàöþâàííÿ. Çà äâà òèæ-
í³ àðõ³òåêòîðè ùå ðàç éîãî ðîçãëÿäàòèìóòü,
óæå ç ïîïðàâêàìè.

ßê ñòàëî â³äîìî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 50 ñîòîê, ÿê ³ íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³â-
ñüêî¿ ë³êàðí³, íà Îáñåðâàòîðí³é âèä³ëèëè ùå
çà ÷àñ³â Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà. Çàáóäîâ-
íèêîì º êîìïàí³ÿ ÒÎÂ “ÓêðÌåä²íâåñò”. Çà
íåï³äòâåðäæåíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ê³ëüêà ðîê³â
òîìó ¿¿ êóïèëà óãîðñüêà êîìïàí³ÿ SL Man-
agement. Îôîðìëÿòè ñïðàâó äîïîìàãàâ êî-
ëèøí³é ïîì³÷íèê ë³äåðà êîìóí³ñò³â Ïåòðà
Ñèìîíåíêà Ñåðã³é Ìàðòèíåíêî. Íå ñåêðåò,
ùî ùå îäèí ÷ëåí ÊÏÓ — Îëåêñàíäð Òêà-
÷åíêî — ìàº ðîäèíí³ çâ’ÿçêè ç Âàëåð³ºì
Á³äíèì, íèí³øí³ì çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Çà ÷àñ³â æå ïàíà Îìåëü-
÷åíêà ïàí Á³äíèé êåðóâàâ ñòîëè÷íîþ ìåäè-
öèíîþ. Çãîäîì éîãî ñèí Âàëåíòèí ñòàâ ãî-
ëîâíèì ë³êàðåì Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³.
Þðèäè÷íî, çà ð³øåííÿì ñóäó, ïîñàäó â³í
çàéìàº ³ äî ñüîãîäí³

Áþò³âö³ çàáëîêóâàëè 
ñòîìàòîëîã³÷íó ë³êàðíþ
×åðåç ïîë³òè÷í³ àêö³¿ ñòðàæäàþòü ïàö³ºíòè

Ëþäè ³ç ïðàïîðàìè ÁÞÒ ïî÷àëè çáèðà-
òèñÿ á³ëÿ âõîäó äî ì³ñüêî¿ ñòîìàòîëîã³÷-
íî¿ ë³êàðí³, ùî íà Ïèìîíåíêà, 10, áëèçü-
êî âîñüìî¿ ðàíêó. Ðàçîì ³ç ÷àñòèíîþ ïåð-
ñîíàëó ë³êàðí³ âîíè çàáëîêóâàëè âõ³ä äî

çàêëàäó. Âñåðåäèíó íå ïóñêàëè íîâîïðè-
çíà÷åíîãî äèðåêòîðà Þð³ÿ Ïóäåíêà. Ïðî-
òå ñåðïíåâîãî ñöåíàð³þ ³ç êðèâàâîþ á³é-
êîþ íå âèéøëî, ïàí Ïóäåíêî, ç îãëÿäó íà
îï³ð, øâèäêî çàëèøèâ ì³ñöå ïîä³é.

Çàâ³äóþ÷èé ë³êóâàëüíî-õ³ðóðã³÷íèì â³ä-
ä³ëåííÿì Îëåêñàíäð Òèìîôººâ ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ïåðñîíàë ïðîäîâæóâàòè-
ìå ÷åêàòè íà ïîíîâëåííÿ íà ïîñàä³ Àíà-
òîë³ÿ Êðóòÿ. “Ìè ÷åêàºìî íà ð³øåííÿ ñó-
äó ³ íå õî÷åìî, ùîá íàì ïðèçíà÷àëè íî-
âîãî äèðåêòîðà äî öüîãî ìîìåíòó”,— ðîç-
êàçàâ â³í. Ïàí Òèìîôººâ òàêîæ ç³çíàâñÿ,
ùî ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ïåðøîþ âèçâàëàñÿ äî-
ïîìîãòè ç âëàøòóâàííÿì àêö³¿ ïðîòåñòó.

Çîâñ³ì ³íøó äóìêó ìàº êîëèøí³é äèðåê-
òîð ë³êàðí³ Þð³é Áàáàñê³í, ÿêèé òàêîæ çà-
çíàâ öüêóâàíü ç áîêó îáóðåíîãî ïåðñîíà-
ëó. “Öå îäíîçíà÷íî ïîë³òè÷íå çàìîâëåí-
íÿ”,— ñêàçàâ â³í. Ñàì Áàáàñê³í íå ìàº
æîäíèõ ïðåòåíç³é ùîäî ñâîãî çâ³ëüíåííÿ
³ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó Þð³ÿ Ïóäåíêà,

â³í ï³äãîòóâàâ óñþ äîêóìåíòàö³þ äëÿ ïå-
ðåäà÷³ íîâîìó êåð³âíèêó.

“Äóæå øêîäà, ùî ïåâí³ ïîë³òè÷í³ áëî-
êè ³ ñèëè íàìàãàþòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè
ñèòóàö³þ ç ïåðåâèáîðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ
êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é,— äîëó÷àºòüñÿ äî
ðîçìîâè þðèñò Þð³é Ãðàáîâñüêèé.— Äî
òîãî æ ÷åðåç áëîêóâàííÿ âõîäó äî ë³êàðí³
ïåðåñ³÷í³ êèÿíè íå ìîæóòü îáñëóãîâóâàòè-
ñÿ òàì”.

Íàãàäàºìî, ùî 10 ñåðïíÿ ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çâ³ëüíèâ äèðåê-
òîðà ë³êàðí³ Àíàòîë³ÿ Êðóòÿ çà ãðóá³ ïî-
ðóøåííÿ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè, àäæå, çà
äàíèìè ïðàâîîõîðîííèõ òà êîíòðîëþþ÷èõ
îðãàí³â, ä³ÿëüíèé êåð³âíèê çäàâàâ ïðèì³-
ùåííÿ ³íøèì ñóá’ºêòàì ó ñóáîðåíäó

Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора мітин вальни и від фра ції БЮТ разом із персоналом місь ої
стоматоло ічної лі арні забло вали вхід до ліні и. Вони не п с али
т ди новопризначено о дире тора Юрія П ден а. Гр п а лі арів за
підтрим и бютівців же восьмий місяць поспіль вима ають поновлен-
ня на посаді олишньо о дире тора Анатолія Кр тя. У серпні мин ло-
о ро за фінансові махінації з посади йо о звільнив місь ий олова
Леонід Черновець ий.

А тивісти проти заб дови Жовтневої лі арні чер ватим ть цілодобово, щоб не доп стити зведення
висот и на олишньом мо ильни

Для дитячої роло ії майб тній б дівлі на в лиці Обсерваторній заплан вали лише 40 ліжо ,
решт площ займ ть офіси і ресторани
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Êîìóíàëüíå ïðîòèñòîÿííÿ
Æèòåë³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ñòåðåæóòü ñòåë³ âëàñíèõ êâàðòèð â³ä äîùó 
òà ïðîñÿòü ñâ³òëà âíî÷³

“ß âæå ìàéæå ð³ê ³ óñíî, é
ïèñüìîâî çâåðòàþñü ³ç ïðîõàí-
íÿìè ïî äîïîìîãó äî êîìó-
íàëüíî¿ ñëóæáè. Íàäñèëàëè
âæå íå îäíå çâåðíåííÿ ç ï³ä-
ïèñàìè ìåøêàíö³â. Íàòîì³ñòü
îòðèìóâàëè ëèøå ôîðìàëüíî-
áþðîêðàòè÷í³ â³äïèñêè. À êó-
äè æ óñ³ âèä³ëåí³ ¿ì êîøòè
éäóòü?”,— ïîñêàðæèâñÿ îäèí
³ç ìåøêàíö³â áóäèíêó Îëåê-
ñàíäð Áîðùåâñüêèé. Ç éîãî
ñë³â, íàñàìïåðåä ðåìîíòó ïî-
òðåáóº 5-é ïîâåðõ, äàõ ÿêîãî â
äîùîâó ïîãîäó ïðîïóñêàº âî-
ëîãó, ïñóþòüñÿ ñò³íè òà ïåðå-
êðèòòÿ êâàðòèð. Òå ñàìå ³ ç ëþ-
êîì íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, ÷å-
ðåç ÿêèé âèõîäÿòü ïàð òà âî-
ëîãà.

Ðåìîíòó ïîòðåáóº ³ ïåðøèé
ï³ä’¿çä áóäèíêó. Â îäí³é ³ç â³ä-
ïîâ³äåé, ÿêà íàä³éøëà â³ä êå-
ð³âíèöòâà ðàéîíó ùå ó âåðåñ-
í³ ìèíóëîãî ðîêó (òîä³, äî ñëî-
âà, àäì³í³ñòðàö³ºþ êåðóâàâ
Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ), ïîâ³-
äîìëÿëîñÿ, ùî ÷åðåç çàáîðãî-
âàí³ñòü çà æèòëîâî-êîìóíàëü-

í³ ïîñëóãè ïèòàííÿ ðåìîíòó
ñõ³äö³â çà êîøòè, ÿê³ íàä³éø-
ëè çà êâàðòïëàòó, ðîçãëÿäàòè-
ñÿ íå ìîæå, à ÷åðåç íåóêîì-
ïëåêòîâàí³ñòü ÆÅÊó ìóëÿðà-
ìè-øòóêàòóðàìè (âíàñë³äîê
íèçüêî¿ çàðïëàòè) íåìîæëèâî
öå çðîáèòè íàâ³òü çà ãðîø³
ìåøêàíö³â.

Íå ðàç çâåðòàëèñÿ ìåøêàí-
ö³ ì³êðîðàéîíó äî ÆÅÊó ç
ïðîõàííÿì îñâ³òèòè òåðèòî-
ð³þ ïåðåä áóäèíêîì. Íàðàç³
âñå íàâêîëî ïîòîïàº ó òåìðÿ-
â³ (à âóëèöÿ ðîçòàøîâàíà ëåäü
íå â öåíòð³ îäíîãî ³ç êðèì³-
íîãåííèõ ðàéîí³â Êèºâà), òî-
ìó ëþäè ïîáîþþòüñÿ çà âëàñ-
íå æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ. Á³ëÿ áó-
äèíêó ïîòð³áíî âñòàíîâèòè
ïðèíàéìí³ òðè ñòîâïè ç ë³õ-
òàðÿìè. Âò³ì, çà ñ³ì ì³ñÿö³â
ëèñòóâàííÿ í³÷îãî òàê ³ íå
çì³íèëîñÿ.

“Òàêå âðàæåííÿ, ùî êîìó-
íàëüí³ êåð³âíèêè ïðîñòî íå-
õòóþòü ³íòåðåñàìè ìåøêàíö³â.
Í³÷îãî íå ðîáèòüñÿ. Âñþ ³í-
ôîðìàö³þ ïåðåêðó÷óþòü ³ ïðè-

ñèëàþòü íåïðàâèëüí³ äàí³. Òóò
ó ëþäåé êâàðòèðè ï³äòîïëþº,
à âîíè ïèøóòü áóö³ìòî âñå
íîðìàëüíî. Ñì³òòÿ ÿê íå ïðè-
áèðàëîñÿ ñâîº÷àñíî, òàê ³ íå
ïðèáèðàºòüñÿ. Í³ ñâ³òëà, í³ ðå-
ìîíòó äàõó”,— îáóðþºòüñÿ ïàí
Áîðùåâñüêèé.

Ó ÆÅÊó-406 ñâîþ áåçä³ÿëü-
í³ñòü êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷è-
ëè. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ³í-
æåíåðà ñëóæáè Òåòÿíè Ïèð³ã,
í³ÿêèõ çâåðíåíü â³ä ìåøêàí-
ö³â ñàìå öüîãî áóäèíêó äî íèõ
íå íàäõîäèëî. “Ó êîæíîìó
ðàç³ öüîãî ðîêó ïëàíóºìî çðî-
áèòè òàì ðåìîíò. Íà öå ïå-
ðåäáà÷åíî êîøòè, àëå ó íàñ ¿õ
ïîêè ùî íåìàº. Ñòîñîâíî çãà-
äàíèõ ïðîáëåì, òàê îñâ³òëåí-
íÿ òàì òî÷íî â ïîðÿäêó, ëàì-
ïè ãîðÿòü á³ëÿ êîæíîãî ï³ä’-
¿çäó”,— çàïåâíèëà ïàí³ Ïè-
ð³ã.

À âò³ì, çà äàíèìè ñòîëè÷íî-
ãî ñall-öåíòðó, ó çãàäàíî¿ êîìó-
íàëüíî¿ ñëóæáè ïðîáëåìè òà-
êè º. “Ç 12 ãðóäíÿ ìèíóëîãî
ðîêó ³ äî ñüîãîäí³ òàì íå â³ä-
ðåàãóâàëè íà 75 çâåðíåíü. Íå
ìîæó ñêàçàòè, ùî öå íàéã³ðø³
ïîêàçíèêè, º é çíà÷íî ïðîá-
ëåìàòè÷í³ø³ ÆÅÊè. Àëå òðóä-
íîù³ òóò òàêè º”,— ïîÿñíèâ
êóðàòîð Äí³ïðîâñüêîãî ðàéî-
íó Îëåêñàíäð Æäàí.

Òèì ÷àñîì òàêà ïîâåä³íêà
êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè çìóñèëà
ìåøêàíö³â áóäèíêó çâåðíóòè-
ñÿ äî ñòîëè÷íîãî ñall-öåíòðó
òà êåð³âíèöòâà ì³ñòà. À íåùî-
äàâíî Îëåêñàíäð Áîðùåâñüêèé
íàä³ñëàâ ëèñòà ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ ³ç ïðîõàííÿì ðîçâ’ÿçàòè êî-
ìóíàëüí³ ïðîáëåìè

Ðàéîíí³ çìàãàííÿ òðèâàþòü
Ï’ºäåñòàë ñòîëè÷íîãî ñall-öåíòðó ðîçä³ëèëè Ïå÷åðñüêà òà Øåâ÷åíê³âñüêà àäì³í³ñòðàö³¿

Ðåéòèíã ñall-öåíòðó ï³äáèëà
ñëóæáà â ïåð³îä ç 17 ëþòîãî äî
17 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó. Çà çãàäà-
íèé ì³ñÿöü òóäè íàä³éøëî ìàé-
æå 20 òèñÿ÷ çâåðíåíü, âèêîíàí-
íÿ ÿêèõ çàãàëîì ïî ì³ñòó âèÿâè-
ëîñÿ íà ð³âí³ 89 %. Ïîíàä 14 òè-
ñÿ÷ ïðîõàíü çàëèøèëèñÿ çàäîâî-
ëåíèìè, ïðèáëèçíî 1,8 òèñ. íå-
âèêîíàíèìè, à âñ³ ³íø³ íàðàç³ ïå-
ðåáóâàþòü íà ðîçãëÿä³. Ñåðåä óñ³õ
íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. Íàéìåí-
øå, ÿê ³ ðàí³øå, ó Ïå÷åðñüêîìó,
äå ¿õ áóëî âñüîãî ëèøå 673 (òóò,
äî ñëîâà, ³ íàéìåíøà ê³ëüê³ñòü
íàñåëåííÿ).

Ó ðàéîí³ ñâîº ë³äåðñòâî çà ï³ä-
ñóìêàìè âæå øîñòîãî ïîñï³ëü
ðåéòèíãó ñall-öåíòðó ñïðèéìàþòü
ëèøå ÿê âëàñíó îïåðàòèâí³ñòü ó
ðåàãóâàíí³ íà ïðîáëåìè ìåøêàí-
ö³â ðàéîíó. Ïîâ’ÿçóþòü öå ³ ç íî-

âîþ êîìï’þòåðíîþ ñèñòåìîþ ïå-
ðåãëÿäó âñ³õ çâåðíåíü, ÿêà ä³º ç
ïî÷àòêó öüîãî ðîêó. Çà ñëîâàìè
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
êîíòðîëþ ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ñall-öåíòðó Ïå÷åðñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Îëüãè Íåêðóòîâî¿,
öå íîâîââåäåííÿ äîçâîëèëî îïå-
ðàòèâíî òà â îí-ëàéí ðåæèì³ áà-
÷èòè óñ³ ïðîõàííÿ, ÿê³ ô³êñóþòü
ó ñëóæá³. Àíàëîã³÷íà ñèñòåìà
ïðàöþº íàðàç³ ³ íà êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâàõ ðàéîíó.

Ðàçîì ³ç Ïå÷åðñüêèì, ë³äåðñòâî
íà ïåðø³é ñõîäèíö³ ðîçä³ëÿº ³
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí. Ìèíóëî-
ãî ðîêó òîé íåîäíîðàçîâî ïîñ³äàâ
ëèøå ïåðåäîâ³ ì³ñöÿ. Ïî÷àòîê
2008 ðîêó äëÿ ðàéîíó áóâ íåâäà-
ëèì: òîé îïèíèâñÿ ó äðóã³é ïîëî-
âèí³ ðåéòèíãó. Âò³ì, ï³äñóìêè
ñëóæáè çà îñòàíí³ ï³âòîðà ì³ñÿö³
ïîêàçàëè, ùî òîé íàáðàâ îáåðò³â

òà, íàáëèçèâøèñü äî íàéêðàùèõ
ðàéîí³â, òåïåð ³ î÷îëèâ ðåéòèíã.
Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü òóò â³äðåàãóâà-
ëè íà ð³âí³ 96 %. ²ç ìàéæå 2 òèñ.
çâåðíåíü, ÿê³ íàä³éøëè äî ðàéî-
íó, 63 (ïðîòè 19 ó Ïå÷åðñüêîãî)
çàëèøèëèñÿ íåâèêîíàíèìè.

Äàë³ çà ðåéòèíãîì ðîçòàøóâà-
ëèñÿ Ãîëîñ³¿âñüêèé òà Äåñíÿí-
ñüêèé ðàéîíè, ÿê³ ³ç ð³çíèöåþ ó

4 â³äñîòêè îïèíèëèñÿ íà 2-é òà
3-é ñõîäèíö³ â³äïîâ³äíî. Âò³ì,
îñòàííüîìó äîâåëîñÿ âèð³øóâàòè
íà 100 çâåðíåíü ìåíøå, í³æ ñâî-
ºìó íàéáëèæ÷îìó ñóñ³äó.

Òð³éêó ëóçåð³â öüîãî ðàçó ñòà-
íîâèëè Ñâÿòîøèíñüêèé, Äí³ï-
ðîâñüêèé òà Äàðíèöüêèé ðàéîíè.
Òóò ñïðîìîãëèñÿ ðåàãóâàòè â ìå-
æàõ 80 % çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Ó

Ñâÿòîøèíñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà-
êå ðîçòàøóâàííÿ ïîâ’ÿçóþòü ³ç
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ ó
ðàéîí³. “ßêùî âçÿòè ðåéòèíã, òî
ïðè òàê³é ê³ëüêîñò³ ìåøêàíö³â ìè
âçàãàë³ íàéêðàùå ðåàãóºìî. ² öå
ïðè òîìó, ùî êîìóí³êàö³¿ òóò îä-
í³ ³ç íàéñòàð³øèõ”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ïðåñ-ñåêðåòàð
ðàéîíó Þð³é Ëåìåøêî

Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На першій сходинці рейтин столично о сall-центр
опинилися одраз два райони. Беззаперечне лідерство
(за підс м ами люто о та почат березня цьо о ро )
Печерсь о о район тепер розділила ще й Шевчен ів-
сь а адміністрація. Обидва набрали по 96 відсот ів та
випередили найближчих он рентів, Голосіївсь ий та
Деснянсь ий райони, на 1 та 4 відсот и відповідно.
А тсайдерсь і сходин и цьо о раз посіли Святошин-
сь а, Дніпровсь а та Дарниць а адміністрації.

Ïðîçâîí êîíòðîëüíî¿ ãðóïè  
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Ïå÷åðñüêèé 673 129,90 5,18 453 0 220 100,0% 76% 434 19 19 96% 
Øåâ÷åíê³âñüêèé 2070 222,80 9,29 1420 3 647 99,8% 76% 1360 60 63 96% 1 

Ãîëîñ³¿âñüêèé 2050 218,60 9,38 1519 0 531 100,0% 76% 1449 70 70 95% 2 
Äåñíÿíñüêèé 1936 345,80 5,60 1447 28 461 98,1% 76% 1347 100 128 91% 3 
Ñîëîì’ÿíñüêèé 2081 318,20 6,54 1326 0 755 100,0% 76% 1199 127 127 90% 4 
Îáîëîíñüêèé 2430 308,40 7,88 1760 16 654 99,1% 76% 1565 195 211 88% 
Ïîä³ëüñüêèé 1831 186,70 9,81 1304 20 507 98,5% 76% 1160 144 164 88% 5 

Äàðíèöüêèé 1282 295,10 4,34 939 0 343 100,0% 76% 784 155 155 84% 6 
Äí³ïðîâñüêèé 3044 337,80 9,01 2268 23 753 99,0% 76% 1831 437 460    80% 7 
Ñâÿòîøèíñüêèé 3026 320,80 9,43 1998 52 976 97,5% 76% 1614 384 436 79% 8 

Ðàçîì :  20423 2684,1 - 14434 142 5847 99% 76% 12743 1691 1833 89%  

РЕЙТИНГ
реа вання районів на проблеми житлово о осподарства

(за даними столично о сall-центр в період з 17 люто о по 17 березня 2008 р.)

