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КИЇВ СТАЄ СМІЛИВІШИМ
У столиці від рили вистав с часно о
мистецтва “П блічний простір”

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîâåðíå 
êèÿíàì õë³á, ÿêèé ç’¿ëà ³íôëÿö³ÿ
Ìåð Êèºâà îá³öÿº âèð³øèòè íàãàëüíå ïèòàííÿ áåç äîïîìîãè óðÿäó

Дощ, хліб і сльози
“Õë³áí³” õâèëþâàííÿ ó ñòîëè-

ö³ ñÿãíóëè àïîãåþ. Ó÷îðà, íåçâà-
æàþ÷è íà ïðîëèâíèé äîù, ïðåä-
ñòàâíèêè óñ³õ õë³áîêîìá³íàò³â
Êèºâà ïðèéøëè ç³ ñâî¿ìè âèìî-
ãàìè ï³ä áóä³âëþ ÊÌÄÀ. Âîíè
âèìàãàëè íåãàéíî ðîçâ’ÿçàòè ¿õ-
í³ ïðîáëåìè.

Ïðàö³âíèêè ãàëóç³ âèãóêóâàëè
ãàñëà: “Ïåêàðÿì — ã³äíó çàðïëàòó”
òà “Õë³á äåøåâøèé çà âîäó!” Ëþ-
äè íàð³êàëè íà ñêëàäí³ óìîâè ïðà-
ö³, çàñòàð³ëå îáëàäíàííÿ, íèçüêó
çàðîá³òíó ïëàòó òà áðàê ôàõ³âö³â.

“Ö³íè íà õë³á íå çàäîâîëüíÿ-
þòü âèòðàò íà éîãî âèðîáíèöòâî.
Ìè âèìàãàºìî, ùîá ï³äïðèºì-
ñòâàì âñòàíîâèëè ðåíòàáåëüí³ñòü
15 %, òîä³ áóäóòü êîøòè íà îíîâ-
ëåííÿ îáëàäíàííÿ òà çàðïëàòó
ïðàö³âíèêàì. À ö³íè íà òàê çâà-
í³ ñîö³àëüí³ ñîðòè, çà íàøèìè
ï³äðàõóíêàìè, ñë³ä ï³äâèùèòè óä-
â³÷³,— ââàæàº ãîëîâíèé åíåðãå-
òèê “Êè¿âõë³áà” Òàðàñ Îãàðêîâ.—
Çà ê³ëüêà äí³â çàïàñè áîðîøíà
áóäå âè÷åðïàíî, ³ ÿêùî íå çàêó-
ïèòè íîâèõ, ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü
çóïèíèòèñÿ”.

За інчення на 2-й стор.
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Леонід Черновець ий має своє ва оме слово хлібній проблемі
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в місті оловною темою лишалася хлібна. Під стінами мерії столичні пе-
арі нама алися я найшвидше задовольнити свої вимо и, тобто пере лян ти ці-
ни на хліб. Гаряча дис сія продовжилася і під час ромадсь их сл хань Ко-
лонній залі мерії. Тіль и ввечері до об оворення приєдналися прості ияни. Та
остаточн рап в цій справі поставити знов не вдалося. Київсь ий місь ий
олова заявив, що місто в змозі розв’язати цю проблем самостійно, навіть без
допомо и ряд . За словами Леоніда Черновець о о, разі підвищення цін на
хліб столична влада подбає насамперед про малозабезпечених. А втім, рішення
про підвищення цін не прийм ть доти, до и детально не вивчать сит ацію. Вже
сьо одні КМДА збереться спеціальна робоча р па, щоб роз лян ти це с лад-
не питання.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
×åðâîíåíêî ïðèãðîçèâ 
Òèìîøåíêî â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
ïåðåä íàðîäîì

Ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè
ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà-
¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ×åìï³îíàòó ªâðîïè ç
ôóòáîëó 2012 ðîêó ªâãåí ×åðâîíåíêî çàÿâ-
ëÿº ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäîâö³â çà íåâíå-
ñåííÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè çàêîíîïðîåêò³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêò³â ç ï³äãîòîâêè äî ïðîâåäåí-
íÿ â Óêðà¿í³ ªâðî-2012. “Çàê³í÷óº ðîáîòó
ñåñ³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Îäíàê â óìîâàõ ïîë³-
òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ çàêî-
íîïðîåêò³â ùîäî ªâðî-2012 òàê ³ íå ðîçãëÿ-
íóòî. Òèì ñàìèì ïîë³òè÷íà åë³òà Óêðà¿íè
âòðà÷àº øàíñ îá’ºäíàííÿ íàâêîëî íàö³îíàëü-
íî¿ ³äå¿. Ïîïðè íàãàëüíó ïîòðåáó ïðèéíÿò-
òÿ öèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â Êàáì³í äî öüîãî
÷àñó íå ïîäàâ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ðîçðîáëå-
í³ Íàöàãåíòñòâîì çàêîíîïðîåêòè äëÿ çàëó-
÷åííÿ ³íâåñòîð³â ªâðî-2012”,— çàÿâèâ ªâ-
ãåí ×åðâîíåíêî.

Òîìó Àãåíòñòâî âèñëîâëþº çàíåïîêîºí³ñòü
òàêîþ ñèòóàö³ºþ ³ íàãîëîøóº, ùî “îñîáè, ÿê³
ãàëüìóþòü ö³ çàêîíîïðîåêòè, íåñóòü â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ïåðåä óñ³ì íàðîäîì Óêðà¿íè” 

Ó ì³ñò³ ïîñèëÿòü êîíòðîëü 
çà áëàãîóñòðîºì

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ ïåðåäàâ äî-
ðó÷åííÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïðîô³ëüíèì
ñòðóêòóðàì ÊÌÄÀ çä³éñíèòè êîìïëåêñ çàõî-
ä³â ³ç áëàãîóñòðîþ ñòîëèö³. “Çîêðåìà, ÃÓ
òîðã³âë³ òà ïîáóòó ïðîòÿãîì äâîõ íàéáëèæ-
÷èõ ì³ñÿö³â ìàþòü ïîäàòè äî ÊÌÄÀ ñõåìó
ðîçòàøóâàííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì ó
Êèºâ³. À ðàéîííèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ïðîòÿãîì
äâîõ òèæí³â ïîòð³áíî ïðèñêîðèòè ï³äãîòîâ-
êó ïðîïîçèö³é ùîäî ñõåìè ðîçòàøóâàííÿ
ÌÀÔ³â òà íàäàòè äîêóìåíòàö³þ äî ÃÓ òîð-
ã³âë³ é ïîáóòó”,— ñêàçàâ â³í. Ä³ñòàëè âêàç³â-
êè é êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà “Êè-
¿âàâòîäîð”, “Êè¿âçåëåíáóä” ³ ÃÓ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ âîíè ìàþòü
ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ïëàí çàõîä³â ùîäî êîíòðîëþ çà
ðîçðèòòÿì äîð³ã, òðîòóàð³â òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é. Êð³ì òîãî, ÃÓ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ïåðåâ³ðèòü áóä³âåëüí³ ìàéäàí÷è-
êè ì³ñòà. À ÃÓ ç ïèòàíü ðåêëàìè ðàçîì ³ç ÃÓ
ç êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ïîñèëèòü êîí-
òðîëü çà ðîçòàøóâàííÿì ðåêëàì

