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У ЛІВИХ ЗАБРАЛИ
ЕЛЕКТОРАТ
Виборці віддають перева
тим політичним прое там, я і а іт ють
он ретними справами
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НА ПЛЯЖІ ТРЕБА
ХОДИТИ В ПОНЕДІЛОК
Цьо о дня там найчистіше

Íà Õðåùàòèêó åâàêóþâàëè 100 ëþäåé
Â óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ ñòàëàñÿ ïîæåæà

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора напри інці робочо о дня сталася поже-
жа в Головном правлінні містоб д вання та
архіте т ри на Хрещати , 32. За орілася
еле трощитова на першом поверсі біля ар-
хів з містоб дівною до ментацією за
останніх три ро и. Пожежни и ева ювали
понад 100 осіб. Ніхто з працівни ів не по-
страждав. За попередньою інформацією,
щитовій сталося орот е зами ання через
перенапр ження від ондиціонерів. Версію
про з мисний підпал наразі відхиляють, мов-
ляв, є ще опії паперів. О рім ГУ містоб д -
вання та архіте т ри, тій самій б дівлі роз-
ташоване ГУ земельних рес рсів.

Çàïàõ ¿äêîãî äèìó â öåíòð³ ì³ñòà ó÷îðà ñòàëî ÷óòè î
ï³â íà ï’ÿòó âå÷îðà. Çà ê³ëüêà õâèëèí ãóñòèé ÷îðíèé
ñòîâï ïîâàëóâàâ ç â³êîí áóä³âë³ íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 32.
Òàì ðîçòàøîâàíå Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè. Âæå çà ï’ÿòü õâèëèí ï³ñëÿ âèêëèêó ðÿòó-
âàëüíèêè ïðèáóëè íà ì³ñöå ïðèãîäè. ßê ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè ÃÓ ÌÍÑ ó Êèºâ³ Îëåê-
ñàíäð Ìóçè÷åíêî, ïîæåæó ë³êâ³äîâóâàëè ðÿòóâàëüíèêè
äâîõ ÷àñòèí, íà âèêëèê ïðè¿õàëè ÷îòèðè îäèíèö³ îñíîâ-
íî¿ òåõí³êè òà ÷îòèðè — ñïåö³àëüíî¿. Ìàéæå äî êîæíî-
ãî â³êíà ïðèñòàâèëè ðÿòóâàëüí³ äðàáèíè. Åâàêóþâàëè ç
áóä³âë³ äî ñîòí³ ïðàö³âíèê³â. Ó íèõ ÿêðàç çàê³í÷óâàâñÿ
ðîáî÷èé äåíü.

“ß ïî÷óâ ùîñü ñõîæå íà âèáóõè, ãó÷íå ïîòð³ñêóâàííÿ,
à òîä³ âñå çàâîëîêëî äèìîì”,— ðîçïîâ³â îäèí ³ç äåðæ-
ñëóæáîâö³â Îëåêñàíäð Êàíäàóðîâ.

Çà ïîïåðåäíüîþ âåðñ³ºþ, ïðè÷èíîþ ïîæåæ³ ñòàëî êî-
ðîòêå çàìèêàííÿ â åëåêòðîùèòîâ³é íà ïåðøîìó ïîâåð-
ñ³, çâ³äêè äèì óìèòü ðîçïîâñþäèâñÿ íà ³íø³ òðè. Ëîêà-
ë³çóâàòè ïîæåæó, ÿê³é îäðàçó ïðèñâî¿ëè ðàíã 1-á³ñ (ï³ä-

âèùåíà êàòåãîð³ÿ íåáåçïåêè), âäàëîñÿ çà ï³âãîäèíè. Ïðè-
áîðêóâàëè ïîëóì’ÿ ïîðîøêîâèìè âîãíåãàñíèêàìè, àáè íå
ñïðîâîêóâàòè óðàæåíü ñòðóìîì â³ä ïîøêîäæåíî¿ ïðî-
âîäêè.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ùèòîâà, äå ñòàëîñÿ çàãîðÿííÿ, ì³ñòèòü-
ñÿ ïîáëèçó àðõ³âó óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ. Íàðàç³ òàì
çáåð³ãàþòü àðõ³òåêòóðí³ ïðîåêòè çà îñòàíí³õ òðè ðîêè.
Ïîæåæíèêè êàæóòü, ùî ïàïåðè íå ïîñòðàæäàëè, îñê³ëü-
êè âîäè äëÿ ãàñ³ííÿ âîãíþ íå âèêîðèñòîâóâàëè.

“Í³õòî íå ì³ã çíàòè, ùî òàì àðõ³âíà ³íôîðìàö³ÿ, òîìó
âåðñ³þ ïðî êðèì³íàë íàâðÿä ÷è âàðòî ðîçãëÿäàòè. Òèì ïà-
÷å, ùî º êîï³¿ öèõ äîêóìåíò³â”,— çàÿâèâ ó÷îðà íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ Âàñèëü Ïðèñÿæíþê. Çà éîãî ñëîâàìè,
íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ ñêîð³øå çà âñå âèíèêëà ÷åðåç çíî-
øåí³ñòü ñòàíö³¿, ùî îñòàíí³ìè äíÿìè áóëà ïåðåâàíòàæå-
íà â³ä ðîáîòè êîíäèö³îíåð³â.

Îêð³ì ÃÓ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, ó ò³é ñàì³é
áóä³âë³ ïîðó÷ ïðàöþþòü ÃÓ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â òà
Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-
òðîëþ
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Аби оперативно ева ювати понад сотню людей із задимленої б дівлі Головно о правління містоб д вання та архіте т ри, пожежни и приставляли спецдрабини майже до ожно о ві на
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Çàêëàäè êóëüòóðè
â³äðåìîíòóþòü íà
ì³ëüéîí ãðèâåíü

Öüîãî ðîêó íà ï³äãîòîâêó ðîáîòè çàêëà-
ä³â êóëüòóðè âèä³ëèëè 1 ìëí ãðí. Ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî öå âèäàâ ñòîëè÷íèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà ïåðåäáà÷å-
í³ êîøòè â³äðåìîíòóþòü ôàñàäè, ïîêð³âë³
òà òåïëîìåðåæ³ ìóí³öèïàëüíèõ çàêëàä³â
êóëüòóðè. 370 òèñ. ãðí ï³äå íà ðåìîíò ìó-
çå¿â. Çîêðåìà, îíîâëÿòü Ìóçåé ³ñòîð³¿ Êè-
ºâà òà éîãî ô³ë³¿, Ìóçåé ìèñòåöòâ ³ìåí³ Õà-
íåíê³â, Ìóçåé ãåòüìàíñòâà, Êè¿âñüêèé ìó-
çåé ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà, Ìóçåé óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà,
Ìóçåé òåàòðàëüíîãî, ìóçè÷íîãî òà ê³íîìèñ-
òåöòâà Óêðà¿íè òà ùå 11 ìóçå¿â ³ âèñòàâêî-
âèõ çàë³â. Íà ðåìîíò òåàòð³â ñïðÿìóþòü
544,8 òèñ. ãðí, ùî äàñòü çìîãó îíîâèòè Òå-
àòð îïåðåòè, Òåàòð þíîãî ãëÿäà÷à íà Ëèï-
êàõ, Òåàòð äðàìè ³ êîìåä³¿ íà Ë³âîìó áåðå-
ç³, Ìîëîäèé òåàòð òà ³íø³. Îíîâëÿòü òàêîæ
äâà ñòîëè÷í³ òåàòðè ëÿëüîê. Íà ï³äãîòîâêó
äî çèìè êîíöåðòíèõ óñòàíîâ ñòîëèö³ ñïðÿ-
ìóþòü 25 òèñ. ãðí, à íà øêîëè åñòåòè÷íîãî
âèõîâàííÿ — 60 òèñ. ãðí

Óêðà¿íö³ ç³ âñüîãî ñâ³òó
çáåðóòüñÿ â Êèºâ³

Ñüîãîäí³ äî ñòîëèö³ ïðèáóäå ïåðøà â³öå-
ïðåçèäåíò Ñâ³òîâîãî Êîíãðåñó Óêðà¿íö³â
Ìàð³ÿ Øêàìáàðà, ÿêà òàêîæ î÷îëþº Ñâ³-
òîâó Ôåäåðàö³þ Óêðà¿íñüêèõ Æ³íî÷èõ Îð-
ãàí³çàö³é. Î 12.30 ó çàë³ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âîíà çóñòð³-
íåòüñÿ ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåð-
ã³ºì Ðóäèêîì. Íà çóñòð³÷³ âîíè îáãîâîðÿòü
äåòàë³ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Ñâ³òîâîãî
Êîíãðåñó Óêðà¿íö³â, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 20 —
22 ñåðïíÿ öüîãî ðîêó â Êèºâ³. Öÿ ïîä³ÿ º
íàéìàñøòàáí³øîþ àêö³ºþ, ÿêà çáèðàº óêðà-
¿íö³â, ùî íàðîäèëèñÿ àáî îïèíèëèñÿ â ä³à-
ñïîð³. Íàðàç³ óêðà¿íñüêà ñâ³òîâà ä³àñïîðà
íàðàõîâóº ïîíàä 20 ìëí îñ³á. Ñâ³òîâèé
Êîíãðåñ Óêðà¿íö³â çàñíîâàíî ó 1967 ðîö³.
Îðãàí³çàö³ÿ îá’ºäíóº óêðà¿íñüê³ ãðîìàäè ó
ïîíàä 130 êðà¿íàõ

Íà Äàðíèö³
ïðîäàâàòèìóòü 
á³ëüøå ìîðîçèâà

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ïîá³ëüøàº òîðãî-
âåëüíèõ òî÷îê. Ïðîòÿãîì ë³òà òàì ïî÷íå
ïðàöþâàòè ùå 14 äîäàòêîâèõ ì³ñöü ³ç ïðî-
äàæó íàïî¿â, ìîðîçèâà òà ôðóêò³â. ¯õ îá-
ëàøòîâóâàòèìóòü ïåðåâàæíî íà ïåðåòèíàõ
âóëèöü. ×îòèðè íàìåòè ç’ÿâèòüñÿ íà âóëè-
ö³ Àõìàòîâî¿, äâ³ — íà ïðîñïåêò³ Ãðèãîðåí-
êà, ðåøòà — íà âóëèöÿõ Ì³øóãè, ßëòèí-
ñüê³é, Áîðèñï³ëüñüê³é, Äðàãîìàíîâà, Äå-
êàáðèñò³â, Ñð³áíîê³ëüñüê³é òà ³íøèõ. ²ç
ñåðïíÿ òàì æå ðîçïî÷íóòü ïðîäàæ êàâóí³â
òà äèíü

Ó Ñâÿòîøèíñüê³é
ðàéðàä³ â³äáóëàñÿ 
13 ñåñ³ÿ

Ó ðîáîò³ òðèíàäöÿòî¿ ñåñ³¿ Ñâÿòîøèí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè V ñêëèêàí-
íÿ âçÿëè ó÷àñòü äâà íîâèõ äåïóòàòè. Òåòÿ-
íà Êðèíèöüêà çì³íèëà Àëëó Ñåìåíþê òà
óâ³éøëà äî ñêëàäó Êè¿âðàäè çà ðåçóëüòàòà-
ìè âèáîð³â çà ñïèñêàìè Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Çàçíàâ çì³í òàêîæ êåð³â-
íèé ñêëàä òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³-
ñ³¿: íà ì³ñöå ãîëîâè îáðàëè ²ãîðÿ Ãàõà. Íà
ñåñ³¿ äåïóòàòè óõâàëèëè ïðîãðàìó çàõîä³â
ðîáîòè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè
òà ñòàòóò ä³ÿëüíîñò³ íîâîñòâîðåíèõ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Öå îçíà÷àº, ùî
ðàéîííó ëàáîðàòîðíó áàçó ñàí³òàðíî-åï³-
äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè äëÿ ïðîâåäåííÿ äî-
ñë³äæåíü áóäå îíîâëåíî. Êð³ì òîãî, ç 1
ëèïíÿ íîâîñòâîðåí³ ÆÅÊè ðàéîíó íàäàâà-
òèìóòü ïîñëóãè çà óòâåðäæåíèì ðàéîííîþ
ðàäîþ ñòàòóòîì ä³ÿëüíîñò³. Íàéáëèæ÷èì
÷àñîì íà íàñòóïí³é ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ñâÿòî-
øèíñüê³ äåïóòàòè ïëàíóþòü çàòâåðäèòè ìå-
õàí³çì î÷èùåííÿ ðàéîíó â³ä íåçàêîííî
âñòàíîâëåíèõ ê³îñê³â

Êè¿â íàéàêòèâí³øå 
áîðåòüñÿ ç ³íôëÿö³ºþ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Кабінет Міністрів не може подо-
лати інфляцію. Замість ефе тив-
них заходів Юлія Тимошен о
прод є лише звин вачення.
Мин ло о тижня в отре лаяли
иївсь влад . Тим часом саме
столиці вже два ро и три-

м ються найнижчі в У раїні ціни
на хліб та проїзд транспорті. А
на сотнях ярмаро ияни мож ть
пити прод ти виробни а

дешевше, ніж с пермар етах.

Ð³âåíü ³íôëÿö³¿ â Óêðà¿í³ çíà÷íî ïåðå-
âèùèâ àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê ó ªâðîï³. Â
ªÑ çðîñòàííÿ ö³í íàìàãàþòüñÿ äîëàòè
êîìïëåêñíèìè çàõîäàìè íà íàéâèùîìó
ð³âí³. Ïðèì³ðîì, ùîá çíèçèòè âàðò³ñòü
ïàëüíîãî, êðà¿íè çíèæóþòü ìèòî äëÿ ïîñ-
òà÷àëüíèê³â íàôòè.

Òèì ÷àñîì óðÿä Óêðà¿íè ïðîäîâæóº
“ïîëþâàòè íà âèííèõ”, çâèíóâà÷óþ÷è â
³íôëÿö³¿ êîãî çàâãîäíî, ò³ëüêè íå ñåáå.
Ìèíóëîãî òèæíÿ âè÷èòóâàòè çà íàéã³ðøó
ñèòóàö³þ Þë³ÿ Òèìîøåíêî çáèðàëàñÿ êå-
ð³âíèê³â ÷îòèðüîõ îáëàñòåé, à òàêîæ ñòî-
ëè÷íîãî ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
Ï³ä ãàðÿ÷ó ðóêó, êð³ì íüîãî, ïîòðàïèëè
ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Äîíåöü-
êî¿, Çàïîð³çüêî¿ òà Ñóìñüêî¿ îáëàñòåé.
“Ìè ñïîñòåð³ãàºìî ðàäèêàëüíå ïîã³ðøåí-
íÿ ñèòóàö³¿. Ö³ îáëàñò³ íå ìîæóòü çàïðî-
ïîíóâàòè ëþäÿì ïðàâèëüíî¿ ïîë³òèêè”,—
çàÿâèëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî.

À âò³ì, ïîêè âîíà “ôàðøèðóº” ì³çêè
óêðà¿íö³â “ïðàâèëüíîþ” ïîë³òèêîþ, ö³-
íè é äàë³ ïîâçóòü óãîðó. Òèì ÷àñîì Êè-
¿â çàëèøàºòüñÿ ÷è íå ºäèíèì ì³ñòîì, ÿêî-
ìó âäàºòüñÿ ñòðèìóâàòè çäîðîæ÷àííÿ îñ-
íîâíèõ ïðîäóêò³â òà ïîñëóã äëÿ ñâî¿õ æè-
òåë³â, õî÷à îñòàíí³ ìàþòü íàéâèù³ ïðè-
áóòêè â Óêðà¿í³.

Ïðèì³ðîì, ö³íà íà ñîö³àëüí³ âèäè õë³-
áà íå çðîñòàëà ç ñåðïíÿ 2006-ãî. Öå
“Óêðà¿íñüêèé”, “Ïøåíè÷íèé” òà áàòîí
“Íèâà”. Âîäíî÷àñ ó Ëüâîâ³ ëèøå öüîãî
ðîêó õë³á äîðîæ÷àâ äâ³÷³. Âàðò³ñòü ïðî¿ç-
äó â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ òàì óæå
äàâíî ñòàíîâèòü 75 êîï. Äîðîæ÷àòèìå
ïðî¿çä ³ ó Õàðêîâ³. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíè-
êà òðàíñïîðòíîãî óïðàâë³ííÿ Õàðê³âñüêî¿
ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ ªâãåíà Âîäîâîçà, âî-

íè òåæ ïëàíóþòü ï³äâèùèòè òàðèôè äî
75 êîï. Ïðî¿çä ó õàðê³âñüêîìó ìåòðî óæå
êîøòóº ñò³ëüêè æ.

Á³ëüø³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ íå âè-
ðîáëÿþòü ó Êèºâ³. ßñíà ð³÷, ñòîëèöÿ íå
ìîæå âñòàíîâëþâàòè íà íèõ “áàçîâ³” ö³-
íè, îäíàê ðîáèòü óñå, ùîá êîøòóâàëè âî-
íè íå âèùå, í³æ ó âèðîáíèêà. Ç ïî÷àòêó
ðîêó â Êèºâ³ ïðîâåëè 108 ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Ïðîäóêòè òàì êîøòó-
þòü äåøåâøå, áî âèðîáíèêè ¿õ ðåàë³çî-
âóþòü íàïðÿìó. Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ñòîëè-
ö³ íà 2-3 ãðí ïîäåøåâøàëè ñåçîíí³ îâî-

÷³ — îã³ðêè, ïîì³äîðè. Âïàëà ó ö³í³ é çå-
ëåíü. Íà 5 ãðí çíèçèëàñÿ âàðò³ñòü àáðè-
êîñ³â. Ïðîòå ö³íîâà ñèòóàö³ÿ ùîäî õàð-
÷³â íå º ëîêàëüíèì ÿâèùåì.

“Óðÿä íå âì³º ïðàöþâàòè ç ìàêðîåêî-
íîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè. Íå áóâàº îêðå-
ìî ³íôëÿö³¿ â Ïîëòàâ³ ÷è Êèºâ³”,— ââà-
æàº ãóáåðíàòîð Ïîëòàâùèíè Âàëåð³é
Àñàä÷åâ. Â³í çàêëèêàº ïàí³ Òèìîøåíêî
íå øóêàòè êðàéí³õ, à ïðîàíàë³çóâàòè ñè-
òóàö³þ é ïî÷àòè ïðàöþâàòè äëÿ çàïîá³-
ãàííÿ ùå á³ëüø³é ³íôëÿö³¿, ÿêó î÷³êóþòü
âîñåíè

Жителі столиці в ом нальном транспорті їздять найдешевше

Алла ШЛАПАК, спів олова
фра ції Бло Леоніда Чер-
новець о о:
— Місь а влада продовж ва-

тиме посилювати соціальний
захист иян. Робитимемо це за
допомо ою розширення соці-
альних про рам з виплат за
останні два ро и.

Оле сій ОМЕЛЬЯНЕНКО,
олова фра ції Партії ре іонів
Київраді:
— Партія ре іонів розробила

про рам , я а дозволила б до-
статньо оперативно знизити
соціальн напр в Києві. Мо-
ва йде про заборон появи
місті нових ральних салонів,
залів для ральних автоматів і
появи на їхніх місцях нормаль-
них тор овельних майданчи ів,
я і реалізов вали б прод цію
за оптимальними для иян ці-
нами. Ми не повинні задоволь-
нятися разовими “пози ами” з
Держрезерв ,— це райня ме-
жа. Завдання осподарни ів
міста — ор аніз вати свої за-

паси і оптимальні можливості
для їхньої реалізації. Потрібно
від рити мереж м ніципаль-
них ма азинів, де товари про-
даватим ть за нижчими ціна-
ми. Крім то о, вважаємо за по-
трібне підписати прямі до ово-
ри з виробни ами сільсь о ос-
подарсь ої прод ції, я по-
ставлятим ть м ніципальні
ма азини. Та им чином ми по-
зб демося значної іль ості по-
середни ів, я і с ттєво ( 5 —
6 разів) перевищ ють інцев
цін прод ції.

Оле сандр ПАБАТ, олова
фра ції Громадсь ий а тив
Києва:
— По-перше, потрібно сти-

м лювати людей до підприєм-
ниць ої діяльності. Місь а ра-
да повинна допома ати їм
сплач вати частин відсот ів за
редит на бізнес. Др е, по-
трібно створити приб дин ові
ма азини, та і собі міні-мар е-
ти. Я і напрям працюватим ть
із виробни ами і не підвищ -

ватим ть ціни. І по-третє, по-
трібно ор аніз вати виїзн тор-
івлю. Постійно діючі сезонні
ярмар и. Це по ращить сит -
ацію і забезпечить подолання
інфляційної ризи. Тож через
заохочення СПД зросте іль-
ість робочих місць і виплати
до бюджет , а створення міні-
мар етів та ярмар ів забезпе-
чить дешевші ціни на прод -
ти.

Оле сандр БРИГІНЕЦЬ, де-
п тат фра ції БЮТ:
— Най оловніше, треба ство-

рити омісії при місцевих ор а-
нах влади в сіх ре іонах, адже
інфляція в областях У раїни
нерівномірна. Та і омісії вивча-
тим ть сит ацію на рин ах, зо -
рема ціни, я і найчастіше не-
об мовлені. Комісія це онтро-
люватиме і впливатиме, по-пер-
ше, за допомо ою Антимоно-
польно о омітет і, по-др е,
знаючи про та омісію, ба а-
то хто не наваж ватиметься на
неаде ватне підвищення цін.

Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ,
деп тат фра ції Бло Віта-
лія Клич а:
— Підтрим вати рс Кабіне-

т Міністрів, заходи та методи,
я і вони пропон ють, д же
ефе тивні і дад ть свої пози-
тивні плоди. Та ож наша фра -
ція підтрим є фінансов полі-
ти Національно о бан . Ни-
ні Кабмін нама ається онсо-
лід вати влад , і це правиль-
ний шлях.

Валерій МОШЕНСЬКИЙ,
деп тат фра ції Бло Лит-
вина:
— В інфляції винен винят о-

во ряд, том що здешевлю-
ючи долар, ми збільш ємо ім-
порт, р йн ючи тим самим
власний вн трішній рино . Міс-
цева влада не має до інфляції
відношення, та я берна-
торів немає важелів правлін-
ня е ономі ою, я і є Кабіне-
т Міністрів. Нівелювати ж ін-
фляцію зможе лише зростання
прод тивності праці.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ö³íè íà îñíîâí³ ïðîäóêòè â ñòîëèö³ — íàéíèæ÷³ â Óêðà¿í³

ßê ïîòð³áíî áîðîòèñÿ ç ³íôëÿö³ºþ â ñòîëèö³?

прод т

місто

батон, рн проїзд місь-
ом транспорті,

рн

б води
та сто ів, рн

свинина
(виріз а) рн/

Київ 1,4 0,5 1,48 50

Хар ів 2,2 0,75 2,10 55-60

Львів 1,85 0,75 2,59 48-50

Сімферополь 2,4 0,5 1,56 45-49

Êèÿíè ïëàòÿòü çà õîëîäíó âîäó íàéìåíøå
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Åêîíîì³êà 
âòðà÷åíèõ 
ìîæëèâîñòåé
Þð³é ÏÀÕÎÌÎÂ 
àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íèí ³øí ³ é
óðÿä ìåí³ çîâ-
ñ³ì íå ö³êàâèé.
Îö³íêó éîìó
ìîæíà äàòè
âæå òåïåð. Âî-
íà çðîçóì³ëà:
Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè
áåçïîðàäíèé,
³íâåíòàðèçóâà-
òè éîãî ïî-
ìèëêè íå âàð-
òî. Íàâ³òü “äî-
áèâàòè” éîãî
íå õî÷åòüñÿ.
Áî øêîäà.