Дірява стеля — дале о не єдина проблема, на я заплющ є очі місцевий ЖЕК № 406
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Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Уже понад рі меш анці б дин на в л. Петра За-
порожця, 8-в протистоять бездіяльності місцево о
ЖЕК -406. На численні прохання відремонт вати
по рівлю, через стан я ої люди зм шені постійно
стере ти стелі власних вартир із відрами, та еле-
ментарно освітити в лицю одно о з риміно енних
мі рорайонів міста, я им є Вос ресен а, праців-
ни ів ом нальної сл жби відповіді типові: " се
задовільном стані" або "на поліпшення мов не-
має оштів".
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Ìàð÷åë ÌÀÐÒ²Í: “Ìè ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷óâàòè
íàøèõ ñïîæèâà÷³â ÿê³ñíèìè íàïîÿìè
â³äïîâ³äíî äî ¿õí³õ ïîòðåá òà ñìàê³â”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ³íîçåìíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êîêà-Êîëà Áåâåð³äæèç-Óêðà¿íà”
ïðî ðåöåïòè óñï³õó îäí³º¿ ç íàéóñï³øí³øèõ êîìïàí³é â Óêðà¿í³

— ×è çíàëè âè ðàí³øå ïðî ïðå-
ì³þ “Ëþäèíà ðîêó”?

— Çâè÷àéíî, çíàâ, àäæå öåé
ïðîåêò òðèâàº âæå ïîíàä 10 ðîê³â
³ íå ìîæå çàëèøèòèñÿ íåïîì³÷å-
íèì. “Ëþäèíà ðîêó” ñòàëà âàãî-
ìîþ ïîä³ºþ ó ä³ëîâîìó æèòò³
Óêðà¿íè, îñê³ëüêè îòðèìàííÿ ïðå-
ì³¿ ó êîæí³é ³ç íîì³íàö³é º ï³ä-
òâåðäæåííÿì âèçíàííÿ.

— ßêèìè òåìïàìè íà ñüîãîäí³
ðîçâèâàºòüñÿ êîìïàí³ÿ?

— “Êîêà-Êîëà” ïðàöþº â Óêðà-
¿í³ ïîíàä 15 ðîê³â. Öå îäíà ç ïåð-
øèõ ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³é, ÿêà
âèÿâèëà áàæàííÿ ïðàöþâàòè íà
óêðà¿íñüêîìó ðèíêó. Òàê ç’ÿâèëî-
ñÿ ùå îäíå â³ò÷èçíÿíå ï³äïðèºì-
ñòâî ç³ 100% ³íîçåìíèì êàï³òàëîì,
ÿêå ³íâåñòóâàëî 270 ìëí äîëàð³â
ÑØÀ â åêîíîì³êó Óêðà¿íè.

Êîìïàí³ÿ ðîçâèâàºòüñÿ äèíà-
ì³÷íî, øâèäêî ðåàãóº íà ïîòðåáè
ñïîæèâà÷³â, íà çì³íè ¿õí³õ ñìà-
ê³â, òîìó àñîðòèìåíò ïðîäóêö³¿
äîñèòü ð³çíîìàí³òíèé. Öå ñîëîä-
ê³ ãàçîâàí³ íàïî¿, ïèòíà âîäà, ñî-
êè, õîëîäí³ ÷à¿, à òàêîæ åíåðãå-
òè÷í³ íàïî¿.

“Êîêà-Êîëà” íàäçâè÷àéíî äáàº
ïðî ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿ òà çàäîâîëåí-
íÿ ïîòðåá ñïîæèâà÷³â. Çà îñòàíí³
òðè ðîêè çàâîä ñòàâ íå ò³ëüêè îä-
íèì ³ç íàéá³ëüøèõ â ªâðîï³, à é
íàéïîòóæí³øèì â Óêðà¿í³ ñåðåä
áåçàëêîãîëüíèõ âèðîáíèöòâ.

— ßê³ íîâ³ ïðîåêòè çáèðàºòåñÿ
âïðîâàäæóâàòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

— Àêòèâíî ï³äòðèìóºìî ãðîìàä-
ñüê³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ïðîïà-
ãàíäó àêòèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ,

ñîö³àëüí³ äîáðîä³éí³ àêö³¿ òà ïðî-
ãðàìè ³ç çàõèñòó äîâê³ëëÿ.

Çà îñòàíí³ 12 ðîê³â êîìïàí³ÿ
ñï³âïðàöþº ç Íàö³îíàëüíèì îë³ì-
ï³éñüêèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè òà ðå-
àë³çîâóº ÷èìàëî ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â.

Âæå òðåò³é ð³ê Êîìïàí³ÿ “Êîêà-
Êîëà” ï³äòðèìóº ïðîåêò “Êëè÷
äðóç³â — ãðàéìî ðàçîì!” ç³ ñòâî-
ðåííÿ ìåðåæ³ äèòÿ÷èõ ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èê³â, ìåòîþ ÿêîãî º ïî-
âåðíåííÿ òðàäèö³é çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ.

Ó 2007 ðîö³ ðîçïî÷àëîñÿ ïàðò-
íåðñòâî ç îðãàí³çàòîðàìè ì³æíà-
ðîäíîãî ôîëüêëîðíîãî ôåñòèâàëþ
“Êðà¿íà ìð³é”, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé
íà â³äðîäæåííÿ òà àêòèâíó ïîïó-
ëÿðèçàö³þ äàâí³õ óêðà¿íñüêèõ òðà-
äèö³é òà çâè÷à¿â, ï³äòðèìêó òàëà-
íîâèòèõ ìîëîäèõ êîëåêòèâ³â, ÿê³
ïðàöþþòü ó ñòèë³ åòíî-ôîëüêó.

— Âàø ðåöåïò óñï³õó?
— ßê³ñíèé ïðîäóêò òà òóðáîòà

ïðî ñïîæèâà÷³â. Ìè ïîâèíí³ çà-
áåçïå÷óâàòè íàøèõ ñïîæèâà÷³â õî-
ðîøèìè íàïîÿìè â³äïîâ³äíî äî ¿õ-
í³õ ïîòðåá òà ñìàê³â. Êîìïàí³ÿ ïî-
ñò³éíî äáàº ïðî îíîâëåííÿ àñîð-
òèìåíòó ïðîäóêö³¿ òà ðîçøèðåííÿ
êàíàë³â ¿¿ äèñòðèáóö³¿. Âò³ëþþ÷è
öåé ïðèíöèï ó æèòòÿ, êîìïàí³ÿ
íàäàº òàêîæ ÷óäîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ðîçâèòêó ïîñòà÷àëüíèê³â, äèñ-
òðèá’þòîð³â òà ì³ñöåâèõ ãðîìàä.

Çàïîðóêîþ óñï³õó êîìïàí³¿ º
ïðàãíåííÿ äî íîâîãî, ùî íàäàº
âïåâíåíîñò³ òà ñòèìóë³â äî ïîäàëü-
øîãî çðîñòàííÿ

Розмовляла Валерія ЯКОВЕНКО,
“Хрещати ”
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Ñüîãîäí³ íàðîäíèé äåïóòàò
ôðàêö³¿ áëîêó ÍÓ — ÍÑ
Ïàâëî ÆÅÁÐ²ÂÑÜÊÈÉ 
ñâÿòêóº 46-ð³÷÷ÿ
З на оди дня народження свої вітання
шле народний деп тат від Партії ре іо-
нів Владислав ЛУК’ЯНОВ:

— Мої най ращі вітання Павл Іванович !
Побажаю олезі добро о настрою, здо-
ров’я, творчої насна и. Незважаючи на те,
що в нас різні політичні по ляди, ожен

працює задля зростання У раїнсь ої держави, аби вона ставала силь-
нішою. Саме праці в ім’я висо ої мети — доброб т народ — щиро
зич панові Жебрівсь ом !

Ñüîãîäí³ íàðîäíèé äåïóòàò 
â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â 
Âàäèì ÊÎËÅÑÍ²×ÅÍÊÎ 
ñâÿòêóº 50-ð³÷÷ÿ

З ювілеєм йо о вітає народний деп тат
від фра ції НУ — НС Іван СПОДАРЕН-
КО:

— 50 ро ів — це та ий арний ві ! Бажаю
Вадимові Васильович міцно о здоров’я,

добро о настрою, нехай сміхається доля і щастить в сіх сферах жит-
тя, а не лише в політиці. І нехай шлях Ваш стелиться добрими спра-
вами!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß
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хрещатик

Про продаж земельної ділянки 
закритому акціонерному товариству 

“Будівельна компанія “Укренергобуд” 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку 
на вул. Шота Руставелі, 18 у Печерському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 422/3256 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Øîòà
Ðóñòàâåë³, 18 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 1 117 417,00 ãðí. (îäèí ì³ëü-
éîí ñòî ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñ³ì-
íàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³-
íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 06.08.2007).

3. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Óêðåíåð-
ãîáóä” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0550 ãà
çà 1 117 417,00 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ñòî ñ³ì-
íàäöÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñ³ìíàäöÿòü ãðè-
âåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà
âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 18 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó
çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Áóä³-
âåëüíà êîìïàí³ÿ “Óêðåíåðãîáóä” çã³äíî ç
äîãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ (â òîìó ÷èñë³ íà óìîâàõ
îðåíäè), çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
06.12.1996 ¹ 76-5-00009.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Áóä³âåëüíà êîì-
ïàí³ÿ “Óêðåíåðãîáóä” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 18 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0550 ãà íà âóë.
Øîòà Ðóñòàâåë³, 18 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Áóä³âåëüíà
êîìïàí³ÿ “Óêðåíåðãîáóä” â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Óêðåíåðãîáóä”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Казімку Василю Івановичу у приватну 

власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на вул. Левадній,

48-в у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 951/3784 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Êàç³ìêó Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó äëÿ âåäåííÿ
³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëåâàä-
í³é, 48-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàç³ìêó Âàñè-
ëþ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ëåâàäí³é, 48-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàç³ìêó Âàñèëþ ²âàíî-
âè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.10.2004 ¹ 19-9339, óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.10.2004 ¹ 071/04-4-
19/3746, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 16.11.2004 ¹ 03-79/1377-Â.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки громадянці
Карлюченко Олені Григорівні для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Моринецькій, 18-а 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 953/3786 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êàðëþ÷åíêî Îëåí³ Ãðèãîð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìîðèíåöüê³é, 18-à ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êàðëþ÷åíêî
Îëåí³ Ãðèãîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìîðèíåöüê³é, 18-à ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êàðëþ÷åíêî Îëåí³ Ãðè-
ãîð³âí³:

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

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

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

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.12.2004 ¹ 19-12391, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.09.2004 ¹ 071/04-4-
19/2972, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 01.09.2004 ¹ 6479.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Чащину Миколі Федоровичу земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Новикова-Прибоя, 24-а 
у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 961/3794 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ×àùèíó Ìèêîë³ Ôåäîðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Íîâèêîâà-Ïðèáîÿ, 24-à â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×àùèíó Ìèêî-
ë³ Ôåäîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Íîâèêîâà-Ïðèáîÿ, 24-à â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü,
çàðåºñòðîâàíèõ çà äîìîâîëîä³ííÿì â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä

29.06.54 ¹ 1094 “Ïðî âèñíîâêè îáì³ðó çå-
ìåëü â çàáóäîâàíèõ êâàðòàëàõ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó”.

3. Ãðîìàäÿíèíó ×àùèíó Ìèêîë³ Ôåäî-
ðîâè÷ó:

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 20.02 2002 ¹ 19-1438,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 03.08.2004
¹ 08-8-20/2356, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñà-
í³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 28.05.2004
¹ 3750, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè,
ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 25.10.2004 ¹ 001-09/5291.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Тихонюку Павлу
Івановичу земельної ділянки для експлуатації

та обслуговування будинку 
у пров. Новонаводницькому, 5-а 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 963/3796 від 18 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 93, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Òèõîíþêó Ïàâëó ²âàíîâè÷ó äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó ó
ïðîâ. Íîâîíàâîäíèöüêîìó, 5-à ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òèõîíþêó
Ïàâëó ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,01 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áóäèíêó ó ïðîâ. Íîâîíàâîäíèöü-
êîìó, 5-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òèõîíþêó Ïàâëó ²âàíî-
âè÷ó:

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

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

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.09.2004 ¹ 19-8912, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 16.07.2004 ¹ 5264, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 03.09.2004 ¹ 071/04-4-19/2653,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
07.09.2004 ¹ 001-09/3948.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Жигалкіну Владиславу Ігоревичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Шпильовій, 18 у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 966/3799 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Æèãàëê³íó Âëàäèñëàâó ²ãîðåâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Øïèëüîâ³é, 18 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Æèãàëê³íó
Âëàäèñëàâó ²ãîðåâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Øïèëüîâ³é, 18 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Æèãàëê³íó Âëàäèñëàâó
²ãîðåâè÷ó:

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

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

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.08.2005 ¹ 19-7353, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 24.10.2005 ¹ 06-6-
25/6057, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 05.01.2005 ¹ 57, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
06.09.2006 ¹ 03-16/623-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-

Про передачу громадянину Охріменку Ігорю
Віталійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Сергія Струтинського, 19-а 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 964/3797 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Îõð³ìåíêó ²ãîðþ Â³òàë³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñåðã³ÿ Ñòðóòèíñüêîãî, 19-à ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Îõð³ìåíêó ²ãî-
ðþ Â³òàë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñåðã³ÿ Ñòðóòèíñüêîãî, 19-à ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Îõð³ìåíêó ²ãîðþ Â³òà-
ë³éîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.02.2005 ¹ 19-590, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 02.03.2005
¹ 1433, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
11.04.2005 ¹ 071/04-4-19/1321, Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 22.11.2004
¹ 001-09/6592, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 14.04.2005
¹ 22-1488/35.

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 Борисовій Наталії
Олександрівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Саперне поле, 41 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 965/3798 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Áîðèñîâ³é Íàòàë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñàïåðíå ïîëå, 41 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áîðèñîâ³é Íà-
òàë³¿ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñàïåðíå ïîëå, 41 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áîðèñîâ³é Íàòàë³¿ Îëåê-
ñàíäð³âí³:

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

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

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

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

3.5 Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 03.10.2005 ¹ 19-8241, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 09.11.2005 ¹ 8253, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 19.04.2005 ¹ 071/04-4-19/1360,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 05.12.2005 ¹ 22-3582/35.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Михальській Юлії
Вікторівні у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Московській, 35-б 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 970/3803 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè ãðîìàäÿíö³ Ïóøêàðñüê³é
Ë³ä³¿ Ãðèãîð³âí³ ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,03 ãà,
â³äâåäåíîþ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.99 ¹ 65
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
òà âåäåííÿ îñîáèñòîãî ï³äñîáíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷å-
íî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 22.10.2000 ¹ 72-
3-00145 (ëèñò-çãîäà â³ä 17.09.2004 ¹ 1808),
òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

1.1. Ãðîìàäÿíö³ Ïóøêàðñüê³é Ë³ä³¿ Ãðèãî-
ð³âí³ ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â äåðæàâíèé àêò íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
22.10.2000 ¹ 72-3-00145.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó
Ïóøêàðñüêîìó Îëåêñàíäðó Âîëîäèìèðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Çàïîâ³òí³é, 25 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïóøêàðñüêîìó
Îëåêñàíäðó Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Çàïîâ³òí³é, 25 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ïóøêàðñüêîìó Îëåêñàí-
äðó Âîëîäèìèðîâè÷ó:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

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

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 15.03.2006 ¹ 19-2118, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 24.05.2005 ¹ 06-6-25/1746, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 06.05.2005
¹ 3138, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 07.02.2007 ¹ 03-16/149-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки громадянам Вознюку Петру 

Петровичу, Вознюк Наталії Анатоліївні, 
Вознюку Андрію Петровичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Гайовій,

13, діл. 13 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 968/3801 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíàì
Âîçíþêó Ïåòðó Ïåòðîâè÷ó, Âîçíþê Íàòàë³¿
Àíàòîë³¿âí³, Âîçíþêó Àíäð³þ Ïåòðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ãàéîâ³é, 13, ä³ë. 13 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,08 ãà íà âóë. Ãàéîâ³é,
13, ä³ë. 13 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ÿêà íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ãðîìà-
äÿíàì Âîçíþêó Ïåòðó Ïåòðîâè÷ó, Âîçíþê
Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿âí³, Âîçíþêó Àíäð³þ Ïåò-
ðîâè÷ó (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 20.11.2003 ¹ 18-7408), ïðàâî
âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèìè àê-
òàìè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó â³ä 23.02.2004 ¹ 06-7-00539, ¹ 06-7-
00540, ¹ 06-7-00541, ³ äîçâîëèòè ¿¿ âèêîðèñ-
òàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä, â òîìó ÷èñë³:

— ãðîìàäÿíèíó Âîçíþêó Ïåòðó Ïåòðîâè-
÷ó —1/2 â³ä 0,08 ãà;

— ãðîìàäÿíö³ Âîçíþê Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿â-
í³ —1/4 â³ä 0,08 ãà;

— ãðîìàäÿíèíó Âîçíþêó Àíäð³þ Ïåòðî-
âè÷ó — 1/4 â³ä 0,08 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Âîçíþêó Ïåòðó Ïåòðîâè-
÷ó, Âîçíþê Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿âí³, Âîçíþêó
Àíäð³þ Ïåòðîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³
äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ

Про передачу громадянці Бондаренко Тетяні
Іванівні у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Шевченка, 32-б 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 969/3802 від 18 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-
äÿíö³ Áîíäàðåíêî Òåòÿí³ ²âàí³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Øåâ÷åíêà, 32-á ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áîíäàðåíêî Òå-
òÿí³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Øåâ÷åíêà, 32-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áîíäàðåíêî Òåòÿí³ ²âà-
í³âí³:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 16.07.2004 ¹ 19-6601, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2005 ¹ 06-6-
25/2446, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 13.04.2005 ¹ 2535,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 23.01.2006 ¹ 03-16/45-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140,143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìèõàëüñüê³é Þë³¿ Â³êòîð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 35-á ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìèõàëüñüê³é
Þë³¿ Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 35-á ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìèõàëüñüê³é Þë³¿ Â³êòî-
ð³âí³:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

Про передачу громадянину Пушкарському
Олександру Володимировичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Заповітній, 25 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 967/3800 від 18 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:

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 17.08.2005 ¹ 19-6923, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 08.11.2005 ¹ 06-6-25/5616, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.03.2005
¹ 1896, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 29.11.2006 ¹ 03-16/973-Â.

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

3.6. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä 23.02.2004 ¹ 06-7-
00539, ¹ 06-7-00540, ¹ 06-7-00541.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî

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

4. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 14 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.06.99 ¹ 301-13/402 “Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàä³âíè÷î-
ãî òîâàðèñòâà “50 ðîê³â Æîâòíþ” Çàë³çíè÷-
íîãî ðàéîíó”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину Бабію Сергію 
Володимировичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Карла Маркса, 68-а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 971/3804 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Áàá³þ Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 68-à ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áàá³þ Ñåðã³þ
Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Êàðëà Ìàðêñà, 68-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áàá³þ Ñåðã³þ Âîëîäè-
ìèðîâè÷ó:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.03.2005 ¹ 19-1691, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 18.01.2005 ¹ 58,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 08.04.2005
¹ 06-6-25/1523.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ó ìå-
æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Кононенко Світлані
Анатоліївні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Університетській, 22 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 974/3807 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Êîíîíåíêî Ñâ³òëàí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Óí³âåðñèòåòñüê³é, 22 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì, Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîíîíåíêî Ñâ³ò-
ëàí³ Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Óí³âåðñèòåòñüê³é, 22 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîíîíåíêî Ñâ³òëàí³ Àíà-
òîë³¿âí³:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 30.09.2005 ¹ 19-8170, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 24.10.2005 ¹ 06-6-25/5937, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 18.01.2005 ¹ 67, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 22.02.2003 ¹ 1238,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 23.02.2006 ¹ 03-16/415-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.01.2005 ¹ 19-91, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 21.02.2005
¹ 1201, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
14.04.2005 ¹ 06-6-25/1157, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
04.12.2006 ¹ 03-16/985-Â.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Охінченко Світлані
Вікторівні у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Народній, 13-а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 972/3805 від 18 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:

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.
3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 17.04.2006 ¹ 19-3023, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 21.06.2006 ¹ 06-6-25/2464, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 11.05.2006 ¹ 2885, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 26.04.2007
¹ 03-0304.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Îõ³í÷åíêî Ñâ³òëàí³ Â³êòîð³âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íà-
ðîäí³é, 13-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Îõ³í÷åíêî Ñâ³ò-
ëàí³ Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Íàðîäí³é, 13-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Îõ³í÷åíêî Ñâ³òëàí³ Â³êòî-
ð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

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

Про передачу громадянці Павелко 
Яніні Валеріївні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Ватутіна, 2-а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 973/3806 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ïàâåëêî ßí³í³ Âàëåð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âàòó-
ò³íà, 2-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïàâåëêî ßí³í³ Âà-
ëåð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà,
2-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïàâåëêî ßí³í³ Âàëåð³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 23.11.2004 ¹ 19-11789, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â ì. Êèºâ³ â³ä 25.06.2005 ¹ 06-6-25/1185/1,
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.
Êèºâà â³ä 06 04.2005 ¹ 2399, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 23.01.2006
¹ 03-16/41-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ôîòîô³í³ø
Ìèêîëó Òðîõà çãàäàëè 
÷åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ ñìåðò³
ªâãåí³ÿ Ì²ÐÎØÈÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Києві відраз на двох
вистав ових майданчи-
ах — салоні інтер'єрів
Divas Casa і в алереї
"Ірена" — відзначили 47-
річчя фото рафа Ми оли
Троха. Щоб с азати про
рас , в останній рі жит-
тя автор двох виставле-
них ци лів знадобилися
вольєри иївсь о о зоо-
пар і об ладин и старих
порнож рналів.

