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Óêðà¿íà çàëèøàºòüñÿ áåç õë³áà
Ïåêàð³ çâèíóâà÷óþòü Êàáì³í ó áåçä³ÿëüíîñò³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Нестабільна е ономічна сит ація в державі,
зростання цін на пально-мастильні матеріали
та збіжжя призвели до то о, що столичні хлі-
бопідприємства мож ть з пинити робот . Їх-
ня забор ованість тіль и за перше півріччя
2008- о вже перевищила 100 мільйонів ри-
вень. До то о ж більшість хлібозаводів деся-
тиріччями не модерніз вали, середня зар-
плата на них нижча, ніж по міст , тож там
постійний відплив адрів. Пе арі вже не раз
зверталися по допомо до ряд , але, я
аж ть, віз і нині там. Врят вати сит ацію, на
д м фахівців, зможе збільшення дотації
або пере ляд вартості хлібоб лочних виробів.

Ñòîëè÷íà õë³áîïåêàðñüêà ãàëóçü îñòàíí³ìè ðîêàìè ëåä-
âå âèæèâàëà, ³ òî çàâäÿêè äîòàö³ÿì ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Çðîñòàííÿ æ ³íôëÿö³¿ ó äåðæàâ³ ìîæå ïðèçâåñòè äî áàí-
êðóòñòâà íàéá³ëüøèõ ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³ — “Êè¿âõë³áà”

òà “Êè¿âìëèíà”. Ò³ëüêè çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó ¿õí³ çáèòêè ïåðåâèùèëè 100 ìëí ãðí.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðà-
ö³âíèê³â àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó Îëüãè Ëîïàòè, ïðà-
ö³âíèêè ãàëóç³ íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî Êàáì³íó ç ïðî-
õàííÿì íàäàòè ìîæëèâ³ñòü ñàìèì ðåãóëþâàòè ö³íè íà õë³-
áîáóëî÷í³ âèðîáè, à ùå ïåðåãëÿíóòè çàðîá³òíó ïëàòó. Îñ-
ê³ëüêè âîíà ìåíøà, í³æ ñåðåäíÿ çàðïëàòà ïî ì³ñòó, â³ä-
áóâàºòüñÿ â³äïëèâ ôàõ³âö³â. Ò³ëüêè òîð³ê çâ³ëüíèëèñÿ 1800
ïðàö³âíèê³â (ïðèáëèçíî ïî 70 — 80 íà êîæíîìó ï³äïðè-
ºìñòâ³). Òîæ á³ëÿ ïå÷åé, äå òåìïåðàòóðà ñÿãàº 30 ãðàäó-
ñ³â, â òðè çì³íè ïðàöþþòü çäåá³ëüøîãî ë³òí³ æ³íêè. Çà
ñëîâàìè Îëüãè Ëîïàòè, çâåðòàííÿ äî óðÿäó çàëèøèëèñÿ
áåç óâàãè.

Òàêî¿ æ äóìêè ³ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÂÀÒ “Êè¿âõë³á”
²ãîð Ìàçóðèê. “Ìàþ÷è ùîð³÷íèé îá³ã êîøò³â ó ïîíàä
ì³ëüÿðä ãðèâåíü, ìè íå ìîæåìî ìîäåðí³çóâàòè ï³äïðè-
ºìñòâ,— ðîçïîâ³â â³í.— Íå êàæó÷è âæå ïðî ïðèäáàííÿ
ñó÷àñí³øîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå ïîëåãøèëî á òÿæêó ïðàöþ
õë³áîâèðîáíèê³â”. Ïàí Ìàçóðèê ïîä³ëèâñÿ é ³íøèì íà-
áîë³ëèì. Íàïðèêëàä, ùîäîáè çà ìåæ³ ñòîëèö³ âèâîçÿòü
ìàéæå 100 òîíí õë³áà. “Ìè íå ïðîòè òîãî, ùî íàø³ âè-
ðîáè ìàþòü ïîïèò ³ äåõòî çàðîáëÿº íà öüîìó ãðîø³,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Ò³ëüêè ìè â³ä öüîãî í³ÿêîãî ïðèáóòêó íå

ìàºìî, ëèøå çáèòêè. Àäæå âòðà÷àºìî 37 êîï³éîê ç êîæ-
íî¿ ãðèâí³ ò³ëüêè “Óêðà¿íñüêîãî”.

Ïðåçèäåíò îá’ºäíàííÿ “Óêðõë³áïðîì” Îëåêñàíäð Âà-
ñèëü÷åíêî ââàæàº ñèòóàö³þ, ÿêà ñòàëàñÿ ó ñòîëèö³, õàðàê-
òåðíîþ äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè. “Ìàéæå ïîëîâèíà õë³áîïåêàð-
ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ òîð³ê ïðàöþâàëè íà çáèòîê,— çàçíà-
÷èâ â³í.— Ñåðåäíÿ ðåíòàáåëüí³ñòü ïî ãàëóç³ íàðàç³ ñòà-
íîâèòü ì³íóñ â³äñîòîê”. Ñòîñîâíî Êèºâà, òî òóò ö³íó íà
õë³á íå ïåðåãëÿäàëè âæå áàãàòî ðîê³â. Òàê, áàòîí êîøòóº
1,4 ãðèâí³ (òîä³ ÿê ïî Óêðà¿í³ íå ìåíøå, í³æ 2,35 ãðèâ-
í³). Ïîïóëÿðíèé “Óêðà¿íñüêèé” ó ðåã³îíàõ ðåàë³çóþòü çà
ïîíàä 3 ãðèâí³. “Êè¿âñüê³ ö³íè íà õë³á º åêîíîì³÷íî íå-
îá´ðóíòîâàíèìè ³ ïîòðåáóþòü ïåðåãëÿäó. Íà æàëü, íèí³
íåìàº ÷³òêî âèçíà÷åíî¿ ïîçèö³¿ óðÿäó ùîäî òàêî¿ ñîö³àëü-
íî çíà÷óùî¿ ãàëóç³, ÿê õë³áîâèðîáíèöòâî,— êàæå ïàí Âà-
ñèëü÷åíêî.— Ñë³ä ÷³òêî âðåãóëþâàòè ö³íè, îñîáëèâî íà
ìàñîâ³ âèäè õë³áà, ÿê³ á íå ïåðåâèùóâàëè ð³âåíü ðåíòà-
áåëüíîñò³, âèçíà÷èòè ïîíÿòòÿ òàê çâàíèõ ñîö³àëüíèõ ñîð-
ò³â. Âèðîáíèêè ïåðåêîíàí³, ÿêùî Êàáì³í ³ íàäàë³ ³´íî-
ðóâàòèìå ¿õí³ ïðîáëåìè, òî ãàëóçü ñï³òêàº ñåðéîçíà êðè-
çà. Ï³äïðèºìñòâà çàëèøàòüñÿ áåç ñèðîâèíè, à êèÿíè —
áåç äîñòóïíîãî õë³áà

Продовження теми читайте
на 4-й сторінці “Хрещати а”
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Щоденно сотні тонн хліба вивозяться із Києва приїжджими

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  27 червня 2008

Äëÿ êè¿âñüêèõ âåëîñèïåäèñò³â
çðîáëÿòü îêðåì³ ñìóãè ðóõó
Á³ëÿ òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â äëÿ äâîêîë³ñíîãî òðàíñïîðòó 
îáëàøòóþòü ñòîÿíêè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У Києві стане безпечні-
ше їздити на велосипе-
ді. Для цьо о вид
транспорт в столиці
створять 16 маршр тів.
Перші от ватим ть
же цьо о ро . Та ож
для 15 тисяч иївсь их
велосипедистів облаш-
т ють стоян и. А до
інця наст пно о ро
запрацюють перші
п н ти про ат дво о-
лісни ів. Мерія від та-
их ро ів очі є лише
позитив — стане мен-
ше заторів, ияни біль-
ше дихатим ть чистим
повітрям і б д ть здо-
ровішими.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì “Êè¿â-
ïðîåêò” ðîçðîáèòü ïðîãðàìó
îáëàøòóâàííÿ ó ñòîëèö³ âåëî-
ñèïåäíèõ äîð³æîê. Ïðî öå
ó÷îðà ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ. “Ó ªâðîï³ äàâíî ³ñíó-
þòü ñïåö³àëüí³ âåëîäîð³æêè.
Â Ïàðèæ³ ¿õ 350 êì, ó Âàðøà-
â³ — 300 êì”,— íàâ³â ñòàòèñ-
òèêó ÷èíîâíèê.

Ó Êèºâ³ íèí³ íà äâîêîë³ñ-
íèêàõ ¿çäÿòü áëèçüêî 15 òèñÿ÷
ëþäåé. Ùîðîêó ¿õ äîäàºòüñÿ
ïðèáëèçíî 3 òèñÿ÷³. Ïðîòå
êîðèñòóþòüñÿ òàêèì òðàíñ-
ïîðòîì ëèøå íàéñì³ëèâ³ø³,
àäæå íà çâè÷àéíèõ äîðîãàõ
âåëîñèïåäèñòè íå ìàþòü ïð³î-
ðèòåò³â. Äîâîë³ ÷àñòî ïîòðàï-
ëÿþòü ï³ä àòàêè àâòîìîá³ë³â.

Ùîì³ñÿöÿ â ñåðåäíüîìó â³-

ñ³ì ÄÒÏ ñòàºòüñÿ çà ó÷àñòþ
âåëîñèïåäèñò³â. Îñòàíí³ æ,
çâ³ñíî, ³ ñòðàæäàþòü. Ç ïî÷àò-
êó ðîêó íà äîðîãàõ ì³ñòà òðîº
âåëîñèïåäèñò³â çàãèíóëè. Çà
ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, â Êè-
ºâ³ ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè 16
ñïåö³àëüíèõ ìàðøðóò³â. Ïåð-
ø³ ç’ÿâëÿòüñÿ íà ïðîñïåêòàõ
Áàæàíà, Áðîâàðñüêîìó, Ïåðå-
ìîãè, íà Õàðê³âñüêîìó øîñå
òà âóëèö³ Çäîëáóí³âñüê³é.

Ðîáîòè íàä îáëàøòóâàííÿì
öèõ ìàðøðóò³â ðîçïî÷íóòü óæå
òåïåð. Îêðåì³ ñìóãè íà äîðî-
ç³ ÷è ÷àñòèíó òðîòóàðó äëÿ âå-
ëîñèïåä³â â³äâîäèòèìóòü ï³ä
÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ óñ³õ øëÿõ³â

ó ì³ñò³. Òàê³ æ ñìóãè çðîáëÿòü
³ íà ìîñòàõ, çîêðåìà íà Ïî-
ä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîìó òà
Çàë³çíè÷íîìó.

Íàéá³ëüø³ òîðãîâåëüí³ öåí-
òðè ìóñèòèìóòü îáëàøòóâàòè
ñòîÿíêè äëÿ âåëîñèïåä³â. Ïðî
öå äîìîâëÿòèìåòüñÿ Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³. Ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ êàæå,
ùî äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîêó â
ì³ñò³ çàïðàöþþòü ïåðø³ ï³ëîò-
í³ ïóíêòè ïðîêàòó âåëîñèïåä³â.
Çà êîðäîíîì ëþäè àêòèâíî êî-
ðèñòóþòüñÿ òàêèì âèäîì
òðàíñïîðòó. Ïîëþáëÿþòü ¿õ òó-
ðèñòè, ÿêèì íà äâîêîë³ñíèõ
çðó÷íî îãëÿäàòè ì³ñòî.

Ãîëîâà Àñîö³àö³¿ âåëîñèïå-
äèñò³â Êèºâà Äìèòðî Îëåê-
ñàíäðîâ êàæå, ùî ïðî ïîòðå-
áó ó âåëîäîð³æêàõ ãîâîðèëè
ùå äî 2004 ðîêó. “Íàñ ïî÷ó-
ëè ëèøå íèí³, é ìè äóæå
ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ì³ñüêà âëà-
äà ðîçðîáèòü ³ âèêîíàº öþ
ïðîãðàìó. Öå ñïðàâä³ áóäå
äóæå äîáðå äëÿ êèÿí”,— ñêà-
çàâ ãîëîâíèé ñòîëè÷íèé âå-
ëîñèïåäèñò. Ñüîãîäí³ î 17
ãîäèí³ ëþáèòåë³ áàéê³â çáå-
ðóòüñÿ ï³ä ìåð³ºþ, ùîá îò-
ðèìàòè êîï³þ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè ÿê ãàðàí-
ò³þ òîãî, ùî âåëîäîð³æêè òà-
êè áóäóòü

Ïðèâ³òàííÿ
Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî
ç Äíåì
Êîíñòèòóö³¿

Äîðîã³ ìî¿ êèÿíè!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç âåëèêèì
äåðæàâíèì ñâÿòîì — Äíåì Êîíñòèòóö³¿!

Ãîëîâíèé Çàêîí êðà¿íè çàêëàâ îñíîâè ïî-
áóäîâè â Óêðà¿í³ ïðàâîâî¿ äåðæàâè. Â³í äî-
äàâ ³ìïóëüñó ðîçâèòêó äåìîêðàò³¿ òà çàòâåð-
äæåííþ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé ó íà-
ø³é íåçàëåæí³é äåðæàâ³. Êîíñòèòóö³ÿ ïî-
âèííà ñòîÿòè íà âàðò³ ãðîìàäñüêîãî ìèðó òà
çãîäè â ñóñï³ëüñòâ³ ³ áóòè ñïðÿìîâàíà íà
ñòâîðåííÿ ñèëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè, ùî
çàáåçïå÷óº êîæíîìó ãðîìàäÿíèíîâ³ Óêðà¿íè
ã³äíå æèòòÿ ³ ñâîáîäó.

Ãîëîâíèé Çàêîí Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè áóâ
ïðèéíÿòèé ó ïåðåëîìíèé ìîìåíò æèòòÿ êðà-
¿íè òà çàêð³ïèâ àáñîëþòíî ³íø³, í³æ ðàí³-
øå, îñíîâè ïîë³òè÷íî¿ é åêîíîì³÷íî¿ ñèñ-
òåìè. Ó êðà¿íè ç’ÿâèëèñÿ ïåðñïåêòèâè áó-
ä³âíèöòâà íîâî¿ äåðæàâíîñò³ íà ïðèíöèïàõ
ïîâàãè äî ëþäèíè òà ¿¿ ïðàâ. Ìè çðîáèëè
ñâ³é âèá³ð íà êîðèñòü äåìîêðàòè÷íèõ ö³í-
íîñòåé, ãðîìàäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà ðèíêî-
âî¿ åêîíîì³êè.

Çà ðîêè, ÿê³ ìèíóëè ç äíÿ óõâàëåííÿ Êîí-
ñòèòóö³¿, êðà¿íà ïåðåæèëà êðèçè òà ï³äéîìè,
âòðàòè é çäîáóòêè, à ãîëîâíèé Çàêîí — ñåð-
éîçí³ âèïðîáóâàííÿ íà ì³öí³ñòü.

² âñ³ì íàì äîâåäåòüñÿ ùå áàãàòî òà ïë³ä-
íî ïðàöþâàòè çàäëÿ òîãî, ùîá êîæíà ëþäè-
íà â³ä÷óëà ðåàëüíó îï³êó äåðæàâè, àáè íà
ïðàêòèö³ äîòðèìóâàëèñÿ âñ³ ïðàâà òà ñâîáî-
äè íàøèõ ãðîìàäÿí, çàêð³ïëåí³ â íüîìó, ùîá
óñ³ì ëþäÿì ãàðàíòóâàëè ã³äíå æèòòÿ.

Áàãàòî ùî ïîòð³áíî çðîáèòè êîæíîìó ³ç
íàñ, ùîá Êîíñòèòóö³ºþ êåðóâàëè íå ïîë³òè-
êè, à ïðîñò³ ãðîìàäÿíè, íà êîðèñòü ÿêèõ âî-
íà ïðèéíÿòà. Ùîá âîíà ñïðàâä³ ïðàöþâàëà
ÿê çàêîí ïðÿìî¿ ä³¿ ³ í³êîëè íå áóëà ³ãðàø-
êîþ ó ðóêàõ íåäîáðîñîâ³ñíèõ “ñëóã íàðîäó”.

Ïîòð³áíî íå çàáóâàòè, ùî äåðæàâà — öå
ìè ç âàìè, ³ ìè âñ³ ðàçîì ïîâèíí³ çðîáèòè
íàøó êðà¿íó êâ³òó÷îþ, ÿêîþ ïèøàòèìóòüñÿ
íàø³ ä³òè òà âíóêè.

Áàæàþ êîæí³é êè¿âñüê³é ñ³ì’¿ çäîðîâ’ÿ,
ìèðó, âïåâíåíîñò³ â çàâòðàøíüîìó äí³ òà íî-
âèõ óñï³õ³â íà áëàãî íàøîãî óëþáëåíîãî ì³ñ-
òà.

Ç³ ñâÿòîì!
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Äæîðäæ Áóø ïîäÿêóâàâ
Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó
çà òóðáîòó ïðî êèÿí
Ïðîòå çà íåçðó÷íîñò³ àìåðèêàíñüêèé ïðåçèäåíò 
íå âèáà÷èâñÿ

Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîðäæ Áóø íàä³ñëàâ
ëèñò-ïîäÿêó êè¿âñüêîìó ìåðîâ³ Ëåîí³äó
×åðíîâåöüêîìó çà óâàãó äî ïîäðóææÿ
Áóø ï³ä ÷àñ äåðæàâíîãî â³çèòó â Óêðà-
¿íó, ÿêèé â³äáóâñÿ 31 áåðåçíÿ — 1 êâ³ò-
íÿ. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè ó
ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ. “Øàíîâíèé ïàíå
ìåð ×åðíîâåöüêèé! Äÿêóþ Âàì çà òå, ùî
Âè ïðèºäíàëèñÿ äî íàñ ³ç Ëîðîþ ï³ä ÷àñ
íàøîãî ïåðåáóâàííÿ â Óêðà¿í³. Ìè ä³ñ-
òàëè çàäîâîëåííÿ â³ä Âàøîãî ìàëüîâíè-
÷îãî ì³ñòà ³ äóæå âäÿ÷í³ çà âñ³ çóñèëëÿ

çðîáèòè íàøó ïîäîðîæ óñï³øíîþ. Ñïà-
ñèá³ çà Âàøó òóðáîòó ïðî ìåøêàíö³â Êè-
ºâà”,— çàçíà÷èâ ïðåçèäåíò ÑØÀ ó ëèñ-
ò³ äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Â³çèò àìåðèêàíñüêîãî ïðåçèäåíòà çà-
ïàì’ÿòàâñÿ íå ëèøå âèñîêîïîñàäîâöÿì,
ÿê³ ìàëè çìîãó îñîáèñòî ïîñï³ëêóâàòèñÿ
ç ë³äåðîì íàéïîòóæí³øî¿ äåðæàâè ñâ³òó,
à é ïåðåñ³÷íèì êèÿíàì. Äåíü, êîëè ïàí
Áóø ïåðåáóâàâ ó Êèºâ³, ïðîòðèìàâ ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ ó ï³äâèùåíîìó íàïðóæåí-
í³. Îõîðîíö³ Äæîðäæà Áóøà ïåðåêðèâà-

ëè êè¿âñüê³ âóëèö³ òà âèñòàâëÿëè ñíàéïå-
ð³â íà äàõàõ áóäèíê³â. Ãîðîäÿíè, îðãàí³-
çàö³¿ òà óñòàíîâè, ùî ðîçòàøîâàí³ â öåí-
òð³ Êèºâà, òîä³ ä³ñòàëè â³ä ñïåöñëóæá ñó-
âîðó âêàç³âêó çàâ³ñèòè â³êíà â áóä³âëÿõ òà
íå ïàðêóâàòè á³ëÿ íèõ òðàíñïîðòó. ×åðåç
â³çèò Äæîðäæà Áóøà ÷àñòêîâî îáìåæèëè
ðóõ àâòîìîá³ë³â ³ ãðîìàäÿí ó áàãàòüîõ ì³ñ-
öÿõ ñòîëèö³. ×îòèðè òèñÿ÷³ ì³ë³ö³îíåð³â
ïàòðóëþâàëè âóëèö³, êîíòðîëþâàëè äàõè
é áàëêîíè. Òàêà óâàãà äî îñîáè ÷èííîãî
ãëàâè Á³ëîãî äîìó ìàëà ï³äêðåñëèòè âè-
íÿòêîâ³ñòü ³ âàæëèâ³ñòü ïåðøîãî äåðæàâ-
íîãî â³çèòó Äæîðäæà Áóøà â Óêðà¿íó.
Áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ñàì³òîì ÍÀÒÎ â Áó-
õàðåñò³ àìåðèêàíñüêèé ïðåçèäåíò âèð³-
øèâ ïåðñîíàëüíî ï³äòðèìàòè êåð³âíèö-
òâî Óêðà¿íè â íàì³ð³ ïðèºäíàòèñÿ äî Ïëà-
íó ä³é ùîäî ÷ëåíñòâà â Àëüÿíñ³. ² õî÷à
òîä³ Óêðà¿íó äî ÍÀÒÎ íå çàïðîñèëè, ïàí
Áóø, âî÷åâèäü, ïðî ñâ³é â³çèò íå ïîøêî-
äóâàâ. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ ëèñò, ÿêèé â³í
íàä³ñëàâ ìåðîâ³ “ìàëüîâíè÷î¿ óêðà¿íñüêî¿
ñòîëèö³”

Представни и Асоціації велосипедистів залишилися задоволеними підходом влади до розв'язання проблем
прихильни ів дво олісно о транспорт в столиці — найближчим часом, за словами першо о заст пни а
олови КМДА Дениса Басса, в місті почн ть облаштов вати 16 веломаршр тів

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Президент США Джордж Б ш надіслав лист-подя иївсь ом ме-
р Леонід Черновець ом . В ньом амери ансь ий лідер подя -
вав за той прийом, я ий че ав йо о Києві під час державно о ві-
зит , що відб вся 31 березня — 1 вітня. Киянам відвідини лави
Біло о дом запам’яталися здебільшо о пере ритими в лицями та
амери ансь ими снайперами на центральних в лицях. Лідерові
США натомість припала до д ші раса давньо о міста.
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Ìèõàéëî ÑÈÐÎÒÀ: “Æîäí³é ïîë³òè÷í³é
ñèë³, æîäíîìó ïîë³òèêîâ³ 
íå âäàñòüñÿ “ï³ä³ì’ÿòè” ï³ä ñåáå
êîíñòèòóö³éíèé ïðîöåñ”
“Áàòüêî Êîíñòèòóö³¿” ïðîãíîçóº ëîã³÷íå çàâåðøåííÿ ïîë³òðåôîðìè ³ ïåðåòâîðåííÿ
Óêðà¿íè íà ïàðëàìåíòñüêó ðåñïóáë³êó âæå 2009 ðîêó

— ßêèé ñüîãîäí³ ìàºìî Îñíîâ-
íèé Çàêîí, ³ ÷è ñïðàâä³ º ïîòðå-
áà éîãî çì³íþâàòè?

— Äîêóìåíò, ñòâîðåíèé 12 ðî-
ê³â òîìó, áóâ Êîíñòèòóö³ºþ “äëÿ
ñóñï³ëüñòâà”. Áîðîòüáà çà êîí-
ñòèòóö³éíèé ïðîöåñ òîä³ áóëà áî-
ðîòüáîþ çà ñòàíîâëåííÿ äåðæàâ-
íîñò³. Ìè âèêîíàëè ðîáîòó, ÿê
ìîâèòüñÿ, äëÿ ëþäåé. ² âîíà áó-
ëà ÿê³ñíîþ. Àëå òîä³ êîíñòèòó-
ö³éíèé ïðîöåñ çá³ãñÿ ùå ç ê³ëü-
êîìà âàæëèâèìè ïðîöåñàìè, ÿê³
òàêîæ ìàëè îá’ºêòèâíèé õàðàê-
òåð: ïåðåôîðìàòóâàííÿ åêîíîì³-
êè íà áàãàòîóêëàäíó òà ïåðåðîç-
ïîä³ë äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ íà êî-
ðèñòü ïðèâàòíèõ ñòðóêòóð. Âîíè
íå ïåðåäáà÷àëè ÷³òêîãî ïðàâîâî-
ãî ïîëÿ, íàâïàêè — ïîòðåáóâà-
ëè ïðàâîâîãî õàîñó. Càìå òîìó
íîâîíàðîäæåíèé âåëèêèé êàï³-
òàë òà éîãî íîñ³¿ ïî÷àëè áëîêó-
âàòè íîðìè Êîíñòèòóö³¿, øåëü-
ìóâàòè ¿õ, íå äàâàòè ¿ì ìîæëè-
âîñò³ âò³ëèòèñÿ ó ïðàâîâîìó ïî-
ë³. Òîìó ç ï’ÿòäåñÿòè çàêîí³â,
óõâàëåííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àëà
Êîíñòèòóö³ÿ 1996 ðîêó, ïðèéíÿ-
òî ëèøå â³ñ³ìíàäöÿòü, à óçãî-
äæåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà
ç íîðìàìè Êîíñòèòóö³¿ íå ðîç-
ïî÷àòî é äîñ³.

— Ìîæëèâî, ïîë³òèêè ùå íå
âñòèãëè óçãîäèòè çàêîíè ç êîíñòè-
òóö³éíèìè çì³íàìè, ïðèéíÿòèìè
2004 ðîêó?

— Íà æàëü, ó 2004 ðîö³ çàâäà-
íî äóæå ïîòóæíîãî óäàðó ïî
êîíñòèòóö³éíîìó ïðîöåñó. Áóëî
âíåñåíî çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿,
ÿê³ ïåðåòâîðèëè íàÿâíèé ïðàâî-
âèé õàîñ íà ïðàâîâèé ×îðíî-
áèëü. Îñê³ëüêè ïîë³òè÷íå íàïðó-
æåííÿ íàðîñòàëî, à ïðàâîâà
êóëüòóðà áàæàëà áóòè êðàùîþ,
òî ò³ çì³íè íå ìàëè ÿê³ñíîãî õà-
ðàêòåðó. ̄ õ âèïèñàëè íå÷³òêî, ùî
ñòâîðèëî, âëàñíå, âåëè÷åçí³
ïðîáëåìè ó ôóíêö³îíóâàíí³ ³í-
ñòèòóò³â âëàäè. Íà ñüîãîäí³ âæå
óñ³ì ïîë³òè÷íèì ñèëàì çðîçóì³-
ëî, ùî ïîòð³áíî âèïðàâëÿòè ò³
ïîìèëêè é íàðåøò³ çàâåðøóâàòè
êîíñòèòóö³éíó ðåôîðìó. ² ðîáè-
òè öå ñë³ä ò³ëüêè â ìåæàõ ïàðëà-
ìåíòó. ª íèí³ é óñâ³äîìëåííÿ
òîãî, ùî æîäí³é ïîë³òè÷í³é ñè-
ë³, æîäíîìó ïîë³òèêîâ³ íå
âäàñòüñÿ “ï³ä³ì’ÿòè” ï³ä ñåáå
êîíñòèòóö³éíèé ïðîöåñ ³ “ïåðå-
êðî¿òè” Êîíñòèòóö³þ ï³ä ñâî¿
ïîòðåáè. Óñå â³äáóâàòèìåòüñÿ
ëèøå â ³íòåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà.
Òîìó ÿ ãàäàþ, ùî â óêðà¿íñüê³é
³ñòîð³¿ Âåðõîâíà Ðàäà øîñòîãî
ñêëèêàííÿ âèêîíàº òàêó ñàìó äî-

ëåíîñíó ôóíêö³þ, ÿê ³ ïàðëàìåíò
äðóãîãî: â³í âèïðàâèòü ïîìèëêè,
ÿê³ áóëî âíåñåíî â Êîíñòèòóö³þ,
³ çàâåðøèòü ðåôîðìó.