Áóäü-ÿêèé óðÿä ó íàø³é êðà¿í³ ïîâèíåí
áóâ ñïî÷àòêó çàéíÿòèñÿ íå äåò³í³çàö³ºþ åêî-
íîì³êè, à ¿¿ äåêðèì³íàë³çàö³ºþ. Àäæå ãîëîâ-
íå äæåðåëî âñ³õ á³ä Óêðà¿íè — òîòàëüíà êðè-
ì³íàë³çàö³ÿ, ÿêà îõîïëþº âñþ âåðòèêàëü âëà-
äè. Íåáåçïå÷íèì º é çëèòòÿ âëàäè ç âåëè-
êèì êàï³òàëîì. Àëå íà öå í³õòî íàâ³òü ðóêó
íå ï³äí³ìå. Ïðèêðî, ÿêùî òàêèé ñòàí ðå÷åé
â íàø³é äåðæàâ³ áóäå é íàäàë³. Àäæå ïîêè
âñå öå òðèâàòèìå, ÷îãîñü ïóòíüîãî ÷åêàòè
ìàðíî. Òîìó ÿ íå äóæå â³ðþ â íàóêîâî îá-
´ðóíòîâàíèé ðîçðàõóíîê ð³âíÿ ³íôëÿö³¿ â
Óêðà¿í³. Ó äåðæàâ³ òðèâàþòü ïðîöåñè ñòàã-
íàö³¿. Óðÿä ìåòóøèòüñÿ ³ öèì òàêîæ ñïðèÿº
³íôëÿö³¿.

Õî÷à êîð³ííÿ ï³äâèùåííÿ ö³í ãëèáø³, í³æ
ä³¿ öüîãî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Çâè÷àéíî, óðÿä
áîðåòüñÿ ç ³íôëÿö³ºþ. Àëå áîðåòüñÿ ÿêîñü
íåâì³ëî. Òà íàâ³òü ÿêùî á ðîáèâ öå ïðîôå-
ñ³îíàëüí³øå, éîìó îäíàê áàãàòî ùî áóëî á
íå ïîñèëüíî. Àäæå âñå ñóñï³ëüñòâî ñòàëî
ñâ³äêîì òèõ åêîíîì³÷íèõ äåôîðìàö³é, ÿê³ íà-
ãðîìàäæóâàëèñÿ áàãàòî ðîê³â. Òà é ô³íàíñî-
âà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ íå òà, ÿêîþ ìîæíà êå-
ðóâàòè. Ó íàñ ô³íàíñîâà ñèòóàö³ÿ çâîäèòüñÿ
äî ïðèâëàñíåííÿ ãðîøåé îë³ãàðõàìè. Íèí³
ïîòð³áíî ðîçáóäîâóâàòè ³íäóñòð³þ ñïîæèâ-
÷èõ òîâàð³â. Àëå ³ â ö³é ñôåð³ óðÿä âèÿâëÿº
ïîâíó íåñïðîìîæí³ñòü. Òîìó ùî ãîëîâí³ ô³-
íàíñîâ³ ðåñóðñè íå ó íüîãî, à ó òèõ, õòî ïî-
ãðàáóâàâ êðà¿íó. Íàðåøò³, íèí³øí³é áþäæåò
ó äåðæàâ³ íå ïðàöþº. Ç ö³º¿ æ òàêè ïðè÷èíè
íîíñåíñîì º é áàæàííÿ óðÿäó ïåðåêëàñòè
âñþ ïðîâèíó çà çðîñòàííÿ ö³í íà ãóáåðíàòî-
ð³â. Ãóáåðíàòîðè òàê ñàìî áåçïîðàäí³ â áî-
ðîòüá³ ³ç ³íôëÿö³ºþ, ÿê ³ óðÿä. Âñÿ êðà¿íà ìàº
ö³ëêîì áåçïîðàäíèé âèãëÿä.

×îìóñü ââàæàºòüñÿ, ùî ³íôëÿö³ÿ äî íàñ
ïðèõîäèòü ççîâí³. Àëå æ íà Çàõîä³ ¿¿ òåì-
ïè çíà÷íî ìåíø³, í³æ â Óêðà¿í³. Öå îçíà-
÷àº, ùî ïðè÷èíà íåãàðàçä³â íàñàìïåðåä ó
âíóòð³øí³õ åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåìàõ. Óðÿä
ðîçãóáëåíèé ³ íå çíàº, ùî ðîáèòè. Éîãî
ãîëîâíà ïîìèëêà ïîëÿãàº â íåðàö³îíàëü-
íîìó ñòàâëåíí³ äî òèõ åêîíîì³÷íèõ ïðîöå-
ñ³â, ÿê³ ïðèõîäÿòü â Óêðà¿íó ççîâí³. Ìè í³-
áè ãðàºìîñÿ â ï³ääàâêè ³ç çîâí³øí³ì ñâ³-
òîì. Â³äêðèâàºìîñÿ ïåðåä çîâí³øí³ìè âè-
ðîáíèêàìè, ³ Óêðà¿íó çàâàëþþòü ð³çíîþ
ãåííî-ìîäèô³êîâàíîþ ãèäîòîþ. Ìè íå çà-
õèùàºìî ñâî¿ ðèíêè, òîìó é ñïîæèâàºìî
ïðîäóêö³þ, ÿêà íà Çàõîä³ íå ìàº çáóòó. Ï³ä
÷àñ âñòóïó äî ÑÎÒ ìè 10 ðîê³â ãðàëè â ï³ä-
äàâêè ³ ôàêòè÷íî çäàëè ñâî¿ ðèíêè. À îñü
Ðîñ³ÿ, íà â³äì³íó â³ä íàñ, áîðåòüñÿ çà ñâî¿
³íòåðåñè. Êèòàé òàêîæ â³äñòîÿâ ïîçèö³¿
âëàñíèõ âèðîáíèê³â. Ìè æ íàìàãàëèñÿ òîð-
ïåäóâàòè ÷ëåíñòâî ó ÑÎÒ, àáè ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè “äóëþ” Ðîñ³¿. Àëå â Óêðà¿í³ ÷î-
ìóñü çàáóâàþòü, ùî ÑÎÒ ìîæå çàâäàòè
äîøêóëüíîãî óäàðó ïî íàøîìó ñ³ëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâó. Ìè í³áè öüîãî íå ðîçóì³ºìî
³ ââàæàºìî, ùî çàêèäàºìî âñþ ªâðîïó íà-
øîþ ïðîäóêö³ºþ. Àëå öå âñå áàëà÷êè. Íè-
í³ ìàºìî âçÿòèñÿ çà ðîç÷èùåííÿ Àâã³ºâèõ
ñòàºíü, äå áðóä òà ð³çí³ ïðîáëåìè çáèðà-
ëèñÿ ðîêàìè. Àäæå áåç êàðäèíàëüíî¿ çì³-
íè â åêîíîì³÷í³é ïîë³òèö³ êðà¿íè ïåðåìîã-
òè ³íôëÿö³þ íåìîæëèâî
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Ó ë³âèõ çàáðàëè 
åëåêòîðàò
Âèáîðö³ â³ääàþòü ïåðåâàãó òèì ïîë³òè÷íèì ïðîåêòàì, 
ÿê³ àã³òóþòü êîíêðåòíèìè ñïðàâàìè

Äåñÿòü ðîê³â òîìó Óêðà¿íà ìàëà ï’ÿòü
ïàðëàìåíòñüêèõ ë³âèõ ïàðò³é, ÿê³ îòðèìà-
ëè ìàéæå 11 ì³ëüéîí³â ãîëîñ³â âèáîðö³â.
Ñüîãîäí³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ — ëèøå îäíà
ë³âà ïîë³òè÷íà ñèëà, òîáòî ÊÏÓ. À ó Êè-
¿âðàä³ íåìàº æîäíî¿ ë³âî¿ ïàðò³¿. Íàòî-
ì³ñòü òàì äâ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ ïðåä-
ñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ñóòî ì³ñöåâî¿ ãðîìà-
äè — Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà
Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êèºâà. Âèáîðö³ çðî-
áèëè ñâ³é âèá³ð íà êîðèñòü òèõ ïîë³òè÷-
íèõ ñèë, ÿê³ ó ñâî¿õ ïåðåâèáîð÷èõ ïðî-
ãðàìàõ â³äâîäÿòü ãîëîâíå ì³ñöå íå ñîö³-
àëüí³é äåìàãîã³¿, à âèð³øåííþ êîíêðåò-
íèõ ãîñïîäàðñüêèõ ïèòàíü òà íàäàííþ
ä³ºâî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ.

Вибір виборця
Ë³â³ ïàðò³¿, ÿê³ ïðîòÿãîì 15 ðîê³â ôàê-

òè÷íî ìîíîïîëüíî åêñïëóàòóâàëè ñîö³-
àëüí³ ãàñëà, çðåøòîþ âèò³ñíåí³ ïðàâèìè
ïîë³òè÷íèìè ïðîåêòàìè, ùî ïî÷àëè àê-
òèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ãàñëà ïîïóë³ñò-
ñüê³. Ñîö³îëîãè òà ïîë³òîëîãè çàãîâîðèëè
ïðî “ïåðåò³êàííÿ åëåêòîðàòó” äî îë³ãàð-
õ³÷íèõ ìåãà-ïðîåêò³â, â îñíîâ³ ÿêèõ — õà-
ðèçìàòè÷íå ë³äåðñòâî. “Ãîëîñè êîìóí³ñ-
ò³â — éäóòü äî ðåã³îíàë³â, ãîëîñè ðåã³î-
íàë³â — äî êîìóí³ñò³â”,— ñòâåðäæóº ñî-
ö³îëîã ªâãåí Êîïàòüêî. Òèì ÷àñîì á³ëü-
ø³ñòü ãîëîñ³â ñîö³àë³ñò³â â³ä³éøëî äî Áëî-
êó Þë³¿ Òèìîøåíêî. Íåâäîâç³ ë³â³ áóäóòü
çìóøåí³ ïîñòóïèòèñÿ ùå é ëîêàëüíèì ïî-
ë³òè÷íèì ïðîåêòàì, ùî ïðîïîíóþòü íà-
ñåëåííþ åôåêòèâí³ ìîäåë³ ðåàë³çàö³¿ åêî-
íîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â òà çàõèñòó ñîö³àëüíèõ
ïðàâ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Àäæå ì³ñöåâ³
áëîêè ìîæóòü íåñòè äî âèáîðöÿ ò³ æ ñà-
ì³ ñîö³àëüí³ ãàñëà, ùî é ïðîåêòè ñóòî
³äåîëîã³÷í³, àëå ïðè öüîìó íàïîâíþþ÷è
¿õ êîíêðåòíèì çì³ñòîì. “Íåâäà÷³ ³äåîëî-
ã³÷íèõ ïàðò³é â óìîâàõ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè

ïîâ’ÿçàí³, ïî-ïåðøå, ç òèì, ùî âîíè çíà÷-
íîþ ì³ðîþ â³äñòàþòü â³ä ÷àñó, ïî-äðóãå,—
íå ðîçâèâàþòüñÿ, çàëèøàþòüñÿ ³äåéíî ùå
äåñü äàëåêî íà ïî÷àòêó 1990-õ, à áóäü-ÿêà
³äåîëîã³ÿ, ùî íå ðîçâèâàºòüñÿ, ïðèðå÷å-
íà. Äî òîãî æ ÷àñòî âñ³ ö³ ïàðò³¿ º ³äåîëî-
ã³÷í³ ëèøå çà íàçâîþ. Òîáòî, êîëè ñòàº
ïîë³òè÷íî âèã³äíî â÷èíèòè âñóïåðå÷ ñâî-
¿é ³äåîëîã³¿, âîíè òàê ³ ÷èíÿòü. Çà ôàñà-
äîì ³äåîëîã³÷íîñò³ ïàðò³¿ íà ïåðøèé ïëàí
âèõîäèòü ¿¿ ïðàãìàòèçì. Çâ³äñè — ³ êðè-
çè ó öèõ íà÷åáòî ³äåîëîã³÷íèõ ïàðò³ÿõ, ÿê³
íàñïðàâä³ íèìè äàëåêî íå º”,— òàê ïðî-
êîìåíòóâàâ ïðè÷èíè íåâäà÷ ³äåîëîã³÷íèõ
ïàðò³é “Õðåùàòèêó” äåïóòàò ê³ëüêîõ ñêëè-
êàíü ªâãåí Ô³ë³íäàø, ÿêèé íåùîäàâíî
çàëèøèâ ëàâè ÑÏÓ.

Робота над помил ами
Ë³â³ ñèëè íàðàç³ ïðîáóþòü ïðîâîäèòè

àêòèâíó “ðîáîòó íàä ïîìèëêàìè”. Ïîçà-
ïàðëàìåíòñüê³ ë³â³ íàìàãàþòüñÿ óòâîðè-
òè ºäèíó ïîë³òè÷íó ñèëó òà íàïðàöþâà-
òè ñï³ëüíó “ë³âó ³äåþ” äëÿ Óêðà¿íè. Âîä-

íî÷àñ “ïàðëàìåíòñüêà” ÊÏÓ íàòõíåííî
øóêàº âíóòð³øí³ ðåñóðñè äëÿ ñàìîîíîâ-
ëåííÿ. Ïðîòå óñ³ ïàðò³¿ ðîáëÿòü îäíó é òó
æ ñàìó ïîìèëêó — àêöåíòóþòü óâàãó íà
çàãàëüíîóêðà¿íñüêèõ ïðîáëåìàõ, ðîçâ’ÿ-
çàòè ÿê³, ÿê ïîêàçàâ ÷àñ, âîíè íå çäàòí³.
Òàê, ë³äåð êîìóí³ñò³â Ïåòðî Ñèìîíåíêî
ââàæàº, ùî íà ñüîãîäí³ îñíîâíå çàâäàí-
íÿ êîìóí³ñò³â ïîëÿãàº ó ñòàá³ë³çàö³¿ ðî-
áîòè ïàðëàìåíòó òà îáðàíí³ êåð³âíèöòâà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Â³í íàãîëîñèâ,
ùî óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâó íèí³ âêðàé
ïîòð³áí³ ñîö³àëüí³ çàêîíè, ÿê³ á çàõèùà-
ëè ³íòåðåñè ÿê îêðåìèõ â³ò÷èçíÿíèõ ãà-
ëóçåé åêîíîì³êè, òàê ³ ðÿäîâèõ ãðîìàäÿí
íàøî¿ äåðæàâè. Îäíàê, íà äóìêó åêñïåð-
ò³â, òàê³ ìåñèäæi íà âèáîðöÿ âæå íå ä³-
þòü. Àäæå ãðîìàäÿíè íå ôîðìóþòü ïîë³-
òè÷í³ ïðåôåðåíö³¿, âèõîäÿ÷è ³ç ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â. “Ëþäè êåðóþ-
òüñÿ åìîö³ÿìè, ïî÷óòòÿìè, ñèìïàò³ÿìè
äî îêðåìèõ ïåðñîíàë³é, àëå àæ í³ÿê íå ³í-
òåðåñàìè. À êîëè é ñïðàöüîâóº ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ — òî ó íàéïðè-
ì³òèâí³øîìó âèãëÿä³: âè ìåí³ ïëàòèòå —
ÿ âàì â³äïîâ³äàþ. Òîìó ÿ ïîêè ùî äóæå
ñêåïòè÷íî îö³íþþ ïåðñïåêòèâè ë³âèõ
ïàðò³é”,— ïîä³ëèâñÿ ïîë³òîëîã Âîëîäè-
ìèð Ôåñåíêî. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, íè-
í³ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ òåíäåíö³¿ ó ïîë³òèö³,
çàïî÷àòêîâàí³ çîêðåìà ³ Áëîêîì Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Öå òåõíîëîã³¿ “ìåðåæåâî-
ãî ï³äõîäó” äî âèáîðö³â. Òàêà òåíäåíö³ÿ
ìàº ïåðñïåêòèâó ³ âîäíî÷àñ “ï³äðóáóº êî-
ð³ííÿ” óñ³ì ë³âèì ïîë³òè÷íèì ïðîåêòàì.
“Ë³â³ ³äå¿ áóäóòü ïðîñòî íåêîíêóðåíòî-
ñïðîìîæí³ ïîðÿä ³ç ïðîåêòàìè, ÿê³ “ïðà-
öþþòü” ³ç âèáîðöÿìè íàïðÿìó”,— ââàæàº
åêñïåðò

Ірина БЕКЕШКІНА, на овий ерівни Фонд “Демо ратичні ініціативи”:
— Я про ноз ю, що однієї “третьої сили” в У раїні не б де, а б д ть “треті сили”, я і

ґр нт ватим ться на певних ло альних проблемах, і питання спіх — лише в том , с іль-
и їх б де. Я що їх б де невели а іль ість, то змож ть реально змінити обличчя влади,
оли ж заба ато, то “пролетять” сі разом зяті, я на виборах Києві.

Володимир ЛУПАЦІЙ, дире тор Центр соціальних досліджень “Софія”:
— Сьо одні ре іональні політичні прое ти вже мають достатньо сил, аби пропон вати

себе в я ості за альнонаціональних. Я про ноз ю тотальне переформат вання політич-
но о простор У раїни, в основі я о о б д ть ре іоналізм і ба ато ладність нашо о с -
спільства. На політичн авансцен вийде два типи політичних сил. По-перше, це люди,
я і на ре іональном рівні, я на рівні Києва, запропон ють ефе тивні моделі розв’язан-
ня соціальних проблем, мовно “бер чи еле торат долю”, і др ий тип — це нітарист-
сь і иєвоцентричні партії, отрі пропон ватим ть с спільств певн ціннісн с ладов .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Останні вибори Києві зафі с вали тенденцію до зниження рейтин-
тих політичних сил, я і б д ють передвиборч ампанію на соці-

альних аслах. Причом пораз и зазнають я ідеоло ічні — ліві пар-
тії, та і поп лістсь і прое ти на шталт Бло Юлії Тимошен о. Ви-
борці віддають перева партіям і бло ам, я і а іт ють не обіцян а-
ми, а он ретними справами. Е сперти пере онані, що майб тнє
саме за ними. Серед тих, хто зможе вже найближчим часом ин ти
ви ли традиційним політичним прое там, і Бло Леоніда Черно-
вець о о.

В Києві еле торат вибрав Бло Леоніда Черновець о о
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Òåàòðè ÷åêàþòü íà ñï³âïðàöþ
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà” “Êè¿âñüêå òåàòðàëüíå êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå. 
Ìîæëèâ³ñòü çðîñòàííÿ òà ðîçâèòêó”

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ, çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ:

— Îòæå, íà óòðèìàíí³ ì³ñòà º 18 òåàò-
ð³â, êîòð³ óòðèìóº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ. ² ÷îòèðè —
ðàéîíí³ òåàòðè. ßêùî â 2007 ðîö³ ñåðåä-
íÿ çàïîâíþâàí³ñòü òåàòðàëüíèõ çàë³â áóëà
65 — 70 â³äñîòê³â, òî íèí³øíüîãî — 85 —
90. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çðîñëà ê³ëüê³ñòü
ãëÿäà÷³â. Îòæå, ðåïåðòóàð òåàòð³â â³äïîâ³-
äàº ð³çíèì ñìàêàì êèÿí, ïîñò³éíî çðîñòà-
þòü ñóìè íà ïîñòàíîâ÷³ âèòðàòè. ßêùî â
2006-ìó öå áóëî òðîõè á³ëüøå ì³ëüéîíà, òî
íèí³ 2 ìëí 333 òèñ. Îäðàçó ìîæó ñêàçàòè,
ùî öüîãî íåäîñòàòíüî â ïîâí³é ì³ð³, àëå
âèõîäèìî ç òîãî, ùî ó íàñ º. ßêùî íà ï³ä-
òðèìêó ì³ñüêèõ òåàòð³â ó 2006 ðîö³ âèä³-
ëÿëè 36 ì³ëüéîí³â, ó 2007-ìó — 51 ì³ëü-
éîí, à â 2008-ìó — 81,143 ì³ëüéîíà. Òóò
º ïîçèòèâ, õî÷à öþ ñóìó áàãàòî òåàòðàëü-
íèõ ä³ÿ÷³â ìîæóòü ââàæàòè íåäîñòàòíüîþ,
àëå çìåíøåííÿ íåìàº. Ñêàæó ëèøå, ùî â
óñ³õ òåàòðàõ ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â çðîñëà íà
20 — 30 %. Âàæëèâèì ÷èííèêîì ó ïèòàí-
í³ çàëó÷åííÿ ãëÿäà÷à º ðåêëàìà. ¯¿ âèäà-
þòü íàêëàäîì 10 òèñ. çà êîøòè ÃÓ îñâ³òè
³ íàóêè òà ÃÓ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ. Öå —
ðåïåðòóàðè òåàòð³â. Òàêó ðåêëàìó ìè ðîç-
äàºìî â ãîòåëÿõ, ðåñòîðàíàõ, ïóáë³÷íèõ
ì³ñöÿõ äëÿ òîãî, ùîá çàëó÷àòè ëþäåé äî
òåàòðàëüíîãî æèòòÿ. Ç âåðåñíÿ ïëàíóºìî
íàêëàä ó 15 òèñÿ÷. Âàðò³ñòü êâèòêà ñòàíî-
âèòü 12 ãðèâåíü äëÿ ä³òåé ³ 28 — 82 ãðèâ-
í³ äëÿ äîðîñëèõ. À âè çíàºòå, ùî íàðàç³ â
ÿêèé òåàòð íå çàéäè, ê³íîòåàòð: ÷è “Óëü-
òðàìàðèí” ÷è “Áàòåðôëÿé”, ÷è “Óêðà¿íà”,
òàì óñå â³ä 50 ãðèâåíü. Ìè ââàæàºìî, ùî
âàðò³ñòü êâèòêà çá³ëüøóâàòè íå òðåáà, áî
³ñíóþòü ð³çí³ âåðñòâè êèÿí, ÿê³ æèâóòü íå-
äîñòàòíüî çàáåçïå÷åíî.

Äðóãå ïèòàííÿ — öå êîìåðö³éíà òà ñî-
ö³àëüíà ñêëàäîâà òåàòðàëüíî¿ òâîð÷îñò³.
ßêáè ì³ñòî íå ï³äðèìóâàëî òåàòðè, äóìàþ,
ùî ñêëàëàñÿ á êåïñüêà ñèòóàö³ÿ. Âè ïàì’ÿ-
òàºòå, êîëè ïðèéøëà íîâà âëàäà, òî ðîç-
ïîâñþäæóâàëè ÷óòêè, ùî òåàòðè çàêðèþòü
³ íà ¿õí³õ ì³ñöÿõ áóäóâàòèìóòü êîìåðö³éí³
áàíêè. Öüîãî íå ñòàëîñÿ. Æîäåí òåàòð íå
çàêðèâñÿ. Ìàëî òîãî, âñå ö³ííå, ùî ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ, ìè íàìàãàºìîñÿ âçÿòè äî ñåáå.
Íàïðèêëàä, âçÿòè äâà òåàòðè: òåàòð “Àòå-
ëüº 16” ³ òåàòð “Ìîäåðí”. Îñòàíí³é íèí³
ïðàöþº â Êè¿âñüêîìó àêàäåì³÷íîìó òåàò-
ð³ îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé ³ þíàöòâà. ² òóò
òðåáà â³ääàòè íàëåæíå êåð³âíèêó òåàòðó
²âàíó Âàñèëüîâè÷ó Äîðîøåíêó, ÿêèé ï³-
øîâ íàçóñòð³÷ êîëåêòèâó ìîäåðí-áàëåòó.
Öå âåëèêå ÿâèùå â ìèñòåöòâ³. Ìè âäÿ÷í³
êåð³âíèêó, ùî â³í ïðèñëóõàâñÿ äî íàøî¿
ïîðàäè.

Òåàòðè, çâè÷àéíî, ïîâèíí³ íàìàãàòèñÿ
çàðîáëÿòè ñàì³. Êîæåí òåàòð ìîæå çàðîá-
ëÿòè òàê, ÿê â³í ââàæàº çà ïîòð³áíå. Òîìó
ùî òåàòðè ð³çí³ ì³æ ñîáîþ, ð³çí³ òðóïè,
ð³çí³ ðåæèñåðè, íå çàâæäè ¿ì öå âäàºòüñÿ...

Ùîäî ðîáîòè òåàòð³â ³ç ñîö³àëüíî íåçà-
õèùåíèìè âåðñòâàìè íàñåëåííÿ: â îñòàí-
í³é ÷åòâåð êîæíîãî ì³ñÿöÿ, ìàþ÷è â³ëüí³
ì³ñöÿ, áåçïëàòíî îáñëóãîâóþòü îñ³á ï³ëü-

ãîâèõ êàòåãîð³é. Öå ³ ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè
äëÿ ä³òåé ³íâàë³ä³â òà áàãàòîä³òíèõ ðîäèí...
Ìè çà öå òåàòðàì, çâè÷àéíî, íèçüêî âêëî-
íÿºìîñÿ.

