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ЄВРОПЕРЕВІРКА НА МІСЦЯХ
П’ять вітчизняних міст нинішньо о ро
розпочн ть б дівництво та ре онстр цію
всіх об’є тів, визначених УЄФА

Êèÿí ñïðîáóþòü îáäóðèòè 
çà 100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â
Ñò³ëüêè ïîë³òèêè ãîòîâ³ âèêëàñòè íà âèáîðè

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора е сперти визначали,
с іль и ошт ватим ть по-
літи ам олоси иївсь их
виборців. За різними оцін-
ами с ма, я ви лад ть
на “промивання міз ів”
иян, перевищить сто
мільйонів доларів. Ці ош-
ти витрачатим ть на ЗМІ,
а ітаційн прод цію,
оплат штабів та а ітато-
рів. Політи и сподіваються
омпенс вати свої збит и
після олос вання. Фахівці
пере онані, що розрахов -
ватися за вибори дове-
деться самим иянам за
рах но місь о о майна.

Äîñòðîêîâ³ âèáîðè â Êèºâ³
îá³éäóòüñÿ â 100 ì³ëüéîí³â äîëà-
ð³â. Ïðî öå ó÷îðà çàÿâèâ “Õðåùà-
òèêó” ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Êîì³òå-
òó âèáîðö³â Óêðà¿íè ²ãîð Ïîïîâ.
Ñàìå òàêó ñóìó, çà ïðîãíîçàìè
ÊÂÓ, øòàáè êàíäèäàò³â ³ ïîë³-
òè÷íèõ ïàðò³é âèòðàòÿòü íà ïå-
ðåäâèáîð÷ó êàìïàí³þ. “Çàãàëü-
íèé ï³äðàõóíîê éäå â³ä âàðòîñò³
îäíîãî ãîëîñó. Êîëè â³äîìî, ùî
äåñü ì³ëüéîí âèáîðö³â ïðîãîëî-
ñóº, òî ãîëîñ îäíîãî êèÿíèíà
êîøòóâàòèìå 100 äîëàð³â. Íà ïî-
ïåðåäí³õ ïåðãîíàõ, âñåóêðà¿í-
ñüêèõ, öå áóëî 30—40 äîëàð³â.
Êè¿âñüê³ æ âèáîðè äîðîæ÷³, é ðî-
áîòà â ñòîëèö³ êîøòóº á³ëüøå”,—
ïðîêîìåíòóâàâ “Õðåùàòèêó” ïàí
Ïîïîâ àëãîðèòì ï³äðàõóíêó. Ç
òèì, ùî êèÿíè êîøòóþòü íåäå-
øåâî, ïîãîäæóºòüñÿ ³ ïîë³òîëîã
Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé. Ïðè-
÷îìó, íà éîãî äóìêó, çàãàëüíà ñó-
ìà ìîæå áóòè ùå âèùîþ.

Åêñïåðòè ïåðåêîíàí³: îñíîâíó
÷àñòèíó öèõ ãðîøåé áóäå âèòðà-
÷åíî íà âèãîòîâëåííÿ äðóêîâàíèõ
àã³òàö³éíèõ ìàòåð³àë³â òà ðîçì³-
ùåííÿ çàìîâíèõ ñòàòåé ó ïðåñ³ é
íà òåëåáà÷åíí³. “Â³äñîòê³â ñ³ìäå-
ñÿò êîøò³â çàïëàòÿòü çà ðåêëàìó
â ÇÌ². Ïðè÷îìó ïåðåâàæíî âèêî-
ðèñòîâóâàòèìóòü íå êè¿âñüê³ ãà-
çåòè, ðàä³î é òåëåáà÷åííÿ, à ñàìå
öåíòðàëüí³, ÿê³ âæå ïî÷èíàþòü
íàãàíÿòè ö³íè, òîæ êîøòóâàòè-
ìóòü íåäåøåâî. Á³ëüø³ñòü ãðîøåé
áóäå ñïðÿìîâàíî ñàìå ñþäè”,—
ââàæàº ïîë³òîëîã Â³òàë³é Êóëèê. 

За інчення на 3-й стор.
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На Київ наст пає політичне сміття
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ó êèÿí çá³ëüøèòüñÿ çàðïëàòà

Ñòîëèöÿ ïðîäîâæóº ë³äèðóâàòè ñåðåä ðå-
ã³îí³â ùîäî ðîçì³ðó ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè. Ó 2007 ðîö³ âîíà ñòàíîâèëà
2280 ãðí, òîä³ ÿê â îáëàñòÿõ ìîæíà áóëî çà-
ðîáèòè ëèøå 1288 ãðí. Äàí³ îïðèëþäíèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ. “Êè¿â çàëèøàºòüñÿ ïåðøèì ñåðåä ì³ñò
êðà¿íè ùîäî ðîçì³ðó ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàð-
ïëàòè. Öüîãî ðîêó ïðîãíîçóþòü ¿¿ çá³ëüøåí-
íÿ äî 3260 ãðí, òîä³ ÿê ñåðåäíÿ çàðïëàòà â
Óêðà¿í³ îð³ºíòîâíî çðîñòå äî 1789 ãðí”,—
ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ìåðà. Â³í òàêîæ
äîäàâ, ùî ó 2007 ðîö³ ó Êèºâ³ ð³âåíü çàðå-
ºñòðîâàíîãî áåçðîá³òòÿ ñòàíîâèâ 0,3%, â òîé
÷àñ ÿê çàãàëîì â Óêðà¿í³ öåé ïîêàçíèê ñòà-
íîâèâ 2,1%

Ó ñòîëèö³ îáðàëè êðàùèõ
ïðàâîçíàâö³â

Ó÷îðà çàâåðøèâñÿ ²V, çàêëþ÷íèé åòàï Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâî-
çíàâñòâà “Ïðàâî º ìèñòåöòâîì äîáðà ³ ñïðà-
âåäëèâîñò³”. Ó÷àñòü ó íüîìó âçÿëî ïîíàä 130
øêîëÿð³â 9 —11 êëàñ³â ³ç óñ³õ 24 ðåã³îí³â
Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ç ÀÐ Êðèì, Êèºâà òà
Ñåâàñòîïîëÿ. Íà ïî÷àòêó óðî÷èñòîñòåé, ùî
â³äáóâàëèñÿ ó ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó â÷èòåëÿ,
³ç ïðèâ³òàëüíèì ñëîâîì äî ïåðåìîæö³â åòà-
ïó çâåðíóâñÿ ãîëîâà îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òå-
òó, ïðîôåñîð, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.
“Áàæàþ âàì, ìàéáóòí³ì þðèñòàì, ïîáóäóâà-
òè òàêó äåðæàâó, ó ÿê³é ïåðøîîñíîâîþ ñòà-
íå âåðõîâåíñòâî ïðàâà”,— ñêàçàâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé. Ô³íàë êîíêóðñó òðèâàòèìå â Êèºâ³ ç
24 äî 28 áåðåçíÿ, à îò ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ
íàñòóïíî¿ Îë³ìï³àäè òà “ãîëîâíèé” ïðèç
çìàãàíü — ñòàòóåòêó Ôåì³äè, çäîáóëè ×åð-
êàñè. Êîìàíäó øêîëÿð³â, ñàìå ç ö³º¿ îáëàñ-
ò³, æóð³ âèçíàëî íàéêðàùîþ

Åäóàðä Ëåùåíêî 
áóâ ëþäèíîþ ñâîº¿ ñïðàâè

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ
ç ïðèâîäó ñìåðò³ ïåðøî-
ãî çàñòóïíèêà íà÷àëü-
íèêà ÃÓ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè Åäó-
àðäà Ëåùåíêà.
“Ç ãëèáîêîþ ñêîðáîòîþ
ÿ ñïðèéíÿâ çâ³ñòêó ïðî
òðàã³÷íó çàãèáåëü ñâîãî

êîëåãè, òàëàíîâèòî¿ ëþäèíè, ãðàìîòíîãî òà
ïåðñïåêòèâíîãî àðõ³òåêòîðà. Åäóàðä Âîëî-
äèìèðîâè÷ çàâæäè áóâ ëþäèíîþ ñïðàâè òà
äîñâ³ä÷åíèì ïðîôåñ³îíàëîì ó ñâî¿é ñïðà-
â³”,— ñêàçàâ ìåð.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà
Åäóàðä Ëåùåíêî çàãèíóâ ó íåä³ëþ ïîáëèçó
ñåëà Íàëèâàéê³âêà Ìàêàð³âñüêîãî ðàéîíó çà
42 êì â³ä ñòîëèö³. Â³í ðîçáèâñÿ íà ë³òàêó ï³ä
÷àñ ïðîãóëÿíêè.

Íàðîäèâñÿ Åäóàðä Ëåùåíêî ó ì³ñò³ À÷èí-
ñüêó Êðàñíîäàðñüêîãî êðàþ ó Ðîñ³¿. Íàâ÷àâ-
ñÿ â Óêðà¿í³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íæåíåðíî-
áóä³âåëüíîãî ³íñòèòóòó òóò ³ çàëèøèâñÿ æè-
òè òà ïðàöþâàòè. Ó àäì³í³ñòðàö³þ â³í ïðèé-
øîâ ó 1997 ðîö³ íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà ÃÓ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.
Ç 2006 ðîêó â³í òàêîæ âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè
çàñòóïíèêà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Íà ÷àñ
òðàãåä³¿ Åäóàðäó Ëåùåíêó áóëî 64 ðîêè

ÊÌÄÀ ïðèâåçëà 
ãðîø³ ç Ëàçóðíîãî áåðåãà
²íîçåìí³ ³íâåñòîðè ãîòîâ³ âêëàäàòè êîøòè â ñòîëè÷í³ ïðîåêòè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фор м МІРІМ-2008, я ий нещо-
давно завершив свою робот в
Каннах, вніс У раїн до десят и
найінвестиційно-привабливих
раїн. Найбільш заці авленість
інвестори виявили до прое тів
б дівництва та на риття Київ-
сь о о метрополітен , про ла-
дання автомобільно о т нелю,
спор дження транспортних роз-
в'язо , а ще до розроблення но-
во о Генерально о план Києва.

Ç 11 äî 14 áåðåçíÿ â Êàííàõ òðèâàâ
íàéá³ëüøèé ó ªâðîï³ ì³æíàðîäíèé ³í-
âåñòèö³éíèé ôîðóì — âèñòàâêà Ì²Ð²Ì-
2008. Ó ¿¿ ðîáîò³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâ-
íèêè øåñòè óêðà¿íñüêèõ ì³ñò. Ñåðåä íèõ
ñâî¿ ïðîåêòè ïðåäñòàâèâ Êè¿â. Ó÷îðà êå-
ð³âíèê ñòîëè÷íî¿ äåëåãàö³¿ — ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ — ï³ä-
áèâ ï³äñóìêè ðîáîòè ïðåäñòàâíèöüêîãî
ôîðóìó. “Â Êàííàõ ìè ïåðåñë³äóâàëè äâà
çàâäàííÿ, îäíå ç íèõ ñòîñóâàëîñÿ ïîøó-
êó ìîæëèâèõ ïàðòíåð³â ùîäî áóä³âíèö-
òâà ìàñøòàáíèõ îá’ºêò³â, òàêèõ ÿê ìåò-
ðîïîë³òåí, ìîñòè, òóíåë³, äîðîæí³ ðîç-
â’ÿçêè,— ðîçïîâ³â Äåíèñ Áàññ.— Çîêðå-
ìà, ï³ä ÷àñ ðîáîòè åêñïîçèö³¿ áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî ïðîåêòè áóä³âíèöòâà ï³äçåìêè â
íàïðÿìêó Òðîºùèíè”. Çà éîãî ñëîâàìè,
³íâåñòîðè âèÿâèëè äî Êèºâà çíà÷íó çà-
ö³êàâëåí³ñòü — ³ îäðàçó íàä³éøëî ïîíàä
100 ïðîïîçèö³é â³ä ð³çíèõ êîìïàí³é. Çà-
ö³êàâèâ ³íîçåìíèõ á³çíåñìåí³â é ïðîåêò
íàêðèòòÿ ë³í³¿ ìåòðî. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
îãîëîñÿòü êîíêóðñ íà öåé îá’ºêò, çàçíà-
÷èâ ïàí Áàññ. Òóò ïåðåäáà÷àºòüñÿ çâåñòè
â³ä 150 äî 300 òèñ. êâ. ì ï³ä îô³ñè, òîð-
ã³âëþ, ïàðê³íãè. Â³ä ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðî-
åêòó ñòîëè÷íèé áþäæåò ðîçðàõîâóþòü ïî-
ïîâíèòè íà ïîíàä 150 ìëí ãðí. Ó Êàí-
íàõ éøëîñÿ òàêîæ ³ ïðî ðåêîíñòðóêö³þ
ïëîù, çîêðåìà Ëåí³íãðàäñüêî¿, ÿêà îá³é-
äåòüñÿ ì³ñòó â 300 — 350 ìëí ãðí. “Íà
âñ³ ö³ îá’ºêòè òàêîæ îãîëîñÿòü ³íâåñòè-
ö³éí³ êîíêóðñè ÷è àóêö³îíè. “Íàø³ ïðî-
ïîçèö³¿ çàö³êàâèëè ÷èìàëî êîìïàí³é,—

ââàæàº Äåíèñ Áàññ.— Ùå é òîìó, ùî íè-
í³øíüîãî ðîêó ëèøå íà ïðîåêòí³ ðîáîòè
ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàëó÷èòè ìàéæå 500 ìëí
ãðí. Ùîäî ³íâåñòèö³éíèõ àóêö³îí³â íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ñëÿ êîðèãóâàííÿ ïëàíó-
ºìî îòðèìàòè 2 ìëðä ãðí. Îêð³ì öüîãî,
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ é çíà÷í³ â³äðàõóâàííÿ â³ä
á³çíåñó, ùî ïðàöþº â áóä³âíèöòâ³ ³íôðà-
ñòðóêòóðè. Íàðàç³ öÿ ñóìà ñòàíîâèòü ïî-
íàä 300 ìëí ãðí, à ìàºìî îòðèìàòè ìàé-
æå ùå ñò³ëüêè æ”. Âàæëèâèì çàâäàííÿì
â Êàííàõ áóâ ïîøóê ïàðòíåð³â, ÿê³ áåðóòü
ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïåðåäáà÷àþòü â³äêî-
ðèãóâàòè ³ñíóþ÷èé Ãåíïëàí Êèºâà, çàëó-
÷èâøè äî ðîáîòè ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ àð-

õ³òåêòîð³â. Ó Êàííàõ 10 êîìïàí³é âæå
ï³äòâåðäèëè ïðî ñâîþ ãîòîâí³ñòü âçÿòè
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

Äåíèñ Áàññ íàçâàâ ³ êîíêðåòíèõ ³íâåñ-
òîð³â, ÿê³ âæå ñüîãîäí³ ãîòîâ³ ñï³âïðàöþ-
âàòè ç Êèºâîì. Ñåðåä íèõ — ªÁÐÐ, ç
ÿêèì ñòîëèöÿ âæå ðåàë³çóº ê³ëüêà ïðîåê-
ò³â. “Íåçàáàðîì â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ç’¿çä
öüîãî àâòîðèòåòíîãî áàíêó. Ó íàéáëèæ-
÷èõ ïëàíàõ ªÁÐÐ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó
áóä³âíèöòâî òóíåë³â òà çàïðîâàäæåííÿ ó
ì³ñò³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì,
âàðò³ñòü ÿêî¿ ñòàíîâèòèìå ïîíàä $100
ìëí. Íàðàç³ îòðèìàíî ïîïåðåäí³ äîìî-
âëåíîñò³ ùîäî ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðîåêò³â”,—
çàÿâèâ Äåíèñ Áàññ

Денис Басс задоволений рез льтатами поїзд и столичної деле ації до Канн

Ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì 
³ áëèçüêèì çàãèáëèõ 
â àâ³àêàòàñòðîô³ ï³ä Êèºâîì
Щиро співч ваємо рідним і близь им Ед -

арда Лещен а, Тетяни Доцен о, Оле сія Ли-
товчен а, я і за ин ли 23 березня 2008 ро-

внаслідо авіа атастрофи ідроплана
“Аеропра т-24” поблиз Києва.
Д же жаль, що тра ічний випадо перед-

часно забрав життя людей, я і чимало зро-
били для розвит б дівельної ал зі, розб -
дови нашої столиці.

Голова иївсь о о
місь о о відділення Партії ре іонів,
народний деп тат Василь Горбаль,

деп тати фра ції Партії
ре іонів Київраді

Ìàðøðóòêè ðîçð³çíÿòèìóòü
çà êîëüîðîì
Àâòîáóñè ïðèâàòíèõ êîìïàí³é ìàòèìóòü æîâòå 
çàáàðâëåííÿ, à ì³ñüê³ — á³ëå

Ïî÷èíàþ÷è ç 15 áåðåçíÿ, â ñòîëèö³
ïðèïèíèëè ðîáîòó åâàêóàòîðè. Äî òàêî-
ãî êðîêó ¿õ çìóñèâ ëèñò Ì³í’þñòó äî
ÊÌÄÀ ñòîñîâíî â³äêëèêàííÿ ïîãîäæåí-
íÿ ñï³ëüíîãî íàêàçó ÃÓ òðàíñïîðòó òà
ÃÓ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà-
¿íè â Êèºâ³ ïðî åâàêóàö³þ àâòîìîá³ë³â.
Äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”
Îëåíà Ïîë³ùóê çàÿâèëà, ùî òàêå ð³øåí-
íÿ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ áóäå îñêàðæå-
íå. Ïðîöåäóðà æ åâàêóàö³¿ â³äíîâèòüñÿ,
êîëè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çíàéäóòü ÷àñ

ïðèéíÿòè çàêîíè, ÿê³ óìîæëèâëÿòü öåé
ïðîöåñ. “Â³äìîâà ÌÂÑ ñêëàäàòè ïðîòî-
êîëè íà ïîðóøíèê³â, êîòð³ íå äîòðèìóþ-
òüñÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, îñîáëèâî
ùîäî ñòîÿíêè ³ çóïèíêè àâòî, ñòâîðèëà
÷èìàëî íåçðó÷íîñòåé äëÿ êèÿí,— çàóâà-
æèëà âîíà.— Ê³ëüê³ñòü ïîðóøíèê³â ïî-
ñò³éíî çðîñòàº âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ ïî-
êàðàííÿ. Öå ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ
³ áåç òîãî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ çàòîð³â. Àäæå
âîä³é, ÿêèé ðàí³øå íå ïàðêóâàâñÿ â çà-
áîðîíåíîìó ì³ñö³, íàðàç³ ðîáèòü öå ñïî-

ê³éíî, çíàþ÷è, ùî íå ïîêàðàþòü”. Ðà-
çîì ³ç öèì ïàí³ Ïîë³ùóê äîäàëà, ùî â
ì³ñò³ íàáèðàº îáåðò³â íîâà ôîðìà îïëà-
òè çà ïàðêóâàííÿ — çà ìîá³ëüíèì çâ’ÿç-
êîì. Óæå ó êâ³òí³ âîíà çàïðàöþº â ïåð-
ø³é çîí³, òîáòî â öåíòð³ Êèºâà, à äî ê³í-
öÿ ë³òà íîâîââåäåííÿ îõîïèòü óñþ ñòî-
ëèöþ.

Îêð³ì öüîãî, â ñòîëèö³ ïëàíóþòü çà-
ïðîâàäèòè ùå îäíó íîâèíêó. Âîíà ñòî-
ñóâàòèìåòüñÿ ìàðøðóòíèê³â. ßê â³äîìî,
ç ìèíóëîãî òèæíÿ ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè,
ïîïðè ïðîòåñòè êèÿí, âñå æ òàêè ï³äâè-
ùèëè ïëàòó çà ïðî¿çä íà 25—50 êîï. Ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ
ïîâ³äîìèâ, ùî â³äòåïåð ä³çíàòèñÿ ïðî
âàðò³ñòü ïðî¿çäó ìîæíà áóäå çà êîëüîðîì
ì³êðîàâòîáóñà. Òîáòî æîâòèìè ïåðåâàæ-
íî êîðèñòóþòüñÿ ïðèâàòí³ êîìïàí³¿, à âñ³
êîìóíàëüí³ ç öüîãî òèæíÿ ïåðåôàðáóþòü
ó á³ëèé. “Íàðàç³ Êèºâîì êóðñóþòü 400
ìàðøðóòîê, ÿê³ íàëåæàòü ì³ñòó,— ïîÿñ-
íèâ â³í.— Âàðò³ñòü ïðî¿çäó ó íèõ íå ï³ä-
âèùóâàòèìóòü”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Вартість проїзд в маршр т ах, отрі належать міст , не підвищить-
ся. Натомість приватних перевізни ів мин ло о тижня вона зрос-
ла на 25—50 оп. Щоб ияни мо ли зорієнт ватися, я і автоб си
ом належать, треба дивитися на олір. Відтепер жовті належати-
м ть приватним, а білі — ом нальним підприємствам. Робот ева-
аторів наразі приз пинено. Її мають відновити після прийняття

Верховною Радою відповідно о за он .
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Öåíòðâèáîð÷êîì äîòèñíóëè
Ó÷îðà ÖÂÊ âèçíàëà îáðàíèìè 15 äåïó-

òàò³â Êè¿âðàäè â³ä ÁÞÒ çàì³ñòü òèõ, êîãî
áëîê ïîçáàâèâ ìàíäàò³â ï³ñëÿ ïåðåõîäó â
³íø³ ôðàêö³¿. Ïðîòå çàñòóïíèê ãîëîâè Öåí-
òðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ Àíäð³é Ìàãåðà
íå âèêëþ÷àº, ùî ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó ùîäî çàêîíó ïðî ³ìïåðàòèâíèé
ìàíäàò ìîæå ïîâåðíóòè ¿ì äåïóòàòñüêèé
ñòàòóñ. Íàòîì³ñòü ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé ââàæàº öå ð³øåííÿ ÖÂÊ ñóòî ïîë³-
òè÷íèì. Áþò³âöÿì ó ñâî¿é “ñâ³òë³é” áîðîòü-
á³ çà âëàñíå ðîçóì³ííÿ ïðàâà òà äåìîêðàò³¿
âäàëîñÿ-òàêè “äîòèñíóòè” ÷ëåí³â êîì³ñ³¿.
“Êîíòðîëü íàä ñòîëèöåþ òà ¿¿ ðåñóðñàìè —
îñü ñïðàâæíÿ ìåòà íèí³øíüîãî êåð³âíèö-
òâà óðÿäó â óìîâàõ íàáëèæåííÿ ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîð³â”,— çàçíà÷èâ ïàí Äîâãèé.
Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè äîäàâ, ùî ³ç ôàêòè÷íèì
ïî÷àòêîì âèáîð÷îãî ïðîöåñó â Êèºâ³ òàêå
ð³øåííÿ º àáñîëþòíî íåëîã³÷íèì ³ í³ íà
ùî íå âïëèâàº

Óðÿä çâ³òóº âèáîðàìè
Ó÷îðà ïîë³òîëîã Âàäèì Êàðàñüîâ ïðèïóñ-

òèâ, ùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³í³ö³þâàëà âèáî-
ðè ìåðà ó Êèºâ³, àáè â³äâîë³êòè óâàãó ëþ-
äåé â³ä åêîíîì³÷íèõ íåâäà÷ óðÿäó. “Çàâäàí-
íÿ Òèìîøåíêî çàïóñòèòè â ìåä³à-ïðîñò³ð
ÿê³ñü òåìè, ÿê³ á â³äâîë³êàëè ÷è ïåðåâîäè-
ëè ç îäíîãî íà ³íøå. Õòî ìèíóëèé òèæäåíü
ãîâîðèâ ïðî ³íôëÿö³þ òà êóðñ äîëàðà? Í³-
õòî. Òîìó ùî âñ³ áóëè çàéíÿò³ âèáîðàìè ìå-
ðà. Íå êàæó÷è âæå ïðî òå, ùî Êè¿â — öå
ãàðíèé ìàéäàí÷èê, öå çåìëÿ, öå âëàäà. Ñòî-
ëè÷íèé ðåñóðñ çàâæäè ïîòð³áíèé ïîë³òèêó,
ÿêèé äóìàº ïðî ïðåçèäåíòñüêèé æåçë”,—
ââàæàº ïàí Êàðàñüîâ

Óðÿäîâåöü çëÿêàâñÿ 
ïîë³òèêè Þë³¿ Òèìîøåíêî

Ó÷îðà åêñ-çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â
Óêðà¿íè Ëþäìèëà Õîäîñ ïîÿñíèëà ãðîìàä-
ñüêîñò³ ïðè÷èíó ñâîãî çâ³ëüíåííÿ ç Êàá-
ì³íó. Ïàí³ Õîäîñ çàçíà÷èëà, ùî íà ñâî¿é
ïîñàä³ îï³êóâàëàñÿ ïðàâîâèìè ïèòàííÿìè.
Äî óðÿäó âîíà ïðèéøëà íå çà ïàðò³éíîþ
êâîòîþ ³ ìàëà ñâîþ ðîçðîáëåíó ïðîãðàìó
ä³ÿëüíîñò³. “Íà ïðåâåëèêèé æàëü, 3 ì³ñÿ-
ö³, ÿê³ ÿ ïåðåáóâàëà íà ïîñàä³, äîâåëè, ùî
óðÿä çàéìàºòüñÿ íå åêîíîì³êîþ, íå âèêî-
íàííÿì îá³öÿíîê, à ïîïóë³çìîì”,— êîí-
ñòàòóâàëà ïàí³ Õîäîñ. Íà ¿¿ äóìêó, ïîë³-
òè÷í³ ñèëè, ïðèõîäÿ÷è äî âëàäè, çàáóâàþòü
ïðî ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè. Çà ñëîâàìè
Ëþäìèëè Õîäîñ, ïåðåäâèáîð÷à àã³òàö³ÿ çà-
êëèêàëà ãðîìàäÿí äîìàãàòèñÿ ó ñóä³ ñîö³-
àëüíèõ âèïëàò. Ïðîòå íèí³ Êàáì³í íå âè-
êîíóº á³ëüøó ÷àñòèíó çàêîííèõ ñóäîâèõ ð³-
øåíü, âèíåñåíèõ íà êîðèñòü ãðîìàäÿí.
“Íàðàç³ âèêîíàíî ð³øåíü íà ñóìó, ùî ëåäü
ïåðåâèùóº 9 ìëí ãðí. À íåâèêîíàíèõ — íà
ñóìó ìàéæå 89 ìëí ãðí”,— çàçíà÷èëà åêñ-
óðÿäîâåöü

Óêðà¿íö³ íå ñõâàëþþòü 
ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³

Ó÷îðà êåð³âíèê ñîö³îëîã³÷íî¿ êîìïàí³¿
R&B ªâãåí Êîïàòüêî ïðåäñòàâèâ ðåçóëüòà-
òè ÷åðãîâîãî îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóì-
êè. Çã³äíî ³ç éîãî äàíèìè, íà ñüîãîäí³ ïî-
ë³òè÷íà òà åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³
ñïðèéìàºòüñÿ ìåøêàíöÿìè Óêðà¿íè ÿê íå-
ãàòèâíà â ö³ëîìó. Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü íà 
7 % çðîñëà ê³ëüê³ñòü òèõ ãðîìàäÿí, õòî ââà-
æàº ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ íåñòàá³ëüíîþ, à íà
6 % òèõ, õòî îö³íþº åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ
â êðà¿í³ ÿê ïîãàíó. Ïðè÷îìó çá³ëüøåííÿ
ê³ëüêîñò³ íåçàäîâîëåíèõ â³äáóëîñÿ ïåðåä-
óñ³ì çà ðàõóíîê æèòåë³â çàõ³äíèõ îáëàñòåé
(íà 23 % ïîð³âíÿíî ç ëþòèì 2008 ðîêó).
Âîäíî÷àñ ó ï³âäåííî-ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ ê³ëü-
ê³ñòü òèõ, õòî îö³íþº ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â
êðà¿í³ ÿê íåñòàá³ëüíó â ö³ëîìó, äåùî ñêî-
ðîòèëàñÿ (íà 4 %). Â îö³íêàõ åêîíîì³÷íî¿
ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ ñåðåä ìåøêàíö³â ð³çíèõ
ðåã³îí³â ó áåðåçí³ 2008 ðîêó ñïîñòåð³ãàëè-
ñÿ îäíàêîâ³ òåíäåíö³¿, àëå º â³äì³ííîñò³ â
äèíàì³ö³. Òàê, íà çàõîä³ ³ â öåíòð³ ñóòòºâî
çá³ëüøèëîñÿ ÷èñëî òèõ, õòî îö³íþº åêîíî-
ì³÷íå ñòàíîâèùå êðà¿íè ÿê ïîãàíå (ç 48 %
ó ëþòîìó 2008 ðîêó äî 59 % ó áåðåçí³ 2008
ðîêó). Íà ï³âäåííîìó ñõîä³ çðîñòàííÿ ê³ëü-
êîñò³ íåãàòèâíèõ îö³íîê åêîíîì³÷íî¿ ñèòó-
àö³¿ ñòàíîâèëî 3 %
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Ãàëèíà Á²ËÈÊ: “Ì³ñüêà âëàäà ñïðèÿº
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é òåðèòîð³àëüí³é
âèáîð÷³é êîì³ñ³¿ â îðãàí³çàö³éíèõ
ïèòàííÿõ òà â ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íîìó çàáåçïå÷åíí³”
Ãîëîâà ì³ñüêî¿ ÒÂÊ ðîçïîâ³ëà ïðî ïåðåá³ã ï³äãîòîâêè 
äî äî÷àñíèõ âèáîð³â ó Êèºâ³
Завтра столиці офіційно стар-
т є виборча ампанія з дочас-
них виборів Київради та Київ-
сь о о місь о о олови. "Хреща-
ти " попросив про омент вати
почато виборчо о процес Га-
лин Біли , ерівни а Київсь ої
місь ої територіальної омісії.
Саме цей ор ан проводитиме
достро ові вибори.