— Íàñê³ëüêè éìîâ³ðíî, ùî çì³-
íè äî Êîíñòèòóö³¿ âíåñóòü ñàìå â
³íòåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà, à íå ïîë³-
òèê³â?

— Ó ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ íà âñ³
êëþ÷îâ³ äåðæàâí³ ïîñàäè ïðè-
éøëè ïðåäñòàâíèêè âåëèêîãî êà-
ï³òàëó. Íàø ïàðëàìåíò ³ç ïðåä-
ñòàâíèöüêîãî îðãàíó ïåðåòâî-
ðèâñÿ, íà æàëü, ìàéæå íà “çà-
êðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî âå-
ëèêîãî êàï³òàëó”. ² çäàâàëîñÿ á,
ÿê òóò óçàãàë³ ìîæå áóòè ìîâà
ïðî çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ â ³í-
òåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà? Îäíàê çà-
âåðøåííÿ ïåðåðîçïîä³ëó äåðæàâ-
íîãî ìàéíà ³ ïîÿâà íîâèõ âëàñ-
íèê³â (ÿêðàç âîíè ñüîãîäí³ ïðåä-
ñòàâëåí³ ó ïàðëàìåíò³, óðÿä³ é
Ñåêðåòàð³àò³ Ïðåçèäåíòà), ÿê³
íàäçâè÷àéíî çàö³êàâëåí³ â ïîë³-
òè÷í³é ñòàá³ëüíîñò³, ï³äøòîâõó-
âàòèìå ¿õ âíåñèòè çì³íè äî Êîí-
ñòèòóö³¿ òà çíàéòè êîìïðîì³ñ
ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè âåëèêîãî
êàï³òàëó ³ ñóñï³ëüñòâîì çàãàëîì.

Êàï³òàë íèí³ óæå íå çàö³êàâ-
ëåíèé ó ñèëüíîìó ïðåçèäåíò³, áî
â ðàìêàõ ïàðëàìåíòó çíà÷íî
ïðîñò³øå äîìîâëÿòèñÿ ì³æ ñî-
áîþ ³ êîíòðîëþâàòè âèêîíàííÿ
äîìîâëåíîñòåé, îñê³ëüêè ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòðà ïðîñò³øå â³äïðàâè-
òè ó â³äñòàâêó, àí³æ îãîëîñèòè
³ìï³÷ìåíò ãëàâ³ äåðæàâè. ² ñàìå
òîìó Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â òà Áëîê
Þë³¿ Òèìîøåíêî ÿê íàéá³ëüø³
ïîë³òè÷í³ ñòðóêòóðè ïàðëàìåí-
òó, ïîâ’ÿçàí³ ç âåëèêèì á³çíå-
ñîì, ïîãîäæóþòüñÿ ñüîãîäí³ íà
ïåðåõ³ä äî ïàðëàìåíòñüêî¿ ôîð-
ìè ïðàâë³ííÿ. Òå ñàìå ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ³ â ªâðîï³, àäæå á³ëüø³ñ-
òþ êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
ÿêðàç ³ êåðóº âåëèêèé êàï³òàë.
Àëå äëÿ íàøî¿ êðà¿íè, íà ìîþ
äóìêó, öå ùå é ³ñòîðè÷íî âè-
ïðàâäàíî, àäæå Óêðà¿íà âæå ìà-
ëà äîñâ³ä ïàðëàìåíòàðèçìó òîä³,
êîëè âñÿ ªâðîïà ùå áóëà ìîíàð-
õ³÷íîþ. Òîä³ ãåòüìàíà îáèðàëà
êîçàöüêà ðàäà, ³ áóëà òàêîæ
“÷îðíà ðàäà”, äå éîìó ìîãëè
îãîëîñèòè ³ìï³÷ìåíò. À ñüîãî-
äåííÿ ïîâ’ÿçàíå ùå ³ ç òèì, ùî
óêðà¿íñüêà ïîë³òè÷íà åë³òà îïè-
íèëàñÿ “â ñòàí³ öó´öâàí´à” — öå
øàõîâèé òåðì³í, ÿêèé îçíà÷àº:
õî÷à á ÿê ïîõîäèâ íàñòóïíèì
êðîêîì, ñèòóàö³ÿ íå áóäå êðà-
ùîþ. Òîáòî éìîâ³ðíèé “íàñòóï-
íèé êðîê” — ïåðåâèáîðè — áåç
çì³íè Êîíñòèòóö³¿ ³ âèáîð÷îãî

çàêîíîäàâñòâà íå ò³ëüêè í³÷îãî
íå ïîë³ïøàòü, à ùå á³ëüøå óñ-
êëàäíÿòü íàÿâí³ ïðîáëåìè.

— Îïîçèö³ÿ ñüîãîäí³ âèìàãàº
â³äñòàâêè óðÿäó, Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè “íàòÿêàº” íà ìîæëèâèé ðîç-
ïóñê ïàðëàìåíòó, à ñîö³îëîã³ÿ
ïðîãíîçóº, ùî Áëîêó Ëèòâèíà ïå-
ðåâèáîðè ïðèíåñóòü âàãîì³ ïîë³-
òè÷í³ äèâ³äåíäè. ×è ïîòð³áí³ íîâ³
âèáîðè?

— Íå øòóêà â³äïðàâèòè óðÿä ó
â³äñòàâêó. Àëå â³äïîâ³äàëüí³ ïî-
ë³òèêè ïîâèíí³ ñòàâèòè ñîá³ çà-
ïèòàííÿ: ùî äàë³? Õ³áà ïåðåâå-
äåííÿ óðÿäó ó ñòàòóñ â. î. ï³äâè-
ùèòü åôåêòèâí³ñòü éîãî ðîáîòè?
Í³, öå çðîáèòü éîãî ùå áåçâ³ä-
ïîâ³äàëüí³øèì. Âîíè ñêàæóòü: ç
íàñ òåïåð íå ïèòàéòå, áî ìè —
â. î. Ðîçïóñê ïàðëàìåíòó ïåðåä-
óñ³ì çàëåæèòü â³ä Ïðåçèäåíòà. À
äëÿ íüîãî éòè íà äîñòðîêîâ³ ïàð-
ëàìåíòñüê³ âèáîðè îçíà÷àº çîâ-
ñ³ì íå ìàòè ñâîãî ïîë³òè÷íîãî
ïðåäñòàâíèöòâà ó íàñòóïíîìó
ñêëèêàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, òîä³
ÿê òåïåð º àáñîëþòíî ëîÿëüíèé
³ ï³äêîíòðîëüíèé Ïðåçèäåíòîâ³
Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè, º ïîòóæ-
íà á³ëüø³ñòü, ÿêà ïåðåáóâàº ï³ä
âèð³øàëüíèì âïëèâîì ãëàâè
äåðæàâè. Òî ÷è âèã³äí³ éîìó ïå-
ðåâèáîðè? Î÷åâèäíî — í³. Ùî æ
äî íàøî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, òî ïå-
ðåâèáîðè âèã³äí³ Áëîêîâ³ Ëèò-
âèíà, àëå ò³ëüêè â îäíîìó —

ôðàêö³ÿ çðîñòå ç 20 äî 40 äåïó-
òàò³â. Ïðîòå Áëîê Ëèòâèíà º äåð-
æàâíèöüêîþ ïîë³òè÷íîþ ñèëîþ
³ ðîçóì³º, ùî ïîäâîºííÿ ñêëàäó
ôðàêö³¿ íå âàðòå òîãî, ùîá çáó-
ðþâàòè ñóñï³ëüñòâî ùå îäíèìè
ïåðåãîíàìè. Òîæ î÷åâèäíî, ùî
íåìàº äëÿ öüîãî ïàðëàìåíòó ³í-
øîãî âèõîäó, àí³æ çðîáèòè óñå
ìîæëèâå äëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³ä-
íèõ çì³í äî Îñíîâíîãî Çàêîíó òà
ïåðåõîäó äî ïàðëàìåíòñüêî¿
ôîðìè ïðàâë³ííÿ. 300 ãîëîñ³â
äëÿ òîãî â ïàðëàìåíò³ VI ñêëè-
êàííÿ çíàéäåòüñÿ. Ïðîòÿãîì òðå-
òüî¿ òà ÷åòâåðòî¿ ñåñ³é ïàðëàìåíò
çìîæå âíåñòè çì³íè äî Êîíñòè-
òóö³¿ ³ çàâåðøèòè êîíñòèòóö³éíó
ðåôîðìó.

— Îòæå, Áëîê Ëèòâèíà, ÿê ³
ÊÏÓ, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â òà ÁÞÒ,
âèñòóïàº çà ïàðëàìåíòàðíó ôîð-
ìó ïðàâë³ííÿ äëÿ Óêðà¿íè. Âèõî-
äèòü, ùî ïðîïðåçèäåíòñüêà ôðàê-
ö³ÿ ÍÓ—ÍÑ îïèíèëàñÿ ó ïîë³òè÷-
í³é ìåíøîñò³?

— Áåç ñóìí³âó, ÍÓ—ÍÑ âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ó ïîë³òè÷í³é ìåíøîñò³,
áî ïåðñïåêòèâè äëÿ ïîñèëåííÿ
ïðåçèäåíòñüêî¿ âëàäè â íàø³é
äåðæàâ³ íåìàº æîäíî¿. ßêùî ïî-
äèâèòèñÿ â ÷àñ³ ðîçâèòîê êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîöåñó, òî ìè ïå-
ðåõîäèìî â³ä ïðåçèäåíòñüêî¿ äî
ïàðëàìåíòñüêî¿ ôîðìè äåðæàâ-
íîãî ïðàâë³ííÿ, ³ òåïåð ìîâà
âæå ëèøå ïðî ÷àñ, êîëè öå îñòà-

òî÷íî áóäå çàâåðøåíî. Ãàäàþ,
ïðîòÿãîì 2009 ðîêó öåé ïðîöåñ
çíàéäå ëîã³÷íå çàâåðøåííÿ ³
Óêðà¿íà ïåðåòâîðèòüñÿ íà ïàð-
ëàìåíòñüêó ðåñïóáë³êó. Âîäíî-
÷àñ, ÿ àáñîëþòíî íå ïîä³ëÿþ
ïîçèö³¿ êîìóí³ñò³â, ÿê³ ïðîïî-
íóþòü ë³êâ³äóâàòè ïîñàäó Ïðå-
çèäåíòà. Àëå ÿ ï³äòðèìóþ òå, ùî
éîãî ìîæíà îáèðàòè â ïàðëà-
ìåíò³. Êð³ì òîãî, ñüîãîäí³ í³
ïàðëàìåíò, í³ óðÿä, í³ Ïðåçè-
äåíò íå äáàþòü ïðî ñòðàòåã³÷-
íèé ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà. Âñ³
ïîãðóçëè â ñüîãîäåíí³: “³ç ñüî-
ãîäí³ íà ñüîãîäí³”, ìàêñèìóì —
“íà çàâòðà”. Ñòðàòåã³¿ äåðæàâè
íà òðè, ï’ÿòü, äåñÿòü, äâàäöÿòü,
ï’ÿòäåñÿò ðîê³â íå âèçíà÷àº í³-
õòî. Íå äî òîãî — “êðèçà íà
êðèç³”! Òîìó, íà ìîþ äóìêó, äó-
æå áàæàíî íà ìàéáóòíüîãî Ïðå-
çèäåíòà ïîêëàñòè ôóíêö³þ ðîç-
ðîáëåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿì-
ê³â ðîçâèòêó äåðæàâè íà ñåðåä-
íüî- é äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåê-
òèâó, ùîá äîâêîëà íüîãî ãóðòó-
âàëèñÿ íàóêîâö³, ãðîìàäñüê³ òà
ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³. Òàêèì ÷èíîì,
Ïðåçèäåíò ðîçðîáëÿâ áè ³ ïðî-
ïîíóâàâ ñóñï³ëüñòâó, çàêîíîäàâ-
÷³é òà âèêîíàâ÷³é âëàä³ ñòðàòå-
ã³þ ðîçâèòêó äåðæàâè.

— ×è áóëè âèïàäêè â íîâ³òí³é
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, êîëè ÷èííèé Îñ-
íîâíèé Çàêîí íå ñïðàöþâàâ?

— Ó ïðàâîâîìó êîíòåêñò³ àïî-
ôåîçîì ³´íîðóâàííÿ Îñíîâíîãî
Çàêîíó íàøî¿ äåðæàâè áóâ òðå-
ò³é òóð ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â,
êîëè Âåðõîâíèé Ñóä óõâàëèâ òà-
êå ð³øåííÿ, ïðî ÿêå éîãî í³õòî
íå ïðîñèâ ³ ÿêå âçàãàë³ íå âõî-
äèòü äî êîìïåòåíö³¿ ñóäîâèõ îð-
ãàí³â. Òàêå ð³øåííÿ ðàäøå ìàëà
á ïðèéìàòè Öåíòðàëüíà âèáîð-
÷à êîì³ñ³ÿ. Ñàì ìåõàí³çì ôîð-
ìóâàííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ùî-
íàéãðóáøèì ÷èíîì ïîðóøèëè.
Öå ïåðøå. Äðóãå — öå òà âåëè-
÷åçíà çíåâàãà äî Êîíñòèòóö³¿ ç
áîêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, êî-
ëè òîð³ê, òîä³ ÿê áóëî íàäçâè-
÷àéíå çàö³êàâëåííÿ, ïðàâîì³ðíî
÷è íåïðàâîì³ðíî Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè ðîçïóñòèâ Âåðõîâíó Ðà-
äó V ñêëèêàííÿ, ÊÑ ïðîìîâ÷àâ.
Ó æîäí³é äåìîêðàòè÷í³é êðà¿í³
ñâ³òó òàêîãî ïðîñòî íå ñòàëîñÿ á!
Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ òàêî¿ ñóïåð-
êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿, â³ä ÿêî¿ íà-
ñïðàâä³ çàëåæèòü ìàéáóòíº óñ³º¿
äåðæàâè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
ïîâèíåí ïðîòÿãîì îäíîãî-äâîõ
äí³â âèíåñòè ñâ³é âåðäèêò. À â
ï³äñóìêó “ñòàëîñÿ òå, ùî ñòàëî-
ñÿ” — òîòàëüíà äèñêðåäèòàö³ÿ
ÊÑ. Òðåòº æ, ³ íàéá³ëüø êðè÷ó-
ùå — öå çíåâ³ðà ãðîìàäÿí â Îñ-
íîâíîìó Çàêîí³ òà äåðæàâí³é
âëàä³. Äëÿ ÷îãî ³ñíóº Êîíñòèòó-
ö³ÿ? Ùîá çàêð³ïèòè çðîçóì³ë³,
êîíêðåòí³ ïðàâèëà ðîçâèòêó ñó-
ñï³ëüñòâà, áåçñóìí³âí³ äëÿ âèêî-
íàííÿ. À âîíè òàêèìè íå ñòàëè.
² öå êðè÷óùà ïðîáëåìà Êîíñòè-
òóö³¿ òà ñóñï³ëüñòâà

Розмовляла
Юлія КОМАРОВА,

“Хрещати ”

Завтра У раїна відзначає День Констит ції. Одним з
авторів чинно о Основно о За он є Михайло Сиро-
та — нині деп тат Верховної Ради від Бло Литвина.
Тоді, в ніч із 27 на 28 червня 1996 ро , він понад 15
один простояв за парламентсь ою триб ною, відсто-
юючи потреб в хваленні першої Констит ції незалеж-
ної У раїни. А втім, я з’яс вав "Хрещати ", сьо одні
пан Сирота рат є за хвалення її оновлено о варіант .
Причом політи пере онаний: новий Основний За он
б де хвалено вже наст пно о ро .

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ



44 CCУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО Хрещатик  27 червня 2008

Ãåíäèðåêòîð ÂÀÒ “Õë³á Êèºâà” ²ãîð ÌÀÇÓÐÈÊÀ: “Íà ñüîãîäí³
ó êèÿí ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà 
çàëèøèòèñÿ áåç õë³áà”
Ìàðèíà ÑÈÒÍÈÊ,
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍ²É
“Õðåùàòèê”

— ßêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ íà ñüî-
ãîäí³ â ñòîëè÷í³é õë³áîáóëî÷í³é
ïðîìèñëîâîñò³?

— Ñèòóàö³ÿ äóæå ñêëàäíà, ÿ á
ñêàçàâ, äðàìàòè÷íà. Àäæå “Êè¿â-
õë³á” ³ “Êè¿âìëèí”, òîáòî ñòî-
ëè÷í³ ìóêîìåëè ³ ïåêàð³, ÿê³ âè-
ãîòîâëÿþòü çà äîáó ïîíàä 700
òîíí ïðîäóêö³¿, ñüîãîäí³ çàçíà-
þòü çáèòê³â íà ñóìó 17 — 18 ìëí
ãðí íà ì³ñÿöü. Âîñòàííº ö³íè íà
õë³á ó ì³ñò³ âñòàíîâëþâàëè äâà
ðîêè òîìó, â 2006-ìó, òîä³ ÿê ïî
Óêðà¿í³ ¿õ ïåðåãëÿäàþòü ìàëî íå
ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê. Òàê, ó ñòîëè-
ö³ áàòîí êîøòóº 1 ãðí 40 êîï.,
òîä³ ÿê ïî Óêðà¿í³ — â ñåðåäíüî-
ìó 2 ãðí 30 êîï. Ö³íà “Óêðà¿í-
ñüêîãî” â ì³ñò³ ñòàíîâèòü 1 ãðí 64
êîï, à ïî Óêðà¿í³ — ïîíàä 3 ãðí.
Öå îäíà ç ïðè÷èí, ÷îìó ó íàñ
ñêëàëàñÿ òàêà ñèòóàö³ÿ. ßêùî
âçÿòè ñîá³âàðò³ñòü, òî, íàïðèêëàä,
ö³íà ïøåíè÷íîãî áîðîøíà çðîñ-
ëà íà 90 %, æèòíüîãî — íà 
100  %, à îë³¿ ñîíÿøíèêîâî¿ — íà
âñ³ 300%. Ïðî òðàíñïîðò, áåíçèí,
ãàç, åëåêòðîåíåðã³þ ÿ âæå íå ãî-
âîðþ. Òàêèì ÷èíîì, ð³çíèöÿ ì³æ
íàøèìè âèòðàòàìè ³ ö³íîþ íà
õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè âèëèâàºòü-
ñÿ â 17 — 18 ìëí ãðí ùîì³ñÿöÿ.

— Õòîñü êîìïåíñóº âàì ö³ çáèò-
êè?

— Êè¿âñüê³é ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿
Êàáì³í íàäàâ ïðàâî ðåãóëþâàòè
ö³íè. Âîíà ¿õ ðåãóëþº òàêèì ÷è-
íîì, ùî ìè îòðèìóºìî êîìïåí-
ñàö³þ. Öÿ ñóìà çàêëàäåíà â äåðæ-
áþäæåò, 42 ìëí ãðí. Àëå ¿¿ âæå
ïîâí³ñòþ âèêîðèñòàíî. Ïîëîâè-
íà ãðîøåé, òîáòî 20 ìëí, ï³øëà
íà êîìïåíñàö³þ çáèòê³â çà 
2007-é, ùå 5 ìëí ãðí çàëèøèëî-
ñÿ íà ïåðøèé êâàðòàë 2008-ãî.
Àëå íàø³ çáèòêè íà ñüîãîäí³ ñÿ-
ãàþòü 100 ìëí ãðí, âèä³ëåíî æ
ëèøå 25 ìëí ãðí. Òîáòî 75 ìëí
ãðí çàëèøàþòüñÿ íåêîìïåíñîâà-
íèìè. Ìè âèìóøåí³ áðàòè êðåäè-
òè, íàõàïàëèñÿ ¿õ óæå ïî ñàì³ âó-
õà. Îòîæ áàíê³ðè íå âïåâíåí³, ùî
ìè ¿õ â÷àñíî ïîãàñèìî, ³ íå ïî-
ñï³øàþòü ç íàìè ñï³âïðàöþâàòè.
À êðåäèòîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü
íàðîùóâàòè òåæ íåìàº çìîãè,
àäæå ³ñíóþòü äîìîâëåíîñò³ ïðî
ïîãàøåííÿ, òà öå âæå íåñóì³ñíî
ç òèìè âèòðàòàìè, ÿê³ ìè íåñåìî.
Òîìó ñêëàëàñÿ ñèòóàö³ÿ, êîëè ìè
âæå ïðîñòî íå ìîæåìî ïðàöþâà-
òè, ³ ÷åðåç öå ìîæóòü çóïèíèòè-
ñÿ äâà íàéá³ëüø³ ï³äïðèºìñòâà —
“Êè¿âõë³á” ³ “Êè¿âìëèí”.

— Àëå æ ï³äïðèºìñòâàì ùå ïî-
òð³áí³ ãðîø³ íà ðîçâèòîê, ìîäåðí³-
çàö³þ, âèïëàòè çàðïëàò ðîá³òíè-
êàì?

— Ïðèðîäíî. Äî ñëîâà, ñåðåä-
íÿ çàðïëàòà íà íàøèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ ñòàíîâèòü 2,5 òèñ. ãðí, òîä³
ÿê ïî ì³ñòó âîíà ïåðåâèùóº 3 òèñ.
ãðí. Öå ïðè òîìó, ùî íàø³ ëþäè
ïðàöþþòü äåíü ³ í³÷, ó òðè çì³íè.
Äåÿê³ ïå÷³ çáóäîâàíî ùå â ñåðå-
äèí³ 30-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîð³÷-
÷ÿ, ³ òåìïåðàòóðà á³ëÿ íèõ ïåðå-
âèùóº 30 ãðàäóñ³â. Òóò íå êîæíèé
äîðîñëèé ÷îëîâ³ê âèòðèìàº, à ó
íàñ ïðàöþþòü ïåðåâàæíî æ³íêè.

— Äî òîãî æ á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
ïåíñ³éíîãî â³êó?

— ² íàâ³òü ï³ñëÿïåíñ³éíîãî.
Àäæå õòî ç ìîëîä³ çàõî÷å ïðàöþ-

âàòè â òàêèõ óìîâàõ ³ çà òàê³ ãðî-
ø³? Âèïóñêíèêè ó÷èëèù çàòðè-
ìóþòüñÿ ó íàñ ìàêñèìóì íà ð³ê.
Â³äïðàöþâàëè ³ — çíàéøëè ³íøó
ðîáîòó.

— ßêîþ, íà âàø ïîãëÿä, ïîâèí-
íà áóòè ðåàëüíà ö³íà íà ïîïóëÿð-
í³ ñîðòè õë³áà â ì³ñò³?

— Âèõîäèòè ïîòð³áíî ç òîãî, ùî
ó íàñ êîëîñàëüí³ âèòðàòè. Òîìó ì³-
í³ìàëüíà íàäáàâêà ïîâèííà ñòà-
íîâèòè 10%, à ðåàëüíî — 15% ðåí-
òàáåëüíîñò³, ïî “Êè¿âìëèíó” —
7%. Ùîá âèéòè íà ö³ ïîêàçíèêè,
“Óêðà¿íñüêèé” ïîâèíåí êîøòóâà-
òè 3 ãðí 16 êîï., áàòîí — 2 ãðí 30
êîï., ïøåíè÷íèé — 2 ãðí 68 êîï.

— ×è âðÿòóº, õî÷ áè ÷àñòêîâî,
ñèòóàö³þ òå, ùî íèí³øíüîãî ðîêó
î÷³êóºòüñÿ íåïîãàíèé óðîæàé çåð-
íîâèõ?

— Ñïîä³âàºìîñÿ íà öå. Îñê³ëü-
êè ö³íè òàê çàíèæåí³ ïîð³âíÿíî ç
ðåàëüíèìè, ùî íàâ³òü êîëè çàâà-
ëèòè çåðíîì óñ³ çàñ³êè, íàâðÿä ÷è
öå âðÿòóº ñèòóàö³þ. Àäæå áåíçèí
ùîäíÿ äîðîæ÷àº, ãàç, åëåêòðî-
åíåðã³ÿ òàêîæ. À ãîëîâíå — ëþäè.
Òîð³ê ó íàñ çâ³ëüíèëèñÿ 1800 ïðà-
ö³âíèê³â, öå 28% øòàòó ï³äïðè-
ºìñòâ “Êè¿âõë³á” òà “Êè¿âìëèí”.
Òîáòî 6 ï³äïðèºìñòâ ó ì³ñò³ ³ 5 —
ó îáëàñò³, òà ùå 11 õë³áîçàâîä³â.

— ßêà ñóìà âñå-òàêè ïîòð³áíà
âàì ò³ëüêè íà ìîäåðí³çàö³þ, ïåðå-
îáëàäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ?

— ßê ì³í³ìóì, 30 — 50 ìëí ãðí
íà ð³ê. Íåäàâíî ïî÷àëè ïåêòè íî-
âèé âèä æèòíüîãî õë³áà — “Á³ëî-
ðóñüêèé”, ÿêèé ìàº ïîïèò ó ïî-
êóïö³â. 2007-ãî çàïóñòèëè ïðîåêò
ç éîãî âèðîáíèöòâà. Íà ñüîãîäí³
íàì ïîòð³áíî 300 — 400 òèñ ãðí,
àëå ìè íå ìîæåìî ¿õ çíàéòè. Ï³ä-
ïðèºìñòâî, â ÿêîãî ð³÷íèé îá³ã
ñÿãàº ìàéæå 1 ìëðä ãðí, íå ìî-
æå çíàéòè öþ ñóìó. Òîáòî êàï³-
òàëüí³ âêëàäåííÿ íà ñüîãîäí³

ïîâí³ñòþ çàìîðîæåíî. Âñå, ùî ó
íàñ º, âèòðà÷àºìî íà îá³ãîâ³ êîø-
òè — îïëàòó ñèðîâèíè, áîðîø-
íà, íà çàðïëàòó, ïîäàòêè.

— ×è ñôîðìóëþâàëè âèìîãè äî
âëàäè?

— Çâè÷àéíî. Ïåðøå, öå ö³íè.
Ñàì³ ï³äïðèºìñòâà ïîâèíí³ âñòà-
íîâëþâàòè ¿õ ïî ñïðàâåäëèâîñò³,
ùîá ìîæíà áóëî íîðìàëüíî ³ñíó-
âàòè: 10% ðåíòàáåëüíîñò³ äëÿ õë³-
áîïåêàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ì³í³-
ìàëüíà, à ë³ïøå — 15%, äëÿ “Êè-
¿âìëèíà” — 7%. ßêùî çì³íþâàòè-
ìóòüñÿ ñêëàäîâ³ âèòðàò, òî ïîâèí-
íà çðîñòàòè ö³íà íà õë³á, â³í ìàº

ñòàòè òîâàðîì. Äðóãå. Õî÷åìî, ùîá
íàì âèïëàòèëè êîìïåíñàö³¿. Õî÷à
á 75 ìëí ãðí çà öåé ð³ê. ª ùå 25
ìëí ãðí çà 2007-é, àëå ìè ïðî íèõ
óçàãàë³ íàâ³òü íå ãîâîðèìî.

— ×è ðåãóëþº ÿêîñü ñèòóàö³þ
Êàáì³í?

— Ïîâèííà ³ñíóâàòè ïðîãðàìà
ö³ëüîâèõ äîòàö³é äëÿ íåçàìîæíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ, ðîçðîáëåíà
Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â. Àëå ìè áà-
÷èìî, ùî â³í ïðîñòî â³ääàâ ïðîá-
ëåìó íà â³äêóï ì³ñüêèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é, ³ âîíè âñòàíîâëþþòü ö³-
íè íà õë³á. À ìåõàí³çìó ö³ëüîâèõ
äîòàö³é óçàãàë³ íå ³ñíóº.

— Ó Êèºâ³ íàéäåøåâøèé õë³á
ïî Óêðà¿í³. ×è ñïåêóëþþòü íà
öüîìó, íàïðèêëàä, êîëè ïðîäóê-
ö³þ òóò êóïóþòü äëÿ ïðîäàæó â
ðåã³îíàõ?