Âè çíàºòå, ÿêà áóëà ñèòóàö³ÿ ç òåàòðîì
“Êîëåñî”. Ïàì’ÿòàºòå, ìè éîãî çàõèñòèëè
³ òå ïðèì³ùåííÿ, íà ÿêå âîíè ïðåòåíäóâà-
ëè, ³ äî ñüîãîäí³ íàëåæèòü ¿ì.

Â³çüìåìî ùå îäíó ñêëàäîâó, ðåìîíòíî-
ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè. Ó 2006 ðîö³ íà öå áó-
ëî âèä³ëåíî 4 ìëí ãðí. Ó 2007-ìó — 7ìëí
600 òèñ. ãðí, öüîãî ðîêó — 7 ìëí 760 òèñ.
ãðí. ßêùî â 2006 ðîö³ â³äáóëîñÿ 38
ïðåì’ºð, ìèíóëîãî — 45 ³ â ïåðøîìó ï³â-
ð³÷÷³ 2008-ãî ¿õ áóëî âæå ìàéæå 30.

Îêðåìî õîò³â áè ñêàçàòè ïðî äâà êîëåê-
òèâè, ÿê³ ïðàöþþòü îðèã³íàëüíî, íåçâè÷-
íî ³ çàðîáëÿþòü á³ëüøå, í³æ âèä³ëåíî íà
¿õí³é ðîçâèòîê, öå òåàòðè “Êîëåñî” ³ “Ñó-
ç³ð’ÿ”. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðè ïåâí³é
àêòèâíîñò³ ³ íàìàãàíí³ çíàéòè ñâîãî ãëÿ-
äà÷à ìîæíà é çàðîáèòè ãðîø³.

² ÿê âèñíîâîê: ñüîãîäí³ òåàòðàëüíå æèò-
òÿ ïîòðåáóº êè¿âñüêî¿ âëàäè. ² â ìåæàõ
òèõ ìîæëèâîñòåé, ÿê³ ìàºìî, ìè öå ðî-
áèòèìåìî. Õî÷ó çàïåâíèòè, ùî æîäíå
ïðèì³ùåííÿ áóäü-ÿêîãî òåàòðó êîìåðö³é-
íèì ñòðóêòóðàì íå ïåðåäàìî. À ê³ëüê³ñòü
êîøò³â, ÿê³ ïîòð³áíî âèä³ëÿòè äëÿ òåàò-
ð³â, ÷åðåç ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ìè çá³ëüøó-
âàòèìåìî.

²âàí ÄÎÐÎØÅÍÊÎ, äèðåêòîð ìóí³öè-
ïàëüíîãî Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó
îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé ³ þíàöòâà:

— Â³äïîâ³äàþ íà ïîñòàâëåíå çàïèòàííÿ.
Ì³ðêóþ, ùî ñêëàäîâà çá³ëüøåííÿ — öå
íàñàìïåðåä ñòâîðåííÿ ïåâíèõ êîìôîðò-
íèõ óìîâ äëÿ ãëÿäà÷à: öå ³ â³äïîâ³äí³ çà-
ëè. Òèì á³ëüøå â òåàòðàõ, ÿê³ ïðàöþþòü
äëÿ ä³òåé. Òàê³ òåàòðè âèõîâóþòü ãëÿäà÷³â
äëÿ äîðîñëîãî òåàòðó, ³ â³ä òîãî, ÿêå âðà-
æåííÿ ñïðàâèòü òà ÷è ³íøà âèñòàâà, çàëå-
æèòü, ÷è ï³äóòü âîíè ùå äî òåàòðó, ÷è í³.
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî êîðèñíó ñïðàâó çðîáè-
ëà óãîäà, êîòðó ï³äïèñàëè ì³æ ÃÓ êóëüòó-
ðè ³ óïðàâë³ííÿì îñâ³òè. Öå óãîäà ïðî
ñïðèÿííÿ â³äâ³äóâàííÿ òåàòð³â øêîëÿðà-
ìè. Õòî ïðàöþº â äèòÿ÷èõ òåàòðàõ, çíàº,
ùî ïðîäàòè êâèòêè â øêîëàõ áóëî ìàéæå
íåìîæëèâî. Íèí³ ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ, ³ ÿ
äóìàþ, ùî âæå ìîæíà ï³äâåñòè ïåðø³ ï³ä-
ñóìêè ö³º¿ óãîäè. ² îáì³íÿòèñÿ äóìêàìè,
ùî ùå ìîæíà çðîáèòè äëÿ ïîêðàùåííÿ
ö³º¿ ðîáîòè. Ââàæàþ, ùî òîé ðåïåðòóàð,
êîòðèé äðóêóþòü ó êîëüîðîâèõ áóêëåòàõ,
âàðòî ðîçäàâàòè ³ â ðàéîííèõ îðãàí³çàö³-
ÿõ. Àëå ó íàñ íå âèñòà÷àº ãðîøåé íà òàê³
ðåêëàìí³ êàìïàí³¿, áî íå ìîæåìî êîíêó-
ðóâàòè ç ÿñêðàâèìè øîó-ïðîãðàìàìè, ÿê³
ïëàòÿòü âåëè÷åçí³ ãðîø³. Êð³ì òîãî, ï³ä-
âèùèëè ö³íè íà ðîçêëåéêó àô³ø.

ß äóìàþ, ùî çàðîáëÿòè íà äèòÿ÷îìó ãëÿ-
äà÷³ íåìàº ñåíñó. ª ëþäè, êîòð³ ìîæóòü êó-
ïèòè êâèòîê çà 15 ãðí, à äåõòî íå ìîæå,
òîìó ìè íå â³äìîâëÿºìî äèòÿ÷èì áóäèí-
êàì, ³íâàë³äàì, ÿêùî º â³ëüí³ ì³ñöÿ. Â³ä
öüîãî çàëåæàòü ðîçâèòîê òåàòðó òà ï³äâè-
ùåííÿ ð³âíÿ îñâ³òè ãëÿäà÷à.

Âàëåð³é ÍªÂªÄÐÎÂ, ìóí³öèïàëüíèé òå-
àòð “Êè¿â”:

— Íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ âèíèê ùå
îäèí òåàòð, ìóí³öèïàëüíèé, ÿêèé ìàº òàì
ìàëó ñöåíó. Íèí³ íà Àíäð³¿âñüêîìó ¿õ óæå
òðè. ßê âè ðîçóì³ºòå, âóëèöÿ òðàäèö³éíî
ìèñòåöüêà, ³ öå äîäàº ¿é íàäçâè÷àéíîãî —
äëÿ êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³ — øàðìó. Îñî-
áëèâî, êîëè ëþäè ïðèõîäÿòü íà öå ³ñòî-
ðè÷íå ì³ñöå ³ áà÷àòü íå ëèøå õóäîæí³ âè-
ðîáè, à é àô³ø³! Õîò³ëîñÿ, ùîá íà ïî÷àò-
êó ³ äåñü óíèçó âóëèö³ áóëè ÿê³ñü ðåêëàì-
í³ ö³êàâèíêè. Ïðî öå íàì ïîòð³áíî ïîäó-
ìàòè ðàçîì. Òà é óçàãàë³ ïîäèâèòèñÿ, ùî
òàì â³äáóâàºòüñÿ?

ß äóæå ðàäèé, çà ãëÿäà÷³â ïåðåäóñ³ì, ùî
ìàºìî âæå òðè òåàòðè. ßêùî ç’ÿâëÿòüñÿ
ùå òðè — öå ò³ëüêè äîäàñòü ïîïóëÿðíîñò³
óêðà¿íñüêîìó “Áðîäâåþ”. Õàé ïðàöþþòü
ñàìå òàê³, ìàëåíüê³ òåàòðè. Àíäð³¿âñüêèé
óçâ³ç ñòàº òåàòðàëüíèì, ³ öå äîäàº íàøîìó
ì³ñòó ïðåñòèæó.

² ùå, çâè÷àéíî, õîò³ëîñÿ á ïîêðèòèêó-
âàòè. Âè çíàºòå, º ó íàñ ïðè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êóëüòóðè õóäîæíÿ ðàäà, ÿê³é,
êîëè êàçàòè ÷åñíî, ìè í³êîëè íå äîâ³ðÿ-
ëè, ³ í³õòî íå ëþáèòü ¿õ. ß íå çíàþ, ÿê âî-
íà âèíèêëà ³ çà ÷èºþ ïîðàäîþ, âçàãàë³, õòî
¿¿ òóäè ïðîñóíóâ. Æîäåí êðèòèê í³êîëè íå
ðîáèâ í³ÿêî¿ âèñòàâè ³ íå çðîáèòü. Âîíè
ò³ëüêè äóæå áàãàòî ãîâîðÿòü, ùî õòîñü,
äåñü, êîëèñü ñòàâèâ, à ñâî¿õ íå áà÷àòü óçà-
ãàë³. Îòîæ ÿ çà òå, ùîá ðåêëàìà áóëà êîí-
êðåòíîþ, ÷åðåç ìåä³àõîëäèíã, ÿêùî º òà-
êà ìîæëèâ³ñòü. Íàì òðåáà ÷àñò³øå ç’ÿâëÿ-
òèñÿ íà òåëååêðàí³.

Â³êòîð ÃÈÐÈ×, õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàò-
ðó þíîãî ãëÿäà÷à íà Ëèïêàõ:

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî â Êèºâ³ çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü âèñòàâ çàñëóãîâóº íà çîâñ³ì ³í-
øèé ð³âåíü îö³íêè ³ âèñâ³òëåííÿ. ² öå ñòî-
ñóºòüñÿ áàãàòüîõ òåàòð³â. Òîáòî ñåðéîçíî
ïîæâàâèâñÿ òåàòðàëüíèé ïðîöåñ. Îñê³ëü-
êè ìè æèâåìî â ïîë³òèçîâàíèé ÷àñ ³ ÇÌ²,

êð³ì ãàçåò “Õðåùàòèê” òà “Âå÷³ðí³é Êè-
¿â”, óâàãó íàäàþòü ò³ëüêè ïîë³òèêàì, à íå
êóëüòóð³, òîìó âè íå ïîáà÷èòå â íîâèíàõ,
ó ÿêîìó òåàòð³ â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà. À êî-
ëèñü 7-8 òåëåêîìïàí³é âèñâ³òëþâàëè òåàò-
ðàëüí³ íîâèíè. Íèí³ íåìîæëèâî íàâ³òü äî
â³äêðèòòÿ ñåçîíó ïðîðåêëàìóâàòè ùîñü.
Êóëüòóðà ïîçà óâàãîþ ìåä³à-ñëóæá. Äóìàþ,
òóò âàðòî ñêîðèñòàòèñÿ äîñâ³äîì íàøîãî
íàéáëèæ÷îãî ñóñ³äà — Ðîñ³¿. Ùî çðîáèëè
â Ìîñêâ³? Çáóäóâàëè äâà òåàòðàëüí³ öåí-
òðè. Òàê, Öåíòð Ìåºðõîëüäà ìàº 32 ñöå-
íàðíèõ ìàéäàí÷èêè. Êîæåí, õòî òàëàíî-
âèòèé òà ïðîôåñ³éíî ñòàâèòüñÿ äî òåàòðó,
ìàº çìîãó ç³áðàòè àêòîð³â ³ çà íåâåëèê³
êîøòè çðîáèòè ç íèìè òå, ùî çàìèñëèâ.
Òîáòî º çàö³êàâëåííÿ â òîìó, ùîá âèÿâè-
òè ò³ ïàãîíè ìàéáóòí³õ òåàòðàë³â, ÿê³ ìî-
æóòü ñêàçàòè íîâå ñëîâî â òåàòð³, çàö³êà-
âèòè ôîðìîþ, çì³ñòîì, çäèâóâàòè ÷èìîñü.
Äðóãèé öåíòð — Öåíòð Àíàòîë³ÿ Âàñèëü-
ºâà. À ìè ðàä³ºìî, ùî ó íàñ çàëèøèëîñÿ
18 òåàòð³â. Ïîð³âíÿíî ç Ìîñêâîþ, äå ïðà-
öþº 320 òåàòð³â, öå ïðîñòî ì³çåð äëÿ ÷î-
òèðèì³ëüéîííîãî ì³ñòà. Òîáòî ìè íå äáà-
ºìî ïðî òåàòðàëüíèé ïðîñò³ð äëÿ êèÿí.

Ñâ³òëàíà ÇÎÐ²ÍÀ, íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ:

— Êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèùó Êèºâà âæå
ìàéæå 1500 ðîê³â. ² ÿêùî íà ñüîãîäí³ çðî-
áèòè çð³ç ³ âçÿòè õî÷à á òåàòðè, òî, íà ìîþ
äóìêó, ìîæíà áóëî á ùîñü çðîáèòè ³ çì³-
íèòè. Íó, ïî-ïåðøå, ó íàñ 22 ìóí³öèïàëü-
í³ òåàòðè, ÿê³ óòðèìóº Êè¿âñüêà ì³ñüêà
âëàäà çà ðàõóíîê ñòîëè÷íîãî áóäæåòó. Íà
ìîþ äóìêó, áóëî á ïðàâèëüíî ñôîðìóâà-
òè ùå é äîäàòêîâèé ôîíä, ÿêèé äàñòü çìî-
ãó âò³ëþâàòè ö³êàâ³ ïðîåêòè. Íå îáîâ’ÿç-
êîâî, ùîá ó íèõ áðàëè ó÷àñòü ëèøå ìóí³-
öèïàëüí³ òåàòðè, àäæå íà ñüîãîäí³ íàøå
òåàòðàëüíå ñåðåäîâèùå ôàêòè÷íî ïîä³ëå-
íå ì³æ òðüîìà òåàòðàìè. Êîëè íå áðàòè
äî óâàãè ô³ëàðìîí³¿. ² ÿ âïåâíåíà, ùî â
òàêîìó ôîíä³ çàö³êàâëåíå íå ò³ëüêè óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè, à é êåð³âíèêè ìóí³öè-
ïàëüíèõ òåàòð³â. Òðåáà â³äêðèâàòè íîâ³
³ìåíà ðåæèñåð³â, àêòîð³â, ñòàâèòè ö³êàâ³
ñïåêòàêë³. Õàé öå áóäóòü ïðèâàòí³ òåàòðè
àáî òåàòðè, ÿê³ ÷àñòêîâî ô³íàíñóâàòè-
ìóòüñÿ çà ðàõóíîê ïðèâàòíèõ êàï³òàë³â, à
÷àñòêîâî — äåðæàâíèõ, àëå õàé öå áóäå
ÿêèéñü ö³êàâèé ïðîåêò. Íàñòóïíèé
êðîê — âèä³ëèòè ïåâí³ êîøòè íà íàñòóï-
íèé ð³ê, ³ ÿ äóìàþ, ìè çìîæåìî öå çðî-
áèòè. Òðåáà çàëó÷èòè äî öüîãî ùå é ìå-
öåíàò³â òà ñïîíñîð³â. Âàæëèâî â³äêðèâà-
òè íîâ³ ³ìåíà ³ íàïðàöüîâóâàòè íîâ³ ïðî-
åêòè. Òîìó ùî ç ïîçèö³¿ ëèøå óòðèìàí-
íÿ ìè ìîæåìî äóæå ãàðíî ãîâîðèòè, àëå
öå íå çì³íèòü í³÷îãî ³ íå äàñòü íîâîãî ïî-
äèõó â êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå. Ñïîä³âà-
þñÿ, ùî íà íàñòóïíèé ð³ê, ó íàñòóïíèé
áþäæåò ì³ñòà ìè îáîâ’ÿçêîâî çàêëàäåìî
êîøòè, ÿê³ çìîæåìî âèêîðèñòàòè íà ö³-
êàâ³ ïðîåêòè. ² íåîäì³ííî çðîáèìî ¿õí³é
êîíêóðñ. Ó íàñ º õóäîæíÿ ðàäà, àëå äëÿ
îáãîâîðåííÿ öèõ ïðîãðàì òðåáà áóäå çà-
ëó÷èòè ùå é ãðîìàäñüê³ñòü
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Íà ïëÿæ³ òðåáà 
õîäèòè â ïîíåä³ëîê
Öüîãî äíÿ òàì íàé÷èñò³øå

Ñòîëè÷í³ ïëÿæ³ ïåðåïîâíåí³
â³äïî÷èâàëüíèêàìè ³ â áóäí³, ³ ó
âèõ³äí³. Ó êèÿí ðîçïî÷àâñÿ ñåçîí
â³äïóñòîê. Áàãàòî õòî íàáèðàºòü-
ñÿ ñèë íà ï³ñêó á³ëÿ Äí³ïðà â ð³ä-
íîìó ì³ñò³. Ïðèéìàþ÷è ñîíÿ÷í³
âàííè, àá³òóð³ºíòè ãîòóþòüñÿ äî
âñòóïó, ñòóäåíòè — äî çäà÷³
“õâîñò³â”, à ðåøòà êèÿí — äî íî-
âîãî ðîáî÷îãî òèæíÿ. Íàñê³ëüêè
êîìôîðòíî â³äïî÷èâàòè íà êè¿â-
ñüêèõ ïëÿæàõ, ç’ÿñîâóâàâ “Õðå-
ùàòèê”. Âëàñí³ ðåéäè ïðîâåëè íà
òðüîõ ³ç íèõ. Âñ³ âîíè íàëåæàòü
äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ïëåñî”.

Íà “Öåíòðàëüíîìó”
íàéêðàùå íà ïî÷àòêó
òèæíÿ

“Öåíòðàëüíèé ïëÿæ”, ùî íà-
âïðîòè ð³÷êîâîãî âîêçàëó á³ëÿ
Ï³øîõ³äíîãî ìîñòó, â ïîíåä³ëîê
áëèùàâ ÿê íîâåíüêèé: âñ³ ñì³ò-
íèêè âè÷èùåí³, äîð³æêè ï³äìå-
òåí³. Â³äïî÷èâàëüíèê³â áóëî íå-
áàãàòî, îäíàê ¿ì ïîùàñòèëî íàé-
á³ëüøå. Êð³ì ñîíöÿ, ëþäè íàñî-

ëîäæóâàëèñÿ ÷èñòèì ï³ñêîì. Ùå
íàïåðåäîäí³ óâå÷åð³, êîëè çàê³í-
÷èëèñÿ âèõ³äí³, ïëÿæ áóâ óêðè-
òèé ñì³òòÿì òà ïëÿøêàìè ç-ï³ä
ïèâà.

“Òàê ïðèºìíî, êîëè âñå ïðè-
áðàíî. ß, íàïðèêëàä, ò³ëüêè-íî
ïîòåïë³øàº, õîäæó ñþäè ùîðàí-
êó ³ äåñü äî ïåðøî¿ ãîäèíè äíÿ
ïðèéìàþ ñîíÿ÷í³ òà ïîâ³òðÿí³
âàííè. ²íîä³ ïðèõîäèø, à òóò ç
âå÷îðà íå ïðèáðàíî. ×àñòî áóâà-
þòü áðóäíèìè ïåðåîäÿãàëüí³”,—
ðîçïîâ³äàº ïåíñ³îíåðêà Ëþäìè-
ëà Ìàêñèìåíêî. Ðîçëîã³ êîìåí-
òàð³ ïðî òå, ÿê âäàºòüñÿ ï³äòðè-
ìóâàòè ÷èñòîòó, äèðåêö³ÿ ïëÿæó
äàòè â³äìîâèëàñÿ. “Õðåùàòèê”
ëèøå çàïåâíèëè, ùî çà âñ³ì òóò
ñòåæàòü.

Íà “Âåðáíîìó” 
çàâæäè ÷èñòà âîäà

Íà ïëÿæ³ á³ëÿ îçåðà Âåðáíîãî,
ùî íà Ëàéîøà Ãàâðî íåïîäàë³ê
ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïåòð³âêà”, òîãî
äíÿ òåæ ïàíóâàëà çðàçêîâà ÷èñ-
òîòà. Çàâ³äóâà÷êà ëþá’ÿçíî ðîç-

ïîâ³ëà, ùî ïðèáèðàþòü òóò ùî-
ðàíêó ³ç øîñòî¿. “Âîäà â íàøîìó
îçåð³ íàé÷èñò³øà â ì³ñò³, áî òóò
á’þòü ï³äçåìí³ äæåðåëà, áàãàò³ íà
ñð³áëî. Îçåðî ñÿãàº ãëèáèíè äî 20
ìåòð³â, öå ïðèðîäíèé çàêàçíèê.
Ìè ðîáèìî àíàë³çè âîäè êîæíèõ
äâà òèæí³, íåùîäàâíî áðàëè ïðî-
áè íà ìåòàëè. Ðåçóëüòàòè äóæå
äîáð³”,— ä³ëèòüñÿ íà÷àëüíèê
ïëÿæó Í³íåëü Ðîäñêàÿ.

×èíîâíèöÿ ç³òõàº, ùî áàãàòî
ïðàö³âíèê³â çâ³ëüíÿþòüñÿ ÷åðåç

ìàë³ çàðïëàòè — 750 ãðèâåíü íà
ì³ñÿöü. Òîìó íàðàç³ íà 15 ãà çà-
êàçíèêà ïðàöþþòü ï’ÿòü ïðèáè-
ðàëüíèê³â. Öå âòðè÷³ ìåíøå çà
ïîòð³áíó íîðìó.

Ò³ëüêè çà ìèíóëèé ì³ñÿöü ç
ïëÿæó âèâåçëè 400 êîíòåéíåð³â
ñì³òòÿ. Í³íåëü Ðîäñêàÿ ïîñêàð-
æèëàñÿ íà ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³
çîâñ³ì íå ïàòðóëþþòü òåðèòîð³þ.
Ðîçïîâ³ëà ïðî íåùîäàâí³é âèïà-
äîê, êîëè ì³ë³ö³îíåð íàï³äïèòêó
ç÷èíèâ ãàëàñ ³ ïîöóïèâ ìîá³ëü-

íèé òåëåôîí ó îäíîãî ç â³äïî÷è-
âàëüíèê³â.

Â³äâ³äóâà÷³ çàäîâîëåí³ ïëÿæåì.
“ß ïîðó÷ æèâó ³ âñå æèòòÿ êó-
ïàâñÿ â öüîìó îçåð³, é ä³òè ìî¿ òà-
êîæ. Òóò í³êîëè áðóäíî íå áóâàº,
âîäà ÷èñòà”,— êàæå êèÿíèí Ìè-
êîëà Ñàãàéäàê.

Íà “Ðîñèíêó” 
íå çà¿æäæàþòü 
ìàøèíè

Çíàíèé ó íàðîä³ ïëÿæ “Ðîñèí-
êà” ðîçòàøîâàíèé ï³ä Ìîñêîâ-
ñüêèì ìîñòîì. Â³í ìàëåíüêèé ³
çàòèøíèé. Ï³ä’¿çäó äëÿ ìàøèí
íåìàº, òîæ õîäÿòü íà ïëÿæ ò³ëü-
êè ì³ñöåâ³ áàáóñ³ ç îíóêàìè ³ ìî-
ëîä³ ìàìè ç ìàëå÷åþ. “Ìî¿ì ä³-
òÿì òóò äóæå ïîäîáàºòüñÿ — ëþ-
äåé íåáàãàòî, ò³íü º, òîæ íåñïå-
êîòíî”,— çàïåâíÿº êèÿíêà Îêñà-
íà Ãîí÷àð. Ïðàö³âíèêè äîäàþòü,
ùî ïðèáèðàþòü òóò ùîðàíêó.
Ïàêåò³â ç³ ñì³òòÿì íàãðîìàäæóº-
òüñÿ ÷èìàëî. “Òóò ó íàñ äóæå òè-
õî, àëå çà ï’ÿòäåñÿò ìåòð³â —
äèñêîòåêà ïðîñòî íåáà, òîæ ó âè-
õ³äí³ âå÷îðàìè òóò êóïà ìîëîä³,
òà ùå é öÿ ¿õíÿ ìóçèêà ïî ãîëî-
â³ íà÷å ìîëîòêîì áàõêàº”,— ïî-
ñêàðæèëàñÿ ëèøåíü îäíà ç ïðà-
ö³âíèöü ïëÿæó

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
”Õðåùàòèê”

Пляжний сезон столиці в самом розпалі. Сонячні
ванни на арячом піс ияни приймають з ран до
вечора. Усі пляжі заповнені "по зав’яз ". І по и біль-
шість столичних меш анців відпочивають, працівни и
ом нальних сл жб стежать, аби ті засма али в чистоті
й з сіма належними мовами. "Хрещати " перевірив,
я прибирають люблені місця масово о відпочин .
Поб вали на трьох пляжах — "Центральний", "Верб-
ний" та "Росин а". Я з’яс валося, приходити засма а-
ти ліпше в понеділо . У перші робочі дні тижня пісо
завжди чистий.