— Âèáîðè â Êèºâ³ ïðèçíà÷åíî íà 25 òðàâ-
íÿ. Öå îñòàòî÷íà äàòà ÷è ìîæëèâ³ çì³íè?

— Äàòó âèáîð³â óæå âèçíà÷åíî. Çã³äíî ç
ïîñòàíîâîþ ïðî ïðîâåäåííÿ âèáîð³â, âî-
íè â³äáóäóòüñÿ 25 òðàâíÿ, òîáòî îñòàííüî¿
íåä³ë³ â ìåæàõ 70-äåííîãî òåðì³íó. Öÿ äà-
òà ïðèïàäàº íà 25 òðàâíÿ. Â³äïîâ³äíî âè-
áîð÷èé ïðîöåñ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 26 áåðåç-
íÿ.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà âèáîð-
÷à êîì³ñ³ÿ ïðàöþº â³ä ÷àñó ñâîãî ñòâî-
ðåííÿ — ç 9 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó. É õî÷à öå
áóëî çðîáëåíî äî ÷åðãîâèõ âèáîð³â, êî-
ì³ñ³ÿ ä³º òà ïðàöþº, çã³äíî ³ç çàêîíîì, ³
íà äî÷àñíèõ âèáîðàõ. Îäðàçó ç ïîÿâîþ
ïîñòàíîâè ïðî ïåðåîáðàííÿ Êè¿âðàäè òà
ì³ñüêîãî ãîëîâè ìè ñêëèêàëè çàñ³äàííÿ,
íà ÿêîìó ðîçãëÿíóëè âñ³ íàãàëüí³ ïèòàí-
íÿ. Òîáòî, áóëî îãîëîøåíî ïðî ïî÷àòîê
âèáîð÷îãî ïðîöåñó, íàäàíî ³íôîðìàö³þ
ïðî ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ òà ðåæèì ðîáî-
òè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ÒÂÊ, à òàêîæ ðîç-
ãëÿíóòî ïèòàííÿ ïðî ðîçì³ð ôîòîãðàô³é,
ùî ¿õ ñóá’ºêòè âèáîð÷îãî ïðîöåñó ìàþòü
ï³äãîòóâàòè äëÿ ó÷àñò³ â íüîìó. Òàêîæ
ìè çàòâåðäèëè êàëåíäàðíèé ïëàí îñíîâ-
íèõ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè
òà ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â äå-
ïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ÿêèé áóäå âè-
ñâ³òëåíèé íà íàø³é ñòîð³íö³ íà ñàéò³ Êè-
¿âðàäè.

— Ç ÿêèìè òðóäíîùàìè ñòèêàºòüñÿ êî-
ì³ñ³ÿ ó ðîáîò³?

— Äóæå áàãàòî îðãàí³çàö³éíèõ ìîìåí-

ò³â. Íèí³ íàì ïîòð³áíî âèçíà÷àòèñÿ ç
ïðèì³ùåííÿì, ùîá áóâ â³ëüíèé äîñòóï
äëÿ ñóá’ºêò³â âèáîð÷îãî ïðîöåñó, â³ä-
ïîâ³äíå çàáåçïå÷åííÿ. Çà ÷àñ, ùî ìè-
íóâ â³ä ïîïåðåäí³õ âèáîð³â, ìè ïåðåé-
øëè ó ñïîê³éí³øèé ðåæèì, à òåïåð³ø-
íÿ ñèòóàö³ÿ çîáîâ’ÿçóº íàñ àêòèâ³çóâà-
òèñÿ.

Äåùî íàì ïîëåãøåíî ðîáîòó òèì, ùî
ñêàñîâàíî òåíäåðí³ ïðîöåäóðè íà âèãî-
òîâëåííÿ ð³çíîìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿
äîêóìåíòàö³¿, áþëåòåí³â. ²íàêøå óñå öå
áóëî á äóæå ñêëàäíèì çàâäàííÿì.

— ×è â³ä÷óâàºòå âè òèñê ç áîêó ïîë³òè÷-
íèõ ñèë íà ðîáîòó ÒÂÊ?

— Í³, òèñêó íåìàº. Àëå ìîæó ñêàçàòè,
ùî ïîë³òè÷í³ ñèëè àêòèâ³çóâàëèñÿ, àäæå
îãîëîøåíî ïðî ïðîâåäåííÿ âèáîð³â. Öå

âæå â³ä÷óòíî çà çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³
òåëåôîííèõ äçâ³íê³â.

— Ñê³ëüêè áóäå â Êèºâ³ âèáîð÷èõ ä³ëü-
íèöü?

— Âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü íà ïîïåðåäí³õ
âèáîðàõ áóëî 1028. ß äóìàþ, öüîãî áóëî
äîñòàòíüî ³ áóäå äîñòàòíüî öüîãî ðàçó.

— Íàñê³ëüêè âè çàäîâîëåí³ ñï³âïðàöåþ ç
ì³ñüêîþ âëàäîþ ó ñïðàâ³ ï³äãîòîâêè äî äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â?

— Íà ñüîãîäí³ ó íàñ íåìàº òðóäíîù³â.
Çà çàêîíîì ì³ñüêà âëàäà ïîâèííà ñïðè-
ÿòè ³ ñïðèÿº íàì â îðãàí³çàö³éíèõ ïè-
òàííÿõ, â ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîìó çàáåç-
ïå÷åíí³ êîì³ñ³¿. Íèí³ ÿ íå ìîæó ñêàçàòè
í³÷îãî, îêð³ì ïîçèòèâíîãî
Розмовляв Іван РИБАЛКО, “Хрещати ”
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Êèÿí ñïðîáóþòü îáäóðèòè 
çà 100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â

За інчення. Почато на 1-й стор.

Â³í òàêîæ ïåðåêîíàíèé, ùî íàéùåäð³øèìè áóäóòü ñàìå ò³ ïî-
ë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ âïåðøå ñòàðòóâàòèìóòü íà âèáîðàõ ó Êèºâ³.

Äåùî ïåðåïàäå é ìîëîä³, ïðîòå ïåðåâàæíî íå êè¿âñüê³é. ̄ é ïëà-
òèòèìóòü çà ó÷àñòü ó ï³êåòàõ, ì³òèíãàõ òà çà ðîçäàâàííÿ ëèñò³âîê
êàíäèäàò³â. Ó ñòîëèö³ ñâî¿ì áàæàííÿì ï³äçàðîáèòè òðàäèö³éíî
ñëàâëÿòüñÿ ñòóäåíòè ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó é àâ³àö³éíîãî óí³-
âåðñèòåòó. Îáèäâà âèø³ ìàþòü âåëèê³ ãóðòîæèòêè, çàñåëåí³ õëîï-
öÿìè òà ä³â÷àòàìè ç ïðîâ³íö³¿. ßêùî êèÿíè ÷àñòî ãðåáóþòü ìåðç-
íóòè íàäâîð³ çà ãðîø³, òî ñòóäåíòè ç ïðîâ³íö³¿ ðàä³ ìàòè äîäàòêî-
âó êîï³éêó äî ñòèïåíä³¿. Ðîáîòà íåáðóäíà, à äàþòü çà íå¿ á³ëüøå,
àí³æ óäîìà äåñü íà áóä³âíèöòâ³. Çà äàíèìè “Õðåùàòèêà”, öüîãî-
ð³÷í³ ðîçö³íêè äåùî â³äð³çíÿòèìóòüñÿ â³ä ïëàòè ÷àñ³â ïàðëàìåíò-
ñüêî¿ êàìïàí³¿ 2007-ãî. Âîíè çðîñòóòü, ïðîòå íå äóæå â³ä÷óòíî,
àäæå é òîð³ê ö³íè áóëè äîâîë³ âèñîêèìè.

Ñòóäåíòñüêèé ïåðåäâèáîð÷èé “á³çíåñ” áóäóºòüñÿ çà ïðèíöèïîì
“ï³ðàì³äè”. Ïðåäñòàâíèê øòàáó íàéìàº “ïîñåðåäíèê³â”, ÿê³ âæå
áåçïîñåðåäíüî âåðáóþòü “âèêîíàâö³â”. Íàéìåíøèé çàðîá³òîê ó ö³é
ï³ðàì³ä³ ñàìå â îñòàíí³õ, àäæå íà êîæíîìó ùàáë³ ñóìà, âèä³ëåíà
íà ìàñîâ³ àêö³¿, òàíå. Íàñê³ëüêè — öå ÷àñòî çàëåæèòü ëèøå â³ä
çàæåðëèâîñò³ ïðàö³âíèê³â øòàáó. Â ñåðåäíüîìó ó÷àñòü ó ì³òèíãó
àáî ï³êåò³ ïðèíîñèòü 10 ãðèâåíü çà ãîäèíó, öüîãî ðîêó öþ öèô-
ðó ïëàíóþòü çá³ëüøèòè äî 15 ãðèâåíü. Îñê³ëüêè âèáîðö³ âæå äàâ-
íî ðîçêóñèëè, íàâ³ùî ìîëîäü ñòî¿òü ³ç ïðàïîðàìè, “ìîäíèì” ñòàº
çàëó÷åííÿ ³íøèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é. Òàê, êèÿíè âæå ìîãëè ïîì³-

òèòè, ùî ãàçåòè â³ä Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â ìåòðî ðîçäàþòü ïåðåâàæíî
æ³íêè ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó. Öå, íà äóìêó ïîë³òòåõíîëîã³â, ìàº
ïðîäåìîíñòðóâàòè ùèðó âñåíàðîäíó ï³äòðèìêó êàíäèäàòà-áîêñå-
ðà. Õî÷à, ÿê ç³çíàëèñÿ êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” àã³òàòîðêè,
âîíè íå äóðí³ø³ çà ñòóäåíò³â, òîæ çàäàðìà ñòîÿòè íå çáèðàþòüñÿ.

Íåïîãàíî çàðîáèòè íà âèáîðàõ ìîæóòü ³ òåõí³÷í³ êàíäèäàòè. Â
öüîìó ïåðåêîíàíèé ïîë³òîëîã Äìèòðî Âèäð³í. Çà éîãî äàíèìè,
òåõí³÷íèé êàíäèäàò, ÿêèé ³äå íà 2 — 3%, ìàº øàíñ ïîêëàñòè äî
êèøåí³ â³ä äâîõ äî ï’ÿòè ì³ëüéîí³â äîëàð³â.

Ïðîòå, ÿêùî âèáîðè º íåïîãàíîþ ìîæëèâ³ñòþ ï³äçàðîáèòè äëÿ
íåáàãàòèõ ïðîâ³íö³àë³â òà áåçïðèíöèïíèõ ïîë³òèê³â, òî ï³ñëÿ ãî-
ëîñóâàííÿ “ñâÿòî äåìîêðàò³¿” îïëà÷óâàòè äîâåäåòüñÿ êèÿíàì. Àäæå
óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè çâèêëè ïîâåðòàòè êîøòè, âèòðà÷åí³ íà îáäó-
ðþâàííÿ âèáîðö³â, ç ¿õíüî¿ æ êèøåí³. “Êàíäèäàòè ³ ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè ðîçãëÿäàþòü ïîñàäó ìåðà ÿê äóæå ïðèâàáëèâó êîìåðö³éíî. Âñ³
ñïîíñîðè ä³ñòàíóòü ÿê íàãîðîäó ìàéíî àáî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. Êîø-
òè áóäå ïîâåðíåíî çà ï³âðîêó ï³ñëÿ âèáîð³â”,— ââàæàº ãîëîâà Êî-
ì³òåòó âèáîðö³â Óêðà¿íè ²ãîð Ïîïîâ. Ïîãîäæóºòüñÿ ç íèì ³ Ìè-
õàéëî Ïîãðåáèíñüêèé. “Àáñîëþòíî î÷åâèäíî, ùî á³çíåñ, ÿêèé
äàº ãðîø³, ñïîä³âàºòüñÿ îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ çà öå, í³÷îãî íå
çì³íþþ÷è â ñèñòåì³ êè¿âñüêî¿ âëàäè. Áî ïîòð³áíî ëèøå â³äáèòè
ãðîø³. Äëÿ ìåíå öå î÷åâèäíî”,— çàçíà÷èâ â³í “Õðåùàòèêó”

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ,
“Хрещати ”



Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

П'ять раїнсь их міст,
визначених для проведен-
ня матчів чемпіонат Єв-
ропи з ф тбол в 2012
році, наразі розпочинають
масштабн під отов до
проведення зма ань. Київ,
Одеса, Дніпропетровсь ,
Донець і Львів мають
під от вати всю належн
інфрастр т р — стадіо-
ни, отелі, доро и. Дея і
з цих міст же перевірили
інспе тори УЄФА, інші
мають відвідати найближ-
чим часом.

У Києві о олошено
он рс на ращий
прое т ре онстр ції
“Олімпійсь о о”

Óæå â êâ³òí³ ³íñïåêòîðè
ÓªÔÀ â ÷åðãîâèé ðàç â³äâ³äàþòü
ç ïåðåâ³ðêîþ Êè¿â. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ïåðøèé â³öå-ïðå-
çèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà-
¿íè Áîðèñ Âîñêðåñåíñüêèé, ï³ä
÷àñ ïîïåðåäíüî¿ ïåðåâ³ðêè ãîñ-
ò³ ³íñïåêòóâàëè ãîòåë³, òðàíñ-
ïîðò, çîêðåìà àåðîïîðòè. Íàðà-
ç³ æ ïåðåâ³ðÿòèìóòü ñòàí ñòàä³î-
í³â òà ³íøèõ ñïîðòèâíèõ îá’ºê-
ò³â.

Çàñòóïíèê ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Ðîñòèñëàâ Êàðàíäººâ ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî ó áåðåçí³ îãî-
ëîøåíî êîíêóðñ íà êðàùèé ïðî-
åêò ðåêîíñòðóêö³¿ “Îë³ìï³éñüêî-
ãî”. “Íàðàç³ âæå ïîäàëè çàÿâêè
9 ³íâåñòîð³â, ùå 5 çáèðàþòüñÿ
çðîáèòè öå íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì,— ðîçïîâ³â â³í.— Äî 14
êâ³òíÿ ñòàíå â³äîìèé ïåðåìî-
æåöü. Çàãàëîì íà ðåêîíñòðóêö³þ
êîìïëåêñó ç äåðæàâíîãî áþäæå-
òó ïåðåäáà÷åíî 1,5 ìëðä ãðí”.

Одесити
ре онстр юють
“Чорноморець”

²íñïåêòîðè ÓªÔÀ ïîçèòèâíî
îö³íèëè ïåðåá³ã ï³äãîòîâêè Îäå-
ñè äî ªâðî-2012. Êîì³ñ³ÿ âèð³-
øèëà, ùî ì³ñòî ãîòîâå ïåðåéòè
â ñòàòóñ îñíîâíèõ ì³ñò, ÿê³
ïðèéìàòèìóòü ôóòáîëüí³ ìàò÷³
êîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíàòó.
Òàê³ âèñíîâêè çðîáèëè ïåðåâ³-
ðÿþ÷³ íà îñíîâ³ íèí³øíüîãî ð³â-
íÿ òóðèñòè÷íîãî äîñâ³äó Ï³âäåí-
íî¿ Ïàëüì³ðè, ãîòîâíîñò³ ãîòå-
ë³â ³ ëîã³ñòèêè ïðèéîìó ÷èñëåí-
íî¿ àðì³¿ â³äâ³äóâà÷³â. Çà ñëîâà-
ìè ìåðà Îäåñè Åäóàðäà Ãóðâ³öà,
â ì³ñò³ âèêîíàþòü âñ³ âèìîãè
ÓªÔÀ ùîäî ï³äãîòîâêè äî ªâ-
ðî-2012. Çîêðåìà ðåêîíñòðó-
þþòü ñòàä³îí “×îðíîìîðåöü”
(ùî îá³éäåòüñÿ â 50—55 ìëí ºâ-
ðî), ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò
“Îäåñà”. “Îêð³ì öüîãî, ïëàíó-
ºìî ïîáóäóâàòè íîâèé ðåçåðâ-
íèé ñòàä³îí ó Ëóçàí³âö³, äîðîãè,
ÿê³ ñïîëó÷àòèìóòü ðàéîíè ì³ñ-
òà,— äîäàâ â³í.— Òàêîæ â Îäå-
ñ³ ç’ÿâèòüñÿ 70 ï³äçåìíèõ àâòî-
ïàðê³íã³â, ãîòåëüíèõ êîìïëåê-
ñ³â”. Çà éîãî ñëîâàìè, îñîáëèâó
óâàãó ïðèä³ëÿòèìóòü ñòâîðåííþ
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ çàëó÷åí-
íÿ ³íâåñòîð³â òà òóðèñò³â. Ïî äå-
ÿêèì ïðîåêòàì óæå óõâàëåíî

â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ, çàçíà÷èâ
ìåð Îäåñè.

До Євро-2012
Донець
не вистачає отелів
і метро

Ïðåäñòàâíèêè ÓªÔÀ âèñëîâè-
ëè ñåðéîçí³ ïðåòåíç³¿ Äîíåöüêó â
÷àñòèí³ ï³äãîòîâêè ãîòåëüíîãî
êîìïëåêñó ì³ñòà äëÿ ïðîâåäåííÿ
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè ó 2012 ðîö³. ßê ïîâ³äî-
ìèâ ìåð Äîíåöüêà Îëåêñàíäð
Ëóê’ÿí÷åíêî, çà îö³íêîþ åêñïåð-
ò³â ó ì³ñò³ íå âèñòà÷àº 1,8 òèñ.
êîìôîðòàáåëüíèõ ãîòåëüíèõ
ì³ñöü. “Óñ³ çàóâàæåííÿ ïåðåâ³ðÿ-
þ÷èõ ìàþòü ì³ñöå,— çàçíà÷èâ
â³í.— Àëå ó Äîíåöüêà º äîñòàò-
íüî ÷àñó äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â”.
Îêð³ì öüîãî, ³ñíóþòü é ³íø³
ïðîáëåìè. Çîêðåìà ïîòðåáóº ðå-
êîíñòðóêö³¿ çàë³çíè÷íèé âîêçàë,
àåðîïîðò — áóä³âíèöòâà çë³òíî-
ïîñàäî÷íî¿ ñìóãè òà îíîâëåííÿ
ì³æíàðîäíîãî òåðì³íàëó äëÿ
çá³ëüøåííÿ ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæ-
íîñò³ äî 1,5 òèñ. ïàñàæèð³â íà ãî-
äèíó. Äîíåöüêèé ãðàäîíà÷àëüíèê
ââàæàº, ùî ïîòð³áíî òàêîæ âèð³-
øèòè ïèòàííÿ ñïîðóäæåííÿ äðó-
ãîãî ï³âê³ëüöÿ îá’¿çíî¿ äîðîãè
íàâêîëî ì³ñòà. Íå ìåíø âàæëè-
âîþ ïðîáëåìîþ º íàðàç³ é ñòà-
á³ëüíå ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà
äîíåöüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, àäæå
öèì âèäîì òðàíñïîðòó êîðèñòó-
âàòèìåòüñÿ ëåâîâà ÷àñòêà ãîñòåé
÷åìï³îíàòó.

Дніпропетровсь
от ватиме
волонтерів

Óæå â áåðåçí³ â Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêó çàïðàöþº ãðîìàäñüêèé
øòàá ³ç ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012.
Äî ó÷àñò³ â íüîìó çàïðîøåí³ âñ³
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ì³ñòà òà

æèòåë³, ÿê³ õî÷óòü âçÿòè ó÷àñòü ó
çàõîäàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåí-
íÿì òóðí³ðó. Çà ñëîâàìè ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêà ²âà-
íà Êóë³÷åíêà, øòàá ïåðåéìàòè-
ìåòüñÿ ïèòàííÿìè çàëó÷åííÿ âî-
ëîíòåð³â, ñòþàðä³â, åêñêóðñîâî-
ä³â. Âîíè çóñòð³÷àòèìóòü ãîñòåé
â àåðîïîðòó, íàäàâàòèìóòü ³í-
ôîðìàö³éíó äîïîìîãó, çàáåçïå-
÷óâàòèìóòü ãðîìàäñüêèé ïîðÿ-
äîê íà ñòàä³îí³ òà ïîáëèçó íüî-
ãî. “Îðãàí³çàö³ÿ ïîä³áíèõ ãðî-
ìàäñüêèõ øòàá³â — çâè÷àéíà
ïðàêòèêà â êðà¿íàõ — ãîñïîäàðÿõ
òóðí³ð³â,— ââàæàº ïàí Êóë³÷åí-
êî.— Çàçâè÷àé ¿õ ñòâîðþþòü çà
ð³ê äî ïîä³¿. Â Óêðà¿í³ öå ïîòð³á-
íî ðîáèòè çíà÷íî ðàí³øå, àäæå
âîëîíòåðñüêèé ðóõ ó íàñ ïðàê-
òè÷íî â³äñóòí³é”. Â³í äîäàâ, ùî
áàçîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ãðîìàä-
ñüêîãî êîì³òåòó ñòàíå ì³ñüêèé
ìîëîä³æíèé ïàðëàìåíò òà éîãî
êîì³òåòè ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Íà ÷àñ
ïðîâåäåííÿ òóðí³ðó ïëàíóþòü çà-
ëó÷èòè äî 5 òèñÿ÷ âîëîíòåð³â.

Мери міст- часни ів
чемпіонат
збер ться Львові

×èìàëî ïðîáëåìíèõ ïèòàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðîâåäåííÿì ªâ-
ðî-2012, íàçáèðàëîñÿ ó Ëüâîâ³.
Ïîñòóïîâî äåÿê³ ç íèõ âäàºòüñÿ
âèð³øóâàòè. Çîêðåìà Ëüâ³â çóì³â
ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó âðåãóëþâà-
òè ïèòàííÿ ùîäî çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî ñòàä³îíó
äî ×ª-2012. Ãîñïîäàðñüêèé ñóä
íàïðèê³íö³ ëþòîãî ï³äòâåðäèâ
ïðàâîì³ðí³ñòü âèä³ëåííÿ 25 ãà
çåìë³ ì³æ âóë. Ñòðèéñüêîþ òà
Ê³ëüöåâîþ äîðîãîþ ïîáëèçó
³ïîäðîìó äëÿ íîâî¿ ñïîðòèâíî¿
àðåíè. Ìåð Ëüâîâà Àíäð³é Ñàäî-
âèé ç öüîãî ïðèâîäó çàÿâèâ, ùî
íàðàç³ îäíå ç ãîëîâíèõ ñï³ðíèõ
ïèòàíü âäàëîñÿ âèð³øèòè. Ó

ñåðïí³ ïëàíóþòü âëàøòóâàòè
ïåðøå çàñ³äàííÿ Êëóáó ìåð³â
ì³ñò, â ÿêèõ â³äáóäóòüñÿ ìàò÷³

÷åìï³îíàòó. Ïåðåäáà÷àþòü, ùî,
øâèäøå çà âñå, òàêà çóñòð³÷ â³ä-
áóäåòüñÿ ó Ëüâîâ³
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ªâðîïåðåâ³ðêà íà ì³ñöÿõ
Ï’ÿòü â³ò÷èçíÿíèõ ì³ñò íèí³øíüîãî ðîêó ðîçïî÷íóòü áóä³âíèöòâî 
òà ðåêîíñòðóêö³þ âñ³õ îá’ºêò³â, âèçíà÷åíèõ ÓªÔÀ

Додато 3
Інформація

Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії про розмір
та іль ість фото рафій осіб, в лючених до виборчо о спис
андидатів деп тати Київсь ої місь ої ради та андидатів

на посад Київсь о о місь о о олови
Постановою Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії від 21 бе-

резня 2008 ро № 1/4 встановлено, що фото рафії осіб, в лючених до ви-
борчо о спис андидатів деп тати Київсь ої місь ої ради від місцевої ор-
анізації політичної партії (бло ), та андидатів на посад Київсь о о місь-
о о олови ви отовляються розмірі 4х6 см ( ольорові) та подаються до
Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії в іль ості 4 шт .

Голова
Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії Г. І. Біли

Додато 2
Інформація

Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії
про місцезнаходження та режим роботи

Місцезнаходження омісії: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36
Режим роботи омісії в період виборчо о процес :
з 9.00 до 18.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00
Вихідні дні: с бота, неділя
Телефони омісії: 254-18-41, тел/фа с 279-42-42
Сторін а омісії на офіційном веб-порталі Київсь ої місь ої вла-

ди: www.kmv.gov.ua
Голова

Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії Г. І. Біли

Додато 1
Позачер ові вибори деп татів Київсь ої місь ої ради
та Київсь о о місь о о олови 25 травня 2008 ро .