— ßêùî â ñòîëèö³ “Óêðà¿í-
ñüêèé” õë³á êîøòóº 1,64 ãðí, à
ïî Óêðà¿í³ â ñåðåäíüîìó 3 ãðí,
òî, çâè÷àéíî, öèì êîðèñòóþòü-
ñÿ ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³. Êóïó-
þòü ³ ïåðåïðîäóþòü â îáëàñòÿõ.
Ïðè öüîìó ìè çàçíàºìî çáèò-
ê³â, ³ ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïî-
âèííà íàì ¿õ êîìïåíñóâàòè. Íà
êîãî æ òîä³ ïðàöþº âåñü öåé ìå-
õàí³çì?

— Ñê³ëüêè âèâîçÿòü ùîäíÿ?
— Ïðèáëèçíî 160 — 180 òîíí.

Öå ìàéæå ÷âåðòü íàøî¿ ïðîäóê-
ö³¿. Òîìó íà ñüîãîäí³ ó êèÿí ³ñ-
íóº ðåàëüíà çàãðîçà çàëèøèòèñÿ
áåç õë³áà.

— ßê âè ðîçðàõîâóºòå ïîòð³áíó
ê³ëüê³ñòü õë³áà?

— Êèÿí 3-4 ì³ëüéîíè. Íîð-
ìà — ïî 270 ãðàì³â íà äîáó. Àëå
ðåàëüíî ëþäè ñïîæèâàþòü éîãî
ìåíøå.

— À ùî ðîáèòå ç õë³áîì, ÿêèé íå
ïðîäàëè?

— Íà ñüîãîäí³ â ðåàë³çàö³þ éäå
âñÿ ïðîäóêö³ÿ.

— Ç îãëÿäó íà íèí³øíþ ñèòó-
àö³þ, ñê³ëüêè âè çìîæåòå ïðîïðà-
öþâàòè áåç äîïîìîãè âëàäè?

— Íàâ³òü äóìàòè ïðî öå íå õî-
÷ó. Ç òàêèìè ðå÷àìè íå ìîæíà
ãðàòèñÿ. Ìè çîáîâ’ÿçàí³ çàáåçïå-
÷èòè ì³ñòî ÿê³ñíèì õë³áîì ³ â ïîâ-
íîìó îá’ºì³. Òîìó òàê³ ðîçìîâè —
ïðîñòî íåïðèïóñòèì³. Íàñàìïå-
ðåä çâåðòàºìîñÿ äî ì³ñüêî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿, îñê³ëüêè Êàáì³í âñå öå
ïåðåäàâ ¿é. ² îñíîâíå ïèòàííÿ ïî-
ëÿãàº â ö³ëüîâèõ äîòàö³ÿõ, ìåõàí³ç-
ì³ óòðèìàííÿ ö³í íå ò³ëüêè â Êè-
ºâ³, à é ïî âñ³é Óêðà¿í³.

— Òîáòî âè âæå çâåðòàëèñÿ äî
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â?

— Íàø³ ïðåäñòàâíèêè õîäèëè,
àëå òàì ò³ëüêè ïðèéíÿëè íàø³ âè-
ìîãè, é í³ÿêî¿ ðåàêö³¿ íå áóëî
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Òîâàðèñòâî “Äðóç³ ä³òåé” ðÿòóâàëî
ãîëîäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ìàëþê³â
ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðð.
Ï³ä ÷àñ ïîøóêîâî¿ ðîáîòè â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Êèºâà âèÿâèëè äîêóìåíòè,
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðîáëåìè âèæèâàííÿ ä³òåé ó ò³ æàõëèâ³ ÷àñè

...Ç ñ³÷íÿ 1932 ð. ñèòóàö³ÿ â Êèºâ³ ç áåç-
ïðèòóëüíèìè ñòàëà íàáèðàòè çàãðîçëèâî-
ãî õàðàêòåðó. ßêùî äî öüîãî ÷àñó áåçïðè-
òóëüíèìè áóëè ä³òè øê³ëüíîãî â³êó òà ï³ä-
ë³òêè, òî â 1932 ðîö³ ç’ÿâëÿºòüñÿ âåëèêà
ê³ëüê³ñòü ï³äêèíóòèõ ä³òåé ó â³ö³ â³ä 1 äî
4 ðîê³â, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ùîì³ñÿ÷íî çá³ëü-
øóâàëàñÿ. Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ
1932-ãî íà âóëèöÿõ ì³ñòà áóëî çíàéäåíî
ïîíàä òèñÿ÷ó áåçïðèòóëüíèõ ìàëþê³â.
Ì³ñüê³ ñëóæáè âèÿâèëèñÿ íå ãîòîâèìè
ïðèéíÿòè òàêó ê³ëüê³ñòü ä³òåé, íå áóëî í³
ñïåö³àëüíèõ ïîìåøêàíü, í³ êîøò³â íà óò-
ðèìàííÿ. Ì³ñüêèé â³ää³ë îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
áóâ çìóøåíèé çàêðèòè ê³ëüêà ÿñåë, à â
çâ³ëüíåíèõ ïðèì³ùåííÿõ ðîçì³ñòèòè ï³ä-
êèíóòèõ íåìîâëÿò òà âèøóêóâàòè ô³íàí-
ñóâàííÿ íà óòðèìàííÿ ñèð³ò.

Íà ïî÷àòêó 1932 ðîêó äåðæàâíà âëàäà
ïðîâåëà ðåîðãàí³çàö³þ ó ñïðàâ³ ë³êâ³äàö³¿
áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé ³
äîïîìîãè ñèðîòàì. Öåíòðàëüíó êîì³ñ³þ ç
ë³êâ³äàö³¿ áåçïðèòóëüíîñò³ ïðè Âñåóêðà¿í-
ñüêîìó öåíòðàëüíîìó âèêîíàâ÷îìó êîì³-
òåò³ îá’ºäíàëè ç ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çà-
ö³ºþ — “Äðóç³ ä³òåé”. Ó êîæíîìó ðàéîí³
ì³ñòà ñòâîðèëè øòàáè ç ãðîìàäñüêèìè
óäàðíèìè áðèãàäàìè, äî ÿêèõ óâ³éøëè
ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ â³ää³ë³â ì³ñüêâèêîí-
êîìó, êîìñîìîëüñüêèõ, ïðîôñï³ëêîâèõ ³
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Áðèãàäè çàéìà-
ëèñÿ âèëó÷åííÿì áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé ³ç âó-
ëèöü òà íàïðàâëÿëè ¿õ äî ïðèòóëê³â.

Òîâàðèñòâî “Äðóç³ ä³òåé” ï³äïîðÿäêîâó-
âàëîñÿ Âñåóêðà¿íñüêîìó òîâàðèñòâó îõî-
ðîíè äèòèíñòâà òà ñïðèÿííÿ êîìóí³ñòè÷-
íîìó âèõîâàííþ. Íà íüîãî ïîêëàäàëè çàâ-
äàííÿ ë³êâ³äàö³¿ âóëè÷íî¿ áåçïðèòóëüíî-
ñò³, à ñàìå: îðãàí³çàö³ÿ òðóäîâî¿ êîëîí³¿
äëÿ ðîçì³ùåííÿ íåïîâíîë³òí³õ ïðàâîïî-
ðóøíèê³â; â³äêðèòòÿ âåëèêîãî ³íòåðíàòó
äëÿ áåçïðèòóëüíèõ, â ÿêîìó âîíè ïðîé-
øëè á ïåâíó ãðîìàäñüêó àäàïòàö³þ òà
êóëüòóðíî-âèõîâíó “îáðîáêó” äî ìîìåíòó
â³äðÿäæåííÿ ¿õ äî êîëãîñï³â, ðàäãîñï³â, íà
çàâîäè é ôàáðèêè. Ó Êèºâ³ ä³ÿâ ëèøå îäèí
òèì÷àñîâèé ïðèòóëîê — ³çîëÿòîð äëÿ áåç-
ïðèòóëüíèõ ä³òåé íà Âîçíåñåíñüêîìó ñïóñ-
êó, 4, íà áàç³ ÿêîãî ìîæíà áóëî á ñòâîðè-
òè òðóäîâó êîëîí³þ ÷è ³íòåðíàò. Àëå öå
ïðèì³ùåííÿ áóëî íåïðèäàòíèì à í³ äëÿ
ïðîæèâàííÿ, îñê³ëüêè íå ìàëî îïàëåííÿ,
äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ â³êîí, ïîäâ³ð’ÿ òà ïî-
òðåáóâàëî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, à í³ äëÿ
âëàøòóâàííÿ â íüîìó ó÷áîâî-âèðîáíè÷î-
ãî çàêëàäó ÷è òðóäîâîãî ³íòåðíàòó.

Íà ïî÷àòêó 1932 ðîêó íà çâóæåíîìó çà-
ñ³äàíí³ ïðåçèä³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
óõâàëèëà ïîñòàíîâó ïðî ïåðåñåëåííÿ âè-
õîâàíö³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â Êèºâà ðàçîì ³ç
îáñëóãîâóþ÷èì ïåðñîíàëîì äî ³íøèõ ì³ñò
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Íàâåñí³ öüîãî æ ðîêó
á³ëüø³ñòü êè¿âñüêèõ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ïå-
ðåñåëèëè â ðàéîíè îáëàñò³. Â Êèºâ³ çàëè-
øèëîñÿ ê³ëüêà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â, ³íòåðíà-
òè äëÿ ä³òåé ³ç ô³çè÷íèìè âàäàìè, äèòÿ÷³
ë³êóâàëüí³ óñòàíîâè, êàðàíòèííèêè-ïðèé-
ìàëüíèêè ³ òðóäîâ³ êîëîí³¿.

Ç òðàâíÿ 1932-ãî â³äáóâñÿ ìàñîâèé íà-
ïëèâ äî Êèºâà ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó, ÿê³

ïðè¿çäèëè äî ì³ñòà íå ëèøå ç ïðèëåãëèõ
ðàéîí³â, à é ç óñ³º¿ îáëàñò³. Ì³ñüê³é âëàä³
äîâåëîñÿ òåðì³íîâî ðîçâ’ÿçóâàòè öþ ïðîá-
ëåìó. Ó ÷åðâí³ 1932 ðîêó ïðåçèä³ÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ñòâîðèëà
Íàäçâè÷àéíó êîì³ñ³þ äëÿ áîðîòüáè ç äèòÿ-
÷îþ áåçïðèòóëüí³ñòþ, ãîëîâíèì çàâäàííÿì
ÿêî¿ ñòàëî çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñóâàííÿ íà
óòðèìàííÿ ä³òåé. Êîì³ñ³ÿ íàìàãàëàñÿ çàëó-
÷èòè äî ñïðàâè äîïîìîãè ä³òÿì òîðãîâåëü-
íî-êîîïåðàòèâí³ òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
ì³ñòà, ñï³âïðàöþâàëà ç â³ää³ëàìè îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè îáëàñò³ ç ìåòîþ
ðîçñåëåííÿ ä³òåé ó äèòáóäèíêàõ.

Ó ïðîòîêîë³ Íàäçâè÷àéíî¿ êîì³ñ³¿ ç áî-
ðîòüáè ç áåçïðèòóëüí³ñòþ â³ä 20 ÷åðâíÿ
1932 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî ïåðåâàæíà á³ëü-
ø³ñòü ï³äêèíóòèõ ä³òåé íà âóëèöÿõ Êèºâà —
öå ä³òè ñåëÿí ³ç ðàéîí³â îáëàñò³. ¯õ óòðè-
ìàííÿ íå áóëî ïåðåäáà÷åíî êîøòîðèñîì
ì³ñòà, à òîìó äî ê³íöÿ ðîêó ïîòð³áíî áóëî
âèä³ëèòè äîòàö³þ â 300 òèñ. êðá ì³ñüêî-
õìàòäèòó ³ 245 òèñ. êðá ì³ñüêíàðîñâ³ò³ òà
ïðîòÿãîì 7 äí³â ï³äøóêàòè ïðèì³ùåííÿ íà
300 ä³òåé ó ïðèì³ñüêèõ äà÷íèõ ñåëèùàõ —
Ñâÿòîøèí³, Áó÷³, Ïóù³-Âîäèö³.

Íà ê³íåöü ë³òà 1932 ðîêó â Êèºâ³ âæå ä³-
ÿëà ö³ëà ìåðåæà êàðàíòèííèê³â — ïóíêò³â
ñàí³òàðíîãî îãëÿäó ï³ä³áðàíèõ ³ç âóëèö³
áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé. Íàéïåðøó ìåäè÷íó
äîïîìîãó îáåçäîëåíèì ä³òÿì íàäàâàëè êà-
ðàíòèííèêè ïðè ²íñòèòóò³ îõìàòäèò íà òå-
ðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, íà âóë.
Ïîëüîâ³é, âóë. Êèðèë³âñüê³é, âóë. Àðòåìà,
âóë. Íàáåðåæíî-Ìèê³ëüñüê³é.

Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ Êè¿âñüêà ì³ñüêà
êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ ïåðåâ³ðèëà ðîáîòó êà-
ðàíòèííèê³â òà ñòàíó óòðèìóâàííÿ â íèõ
ä³òåé. Â àêò³ îáñòåæåííÿ ¿õ çàçíà÷àëîñÿ,
ùî çà îñòàíí³é ÷àñ çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü
âèïàäê³â ï³äêèäàííÿ ä³òåé â³êîì äî 4-õ ðî-
ê³â, à ì³ñüêèé çäîðîââ³ää³ë íå ïðèä³ëÿº äî-
ñòàòíüî¿ óâàãè ïðîáëåì³ çàáåçïå÷åííÿ öèõ
ä³òåé ïîòð³áíèìè óìîâàìè ïðîæèâàííÿ ³
õàð÷óâàííÿ, ùî ïðèçâîäèòü â îñòàíí³ ì³-
ñÿö³ äî çðîñòàííÿ ñìåðòíîñò³. Êð³ì öüîãî,
ñåðåä ïðè÷èí âèñîêî¿ äèòÿ÷î¿ ñìåðòíîñò³
áóëî íàçâàíî äóæå ìàëèé â³ê ä³òåé, ÿê³ çà-
ëèøàþòüñÿ áåç ìàòåðèíñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ. Ïîãàíå óòðèìóâàííÿ òà àíòèñàí³òàðí³
óìîâè, â ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ä³òè, íàÿâí³ñòü
³íôåêö³éíèõ õâîðîá òà âåëèêå ñêóï÷åííÿ
ï³äêèíóòèõ íåìîâëÿò ó êàðàíòèííèêàõ ³
ïðèòóëêàõ. Àäì³í³ñòðàö³¿ êàðàíòèííèê³â
ïðè ²íñòèòóò³ îõìàòäèò òà íà âóë. Êèðè-
ë³âñüê³é âèäàëè ðîçïîðÿäæåííÿ íå õîâàòè
ïî îäíîìó ïîìåðëèõ ä³òåé, à çáèðàòè ¿õ ó
ìîðãàõ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³, à ïîò³ì õîâà-
òè âñ³õ ðàçîì. Öå ïðèçâåëî äî ïîã³ðøåí-
íÿ ³ áåç òîãî ñêëàäíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³-
îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â öèõ çàêëàäàõ. Â³äñóò-
í³ñòü ïàëèâà òà îäÿãó â äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ
ñïðèÿëà âèíèêíåííþ ìàñîâî¿ çàõâîðþâà-
íîñò³ ó ä³òåé, çðèâàëà íàâ÷àííÿ é ðîáîòó.
Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ îñ³á, ÿê³ íå çàáåçïå÷èëè ä³òåé
ïîòð³áíèì îäÿãîì, âçóòòÿì ³ ïðîäóêòàìè
õàð÷óâàííÿ. Çà íåäáàëå âèêîíàííÿ ñâî¿õ
îáîâ’ÿçê³â çâ³ëüíåíî ê³ëüêîõ ë³êàð³â, çá³ëü-
øåíî øòàò ìåäñåñòåð, äî êîæíîãî êàðàí-

òèíó ïðèêð³ïëåíî ³íñïåêòîðà, ïî ìîæëè-
âîñò³ ðîçïî÷àòî ïðîâåäåííÿ ùåïëåííÿ â³ä
êîðó. Àëå ïîïðè âñ³ íàìàãàííÿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè êîíòðîëþâàòè ñèòóàö³þ ç áåçïðèòóëü-
íèìè ä³òüìè â ì³ñò³, ïðîáëåìà çàëèøèëà-
ñÿ íå ðîçâ’ÿçàíîþ ÷åðåç íåäîñòàòíº ô³-
íàíñóâàííÿ, â³äñóòí³ñòü ïðèì³ùåíü òà ïî-
ñò³éíå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîêèíóòèõ ä³-
òåé.

Ó ê³íö³ âåðåñíÿ 1932 ðîêó 285 ä³òåé ³ç
äèòáóäèíê³â ì³ñòà áóëî ïåðåâåäåíî äî äèò-
áóäèíê³â îáëàñò³. 100 ä³òåé ïðèéíÿëè íà
ïîâíå óòðèìàííÿ êîëãîñïè ïðèì³ñüêî¿
ñìóãè, 40 ï³äë³òê³â íàïðàâèëè íà ðîáîòó äî
òðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà ç íàäàí-
íÿì ¿ì æèòëà, 200 — ïðàöåâëàøòóâàëè â
êîëãîñïè ³ ðàäãîñïè êè¿âñüêî¿ ïðèì³ñüêî¿
ñìóãè.

Äëÿ óòðèìàííÿ ï³äêèíóòèõ íåìîâëÿò ³
ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó äèòÿ÷èé áóäèíîê
¹ 7 òà äèòÿ÷ó ë³êàðíþ âîñåíè 1932-ãî ðå-
îðãàí³çóâàëè íà êàðàíòèííèêè-ïðèéìàëü-
íèêè, ðîçøèðèëè íà 200 ì³ñöü êîëåêòîð
äëÿ áåçïðèòóëüíèõ íà âóëèö³ Êîðîëåíêà,
78.

Âèêîíóþ÷è äèðåêòèâó ïàðò³¿ òà óðÿäó ïðî
ïîâíó òà îñòàòî÷íó ë³êâ³äàö³þ äèòÿ÷î¿ áåç-
ïðèòóëüíîñò³ äî 15-ð³÷íèö³ Æîâòíåâî¿ ðå-
âîëþö³¿, Ãîëîâà Êè¿âðàäè Áèñòðóêîâ òà ãî-
ëîâà Íàäçâè÷àéíî¿ êîì³ñ³¿ ç áîðîòüáè ç äè-
òÿ÷îþ áåçïðèòóëüí³ñòþ, çàâ³äóþ÷èé â³ää³-
ëîì ì³ñüêíàðîñâ³òè Â³ëåíñüêèé ó ëèñò³ äî
Êè¿âîáëâèêîíêîìó òà â³ää³ëó îáëíàðîñâ³-
òè âîñåíè 1932 ðîêó ïðîïîíóâàëè äëÿ âè-
ð³øåííÿ ïèòàííÿ áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé ó
Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðîâåñòè òàê³
çàõîäè: ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä óðÿ-
äîì ïðî âèä³ëåííÿ 800 ì³ñöü ó äèòáóäèí-
êàõ òà êîëîí³ÿõ ³íøèõ îáëàñòåé òà ðåñïóá-
ë³ê, çîêðåìà, â Àðçàìàñ³; ñ³ëüðàäàì ³ äîìî-
óïðàâàì áðàòè íà îáë³ê òà ïðèòÿãàòè äî
â³äïîâ³äàëüíîñò³ áàòüê³â, ÿê³ ï³äêèäàþòü ä³-
òåé; ãîëîâàì ñ³ëüðàä òà êîëãîñï³â ï³ä îñî-
áèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü äîðó÷èòè êîíòðîëü
ñ³ìåé ³ç ä³òüìè, ùîá íå íàäñèëàëè ¿õ äî Êè-
ºâà; çà ðàõóíîê ñ³ë ³ êîëãîñï³â îðãàí³çóâà-
òè âèäà÷ó õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà îäÿãó ä³-
òÿì ñåëà; íà ì³ñöåâ³ êîøòè ïðîâîäèòè ïàò-
ðîíóâàííÿ ñèð³ò, ñòâîðþâàòè òà óòðèìóâà-
òè îáëàñí³ äèòáóäèíêè.

Íàäçâè÷àéíà êîì³ñ³ÿ ç áîðîòüáè ç äèòÿ-
÷îþ áåçïðèòóëüí³ñòþ ïðîâåëà ê³ëüêà ðåé-
ä³â ïî âèëó÷åííþ ä³òåé ³ç âóëèöü, íàìàãà-
þ÷èñü ïîê³í÷èòè ç ïðîáëåìîþ áåçïðèòóëü-
íîñò³ â ì³ñò³ äî 15-ð³÷íèö³ Æîâòíåâî¿ ðå-
âîëþö³¿. Ä³òåé ï³ä ïðèòóëêàìè çàëèøàëè
ñàì³ áàòüêè, ïðèâîäèëà ì³ë³ö³ÿ, äâ³ðíèêè.
Òàêó âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü áåçïðèòóëüíèõ
íà âóëèöÿõ Êèºâà âëàäà ïîÿñíþâàëà “òèì-

÷àñîâèìè òðóäíîùàìè ó ñïðàâ³ ïîñòà÷àí-
íÿ íà ñåë³ òà â ì³ñò³”, â³äñóòí³ñòþ äîïî-
ìîãè ñ³ëüñüêèì ñ³ì’ÿì, òîìó “ìàñîâèé
ïðèïëèâ ä³òåé äî Êèºâà âèíèê íåñïîä³âà-
íî, íåïåðåäáà÷óâàíî”.

Êàðàíòèííèêè-ïðèéìàëüíèêè Êèºâà áó-
ëè çàâàíòàæåí³ íà 200—300 %. Ç ìåòîþ íå-
äîïóùåííÿ ìàñîâîãî ïðè¿çäó ä³òåé äî Êè-
ºâà ç ³íøèõ ðåã³îí³â, ñåêðåòàð³àò Êè¿âîáë-
âèêîíêîìó âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî îðãàí³çà-
ö³þ ðîáîòè çàãîðîäæóâàëüíèõ çàãîí³â íà
âóçëîâèõ çàë³çíè÷íèõ ñòàíö³ÿõ, çîêðåìà ó
Ôàñòîâ³, Í³æèí³ òà ³í.

Ó ïîñòàíîâ³ ïðåçèä³¿ ì³ñüêðàäè â³ä
03.02.1933 ðîêó çàçíà÷àëîñÿ, ùî ë³êâ³äóâà-
òè ó 1932 ðîö³ äèòÿ÷ó áåçïðèòóëüí³ñòü ó
Êèºâ³ íå âäàëîñÿ. Âîíà íàáèðàº ìàñîâîãî
õàðàêòåðó. Â³ä 60 % äî 70 % áåçïðèòóëü-
íèõ ä³òåé ñòàíîâèëè ìåøêàíö³ íå ëèøå
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, à é óñ³º¿ ðåñïóáë³êè.
Âðàõîâóþ÷è òå, ùî á³ëüø³ñòü äèòÿ÷èõ áó-
äèíê³â ùå íàâåñí³ 1932 ðîêó âèâåçëè ç Êè-
ºâà äî îáëàñò³, ó ñ³÷í³ 1933 ðîêó â äèòÿ-
÷èõ çàêëàäàõ ì³ñòà ïåðåáóâàëî 3092 äèòè-
íè. Öå íà 917 ä³òåé á³ëüøå, í³æ ïåðåäáà-
÷àëîñÿ êîøòîðèñîì ì³ñüêî¿ âëàäè.

Íà ïî÷àòêó ëþòîãî 1933 ðîêó íà âóëè-
öÿõ ì³ñòà çíàõîäèëîñÿ ïîíàä 600 ä³òåé, àëå
çàáðàòè ¿õ ³ç âóëèöü íå áóëî êóäè. Òîìó â
íàéáëèæ÷³ äí³ ïîòð³áíî áóëî âèâåçòè 1092
äèòèíè ç ì³ñüêèõ äèòáóäèíê³â äî îáëàñíèõ
äèòÿ÷èõ çàêëàä³â, â³äíàéòè ó ì³ñò³ ùå îä-
íå ïðèì³ùåííÿ äëÿ òèì÷àñîâîãî ïðèòóë-
êó íà 150—200 áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé òà ï³ä-
øóêàòè â äèòáóäèíêàõ îáëàñò³ 1147 ì³ñöü
äëÿ ä³òåé, ÿêèõ ïëàíóâàëè âèëó÷èòè ç âó-
ëèöü ïðîòÿãîì ñåìè ì³ñÿö³â 1933 ðîêó.
Òðèâàë³ñòü ïåðåáóâàííÿ áåçïðèòóëüíèõ ä³-
òåé ó êàðàíòèííèêàõ Êèºâà íå ïîâèííà
áóëà ïåðåâèùóâàòè 1,5 ì³ñÿöÿ.

Ñê³ëüêè âñüîãî ïîìåðëî ä³òåé â³ä ãîëî-
äó, õâîðîá, ïîíåâ³ðÿíü, íèí³ âñòàíîâèòè
íåìîæëèâî. Íåìîæëèâî íàçâàòè íàâ³òü
ïð³çâèù ïîìåðëèõ â³ä ãîëîäó ä³òåé, ÷èþ
ñìåðòü îô³ö³éíî áóëî çàðåºñòðîâàíî ó
1932—1933 ðð. îðãàíàìè ðåºñòðàö³¿ ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ñòàíó Êèºâà. Ó ñâ³äîöòâ³ ïðî
ñìåðòü äîñèòü ÷àñòî çàçíà÷àëè: íåâ³äîìèé
Ìèõàéëèê, ï³äêèäåíü; íåâ³äîìà Êàòÿ, íå-
â³äîìèé õëîï÷èê äâîð³÷íîãî â³êó... Ïðî öå
âàðòî ïàì’ÿòàòè çàâæäè.

Äåðæàâíèé àðõ³â Êèºâà áóäå âäÿ÷íèé
óñ³ì, õòî íàä³øëå íà àäðåñó àðõ³âó (âóë.
Îëåíè Òåë³ãè, 23, ì. Êè¿â-60, 04060, òåë.
440-63-50) ñâî¿ ñïîãàäè ïðî ïåðåæèòå ëè-
õîë³òòÿ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ 1932—1933
ðîê³â. Ö³ ñïîãàäè äîëó÷àòü äî äîêóìåíò³â
Íàö³îíàëüíîãî àðõ³âíîãî ôîíäó ³ çáåð³ãà-
òèìóòü ó àðõ³â³ ïîñò³éíî

Æàííà ÑÅÐÃÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Від Голодомор 1932—1933 рр. постраждали найбільш незахищені
верстви с спільства — діти та люди похило о ві . Та я що доросла
людина хоч я ось мо ла про себе подбати, то діти в та ій сит ації
б ли приречені. Найвища смертність б ла серед немовлят, за ни-
ми — діти старшо о ві . Я ий же злам відб вся в с спільстві, оли
шансів вижити на в лицях Києва дитини б ло більше, ніж бать ів-
сь ій хаті? Для раїнсь ої нації з тисячолітніми християнсь ими тра-
диціями б ло не притаманно зрі атися власних дітей, але поставши
перед вибором — олодна смерть дитини чи мізерний шанс вижити
їй дитб дин — бать и самі лишали дітей на в лиці.

Встановити ім’я, ві і призвіща ба атьох дітей не вдавалося
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Íà Äåíü ìîëîä³ áåçïëàòíî 
êàòàòèìóòü íà êîíÿõ
“Õðåùàòèê” ï³äãîòóâàâ ï³äá³ðêó ì³ñöü äëÿ íåçàáóòí³õ âèõ³äíèõ
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У ці вихідні молодь свят-
ватиме своє "професій-

не" свято. Традиційно
найа тивнішій та про ре-
сивній частині населення
пропон ють численні он-
церти, спортивні зма ання
та розва и. Ст денти по-
рають власн респ блі-
, а поцінов вачів націо-

нальної льт ри та етно-
м зи и запрош є фести-
валь "Трипільсь е оло.
Вода".