Найдорожча розва а на воді
ошт є 300 ривень на один :

* — о рім рошей, застав потрібно здавати ще й паспорт

Транспортний засіб Час Вартість*

Човен 1 од. 10—15 рн

Катамаран 1 од. 10—15 рн

Моторний човен 1 од. 300 рн

Катер 1 од. 180 рн

Водний мотоци л 1 од. 150 рн

Байдар а 1 од. 10—12 рн

Яхта 1 од. 100 рн

Водні лижі 10 хв. 50—60 рн

С тер 1 хв. 15—20 рн

У вихідні на "золотих піс ах столиці" ябл ніде впасти.
Ін оли відпочивальни ам доводиться облаштов ватися поміж недопал ів,
залишених попередни ами У столиці найчистіша вода в озері Вербном , зона відпочин нав оло ньо о простя ається на 15 е тарів

З дітьми на "Центральний пляж", що за Пішохідним мостом, ліпше приходити на почат тижня – людей неба ато,
а пісо чистий
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Єв ен ГОЛОВАХА, заст пни дире то-
ра Інстит т соціоло ії НАН У раїни:

— Звичай-
но, що іс-
н є. З адай-
те, с іль и
б ло проб-
лем із пре-
з и д е н т -
сь им си-
ном. Хіба це
єдиний ви-
падо ? Та
адаю, це
стос ється
не лише
перших осіб

держави. Вза алі створилася аста, лан чи
стан, я що за соціоло ічною терміноло ією,
діточо людей, я і поза за оном. Пам’ята-
єте, я азав Ма симіліан Волошин: існ є
тіль и два ласи поза за оном — правлячий
і римінальний. От і нас є люди поза за о-
ном, я і ні оли ні за що не відповідають. Й
це стос ється не лише їх, а й їхніх діточо ,
мів, сватів... На жаль, та нас с лалося.
Нині нас замість елітарно о с спільства

форм ється станове, де вищий стан живе за
своїми за онами й за альним не підля ає.
За он існ є, на жаль, лише для пересічної
людини. Для непересічної — є непересічні
норми, я і вони самі ж і виробили — р о-
вої пор и і та далі. Й та б де ще д же
дов о, й боротися доведеться дов о — аби
всі б ли, хоча б част ово, рівні перед за о-
ном. Для цьо о, по-перше, мають б ти ро-

мадсь і ор анізації, я і проти цьо о бороти-
м ться, я це є цивілізованом світі. Ма-
ють б ти юристи, не ор мпована правова
система, має б ти зовсім інша свідомість. Й
це той шлях, я ий ми маємо пройти до єв-
ропейсь ої інте рації.

Володимир ЧЕМЕРИС, член Громад-
сь ої ради при МВС:

— Зв і сно ,
п р обл ема
існ є. Хіба
це перший
раз? Ми
пам’ятаємо
інцидент із
сином Пре-
з и д е н т а
Ю щ е н а ,
оли ньо-
о б ли явні
пор шення
правил до-
р о ж н ь о о
р х й ма-

шин треба б ло ставити на штрафмай-
данчи . У рез льтаті ж міліція — міністр
вн трішніх справ, до слова, тоді б в той,
що й тепер — заявила, що нія их пор -
шень не б ло. Є ба ато інших при ладів.
Гадаю, що проблема ця д же серйозна.
Абсолютно певен, що сит ації, я а с ла-
лася в Одесі, винні зять та доч а прем’єр-
міністра. Те, що Л цен о став на бі Юлії
Тимошен о, свідчить про те, що за он
нас не один для всіх. Із цим явищем тре-

ба боротися, але починати, я то аж ть,
з олови.

Вадим ГЛАДЧУК, ВГО “Молодь — на-
дія У раїни”:

— Вважаю,
що пробле-
ма існ є. І її
свідченням є
численні ви-
пад и, я і
трапляються
нас та ста-

ють темою
для об ово-
рення —
ЗМІ, на х-
нях раїнців.
П р и а д ю
п о в е д і н

Андрія Ющен а, я ий по рож вав про ро-
р пістолетом. Президент потім д же неаде -
ватно омент вав ці вчин и. Та час навчив
Президента та йо о родин , я треба пово-
дитися і дотрим ватися за онів, я що ти цьо-
о вима аєш від ромадян.
Що ж до Юлії Володимирівни та її родини,

то ми бачимо, що т т се навпа и. Є свід-
чення, що омпанія, в я ій б ли Єв енія та
Шон Карр, б ла під айфом. Мене “добило”,
що прес-сл жба БЮТ давала неправдив ін-
формацію і сам Шон Карр брехав. З’явили-
ся офіційні виснов и с дово-медичної е с-
пертизи, я і доводять, що Тимошен о вда-
рила й подряпала війсь овосл жбовця. Я
знаю, що заплатили 100 тис. доларів за те,

щоб відеоподії не потрапили в за альнона-
ціональний ефір. Від ромадян нама аються
приховати правд й пере р тити інформа-
цію. Сам Л цен о, маб ть, вже відч ває се-
бе списочни ом БЮТ й відповідно працює.
Тож я що члени сім’ї Тимошен о та став-

ляться до охоронців за он й до само о за-
он , то не важ о здо адатися, я прем’єр-
міністр ставиться до звичайних ромадян
У раїни. Єдиний вихід боротьбі з та им
явищем— не доп с ати цих політи ів до вла-
ди. У випад ж з Шоном Карром має б ти
по азовий с довий процес.

Віталій КОНОНОВ, Партія зелених:
— Пробле-
ма том ,
що чим ви-
щий чинов-
ни , тим
менше
ньо о час
для то о,
щоб вихов -
вати своїх
дітей. З ін-
шо о ж бо-
, тим біль-

ше ва и
преси при-

то до них. Це проблема не лише дітей по-
літи ів, а й артистів, інших ба атих людей.
Крім то о, аж ть, чим еніальніший бать о,
тим мізерніші діти. Маб ть, це віді рає теж
я сь роль. Причина цьо о за альній ль-
т рі, це озна а недозрілості нашої нації.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Âîðîí âîðîíó îêà íå âèêëþº
Íà çàõèñò çÿòÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî ñòàëè ³ ì³ë³ö³ÿ, ³ îïîçèö³ÿ
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ, 
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора народний деп тат від Пар-
тії ре іонів Ганна Герман спрово-
вала об оворення онфлі т

між сім’єю донь и Юлії Тимо-
шен о і нарядом вн трішніх
війсь . Політичний опонент стала
на захист "дітей", а та ож вищих
цінностей. Ганна Герман запев-
нила, що захищала Юлію Тимо-
шен о від прово ації, а це ви ли-
ало об оворення в раїнсь ом
с спільстві. "Хрещати " не пере-
мивав іст и Шон Карр та Єв-
енії Тимошен о і не робив з
цьо о інцидент "прово аційних"
виснов ів. Але дол читися до с -
спільної дис сії — святе право
ж рналіста.

Íàãàäàºìî, ùî ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ äî÷êà
³ çÿòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³¿ Òèìîøåíêî
ªâãåí³ÿ ³ Øîí Êàðð ïîòðàïèëè â ì³ë³ö³þ
Îäåñè ï³ñëÿ êîíôë³êòó ç á³éöÿìè âíóòð³ø-
í³õ â³éñüê. Ç³ðêîâå ïîäðóææÿ íàìàãàëîñÿ
ïðî¿õàòè íà îäåñüêèé ïëÿæ “Ëîíæåðîí” íà
áàéêó â ñóïðîâîä³ ùå òðüîõ “åê³ïàæ³â” ³ç
äâîõ ëþäåé êîæíèé. Äîðîãà äî ìîðÿ áóëà
ïåðåêðèòà øëàãáàóìîì, òîìó ùî â’¿çä íà
òðàñó çäîðîâ’ÿ, ÿêà éäå óçäîâæ áåðåãà, íà
ìàøèíàõ çàáîðîíåíèé. Òóò ïîñò³éíî ÷åð-
ãóº íàðÿä ç 2—3 á³éö³â âíóòð³øí³õ â³éñüê.
ßê ïîäåéêóþòü ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³, ïðî¿õà-
òè òóò òàêè ìîæíà, àëå çà öå ïîòð³áíî çà-
ïëàòèòè ïåâíó ñóìó ÷åðãîâèì. Îäíàê áàé-
êåðè âèð³øèëè “çåêîíîìèòè” ³ ñïðîáóâà-
ëè ïðîäåðòèñÿ ñèëîþ. Çà ñëîâàìè î÷åâèä-
ö³â ³íöèäåíòó, êîìïàí³ÿ ìîòîöèêë³ñò³â í³-
áèòî áóëà “ï³ä êàéôîì”, òîæ âîíè, íå âà-
ãàþ÷èñü, ïîë³çëè â á³éêó, êîëè ïàòðóëü
ñïðîáóâàâ ¿õ çóïèíèòè. Çàê³í÷èëîñÿ âñå
òèì, ùî Øîíó Êàððó çàëàìàëè ðóêè ³ ïî-
âåëè ó â³ää³ëîê ì³ë³ö³¿, ïîïðè éîãî ñïðî-
òèâ òà äåìîíñòðàö³þ ÷óäîâèõ çíàíü ðîñ³é-
ñüêî¿ ëàéêè. Òàì â³í ðàçîì ³ç äðóæèíîþ ³

ïðîâ³â ï³âíî÷³. Àëå ÿêùî ç³ðêîâà ïàðà â³ä-
áóëàñÿ ëèøå ç³ïñîâàíèì âå÷îðîì, òî â³é-
ñüêîâèì ïîùàñòèëî ìåíøå. Çà äàíèìè ìå-
äèê³â, âîíè îòðèìàëè ëåãê³ ò³ëåñí³ óøêî-
äæåííÿ — ñèíö³, çàáî¿íè òà ãëèáîêó
ïîäðÿïèíó, çàâäàíó, ÿê ñòâåðäæóþòü ñàì³
ì³ë³ö³îíåðè, äîâãèìè í³ãòÿìè ªâãåí³¿ Òè-
ìîøåíêî.

Õòî íàñïðàâä³ ñïðîâîêóâàâ êîíôë³êò,
íàðàç³ ùå äîñòåìåííî íå â³äîìî. ßê ïîâ³-
äîìèëè ó ÌÂÑ, ðîçñë³äóâàííÿ ³íöèäåíòó
ëèøå ïî÷àëîñÿ. Ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ ìàº âè-

â÷èòè ïîÿñíåííÿ ³ ðàïîðòè â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â, ùî áåçïîñåðåäíüî áðàëè ó÷àñòü â
³íöèäåíò³, ³ íà ¿õí³é ï³äñòàâ³ çðîáèòü ñâî¿
âèñíîâêè. Äî ñëîâà, äèâíèé âèãëÿä ìàº
çàÿâà, îïðèëþäíåíà ïðåñ-ñëóæáîþ â³äîì-
ñòâà îäðàçó ï³ñëÿ ³íöèäåíòó. “Çà ïîïåðåä-
í³ìè ðåçóëüòàòàìè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äó-
âàííÿ, êîòðå ïðîâîäÿòü çà ôàêòîì ³íöè-
äåíòó, òà âèñíîâêàìè ñóäîâî-ìåäè÷íî¿
åêñïåðòèçè ç’ÿñîâàíî, ùî â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³ âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè, ïå-
ðåâèùèâøè ñâî¿ ñëóæáîâ³ ïîâíîâàæåííÿ,

íåâìîòèâîâàíî çàñòîñóâàëè ãðóáó ô³çè÷íó
ñèëó ùîäî Øîíà Êàððà òà ªâãåí³¿ Òèìî-
øåíêî, ñïðè÷èíèëè ¿ì ò³ëåñí³ óøêîäæåí-
íÿ, ÷èì ñïðîâîêóâàëè êîíôë³êò”,— ñòâåð-
äæóâàëè òîä³ â ÌÂÑ. Óñå öå øèðîêèì ïî-
òîêîì âèëèëîñÿ â æîâòó ³ íå äóæå æîâòó
ïðåñó, ùî ³ âèêëèêàëî îñóä Ãàííè Ãåð-
ìàí. “²äåîëîã” Ïàðò³¿ ðåã³îí³â çàêëèêàëà
ïðèïèíèòè “áðóäí³ ³íñèíóàö³¿ íàâêîëî ä³-
òåé Þë³¿ Òèìîøåíêî”. “Íå çàáóâàéìî, ùî
æèòòÿ ïðîäîâæóºòüñÿ. Íàâ³òü ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ïîë³òè÷íî¿ êàð’ºðè á³ëüø³ñòü ³ç íàñ
çàëèøèòüñÿ â ö³é êðà¿í³, ³ ìè ïîâèíí³ ìîã-
òè äèâèòèñÿ â î÷³ îäèí îäíîìó íàâ³òü ï³ä
÷àñ âèïàäêîâî¿ çóñòð³÷³”,— íàãîëîñèëà ïà-
í³ Ãåðìàí. Âäÿ÷íà ìàòè â³äðàçó â³äðåàãó-
âàëà. “Ìåí³ ïðèºìíî, ùî, ïîïðè ð³çí³ ïî-
ë³òè÷í³ ïîçèö³¿, ìè íå çàáóâàºìî ïðî âè-
ù³ ö³ííîñò³, ïðî ìîðàëü, ã³äí³ñòü òà ÷åñòü.
Öå çíà÷èòü, ùî â ö³é êðà¿í³ çðåøòîþ áó-
äå âñå äîáðå. Áî ÷åñíèõ ³ ïîðÿäíèõ ëþäåé
â Óêðà¿í³ çíà÷íî á³ëüøå, í³æ òèõ, õòî â
áðóä³ æèâå ³ áðóäîì ãîäóºòüñÿ”,— ïîäÿêó-
âàëà Ãàíí³ Ãåðìàí Þë³ÿ Òèìîøåíêî. ²äè-
ë³ÿ, ùî ïàíóâàëà â÷îðà ì³æ äâîìà ïîë³òè-
êàìè, âî÷åâèäü, íå º ÷èìîñü ïîãàíèì.
Ïðîòå äóìêè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³
ðîçä³ëèëèñÿ. “Õðåùàòèê” òàêîæ çâåðíóâ
óâàãó íà äåÿê³ îáñòàâèíè öüîãî ³íöèäåí-
òó. Ïî-ïåðøå, ñëîâî “ä³òè” äóæå ìàëî ï³ä-
õîäèòü äî 36-ð³÷íîãî Øîíà Êàððà, ÿêèé
âñòóïèâ ó á³éêó ç á³éöÿìè ÂÂ íå ñàì, à íà
âèäó ó êîìïàí³¿. Òîáòî ïàí Êàðð ìîæå é
ñàì â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ â÷èíêè ³ ìàâ áè
çíàòè, ùî êîíôë³êò ìîæóòü âèêîðèñòàòè
ïðîòè òåù³. Ïî-äðóãå, ï³ä âèçíà÷åííÿ “ä³-
òè” ï³äõîäèòü ïîñòðàæäàëèé ðÿäîâèé
áîºöü ÂÂ (õî÷à ïðàïîðùèê òàêîæ íå äè-
òèíà). Êð³ì òîãî, ÿêùî íàðÿä ñàì íàïàâ
íà áàéêåð³â, òî öå âæå ïèòàííÿ êîìïå-
òåíòíîñò³ Þð³ÿ Ëóöåíêà, ÿêèé ìàº â³äïî-
â³äàòè çà “ïðîâîêàö³þ”. Àëå ÿêùî ñîëäà-
òè ñòîÿëè íà ñòðàæ³ ïðàâîïîðÿäêó, òî ä³¿
ì³í³ñòðà ïðîñòî ïîë³òè÷íà ï³äë³ñòü. Îñòàí-
íº, íà ùî õîò³ëîñÿ á çâåðíóòè óâàãó, —
ðåéòèíã Þë³¿ Òèìîøåíêî ïàäàº çîâñ³ì íå
ç ïðè÷èí ñïåöîïåðàö³¿ ïðîòè ¿¿ ä³òåé. Âå-
ëèêà ³íôëÿö³ÿ, ñêàíäàëè, ïîïóë³çì ³ ïî-
ðîæí³ îá³öÿíêè — îñü ãîëîâí³ “ïðîâîêà-
ö³¿”, ÿê³ ìàëè ðåçóëüòàò. Àëå íàäàìî ñëî-
âî åêñïåðòàì

Зять Юлії Тимошен о Шон Карр не д же схожий на беззахисн дитин

×è ³ñíóº â Óêðà¿í³ ïðîáëåìà ä³òåé ïîë³òèê³â?
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хрещатик

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Îöóíó Âîëîäèìèðó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áåðåçíåâ³é, 84 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Îöóíó Âîëîäè-
ìèðó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 84 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Îöóíó Âîëîäèìèðó Âà-
ñèëüîâè÷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. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянину Казакову Миколі
Михайловичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 2"му пров. Проектному, 4 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1220/4053 від 15 листопада 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 Êàçàêîâó Ìèêîë³ Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 2-ìó ïðîâ. Ïðîåêòíîìó, 4 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàçàêîâó Ìè-
êîë³ Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 2-ìó ïðîâ. Ïðîåêòíîìó, 4 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàçàêîâó Ìèêîë³ Ìè-
õàéëîâè÷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, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.01.2006 ¹ 19-651, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.01.2006 ¹ 86,

óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.12.2005
¹ 071/04-4-19/5887, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò Êè¿âãåíïëàí” AT “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 28.12.2005 ¹ 3130, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
21.08.2006 ¹ 03-79/592.

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. 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.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Оцуну Володимиру
Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Березневій, 84 у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1221/4054 від 15 листопада 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:

íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

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 äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.6. 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 28.11.2005 ¹ 19-10259, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.11.2003 ¹ 119/04-4-
10/1494, çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî äåðæàâíî-
ãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
18.11.2003 ¹ 8918.

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 Заліщуку Андрію
Петровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лісній, 14"а у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1223/4056 від 15 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Çàë³ùóêó Àíäð³þ Ïåòðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ë³ñí³é, 14-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Çàë³ùóêó Àí-
äð³þ Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ë³ñí³é, 14-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Çàë³ùóêó Àíäð³þ Ïåò-
ðîâè÷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, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 15.03.2006 ¹ 19-2093, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.11.2005 ¹ 071/04-4-
19/4846, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 05.02.2007 ¹ 03-79/127-Â.

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 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 Москаленку
Михайлу Тимофійовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул.
Гоголя, 40"г у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1224/4057 від 15 листопада 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:
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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìîñêàëåíêó Ìèõàéëó Òèìîô³éîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 40-ã ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìîñêàëåíêó
Ìèõàéëó Òèìîô³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ãîãîëÿ, 40-ã ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìîñêàëåíêó Ìèõàéëó
Òèìîô³éîâè÷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
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

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 äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.6. 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 26.04.2005 ¹ 19-3400, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 10.01.2005 ¹ 071/04-4-
19/4575, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 21.12.2004 ¹ 10250.

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 Матвієнку
Володимиру Андрійовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житловою будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Чкалова, 28"а у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1225/4058 від 15 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìàòâ³ºíêó Âîëîäèìèðó Àíäð³éîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. ×êàëîâà, 28-à ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàòâ³ºíêó Âî-
ëîäèìèðó Àíäð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. ×êàëîâà, 28-à ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìàòâ³ºíêó Âîëîäèìèðó
Àíäð³éîâè÷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
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â)”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.07.2005 ¹ 19-5647, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 22.01.2005 ¹ 071/04-4-
19/165, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 06.01.2005 ¹ 90.

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

і споруд на вул. Крилова, 30"в у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1227/4060 від 15 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Íåäóæêó Ïåòðó Áîðèñîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðèëîâà, 30-â ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Íåäóæêó Ïåò-
ðó Áîðèñîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðèëîâà, 30-â ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Íåäóæêó Ïåòðó Áîðèñî-
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
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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 30.01.2006 ¹ 19-660, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 24.02.2004 ¹ 071/04-4-
19/473, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 09.02.2004 ¹ 789.

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 Ободовському
Віктору Борисовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул.
Залужній, 12"а у Голосіївському районі м.

Києва
Рішення Київської міської ради № 1228/4061 від 15 листопада 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земель�
ного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îáîäîâñüêîìó
Â³êòîðó Áîðèñîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàëóæ-
í³é, 12-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Îáîäîâñüêîìó
Â³êòîðó Áîðèñîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Çàëóæí³é, 12-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Îáîäîâñüêîìó Â³êòîðó
Áîðèñîâè÷ó:

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

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 05.09.2005 ¹ 19-7518, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 10.11.2004 ¹ 9028, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.11.2004
¹ 071/04-4-19/3937 òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07.02.2007
¹ 03-344/146-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 Тищенко Інні
Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Кайсарова, 11"б 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1230/4063 від 15 листопада 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:
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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Òèùåíêî ²íí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êàéñàðîâà, 11-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òèùåíêî ²íí³
Ìèêîëà¿âí³, 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. Êàéñàðîâà, 11-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Òèùåíêî ²íí³ Ìèêîëà¿â-
í³:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-

þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 06.06.2007 ¹ 170) âèð³øóâàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.02.2007 ¹ 19-726, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.03.2007
¹ 1936, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 19.06.2007 ¹ 05-06/4039.

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

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 Федорчук Олені
Іванівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Народній, 46 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1231/4064 від 15 листопада 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 Ôåäîð÷óê Îëåí³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Íàðîäí³é, 46 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ôåäîð÷óê Îëå-
í³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Íàðîäí³é, 46 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ôåäîð÷óê Îëåí³ ²âàí³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.02.2005 ¹ 19-1053, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 01.08.2005 ¹ 06-6-
25/3741, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 27.04.2005 ¹ 2946,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 03.04.2007 ¹ 03-16/471-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Зайцевій Маріанні
Станіславівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Петровського, 18"а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1232/4065 від 15 листопада 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 Çàéöåâ³é Ìàð³àíí³ Ñòàí³ñëàâ³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 18-à ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çàéöåâ³é Ìàð³-

àíí³ Ñòàí³ñëàâ³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 18-à ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Çàéöåâ³é Ìàð³àíí³ Ñòàí³-
ñëàâ³âí³:

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 âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ îäåðæà-
òè 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 ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-

øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 06.04.2007 ¹ 19-3274, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 20.04.2007
¹ 2718, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
30.12.2004 ¹ 071/04-4-19/4553, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 09.12.2007 ¹ 2600,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 18.05.2007 ¹ 03-0474.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки приватному
підприємству “ПРОМАВТОСЕРВІС” 

для реконструкції з подальшими
обслуговуванням та експлуатацією

торговельного комплексу 
на вул. Копилівській, 1 у Подільському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1233/4066 від 15 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Êî-
ïèë³âñüê³é, 1 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 095 850,00 ãðí. (äâà ì³ëü-
éîíè äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ï’ÿò-
äåñÿò ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
23.07.2007).

3. Ïðîäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÏÐÎÌÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1595 ãà çà 2 095 850,00 ãðí.
(äâà ì³ëüéîíè äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü òèñÿ÷ â³-
ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïîäàëüøèìè îáñëóãîâó-
âàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ òîðãîâåëüíîãî
êîìïëåêñó íà âóë. Êîïèë³âñüê³é, 1 ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáó-
âàº â îðåíä³ ó ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà
“ÏÐÎÌÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ” çã³äíî ç äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñ-
òðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 20.07.2007 ¹ 85-6-
00336.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ïðèâàòíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “ÏÐÎÌÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Êîïèë³âñüê³é, 1

ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç
äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1595 ãà íà âóë.
Êîïèë³âñüê³é, 1 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ
öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “ÏÐÎÌÀÂÒÎÑÅÐ-
Â²Ñ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

6. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÏÐÎÌ-
ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ”:

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради № 1233/4066 від 15 листопада 2007 року

УМОВИ
продажу приватному підприємству “ПРОМАВТОСЕРВІС” 

земельної ділянки на вул. Копилівській, 1 у Подільському районі 
м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003

¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.10.2004
¹ 2158, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
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ðåäîâèùà â³ä 14.02.2005 ¹ 19-1014, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 06.07.2004 ¹ 4949, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 17.03.2005 ¹ 071/04-4-19/1077.