Ìàëüò³éö³ çàö³êàâèëèñÿ 
Êèºâîì

Ó÷îðà â ñòîëè÷í³é ìåð³¿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷
ç ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñ-äåëåãàö³¿ Ìàëüòè.
Òðåòÿ â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ çà òåìïàìè
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íà õî÷å ñï³âïðà-
öþâàòè ç Êèºâîì. Íà çóñòð³÷ ó äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³þ ïðèéøëè 10 äåëåãàò³â, ÿê³ ïðåäñòàâ-
ëÿþòü ãîëîâí³ íàïðÿìêè åêîíîì³êè Ìàëüòè.
²íîçåìö³ îçíàéîìèëèñÿ ç ³íâåñòèö³éíèìè
îá’ºêòàìè, ÿê³ ìàþòü çáóäóâàòè â Êèºâ³ äî
ªâðî-2012. Íàéá³ëüøå ãîñò³ ö³êàâèëèñÿ ãî-
òåëÿìè, äîðîæí³ìè ðîçâ’ÿçêàìè, íîâèìè âè-
äàìè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ìàëüò³éö³
îòðèìàëè ìàòåð³àëè ç ïåðåë³êîì óñ³õ îá’ºê-
ò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ³íâåñòèö³éíèõ âêëàäåíü,
à òàêîæ êîíòàêòè, çà ÿêèìè ìîæíà ä³ñòàòè
íàéïîâí³øó ³íôîðìàö³þ ç áóäü-ÿêîãî ïèòàí-
íÿ. Ïðî ñåðéîçí³ñòü íàì³ð³â ìàëüò³éö³â ñâ³ä-
÷èòü òå, ùî çà ê³ëüêà äí³â âîíè ïðîâåëè íèç-
êó âàæëèâèõ çóñòð³÷åé ç óêðà¿íñüêèìè á³çíåñ-
ìåíàìè

Ó ñóáîòó â³äáóäóòüñÿ 
äâà ÿðìàðêè

12 ëèïíÿ â äâîõ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ â³äáó-
äóòüñÿ òðàäèö³éí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿð-
ìàðêè. Ó Ïîä³ëüñüêîìó ñâ³æ³ îâî÷³, ôðóêòè,
ìåä ìîæíà ïðèäáàòè íà ïðîñïåêò³ Ïîðèêà,
2, à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà Ñòàä³îíí³é. Êè-
ÿíè çìîæóòü ïîïîâíèòè çàïàñè ñ³ëüãîñïïðî-
äóêö³ºþ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Äî òîãî
æ íà 10—15% äåøåâøó, í³æ ó ìàãàçèíàõ ³ íà
ðèíêàõ. Çàãàëîì â³ä ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðî-
êó íà ñòîëè÷íèõ ÿðìàðêàõ óæå ðåàë³çîâàíî
231,1 òîííè ïðîäóêö³¿, çîêðåìà 125,4 òîííè
êàðòîïë³, îâî÷³â ³ ôðóêò³â, 15,1 òîííè ì’ÿñà,
10,6 òîííè ðèáè òà 80 òîíí ³íøèõ ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïîâåðíå êèÿíàì õë³á,
ÿêèé ç’¿ëà ³íôëÿö³ÿ

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ï³çí³øå äî ì³òèíãóâàëüíèê³â âèéøîâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Â³í çàïðîñèâ ¿õ íà ãðîìàä-
ñüê³ ñëóõàííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ, îñê³ëüêè
òàê³ ð³øåííÿ íå ìîæíà ïðèéìàòè, íå ïî-
ðàäèâøèñÿ ç êèÿíàìè. “Ó áóäü-ÿêîìó ðà-
ç³ ÿ âàñ íå çàëèøó. ßêùî Êè¿â âòðàòèòü
õë³áîçàâîäè — öå áóäå êàòàñòðîôà”,—
ñêàçàâ ìåð. Ñâîºþ ÷åðãîþ ïåêàð³ ïîäÿ-
êóâàëè ïàíîâ³ ×åðíîâåöüêîìó çà ðîçó-
ì³ííÿ ³ ðîç³éøëèñÿ, ùîá óâå÷åð³ çíîâó
ïîâåðíóòèñÿ äî îáãîâîðåííÿ âàæëèâî¿ òå-
ìè.

À çà ê³ëüêà ãîäèí ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ó Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ ìåð íà-
ãîëîñèâ, ùî ñèòóàö³þ ñïðè÷èíèëà íàñàì-
ïåðåä òîòàëüíà ³íôëÿö³ÿ â Óêðà¿í³.
“Ïðîáëåìîþ º òàêîæ òå, ùî â äåðæàâ³
ùå æèâóòü êîëèøí³ ðàäÿíñüê³ ñòåðåîòè-
ïè. Òîìó ö³íè íà ïîñëóãè çàëèøàþòüñÿ
îäíàêîâèìè äëÿ âñ³õ âåðñòâ íàñåëåííÿ.
Öå ïåðåäóñ³ì íåäîë³ê ðîáîòè óðÿäó”,—
ïåðåêîíàíèé Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íà
éîãî äóìêó, ö³íó íà õë³á ó Êèºâ³ âæå äàâ-
íî ñë³ä áóëî ïåðåãëÿíóòè.