Äî 47-ãî äíÿ íàðîäæåííÿ Ìè-
êîëà Òðîõ íå äîòÿã ï³âðîêó —
îñòàíí³é çàê³í÷åíèé öèêë ó
ñåðïí³ 2007-ãî â³í çíÿâ íà àðõ³-
òåêòóðíîìó ïëåíåð³ â Øàðãîðî-
ä³. Çáèðàòè â ñåð³¿ ðîçð³çíåí³ ðî-
áîòè îñòàíí³õ ðîê³â, çàéìàòèñÿ
ïðîÿâêîþ (äî ñàìîãî ê³íöÿ Òðîõ
â³ääàâàâ ïåðåâàãó ñòàðèì ïë³â-
êîâèì àïàðàòàì íàä öèôðîâîþ
òåõí³êîþ) ³ çâàòè ãîñòåé íà âåð-
í³ñàæ âèïàëî âæå äðóçÿì ôîòî-
ãðàôà. Êàæóòü, ñàì Ìèêîëà
Òðîõ ³äåþ ç äâîìà âèñòàâêàìè
îäíî÷àñíî îáîâ’ÿçêîâî á îö³-
íèâ — òîëê ó êîíòðàñòàõ, ÿê ³
íàëåæèòü ôîòîãðàôîâ³, â³í çíàâ
â³äì³ííî. Ùîïðàâäà, êîíòðàñò
íå äóæå âèéøîâ, àëå ³ öå Òðîõó
íàïåâíî ïðèïàëî á äî äóø³.
Àäæå ùî á íå ïèñàëè ï³ñëÿ éî-
ãî çíàìåíèòî¿ ñåð³¿ “Ïîðíîãðà-
ô³ÿ ïëþñ” ³ ñâ³òñüêèõ ðåïîðòà-
æ³â, ñàì ôîòîãðàô òî÷íî çíàâ,
ùî çí³ìàº âñå æèòòÿ ëèøå îäíó

òåìó — ïðèíèæåííÿ êðàñè ³ ïå-
ðåìîãó ëþäèíè íàä âëàñíèì
ïðèíèæåííÿì.

Æàðòè ó äóñ³ Òðîõà ïî÷èíàþ-
òüñÿ â ñàëîí³ Divas Casa, äå ñå-
ðåä ñòèëüíèõ ìåáë³â ðîçâ³ñèëè
òðèäöÿòü ÷îðíî-á³ëèõ ïîðòðåò³â
ìåøêàíö³â çîîïàðêó. Çíÿò³ äëÿ
çâè÷àéíîãî æóðíàëüíîãî ðåïîð-
òàæó òâàðèíè íå ïðîñòî êðàñè-
â³ — ó Òðîõà çîâí³øí³ñòü êîæ-
íî¿ ç íèõ ìàéæå ñêóëüïòóðíà: ³
ôàíòàñòè÷í³ â³äáëèñêè íà øê³ð³
êðîêîäèëà, ³ âèòîí÷åíî¿  ë³ïêè
ãîëîâà ñòðàóñà, ³ ìîãóòí³ ôîðìè
áóéâîëà àáî âåðáëþäà îäíàêîâî
äîñêîíàë³. Àëå ÷èì ïîì³òí³øà
êðàñà, òèì â³ä÷óòí³øå ïðèíè-
æåííÿ. Ïîòâîðí³ ñòàðå÷³ ëèøà¿
íà ïðåêðàñíîìó ò³ë³ çåáðè. Áî-
ë³ñíå ïîñò³éíå ï³äãëÿäàííÿ ëþ-
äåé çà òâàðèíàìè êð³çü ïðóòè
êë³òêè. Îãèäëèâå ïðàâî ïðè-
âëàñíþâàòè ñîá³ ÷óæó êðàñó ³
ñâîáîäó. Çîâñ³ì íåñòåðïí³, íà-
ðåøò³, óáîã³ äåðåâ’ÿí³ âîëüºðè
áàðà÷íîãî òèïó, ÿê³ êðàñåíü-
âåðáëþä íà ôîòî âèìóøåíèé
ïðåçèðëèâî íå ïîì³÷àòè.

Ñõîæ³ñòü ì³æ ëþäüìè ³ òâàðè-
íàìè ó Ìèêîëè Òðîõà òåæ º, àëå
öå ñõîæ³ñòü çîâñ³ì íå áàéêîâîãî
øòèáó. Ïðî ëþäñüê³ âàäè âåäì³äü
àáî ìàâïà íà éîãî ôîòîãðàô³ÿõ
íàâðÿä ÷è çìîæóòü ðîçïîâ³ñòè,
çàòå âîíè ÷èìàëî ñêàæóòü ïðî àá-
ñóðä ëþäñüêîãî æèòòÿ. Â³ä÷óâàòè
öåé àáñóðä ìåíø çà âñå çäàòí³ äî-
ðîñë³ — ó òèõ çàâæäè ñòóðáîâàí³
ïîãëÿäè, ðóêè çàéíÿò³ ãðîøèìà,
ìîðîçèâîì, êîëÿñêàìè, áóòåð-
áðîäàìè. À îñü äèòèí³, ÿêùî â³-
ðèòè Òðîõó, í³÷îãî íå âàðòî ðîç-
ä³ëèòè âñåëåíñüêó òóãó â î÷àõ òþ-

ëåíÿ — íåóñì³øëèâèõ þíèõ â³ä-
â³äóâà÷³â çîîïàðêà éîãî îá’ºêòèâ
íà êîæíîìó êðîö³ ïåðåòâîðþº íà
òàêèõ æå ñàìîòí³õ ñòðàæäàëüíè-
ê³â, ÿê æèðàô àáî âåðáëþä.

Ó ãàëåðå¿ “²ðåíà” âèñòàâëåíèé
Òðîõ çâè÷í³øèé — öåíòðàëüíå
ì³ñöå â ö³é åêñïîçèö³¿ ïîñ³äàþòü
êîëüîðîâ³ ïîðòðåòè îãîëåíèõ.
Ñõîæ³ñòü ³ç êîëèøí³ìè ðîáîòà-
ìè, óò³ì, îìàíëèâà: çí³ìàº ôîòî-
ãðàô íå íàòóðíèöü, à îáêëàäèí-
êè ïîðíîæóðíàë³â, ðåòåëüíî ç³-
ì’ÿò³, ïîäåêóäè íàâ³òü ðîç³ðâàí³.

Ñþððåàë³ñòè÷í³ îáðàçè, ÿê³ âèõî-
äÿòü ó Òðîõà, õî÷ ³ çáåð³ãàþòü
êîíòóðè æ³íî÷îãî ò³ëà, àëå òåïåð
óæå àí³òðîõè íå íàãàäóþòü ïðî òó
íèçîâèííó ñôåðó, ç ÿêî¿ âîíè
ïðèéøëè: íàãîòà ïðèêðèòà
ñêëàäêàìè, ÿê áàãàòîþ ïàð÷åþ,
ïîòâîðí³ ïîçè ïåðåòâîðèëèñü íà
ôàíòàñòè÷í³ êîíóðè, à ñàì³ ôî-
òîãðàô³¿ ñòàëè ñõîæèìè íà æèâî-
ïèñí³ êîëàæ³. Ïðèíöèï ïîºäíàí-
íÿ äåòàëåé òåæ ñóòî æèâîïèñ-
íèé — ãðàº Òðîõ íå ç ò³ëîì, à ç
÷óæèìè çí³ìêàìè, ï³äãàíÿþ÷è

ôðàãìåíòè îäèí äî ³íøîãî òàê,
ÿê õóäîæíèê âïëàâëÿâ áè îäèí â
îäíîãî ìàçêè. Êðàñà ðåàá³ë³òî-
âàíà îñòàòî÷íî, ò³ëó ïîâåðíóòà
çàãàäêîâ³ñòü, ÷óæ³ ôîòîãðàô³¿, ï³-
ä³áðàí³ íà ñì³òòºâîìó çâàëèù³,
çäîáóëè ã³äí³ñòü ñïðàâæíüî¿ êàð-
òèíè. Öå áóëî îñòàííº, ùî êè¿â-
ñüêèé äèâàê Ìèêîëà Òðîõ óñòèã
çðîáèòè ïåðåä â³äõîäîì,— í³ÿêèõ
âàæëèâ³øèõ ñïðàâ, îêð³ì êðàñè,
ñïóùåíî¿ â ñì³òòºâèé áàê, çà
ê³ëüêà äí³â äî ñìåðò³ ó íüîãî
ïðîñòî íå çíàéøëîñÿ

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На сцені иївсь ої онсер-
ваторії вист пив New-York
Samba Jazz Quartet — ін-
тернаціональний оле -
тив, я ий рає лише лати-
ноамери ансь м зи .
Під б рхливі оплес и сто-
личних меломанів вартет
вир шив вели е т рне
містами У раїни та Росії.

New-York Samba Jazz Quartet —
ñòîâ³äñîòêîâî êîñìîïîë³òè÷íèé
êîëåêòèâ: äâîº áðàçèëüö³â, îäèí
í³ìåöü òà îäèí ðîñ³ÿíèí, êîòð³
âõîäÿòü äî ñêëàäó àíñàìáëþ, ïî-
çíàéîìèëèñÿ ê³ëüêà ðîê³â òîìó â
Àìåðèö³, é â³äòîä³ ãðàþòü ñàìáè
òà áîñàíîâè ïî âñüîìó ñâ³òîâ³.

² ãðàþòü, ÿê ìîâèòüñÿ, áåç äóð-
í³â. Ùî òàêå àâòåíòè÷íà áðàçèëü-
ñüêà ðèòì-ñåêö³ÿ äëÿ òàêî¿ ìóçè-
êè, ïîÿñíþâàòè çàéâå, à áàñèñò
Ãóñòàâî Àìàðàíòå òà óäàðíèê Àä-
ð³àíî Ñàíòåñ ñâîãî ÷àñó ïåðåãðà-
ëè íå ç îäíèì äåñÿòêîì âèäàòíèõ
ìóçèêàíò³â Áðàçèë³¿ é Àìåðèêè.
Òà é òåìïåðàìåíò ï³àí³ñòà Ì³øè
Öèãàíîâà, êîëèøíüîãî ìåøêàí-
öÿ Ïåòåðáóðãà íà äèâî â³äïîâ³-
äàº ãàðÿ÷³é ëàòèíîàìåðèêàíñüê³é
ìóçèö³. À îñü ë³äåð Ãåíäð³ê
Ìüîðêåíñ, ÿêèé âñþ öþ ì³æíà-

ðîäíó êàøó çàâàðèâ, ïðèìóäðèâ-
ñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî âå÷îðà çáåð³-
ãàòè àáñîëþòíî íåïîðóøíèé âè-
ãëÿä ã³äíîãî ºâðîïåéñüêîãî
äæåíòëüìåíà. Ïðè öüîìó çâó÷àí-
íÿ éîãî õðîìàòè÷íî¿ ãóáíî¿ ãàð-
ìîí³êè íà÷å íàíèçóâàëî âñ³ ³íø³
ïàðò³¿ íà îäèí ñòðóíêèé ñòðè-
æåíü.

Óçàãàë³ æ îáðàòè ñåðåä ó÷àñíè-
ê³â êîãîñü, êîìó õîò³ëîñÿ á â³ä-
äàòè á³ëüøó ïîðö³þ îïëåñê³â, âè-
ÿâèëîñÿ ìàéæå íåìîæëèâî — òàê
ñòðóíêî é îðãàí³÷íî çëèâàëèñÿ
¿õí³ ãîëîñè. ×àñ â³ä ÷àñó Ãåíäð³ê
òà Ì³øà âëàøòîâóâàëè æàðò³âí³
çìàãàííÿ, ïåðåêèäàþ÷è ãðàéëè-
âó òåìó, ìîâ ì’ÿ÷èê äëÿ ï³íã-ïî-
íãà, à ïîò³ì çëèâàëèñÿ â ïðîíèê-
ëèâîìó äóåò³, âèêîíóþ÷è ñëàâåò-
íó æîá³ìîâñüêó “Ëó¿çó”.

Îñòàòî÷íèì äîêàçîì äðóæáè
íàðîä³â íàïðèê³íö³ ñòàëî âëèòòÿ
äî New-York Samba Jazz Quartet
äâîõ óêðà¿íö³â: òðóáà÷à Äåíèñà
Àäó òà ñàêñîôîí³ñòà Äìèòðà “Áî-
á³íà” Îëåêñàíäðîâà. Òîæ çàâåð-
øèâ âå÷³ð óæå ì³æíàðîäíèé
ñåêñòåò, êîòðèé âèêîíàâ ê³ëüêà
ï’ºñ, ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèõ
äëÿ êè¿âñüêîãî êîíöåðòó. Ç ÿêî-
ãî ³ ðîçïî÷àâñÿ âåëèêèé óêðà¿í-
ñüêî-ðîñ³éñüêèé Samba Travel
àíñàìáëþ (ñàìå òàê íàçèâàºòüñÿ
¿õ îñòàíí³é àëüáîì), âëàøòîâà-
íèé çà ó÷àñò³ Ôîíäó Âîëîäèìè-
ðà Ô³ë³ïïîâà òà îñâ³òíüîãî öåí-
òðó “Îêñôîðä-êëàñ”

Öüîãî ðàçó âàõòàíãîâö³ ïðèâåç-
ëè â Óêðà¿íó äâà ñïåêòàêë³-äîâãî-
æèòåë³. Êîìåä³ÿ “Çà äâîìà çàéöÿ-
ìè” º â ðåïåðòóàð³ òåàòðó âæå 11
ðîê³â, ó “Äÿäå÷êîâîãî ñíó” íå
ìåíø çíà÷íèé ñòàæ — ïðåì’ºðó
ñïåêòàêëþ ç³ãðàëè ùå âë³òêó 2000-
ãî. Ç ïîãëÿäó ãàñòðîëüíî¿ ñòðàòå-
ã³¿ êðîê äîâîë³ ðèçèêîâàíèé: îáèä-
â³ ïîñòàíîâêè íàî÷íî ³ëþñòðóþòü
êðèçó, ÿêó óñëàâëåíà òðóïà ïåðå-
æèâàº ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 1990-õ
ðîê³â. Àëå ñàìå öåé ðèçèê ³ ï³äêó-
ïîâóº íàéá³ëüøå — ç ãëÿäà÷àìè
Êèºâà, Îäåñè ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà
òåàòð ïðè¿õàâ ïîä³ëèòèñÿ íå íîâè-
ìè â³äêðèòòÿìè, à òåõíîëîã³ºþ âè-
õîäó ç òóïèêà. Ïî ö³é ÷àñòèí³ â³ä-
ïðàöüîâàíî âñå íà â³äì³ííî: ÿêùî
â ï³äðó÷íèêàõ äëÿ òåàòðàëüíèõ âó-
ç³â êîëèñü ç’ÿâèòüñÿ ðîçä³ë ïðî òå,
ÿê ðÿòóâàòè êàñó ³ ðåïóòàö³þ çà
ïð³ñíî¿ ðåæèñóðè, íóäíî¿ ñöåíî-
ãðàô³¿ òà áåç´ëóçäî¿ ìàñîâêè, äî-
ñâ³ä âàõòàíãîâö³â ñëóãóâàòèìå çà
ïðèêëàä ÿêíàéêðàùå.

Âëàñíå, í³ÿêîãî â³äêðèòòÿ òåàòð
íå çðîáèâ — ùîá âèòÿãòè ïîáóòî-
âó êîìåä³þ, ö³ëêîì äîñòàòíüî ìà-

òè ì³öíèõ àðòèñò³â íà ãîëîâí³ ðî-
ë³. “Äÿäå÷êîâîìó ñíó” â öüîìó
ñåíñ³ ïîùàñòèëî á³ëüøå, í³æ êîìå-
ä³¿ Ñòàðèöüêîãî. Â ³íñöåíóâàíí³
ö³º¿ ðàííüî¿ ïîâ³ñò³ Äîñòîºâñüêîãî
ó âàõòàíîâö³â îäðàçó äâà êîçèð³ —
Ìàð³ÿ Àðîíîâà ³ Âîëîäèìèð Åòóø.
Ïåðøèé âèõ³ä 80-ð³÷íîãî Åòóøà
îáñòàâëåíèé òàê, í³áè íà ñöåí³ íå
ñïåêòàêëü, à þâ³ëåéíèé âå÷³ð:
îêñàìèòîâèé çàäíèê ïëèâå óãîðó,
ìåòóøèòüñÿ äàìñüêà ìàñîâêà, ãóð-
êî÷å ìàðø äóõîâîãî îðêåñòðó, ³ áå-
íåô³ö³àíò, ç’ÿâèâøèñü ç-çà äàëü-
íüî¿ êóë³ñè, íåêâàïëèâî ñïóñêàº-
òüñÿ ïàíäóñîì (à âçàãàë³ â³í ïîâè-
íåí óâ³éòè äî â³òàëüí³ ç ñóñ³äíüî¿
ê³ìíàòè). Äëÿ íåòÿìêèõ íàâ³òü
âìèêàþòü ñâ³òëî â çàë³. Íà ïîïó-
ëÿðíîìó êîì³êîâ³ ïåðóêà ç êîêîì
³ ïèøí³ âóñà. Âñåñîþçíèé óëþáëå-
íåöü äóæå ïðàâèëüíî ãðàº ñòàðåç-
íîãî êíÿçÿ Ìîðäàñîâà, ïðî ÿêîãî
â Äîñòîºâñüêîãî ñêàçàíî, ùî òîé
“äî òîãî çàíåïàâ, ùî îñü-îñü ðîç-
âàëèòüñÿ”. Ãåðîé Âîëîäèìèðà Åòó-
øà ñïîòèêàºòüñÿ, ãàðêàâèòü, ãóáèòü
íèòêó ðîçìîâè, çàñèíàº íà ï³âñëî-
â³, ì³íÿº ïåðóêè, à ó ô³íàë³ íàâ³òü

áåðå ñåðéîçíó äðàìàòè÷íó íîòó,
ç’ÿâèâøèñü áåç áóäü-ÿêîãî ãðèìó,
ç³ ñâ³÷êîþ ³ ìîíîëîãîì, ó ÿêîìó
ïðîùàºòüñÿ ç æèòòÿì. ² âñå-òàêè
“Äÿäå÷ê³â ñîí” âèÿâëÿºòüñÿ ñïåê-
òàêëåì íå Åòóøà, à Ìàð³¿ Àðîíî-
âî¿.