5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 03.06.2004 ¹ 84) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 227 448,00 ãðí (äâ³ñò³ äâàäöÿòü ñ³ì òè-
ñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñîðîê â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êî-

ï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 28 â³ä 27.02.2006, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëà-
ò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 1 868 402,00 ãðí
(îäèí ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òè-
ñÿ÷ ÷îòèðèñòà äâ³ ãðèâí³ 00 êîï³éîê) ñïëà-
÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä
äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñó-
ìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 20.04.2006 № 07/1"101вих 
на пункт 2 рішення Київської міської ради 

від 23.10.2003 № 121"18/994 “Про надання 
і вилучення земельних ділянок та припинення

права користування землею”
Рішення Київської міської ради № 1235/4068 від 15 листопада 2007 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 20.04.2006 № 07/1/1�101вих на пункт 2 рі�
шення Київської міської ради від 23.10.2003 № 121�18/994 “Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею” та зважаючи на скарги громадян, керуючись статтею 26 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 22 Закону України “Про столицю України —
місто�герой Київ”, статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188 Господарського кодексу Укра�
їни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàäîâîëüíèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 20.04.2006
¹ 07/1/1-101âèõ íà ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 121-
18/994 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Â³äì³íèòè ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 121-18/994
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

3. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè ïðîêóðàòó-
ð³ ì³ñòà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìàðñ-1” íàäàòè
çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.05.2004 ¹ 66-6-
00147.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну пункту 2 рішення Київської міської
ради від 23.10.2003 № 121"16/994 

“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1236/4069 від 15 листопада 2007 року

З метою впорядкування земельних відносин у м. Києві, зважаючи на те, що товариством з обмеженою
відповідальністю фірмою “Матінка” не розпочато будівельних робіт на земельній ділянці на вул. Пугачо�
ва, 17�б у Шевченківському районі м. Києва, керуючись статтею 24 Закону України “Про планування і за�
будову територій”, статтею 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статтею 26 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 9 Земельного кодексу України та статтею
188 Господарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 121-16/994
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

2. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ô³ðì³ “Ìàò³íêà” íà-
äàòè çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.06.2004 ¹ 91-6-
00279.

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

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ô³ðìó “Ìàò³í-
êà” ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ó ðàç³
ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâëåíèé
çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷èòè ï³äãî-
òîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äî Ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 18.03.2004 № 131/1341 

“Про передачу комунальному підприємству 
з управління капітального будівництва 

та реконструкції Шевченківського району 
м. Києва земельних ділянок 

для будівництва житлового будинку 
з об’єктами соціальної сфери для виконання

інвестиційного договору 
№ 32110 від 11.11.2003 

на вул. Дмитрівській, 80"82 у
Шевченківському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1237/4070 від 15 листопада 2007 року

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004 ¹ 131/1341
“Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó ç óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèö-
òâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºê-
òàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè äëÿ âèêîíàííÿ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ¹ 32110 â³ä
11.11.2003 íà âóë. Äìèòð³âñüê³é, 80-82 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, à
ñàìå:

— ñëîâà “êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ç óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
òà ðåêîíñòðóêö³¿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà” çàì³íèòè ñëîâàìè “êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÁÓÄ²ÂÍÈÖ-
ÒÂÎ ÒÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß” Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè”;

— ó ïóíêò³ 2 ñëîâà òà öèôðó “â êîðîò-

êîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè” çàì³íèòè
ñëîâàìè òà öèôðîþ “ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 6 ðîê³â”.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÁÓ-
Ä²ÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß”
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîð³â îðåíäè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 18.11.2004 ¹ 91-6-
00372 òà â³ä 18.11.2004 ¹ 91-6-00373.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 24 рішення
Київської міської ради 

від 15.07.2004  № 419"5/1829 
“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1238/4071 від 15 листопада 2007 року

Враховуючи клопотання відкритого акціонерного товариства тресту “Київміськбуд�1” ім. М. П. Загород�
нього від 29.11.2006 № 1718 та від 16.05.2007 № 887, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 24 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004
¹ 419-5/1829 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åí-
íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, à ñàìå:
ñëîâà òà öèôðè “îðåíäó íà 2 ðîêè” çà-
ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè “îðåíäó íà
4 ðîêè”, ñëîâà òà öèôðè “ïëîùåþ 0,51
ãà” çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè “ïëî-
ùåþ 0,45 ãà”.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóä-1” ³ì. Ì. Ï.
Çàãîðîäíüîãî ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíó-

òèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðî-
á³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä Ç1.03.2005
¹ 62-6-00214.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 27.12.2001

№ 178/1612 
“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

та скасування пункту 7 рішення 
Київської міської ради 

від 26.09.2002 № 22/182 
“Про внесення змін до рішень Київської

міської ради”
Рішення Київської міської ради № 1239/4072 від 15 листопада 2007 року

У зв’язку із прийняттям Земельного кодексу України та введенням його в дію з 01.01.2002, враховуючи
лист�звернення Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єк�
тів митної інфраструктури Державної митної служби України від 21.10.2005 № 30/1.1�1.4/3005, відповід�
но до статей 92, 123 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 11 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.12.2001
¹ 178/1612 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, à ñàìå:

— ñëîâà “Ãîñïîäàðñüêî-åêñïëóàòàö³é-
íîìó ìèòíîìó óïðàâë³ííþ” çàì³íèòè
ñëîâàìè “Äåïàðòàìåíòó ðåñóðñíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ, êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â ìèòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè”;

— ñëîâà òà öèôðè “â òèì÷àñîâå äîâãî-
ñòðîêîâå êîðèñòóâàííÿ ñòðîêîì íà 15
ðîê³â” çàì³íèòè ñëîâàìè “â ïîñò³éíå êî-
ðèñòóâàííÿ”;

— ó ï³äïóíêò³ 11.1.1 öèôðè “40” çàì³-
íèòè öèôðàìè “96”;

— ï³äïóíêò 11.1.2 âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿: “Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ
äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ”;

— ó ïóíêò³ 11.2 ñëîâî òà öèôðè “ñò.
27” çàì³íèòè ñëîâîì òà öèôðàìè “ñòàò-
òÿìè 141, 143”.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 7 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 26.09.2002 ¹ 22/182 “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè”.

3. Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³éíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 29.12.2002
¹ 79-4-00054 çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Враховуючи лист�звернення комунального підприємства “БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ” Шевчен�
ківської районної у місті Києві ради від 31.01.2007 № 77, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

ЖЕК №320 513-70-11 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕО №807 407-92-40 1 1
ЖЕО №813 424-73-22 1 1
ЖЕК №318 530-45-11 1 1

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

 Заступник начальника ДЕЖ
ЖЕК №905 275-52-40 1 1

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1

Майстер виробничої дільниці
КП “Галагани” 449-97-51 1 1

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №908 408-63-53 1 1
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

Майстер технічної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №308 515-95-65 1 1
ЖЕК №310 515-42-45 1 1
ЖЕК №311 515-42-34 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №901 242-23-53 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 2 2
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1 1

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

Начальник відділу з комп’ютерних наук
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1

Заступник начальника виробничо-технічного відділу
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №909 408-72-36 1 1
ЖЕК №911 457-61-91 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 1 1

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Провідний інженер ремонтного відділу
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
Юрисконсульт
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №914 401-19-04 1 1
Економіст
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
ЖЕО №812 424-12-61 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КПУЖГ 402-69-82 1 1

Бухгалтер ІІ категорії
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

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

Диспетчер
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1
КПУЖГ 402-69-82 4 4
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

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

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

Інженер І категорії
ВТВ 411-42-54 2 2
ЖЕК №302 518-51-77 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 1 1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №319 532-28-21 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 1 1

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

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

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

Інспектор з кадрів
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян
ЖЕО №801-813 402-69-81 13 13

Інспектор
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Бухгалтер І категорії
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Електрозварювальник
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №202 563-02-92 2 2
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ЖЕК №204 560-91-39 2 2
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 3 3
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 3 3
ЖЕК №512 463-93-60 3 3
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕО №801-813 402-69-81 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Маляр
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 6 6
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
РБД 467-44-04 7 7
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

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

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 9 9
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
ЖЕК №221 566-67-67 2 2
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Паспортист
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №910 408-12-90 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Секретар
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
Фірма “Кварт” 258-69-15 1 1

Секретар-друкарка
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Столяр
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 1 1
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 2 2

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

Електрозварник
ЖЕО №801-813 402-69-81 20 20

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Штукатур
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Монтажник санітарно-технічних систем
Відділ головного енергетика 563-08-12 6 6
КП “Галагани” 449-97-51 5 5
ЖЕК №221 566-67-67 11 11
ЖЕК №222 563-08-03 19 19
ЖЕК №223 567-40-14 5 5
ЖЕК №224 566-30-63 11 11
ЖЕК №225 567-78-58 11 11

Столяр-будівельник
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 4 4
Штукатур 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
РБД 467-44-04 5 5

Електрогазозварник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
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ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1

Електрогазозварник 
Відділ головного механіка 566-01-49 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

Монтажник стс та устаткування 
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1

Електрогазозварник 
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 4 4

Столяр 
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Електромонтер ЗПП
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Електромонтер з ремонту електроустаткування 
Відділ головного енергетика 563-08-12 10 10

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

РАДС 434-83-40 1 1
Водій спец.автомобіля

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

ЖЕК №201 564-96-43 26 26
ЖЕК №202 563-02-92 26 26
ЖЕК №203 560-98-73 18 18
ЖЕК №204 560-91-39 16 16
ЖЕК №205 560-91-96 15 15
ЖЕК №206 560-99-40 23 23
ЖЕК №207 564-91-80 12 12
ЖЕК №209 570-35-08 19 19
ЖЕК №210 573-79-92 39 39
ЖЕК №211 565-80-55 25 25
ЖЕК №212 564-80-68 15 15
ЖЕК №501 418-65-35 25 25
ЖЕК №502 419-23-65 15 15
ЖЕК №503 418-28-62 30 30
ЖЕК №504 418-20-97 49 49
ЖЕК №505 418-88-87 21 21
ЖЕК №506 413-34-03 17 17
ЖЕК №507 412-32-68 22 22
ЖЕК №508 412-42-28 36 36
ЖЕК №509 412-77-26 38 38
ЖЕК №510 411-83-68 40 40
ЖЕК №511 411-32-82 24 24
ЖЕК №512 463-93-60 15 15
ЖЕК №513 430-17-04 14 14
ЖЕК №514 432-19-95 18 18
ЖЕК №701 460-60-09 13 13
ЖЕК №702 417-70-65 26 26
ЖЕК №703 468-52-57 33 33
ЖЕК №704 433-43-88 32 32
ЖЕК №705 462-06-74 31 31
ЖЕК №706 434-65-57 48 48
ЖЕК №707 434-35-55 29 29
ЖЕК №708 434-40-55 55 55
ЖЕК №709 433-32-95 46 46
ЖЕК №710 427-02-75 42 42
ЖЕО №801-813 402-69-81 250 250
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 23 23
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 11 11
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 10 10
КП “Галагани” 449-97-51 8 8
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 10 10
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 7 7
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 8 8
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 6 6
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 45 45
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 9 9
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 9 9
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 15 15
ЖЕК №221 566-67-67 22 22
ЖЕК №222 563-08-03 16 16
ЖЕК №223 567-40-14 6 6
ЖЕК №224 566-30-63 18 18
ЖЕК №225 567-78-58 26 26
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 10 10
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 27 27
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 23 23
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 29 29

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

Оператор
ЖЕК №312 530-04-63 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №306 515-94-87 1 1
ЖЕК №307 515-72-34 1 1

Підсобний робітник
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
КП “ЖЕК ”Татарка” 417-11-62 3 3
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 3 3

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92 1 1
ЖЕК №209 570-35-08 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 3 3
ЖЕК №502 419-23-65 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 4 4
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 4 4
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 5 5
ЖЕК №513 430-17-04 3 3
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 17 17
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 5 5
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 3 3
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 5 5
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 3 3
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 2 2
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 3 3
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4
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Прибиральник
ЖЕК №201 564-96-43 10 10
ЖЕК №202 563-02-92 12 12
ЖЕК №203 560-98-73 10 10
ЖЕК №204 560-91-39 11 11
ЖЕК №205 560-91-96 11 11
ЖЕК №206 560-99-40 8 8
ЖЕК №207 564-91-80 15 15
ЖЕК №209 570-35-08 8 8
ЖЕК №210 573-79-92 28 28
ЖЕК №211 565-80-55 15 15
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 50 50
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 17 17
ЖЕК №222 563-08-03 15 15
ЖЕК №223 567-40-14 14 14
ЖЕК №224 566-30-63 20 20
ЖЕК №225 567-78-58 14 14
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

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

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №201 564-96-43 9 9
ЖЕК №202 563-02-92 5 5
ЖЕК №203 560-98-73 8 8
ЖЕК №204 560-91-39 9 9
ЖЕК №205 560-91-96 5 5
ЖЕК №206 560-99-40 4 4
ЖЕК №207 564-91-80 5 5
ЖЕК №209 570-35-08 6 6
ЖЕК №210 573-79-92 9 9
ЖЕК №211 565-80-55 7 7
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 10 10
ЖЕК №502 419-23-65 5 5
ЖЕК №503 418-28-62 12 12
ЖЕК №504 418-20-97 16 16
ЖЕК №505 418-88-87 13 13
ЖЕК №506 413-34-03 11 11
ЖЕК №507 412-32-68 10 10
ЖЕК №508 412-42-28 9 9
ЖЕК №509 412-77-26 14 14
ЖЕК №510 411-83-68 11 11
ЖЕК №511 411-32-82 8 8
ЖЕК №512 463-93-60 13 13
ЖЕК №513 430-17-04 11 11
ЖЕК №514 432-19-95 10 10
ЖЕК №701 460-60-09 4 4
ЖЕК №702 417-70-65 6 6
ЖЕК №703 468-52-57 7 7
ЖЕК №704 433-43-88 8 8
ЖЕК №705 462-06-74 14 14
ЖЕК №706 434-65-57 7 7
ЖЕК №707 434-35-55 7 7
ЖЕК №708 434-40-55 13 13
ЖЕК №709 433-32-95 8 8
ЖЕК №710 427-02-75 9 9
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 9 9
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 6 6
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 12 12
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 10 10
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 11 11
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 12 12
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 17 17
РАДС 434-83-40 2 2
РБД 467-44-04 8 8
КП ”ЖЕК” Дегтярівська” 455-60-04 9 9
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 15 15
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 10 10

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4

Тракторист
АФУ 411-42-54 2 2
Відділ головного механіка 566-01-49 4 4

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

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1

Водій автомобіля УАЗ 3909
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 5327
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ВАЗ 21043
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 2705
РАДС 434-83-40 1 1

Слюсар з обслуговування теплових мереж
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 4 4

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

Тесляр 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 3 3
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 3 3
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 6 6

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 
ЖЕК №708 434-40-55 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1

Вакансії в ЖЕКах м. Києва

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Êè¿âñüêèé äóåò ó Â³ííèö³
Ñòîëè÷í³ ìóçèêàíòè ïåðåâåëè êîíöåðòíèé ñåçîí â³ííèöüêîãî Ñàëîíó 
ìèñòåöòâ ó ñïëÿ÷èé ðåæèì

Ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ íà áàç³ õó-
äîæí³õ ìóçå¿â ðîáèëèñÿ ñïðîáè
â³äêðèòè ñàëîíè ìèñòåöòâ. Àëå,
íà æàëü, ³ñíóâàëè çàçâè÷àé íå-
äîâãî. Ó Â³ííèö³ âæå ï’ÿòíàä-
öÿòü ðîê³â ó Ñàëîí³ ìèñòåöòâ
â³äáóâàþòüñÿ íàéð³çíîìàí³òí³ø³
ìèñòåöüê³ çàõîäè ³ç çàëó÷åííÿì
çàðóá³æíèõ àðòèñò³â. Ñåðåä êðà-
¿í, ç ÿêèìè ñï³âïðàöþº Ñà-
ëîí,— Ðîñ³ÿ, Ôðàíö³ÿ, ÑØÀ,
Í³ìå÷÷èíà, Ïîëüùà, Øâåéöà-
ð³ÿ. Çà ðîêè éîãî ³ñíóâàííÿ
ñôîðìóâàëàñÿ ³ ñëóõàöüêà àóäè-
òîð³ÿ, êîòðà çíàº: âñ³ êóëüòóðí³
àêö³¿, ùî òóò â³äáóâàþòüñÿ, çàâ-
æäè âèð³çíÿþòüñÿ àêòóàëüí³ñòþ,
îðèã³íàëüí³ñòþ òà íîâèçíîþ òå-
ìàòèêè.

Âèíÿòêîì ó öüîìó ïëàí³ íå
ñòàâ ³ çàêëþ÷íèé êîíöåðò ñåçî-
íó, ùî â³äáóâñÿ çà ó÷àñòþ â³äî-
ìèõ êè¿âñüêèõ âèêîíàâö³â — ï³-
àí³ñòà ªâãåí³ÿ ¥ðîìîâà òà ñî-
ë³ñòà Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà-

¿íè, áàðèòîíà Ìèêîëè Ãóá÷óêà.
¥ðîìîâ, â³äîìèé ó Êèºâ³ òà çà
êîðäîíîì ÿê ³íòåðïðåòàòîð ñó-
÷àñíî¿ àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè, âæå

íå âïåðøå âèñòóïàº ïåðåä â³í-
íèöüêîþ ïóáë³êîþ. Íàïðèêëàä,
îñòàííüîãî ðàçó â³í çàëèøèâ ÿñ-
êðàâå âðàæåííÿ, âçÿâøè ó÷àñòü

ó ïåðôîðìàíñ³: â òîé ÷àñ, ÿê
çâó÷àëè êàìåðí³ òâîðè êëàñèêà
íîâ³òíüî¿ ìóçèêè Âàëåíòèíà
Ñèëüâåñòðîâà ó âèêîíàíí³ ï³-

àí³ñòà, øâåéöàðñüêèé õóäîæíèê
Êð³ñò³àí ¥óçåâñüê³ ïðîñòî íà
î÷àõ ó ïóáë³êè ìàëþâàâ êàðòè-
íó. Ìèêîëà Ãóá÷óê ñâîãî ÷àñó
çàïàì’ÿòàâñÿ â³ííè÷÷àíàì âèêî-
íàííÿì ìóçèêè ðîäèíè Ðåãàìå-
¿â.

Êîíöåðòíó ïðîãðàìó äëÿ çà-
êðèòòÿ ñåçîíó ó â³ííèöüêîìó Ñà-
ëîí³ ìèñòåöòâ ãîòóâàëè ñïåö³àëü-
íî. Ñêëàäàëàñÿ âîíà ç øåäåâð³â
êàìåðíî¿ âîêàëüíî¿ ìóçèêè òà-
êèõ êîìïîçèòîð³â, ÿê Ìèõàéëî
¥ë³íêà, Ïåòðî ×àéêîâñüêèé,
Ñåðã³é Ðàõìàí³íîâ, Êîñòÿíòèí
Ðåãàìåé-ñòàðøèé. Ñâîºð³äí³
³íñòðóìåíòàëüí³ ³íòåðìåä³¿ óòâî-
ðþâàëè âïåðøå âèêîíàí³ ó Â³í-
íèö³ ìàëîâ³äîì³ ôîðòåï³àíí³ òâî-
ðè Ð³õàðäà Âàãíåðà.

Êîíöåðò ìàâ âåëè÷åçíèé óñ-
ï³õ, ïóáë³êà áóëà ó çàõâàò³ â³ä
âèñîêîïðîôåñ³éíîãî òà åìîö³é-
íîãî âèêîíàííÿ ìóçèêè êè¿â-
ñüêèìè àðòèñòàìè. Ç³ ñâîãî áî-
êó, ñòîëè÷í³ ãîñò³ ¥ðîìîâ òà
Ãóá÷óê çàçíà÷èëè, ùî â Ñàëî-
í³ ñòâîðåíî ìàêñèìàëüíî ñïðè-
ÿòëèâó àòìîñôåðó, çàâäÿêè ÿê³é
ïî÷óâàºøñÿ òàê, í³áè ó êîë³
íàéáëèæ÷èõ äðóç³â.

Êàæóòü, ðåàëüíèé ð³âåíü
êóëüòóðè êðà¿íè âèçíà÷àºòüñÿ
ñàìå êóëüòóðíèì æèòòÿì ó íå-
âåëèêèõ ì³ñòàõ. ² íàäçâè÷àéíî
ïðèºìíî, ùî ñàìå ó Â³ííèö³
â³äáóâñÿ êîíöåðò, êîòðèì ìî-
æóòü ïèøàòèñÿ íå ëèøå â³ííè÷-
÷àíè, à é óñ³ ò³, êîìó íå áàéäó-
æà äîëÿ óêðà¿íñüêî¿ äóõîâíî-
ñò³

ßê ðóõàºòüñÿ êðîâ ó â³ðøàõ
Îëåíà Ïàøóê âèäàëà çá³ðêó âèáðàíîãî

Îëåíà Ïàøóê — îäíà ç íàé-
ÿñêðàâ³øèõ ïðåäñòàâíèöü òàê
çâàíîãî ïîêîë³ííÿ äâîòèñÿ÷íè-
ê³â, ñåáòî íàéìîëîäøî¿ ãåíåðà-
ö³¿ óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â. Íåùî-
äàâíî âîíà ïåðåìîãëà ó Âñåóêðà-
¿íñüêîìó ë³òåðàòóðíîìó êîíêóð-
ñ³ “Ïðîñòî òàê”, ùî â³äáóâñÿ ó
Êîðîñòåí³ — ä³â÷èíà âèáîðîëà
Ãðàí-ïð³, îòðèìàâøè 2000 ãðè-
âåíü òà íîóòáóê íà äîäà÷ó.

Ïîåòåñà, ïîïðè þíèé â³ê, óæå
ìàº íåàáèÿê³ òâîð÷³ çäîáóòêè:
÷îòèðè çá³ðî÷êè ïîåç³é, ÷èñëåí-
í³ ïóáë³êàö³¿ â ïåð³îäèö³, ïåðå-
ìîãè íà êîíêóðñàõ, ó÷àñòü ó ð³ç-
íîìàí³òíèõ ë³òåðàòóðíèõ ôåñòè-
âàëÿõ òîùî. Ïðîìîâèñòèé òàêîæ
³ ñàì ôàêò ç’ÿâè ¿¿ â³ðø³â íà ñòî-
ð³íêàõ ïåðøî¿ ôóíäàìåíòàëüíî¿
àíòîëîã³¿ ïîåç³¿ äâîòèñÿ÷íèê³â
“Äâ³ òîííè”.

Íàéíîâ³øà êíèãà Îëåíè ìàº
íàçâó “Ñåäìèöÿ”. Öå òîâñòåíü-

êà ÿê äëÿ òðàäèö³éíî¿ ïîåòè÷-
íî¿ çá³ðêè êíèæêà (äîáðèõ 240
ñòîð³íîê), ùî âì³ùóº íå ò³ëüêè
íîâ³ â³ðø³, à é íàéêðàù³ ç³ ñòà-
ðèõ, òàêå ñîá³ ïðèæèòòºâå âè-
áðàíå.

Îëåíó Ïàøóê á³ëüøå çíàþòü
ÿê àâòîðêó âåðë³áð³â, òàê çâàíèõ
â³ëüíèõ â³ðø³â, êîòð³ íå ìàþòü
àí³ ðèìè, àí³ ÷³òêî îêðåñëåíîãî
ðèòìó. Äåõòî ìîæå íàçâàòè òàêó
ïîåç³þ ïðîçîþ, çàïèñàíîþ ó
ñòîâï÷èê, ³ öå, ì³æ ³íøèì, ó áà-
ãàòüîõ âèïàäêàõ íå º ïîìèëêîþ.
Íèí³ äóæå ïîïóëÿðíî ïèñàòè
âåðë³áðè, îñê³ëüêè âîíè, íà ïåð-
øèé ïîãëÿä, íå ïîòðåáóþòü âå-
ëèêèõ çàòðàò òâîð÷èõ ñèë. Õî÷à
äåÿê³ àâòîðè çëîâæèâàþòü ïðîñ-
òîòîþ ôîðìè âåðë³áðó, à òîìó
ÿê³ñòü òàêèõ “â³ðø³â” íå çàâæäè
ìîæå âëàøòóâàòè ÷èòà÷à.