Кияни за алом
підтрим ють позицію
мерії

Ïðåäñòàâíèêè âèðîáíèê³â õë³áà ïîäà-
ðóâàëè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ êîðîâàé. Éîãî,
çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè-
¿âõë³á” ²ãîðÿ Ìàçóðèêè, ñïåêëè ñïåö³àëü-
íî äëÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. “À ñê³ëü-
êè â³í êîøòóº?” — îäðàçó ïîö³êàâèâñÿ
ìåð, ÷èì âèêëèêàâ óñì³øêè ó ïðèñóòí³õ.
“Áåçö³ííèé, áî â íüîãî âêëàäåíî ïðàöþ
³ ÷àñòî÷êó ñåðöÿ êîæíîãî ïåêàðÿ”,— â³ä-
ïîâ³â ïàí Ìàçóðèêà. Ïðîòå îäðàçó æ ïå-
ðåéøëè äî îáãîâîðåííÿ ñïðàâè. Êîæíà ç³
ñòîð³í çíîâó âèñëîâèëà ñâî¿ ïîïåðåäí³
ïîçèö³¿.

Ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ àãðî-
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó Îëüãà Ëîïàòà
íàãîëîñèëà, ùî íàðàç³ ö³íà íà õë³á º íå-

ñïðàâåäëèâîþ ÿê äëÿ ïåêàð³â, òàê ³ äëÿ
ñïîæèâà÷³â. “Íàïðèêëàä, ìàìà, êîòðà ïå-
÷å íàéäåøåâøèé â Óêðà¿í³ õë³á, êóïóº
äèòèí³ ïóò³âêó, â ÿê³é óæå çàêëàäåíî âàð-
ò³ñòü õàð÷óâàííÿ, çîêðåìà é õë³áà. À âî-
íà, ÿê ïðàâèëî, â ³íøîìó ðåã³îí³, êóäè ¿äå
â³äïî÷èâàòè äèòèíà, âèùà”,— ïîÿñíèëà
ïàí³ Ëîïàòà.

Ñâîºþ ÷åðãîþ â. î. íà÷àëüíèêà ÃÓ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó Òåòÿíà Êîñòþðåíêî
ðîçïîâ³ëà ïðî ìîí³òîðèíã, ïðîâåäåíèé
äëÿ âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø ìàëîçàõèùå-
íèõ êèÿí. Òàêèìè âèÿâèëèñÿ íåïðàöþ-
þ÷³ ïåíñ³îíåðè, áàãàòîä³òí³ òà îäèíîê³
ìàòåð³, à òàêîæ ñ³ì’¿, ùî äîãëÿäàþòü çà
³íâàë³äàìè. “¯õ ó ñòîëèö³ ïîíàä 400 òè-
ñÿ÷”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Êîñòþðåíêî. Âî-
íà íàïîëÿãàëà íà íàäàíí³ àäðåñíèõ äîòà-
ö³é öèì êèÿíàì.

Âîäíî÷àñ ïðåäñòàâíèêè ðîáî÷î¿ ãðóïè
ç âèâ÷åííÿ ïèòàííÿ çàÿâèëè, ùî âæå ìàé-

æå ä³éøëè çãîäè. Ïðîòå ð³øåííÿ ìîæóòü
ïðèéíÿòè ï³ñëÿ ùå îäíîãî çàñ³äàííÿ.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ òðàíñëþâàëè ó
ïðÿìîìó åô³ð³. Òîìó êèÿíè òàêîæ ìîãëè
ñïîñòåð³ãàòè çà íèìè òà âèñëîâëþâàòè
ñâîþ äóìêó â ³íòåðàêòèâíîìó îïèòóâàí-
í³. Á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ÿê³ äî-
äçâîíèëèñÿ, ïåðåêîíàí³, ùî êè¿âñüêà âëà-
äà ìàº íàäàòè àäðåñíó äîïîìîãó îêðåìèì
ãðóïàì íàñåëåííÿ.