Àêòðèñà ãðàº ÷³ïêó ïîâ³òîâó äà-
ìó Ìîñêàëüîâó, ùî çàäóìàëà îä-
ðóæèòè ñòàðîãî êíÿçÿ ç³ ñâîºþ
äî÷êîþ. Ðîëü Àðîíîâà âåäå ç â³ä-
÷àéäóøíîþ ñèëîþ ô³çè÷íî¿ ïðè-
ñóòíîñò³ íà ñöåí³, äèâîâèæíî êó-
ìåäíî ³ ç³ ñìàêîì — çð³äêà áóâàº,
ùî êîì³çì çãóùåíèé ð³âíî äî ò³º¿
êîíöåíòðàö³¿, êîëè ùå íå âòðà÷å-
íî æèòòºâó âèðàçí³ñòü, àëå âæå
çíàéäåíî ìàñøòàá åêñöåíòðè÷íî-
ãî ïåðåá³ëüøåííÿ. ¯¿ ãåðî¿íÿ ìî-
æå áóòè ãí³âëèâîþ àáî äîáðîäóø-
íîþ, ëþòîþ àáî òðåïåòíîþ, ñõî-
æîþ òî íà âàòÿíó ïàííî÷êó ³ç ñà-
ìîâàðà, òî íà ãðåíàäåðà ïåðåä
áîºì. Òàêà ñàìà íåîñÿæíà ïàë³ò-
ðà áàðâ ³ ó ¿¿ Ïðîí³ Ïðîêîï³âíè.
Ïîºäíóâàòè ãðîòåñêîâ³ñòü ³ç äðà-
ìàòèçìîì ³ ÿêîþñü äèòÿ÷îþ íåçà-
õèùåí³ñòþ ó âàõòàíãîâñüê³é âåðñ³¿
êîìåä³¿ “Çà äâîìà çàéöÿìè” Àðî-
íîâ³é âäàºòüñÿ òàê â³ðòóîçíî, ùî
ïàðàëåëü ç Ôà¿íîþ Ðàíåâñüêîþ
âæå íå çäàºòüñÿ âèãàäêîþ ìîñêîâ-
ñüêèõ êðèòèê³â. Ó áóäü-ÿêîìó ðà-
ç³, ï³äêîðèòè â ö³é ðîë³ àêòðèñ³
âäàëîñÿ íå ò³ëüêè çàõîïëåíèé êè-
¿âñüêèé çàë, à é ïðîôåñ³îíàë³â,
êîòð³ âñå ðîçóì³þòü: ïðîòÿãîì óñü-
îãî ñïåêòàêëþ ó ïàðòåð³ ç Ìàð³¿
Àðîíîâî¿ íå çâîäèëè î÷åé Îëüãà
Ñóìñüêà ³ Áîãäàí Áåíþê

Ñàìáà ³ìåí³ 
äðóæáè íàðîä³â
Êè¿â ï³äòàíöþâàâ
New-York Samba Jazz Quartet

Перема ати приниження Ми ола Трох вчився верблюдів

Êîì³÷í³é àôåêò
Òåàòð Âàõòàíãîâà çàäåìîíñòðóâàâ Êèºâó ñâîþ êðèçó
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Âàñèëèíà ÑÅÐÃ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Цьо о тижня на сцені Театр Лесі У раїн и відб лися
астролі Мос овсь о о а адемічно о театр імені Єв е-
нія Вахтан ова. По азати в Києві знаменитій тр пі вда-
лося Володимира Ет ша та Марію Аронов виставах
"Дядеч ів сон" за Федором Достоєвсь им та "За дво-
ма зайцями" за Михайлом Стариць им.



1122 2255  ЕЕССЕЕ  ППРРОО  ККООХХААННННЯЯ Хрещатик  21 березня 2008

ßéöå ïðî ëþáîâ 
“Хрещати ” продовж є
п блі ації 25 есе про лю-
бов. Сьо одні Софія Ан-
др хович спроб є нас пе-
ре онати, що цьо о по-
ч ття не існ є. Проте ви-
ріш вати читачам!

Ñîô³ÿ ÀÍÄÐÓÕÎÂÈ×
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Êîëè éäåòüñÿ ïðî ñàìó ëþáîâ,
ÿ á ñêàçàëà, ùî ¿¿ íå ³ñíóº. Í³, âè
íåïðàâèëüíî çðîçóì³ëè: öå íå öè-
í³÷íå òâåðäæåííÿ ç ìåòîþ ïðî-
äåìîíñòðóâàòè òâåðåçèé ðîçóì òà
õîëîäíå ñåðöå; öå íå êðèê ðîç÷à-
ðîâàíî¿ ñòðàæäåííî¿ äóø³, îáäó-
ðåíî¿ òà ïîêèíóòî¿; ³ öå — õî÷ ÿ
çíàþ, ïîâ³ðèòè âàæêî — íå òàêà
âæå é áåçïðîñâ³òíà áàíàëüí³ñòü.
Òâåðäæåííÿ “ëþáîâ³ íå ³ñíóº”
îçíà÷àº ëèøå òå, ùî êàçàòè “ëþ-
áîâ º âñþäè” áóëî á ùå ã³ðøå.

ß íàâ³òü íå óÿâëÿþ, ÿê ìîãëî
ç’ÿâèòèñÿ íàñò³ëüêè ïîðîæíº ³
âîäíî÷àñ òàêå óí³âåðñàëüíå ïî-
íÿòòÿ, õòî ì³ã äîïëþíóòè àæ äî
òàêî¿ êðàéíüî¿ òî÷êè àáñòðàêö³¿:
ïðîñòåæèòè çà óñ³ìà ãîðìîíàëü-
íèìè çì³íàìè, ô³ç³îëîã³÷íèìè
ïðîöåñàìè îðãàí³çìó, ³íñòèíêòà-
ìè, ïñèõ³÷íèìè òðàâìàìè, ðî-
äèííèìè ³ñòîð³ÿìè, ñîö³àëüíèìè
ñòàòóñàìè, ìàòåð³àëüíèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè, çá³ãàìè îáñòàâèí,
îñîáëèâîñòÿìè õàðàêòåð³â, ñìà-
êàìè, âïëèâàìè, ïðèõîâàíèìè òà
ÿâíèìè ìîòèâàìè, ïîãîäíèìè
óìîâàìè, ïî÷óòèìè ñëîâàìè, âè-
âåñòè ç óñüîãî öüîãî ÿêóñü â³ðî-
ã³äíó ôîðìóëó ÷è çàêîíîì³ð-
í³ñòü — ³ ï³ñëÿ çíàêó “äîð³âíþº”
àáî íà ïåðåòèí³ ë³í³é ãðàô³êó äî-
áóòè âåëè÷èíó ÷è çíàéòè òî÷êó,
ùî ïîçíà÷àòèìå ñàì³ çíàºòå ùî.

Âè â³ðèòå, í³áè ùîñü òàêå ðå-
àëüíî çðîáèòè? ß âàì çàçäðþ, ó
ìåíå ïðîáëåìè ç ìàòåìàòèêîþ.

Ç ³íøîãî áîêó, ùå ñì³õîòâîð-
í³øå ïëåñòè ïðî ùîñü íà êøòàëò
“ïðåêðàñíî¿ òà¿íè”, “ì³ñòè÷íî¿
êàçêè” ÷è “íåçáàãíåííîãî ïëîäó
ïå÷àë³ òà ðîçëóêè”. ß ðîçóì³þ,
ùî öå ï³ñí³ äëÿ äâîõ ñåðäåöü, ³
ùî â³ä ëþáîâ³ äî íåíàâèñò³ îäèí
êðîê, ³ ùî çà êðîê â³ä í³æíîñò³
íàðîäæóºòüñÿ í³æ, ³ ùî òàê í³õòî
íå êîõàâ, ³ ùî äåñü íà äí³ ìîãî
ñåðöÿ çàïëåëà äèâíó êàçêó ëþ-
áîâ, ³ ùî º ò³ëüêè â³÷íà çàãàäêà
Ëþáîâ³, ³ ùî ëþáèòè òðåáà é ìîþ
ïàðàñîëüêó, ³ ùî ïîëþáèø ³ êîç-
ëà. Àëå æ öå ìàÿ÷íÿ, âè óñâ³äîì-
ëþºòå? Öå ïðîñòî ñîðîìíî, òàêå
ãîðîäèòè, óñ³ì íàì ìóñèòü áóòè
ñîðîìíî. Öå ïîðîæí³ ñëîâà, í³-
÷èì íå ï³äêð³ïëåí³, äóðí³ é áåç-
ï³äñòàâí³, ³ íåñê³í÷åííî íåïðàâ-
äîïîä³áí³. Ïðîñòî ëþäè — ë³íè-
â³, ïåðåëÿêàí³ ³ ñõèëüí³ äî íàä-
ì³ðíî¿ ÷óòòºâîñò³ ³ñòîòè, òîìó ¿ì
ïðîñò³øå ïîâ³ðèòè, ùî “áåðåã
ëþáîâ³ — â äàëåê³ì òóìàí³”, ³
çîâñ³ì íå áðàòè äî óâàãè íåñïî-
ä³âàíî âäàëîãî äëÿ êèøå÷íèêà
äíÿ, îáðàçè íà ðîäè÷³â ³ ìèãöåì
çàóâàæåíîãî â³äîáðàæåííÿ ñâîãî,
òàêîãî, âèÿâëÿºòüñÿ, ð³çüáëåíîãî,
ïðîô³ëþ ó â³òðèí³ âçóòòºâîãî ìà-
ãàçèíó.

Ìîæëèâî, ëþáîâ âäàëîñÿ á â³ä-
ñòåæèòè, ÿêáè ³ñíóâàëî ùîñü òè-
ïó Áîðõåñ³âñüêîãî “Àëåôà”. Âè
ðîçóì³ºòå, ïðî ùî ÿ? Ïðî òå, ùî
êðàùå âæå ñêàçàòè “ëþáîâ³ íå ³ñ-
íóº”, í³æ “ëþáîâ º âñþäè”, áî,
õî÷à îáèäâà òâåðäæåííÿ òîòîæí³,
ïåðøå âñå-òàêè ÷åñí³øå ³ òî÷í³-
øå.

Äàë³ ÿ ñïðîáóþ ïîêàçàòè âàì
óñþ ìàðí³ñòü òà ðîçìèò³ñòü öüî-
ãî ä³ëà. Áî ïèñàòè ïðî ëþáîâ äó-

æå ïðîñòî, îäíå çàäîâîëåííÿ, ðàç
ïëþíóòè. Äëÿ ïèñüìåííèêà íå-
ìàº ïðîñò³øî¿ òà áëàãîäàòí³øî¿
òåìè — í³õòî í³êîëè íå ñêàæå:
“Íåïðàâäà! Öå â³í íå ïðî ëþáîâ
íàïèñàâ! Ëþáîâ íå òàêà!”, áî õòî
éîãî çíà: ëþáîâ — âîíà æ óñþ-
äè, âîíà æ óñ³ëÿêà. Ò³ëüêè, ùîá
ó êèøå÷íèêà áóâ âäàëèé äåíü, ³
ùîá ð³âåíü ãîðìîí³â ó îðãàí³çì³
íå çàøêàëþâàâ ³ íå ïàäàâ íèæ÷å
äîïóñòèìî¿ íîðìè.

Åñå¿, âîíè, çàçâè÷àé, ó íàñ ïè-
øóòüñÿ ÿê: àâòîð ðîçïîâ³äàº ³ñ-
òîð³þ, àáî é ê³ëüêà, ïðî ùîñü ïå-
ðåæèòå íèì, ùîá áóòè ðåàë³ñòîì
³ íàãîëîñèòè íà âëàñíîìó æèòòº-
âîìó äîñâ³ä³ òà âì³íí³ ãëèáîêî
â³ä÷óâàòè æèòòÿ êîæíîþ êë³òè-
íîþ ñâîãî ò³ëà, àáî ïî÷óòå â³ä
ÿêîãîñü çíàéîìîãî, ÷è ï³äñëóõà-
íå, ÷è ïîáà÷åíå, îäíèì ñëîâîì,
ÿêóñü ïðîñòó, àëå âèðàçíó ³ñòî-
ð³þ, à ïîò³ì ïî÷èíàº ¿¿, öþ ³ñòî-
ð³þ, ðîçìóñîëþâàòè, âèáóäîâóâà-
òè íàâêîëî íå¿ ëîã³÷íî-ïàðàäî-
êñàëüí³ êîíñòðóêö³¿, âèâîäèòè
ìîðàëü, ïðîñòåæóâàòè çàêîíîì³ð-
íîñò³, ñòàâèòè çàïèòàííÿ, íà ÿê³
íå ³ñíóº â³äïîâ³äåé,— ³ òóò æå ö³
â³äïîâ³ä³ äàâàòè, ðîçïà÷ëèâî
ùîñü âèãóêóâàòè, êîãîñü àáî
ùîñü âèêðèâàòè, æóðèòèñÿ, ðîç-
ïà÷àòè, ðîçâîäèòè àáî ñïëåñêó-
âàòè ðóêàìè — íó, âè ðîçóì³ºòå.

Ó âèïàäêó ç åñåºì ïðî ëþáîâ
ïèñüìåííèê îòðèìóº òàêó íåñê³í-
÷åííó ê³ëüê³ñòü ìîæëèâîñòåé, ùî
éîãî öå ìîæå íà äåÿêèé ÷àñ ïå-
ðåëÿêàòè ³ â³äëÿêàòè. Àëå ñòðèìà-
òè ñåáå â³í óñå îäíî íå çäàòåí —
íàäòî âåëèêà ñïîêóñà, íàäòî âà-
ãîìèé øàíñ.

Áî òè ïèøåø ïðî ëþáîâ, âîä-
íî÷àñ ïèøó÷è ïðî: ñìåðòü, íàðî-
äæåííÿ ä³òåé, ñâÿòêîâèé îá³ä,
óðî÷èñòèé âàëüñ, îñ³íí³é äåíü,
çìîðøêè íà îáëè÷÷³ ³ øè¿, äî-
ìàøí³õ òâàðèí, íîâèé êîñòþì òà
êðàâàòêó, ïðî ë³æêî, ðåìîíò,
íàðêîòèêè, òåëåôîííó ðîçìîâó,
ïîâ³øåííÿ, ñâàðêó, ñðàêó, çëèâó,
çà÷àòòÿ, ïðèãîòóâàííÿ áîðùó,
ðîçñòð³ë, ³íôàðêò.

Áî ëþáèòè ìîæíà êîòà, ìàøè-
íó, äà÷ó, äåðåâà, ïîîá³ääÿ, â³ù³
ñíè, ñâ³æ³ ãàçåòè, ²íòåðíåò, ñåð³-

àëè, ôðàíöóçüêèõ ðîìàí³ñò³â, ³ñ-
ïàíñüêèõ êîíê³ñòàäîð³â, ñèòí³
ñí³äàíêè, äîðîã³ ñóêí³, ðîäè÷³â,
ñåêñ, ìàëèíó, ï³äâîäíå ïëàâàí-
íÿ.

² êîëè òè êîãîñü íå ëþáèø —
öå ëþáîâ. ² êîëè òè äîñëóõàºø-
ñÿ äî çàïèñó âëàñíîãî ãîëîñó —
öå ëþáîâ. ² êîëè éäåø äî ë³êà-
ðÿ — òåæ. ² êîëè çà êîãîñü õâè-
ëþºøñÿ, êîìóñü ùîñü çàáîðîíÿ-
ºø, îáìàíþºø, çðàäæóºø, îáðà-
æàºø, çíóùàºøñÿ, á’ºø, ïðèíè-
æóºø, êàë³÷èø, ïëåêàºø — âñå
öå ëþáîâ.

Âè ðîçóì³ºòå, íàðåøò³, ÷îìó ÿ
ñòâåðäæóþ, ùî ëþáîâ³ íå ³ñíóº?

ßê ìîæíà äîïóñêàòè äî öüîãî
ïèñüìåííèê³â?

Äàë³ âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêî¿
ïèñüìåííèêîâ³ çàõî÷åòüñÿ ÷è-
òàöüêî¿ ðåàêö³¿. Õî÷å â³í äèâóâà-
òè, áåíòåæèòè, çëèòè ÷è ïðîñòî
âêîòðå âèêëèêàòè çàõîïëåííÿ é
çàìèëóâàííÿ ÷èòà÷³â äîáðå â³äî-
ìèìè ïðèéîìàìè.

Ãëèáîê³ é òîíê³ êîëîò³ ðàíè çà-
ëèøàþòüñÿ â³ä ðîäèííèõ ³ñòîð³é,
âèêîíàíèõ ó ôîðìàò³ ñòàðèõ ôî-
òîãðàô³é, ñåï³ºþ, ð³âíèì ìåëàí-
õîë³éíèì òîíîì, ç âêðàïëåííÿ-
ìè ïîáóòîâèõ ïîäðîáèöü, ìîæíà
ç óõèëîì ó á³ê ïîë³òèêè òà ³ñòî-
ð³¿, à íà ïåðøîìó ïëàí³ — ëþä-
ñüêà ³ñòîð³ÿ, ïðîñòà, çâè÷àéíà, òà
íåéìîâ³ðíî æèâà ³ ïðîíèçëèâà.

Íàïðèêëàä, ïðî òå, ÿê íà ïî-
÷àòêó ñîðîêîâèõ, ì³é ê³ëüêàíàä-
öÿòèð³÷íèé ä³ä ñèä³â íàä ×îðíèì
×åðåìîøåì ó ßáëóíèö³, íà êàìå-
í³, ñõîæîìó íà âåëèêèé ÷åðåï áè-
êà, ³, ÷àñ â³ä ÷àñó çàáóâàþ÷èñü ³
çàäèâëÿþ÷èñü ó âèð ï³ä òîíêîþ
ïðîâèñëîþ êëàäêîþ, íàìàãàâñÿ
âèð³çüáèòè íîæåì ³ç ê³ñòÿíèì ðó-
ê³â’ÿì îáëè÷÷ÿ äåðåâ’ÿíî¿ ëÿëü-
êè Íàòàëêè.

Ëÿëüêà ðîáèëàñÿ äëÿ ìîëîäøî¿
ñåñòðè Ðàäóñ³, ÿêà, íå äî÷åêàâ-
øèñü, êîëè ó öóðïàëêà ç’ÿâëÿòü-
ñÿ î÷³ ³ í³ñ, äàëà éîìó ³ì’ÿ ³ ïðè-
äóìàëà ê³ëüêà ñòðî¿â — òîé, ó
ÿêîìó ¿çäèòè äî ïîäðóã, ³ â ÿêî-
ìó õîäèòè äî öåðêâè, ³ ïîðàòèñÿ
á³ëÿ õàòè.

Çàðàç Ðàäóñÿ ç ñóñ³äêîþ áîâòà-
ëèñÿ ó âîä³, òå÷³ÿ îãîðòàëà áóëü-

áàøêàìè ³ ëîñêîòàëà ¿õí³ çàñìàã-
ë³ òîíê³ ò³ëüöÿ. Âîíè âæå òàê äîâ-
ãî ñèä³ëè ó êðèæàí³é âîä³, ùî ãó-
áè ¿õí³ ñòàëè ô³îëåòîâèìè, çóáè
äð³áíî öîêîò³ëè, à ïó÷êè ïàëüö³â
ïîìîðùèëèñü. Ä³ä äóìàâ ïðî
ùîñü ñâîº, ñåðéîçíèé ³ çîñåðå-
äæåíèé, óæå òàêèé äîðîñëèé,
ê³ëüêàíàäöÿòèð³÷íèé, ÷àñ â³ä ÷à-
ñó çãð³áàþ÷è ç ÷îëà îáåðåìîê
õâèëÿñòîãî ðóñÿâîãî âîëîññÿ.

Íàä ñìåðåêàìè íàâèñëà ñìóæ-
êà íàï³âïðîçîðîãî ëåãêîãî äèìó.
Ä³â÷àòà ðåãîòàëè, çàõëèíàþ÷èñü,
³ òðåìò³ëè â³ä çáóäæåííÿ ³ õîëîäó.

À ïîò³ì — çîâñ³ì íåâ³äîìî, ÿê
³ êîëè öå ñòàëîñÿ,— ä³ä ïîõîëîâ
â³ä Ðàäóñèíîãî âåðåñêó. Íàæàõà-
í³ î÷³ ìàëî¿ ñóñ³äêè, ¿¿ âèòÿãíóò³
ðóêè ó ñàìîìó âèð³ ï³ä êëàäêîþ,
òàì, äå âîäà íàéãëèáøà, òàì, äå
íàéãîñòð³ø³ êàìåí³ íà äí³, òàì, äå
ùîðîêó õòîñü îáîâ’ÿçêîâî ãè-
íóâ,— ³ Ðàäóñèíå ñâ³òëå âîëîññÿ,
õóäåíüê³ ïëå÷³, á³ë³ ï’ÿòè.

Ä³ä ñêà÷å ç êàìåíÿ íà êàì³íü,
ïîñëèçàºòüñÿ, ëåäâå âòðèìóº ð³â-
íîâàãó, îñü â³í óæå ó âîä³, áîëÿ-
÷å á’ºòüñÿ íîãàìè, ëåòèòü, çàõëè-
íàºòüñÿ, ãðåáå. Éîìó çäàºòüñÿ,
ùî òå÷³ÿ ïî÷èíàº ïëèâòè â ïðî-
òèëåæíèé á³ê, òàê ïîâ³ëüíî â³í
íàáëèæàºòüñÿ äî âèðó, à ä³â÷àò
óæå ³ íå âèäíî, â³í ò³ëüêè âñòè-
ãàº âõîïèòè êîòðóñü çà ðóêó, à ³í-
øà õàïàº éîãî çà âîëîññÿ, ³ îñü
â³í óæå ï³ä âîäîþ, îòðèìóº ÷è-
ìîñü ãîñòðèì â ùåëåïó, çàêîâòóº
âîäó, ïî÷èíàº âòðà÷àòè ñâ³äî-
ì³ñòü, àëå çíàº, ùî ìóñèòü âèòÿã-
íóòè ¿õ íà áåðåã, ùî ³íàêøå íå
ìîæíà — ³ òàêè òÿãíå, òÿãíå, âî-
äà é ñàìà âèøòîâõóº éîãî íàçîâ-
í³, ³ â³í íàìàöóº ñòóïíÿìè êàìå-
í³, ³ ÷³ïëÿºòüñÿ çà íèõ, ³ âèíîñèòü
íà ñîá³ ñóñ³äñüêó ä³â÷èíêó, ÿêà
áëþº âîäîþ ³ êàøëÿº, ³ â ÿêî¿
÷åðâîí³ î÷³, ³ áë³äå îáëè÷÷ÿ.