Çîâñ³ì íå òå ó Îëåíè Ïàøóê.
¯¿ âåðë³áðè ìîãëè á áóòè ìàëî

íå çðàçêîì ñó÷àñíîãî ïî-
ñïðàâæíüîìó òàëàíîâèòîãî
ïèñüìà. Îáðàçí³, â³äòî÷åí³ é âè-
òîí÷åí³, ç êîæíèì ñëîâîì íà
ñâîºìó ì³ñö³, âîíè âëó÷àþòü
áåçïîñåðåäíüî ó ñåðöå ÷èòà÷à ÷è
ñëóõà÷à. Íå âèïàäêîâî â³äîìèé
ïîåò Âàñèëü Ãåðàñèì’þê, ëàóðå-
àò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Øåâ-
÷åíêà, íàïèñàâ ó ï³ñëÿìîâ³ äî
“Ñåäìèö³” ïðî ¿¿ âåðë³áðè òàê:
“Öÿ ôîðìà çàëåæèòü íàñàìïå-
ðåä â³ä ðóõó êðîâ³, â³ä ñåðöåáèò-
òÿ”.

Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ çá³-
ðîê àâòîðêè, “Ñåäìèöÿ” ìàº ùå
é âåëèêó ê³ëüê³ñòü ðèìîâàíèõ
ïîåç³é. Ïåâíî, ¿õ ùåäðà ïðèñóò-
í³ñòü äîïîìîæå ñêåïòèêàì ã³ä-
íî îö³íèòè òàëàíò àâòîðêè —
ìîâëÿâ, ³ç ðèìóâàííÿì ó íå¿ âñå
ãàðàçä! Ðèìîâàí³ â³ðø³ Îëåíè
Ïàøóê çà ñâîºþ îáðàçí³ñòþ äó-
æå ñõîæ³ íà ¿¿ âåðë³áðè, àëå íà-
ïèñàí³ ÿêîñü ì’ÿêøå. ̄ õí³é, ñêà-
çàòè á, êîëèñêîâèé ðèòì çãëà-
äæóº ãîñòðîòó ìåòàôîð, ñòðèìóº
“óäàðè” (³íàêøå é íå ñêàæåø,
íàìàãàþ÷èñü îïèñàòè ¿õíþ ñè-
ëó). Àëå ÷àñîì öå òèõå ãîéäàí-
íÿ âèÿâëÿºòüñÿ ïî-ñâîºìó ëóêà-
âèì — ìîæå ñïåðøó ïðèñïàòè,
çàñïîêî¿òè, à ïîò³ì óðàç çàâäà-
òè ð³çêîãî óäàðó. ßê îñü ó òàêèõ
ðÿäêàõ: 

Çèìà çèì³ ïåðåá³ãëà äîðîãó
çèìà çèì³ çàïëóòàëà êîñè 
ëóçàº òèøó ñí³ãóð áåçãîëîñèé,
ïåðåìèíàþ÷èñü ç ëàïè íà íîãó

Ìàêñèì ÇÂÈ×ÀÉÍÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Попри проблеми та лобальні атастрофи, літерат рне
життя в У раїні вир є. Адже оловна мова а тивно о
розвит льт ри — це передовсім наявність талано-
витих людей, а же в др чер — ор анізація фінан-
сів. Хоч ефе тивні рез льтати зазвичай забезпеч є са-
ме армонія цих двох с ладових. Що й сталося з по-
етесою Оленою Паш та її новою ниж ою вибрано о
"Седмиця", я а побачила світ цьо о ро в л ць ом
видавництві "Твердиня".

Б ли б живими Глін а, Чай овсь ий та Рахманінов, вони б та ож на онцерті Вінниці поч валися, я дома

Ñâ³òëàíà ÏÎËßÊÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о четвер а Са-
лоні мистецтв Вінниць о о
обласно о х дожньо о м -
зею вист пом иївсь их
артистів завершився п’ят-
надцятий онцертний се-
зон. Своїми враженнями з
місця події поділився із
"Хрещати ом" вінниць ий
ореспондент.
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Ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó 
ðåñòàâðóâàëè êëàñèê³â
Ï³àí³ñò Ìèêîëà Ñóê ðèçèêíóâ ïðåäñòàâèòè íà ñóä ïóáë³êè àâàí´àðäí³ òâîðè 
åêçîòè÷íèõ äëÿ Êèºâà êîìïîçèòîð³â
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о ві енд на Літній естраді
Центрально о пар льт ри і від-
почин відб вся чер овий прое т
"Ми ола С презент є". Цьо о ра-
з славетний раїнсь о-амери ан-
сь ий піаніст с лав про рам сво о
дводенно о м зично о дійства з
творів маловідомих омпозиторів,
відповідно, й е с люзивних омпо-
зицій та незвичних для столичної
п блі и амерних версій фортепі-
анних онцертів Бетховена та Ш -
мана.

Ïðîåêò “Ìèêîëà Ñóê ïðåçåíòóº” âæå ñòàâ
òðàäèö³éíèì äëÿ ôåñòèâàëþ “Êè¿âñüê³ ë³ò-
í³ ìóçè÷í³ âå÷îðè”, îñê³ëüêè â³äáóâàºòüñÿ â
ðàìêàõ öüîãî ìàðàôîíó â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó
éîãî ñòâîðåííÿ, òîáòî ç 1998 ðîêó. Òîæ, ÿê
³ â ïîïåðåäí³ ðîêè, îáèäâà êîíöåðòè öüîãî-
ð³÷íîãî ïðîåêòó Ñóêà âèÿâèëèñÿ ö³ëêîì ó
éîãî äóñ³. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ñòðàòåã³÷íå “ãàñëî”
ìàåñòðî — íåâòîìíî øóêàòè é â³äêðèâàòè
ùîñü íîâå, ÷è, çà éîãî ³ðîí³÷íèì, àëå ñïðà-
âåäëèâèì âèñëîâîì, “ë³íèâèé — íå äîïèò-
ëèâèé”.

Òåïåð ï³àí³ñò ðèçèêíóâ ïðåäñòàâèòè íà
ñóä ïóáë³êè àâàí´àðäí³ òâîðè òàêèõ åêçîòè÷-
íèõ äëÿ Êèºâà êîìïîçèòîð³â, ÿê Æàí Ðåíå
Ôðàíñå òà Åðíñò Äîõíàí³ (Âàëåíòèíà Á³á³-
êà òà çàÿâëåíîãî ó ïðîãðàì³ Àíäð³ÿ Øòîãà-
ðåíêà, ÷è¿ “Ñèìôîí³÷í³ òàíö³” ç ïåâíèõ
ïðè÷èí íå ïðîçâó÷àëè, öå ñòîñóºòüñÿ, çâ³ñ-

íî, ìåíøîþ ì³ðîþ, îäíàê öåíòðàëüíî¿ ³í-
òðèãè ïðîãðàìè ñóáîòíüîãî âå÷îðà òå íå
ïðèìåíøóº). À äðóãîãî, íåä³ëüíîãî äíÿ ðå-
ïðåçåíòóâàâ ôîðòåï³àíí³ êîíöåðòè Ëþäâ³ãà
Âàí Áåòõîâåíà òà Ðîáåðòà Øóìàíà ó âåðñ³¿
äëÿ ï³àí³ñòà òà ñòðóííîãî êâ³íòåòó ÷è òðüîõ
â³îëîí÷åëåé.

Ó ñóáîòó Ñóê âèñòóïèâ ëèøå â ðîë³ âåäó-
÷îãî. Â³ä÷óâàëîñÿ, ó ñâîºìó âñòóïíîìó ñëî-
â³ äî êîíöåðòó â³í õîò³â ðîçïîâ³ñòè àóäèòî-
ð³¿ äóæå áàãàòî: ïðî òîãî æ ôðàíöóçà Ôðàí-
ñå (1912—1997), ÿêèé çàê³í÷èâ àæ äâ³ êîí-
ñåðâàòîð³¿ (ó Ëå-Ìàí³ òà Ïàðèæ³) ³ áóâ òà-
êîæ õîðîøèì ï³àí³ñòîì, ïðî óãîðöÿ Äîõíà-
í³ (1877—1960), êîìïîçèòîðà, ï³àí³ñòà ³ äè-
ðèãåíòà, îäíîãî ç íàéàêòèâí³øèõ ïðîïàãàí-

äèñò³â òâîð÷îñò³ Áàðòîêà òà Êîäàÿ, ïðî òå,
ùî ïàðòèòóðó Ïåðøîãî ôîðòåï³àííîãî êîí-
öåðòó óêðà¿íñüêîãî ø³ñòäåñÿòíèêà Á³á³êà ñó-
÷àñíîìó õàðê³âñüêîìó êîìïîçèòîðîâ³ Îëåê-
ñàíäðó Ùåòèíñüêîìó âäàëîñÿ â³äíîâèòè, à
îñü íîòè ³íøîãî â³ò÷èçíÿíîãî êëàñèêà,
Øòîãàðåíêà, íà æàëü, íå ä³éøëè äî ðóê âè-
êîíàâö³â. Àëå íåòåðïëÿ÷³é êè¿âñüê³é ïóáë³-
ö³ êîðò³ëî ÷èìøâèäøå ïîñëóõàòè ñàì³ òâî-
ðè: “Ìóçèêó! Ìóçèêó!” — íå âåëüìè äåë³-
êàòíî ïåðåáèâàëè ïðîìîâó âåäó÷îãî ïîîäè-
íîê³ âèãóêè ñëóõà÷³â. Çðåøòîþ òàêà íåòåð-
ïëÿ÷³ñòü ìîãëà áóòè ìîòèâîâàíîþ ³ ñïðèé-
ìàòèñÿ ÿê çâè÷àéíà îáà÷ëèâ³ñòü ïðèñóòí³õ —
ÿêèõîñü ê³ëüêà ãîäèí òîìó ïðèïèíèëàñÿ çëè-
âà, ïðîòå â³òåð íå âùóõàâ.

Ñåðåä óñ³õ ïðåäñòàâëåíèõ ïðåì’ºð (íèìè
ñòàëè óñ³ âèêîíóâàí³ òâîðè, çà âèíÿòêîì
ôîðòåï³àííîãî êîíöåðòó Á³á³êà, ùî íå òàê
äàâíî ïðîçâó÷àâ íà “Êè¿â Ìóçèê Ôåñò³” ó
âäóìëèâ³é ³íòåðïðåòàö³¿ êè¿âñüêîãî ï³àí³ñòà
Îëåãà Áåçáîðîäüêà), ëèáîíü, íàéÿñêðàâ³øå
âðàæåííÿ çàëèøèëè Âàð³àö³¿ íà äèòÿ÷ó òå-
ìó Åðíñòà Äîõíàí³. Òâ³ð — ùîíàéìåíøå
äèâíèé: òóò íåéìîâ³ðíèì ÷èíîì ïîºäíàëè-
ñÿ ñòèë³ñòèêà ãðîì³çäêîãî (÷åðåç âåëèêó ðîëü
ì³äíèõ äóõîâèõ) âàãíåð³âñüêîãî îðêåñòðó òà
åñòåòèêà í³öøåàíñüêè-øòðàóñ³âñüêèõ ìîòè-
â³â ³ç ïî-ìîöàðò³âñüêè ëåãêîþ, ëåäü æàðò³â-
ëèâîþ òåìîþ â³äîìî¿ äèòÿ÷î¿ ï³ñåíüêè (ö³ºþ
ìåëîä³ºþ îçâó÷óþòü àíãë³éñüêèé àëôàâ³ò íà
øê³ëüíèõ çàíÿòòÿõ). À âò³ì, ñàìå öå é çìó-
øóº çàõîïëþâàòèñÿ âïðàâí³ñòþ ìàéñòðà, ùî
òàê òîíêî âì³â ìàí³ïóëþâàòè êîíòðàñòàìè.
Íàòîì³ñòü âèêîíàííÿ öüîãî òâîðó ÷åðí³ã³â-
ñüêèì ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì “Ô³ëàðìî-
í³ÿ” ï³ä êåð³âíèöòâîì Ìèêîëè Ñóêà÷à òà
ï³àí³ñòêîþ Òåòÿíîþ Àíäð³ºâñüêîþ çàëèøà-
ëî áàæàòè êðàùîãî, ÷è, òî÷í³øå, öå áóâ òîé
âèïàäîê, êîëè îðêåñòð ãðàâ ë³ïøå, í³æ ñî-
ë³ñò. Ùî çðåøòîþ ëèø ï³äòâåðäèëî ôàêò: äà-
òè ëàä òàê³é íåïðîñò³é ïàðòèòóð³, ÿê öÿ, íå
òàê óæå é ëåãêî.

Ó âñ³é êðàñ³ ï³àí³ñòà-â³ðòóîçà Ìèêîëà Ñóê
ïîñòàâ ï³ä ÷àñ íåä³ëüíîãî êîíöåðòó. Íåçâè÷-
íà ðîçñòàíîâêà àðòèñò³â íà ñöåí³ (ñòðóííèé
àíñàìáëü íà ïåðøîìó ïëàí³, à ï³àí³ñò çà íè-
ìè) ïåâíîþ ì³ðîþ íàâ³òü îáëàãîðîäèëà éî-
ãî ðîëü ÿê ñîë³ñòà àáî ë³äåðà. Õî÷à òàêå âðà-
æåííÿ, øâèäøå çà âñå, ñïðè÷èíèëà ñàìà éî-
ãî ãðà — ô³ë³ãðàííà òà â³äòî÷åíà, íà÷å âè-
ñîêîÿê³ñíèé êðèøòàëü, ðîçóìíà é îðãàí³çî-
âàíà, ÿê ïðàâèëüíèé ãåîìåòðè÷íèé ìàëþ-
íîê, ë³ðè÷íà ³ íåâëîâèìà, íåìîâ ïîåç³ÿ

Êîâòîê “æèâî¿” ìóçèêè
Ó êëóá³ “44” ñòàðòóâàëè àêóñòè÷í³ âå÷îðè
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о четвер а сто-
личном л бі "44" від-
б вся перший онцерт із
серії а стичних вечорів,
що їх план є проводити
відомий раїнсь ий іта-
рист Сер о Чант рія.
Метр вітчизняної ро -м -
зи и разом із іншими
метрами та метресами
влашт вав иївсь ій п блі-
ці справжнє а стичне
шо та м зичн ві торин
одночасно, прибор авши
зв ов стихію від ласи-
и до ро -н-рол .

Ðîê-ìóçèêà, ã³òàðè, ï³äâàëè,
âèïèâêà — çâè÷íà îáñòàíîâêà
ñïðàâæí³õ ðîêåð³â. Ò³, õòî âòî-
ìèâñÿ â³ä ïîïñè ïî òåëåâ³çîðó òà
ãëàìóðíèõ í³÷íèõ êëóá³â, ñêó÷èâ-
øè çà àòìîñôåðîþ ñïðàâæí³õ
äæåì-ñåéøí³â, â³äíèí³ ìîæå ò³-
øèòèñÿ: ã³òàðèñò Ñåðãî ×àíòóð³ÿ
çàìèñëèâ ñåð³þ âå÷îð³â “æèâî¿”
ìóçèêè, àáî, ÿê ¿õ íàçèâàþòü, un-
plagged, ùî â³äáóâàòèìóòüñÿ ó
êëóá³ “44” êîæíîãî ì³ñÿöÿ. Ã³òà-
ðèñò ïåðåêîíàíèé, ùî ïîòð³áíî
çàëó÷àòè ëþäåé äî àêóñòè÷íîãî
çâóêó òà ñïðàâæíüî¿ àòìîñôåðè
ñòðóí. “Ïîä³áí³ âå÷îðè ïîòð³áí³
äëÿ òîãî, àáè ä³çíàòèñÿ, õòî ç ìó-
çèêàíò³â ÷èì çàéìàºòüñÿ. Òóò
ìîæíà îáì³íÿòèñÿ äîñâ³äîì, äà-
òè ìîæëèâ³ñòü ìîëîäèì çàÿâèòè

ïðî ñåáå ³ ñàìîìó ÷îãîñü íàâ÷è-
òèñÿ”,— ñòâåðäæóº óêðà¿íñüêèé
Ñò³â³ Âåé.

Òîìó â³í ³ ç³áðàâ ó êëóá³ “44”
ñâî¿õ äðóç³â-ìóçèêàíò³â, ùî
âëàøòóâàëè òðèãîäèííå øîó
“æèâî¿” ìóçèêè.

Ì³ñöå äëÿ âèñòóïó ï³ä³áðàëè íå
âèïàäêîâî: ï³äâàë, öåãëÿí³ ñò³íè,
ã³òàðí³ ðèôè — óñå öå ñòâîðþâà-
ëî àòìîñôåðó ñïðàâæíüîãî ðîê-
âå÷îðà. À âò³ì, ×àíòóð³ÿ æàë³âñÿ,
ùî ñöåíà äëÿ “òàêî¿ âåëèêî¿ ê³ëü-
êîñò³ ãàðíèõ ìóçèêàíò³â” âèÿâè-
ëàñÿ-òàêè çàìàëîþ.

² ñïðàâä³, ê³ëüê³ñòü ìóçèêàíò³â,
ùî ç³áðàëèñÿ öüîãî âå÷îðà â “44”,
ïåðåâåðøèëà ñïîä³âàííÿ îðãàí³-
çàòîð³â. Çà âå÷³ð òàì â³ä³ãðàëè 18
äðóç³â Ñåðãî ×àíòóð³¿, ÿê³ ìàþòü
áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî ìó-
çèêè. Íàïðèêëàä, Îëåêñ³é ²â÷åí-
êî, á³ëüøå â³äîìèé ÿê áðåíä-ìå-
íåäæåð êîìïàí³¿ real music Óêðà-
¿íà, öüîãî âå÷îðà îïèíèâñÿ íà
ñöåí³ ç ã³òàðîþ. Ì³æ ³íøèì, ³ ñå-
ðåä ñëóõà÷³â áóëî ÷èìàëî ìóçè-
êàíò³â, à ñàìå ç³ðîê øîó-á³çíåñó,
êîòðèì, çäàâàëîñÿ, äóæå êîðò³ëî
ÿêîñü â³äçíà÷èòèñÿ ñåðåä ïóáë³-
êè. ßê-îò Ïåòðî ×îðíèé íå óïóñ-
êàâ íàãîäè çâåðíóòè íà ñåáå óâà-
ãó äðóæí³ìè âèãóêàìè, à Âàëåð³é
Äÿòëîâ (ñöåí³÷íèé ïñåâäîí³ì —
Ëåð³ Â³íí) ïðèéøîâ ìàëî íå ó
ñöåí³÷íîìó âáðàíí³: éîãî ð³çíî-
áàðâíà ñîðî÷êà ÿâíî êîíòðàñòó-
âàëà ç òðàäèö³éíèì âáðàííÿì ðî-
êåð³â. Îäèí ëèøå Â³êòîð Ïàâë³ê
ïîâîäèâñÿ ÿê àäåêâàòíèé ãëÿäà÷.

Êîíöåðò â³äêðèâ Ñåðãî ×àíòó-
ð³ÿ ã³òàðíîþ ï’ºñîþ. Ïîò³ì ïî-
ñòóïèâñÿ ³íñòðóìåíòîì êîëåãàì,

àëå ñöåíó íå ïîëèøàâ í³ íà
ìèòü — ÿê ³äåîëîã ä³éñòâà, â³í
ïîºäíóâàâ ðîë³ êîíôåðàíñüº òà
“çàâîäèëè”.

ßêùî âñå ïî÷àëîñÿ, ÿê ³ áóëî
çàÿâëåíî, ã³òàðíèì ðîêîì, òî ëè-
øå íèì êîíöåðò îáìåæèòèñÿ,
çâ³ñíî, íå ì³ã. Îëåêñ³é ²â÷åíêî
äîäàâ åòíî-ìîòèâ³â, çàïðîñèâøè
íà ñöåíó âîêàë³ñòêó, à êëàâ³øíèê
²ãîð Ãðà÷èõî ðàçîì ³ç áàðàáàí-
ùèêîì Ìèêîëîþ Ãðå÷êî (ãðóïà
“Ï³ðàì³äà”) ïðåäñòàâèëè çâè÷-
íèé, ÿê äëÿ ¿õíüî¿ òâîð÷îñò³, ïðî-
ãðåñèâíèé íåî-êëàñèê.

Â³äçíà÷èëèñÿ ³ ìîëîä³ ìóçèêàí-
òè. Ó÷åíü Ñåðãî ×àíòóð³¿ âèêîíàâ
êëàñè÷íèé òâ³ð. ² õî÷à òåìó ñëàâ-
íîçâ³ñíèõ 24 êàïðèñ³â Ïàãàí³í³
âèêîðèñòîâóâàëè êîìïîçèòîðè
â³ä Áðàìñà ç Ðàõìàí³íîâèì äî
Âîëüôãàíãà Ëåíäëå, âàð³àö³¿ ã³òà-
ðèñòà ²âàíà Îãëîáë³íà ïðîçâó÷à-
ëè ñâ³æî òà æâàâî, õî÷, ïðàâäà, é
íàãàäàëè ïðî àòìîñôåðó çàñòåá-
íóòîãî íà âñ³ ãóäçèêè øê³ëüíîãî
àêàäåì-êîíöåðòó.

Ðîçðÿäèâ òà ïîæâàâèâ îáñòàíîâ-
êó ñâî¿ì ñèëüíèì âîêàëîì òà õà-
ðèçìîþ ùå îäèí ìîëîäèé ìóçè-
êàíò — Ðîìàí Ïîëîíñüêèé. Ñâ³é
äåáþòíèé CD “Ëåòè...” â³í âèïóñ-
òèâ ìàëî íå äèòèíîþ — ó 2001 ðî-
ö³, à ñüîãîäí³ éîãî êîìïîçèòîð-
ñüêèì çä³áíîñòÿì äèâóºòüñÿ åøå-
ëîí âèùî¿ ë³ãè ìóçèêàíò³â, ÿêèõ,
óò³ì, íå ïîáà÷èø ïî òåëåâ³çîðó.

Íà ñïðàâæíüîìó äæåì-ñåéøí³,
äå ó ðîê âïë³òàëèñÿ ³ íîòêè äæà-
çó, åòíî-ìîòèâ³â, ìåòàëó òà ë³ðè÷-
íèõ ìåëîä³é âèñòóïèëè òàêîæ ã³-
òàðèñò Êîñòÿíòèí Ñèíÿâñüêèé,
áàðàáàíùèê Îëåêñàíäð Ìóðåí-

êî, Ñåðã³é Äîöåíêî òà áàãàòî ³í-
øèõ ìóçèêàíò³â. Óñ³ âîíè íà ñëà-
âó â³äñâÿòêóâàëè ïåðøèé ³ç êîí-
öåðò³â “æèâèõ unplugged” âå÷î-
ð³â ³ êîæåí ó çàë³ êëóáó “44” ëè-
øèâñÿ âäîâîëåíèì. Òåïåð ãîëîâ-

íå, àáè öþ ³í³ö³àòèâó ïðîäîâæè-
ëè, ùîá âîíà íå ñòàëà êëîíîì
â³äêðèòîãî Ì³æíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëþ ñó÷àñíî¿ ã³òàðíî¿ ìóçèêè,
ùî â³äáóâñÿ ó ëþòîìó 2006 ðîêó
òà âèÿâèâñÿ ïåðøèì ³ îñòàíí³ì

Страте ічне « асло» Ми оли С а (правор ч) – невтомно ш ати і від ривати нове

"Жива" м зи а, на д м Сер о Чант рії, потрібна людям та само,
я "жива" вода
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Ìèêîëà ÊÎÁÇÎÂ: “Æîäåí öèðê ªâðîïè 
íå îáõîäèòüñÿ áåç óêðà¿íñüêèõ
àðòèñò³â”
Ïðåçèäåíò Öèðêîâî¿ ñï³ëêè Êîáçîâà ðîçïîâ³â 
ïðî ñòàíîâèùå â³ò÷èçíÿíîãî öèðêîâîãî ìèñòåöòâà 

— Ðîçêàæ³òü, äëÿ ÷îãî áóëî îð-
ãàí³çîâàíî ôîðóì, ³ ÿê³ ö³ë³ íàñàì-
ïåðåä â³í ïåðåñë³äóâàâ?