Зал чаємося
до ольф
та сіно ос

Ó ñóáîòó òà íåä³ëþ íà Îáîëîí-
ñüê³é íàáåðåæí³é êèÿíè ãðàòè-
ìóòü ó ãîëüô. Êè¿âñüêèé â³äêðè-
òèé ÷åìï³îíàò ç ãîëüôó ðîçïî÷-
íåòüñÿ â ñòîëè÷íîìó Ãîëüô-öåí-
òð³ 28 ÷åðâíÿ î 10-é ãîäèí³. Ä³-
òè, ï³äë³òêè, ÷îëîâ³êè òà æ³íêè
çìàãàòèìóòüñÿ çà ÷åìï³îíñüê³
êóáêè òà ïðèçè â³ä ñïîíñîð³â.
Ñïåö³àëüíî äëÿ ÷åìï³îíàòó ç
áóðøòèíó âèãîòîâëåíî “ãîëüô³ñ-
òà”. Çìàãàííÿ â³äáóâàòèìóòüñÿ ó
ôîðìàò³ stroke play, êîëè ï³äðà-
õîâóþòü êîæåí óäàð äî òîãî ìî-
ìåíòó, äîêè ì’ÿ÷ íå ïîòðàïèòü ó
ëóíêó. ×îëîâ³êè òà æ³íêè ùîäåí-
íî çàáèâàòèìóòü ì’ÿ÷³ ó 18 ëó-
íîê, ä³òè 12—16 ðîê³â — ó 12, à
íàéìîëîäø³ ó÷àñíèêè 5—11 ðî-
ê³â ìàòèìóòü ïî ø³ñòü ëóíîê.
Òðèâàòèìå ÷åìï³îíàò äâà äí³, âõ³ä
äëÿ ãëÿäà÷³â â³ëüíèé. Â³äâ³äóâà÷³
çìîæóòü âáîë³âàòè çà ãðàâö³â òà
ñóïðîâîäæóâàòè ¿õ ï³ä ÷àñ çìà-
ãàíü íà ãîëüô-ïîë³.

Öüîãî æ äíÿ â ìóçå¿ ï³ä â³ä-
êðèòèì íåáîì Ïèðîãîâå â³äáó-
äåòüñÿ êîñîâèöÿ. Êèÿíè ðàçîì ³ç
ó÷àñíèêàìè ñâÿòà çìîæóòü âëàñ-
íîðó÷ ïîêîñèòè òðàâó, ïîãðåáòè

ñ³íî òà ñêëàñòè êîïèöþ. Äëÿ ä³é-
ñòâà ï³äãîòóâàëè äåðåâ’ÿí³ ãðàáë³
òà â³ç. Îêð³ì òîãî, ïðîñòî íà ïî-
ë³ ïðèñóòí³ ãîòóâàòèìóòü êóë³ø.
Äî ìóçåþ öüîãî äíÿ òàêîæ çàïðî-
ñèëè ôîëüêëîðí³ êîëåêòèâè ç ð³ç-
íèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ðîçïî÷-
íåòüñÿ ñâÿòî î 10.00 á³ëÿ åêñïî-
çèö³¿ “Ñëîáîæàíùèíà”.

Розважаємося
спортом та м зи ою

Áåçïëàòíî â³äâ³äàòè ñâÿòî
ñìà÷íèõ ñòðàâ, ìóçèêè ³ ðîçâàã
“×³êåí Ôåñò” êèÿíè çìîæóòü ó
ñóáîòó. Íà òåðèòîð³¿ Åêñïîöåí-
òðó Óêðà¿íè ïðîïîíóâàòèìóòü ïî-
êàòàòèñÿ íà àòðàêö³îíàõ, ïîçìà-
ãàòèñÿ ó ñïîðòèâíèõ êîíêóðñàõ,
ïîôîòîãðàôóâàòèñÿ. Ó çîí³ “×³-
êåí ôàéñ-àðò” óñ³õ îõî÷èõ çà äî-
ïîìîãîþ ôàðá òà ïåíçëèê³â ïå-
ðåòâîðÿòü ó ãàðÿ÷èõ êóðî÷îê òà
ñïðàâæí³õ ï³âí³â, à íà “×³êåí ñòà-
ä³îí³” òðèâàòèìóòü ñïîðòèâí³
çìàãàííÿ. Ä³òåé çàáàâëÿòèìóòü ó
“×³êåí-êóð÷àòíèêó” íàäóâíèìè
àòðàêö³îíàìè òà êóìåäíèìè êëî-
óíàìè. À äëÿ äîðîñëèõ ãóðìàí³â
øåô-êóõàð³ âëàøòóþòü ìàéñòåð-
êëàñ ³ç ïðèãîòóâàííÿ ì’ÿñà íà
ãðèë³. Òóò æå ó ô³ðìîâèõ íàìå-
òàõ çàïðîïîíóþòü íåäîðîãî
ñêóøòóâàòè ñìàæåí³ ñòåãåíöÿ,
êðèëüöÿ, êóðè-ãðèëü. Ãàðíèé íà-
ñòð³é çàáåçïå÷óâàòèìóòü ìóçè÷í³
âèêîíàâö³ Ãàéòàíà, “Ñêðÿá³í”,
“Äðóãà ð³êà”, ÂÂ, Òàðòàê òà ô³-
íàëüíèé ôåºðâåðê.

Âëàñíå, ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ìî-
ëîä³ ó íåä³ëþ ðîçïî÷íåòüñÿ íà
Õðåùàòèêó îá 11-é ãîäèí³. Äëÿ
àêòèâíèõ ³ ìîëîäèõ âëàäà ì³ñòà
ï³äãîòóâàëà ö³ëèé êîìïëåêñ ñïîð-
òèâíèõ ³ ðîçâàæàëüíèõ çàõîä³â.
Ñïî÷àòêó íà ìàéäàí÷èêó äëÿ ì³-
í³-ôóòáîëó çìàãàòèìóòüñÿ 16 êî-
ìàíä ³ç ïðåäñòàâíèê³â ìîëîä³æ-
íèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïî-
ðó÷ êîìàíäè ç ïðîôåñ³îíàëüíèõ
ãðàô³òíèê³â ðîçìàëüîâóâàòèìóòü
20 ùèò³â íà òåìó ªâðî-2012. Ïî-

ò³ì ö³ äîøêè ç ìàëþíêàìè ï³äóòü
íà îôîðìëåííÿ ñïîðòèâíîãî
ìàéäàí÷èêà ñï³ëüíî ç ôåäåðàö³ºþ
åêñòðåìàëüíèõ âèä³â ñïîðòó. Çðî-
áèòè ùîñü ñâî¿ìè ðóêàìè ìîëîäü
íàâ÷àòü íàðîäí³ óì³ëüö³. Äîïèò-
ëèâ³ çìîæóòü ïîòðåíóâàòèñÿ â
ãîí÷àðñòâ³, ïèñàíêàðñòâ³, âè-
ãîòîâëåíí³ ãîáåëåíà, çðîáèòè ô³-
ãóðêè ç ñîëîìè. Îïàíóâàòè ëåòþ-
÷³ äèñêè îõî÷èì çàïðîïîíóþòü
íà ìàéñòåð-êëàñ³ ç ôð³çá³, ùî
ïðîâåäóòü 5 êè¿âñüêèõ êîìàíä.
Çàñòîñóâàòè íàâè÷êè ìîæíà áóäå
îäðàçó íà êîíêóðñ³ ôð³çá³ ñåðåä
àìàòîðñüêèõ êîìàíä. Òàêîæ íà
Õðåùàòèêó â³äáóäåòüñÿ ³ ïîêàçî-
âèé ëèöàðñüêèé òóðí³ð ³ç äæèã³-
òîâêîþ íà êîíÿõ ç îáëàäóíêàìè.
Ìîëîä³ çàïðîïîíóþòü áåçïëàòí³
ïðîãóëÿíêè âåðõè òà ìàéñòåð-
êëàñ â³ä ïðîôåñ³îíàë³â. Íà ïåðå-
ìîæö³â êîíêóðñ³â î÷³êóþòü ïîäà-
ðóíêè â³ä Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ó ñïðàâàõ ñ³ì¿ òà ìîëîä³: ðþêçà-
êè, ñóâåí³ðè, ôóòáîëêè.

Çàâåðøèòüñÿ ñâÿòî âå÷³ðí³ì ãà-
ëà-êîíöåðòîì “Ìîëîäü ÕÕ² ñòî-
ð³÷÷ÿ” òà ôåºðâåðêîì. Íà ñöåí³
ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äëÿ êèÿí
âèñòóïàòèìóòü ñï³âà÷êà Ëàìà,
²ðåíà Êàðïà, ãóðòè “Ãàéäàìàêè”,
“Íåä³ëÿ”, “Ò²Ê” òà “Ìàíäðè”.

Öüîãî æ äíÿ â ñòîëè÷íîìó ïàð-
êó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà â³äáó-
äåòüñÿ ìóçè÷íà àêö³ÿ “Òè ìîëî-
äèé!”, îðãàí³çîâàíà Øåâ÷åíê³â-
ñüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ
ñïåö³àëüíî äî Äíÿ ìîëîä³. Ï³ä
÷àñ ñâÿòêóâàííÿ â³äâ³äóâà÷àì
ïðîäåìîíñòðóþòü ð³çí³ àñïåêòè

ñó÷àñíî¿ ìîëîä³æíî¿ êóëüòóðè:
âèñòóïàòèìå êîìàíäà áðåéê-äàí-
ñó High Tech Crew, ïàðàëåëüíî
òðèâàòèìå âèñòàâêà ôîòîãðàô³¿ òà
êîíêóðñíà ïðîãðàìà ó ìóçè÷íî-
ìó ñóïðîâîä³ ÿëòèíñüêîãî ä³äæåÿ
Skream.

Ст денти створюють
власн респ блі

Ï³ä ãàñëîì çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ Âñåóêðà¿íñüêà ìîëîä³æíà
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Ñòóäåíò-
ñüêà ðåñïóáë³êà” äî Äíÿ ìîëîä³
òà Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðî-
âîäèòü ó Êèºâ³ 10-òó, þâ³ëåéíó,
Ì³æíàðîäíó ïðîãðàìó “Ñòóäåíò-
ñüêà ðåñïóáë³êà”.

²ç 27 äî 29 ÷åðâíÿ ñòîëè÷í³ ñòó-
äåíòè çáèðàþòüñÿ íà ðåã³îíàëü-
íîìó åòàï³ ìóëüòèôåñòèâàëþ.
Óðî÷èñòî éîãî â³äêðèþòü 27
÷åðâíÿ î 14.30 â Ïàðêó ïàðòèçàí-
ñüêî¿ ñëàâè. Ôåñòèâàëü òðàäèö³é-
íî â³äáóâàºòüñÿ íà òðüîõ ð³âíÿõ:
íà ð³âí³ âóç³â ó ÷åðâí³, íà ðåã³î-
íàëüíîìó ð³âí³ äî Äíÿ ìîëîä³ òà
Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà âñå-
óêðà¿íñüêèé ô³íàë äî Äíÿ íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ó ô³íàëüí³é
÷àñòèí³ “Ñòóäåíòñüêî¿ ðåñïóáë³-
êè”, ùî â³äáóâàòèìåòüñÿ íà
Êðèìñüêîìó ï³âîñòðîâ³, â³çüìóòü
ó÷àñòü îáðàí³ ó âñ³õ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè ñòóäåíòñüê³ ìåðè òà äå-
ïóòàòè ñòóäåíòñüêèõ ìàã³ñòðàò³â,
ÿê³ îáåðóòü Ñòóäåíòñüêîãî ïðå-
çèäåíòà ³ äåïóòàò³â â³äïîâ³äíîãî
ïàðëàìåíòó.

Ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ ó Êèºâ³ îð-
ãàí³çîâóþòü ñòóäåíòñüê³ ì³ñòå÷êà,
ïðîâîäèòèìóòü ñåì³íàðè ³ òðåí³í-
ãè äëÿ àêòèâ³ñò³â ìîëîä³æíîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ. Ñòóäåíò³â-àêòè-
â³ñò³â çàïðîøóþòü âçÿòè ó÷àñòü â
³ãðîâèõ çìàãàííÿõ, êîíêóðñàõ,
òóðí³ðàõ, çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó
êîíêóðñ³ êðàñè ñåðåä ñòóäåíòîê
“Ïåðøà ëåä³”, ó ñòðàòåã³÷í³é ñî-
ö³àëüí³é ãð³ “Âèáîðè ñòóäåíò-
ñüêîãî ìåðà òà äåïóòàò³â ñòóäåíò-
ñüêîãî ìàã³ñòðàòó”. Äîëó÷èòèñÿ
äî ôåñòèâàëþ ìîæå êîæåí ñòó-
äåíò, ïîïåðåäíüî çàðåºñòðóâàâ-
øèñü.

Трипільсь і забави
за містом

Ïðîâåñòè âèõ³äí³ ó ñâÿòî öüî-
ãî ðîêó âàðòî íà ìàëüîâíè÷èõ ïà-
ãîðáàõ Ðæèùåâà, á³ëÿ ñàìîãî
Äí³ïðà. Ïåðøèé ì³æíàðîäíèé
åêîêóëüòóðíèé ôåñòèâàëü “Òðè-
ï³ëüñüêå êîëî. Âîäà” âëàøòîâóº
òóò äâà äí³ ìóçè÷íî-ï³ñåííîãî
ñâÿòà, ïîºäíàíîãî ç òàºìíèöÿìè
³ñòîð³¿. “Òðèï³ëüñüêå êîëî” ìàº
÷îòèðèð³÷íèé öèêë, êîæåí ôåñ-
òèâàëüíèé ð³ê íîñèòü òåìàòèêó
îäí³º¿ ³ç ñòèõ³é ïðèðîäè, à ñàìå:
Âîäà, Çåìëÿ, Ïîâ³òðÿ òà Âîãîíü
òà ìàº âëàñíó ìèñòåöüêó, îñâ³ò-
íþ, åêîëîã³÷íó ³ ñîö³àëüíó òåìà-
òèêó.

Ó öüîãîð³÷í³é ïðîãðàì³ îá³öÿ-
þòü ìóçè÷í³ êîíöåðòè êîëåêòèâ³â
ó ñòèë³ ôîëüê-ðîê òà world music,
ñåðåä ÿêèõ Ðóñëàíà, “ÄàõàÁðàõà”,
“Ò³íü Ñîíöÿ”, “Àòìîñôåðà”,
“DðèìáàDàDçèãà”, “Î÷åðåòÿíèé
ê³ò”, “Áóðäîí”, “Ðóñè÷³”, “Âåð-
òåï”, “Õîðòà”, “ÒàÐÓÒÀ”, “Çî-
ðÿíèé Êîðñàð”, “Òð³ãîí” (Ìîë-
äîâà), Osimira (Á³ëîðóñü), “Ãóëÿé
ãîðîä”, “Áîæè÷³”, âèñòóïè êîá-
çàð³â òà áàðä³â, òåàòðàëüí³ ì³ñòå-
ð³¿, ìàéñòåð-êëàñè, øêîëó íàðîä-
íèõ òàíö³â, òðèï³ëüñüê³ ³ãðè òà
êâåñòè.

Íà ôåñòèâàëüí³é òîëîö³ â÷èòè-
ìóòü áóäóâàòè òðèï³ëüñüê³ æèòëà,
ë³ïèòè ç ãëèíè çíàêè — ñèìâîëè
âîäè, çåìë³, ïîâ³òðÿ ³ âîãíþ, à
òàêîæ ãîðùèêè ³ òðèï³ëüñüê³ ô³-
ãóðêè. Ôåñòèâàëü ïðîïîíóº çä³éñ-
íèòè ³ åêñòðåìàëüí³ åêñêóðñ³éí³
ìàðøðóòè, ÿê-òî: ïî¿çäêà íà îñ-
òð³â íà êîçàöüêèõ ÿëàõ, êàòàííÿ
íà ïîâ³òðÿíèõ êóëÿõ, ñêåëåëàç³í-
íÿ. Âíî÷³ “Òðèï³ëüñüêå êîëî”
óâ³ìêíå òðàíñëÿö³þ ôåñòèâàëþ
“Â³äêðèòà í³÷”, ÿêå òðàäèö³éíî
ïîêàçóº êîðîòêèé ìåòð ç 28 íà 29
÷åðâíÿ íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³

На вихідних молодь відірветься по повній про рамі — фестивалі до свята їй влашт ють Києві
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Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ç Äíåì ìîëîä³

Äîðîãà ìîëîäü Êèºâà!
Ïðèéì³òü ùèð³ ïðèâ³òàííÿ ç îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ ñâÿò ó êàëåí-

äàð³ — ç Äíåì ìîëîä³, ñâÿòîì þíîñò³, åíåðã³¿ òà îïòèì³çìó!
Ìîëîä³ñòü — öå òîðæåñòâî ÷èñòîòè ïîìèñë³â ³ ïî÷óòò³â, ÿñêðàâèõ

åìîö³é. ×àñ êîõàííÿ, â³ðè ó âëàñí³ ñèëè ³ ïðàãíåííÿ ïåðåòâîðèòè ñâ³ò.
Òàê áóëî ³ áóäå çàâæäè. Ñàìå ó öüîìó ïî÷óòò³ çàêëàäåíî ï³ä´ðóíòÿ âå-
ëèêèõ çâåðøåíü.

Íèí³øíþ ìîëîäü âèð³çíÿº ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ äî æèòòÿ, ïîòðåáà
â çäîáóòò³ õîðîøî¿ îñâ³òè, íåçàëåæí³ñòü ³ ñàìîñò³éí³ñòü, óì³ííÿ âè-
çíà÷àòè äëÿ ñåáå êîíêðåòíó ìåòó òà ïðàãíóòè ¿¿ äîñÿãíóòè.

Ìîëîä³æíà ïîë³òèêà — âàæëèâèé íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³ êè¿âñüêî¿
âëàäè. Ìè ïðàãíåìî äîïîìîãòè âàì ðåàë³çóâàòè òàëàíòè, çíàéòè ì³ñ-
öå â æèòò³, ³ çðîáèìî âñå, ùîá âè îòðèìàëè çíàííÿ òà äîïîìîãó, â³ä-
÷óëè âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ.

Õàé ïðåêðàñíå â³ä÷óòòÿ ìîëîäîñò³, êîëè âñå ïî ïëå÷ó, íå ïîêèäàº
âàñ í³êîëè. Óñï³õ³â âàì ó âñ³õ ñïðàâàõ ³ ïî÷èíàííÿõ, ëþáîâ³, ùàñòÿ,
íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà îïòèì³çìó!

Ç³ ñâÿòîì âàñ, ìî¿ ìîëîä³ êèÿíè!

Київсь ий місь ий олова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні о 19.00 на аналі "Київ" перше після
перевиборів Київсь о о місь о о олови в ефірі
з'явиться про рама "Час мера". Її вед чою стане
а тор а Оль а С мсь а, я а є обличчям анал
"Київ". Глядачі матим ть на од задати мерові
Леонід Черновець ом запитання телефоном.
Крім то о, рам ах про рами відб деться пряме
в лючення з оловної в лиці столиці.

Ñüîãîäí³ î 19.00 íà êàíàë³ “Êè¿â” â³äáóäåòüñÿ ïðåì’ºðà ïðî-
ãðàìè “×àñ ìåðà ç Îëüãîþ Ñóìñüêîþ”. Öå áóäå ïåðøà ïðîãðà-
ìà ï³ñëÿ îáðàííÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî êèÿíàìè íà ïîñàäó
ñòîëè÷íîãî ãîëîâè. Öþ åêñêëþçèâíó ïðîãðàìó ïðîâåäå òåëåâå-
äó÷à òà àêòîðêà Îëüãà Ñóìñüêà, ÿêà â³äíåäàâíà ñòàëà îáëè÷÷ÿì
êàíàëó, ñòâîðèâøè ïðîãðàìó “Ñâ³ò ê³íî ç Îëüãîþ Ñóìñüêîþ”.
Íàãàäàºìî, ùî äîñ³ âåäó÷èì ïðîãðàìè “×àñ ìåðà” áóâ Îëåê-
ñàíäð Êîëîä³é, ïðîòå ó ñüîãîäí³øíüîìó âèïóñêó éîãî çàì³íèòü
÷àð³âíà êèÿíêà. Ïðîãðàìà “×àñ ìåðà” çáåðåæå ôîðìàò — Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà â³äïîâ³äàòèìå íà çàïèòàííÿ âåäó÷î¿ òà
ãëÿäà÷³â, ó ñòóä³¿ îáãîâîðþâàòèìóòü æèòòÿ ì³ñòà, éîãî ïðîáëå-
ìè òà óñï³õè. Ïðîòå öå íå áóäå ôîðìàò ëèøå “Çàïèòàííÿ — â³ä-
ïîâ³äü”, òðèâàòèìå òàêà ñîá³ íåâèìóøåíà ðîçìîâà ïðî êèÿí òà
æèòòÿ ñòîëèö³. Íîâèíêîþ ñòàíå òå, ùî ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çìî-
æóòü çàäàòè ñâî¿ çàïèòàííÿ ìåðîâ³ íå ò³ëüêè òåëåôîíîì, à é çà
äîïîìîãîþ ïðÿìîãî âêëþ÷åííÿ ç ãîëîâíî¿ âóëèö³ ñòîëèö³ —
Õðåùàòèêà. Íà êàíàë³ “Êè¿â” óæå âèõîäèëà ùîòèæíÿ “Ãîäèíà
ç ìåðîì”, ÿêà çãîäîì òðàíñôîðìóâàëàñÿ ó “Çàïèòàííÿ äî ìå-
ðà”. ¯¿ òîð³ê ó ñåðïí³ çì³íèëà â åô³ð³ ïðîãðàìà “×àñ ìåðà”

“×àñ ìåðà” 
â³äáóäåòüñÿ 
ç Îëüãîþ 
Ñóìñüêîþ
Âîíà ñòàíå âåäó÷îþ ïåðøî¿ 
ïðîãðàìè “×àñ ìåðà” 
ï³ñëÿ ïåðåâèáîð³â

Термін проведення конкурсу — через 1 місяць від дня опублікування оголошення 
(останній день прийому документів — 28.07.2008 року).

Більш детальну інформацію стосовно вакансій можна отримати за телефоном 8 (044) 254�10�69.

Головне управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад:

НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

Кваліфікаційні вимоги:
Освіта економічна за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістр.
Досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом не менш 7 років.
Вільне користування ПК.
Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість роботі, робота на результат.
Уважність, акуратність, прагнення до зростання та розвитку.
Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, уміння працювати у команді.

ГОЛОВНОГО ЕКОНОМІСТА

Кваліфікаційні вимоги:
Освіта економічна за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст.
Стаж роботи за фахом не менше 7 років.
Вільне користування ПК.
Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість роботі, робота на результат.
Уважність, акуратність, прагнення до зростання та розвитку.

ПРОВІДНОГО ЕКОНОМІСТА

Кваліфікаційні вимоги:
Економічна освіта за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
Стаж роботи за фахом не менше 5 років.
Вільне користування ПК.
Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість роботі, робота на результат.
Уважність, акуратність, прагнення до зростання та розвитку.

ЕКОНОМІСТА І КАТЕГОРІЇ

Кваліфікаційні вимоги:
Освіта економічна за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліст або бакалавр.
Вільне користування ПК.
Без вимог до стажу.
Уважність, акуратність, прагнення до зростання та розвитку.
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12.45, 20.00, 2.05 Т/с “Янгол�
охоронець”

13.55 Постскриптум
15.05, 21.40, 5.05 Т/с “Сестри

по кровi”
17.00, 1.20 Т/с “Кримiнальний

кросворд”
17.45, 5.50 Сто запитань

дорослому
18.25, 3.45 Т/с “Петербурзькi

таємницi”
20.45 Лiнiя захисту
21.20 Репортер
22.30 Момент iстини
23.10 Х/ф “24 — 25” не

повертається”
1.05 Петрiвка, 38
4.35 Нашi улюбленi тварини
6.30 Т/с “Розплата за грiхи”

23.05 Т/с “Проклятий рай”
23.55 Т/с “Нiжне чудовисько”

0.40 Головна дорога
1.55 — 2.19 Огляд. Надзвичайна

подiя

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.20 Настрiй
9.40, 19.20 М/ф “Колобок,

колобок!”
9.50, 2.50 Т/с “Золота теща”

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 0.40
Подiї

10.50 Х/ф “Якi нашi роки!”
12.05, 15.55, 3.20 Iсторiя держави

Росiйської
12.15 Подiї. Московський тиждень

12.35 Т/с “Вiола Тараканова. У
свiтi злочинних
пристрастей�3. Концерт
для колобка з
оркестром”

13.30 Квартирне питання
14.30, 18.40 Надзвичайна подiя
15.35 Надзвичайна подiя
16.10, 1.10 Т/с “Усе включено”
17.05 Т/с “Повернення

Мухтара�2. Скаженi пси”
19.10 Година суду. Справи сiмейнi
19.55 Т/с “Королева Марго”
20.50 Т/с “Секретнi доручення”
22.05 Т/с “Вiола Тараканова. У

свiтi злочинних
пристрастей�3. Фокус�
покус вiд Василиси
Жахливої”

OPT�Україна
5.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,

4.00 Новини
9.55 Малахов +

11.20, 3.05 Модний вирок
12.20 Контрольна закупiвля
13.00 Iншi новини
13.20 Зрозумiти. Простити

14.15 “Приречений “Боїнг”
15.15, 2.20 Т/с “Вогонь

кохання”
16.05 Федеральний суддя
17.30 Детективи
18.10 Чекай на мене
19.00, 4.05 Т/с “Чорний ворон”
20.00 Час
20.30 Т/с “Апостол”
21.30 Т/с “Мережа”
22.30 Слiд
23.25 Нiчнi новини
23.40 Проти ночi

0.25 Х/ф “I життя, i сльози, i
любов”

PTP ПЛАНЕТА
6.55 Говоримо без помилок

7.10, 15.30 Т/с “Любов моя”
7.40 Смiхопанорама
8.25 Сам собi режисер
9.15, 2.45 “Рrо i contra”.