Ó ï³äñóìêó Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà-
çíà÷èâ, ùî ì³ñòî ìîæå ðîçâ’ÿçàòè ïðîá-
ëåìó é áåç äîïîìîãè óðÿäó. Íàñàìïåðåä
ïîäáàþòü ïðî ìàëîçàáåçïå÷åíèõ. Îäíàê
ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³í íå ïðèé-
ìóòü áåç äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿.
Óæå ñüîãîäí³ â ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ ÷åð-
ãîâå çàñ³äàííÿ ñïåö³àëüíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè
ç ðîçãëÿäó öüîãî ïèòàííÿ

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО,
“Хрещати ”

Ðàéîíè â³äçâ³òóþòü 
ïðî ïðîìèñëîâ³ñòü
Äåïóòàòè õî÷óòü çíàòè, ñê³ëüêè â ì³ñò³ ï³äïðèºìñòâ

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ïðîìèñëîâîñò³, ³ííîâàö³éíî¿ òà ðåãóëÿ-
òîðíî¿ ïîë³òèêè íåçàáàðîì ïî÷íå çàñëó-
õîâóâàòè ãîë³â ðàéîí³â ïðî ñòàí ï³äïðè-
ºìñòâ, ðîçòàøîâàíèõ íà ï³äïîðÿäêîâà-
íèõ ¿ì òåðèòîð³ÿì. Òàêå ð³øåííÿ äåïó-
òàòè ïðèéíÿëè, çàñëóõàâøè íà÷àëüíèêà
ïðîô³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ Âîëîäèìèðà
Àðìàºâà. Â³í çîêðåìà ïîâ³äîìèâ, ùî íà-
ðàç³ ì³ñòî íå ìàº òî÷íèõ äàíèõ ïðî ï³ä-
ïðèºìñòâà, îñê³ëüêè âîíè íå õî÷óòü íà-
äàâàòè òàêî¿ ³íôîðìàö³¿. Êð³ì òîãî, ïàí

Àðìàºâ ïîñêàðæèâñÿ, ùî î÷îëþâàíå
íèì óïðàâë³ííÿ â³ä÷óâàº ãîñòðèé áðàê
åêîíîì³ñò³â òà àíàë³òèê³â. “Ó øòàò³ ëè-
øå 25 ïðàö³âíèê³â, 4 ç ÿêèõ âàã³òí³”,—
çàçíà÷èâ óïðàâë³íåöü. “Öå íåíîðìàëü-
íî, êîëè ì³ñüêà âëàäà íå âîëîä³º åëå-
ìåíòàðíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ñê³ëü-
êè çàãàëîì º ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ç íèõ êî-
ìóíàëüí³, ñê³ëüêè óñï³øíèõ, à ÿê³ ë³ï-
øå âçàãàë³ ë³êâ³äóâàòè. Ìè ïîâèíí³ áà-
÷èòè ö³ë³ñíó êàðòèíó ïðîìèñëîâîãî
êîìïëåêñó ì³ñòà, ùîá åôåêòèâíî ç íèì

ïðàöþâàòè”,— ââàæàº ÷ëåí êîì³ñ³¿ ²âàí
Ïëà÷êîâ.

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ äåïóòà-
òè âñòèãëè ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó ³ ïðîåê-
òè ð³øåíü ùîäî ïðîöåäóðè ï³äãîòîâêè äî-
êóìåíò³â òà âèäà÷³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåí-
íÿ ÌÀÔ³â ³ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Íàä äâî-
ìà ïðîåêòàìè ÃÓ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿
ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà ïðàöþâàëî ç
ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Òåðì³í îòðèìàííÿ
äîêóìåíò³â íà ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â ìîæå
ñêîðîòèòèñÿ ç 9 ³ á³ëüøå ì³ñÿö³â äî 45 —
60 äí³â. Ïðîöåäóðà îäåðæàííÿ äîçâîëó íà
ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ñêîðî-
òèòüñÿ äî 45 àáî íàâ³òü 15 äí³â. ×è áóòè
òîìó, ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè ñêîð³ø çà âñå âèð³-
øèòü ò³ëüêè ó âåðåñí³. Äî öüîãî ÷àñó â äî-
êóìåíòè âíîñèòèìóòü ïîïðàâêè. “Ö³ ïðî-
åêòè íå ðåãóëþþòü, ùî ìîæíà âñòàíîâëþ-
âàòè, à ùî í³. Ïðîñòî ïðèñêîðèòüñÿ ïðî-
öåñ, òîæ ï³äïðèºìåöü øâèäøå ìàòèìå â³ä-
ïîâ³äü, çìîæå â³í ðîçì³ùóâàòè ðåêëàìó
àáî ê³îñê ÷è í³, à íå îááèâàòèìå ïîðîã³â
ó ÷èíîâíèê³â ì³ñÿöÿìè”,— ââàæàº äåïó-
òàò Êè¿âðàäè Ìèõàéëî ßêîâ÷óê