О олошення
Київсь а місь а територіальна виборча омісія відповідно до частини

др ої статті 15 За он У раїни “Про вибори деп татів Верховної Ради
Автономної Респ блі и Крим, місцевих рад та сільсь их, селищних, місь-
их олів” о олош є про почато 26 березня 2008 ро виборчо о про-
цес позачер ових виборів деп татів Київсь ої місь ої ради та Київсь о-
о місь о о олови 25 травня 2008 ро .
21.03.08

Голова
Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії Г. І. Біли

23 березня 2008 ро тра ічно пішов з життя
в.о. заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, перший заст пни начальни а Головно о
правління містоб д вання, архіте т ри та дизайн
місь о о середовища м. Києва

Ед ард Володимирович Лещен о.
Це вели а втрата, біль та с орбота для всьо о

оле тив . Пам’ять про Ед арда Лещен о — ч дов
людин , архіте тора висо о о рівня, досвідчено о
ерівни а — назавжди залишається в наших серцях.
Коле тив Головно о правління містоб д вання,

архіте т ри та дизайн місь о о середовища
м. Києва висловлює своє щире та либо е співч ття
рідним та близь им.
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Âèðîáíèêè ìàéîíåç³â îáìàíþþòü íà âàç³
Íåùîäàâíî íàóêîâî-äîñë³äíèé öåíòð íåçàëåæíèõ ñïîæèâ÷èõ åêñïåðòèç “Òåñò”
ïðîàíàë³çóâàâ ïðîäóêö³þ ê³ëüêîõ âèðîáíèê³â öüîãî ïîïóëÿðíîãî ïðîäóêòó

Áåç ìàéîíåçó ñüîãîäí³ íå îáõîäèòüñÿ
æîäíå ïðèãîòóâàííÿ äî ñâÿòà. Íèì ³ ñà-
ëàòè ìîæíà çàïðàâèòè, ³ êàíàïêè íàìàñ-
òèòè, ³ äîäàòè ó ðàãó... Ç ïîäîðîæ÷àííÿì
ïðîäóêò³â ìàéîíåç ïî÷àëè âèêîðèñòîâó-
âàòè ó ñòðàâàõ, äå òðàäèö³éíî íàäàâàëè
ïåðåâàãó ìàñëó ÷è ñìåòàí³. Ìàðîê öüîãî
ïðîäóêòó ñòàº âñå á³ëüøå. Îäíàê çà çîâ-
í³øí³ì ðîçìà¿òòÿì óïàêîâîê âñå ÷àñò³øå
çóñòð³÷àºòüñÿ íåÿê³ñíèé òîâàð. Íåùîäàâ-
íî íàóêîâî-äîñë³äíèé öåíòð íåçàëåæíèõ
ñïîæèâ÷èõ åêñïåðòèç “Òåñò” ïðîàíàë³-
çóâàâ ïðîäóêö³þ ê³ëüêîõ âèðîáíèê³â. Òà-
ê³ äîñë³äæåííÿ îðãàí³çàö³ÿ ðåãóëÿðíî
ïðîâîäèòü óæå 14 ðîê³â. Íàñàìïåðåä äî
óâàãè áåðóòü íàéâàæëèâ³ø³ äëÿ ïîêóïöÿ
ïîêàçíèêè. Çà ðåçóëüòàòàìè íèí³øí³õ äî-
ñë³äæåíü, íàéã³ðøîþ âèÿâèëàñÿ ïðîäóê-
ö³ÿ “Îëêîìó” òà “Ñîíÿ÷íî¿ äîëèíè”.
“Ìè ïåðåâ³ðÿëè õ³ì³÷íèé ñêëàä, íàÿâ-
í³ñòü êîíñåðâàíò³â, ñìàê òà ÿê³ñòü óïà-

êîâêè”,— ðîçïîâ³äàº ïðåçèäåíò îðãàí³-
çàö³¿ Âàëåíòèí Áåçðóêèé. ßê ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, ö³ âèðîáíèêè íàéá³ëüøå âèêîðèñòî-
âóþòü áàðâíèê³â òà ñòàá³ë³çàòîð³â. À öå
ïîçíà÷àºòüñÿ íà ñìàêó. Âîíè òàêîæ íå
íàäàþòü íàëåæíî¿ âàãè óïàêîâö³ ñâîº¿
ïðîäóêö³¿. Ïðèì³ðîì, “Îëêîì” âèêîðèñ-
òîâóº ì’ÿê³ òà íåçðó÷í³ ïàêåòè. Âèðîá-
íèêè, çâ³ñíî, â³ä çàóâàæåíü “Òåñòó” íå â
çàõâàò³. “Íå ìîæíà ïîð³âíþâàòè íåïîð³â-
íþâàí³ ðå÷³. Òðåáà ïîð³âíþâàòè ðåöåï-
òóðó. Åêñïåðòèçó çðîáëåíî íåðîçóìíî”,—
çàïåâíèëà ìåíåäæåð ïî ìàðêåòèíãó Îäå-
ñüêîãî ìàñëîæèðîâîãî êîìá³íàòó (ÒÌ
“Ñîíÿ÷íà äîëèíà”) Íàòàëÿ Áåíçàð.

Òèì ÷àñîì “Õðåùàòèê” ñàì ïðîòåñòó-
âàâ ìàéîíåçè. Ðåçóëüòàòè çá³ãëèñÿ ç îö³í-
êîþ “Òåñòó”. “Ó “Îëêîìó” óïàêîâêà —
ìîâ äëÿ áîìæ³â. Ìîæå, âîíè òàêèì ÷è-
íîì ³ çäåøåâëþþòü ïðîäóêö³þ, îäíàê ó
ðóêè áðàòè íåïðèºìíî. ß éîãî é íå áå-

ðó”,— ñêàçàëà Âàëåíòèíà Ìåëüíè÷óê.
Ùå îäèí êèÿíèí äîäàâ, ùî òåæ ïåðåñòàâ
êóïóâàòè öåé ìàéîíåç, “áî ñìàê ãåòü
ñïàñêóäèâñÿ”. Á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ, õòî
êóøòóâàâ ïðîäóêö³þ (íå çíàþ÷è ïðè öüî-
ìó ìàðêè), çàÿâèëè: ìàéîíåç êèñëèé. ×î-
ëîâ³êè çãîäæóâàëèñÿ äîäàâàòè éîãî äî
ïåëüìåí³â, à æ³íêè ðàäèëè îáèðàòè ³í-
øèé áðåíä.

Íàéë³ïø³ ïîêàçíèêè çà ÿê³ñòþ òà óïà-
êîâêîþ ó “×óìàêà”. Ñïîæèâà÷³ ö³íóþòü,
ùî íà öüîìó ï³äïðèºìñòâ³ íå âèêîðèñòî-
âóþòü êîíñåðâàíòè. Ïîì³òèëè òàêîæ ³ íî-
âèé çðó÷íèé äîçàòîð. Ïðî òåñòóâàííÿ
ïðîäóêö³¿ íà ñàìîìó ï³äïðèºìñòâ³ íå çíà-
ëè. “Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ íàì ïðèºìíî. Íè-
í³ ³ñíóº áàãàòî ðåéòèíã³â, ÿê³ ìîæíà êó-
ïèòè, îäíàê ìè íà íèõ íå çâàæàºìî. Ãî-
ëîâíèé ïîêàçíèê äëÿ íàñ — ñìàê”,— â³ä-

ïîâ³ëè òàì “Õðåùàòèêó”. Ó íàøîìó äî-
ñë³äæåíí³, êð³ì ïðîäóêö³¿ “×óìàêà”, êè-
ÿíè âèñîêî îö³íèëè ìàéîíåç ìàðêè “Òîð-
÷èí”. Íàñàìïåðåä, êàæóòü ñòîëè÷í³ ñïî-
æèâà÷³, ¿õ ïðèâàáëþº ãóñòèíà òà êîë³ð. À
íà çàâîä³ ïîÿñíèëè, ùî âîíè íàäàþòü ïå-
ðåâàãó áåòà-êàðîòèíó.

×èì ùå ãð³øèòü á³ëüø³ñòü ìàðîê, òàê
öå âàãîþ. Ïðèì³ðîì, ó òîãî æ òàêè “Òîð-
÷èíà” íà ëèöüîâîìó áîö³ âåëèêèìè öèô-
ðàìè âèâåäåíî: 200 ìë, à íà çâîðîò³ ñòî-
¿òü: 196 ã. Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ é “×óìà-
êà”: 210 ìë äîð³âíþþòü 200 ã. “Ó íàñ ìà-
ëî õòî äî÷èòóºòüñÿ, äå îá’ºì, à äå âàãà.
Ëþäè òðàäèö³éíî çâåðòàþòü óâàãó íà âå-
ëèê³ öèôðè”,— ç³òõàþòü ó “Òåñò³”.

Êóïóâàòè ï³ñí³ òà ëåãê³ ìàéîíåçè áà-
ãàòî ñïîæèâà÷³â ïîáîþþòüñÿ ÷åðåç âì³ñò
ó íèõ ìîäèô³êîâàíîãî êðîõìàëþ

Виробни Ва а ( р)
Вартість
(середня
вартість

с пермар етах)

Ол ом Провансаль 67% (ВАТ "Київсь ий мар ариновий завод" — У раїна) 200 2,82

Торчин Прод т Провансаль №1 (ВАТ "Волинхолдин " — У раїна) 196 3,12

Ч ма Прованс (ЗАТ "Ч ма " — У раїна) 196 2,94

Верес Провансаль 67 % (ТОВ "Верес" — У раїна) 196 2,94

Майонез Heinz Провансаль (Холдин "Хайнц" — США) 200 5,82

Ö³íà ìàéîíåçíîãî çàäîâîëåííÿ

Споживач надають широ ий вибір майонезів — вибір за ним
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Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Майонези маро "Ол ом" та "Сонячна долина" визнали най іршими
серед собі подібних. У них виявили найбільше онсервантів, що по-
значилося на сма . Оцін проводив на ово-дослідний центр неза-
лежних споживчих е спертиз "Тест". Найліпшим визнано майонез
"Ч ма ". А втім, виробни и з виснов ами е спертів не з одні. "Хре-
щати " зробив власне тест вання та дізнався, я ий майонез найбіль-
ше полюбляють ияни та за я ими ритеріями вибирають прод т
ма азині.

Îãíåííèé ïîíåä³ëîê
Íà Õàðê³âñüêîìó ìàñèâ³ ï³äïàëèëè ðèíîê

Ðèíîê “Âèðëèöÿ” çíàõîäèòüñÿ
÷åðåç äîðîãó â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî íà
Õàðê³âñüêîìó ìàñèâ³. Ó÷îðà â³í
íå ïðàöþâàâ — òàì áóâ ñàí³òàð-
íèé äåíü. Íàäâå÷³ð ðèíîê çàãî-
ð³âñÿ. Âîãîíü áóëî âèäíî çà ê³ëü-
êà êâàðòàë³â. “ß ïðè¿õàëà ñþäè,
ÿê ò³ëüêè ìåí³ ïîäçâîíèëè, ùî
ãîðèòü. Ëàðüîê îáëèòèé ÷èìîñü ó
ôîðì³ “çâ³çäè” ãîðèòü, ì³æ ñò³í-
êàìè ç ñóñ³äí³ì çàïõàíèé çãîð-
òîê ìàòåð³¿, òåæ ï³äïàëåíèé, ÿê
âàòà ÷è ñòàð³ âàëÿíêè”,— çàïèíà-
þ÷èñü â³ä õâèëþâàííÿ ðîçïîâ³-
äàº Âàëåíòèíà Êîðîáêà. Âîíà íà
ðèíêó òîðãóº ì’ÿêèìè ³ãðàøêà-
ìè. Â êàëþæ³ çà ñïèíîþ ó æ³íêè

ãîðà ð³çíîêîëüîðîâèõ ïëþøåâèõ
âåäìåäèê³â, ñîáàê òà çàé÷èê³â —
âñå, ùî âäàëîñÿ âðÿòóâàòè ç âëàñ-
íîãî á³çíåñó. Æ³íêà êàæå, ùî âè-
òÿãëà çàïàëåíèé çãîðòîê ³ ïîãà-
ñèëà. Îäíàê âèÿâèëîñÿ, ùî òàê³
æ áóëè ìàéæå ì³æ óñ³ìà ñò³íêà-
ìè ñóñ³äí³õ êîíòåéíåð³â. Çà ï³â-
ãîäèíè ïàëàëî ï³âðèíêó.

Âëàñíèêè òîðãîâèõ ì³ñöü â ïà-
í³ö³ òåëåôîíóâàëè ïîæåæíèì. Ò³
ïðèáóëè ëèøå çà ï³âãîäèíè, õî-
÷à äåïî, çà ñëîâàìè ïðîäàâö³â,
çíàõîäèòüñÿ çîâñ³ì ïîðÿä. “Ðîçó-
ì³ºòå, çàòîðè”,— êîðîòêî ïîÿñ-
íèâ íà÷àëüíèê ïîæåæíîãî ï³ä-
ðîçä³ëó Îëåã Êîñòåíêî. Ïîò³ì ãà-

ñ³ííÿ âîãíþ ùå çàòÿãíóëîñÿ, áî
ðÿòóâàëüíèêè äîâãî íå ìîãëè
ï³äêëþ÷èòèñÿ äî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ. “¯õ çàìîâèëè, âîíè çðîáèëè
âñå, àáè íàñ çâ³äñè âèæèòè”,—
çàïåâíÿº ëåäü íå â ñëüîçàõ Êñå-
í³ÿ Õóäèê. ̄ ¿ ìàòè ïðîäàº íà ðèí-
êó ïðÿæó òà äæèíñîâèé îäÿã.
Æ³íêà äîáèâàºòüñÿ àêòó îïèñó
ìàéíà. Íà òåðèòîð³þ ðèíêó ¿¿ íå
ïóñêàº ì³ë³ö³ÿ. “Âè âñ³ òóò çàðîá-
ëÿºòå, ÿ õî÷ó ïîáà÷èòè ñâîº ì³ñ-
öå. Çàâòðà ìåí³ ïîêëàäóòü êóïêó
ïîïåëó ³ ñêàæóòü, ùî öå âñå, ùî

ëèøèëîñÿ”,— êðè÷èòü âîíà íà
ì³ë³ö³îíåð³â. Âîíè â ñâîþ ÷åðãó
çàïåâíÿþòü, ùî íå äîïóñêàþòü
íà òåðèòîð³þ ìàðîäåð³â. Îõîðî-
íó îá³öÿëè íå çí³ìàòè äî ðàíêó.
Äî òîãî ÷àñó ìàþòü ñêëàñòè âñ³
àêòè.

Ðèíîê “Âèðëèöÿ” — îäèí ³ç
íàéâ³äîì³øèõ òà íàéá³ëüøèõ íà
ìàñèâ³. Òàì ïðàöþº 600 òîðãîâèõ
òî÷îê. Ïðîäàþòü ïåðåâàæíî ïðî-
ìèñëîâ³ òîâàðè òà îäÿã. Òîðãîâö³
â îäèí ãîëîñ çàïåâíÿþòü, ùî ¿õ
“âèæèâàþòü”, áî íåçàáàðîì íà

òåðèòîð³¿ ìàº ç’ÿâèòèñÿ íîâèé
òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð. Êà-
æóòü, ùî ñèòóàö³ÿ äóæå íàãàäóº
òå, ùî â³äáóëîñÿ íà Øóëÿâö³.
Òàì, äå ðàí³øå çãîð³â íàéá³ëü-
øèé ó Êèºâ³ ñåêîíä-õåíä, íàðà-
ç³ áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê. “Äîãî-
âîðè îðåíäè ó íàñ ä³éñí³ ò³ëüêè
äî ê³íöÿ áåðåçíÿ. Ïåðåä Íîâèì
ðîêîì äî íàñ ïðèõîäèëè òà âè-
ìàãàëè ï³äïèñàòè ïàïåðè, ùî
ïðàöþâàòè òóò äàë³ â³äìîâëÿºìî-
ñÿ. À òåïåð òàêå”,— íåðâîâî ïî-
ÿñíþº ïàí³ Êîðîáêà. Õòî êîí-
êðåòíî ïðèõîäèâ òà ÿêó êîìïàí³þ
ïðåäñòàâëÿâ, æ³íêà íå ïàì’ÿòàº.
Òàêó æ âåðñ³þ ïîðÿä îáãîâîðþ-
þòü ì³æ ñîáîþ ïðåäñòàâíèêè ì³-
ë³ö³¿ òà ïîæåæíèêè. “Òóò óæå º
çåìëåâ³äâ³ä”,— êàæå îäèí ³ç íèõ.
Ïîì³òèâøè êîðåñïîíäåíòà “Õðå-
ùàòèêà”, â³äõîäÿòü óá³ê, ïðåä-
ñòàâëÿòèñÿ íå õî÷óòü. Êîìåíòàð³â
íå äàþòü, çàïåâíÿþòü, ùî “äîêè
í³÷îãî íåâ³äîìî, í³ÿêèõ âåðñ³é
íåìà”. “Íèí³ íàïåâíî ðîçñòàâè-
ìî îõîðîíó íà í³÷. Ó êîãî ìîæ-
íà âðÿòóâàòè òîâàð, äîïîìîæåìî
â³äâåçòè. À ïðè÷èíè ³ çáèòêè áó-
äóòü â³äîì³ çàâòðà”,— êàæå ï³çí³-
øå Ëåîí³ä Îëåêñ³ºíêî, çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Äàðíèöüêîãî ðàéâ³ä-
ä³ëó ì³ë³ö³¿.

Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, ïîâí³-
ñòþ çãîð³ëî 200 êâàäðàòíèõ ìåò-
ð³â òîðãîâåëüíî¿ ïëîù³. Íà 21.30
ïîæåæó çàãàñèëè. Â³ä á³ëüøîñò³
ê³îñê³â ëèøèëèñÿ îäí³ êàðêàñè

Працівни и рин “Вирлиця” аж ть, що пожежни и добиралися пів одини,
хоча депо знаходиться за вартал. До то о час за орілося більшість іос ів

Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Учора на Хар івсь ом масиві неподалі станції метро
з орів рино "Вирлиця". Пожежа розпочалася при-
близно о 18.45. За один від більшості металоплас-
ти ових іос ів із товаром лишилися одні ар аси.
Працівни и рин запевняють, що б в чинений під-
пал. Одна з жіно знайшла біля сво о тор ово о місця
запалений з орто т анини, схожий на "старий валя-
но ". Сам іос б в облитий я оюсь орючою с міш-
шю. Тор овці вважають, що та им чином їх хоч ть ви-
селити з території, де незабаром поб д ють тор о-
вельно-розважальний омпле с. Та ж версію між со-
бою об оворювали представни и міліції та пожежні.
Тим часом офіційно вони заявили, що всі виснов и
щодо причини за оряння та спричинених збит ів ста-
н ть відомі лише сьо одні.

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



66 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА Хрещатик  25 березня 2008

“Íàøå çàâäàííÿ — çðîáèòè 
íåïðàâèëüíó êíèæêó”
Øåô-ðåäàêòîð âèäàâíèöòâà “Ãðàí³-Ò” — ïðî êíèæêè, ÿê³ ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ, 
òà ìèñòåöüê³ àëüáîìè íà êîæíó êèøåíþ
Цьо о тижня У раїнсь ом ль-
т рном центр в Мос ві б де
передано альбом "Іоан Геор
Пінзель. С льпт ра. Перетво-
рення" та інші льт роло ічні
новин и иївсь о о видавництва
"Грані-Т". Напередодні російсь ої
презентації най чнішо о з то-
рішніх раїнсь их ниж ових
прое тів на запитання "Хрещати-
а" відповіла оловний страте
видавництва "Грані-Т" мистец-
твознавець Діана Клоч о.

— Ðèíîê ìèñòåöüêèõ âèäàíü â Óêðà¿í³
ñüîãîäí³ ÿâíî íà ï³äéîì³. Öå â³äïîâ³äü íà ðå-
àëüíèé ÷èòàöüêèé ïîïèò ÷è ñâ³ä÷åííÿ àáñî-
ëþòíî¿ áåçíàä³¿: îäíàê, ìîâëÿâ, âèäàâàòè
êíèæêè â Óêðà¿í³ — öå ÷èñòå ìèñòåöòâî, òî
õàé óæå áóäóòü íå çâè÷àéí³ êíèæêè, à õó-
äîæí³ ðàðèòåòè?

— Íàø äîñâ³ä ï³äêàçóº, ùî ïîïèò º, ³ òî,
âëàñíå, ïîïèò íà ðàðèòåòè. Àëå íàø³ ñåð-
éîçí³ êóëüòóðîëîã³÷í³ âèäàííÿ — íå ïðîñ-
òî êðàñèâ³ êíèæêè. Ìè ãîòóºìî ïðîåêòè,
ÿêèõ â Óêðà¿í³ äîñ³ íå áóëî. Àäæå âñÿ âè-
äàâíè÷à ïîë³òèêà îñòàíí³õ ï’ÿòíàäöÿòè ðî-
ê³â çîñåðåäæóâàëàñÿ íà àëüáîìàõ ðàäÿí-
ñüêîãî òèïó. Ç “êàðòèíêàìè”, äîáðå âè÷è-
ùåíèìè, ÿêîñü íàäðóêîâàíèìè. Ò³ âèäàí-
íÿ äåìîíñòðóâàëè íàñàìïåðåä íåâì³ííÿ
ðîçñòàâëÿòè àêöåíòè ó ñòàâëåíí³ äî âëàñ-
íî¿ êóëüòóðè — äî òîãî, ùî º â ìóçåÿõ, ùî
º àêòóàëüíèì, äî òîãî, ùî ìèñòåöòâîçíàâ-
ö³ íàìàãàþòüñÿ ÿêèìîñü ÷èíîì ³íòåðïðå-
òóâàòè. Êóëüòóðà áåç ³íòåðïðåòàö³¿, ïðîñ-
òî ÿê ôàêò. Ìè æ íàìàãàºìîñÿ ðîáèòè âñå
íàâïàêè. Íàìàãàºìîñÿ ïîêàçàòè, ùî â íàñ
º ö³êàâå â³çóàëüíå ìèñòåöòâî ³ ìîæåìî éî-
ãî íå ìåíø ö³êàâî â³äêîìåíòóâàòè. Íàøå
çàâäàííÿ — çðîáèòè íåïðàâèëüíó êíèæêó.

— Íåïðàâèëüíó ïîð³âíÿíî ç ìèñòåöüêèì
àëüáîìîì ñòàðîãî çðàçêà?

— Òàê. Ïîð³âíÿíî ç êíèæêîþ, ÿêó êó-
ïóþòü, ñòàâëÿòü íà ïîëèöþ ³ îäðàçó ïðî
íå¿ çàáóâàþòü. ßêó íå ÷èòàþòü ³ íå äèâ-
ëÿòüñÿ, áî òàì íåìà ùî ÷èòàòè ³ íà ùî äè-
âèòèñÿ. Ìè íàìàãàºìîñÿ çðîáèòè àëüáîì,
ÿêèé áóâ áè çàïèòàííÿì.

Òîìó íàø “Ï³íçåëü” ñàìå òàêèé: öå
êíèæêà, ÿêà ñòàâèòü çàïèòàííÿ, à íå äàº
â³äïîâ³ä³. Çà òèì ñàìèì ïðèíöèïîì âèäàâ-
íèöòâî ãîòóº íèí³ êíèæêó ïðî òâîð÷³ñòü ÷è

íå íàéâ³äîì³øîãî êè¿âñüêîãî àðõ³òåêòîðà
Âëàäèñëàâà Ãîðîäåöüêîãî. Êíèæêà ñòàíå
ïåðøîþ ÷àñòèíîþ âåëèêîãî ïðîåêòó, ùî
ïîêàæå àðõ³òåêòóðó äîáè ìîäåðíó â Óêðà-
¿í³. Öå òå, ÷îãî íå áóëî â æîäí³é ðàäÿí-
ñüê³é ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà, òå,
ùî çàëèøèëîñÿ íåçàäîêóìåíòîâàíèì, à îò-
æå, ³ íåïðî³íòåðïðåòîâàíèì. Ìè ï³øëè â³ä
Ãîðîäåöüêîãî, áî â³í íàéïîì³òí³øèé, éî-
ãî îñîáèñò³ñòü — ó öåíòð³ ö³º¿ ïðîáëåìà-
òèêè. Ó äðóãîìó òîì³ áóäå Ëüâ³â ÿê ì³ñòî,
ùî ïîðîäèëî ôåíîìåí ñåöåñ³éíèõ êâàðòà-
ë³â ç ïðèáóòêîâèõ áóäèíê³â òà â³ëë, à â òðå-
òüîìó — ïðîâ³íö³éíèé ìîäåðí Óêðà¿íè,
îêðåì³ ñàäèáè é ñïîðóäè Ïîëòàâè, Îäåñè,
×åðí³âö³â, Õàðêîâà, Â³ííèö³.

— Òàê³ àìá³ö³éí³ é êîøòîâí³ ìèñòåöüê³
ïðîåêòè, ÿê “²îàí Ãåîðã Ï³íçåëü” âàøîãî
âèäàâíèöòâà àáî “Àâàí´àðä Éîãàíñåíà”
ëüâ³âñüêîãî “Íàóò³ëóñà”, íå äåìîíñòðóþòü
ïåâíî¿ äèñïðîïîðö³¿ íà óêðà¿íñüêîìó êíèæ-
êîâîìó ðèíêó? Âàñ íå äèâóº, ùî åêñêëþçèâ-
í³ ìèñòåöüê³ âèäàííÿ ñòàþòü ïîì³òí³øèìè,
í³æ ë³òåðàòóðà íà êîæåí äåíü?

— Ìè ç òèì ç³òêíóëèñÿ — ùîá çäîáóòè
âñ³ îò³ íàãîðîäè, ùîá ñòàòè â³äîìèìè, â
Óêðà¿í³ òðåáà ðîáèòè äîðîãó êíèæêó. Ñî-
á³âàðò³ñòü ¿¿ ìàº áóòè íå ìåíøå í³æ ï’ÿò-
äåñÿò äîëàð³â. Ò³ëüêè-íî òè âèïóñêàºø
êíèæêó ñîá³âàðò³ñòþ â ñòî ãðèâåíü, ³íòå-
ðåñ äî íå¿ âæå ìåíøèé. Â Óêðà¿í³ íèí³
÷îìóñü ïîòð³áí³ äóæå äîðîã³ êíèæêè. Íå
ñòàð³ òàëìóäè ç êàðòèíêàìè, à îö³ âèäàí-
íÿ íîâî¿ ãåíåðàö³¿, ÿê³ äàþòü ïîæèâó â³-
çóàëüíó é ³íòåëåêòóàëüíó. Àëå ò³ëüêè ëþ-
äÿì, ÿê³ ìàþòü âåëèê³ ãðîø³. Äèñïðîïîð-
ö³ÿ â òîìó, ùî ìè íå ìîæåìî çðîáèòè òî-
ãî ñàìîãî Ï³íçåëÿ çà ø³ñòäåñÿò ÷è â³ñ³ì-
äåñÿò ãðèâåíü — íàâ³òü ÿêùî ìè éîãî ïå-
ðåôîðìàòóºìî ó ì’ÿêó ïàë³òóðêó, â³çüìå-
ìî äåøåâøèé ïàï³ð. Ñüîãîäí³ ëþäèíà, ÿêà
çãîäíà â³ääàòè ñòî ãðèâåíü çà õóäîæíþ

êíèæêó, îòðèìóº íåçíà÷íó ïðîïîçèö³þ.
Îäèí ïðèÿòåëü ìåí³ ñêàçàâ: “Ä³àíî, òè çðî-
áèëà íàäòî øèêàðíó êíèæêó”. ² ÿ äîñ³ íå
çíàþ, öå êîìïë³ìåíò ÷è äîê³ð.

— ßê çðîáèòè, ùîá ñó÷àñí³ ã³äí³ ìèñòåöü-
ê³ âèäàííÿ ì³ã êóïóâàòè ïåðåñ³÷íèé ó÷èòåëü,
âèêëàäà÷, àêòîð, æóðíàë³ñò?

— Ìåõàí³çì äóæå ïðîñòèé — çàä³ÿòè õî-
÷à á á³áë³îòå÷íó ïðîãðàìó, ÿêà â Óêðà¿í³ ³ñ-
íóº. Òà ïðîãðàìà ñòèìóëþâàëà á âèäàâö³â íà-
ïðàöþâàòè ôîðìàò äëÿ ñåðåäíüîãî, íîðìàëü-
íîãî ÷èòà÷à. ² òîòàëüíèé áðàê âèñîêîÿê³ñ-
íî¿ êóëüòóðîëîã³¿, ùî º ñüîãîäí³ ó á³áë³îòå-
êàõ Óêðà¿íè óñ³õ ð³âí³â, ïîñòóïîâî çíèê áè.

Çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ìèñòåöüêèõ âè-
äàíü ìàþòü ³ êíèãîïðîäàâö³. Íàðàç³ ¿ì íå
äóæå õî÷åòüñÿ ìàòè ñïðàâó ç òàêèì âèáàã-
ëèâèì òîâàðîì. Õî÷à óñ³ ïðîäàâö³ â³ä Õàð-
êîâà äî Ëüâîâà â îäèí ãîëîñ êàæóòü, ùî
äóæå âèã³äíî ïðîäàâàòè äîðîã³ êíèæêè.
Àëå ¿ì íå âèã³äíî, ùîá öèõ êíèæîê áóëî
áàãàòî, áàãàòî ìàº áóòè òîãî òðåøó, òîãî
ìîòëîõó, ÿêèé äóæå øâèäêî ðîçêóïîâóº-
òüñÿ, ÿê ïèð³æêè. Òàê, öå íåíîðìàëüíèé
ñòàí íà ðèíêó. Ï’ÿòü ðîê³â òîìó â³í áóâ
ùå íåíîðìàëüí³øèì, áî ÿ íå áà÷èëà ñâî-
¿õ êîíêóðåíò³â. Òåïåð ÿ ïðèíàéìí³ ¿õ çíàþ.
Íàïåâíî, ÷åðåç ÿêèéñü ÷àñ çíîâó âñå çì³-
íèòüñÿ, ³ òî ñàìå ÷åðåç òå, ùî áóäå íàêî-
ïè÷åíî ïåâíó êðèòè÷íó ìàñó âèäàíü äëÿ
ñåðåäíüîãî ïîêóïöÿ.