В. Васнєцов
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вiстi
10.20, 0.15 Х/ф “Каїр�2”

викликає “Альфу”
11.40, 1.30 Мультфiльм
12.10, 2.00 Генiй пародiї. Недовге

життя Вiктора Чистякова
13.20 Т/с “Погоня за щастям”
14.10 Т/с “Жiнка без минулого”
15.00, 3.25 Про арт
16.30 Вiстi — Москва
16.45, 1.50 Вiстi — Спорт
16.55, 21.45 Суд iде
17.45, 22.40 Кулагiн i партнери
18.10 Т/с “Дорослi iгри”

19.50 “Городок”
20.50 Т/с “Червона капела”
23.10 Вiстi +
23.30 Новини культури
23.50 “Мiстика любовi”. Б. Аверина

НТВ СВIТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.40 Сьогоднi
5.10 Сьогоднi вранцi
7.10 Т/с “Залiзна завiса”
8.05 Кулiнарний двобiй
9.25 Росiйська начинка

10.00 ТБ7програма
11.05 Д/с “Росiйськi сенсацiї”
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ВІВТОРОК
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17.00, 1.20 Т/с “Кримiнальний
кросворд”

17.45, 5.50 Справжнє життя Василя
Чапаєва

18.25, 3.45 Т/с “Петербурзькi
таємницi”

19.30 Резонанс
20.55 Скандальне життя з Ольгою Б
22.20 Кiно, яке було
23.10 Т/с “Детективи районного

масштабу�2”
1.05 Петрiвка, 38
4.35 Запрошує...
6.30 Т/с “Розплата за грiхи”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.20 Настрiй
9.40, 19.20 М/ф “Повернення

домовичка”
9.50, 2.50 Т/с “Золота теща”

10.30, 13.30, 16.30, 19.50, 0.40
Подiї

10.50 Т/с “Вiллiси”
12.25, 15.55, 3.20 Iсторiя держави

Росiйської
12.30 Мережа
12.45, 20.10, 2.05 Т/с “Янгол�

охоронець”
13.45 Енциклопедiя
14.00 У центрi подiй
15.05, 21.35, 5.05 Т/с “Сестри

по кровi”

12.35, 22.05 Т/с “Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних пристрастей�3.
Фокус�покус вiд Василиси
Жахливої”

13.35, 20.50 Т/с “Секретнi
доручення”

14.30, 18.40 Надзвичайна подiя
15.35 Щиросердне зiзнання
16.10, 1.10 Т/с “Усе включено”
17.05 Т/с “Повернення

Мухтара�2. Поворот”
19.10 Година суду
23.55 Т/с “Нiжне чудовисько”

0.40 Шахи. Супертурнiр у
Дортмундi

1.55 — 2.19 Огляд. Надзвичайна
подiя

OPT�Україна
5.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,

4.00 Новини
9.55 Малахов +

11.15, 3.05 Модний вирок
12.20 Контрольна закупiвля
13.00 Iншi новини
13.20 Зрозумiти. Простити

14.15 Галина Брежнєва
15.15, 2.20 Т/с “Вогонь

кохання”
16.05 Федеральний суддя
17.30 Детективи
18.05 Нехай говорять
19.00, 4.05 Т/с “Чорний ворон”
20.00 Час
20.30 Т/с “Апостол”
21.30 Т/с “Мережа”
22.30 Слiд
23.20 Нiчнi новини
23.40 Проти ночi

0.20 Х/ф “Убивство на вулицi
Данте”

PTP ПЛАНЕТА
6.55 Говоримо без помилок

7.10, 15.30 Т/с “Любов моя”
7.40, 18.10 Т/с “Дорослi iгри”
8.25, 20.50 Т/с “Червона

капела”
9.15, 2.45 “Перший серед рiвних”.

А. Кторов
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вiстi
10.20, 0.15 Х/ф “Саджанцi”
11.55, 1.40 Мультфiльм
12.10, 2.00 Радянська iмперiя. Сочi
13.20 Т/с “Погоня за щастям”
14.10 Т/с “Жiнка без минулого”
15.00, 3.25 Легенди свiтового кiно.

Л. Свердлін
16.30 Вiстi — Москва
16.45, 1.50 Вiстi — Спорт
16.55, 21.45 Суд iде
17.45, 22.40 Кулагiн i партнери

19.50 Льотчик для Молотова. Один
шанс iз тисячi

23.10 Вiстi +
23.30 Новини культури
23.50 “Мiстика любовi”. Б. Аверіна

НТВ СВIТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.40 Сьогоднi
5.10 Сьогоднi вранцi
7.10 Т/с “Залiзна завiса”
8.10, 23.05 Т/с “Проклятий

рай”
9.25 Їмо вдома!
9.55, 19.55 Т/с “Королева

Марго”
11.00 “Професiя дипломат.

Похмурий нiмецький генiй”

СЕРЕДА
ЛИПЕНЬ      2222

14.00 Народ хоче знати
15.05, 21.40, 5.05 Т/с “Сестри

по кровi”
15.55, 3.20 Iсторiя держави

Росiйської
17.00, 1.20 Т/с “Кримiнальний

кросворд”
17.45, 5.50 Д/ф “Цирковi трагедiї”
18.25, 3.45 Т/с “Петербурзькi

таємницi”
20.45 Обличчям до мiста
22.30 Д/ф “Дитинство Голови”
23.10 Т/с “Детективи районного

масштабу�2”
1.05 Петрiвка, 38
4.35 У центрi уваги
6.35 Т/с “Розплата за грiхи”

23.55 Т/с “Нiжне чудовисько”
0.40 Шахи. Супертурнiр у

Дортмундi
1.55 — 2.19 Огляд. Надзвичайна

подiя

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.20 Настрiй
9.40, 19.20 М/ф “Усi нетямущi”
9.50, 2.50 Т/с “Золота теща”

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 0.40
Подiї

10.50 Т/с “Вiллiси”
12.20 Запрошує...
12.45, 20.00, 2.05 Т/с “Янгол�

охоронець”
13.45 Енциклопедiя

9.25 Без рецепта
10.00, 19.55 Т/с “Королева

Марго”
11.05 Ти не повiриш!
12.35, 22.05 Т/с “Вiола

Тараканова. У свiтi
злочинних пристрастей�3.
Фокус�покус вiд Василиси
Жахливої”

13.35, 20.50 Т/с “Секретнi
доручення”

14.30, 18.40 Надзвичайна подiя
15.30 Особливо небезпечний!
16.10, 1.10 Т/с “Усе включено”
17.05 Т/с “Повернення

Мухтара�2. Клуб
анонiмних алкоголiкiв”

19.10 Година суду. Справи сiмейнi

OPT�Україна
5.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,

4.00 Новини
9.55 Малахов +

11.15, 3.05 Модний вирок
12.20 Контрольна закупiвля
13.00 Iншi новини
13.20 Зрозумiти. Простити

14.15 Галина Брежнєва
15.15, 2.20 Т/с “Вогонь

кохання”
16.05 Федеральний суддя
17.30 Детективи
18.05 Нехай говорять
19.00, 4.05 Т/с “Чорний ворон”
20.00 Час
20.30 Т/с “Апостол”
21.30 Т/с “Мережа”
22.30 Слiд
23.20 Нiчнi новини
23.40 Проти ночi

0.25 Х/ф “Отрути, або
Всесвiтня iсторiя отруєнь”

PTP ПЛАНЕТА
6.55 Говоримо без помилок
7.10, 15.30 Т/с “Любов моя”
7.40, 18.10 Т/с “Дорослi iгри”
8.25, 20.50 Т/с “Червона

капела”
9.15, 2.45 “Зорянi роки

“Ленфiльму”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вiстi
10.20, 0.15 Х/ф “Маестро з

ниточкою”
11.35, 1.20 “Чарiвник”. Арутюн

Акоп’ян
12.10, 2.00 Чоловiча розмова.

Марк Бернес
13.20 Т/с “Погоня за щастям”
14.10 Т/с “Жiнка без минулого”

15.00, 3.25 “Хто там...” В. Верника
16.30 Вiстi — Москва
16.45, 1.50 Вiстi — Спорт
16.55, 21.45 Суд iде
17.45, 22.40 Кулагiн i партнери
19.50 Загадки Андрiя Рубльова
23.10 Вiстi +
23.30 Новини культури
23.50 “Мiстика любовi”. Б. Аверіна

НТВ СВIТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.40 Сьогоднi
5.10 Сьогоднi вранцi
7.10 Т/с “Залiзна завiса”
8.10, 23.05 Т/с “Проклятий

рай”

ЧЕТВЕР
ЛИПЕНЬ      3333

12.45, 20.00, 2.05 Т/с “Янгол�
охоронець”

13.45 Енциклопедiя
14.00 Момент iстини
14.40 Репортер
15.05, 21.40, 5.05 Т/с “Сестри

по кровi”
17.00, 1.10 Т/с “Кримiнальний

кросворд”
17.45, 5.50 Її невдачливе щастя
18.25, 3.45 Т/с “Петербурзькi

таємницi”
20.45 Справа принципу
21.20 День лелеки
22.30 Д/ф “Так хочеться пожити...”

0.55 Петрiвка, 38
1.55 М/ф “...ми — чоловiки!”
6.30 Т/с “Розплата за грiхи”

22.05 Т/ф “Мертве свiтло”
0.25 Т/с “Нiжне чудовисько”
1.55 — 2.19 Огляд. Надзвичайна

подiя

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.20 Настрiй
9.40, 19.20 М/ф “Чилегко бути

хоробрим”
9.50, 2.50 Т/с “Золота теща”

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 0.30
Подiї

10.50, 23.10 Х/ф “Пошук”
12.05, 15.55, 3.20 Iсторiя держави

Росiйської
12.20, 4.35 Московськi профi

10.00, 19.55 Т/с “Королева
Марго”

11.05 Незбагненно, але факт.
“Знаки долi”

12.35, 22.40 Т/с “Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних пристрастей�3.
Фокус�покус вiд Василиси
Жахливої”

13.35, 20.50 Т/с “Секретнi
доручення”

14.30, 18.40 Надзвичайна подiя
15.35 Золотий пил
16.10, 1.10 Т/с “Усе включено”
17.05 Т/с “Повернення

Мухтара�2. Простота
гiрше злодiйства”

19.10 Година суду

OPT�Україна
5.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,

4.00 Новини
9.55 Малахов +

11.15, 3.05 Модний вирок
12.20 Контрольна закупiвля
13.00 Iншi новини
13.20 Зрозумiти. Простити

14.15 Крадiжка у Кремлi
15.15, 2.20 Т/с “Вогонь

кохання”
16.05 Федеральний суддя
17.30 Детективи
18.05 Нехай говорять
19.00, 4.05 Т/с “Чорний ворон”
20.00 Час
20.30 Т/с “Апостол”
21.35 Гордон Кiхот
22.40 Слiд
23.35 Нiчнi новини
23.50 Ласкаво просимо на Марс

0.45 Х/ф “Бомж. Без
визначеного мiсця
проживання”

PTP ПЛАНЕТА
6.55 Говоримо без помилок
7.10, 15.30 Т/с “Любов моя”
7.40, 18.10 Т/с “Дорослi iгри”
8.25, 20.50 Т/с “Червона

капела”
9.15, 2.45 Чорнi дiри. Бiлi плями

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вiстi
10.20, 0.15 Х/ф “Маестро з

ниточкою”
11.20 М/ф “Елiксир”
12.10, 2.00 Музика у країнi глухих
13.20 Т/с “Погоня за щастям”
14.10 Т/с “Жiнка без минулого”
15.00, 3.25 Блокнот
16.30 Вiстi — Москва
16.45, 1.50 Вiстi — Спорт

16.55, 21.45 Суд iде
17.45, 22.40 Кулагiн i партнери
19.50 Пугачова, Распутiна... Усi

зiрки Дербеньова
23.10 Вiстi +
23.30 Новини культури
23.50 “Мiстика любовi”. Б. Аверіна

1.10 “Автопортрет”. М. Шем’якін

НТВ СВIТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.40 Сьогоднi
5.10 Сьогоднi вранцi
7.10 Т/с “Залiзна завiса”
8.10, 23.40 Т/с “Проклятий

рай”
9.25 О. Журбiн. Мелодiї на згадку

П’ЯТНИЦЯ
ЛИПЕНЬ      4444

17.00, 1.15 Т/с “Кримiнальний

кросворд”

17.45, 5.50 Юлiан Семенов.

Роздуми до iнформацiї

18.25, 3.45 Т/с “Петербурзькi

таємницi”

20.45 Народ хоче знати

22.25 Смiх з доставкою додому

1.00 Петрiвка, 38

2.00 М/ф “Ми — жiнки”

6.30 Т/с “Розплата за грiхи”

9.40, 19.20 М/ф “Крихiтка єнот”
9.50, 2.50 Т/с “Золота теща”

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 0.35
Подiї

10.50, 23.25 Х/ф “Бабiй�2”
11.55 День лелеки
12.15 Iсторiя держави Росiйської
12.20, 4.35 Реальнi iсторiї
12.45, 20.00, 2.10 Т/с “Янгол�

охоронець”
13.45 Енциклопедiя
14.00 Скандальне життя з Ольгою Б
14.40 Загадки стародавнього Плеса
15.05, 21.35, 5.05 Т/с “Сестри

по кровi”
15.55, 3.20 Ad libitum, або У

вiльному польотi

15.35 Не вчасно
16.10, 1.15 Т/с “Усе включено”
17.05 Т/с “Повернення

Мухтара�2. Поворот�2”
19.10 Слiдство вели...
20.00 Х/ф “Повернення

блудного чоловiка”
21.45 Х/ф “Таємницi палацових

переворотiв”
0.00 Школа лихослiв’я
0.45 Шахи. Супертурнiр у

Дортмундi
2.00 — 2.24 Огляд. Надзвичайна

подiя

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.20 Настрiй

OPT�Україна
5.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00

Новини
9.55 Малахов +

11.15, 3.05 Модний вирок
12.20 Контрольна закупiвля
13.00 Iншi новини
13.20 Зрозумiти. Простити

14.15 Нечиста сила
15.15 Т/с “Вогонь кохання”
16.05 Федеральний суддя
17.30 Детективи
18.05 Нехай говорять
19.00, 3.55 Поле чудес
20.00 Час
20.25 Вечiр Е. Рязанова
22.45 Х/ф “Гараж”

0.40 Х/ф “Життя прекрасне”
2.15 Чекай на мене

PTP ПЛАНЕТА
6.55 Говоримо без помилок
7.10, 15.30 Т/с “Любов моя”
7.40 Т/с “Дорослi iгри”
8.25 Т/с “Червона капела”

9.15 Епiзоди. М. Пореченков
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вiстi
10.20, 0.40 Х/ф “Росiйський

рахунок”
11.45 Мультфiльм
12.10, 2.00 Моя срiбна куля. Георгiй

Мiлляр
13.20 Т/с “Погоня за щастям”
14.10 Т/с “Жiнка без минулого”
15.00 П’ятий вимiр
16.30 Вiстi — Москва
16.45 Вiстi — Спорт
16.55, 23.30 Суд iде
17.45, 23.15 Кулагiн i партнери
18.10 Навколо свiту
19.45, 2.45 Юрмала
21.30 Х/ф “Ситуацiя 202.

Особливий перiод”

НТВ СВIТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Сьогоднi
5.10 Сьогоднi вранцi
7.10 Т/с “Залiзна завiса”
8.10, 23.10 Т/с “Проклятий

рай”
9.25 Д/с “Тi, що перемогли смерть”

10.00 Т/с “Королева Марго”
11.05 Комедi7Клаб
12.35 Т/с “Вiола Тараканова. У

свiтi злочинних
пристрастей�3. Фокус�
покус вiд Василиси
Жахливої”

13.35 Т/с “Секретнi доручення”
14.30, 18.40 Надзвичайна подiя

НЕДІЛЯ
ЛИПЕНЬ      6666

13.30 Подiї. Московський тиждень
14.15 Полiтична кухня
14.45, 4.35 Т/с “Золота теща”
15.30 Смiх з доставкою додому
16.30 Кiно, яке було
17.10 Х/ф “Шах королевi

дiамантiв”
18.40, 3.50 Один проти всiх
19.25, 5.20 Т/с “Лiга обманутих

дружин”
21.00 У центрi подiй
21.50 Т/с “Детективи районного

масштабу�2”
23.20 Х/ф “Гра у любов”

1.40 Московський мiжнародний
турнiр зі спортивних танців

2.20 Т/ф “Усе тече — життя i доля”
6.55 Чи жива ще ти, росiйська

садибо?

22.00 Х/ф “Дунечка”
23.45 Футбольна нiч

0.15 Шахи. Супертурнiр у
Дортмундi

0.45, 2.25 Х/ф “Шахтарi”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.30 Х/ф “Бабiй�2”
8.35 Музична iсторiя
9.20 Православна енциклопедiя

10.00 Селянська застава
10.30, 1.25 Подiї
10.55 АБВГДейка
11.20 М/ф “Iнтерв’ю з котом

Леопольдом”, “Скарб кота
Леопольда”

11.30 21 кабiнет
12.10 Х/ф “Туманнiсть

Андромеди”

10.25 Ексклюзив. “В’ячеслав П’єцух.
Усiх дуже шкода”

11.00 Обережно, модерн!
11.30 Таксi
12.25 “Росiя. Забутi роки. Росiя у

космосi”
13.50 Один день. Нова версiя
14.25 Золотий пил
15.25 Слiдство вели...
16.15 “Пiймати i посадити. Злодiї у

законi”
17.10 Кремлiвськi дiти. “Андрiй

Свердлов. На службi НКВС”
18.40 Щиросердне зiзнання
19.10 Надзвичайна подiя
19.40 Головний герой
20.40 “Окопне життя. Чужа земля”
21.10 Т/с “Повернення

Мухтара�2. Чудовий
концерт”

OPT�Україна
5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Новини
5.10 Х/ф “Приймiть телеграму

в борг”
6.50 Служу Вiтчизнi!
7.20 Грай, гармонь улюблена!
8.00 Поколiння переможцiв. Лев

Яшин
9.10 Непутнi нотатки

9.35, 3.50 Доки всi вдома
10.25 Петро i Февронiя. Iсторiя

вiчного кохання
11.10 Фазенда
11.50 Єралаш
12.20 Х/ф “Четверо таксистiв i

пес�2”
15.00 Футбол. Росiя. ЦСКА —

“Динамо”
17.10 Магiя десяти
18.00 Т/с “Капiтанськi дiти”
20.00 Час
20.50 Король рингу
22.55 Х/ф “Свiй серед чужих,

чужий серед своїх”
0.55 Х/ф “Вiльний вiтер”
3.05 Т/с “Вогонь кохання”

PTP ПЛАНЕТА
4.55 Уся Росiя
5.10 Х/ф “Альоша”
6.20, 8.25, 12.20 Мультфiльм
6.30 Сiльський час
7.00, 10.00, 13.00 Вiстi
7.15, 22.40 Х/ф “Життя Клима

Самгіна”
8.50 За сiмома печатками
9.30 Збiрна Росiї

10.10 Вiстi — Москва
10.45 Х/ф “На зорi туманної

юностi”
12.30 Подорожi натуралiста
13.20 П’ята студiя
14.05 “Народжений у рiк тигра”.

Мстислав Запашний
14.35 Магiя кiно
15.20, 2.00 Аншлаг i Компанiя

17.00 Чесний детектив
17.25, 23.50 Т/с “Марш

Турецького. Синдикат
кiлерiв”

19.00 Вiстi тижня
20.05 Спецкор
20.35 Х/ф “Усе по�чесному”

1.20 Квиток у Большой

НТВ СВIТ
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Сьогоднi
7.20 Дикий свiт
7.50, 13.25 Навколо свiту
8.00 Огляд
8.30 Авiатори
9.20 Боротьба за власнiсть
9.50 Їхнi звичаї

СУБОТА
ЛИПЕНЬ      5555

17.05 Д/ф “Комунiзм по7
американськи”

17.45, 2.35 Т/с “Кримiнальний
кросворд”

18.30, 6.35 Пiсенька, коротка, як
саме життя...

19.25, 5.05 Т/с “Лiга обманутих
дружин”

21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “Детективи районного

масштабу�2”
23.25 Х/ф “Фанат”

1.05 Тiльки вночi
3.20 Х/ф “Шах королевi

дiамантiв”
4.45 Мережа

23.25 Випробування вiрностi
23.50 Джентльмен7шоу. Новi випуски

0.15 Шахи. Супертурнiр у
Дортмундi

0.45, 2.23 Х/ф “Член уряду”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.20 Х/ф “Пошук”
8.35 Московський Кремль
9.20 Нашi улюбленi тварини

10.00 Московськi профi
10.30, 13.30, 0.50 Подiї
11.00 Х/ф “Лiсова царiвна”
12.30 М/ф “Мавпа i смички”
12.50 Сто запитань дорослому
14.05 “Її невдачливе щастя”. Едiта

П’єха
14.55 Х/ф “Гра у любов”

10.30 Незбагненно, але факт.
“Фатальнi збiги”

11.25 Таксi
12.25 Росiйська начинка
12.55 Кулiнарний двобiй
13.55 Квартирне питання
15.25 Нашi
16.10 Жiночий погляд
16.45 О. Журбiн. Мелодiї на згадку
17.20 Особливо небезпечний!
18.40 Професiя — репортер
19.10 ТБ7програма
20.05 Д/с “Росiйськi сенсацiї”
20.55 Ти не повiриш!
21.40 Т/с “Повернення

Мухтара�2. Постоялець iз
номера 208”

22.35 Комедi7Клаб

OPT�Україна
5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Новини
5.10 Х/ф “Ми з вами десь

зустрiчалися”
6.40 Х/ф “Веснянi грози”
8.45 Слово пастиря
9.15 Вiдпустка. Без мiсця пiд

сонцем

10.15, 4.05 Здоров’я
11.10, 3.35 Смак
11.45 Нонна Мордюкова. Про

любов
12.55 Х/ф “Людина з бульвару

Капуцинiв”
15.00 Космiчнi бранцi
16.00 Хто хоче стати мiльйонером?
17.10 Концерт Софiї Ротару
20.00 Час
20.20 Х/ф “Слухаючи тишу”
22.15 Х/ф “Ганнiбал.

Сходження”
0.30 Х/ф “Щовечора об

одинадцятiй”
2.00 Iсторiя пiснi
2.50 Великi авантюристи

PTP ПЛАНЕТА
6.30 Студiя Здоров’я
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вiстi
7.15, 23.25 Х/ф “Життя Клима

Самгіна”
8.25, 12.05 Мультфiльм
8.50 Хто у домi хазяїн
9.25 Суботник

10.15 Формула влади. Нурсултан
Назарбаєв — президент
Казахстану

10.45 Х/ф “Про повернення
забути”

12.15 “Фітіль”
13.20 Культурна революцiя
14.15, 4.15 Сам собi режисер
15.00 Навколо свiту

15.50 Цiлуй мене мiцнiше
16.35, 1.15 Смiятись дозволяється
18.10, 0.30 Т/с “Марш

Турецького. Синдикат
кiлерiв”

19.20, 2.45 Суботнiй вечiр
21.10 “Городок”
21.40 Х/ф “Розшукове бюро

“Фелiкс”

НТВ СВIТ
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Сьогоднi
7.20 Казки Баженова
7.50 Мультфiльм
8.30 Без рецепта
9.25 Головна дорога
9.55 Їмо вдома!
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хрещатик

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.10.2005 ¹ 140-4/3604
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ñàä³âíè÷èõ òîâàðèñòâ “Ï³âäåííå” òà
“Ñâ³òàíîê” Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà”:

— ó ïóíêò³ 2 ñëîâî “Õàðê³âñüêîãî” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “Äàðíèöüêîãî”.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення Київської

міської ради від 28.03.2002 № 392/1826 “Про
передачу громадянам, членам садівничого
товариства “Блакитна затока” Харківського

району м. Києва, земельних ділянок для
ведення садівництва та садовому товариству

“Блакитна затока” Харківського району 
м. Києва земель загального користування 

і про погодження садовому товариству
“Блакитна затока” Харківського району 

м. Києва місця розташування колективного
садівництва на острові Водників 

у Голосіївському районі”
Рішення Київської міської ради № 1240/4073 від 15 листопада 2007 року

У зв’язку зі зверненням громадянки Карпачевої Д. Ю. від 08.02.2007 № 225�032�835 та враховуючи тех�
нічну помилку, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ãðàôè 3 ïîçèö³¿ 70
äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.03.2002 ¹ 392/1826 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì ñàä³âíè÷îãî òî-
âàðèñòâà “Áëàêèòíà çàòîêà” Õàðê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà òà ñàäîâîìó òîâàðè-
ñòâó “Áëàêèòíà çàòîêà” Õàðê³âñüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà çåìåëü çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ ³ ïðî ïîãîäæåííÿ ñàäîâîìó òîâàðè-
ñòâó “Áëàêèòíà çàòîêà”1 Õàðê³âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ êî-
ëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà îñòðîâ³ Âîäíè-
ê³â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå: ñëî-
âà “Êàðïà÷îâà Äæåìà Þð³¿âíà” çàì³íèòè
íà ñëîâà “Êàðïà÷åâà Äæåììà Þð³¿âíà”.

2. 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 06.10.2005 № 140-4/3604

“Про приватизацію земельних ділянок
садівничих товариств “Південне” 

та “Світанок” Харківського району м. Києва
для ведення садівництва”

Рішення Київської міської ради № 1241/4074 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до звернення голови правління садівничого товариства “Райдуга” Дарницького району м.
Києва від 06.02.2007 № 0/43 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Український бізнес-центр”

земельної ділянки для реконструкції 
з добудовою адміністративно-офісного

будинку з приміщеннями 
та закладами громадського харчування 

з подальшими його експлуатацією 
та обслуговуванням 

на вул. Саксаганського, 52 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1243/4076 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 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 òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Óêðà¿íñüêèé á³çíåñ-öåíòð” äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ç äîáóäîâîþ àäì³í³ñòðàòèâíî-
îô³ñíîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè òà çà-
êëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç ïî-
äàëüøèìè éîãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿì íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 52 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íñüêèé á³çíåñ-
öåíòð”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó
íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,15 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç äî-
áóäîâîþ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî áó-
äèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè òà çàêëàäàìè ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç ïîäàëüøèìè éî-
ãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà
âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 52 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõî-
äîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâî-
ðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 28.12.2000 ¹ 738
òà â³ä 31.12.2004 ¹ 187, àêòè ïðèéîìó-
ïåðåäà÷³ â³ä 29.12.2000 ¹ 787 òà â³ä
31.12.2004 ¹ 187), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,09 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä

19.04.71 ¹ 561 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè Äåðæàâíîìó ñîþçíîìó ïðîåêò-
íîìó ³íñòèòóòó “Ä³ïðîãàç” ï³ä æèòëîâå
áóä³âíèöòâî”;

— ïëîùåþ 0,06 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íñüêèé á³çíåñ-öåíòð”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ ç äîáóäîâîþ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó

Про оформлення Голосіївському районному
управлінню Головного управління МВС України

в місті Києві права користування земельною
ділянкою для експлуатації та обслуговування
адміністративної та господарських будівель

на вул. Голосіївській, 15 у Голосіївському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1242/4075 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статей 92, 120 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем�
леустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîííîìó
óïðàâë³ííþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðàâî ïîñò³é-

íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ïëîùåþ 0,73 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ òà ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é, 15 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
21.03.77 ¹ 369/11 “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ì³ñüêâèêîíêîìó ï³ä áóä³âíèöòâî
ïóíêòó ïîçàâ³äîì÷î¿ îõîðîíè Ìîñêîâñüêî-
ãî ðàéîíó” òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.12.81 ¹ 1961 “Ïðî
â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
óïðàâë³ííþ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ì³ñüêâèêîí-
êîìó”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ íà áàëàíñ áó-
ä³âë³ (íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 18.04.2007 ¹ 68).

2. Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîííîìó óïðàâë³í-
íþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â
ì³ñò³ Êèºâ³:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 21.03.77 ¹ 369/11 “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ì³ñüêâèêîíêîìó ï³ä áóä³âíèöòâî
ïóíêòó ïîçàâ³äîì÷î¿ îõîðîíè Ìîñêîâñüêî-
ãî ðàéîíó” òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.12.81 ¹ 1961 “Ïðî
â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
óïðàâë³ííþ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ì³ñüêâèêîí-
êîìó”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ç äîáóäîâîþ ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíî-
ì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëü-
íèõ íîðì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 07.08.2007 ¹ 19-7929, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 12.07.2007 ¹ 5399, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
10.08.2007 ¹ 1310, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
02.08.2007 ¹ 05-08/5604, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 22.08.2007 ¹ 22-

2102/35, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
â³ä 10.07.2007 ¹ 2095, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿”) â³ä 05.09.2007
¹ 05-1284.