Ä³ä çíîâó êèäàºòüñÿ â ð³êó —
àëå âæå ï³çíî. Ò³ëî Ðàäóñ³ ³ òàê
ïðèáèëî òå÷³ºþ äî áåðåãà, ³ êó-
÷åð³ ¿¿ ïëåùóòüñÿ â ï³í³, ³ ðóêè
áåçâîëüíî çâèñàþòü âçäîâæ ò³ëà.
Ó íå¿ çàïëþùåí³ î÷³ ³ äóæå ñïî-
ê³éíå ëè÷êî, âîíà íàâ³òü òðîõè
ïîñì³õàºòüñÿ, õî÷à ãóáè âæå íå
ô³îëåòîâ³, ïðîñòî á³ë³-á³ë³.

² äîðîñëèé, ê³ëüêàíàäöÿòèð³÷-
íèé ä³ä êðè÷èòü ³ ïëà÷å, ðåâå, ðè-
äàº, ñòîãíå, òðå êóëàêîì ùîêè ³
í³ñ, çàäèõàºòüñÿ, íå âèïóñêàþ÷è
Ðàäóñþ ç îá³éì³â.

Éîìó çäàºòüñÿ, ùî çóñèëëÿì
âîë³ â³í çàðàç — àëå ò³ëüêè çàðàç,
ó öåé ñàìèé ìîìåíò — ìîæå ïî-
âåðíóòè ÷àñ íàçàä, êîëè âèð³çàâ
íà êðóãëîìó ïóñòîìó ëÿëü÷èíîìó
ëè÷êó î÷³, ³ êîëè ä³â÷àòà âåðåùà-
ëè ó âîä³, çàõëèíàþ÷èñü â³ä çà-
õîïëåííÿ. Îñü-îñü, ùå òðîõè,
çîâñ³ì òðîõè — éîìó âæå ìàéæå
âäàºòüñÿ öå çðîáèòè.

Äî ìîìåíòó Ðàäóñèíî¿ ñìåðò³ ó
íèõ áóëà çâîðóøëèâà, í³æíà ëþ-
áîâ ì³æ ñòàðøèì áðàòîì ³ ìîëîä-
øîþ ñåñòðîþ. Âîíè ñâàðèëèñü ³
áîëÿ÷å ñìèêàëè îäíå îäíîãî çà
âîëîññÿ, ä³ëèëèñü ñîëîäîùàìè,
ðîçïîâ³äàëè òàºìíèö³, øóêàëè
ñêàðáè, ãðàëèñü, äîïîìàãàëè ìà-
ì³, ñëóõàëè ñòðàøí³ ³ñòîð³¿, ñì³-
øèëè îäíå îäíîãî ³ îòðèìóâàëè
îäíàêîâ³ ïîêàðàííÿ â³ä áàòüê³â-
â÷èòåë³â, êîëè áóëè îäíàêîâî
âèííèìè.

Àëå ïîò³ì ëþáîâ ñòàëà ³íøîþ.
Äóìàòè ïðî Ðàäóñþ áóëî áîëÿ÷å,
à äóìàëîñü ïðî íå¿ çàâæäè, ³ òî-
ìó áîëÿ÷å áóëî çàâæäè, ³ êîëè
çãàäóâàâñÿ ¿¿ ñì³õ, ³ êó÷åð³, ³ äî-
ëîí³, ³ òå, ÿê âîíà ïðîñèëà ïîêà-
çàòè ¿é îñèíå ãí³çäî, ³ ÿê íàëÿ-
êàëàñü ñîâè, ³ ÿê ïðèäóìóâàëà

ñòðî¿ äëÿ ëÿëüêè: ¿çäèòè äî ïî-
äðóã, õîäèòè äî öåðêâè, ïîðàòèñü
á³ëÿ õàòè.

Ç êîæíèì ðîêîì ö³ ïîäðîáèö³
äåäàë³ á³ëüøå çàòèðàëèñÿ, íàòî-
ì³ñòü ñïîãàäè ïðî Ðàäóñþ äåäàë³
á³ëüøå íàãàäóâàëè æèòòºïèñ ñâÿ-
òî¿. ¯¿ êó÷åð³ çðîáèëèñÿ ë³ëåéíî-
á³ëèìè, âîíà ñâ³òèëàñÿ ÷èñòèì
ñÿéâîì, ïîãëÿäîì âì³ëà ë³êóâàòè
â³ä íàéñòðàøí³øèõ õâîðîá, í³õòî
í³êîëè íå ÷óâ â³ä íå¿ í³ ïëà÷ó, í³
çëîãî ñëîâà, âîíà ïðèãîðòàëàñü
äî òåáå, ÿê êîøåíÿ, ³ â³äðàçó íà
ñåðö³ ñòàâàëî ëåãêî ³ ñâ³òëî. Âî-
íà âì³ëà âèêëèêàòè ñîíöå âçèì-
êó, à â çàñóõó — äîù, âîíà íàé-
êðàùå ñï³âàëà ³ â³ääàâàëà îñòàí-
íº.

Áåçïåðå÷íî, Ðàäóñÿ ïîâèííà
áóëà òàê ðàíî ïîìåðòè — òàê³
äîâãî íå æèâóòü. Àëå ä³äîâå â³ä-
÷óòòÿ ïðîâèíè â³ä öüîãî íå çìåí-
øóâàëîñÿ.

Îñü âàì ëþáîâ-ïðîâèíà, ëþ-
áîâ-îáîæíþâàííÿ, ëþáîâ íà âñå
æèòòÿ, ÿêà ç ÷àñîì ñòàº ò³ëüêè
ì³öí³øîþ, ëþáîâ-íàäóìóâàííÿ,
ðåàëüí³øà çà áàãàòî ³íøèõ âèä³â
ëþáîâ³. Íàéïîñò³éí³øà ëþáîâ: äî
òîãî, êîãî íåìàº.

Ðîçóì³ºòå, ÷îìó ÿ êàæó, ùî ëþ-
áîâ³ íå ³ñíóº?

Ðîäèííà ³ñòîð³ÿ — öå ³íòèìíî,
ùèðî ³ äîâ³ðëèâî. Ïèñüìåííèê
ïîêàçóº ñâîº ñëàáêå ì³ñöå, ïóñ-
êàº ñëüîçó, âèòèñêàº ñëüîçó ç ÷è-
òà÷à. Â³í ðàíèìèé, â³äâåðòèé ³
íåçàõèùåíèé. Òàê, â³í çàñëóãî-
âóº ëþáîâ³.

À ìîæíà âèñòóïèòè ñòðèìàí³-
øå, íàòîì³ñòü, êð³ì ëþäÿíîñò³,
íåíàâ’ÿçëèâî ïðîäåìîíñòðóâàòè
âëàñíó íà÷èòàí³ñòü òà åðóäèö³þ.
Âì³ííÿ áà÷èòè â ³ñòîðè÷íèõ ïåð-
ñîíàæàõ æèâèõ ëþäåé, ïåðåâò³-
ëþâàòèñü ³ ñï³âïåðåæèâàòè, ³ â³ä-
òâîðþâàòè ÷àñ, ³ ðîçóì³òè åïîõó,
³ ïðîáà÷àòè ñëàáê³ñòü, ðîçóì³òè ³
ñï³â÷óâàòè.

Ñï³â÷óâàòè, íàïðèêëàä, Ã³òëå-
ðîâ³ òà éîãî òðåïåòí³é ëþáîâ³
äÿäüêà äî ïëåì³ííèö³, ¥åë³ Ðà-
óáàëü. Ðîçóì³òè, ÷îìó â³í õîâàâ ¿¿
ó ïðîñòîðîìó é ñâ³òëîìó ïîìåø-
êàíí³ íà Ïðèíöðå´åíòøòðàññå â
Ìþíõåí³, äðàòóþ÷èñü ³íîä³ ÷åðåç
òå, ùî âîíà çàâàæàëà éîìó ïðà-
öþâàòè, âèñï³âóþ÷è âèñîêèì ãî-
ëîñîì îïåðí³ àð³¿ ó íàï³âïîðîæ-
í³õ ê³ìíàòàõ ç âèñîêèìè ñòåëÿìè
³ õîëîäíèìè äèâàíàìè. Óÿâëÿòè,
ÿê â³í øóêàº íåðâîâèì ñîáà÷èì
ïîãëÿäîì ¿¿ ñâ³òëó àêóðàòíó ãî-
ë³âêó ó íàòîâï³ — äåñü íà ì³òèí-
ãó, êîíôåðåíö³¿, â êàâ’ÿðí³ àáî â
òåàòð³, ÿê â³í áî¿òüñÿ ¿¿ âòðàòèòè,
ÿê íåïîêî¿òüñÿ, ùî ó íå¿ òàêè º
ùîñü ç Åì³ëåì Ìîð³ñîì.

Àáî â³ä÷óâàòè ã³ðêóâàòèé ïðè-
ñìàê ó ðîò³ ²í´åáîð´ Áàõìàí —
ïðèñìàê â³ä ñèãàðåò, ÷è â³ä òîãî,
ùî Ôð³ø òàêè íàïèñàâ ïðî íå¿,
à âîíà íàâ³òü íå ìàëà ïðàâà ïðî-
ñèòè éîãî íå ðîáèòè öüîãî, ÷è
â³ä òîãî, ùî Öåëÿí ïåðåä ñìåð-
òþ íàêîâòàâñÿ áðóäíèõ âîä Ñåíè,
÷è ïðîñòî â³ä ðèìñüêîãî ïîâ³òðÿ,
õî÷à äîì³øêè êîêà¿íó é ìàð³õó-
àíè â íüîìó çíàéäóòü ùîéíî ÷å-
ðåç ñîðîê ðîê³â.

×è â³ðèòè, ùî Àíäð³é Ãîëîâêî,
õðåñòîìàò³éíèé ðàäÿíñüêèé
ïèñüìåííèê, â÷èíèâ-òàêè ïðà-
âèëüíî, çàñòðåëèâøè äî÷êó ³ äðó-
æèíó. Òîìó ùî ëþáîâ âèïðàâäî-
âóº âñå, à â³í æå ëþáèâ ¿õ ïî-
ñïðàâæíüîìó. Òå, ùî â³í ¿õ çà-
ñòðåëèâ,— íàéêðàùå òîãî ñâ³ä-
÷åííÿ. Àäæå ì³ã ïîâåðíóòèñü äî
Øêîëè ÷åðâîíèõ ñòàðøèí — à
Òåòÿíà ïðèâåëà á ³íøîãî, ³ òîé
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³íøèé íàçèâàâ áè ¿¿ “êîñóëåþ”, ³
ãëàäèâ äî÷êó ïî ãîëîâ³.

Ëþáîâ ðîçêîøóº, êîëè íàâêî-
ëî áàãàòî êðîâ³, ðàí, äèìó ³ îò-
ðóòè. ßêùî ñêîðèòèñü ¿¿ áàæàí-
íÿì, çãîäîì âîíà ìîæå é âèíà-
ãîðîäèòè: íàïðèêëàä, ïîäàðóâà-
òè äèòèíó â³ä ñàí³òàðêè ó ïñèõ³-
àòðè÷í³é ë³êàðí³.

Ëþáîâ äîáðå ôàðøèðóâàòè ì³ñ-
òèêîþ, ïðîðîöòâàìè ³ çíàêàìè.
Âîíà ÷óäîâî ñåáå ïî÷óâàº ñåðåä
íåíàâèñò³, ïîìñòè ³ æîðñòîêîñò³.

×åñíèé ïèñüìåííèê íå ïðè-
êðàøàòèìå ëþáîâ êðåìîâèìè
òðîÿíäàìè. Â³í íàïèøå: “×îëî-
â³ê òåòè Ñòåôè ïðèõîäèâ ç ðîáî-
òè ï’ÿíèé, áèâ ¿¿ çàë³çíèì ëàíöîì
³ ëÿãàâ ñïàòè, âèñòàâèâøè íîãè â
øêàðïåòêàõ, ïîäåðòèõ íà âåëè-
êèõ ïàëüöÿõ. Òåòà Ñòåôà ñìàæè-
ëà éîìó äåðóíè ³ íàáèðàëà âåëè-
êîþ êîõëåþ êîìïîò ç à´ðåñòó.”
×åñíèé ïèñüìåííèê òî õî÷å ïî-
êàçàòè âåñü òðàã³çì òà ìàðí³ñòü
ëþáîâ³ é æèòòÿ âçàãàë³, òî íàòÿ-
êàº, ùî ïîáóò íå çäàòåí çíèùè-
òè ëþáîâ.

Ïèñüìåííèê ç ïñèõîëîã³÷íèì
óõèëîì øóêàòèìå òðàâìè, ïîÿñ-
íåííÿ òà íàéòîíø³ çâ’ÿçêè. Â³í
çðîáèòü ³ç ëþáîâ³ ïñèõîëîã³÷íèé
òðèëåð, ³ñòîð³þ õâîðîáè, âðàçèâ-
øè ÷èòà÷à â³äêðèòòÿìè íàñò³ëü-
êè î÷åâèäíèìè, ùî íà íèõ íå-
ìîæëèâî çâåðíóòè óâàãó.

Áàòüêî ãàìñåëèòü óñþ ñ³ì’þ,
ïåðø³ äèòÿ÷³ ñïîãàäè — éîãî ëþ-
òå ðåâ³ííÿ, ñèíö³, ïëÿìè êðîâ³,
ïîòðîùåí³ ìåáë³, ñîíí³ ñóñ³äè
ïðèéìàþòü ¿õ äî ñåáå íà í³÷. Ó
ìàìè âèáèò³ çóáè, ïîëàìàí³ ðó-
êè, ï³äáèòå îêî. Âîíà ïîñì³õàº-
òüñÿ ³ ìîâ÷èòü — ìîâ÷èòü îñü óæå
äâàäöÿòü ðîê³â.

Ä³â÷èíêà ÿêîìîãà øâèäøå âè-
õîäèòü çàì³æ, çà ïåðøîãî ë³ïøî-
ãî, â³í âèÿâëÿºòüñÿ íå òàêèì óæå
é ïîãàíèì, ðîáèòü íàä³éí³ ðàìè
äëÿ íàòþðìîðò³â, íàêîïè÷óº ïî-
áóòîâó òåõí³êó.

Õëîï÷èê áàãàòî ÷àñó ïðîâîäèòü
íåâ³äîìî äå, íåâ³äîìî ç êèì, íå
ïðèõîäèòü íî÷óâàòè, âñòðÿº ó á³é-
êè, êîëåêö³îíóº íîæ³, íå âì³º äè-
âèòèñü ó î÷³, ãîâîðèòü, îïóñòèâ-
øè ãîëîâó, êîâòàº ïîëîâèíó çâó-
ê³â.

Ðîê³â äåñÿòü áðàò ³ ñåñòðà óíè-
êàþòü áàòüê³â ³ îäíå îäíîãî. Ìà-
ìà âæå â ³íâàë³äíîìó êð³ñë³, áàòü-
êî íå ïðèïèíÿº ¿¿ áèòè. Ñåñòðà
òèõî æèâå ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì, âî-
íè ¿çäÿòü íà ï³êí³êè ³ íà ìîðå,
ïðîâîäÿòü ÷àñ ç³ ñï³ëüíèìè äðó-
çÿìè, íàêîïè÷óþòü ïîáóòîâó òåõ-
í³êó. Áðàò åêñïåðèìåíòóº ç íàð-
êîòèêàìè ³ àëêîãîëåì, í³ÿê íå
ìîæå çíàéòè ðîáîòó, ê³ëüêà ðàç³â
ïîòðàïëÿº â àâàð³¿ íà ìîòîöèêë³
³ ðàç çðèâàºòüñÿ ç áàëêîíó äåâ’-
ÿòîãî ïîâåðõó. Ïîïðè öå éîìó
âäàºòüñÿ îäðóæèòèñü: äðóæèíà
áàëàêó÷à ³ ãàðíà, ó íå¿ ñâî¿ òðàâ-
ìè ³ ïðè÷èíè òàêîãî øëþáó. Òèì
íå ìåíøå, âîíè âèäàþòüñÿ õîðî-
øîþ ïàðîþ, ³ ¿ì äîáðå ðàçîì.

Íåñïîä³âàíî, òàê ³ íå çàãîâî-
ðèâøè, ïîìèðàº ìàìà. Ñåñòðà
âèãàíÿº ÷îëîâ³êà, çà äîïîìîãîþ
àäâîêàòà â³ä³áðàâøè ó íüîãî âñþ
¿õíþ ñï³ëüíî íàæèòó ïîáóòîâó
òåõí³êó. Áàòüêî òÿæêî ïîáèâàº-
òüñÿ, äíÿìè é íî÷àìè ïëà÷å, ïå-
ðåáèðàº ôîòîãðàô³¿, âîçèòü êâ³òè
íà öâèíòàð, õîäèòü äî ñâÿùåíè-
êà.

Ñåñòðà áåðå áàòüêà æèòè äî ñå-
áå. Òîä³ âèãàíÿº áðàòîâó äðóæè-
íó ³ áåðå äî ñåáå æèòè ùå é áðà-
òà.

“Çàðàç ìè ïîâèíí³ òðèìàòèñÿ
ðàçîì. Ìè îäíà ñ³ì’ÿ. Ò³ëüêè ðà-
çîì ìè âèæèâåìî,” — ïîâòîðþº
ñåñòðà ñâîº çàêëèíàííÿ. Âîíè ðà-
çîì ïåðåáèðàþòü ôîòîãðàô³¿, êî-
ëåêö³îíóþòü íîæ³ ³ ïîáóòîâó òåõ-
í³êó. ² õòî ¿õ çà öå çàñóäèòü?

À îñü, ñêàæ³ìî, ùå ëþáîâíà ³ñ-
òîð³ÿ ç æèòòÿ. ß ï³âòîðà ðîêè íå
¿ëà ì’ÿñà. Êîëè æ ³ç çàäîâîëåí-

íÿì äî íüîãî ïîâåðíóëàñÿ, ÷åð-
âîíà ðèáà (òî÷í³øå, ñüîìãà) ìå-
í³ ïîìñòèëàñü, âèÿâèâøèñü íå-
ñâ³æîþ. ß òðè äí³ ïðîëåæàëà â
ðåàí³ìàö³¿, ³ íàâêîëî ìåíå êðóæ-
ëÿëè äåñÿòêè ïåðåëÿêàíèõ ë³êà-
ð³â. Ïåðåëÿêàí³ ë³êàð³ — îñü âàì
äîêàç ÷èº¿ñü ïðèñòðàñíî¿, âëàñ-
íèöüêî¿ ëþáîâ³.

Íó ùî æ, çäàºòüñÿ, ìåí³ âäàëî-
ñÿ ñõåìàòè÷íî çîáðàçèòè âñþ íå-
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü òà íàòÿãíóò³ñòü
áóäü-ÿêèõ ðîçìîâ ïðî ëþáîâ. Õî-
÷à ïåðåðàõóâàòè âñ³ ìîæëèâ³
ïèñüìåííèöüê³ õîäè íå ï³ä ñèëó
í³êîìó, âè æ ðîçóì³ºòå.

² âñå æ òàêè — ïîâòîðþñü — ³ç
îñîáëèâèì çàäîâîëåííÿì ÿ íàïè-
ñàëà á òåêñò, âèâîäÿ÷è â íüîìó
áåçäîãàííî ëîã³÷íó òåîðåìó ÷è
ôîðìóëó, ç ðîçðàõóíêàìè, ñòàëè-
ìè âåëè÷èíàìè ³ ãðàô³êàìè. Àáî
õî÷à á íåâåëèêó ñòàòòþ ïðî ãîð-
ìîíàëüí³ äèñáàëàíñè.

Íà æàëü, ìè óæå ç’ÿñóâàëè, ùî
çðîáèòè öå íåìîæëèâî. Çâ³äêè
â³çüìåòüñÿ ëîã³êà òàì, äå âñ³ äà-
í³ — âèïàäêîâ³, à ðåçóëüòàòó íå
³ñíóº?

Âîñòàííº ÿ ¿çäèëà íà âåëîñèïå-
ä³ íàïðèê³íö³ âåñíè ìèíóëîãî ðî-
êó. Ìè, çäàºòüñÿ, íàñìàæèëè êðó-
æàëüöÿ êàáà÷ê³â, äî ÿêèõ íà
êðàïëþ ìàéîíåçó ³ äð³áêó ÷àñíè-
êó ÷³ïëÿëèñÿ ïëÿñòåðêè ñâ³æèõ
ïîì³äîð³â, ³ ïîçàâ’ÿçóâàëè íà ãî-
ëîâè õóñòêè. Ãîòóâàëèñü, ÿê äî
ñåðéîçíî¿ âèïðàâè.