— Ó Ðîñ³¿ ñüîãîäí³ º ïîïèò íà óêðà¿íñüê³
ìèñòåöüê³ âèäàííÿ?

— ª, òîìó ùî ³ ¿ì öå ö³êàâî. Ëþäåé, ÿê³
õîò³ëè á êóïóâàòè êíèæêè, ïîä³áí³ äî
“Ï³íçåëÿ”, ïîòåíö³éíî äóæå áàãàòî. Ïðîá-
ëåìà — íàëàãîäèòè ñèñòåìó ïðîäàæó é ðîç-
ïîâñþäæåííÿ, à íà öå — ìè ñâ³äîì³ òî-
ãî — ïîòð³áí³ ðîêè

Розмовляла Тетяна КОМАР

Áîìæ³â íà ïîä³óì
âèâ³â Îëåêñàíäð ×åêìåíüîâ ó “ß-ãàëåðå¿”
ªâãåí³ÿ Ì²ÐÎØÈÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У иївсь ій "Я- алереї"
триває сезон соціальної
фото рафії. Цими днями
естафет від Оле сандра
Ляпіна та Анни Войтен о
прийняв иянин Оле -
сандр Че меньов із ци -
лом про л ансь их бом-
жів "В личні люди".

Íàéìîëîäøèé ³ç ìåòð³â óêðà-
¿íñüêî¿ ôîòîãðàô³¿, ÿê çàâøå, â³ð-
íèé ñîá³. ² íå ò³ëüêè òîìó, ùî
âêîòðå âèñòàâèâ ïîðòðåòè çåìëÿ-
ê³â. Ç ÷àñ³â íàéóäàðí³øèõ ÷åêìå-
íüîâñüêèõ öèêë³â, “Ïåðåìîæö³â”
³ “Êîïàíêè”, â³ä óðîäæåíöÿ Ëó-
ãàíñüêà í³÷îãî ³íøîãî, îêð³ì õðî-
í³êè äîíáàñüêèõ áóäí³â, çäàºòü-
ñÿ, ³ íå ÷åêàþòü. Äèâíå â ³íøî-
ìó: Îëåêñàíäðó ×åêìåíüîâó çíî-
âó âäàëîñÿ çðîáèòè ñåð³þ ïðî ëþ-
äåé, óêðàé ïðèíèæåíèõ æèòòÿì,
³ ïðè öüîìó ³ íà éîòó íå ïðèíè-
çèòè ¿õ íà âëàñíîìó çí³ìêó. À,
çäàâàëîñÿ á, ùî º ïðîñò³øå: çáå-
ðè ëóãàíñüêèõ áîìæ³â ç âèáèòè-
ìè çóáàìè ³ íàáðÿêëèìè â³ä ãî-
ð³ëêè îáëè÷÷ÿìè, âáåðè â áàëåò-
í³ ïà÷êè àáî êîñòþìè êîñìîíà-
âò³â, îáåðè â³äïîâ³äíå òëî, çðîáè
êîíöåïòóàëüíó ñåð³þ ³ — âïåðåä

íà ñâ³òîâ³ ôåñòèâàë³ ïî ïðèçè ³
ñëàâó.

Êîëè ðîáîòè Îëåêñàíäðà ×åê-
ìåíüîâà ðîçäèâëÿºøñÿ, â³ä÷óòòÿ
òàêå, ùî ïðî ö³ íîâîìîäí³ ñïî-
êóñè ñàì àâòîð çí³ìê³â ³ íå ï³-
äîçðþâàâ. ßê³ òàì ïîñòàíîâí³
òðþêè — â ñåðåäèí³ 1990-õ â³í
ïðîñòî õîäèâ ð³äíèì ì³ñòîì ç
àïàðàòîì ³ óñì³õàâñÿ. É óñ³ áîì-
æ³ ñâ³òó óñì³õàëèñÿ éîìó íàâçà-

ºì. ², çâ³ñíî, ñàìî ñîáîþ ñêëà-
äàëîñÿ, ùî ö³ ëóãàíñüê³ áåçïðè-
òóëüí³ íå òå ùî êðàñèâ³ (ñëîâî
öå ÿâíî íå ç ÷åêìåíüîâñüêîãî
ñëîâíèêà), àëå é òîòàëüíèìè ïî-
ðàæåíöÿìè âîíè íå ïî÷óâàþòü-
ñÿ. Âëàñíå, âóëè÷íå æèòòÿ —
óâåñü ÷àñ íà âèäíîò³, ï³ä ïðèö³-
ëîì ÷óæèõ î÷åé, ó áàãàòî ðàç³â
æîðñòîê³øèõ çà ôîòîàïàðàò,—
÷åêìåíüîâñüê³ ãåðî¿ íàâ³òü íà-

â÷èëèñÿ ïåðåòâîðþâàòè íà òåàòð.
Äëÿ ïóáë³êè âîíè êîêåòóþòü,
êàðòèííî ïîïðàâëÿþòü ëàõì³òòÿ,
íà õîäó ³ìïðîâ³çóþòü ñöåíè ðåâ-
íîù³â, çîáðàæóþòü ïîäèâ, ãëè-
áîêîäóìí³ñòü, ðîç÷àðóâàííÿ —
áóâ áè æèâèì Áðåõò, ï³ñëÿ âè-
ñòàâêè Îëåêñàíäðà ×åêìåíüîâà
â³í, íàïåâíî, äîïèñàâ áè ê³ëüêà
êîëîðèòíèõ ñöåí äî ñâîº¿ “Òðè-
êîï³é÷àíî¿ îïåðè”. ² íåîäì³ííî

áóâ áè ó çàõâàò³, ïîáà÷èâøè, ÿêå
íåïåðåäáà÷óâàíî áàãàòå íà äåòà-
ë³, ïîçè, â³äò³íêè íàñòðîþ æèò-
òÿ çâè÷àéíîãî ëóãàíñüêîãî áîì-
æà — ó áàãàòî ðàç³â ñêëàäí³øå é
ö³êàâ³øå, í³æ ìîæå ïðèìàðèòè-
ñÿ íàéâèòîí÷åí³ø³é ôàíòàç³¿
äðàìàòóðãà.

Äåñÿòü ðîê³â òîìó, êîëè âñå öå
çí³ìàëîñÿ, íàéö³êàâ³øèì ó ðîáî-
òàõ ×åêìåíüîâà áóâ æàíðîâèé
ì³êñ. Ìåøêàíö³ ïåðåõîä³â ³ çâà-
ëèù ïîòðàïëÿëè íà çí³ìêàõ íå â
òðàäèö³éíèé ðåïîðòàæ, à â êëà-
ñè÷íå ñ³ìåéíå ôîòî — ç øèðîêè-
ìè ïëàíàìè, òðåïåòíîþ óâàãîþ
äî íàéäð³áí³øèõ çìîðùîê àáî
ïåðåïàä³â íàñòðîþ ³ áåççàñòåðåæ-
íèì ñïðèéíÿòòÿì óñ³õ äèâàöòâ
àáî êàïðèç³â óëþáëåíî¿ ³ñòîòè. Ç
ðîêàìè ïî÷èíàºø çàìèñëþâàòè-
ñÿ íàä ³íøèì. Íàä òèì, íàïðè-
êëàä, ÿê ëåãêî öèìè áåççàõèñíè-
ìè, ñïðàãëèìè óñì³øêè ñòâîð³í-
íÿìè ìàí³ïóëþâàòè. Âèâîäèòè ¿õ
íà âóëèö³, ïåðåòâîðþâàòè íà ìàé-
äàííó á³ëüø³ñòü, ïîçáàâëÿòè ö³º¿
áåçìåæíî¿ ð³çíîìàí³òíî¿ ³íäèâ³-
äóàëüíî¿ äèâàêóâàòîñò³, â³äáèðà-
òè ïðàâî íà àêòîðñòâî. Ó 1994 ðî-
ö³, êîëè “Âóëè÷í³ ëþäè” ò³ëüêè
ïî÷èíàëèñÿ, Îëåêñàíäð ×åêìå-
íüîâ áóâ óïåâíåíèé, ùî ðîáèòü
öèêë ïðî ìèíóëå. ² ÿê ó áóäü-
ÿê³é òàëàíîâèò³é ñïðàâ³, âèéøëî
â íüîãî çîâñ³ì ïðî ³íøå
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Бомжі Оле сандра Че меньова поч ваються на в лиці, я на сцені



Випуск №32 (465)
вівторок,  25 березня
2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

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

Про передачу громадянину 
Горовому Олександру Григоровичу

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

на вул. Крутогірній, 13#б
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 976/3809 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-
äÿíèíó Ãîðîâîìó Îëåêñàíäðó Ãðèãîðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðóòîã³ðí³é, 13-á ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãîðîâîìó
Îëåêñàíäðó Ãðèãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðó-
òîã³ðí³é, 13-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ;

— ïëîùåþ 0,06 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ “Ïðî â³äâåäåííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðàéîíó âîäîïðîâ³äíèõ
ìåðåæ ï³ä âèðîáíè÷ó áàçó V-î¿ åêñïëóàòà-
ö³éíî¿ ä³ëüíèö³” â³ä 05.08.74 ¹ 1051/19.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãîðîâîìó Îëåêñàíäðó
Ãðèãîðîâè÷ó:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ 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
²íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 03.04.2006 ¹ 19-2545, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 20.09.2006
¹ 06-6-25/4949, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 03.07.2007 ¹ 03-
0850.

3.6. 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 äîêóìåí-
òà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó 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

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці
Срібній Ірині Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Крутогірній, 13#в
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 977/3810 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 Ñð³áí³é ²ðèí³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðóòîã³ðí³é, 13-â ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñð³áí³é ²ðèí³
Âîëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðóòîã³ðí³é, 13-â ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñð³áí³é ²ðèí³ Âîëîäèìè-
ð³âí³:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 03.04 2006 ¹ 19-2546, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì Êèºâ³ â³ä 20.09.2006 ¹ 06-6-
25/4948, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 03.07.2007 ¹ 03-0849.

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

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 
Оберніхіну Олександру Михайловичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

на вул. Цулукідзе, 14
у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 978/3811 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 Îáåðí³õ³íó Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Öóëóê³äçå, 14 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Îáåðí³õ³íó
Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Öóëóê³äçå, 14 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Îáåðí³õ³íó Îëåêñàíäðó
Ìèõàéëîâè÷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. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 06.04.2005 ¹ 19-2747, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 14.02.2005 ¹ 1023 òà óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 15.02.2005 ¹ 071/04-4-
19/485.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу 
земельної ділянки громадянину

Лапоногову Сергію Івановичу 
для експлуатації та обслуговування

індивідуального гаража 
на вул. Богдана Хмельницького, 9#б 
у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 979/3812 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 9, 93, 116, 121, 124 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат�
ті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëàïîíîãîâó Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ãàðàæà íà âóë. Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî, 9-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëàïîíîãîâó
Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,003 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà íà âóë.
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 9-á ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëàïîíîãîâó Ñåðã³þ ²âà-
íîâè÷ó:

3.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.09.2005 ¹ 19-8098, Óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.07.2005 ¹ 071/04-4-
19/3164.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

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

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

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

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

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

5. 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 
Мельниченку Георгію Олександровичу 

у приватну власність
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Ясногірській, 30#а 
у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 980/3813 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-
äÿíèíó Ìåëüíè÷åíêó Ãåîðã³þ Îëåêñàí-
äðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ßñíîã³ðñüê³é,
30-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìåëüíè÷åí-
êó Ãåîðã³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ßñíîã³ð-
ñüê³é, 30-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìåëüíè÷åíêó Ãåîðã³þ
Îëåêñàíäðîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 16.08.2005 ¹ 19-6852,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 06.05.2005
¹ 071/04-4-19/1893, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
11.05.2005 ¹ 3194.

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

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ â ìåæàõ 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
громадянину Латвії

Медушевскісу Валерію 
у короткострокову оренду на 1 рік
земельної ділянки для експлуатації

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Бугорній, 21/8 
у Шевченківському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 981/3814 від 18 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 120,124
Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ëàòâ³¿ Ìåäóøåâñê³ñó Âàëåð³þ äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Áóãîðí³é, 21/8 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëàòâ³¿ Ìåäó-
øåâñê³ñó Âàëåð³þ, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó Ç öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áóãîðí³é,
21/8 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà
æèòëîâèé áóäèíîê ³ ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³
(äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 20.08.2004
¹ 5629) çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 07.12.54 ¹ 2052 “Ïðî âèñíîâ-
êè îáì³ðó çåìåëü â çàáóäîâàíèõ êâàðòà-
ëàõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëàòâ³¿ Ìåäóøåâñê³ñó
Âàëåð³þ:

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

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

á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.
3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 18.07.2005 ¹ 19-5887,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.04.2005
¹ 071/04-4-19/1477, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
07.04.2005 ¹ 2390.

3.4. 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 äîêóìåí-
òà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ ìîæå áóòè
ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ
ñòàòòÿìè 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 громадянці 
Полтавській Олені Геннадіївні 
в оренду земельних ділянок 

для експлуатації та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Риболовецькій, 41
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 982/3815 від 18 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 93, 116,
118, 124 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðîìàäÿíö³
Ïîëêîâñüê³é Îëåí³ Ãåííàä³¿âí³ äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ðèáîëîâåöüê³é, 41 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïîëêîâñüê³é Îëå-
í³ Ãåííàä³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,03 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëîùåþ
0,02 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ 0,01 ãà) äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ðèáîëîâåöüê³é, 41 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïîëêîâñüê³é Îëåí³ Ãåííà-
ä³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. 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
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çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷ó-
þòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 01.02.2007 ¹ 19-718, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
15.06.2007 ¹ 4336, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
19.06.2007 ¹ 05-08/4074, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 26.04.2007 ¹ 071/04-4-19/2053,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 25.07.2007 ¹ 05-0990.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè ìî-
æå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-
íèõ ñòàòòÿìè 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Хмельницькій Майї Пилипівні 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

у пров. Залужному, 25#а
у Голосїївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 983/3816 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 Õìåëüíèöüê³é Ìàé¿ Ïèëèï³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Çàëóæíîìó, 25-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Õìåëüíèöüê³é
Ìàé¿ Ïèëèï³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Çàëóæíîìó, 25-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Õìåëüíèöüê³é Ìàé¿ Ïè-
ëèï³âí³:

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. 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.

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

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

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”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.12.2005 ¹ 19-11033, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.09.2005
¹ 6320, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
02.09.2005 ¹ 071/04-4-19/3862, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
16.02.2007 ¹ 03-344/214-Â.

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 
Шумик Лідії Василівні 
у приватну власність

земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Цілинній, 37

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 984/3817 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 ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Øóìèê Ë³ä³¿ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ö³ëèí-
í³é, 37 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øóìèê Ë³ä³¿ Âà-
ñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ö³ëèí-

í³é, 37 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Øóìèê Ë³ä³¿ Âàñèë³âí³:
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 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¿ ä³ëÿí-
êè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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
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 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”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 11.08.2005 ¹ 19-6594, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 12.09.2005
¹ 6032, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
26.09.2005 ¹ 06-6-25/5503, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
04.02.2006 ¹ 03-18/530.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Ширивері Надії Іванівні

у приватну власність
земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

на вул. Цілинній, 35 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 985/3818 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 Øèðèâåð³ Íàä³¿ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ö³ëèíí³é, 35 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øèðèâåð³ Íà-
ä³¿ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ö³ëèíí³é, 35 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Øèðèâåð³ Íàä³¿ ²âàí³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

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

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.08.2005 ¹ 19-6593, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 12.09.2005
¹ 6031, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
23.09.2005 ¹ 06-6-25/5504, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
04.02.2006 ¹ 03-18/531.

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 
Ковтуну Гаврилу Ігоровичу

в приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Паровозній, 14

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 986/3819 від 18 жовтня 2007 року
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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 ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Êîâòóíó Ãàâðèëó ²ãîðîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ïàðîâîçí³é, 14 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîâòóíó Ãàâ-
ðèëó ²ãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ïàðîâîçí³é, 14 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîâòóíó Ãàâðèëó ²ãîðî-
âè÷ó:

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 äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 16.08.2005 ¹ 19-6867, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 26.09.2005 ¹ 06-6-25/5507, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 09.09.2005
¹ 6012.

3.5. 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”.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïî-
ñâ³ä÷óº ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію 
земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 987/3820 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè.

2.3 Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà,
à 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. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü” íà òðèäöÿòü ÷åòâåðò³é
ñòîð³íö³ ó äâàäöÿòü ï’ÿò³é ïîçèö³¿:

— äðóãó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè “Àòà-
ìà÷óê Ëþäìèëà ²âàí³âíà”;

— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ öèôðè “0,08” çàì³-
íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè:

“1/2 â³ä 0,084
1/2 â³ä 0,084”;
— øîñòó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè “ïå-

ðåäàºòüñÿ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü”.

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 приватизацію 
земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 988/3821 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада
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ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2. 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 êëîïîòàííÿ-
ìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àêò³â íà
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíî-
ìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à ïèòàí-
íÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àòêó áó-
ä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü óòî÷-
íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó íàòóð³
(íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí âíåñòè
òàê³ çì³íè òà äîïîâíåííÿ:

4.1. ×îòèðíàäöÿòó ïîçèö³þ íà ï’ÿò³é ñòî-
ð³íö³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
26.06.2003 ¹ 528/688 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðà-
òèëà ÷èíí³ñòü.

4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 49/1259 “Ïðî ïðè-
âàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” ó ï’ÿò³é ãðà-
ô³ äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò øîñòî¿ ïîçèö³¿ ñëîâà
“Êóøòà ªâäîê³ÿ Ìèõàéë³âíà” çàì³íèòè ñëî-
âàìè “Þð÷åíêî Ãàëèíà Ãðèãîð³âíà”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок
у Дарницькому районі м. Києва

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 998/3831 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів
України від 26.12.92 № 15�92 “Про приватизацію земельних ділянок” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì ñàä³âíè-
÷èõ òîâàðèñòâ “Äí³ïðî-2” Õàðê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, “Äí³ïðî” Õàðê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà òà ñàäîâîãî òîâàðèñòâà
“Âåòåðàí” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà,
ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåí-
íÿ ñàä³âíèöòâà, â³äâåäåí³ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 28.03.67
¹ 500/4 “Ïðî â³äâîä ï³äïðèºìñòâàì ³ óñ-
òàíîâàì ì³ñòà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä êî-
ëåêòèâí³ ñàäè”, â³ä 30.07.68 ¹ 1284 “Ïðî
â³äâîä çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì ³
óñòàíîâàì ï³ä êîëåêòèâí³ ñàäè” òà ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.06.79
¹ 746/6 “Ïðî â³äâåäåííÿ ï³äïðèºìñòâàì,
óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ì. Êèºâà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ï³ä îðãàí³çàö³þ êîëåêòèâíèõ
ñàä³â”, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ïåðåäàòè ñàä³âíè÷îìó òîâàðèñòâó
“×àéêà-1” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ïëîùåþ 0,63 ãà çà
ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
03.02.2000 ¹ 6-16/727 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà
“×àéêà-1” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó”.

3. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàìîâèòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ùî:

4.1. Ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

5. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Äàðíèöüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 24.12.2004 ñêà-
ñóâàòè ïîçèö³þ 39 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.12.98 ¹ 73-
5/174 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Äí³ïðî-2”
Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó”.

6. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

6.1. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 03.02.2000 ¹ 6-16/727 “Ïðî ïðèâàòè-
çàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàä³âíè÷îãî òîâà-
ðèñòâà “×àéêà-1” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó”.

6.2. Ïîçèö³þ 35 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.12.98 ¹ 73-
5/174 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Äí³ïðî-2”
Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó”.

6.3. Ïîçèö³þ 56 äîäàòêà 1 òà ïîçèö³þ 70
äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 30.09.99 ¹ 57-1/559 “Ïðî ïðèâàòè-
çàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàä³âíè÷îãî òîâà-
ðèñòâà “Äí³ïðî” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó”.

6.4. Ïîçèö³þ 64 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.04.99 ¹ 210-
12/311 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ñàäîâîãî òîâàðèñòâà “Âåòåðàí” Õàðê³â-
ñüêîãî ðàéîíó”.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çíÿ-
òè ç ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðè-
âàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ãðîìàäÿíèíà Êó-
ëåøîâà Ïàâëà ²ëë³÷à (ðåºñòðàö³éíèé ¹ 90-
2-02863 â³ä 03.03.2000).

8. 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
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Ë³ë³ÿ ÏÓÑÒÎÂ²Ò: “Ó íîâ³é êîëåêö³¿
â³äîáðàçèòüñÿ êâ³íòåñåíö³ÿ íàøèõ
âçàºìèí ç òâîð÷³ñòþ Îëåêñàíäðè Åêñòåð”
Ïðîâ³äíèé óêðà¿íñüêèé äèçàéíåð ðîçïîâ³ëà ïðî âäàëó 
ïî¿çäêó äî Ìîñêâè òà íîâèé àðò-ïðîåêò

— Ë³ë³ÿ, ìè ñïîñòåð³ãàëè çà âàøèì óñï³-
õîì ó Ëîíäîí³ é ïàì’ÿòàºìî, ùî âàø îäÿã
ìàâ âåëèêèé ïîïèò ó áàéºð³â. Â³äòîä³ ìèíóâ
óæå ì³ñÿöü, ùî íîâîãî â³äáóëîñÿ ç òîãî ÷à-
ñó?

— Çà öåé ïåð³îä ìè âñòèãëè ïîêàçàòè
êîëåêö³þ íà CPM (Ñollection Premiere
Moscow). Öå íàéá³ëüøà ó Ñõ³äí³é ªâðîï³
âèñòàâêà, ÿêà ùîðîêó â³äáóâàºòüñÿ ó Ìîñ-
êâ³. Çà ñïåö³àëüíèì ãðàíòîì íàñ çàïðîñè-
ëè âçÿòè ó÷àñòü ó ïîêàç³ “Designerpool
Äþññåëüäîðô-Ìîñêâà”. Âèä³ëèëè ÷óäîâèé
ñòåíä ó âåëüìè äèçàéíåðñüêîìó ïðèì³ùåí-
í³, áóëî êðàñèâî, ÿê íà ñïðàâæí³é âèñòàâ-
ö³ â Äþñåëüäîðô³ ÷è Ïàðèæ³.

— ×è ä³ñòàëè çàìîâëåííÿ â³ä áàéºð³â ï³ñ-
ëÿ ó÷àñò³ ó CPM?

— Íà âèñòàâö³ ìè ïîïðàöþâàëè ç ðîñ³é-
ñüêèìè áàéåðàìè, ÿê³ äóæå áàãàòî çàìîâè-
ëè. ² ìîñêîâñüê³, é ïåòåðáóðçüê³. Íà ùàñ-
òÿ, ç’ÿâèëèñÿ ïîêóïö³ ³ç Øâåéöàð³¿. Îäèí
äóæå ìîäíèé ìàãàçèí, ÿêèé ïðîäàº âèðî-
áè áàãàòüîõ ïðîâ³äíèõ äèçàéíåðñüêèõ
áðåíä³â, òàêîæ çðîáèâ çàìîâëåííÿ, ³ ìè
÷åêàºìî ñèãíàë³â ùå â³ä ê³ëüêîõ ³òàë³é-
ñüêèõ ìàãàçèí³â.

— Âàøà êîëåêö³ÿ Poustovit çàêðèâàëà öüî-
ãîð³÷íèé Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü ìîäè. Ðîçêà-
æ³òü òðîõè ïðî ¿¿ êîíöåïö³þ.

— Öüîãî ðàçó ÿ çàéìàëàñÿ á³ëüøå íå
ìèñòåöòâîì àâàíãàðäó, à ÿêèìèñü àðõ³òåê-
òóðíèìè ïðèíöèïàìè òà ïðèéîìàìè. Ìå-
í³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ òâîð÷³ñòü áðàçèëü-
ñüêîãî àðõ³òåêòîðà Îñêàðà Í³ìåéºðà, ÿêèé
âèêîðèñòîâóº òà âïèñóº àðõ³òåêòóðí³ äåòà-
ë³ â ïåéçàæ. Òàêèé ï³äõ³ä äëÿ ìåíå òàêîæ
âàæëèâèé ³ àêòóàëüíèé.

— ª âæå çàäóìêè íà ìàéáóòíº?
— Ïî÷èíàºìî ïðàöþâàòè íàä äóæå âàæ-

ëèâèì ïðîåêòîì. 18 òðàâíÿ ïðåçåíòóâàòè-
ìåìî íîâó êîëåêö³þ, ÿêó çàê³í÷óºìî. Öå
áóäå êâ³íòåñåíö³ÿ íàøèõ â³äíîñèí ³ç òâîð-
÷³ñòþ õóäîæíèö³ Îëåêñàíäðè Åêñòåð. ¯¿
êàðòèíè â³äîì³, òà, íà æàëü, äàëåêî ùå íå
âñ³ â³äêðèò³ ñâ³òîâ³, àäæå á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
çáåð³ãàºòüñÿ ó ïðèâàòíèõ êîëåêö³ÿõ. ×åðåç
äâà ì³ñÿö³ òâîðè Îëåêñàíäðè Åêñòåð åêñ-
ïîíóâàòèìóòü ó Êèºâ³, îñê³ëüêè âëàñíè-
êè — äóæå â³äîì³ çàõ³äí³ êîëåêö³îíåðè —
âèð³øèëè ïåðåä ÷åðãîâèì ïðîäàæåì ïîêà-
çàòè ïîëîòíà Åêñòåð ñàìå ó ¿¿ ð³äíîìó ì³ñ-
ò³. Íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè ïëàíóþòü ïðî-

âåñòè âåëèêó ïðåçåíòàö³þ, â ðàìêàõ ÿêî¿
ìè é ïîêàæåìî êîëåêö³þ.

— ßêèì áóäå îáðàç íîâî¿ êîëåêö³¿? Ùî
âàñ íàäèõíóëî íà ¿¿ ñòâîðåííÿ?

— Êîëè ÿ çàìèñëèëà êîëåêö³þ, òî ó ìå-
íå â ãîëîâ³ ïðîá³ãàëè êàäðè ç ô³ëüìó
“Àåë³òà” ßêîâà Ïðîòîçàíîâà, ùå ÷îðíî-á³-
ëîãî. Òàê îñü, Îëåêñàíäðà Åêñòåð, êîòðà
ñòâîðþâàëà êîñòþìè äëÿ ö³º¿ ñòð³÷êè, âè-
êîðèñòîâóâàëà äóæå áàãàòî ÷îðíîãî, àëå ç

àáñîëþòíî ð³çíèìè ïîâåðõíÿìè: ìàòîâîþ,
áëèñêó÷îþ, ïëàñòèêîâîþ. Îñê³ëüêè öåé
îáðàç — êîðîëåâà Ìàðñà, òî ³ â íàø³é êî-
ëåêö³¿ áàãàòî ìàã³÷íèõ òà êðèøòàëåâèõ åëå-
ìåíò³â.