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Перш ніж працювати з промисловим се тором столиці, деп тати
хоч ть свідомити, що він собою являє. Комісія Київради з питань
промисловості, інноваційної та ре ляторної політи и незабаром
ви ли атиме ерівни ів районів для звіт про іль ість підпри-
ємств і їхню робот . До вересня деп тати обіцяють розібратися і
з прое тами рішень стосовно прис орення процед ри видачі до-
звільної до ментації на розміщення МАФів та зовнішньої ре ла-
ми.
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Õâîðîáà
áóòè ïåðøèì

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Íåùîäàâíî çíàéîìèé äèòÿ÷èé òðåíåð ðîç-
ïîâ³â òàêó ³ñòîð³þ. Õëîï÷èê çäîáóâ íà çìà-
ãàííÿõ áðîíçîâó íàãîðîäó. Àëå â³í ñïîä³âàâ-
ñÿ íà “çîëîòî”, à òîìó æáóðíóâ ìåäàëü ó
ñì³òòÿ. “Öå òèïîâèé âèïàäîê äëÿ ñó÷àñíî¿
äèòèíè”,— ñóìíî ç³òõíóâ íàñòàâíèê ìàëåíü-
êèõ ñïîðòñìåí³â. “À ùî éîìó ðîáèòè, êîëè
áàòüêî ñêàçàâ, ùîá áåç “çîëîòà” íå ïîâåð-
òàâñÿ, à òîâàðèø³ ïî êîìàíä³ ëèøå çàçäðÿòü
éîãî òàëàíòîâ³ ³ í³ â ÿêîìó ðàç³ íå â³òàþòü ç
ïåðåìîãîþ”,— ïîÿñíèâ òðåíåð.

ßê íà ìåíå, öÿ ñèòóàö³ÿ òèïîâà íå ëèøå
äëÿ ìàëþê³â, à é äëÿ äîðîñëèõ. Ñóñï³ëüí³
â³äíîñèíè äî òîãî ñòàëè æîðñòîêèìè, ùî íå
äàþòü ïîðàä³òè íàâ³òü áåççàïåðå÷íèì ïåðå-
ìîãàì. ß äîáðå ïàì’ÿòàþ, ÿê òàê ñàìî îäåð-
æàâ “áðîíçó” íà äèòÿ÷èõ çìàãàííÿõ. Ìåíå
òàêîæ çàñìóòèëî, ùî îñòàíí³ ìåòðè ñâîºìó
ñóïåðíèêîâ³ ÿ ïðîãðàâ. Òà âæå çà ê³ëüêà ñå-
êóíä òîâàðèø³ ïî êîìàíä³ ïîçäîðîâëÿëè ìå-
íå, îá³éìàëè, âèãóêóâàëè ìîº ³ì’ÿ, àäæå
êîìàíäà òàêè îäåðæàëà î÷êè. “Òè áîðîâñÿ,
ÿê ëåâ,— ñêàçàâ ìåí³ õëîï÷èê, ùî ïåðåì³ã.—
Ìåí³ áóëî äóæå âàæêî òåáå ïåðåìîãòè”. Öÿ
äîáðà, ÷åñíà, ùèðà õëîï’ÿ÷à òîâàðèñüê³ñòü,
ùî äîïîìàãàëà êîëèñü äîëàòè âîðîã³â, âñòà-
íîâëþâàòè ðåêîðäè, áóäóâàòè êðà¿íó, áåçêî-
ðèñëèâî ï³äñòàâëÿòè ïëå÷å òèì, õòî òîãî ïî-
òðåáóº, êóäèñü çíèêàº, ìîâ âîäà ì³æ ïàëü-
öÿìè. Íàø³ ä³òè é îíóêè ðîçóìí³ø³, òàëàíî-
âèò³ø³, îñâ³÷åí³ø³ çà íàñ, àëå âîíè çäåá³ëü-
øîãî ÷åñòîëþáö³. Ñó÷àñí³ ³äåîëîãè êàæóòü,
ùî òîä³ ïàíóâàâ êîëåêòèâ³çì, àëå æ áóëè é
êîëåêòèâè, ÿê³ ìîãëè âèêîíóâàòè íàäçàâäàí-
íÿ. ß íå çàêëèêàþ äî ïîâåðíåííÿ ñòàðèõ ÷à-
ñ³â, îäíàê õî÷ó íàãàäàòè, ùî ç äåÿêèìè çàâ-
äàííÿìè Óêðà¿íà ñïðàâëÿëàñÿ êðàùå, í³æ òå-
ïåð. Ìîæëèâî, â çàãàëüíîìó çàë³êó íèí³ø-
íº ïîêîë³ííÿ ³ âèãðàº, ïðîòå â äåÿêèõ íà-
ïðÿìêàõ º ëèøå “áðîíçà”, àáî òðåò³é ñîðò.