— Ìè ÷àñòî çàïðîøóºìî íà-
øèõ çàêîðäîííèõ äðóç³â, ïðåä-
ñòàâíèê³â ñâ³òîâîãî öèðêó. Ó
2006 ðîö³ â Óêðà¿íó ïðè¿æäæàëà
ïðèíöåñà Ñòåôàí³ÿ, ïðåçèäåíò
íàéïðåñòèæí³øîãî ôåñòèâàëþ
öèðêîâîãî ìèñòåöòâà â Ìîíòå-
Êàðëî. 2007 ðîêó â³äêðèòòÿ Ìó-
çåþ öèðêîâîãî ìèñòåöòâà çíîâó
â³äâ³äàëà åë³òà ç ªâðîïè. Öüî-
ãîð³÷ ìè çðîáèëè ì³æíàðîäíèé
ôîðóì, êóäè ç’¿õàëèñÿ ïðåçèäåí-
òè öèðêîâèõ ôåñòèâàë³â ªâðîïè
òà Ðîñ³¿, ïåðåäóñ³ì äëÿ òîãî, àáè
ïîïóëÿðèçóâàòè öåé âèä ìèñòåö-
òâà â Óêðà¿í³. Òàê³ ç³áðàííÿ îð-
ãàí³çîâóþòü óñþäè: ó Ôðàíö³¿,
Ðîñ³¿, Êèòà¿. Â Óêðà¿í³ òàêèé çà-
õ³ä â³äáóâàºòüñÿ âïåðøå, ³ ñïî-
ä³âàºìîñÿ, ùî â³í áóäå ùîð³÷-
íèì.

— ßê³ ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîãî
öèðêó íà ñüîãîäí³ º ãîëîâíèìè?

— Êàòàñòðîôà íîìåð îäèí —
ñòàíîâèùå öèðêîâèõ ñòóä³é. Êî-
ëèñü ¿õ ï³äòðèìóâàëà äåðæàâà,
íàäàâàëè ì³ñöÿ äëÿ ðåïåòèö³é.
Âîíè ïðàöþâàëè íà áàç³ øê³ë ÷è
ñïîðòèâíèõ êîìïëåêñ³â, âèïóñ-
êàëè áàãàòî àðòèñò³â öèðêó, à
íèí³ â áàãàòüîõ ì³ñòàõ ïðîñòî
çíèêëè. Íàïðèêëàä, ó Í³êîïîë³
áóëî òðè öèðêîâ³ ñòóä³¿, à òå-
ïåð — æîäíî¿. Ó Êèºâ³ ä³þòü
áëèçüêî ñåìè öèðêîâèõ øê³ë, ³
òðè ç íèõ ïåðåáóâàþòü ó æàõëè-
âîìó ñòàíîâèù³. Îäí³ºþ ç íàøèõ
ãîëîâíèõ ö³ëåé º ï³äòðèìêà äè-
òÿ÷èõ ñòóä³é, àäæå öå ìàéáóòíº
öèðêîâîãî ìèñòåöòâà. Íà ôîðó-
ì³ ìè ïîäàðóâàëè ê³ëüêîì ñòóä³-
ÿì ïðèâåçåíèé ³ç Ôðàíö³¿ ðåêâ³-
çèò — ïîäàðóíêè, áóëàâè, êóëü-
êè òà êèòàéñüê³ ïàëè÷êè äëÿ
æîíãëþâàííÿ.

— ×è ³ñíóº ïåâíà ïðîô³ëüí³ñòü
öèðêîâèõ øê³ë?

— Çàãàëîì ñïåö³àë³çàö³ÿ çàëå-
æèòü â³ä âèäó ä³ÿëüíîñò³ ñàìîãî
êåð³âíèêà ñòóä³¿. ßêùî â Ëóãàí-
ñüêó â³í ñïåö³àë³çóâàâñÿ íà ðåéí-
ñüêîìó êîëåñ³, òî íàéêðàù³ êîëå-
ñà ïðèäóìàíî ñàìå â öüîìó ì³ñ-
ò³. Ç Êîñòÿíòèí³âêè, ñêàæ³ìî, âè-
éøëè íàéêðàù³ “ïîâ³òðÿí³” àð-
òèñòè. Çâ³ñíî, ðîçâèâàþòüñÿ é ³í-
ø³ æàíðè, àëå ìåíøå. Â Êèºâ³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ð³çíîïëàíîâ³ñòü
äèòÿ÷èõ ñòóä³é. Òàê, ïîïóëÿðíà
ñòóä³ÿ “Àðñåíàë” âèïóñêàëà ³ ïî-
â³òðÿíèõ ã³ìíàñò³â, ³ òèõ, õòî ðî-
áèâ íîìåðè ç ï³äêèäíèìè äîø-
êàìè. Äîáðå, ùî â ñòîëèö³ ïðà-
öþº áàãàòî àðòèñò³â öèðêó. Ï³ä
÷àñ ïåðåðâè íà ðîáîò³ íà çàïðî-
øåííÿ êåð³âíèê³â âîíè íàâ³ä-
óþòüñÿ äî ñòóä³é, ïðîâîäÿòü ìàé-
ñòåð-êëàñè. Ïðîòå äèòÿ÷èì êî-
ëåêòèâàì äóæå âàæêî áåç ï³ä-
òðèìêè òà óâàãè ç áîêó äåðæàâè,
îñîáëèâî äèðåêòîðàì, ÿê³ ïðàöþ-
þòü çà ì³çåðíó çàðïëàòíþ.

— ßê³ æàíðè öèðêîâîãî ìèñòåö-
òâà ìîæíà ââàæàòè íàéñêëàäí³øè-
ìè? Ùî íàéïîïóëÿðí³øå â Óêðà-
¿í³?

— Íàéñêëàäí³øèì æàíðîì àð-
òèñòè ââàæàþòü æîíãëþâàííÿ,
àëå ³ íàéá³ëüø íåâäÿ÷íèì. Æîíã-
ëåðè ðåïåòèðóþòü ïî ï’ÿòü-ø³ñòü
ãîäèí íà äåíü, à ã³ìíàñòè — ïî
òðè-÷îòèðè. Îäíàê, ÿêùî ã³ìíàñò
óïàâ, éîìó àïëîäóþòü, à êîëè
âïàâ ðåêâ³çèò ó æîíãëåðà, òî ç
íüîãî ñì³þòüñÿ. Âîäíî÷àñ ã³ìíàñò
ðèçèêóº æèòòÿì, à æîíãëåð — í³.
Ó íàñ íàéïîïóëÿðí³ø³ íîìåðè ç
ïîâ³òðÿíèìè ã³ìíàñòàìè, ³ ¿õ äî-
âîë³ áàãàòî. ª é áàãàòî âèñîêî-
êëàñíèõ æîíãëåð³â — äâà ðîêè
ïîñï³ëü óêðà¿íñüê³ àðòèñòè çäîáó-
âàëè çîëîòî íà ïðåñòèæíîìó ôåñ-
òèâàë³ â Àìåðèö³. ªäèíå, ÷îãî â

íàñ íåìàº, öå ïîâ³òðÿíèõ ïîëüî-
ò³â, äëÿ ïîñòàíîâêè ÿêèõ ïîòð³á-
íà ïîòóæíà òåõí³÷íà áàçà. Ìåí-
øå, í³æ ó ªâðîï³, ðîçâèíåí³ é
ãðóïîâ³ íîìåðè.

— Íàñê³ëüêè çàòðåáóâàí³ óêðà-
¿íñüê³ öèðêîâ³ íîìåðè çà êîðäî-
íîì? ×àñòî çàïðîøóþòü êîëåêòè-
âè ÷è àðòèñò³â íà ãàñòðîë³?

— Çàçíà÷ó, ùî ïåâíèé â³äñîòîê
çàêîíîäàâö³â öèðêîâèõ íîìå-
ð³â — öå Óêðà¿íà ³ Ðîñ³ÿ. Òóò
ñòâîðþþòü ö³êàâ³ öèðêîâ³ õîäè,
àëå ÷åðåç áðàê êîøò³â íå ðîçêðó-
÷óþòü äàë³. Òîä³ ¿õ ïðîïîíóþòü
ªâðîï³, Àìåðèö³, Êàíàä³, öèðêè
âêëàäàþòü âåëèê³ êîøòè ³ â³äïðà-
öüîâóþòü ìàòåð³àë. Íîâèíêè íà-
ðîäæóþòüñÿ ó íàñ, à çà êîðäîíîì
âîíè ïðîñòî ðîçâèâàþòüñÿ. Öå
ïîâ’ÿçàíî ç áðàêîì òåõí³÷íèõ òà
ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé. Íà-
ïðèêëàä, êàíàäñüêèé Öèðê äþ
Ñîëåé âèòðàòèâ íà îäíó ç îñòàí-
í³õ ïîñòàíîâîê 165 ì³ëüéîí³â äî-
ëàð³â. Ó Ëàñ-Âåãàñ³ íåùîäàâíî
ïðåçåíòóâàëè öèðêîâå øîó, ÿêå
îá³éøëîñÿ ó 460 ì³ëüéîí³â äîëà-
ð³â. Ó íüîìó âò³ëåíî ìð³þ áàãà-
òüîõ ðåæèñåð³â ïîºäíàòè â îäí³é
ïðîãðàì³ âîãîíü, âîäó ³ ë³ä.

Óêðà¿íñüê³ öèðêè çà êîðäîí íå
çàïðîøóþòü, àäæå òàì ³ ñâî¿õ äó-
æå áàãàòî. Àëå îêðåìèõ àðòèñò³â,
íîìåðè, ïðîãðàìè — äîâîë³ ÷àñ-
òî. Æîäåí öèðê ªâðîïè íå îáõî-
äèòüñÿ áåç óêðà¿íñüêèõ àðòèñò³â.
ßêùî íîìåð óçÿâ íà öèðêîâèõ
ôåñòèâàëÿõ ñð³áëî ÷è çîëîòî, òî
àðòèñò ñòàº, ÿê ó íàñ êàæóòü, íå-
âè¿çíèì ç ªâðîïè. Òàì ïîâàæà-
þòü öèðêîâ³ ôåñòèâàë³ é ìàþòü çà
÷åñòü çàïðîñèòè ëàóðåàò³â. Ùî-
ðîêó â íàéïðåñòèæí³øèõ ôåñòè-
âàëÿõ, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â Ìîíòå-
Êàðëî, Ïàðèæ³, Ìîñêâ³, Áóäà-
ïåøò³, Êèòà¿, ìè îáîâ’ÿçêîâî çäî-
áóâàºìî çîëîò³, ñð³áí³ ÷è áðîíçî-
â³ ìåäàë³. Ïðîòå íàøèõ âèäàòíèõ
àðòèñò³â ó êðà¿í³ íå âèçíàþòü. Ó
Ðîñ³¿ îñòàíí³ìè ðîêàìè 25 öèð-
êîâèõ àðòèñò³â ä³ñòàëè çâàííÿ íà-
ðîäíèõ, à â íàñ íàâ³òü òàêèõ â³ä-
çíàê íåìàº.

— Êîãî ç àðòèñò³â âè â³äçíà÷è-
ëè á òàêèì çâàííÿì?

— Ó íàñ º åêâ³ë³áðèñò Àíàòîë³é
Çàëåâñüêèé, ùî â 1999 ðîö³ óçÿâ

çîëîòî â Ìîíòå-Êàðëî, ºäèíå çà
âñ³ ðîêè íåçàëåæíîñò³. Â³í â³ä-
êðèâàº âñ³ ñâ³òîâ³ åë³òí³ êîíêóð-
ñè òà çìàãàííÿ, òàê³, ÿê ªâðîáà-
÷åííÿ, Ó¿ìáëäîíñüêèé òóðí³ð,
“Ôîðìóëà îäèí”, ïîïóëÿðèçóº
íàøó äåðæàâó çà êîðäîíîì. Òà â
Óêðà¿í³ éîãî íå ïîì³÷àþòü. Ïî-
òð³áíî, ùîá äåðæàâà çâåðòàëà
óâàãó íà öèðêîâó åë³òó. Àäæå ìè
º, ³ íàñ ïîâàæàº ªâðîïà. Äî ñëî-
âà, òðèìàºìîñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî
àðòèñòè ïðàöþþòü çà êîðäîíîì
çà êîíòðàêòàìè. “Òóò îòðèìóºìî
ñò³ëüêè, ùîá íå ïðî¿ñòè òå, ùî
çàðîáèëè òàì”,— æàðòóþòü âîíè.

ßê ìîæíà ïðèâåðíóòè óâàãó äî
öèðêîâîãî ìèñòåöòâà â Óêðà¿í³?

— Ïëàíóºìî öå çðîáèòè çà äî-
ïîìîãîþ ôåñòèâàëþ. Ó Ðîñ³¿ ¿õ
ïðîâîäÿòü 28, à â íàñ ïîêè ùî íå-
ìàº æîäíîãî. Äëÿ ôåñòèâàëþ íà
Ïîêëîíí³é ãîð³, ùî â³äáóâàºòüñÿ
ðàç íà äâà ðîêè, ïðåçèäåíò Ðîñ³¿
âèä³ëèâ 4 ì³ëüéîíè äîëàð³â. Ìåð
Ìîñêâè Ëóæêîâ ñïðèÿâ â³äêðèò-

òþ Áóäèíêó öèðêîâèõ ä³ÿ÷³â Ðî-
ñ³¿, äå ðîçì³ñòèëèñÿ âñ³ ãðîìàä-
ñüê³ îðãàí³çàö³¿, ìóçå¿, êîíñóëüòó-
þòü öèðêîâ³ àðòèñòè, ä³ëÿòüñÿ äî-
ñâ³äîì.

Íåçàáàðîì ïîñòàâèìî öèðê íà
Ë³âîìó áåðåç³. Äëÿ öüîãî ïðèâåç-
ëè êîíñòðóêö³¿ ç³ Øâåéöàð³¿ íà 3
òèñÿ÷³ ñèäÿ÷èõ ì³ñöü. Ó íüîìó ç
íàñòóïíîãî ðîêó ïëàíóºìî ïðî-
âîäèòè ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
öèðêîâîãî ìèñòåöòâà. Òîä³ íà-
ðåøò³ ñòàíåìî êðà¿íîþ, ÿêà ìà-
òèìå ïðîôåñ³îíàëüíèé ôåñòè-
âàëü. Îêð³ì òîãî, òàì â³äáóâàòè-
ìóòüñÿ êîíöåðòè, âèñòóïàòèìóòü
çàêîðäîíí³ êîëåêòèâè. Öèðê ó
ªâðîï³ ö³íóþòü á³ëüøå, í³æ øîó
áóäü-ÿêî¿ ïîï-ç³ðêè. Íàïðèêëàä,
êâèòêè íà âèñòàâó Öèðêó äþ Ñî-
ëåé â Ïàðèæ³ êîøòóâàëè äîðîæ-
÷å, í³æ íà êîíöåðò Áð³òí³ Ñï³ðç.
Õî÷åòüñÿ ðîçâèâàòè öå ³ â Êèºâ³,
ìàòè ñâ³é ôåñòèâàëü ÿê îáëè÷÷ÿ
äåðæàâè. Àäæå ùî á³ëüøå çàõî-
ä³â ïðîâîäÿòü ó ì³ñò³, òî á³ëüøå
éîãî çíàþòü ó ñâ³ò³

Íàéâ³äîì³ø³ öèðêè ñâ³òó, êîòð³ âàðòî â³äâ³äàòè
Канадсь ий
дю Солей

Ó 1984 ðîö³ 23-ð³÷íèé êàíàä³-
ºöü ôðàíöóçüêîãî ïîõîäæåííÿ Ã³
Ëàë³áåðòå, ÿêèé áóâ âóëè÷íèì àð-
òèñòîì, ðàçîì ç³ øê³ëüíèì òîâà-
ðèøåì Äàí³åëåì Ãîòüº çàñíóâàëè
öèðê ï³ä íàçâîþ Cirque du Soleil
(ç ôðàíöóçüêî¿ — “Öèðê Ñîí-
öÿ”). Ñüîãîäí³ öå íàéâ³äîì³øèé
òà íàéá³ëüøèé öèðê ó ñâ³ò³. Âè-
ñòàâè äþ Ñîëåé â³äáóâàþòüñÿ ó
ï’ÿòè ñïåö³àëüíî îáëàøòîâàíèõ
çàëàõ ó ãîòåëÿõ Ëàñ-Âåãàñà òà Îð-
ëàíäî. Êð³ì òîãî, ³ñíóº ø³ñòü ïå-
ðåñóâíèõ öèðê³â, ÿê³ ãàñòðîëþ-
þòü ð³çíèìè êðà¿íàìè. Çà ðîêè

³ñíóâàííÿ âèñòàâè öèðêó â óñüî-
ìó ñâ³ò³ ïîäèâèëîñÿ ïîíàä 40
ì³ëüéîí³â ãëÿäà÷³â.

Вели ий
Мос овсь ий

Ïîáóäîâàíèé ó 1971 ðîö³ íà
Âîðîáéîâèõ ãîðàõ. Ï³ä íàçåìíîþ
÷àñòèíîþ ç³ ñêëà òà áåòîíó õî-
âàþòüñÿ ï’ÿòü çì³ííèõ ìàíåæ³â:
ê³ííèé, ³ëþç³îííèé, ëüîäîâèé,
âîäíèé ³ ñâ³òëîâèé. ª é øîñ-
òèé — ðåïåòèö³éíèé. Ãëÿäàöüêèé
çàë öèðêó âì³ùóº ìàéæå 3500
ãëÿäà÷³â, à âëàñíà òðóïà àðòèñò³â
íàë³÷óº òèñÿ÷ó ëþäåé. Çà ÷àñ ³ñ-

íóâàííÿ öèðê ïðåäñòàâèâ ïîíàä
100 ïðîãðàì çà ó÷àñòþ ðîñ³éñüêèõ
òà çàðóá³æíèõ ìàéñòð³â öèðêîâî-
ãî ìèñòåöòâà.

Китайсь ий
“Золотий лев”

Öèðêîâå ìèñòåöòâî Ï³äíåáåñ-
íî¿ ³ñíóº ïîíàä 2000 ðîê³â. Êîæ-
íà ç 18 ïðîâ³íö³é ìàº öèðê ³ç
âëàñíîþ ïðîãðàìîþ òà êîìïîçè-
ö³ÿìè. Òàì íå çóñòð³íåø äðåñè-
ðîâàíèõ òâàðèí, êëîóí³â ÷è ³ëþ-
ç³îí³ñò³â, çàòå ïðàöþþòü íàéêðà-
ù³ ã³ìíàñòè, àêðîáàòè òà æîíãëå-
ðè. Íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ àðòèñò³â

ðîçïî÷èíàþòü ³ç ÷îòèðüîõ ðîê³â.
“Â³çèòêîþ” òà íàéâ³äîì³øèì
òðþêîì êðà¿íè º “Êèòàéñüê³ òà-
ð³ëêè” — ïîºäíàííÿ ã³ìíàñòè÷-
íèõ òðþê³â ³ç âåðò³ííÿì òàð³ëîê
íà äîâãèõ æåðäèíàõ. Îäíèì ³ç
íàéêðàùèõ êèòàéñüêèõ öèðê³â
ââàæàþòü “Çîëîòèé ëåâ”, ê³ñòÿê
òðóïè ÿêîãî ñêëàäàþòü ìîíàõè
Øàîë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

Ringling Brothers And
Barnum & Bailey
США
Êîëèñü â Àìåðèö³ ï’ÿòü áðà-

ò³â-àêðîáàò³â Ð³íãë³íã óñï³øíî

ãàñòðîëþâàëè ç âëàñíèì øàï³òî
ì³ñòàìè. Â 1907 ðîö³ áðàòè âèêó-
ïèëè äâà íàéá³ëüøèõ öèðêè
ÑØÀ “Áàðíóìà” ³ “Áåéë³”, çàëè-
øèâøè ¿õíþ íàçâó. Òàê ³ ç’ÿâèâ-
ñÿ öèðê Ringling Brothers And
Barnum & Bailey. Ó íüîìó ãëÿäà-
÷àì ïðîïîíóþòü ºäèíó â ñâ³ò³
öèðêîâó âèñòàâó, ÿêà â³äáóâàºòü-
ñÿ íà òðüîõ àðåíàõ îäíî÷àñíî.
Öèðêîâó ôåºð³þ âëàøòîâóþòü
ôîêóñíèêè, æîíãëåðè, ã³ìíàñòè,
äðåñèðîâàí³ òèãðè, ñëîíè é êî-
í³. Ñòàö³îíàðíîãî ìàéäàí÷èêà
öèðê íå ìàº, à ðåêâ³çèò, àðòèñ-
ò³â ³ òâàðèí ïåðåâîçÿòü ñïåö³àëü-
íèì ïîòÿãîì çàâäîâæêè òðè ê³-
ëîìåòðè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Нещодавно в Києві відб вся перший Міжнародний фо-
р м цир ово о мистецтва, на я ий з’їхалися представ-
ни и цир ової еліти Європи та Росії. Ор анізатор фо-
р м Ми ола Кобзов поділився з "Хрещати ом" на-
альними проблемами раїнсь о о цир та можли-
востями йо о поп ляризації.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Гороскоп киянина на 25 червня
День�промайне�на�емоційній�хвилі.�Щиро�спіл��йтеся,�зазирайте�одне�одном��в

д�ш�,�вихлюп�йте�наболіле�—�це�допоможе�очистити�вн�трішній�світ�від�поч�ттєвих

шла�ів,� отр�йних� д�мо�� та� ілюзій.� Інертність,� апатія,� зневіра� �� власних� силах� та

підтримці�Всевишньо�о�—�воро�и�дня.�Слід�перейматися�лише�добрими�помислами,

відвідати�храм,�поспіл��ватися�з�людьми�висо�ої�д�ховної���льт�ри.

ОВНИ,�не�робіть�
апостей,�ні
о�о�не�ос�дж�йте,�нині�все�вийде�на�поверхню,�і�ви�ризи
�єте�дис
ре-

дит�вати�свою�хорош��реп�тацію.

ТЕЛЬЦІ,�вас�мож�ть�“підставити”�др�зі,�я
им�щиро�довіряєте.�Пильн�йте�та�тримайте�язи
�за�з�бами.

БЛИЗНЮКИ,�зосередьтеся�на�професійній�діяльності,�т�т�Небеса�посилатим�ть�віщі�зна
и.�На�сл�жбі

має�б�ти� �отовність�номер�один,�ос
іль
и�можливі� непередбач�вані� на
ази� 
ерівництва,� я
і� потрібно

ви
он�вати�терміново�і�без�претензій.�А�віз�домашніх�проблем�тя�ніть�спільно.�

РАКИ,�обережно�р�байте�“правд�-мат
�”:�привселюдні�звин�вачення�небезпечні,�адже�оточення�не

�отове�сприймати�
ритичн��інформацію�з�ваших�в�ст,�навіть�я
що�вона�достовірна.

ЛЕВИ,�знайдете�—�не�радійте,�втратите�—�не�с�м�йте,�що�впало�—�те�пропало,�а�насправді,�доля

вил�чила�взяте�сво�о�час��надмір�.

ДІВИ,� під� професійний� олімп� за
ладено� виб�хів
�,� том�� при�альм�йте,� аби� не� посваритися� з


он
�рентами.�

ТЕРЕЗИ,�бережіть�добрі�стос�н
и�з�роботодавцями�та�
оле�ами,�я
�зіницю�о
а.�Жертв�йте�всім�заради

цьо�о.�Майб�тня�
ар’єра�залежить�не�лише�від�вашо�о�професіоналізм�,�а�й�від�мистецтва�ладити�з

людьми.�

СКОРПІОНИ сяйн�ть�донж�ансь
им�талантом,�ма�нітом�привабивши�то�о,�хто�та
�потрібен�вашом�

з�олоднілом��за�
оханням�серцю.

СТРІЛЬЦІ,� дов
ола� вас�фронтова� обстанов
а,� недр��и� налаштовані� а�ресивно,� прово
�ючи� до

виснажливої� борні.� Не� б�дьте� боя��зами,� тримайтеся� з� поч�ттям� висо
ої� �ідності� й� не� беріть� з� них

при
лад.�Уподібнюючись�до�ницих�вчин
ів,�ви�лише�зробите�собі��ірше.�Пра�ніть�мир��та�зла�оди.�Вдома

відб�д�ться�зна
ові�події.