Ó ïåâíîìó ñåíñ³ öå áóäå êóòþð — âå÷³ð-
í³ ñóêí³, ÿê³ ïðîñòî òàê, íà âóëèöþ íå íà-
äÿãíåø. Äî ñëîâà, îñòàííÿ ñóêíÿ êóòþð-
íîãî âèäó, ÿêó ìè ïîêàçóâàëè íà Óêðà¿í-
ñüêîìó òèæí³ ìîäè, ãàäàþ, áóäå ïåðøîþ
â íîâ³é êîëåêö³¿
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Ìîäåëüºðè ïîêàçàëè 
ðåã³îíàëüíèé êóòþð
Îáðàí³ ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ “Êóòþð’º ðîêó”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю відб вся фінал
ре іонально о етап між-
народно о он рс "К -
тюр'є ро ", рам ах
я о о та ож відб лося на-
ородження фіналісто
Все раїнсь о о он рс
раси "Діамантова оро-
на-2007". За почесне
звання тюр'є семи но-
мінаціях зма алися сім
модельєрів, Гран-Прі от-
римала наймолодша
часниця — 18-річна Світ-
лана Калиничен о. А пе-
ремо он рсі раси
виборола одесит а Вале-
рія Л 'янова.

23 áåðåçíÿ â Öåíòð³ ðîçâèòêó
ìîäè òðèâàâ óêðà¿íñüêèé ô³íàë
ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó “Êóòþð’º
ðîêó”. Îö³íþâàòè äîñÿãíåííÿ
ìîëîäèõ ìîäåëüºð³â çàïðîñèëè
ïðîôåñ³îíàë³â ó ñôåð³ ìîäè, ñå-
ðåä ÿêèõ äèçàéíåðè Àííà Ñîñ-
íîâñüêà, Íàòàëÿ Òàðàøåâñüêà,
Ðîêñîëàíà Áîãóöüêà òà Ñâ³òëàíà
Áåâçà. Óñüîãî íà êîíêóðñ íàä³-
ñëàëè ñâî¿ ðîáîòè ïîíàä 50 äè-
çàéíåð³â, ³ç ÿêèõ ó ô³íàë îáðàëè
ñ³ì íàéö³êàâ³øèõ ó ê³ëüêîõ íîì³-

íàö³ÿõ. Âñå ä³éñòâî â³äáóâàëîñÿ
äîñèòü øâèäêî, à âåñåëèé òîí äå-
ô³ëå çàäàâàëà âåäó÷à — òðàâåñò³-
ä³âà Ìîíðî.

Ï³ñëÿ ïîêàç³â æóð³ âèçíà÷èëî
ïåðåìîæö³â, ÿê³ îòðèìàëè äèï-
ëîìè òà ãðîøîâ³ ïðèçè. Ó íîì³-
íàö³ÿõ “Ì³ñüêèé îäÿã” òà “Àâàí-
ãàðä” ÷ëåíàì æóð³ ñïîäîáàëèñÿ
ìîäåë³ Ñâ³òëàíè Êàëèíè÷åíêî
“Áîí âîÿæ” òà For you (“Äóõ ÷à-
ñó”). Ïåðø³ñòü ó íîì³íàö³ÿõ
“Ñöåí³÷íèé îáðàç” òà “Ìîëîä³æ-
íèé îäÿã” â³ääàëè äèçàéíåðó Â³ê-

òîð³¿ Ãîðëîâ³é ç ¿¿ ìîäåëÿìè “Äî-
ëÿ ñâ³òó” òà “Äî÷êà äèçàéíåðà”.
Ìîäåëüºð Â³êòîð³ÿ Ãîðëîâà âæå
ï’ÿòü ðîê³â ïðàöþº ó Çàïîð³ææ³
ç âëàñíîþ òîðãîâîþ ìàðêîþ Do-
mani Dolie, ¿¿ ñïåö³àë³çàö³ÿ — äè-
òÿ÷èé îäÿã, â òîìó ÷èñë³ åêñêëþ-
çèâíèé, íà Vip-çàìîâëåííÿ. Íà
ïîä³óì³ âîíà òåæ ïðåäñòàâèëà äè-
òÿ÷³ ìîäåë³.

Íàéêðàùèì “Îäÿãîì äëÿ ñâ³ò-
ñüêèõ ðàóò³â” âèçíàëè êîëåêö³þ
“Ïàë³òðà íî÷³” â³ä äèçàéíåðà
Îëåêñàíäðà ªëèñåºâà. Ìîëîäèé

ìîäåëüºð ïîºäíóº òâîð÷³ñòü ³ç ðî-
áîòîþ ñöåíîãðàôà, à öüîãî ðîêó
áðàâ ó÷àñòü ó Ëüâ³âñüêîìó òèæí³
ìîäè, íà ïîä³óì³ æ çàïàì’ÿòàâñÿ
íåçâè÷àéíèìè ñóìêàìè òà âçóò-
òÿì, ÿê³ ñïåö³àëüíî çàìîâëÿº äî
âëàñíèõ ñóêîíü.

Ïðèñóäæåííÿ Ãðàí-ïð³ ðîçä³-
ëèëî ÷ëåí³â æóð³ íà äâà òàáîðè:
ñóïåðå÷êè òî÷èëèñÿ íàâêîëî êàí-
äèäàòóð Îëåêñàíäðà ªëèñåºâà òà
Ñâ³òëàíè Êàëèíè÷åíêî. Çðåøòîþ
æóð³ ïðèñóäèëî ïåðåìîãó ä³â÷è-
í³, ùî, ÿê âèÿâèëîñÿ, ùå â 13 ðî-
ê³â ïåðåìîãëà â êîíêóðñ³ “Êðèø-
òàëåâèé ñèëóåò”. 18-ð³÷íà Ñâ³ò-
ëàíà Êàëèíè÷åíêî íàâ÷àºòüñÿ â
ìèñòåöüêîìó ³íñòèòóò³ õóäîæíüî-
ãî ìîäåëþâàííÿ òà äèçàéíó òà â
ñâîºìó àðñåíàë³ âæå ìàº ïîøèò³
íà çàìîâëåííÿ ñóêí³ äëÿ ñï³âà÷-
êè ²ðèíè Á³ëèê òà òåëåâåäó÷î¿ Òå-
òÿíè Ãîí÷àðîâî¿, ó÷àñíèöü ãóðò³â
SMS, XS. Â ïëàíàõ þíîãî äèçàé-
íåðà — â³äêðèòòÿ âëàñíîãî øîó-
ðóìà òà ó÷àñòü â Óêðà¿íñüêîìó
òèæí³ ìîäè.

Ïåðåìîæö³ ðåã³îíàëüíîãî åòà-
ïó ç âëàñíèìè ìîäåëÿìè ïîìàíä-
ðóþòü íà ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ
ìîäåëüºð³â “Êóòþð’º ðîêó”, ùî
â³äáóäåòüñÿ 4—5 âåðåñíÿ â Ìîñ-
êîâñüêîìó ãîñòèííîìó äâîð³. Â
ïðîåêò³ áåðóòü ó÷àñòü îêðåì³ àâ-
òîðè, áóäèíêè ìîäè òà äèçàéí-
ñòóä³¿ ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. Àáñî-
ëþòíèé ïåðåìîæåöü — âîëîäàð
Ãðàí-ïð³ — îòðèìàº â íàãîðîäó

ïëàòèíîâèé ìàíåêåí. Äî ñëîâà,
ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ “Êóòþð’º
ðîêó” º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ âñå-
ñâ³òíüîãî ïðîåêòó “New Stars”, â
ãåîãðàô³¿ ÿêîãî — Íüþ-Éîðê,
Ëîñ-Àíäæåëåñ, Ëîíäîí, Ïàðèæ,
Ðèì, Ãîíêîíã òà Òîê³î. Òîæ ô³-
íàë³ñò³â êîíêóðñó î÷³êóº ïðåçåí-
òàö³ÿ ³ çà êîðäîíîì.

Ó ðàìêàõ êè¿âñüêîãî êîíêóðñó
“Êóòþð’º ðîêó” â³äáóëîñÿ íàãî-
ðîäæåííÿ ô³íàë³ñòîê Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî êîíêóðñó êðàñè “Ä³àìàí-
òîâà êîðîíà-2007”. Ïðîòÿãîì ðî-
êó ô³íàë³ñòîê îáèðàëè íà ³íòåð-
íåò-ñàéò³ çà äîïîìîãîþ ñìñ-ãî-
ëîñóâàííÿ. Êîíêóðñàíòêè äåô³-
ëþâàëè äâ³÷³: â êóïàëüíèõ êîñ-
òþìàõ òà ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ.
Çðåøòîþ, ïðèçè îòðèìàëè àæ â³-
ñ³ì ó÷àñíèöü ³ç äâàíàäöÿòè. Áó-
ëè íîì³íàö³¿ “ì³ñ ãëÿäàöüêèõ
ñèìïàò³é”, “â³äêðèòòÿ”, “ñóïåð-
ìîäåëü Ä³àìàíò”, “åðîòèêà” òà
“çà÷àðóâàííÿ”. Ä³àìàíòîâó êî-
ðîíó òà ãðîøîâèé ïðèç ó ñóì³ 5
òèñÿ÷ äîëàð³â, ÿê íå äèâíî, çäî-
áóëà çîâñ³ì íå ïðîôåñ³îíàëüíà
ìîäåëü ÷è àêòîðêà. 22-ð³÷íà Âà-
ëåð³ÿ Ëóê’ÿíîâà, ÿêà ïîçèö³îíóº
ñåáå ÿê “íàéïîïóëÿðí³øó ä³â÷è-
íó ðîñ³éñüêîìîâíîãî ²íòåðíåòó”
(ï³ä ïñåâäîí³ìîì Amatue âîíà
ìàº âëàñíèé ñàéò), ïåðøèé ðàç
áåðå ó÷àñòü ó ïîä³áíîìó êîíêóð-
ñ³, à ó çâè÷àéíîìó æèòò³ íàâ÷àº-
òüñÿ â Îäåñüêîìó óí³âåðñèòåò³ íà
àðõ³òåêòîðà

Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Дизайнер Лілія П стовіт нещодавно поверн лася з Мос ви та за ри-
ла своєю оле цією Poustovit У раїнсь ий тиждень моди. Про спіх
серед зар біжних лієнтів та новий творчий прое т, присвячений
про ресивній х дожниці Оле сандрі Е стер, отра жила і працювала
Києві, вона розповіла "Хрещати ".

Володар а Гран-прі "К тюр'є ро -2007" Світлана Калиничен о разом
з власними моделями одя восени поїде представляти У раїн в Мос в
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Àëå áåç ëþäåé
“Хрещати ” продовж є
др вати 25 есе про лю-
бов. Сьо одні щось пояс-
нити про це поч ття на-
ма ається Світлана Пова-
ляєва. А я їй це вдалося,
с дити читачам.

Ñâ³òëàíà ÏÎÂÀËßªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ª ëèøå Ëþáîâ. Ñâ³ò — öå Ëþ-
áîâ. ßêùî áåç ëþäåé.

Ëþäè — öå ïëàñòèë³íîâ³ ÷óá-
ç³êè, ¿õí³é ïëàñòèë³í — öå ñëî-
âà; ëþäè ãîâîðÿòü, ïîð³âíþþòü,
îïèñóþòü ³ äóìàþòü. Âîíè âáè-
âàþòü îäíå îäíîãî. ×åðåç êîí-
ôë³êò âåðñ³é ³ ðîçá³æí³ñòü îïè-
ñîâèõ ñèñòåì.

“ß ÍÅ ËÞÁËÞ: êåô³ðó â ïî-
ë³åòèëåíîâèõ ïàêåòàõ, êîëè òðå-
áà çð³çàòè êóòèê íîæèöÿìè... ß
ÍÅ ËÞÁËÞ: òóïèõ íîæ³â, àëþ-
ì³í³ºâèõ òà ïëàñòìàñîâèõ ñòî-
ëîâèõ ïðèáîð³â ³ ïîñóäó, ìàñèâ-
íîãî êðèøòàëåâîãî ïîñóäó
æëîáñüêî-ïîìïåçíî¿ àðõ³òåêòó-
ðè — “îêðàñè êðåäåíñ³â òà ñâÿò-
êîâîãî ñòîëà”, øòó÷íèõ êâ³ò³â,
êèëèì³â íà ñò³íàõ... ß ËÞÁËÞ:
Ë ² Ò Î... ß ÍÅ ËÞÁËÞ: ïî-
ãàíî¿ ÷óòíîñò³ ó òåëåôîííèõ
ðîçìîâàõ... ß ËÞÁËÞ: êîëè íà
äâîð³ äîù, à íà êîë³íàõ ìóð÷èòü
ê³øêà... ß ÍÅ ËÞÁËÞ: ãàçåòè
çàì³ñòü òóàëåòíîãî ïàïåðó... ß
ËÞÁËÞ: çðó÷íèé îäÿã, ïðî
ÿêèé îäðàçó çàáóâàºø... ß ÍÅ
ËÞÁËÞ: çàñîá³â ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿... ß ËÞÁËÞ: ïîö³ëó-
íêè çà âóõîì, âçäîâæ õðåáòà, â
äîëîí³, çàï’ÿñòÿ, âíóòð³øí³é
çãèí ë³êòÿ, ì³æ ãðóäüìè, ó êó-
òèêàõ âóñò... ß ÍÅ ËÞÁËÞ: êî-
ëè â³òåð íàë³ïëþº âîëîññÿ äî
ïîìàäè íà ãóáàõ, à íà ôàðáîâà-
í³ â³¿ ïàäàº ñí³ã ÷è äîù... ß
ËÞÁËÞ: í³÷îãî íå ðîáèòè... ß
ÍÅ ËÞÁËÞ: ÷åðñòâîãî õë³áà ³
çàìåðçëîãî ìàñëà... ß ËÞÁËÞ:
ñèä³òè á³ëÿ áàãàòòÿ... ß ÍÅ
ËÞÁËÞ: âòðàòè êîíòðîëþ íàä
äîçîþ àëêîãîëþ... ß ËÞÁËÞ:
îäóæóâàòè ï³ñëÿ õâîðîáè (çàïàõ
àïåëüñèí³â — öå íå çàïàõ äè-
òèíñòâà ³ çèìîâèõ ñâÿò, öå çà-
ïàõ ë³êàðí³)... ß ÍÅ ËÞÁËÞ:
ïðåçåðâàòèâ³â ³ âçàãàë³ âñ³õ öèõ
ïðîòèçàïë³äíèõ çàñîá³â, îñîáëè-
âî “âèñòðèáóâàííÿ”... ß ËÞÁ-
ËÞ: äîù, çëèâó, ïðèá³é, òðà-
âåíü... ß ËÞÁËÞ: òèøó... ß ÍÅ
ËÞÁËÞ: ïåðåáóâàòè íà îäí³é
òåðèòîð³¿ ç áàòüêàìè... ß ÍÅ
ËÞÁËÞ: öüêóâàòè ñåáå âñ³ì,
ùî “òðåáà çðîáèòè” ï³ä ÷àñ
òâîð÷î¿ êðèçè òà ìàí³àêàëüíî-
äåïðåñèâíîãî àâ³òàì³íîçó... ß
ËÞÁËÞ: íåñïîä³âàíèé ïåðå-
ãëÿä õîðîøîãî ê³íî... ß ÍÅ
ËÞÁËÞ: íå íàäòî áàæàíîãî ³
íå íàäòî ö³êàâîãî òîâàðèñòâà,
êîëè òÿãíå äî ñï³ëêóâàííÿ ³
ÿêèõîñü ä³é, òèïó “ñõîäèòè íà
êàâó”... ß ËÞÁËÞ: äîâãî ñïà-
òè ³ ïðîêèäàòèñÿ ïîðó÷ ç êîõà-
íèì... ß ÍÅ ËÞÁËÞ: ôåì³í³ñ-
òîê... ß ËÞÁËÞ: ïîðîæí³
òðàìâà¿ òà ìåòðî ï³çíî ââå÷åð³...
ß ÍÅ ËÞÁËÞ: ñåáå ç áîäóíà...
ß ËÞÁËÞ: ãóëÿòè Ì³ñòîì ñà-
ì³é ÷è ç êîõàíèì... ß ÍÅ ËÞÁ-
ËÞ: âäåíü ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó... ß ËÞÁËÞ: ñèä³òè íà
ðåïåòèö³ÿõ “Êîðîë³âñüêèõ Za-
éö³â”... ß ÍÅ ËÞÁËÞ: ñîâêî-
âèõ êóëüêîâèõ ðó÷îê ç ìàñíèì
ñèí³ì ÷îðíèëîì... ß ËÞÁËÞ:

ãðîø³... ß ÍÅ ËÞÁËÞ: áåç-
ïë³äíèõ ìð³é ³ áåçïë³äíîãî ÷å-
êàííÿ, ùî â³äáèðàþòü ñò³ëüêè
çäîðîâî¿ ñíàãè... ß ËÞÁËÞ:
êîëè íàâàëþºòüñÿ “íàòõíåííÿ”
³ íå â³äïóñêàº, ïîêè íå âèïëå-
òåø (íå çðîáèø ç ÿêîãîñü ðàï-
òîâîãî ìîòëîõó, ìóøåëü, øê³ðÿ-
íèõ øâîðîê, êîë³ùàòîê ãîäèí-
íèêîâîãî ìåõàí³çìó, òàêèõ íå-
ñïîä³âàíèõ äèòÿ÷èõ ñêàðá³â) ô³-
í³÷êó àáî ùîñü íå íàïèøåø ÷è
íàìàëþºø... ß ÍÅ ËÞÁËÞ:
´âàëò³âíîãî ïðîáóäæåííÿ ðàíî
âðàíö³ (íå â ñåêñóàëüíîìó, à â
ïîáóòîâî-ä³ºâîìó ñåíñ³)... ß
ËÞÁËÞ: êóðèòè òðàâó ç “îä-
íîõâèëüöÿìè”... ß ÍÅ ËÞÁ-
ËÞ: ñîëîäêèõ ÿáëóê çèìîâèõ
ñîðò³â, âàðåíî¿ öèáóë³, âàðåíî-
ãî áóðÿêà, âàðåíîãî æèðó, êè-
ï’ÿ÷åíîãî ìîëîêà (à íàäòî —
ñòàðêè), ñîëîäêèõ ãàçîâàíèõ íà-
ïî¿â êîëüîðó ð³äêîãî ëàéíà... ß
ËÞÁËÞ: êîëè ðóêè ïàõíóòü
ñâ³æîþ ñèðîþ ðèáîþ, ÷è ì’ÿñ-
íèì ôàðøåì, ÷è áóäü-ÿêèìè
õàð÷àìè ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ
¿æ³, ³ ùå òðîõè — îï³ñëÿ... ß ÍÅ
ËÞÁËÞ: ñìîðîäó ëàéíà â òó-
àëåò³ ï³ñëÿ çíàéîìî¿ ëþäèíè... ß
ËÞÁËÞ: êîëè ïðîáëåìè ðîç-
â’ÿçóþòüñÿ ñàì³ ñîáîþ ç ïëèíîì
÷àñó... ß ÍÅ ËÞÁËÞ: êîëè ó
æìåí³ äð³á’ÿçêó áðàêóº ê³ëüêîõ
êîï³éîê äî ïîòð³áíî¿ ñóìè ³ äî-

âîäèòüñÿ âèòÿãàòè ïàïåðîâó êó-
ïþðó (ç ÿêî¿ ùå íà çäà÷ó äîäà-
äóòü ìîíåò)... à á³ëüø çà âñå —
ï’ÿòèêîï³º÷í³ ìîíåòè... “ ³ ò. ³í.

ß ÍÅ ËÞÁËÞ, êîëè ìåíå
ïðîñÿòü ÷èòàòè öåé óðèâîê ³ ãî-
âîðÿòü, í³áè â³í âäàëèé. ß íà-
ïèñàëà öå äåñÿòü ðîê³â òîìó â
êíèæö³ “Åêñãóìàö³ÿ ì³ñòà”, ³,
íà æàëü, äîñ³ ìîæó äîäàòè äî
öüîãî ñïèñêó áåçë³÷ óñ³ëÿêèõ
ïîáóòîâèõ äð³áíè÷îê, ÿê³ ÿ
“ëþáëþ” àáî “íå ëþáëþ”. Òî-
ìó ùî öå êîêåòóâàííÿ ³ ñïîñ³á
òðèìàòèñÿ ïðàâèë ãðè âîäíî÷àñ.
Óòðèìóâàòè ïîçèö³¿, áóòè êè-
ìîñü, áóòè çðîçóì³ëîþ îòî÷åí-
íþ. ß öüîãî ÍÅ ËÞÁËÞ. ß ÍÅ
ËÞÁËÞ ìàðí³ âèòðàòè åíåðã³¿
íà ï³äòðèìàííÿ ³ëþç³¿ ñåáå â
î÷àõ ³íøèõ. ² ìåí³ íå ïîäîáà-
ºòüñÿ, ùî íàéïðîñò³øèé ñïîñ³á
îð³ºíòàö³¿ â ðåàëüíîñò³ — öå
îòàêå ÷îðíî-á³ëå “ëþáëþ-íå
ëþáëþ”, õî÷à âàðòî áóëî áè
ïðèíàéìí³ ãîâîðèòè “ïîäîáà-
ºòüñÿ-íå ïîäîáàºòüñÿ”. ²ñòîòíà
ð³çíèöÿ. Ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ
ìîðîç, àëå áåçãëóçäî áóëî áè
ñêàçàòè, ùî ÿ íå ëþáëþ çèìó.
ß íå ëþáëþ ãîâîðèòè ïðî ëþ-
áîâ. Ïðîñòî òåðï³òè íå ìîæó, áî
ìåí³ ïðîñòî íåìà ÷îãî ñêàçàòè.
ß ìîæó ñîâàòè øàõ³âíèöåþ ô³-
ãóðè — ÷îðíå, á³ëå, áóäóâàòè

êîìá³íàö³¿. Áåçãëóçä³, íà â³äì³-
íó â³ä øàõîâèõ. Àëå öå æèòòÿ, ³
éîãî òðåáà ëþáèòè, àáè òåáå
³äåíòèô³êóâàëè îòî÷óþ÷³ ö³ëüî-
â³ ãðóïè ÿê ö³ë³ñíó, ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíó ³ — ãîëîâíå — ïî-çè-
òèâ-íó îñîáèñò³ñòü, à íå ÿê ìàð-
ã³íàëà-ì³çàíòðîïà-àóòñàéäåðà ³,
â³äïîâ³äíî, ëóçåðà. Ìàÿ÷íÿ öå
âñå.

×åðåç äåñÿòü ðîê³â ó êíèæö³
“Íåáî êóõíÿ ìåðòâèõ” ÿ íàïè-
ñàëà: “... äèâèñü — ïî÷óëà â ñî-
á³ Â³ðà ÿêèéñü îñîáëèâî ðîç÷ó-
ëåíèé Ñïàäíåì ãîëîñ Íåáà —
òóò ìîæåø ââ³éòè äî ìåíå ³ êà-
òóëÿòèñÿ ñê³ëüêè ñîá³ ñõî÷åø ïî
ìî¿õ õìàðàõ, à ÿ ëþáèòèìó òåáå
ïî-âñÿêîìó ³ ÿê ³ ñê³ëüêè ñõî-
÷ó, à ñõî÷ó ÿ äóæå áàãàòî — äî-
íåñõî÷ó! Â³ðà ãëÿíóëà, êóäè âêà-
çàâ ãîëîñ, ³ ïîáà÷èëà ñâîþ ëî-
çó, ùî âèëàñÿ äîâêðóæ ñòàðåç-
íîãî ïëàòàíà, ÷èº¿ êðîíè âæå çà
ñêðîí³ íå áóëî âèäíî.

Ò³ëüêè ðå÷³ ç ñîáîþ íå áåðè!
Ëèøå ïàñïîðò! — ñóâîðî òðè÷³
ïîâòîðèâ ãîëîñ Íåáà. Íåáî, ÿê
³ êîæåí ÷îëîâ³ê, äî íåñòÿìè áî¿-
òüñÿ æ³íî÷èõ ðå÷åé, á³ëèçíè,
êîñìåòèêè, ãðåá³íö³â, ÷åðåâè-
÷îê íà øïèëüêàõ, êåä³â ³ ïàíòî-
ôåëü, êíèæîê, ëþñòåðîê, ãåë³â
äëÿ äóøó, çàïèñíèê³â ³ çàñóøå-
íèõ òðîÿíä, íàâ³òü ãîð³õîâèõ
øêàðàëóïîê, à íàäòî — çàêîëîê,
øïèëüîê ³ ï³íöåò³â äëÿ âèñìè-
êóâàííÿ íàãëèõ âîëîñèíîê ó
íàãëèõ ì³ñöÿõ, íå êàæó÷è âæå
ïðî òàìïîíè ³ ã³ã³ºí³÷í³ ïðî-
êëàäêè — í³áè ö³ ðå÷³ êîæíîãî
÷îëîâ³êà óâ’ÿçíÿòü, âèñìîêòàâ-
øè òàê çâàíó ñâîáîäó, à êðàùå
áè â Íåá³ âçàãàë³ ò³ëüêè ïòàø-
êè ë³òàëè, à ÿêùî á ³ íàö³ëèëè-
ñÿ âèòè ãí³çäà — õàé ðîáëÿòü öå
íà çåìë³, òàì, äå ¿õí³ äîâáàí³ ðå-
÷³, àáè Íåáó íå âèäíî áóëî —
äåñü ï³ä Íèì, ïîçà Íèì! Òà îñü
á³äà: ÍÅÁÎ ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß
Ï²Ä ÍÎÃÀÌÈ! Ìè âñ³ æèâåìî
â òîá³, Íåáî, ³ Ñòàðèé Ïëàòàí,
³ Âèíîãðàäíà Ëîçà òîìó ñâ³ä÷åí-
íÿ. Îñü ùî õîò³ëà á ñêàçàòè Íå-
áó Â³ðà. Àëå ñêàæåø éîìó, àÿê-
æå! Â³ðà ïèøå Íåáó ìåéëè. Ïî-
øòîþ äî çàïèòàííÿ, ç àäðåñîþ
“Íà Íåáî. Íåáó.” — âèãëÿäàëî
áè ÿê ïîâíà øèçîôðåí³ÿ, à ç
ìåéëàìè í³÷îãî íå çðîçóì³ëî:
êóäè âîíè çíèêàþòü çà ìîí³òî-
ðîì, ÿê ïîòðàïëÿþòü äî àäðåñà-
òà, äå ëàçÿòü ïî äîðîç³; ìîæå,
çàâåðòàþòü äî ì³ñöåâèõ ïàá³â ³
áóõàþòü, íþõàþòü êîêà¿í ó òó-
àëåòàõ?