Á³ëüø³ñòü ïîë³òèê³â íàïîëÿãàº, ùî òî º “çî-
ëîòî”, àëå öå íå òàê. Íàì áè ïîòðåíóâàòèñÿ
³ íàïîëåãëèâî ïîäîëàòè ùå îäíó ñõîäèíêó, òà
öüîìó âæå çàñü. Íèí³ ñóñï³ëüñòâî ö³íóº ðå-
çóëüòàò, íàâ³òü äîñÿãíåíèé íå äóæå ïðîçîðî.
Íå âçÿâ “çîëîòà” — îòæå, ñëàáàê. À òå, ùî
òè ÷óäîâî áîðîâñÿ, í³êîãî íå ö³êàâèòü. Ìîæ-
ëèâî, çà ö³ºþ ìåòîäîþ íàì âäàñòüñÿ âèðîñòè-
òè ÷èìàëî çàë³çíèõ ëþäåé, ìîãóòí³õ âîæä³â òà
õàðèçìàòè÷íèõ ë³äåð³â. Àëå ùî ðîáèòè ³í-
øèì? ̄ ì áóòè áîëîòîì, ñëàáàêàìè, ëóçåðàìè,
íåëþäàìè? Öå îçíà÷àº, ùî ìè í³êîëè íå æè-
òèìåìî ó êðà¿í³ ³íòåë³´åíòíèõ ³ ïîðÿäíèõ ëþ-
äåé, ÿê³ ìîæóòü æåðòâóâàòè âëàñíèìè ³íòåðå-
ñàìè çàðàäè ñâîº¿ êðà¿íè, çàðàäè áëèçüêèõ, çà-
ðàäè çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé. Ìîæëèâî,
ÿêáè õëîï÷èê ç ìîãî ìèíóëîãî ñêàçàâ òîä³:
“Ñëàáàê!” (à â íüîãî áóëè ðåàëüí³ ï³äñòàâè íà
òå), òî ç ìåíå í³÷îãî ³ íå âèéøëî á. À â³í ùè-
ðî ïîä³ëèâñÿ ñâîºþ ïåðåìîãîþ, áåç áóäü-ÿêî¿
ïîãàíî¿ äóìêè. ² ìè ñòàëè ñèëüí³øèìè óäâîõ.
Ñüîãîäí³, øòîâõàþ÷è îäíå îäíîãî, óêðà¿íö³
ðîáëÿòü íàøå ñóñï³ëüñòâî äåäàë³ ñëàáøèì ³
ñëàá³øèì. Ïåâíî, ïîïõíóâøè âñ³õ, ³ ìîæíà
ñòàòè ïåðøèì, àëå íå ïåðåìîæöåì. Àäæå ïå-
ðåìîæåöü — öå òîé, çà êîãî ðàä³þòü. Ùî á³ëü-
øå ìè ðàä³òèìåìî çà ³íøèõ, òî á³ëüøå â íàñ
áóäå ïåðåìîæö³â. À ðåøòà ëþäåé òàêîæ æè-
òèìóòü ã³äíî, áî çàâæäè º ìîæëèâ³ñòü áóòè ñî-
áîþ. ×îìó, áóäóþ÷è ºâðîïåéñüêå ñóñï³ëüñòâî,
íàì îáîâ’ÿçêîâî òðåáà ë³çòè ç³ øêóðè é íàãà-
äóâàòè ºâðîïåéöÿì, ùî ìè äî íèõ ³äåìî, ùî
ìè ìàéæå-ìàéæå òàê³, ÿê âîíè? Ìè òàê³, ÿê³
º. É æèòèìåìî ç öèì ³ â ªâðîï³, ³ ïîçà íåþ.
À êîëè äîëÿ ÷îìóñü äàº íàì íå “çîëîòî”, à
“áðîíçó”, òî, ìàáóòü, íå òðåáà âèêèäàòè ¿¿, áî
ìè æ íå ìàëåíüê³ ä³òè
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Îëåêñàíäð ÌÎÐÎÇ: “Ïåðåãîâîðè 
ì³æ ÁÞÒ òà Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â,
òàê ñàìî, ÿê ³ ì³æ “Íàøîþ
Óêðà¿íîþ” òà ÏÐ ïðî ³íøèé
ôîðìàò êîàë³ö³¿ ïðîâîäÿòü”