Ñòîÿëà âæå íåíîðìàëüíà ë³òíÿ
ñïåêà, ìè áàäüîðî çð³çàëè íàâ-
ñêîñè áåðåçîâèé ãàé, ñïîòèêà-
þ÷èñü îá íàðîñòè êîðåí³â, îìè-
íóëè áëàêèòíèé êîðïóñ ñàíàòî-
ð³þ “Óêðà¿íà”, âè¿õàëè çà Âîð-
çåëü, â’¿õàëè â Ðóáåæ³âêó, ïîâç
öåðêâó, áàð, øêîëó ³ç çàáèòèìè
íàâõðåñò â³êíàìè ³ äâåðèìà — ³
äàë³ îïèíèëèñÿ íà âóçüê³é ï³ùà-
í³é ñòåæö³ ïîñåðåä ïîëÿ. Íà íå-
á³ í³ õìàðèíêè, øêâàðèòü ñîíöå,
øîâêîâà õóñòêà êîæíèõ ê³ëüêà
õâèëèí ç³ñëèçóº ç âîëîññÿ ³ ïòà-
õîþ ñïóðõóº äî ôàíòîìíèõ ãí³çä
ó ïøåíèö³. Øèíè òÿæêî ãðóçíóòü
â ï³ñêó, ð³âíîâàãó òðèìàòè ìàé-
æå íåìîæëèâî, ¿çäà âèìàãàº ìàê-
ñèìàëüíîãî íàïðóæåííÿ ì’ÿç³â,
ìè çàëèøàºìî ïî ñîá³ ñë³äè ã³-
ãàíòñüêèõ êîëîðàäñüêèõ æóê³â —
³ âñå îäíî äîâîäèòüñÿ ÷àñ â³ä ÷à-
ñó âåñòè ðîâåð ïîðó÷, áî êîëåñà
ðîçâåðòàþòüñÿ ó ïðîòèëåæí³ áî-
êè ³ ë³íèâî çàïîðïóþòüñÿ â ðîç-
ïå÷åíèé ï³ñîê.

Ìè îáëèâàºìîñü ïîòîì, íà îá-
ð³¿ âèäíî îäíå-ºäèíå ïîêðó÷åíå
äåðåâî â îðåîë³ íàï³âïðîçîðîãî
ìåðåõò³ííÿ ðîçïëàâëåíîãî ïîâ³ò-
ðÿ. “Öå ²íä³ÿ, öå ñïðàâæíÿ ²í-
ä³ÿ,” — íå âòîìëþþ÷èñü, ïîâòî-
ðþº Àíäð³é, õî÷à íà ²íä³þ íå
âèäíî íàâ³òü íàòÿêó.

Äî õèìåðíîãî ìåòàëåâîãî
áðÿæ÷àííÿ ³ òóðêîò³ííÿ íåñïîä³-
âàíî äîäàþòüñÿ ùå é â³çóàëüí³
åôåêòè: ã³ãàíòñüê³ âîäÿí³ äóãè,
ùî êðàþòü íåáî íà íåð³âí³ ïëî-
ùèíè. Íîâèé âèãàäëèâèé çëàì
ñòåæêè — ³ ðàïòîì íà ïîë³ âèðîñ-
òàþòü çàë³çí³ äðàêîíè, êîæåí çà-
âá³ëüøêè ç äîáðÿ÷îãî ñëîíà (îñü
âàì ²íä³ÿ, ïðîøó), ðóõîì³ íàï³â-
çà³ðæàâ³ë³ êîíñòðóêö³¿, ÿê³ ïî-
â³ëüíî âèïðîñòóþòü êðèëà, ðèï-
ëÿòü ñóãëîáàìè ³, ïîâåðòàþ÷è ãî-
ëîâè ïëàçóí³â íà äîâãèõ âèãíóòèõ
øèÿõ, âèâåðãàþòü ïîòîêè âîäè.
Òóò ðîñòå êàðòîïëÿ, öå ï³ääîñë³ä-
í³ çåìë³ “²íñòèòóòó êàðòîïëÿð-
ñòâà”, âîíè íå ìîæóòü äîïóñêà-
òè íàäì³ðíèõ òð³ùèí ó ´ðóíò³ òà
ñïàëåíîãî ëèñòÿ.

Çáóðþþ÷è ï³ñîê íà ê³ëüêàäå-
ñÿò ìåòð³â ³ ðîçïîâñþäæóþ÷è
ñìåðäþ÷³ êëóáè ÷îðíèõ âèõëîï³â,
ñòåæêîþ ïðîïîâçàº ñàìîðîáíà
áàðæà, ïåðåâàíòàæåíà ìîâ÷àçíè-
ìè é íåðóõîìèìè ñåëÿíàìè. Âî-
íè äèâëÿòüñÿ íà íàñ íå êë³ïàþ÷è,
áåç çëîñò³, í³áè íå áà÷àòü — ³ âîä-
íî÷àñ äóæå ïèëüíî, ïðîñâåðäëþ-
þ÷è íàñêð³çü.

Ïîò³ì ¿äåìî ïîì³æ â³ëë ³ç ÷åð-
âîíî¿ öåãëè, ïîì³æ äà÷, òîä³ ì³æ
îçåð (âîäà áðèæèòüñÿ, ³ â íå¿ õî-
÷åòüñÿ âïàñòè â îäÿç³ é ç ãåë³-
êîïòåðà), à òîä³, ïðîìèíóâøè
ùå ê³ëüêà ìàºòê³â, ñàì³ ëèøå
ìóðè íàâêîëî ÿêèõ êîøòóþòü
áàãàòüîõ ñîòåíü ³ òèñÿ÷ ëþä-
ñüêèõ æèòò³â, çàãëèáëþºìîñÿ â
ë³ñ. Òóò êóñàþòüñÿ êîìàð³, ÿ
ê³ëüêà ðàç³â äîáðÿ÷å ãåïàþñü îá
çåìëþ ç ðîâåðà, çàáèâøè âñ³ áåç
âèíÿòêó ïðèäàòí³ äëÿ öüîãî ÷àñ-
òèíè ò³ëà. Ñòåæêà äàðóº áåçë³÷
íåñïîä³âàíîê: ÿðè, ïàãîðáè, êà-
ìåí³, ã³ëêè, êîðåí³, øèøêè,
ñòðóìêè, ïëÿøêè, ïåíüêè, ÷åðå-
âèêè, ìíîþ òåë³ïàº, ÿê ñ³ëüíè÷-
êîþ, ³ ÿ íàìàãàþñü íå äîòîðêà-
òèñÿ äî ñ³äëà, ùîá íå çàâäàâàòè
ñîá³ çàéâîãî áîëþ.

Ïîâåðòàºìîñü ³íøèì øëÿõîì.
Ñîíöå ãðàº â øèáàõ áóäèíê³â.
Ïîâ³òðÿ ñòàº ðàïòîì çîâñ³ì ³í-
øèì íà ñìàê, à â³òåð — ðâó÷ê³-
øèì. “Òàê íàáàãàòî ïðèºìí³-
øå,” — êàæó ÿ ïðî â³òåð, ³ â ãî-
ëîâ³ âèáóõàº çë³ñòü. ß âèõëþïóþ
¿¿ íà ïåäàë³ ³ ðîçãàíÿþ âåëîñèïåä
äî äîñòóïíîãî ìåí³ ìàêñèìóìó,
ïîçàäó ÷óþ, ùî ìåíå êëè÷óòü, àëå
ò³ëüêè ùå á³ëüøå ëþòóþ, î÷³ çà-
ñòèëàº ïåëåíà, ÿ í³÷îãî íå áà÷ó,
³ íåñóñÿ, íåñóñÿ âïåðåä, íå øêî-
äóþ÷è á³ëüøå í³ ðîâåðà, í³ ñâî-
ãî çàäó, ï³äë³òàþ íà íåð³âíîñòÿõ
äîðîãè, âè¿æäæàþ íà çóñòð³÷íó
ñìóãó, ïåðåãàíÿþ ëþäåé íà ï³ä-
âîäàõ, ñêóòåðàõ, àâòîáóñàõ ³ ìà-
øèíàõ, âîíè ñèãíàëÿòü, êðè÷àòü
ùîñü íàâçäîã³í, ïîãðîæóþòü êó-
ëàêàìè, êðóòÿòü ïàëüöÿìè á³ëÿ
ñêðîíü. Äàë³ ÿ îïèíÿþñÿ íà
óçá³÷÷³, ³ äîâãî-äîâãî ïðèõîäæó
äî òÿìè. Ùå ñîðîê õâèëèí ÷åêàþ
ðåøòó. Âñ³ âæå ïîñâàðåí³, ³ ìåí³
ñîðîìíî. ß ëàìàþ îêóëÿðè, êè-
äàþ âåëîñèïåäîì îá àñôàëüò — ³
òóò ïî÷èíàºòüñÿ çëèâà, íàâ³òü íå
çëèâà: ìè ïðîñòî îïèíÿºìîñü ó
òîâù³ âîäè, íå ðîçð³çíÿºìî îáëè÷
îäíå îäíîãî, ãðèìèòü ãð³ì, áîëÿ-
÷å ëóïèòü ãðàä, â³òåð íå äàº ñòó-
ïèòè ³ êðîêó.

×åðåç ñ³ì ç ïîëîâèíîþ õâèëèí
çíîâó ñâ³òèòèìå ñîíöå, ³ íàçó-
ñòð³÷ íàì òðàñîþ êîòèòèìå õâè-
ë³ ð³êà. Íàñòóïíîãî ðàíêó ÿ äî-
â³äàþñü, ùî â³ä ëþáîâ³, âèÿâëÿº-
òüñÿ, áóâàþòü ä³òè.

Õî÷à íàñïðàâä³ çíàþ ïðî öå
âæå çàðàç, ï³ä ñ³ëüñüêèì ìàãàçè-
íîì, êóäè ìè äîáðåëè, ùîá õî÷
òðîõè ñõîâàòèñü â³ä íàòèñêó ñòè-
õ³¿. Öå íåþ, ö³ºþ ëþáîâ’þ, ìåíå
òàê äîâáàíóëî ïî ãîëîâ³. Öå âî-
íà â ìåí³ âèáóõíóëà ñâî¿ìè ãîð-
ìîíàìè, êë³òèíàìè, êðîâ’ÿíèìè
ò³ëüöÿìè.

À òàê âñå ñïîê³éíî ïî÷èíàëî-
ñÿ: êðóæàëüöÿ ñìàæåíèõ êàáà÷-
ê³â, êðàïåëüêà ìàéîíåçó, äð³áêà
÷àñíèêó, ïëÿñòåðêè ñâ³æèõ ïîì³-
äîð³â.

ª òàêèé òåñò äëÿ æ³íîê, ÿê³ õî-
÷óòü çðîçóì³òè, ÷è ãîòîâ³ âîíè âè-
íîñèòè, íàðîäèòè ³ äáàòè ïðî
âëàñíó äèòèíó: ö³ëèé äåíü íîñè-
òè ïðè ñîá³ â êèøåí³ çâè÷àéíå
êóðÿ÷å ÿéöå. Ïðîâåñòè äåíü ÿê
çâè÷àéíî, àëå ïîñò³éíî ïàì’ÿòà-
òè ïðî íüîãî ³ çáåðåãòè íåóøêî-
äæåíèì. Íå çàïèòóþ÷è ñåáå, íà-
â³ùî ³ ÷îìó, ³ ÿê íàäîâãî, ³ êîëè
áóäå â³äïî÷èíîê. Çíàþ÷è, ùî íà-
çàâæäè. Íàéá³ëüøå íà ñâ³ò³ áàæà-
þ÷è çáåðåãòè ÿéöå ö³ëèì, áåç
ïîäðÿïèíè.

² çíàºòå, ùî íàéäèâîâèæí³øå?
Êîëè â³ä÷óâàºø, ùî íîñèòè ÿéöå
â êèøåí³ òîá³ ñòðàøåííî ïîäîáà-
ºòüñÿ, ùî öå çàõîïëþº, äàðóº
ñò³ëüêè íîâèõ ñåíñ³â ³, â ïðèíöè-
ï³, íå ïîòðåáóº æîäíèõ ïîÿñíåíü,
ñàòèñôàêö³é ÷è âèíàãîðîä. Ùî ç
öèì ÿéöåì óñå íàâêîëî ñòàº ðàï-
òîì ïðîñòî ³ çðîçóì³ëî, ³ îñîáëè-
âî, ³ çàâæäè ö³êàâî, ³ ñàìîäîñòàò-
íüî.

Àëå íàéãîëîâí³øå òå, ùî ÿ
çíàþ òåïåð â³äïîâ³äü íà çàïèòàí-
íÿ: ùî áóëî ðàí³øå — êóðêà ÷è
ÿéöå?
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Íàòõíåííÿ 
â³ä Poustovit
Îñ³ííüî-çèìîâîþ êîëåêö³ºþ 
äèçàéíåð Ë³ë³ÿ Ïóñòîâ³ò çàêðèëà ìîäó

Fashion-show â³ä Ë³ë³¿ Ïóñòîâ³ò
ç³áðàëî íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãîñòåé
íà öüîìó òèæí³ ìîäè. Çàòàìóâàâ-
øè ïîäèõ, êë³ºíòè, áàºðè òà æóð-
íàë³ñòè ñïîñòåð³ãàëè çà íåçð³âíÿí-
íî ñèëüíîþ êîëåêö³ºþ îñ³íü-çè-
ìà 2008—2009 â³ä POUSTOVIT.

Íàòõíåííÿ äèçàéíåð øóêàëà ó
ãàðìîí³éíîìó ïîºäíàíí³ ïðèðî-
äè òà ñó÷àñíî¿ àðõ³òåêòóðè, ùî
ò³ñíî ïåðåïëåëèñÿ ïëàñòè÷íèìè
ôîðìàìè, ñêëàäíèìè êîëüîðàìè
òà ë³ðèçìîì ìåãàïîë³ñó. Ïðèðî-
äà â³äîáðàçèëàñÿ ó ÿñêðàâèõ ðàé-
äóæíèõ ÷åðåâè÷êàõ, à àðõ³òåêòó-
ðà — ó ñêóëüïòóðí³é áóäîâ³ ñó-
êîíü, ÿêèõ ó êîëåêö³¿ äóæå áàãà-
òî, òà îáîðêàìè é äðàï³ðóâàí-
íÿì ó âèãëÿä³ ïåðåâåðíóòèõ ñõ³ä-
ö³â. Ð³çíîìàí³òí³ îáîðêè íà ñóê-
íÿõ òðèìàþòü ôîðìó çàâäÿêè äî-
ñèòü ãðóáèì ìàòåð³àëàì.

Íàñòóïíîãî ñåçîíó ïàí³ Ïóñòî-
â³ò ïðîïîíóº âáðàòèñÿ ó ïàëüòà
òà ñóêí³ ç äîâæèíîþ ðóêàâà òðè
÷âåðò³ òà ó ñï³äíèö³-êëüîø ç
“êâ³òêîâîþ” ï³äêëàäêîþ. Òàêîæ
íå âèõîäÿòü ç ìîäè ÷îëîâ³÷³ áðþ-
êè ³ç çàíèæåíîþ ë³í³ºþ ñòåãîí.

Øàíóâàëüíèêàì ìàðêè POUS-
TOVIT íåîäì³ííî ñïîäîáàþòüñÿ
øèðîêèé êîì³ð ó ïàëüò³ òà íå-
çâè÷íèé êð³é ðóêàâà, à äëÿ âå÷î-
ðà ï³ä³éäóòü ê³ëüêà îá’ºìíèõ âè-
ðîá³â ç íîâî¿ êîëåêö³¿.

Íàäèõíóëà íà êîëüîðîâó ãàìó
ïðèðîäà çèìîâîãî áàëò³éñüêîãî
óçáåðåææÿ ç éîãî îëèâêîâèì,
äèì÷àñòèì, áîðäîâèì, ìîêðîãî
ï³ñêó, çåëåíèì, ñìàðàãäîâèì òà,
çâè÷àéíî æ, ÷îðíèì â³äò³íêàìè.
Ó íîâ³é êîëåêö³¿ äèçàéíåð âäàëî
ïîºäíàëà âîâíó òà ìàéêîâèé òðè-
êîòàæ ç áëàãîðîäíèì áëèñêîì
øîâêó, ùî ðàçîì ôîðìóþòü ºäè-
íó îðãàí³÷íó ñòðóêòóðó, ÿêà âè-
ãðàº íà ÷³òêèõ êîíòðàñòàõ ìàòî-
âîãî é áëèñêó÷îãî. Öå çà÷àðîâóº
íå ò³ëüêè åìîö³éí³ñòþ, à é ö³êà-
âèì ðóõîì òêàíèí.

Ï³ä ÷àñ äåô³ëå Ë³ë³ÿ Ïóñòîâ³ò
âèïóñòèëà íà ïîä³óì ìîäåë³ îäÿ-
ãó, ÿê³ ñïåö³àëüíî ðîçðîáèëà ñòó-
ä³ÿ POUSTOVIT äëÿ êîíöåïòó
ATELIER 1 ( äèðåêòîð Äåâ³ä Ôî-
óë³). Ñàìå ¿õ ³ çàìîâèëè ìàãàçè-
íè Ôðàíö³¿, ²ñïàí³¿, Àìåðèêè òà
Êîðå¿

Íàòàë³ÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ 
äèðåêòîð ÒÌ “Angel-Studio”, ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед відб вся дов оочі ваний по аз осінньо-зимо-
вої оле ції Лілії П стовіт — останній а орд У раїнсь о-
о тижня моди. Я завжди, дизайнер продемонстр ва-
ла надзвичайно європейсь та носибельн оле цію
одя , пошит на замовлення ма азинів Франції, Іспа-
нії, Амери и та Кореї.

Ìîäà íà îñ³íü 
òà çèìó
Ó ñòîëèö³ çàê³í÷èâñÿ Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü ìîäè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора завершальною ве-
чір ою в алереї "Мис-
тець ий арсенал" добі
інця Ukrainian Fashion
Week, що тривав з 12 до
19 березня вистав ово-
м центрі Acco Interna-
tional. За сім днів на по-
ді мі провідні раїнсь і
дизайнери та почат івці
по азали майже півсотні
осінньо-зимових оле цій.

Ó ÷åòâåð òèæäåíü, ùî â³äáóâàâ-
ñÿ ó ñòîëèö³ ï³ä çíàêîì ìîäè, çà-
âåðøèâñÿ Afterparty â³ä 22-ãî
Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè, íà
ÿêîìó äèçàéíåðè òà ãîñò³ ìîäíèõ
ïîêàç³â íàðåøò³ çìîãëè â³äïî÷è-
òè òà ï³äáèòè ï³äñóìêè íàïðóæå-
íî¿ ðîáîòè.

Перебі модних
подій

Ùîäíÿ äåô³ëå â³äáóâàëèñÿ â
ðîáî÷³é òà äîáðå îðãàí³çîâàí³é
îáñòàíîâö³: ôåøí-øîó ïî÷èíàëè
ìàéæå â÷àñíî, ï³ñëÿ íèõ äèçàé-
íåðè ñï³ëêóâàëèñÿ ç ïðåñîþ.
Íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ ç áîêó ãîñ-
òåé âèêëèêàëè êîëåêö³¿ äèçàéíå-
ð³â Â³êòîð³¿ Ãðåñü (Victoria Gres
Denim òà Gres by Gres), Îëåêñ³ÿ
Çàëåâñüêîãî, Àíäðå Òàíà, Îêñà-
íè Êàðàâàíñüêî¿, Îëåêñàíäðà
Ãàï÷óêà, à íà çàâåðøàëüíîìó ïî-
êàç³ äèçàéíåðà Ë³ë³¿ Ïóñòîâ³ò çàë
áóâ íàáèòèé ï³ä çàâ’ÿçêó.

Íàñë³äóþ÷è òðàäèö³¿ çàðóá³æ-
íèõ ìîäíèõ ïîêàç³â, óêðà¿íñüê³
äèçàéíåðè ïåðåòâîðþâàëè ñâî¿
ïîêàçè íà ñïðàâæíº øîó. Ùî-
ïðàâäà, íàïðèêëàä, íà Ôðàí-
öóçüêîìó òèæí³ ìîäè ³ñíóº ê³ëü-
êà ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïîêàç³â, â
Êèºâ³ âñå â³äáóâàëîñÿ íà îäíî-
ìó ïîä³óì³, òîìó-òî äèçàéíåðè
íå çàâæäè ìîãëè ïîâí³ñòþ âò³-
ëèòè òåìàòèêó òà ³äåþ ñâîº¿ êî-
ëåêö³¿. Âò³ì, ó çàë³ Acco Inter-
national áóëà íàâ³òü æèâà ìóçè-
êà (Îëåêñ³é Çàëåâñüêèé âèâ³â íà
ñöåíó íàö³îíàëüíèé àíñàìáëü
ñîë³ñò³â “Êè¿âñüêà êàìåðàòà”, à
Îêñàíà Êàðàâàíñüêà çâåðíóëà-
ñÿ äî øàìàíñüêî¿ ã³òàðè òà
äðèìáè), òâàðèíè (çíîâó-òàêè
ñîáàêè â³ä Çàëåâñüêîãî òà ìèñ-
ëèâñüê³ ïòàõè ó ïîêàç³ â³ä LU-
VI) òà íåçâè÷í³ äåêîðàö³¿ (ó ñïå-
ö³àëüíîìó ïðîåêò³ Îëüãè Ãðî-
ìîâî¿ ïîáóäóâàëè ö³ëå êîðîë³â-
ñòâî äçåðêàë, Â³êòîð³ÿ Ãðåñü ó
Gres by Gres ñòâîðèëà àòìîñôå-
ðó çà äîïîìîãîþ âåëèêèõ çâèñà-
þ÷èõ ëþñòð, à Îëåêñàíäð Ãàï-
÷óê çìîíòóâàâ íà ïîä³óì³ âåëè-
ê³ äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿ äëÿ çî-
ëîòîøóêà÷³â).