... äà... Êîëèñü Íåáî áóâ
áëèæ÷èì, ³ íàâ³òü ìàâ êóìåäíó,
àëå êîíêðåòíó àäðåñó, íàâ³òü ç
öèôðàìè ³ ë³òåðàìè, ç ïð³çâè-
ùåì ÿêî¿ñü ï³äñòàâíî¿ îñîáè,
àëå Â³ðà çàêîïàëàñÿ ãëèáîêî â
ñí³ã, áî âòðàòèëà â³ðó â çèìîâå
Íåáî, ³ Íåáî ï³äíÿëîñÿ ìàéæå
äî ìàê³òðè ïëàòàíà, çàáëîêóâàâ-
øè ñâîþ ôàëüøèâó ñêðèíüêó.
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Êîäóâàííÿ: win koi iso original
ß òîá³ íå â³ðþ! Íà â³âòàð íå-

áåñíî¿ âåëè÷³ é ëþäñüêî¿ çàëåæ-
íîñò³ êîæåí çäàòåí ïîêëàñòè
ñâîº âåëèêå ãðîçîâå øïàðèñòå
çáîëåíå ñåðöå. Ëåãêî îá³öÿòè òå,
÷îãî â³ä òåáå í³êîëè íå âèìàãà-

òèìóòü! Íåíàâèäæó êîíôîðì³ñò-
ñüê³ áàéêè ïðî ð³çí³ òàì ïîåòè÷-
íî-ìàñîíñüê³ áðàòñòâà, ïðî êðè-
òèê³â òðîÿíäè é õðåñòà, ñåðïà ³
ìîëîòà, äîðîáëà ³ êîâàäëà, ïðî
öåõ ëþáîâ³! ßêèé æå äàóí ïîâ³-
ðèòü ÇÌ² ó íàø-òî ÷àñ! ßêèé
³ä³îò ïîâåäåòüñÿ íà ³ì³äæ? Õòî
òîá³ ïîâ³ðèòü, ùî Íåáî — öå
ïðîñòî íåáî, à ñîíöå — Ëþáîâ,
à íåáî — îðãàí³çì, â ÿêîìó öå
âåëèêå øïàðèñòå ³ õâîðå ñîíöå
ç³ ñâî¿ìè êàâåðíàìè, ïëÿìàìè
òþòþíó, êàíàá³ñó, çíåâ³ðè, àì-
á³ö³é ³ ðåâíîù³â, ç³ ñâî¿ìè ïî-
ñò³éíèìè âèáóõàìè ïëàçìîâèõ
ì³êðî³íñóëüò³â ³ çàòåìíåííÿìè
ìàêðî³íôàðêò³â, æèâå, ïëàâàº ³
ïóëüñóº ó ÿêîìóñü äèêîìó é ãåòü
í³êîìó íà ö³é ïëàíåò³ íå çðîçó-
ì³ëîìó ðèòì³! Âñ³ ðèòìè äàâíî
âèðàõóâàíî çà åòíî´åíåòè÷íèìè
àðõåòèïîâèìè êàòåãîð³ÿìè,
îöèôðîâàíî ³ çàêàòàíî íà ñð³á-
ëèñò³ é âåñåëêîâ³ ïîâåðõí³ ëà-
çåðíèõ äèñê³â — íàïå÷åíî ïëÿö-
ê³â ç áîðîøíà õìàð! Äóðíóâàòèõ
âàí³ëüíèõ, êîíäèòåðñüêèõ õìàð,
ìîëî÷íèõ âèáóõ³â ³ äèì³â õâî-
ðîáëèâî-ñàìîòí³õ îð´àçì³â. Ñåð-
öå é ëåãåí³ êóïè òîá³ ñïåêëèñÿ,
íà÷å â áîêñåðà íà ðèíç³ ùå òî-
ä³, êîëè áî¿ òðèâàëè äî ñìåðò-
íîãî ê³íöÿ êîíôåñ³¿-÷åìï³îíà,
à íå äâàíàäöÿòü ðàóíä³â êîí-
ôîðì³ñòñüêîãî ðàô³íàäó ç áàäüî-
ðèìè õìàðàìè á³ëèõ ðóøíèê³â.
Õìàðè æ — òâî¿ ëåãåí³, Íåáî.
Ïðèíàéìí³ òàê áóëî çàìèñëå-
íî... ÿ íå â³ðþ ó âèïðàíèé ç
õëîðêîþ êîö, äå âñå ùå ïðîñòó-
ïàº áîðîøíÿíà ñóñïåíç³ÿ áðà-
òåðñüêî¿ ëþáîâ³ ìåíåäæåð³â-
êîíñóëüòàíò³â ç ïèòàííÿ ìàñî-
âîãî ïðîðèâó â ìàéáóòíº! ß ïî-
âîäèëàñÿ ç òîáîþ, ÿê ëþäèíà ç
ëþäèíîþ, âèáà÷, âèáà÷, âèáà÷!
ß íàìàãàëàñÿ ëþáèòè, ÿê ëþäè-
íà ëþäèíó, ñåáòî êîõàòè,— ³ çà-
êèäàòè ëþäñüê³ ïðåòåíç³¿, ³ áà-
÷èø, ùî ç òîãî âèéøëî...

... Íàñîëîäà, çàïàìîðî÷åííÿ,
ñåêñ, í³æí³ñòü, ïåñòîù³, ö³ëóâà-
òè, ñìîêòàòè, âèëèçóâàòè, ïðè-
ñòðàñòü — ùî ö³ ñëîâà?! Áðÿç-
êàëüöÿ! ² íà áðÿçêàëüöÿõ ìîæ-
íà ç³ãðàòè ìåëîä³þ, òàê, çâ³ñíî,
ñëîâà îæèâàþòü ó â³çåðóíêó, ÿê-
ùî ¿õ ïðàâèëüíî ç’ºäíóþòü,
àãà — ñëèíîþ, ïîòîì, ñîêîì,
ñïåðìîþ, êðîâ’þ, ñë³çüìè, ñëè-
íîþ, ñëèíîþ, ñëèíîþ, ñëèíîþ,
“ÿ òåáå ïðîñòî ëþáëþ”, ñëîâà —
ìåðòâ³, ïîòâîðí³, âñå öå — îìà-
íà, äçåíü-äçåíü-äçåíü, áðÿê-
áðÿê, áëà-áëà-áëà. Äî áåðåãà
òåïëîþ õâèëüêîþ ïîâîëåíüêè
ï³äáèâàº òðóï — ïëþõ-ïëþõ.
Äçåí-äçåí-äçåí... “

Ó äèòèíñòâ³ ÿ íåíàâèä³ëà ãðè-
áè, íàâ³òü ¿õí³é çàïàõ — ñèòíèé,
ìàñíèé äóõ ãîòîâèõ ãðèá³â, ïà-
ðà ç áàíÿ÷êà ÷è ç ïàòåëüí³ —
ìåíå â³ä öüîãî íóäèëî ðîê³â äî
÷îòèðíàäöÿòè. Àëå ìåí³ ïîäî-
áàëîñÿ çáèðàòè ³... ÷èñòèòè (!)
ãðèáè. Òåïåð ãðèáè — ìîÿ
óëþáëåíà ¿æà, ÿ ìîæó ç’¿ñòè
¿õ — ìàðèíîâàíèõ, ñîëåíèõ,
ñìàæåíèõ — õî÷ ê³ëîãðàì-
ìììììììì! Àëå í³ùî íå çìó-
ñèòü ìåíå âèïõàòèñÿ ïî ãðèáè,
à ïðî òå, àáè ¿õ ÷èñòèòè — ³ ìî-
âè áóòè íå ìîæå!

Êîëèñü ìåí³ ïîäîáàëèñÿ ãíó÷-
ê³ ðóñÿâ³ õëîïö³, ç õîëîäíèìè
çåëåíèìè î÷èìà ³ âèòîí÷åíèì
ïðîô³ëåì, äîâãîíîã³, òàê³ ã³ïî-
â³, ç äîâãèì õàéðîì. Òåïåð ÿ ñî-
á³ íàâ³òü óÿâèòè íå ìîæó, ÿê ÿ
ìîãëà íà òàêå âåñòèñÿ! Ìåí³ ïî-
äîáàþòüñÿ “÷îëîâ³÷³ ÷îëîâ³-
êè” — ì’ÿçèñò³ (íàâ³òü êðåìåç-
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Áóòè ñòóäåíòîì 
â Àìåðèö³
Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Õîðîøå ñòóäåíò-
ñüêå æèòòÿ! Îñü ³
ñâîº äàâíº ñòóäåíò-
ñüêå æèòòÿ ÿ ÷àñòî ³ç
çàäîâîëåííÿì çãà-
äóþ. ² òàê âèõîäèòü,
ùî òî ç íàøèìè, òî
³ç çàðóá³æíèìè ñòó-
äåíòàìè ñï³ëêóþñÿ:
òî âèñòóïëþ, òî ïî-
ïðîñÿòü ìàéñòåð-
êëàñ ó ñöåíàðí³é
ñïðàâ³ àáî ïî ïèñü-
ìåííèöüêîìó ðåìåñ-
ëó ïðîâåñòè. À íå-
ùîäàâíî âïåðøå â
ñâîºìó æèòò³ ïðî-
¿õàâñÿ ç ëåêö³ÿìè ïî
÷îòèðüîõ óí³âåðñèòå-
òàõ ÑØÀ. Ïðî¿õàâñÿ
³ âïåðøå çàìèñëèâñÿ
ïðî ð³çíèöþ. Ïðî
ð³çíèöþ ì³æ íàøèìè ³ íå íàøèìè ñòóäåíòàìè ³ ïðî ð³çíèöþ ì³æ
óí³âåðñèòåòàìè. À âò³ì, ïðîñòî ïîð³âíþâàòè óí³âåðñèòåòè — ñïðà-
âà íåâäÿ÷íà. Òå, ùî âîíè áóâàþòü ïðåñòèæí³ ³ íå ïðåñòèæí³, äîðî-
ã³ é íå äóæå, öå çíàþòü óñ³. Îñü óí³âåðñèòåò Ñòåíôîðäñüêèé — îäèí
³ç íàéïðåñòèæí³øèõ ó ñâ³ò³. Êàìïóñ — òåðèòîð³ÿ óí³âåðñèòåòó, ùî
ïîòîïàº â ë³ñàõ, ïàðêàõ ³ ïàëüìàõ,— çàéìàº á³ëüøå ì³ñöÿ, í³æ ì³ñ-
òå÷êî, á³ëÿ ÿêîãî óí³âåðñèòåò îô³ö³éíî ðîçòàøîâàíèé. Ì³ñòå÷êî
öå — Ïàëî Àëòî — ñòîëèöÿ Ñèë³êîíîâî¿ Äîëèíè, çà ï³âãîäèíè ¿ç-
äè íà ìàøèí³ â³ä Ñàí-Ôðàíöèñêî. Âñòóïèòè ñþäè äóæå òÿæêî. Òà
³ íàâ÷àííÿ êîøòóº 40 òèñÿ÷ äîëàð³â íà ð³ê. Ùîïðàâäà, ñþäè âõî-
äÿòü ³ õàð÷óâàííÿ, ³ “ãóðòîæèòîê”. Ãóðòîæèòîê ÿ óçÿâ â ëàïêè íå
äàðìà — ñòóäåíò³â â óí³âåðñèòåò³ äî 5 òèñÿ÷, à öå äóæå ìàëî. Æè-
âóòü âîíè â áóäèíî÷êàõ-â³ëëàõ ³ç ñï³ëüíîþ ¿äàëüíåþ òà â³òàëüíåþ.
Ó êîæíîìó áóäèíî÷êó îñ³á ïî 20—30. Íà êîæåí áóäèíî÷îê ñâ³é êó-
õàð ³ ñâîÿ ïðèñëóãà, êîòðà çàáèâàº ê³ëüêà õîëîäèëüíèê³â ñâ³æèìè
ïðîäóêòàìè. Êóõàð, ÿñíà ð³÷, ãîòóº ñí³äàíêè, îá³äè ³ âå÷åð³. Ñòóäåí-
òè ïîì³÷àþòü ó ìåíþ: ÷îãî á ¿ì õîò³ëîñÿ. Êîðîòøå, âñå îðãàí³çîâà-
íî ³ ïåðåäáà÷åíî. Çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè â÷èòèñÿ. ², ùî íàéäèâîâèæ-
í³øå, áåçðîá³òíèìè âèïóñêíèêè Ñòåíôîðäà ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ íå çà-
ëèøàþòüñÿ. Òèõ, õòî ïîë³íóâàâñÿ øóêàòè ðîáîòó äàëåêî â³ä Êàë³-
ôîðí³¿, îäðàçó çàáèðàº äî ñåáå ³íòåðíåò-êîðïîðàö³ÿ “Ãóãë”, øòàá-
êâàðòèðà ÿêî¿ ðîçòàøîâàíà ïîðÿä.

Ìîÿ çíàéîìà âèêëàäà÷ öüîãî óí³âåðñèòåòó ç³çíàëàñÿ, ùî ¿¿ ñèí
ñêëàäàâ ³ñïèòè îäðàçó â òðè óí³âåðñèòåòè ³ â äâà ç íèõ ïðîéøîâ,
çîêðåìà â Ñòåíôîðäñüêèé. “Àëå çâ³äêè ó íàñ òàê³ ãðîø³?!” — ðèòî-
ðè÷íî çàïèòàëà âîíà. “À ùî, êîëè á³äíèé, òî âæå ³ â óí³âåðñèòåò íå
â³çüìóòü?” — çàïèòàâ ÿ. “ßêùî á³äíèé, ðîçóìíèé ³ ÷îðíèé, òî â³çü-
ìóòü ³ íà áåçïëàòíå íàâ÷àííÿ, ÿêùî á³äíèé ³ á³ëèé — øàíñè º, àëå
ìåíø³. Àëå ìè íå á³äí³, à ñåðåäí³é êëàñ. Íàì ã³ðøå ³ â³ä á³äíèõ, ³
â³ä áàãàòèõ!”

Îñü òàê â Àìåðèö³ âèõîäèòü. ßêùî òè çîâñ³ì á³äíèé, òî ³ ìåäè÷-
íå îáñëóãîâóâàííÿ áóäå áåçïëàòíèì, ³ õîðîøèé óí³âåðñèòåò. À ëþ-
äÿì ³ç ñåðåäí³ì äîñòàòêîì âñå îá³éäåòüñÿ äóæå äîðîãî.

Òà â ñåðåäíüîìó â óí³âåðñèòåòàõ ÑØÀ íàâ÷àííÿ êîøòóº 10—15
òèñÿ÷ äîëàð³â íà ð³ê. Íà ãóðòîæèòêàõ ñòóäåíòè ÷àñòî çàîùàäæóþòü,
íàéìàþ÷è áóäèíêè ïî 10 ÷îëîâ³ê. Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ïðàöþþòü, ùîá
âèñòà÷àëî ³ íà äèñêîòåêè, ³ íà áàðè.

Â óí³âåðñèòåò³ Ìàéÿì³ (øòàò Îãàéî) æèâóòü ³ íàâ÷àþòüñÿ ïîíàä
30 òèñÿ÷ ñòóäåíò³â. Ìàéæå âñå ì³ñòå÷êî Îêñôîðä, ðîçòàøîâàíå ïî-
ðÿä, ³ñíóº çàâäÿêè öèì ñòóäåíòàì. Ç âå÷îðà ÷åòâåðãà äî íåä³ë³ öåí-
òðàëüíà âóëèöÿ Îêñôîðäà ãóäå, â áàðàõ ³ êàôå íåìàº â³ëüíîãî ì³ñ-
öÿ. Çàòå ç ïîíåä³ëêà äî ÷åòâåðãà â ì³ñòå÷êó òèøà òà ñïîê³é — ñòó-
äåíòè íàâ÷àþòüñÿ. Ïåðåä ïî÷àòêîì íàâ÷àííÿ âñ³ ñòóäåíòè ïðèéìà-
þòü êëÿòâó, ÿêó ùå íàçèâàþòü “Êîäåêñîì ÷åñò³ ñòóäåíòà”. Âîíè
ïðèñÿãàþòü íàâ÷àòèñÿ, í³êîëè íå ñïèñóâàòè, íå êîðèñòóâàòèñÿ øïàð-
ãàëêàìè ³ òàêå ³íøå. Ïî÷óâøè ïðî öþ êëÿòâó, ÿ íå çì³ã ñòðèìàòè
óñì³øêè, íà ùî ïðîôåñîð óí³âåðñèòåòó ñêàçàâ: “Çâè÷àéíî, âñÿêå
òðàïëÿºòüñÿ, àëå á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â äîòðèìóþòü ñâî¿õ îá³öÿíîê”.
Âèêëàäà÷³ óí³âåðñèòåòó ñòóäåíò³â ëþáëÿòü. Äî ñëîâà, ñòóäåíòè ç³ ñâî-
¿ìè âèêëàäà÷àìè “íà òè”, ³ºðàðõ³¿ ó âçàºìèíàõ íå â³ä÷óâàºø. ª â
öåíòð³ óí³âåðñèòåòñüêîãî êàìïóñó ³ ìàéäàí÷èê, äå ñòóäåíòè íàâ÷àþ-
òüñÿ ïðîòåñòóâàòè ³ âëàøòîâóâàòè ï³êåòè òà äåìîíñòðàö³¿.

Ó êîæíîìó óí³âåðñèòåò³ âèíèêàº ñâîÿ ìîäà îäÿãó ³ ïîâåä³íêè. Ó
óí³âåðñèòåò³ Ìàéÿì³ ñòóäåíòè ³ ñòóäåíòêè ëþáëÿòü õîäèòè íà çàíÿò-
òÿ â ï³æàìíèõ øòàíÿõ. Âñå îñòàííº — íîðìàëüíå. Ó óí³âåðñèòåòàõ
Êàë³ôîðí³¿ ñòóäåíòè ëþáëÿòü ôàðáóâàòè âîëîññÿ â çåëåíèé àáî ÿñ-
êðàâî ñèí³é êîëüîðè. Íà öå âèêëàäà÷³ í³ÿêî¿ óâàãè íå çâåðòàþòü.
Ãîëîâíå — ùîá ñòóäåíò äîáðå â÷èâñÿ.

Ó íàñ º òàêà ïðèêàçêà: “×èì áè äèòÿ íå ò³øèëîñÿ!”. Ïîðà á âæå
¿¿ äîïèñàòè: “Àáè íîðìàëüíîþ ³ îñâ³÷åíîþ ëþäèíîþ âèðîñëî!” Òàê
³ õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî âàðòî ïðèêàçêó äîïîâíèòè, ³ âèäàñòü íàøà ñèñ-
òåìà âèùîãî óòâîðåííÿ òèñÿ÷³ ôàõ³âö³â ñâ³òîâîãî ð³âíÿ.

À ïîêè ùî ì³é òîâàðèø, ÷èé ñèí â÷èòüñÿ â Õàðê³âñüêîìó óí³âåð-
ñèòåò³, ïîñêàðæèâñÿ, ùî âèêëàäà÷êà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè çàæàäàëà çà
ï’ÿò³ðêó íà çèìîâ³é ñåñ³¿ 250 ãðèâåíü. ×è íå ÷àñ íàì ââåñòè “Êî-
äåêñ ÷åñò³” ñïî÷àòêó äëÿ âèêëàäà÷³â, à âæå ïîò³ì ³ äëÿ ñòóäåíò³â,
çâèêëèõ âèêà÷óâàòè ðåôåðàòè ³ êóðñîâ³ ç ²íòåðíåòó àáî êóïóâàòè ¿õ
çà îãîëîøåííÿìè, ùî âèñÿòü íà êîæíîìó ñòîâï³

í³) áðþíåòè ç ÿñêðàâèìè òåì-
íèìè î÷èìà. Áà÷èòå, óìîâíà
øàõ³âíèöÿ í³êóäè íå ïîä³ëàñÿ,
ïðîñòî çì³íèëèñÿ êîìá³íàö³¿.
Àëå âèòðàòè åíåðã³¿ íà âñ³ ö³
“ëþáëþ-íå ëþáëþ” — ³ íà ðó-
ñÿâèõ, ³ íà ãðèáè, ³ íà áðþíå-
ò³â, ³ íàâ³òü íà âàðåíó öèáóëþ —
îäíàêîâ³. Ç îäíàêîâèìè åíåðãå-
òè÷íèìè âèòðàòàìè ìîæíà ÿê
ëþáèòè, òàê ³ íå ëþáèòè ïðàòè,
ïðàñóâàòè, ìèòè ï³äëîãó, øóêà-
òè â ²íòåðíåò³ ³íôîðìàö³þ ïðî
äîâáàíèõ ïîë³òèê³â äëÿ òåëåñþ-
æåòó, çàïèâàòè ïèâîì êîíüÿê,
¿çäèòè ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³, õîäèòè âçèìêó ï³øêè ÷å-
ðåç Ðèáàëüñüêèé ì³ñò...

“...Ñàìå ñþäè Â³ðà òåïåð ïðè-
õîäèòü ë³òàòè. Êîðàáëåáóä³âåëü-
íèé çàâîä íàä³éíî ïðèêðèâàº
Â³ðó ç³ ñïèíè, ëåæèòü çà ¿¿ ñïè-
íîþ, ìîâ ³ðæàâ³ êðèëà, ìîâ òÿæ-
êèé äîñâ³ä, ìîâ ïîõì³ëëÿ, ìîâ
óñ³ ïðîæèò³ íåþ ìîðñüê³ âàí-
òàæí³ ñóäíà é ëåãê³ ïðîãóëÿí-
êîâ³ ïàðîïëàâè íåïîðîçóì³ííÿ,
çàêîõàíîñòåé ³ ðîáî÷èõ áóäí³â.
Â³ðà íå íàäòî ³ õîâàºòüñÿ — öå
íå âîíà íàñèïàëà âåëè÷åçí³ ãî-
ðè ï³ñêó ³ ñì³òòÿ ³ íå âîíà ðîç-
ïî÷àëà ðåêîíñòðóêö³þ Ðèáàëü-
ñüêîãî ìîñòà, àëå òåïåð âèõî-
äèòü, í³áè Â³ðà ïåðåõîâóºòüñÿ ³
ðîáèòü ç³ ñâî¿õ ïîëüîò³â íåàáè-
ÿêó òàºìíèöþ (³ öå â íàø-òî â³ê
3D-àí³ìàö³¿, êîëè âñå, ùî íà
ïðàâîìó áåðåç³ — âæå ö³ëêîì
ï³ä êîíòðîëåì ãðóïè ìåíåäæå-
ð³â-êîíñóëüòàíò³â ç ïèòàíü ìà-
ñîâîãî ïðîðèâó â ìàéáóòíº!).
Ïðîñòî á³ëÿ âîäè Â³ð³ ëåãøå çë³-
òàòè. Â³ðó äîáðå âèäíî ç ìîñòà,
àëå, ãàäàþ, í³õòî, íàâ³òü çóïè-
íèâøèñü ïîäèâèòèñÿ íà ïàðî-
ïëàâè ³ áàðæ³, àáî íà áóä³âíèö-
òâî, íå çàóâàæóº Â³ðè. ¯¿ Íåáî
âñþ í³÷ ïðîëåæàëî â õëîðö³ ³ òå-
ïåð, âèïðàíå ³ âæå ìàéæå ñóõå,
íàäèìàºòüñÿ ³ ñòåëåòüñÿ çëèíÿ-
ëî-äæèíñîâèì ïîëîòíîì, òðîõè
ïîòð³ñêóº. Íàñïðàâä³ æ öå ïî-
òð³ñêóþòü êðèëüöÿ ìåòåëèê³â-
ïàâè÷îê òà êðîïèâ’ÿíîê. Âîíè
âñþäè — íà êëóìáàõ, íà õ³äíè-
êàõ, áëóêàþòü ñåðåä ñì³òòÿ ³ äå-
ðåâ, òîíóòü ó âîä³. Íåáî Â³ðè —
çàâæäè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, õî÷ ³
çäàºòüñÿ ïîâñÿê÷àñ, ùî Íåáî
çì³íþº ñòàòü, ìîâ êåëüíåðêà ïî-
ï³ëüíè÷êè, — ñïðèòíî, íåïîì³ò-
íî, íåñïîä³âàíî ³ íàâ³òü òîä³,
êîëè âîíè ïîðîæí³. Íàäòî ó
ñåðïí³ òà âåðåñí³, àëå öå ïðîñ-
òî îïòè÷íà òðàíñâåñò³ÿ. Â³ð³ ¿¿
íåîñÿæíî-áàéäóæå âèïðàíå ç
õëîðêîþ äî äæèíñîâî¿ áëàêèò³
Íåáî âèäàºòüñÿ ïëàñêîþ îìà-
íîþ — óÿâèòè ñîá³ ïîçà íèì
×îðíèé Êîñìîñ âîíà íå çäàòíà.
Õî÷ ñê³ëüêè á ¿¿ ïåðåêîíóâàâ
Íåòëü, í³áè òóñóº Êîñìîñîì, ÿê
õî÷å, ³ íàâ³òü ïðîñò³øå,— â³í ³
º Êîñìîñ, Â³ðà íå â³ðèòü. ² òî-
ìó áëàêèòíîìó Íåáó íå â³ðèòü.
À Íåáî, ìàáóòü, ¿¿ ëþáèòü. Ëþ-
áîâ — öå ñîíöå, íåáî ëþáèòü
Â³ðó Ñîíöåì, ÿê ñîíöå ëþáèòü
Ñîíÿ÷íèé Ãîäèííèê. Â³ðà —
ñîíÿ÷íèé ãîäèííèê, äðóç³ ¿¿, êî-
õàíö³, ëþäè — ï³ñîê, ð³÷êîâèé
ï³ñîê, íà ÿêèé Â³ðà â³äêèäàº
ò³íü, ç ÿêîãî âîíà çë³òàº. Ëþáîâ
ðóõàºòüñÿ â Íåá³, îñÿþþ÷è Â³-
ðó çóñ³á³÷, íàñïðàâä³ æ ëþáîâ —
öå ò³íü, ñêåðîâàíà ñîíöåì, ò³íü
íà ï³ñêó, ò³íü íà î÷àõ, ãóáàõ ³
ïàëüöÿõ äðóç³â, êîõàíö³â, ëþ-
äåé, ëþáîâ í³êóäè íå éäå, íå
ìèíàº, âîíà ïîâñÿê÷àñ º —
ïðîñòî ðóõàºòüñÿ, ñëèìàêîì ïå-
ðåñóâàºòüñÿ Â³ðèíà Ò³íü, à Ëþ-
áîâ, ÿê ³ Ñîíöå, íåâïèííî îá-
ë³òàº çåìëþ, àáè îïîâèòè ¿¿ îä-
íàêîâî âñþ!