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

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Терміналбуд” земельної

ділянки для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування складського комплексу 
на вул. Промисловій, 3-г у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1244/4077 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 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 òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Òåðì³íàëáóä” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêî-
ãî êîìïëåêñó íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 3-ã
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òåðì³íàëáóä”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,52
ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó íà
âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 3-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ
(äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâîãî êîì-
ïëåêñó â³ä 17.05.2006 ¹ 178, àêò ïðèéî-
ìó-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä
18.05.2006 ðîêó), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 2,35 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
10.06.69 ¹ 906 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ êîìïëåêòàö³¿ äîìî-
áóä³âíîãî òðåñòó Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó â
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ï³ä áóä³â-
íèöòâî ñêëàäó”;

— ïëîùåþ 0,05 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
31.05.66 ¹ 762/à “Ïðî äîäàòêîâèé â³ä-
âîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè “Êè¿âåíåðãî” ï³ä
áóä³âíèöòâî ÒÅÖ íà Òåëè÷ö³ â Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³”;

— ïëîùåþ 0,12 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Òåðì³íàëáóä”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-

ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 06.03.2007 ¹ 19-2010, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
15.02.2007 ¹ 394, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 07.03.2007 ¹ 06-6-25/1321, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 28.02.2007 ¹ 1266, êîìó-
íàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Öåíòð ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè” â³ä 13.09.2006
¹ 14-2655, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 12.07.2007 ¹ 05-
0908.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó 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 товариству з обмеженою
відповідальністю “СУЗІР’Я СІМ” земельної

ділянки для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування адміністративно-

торговельних будівель і споруд 
на вул. Здолбунівській, 7-а у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1245/4078 від 15 листопада

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÓ-
Ç²Ð’ß Ñ²Ì” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òîðãîâåëüíèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Çäîëáóí³âñüê³é, 7-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÓÇ²Ð’ß Ñ²Ì”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,76 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òîð-
ãîâåëüíèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çäîë-
áóí³âñüê³é, 7-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, â òîìó ÷èñë³ ïëîùåþ 0,05 ãà —
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, òà ïëîùåþ
0,71 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 24.06.69
¹ 1033/1 “Ïðî â³äâîä óïðàâë³ííþ ïî-
áóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñüêâèêîíêî-
ìó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî
áàçè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíîãî óïðàâë³ííÿ
ïî âóë. Çäîëáóí³âñüê³é â Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà
âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ áóä³âë³ ³ ñïîðó-
äè (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
11.08.2004, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä
19.08.2004).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÑÓÇ²Ð’ß Ñ²Ì”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-

êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
19.03.2007 ¹ 27) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 25.04.2007 ¹ 19-3976, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 22.03.2007 ¹ 4.1/1864, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì³ñò³
Êèºâ³ â³ä 06.04.2007 ¹ 08-8-18/1721, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 06.04.2007 ¹ 2152, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 11.04.2007 ¹ 1112
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 02.08.2007 ¹ 05-1052.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó 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 об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку № 8

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування житлового будинку 

на вул. Братиславській, 20 у Деснянському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1246/4079 від 15 листопада 2007 року

Відповідно до статті 42 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îá’ºä-
íàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî
áóäèíêó ¹ 8 äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë.
Áðàòèñëàâñüê³é, 20 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó ¹ 8, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,67 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Áðàòèñëàâ-
ñüê³é, 20 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíîãî áóäèíêó ¹ 8:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâøî¿, àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-

òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 27.01.2004 ¹ 19-762 òà
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.10.2003
¹ 119/04-4-10/1207.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 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 âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, 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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Çà ëàøòóíêàìè âèñîêî¿ ìîäè,
àáî ßê ãîòóþòü fashion week
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Обличчя світової моди ви-
значають fashion тижні,
що відб ваються двічі на
рі чотирьох столицях.
У інці модно о півріччя-
2008 про рама "Тиждень
моди з Дар’єю Шапова-
ловою" під от вала орот-
ий о ляд-лі без, де і я
відб ваються тижні моди
та їхні основні с ладові.

Я і б вають тижні
по азів та оле ції

Íàñàìïåðåä òèæí³ ìîäè â³äáó-
âàþòüñÿ íå çàðàäè ðîçâàãè, à ùîá
ïðîäåìîíñòðóâàòè íîâ³ äèçàéíåð-
ñüê³ òâîð³ííÿ. ×îòèðè îñíîâí³
ôåøí-ïîä³¿ â³äáóâàþòüñÿ â Íüþ-
Éîðêó, Ì³ëàí³, Ëîíäîí³ òà Ïà-
ðèæ³. Âîíè òðèâàþòü îäèí çà îä-
íèì ³ç ïåðåðâîþ ó äâà äí³, ùîá
ïðåäñòàâíèêè ïðåñè òà áàºðè
âñòèãëè çì³íèòè ì³ñöå ëîêàö³¿.

Íà ð³ê ïðîâîäÿòü äâà òèæí³
pråt-a-porte: ó âåðåñí³ — ëèñòîïà-
ä³ ïîêàçóþòü êîëåêö³¿ íà âåñíó-
ë³òî íàñòóïíîãî ðîêó, à â ñ³÷í³ —
áåðåçí³ äåìîíñòðóþòü îäÿã çèìî-
âîãî ñåçîíó. Òàêà, çäàâàëîñÿ á,
âèïåðåäæóâàí³ñòü ïîÿñíþºòüñÿ
òèì, ùî îäÿã ïîòð³áíî àäàïòóâà-
òè ³ ï³äãîòóâàòè äëÿ ïðîäàæó.

Íàéãëàìóðí³øîþ ïîä³ºþ ïî
ïðàâó ââàæàþòü Òèæäåíü âèñîêî¿
ìîäè â Ïàðèæ³, ùî â³äáóâàºòüñÿ
äâ³÷³ íà ð³ê. Âò³ì, êîëåêö³¿ pråt-
a-porte ñòàþòü âñå ñêëàäí³øèìè
òà äîðîæ÷èìè, ïîòðîõó íàáëè-
æàþòüñÿ äî haute couture, ðîçìè-
âàþ÷è ÷³òê³ êîðäîíè.

Ó íàø ÷àñ òèæí³ ìîäè ïðîõî-
äÿòü ó ïîíàä 50 ì³ñòàõ ð³çíèõ êó-
òî÷ê³â ñâ³òó. Ïðèì³ðîì, ó Ìàéÿ-
ì³ â³í ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ïëÿæíî-
ìó âáðàíí³, à â Îðåãîí³ — íà åêî-
ëîã³÷í³é òåìàòèö³.

Ант раж
фешн-дійства

Êîæíèé Òèæäåíü ìîäè íàñàì-
ïåðåä ìàº ñâîº ì³ñöå ³ ÷àñ. ×åð-
ãîâ³ñòü fashion week âèçíà÷àþòü
ñïåö³àëüíèì ðîçêëàäîì, à ì³ñöå
÷àñòî øóêàþòü ñàì³ äèçàéíåðè.
Äëÿ âëàøòóâàííÿ ñïðàâæíüîãî

øîó âîíè çìàãàþòüñÿ â îðèã³-
íàëüíîñò³. Ìóçåÿìè, ñàäàìè òà
ïðîìèñëîâèìè çîíàìè ðîçïåùå-
íó ïóáë³êó âæå íå çäèâóºø. Ç
îñòàíí³õ íåçâè÷íèõ ì³ñöü ïðèãà-
äóºòüñÿ Âåëèêà Êèòàéñüêà ñò³íà,
äå â³äáóâàâñÿ ïîêàç Êàðëà Ëàãåð-
ôåëüäà, òà çàáîðîíåíå ì³ñòî â
Ïåê³í³, ùî îáëþáóâàâ Éîø³ Éî-
ìîìîòî. Äî ñëîâà, äèçàéíåð Êàðë
Ëàãåðôåëüä º îäíèì ³ç íàéêðå-
àòèâí³øèõ: íåùîäàâíî â³í ïðî-
äåìîíñòðóâàâ êðó¿çíó êîëåêö³þ
âçäîâæ áàñåéíó â Ìàéÿì³, à ïå-
ðåä öèì éîãî ìîäåë³ äåô³ëþâàëè
ç ë³òàêà ïðîñòî íà àåðîäðîì³.
Íàéãîëîâí³øå, ùîá ì³ñöå â³äïî-
â³äàëî ñòèëþ, äóõó ³ çàäóìó êî-
ëåêö³¿, à íå â³äâîë³êàëî â³ä ¿¿
ñïðèéíÿòòÿ.

Îñîáëèâó óâàãó ï³ä ÷àñ îðãàí³-
çàö³¿ ïîêàç³â ïðèä³ëÿþòü äåêîðà-
ö³ÿì íà ïîä³óì³, ÿê³ çàäàþòü âñüî-
ìó øîó àíòóðàæ. Ï³ä ÷àñ îôîðì-
ëåííÿ äèçàéíåðè âäàþòüñÿ äî ð³ç-
íîìàí³òíèõ åôåêò³â: ï³äâ³øóþòü
ëþñòðè, âèñòèëàþòü ï³äëîãó ëèñ-
òÿì ³ êâ³òàìè, ïðèêðàøàþòü ìà-
ëþíêàìè ÷è äçåðêàëàìè, ðîçòà-
øîâóþòü íà ïîä³óì³ ìåáë³, ëàâêè
àáî ö³ë³ êîíñòðóêö³¿, ÿê íà îñòàí-
íüîìó ïîêàç³ óêðà¿íñüêîãî äèçàé-
íåðà Îëåêñàíäðà Ãàï÷óêà. Ìàé-
ñòåð åïàòàæó Äæîí Ãàëüÿíî ìè-
íóëîãî ðîêó âçàãàë³ ïåðåòâîðèâ
ïîä³óì íà âåëèêó åëåêòðîòðàñó,
ïîñòàâèâøè ñòîâïè, ïîºäíàí³
åëåêòðè÷íèìè äðîòàìè. Çíà÷íó
ðîëü â³ä³ãðàº é ìóçè÷íèé ñóïðî-
â³ä äåô³ëå. Íàä ñòâîðåííÿì ö³ë³-
ñíî¿ êàðòèíè ïðàöþþòü ïîñòàíî-
âíèêè, ÿê³ äîáèðàþòü â³äïîâ³äíå
ñâ³òëîâå, çâóêîâå òà òåõí³÷íå îñ-
íàùåííÿ.

Творці моди
Ãîëîâíó ðîëü íà òèæíÿõ ìîäè,

çâ³ñíî, â³ä³ãðàþòü ñàì³ äèçàéíå-
ðè. Êîæåí ³ç ïðîâ³äíèõ ïîêàç³â
ìàº âëàñíèõ ä³éîâèõ ïåðñîíàæ³â.
Òàê, äëÿ Íüþ-Éîðêà õàðàêòåðí³
Ìàðê Äæåéêîáñ, Ìàéêë Êîðñ,
Âåðà Âîíã, Êàðîë³íà Åðåðà, Äîí-
íà Êàðàí. Â àìåðèêàíñüêîìó
ôåøí-îñåðåäêó äîì³íóþ÷³ ïîçè-
ö³¿ ïîñ³äàþòü ìîëîä³ äèçàéíåðè:
Ïåòåð Ñîì, Ô³ë³ï Ë³ì, äóåò Ïðî-
åíöà Ñêóëåð òà Ðîäàðòå. Ëîíäîí-
ñüêèé òèæäåíü ìîäè âñ³ëÿêî ï³ä-
òðèìóº ìîëîä³ òàëàíòè, òàêèõ ÿê
Êðèñòîôåð Êåéí, Ëó³ñ Ãîëä³í,
Ìàð³îí Øâàá, Äåâ³ä Äåâ³ä. Ôî-
ðó ¿ì äàþòü ³ âèçíàí³ ìàðêè, ÿê
Àêâàñêóòóì, Á³áà, Ëóåëëà, à ìè-
íóëîãî ñåçîíó íà áàòüê³âùèíó
ïîâåðíóëàñÿ äèçàéíåð Â³â’ºí
Âåñòâóä. Ó Ì³ëàí³ ïåðåäîâèìè çà-
ëèøàþòüñÿ áóäèíêè ìîäè Gucci,
Prada, Armani, Kavalli, D&G.

Íàéâèçíà÷í³øèì ââàæàþòü
Ïàðèçüêèé òèæäåíü ìîäè, ïî-
ñò³éíèìè ó÷àñíèêàìè ÿêîãî º
Æàí Ïîëü Ãîòüº, Ãàëë³àíî, Øà-
íåëü, Æ³âàíø³, Âàëåíòèíî ³
Êðèñò³àí Ëàêðóà. Êîæíå øîó çà-
âåðøóºòüñÿ ô³íàëüíèì äåô³ëå òà
âèõîäîì ñàìîãî ìåòðà ç îñòàí-
íüîþ ìîäåëëþ. Ó áàãàòüîõ äèçàé-
íåð³â ³ñíóþòü ñâî¿ ô³øêè: Ãîòüº
ç’ÿâëÿºòüñÿ ó ò³ëüíÿøö³, Àëüáåð
Åëüáàç ³ç ìåòåëèêîì, à Êàðë Ëà-
ãåðôåëüä ó òåìíèõ îêóëÿðàõ.

Відвід вачі та
знаменитості
fashion week

Áóäü-ÿêèé Òèæäåíü ìîäè â ïåð-
øó ÷åðãó º ïðîôåñ³îíàëüíèì çà-
õîäîì. Òà îñê³ëüêè ïîêàçè ÷àñòî-
ãóñòî âëàøòîâóþòü âèäîâèùíèìè,
à ¿õíº â³äâ³äóâàííÿ º ïðåñòèæíèì,
òîæ äåô³ëå íå çàëèøàþòüñÿ ïîçà
óâàãîþ ñâ³òñüêèõ ïåðñîí. Ñàìå íà

íèõ ìîæíà ïîõèçóâàòèñÿ âëàñíèì
âáðàííÿì òà íà ³íøèõ ïîäèâèòè-
ñÿ. Êð³ì òîãî, áàãàòî ñåëåáðåò³ç
îäÿãàþòüñÿ ó ïåðåäîâèõ êóòþð’º,
à ¿õíÿ ïîÿâà çâåðòàº óâàãó ïðåñè.
Òîæ ó ïåðøîìó ðÿäó, òàê çâàíî-
ìó front row, òðàäèö³éíî ðÿñí³þòü
â³äîì³ îáëè÷÷ÿ. Ïðè öüîìó íà çà-
ðóá³æíèõ òèæíÿõ ìîäè ïóáë³êà
çáèðàºòüñÿ ãëàìóðí³øà, ÷àñòî íà-
ïðÿìó ïîâ’ÿçàíà ç ôåøí-á³çíåñîì.
Â Óêðà¿í³ æ òðàïëÿþòüñÿ ³ çâè-
÷àéí³ òóñîâùèêè, äëÿ ÿêèõ Òèæ-
äåíü ìîäè — ÷åðãîâèé ïðèâ³ä “çà-
ñâ³òèòèñÿ”.

Íà øîó ³ìåíèòèõ äèçàéíåð³â
÷àñòî-ãóñòî ïðèõîäÿòü â³äîì³ îá-
ëè÷÷ÿ, òàêèì ÷èíîì ïðèâåðòàþ÷è
óâàãó äî ïîêàçó ÷èñëåííèõ çàñî-
á³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ôîòî-
ãðàô³â. Ïðîòå öå íå çàâæäè ïðî-
ìîö³ÿ, àäæå çàçâè÷àé äèçàéíåðè
òîâàðèøóþòü ³ç ç³ðêàìè, øèþòü
äëÿ íèõ îäÿã. Ùå îäíà ÿê³ñòü, ó
ÿê³é ìîæå ç’ÿâèòèñÿ ñåëåáðåò³ç —
öå ìîäåëü. Òðàäèö³ÿ çàïðîøóâà-
òè äåô³ëþâàòè ç³ðîê ïîòðîõó ïå-
ðåêî÷óâàëà ³ äî íàñ. Çãàäàòè õî÷à
á îñòàíí³é êîíêóðñ êðó¿çíèõ êî-
ëåêö³é 10x10, äå òâîð÷³ òàíäåìè
“äèçàéíåð ïëþñ ç³ðêà” ïîêàçóâà-
ëè ñï³ëüíèé äîðîáîê. ×àñòî ñàì³
ñåëåáðåò³ç, êîðèñòóþ÷èñü óæå â³-
äîìèì ó øèðîêèõ ìàñàõ ³ì’ÿì,
ïî÷èíàþòü ðîçðîáëþâàòè âëàñí³
êîëåêö³¿. Äëÿ ïðèêëàäó, ìîæíà
íàçâàòè àêòîðêó Äæåíí³ôåð Ëî-
ïåç òà ìóçèêàíòà Ëåíí³ Êðàâ³öà.

Я новин и моди
доходять
до по пців

Íàéâàæëèâ³øèìè ïîö³íîâóâà÷à-
ìè íà òèæíÿõ ìîäè º ïðåñà òà áà-
ºðè. Ñàìå îñòàíí³ âèçíà÷àþòü, êî-
ëåêö³¿ ÿêèõ äèçàéíåð³â ïðîäàâàòè-
ìóòü ó ìàãàçèíàõ. ×àñòî îäÿã ìî-
æå âèäîçì³íþâàòèñÿ íà øëÿõó äî
áóòèêà, áî áàºðè æ îð³ºíòóþòüñÿ
íà ïîêóïö³â ñâîãî ìàãàçèíó. Òîìó
âîíè ìîæóòü ï³äáèðàòè ³íøèé êî-
ë³ð ÷è òêàíèíó ìîäåë³, ÿêà ñïîäî-
áàëàñÿ. Îáëè÷÷ÿ áàºð³â íå òàê³ â³-
äîì³, ÿê ñåëåáðåò³ç, ïðîòå ¿õíÿ ïî-
ÿâà íà ïîêàç³ ìîæå ïðèíåñòè êî-
ìåðö³éíèé óñï³õ äèçàéíåðó. Ñêà-
æ³ìî, óâàãà Ôðàíêà Ñþçàíí³ äî
êîëåêö³¿ òîãî ÷è ³íøîãî äèçàéíå-
ðà îçíà÷àº ïðîäàæ îäÿãó ó çíàíî-
ìó êîíöåïò-ñòîð³ 10 Êîðñî Êîìî.

Íîâèíêè ìîäè íå äîõîäèëè á
äî øèðîêî¿ ïóáë³êè, ÿêáè íå ÷èñ-

ëåííà àðì³ÿ ïðåñè. ¯õ ïîä³ëÿþòü
íà ãîëîâíèõ ðåäàêòîð³â ìîäíèõ
æóðíàë³â, ôåøí-êðèòèê³â òà æóð-
íàë³ñò³â. Â³ä äóìêè ôåøí-êðèòè-
ê³â ÷àñòî çàëåæèòü ìàéáóòíº äè-
çàéíåð³â: âîíè çäàòí³ ïåðåòâîðè-
òè íîâà÷ê³â íà ñïðàâæí³õ ç³ðîê.

Ãîëîâíèìè ñâ³òîâèìè êðèòèêà-
ìè º ôåøí-ðåäàêòîðè Interna-
tional Harold Tribune Ñüþç³ Ìåí-
êåñ òà The Daily Telegraph Õ³ëëà-
ð³ Îëåêñàíäð. Ó ñâ³ò³ ìîäè â îá-
ëè÷÷ÿ çíàí³ ³ ãîëîâí³ ðåäàêòîðè
âèäàííÿ Vogue: Àííà Â³íòóð
(àìåðèêàíñüêîãî), Êàð³í Ðîé-
òôåëüä (ôðàíöóçüêîãî) òà Ôðàíê
Ñîööàí³ (³òàë³éñüêîãî).

Бе стейж та моделі
Çà ñöåíîþ â³äáóâàºòüñÿ ï³äãî-

òîâêà äî ïîêàçó. Íàä äîâåðøå-
íèì îáðàçîì ìîäåëåé ïðàöþº ö³-
ëà êîìàíäà ïðîôåñ³îíàëüíèõ ïå-
ðóêàð³â òà â³çàæèñò³â, áåç ÿêèõ
ïîêàç íå ñòàâ áè ö³ë³ñíèì âèäî-
âèùåì. Áåêñòåéæ º ïðèìàíêîþ ³
äëÿ âñþäèñóùèõ ôîòîãðàô³â, ÿê³
ìð³þòü çíÿòè â³äîìó ìîäåëü áåç
ìàê³ÿæó àáî ïðîöåñ ïåðåòâîðåí-
íÿ çâè÷àéíèõ ä³â÷àò ó ìîäåë³.

Ùîá ï³äãîòîâêà äî øîó íå ïå-
ðåòâîðèëàñÿ ó ñóö³ëüíèé õàîñ,
äëÿ êîæíîãî ïîêàçó ñòâîðþþòü
ñïåö³àëüíó ôîòîñåñ³þ. Îðãàí³çà-
òîðè çí³ìàþòü íà ïîëàðî¿ä, ÿêèé
âèãëÿä ïîâèííà ìàòè ìîäåëü, ³
âèâ³øóþòü çí³ìêè íà äîøêó, ïî-
çíà÷àþ÷è òàêèì ÷èíîì ³ ïîñë³-
äîâí³ñòü âèõîä³â. Òàê³ æ êàðòèí-
êè ñóïðîâîäæóþòü ³ êîìïëåêòè
îäÿãó, ùîá ïðàâèëüíî îäÿãíóòè

òó ÷è ³íøó ä³â÷èíó òà ïîêàçàòè,
ÿê³ àêñåñóàðè âçÿòè ç ñîáîþ.

Ìîäåë³, ÿê³ äåìîíñòðóþòü îäÿã
íà ïóáë³ö³, º íå ëèøå îäí³ºþ ç
ÿñêðàâèõ ñêëàäîâèõ áóäü-ÿêîãî
ïîêàçó. ×àñòî âîíè ïåðåòâîðþþ-
òüñÿ íà êóëüòîâèõ îñîáèñòîñòåé,
ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ñòîð³íêàõ ìîäíèõ
æóðíàë³â. Íàéâ³äîì³øèìè ç íèõ
íèí³ º ðîñ³ÿíêè Íàòàëÿ Âîäÿíî-
âà òà Ñàøà Ïèâîâàðîâà, ³òàë³éêà
Ìàð³ÿ Êàðëà Áîñêîíî, Òåòÿíà
Äçÿãèëåâà ç Á³ëîðóñ³, óêðà¿íêà
Ñí³æàíà Îíîïêî, Ðàêåëü Öèììå-
ìàí ³ç Áðàçèë³¿, ³ðëàíäêà Êîêî
Ðîøà, ìîäåëü ³ç Äàí³¿ Ôðåÿ Åð³ê-
ñåí òà ðóìóíñüêà êàíàä³éêà ²ðè-
íà Ëàçàðåàíó. ¯õí³ îáëè÷÷ÿ íàé-
÷àñò³øå ïðèêðàøàþòü íàéïðåñ-
òèæí³ø³ äåô³ëå ñâ³òó. Òîï-ìîäå-
ë³ çàçâè÷àé â³äêðèâàþòü ÷è çà-
êðèâàþòü ïîêàçè — ö³ âèõîäè
íàéâàæëèâ³ø³.

Ñïèñîê íàéäîðîæ÷èõ òà íàé-
áàãàòøèõ ìîäåëåé ñüîãîäåííÿ
î÷îëþþòü áðàçèë³éêè Æèçåëü
Áóíäõåí Àíäð³àíà Ë³ìà òà Àëåê-
ññàíäðà Àìáðîç³î, àíãë³éêà Êåéò
Ìîññ òà í³ìêåíÿ Õàéä³ Êëóì,
àìåðèêàíêà Êåðîë³í Ìåðô³ òà
ðîñ³ÿíêà Íàòàëÿ Âîäÿíîâà

Íàéö³êàâ³ø³ ïîäðîáèö³ òèæí³â
ìîäè, åêñêëþçèâí³ ñþæåòè òà â³-
äåî³ëþñòðàö³¿ ç íàéïðåñòèæí³øèõ
ïîä³óì³â ñâ³òó äèâ³òüñÿ íà òåëåêà-
íàë³ “Êè¿â” ó ïðîãðàì³ “Òèæäåíü
ìîäè ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ” â
íåä³ëþ, 29 ÷åðâíÿ, î 20.30 (îäðà-
çó ï³ñëÿ ïðîãíîçó ïîãîäè) òà çà-
õîäüòå íà îô³ö³éíèé ñàéò ïðîãðà-
ìè fashionistas.com.ua.

Часто ва до оле ції дизайнери привертають ефе тними де ораціями на поді мі: встановлюють дивні фі ри,
розсипають віти, стелять підло дзер алами
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На бе стейжі моделей до по аз от ють візажисти та пер арі

Найпрестижніші дефіле відб ваються
в чотирьох містах — Лондоні, Парижі,
Нью-Йор та Мілані
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Äå çàê³í÷óºòüñÿ 
“ë³òåðàòóðíà
Óêðà¿íà”?
Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ 
ïèñüìåííèê

Áóäü-ÿê³ ðîçìîâè ïðî
ñó÷àñíó óêðà¿íñüêó ë³òå-
ðàòóðó, õî÷à á äå âîíè
â³äáóâàëèñÿ, çàâæäè âè-
êëèêàþòü ó ìåíå îäí³ é
ò³ ñàì³ çàïèòàííÿ: â ÿêó
í³øó íàøà ë³òåðàòóðà
“ëÿæå”, îñòàòî÷íî ïðî-
áèâøèñÿ çà êîðäîí? ×è
ñòàíå âîíà ÷àñòèíîþ çà-
ãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè, ÿêó àíàë³çóâàòè-
ìóòü êðèòèêè ç òî÷êè çî-
ðó ïèñüìåííèöüêèõ ïî-
êîë³íü, ÷è óñå æ òàêè
ñïðîáóº ïðèòðèìàòè íà
ñîá³ ÿðëèê åêçîòè÷íîñò³,
àáè ïðèâàáëþâàòè ïðè-
¿æäæèõ áóðæóàçíèõ ÷è-
òà÷³â îá³öÿíêàìè ðÿñíî¿
“òóçåìíî¿” äèêîñò³ îáðà-
ç³â, ñþæåò³â òà ïåðñîíà-
æ³â?

Îñòàííÿ ïóáë³÷íà ðîç-
ìîâà, ùî â³äáóëàñÿ ê³ëü-
êà äí³â òîìó â Ëîíäîí³, òàêîæ íå äàëà â³äïîâ³äåé íà ö³ çàïèòàííÿ.

Ïóáë³êà, ùî ç³áðàëàñÿ â çàë³ Îðãàí³çàö³¿ Ñâÿòî¿ Ñîô³¿, íå çíàëà,
÷îãî î÷³êóâàòè â³ä òðüîõ ³ç ï’ÿòüîõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Ñå-
ìåí Ëèáîíü, êîòðèé íàïèñàâ ï³ä ïñåâäîí³ìîì Ð³î Êóíäåð ðîìàí “Ïà-
í³êîâñüêèé”, ïðîñòî ïðî÷èòàâ äîáðîþ àíãë³éñüêîþ óðèâîê ç òâîðó,
÷èì ³ ïîò³øèâ, ³ ñïàíòåëè÷èâ ñëóõà÷³â. Êàòÿ Õ³íêóëîâà, ùî ïðàöþº
íà Óêðà¿íñüê³é ñëóæá³ ÂÂÑ, ïðåäñòàâèëà äâ³ ñâî¿ êíèæêè óêðà¿í-
ñüêîþ. ß ñïðîáóâàâ óãîëîñ ïðîàíàë³çóâàòè ë³òåðàòóðí³ ïðîöåñè îñòàí-
í³õ ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â ó Ðîñ³¿ òà Óêðà¿í³.