Основні модні
тендеції

ßê çàçíà÷àëè ôåøí-êðèòèêè,
óêðà¿íñüêà ìîäà òÿæ³º äî ì³í³ìà-
ë³çìó. À òàêîæ óñå ÷àñò³øå âèêî-
ðèñòîâóº òðàäèö³éí³ ÷îëîâ³÷³ äå-
òàë³ îäÿãó — ìîòèâè æèëåò³â,
ñìîê³íã³â ó æ³íî÷èõ ðå÷àõ. Ðóêà-
âà íà òðè ÷âåðò³ àáî “ë³õòàðèêè”,
ïèøí³ ñï³äíèö³ òà ñï³äíèö³-ïë³-
ñå, ôóòáîëêè ç ïðèíòàìè, äîâã³
òà êîðîòê³ ñóêí³ òà ïàëüòà, â’ÿçà-

í³ øàïî÷êè òà øê³ðÿí³ ïîÿñè —
áåçóìîâíî ìîäí³ îñ³ííüî-çèìîâ³
ðå÷³. Ñåðåä îñíîâíèõ òåíäåíö³é
ìàéáóòíüîãî ñåçîíó, ùî ÷àñ â³ä
÷àñó âèíèêàëè â ð³çíèõ àâòîð-
ñüêèõ êîëåêö³ÿõ, âàðòî â³äçíà÷è-
òè áàãàòîøàðîâ³ñòü, îá’ºìí³ òà
ïèøí³ ôîðìè, ñêëàäêè ³ îáîðêè
íà îäÿç³, à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ
íàòóðàëüíèõ òêàíèí — òðèêîòà-
æó, âîâíè, ìîõåðó, êàøåì³ðó, ïî-
ºäíàííÿ ¿õ ç øîâêîì, íàï³âïðî-
çîðèì øèôîíîì òà ìåðåæèâîì.
Â ìîä³ çàëèøàºòüñÿ ³ ðó÷íà ðî-
áîòà, ð³çíîìàí³òí³ âèøèâêè ³ âè-
òèíàíêè (âëàñíå, öèì â³äçíà÷è-
ëàñÿ Îêñàíà Êàðàâàíñüêà), àñè-
ìåòð³ÿ (Îëåíà Äàöü, Ñâ³òëàíà
Áåâçà). Êîëüîðîâà ãàìà îñåí³-çè-
ìè 2007—2008 âèÿâèëàñÿ ïåðå-
âàæíî ñòðèìàíîþ: ñ³ðèé, êîðè÷-
íåâèé, ìîëî÷íèé, òåìíî-ñèí³é,
ïðîòå ðîçáàâëåíîþ ÿñêðàâèìè
îðàíæåâèì, æîâòèì, ðîæåâèì,
÷åðâîíèì êîëüîðàìè òà ¿õí³ìè
â³äò³íêàìè.

Коле ції, що варті
ва и
Àáñîëþòíî íîñèáåëüíèé ìîëî-

ä³æíèé îäÿã çàïðîïîíóâàëè äè-
çàéíåðè Ë³ë³ÿ Ë³òêîâñüêà, Êñåí³ÿ
Ìàð÷åíêî, Åäóàðä Íàñèðîâ äëÿ
ÒÌ “Ñòîëè÷íèé” òà ÒÌ LUVI.
Êîìåðö³éí³ñòþ â³äçíà÷èëàñÿ ³
ñïîðòèâíà äðóãà ë³í³ÿ Â³êòîð³¿
Ãðåñü ó êîëåêö³¿ Victoria Gres
Denim. Âäàëèì ïîºäíàííÿì øîó
òà äèçàéíåðñüêîãî ìèñòåöòâà ñòà-
ëè ïîêàçè êîëåêö³é äèçàéíåð³â
Îëåêñ³ÿ Çàëåâñüêîãî, Â³êòîð³¿
Ãðåñü ç Gres by Gres òà Îêñàíè
Êàðàâàíñüêî¿.

Æ³íî÷³ ôîðìè òà ïëàâí³ ñèëó-
åòè ïðîñòåæóâàëèñÿ ó êëàñè÷íèõ
êîëåêö³ÿõ äèçàéíåð³â Àííè Áà-
áåíêî, Ñâ³òëàíè Òåã³í, äóåòó Çåì-
ñüêîâî¿ òà Âîðîæáèò. Òðåíäîâó
êîëåêö³þ, à òàêîæ ÿñêðàâå ïîºä-
íàííÿ ìîäíîãî ñ³ðîãî ³ ÿñêðàâî-
ãî çåëåíîãî ïðîäåìîíñòðóâàâ äè-
çàéíåð Àíäðå Òàí, à äóæå ö³êàâó
³ ö³ëüíó êîëåêö³þ ïîêàçàëà öüî-
ãî ñåçîíó ²ðèíà Êàðàâàé äëÿ No-
ta Bene&Karavay. Âèáèâàëàñÿ ç
çàãàëüíîãî òëà ñâîºþ ôóòóðèñ-
òè÷í³ñòþ òà íåçâè÷íèìè ôîðìà-
ìè îñ³ííüî-çèìîâà êîëåêö³ÿ äè-
çàéíåðà Íàòàë³¿ Ãëàçêîâî¿.

Â³äçíà÷èìî, ùî á³ëüø³ñòü óêðà-
¿íñüêèõ äèçàéíåð³â ïðåäñòàâëåí³
ó âëàñíèõ øîó-ðóìàõ àáî æ â áó-
òèêó Nasñhe (ì. “Ðåñïóáë³êàí-
ñüêèé ñòàä³îí”). Âàðò³ñòü åêñêëþ-
çèâíîãî îäÿãó â³ä â³ò÷èçíÿíîãî
àâòîðà â ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü
300—500 äîëàð³â, äîðîæ÷å êîø-
òóþòü ðå÷³ ³ìåíèòèõ äèçàéíåð³â,
âèêîðèñòàííÿ ðó÷íî¿ ðîáîòè, à
îêðåìå ì³ñöå ïîñ³äàþòü õóòðÿí³
âèðîáè (¿õíÿ ö³íà ñÿãàº 15 òèñÿ÷
äîëàð³â).

Фешн: to be
continued

Íàñòóïíà ïîä³ÿ â³ä îðãàí³çàòî-
ð³â Ukrainian Fashion Week â³äáó-
äåòüñÿ âæå âë³òêó — ç 27 äî 30
÷åðâíÿ â Îäåñ³ òðèâàòèìóòü ïî-
êàçè ïëÿæíèõ êîëåêö³é ó ðàìêàõ
Holiday Fashion Week. À ÷åðãî-
âèé, 23 Òèæäåíü óêðà¿íñüêî¿ ìî-
äè, ùî ïðåçåíòóâàòèìå âåñíÿíî-
ë³òí³ êîëåêö³¿ íà 2009 ð³ê, â³äáó-
äåòüñÿ òðàäèö³éíî âîñåíè

Ìîäíèé Êàðàóë 
ñòîìèâñÿ
Íà æàëü, á³ëüø³ñòü ïîêàç³â
çàëèøèëèñÿ áåç óâàãè ñâ³òñüêî¿ ïóáë³êè

Ñâ³òñüê³ ï³äñóìêè ìèíóëî¿ UFW
äèâóþòü. Á³ëüø³ñòü ïîêàç³â çàëè-
øèëèñÿ âçàãàë³ áåç óâàãè ïóáë³êè,
êîòðà ìàº õî÷ ÿêèéñü ñòîñóíîê äî
ìîäè. Ó çàë³ ïåðåâàæàëè ôîòîãðà-
ôè ³ äàëåê³ â³ä ìîäíî¿ ³íäóñòð³¿ ëþ-
äè. Íàâ³òü íà âèñîêîðåéòèíãîâ³ äå-
ô³ëå Â³êòîð³¿ Ãðåñü, WAWA, Îêñà-
íè Êàðàâàíñüêî¿, Îëåêñàíäðà Ãàï-
÷óêà ³ óëþáëåíèö³ óêðà¿íñüêèõ
ìîäíèê³â Ë³ë³¿ Ïóñòîâ³ò ïðè¿õàëî
íå òàê áàãàòî ñâ³òñüêî¿ ïóáë³êè, ÿê
ìîæíà áóëî î÷³êóâàòè. Ñåðåä “çà-
âñ³äíèê³â” îïèíèëèñÿ îðèã³íàëü-
íà Îëåêñàíäðà Êóæåëü, ïðåçèäåíò
àíàë³òè÷íîãî öåíòðó “Àêàäåì³ÿ”,
åêñ-ãëàâà ïðåñ-ñëóæáè Þùåíêà
²ðèíà Ãåðàùåíêî ³ íèí³øíÿ ¿¿ ãëà-
âà ²ðèíà Âàííèêîâà, ïîåò Þð³é
Ðèá÷èíñüêèé òà ïîäðóææÿ ñòèë³ñ-
ò³â Äþäåíê³â. Îáëè÷÷ÿì UFW
ìîæíà íàçâàòè ñï³âàêà Ëåð³ Â³ííà
³ òåëåâåäó÷îãî Îëåêñ³ÿ Ä³âººâà-
Öåðêîâíîãî, ÿê³, çäàºòüñÿ, òàì
ïðîñòî æèëè. Ïåðåâàæíà æ á³ëü-
ø³ñòü ââàæàëà çà êðàùå ç’ÿâëÿòè-
ñÿ íà âèáðàíèõ äåô³ëå: Ìàðèíà Ê³-
íàõ ç êåð³âíèêîì ïðîåêòó “Êðèø-
òàëåâèé ñèëóåò” Îêñàíîþ Íîâèöü-
êîþ, ÷ëåíè êëóáó ä³ëîâèõ æ³íîê
“Ìîäóñ Â³âåíä³” íà ÷îë³ ç ªâãå-
í³ºþ Ãóíñüêîþ òà Îëüãîþ Àëüîíî-
âîþ, çàñòóïíèê ìåðà Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé, òåëåä³ÿ÷³ Ñàâ³ê Øóñòåð,
Þð³é Ãîðáóíîâ, Ñâ³òëàíà Âîëüíî-
âà, ùî íå óòðèìàëàñÿ ³ öüîãî ðàçó
â³ä ñåêñóàëüíî ñïðÿìîâàíèõ ïðî-
âîêàö³é, Îëüãà Ñóìñüêà ç Â³òàë³ºì

Áîðèñþêîì, åïàòàæíèé á³çíåñìåí
Ãàð³ Êàðàãîäñüêèé â ñâî¿õ îðèã³-
íàëüíèõ êîñòþìàõ, ÿê³ âèäàâàëè-
ñÿ íàñì³øêîþ íàä ñ³ð³ñòþ ³ íåçðî-
çóì³ëîþ ñòðîêàò³ñòþ, ùî â³äáóâà-
ëàñÿ íà ïîä³óì³, äî÷êè ïîë³òèê³â
Îëåíà Ëèòâèí òà Ðóñëàíà Ìîðîç,
äðóæèíà íàøîóêðà¿íöÿ Ìèêîëè
Êàòåðèí÷óêà Àíàñòàñ³ÿ. Ïðèêèä
ïóáë³êè — îäèí ³ç ìîìåíò³â, ÿêè-
ìè çàïàì’ÿòàâñÿ íèí³øí³é ôåøí-
òèæäåíü. ßêùî äîñ³ íà ïîêàç ïðè-
õîäèëè â îäÿç³ äèçàéíåðà, ùîá ï³ä-
òðèìàòè é çàñâ³ä÷èòè ïðè÷åòí³ñòü,
ñüîãîäí³ ïðèéíÿòî äåìîíñòðóâàòè
íå ñòèëü, à âëàñíèé äîáðîáóò: ëå-
ä³ é äæåíòëüìåíè óêðà¿íñüêî¿ ñòî-
ëèö³ ïðèõîäÿòü ó îäÿç³ é âçóòò³ â³-
äîìèõ áðåíä³â, îçáðîþþòüñÿ ñóì-
êàìè ïåðåêîíëèâèõ ðîçì³ð³â, íåíà-
÷å íà áàçàð. Îñîáëèâî âèä³ëÿëèñÿ
ñåðåä “ñóì÷àñòèõ” “ãîëîñ” ïðåçè-
äåíòà ²ðèíà Âàííèêîâà ³ êîëèøíÿ
òåëåâåäó÷à Òåòÿíà Ðàìóñ. 

Ç òèõ, õòî â³äçíà÷èâñÿ äèâíèì
îäÿãîì, çàïàì’ÿòàëèñÿ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñ³é Äîâãèé (ñèí³ìè
êðîêîäèëîâèìè ÷åðåâèêàìè ³
äæåìïåðîì casual), à òàêîæ, õî÷à
öå é äèâíî, äèçàéíåð Â³êòîð Àí³-
ñ³ìîâ, êîòðèé ïîºäíàâ íàï³âñïîð-
òèâíå ³ íàï³âäèòÿ÷å íà îäí³é äî-
ðîñë³é ô³ãóð³. 

Ùå îäíà ç ô³øîê íèí³øíüî¿
UFW — ñòàëî ìîäíî ôîòîãðàôó-
âàòèñÿ ïîðó÷ ³ç â³äîìèìè äèçàéíå-
ðàìè, íà ¿õíüîìó òë³ àáî íàâ³òü ó
îáí³ìêó ç íèìè

В одязі дизайнера Лілії П стовіт поєдналися віт ові візер н и
та онстр тивні деталі ви ляді прямо тни ів
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Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин л UFW відвід вало не та ба ато світсь их пер-
сон, я можна б ло очі вати. Гості приїжджали на ви-
брані по ази, об оворювали перформанси на "мові" й
"відривалися" власними нарядами.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Cвятошинсь ий районний с д м. Києва
(03148, м. Київ, в л. Я. Коласа, 25-А, аб. № 3)
повідомляє, що по справі за позовом Поно-
марен о Галини Сафронівни, Пономарен а
Оле сандра Ми олайовича до Б рла а Віталія
Ми олайовича, 3-я особа: Відділ опі и та пі л -
вання Святошинсь ої районної державної
адміністрації м. Києва про позбавлення
бать івсь их прав та встановлення опі и о о-
лошено перерв в с довом засіданні до 12.00
31.03.2008.

С ддя Чала А.П.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“МІОРИТМ”

повідомляє своїх а ціонерів про проведення чер ових
за альних зборів, я і відб д ться 8 травня 2008 ро .
Місце проведення зборів: м. Київ, в л. Жилянсь а, 31,

3-й поверх, тел. 289-97-02.
Почато зборів — о 10.00.

Порядо денний:
1. Звіт Правління про фінансово- осподарсь діяльність ВАТ

2007 році.
Основні напрям и діяльності 2008 році.

2. Звіт Ревізійної омісії.
3. Вибори Голови правління.
4. Вибори Ревізійної омісії.

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

Реєстрація часни ів за альних зборів здійснюватиметься з 9.00 до
10.00 8 травня 2008 ро .

Для реєстрації часни ам за альних зборів потрібно мати до мент,
що посвідч є особ . Уповноваженим особам а ціонерів при реєстрації
необхідно подати довіреність, оформлен встановленом поряд , і
до мент, що посвідч є особ .

З матеріалами за альних зборів можна ознайомитися 6-7 травня з
9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 31, 3-й поверх, . 304.
Пропозиції а ціонерів щодо поряд денно о приймаються в письмовій
формі не пізніше, ніж за 30 днів до дати с ли ання зборів.

Правління ВАТ “Міоритм”

ОВНИ
Доля випробов є на міцність ваші

шлюбні зи, отож б дьте само ритичні,
не дайте розійтися далі зловісній трі-
щині. Р йн вати — не б д вати. В не-
долі ах с джених, мов дзер алі, від-
биваються я раз “мін си” вашо о єства,
над я ими потрібно а тивно попрацю-
вати. Ідеалжін и (чолові а), я ої ви пра -
нете, є об’є том се с альної пристрас-
ті і д ховний обері . Отож, знайшовши
армонійне поєднання та их рис пев-
ної особи (і нині вам поталанить!), має-
те шанс стати щасливими.

ТЕЛЬЦІ
Ви ризи єте стати жертвою тр до-

во о ент зіазм , підірвавши здоров’я.
Збавте робоч динамі , більше відпо-
чивайте, займайтеся любленою спра-
вою. В ділових олах все непередбач-
ливе, рт йтеся з др зями- оле ами,
ви їх знайдете робочом офісі. А на де-
о о навіть очі є романтичний флірт,
що трохи підлі є рани від давньо о не-
розділено о охання, отре затьмарює
сонце надії на особисте щастя. Дозво-
ляйте себе любити, а на тя ар власних
відч ттів (то армічний іспит) не звертай-
те ва и.

БЛИЗНЮКИ
Швидше за все ви запл талися в те-

нетах романтичних ілюзій, і ваше о-
хання обранець сприймає не я насо-
лод , а я по арання. Усвідомте це, й
подайте йом р др жби, вона не за-
висне в повітрі. Годі опатися мин -
лом — то ре ресивний важіль, май-
б тнє вима ає мислити про ресивно,
вірт озно підлаштов ватися під інтере-
си та вимо и партнерів, одночасно роз-
се реч ючи їхні таємні наміри, а точні-
ше — “пасти”, аби не за ортіло стриб-
н ти в реч . На сл жбі намічаються
позитивні зр шення, тримайтеся ближ-
че до ерівно о персонал і в мір смі-
тіть рошима, адже вони вам даються
неле о.

РАКИ
Доленосний ве тор проляже через

сім’ю і робот . Тримайте себе в р ах,
енер етичний потенціал висо ий і, я -
що не с ер єте йо о в мирне р сло,
р йн вань не ни н ти. А втім, для ба-
атьох доля при от вала приємний
сюрприз на любовних теренах, отож не
зволі айте, на ода за охатися — висо-
а, а одр жені мож ть “реанім вати”
давні стос н и. Здатність сприймати і
аналіз вати перебі подій нині низь а
( армічне випроб вання), том по ла-
дайтеся на оле , б дьте ближче доше-
фа. Кар’єрний демарш розпочався в
новом ритмі, отож маєте б дь-що впи-
сатися в йо о нормативи.

ЛЕВИ
Відвертість і роз тість вам д же ім-

пон ють, роблячи д шею омпанії. Той
фарс під пов є п блі . Все ж та и
менше підп с айте шпильо , ни айте
дош льних жартів, не розп с айте
пліт и, бо ризи єте спрово вати ан-
типатії. Займіться домашнім бла о ст-
роєм, влашт йте енеральне прибиран-
ня, щось підремонт йте чи переоблад-
найте. Тоді на д ші завесніє. Ян оли о-
хання вас не зрадять.

ДІВИ
Вам потрібна жердина баланс ван-

ня для рівноваження бажань і можли-
востей. Реальність та а, що вписатися
в неї армонійно зі своїми апетитами
с ладно, але треба! Словами не роз и-
дайтеся, вони мають ма ічн власти-
вість, висловлюйтеся вл чно і саме то-
ді, оли від вас цьо о вима ають обста-
вини. Їхня сила працюватиме на ваш
ористь. Саме час освідчитися в поч т-

тях оханим. Під рідним дахом можна
затівати ремонти, приймати остей,
влаштов вати домашні свята.

ТЕРЕЗИ
Прибор айте б нтарсь ий д х і не

виходьте за рам и пристойності. Під
шлюбні стос н и за ладено динаміт і,
я що прово ватимете онфлі т,— ви-
б х немин чий, а вам потрібно ріпи-
ти розхитаний союз. А втім, м дрості та
ер диції вам не позичати, з проблемою
впораєтеся. З рошима форт нитиме,
натис айте на тр дові педалі та мер-
щій наповнюйте ишені.

СКОРПІОНИ
До вас сті атим ться стр моч и та-

ємної інформації, одна се ретами та
омпроматами потрібно орист вати-
ся вміло. Ось тоді й дізнаєтеся хто
др , а хто воро , і я з ним боротися.
Бо иня охання нарешті на риє своїм
бла одатним по ровом тих, хто зневі-
рився в особистом щасті. Насоло-
дж йтеся, по и маєте висо по ро-
витель , й ні в чом собі не відмов-
ляйте. Грошей заробите, ос іль и пра-
цьовиті й нія ою важ ою роботою вас
не заля ати.