Îñü.
Àëå ùîðàç, ÿê Íåáî çâåðòàº-

òüñÿ äî Â³ðè “ñîíöå” (íó àáî
ùîñü òàêå), âîíà âòðà÷àº êîí-
òðîëü íàä... íó, íå çíàþ íàä ÷èì
³ êèì, àëå òî÷íî âòðà÷àº Êîí-
òðîëü, íà÷å ãîëêà âåíó, ³ íàïè-
âàºòüñÿ, ñêðåãî÷ó÷è ç ëþò³ çóáà-

ìè. “Ñàì òè “ñîíöå”!” — áðèç-
êàþ÷è ñëèíîþ ³ ëåäâå àðòèêó-
ëþþ÷è, âîëàº Â³ðà, çàäåðøè ãî-
ëîâó äî Íåáà, ÿê âîâêóëàêà äî
Ïîâí³. Âîëàº éîìó â ëèöå, ïðîñ-
òî â Íåáî. Íå âàæêî çäîãàäàòè-
ñÿ, ùî ç òîãî âèõîäèòü, — ñïðî-
áóéòå ñòàòè ïðîñòî íåáà ³ ïðîñ-
òî âèêðè÷àòè íåáó âñ³ ñâî¿ ïðå-
òåíç³¿. Íàâ³òü ÿêùî êèíóòèñü ï³ä
ìàøèíó, ðîçáèòè â³òðèíó, îá-
áëþâàòèñÿ... — Íåáî çàëèøèòü-
ñÿ áàéäóæèì. Ìàáóòü, öå ³ º ëþ-
áîâ. Ìàáóòü, êîëè “ñîíöå” — òî
öå ïðîñòî ðàïòîâà çàêîõàí³ñòü,
íà ìèòü ÿêî¿ âñÿ çëèíÿëà áëà-
êèòü íàëåæèòü Â³ð³ ÿê ïîãëÿä
áîãà äëÿ Ì³ëëè Éîâîâè÷... “

ßêáè ÿ äîæèëà äî òàêî¿ á³äè,
ÿê ðåòåëüíèé àíàë³ç ìî¿õ êíè-
æîê ë³òåðàòóðíèìè êðèòèêàìè,
ÿ òî÷íî ïîáà÷èëà áè àáçàö òåê-
ñòó ïðî òå, ÿê “àâòîð ïåðåîñ-
ìèñëþº ïîíÿòòÿ ëþáîâ³ ó ñâî¿é
òâîð÷îñò³ ð³çíèõ ïåð³îä³â”.
Ìîæëèâî, ðîçóìíèé Õòîñü íà-
â³òü íàâ³â áè ïðèêëàä ç êíèæêè
“Ñ³ìóðã”:

“...Àëå Numo... ñòîâáè÷èòü ïî-
ñåðåä ´àíêó. Â îñåðä³ ë³òà. Íåâ³-
äîìî, õòî ï³äí³ìàâñÿ ñõîäàìè,
õòî ç íèõ ïèâ êàâó, õòî êóðèâ, à
õòî ÷èòàâ, áî ïðèíàéìí³ ïîñòàòü
Numo ³ äàë³ íåçâîðóøíî ñòî¿òü
ñîá³ â íåá³, ìîâ ó ð³÷ö³, ïðîïóñ-
êàþ÷è êð³çü ñåáå õìàðè, êîìàõ,
ïòàõ³â, ë³òàêè, ç³ðêè, êîìåòè, ìå-
òåîðèòè, ñóïóòíèêè, êîñì³÷í³
êîðàáë³, ïàâóòèíêè ³ ìàëåíüêèé
ìàíäð³âíèé ëèñòî÷îê ç âîäÿíî¿
âåðáè. Numo íóëü ø³ñòíàäöÿòü
ö³ëèõ ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü äâàäöÿòü
îäèí òðèäöÿòü “ðîê³â” çà ëþä-
ñüêèì â³äë³êîì ÷àñó. Ãîäèííèê â
êóõí³ ïîêàçóº 16.45, âèïåðåäæà-
þ÷è òàéìåð íà ìîá³ëö³ (çâ³ðåíèé
ç âåðõîâíîþ òåëåôîííîþ æðè-
öåþ Òî÷íîãî Ëþäñüêîãî ×àñó â
öüîìó ÷àñîâîìó ïîÿñ³) ìàéæå íà
äâ³ ãîäèíè. Ñâ³òëî çàñë³ïëþº ñâ³ò
î÷åé... ðàíî ÷è ï³çíî Numo ç³é-
äå ç³ ñâîãî çà÷óäîâàíîãî ì³ñöÿ,
ïðèïèíÿþ÷è ñâ³é âòèê, ïî÷íå
“ðîáèòè” “ùîñü”... òîìó äàâàé-
òå äîìîâèìîñÿ: “çàâòðà” ³ñíóº!
Âîíî º çàâæäè ³, ìàëî òîãî, îä-
íàê íàñòàíå çàâòðà. Öå áóäå óëü-
òðàìàðèíîâî-çîëîòèé, ÿñíèé ³
÷èñòèé ñåðïíåâèé äåíü, êîëè âî-
äà âæå ïî-îñ³ííüîìó ñâ³æà é
ïðîçîðà, íåáî ëàã³äíå ³ ïðîíè-
çëèâî-ãëèáîêå, ïîâ³òðÿ ñïîâíå-
íå çàïàõ³â, íå ïðèòóïëåíèõ çàäó-
õîþ, à ñîíöå íå íåñå íèù³âíî¿
ñïåêè — ëèøå òåïëî ³ öóïêó,

îñòàííþ öüîãî ë³òà çàñìàãó.
Îáèäâà äàëåêèõ Ì³ñòà íà çåëå-
íèõ ïàãîðáàõ çäàâàòèìóòüñÿ åìà-
ëåâî-á³ëîçóáèìè óñì³øêàìè àáî
êàðòèíêàìè íà ùîéíî âèìèò³é
ïîðöåëÿí³, à ÷àéêè — òàêîæ. Ï³-
ñîê âæå íå îáï³êàòèìå í³ã, àëå
áóäå ùå òåïëèì ³ íåçàéìàíèì,
ÿê ÷èñòèé àðêóø,— ëèøå ç ïîä-
ðÿïèíêàìè õìèçó ³ ïòàøèíèõ
ñë³ä³â. Âñå öå ñòàíåòüñÿ çàâòðà,
ïðèíàéìí³ äëÿ âñ³õ íàñ — âî¿í³â
ñâîº¿ áèòâè, ³ äîâ³êó áóäå òàì,
äå âîíî âæå ³ òàê º!”

À, ìîæëèâî, öåé Õòîñü âè-
ÿâèâñÿ áè ùå ðîçóìí³øèì ³ íå
íàâ³â áè ñàìå öåé ïðèêëàä. Òî-
ìó ùî æîäíîãî ðàçó òóò íå çó-
ñòð³÷àºòüñÿ ñëîâî “ëþáîâ”. Íå-
ìà ÷îãî ïåðåîñìèñëþâàòè.

ßê ìîæíà ïåðåîñìèñëþâàòè
òå, ÷îãî íåìà? Â êàòåãîð³¿ ëþä-
ñüêèõ ïîíÿòü, ÿ ìàþ íà óâàç³.

Òîìó ÍÅ çàëèøàéòåñÿ ç íà-
ìè, äîðîã³ ÷èòà÷³, òåëåãëÿäà÷³ é
ðàä³îñëóõà÷³ — âàì òóò íåìà ÷î-
ãî ëîâèòè: àâòîð ñàì í³ ô³ãà íå
çíàº ³ âàì í³÷îãî íå ðîçïîâ³ñòü.
Øàíîâíèé àâòîð íàâ³òü íå ñòà-
íå âàì íàïàðþâàòè ïîâ÷àëüí³ é
ñåíòèìåíòàëüí³ ³ñòîð³¿ ç âëàñíî-
ãî æèòòÿ. ² âæå òî÷íî íå ðîç-
êðèº âëàñíèõ àëüêîâíèõ ñåêðå-
ò³â. ßêùî àâòîðîâ³ òðåáà âèïðà-
òè ³ ñïàðóâàòè ðîçïàðîâàí³
øêàðïåòêè, áî ³íàêøå âîíè ñà-
ì³ ïî÷íóòü ïàðóâàòèñÿ, ïëîäè-
òèñÿ ³ ðîçìíîæóâàòèñÿ ó áàòàðå-
ÿõ, òî ë³ïøå âæå àâòîð ëþáèòè-
ìå öå ðîáèòè, ïðèíàéìí³ íà ìî-
ìåíò ä³¿. ßêùî àâòîð íå ìîæå
ñêàñóâàòè ìîðîç ³ íàêàçàòè ëèñ-
òþ áóÿòè, òî ë³ïøå àâòîð ìèëó-
âàòèìåòüñÿ ç â³êíà çàñí³æåíèìè
äåðåâàìè. Ë³ïøå, ïðîñò³øå, êî-
ëè òîá³ íàñïðàâä³ ïî ô³ã, áàé-
äóæå, ïî öèìáàëàõ, ³ öÿ ïîâñÿê-
äåííà ëóñêà áåçãëóçäîãî, àëå íå-
âïèííîãî âèáîðó ì³æ ³ ì³æ çëó-
ùóºòüñÿ, ñõîäèòü íà ïñè, çíè-
êàº. Òîä³ òè ìîæåø ãîäèíàìè
ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ç ëè÷èíêè âè-
â³ëüíÿºòüñÿ áàáêà, ³ íå äóìàòè,
êðàñèâî öå ÷è í³, âàæëèâî ÷è
í³, ïîäîáàºòüñÿ öå òîá³ ÷è íå
ïîäîáàºòüñÿ — ïðîñòî, í³÷îãî
íå îö³íþþ÷è, çàâìåðòè, ïðîíè-
çàí³é ñâ³òîì, áóòè ñâ³òëîì ³ çíà-
òè: º ò³ëüêè Ëþáîâ. Ñâîáîäà â³ä
âèñëîâëþâàíü ³ ïîÿñíåíü. Ïðîñ-
òî ñâîáîäà.

² òè í³êîëè íå çìîæåø îïè-
ñàòè öå ñëîâàìè, áî, íà ùàñòÿ,
íå âñå â öüîìó ñâ³ò³ âèãàäàíå
ëþäüìè
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КИЇВСЬКА�МІСЬКА�РАДА�ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС�НА�ПРАВО�ОРЕНДИ�НЕЖИЛИХ�ПРИМІЩЕНЬ�ЗА�АДРЕСАМИ:

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.43�—�нежиле�приміщення

др�о�о�поверх�за�альною�площею�16.00��в.�м.,�цільове

ви�ористання�—�апте�а,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.51�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 89.96� �в.� м.,

цільове�ви�ористання�—�офіс,�термін�оренди�—�2�ро�и

364�дні;

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.51�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 194.00� �в.� м.,

цільове�ви�ористання�—�офіс,�термін�оренди�—�2�ро�и

364�дні;

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.51�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 195.04� �в.� м.,

цільове� ви�ористання�—� автосервіс,� термін� оренди�—

2 ро�и�364�дні;

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.58�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 161.00� �в.� м.,

цільове�ви�ористання�—�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и

364�дні;

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.64�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 52.76� �в.� м.,

цільове�ви�ористання�—�виробництво,�термін�оренди�—

2�ро�и�364�дні;

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.86�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 96.43� �в.� м.,

цільове�ви�ористання�—�виробництво,�термін�оренди�—

2�ро�и�364�дні;

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.105�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 171.50� �в.� м.,

цільове�ви�ористання�—�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и

364�дні;

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.114�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 66.87� �в.� м.,

цільове�ви�ористання�—�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и

364�дні;

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.115�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 80.00� �в.� м.,

цільове�ви�ористання�—�виробництво,�термін�оренди�—

2�ро�и�364�дні;

� Бессарабсь�а�площа,�№�2�—�нежилі�приміщення�першо-

�о,� др�о�о� поверхів� та� мезонін� за�альною� площею

172.00��в.�м.� (1�поверх�—�12.00��в.м,�2�поверх�140.00

�в.м.,� мезонін�—� 20.00� �в.м),� цільове� ви�ористання�—

офіс,��афе�з�реалізацією��орілчаних�виробів,�термін�орен-

ди�—�2�ро�и�364�дні;

� Бессарабсь�а�площа,�№�2�—�нежиле�приміщення�др�о-

�о�поверх�за�альною�площею�153.10��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�офіс,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� Бессарабсь�а�площа,�№�2�—�нежиле�приміщення�др�о-

�о�поверх�за�альною�площею�85.00��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�офіс,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� Бессарабсь�а�площа,�№�2�—�нежиле�приміщення�др�о-

�о�поверх�за�альною�площею�15.00��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�побтові�посл�и,�термін�оренди�—�2�ро-

�и�364�дні;

� Бессарабсь�а�площа,�№�2�—�нежиле�приміщення�др�о-

�о�поверх�за�альною�площею�44.80��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�офіс,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� Бессарабсь�а�площа,�№�2�—�нежиле�приміщення�др�о-

�о�поверх�за�альною�площею�50.45��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�офіс,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� Бессарабсь�а�площа,�№�2�—�нежилі�приміщення�підва-

л�та�першо�о�поверх�за�альною�площею�90.00��в.�м.

(підвал�—�40.00��в.�м.,�1�поверх�—�50.00��в.�м.),�цільо-

ве� ви�ористання�—� �афе� з� реалізацією� �орілчаних� ви-

робів,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Блюхера,�№�6,��орп.2�—�нежилі�приміщення�першо-

�о�поверх�за�альною�площею�300.00��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�їдальні,�термін�оренди�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Бориспільсь�а,�№�30�А�—�нежиле�приміщення�пер-

шо�о�поверх�за�альною�площею�45.00��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�тор�івля�продовольчими�товарами,�термін

оренди�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Братиславсь�а,�№�5�—�нежилі�приміщення�др�о�о

поверх�за�альною�площею�800.00��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—� �афе� без� реалізації� �орілчаних� виробів,

термін�оренди�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�третьо�о

поверх�за�альною�площею�44.00��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�першо�о

поверх�за�альною�площею�66.00��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—�офіс,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�підвал

за�альною�площею�32.30��в.�м.,�цільове�ви�ористання�—

с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�др�о�о

поверх�за�альною�площею�15.00��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�першо�о

поверх�за�альною�площею�20.00��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—� тор�івля� продовольчими� товарами,� термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�першо�о

поверх�за�альною�площею�15.00��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежилі�приміщення�підвал�та

др�о�о�поверх�за�альною�площею�85.50��в.�м.(підвал

—�70.50��в.м,�др�ий�поверх�—�15.00��в.м),�цільове�ви-

�ористання� —� тор�івля� непродовольчими� товарами,

с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежилі�приміщення�підвал�та

першо�о�поверх�за�альною�площею�57.10��в.�м.(1�по-

верх�—�19.50��в.м,�підвал�—�37.60��в.м),�цільове�ви�о-

ристання�—� тор�івля� продовольчими� товарами,� с�лад,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�підвальне�приміщен-

ня�за�альною�площею�19.40��в.�м.,�цільове�ви�ористан-

ня�-с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�першо�о

поверх�за�альною�площею�23.50��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—� тор�івля� продовольчими� товарами,� термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�др�о�о

поверх�за�альною�площею�101.00��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�першо�о

поверх�за�альною�площею�21.20��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—� �афе� без� реалізації� �орілчаних� виробів,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежилі�приміщення�підвал�та

першо�о�поверх�за�альною�площею�43.50��в.�м.(підвал

—�23.50��в.м,�1�поверх�—�20.00��в.м),�цільове�ви�орис-

тання�—�тор�івля�продовольчими�товарами,�с�лад,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежилі�приміщення�підвал�та

першо�о�поверх�за�альною�площею�32.30��в.�м.(підвал

—�30.00��в.м,�1�поверх�—�2.30��в.м),�цільове�ви�орис-

тання�—�тор�івля�продовольчими�товарами,�с�лад,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�першо�о

поверх�за�альною�площею�35.50��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—� тор�івля� продовольчими� товарами,� термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�третьо�о

поверх�за�альною�площею�66.00��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�підвальне�приміщен-

ня�за�альною�площею�94.90��в.�м.,�цільове�ви�ористан-

ня�—�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�підвальне�приміщен-

ня�за�альною�площею�25.00��в.�м.,�цільове�ви�ористан-

ня�—�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�третьо�о

поверх�за�альною�площею�35.50��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�приміщення�третьо�о

поверх�за�альною�площею�212.30��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�підвальне�приміщен-

ня�за�альною�площею�47.50��в.�м.,�цільове�ви�ористан-

ня�—�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�підвальне�приміщен-

ня�за�альною�площею�13.00��в.�м.,�цільове�ви�ористан-

ня�—�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Верхній�Вал,�№�16�—�нежиле�підвальне�приміщен-

ня�за�альною�площею�28.60��в.�м.,�цільове�ви�ористан-

ня�—�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.� Горь�о�о,�№� 115�—� нежиле� приміщення� першо�о

поверх�за�альною�площею�2.00��в.�м.,�цільове�ви�ори-

стання�—� тор�івля� непродовольчими� товарами,� термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Горь�о�о,�№�115�—�нежиле�приміщення�підвал�за-

�альною�площею�81.70��в.�м.,�цільове�ви�ористання�—

с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Горь�о�о,�№�115�—�нежилі�приміщення�першо�о�по-

верх�та�підвал�за�альною�площею�59.20��в.�м.(підвал

—�45.00��в.м,�1�поверх�—�14.20��в.м),�цільове�ви�орис-

тання�—�тор�івля�продовольчими�товарами,�термін�орен-

ди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Горь�о�о,�№�115�—�нежиле�підвальне�приміщення

за�альною�площею�11.21��в.�м.,�цільове�ви�ористання�—

с�лади,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.� Горь�о�о,�№� 115�—� нежиле� приміщення� першо�о

поверх�за�альною�площею�17.00��в.�м.,�цільове�ви�о-

ристання�—� тор�івля� продовольчими� товарами,� термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Горь�о�о,�№�115�—�нежиле�підвальне�приміщень�за-

�альною�площею�58.80��в.�м.,�цільове�ви�ористання�—

с�лади,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.� Де�тярівсь�а,�№� 25,� �орп.� 1� та� �орп.� 3�—� нежилі

приміщення�першо�о�та�др�о�о�поверхів�за�альною�пло-

щею�110.60��в.�м.�(�орп.�1�др�ий�поверх�—�25.70��в.м,

�орп.�3�перший�поверх�—�84.90��в.м),�цільове�ви�орис-

тання�—�діяльність���алзі�освіти,�термін�оренди�—�2�ро-

�и�364�дні;

� вл.�Копилівсь�а,�№�67,��орп.10�—�нежиле�приміщен-

ня�першо�о�поверх�за�альною�площею�69.80��в.�м.,

цільове�ви�ористання�—�офіс,�тор�івля�продовольчи-

ми� та�непродовольчими� товарами,� побтові� посл�и,

с�лад,��ромадсь�е�харчвання,�термін�оренди�—�2�ро-

�и�364�дні;

� вл.� Копилівсь�а,�№� 67,� �орп.Б�—� нежиле� підвальне

приміщення�за�альною�площею�56.00��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�тор�івля�продовольчими�та�непродоволь-

чими� товарами,� побтові� посл�и,� офіси,� с�лад,� �ро-

мадсь�е�харчвання,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� просп.� Мая�овсь�о�о,� №� 32� б� —� частина� нежило�о

приміщення� першо�о� поверх� за�альною� площею� 5.00

�в.�м.,�цільове�ви�ористання�—�бан�омат,�термін�орен-

ди�—�2�ро�и�364�дні;

� метрополітен�станція�“Хрещати�”,�б/н�—�приміщення�ве-

стибюлю�за�альною�площею�8.00��в.�м.,�цільове�ви�ори-

стання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод�цією,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� метрополітен�станція�“Позня�и”,�(�алерея)�—�приміщен-

ня� вестибюлю� за�альною� площею� 17.80� �в.м.,� цільове

ви�ористання�—� тор�івля� непродовольчими� товарами,

�вітами,�періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�про-

д�цією,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� метрополітен�станція�“Театральна”�—�приміщення�підзем-

но�о�пішохідно�о�переход�за�альною�площею�12,22��в. м.,

цільове�ви�ористання�—�тор�івля�непродовольчими�това-

рами,��вітами,�періодичними�виданнями�та�полі�рафічною

прод�цією,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� метрополітен�станція�“Лісова”�—�приміщення�підземно-

�о� пішохідно�о� переход� (вестибюль�№2� приміщення

№119)�за�альною�площею�11,21��в.�м.,�цільове�ви�ори-

стання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод�цією,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� метрополітен�станція�“Лісова”�—�приміщення�підземно-

�о� пішохідно�о� переход� (вестибюль�№2� приміщення

№120)�за�альною�площею�11,21��в.�м.,�цільове�ви�ори-

стання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,��вітами,

періодичними�виданнями�та�полі�рафічною�прод�цією,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� метрополітен�станція�“Лісова”�—�приміщення�підземно�о

пішохідно�о�переход�за�альною�площею�126,00��в.�м.,

цільове�ви�ористання�—�тор�івля�непродовольчими�това-

рами,��вітами,�періодичними�виданнями�та�полі�рафічною

прод�цією,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Мостиць�а,�№�9�—�частина�нежило�о�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�9.00��в.�м.,�цільо-

ве�ви�ористання�—�тор�івля�непродовольчими�товарами,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.� Політехнічна,� №� 25/29� —� частина� нежило�о

приміщення� першо�о� поверх� за�альною� площею� 2.50

�в.�м.,�цільове�ви�ористань�—�тор�івля�продовольчими

товарами,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.� Політехнічна,� №� 25/29� —� нежиле� підвальне

приміщення�за�альною�площею�50.00��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�мобільний�зв’язо�,�термін�оренди�—�2�ро-

�и�364�дні;

� вл.�Прирічна,�№�27�літ.Е�—�нежиле�приміщення�др�о-

�о�поверх�за�альною�площею�98.70��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�апте�а,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.� Са�айдачно�о,�№� 3,� �орп.1�—� частина� нежило�о

приміщення� першо�о� поверх� за�альною� площею� 1.00

�в.�м.,�цільове�ви�ористання�—�бан�омат,�термін�орен-

ди�—�2�ро�и�364�дні;

� просп.�Свободи,�№�22�—�частина�нежило�о�приміщення

четверто�о�поверх�за�альною�площею�5.00��в.�м.,�цільо-

ве� ви�ористання�—� тор�івля�продовольчими� товарами,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Симирен�а,�№�10�—�частина�нежило�о�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�3.00��в.�м.,�цільо-

ве�ви�ористання�—�бан�омат,�термін�оренди�—�2�ро�и

364�дні;

� вл.� Симирен�а,�№� 10,� �орп.1� —� частина� нежило�о

приміщення� першо�о� поверх� за�альною� площею� 5.00

�в.�м.,�цільове�ви�ористання�—�тор�івля�продовольчими

товарами,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� просп.�Соро�аріччя�жовтня,�№�59�А�—�нежиле�цо�ольне

приміщення�за�альною�площею�61.20��в.�м.,�цільове�ви-

�ористання�—�офіс,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Стражес�а�А�адемі�а,�№�6�А�—�частина�нежило�о

приміщення� першо�о� поверх� за�альною� площею� 5.00

�в.�м.,�цільове�ви�ористання�—�тор�івля�продовольчими

товарами,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.� Тполєва� А�адемі�а,� №� 21,� �орп.1� —� нежиле

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

16.00 �в.�м,�цільове�ви�ористання�—�офіс,�тор�івля�про-

довольчими�та�непродовольчими�товарами,�побтові�по-

сл�и,�с�лад,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� вл.�Хар�івсь�е�шосе,�№�121,��орп.3�—�нежиле�приміщен-

ня�дах�за�альною�площею�20.00��в.�м.,�цільове�ви�орис-

тання�—�мобільний�зв’язо�,�термін�оренди�—�2 ро�и�364�дні;

� вл.�Червонофлотсь�а,�№�26,��орп.1�—�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 50.00� �в.� м.,

цільове�ви�ористання�—�підприємства�тор�івлі,�я�і�обсл-

�овють�піль�ові��ате�орії�населення,�термін�оренди�2 ро-

�и�364�дні;

� вл.�Щерба�ова,�№�70�—�частина�нежило�о�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�3.00��в.�м.,�цільо-

ве�ви�ористання�—�бан�омат,�термін�оренди�—�2�ро�и

364�дні.

Термін�прийняття��он�рсних�пропозицій�—�15�днів�з�дня�пблі�ації.�До�менти�для�часті���он�рсі�приймаються�за�адресою:�вл.�Хрещати�,�10,�Головне�правління��омнальної

власності�м.�Києва.�

Отримати�додат�ов�інформацію�та�ознайомитись�з�мовами�проведення��он�рс�можна�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�вл.�Хрещати�,�10,�Головне�правління��омнальної�власності

м.�Києва,��.�524,�телефони�для�довідо�:�279-27-93,�279-72-26.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ДО�УВАГИ�АКЦІОНЕРІВ

АКЦІОНЕРНОЇ�СУДНОПЛАВНОЇ�КОМПАНІЇ

“УКРРІЧФЛОТ”

Повідомляємо,�що�з�ідно�з�рішенням�На�лядової

ради�АСК�“У�ррічфлот”�чер�ові�за�альні�збори

а�ціонерів�А�ціонерної�с�дноплавної��омпанії

“У�ррічфлот”

(�од�ЄДРПОУ�00017733,�місцезнаходження:

м.�Київ,�в�л.�Нижній�Вал,�51)

відб�д�ться�15�травня�2008�ро���о�10.30�за�адресою:�м.�Київ,

в�л. Нижній�Вал,�51,�а�товий�зал�адміністративної�б�дівлі

АСК “У�ррічфлот”�(2�поверх)

Порядо��денний:

1.� Затвердження� річно�о� звіт�� та� баланс�� А�ціонерної� с�дноплавної� �омпанії

“УКРРІЧФЛОТ”�за�2007�рі�.�(Звіт�Президента�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�“Про�рез�льтати

фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� за� 2007� рі�”.� Звіт� Ревізійної� �омісії� АСК

“УКРРІЧФЛОТ”�щодо�річно�о�звіт��та�баланс��АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�за�2007�рі�.).

2.�Затвердження�річних�звітів�та�балансів�Дочірньо�о�підприємства�“Запорізь�ий

річ�овий�порт”�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”,�Дочірньо�о�підприємства�“Херсонсь�ий�річ�овий

порт”�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”,�Дочірньо�о�підприємства�“Ми�олаївсь�ий�річ�овий�порт”

АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�та�Дочірньо�о�підприємства�“Дніпропетровсь�ий�річ�овий�порт”

АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�за�2007�рі�.

3.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��А�ціонерної�с�дноплавної��омпанії

“УКРРІЧФЛОТ”,� затвердження� Стат�т�� А�ціонерної� с�дноплавної� �омпанії

“УКРРІЧФЛОТ”���новій�реда�ції.

4.�Про�затвердження�стр��т�ри�А�ціонерної�с�дноплавної��омпанії�“УКРРІЧФЛОТ”.

5.�Про�від�ли�ання�Президента�А�ціонерної�с�дноплавної��омпанії�“УКРРІЧФЛОТ”.

6.�Про� реор�анізацію� ви�онавчо�о� ор�ан�� А�ціонерної� с�дноплавної� �омпанії

“УКРРІЧФЛОТ”� та� обрання� Генерально�о� дире�тора� А�ціонерної� с�дноплавної

�омпанії�“УКРРІЧФЛОТ”.

7.�Про�лі�відацію�та�від�ли�ання�Правління�А�ціонерної� с�дноплавної� �омпанії

“УКРРІЧФЛОТ”.

8.�Про�від�ли�ання�о�ремих�членів�На�лядової�ради�А�ціонерної�с�дноплавної

�омпанії�“УКРРІЧФЛОТ”.

9.�Про�обрання�о�ремих�членів�На�лядової�ради�А�ціонерної�с�дноплавної��омпанії

“УКРРІЧФЛОТ”.

10.�Про� внесення� змін� та� доповнень� до� стат�тів�Дочірньо�о� підприємства

“Запорізь�ий� річ�овий� порт”� АСК� “УКРРІЧФЛОТ”,� Дочірньо�о� підприємства

“Херсонсь�ий� річ�овий� порт”� АСК� “УКРРІЧФЛОТ”,� Дочірньо�о� підприємства

“Ми�олаївсь�ий� річ�овий� порт”� АСК� “УКРРІЧФЛОТ”� та�Дочірньо�о� підприємства

“Дніпропетровсь�ий� річ�овий� порт”� АСК� “УКРРІЧФЛОТ”�шляхом� ви�ладення� та

затвердження�стат�тів���новій�реда�ції.

11.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�положень�про�філії� та�відділення�АСК

“УКРРІЧФЛОТ”:�Дніпропетровсь�а�ремонтно-е�спл�атаційна�база�флот�,�Вил�івсь�а

РЕБ� флот�,� А�ентство� по� �омпле�сном�� обсл��ов�ванню� та� а�ент�ванню

транспортно�о�флот��в�м.�Ізмаїлі�“Д�най-Дніпротранс”,�Херсонсь�е�А�ентство�по

ор�анізації� р�х�� та� обсл��ов�ванню� транспортних� с�ден� АСК� “УКРРІЧФЛОТ”,

розрах�н�ово-�асовий�п�н�т�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”���м.�Херсоні,�розрах�н�ово-�асовий

п�н�т� АСК� “УКРРІЧФЛОТ”� ��м.�Дніпропетровсь��,� розрах�н�ово-�асовий� п�н�т

б�х�алтерсь�о-фінансової�сл�жби�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”���м.�Запоріжжі,�Херсонсь�ий

с�дноб�дівний�—�с�дноремонтний�завод�ім.�Комінтерн�,�Запорізь�ий�с�дноб�дівний

—�с�дноремонтний�завод,�Черні�івсь�ий�с�дноб�дівний�—�с�дноремонтний�завод,

Спортивно�оздоровчий��омпле�с�“Водни�”,�—�шляхом�ви�ладення�положень���новій

реда�ції.

12.�Про�лі�відацію�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Річфлотсервіс”,

За�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� “Інвест� Транс”,� За�рито�о� а�ціонерно�о

товариства�“Тр�довий��оле�тив�АСК�“У�ррічфлот”,�Командитно�о�товариства�“Рі�а

—�бро�ер”,�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Страхова��омпанія�“Дніпрофлот”

та� надання� (деле��вання)� повноважень�щодо� прийняття� рішень,� необхідних� для

проведення�лі�відації,�На�лядовій�раді�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�.

13.�Щодо� поряд��� розподіл�� приб�т���Дочірньо�о� підприємства� “Запорізь�ий

річ�овий�порт”�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”,�Дочірньо�о�підприємства�“Херсонсь�ий�річ�овий

порт”�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”,�Дочірньо�о�підприємства�“Ми�олаївсь�ий�річ�овий�порт”

АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�та�Дочірньо�о�підприємства�“Дніпропетровсь�ий�річ�овий�порт”

АСК�“УКРРІЧФЛОТ”.