КОЗОРОГИ,�б�дьте��осподарем�слова,�особливо�в�сл�жбовом��
оле
тиві,�дали�обіцян
��—�ви
онайте,

іна
ше�підірвете�сл�жбовий�авторитет.�

ВОДОЛІЇ,�не�захворійте�на�манію�величі.�Нині�ви�схильні�необ’є
тивно�оцінювати�власні�можливості,

що�завадить��армонійно�вписатися���вир�життєвих�обставин.�

РИБАМ визначено�презент�вати�власн��особистість�ори�інальним�чином,�с
ин�вши�ярмо��мовностей,

та�вийти�з-під� 
онтролю�дресир�вальни
ів.�Це�може�шо
�вати�п�блі
�,� я
а� зви
ла�сприймати�вас�я


прир�чене�я�ня��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов,

ор�анізацій,�фірм,�житлово-

е�спл�атаційних��онтор�та�меш�анців!

З�8�липня�до�1�серпня�2008�р.�част�ово���Святошинсь�о-

м��районі�(теплові�мережі�від�теплома�істралей�РК�“Біличі”,

житлові�масиви�Біличі,�Новобіличі,�А�адеммістеч�о,�Свя-

тошин�—�част�ово)�проводитим�ться�випроб�вання�тепло-

вих�мереж�з�подальшим�ремонтом�РК�“Біличі”.�

У�зв’яз���з�цим�постачання��арячої�води�б�де�припине-

но,�починаючи�з�18.00�7�липня.

Випроб�вальні�зони�теплових�мереж�розміщені�в�межах:�

— проспе�т�	Перемо�и,	 в�лиць	Ми�оли	 Уша�ова,	 Уборевича,	 Чорно-

бильсь�ої,	Осінньої,	Жовтневої,	Б�лаховсь�о�о,	На�мова	,	Підлісної,

Олевсь�ої,	Бахмаць�ої,	Клавдіївсь�ої,	Гаршина,	Рахманінова,	прос-

пе�т�	Палладіна,	в�лиць	Доброхотова,	Семаш�а,	Кільцевої	доро�и —

част�ово	(тепломережі	від	РК	“Біличі”).

До�почат
��випроб�вань�місцеві�системи�теплоспоживання�(опален-

ня,� �аряче� водопостачання,� вентиляція� та� ін.)�мають�б�ти�повністю� та

надійно�від
лючені�від�теплових�мереж.

У�разі�вини
нення�пош
оджень�теплових�мереж�подавання��арячої�во-

ди�затрим�ватиметься�на�час,�необхідний�для�їх�ремонт�,�про�що�б�де

додат
ово�повідомлено�житлово-е
спл�атаційні�ор�анізації.

У� разі� пош
одження� теплових� мереж� власни
ам� підвальних� та

напівпідвальних�приміщень,�в�я
их�або�пор�ч�з�я
ими�проходять�мережі,

слід�подбати�про�збереження�матеріальних�цінностей.

На�в�лицях,���садибах,�підвалах�б�дин
ів,�де�проходять�теплові�ме-

режі,�мож�ть�вини
н�ти�пош
одження�підземних�тр�бопроводів�з�прова-

линами�та�ви
идом��арячої�води�на�поверхню.

Б�дьте�обережні,�попереджайте�дітей�про�небезпе��.�Не�набли-

жайтеся�самі�та�не�доп�с�айте�дітей�до�провалин�і�місць�виход�

�арячої�води�та�повідомляйте�про�та�і�випад�и�за�телефонами:

Cвятошинсь�ий�район�—�450-38-93,�497-60-72,�452-60-94.

Довід�и� за� телефоном� інформаційно-довід�ової� сл�жби

АК “Київенер�о”�—�088.�

АК�“Київенер�о”

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Страхова��омпанія�“Велес”�

�од�ЄДРПОУ�30217808�

повідомляє,�що�до�поряд���денно�о�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�08.07.2008�ро���о�14.00�

за�адресою:�м.Київ,�в�л�Т�рівсь�а,�18/20,��в.60,�

внесено�доповнення�та�о�о�зміст�:

Порядо��денний:

7.�Прийняття�рішення�про�від
риття�філій���м.�Одесі�та�інших�містах�У
раїни.

Голова�правління�Синельні�ов�О.М.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повторно�ви
ли
ає�в�с�дове

засідання�по�справі�№ 2-7725/08�за�позовом�ТОВ�“Але
сандер”�до�ТОВ�“Гамма

Технолоджис”�та�інші,�3-тя�особа:�КМ�БТІ�про�виділ���нат�рі�част
и�із�майна,

що�є���спільній�власності,�в�я
ості�відповідачів:�ТОВ�“Гамма�Технолоджис”,

місце� знаходження� я
о�о:� м.� Київ,� в�л.� Горь
о�о,� 8,� Харчен
о� Наталію

Леонідівн�,�місце� проживання� я
ої:� м.� Київ,� б�л.� Т.�Шевчен
а,� 10,�Салат�

Таміл��Ми
олаївн�,�місце� проживання� я
ої:� м.� Київ,� б�л.� Т.�Шевчен
а,� 10.

Роз�ляд� справи� призначено� на� 14.00� 3� липня� 2008� ро
�� в� приміщенні

Шевчен
івсь
о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-

Ласточ
іна,�10-Б,�
аб.-зал�№�60.

В� разі� неяв
и� відповідачів� ТОВ� “Гамма� Технолоджис”,� Харчен
о�Наталії

Леонідівни,�Салати� Таміли�Ми
олаївни� з� с�дове� засідання� справа� б�де

роз�лядатись�в�їх�відс�тності�за�наявними���справі�до
азами.

Крім�то�о,�с�д�роз’яснює�обов’язо
�повідомити�с�д�про�причини�неяв
и�в

с�дове�засідання.

С�ддя�І.М.�Васильєва.

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви
ли
ає� представни
а� Товариства� з

обмеженою�відповідальністю�“Ля�Фам�Моделс”�в�я
ості�відповідача�в�с�дове�засідання

по�цивільній�справі�за�позовом�ТОВ�“Ельторіто”,�Слівня
�Але
с�до�Державно�о�житлово-


ом�нально�о�підприємства�НАН�У
раїни,�ТОВ�“Ля�Фам�Моделс”�про��с�нення�переш
од

��
орист�ванні�майном,�що�відб�деться�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,

в�л.�Пол
овни
а�Потєхіна,�14-а,�
аб.�1.�—�9.07.2008�р.�об�11.00.

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

�часті.

С�ддя�Іванен
о�Ю.Г.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Києва
ви
ли
ає� в� я
ості� відповідача� Шепт�нова

Віталія�Ві
торовича�(останнє�відоме�місце�про-

живання:�м.� Київ,� в�л.�М.� Тимошен
а,� 2-Г,


в. 90)� в� с�дове� засідання,� призначене� на

8 липня�2008�ро
��на�9.30�в�зв’яз
��з�роз�ля-

дом� цивільної� справи� за� позовом� Гребнєвої

О
сани�Володимирівни�до�Шепт�нова�Віталія

Ві
торовича�про�розірвання�шлюб�.

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

б�де�роз�лян�та���відс�тність�відповідача�на

підставі�зібраних�по�справі�до
азів.�Адреса�с�-

д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен
а,�2-Є,�
аб.�21.�

С�ддя�Н.О.�Яцен
о.

Апеляційний� с�д�м.� Києва� повідомляє�Ма��рова�Василя�Михайловича,�що

цивільна�справа�за�апеляційною�с
ар�ою�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю

“Охоронні� системи”� на� рішення�Шевчен
івсь
о�о� районно�о� с�д��м.� Києва� від

27 березня� 2008� ро
�� �� справі� за� позовом� Краліча� Віталія� Робертовича� до

Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Охоронні�системи”,�Ма��рова�Василя

Михайловича,�Приходь
а�Владислава�Оле
сійовича�про�відш
од�вання�матеріальної

і�моральної�ш
оди�від
ладена�до�роз�ляд��в�приміщенні�Апеляційно�о�с�д��м.�Києва

(в�л. Володимирсь
а,�15)�на�8�липня�2008�ро
��о�12.40.

С�ддя�А.О.�Лесь
о.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�цивільна�справа�за�апеляційною
с
ар�ою� представни
а� позивача� Фо
іна� Сер�ія� Анатолійовича� —� Р�стемова

Ша�атайя�Саттаровича� на� рішення�Подільсь
о�о� районно�о� с�д��м.� Києва� від

27 люто�о�2008�ро
��в�цивільній�справі�за�позовом�Фо
іна�Сер�ія�Анатолійовича

до�Самохвалова�Оле
сандра�Сер�ійовича,�Маринча
а�Ві
тора�Михайловича,�3-ті

особи:�приватний�нотарі�с�—�Стичинсь
а�Ганна�Ми
олаївна,�приватний�нотарі�с

Бібі
�Сер�ій�Васильович,�Чернишова�Єв�енія�Федорівна,�Застро�іна�Тетяна�Петрівна

про� визнання� довіреностей,� до�овор�� дар�вання� та� до�овор�� 
�півлі-продаж�

недійсними,�визнання�права�власності�на�спадщин�,�та�позовом�Чернишової�Єв�енії

Федорівни� до� Самохвалова� Оле
сандра� Сер�ійовича,� Маринча
а� Ві
тора

Михайловича,� 3-ті� особи:� приватний� нотарі�с�—�Стичинсь
а� Ганна�Ми
олаївна,

приватний� нотарі�с�Бібі
�Сер�ій�Васильович,� Застро�іна� Тетяна�Петрівна,�Фо
ін

Сер�ій� Анатолійович� про� визнання� недійсним� до�овор�� 
�півлі-продаж�,� —

призначена� до� роз�ляд�� в� приміщенні� Апеляційно�о� с�д��м.� Києва� на� 10� липня

2008�ро
��об�11.30.

С�ддя�В.М.�Ратні
ова.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни

по�м. Києв��повідомляє�про�підс�м�и�приватизації

шляхом�ви��п��об’є�та�державної�власності��р�пи�А�:

-� нежилий� б�дино
� —� 
олишній� наземний� с
лад� з� підвалом� ЦО

за�альною�площею�2174,5�
в.м�за�адресою:�м.Київ,�в�л. Ві
ентія�Хвой
и,

15/15/6,�літ.�2.�Приватизований�юридичною�особою�за�8272344,00��рн,

в�том��числі�ПДВ�1378724,00��рн.

Солом’янсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви
ли
ає�М�рашова�Андрія�Юрійовича�в�с�дове

засідання�на�сл�хання�справи�за�позовом�Хонда�Моторс�СО�ЛТД�до�М�рашова�А.Ю.,�ддів

Міністерства� освіти� і� на�
и� У
раїни,� ТОВ� “ЮК� “Пілот”� про�достро
ове� припинення�дій

свідоцтва�на�зна
�для�товарів�на�27.06.2008�ро
��о�14.30.�Яв
а�обов’яз
ова.�У�разі�неяв
и

справа�б�де�роз�лян�та���ваш��відс�тність.�С�ддя�Калінічен
о�О.Б.

Голосіївсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви
ли
ає�Стадни
а�Оле
сія�Оле
сандровича,

я
ий� проживає� в�м.� Києві� по� в�л.�Новопи-

ро�івсь
а,�27/2,�
в.�22,�в�я
ості�відповідача�в

с�дове�засідання�по�справі�за�позовом�Мотор-

но�о�(транспортно�о)�страхово�о�бюро�У
раїни

до�Стадни
а�О.О.�про�відш
од�вання�збит
ів

в� поряд
�� зворотної� вимо�и� (ре�рес�),�що

відб�деться� 10� липня� 2008�ро
�� об� 11.00� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,

в�л.�Пол
овни
а�Потєхіна,�б�д.�14-а,�
аб.�№�25.

В�разі�йо�о�неяв
и�на�в
азан��дат��с�д�роз-

�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова
.

Голосіївсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви
ли
ає� представни
а� Товариства� з� обме-

женою�відповідальністю� “Ля�Фам�Моделc”�в

я
ості� відповідача� в� с�дове� засідання� по

цивільній� справі� за� позовом� ТОВ� “Про-

фесіонал”,�Блош
о�В.М.�до�Державно�о�жит-

лово-
ом�нально�о�підприємства�НАН�У
раїни,

ТОВ� “Ля� Фам� Моделс”,� третя� особа:

ТОВ “Євро�рес�рс”�про��с�нення�переш
од��


орист�ванні� майном,� що� відб�деться� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,

в�л.�Пол
овни
а�Потєхіна,� 14-а,� 
аб.� 1.�—

9.07.2008�р.�о�16.00.

В� разі� вашої� неяв
и� на� в
азане� с�дове

засідання�с�д�роз�лядатиме�справ��без�вашої

�часті.

С�ддя�Іванен
о�Ю.Г.

Головне��правління�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�

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

Перелі��земельних�діляно�,�що�виставлені�для�продаж��на�земельних�тор�ах�(а��ціонах)�с�б’є�там�підприємниць�ої�діяльності�під

заб�дов��(з�врах�ванням�змін,�внесених�до�ст.�136�Земельно�о��оде�с��У�раїни�відповідно�до�За�он��У�раїни�від�03.06.2008�№�309�VI�

“Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онодавчих�а�тів�У�раїни”):

№

лота
Адреса�земельної�ділян�и Район

Площа

земельної

ділян�и,��а

Цільове�призначення�земельної�ділян�и

Стартова�ціна�земельної

ділян�и,��рн.

Всьо�о 1��в.�м

1. в�л.�Новопиро�івсь
а,�34-38 Голосіївсь
ий 1,3412 для�б�дівництва�та�е
спл�атації�тор�овельно�о�центр� 28�135�976,54 2�097,82

7. в�л.�Л�начарсь
о�о,�24-а Дніпровсь
ий 0,2505 для�б�дівництва,�е
спл�атації�та�обсл��ов�вання�
афе�та�ма�азин� 6�655�104,91 2�656,73

12. в�л.�Алма-Атинсь
а,�35-б Дніпровсь
ий 0,3214 для�б�дівництва�та�е
спл�атації�с
ладсь
их�приміщень 3�279�079,90 1�020,25

17. в�л.�Челябінсь
а,7-а Дніпровсь
ий 0,0806 для�б�дівництва�та�е
спл�атації�за
лад��тор�івлі 2�457�866,60 3�049,46

18. в�л.�Ми
оли�Лавр�хіна,�7-б Деснянсь
ий 0,1403

для�б�дівництва�та�е
спл�атації�б�дівлі��ромадсь
о�о�призначення,�за
ладів�тор�івлі�та��ромадсь
о�о

харч�вання

2�307�111,02 1�644,41

20. в�л.�Милославсь
а,�17 Деснянсь
ий 0,1018 для�б�дівництва,�е
спл�атації�та�обсл��ов�вання�за
ладів�тор�івлі�та��ромадсь
о�о�харч�вання 2�209�278,78 2�170,21

23 в�л.�Маршала�Тимошен
а,�2-4 Оболонсь
ий 0,1352 для�б�дівництва,�е
спл�атації�та�обсл��ов�вання�за
лад��тор�івлі 3�637�642,31 2�690,56

Приміт�и:

1.�А�
ціони�з�продаж��земельних�діляно
�б�д�ть�проводитись�в�приміщенні�У�раїнсь�ої��ніверсальної�товарної�біржі,�що�знаходиться�за�адресою:�03680,�м.�Київ,�просп.�А
адемі
а�Гл�ш
ова,

1,�НК�“Е
споцентр�У
раїни”,�павільйон�6.

З�повним�
омпле
том�до
�ментації�щодо�об’є
тів,�я
і�підля�ають�продаж��на�земельном��а�
ціоні,�а�та
ож��мов�йо�о�проведення�можна�ознайомитись�в�Головном���правлінні�земельних�рес�рсів

ви
онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати
,�32-а,�
імната�415,�тел.:�279-41-31,�235-10-23�(�одини�прийом�:�вівторо
�—�з�14.00�до

17.30�та�п’ятниця�—�з�9.30�до�13.00);�та�на�сайті��правління:�http://www.GUzem.kmv.gov.ua.
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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 1629
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Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— У наш час молоді потрібно

всти ати все — і навчатися, і пра-
цювати, й заробляти на житло. Усе
разом! Моїй доньці 18 ро ів, і хо-
ча вона по и що не заробляє, але
все всти ає!

Олена ШОПТЕНКО, чемпіон-
а світ з десяти танців, пере-
можниця “Танців з зір ами”:
— Я вірю, нехай, може, це й де-

що старомодно зв чить, що д же
важлива освіта. Людина, я а стає
хорошим спеціалістом, матиме і
робот , й вартир . При цьом я
маю на вазі не лише навчання в
ніверситеті, а наб ття певних

мінь, знань. Людина має пра н -
ти до вдос оналення й ідеально
розбиратися в том , що знає і вміє
робити.

Ірма ВІТКОВСЬКА, а триса
(серіал “Леся + Рома”):
— Мені хочеться побажати мо-

лодим людям, аби вони залишали-
ся раїні, а не виїжджали за її ме-
жі. У мене є роз міння проблеми,
чом вини ає бажання їхати. Од-
на олись нас б де патріотизм
не на словах, а на ділі, ми мати-
мемо власне іно, свою розвине-
н е ономі . Потрібно менше д -
мати про себе, а більше про ра-
їн !

Ìîëîäà ëþäèíà 
ïîâèííà ïåðåäóñ³ì...

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Д же добре! Зважаючи на те, я малень і діт и

рають шахи — це фантасти а просто! Я сам не раю
в шахи, але мої двоє хлопців (одном — 6, а др ом —
7 ро ів) ходять шаховий л б, де навчаються цієї ри.
Том маю разом із ними рати!

Володимир БОНДАРЕНКО, народний деп тат:
— У раїна має ці авих шахістів. Це й Іванч , і нині

є хлопчи малень ий, наймолодший шахіст світі, і
Пономарьов, я ий родом із Донеччини, але останнім
часом щось з ас. У раїна разом із Росією і США є од-
нією із вершинних раїн цьом виді спорт . Я олись
теж рав шахи, в дитинстві. У мене б в ви ладач іс-

торіо рафії, я ий на перерві влаштов вав бліц-т рніри.
Дещо ми і теорію вивчали, а часом ставив шахівницю
і сам із собою рав партії. Нині це замінив омп’ютер.
Але останнім часом, же ро ів 15, я раю серйозні-
ші і ри — маю на вазі політи .

Дмитро ДЖАНГІРОВ, в. о. дире тора ТРК “Київ”:
— У раїна — одна із провідних шахових раїн, що

підтвердж ється рез льтатами численних т рнірів та
олімпіад. Інше питання, що в У раїні та Києві зо рема
проводять мало т рнірів, на я их молоді шахісти мо-
ж ть ви онати нормативи міжнародно о лас ( рос-
мейстера), і том їздять за ордон. Щодо мо о шахо-
во о досвід , я досить сильний шахіст.

×è äîáðå â Óêðà¿í³ 
ãðàþòü ó øàõè?

Êèÿíè ö³íóþòü îñâ³òó
á³ëüøå, í³æ êóëüòóðó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Îòðèìàòè îñâ³òó — 37 %
2. Îòðèìàòè êâàðòèðó — 22 %
3. Îòðèìàòè ðîáîòó — 19 %
4. Îòðèìàòè êóëüòóðó — 17 %
5. Ùîñü â³ääàòè ïåðåä òèì, ÿê îòðèìàòè — 5 %

Ê³ðñàí ²ëþìæèíîâ 
çàïðîïîíóâàâ ïîáóäóâàòè
â Êèºâ³ øàõîâèé ïàëàö
Ô²ÄÅ ãîòîâà âêëàñòè ó ïðîåêò 
100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора до Києва прилетів
президент міжнародної
шахової федерації (ФІДЕ)
Кірсан Ілюмжинов. Він за-
пропон вав поб д вати в
столиці ба атоф н ціо-
нальний шаховий центр,
запровадити шахи я
ш ільний предмет та від-
значив президента Феде-
рації шахів У раїни.

Ãîëîâà Ì³æíàðîäíî¿ øàõîâî¿
ôåäåðàö³¿ (Ô²ÄÅ) òà ïðåçèäåíò
ðåñïóáë³êè Êàëìèê³ÿ Ê³ðñàí
²ëþìæèíîâ ïðèáóâ äî óêðà¿í-
ñüêî¿ ñòîëèö³ ó÷îðà. Ï³ä ÷àñ â³-
çèòó â³í ïðîâ³â ïåðåãîâîðè ç ìå-
ðîì Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì ùî-

äî áóä³âíèöòâà ó Êèºâ³ øàõîâîãî
öåíòðó. Ïîä³áí³ ïðîåêòè âæå âò³-
ëþþòüñÿ â 36 ì³ñòàõ êðà¿í, ùî
âõîäÿòü äî âñåñâ³òíüî¿ øàõîâî¿
îðãàí³çàö³¿. Ñåðåä íèõ — Ìîñêâà,
Òàëë³íí, Ðèãà, Ñåóë, Äóáà¿. Çã³ä-
íî ç³ ñõåìîþ, âëàäà ì³ñòà âèä³ëÿº
çåìëþ äëÿ áóä³âíèöòâà, à ðåøòó
âèòðàò áåðóòü íà ñåáå ³íâåñòîðè
Ô²ÄÅ.

Ó ñòîëè÷íèé ïðîåêò øàõîâà
ôåäåðàö³¿ ãîòîâà âêëàñòè íå ìåí-
øå 100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Çà çà-
äóìêîþ, â áàãàòîïîâåðõîâ³é áó-
ä³âë³ ðîçòàøóþòüñÿ îô³ñè Ô²ÄÅ,
íàö³îíàëüíî¿ øàõîâî¿ îðãàí³çàö³¿,
øàõîâèé ìóçåé, çàëè äëÿ ãðàâö³â
òà ô³ë³àë øàõîâî¿ àêàäåì³¿ Ô²ÄÅ.
“Êè¿â ëèøå ïðèêðàñèòü àðõ³òåê-
òóðíà áóä³âëÿ ó âèãëÿä³ øàõîâî¿
ô³ãóðè, ôåðçÿ ÷è êîíÿ”,— çàçíà-
÷èâ ïàí ²ëþìæèíîâ.

Òàêîæ â³í çàïðîïîíóâàâ ï³ä-
òðèìàòè ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó

Chess in school (“Øàõè â øêîë³”).
Ç ñâîãî áîêó Ô²ÄÅ îá³öÿº äîïî-
ìîãòè ìåòîäè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ.
Çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ â øêîëàõ Ðî-
ñ³¿, Êèòàþ, ÑØÀ øàõè ââåäåí³ ÿê
ôàêóëüòàòèâ. Ó ðåñïóáë³ö³ Êàë-
ìèê³ÿ, ÿêó î÷îëþº Ê³ðñàí ²ëþì-
æèíîâ, øàõè âèêëàäàþòüñÿ ÿê
îáîâ’ÿçêîâèé ïðåäìåò. “Êàëìè-
ê³ÿ çàéíÿëà ïåðøå ì³ñöå çà ê³ëü-
ê³ñòþ íàáðàíèõ áàë³â ñåðåä øêî-
ëÿð³â â ºäèíîìó åêçàìåí³ ñåðåä
85 ðåã³îí³â Ðîñ³¿”,— ïîõâàëèâñÿ
ãîëîâà ðåñïóáë³êè.

Ïðåçèäåíò Ô²ÄÅ ÷àñòî íà-
â³äóºòüñÿ â Óêðà¿íó íà ð³çíîìà-
í³òí³ øàõîâ³ òóðí³ðè ³ ñë³äêóº çà
óñï³õàìè íàøèõ ãðàâö³â. Öüîãî
ðàçó â³í íàãîðîäèâ ïðåçèäåíòà
Ôåäåðàö³¿ øàõ³â Â³êòîðà Ïåòðîâà
çîëîòîþ â³äçíàêîþ çà çàñëóãè ó
ðîçâèòêó øàõ³â, ÿêó ìàþòü âèäàò-
í³ ñóñï³ëüí³ ä³ÿ÷³ òà ïðåçèäåíòè
äåðæàâ
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Молода людина повинна 
в першу чергу:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—4 ì/ñ. Òåìïå-

ðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³ +13...+16°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +26; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +25...+26°Ñ; íà ñõî-
ä³ êðà¿íè +23...+25°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè +27...+30°Ñ, âíî÷³ +17...+20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—4 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +23...+26°Ñ, âíî÷³ +14...+19°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов важно слід є за спіхами раїнсь их шахістів та нерід о навід ється,
аби їх на ородити
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