СТРІЛЬЦІ
Вам належить вивести власн фор-

м л охання, сердечний потенціал
роз віті. Отож, я що з мієте заплющи-
ти очі на недолі и залицяльни ів, тоді
візьмете від життя все, чо о забажаєте.
У ба атьох посиляться потойбічні відч т-
тя, надприродні психоло ічні здібності.
Ви незба ненним чином прорахов ва-
тимете сит ації, потраплятимете в міс-
тичний збі обставин, від риватимете
таємниці. Стос н и з рідними набер ть
приємних барв, дім станежаданим і рід-
ним, на відмін від роботи, де все йде
ш ереберть (з армічних причин).

КОЗОРОГИ
Події тижня на ладаютьфатальн пе-

чать на ваш ар’єр , посадові амбіції
мож ть спрово вати свар з шефом,
п стивши під іс професійні перспе -
тиви. Тримайтеся приятелів, нині це ва-
ша найбільша втіха. Др зі розрадять,
допомож ть матеріально, підтримають
морально. В рідних стінах старт є на-
пр жена атмосфера, дисциплін йте се-
бе, аби не запалити смолос ип війни з
домочадцями.

ВОДОЛІЇ
Ви— вірт оз онта тної сфери, отож

охоче спіл йтеся, обмінюйтеся досві-
дом. Головне— не спо шатися лесто-
щами, омпліментами і не реа вати на
ло шин , я вам вішають на в ха. То-
ді з мієте розширити др жнє оло і на-
віть заповнити ва ансію в серці новим
захопленням. У професійній сфері —
рожайні жнива, саме т т маєте про-
демонстр вати фахов дос оналість,
міння невтомно тр дитися з творчим
во ни ом, за що матеріальна вина о-
рода не зм сить на себе че ати.

РИБИ
Ви об’є тивно оцінюєте свої мораль-

ні, енер етичні та інтеле т альні рес р-
си. Не робіть ні на о о став , а роз-
рахов йте тіль и на власні сили. Осо-
бисті чари роз вітн ть, прима нітити о-
ось тр днощів не с ладе, одна шлюб-
ні зи не дад ть вдихн ти на повні р -
ди аромат романти и. Ви при ті доле-
носними айданами до обранця (до
жовтня 2009- о), і це армічна плата за
о ріхи, доп щені протя ом життя. Тож
терпляче ро йте в парі, спираючись
одне на одно о

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

На додато до о олошення про проведення за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться
25 вітня 2008 р., я е надр оване в азеті “Хрещати ” № 33(3249) від 22 люто о 2008 р.

ЗАТ “Управління механізації “Київзеленб д” повідомляє наст пне:
Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності підприємства (тис. рн.)

З до ментами, що стос ються поряд денно о, а ціонери мож ть ознайомитися за місцем
знаходження Товариства: м. Київ, в л. Бер овець а, 10 робочі дні з 14.00 до 17.00 з першо о
вітня 2008 р. Тел. (044)449-72-92, 8(098)287-13-13.

Дире тор ЗАТ “Управління механізації “Київзеленб д”

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній

Усьо о а тивів 2620,0 2818,8

Основні засоби 833,6 745,6

Дов остро ові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 47,0 166,7

С марна дебіторсь а забор ованість 1114,6 906,8

Грошові ошти та їхні е віваленти 32,3 985,1

Нерозподілений приб то (непо ритий збито ) (698,5) (510,0)

Власний апітал 2568,7 2757,2

Стат тний апітал 2365,0 2365,0

Дов остро ові зобов’язання 0 0

Поточні зобов’язання 51,3 61,6

Чистий приб то (збито ) (188,5) (315,1)

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 2135000 365000

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

За альна с ма оштів, витрачених на ви п власних а цій протя ом
період 0 0

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 12 18

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ
Дире ція ЗАТ “Київсь а виробнича омпанія “РАПІД”

інформ є вас про проведення чер ових за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться 21 травня 2008 ро о 8.30
за адресою: м. Київ, в л. Зрош вальна, 7 в приміщенні

л б ЗАТ “Київсь а виробнича омпанія “РАПІД”.
Порядо денний:

1. Звіт дире ції про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності
Товариства в 2007 році та визначення основних напрям ів діяльності
на 2008 рі .

2. Звіт ревізійної омісії.
3. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2007 рі .
4. Розподіл приб т Товариства за підс м ами роботи 2007 році.

Реєстрація 21.05.2008 р. з 8.00 до 8.30.

Учасни ам зборів необхідно мати паспорт або інші до менти, що
посвідч ють особ . Представни ам а ціонерів необхідно при реєстрації
подати довіреність, оформлен встановленом поряд і до мент, що
посвідч є особ . Ознайомитись з до ментами, пов’язаними з поряд ом
денним, можна в . 302. Телефони для довідо : 566-36-79, 566-20-97.

Дире ція

Про с ли ання XIV сесії Дніпровсь ої районної місті Києві ради
На ви онання ст. 46 п. 7 За он _У раїни “Про місцеве самовряд вання в У раїні”

27 березня 2008 ро о 10.00 за адресою: б львар Праці, 1/1 відб деться засідання
XIV сесії Дніпровсь ої районної місті Києві ради, на роз ляд я ої виносяться
питання:

- “Про затвердження звіт про ви онання “Про рами соціально-е ономічно о
та льт рно о розвит Дніпровсь о о район м. Києва на 2007 рі ”

- “Про затвердження звіт про ви онання бюджет Дніпровсь о о район
м. Києва на 2007 рі ”

- та інші.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
повідомляє відповідача Борозинець Оле сан-
дра Ми олайовича, я ий проживає в м. Києві
по в л. Симирен а, 12-а, в. 142, що по справі
за позовом Мілютіна Оле сандра Ми олайови-
ча до приватно о нотарі са Т ачен о Людми-
ли Ілінічни, Борозинець Оле сандра Ми олайо-
вича, 3-тя особа: Державна нотаріальна он-
тора Святошинсь о о район м. Києва про виз-
нання заповіт недійсним, в с довом
засіданні, я е відб лось 22.02.2008 ро за ад-
ресою: м. Київ, в л. Я ба Коласа, 27-а, аб. 2,
постановлено заочне рішення.

С ддя О.В. Бондарен о.

3 вітня 2008 ро о 18.00
в приміщенні ш оли № 37, за
адресою: в л. Горь о о, 130/17
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.

У провадженніШевчен івсь о о районно-
о с д м. Києва знаходиться цивільна спра-
ва № 2-6322 /1607 за позовом Об’єднання
автостояно Радянсь о о район до Марчен а
Ма сима Васильовича про відш од вання ма-
теріально о та морально о збит .

Роз ляд зазначенної справи повторно при-
значено на 10.04.2008 ро о 14.45 в Шев-
чен івсь ом районном с ді м. Києва, аб. 46,
с ддя К халейшвілі Ю.Л. (м. Київ, в л. Смир-
нова-Ласточ іна, 10-Б).

С д ви ли ає Марчен о Ма сима Васильо-
вича на с дове засідання я відповідача.

Яв а до с д є обов’яз овою. У разі неяв и
відповідача справа б де роз лядатися за на-
явними до азами.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що роз ляд цивільної справи
№2-1148-1/08 за позовом Б р овсь ої Ре іни
Еман ілівни до Київсь о о місь о о бюро
технічної інвентаризації та реєстрації права
власності на о6’є ти нер хомо о майна, треті
особи: Кооператив по б дівництв і е спл а-
тації індивід альних аражів Залізнично о райо-
н м. Києва “Олімпійсь ий”, Київсь а держав-
на нотаріальна онтора№11, Шмат о Марія Ав-
рамівна, Шмат о Оле сандр Васильович, Анти-
ова Людмила Василівна, про визнання
реєстраційно о посвідчення недійсним, визнан-
ня права власності на майно та ви лючення йо-
о зі с лад спадщини, зв’яз з неяв ою
представни а відповідача та третіх осіб, від ла-
дено на 20 травня 2008 р. на 15.30 в приміщенні
с д (03113, м. Київ, в л. Ш това, 1, аб. 19)
під олов ванням с дді Тр бні ова А.В.

С ддя Тр бні ов А.В.

Святошинсь ий райс д м. Києва
ви ли ає Литвин Ганн Сер іївн , місце
проживання: м. Київ, в л. Жмеринсь а,
36, в. 255 в с дове засідання по справі
за позовом Литвин Оле а Івановича до
Литвин Ганни Сер іївни про розірвання
шлюб , я е відб деться під олов ван-
ням с дді Л ’янен о Л.М. 26.03.2008 в
14.30 за адресою: м. Київ, в л. Я. Кола-
са, 27-а, зал №1.

У разі вашої неяв и с д роз ляне
справ ваш відс тність.

С ддя Л ’янен о Л.М.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва (Київ, Я ба Коласа, 27-а, с д-
дя Бабич Н.Д.), повідомляє, 31.03.08р.
о 14.30 б де роз лядатися справа за по-
зовом Грицаю а Бориса Ма аровича до
Л ’янч а Сер ія Васильовича, треті
особи: Святошинсь а РДА м. Києва,
ВГІРФО Святошинсь о о РУГУ МВС
У раїни в м. Києві про визнання та им,
що втратив право орист вання житло-
вою площею. Л ’янч Сер ій Васильо-
вич, 1974 р.н., я ий зареєстрований в
м. Києві, пр-т Перемо и, 101/2, в. 57,
ви ли ається до с д в я ості відповіда-
ча, разі неяв и справа б де роз лян -
та за йо о відс тності.

С ддя Бабич Н.Д.

Головне правління праці
та зайнятості ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної

адміністрації) о олош є он рс
на заміщення ва антних посад

державних сл жбовців:
Заст пни а начальни а правління —

начальни а відділ , начальни а відділ ,
оловних та провідних спеціалістів,
спеціалістів 1 ате орії.

Додат ов інформацію щодо основних ви-
мо до андидатів, основних ф н ціональних
обов’яз ів, розмір та мов оплати праці мож-
на одержати по телефон 462-48-29.

До менти приймаються протя ом 30 а-
лендарних днів з дня оп блі вання о олошен-
ня за адресою: 04071, м. Київ, в л. Верхній
Вал, 42-а, імн. 205.

Втрачене посвідчення № 009 від 6.09.2004 ро на ім’я Молоч о О сани Ва-
силівни, видане Київсь им міжобласним апеляційним осподарсь им с дом, вва-
жати недійсним.

Наймен вання по азни а
Період

Звітний,
2007р.

Попередній,
2006р.

Усьо о 16105,7 3317,2

Основні засоби 91,4 69,3

Дов остро ові фінансові інвестиції - -

Запаси 493,8 498,3

С марна дебіторсь а забор ованість 86,9 64,4

Грошові ошти та їх е віваленти 3,4 42,9

Нерозподілений приб то 473,6 429,6

Власний апітал 184,5 184,5

Стат тний апітал 38,0 38,0

Дов остро ові зобов`язання 3809,8 1007,2

Поточні зобов`язання 11588,8 1657,9

Чистий приб то 44,8 39,8

Середньорічна іль ість а цій 36143 36143

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

- -

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

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 18 22

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  
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Олена ШОПТЕНКО, чемпіон-
а світ з десяти танців, пере-
можниця “Танців з зір ами”:
— Я трен юся щодня і не їм піс-

ля 18.00. Виробила в собі та
звич , що ввечері навіть не про-
идається апетит. Д же люблю
фр ти, особливо ябл а, том їм
їх досить часто. Для трен вання
потрібно мати достатньо сил, то-
м зран снідаю і мож з’їсти
щось солод е. Після відпочин ,
я правило, набираєш ва — то-
ді я на іль а днів повністю від-
мовляюся від солод о о. Та й ро-
бочий ритм допома ає поверн ти
форм .

Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ, ди-
зайнер:
— Ні, мене це вза алі не хвилює,

мене ціл ом влаштов є моя ва а.
Я а порада тим, хто бореться із
зайвою ва ою? Їсти менше і зай-
матися спортом!

Наталія РОЗИНСЬКА, телеве-
д ча:
— Я вже 3 ро и дотрим юся осо-

бливо о способ харч вання. У 2005
році я поб вала в Тибеті, подорож
до я о о справила на мене сильне
враження: з тих пір я ве етаріан а і
не їм риби та м’яса. Поч ваю себе
пре расно! С аж чесно, до поїзд-
и в Тибет проблема зайвої ва и
хвилювала, але після повернення і
оле и, і теле лядачі помітили, що
я д же сх дла — на три розміри.
Мені не потрібні солод і та бо-
рошняні вироби: я їх майже не вжи-
ваю, лише зрід а мож спроб вати
щось ненав’язливе. Та ож не люб-
лю шо олад. Зважаючи на те, що я
зайнята людина і є ерівни ом про-
е т , по и що не мож ходити
спортивний зал. Але омпле с фі-
зичних вправ роблю вдома, до100
разів ачаю прес. В сьом , я пере-
онана, потрібна сила волі і систе-
ма — тоді ти дося неш спіх !

Âè áîðåòåñÿ ³ç çàéâîþ âàãîþ?

Є ор СОБОЛЄВ, телевед чий:
—У раїнці — парадо сальні люди! З одно о бо , “моя

хата с раю, нічо о не знаю”, з др о о— віддад ть се до
останньо о,щоб допомо ти ом сь. У нас є природна ор-
дість, а в жіноцтва та і, я мовиться, оня на бі з пинить
або я всіх п’єсах: р и в бо и! Дивовижно та ож поєд-
н ються нахабність, хамовитість і щире співч ття.

Валід АРФУШ, видавець ж рнал “ПапараZZи”:
— За альний менталітет раїнців ділиться на три

частини. Молодь ві ом до 18 ро ів, я ій притаманний
перехідний до європейсь о о тип мислення: вони від-
риті, вст пають дис сії, пра н ть до нових знань.
У раїнці ві ом 20—40 ро ів зазвичай пра н ть дося -
н ти мети, але вони більше злісні, ніж від риті. А ось
ромадяни, ом ся н ло за 40, однозначно добрі, пра-
вильні, чим сильно відрізняються від росіян, я і жорст-
іші. Старше по оління вміє поважати інших.

Оль а БОГОМОЛЕЦЬ-ШЕРЕМЕТЬЄВА,
деп тат Київради:
— У раїнсь а ментальність залежить від ре іон . Але

спільна риса — це романтичність, я а в центральній
У раїні є очі вально-бездіяльною, на заході вона ді-
яльна, а на сході — менш романтична. На мою д м ,
не можна перейти до іншо о тип ментальності — він
за ладається енетично від народження.

Борис БЕСПАЛИЙ,
народний деп тат:
— По-перше, це онсерватизм, схильність до тради-

ційно о способ життя. У раїнців тяж о втя н ти в аван-
тюризм. По-др е, в У раїні ромадсь ість важливіша
за влад . Люди більше присл хаються і по ладаються
на себе і с спільн д м , водночас недовірливо став-
лячись до влади. Є певна недержавниць а позиція, я а
сформована історично.

Ó ÷îìó óêðà¿íñüêà ìåíòàëüí³ñòü?

Êèÿíè ñòåæàòü
çà ñâîºþ ô³ãóðîþ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. ×àñ â³ä ÷àñó ñ³äàþ íà ä³ºòó — 32 %
2. Í³, ìåíå âñå âëàøòîâóº — 25 %
3. Í³, àëå ÷àñ ïî÷àòè — 19 %
4. Òàê, ïîñò³éíî — 12 %
5. Íå òå, ùîá áîðþñÿ — øâèäøå, êîíòðîëþþ ¿¿ — 11 %

Ïñèõîòåðàïåâò
â³ò÷èçíÿíîãî ìåíòàë³òåòó

Êíèæêó ïðî óêðà¿íö³â òà ¿õí³é
ñâ³òîãëÿä ïðåçåíòóâàâ ó÷îðà ë³-
êàð-ïñèõîòåðàïåâò Îëåêñàíäð
Ñòðàæíèé. ßê ðîçïîâ³â àâòîð
êíèæêè “Õðåùàòèêó”, éîãî çàö³-
êàâèëî, ùî òàêå óêðà¿íåöü. Îñî-
áëèâî ï³ñëÿ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâî-
ëþö³¿, êîëè óêðà¿íñüê³ Çàõ³ä òà
Ñõ³ä “ç’ÿñîâóâàëè” ñòîñóíêè.
Îäíàêîâ³ ìè ÷è âñå-òàêè ð³çí³ —
àâòîð ïî÷àâ øóêàòè ë³òåðàòóðó íà
öþ òåìó. Òà âàãîìèõ àðãóìåíò³â
ùîäî öüîãî íå çíàéøîâ. Òîæ
óçÿâñÿ ïèñàòè ïðî óêðà¿íö³â ñàì.
Äèâëÿ÷èñü íà óêðà¿íö³â çáîêó, à
òî÷í³øå — ç-çà “áóãðà”, ïîð³â-
íþâàâ óêðà¿íö³â, ðîñ³ÿí ³ ºâðî-
ïåéö³â çàãàëîì.

“Ïðîôåñ³ÿ çîáîâ’ÿçóº áà÷èòè
òå, ÷îãî íå áà÷àòü ³íø³,— êàæå
Îëåêñàíäð Ñòðàæíèé.— ß ðîç-
äèâëÿâñÿ íàö³þ òàê, ÿê ïàö³ºí-
òà — ç éîãî ïëþñàìè, ì³íóñàìè,
õâîðîáàìè, íåâðîçàìè”.

Ïðèíöèïîâèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ
óêðà¿íñüêèì Ñõîäîì òà Çàõîäîì
ïèñüìåííèê íå çíàéøîâ. Íàâïà-
êè, ãàäàº, ùî “ìè ï³äåìî øëÿõîì
ºäíîñò³, à íå ðîçìåæóâàííÿ”.

Íà äóìêó àâòîðà, ìîæíà îáèðà-
òè íàö³îíàëüí³ñòü, êðà¿íó, ðåë³ã³þ
é íàâ³òü ³ñòîð³þ, àëå íå ìåíòàë³-
òåò. ² êîæåí, õòî æèâå â Óêðà¿í³,
íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíîñò³, ïî-
òðàïëÿº ï³ä âïëèâ óêðà¿íñüêî¿
åíåðãåòèêè, ¿¿ åãðåãîðà. Òîæ ³ ñâ³-

òîãëÿä ôîðìóºòüñÿ ï³ä âïëèâîì
âñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ â êðà¿í³.

Ñàì Îëåêñàíäð Ñòðàæíèé ðî-
äîì ³ç Î÷àêîâà Ìèêîëà¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³. Çà íàö³îíàëüí³ñòþ óêðà-
¿íåöü, õî÷à îñòàíí³ 15 ðîê³â æè-
âå â Óãîðùèí³ — òàì, êàæå, ïðà-
öþâàòè êðàùå. Àëå êíèæêó ñâîþ
âèð³øèâ ïðåçåíòóâàòè ñàìå ó ñòî-
ëèö³ ð³äíî¿ êðà¿íè — Êèºâ³.

“Óêðà¿íñüêèé ìåíòàë³òåò: ³ëþ-
ç³¿ — ì³ôè — ðåàëüí³ñòü” — 
14-òà êíèæêà ó ïàíà Ñòðàæíîãî.
¯¿ ïåðøèé òèðàæ — 2 òèñ. ïðèì³ð-
íèê³â. ßêùî âîíà ìàòèìå óñï³õ —
¿¿ äîäðóêóþòü.

Ç íàãîäè ïðåçåíòàö³¿ âèäàííÿ â
Ðîñ³éñüêîìó öåíòð³ íàóêè ³ êóëü-
òóðè â³äêðèëàñÿ ôîòîâèñòàâêà
“Êóðéîçè ìåíòàëüíîñò³. Óêðà-
¿íà — Ðîñ³ÿ — ªâðîïà”. Íà 52
êóðéîçíî-æèòòºâ³ ôîòîãðàô³¿
Îëåêñàíäðà Ñòðàæíîãî òà éîãî
äðóç³â Îëåãà Ìåëüíè÷óêà, Äåíè-
ñà Ñòðàøíîãî, Áîãäàíà Æîëäàêà,
Îêñàíè Öåàöóðè, Þð³ÿ Ïåòðîâà
ìîæíà ïîäèâèòèñÿ äî ïîíåä³ëêà.
Âõ³ä áåçïëàòíèé
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Ви боретеся із зайвою вагою?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+4°Ñ,
âíî÷³ 0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +2...+4°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. Âäåíü ì³ñöÿìè ìîêðèé
ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+3...+5°Ñ, âíî÷³ —3...—1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Оле сандр Стражний представив свою нов
ниж "У раїнсь ий менталітет: ілюзії — міфи — реаль-
ність". У раїнців та їхній світо ляд, сильні, слаб і риси
та хвороби нації автор роз лядав я пацієнта, адже сам
за професією — лі ар-психотерапевт.

Îëåêñàíäð Ñòðàæíèé âèäàâ êíèæêó ïðî ïëþñè,
ì³íóñè òà íåâðîçè óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿

Письменни та психотерапевт Оле сандр Стражний знає, я им є раїнсь ий менталітет реальності
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