14.�Про�розподіл�приб�т���АСК�“УКРРІЧФЛОТ”�за�2007�рі��та�порядо��виплати

дивідендів”.

Реєстрація�а�ціонерів�здійснюватиметься�15�травня�2008�ро���з�8:30�до

10:00� за� місцем� проведення� чер�ових� за�альних� зборів.� Для� �часті� �

реєстрації�а�ціонерам�—�фізичним�особам�при�собі�необхідно�мати�паспорт,

а�представни�ам�а�ціонерів�додат�ово�—�довіреність.

Довід�и� за� телефоном:� 8� 044� 428� 86� 94,� 8� 044� 428� 85� 98,� 8� 044� 428� 85� 75,�

8�044�428�83�06.

З�пова�ою,�Президент

З�ідно�рішення�ДКЦП�та�ФР�від�26�травня�2006�ро���№�324

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

діяльності�АСК “УКРРІЧФЛОТ”�

(тис.��рн.)

Наймен�вання�по�азни�а

Період

звітний�

2007р.

попередній�

2006р.

Усьо�о�а�тивів 668857,8 598429,7

Основні�засоби 261266,2 270446,9

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 256226,4 243552,2

Запаси 38527,7 26799,5

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 75043,2 33685,2

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 30107,1 10923,0

Нерозподілений�приб�то� 66946,0 79902,4

Власний��апітал 493912,7 452350,1

Стат�тний��апітал 27578,5 27578,5

Дов�остро�ові�зобов’язання 3454,8 5571,8

Поточні�зобов’язання 69349,6 51286,9

Чистий�приб�то��(збито�) 21059,7 24614,5

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 78795760 7879576

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) 4278 4400

Гр.�Капір�лі�Оле�сандр��Оле�сійович�,

що�проживає:�м.�Київ,�в�л.�Княжий�Затон,

б�д.�19,��в.�91,�—�необхідно�3��вітня�2008

ро��� з’явитись� о� 16.30� до�Дарниць�о�о

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

Севастопольсь�а,�7/13,��аб.18�для��часті

��с�довом��засіданні�по�цивільній�справі�за

позовом�ВАТ� А�ціонерний� бан�� “У�р�аз-

бан�”�до�Капір�лі�Оле�сандра�Оле�сійови-

ча�про�стя�нення�забор�ованості,�в�я�ості

відповідача.

Наслід�ами� неяв�и� б�де� проведення

з’яс�вання� обставин� �� справі� на� підставі

до�азів,�про�подання�я�их�б�ло�заявлено

під�час�с�дово�о�засідання.

Капір�ля� О.О.� �� випад��� неяв�и� зо-

бов’язаний� повідомити� с�д� про� причини

неяв�и.

С�ддя�О.І.�Ш�оріна.

Інспе�ція�державно�о�архіте�т�рно-

б�дівельно�о��онтролю���місті�Києві�

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

державних�сл�жбовців:

� заст�пни��начальни�а�фінансово-е�ономічно�о��правління�-начальни��відділ��—�1;

� начальни��е�ономічно�о�відділ��—�1;

� �оловний�спеціаліст�фінансово-е�ономічно�о��правління�—�6;

� провідний�спеціаліст�фінансово-е�ономічно�о��правління�—�2;

� начальни��відділ��реєстрації�об’є�тів�б�дівництва�та�видачі�дозволів�—�1;

� �оловний� державний� інспе�тор� відділ�� реєстрації� об’є�тів� б�дівництва� та� видачі

дозволів��—�2;

� �оловний�спеціаліст�відділ��реєстрації�об’є�тів�б�дівництва�та�видачі�дозволів�—�2;

� начальни��інспе�ційно�о�відділ��—�1;

� заст�пни��начальни�а�інспе�ційно�о�відділ��—�2;

� �оловний�державний�інспе�тор�інспе�ційно�о�відділ��—�30;

� �оловний�спеціаліст�інспе�ційно�о�відділ��—�6;

� �оловний�державний�інспе�тор�відділ���онтролю�я�ості�б�дівельних�матеріалів,�виробів

і��онстр��цій�—�3;

� �оловний� спеціаліст� відділ�� �онтролю� я�ості� б�дівельних� матеріалів,� виробів� і

�онстр��цій�—�2;

� начальни��відділ��нормативно-правової�та�е�спертно-аналітичної�роботи�—�1;

� начальни��відділ���адрової�та�ор�анізаційної�роботи�—�1;

� �оловний�спеціаліст�відділ���адрової�та�ор�анізаційної�роботи�—�3;

� провідний�спеціаліст�відділ���адрової�та�ор�анізаційної�роботи�—�1;

� �оловний�спеціаліст�відділ��опрацювання�сл�жбової��ореспонденції�та��онтролю�—�5;

� завід�вач�се�тор��інформаційно�о�забезпечення�—�1;

� �оловний�спеціаліст�се�тор��інформаційно�о�забезпечення�—�2;

� �оловний� спеціаліст� відділ�� ліценз�вання� та� �онтролю� за� дотриманням� ліцензійних

�мов�—�4;

� провідний�спеціаліст�відділ��ліценз�вання�та��онтролю�за�дотриманням�ліцензійних

�мов�—�1.

Вимо�и�до� �андидатів:�повна�вища�освіта�відповідно�о�спрям�вання�за�освітньо-

�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;�стаж�роботи�на�державній�сл�жбі�не�мен-

ше�3�ро�ів�або�за�фахом�не�менше�5�ро�ів;�дос�онале�володіння�державною�мовою;�вміння

працювати�на��омп’ютері.

До��менти�приймаються�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�32,��імн.�303.�Кон-

та�тні�телефони:�254-19-46;�254-15-81.

Начальни��О.�Б�шовсь�ий

О�олошення�про�ви�ли��представни�а�позивачів�до�с�д�

в�поряд���ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни�Т�ач���Володимир�Ми�олайович

02090,�Київ,�в�л.�Ба�инсь�их�Комісарів,�8-б,��в.�306.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�вас���с�дове�засідання�в�я�ості�представни�а�позивачів

�� справі�№�22-356/08� за� апеляційною� с�ар�ою� представни�а� позивачів�Приходь�а�Михайла

Михайловича�та�Б�рма�и�Сер�ія�Васильовича�—�Т�ач��а�Володимира�Ми�олайовича�на��хвал�

Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�від�21.06.2007�р.�та�на�рішення�Дніпровсь�о�о�районно�о

с�д��м.�Києва�від�22.06.2007�р.�по�цивільній�справі�за�позовом�Приходь�а�Михайла�Михайловича

та�Б�рма�и�Сер�ія�Васильовича�до�Онищен�о�Світлани�Ми�олаївни�про�стя�нення�с�ми�завдат��

та�за�з�стрічним�позовом�Онищен�о�Світлани�Ми�олаївни�до�Приходь�а�Михайла�Михайловича

та�Б�рма�и�Сер�ія�Васильовича� про� визнання� до�овор�� завдат��� недійсним,� я�е� відб�деться

10 �вітня� 2008� ро��� о� 12.10� в� приміщенні� Апеляційно�о� с�д��м.� Києва� за� адресою:�м.� Київ,

в�л. Володимирсь�а,�15.

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

Пропон�ємо�подати�всі�раніше�неподані�до�ази.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�без�поважних�причин�або�неповідомлення

с�д�про�причини�неяв�и�с�дове�засідання�б�де�проведено���ваш��відс�тність.�Обставини�справи

б�д�ть�з’ясовані�на�підставі�наявних�в�матеріалах�справи�до�азів.

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

про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про�час�та�місце�роз�ляд��справи.

С�ддя�Апеляційно�о�с�д��м.�Києва�Немировсь�а�О.В.

Правління�ЗАТ�“У�рпрофоздоровниця”
повідомляє�про�доповнення�до�поряд���денно�о�чер�ових

За�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства,�я�і�відб�д�ться

11 �вітня�2008�ро���о�10.00�в�приміщенні�Товариства�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Шота�Р�ставелі,�39/41.

(Первинна� об’ява� про� с�ли�ання� чер�ових� За�альних� зборів� а�ціонерів

ЗАТ “У�рпрофоздоровниця”� б�ла� оп�блі�ована� в� �азетах� “Відомості�ДКЦПФР”

12.02.2008�р.�№28(282)�і�“Хрещати�”�12�люто�о�2008�ро���№�25�(3241).

7.�Про�затвердження�передавально�о�а�та�(баланс�)�Дочірньо�о�підприємства

“Підприємство�матеріально-технічно�о�забезпечення”�За�рито�о�а�ціонерно�о�то-

вариства�лі��вально-оздоровчих�за�ладів�профспіло��У�раїни�“У�рпрофоздоровни-

ця”�(м.�Ялта).

8.�Про� змін�� наймен�вання�Дочірньо�о� підприємства� “Санаторій� “Березівсь�і

мінеральні� води”�За�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� лі��вально-оздоровчих� за-

�ладів� профспіло�� У�раїни� “У�рпрофоздоровниця”,� внесення� змін� до�Стат�т�

Дочірньо�о�підприємства�та�затвердження�Стат�т����новій�реда�ції.

9�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Дочірньо�о�підприємства�“Сана-

торій�“У�раїна”�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�лі��вально-оздоровчих�за�ладів

профспіло��У�раїни�“У�рпрофоздоровниця”.

Гороскоп киянина на
25 березня
Цьо�о�дня�здатність��либо�о�відч�вати,�прони�ати�в�найпотаємніші

�либини�людсь�ої�психі�и�стане�золотим��озирем.�Людсь�і�д�ші�для

ба�атьох� б�д�ть� я�� на� долоні,� приховати� нічо�о� не� вдасться.

Се�с�альний�потенціал�різ�о�посилиться,�тож�сміливцям,�що�мріють

дося�ти� перемо�и� в� �оханні,� сприятиме� �спіх,� п�стіть� �� хід� �весь

потенціал�та�інт�їцію.

ОВНИ,� се�с�альні�чари�любовних�обранців�діятим�ть�на�вас,�я���дав�на

�роли�а.�Піддайтеся�тій�солод�ій�стихії,�чинити�спротив�немає�сенс�...

ТЕЛЬЦІ�ма�нітом�приваблюватим�ть�партнерів�я��на�романтичном�,�та��і

діловом��фронті.�Во�онь��охання�з’єднає�ваші�серця� і� зм�сить�битися� їх�в

�нісон.

БЛИЗНЯТА,�б�рхливі�емоційні�переживання�с�проводж�ватим�ть�вас�с�різь

і� перед�сім� на� сл�жбових� теренах,� тож� пильн�йте,� аби� це� не� заш�одило

ви�онати�завдання�роботодавців�на�висо�ом��професійном��рівні.�Б�д�йте

�ар’єрне�щастя.

РАКИ,�ви�не�обпалите�романтичні��рила,�я�що�дивитиметеся�на�обранця

з�висоти�філософсь�о�о��р��озор�,�не�прис�іп�ватиметеся�до�земних�недолі�ів,

а�з�мієте�роз�рити�в�ньом��найцінніші�перлини�вдачі,�я�і�імпон�ють�вимо�ам

вашо�о�д�ховно�о�ідеал�.

У� ЛЕВІВ день� еволюційної� вн�трішньої� трансформації.� Б�дьте

посл�жливими,�милосердно�ви�он�йте�взяті�на�себе�обов’яз�и.�Звільнившись

від� цьо�о� ярма,� ви� відч�єте,� я�� ваші� с�дини� наповнюються� наснажливою

життєдайною�енер�ією.

ДІВИ,�слово� із�ваших�в�ст�—�це�ма�ічний�тоні��для�оточення.�Я���в�них

в�ладете�“про�рам�”�—�та�� і�сформ�єте�власне�щастя,�все�в�ваших�р��ах.

Настав�час�б�д�вати�серйозні�стос�н�и�на�партнерсь�ій�ниві.�

ТЕРЕЗИ,� сл�жіть� бла�ородно� іншим.�Пле�айте� в� д�ші� до� відданих� вам

людей�добро�та�любов,�тоді�вдома�все�с�ладеться�я�най�раще,�роботодавці

б�д�ть�задоволені�на�всі�“сто”,�і��ар’єра�піде�в�ор�.

СКОРПІОНИ,�спрям�йте�свою��олосальн��енер�ію�в��онстр��тивне�р�сло,

і�не�зловживайте�з�мер�антильною�метою�ма�ічними�маніп�ляціями�людсь�ою

підсвідомістю.

СТРІЛЬЦІ,� не� оббивайте� поро�и� посадових� �абінетів,� зась� �ар’єрним

амбіціям!�Присвятіть�себе�любовним�переживанням�—�ось�місце�в�серці,�де

ви�олис�ються�висо�і�небесні�поч�ття.

КОЗОРОГИ,�ви�маєте�пот�жний�вплив���соці�мі.�Одна�,�аби��тримати�біля

себе� �люблених� др�зів,� вам� потрібно� по�азати� себе� захоплюючою

неординарною� особистістю,� з� я�ою� ці�аво� спіл��ватися,�можна� д�ховно

підживитися.�

ВОДОЛІЇ,��ачайте�професійні�м�с��ли�на��ар’єрном��тренажері,�приб�т�ові

пропозиції�не�про�нозовані.�Тож�вам�варто�не�зволі�ати,�а�мобільно�в�лючатися

в�робот�,�тоді�посадовий�авторитет�зміцніє,�і��аманець�наповниться.�

РИБИ асоціюватим�ться� з� рент�еном,�що� просвіч�є� нас�різь� людсь��

с�тність,� тож�маєте� ціл�овите� право� висловлювати� в� нав�олишній� простір

правд�,�я�ою�б��ір�ою�вона�не�б�ла.��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради

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

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�2-х�ва�антних�посад�провідних

спеціалістів�відділ���інофі�ації�(одна�з�них�—�стро�овий�тр�довий�до�овір).

Вимо�и:� вища� освіта� відповідно�о� професійно�о� спрям�вання� за� освітньо-

�валіфі�аційним�рівнем�спеціаліста,�ма�істра,�стаж�роботи�3�ро�и�на�посаді�спеціаліста

І�або�II��ате�орії,�або�стаж�роботи�за�фахом�не�менше�5�ро�ів.

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

Т. Шевчен�а,�3.

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

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�
інформ�є,�що�відповідно�до�частини�5�статті�10�За�он��У�раїни�“Про�позаш�ільн�

освіт�”���2007-2008�навчальном��році�пройшли�державн��атестацію�почат�ові

спеціалізовані�мистець�і�навчальні�за�лади�Голосіївсь�о�о�район�.

Атестовані�з�відзна�ою:

Дитяча�м�зична�ш�ола�№�3�ім.�В.С.�Косен�а�(�в�л.�Володимирсь�а,�78).

Дитяча�м�зична�ш�ола�№�38�(�в�л.�Я��бовсь�о�о,�7-Д).

Дитяча�х�дожня�ш�ола�№�9�(в�л.�Ю.�Смолича,�4).

Вечірня�м�зична�ш�ола�№�1�ім.�К.Г.Стецен�а�(�в�л.�Горь�о�о,�19-Б�).

Державна�театральна�ш�ола-ст�дія�(в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а,�76-Б).

Власни�ом�земельної�ділян-

�и� Король� Л.П.� план�ється

б�дівництво� триповерхово�о

міні-�отелю��орисною�площею

906,6� м2 за� адресою:� в�л.

З. Колонтай, 24.

Оболонсь�ий�с�д�м.�Києва�ви�ли-

�ає�в�с�дове�засідання�на�26�березня

2008� ро��� о� 9.30� в� я�ості� відповідача

Таранова�Володимира�Гри�оровича�по

цивільній�справі�за�позовом�ТОВ�“На-

��ово-виробнича�фірма�“Пластмодерн”

про�відш�од�вання�ш�оди.

С�дове� засідання� відб�деться� в

приміщенні�Оболонсь�о�о� районно�о

с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Тимошен�а,�б.�2-Є,��аб.�19�під��олов�-

ванням�с�дді�Тищ���М.Ф.

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає�Андрійчен�а�Павла�Петро-

вича,�я��відповідача,�в�с�дове�засідан-

ня� по� цивільній� справі� за� позовом

ЗАТ “Страхова��омпанія�“До�мат-Стра-

х�вання”�до�Андрійчен�а�П.П.�про�стя-

�нення� бор��,� я�е� призначено� на

28.03.2008�о�10.00,�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

Одночасно�повідомляю,�що��опію�по-

зовної�заяви�з�додат�ами�можна�отри-

мати�в�приміщенні�с�д��з�вищев�азаною

адресою.

С�ддя�М.К.�Гримич.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�до�с�д��в�я�ості�відповідача�К�чера

Ярослава�Оле�сандровича�про�відш�од�вання

ш�оди� в� поряд��� ре�рес�,� останнє� відоме

місце�реєстрації�я�ої:�м.�Київ,�в�л.�Симирен�а,

23,��в.�133.

С�дове� засідання� відб�деться� 25.03.2008

ро���об�11.30�в�приміщенні�Святошинсь�о�о

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

в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.�13.

С�ддя�Петрен�о�Н.О.

Печерсь�ий� районний� с�д� міста

Києва�ви�ли�ає�Єрьомен�а�Андрія�Ва-

сильовича�в�я�ості�відповідача�в�попе-

реднє� с�дове� засідання� по� цивільній

справі� №� 2-365-1/08� за� позовом

Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства

“Т�рбоатом”�до�Реда�ції��азети�“Зер�а-

ло�недели”,� Товариства� з� обмеженою

відповідальністю�“Видавничий�дім�“Ор-

мос”,�Єрьомен�а� Андрія�Васильовича

про� визнання� інформації� недо-

стовірною,� її� спрост�вання� та� відш�о-

д�вання�моральної�ш�оди.

Попереднє�с�дове�засідання�призна-

чено�та�відб�деться�2��вітня�2008�ро��

о�12.00�в�приміщенні�с�д��за�адресою:

01010,�місто�Київ,�в�лиця�Ми�оли�Гай-

цана,�б�дино��4,��абінет�№�406.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання

передбачені�ст.�130�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�А.В.�Мельни�.

Деснянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє,�що�9.04.2008�ро���о�17.00�б�де

роз�лядатись�цивільна�справа�за�позовом�Ма-

р�ща�� Ірини�Володимирівни�до�Рябцева�Ар-

т�ра�Володимировича,�третя�особа:�Сл�жба��

справах�неповнолітніх�Деснянсь�ої�районної��

м.�Києві�державної�адміністрації,�про�позбав-

лення�бать�івсь�их�прав.�Рябцев�А.В.�ви�ли-

�ається� �� с�дове� засідання� я�� відповідач.

В разі�неяв�и�останньо�о�справ��б�де�роз�ля-

н�то���йо�о�відс�тність.�Адреса�с�д�:�м.�Київ,

пр.�Мая�овсь�о�о,5-в,��аб.�35.

С�ддя�Л.Д.�Поливач.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�повідомляє,�що�роз�ляд�цивільної�спра-

ви�№2-4730-1/07�за�позовом�Яневича�Ва-

силя�Борисовича� до�Релипа�Оле�сандра

Сер�ійовича�про�відш�од�вання�матеріаль-

ної�ш�оди,�заподіяної�внаслідо��ДТП,�при-

значено� на� 17� �вітня� 2008�р.� на� 14.00� в

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

това,�1,��аб.�14)�під��олов�ванням�с�дді�Ро-

манч���О.М.

У� с�дове� засідання� ви�ли�ається

відповідач� Релип�Оле�сандр�Сер�ійович,

я�ий� проживає� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Донця,�27,��в.�52.

С�ддя�Романч���О.М.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 3, серія� А,

№ 128447�на�ім’я�Жил�іна�Сер�ія

Володимировича� вважати� не-

дійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 503640�на�ім’я�Бородая�Петра

Івановича�вважати�недійсним.
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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  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 787
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Ілля ЧИЧКАН, х дожни :
— Та , б ло десь 100 чи навіть

101! Без охан и нія не можна,
вона потрібна — і при цьом не
одна! Можна і сімейні стос н и ма-
ти, і на стороні. З образом Каза-
нови я не д же знайомий, не чи-
тав про ньо о, але через призм
інших с джень знаю, що це досить
ці авий психоло ічний тип. Мене
я х дожни а жін и не д же нади-
хають на творчість — швидше,
навпа и, завжди відволі ають і с -
н ть ніс, ди не треба!

Тетяна ГОНЧАРОВА, телеве-
д ча “Добро о ран , У раїно!”
теле анал “ЕРА”:
— Та хто ж зізнається, чи є в

ньо о охан а чи оханець?! Зви-
чайно, ожній жінці хочеться па-
тися в вазі з бо чолові ів. Але

щодо оханців я налаштована до-
сить ате орично. Я вихов валася
в сім’ї з сильними моральними
принципами. І хоча за природою
схильна за ох ватися, але стос н-
и з чолові ами винят ово др жні.
Мені часом з стрічалися чолові и,
я і нама алися від рито зверн ти
на себе ва ба атьох жіно , але
їхня поведін а б ла і ровою, я и-
мось дешевим втіленням Казано-
ви світсь ом житті. Жінці хочеть-
ся залицяння і справжніх арних
вчин ів!

Ксенія МАРЧЕНКО, дизайнер:
— Ні, ні оли не б ло. Кожна лю-

дина, на мою д м , виріш є са-
ма, я їй чинити в житті і я і сто-
с н и зав’яз вати. Мені більш
близь і звичайні стос н и — я по-
іншом не мож .

×è º ó âàñ êîõàíêà
(êîõàíåöü)?

Володимир ФІЛІППОВ, деп тат Київради:
—Я олова омiсiї з питань сім’ї, молоді, спорт та т -

ризм я не маю права не займатися спортом, том до-
сить н ч ий. Але до Анни Безсонової мені дале о! З точ-
и зор політичної н чності, то хоча і впевнений своїх
по лядах, але завжди отовий до омпроміс з опонента-
ми. В цьом , власне, і поля ає с ть мистецтва політи и—
вміти домовлятися з б дь-я ими політичними силами.

Айна ГАССЕ, дизайнер:
—Я не займаюся професійно спортом, том мож б -

ти н ч ою настіль и, нас іль и мене створила природа.
Водночас я н ч іша плані соціальном : мій життєвий до-
свід по аз є мені, що без омпромісність ні до чо о хоро-
шо о не приведе. В соці мі потрібно вміти сприймати ін-
ших людей і присл хатися до д мо тих, хто вас оточ є.

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, народний деп тат:
— Я в політиці настіль и н ч ий, нас іль и це повин-

но та б ти. Занадто н ч ий політи — вже не полі-
ти , а продавець морозива. Я що ж він не н ч ий —
це д бове створіння, я е не здатне реа вати. Потріб-
но б ти н ч им мір !

Інна ЦИМБАЛЮК, міс У раїна-Всесвіт 2006:
— Я від природи н ч а і д же вдячна бать ам, що

віддали мене на х дожню імнасти . Завжди із захоп-
ленням стежила за К б ом Дерю іної! Нині та ож на-
ма аюся підтрим вати форм , але через травм спи-
ни більше навантаження даю на но и. В імнастиці до-
сить с ладні вправи, але сво о час вони сформ вали
в мені не лише н ч ість, а й жіночність, артистичність
та раціозність.

Íàñê³ëüêè âè ãíó÷ê³?

Äëÿ êèÿíèíà êðàùèé
êîõàíåöü — öå â³í ñàì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Êîõàþ ëèøå ñåáå — 29 %
2. Í³êîëè íå çðàäæóþ ñâî¿é äðóæèí³ (÷îëîâ³êîâ³) — 27 %
3. Ëþáëþ ëèøå ñâî¿õ ä³òåé — 25 %
4. Òàê, ³ íå îäíà (îäèí) — 12 %
5. Áóâàº, àëå íå÷àñòî — 6 %

Íåâãàìîâíà 
òð³óìôàòîðêà
Ã³ìíàñòêà Ãàííà Áåçñîíîâà çíîâó ñòàëà 
÷åìï³îíêîþ
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цими вихідними раїн-
сь а імнаст а Ганна Без-
сонова вчер ове довела,
що ідна звання олімпій-
сь ої чемпіон и та най-
ращої спортсмен и 2007
ро , здоб вши на "К б
Дерю іної" столиці чоти-
ри золоті та одн срібн
медалі. Після вдало о ви-
ст п "х дожниця" наби-
рається сил для подаль-
ших, ще ретельніших тре-
н вань. Адже на оризон-
ті — літні Олімпійсь і і ри
в Пе іні.

Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè óêðà¿í-
ñüê³é ñòîëèö³ áóëî ÷èì ïîõâàëè-
òèñÿ: íà òóðí³ð³ “Êóáîê Äåðþã³-
íî¿”, ÿêèé ìàâ ñòàòóñ åòàïó Êóá-
êà ñâ³òó-2008 ïåðåìîãëà óêðà¿í-
ñüêà ã³ìíàñòêà Ãàííà Áåçñîíîâà.
23-ð³÷íà ñïîðòñìåíêà ç öüîãî
ïðèâîäó âò³øåíà — çìàãàëüíèé
ñåçîí ðîçïî÷àâñÿ âäàëî. Õî÷à é
ñèë â ³ì’ÿ ïåðåìîãè äîâåëîñÿ âè-
êëàñòè ÷èìàëî.

Ãàííà âèðîñëà â ñïîðòèâí³é
ñ³ì’¿. Òàòî, Âîëîäèìèð, áóâ ôóò-
áîë³ñòîì êè¿âñüêîãî “Äèíàìî”.
Ìàìà Â³êòîð³ÿ — ÷åìï³îíêà ñâ³-
òó â ãðóïîâèõ âïðàâàõ ç õóäîæ-
íüî¿ ã³ìíàñòèêè. Òà, ÿê íå äèâ-
íî, ñâîþ äî÷êó âîíà â ã³ìíàñòè-
ö³ íå áà÷èëà. Øâèäøå — áàëå-
ðèíîþ. Ìàëåíüêà æ Ãàííà ó ñâî¿
5 ðîê³â âèÿâèëà íåàáèÿêó íàïî-
ëåãëèâ³ñòü ³ çàÿâèëà, ùî âñå æ
áóäå ã³ìíàñòêîþ.

Ç òîãî ÷àñó â ïîñò³éíèõ òðåíó-
âàííÿõ äåñÿòü ðîê³â éøëà äî òè-
òóëó ÷åìï³îíêè ñâ³òó. É óâåñü
÷àñ, ÿê êàæå ñàìà Ãàííà, ïàì’-
ÿòàëà ïðî ñâîþ ìåòó, íå â³äñòó-
ïàþ÷è í³ íà êðîê. Òå, ùî ó âàæ-
ê³ ìîìåíòè ïîðó÷ áóëè òðåíåð ³
áàòüêè, âáåðåãëî â³ä áàæàííÿ
ìàõíóòè íà âñå ðóêîþ.

Íåùîäàâíî Íàö³îíàëüíèé

îë³ìï³éñüêèé êîì³òåò âèçíàâ Áåç-
ñîíîâó íàéêðàùîþ ñïîðòñìåí-
êîþ 2007 ðîêó. Ñïîðòñìåíêà òà-
êîæ áóëà íîì³íàíòêîþ íà çâàí-
íÿ “Ñïîðòñìåí ðîêó-2007”.

Êîæíà íàãîðîäà, ÿê ãîâîðèòü ñà-
ìà ã³ìíàñòêà, ¿é äîðîãà, âò³ì ãàäàº,

ùî çàáàãàòî ¿õ í³êîëè íå áóâàº.
Ï³ñëÿ “Êóáêó Äåðþã³íî¿”

ñïîðòñìåíêà, ÿê ³ ãîäèòüñÿ, â³ä-
ïî÷èâàº. Áî ïîïåðåäó — ³íòåí-
ñèâí³ òðåíóâàííÿ: çà ìåäàë³ ë³ò-
í³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó Ïåê³í³
äîâåäåòüñÿ íåàáèÿê ïîáîðîòèñÿ
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Чи є у вас коханець
(коханка)?

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

Â³òåð ï³âäåííèé-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. Ì³ñöÿìè äîù, ìîêðèé
ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+4...+9°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Чемпіон а Ганна Безсонова, без мовно, втілила свою мет —
б ти най ращою — в життя