Çóñòð³÷ ïðîâîäèâ ìîëîäèé øîòëàíäåöü Â³ëüÿì, ðåãóëÿðíèé ã³ñòü
Ëüâîâà, çàêîõàíèé ó âñå óêðà¿íñüêå. Â ÿêóñü ìèòü â³í ïîðóøèâ ïè-
òàííÿ ïðî òå, ÿêîþ ì³ðîþ ïðèñóòí³ â çàë³ òðè óêðà¿íñüêèõ ïèñü-
ìåííèêè ðåïðåçåíòóþòü ñó÷àñíó ë³òåðàòóðó ö³º¿ êðà¿íè. Ïèòàííÿ âè-
íèêëî íå äàðìà, àäæå äî Ëîíäîíà íå äî¿õàëè Þðêî Àíäðóõîâè÷,
êîòðèé íå âñòèã ïîì³íÿòè ïàñïîðò, ³ Íàòàëêà Ñíÿäàíêî, íåäîðå÷-
íî çàõâîð³âøè. Äèâíî, àëå á³ëüø³ñòü ñëóõà÷³â íå çðîçóì³ëè õâèëþ-
âàíü Â³ëüÿìà, ÿêèé, î÷åâèäíî, î÷³êóâàâ êðèòèêè ç áîêó ïðåäñòàâ-
íèê³â ä³àñïîðè (â³äîìî æ, ÿê ïåâíà ¿¿ ÷àñòèíà ñòàâèòüñÿ äî íåóêðà-
¿íîìîâíèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â). Îäíàê êðèòèêè íå ïðîçâó-
÷àëî. Íàâïàêè, ðîçìîâà é äàë³ áóëà â öüîìó ðóñë³, ³ á³ëüø³ñòü ïðè-
ñóòí³õ ä³çíàëèñÿ ïðî êðèìñüêîòàòàðñüêó ë³òåðàòóðó. Íå ïðî ¿¿ çì³ñò
(öå âçàãàë³ ìàëî êîìó â³äîìî), à ñàìå ïðî ¿¿ ³ñíóâàííÿ, ïðî òå, ùî
áëèçüêî 80 ïðîçà¿ê³â òà ïîåò³â ïèøóòü ö³ºþ ìîâîþ. Øêîäà, çâ³ñíî,
ùî í³÷îãî êîíêðåòíîãî ïðî öåé ñåãìåíò óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè í³
ÿ, í³ äâîº ìî¿õ êîëåã ðîçïîâ³ñòè íå ìîãëè. Àëå òðåáà æ ³ç ÷îãîñü
ïî÷èíàòè, íàìàãàþ÷èñü çðîçóì³òè, ùî òàêå ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ë³-
òåðàòóðà?

Óæå ï³çí³øå, çà êåëèõîì âèíà, àíãë³éñüê³ óêðà¿íîô³ëè òà ïðåä-
ñòàâíèêè ð³çíèõ õâèëü åì³´ðàö³¿ æâàâî îáãîâîðþâàëè: ùî òåïåð ïè-
øóòü ðóñèíñüêîþ ìîâîþ ³ ÷è ïèøóòü ùå íà ³äèø?... ² âïåðøå íà
ìî¿é ïàì’ÿò³ ñàìå ïîíÿòòÿ “óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà” çâó÷àëî “all-in-
clusive”, à íå “exclusive”, ³ â³ä òîãî ùå á³ëüøå çàïèòàíü ç’ÿâëÿëîñÿ
ó ñï³âðîçìîâíèê³â, êîòð³ ïðàãíóëè âèçíà÷èòè äëÿ ñåáå ðàìêè óêðà-
¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè.

ß æ ïðèãàäàâ ñâîº íåäàâíº ïåðåáóâàííÿ â Àâñòð³¿. Ëþáëÿòü àâñò-
ð³éñüê³ ³íòåëåêòóàëè ïðî àâñòðî-óãîðñüêó êóëüòóðó ïîãîâîðèòè, ³ Áó-
êîâèíà ç ×åðí³âöÿìè äëÿ íèõ ð³äí³ø³ çà Áóäàïåøò, ³ Ïîëü Öåëàí ³ç
Ðîçîþ Àóñëåíäåð — ñâî¿, àâñòðî-óãîðñüê³ ë³òåðàòîðè. ß, â ïðèíöè-
ï³, íå ïðîòè, ùîá àâñòð³éö³ ââàæàëè áóêîâèíñüêèõ í³ìåöüêîìîâíèõ
ïèñüìåííèê³â ñâî¿ìè, àëå íåõàé ³ âîíè íå çàïåðå÷óþòü, ÿêùî ìè ¿õ
ñîá³ çàáåðåìî. Õîðîøèì ïîåòîì ïîâèíí³ ïèøàòèñÿ ê³ëüêà íàö³é. Îñü
óçÿòè õî÷à á Àäàìà Ì³öêåâè÷à. Äëÿ ïîëÿê³â â³í — âåëèêèé ïîëÿê,
äëÿ ëèòîâö³â — âåëèêèé ëèòîâåöü, à æèòè éîìó íàéá³ëüøå ïîäîáà-
ëîñÿ â Êðèìó. Õ³áà íå ïðèâ³ä ³ íàì ïîò³øèòèñÿ? Íåâàæëèâî, ùî ÷à-
ñè òî öàðñüê³ é Êðèì íå áóâ óêðà¿íñüêèì. Àëå, îòðèìàâøè öåé áëà-
ãîñëîâåííèé ï³âîñòð³â, ìè íå íàâ÷èëèñÿ ïèøàòèñÿ éîãî âëàñíîþ
êóëüòóðîþ òà ³ñòîð³ºþ ÿê ÷àñòêîþ íàøî¿, óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Áî, ÿê-
áè íàâ÷èëèñÿ, ïåðåêëàëè á äîñ³ ÿêèõîñü äåñÿòü-äâàäöÿòü êíèæîê
êðèìñüêîòàòàðñüêèõ ïèñüìåííèê³â òà ïîñòàâèëè á ó Êèºâ³ ïàì’ÿò-
íèêè Ìàêñèì³ë³àíó Âîëîøèíó ³ Ñåðã³þ Ñºðãººâó-Öåíñüêîìó
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Äèâî ïåðåòâîðåííÿ
Ñòèõ³þ ðîçêóòî¿ ëþäñüêî¿ ïðèðîäè ó ÷åðãîâîìó
áàëåò³ Ðàäó Ïîêë³òàðó ïðèáîðêóþòü
³íòåëåêòóàëüíèì ³ äóõîâíèì íà÷àëîì

Ïåðøèé òàêèé ïðåöåäåíò ñòàâ-
ñÿ ó Êèºâ³ ð³ê òîìó, êîëè Äàâèä
Àâäèø ïðåäñòàâèâ íà ñöåí³ Íà-
ö³îíàëüíî¿ îïåðè áàëåò-ôàíòàñ-
ìàãîð³þ “Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà”
çà ðîìàíîì Ìèõàéëà Áóëãàêîâà.

Óò³ì, êåð³âíèê òåàòðó “Êè¿â
ìîäåðí-áàëåò” Ðàäó Ïîêë³òàðó
âèÿâèâñÿ ðàäèêàëüí³øèì: ³íñï³-
ðàö³ºþ äî éîãî íîâîãî ñïåêòàê-
ëþ “Àíäå´ðàóíä”, ïðåì’ºðà êîò-
ðîãî â³äáóëàñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ ó
Íàö³îíàëüíîìó òåàòð³ ³ìåí³ ²âà-
íà Ôðàíêà, ñòàëè òåêñòè ô³ëîñî-
ôà-åêçèñòåíö³àë³ñòà Æàíà Ïîëÿ
Ñàðòðà.

Çà ñìèñëîâîþ îñíîâîþ “Àíäå´-
ðàóíä” — öå ñâîºð³äíèé ì³êñ
ê³ëüêîõ òâîð³â Ñàðòðà: “Çà çà÷è-
íåíèìè äâåðèìà”, “Â’ÿçí³ Àëü-
òîíè” òà “Øëÿõ äî ñâîáîäè”.
Êîíñòðóþþ÷è ñèòóàö³¿ çàìêíåíî-
ãî ïðîñòîðó, ïåðåáóâàþ÷è â ÿêèõ,
ëþäèíà âèïðîáîâóºòüñÿ ³ ïñèõî-
ëîã³÷íî, ³ ìîðàëüíî, Ñàðòð ä³à-
ãíîñòóâàâ âñåçàãàëüíèé ëþäñüêèé
÷èííèê ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Ïîêë³òàðó,
ùî âçÿâñÿ â³çóàëüíî â³äòâîðèòè ç
äîïîìîãîþ ïëàñòèêè öåé íåâò³ø-
íèé ä³àãíîç, íàäàâ óìîãëÿäàì
ôðàíöóçüêîãî ô³ëîñîôà ïàòåòè÷-
íî¿ êîíêðåòèêè.

Áàëåò âèéøîâ ïðîíèçëèâèì ³
íàïðóæåíèì, ³, íà â³äì³íó â³ä
á³ëüøîñò³ ïîïåðåäí³õ ðîá³ò áàëåò-
ìåéñòåðà,— çîâñ³ì ïîçáàâëåíèì
³ðîí³¿.

Æàõëèâèé îáðàç ñâ³òó, ÿêèé ó
Ñàðòðîâèõ òåêñòàõ ïðîÿâëÿºòüñÿ
ïîñòóïîâî, â ïðîöåñ³ ëþäñüêèõ

ïñèõîëîã³÷íèõ åêçåðñèñ³â, ó áàëå-
ò³ Ïîêë³òàðó ïîñòàº îäðàçó — ÷å-
ðåç ìîíóìåíòàëüíó êàðòèíó, ñïðî-
âîêîâàíó õîðåîãðàôîì é ï³äòðè-
ìàíó ñöåíîãðàôîì: íàòîâï ëþäåé
ó ïîøìàòîâàíîìó îäÿç³ íåìîâ
ïëàçóº ó ÷åðåâ³ ÿêî¿ñü ã³ãàíòñüêî¿
ðåïòèë³¿, ïîêàçàíî¿ ôðàãìåíòàðíî
íà âåëåòåíñüêîìó åêðàí³-çàäíèêó.
Ô³çè÷íó æàëþã³äí³ñòü ëþäåé àê-
öåíòóþòü äâîìà ã³ãàíòñüêîãî ðîç-
ì³ðó êîëîíàìè, ÿê³ çà õâèëèíó ïå-
ðåòâîðþþòüñÿ íà çâè÷àéí³ íàäóâ-
í³ êîâáàñè ÕÕL ðîçì³ðó. Ïðîòÿ-
ãîì óñ³º¿ âèñòàâè ö³ êîëîíè-êîâ-
áàñè äîâ³ëüíî é äèíàì³÷íî ä³ëè-
òèìóòü ïðîñò³ð, ñòàþ÷è ÷è òî âå-
ñ³ëüíèì ñòîëîì, ÷è ³ì³òàö³ºþ ìå-
õàí³çìó-ìîëîõó, ùî ïåðåìåëþº
ëþäåé íà ôàðø.

Êð³ì ñâ³äîìî¿ â³äìîâè â³ä ³ðî-
í³¿, Ïîêë³òàðó óíèêàº â “Àíäå´-
ðàóíä³” ùå îäí³º¿ ÿêîñò³, êîòðà
ïðèòàìàííà éîãî êîëèøí³ì ðîáî-
òàì. Ô³ç³îëîã³÷íèé ìîòèâ, ùî ó
á³ëüøîñò³ éîãî áàëåò³â áóâ ñóòòº-
âèì, êîíñòàòóþ÷èì ôàêòîðîì,
òóò ñòàº ìîòèâîì ïåðåáîðþâàííÿ:
ïîäîëàííÿ ô³ç³îëîã³÷íîãî ïëàçó-
âàííÿ º äëÿ ëþäåé, ùî ïåðåáóâà-
þòü ó çàìêíåíîìó ïðîñòîð³, øàí-
ñîì ñòàòè ³íøèìè. Òîáòî ñòèõ³þ
ðîçêóòî¿ ëþäñüêî¿ ïðèðîäè,
ñïîíòàííå, ³íòó¿òèâíå â³ä÷óòòÿ
ñâ³òó, ùî ñòâîðþâàëè íàïðóãó â
óñ³õ ïîïåðåäí³õ áàëåòàõ Ïîêë³òà-
ðó, öüîãî ðàçó ïðèáîðêóþòü ³íòå-
ëåêòóàëüíèì ³ äóõîâíèì íà÷àëîì.

Âëàñíå, çä³éñíåííÿ öüîãî ëþä-
ñüêîãî ïåðåòâîðåííÿ ³ ôîðìóëþº

îñíîâíèé ô³ëîñîôñüêèé êîíöåïò
“Àíäå´ðàóíäó”, ñóãîëîñíèé Ñàð-
òðîâîìó åêçèñòåíö³àë³çìó: ð³ä
ëþäñüêèé ïî÷èíàºòüñÿ ç ô³ç³îëî-
ã³¿, à çàê³í÷óºòüñÿ — äóìêîþ. Â³ä-
êðèâàþ÷è öþ ³äåþ äëÿ ïóáë³êè (³
äëÿ ñàìîãî ñåáå), Ïîêë³òàðó ðà-
çîì ³ç òèì ï³äí³ìàºòüñÿ ùå íà îä-
íó ñõîäèíêó âèùå ó ñâî¿é áàëåò-
ìåéñòåðñüê³é òâîð÷îñò³. Àäæå
öüîãî ðàçó éîãî ïåðñîíàæ³ ñàìî-
ñò³éíî òà íàâäèâîâèæó âèðàçíî
òðàíñôîðìóþòüñÿ ÿê âíóòð³øíüî,
òàê ³ çîâí³øíüî: â³ä ñòàíó çàëÿ-
êàíèõ, á³îëîã³÷íî íåâèçíà÷åíèõ
³ñòîò âîíè ïåðåõîäÿòü äî ïàòå-
òè÷íîãî òð³óìôó æèòòÿ ÷åðåç
ñìåðòü, äî îñîáèñò³ñíîãî ñàìî-
ñòâåðäæåííÿ.

Çðîçóì³ëà ð³÷, áàëåòó òÿæêî
îá³éòèñÿ áåç îïîâ³ä³ ÿê òàêî¿, ñåá-
òî âíóòð³øíüî-ñèòóàòèâíîãî ñþ-
æåòó. Òîìó Ïîêë³òàðó çàäëÿ ô³ê-
ñàö³¿ ð³çíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ñòàí³â
ïðèäóìàâ åëåìåíòàðíèé ³ ëàêî-
í³÷íèé ì³í³-ñþæåò — æàõëèâå âå-
ñ³ëëÿ ³ ñìåðòü-î÷èùåííÿ. Â³í ïå-
ðåïîâ³äàº öþ ³ñòîð³þ ÷åðåç òà-
íîê, ùî ïî÷èíàºòüñÿ ò³ëåñíèìè
êîíâóëüñ³ÿìè, à çàê³í÷óºòüñÿ âå-
ëè÷íèì æåñòîì, ïîì³æ êîòðèìè
ì³ñòèòüñÿ ô³ç³îëîã³÷íà ïðèíèçëè-
âà ìåòóøíÿ ³ ïàòîëîã³÷íå ïðîòè-
ñòîÿííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ óêðàé
ïðîñòèìè, íå áàëåòíèìè ðóõàìè.

Âëàñíå, òàíöþâàëüíèì çä³é-
ñíåííÿì öüîãî ñïåêòàêëþ ìîæíà
íàçâàòè ëèøå ãðîòåñêîâå ñîëî
ïåðñîí³ô³êàö³¿ ñêðèïàëÿ (Ðóñëàí
Áàðàíîâ), ò³ëåñí³ ìåòàìîðôîçè
ÿêîãî çàâîðîæóþòü îêî. Çðåø-
òîþ, ô³ãóðà ñêðèïàëÿ — öå ùå é
çðèìå ïðåäñòàâëåííÿ òâîð÷îñò³
Ïåòåð³ñà Âàñêñà, íà ìóçèêó êîò-
ðîãî ïîñòàâëåíî âèñòàâó. Ó ô³íà-
ë³ æ Ïîêë³òàðó áóêâàëüíî ³íñòðó-
ìåíòóâàâ òàíöþâàëüíîþ ëåêñè-
êîþ âèíÿòêîâî åìîö³éíó ìóçèêó
ëàòèñüêîãî êîìïîçèòîðà: ëþäè-
íà, ùî ïîíàä óñå ïðàãíå âèáðà-
òèñÿ íàãîðó, ³ ïðîíèçëèâå çâó-
÷àííÿ ñêðèïêîâèõ ôëàæîëåò³â —
ïàðàëåëü ïðîñòà. ² ñïðàâä³ åêçèñ-
òåíö³éíà

Ãàííà ÂÅÑÅËÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Балетні версії відомих літерат рних творів — один із
найфантазійніших винаходів танцювально о мистецтва
ХХ сторіччя. Починаючи від ше спірівсь о о "Ромео і
Дж льєтти", озв чено о м зи ою Сер ія Про оф’єва та
пере ладено о на мов пласти и Роланом Петі, Леоні-
дом Я обсоном, Борисом Ейфманом, с часна танцю-
вальна льт ра анітрохи не омпле с є навіть тоді,
оли береться за філософсь і твори.

Жахливий образ світ , я ій Сартрових те стах проявляється пост пово, балеті По літар постає одраз
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Президія правління У раїнсь о о фонд льт ри та правління
Київсь о о місь о о відділення У раїнсь о о фонд льт ри
висловлюють щире співч ття начальни Головно о правління льт ри
і мистецтв ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої державної адміністрації
Зоріній Світлані Іванівні з привод тяж ої втрати — смерті бать а,

Зоріна Івана Сер ійовича

У раїнсь ий фонд льт ри, Київсь е місь е відділення УФК



ОВНИ
Спрям йте всі сили і матеріальні ре-

с рси на облашт вання домашньо о
нізда, поліпшення поб тово о омфор-
т , психоло ічно о затиш . Бла опол ч-
чя сімейно о во нища— це певненість
і запор а спіх в майб тньом . Стос н-
и “бать и — діти” потреб ють реабі-
літації і мають вийти на новий вито роз-
вит . Вчіться не лише брати, але й да-
вати, тоді не матимете зайвих лопотів
із бла овірними, во онь взаємних по-
ч ттів орітиме.

ТЕЛЬЦІ
Бережіть я зіницю о а авторитет

професіонала і хорошо о сім’янина, що
рай с ладно через по арання арми.

Саме там, де проявлятиметься ваше не-
бажання оритися на азамшефа та ви-
мо ам рідних. Утім, доля паралельно
омпенс є той мін с ці авими знайом-
ствами, подар вавши мас вражень.
Я омо а більше зад шевно спіл йте-
ся. Людям, що нині війд ть ваше жит-
тя, с дилося зі рати важлив роль май-
б тньом . Тримайтеся РАКІВ.

БЛИЗНЮКИ
Жа а незвичайних відч ттів може

штовхн ти вас на необд мані вчин и,
спо сити до подр жньої зради. Б дь-
те обачні, дисциплін йте б нтарсь е
“хоч ”! Кер ватися інтри ансь им ме-
тодом: д маю одне, аж др е, роблю
третє — вам протипо азано. Беріться
за ви ідні замовлення і заробляйте ро-
ші, на опич йте енер орес рси. Вчас-
но відпочиваючи в бла одатних мовах,
за ладаєте матеріальн і фізичн баз
на рі .

РАКИ
Я що ви в е зальтованом психічно-

м стані — не з аняйте зло на оточен-
ні. Зміни обов’яз ово відб д ться, але
не зовні, а середині вас. Терпіть, дав-
нє вже зметене. Змінюйте по ляди на
життя! Виводьте життєвий потя на но-
ві рей и і сміливо дебют йте, освоюй-
те нові простори, за ладайте сміливі
творчі прое ти, вони мають осяйн пер-
спе тив . На ділових партнерів тала-
нить, тіль и цін йте і дорожіть тим по-
дар н ом Всевишньо о.

ЛЕВИ
Я що вважаєте, що з вами обійшли-

ся несправедливо, пробачте ривдни ів,
прибор айте а ресію, адже це за рож є
ар’єрним рахом. Ліпше по и що піти
зі сцени в тінь і відпочити від життєвих
ар оломних б ревіїв. Фізичний тон с
на мінім мі, ожна рапля сил має б ти
витрачена е ономно. Більше розслаб-
ляйтеся, відпочивайте, мрійте про хо-
роше майб тнє і неодмінно переб вай-
те в парі. Наодинці вам доля забороняє
б ти.

ДІВИ
Я що с ладно позбавитися від раб-

ства обставин, робіть посл и на взає-
мови ідних інтересах, оли не вдаєть-
ся — доведеться змінити оло товари-
шів, що трималися на ма ніті спільних
ідеалів. Сфера “бать и — діти” на-
еле тризованом стані. Колотнеча на
роботі продовж ється, та все ж ш ай-
те відрад своїй осподі (т т пан є бла-
одать). Станьте опорою шлюбним об-
ранцям, нині (до вересня) вони ваш та-
лісман.

ТЕРЕЗИ
Доля вінчає вас засл женими лав-

рами. “Халяви” ледарям не передба-
чається. Поспішайте швидше до фіні-
ш , на ход надол ж ючи недоробле-
не. Бажаний приз на ар’єрних пере-
онах че ає на вас! А романтичний фе-
єрвер треба підтрим вати аманцем
і серцем.

СКОРПІОНИ
Попри сімейні та сл жбові інциденти,

ви веселі та відчайд шні, відч ваєте се-
бе щасливчи ом долі, що весело прос-
т є життєвою доро ою. Втім, жорст а
р а розс дливості і обачності не до-
зволить розчинитися в стихії ле оваж-
ності. Пі л йтеся про родин , т т вам
зичать добра і ніхто не с ривдить, а до
онфлі тів на роботі, інцидентів з поса-
довцями ставтеся терпимо.

СТРІЛЬЦІ
Назріває переломна риза, пра нен-

ня “запря ти” реальність, шт рмом зя-
ти те, що вам не дається, — вияв з б-
ної пристрасті. Знизьте темпи бажань,
віддавайтеся перебі подій, і тоді на-
стане дов ожданий вн трішній атар-
сис, а воро и стан ть др зями. За тих,
ом ви зобов’язані (морально, матері-
ально), та заб ли про бор , доля пот р-
б ється, вил чивши з ваших наб т ів
позичене сво о час .

КОЗОРОГИ
Ви тяж о боретеся з собою, зі сво-

їми страхами, е оїзмом, але не впадай-
те відчай. Сил маєте достатньо, щоб
перемо ти темнот всередині і вийти
переможцем з цієї с тич и зба ачени-
ми новими знаннями і досвідом. Тоді
від риються перспе тивні обрії для ді-
лової співпраці, подр жньо о охання.
Налашт йте себе на самовіддач , не бе-
ріть лишньо о від оточення. Парадо с,
але е спл атація ч жих рес рсів (мо-
ральних, матеріальних) зне ровить са-

ме вас і пор йн є хороші стос н и з
людьми.

ВОДОЛІЇ
Тримайте р на сл жбовом п ль-

сі. Старанність і с млінність роботі,
міння вчасно “про н тися” перед ше-
фом — перед сім. Недр ам побажай-
те мир в д ші, тоді всередині вас за-
пан є армонія. Ба атьох очі є зміна
професійних орієнтирів. Домовляйтеся
з роботодавцями, тор йтеся, ви неаби-
я ий фахівець і достойні висо ої зар-
платні. А таємний фронт життя не опри-
люднюйте, т т ється перемо а, пло-
ди я ої пожинатимете пізніше. Беріть
часть бла одійних а ціях, тоді і вам
воздасться. Творець цьо о ро ч є ва-
ші молитви.

РИБИ
Ви ясні, я сонячний рано , чарівні,

миротворені, і ніщо не може вибити
вас із сідла. Блаженств йте, охайте-
ся в цій оазі армонії і заряджайтеся
щастям! У домашніх стінах варто влаш-
т вати апітальне прибирання. Ви инь-
те старі речі, переставте меблі, змі-
ніть інтер’єр, все, що заважає вам роз-
слаблятися, має б ти прибрано. А
люблені предмети залиште, вони не-
с ть цінн для вас інформацію, що по-
зитивно позначиться на здоров’ї та
стос н ах із родиною. Давнім товари-
шам слід подати звіст і влашт вати
з стріч

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 27 ÷åðâíÿ ïî 3 ëèïíÿ)
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.
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___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

Пам’ятни Бо дан
Хмельниць ом Києві
спор дж вався за рах -
но добровільних по-
жертв. Основний внесо
б в від

а земств, д ховенства і
меш анців Києва
б Морсь о о міністерства
в нязя Оле сандра Донд -
ова-Корса ова
таємно о радни а, По-
чесно о ромадянина міст

Києва та Гл хова Ми оли
Терещен а

Г бернатором — раїнофі-
лом, я ий мав серед иян
значн поп лярність і отри-
мав прізвись о “тайний Ни-
одим раїнства” б в

а Михайло Дра омиров
б Михайло Милорадович
в Іларіон Васильчи ов
Іван Ф нд лей

1

2

1. За поданням иївсь о о енерал- бернатора Оле сія І -
натьєва в 1896 році прийняли “Постановление о древесных
насаждениях”, з ідно з я им ожн в лицю потрібно б ло
озеленити деревами певної породи. На Хрещати , Оле -
сандрівсь ій передбачалось висадити
в’язи із штамбами леподібної форми

До інця ХІХ століття озелененням Києва, йо о в лиць ніхто пра тично
не займався. У 1888 році чений-садовод А. Осипов запропон вав обса-
дити деревами всі в лиці міста. Але пропозиція з стріла спротив з бо
власни ів ма азинів, я і вважали, що іл и за риватим ть вітрини і тим зав-
дад ть ш оди бізнес . Лише новий енерал- бернатор Оле сій І натьєв
дав в азів роз лян ти прое т. В 1896 році б ло прийнято “Постановле-
ние о древесных насаждениях”, з ідно з я им ожн в лицю потрібно б ло
озеленювати деревами певної породи. Хрещати , Оле сандрівсь а та Ве-
ли а Василь івсь а—штамбовими в’язами леподібної форми, в лиці Ли-
по — липами, старе місто і Беза івсь в лиці — аштанами, в лиці Ли-
бідсь ої ділян и — ленами, а ближче до річ и — а аціями й вербами,
Л ’янів — в’язами. Але справа р халась повільно і, за свідченнями с -
часни ів, її та і не довели до інця.
Лише в 50—60-х рр. ХХ століття “зелене б дівництво” в Києві набрало не-

абия о о розмах , та , що ияни перестарались і висадили двічі- тричі біль-
ше дерев, ніж цьо о вима али ліматичні мови й прийняті норми. (Анатолий
Ма аров. Малая энци лопедия Киевс ой старины.— К., 2005.— с. 15).

2. Восени 1482 ро римсь ий хан Мен і-Гірей роз ромив
Київ, по раб вав собор Святої Софії і Печерсь ий монастир,
а речі для літ р ії

в передав дар мос овсь ом правителю Іван ІІІ
Лише в середині ХV століття, після вели ої мон ольсь ої навали 1240 ро-
, за часів правління нязя Олель а (1440—1455 рр.) та йо о сина Семена

(1455—1470 рр.) настав період е ономічно о і льт рно о відродження Ки-
єва.
1471 ро вели ий нязь литовсь ий і ороль польсь ий Казимир ІV лі ві-

д вав Київсь е нязівство, перетворивши йо о на воєводство. В подальшо-
м правлячі литовсь і ола мало дбали про охорон південних ордонів дер-
жави. Цим с ористались римсь і татари, я і майже щоро нападали на
землі Київщини, палили міста і села, забирали тисячі людей рабство.
Восени 1482 ро величезне римсь е війсь о під проводом само о ха-

на Мен і-Гірея з’явилось під Києвом. На Введення Пресвятої Бо ороди-
ці татари взяли Київ. Місто по раб вали й спалили, а літ р ійне начиння
з собор Святої Софії і Печерсь о о монастиря звідти переслали в дар -
но мос овсь ом правителю Іван ІІІ. (Наталія Біло с. Київ напри інці
ХV — першій половині ХVІІ століття.— К., 2008.— С. 43).
Одна завдя и своєм ео рафічном розташ ванню Київ і надалі не

втратив значення важливо о е ономічно о центр раїнсь их земель, то-
м іль ість йо о населення пост пово відновлювалась. Ймовірно, що то-
ді Казимир ІV і запровадив ряд війта в Києві для ор анізації місь ої ро-
мади та для ефе тивно о ер вання нею, що можна вважати почат ом
иївсь ої ма деб р ії.

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Запрошуємо читачів позмагатися в знанні історії Києва. Кон�
курс триватиме протягом квітня�жовтня 2008 року. Щоп’ятниці
публікуватимуться два запитання і по чотири відповіді на кожне –
лише одна буде правильною, за неї нараховуватиметься бал. Три�
дцять учасників, які наберуть найбільше балів, будуть запрошені
на очний тур конкурсу. Абсолютний переможець отримає супер�
приз – цифровий фотоапарат, ще десять учасників отримають цін�
ні подарунки.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО

Відповіді на запитання 10�го туру
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

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

ви�ли�ає� в� я�ості� відповідача:� Ба�мет� Ірин�

Юріївн�� по� цивільній� справі� за� позовом

Мисліної�Дар’ї� Анатоліївни,� Каба�а� Тараса

Гри�оровича� про� відш�од�вання� ш�оди

внаслідо��ДТП.

С�дове�засідання�призначено�на�31�липня

2008� ро��� на� 9.30� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. П. Потєхіна,�14-а,��аб.�20.

Просимо� забезпечити� ваш�� яв��� або

вашо�о� представни�а,� або� направити� на

адрес��с�д��свої�письмові�пояснення�по�с�ті

позовних�вимо�.

В�разі�неяв�и�справа�б�де�роз�лядатися��

ваш�� відс�тність� з� винесенням� заочно�о

рішення�по�справі.

С�ддя�Горбань�Н.І.

Шановний�а�ціонер�

ЗАТ�“Київсоюзшляхпрое�т”!

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Київсоюзшляхпрое�т”,

місцезнаходження� за� адресою:� У�раїна,�м.� Київ,� 04053,

м. Київ,� в�л. К�дрявсь�а,� б�д.� 3/5,� �од� за� ЄДРПОУ

01388437�(надалі�товариство),�повідомляє�про�проведен-

ня�за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�(надалі�збори).

Збори�відб�д�ться�11�серпня�2008�ро���о�10.00�за�адре-

сою:�У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Івана�Мазепи,�11-Б,��онференц-

зал��отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1.�Про� внесення� змін� та� доповнень� до�Стат�т�� Товариства�шляхом

ви�ладення�Стат�т��в�новій�реда�ції.

Додат�ова�інформація�до�п.�І�поряд���денно�о:

У�зв’яз���зі�збільшенням�стат�тно�о��апітал��план�ється�внести�наст�пні

зміни�до�стат�т��товариства:

П�н�т�5.1�статті�5�ви�ласти�в�наст�пній�реда�ції:

5.1� Стат�тний� �апітал� Товариства� становить� 5� 000� 000,00� (п’ять

мільйонів)��ривень,�я�ий�розділений�на�10�000�000,00�(десять�мільйонів)

простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю�0,5��рн�(п’ятдесят��опійо�)

�ожна.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій

на� день� проведення� зборів� або� їх� �повноважені� особи.� Реєстрація

�часни�ів� зборів� відб�деться� 11� серпня� 2008� ро��� з� 9.40� до� 9.50� за

місцем�проведення�зборів.

Для��часті���зборах�а�ціонерам�товариства�необхідно�мати�паспорт,�а

�повноваженим�особам�а�ціонерів�—�паспорт�та�довіреність,�оформлен�

з�ідно�вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись� з�матеріалами�щодо� поряд��� денно�о,� на� підставі

письмово�о�запит�,�а�ціонери�мож�ть�за�місцезнаходженням�товариства.

Телефон�для�довідо��8�(044)�272-09-16.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�проведення�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�

АКБ�“Ле�бан�”
Позачер�ові�За�альні�збори�а�ціонерів�АКБ�“Ле�бан�”�відб�д�ться

27 серпня�2008 ро���о�17.00�в�приміщенні�АКБ�“Ле�бан�”�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�27.

Реєстрація�а�ціонерів�відб�ватиметься�з�16.00�до�17.00�за�наданими

до��ментами,�я�і�посвідч�ють�особ��та�відповідні�повноваження.

Порядо��денний:

1. Збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал��АКБ�“Ле�бан�”�шляхом�збільшення��іль�ості

а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості�за�рах�но��додат�ових�внес�ів.

2. Прийняття� рішення� про� за�рите� (приватне)� розміщення� а�цій� та� затвердження

Прото�ол��рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

3. Затвердження� перелі��� інвесторів,� серед� я�их� передбачено� розміщення� а�цій,

відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.

4. Визначення��повноважено�о�ор�ан��та��повноважених�осіб�емітента�щодо�прийняття

рішень�та�здійснення�дій,�пов’язаних�із�за�ритим�(приватним)�розміщенням�а�цій.

Інформація�про�збільшення�стат�тно�о��апітал�:

1) Метою�проведення�чотирнадцятої�емісії�простих�іменних�а�цій�є�а��м�лювання��оштів

а�ціонерів� бан��� для� ви�онання� про�рами� �апіталізації� бан��,� нарощення� власно�о

рес�рсно�о� потенціал�� для� подальшо�о� в�ладення� �оштів� �� розвито�� бан�івсь�о�о

се�тор��е�ономі�и�У�раїни.�Стат�тний��апітал�збільш�ється�на�5�000�000,00��рн�шляхом

збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості�за�рах�но��додат�ових�внес�ів.

2) П�н�т�5.3.�Стат�т��передбачається�ви�ласти�в�наст�пній�реда�ції:

“Стат�тний��апітал�Бан���визначено�в�с�мі�51.000.000�(п’ятдесят�один�мільйон)��ривень

00� (н�ль)� �опійо�� і� розподіляється� на� 510.000.000� (п’ятсот� десять�мільйонів)�шт��

простих� іменних� а�цій�Бан��,� номінальною� вартістю� 0,1� (н�ль� цілих,� одна� десята)

�ривень�за�одн��а�цію.�Бан��вип�с�ає�лише�прості�іменні�а�ції�в�до��ментарній�формі”.

3) Додат�ово�розміщ�ються�50�000�000�шт.�простих�іменних�а�цій�на�за�альн��номінальн�

вартість�5�000�000,00��рн.

4) Номінальна�вартість�однієї�а�ції�—�0,1�(н�ль�цілих,�одна�десята)��ривень.�Розміщення

а�цій�АКБ�“Ле�бан�”�здійснюється�в�2�етапи:

- на�першом��етапі� (09.10.2008�р.�—�23.10.2008�р.)�реаліз�ється�переважне�право

а�ціонерів��АКБ�“Ле�бан�”�на�придбання�а�цій,�що�розміщ�ються�додат�ово;�

- на�др��ом��етапі�(24.10.2008�р.�—�27.10.2008�р.)�реаліз�ється�право�інших�інвесторів

на�придбання�а�цій,�та�існ�ючих�а�ціонерів.�При�цьом��на�др��ом��етапі�переважним

правом�на�придбання�а�цій,�що�розміщ�ються,��орист�ються�а�ціонери�бан��.

5) Збит�и�від�збільшення�стат�тно�о��апітал��не�передбачаються.

Пропозиції�щодо�змін�в�поряд���денном��приймаються�до�28�липня�2008�р.

Матеріали�стосовно�поряд���денно�о�Зборів�надаються�для�ознайомлення�за

адресою:�м. Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�27.�

Довід�и�за�тел.:�8�(044)�287-95-70,�287-95-00.

До��ва�и�а�ціонерів�АКБ�“У�рсоцбан�”!

Правління�АКБ�“У�рсоцбан�”�повідомляє�про�с�ли�ання�

За�альних�зборів�а�ціонерів�АКБ�“У�рсоцбан�”,�

я�і�відб�д�ться�12�серпня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�

м.�Житомир,�пл. Перемо�и,�6,��отель�“Житомир”,��онференц-зал�

Порядо��денний:

1. Затвердження�збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал��Бан��,�здійснено�о�шляхом�від�рито�о

п�блічно�о�розміщення�а�цій.�

2. Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��АКБ�“У�рсоцбан�”�шляхом�ви�ладення�йо�о�в�новій

реда�ції.

Реєстрація��часни�ів�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан���б�де�здійснюватись�12�серпня�2008

ро���з�9.30�до�10.40�за�місцем�проведення�зборів.�

Для�реєстрації��часни�ам�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан���необхідно�мати�паспорт,�а�та�ож

до��менти,�я�і�підтвердж�ють�повноваження��ерівни�а�юридичної�особи�—�а�ціонера�Бан���(витя�

із� стат�т�� та� до��менти,�що� підтвердж�ють� ле�ітимність� обрання� (призначення)� на� посад�

�ерівни�а,�завірені�печат�ою�юридичної�особи).�Уповноваженим�особам�а�ціонерів�—�паспорт

та�засвідчен��з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни�довіреність�на�право�представляти�на

За�альних� зборах� а�ціонерів� Бан��� інтереси� а�ціонера,� я�ий� надав� та�і� права� �повноваженій

особі.� Власни�и� привілейованих� а�цій� не�мають� права� �олос�� при� вирішенні� питань� поряд��

денно�о�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан��.�

Довід�и�за�телефонами:�

в�м.�Києві�(044)�205-45-46,�(044)�205-45-48;�фа�с�(044)�529-13-07,�(044)�205-45-47.�

Правління�АКБ�“У�рсоцбан�”

О�олошення��он��рс��на�спільн���часть�

� заб�дові�земельної�ділян�и

Замовни���он��рс��Сл�жба�безпе�и�У�раїни.

Поштова�адреса:�01034,�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�33.�

Предмет��он��рс�:��часть���спільній�заб�дові�земельної�ділян�и�по�в�л.�Боричів

Ті�,�4-а���Подільсь�ом��районі�м.�Києва.

Відповідальний� за� проведення� �он��рс�:�Швид�ий�Оле�сандр�Ві�торович,�

тел.�(044)�290-16-89.

До��часті����он��рсі�запрош�ються�юридичні�особи�(резиденти�або�нерезиденти),

я�і� підтвердили� намір� взяти� �часть� �� процед�рі� та� подали� чи� подають� �он��рсн�

пропозицію.

Кон��рсн�� до��ментацію� можна� отримати� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Малопідвальна,�16.

Вартість��он��рсної�до��ментації�—�33��рн.

До� �он��рс�� доп�с�аються� пропозиції,� сформ�льовані� відповідно� до� вимо�

�он��рсної�до��ментації.

Кінцевий� термін� подання� �он��рсних� пропозицій:� до� 10.00� 25� липня� 2008

ро��.

Кон��рсні�пропозиції�приймаються�щоденно�до��інцево�о�термін��з�9.00�до�18.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Малопідвальна,�16.

Місце�та�дата�роз�риття��он��рсних�пропозицій:�м.�Київ,�в�л.�Воровсь�о�о,�11,

о�15.00�25�липня�2008�ро��.

За�роз’ясненнями�стосовно��он��рсної�до��ментації�звертатися���письмовій

формі�за�адресою:�01034,�м.�Київ,�в�л.�Золотоворітсь�а,�5.

ЗАТ�“МРІЯ”

повідомляє�про�за�альні�збори�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�

2�вересня�2008�ро���о�10.00.�Реєстрація�а�ціонерів�та�представни�ів�

з�9.00�до�9.50�за�адресою:�м.�Київ,�б�львар�Перова,�15.

Порядо��денний:

1.�Звіт�лі�відаційної��омісії.

2.�Затвердження�звіт��лі�відаційної��омісії.

3.�Затвердження�Лі�відаційно�о�баланс�.

4.�Різне.

Для��часті�в�зборах�при�собі�мати�до��мент,�що�засвідч�є�особ��а�ціонера�чи

йо�о�представни�а.

Лі�відаційна��омісія�ЗАТ�“МРІЯ”

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Мар����Володимира�Леонідовича

та�Сл�жаво�о�Оле�а�Анатолійовича,�я�і�проживають�в�м.�Києві�по�в�л.�Ю.�Смолича,�2,

�в. 68,�та�в�я�ості�відповідачів�в�с�дове�засідання�по�справі�за�позовом�АКІБ�“У�рСиббан�”

до�Мар��а� В.Л.,� Сл�жалий�О.А.� про� стя�нення� с�ми� забор�ованості� за� �редитним

до�овором,�процентів,�нарахованих�за��орист�вання��редитом,�та�пені,�що�відб�деться

1 липня�2008�ро���о�9.50�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а

Потєхіна,�б�д.�14-а,��аб.�№�25.

В�разі�їх�неяв�и�на�в�азан��дат��с�д�роз�лядатиме�справ��без�їхньої��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Святошинсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� Ан�ел�ц�Валерія

Геор�ійовича,�останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Жмеринсь�а,

16,� �в.� 4,� в� с�дове� засідання� по� справі� за� позовом�ЗАТ�СК� “Доброб�т� та

Захист”� до� Ан�ел�ц�Валерія� Геор�ійовича� про� відш�од�вання�ш�оди,� я�е

відб�деться�під� �олов�ванням�с�дді�Борисю��Л.П.�02.07.2008�ро���о�10.00

(м. Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а).

С�ддя�Борисю��Л.П.

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

№�2-3462/08� за� позовом�Рождєственсь�о�о�В.В.,� Рождественсь�ої� Л.Г.� до� Горяче��О.В.� про

відш�од�вання�матеріальної�та�моральної�ш�оди�в�я�ості�відповідача�Горяче��Оле�сія�Віталійовича,

місце�проживання�я�о�о:�м.�Київ,�в�л.�Зодчих,�26-а,��в.�52.�Роз�ляд�справи�призначено�на�11.30

8�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� відповідача� Горяче��Оле�сія�Віталійовича� в� с�дове� засідання� справа� б�де

роз�лядатись� в� йо�о� 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�Т.М.�Васильєва.

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2�За�он��У�раїни�від�18�березня�2004�ро��

№� 1625-ІV� “Про� порядо�� обрання� на� посад�� та� звільнення� з� посади

професійно�о�с�дді�Верховною�Радою�У�раїни”�повідомляємо�про�під�отов��

матеріалів�щодо�обрання��андидата�на�посад��с�дді�Київсь�о�о�апеляційно�о

�осподарсь�о�о�с�д��безстро�ово�Кропивної�Людмили�Володимирівни.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає���я�ості�відповідача�Со�олов��А.Б.,�я�а�діє

в�інтересах�Трофімової�Р.М.,�по�справі�за�позовом�Трофімової�Н.Б.,�я�а�діє�в�інтересах�Коржен�о

Д.Ю.,�до�Со�олової�А.Б.,�я�а�діє�в�інтересах�Трофімової�Р.М.,�про�визнання�права�власності�на

1/2 частин���вартири,�я�е�призначено�до�с�дово�о�роз�ляд��на�10.07.2008�р.�о�15.00�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Хрещати��42-а,��аб.�14,�під��олов�ванням�с�дді�Фіна�єєва�В.О.

У�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�відповідача�справа�б�де�роз�лян�та���ваш��відс�тність���відп.

до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Фіна�єєв�В. О.

� Посвідчення��ромадян�и, я�а�потерпіла�від�Чорнобильсь�ої��атастрофи,

�ате�орія�3, серія�Б, № 565401�на� ім’я�Три�іша�Лариси�Іванівни�вва-

жати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 512790�на�ім’я

Козіць�ий�Анатолій�Матвійович�вважати�недійсним.

Дніпровсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

повідомляє�Волі�ова�Геннадія�Павловича,�я�ий

зареєстрований� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.

Жмачен�а,� 18,� �в.� 155,� БТІ� м.� Києва,� я�е

знаходиться� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.

Трьохсвятительсь�а,� 4-В,�ЖБК� “Кадр”,� я�е

знаходиться� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.

Жмачен�а,�18,�що�3�липня�2008�ро���об�11.00

Дніпровсь�им� районним� с�дом�м.� Києва� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3,��аб.�42,

б�де� роз�лядатися� цивільна� справа� за

позовом�Челядіної� Т.� Г.,� Волі�ова�В.� Г.� до

Волі�ова�Г.�П.,�БТІ�м.�Києва,�третя�особа:�ЖБК

“Кадр”�про�визнання�права�власності.

Волі�ов� Геннадій�Павлович,� БТІ�м.� Києва

ви�ли�аються� в� с�дове� засідання� в� я�ості

відповідачів,� ЖБК� “Кадр”� ви�ли�ається� в

с�дове�засідання�в�я�ості�третьої�особи.

У�випад���неяв�и�в�с�дове�засідання�справа

б�де�роз�лян�та���їх�відс�тність.

С�ддя�А.М.�Стриже�с.

Господарсь�ий�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що� справа�№26/257

за�позовом�ТОВ�“Санні�Холдін�”�до

Гаражно�о� �ооператив�� “Юність”

про� �с�нення� переш�од� �� здійс-

ненні�права��орист�вання�земель-

ною� ділян�ою,� звільнення� її� від

самочинно� зб�довано�о� майна,

відш�од�вання�моральної�ш�оди,

призначена�до�роз�ляд��в�примі-

щенні�Господарсь�о�о�с�д��м. Киє-

ва� (в�л.� Б. Хмельниць�о�о,� 44-б)

на�3�липня�2008�ро���о�17.30.�

С�ддя�Пінч���В.І.

Ш�ш�івсь�а�О�сана�Владиславівна

ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�для

роз�ляд��цивільної�справи�за�позовом

Кредитної�спіл�и�“Т�рбота”�до�Ш�ш-

�івсь�ої�О�сани�Владиславівни�про

стя�нення�бор���на�10.30�22�серпня

2008�ро���в�Святошинсь�ом��рай-

онном��с�ді�м.�Києва�(м.�Київ,�в�л.

Я.�Коласа,�27-а,�зал�с�дових�засідань

№2,��абінет�№�3).

С�ддя�В.А.�Твердохліб.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�20.06.2008�№�762�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���липні�2008�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�липня�2008�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
37,07 7,41 44,48 49,10 9,82 58,92

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн./�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00

з�11.00�до�20.00

з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00

з�20.00�до�23.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

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

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

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 1631

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  27 червня 2008

Андрій КУРКОВ, письменни :
— Справжніх ом ністів б ло ма-

ло, хіба що 20-ті ро и. Після то-
о б ли війсь ові ом ністи або
ар’єристи. Завжди є й прошаро
ідеалістів — вони не сприймали
режим Сталіна і Хр щова і відмов-
лялися від ар’єри. У мене бать о
та ий, йом пропон вали працю-
вати в міністерстві авіації та інших
стр т рах, але він відмовився.
Все це вже, звісно, в мин лом .
Ком ніст, на мою д м ,— це лю-
дина, я а свідомо чи підсвідомо
хотіла створити систем , під он-
трольн ідеоло ії, а отже — ото-
ва б ла б д вати вели ий ГУЛАГ.

Єв енія ПРОНЬ, телевед ча:
— По-перше, я аполітична лю-

дина. Одна ом ністи, на мою
д м ,— це люди-ма сималісти,

я і нама алися іти до мети, “на
праве діло”, але підпадали під чи-
юсь д м . Я не маю позитивно о
чи не ативно о ставлення до
них — це даність історії. Спо ійно
ставлюся до всіх політичних подій
і партій.

ГАВАНА, співач а:
— Я ще б ла зовсім дитиною!

Під стіл піш и ходила. Одна мені
не подобалася ті часи “зрівня-
лів а”, я а спричиняла вини нен-
ня численних омпле сів і стерео-
типів. Мовляв, раїні се с не-
має, ожний ом сь щось винен —
молодший старшом . І оли світ
переб д вався, ба ато хто не змі
пережити зміни. Мені подобаєть-
ся жити сьо одні. Все залежить від
то о, нас іль и ти сильна особис-
тість, і вся сила — тобі самом !

Êîìóí³ñòè ìèíóëîãî áóëè:

Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ, ре тор Київсь о о на-
ціонально о ніверситет льт ри і мистецтв:
— Я дивлюся на своїх ст дентів і впевнений, що во-

ни змож ть поб д вати майб тнє У раїни. Вза алі, на-
ша с часна молодь амбіційна, цілеспрямована і над-
звичайно а тивна. Це добре. Бо тіль и маючи пробив-
ний хара тер, можна чо ось та дося ти. А я іна ше?
Тим більше, що до Києва приїздить д же ба ато мо-
лоді, я і вже націлені на рез льтат.

Сер ій КУЗЬМЕНКО, народний деп тат V с ли-
ання:
— Молодь завжди подобається — це по-перше. І

молодь раща за нас — це по-др е. Та і повинно б -
ти, іна ше ми ре рес ємо. Нехай молодь і далі зрос-
тає, а ми б демо допома ати, під аз вати, щоб не на-
ст пали на ті самі раблі. Нині для молодих людей
принциповим є зменшення стат с рошей, матеріаль-
но о бла опол ччя, отре заробляють вся ою ціною,
пра н чи швид о заробити на джип, золотий ланцю ,
Канари... Одна це не є першочер ові пріоритети, цін-
ність № 1. Первинними є моральні та д ховні цінності.
Читаючи ласичн літерат р , знаходиш відображення
і сьо однішньо о життя. Треба лише вміти побачити
йо о я зв’язо мин ло о, с часно о і майб тньо о.

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА, співач а, засл жена
артист а У раїни:
— Я ставлюся до молоді д же позитивно! Вони ар-

динально змож ть змінити на раще У раїн , оли
подорослішають. У них є здібності і цілеспрямова-
ність, том зміни відб д ться в сіх сферах, зо рема
е ономічній і льт рній. Одна телере лама і те, що
дивиться молодь, не ативно впливає на них, особли-
во на слаб их особистостей. Вони стають а ресив-
ними, втрачають д ховн сил , я б можна б ло ви-
тратити на підвищення інтеле т ально о рівня нації,
підняти її вн трішній потенціал. Кожний має здійсни-
ти вибір: залишитися сильною людиною чи оп сти-
ти р и під тис ом телебачення та інформаційно о
простор .

Оле ЛЯШКО, народний деп тат:
— Не бач мін сів — одні плюси! Найбільший

плюс — це те, що є Молодість і все, що їй притаман-
не. Молоді люди енер ійні, здорові, сповнені ент зі-
азм , ще не д мають про боляч и. Єдиний мін с —
що молодість швид о минає. А ось сі ті дрібниці, що
вони не пост паються місцем транспорті, по оло-
ві мож ть дарити — невели і мін си. У ожном пра-
вилі є винято !

ßêà âîíà, ñó÷àñíà ìîëîäü?

Êèÿíè íå òðèìàþòü
çëà íà êîìóí³ñò³â
ìèíóëîãî
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. ² õîðîø³, é ïîãàí³ áóëè — 31%
2. Ñïðàâæí³õ êîìóí³ñò³â áóëî ìàëî — 27%
3. Õîðîøèìè, ÷åñíèìè ëþäüìè — 17%
4. Íåã³äíèêè — 15%
5. Êàòè — 10%

Ìîëîäü — 
ñïðàâà âàæëèâà
Êåð³âíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ ñòîëèö³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî
ñâÿòêóâàòèìå íà ðîáîò³
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цієї неділі столиця свят ватиме День
молоді. Вдр е я ерівни Головно о
правління справах сім’ї та молоді
столиці відзначатиме йо о Сер ій Бере-
зен о. Молодий ерівни вірить, що
зможе зробити життя молодих людей
ле им та безт рботним, аби с часні
молоді ияни відч вали всіля допомо-

навчанні, роботі та відпочин з бо-
місь ої влади.

Äåíü ìîëîä³ öüîãî ðîêó ñòîëèöÿ â³äçíà÷àòèìå,
ÿê çàâæäè — ç ïðèâ³òàííÿìè, êîíöåðòàìè òà ãó÷-
íèìè âå÷³ðêàìè óñþäè, äå ò³ëüêè ìîæíà. Áî ó ãî-
ëîâíèõ âèíóâàòö³â ñâÿòà åíåðã³ÿ áèòèìå ÷åðåç êðàé.
À ¿õ ó Êèºâ³ — â³êîì â³ä 14 äî 35 ðîê³â — ïîíàä
ì³ëüéîí.

Ìàéæå äâà ðîêè öèì ì³ëüéîíîì îï³êóºòüñÿ ìî-
ëîäèé, àëå åíåðã³éíèé òà çàâçÿòèé Ñåðã³é Áåðåçåí-
êî. 24-ð³÷íèé êåð³âíèê î÷îëþº Ãîëîâíå ì³ñüêå
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³. “Ðîáîòà äî-
ñòàòíüî âàæêà, àëå ö³êàâà”,— ä³ëèòüñÿ ìîëîäèé íà-
÷àëüíèê. Àäæå áàãàòî ïèòàíü ðîáîòè ñòîñóþòüñÿ ñà-
ìå ñôåðè ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè: ïðàöåâëàøòóâàííÿ
ìîëîä³, çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì, îçäîðîâëåííÿ. ̄ õ âè-
ð³øåííÿ çàéìàº ëåâîâó ÷àñòêó ÷àñó òà ñèë ìîëîäî-
ãî êåð³âíèêà, òà â³í íå ñêàðæèòüñÿ — ñàì ìîëîäèé,
òîæ, ÿê í³õòî, ðîçóì³º ïðîáëåìè þí³.

“Ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ìîëîä³ñòü — ïðåêðàñíà ïî-
ðà, áóëî á áàíàëüíèì òà çàéâèì. Ìîëîä³ñòü — öå
âíóòð³øíº â³ä÷óòòÿ, ñèëà òà åíåðã³ÿ. ² íàøå çàâäàí-
íÿ — äîïîìîãòè ìîëîäèì ëþäÿì ñïðÿìóâàòè öþ
åíåðã³þ â ïîòð³áíå ðóñëî”,— êàæå êåð³âíèê. ², çâè-
÷àéíî, âæå ìàº ñâî¿ çâåðøåííÿ. Çîêðåìà, óïðàâë³í-
íÿ çàïðîâàäèëî àáñîëþòíî íîâèé âèä îçäîðîâëåí-
íÿ: ìàëÿò äî 6 ðîê³â îçäîðîâëþþòü ðàçîì ³ç áàòü-
êàìè. Êè¿â ñòàâ ïåðøèì ó òàê³é ³í³ö³àòèâ³. Ó íàé-
áëèæ÷èé ð³ê, ñïîä³âàºòüñÿ Ñåðã³é Áåðåçåíêî, éîãî
óïðàâë³ííÿ çàïðîïîíóº ÷³òêó ³ åôåêòèâíó ñèñòåìó
âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî ìîëîä³æíèõ êðåäèò³â, à ¿õ

âèäà÷ó çðîáëÿòü ïðîçîð³øîþ, çîêðåìà íà ð³âí³ ðàéî-
í³â.

Ñâîþ ðîáîòó ïàí Áåðåçåíêî áà÷èòü ó òîìó, ùîá
çðîáèòè æèòòÿ ìîëîäèõ ëþäåé ëåãêèì òà áåçòóð-
áîòíèì, àáè ñó÷àñí³ ìîëîä³ êèÿíè â³ä÷óâàëè âñ³ëÿ-
êó äîïîìîãó ó íàâ÷àíí³, ðîáîò³ òà â³äïî÷èíêó. “Ùîá
âîíè â³ä÷óâàëè çàäîâîëåííÿ â³ä òîãî, ùî ìð³¿ òà ö³-
ë³, ïîñòàâëåí³ íèìè, çä³éñíþþòüñÿ òà ðåàë³çóþòü-
ñÿ”,— êàæå ìîëîäèé êåð³âíèê. Äåíü ìîëîä³ â³í â³ä-
çíà÷àòèìå íà ðîáîò³ — ðàçîì ³ç âèñîêîïîñàäîâöÿ-
ìè â³òàòèìå êè¿âñüêó ìîëîäü íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³
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Комуністи минулого були:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24..+26°Ñ, âíî÷³
+15...+19°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +21...+26°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +25...+27°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +20...+23°Ñ, âíî÷³
+18...+21°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð
ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+24...+26°Ñ, âíî÷³ +15...+19°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Наст пний номер “Хрещати а” вийде 2 липня 2008 ро
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