— Çà âàøèìè äàíèìè, ÷è
ïðîâîäÿòü íèí³ ïåðåìîâèíè ïðî
çì³íó ôîðìàòó êîàë³ö³¿?

— Ïåðåãîâîðè ì³æ ÁÞÒ òà
Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â, òàê ñàìî, ÿê
³ ì³æ “Íàøîþ Óêðà¿íîþ” òà
ÏÐ ïðî ³íøèé ôîðìàò êîàë³-
ö³¿ ïðîâîäÿòü. Öå íàâ³òü íå
ñåêðåò. ² ÿ íå ïîñèëàþñÿ íà
ÿêóñü êîíêðåòíó ïóáë³êàö³þ.
Öå çàãàëüíîâ³äîìà ³íôîðìà-
ö³ÿ. Ïðîáëåìà ç òèì, ùî Þë³ÿ
Òèìîøåíêî ùîðàçó ðîáèòü
åïàòàæí³ æåñòè, àáè í³ â êîãî
íå âèêëèêàëî ñóìí³âó, ùî âî-
íà çàéìàº íåïðèéíÿòíó ïîçè-
ö³þ ùîäî Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Öå
ëèøå äåìîíñòðóº, ùî òðèâà-
þòü ð³çí³ ðîçìîâè òà ð³çí³ ïå-
ðåãîâîðè. Àëå âñå çâîäèòüñÿ
äî çàòÿãóâàííÿ ñàìîãî ïðîöå-
ñó ïîäîëàííÿ ïîë³òè÷íî¿ êðè-
çè, êîòðà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â
ïàðëàìåíò³. Î÷åâèäíî, ùî ¿õ-
í³ ïëàíè ³íø³, í³æ ò³, ÿê³ äî-
íîñÿòü äî ëþäåé. Éäåòüñÿ ïðî
çàê³í÷åííÿ ðîáîòè íèí³øíüî¿
ñåñ³¿ ç íåâèð³øåíèìè ïèòàí-
íÿìè, à ïîò³ì ïåðåíåñåííÿ íà
îñ³íü óñ³õ òàêèõ ñèòóàö³é, ùîá
ïîò³ì âèçíà÷èòèñÿ, ÿê ä³ÿòè
íàäàë³.

— Ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ùî
Þë³ÿ Òèìîøåíêî íå ïðîòè
ñêëèêàííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðà-
äè. Ùîñü íà êøòàëò ×îðíî¿ ðà-
äè. ²ìîâ³ðíî, äëÿ âèðîáëåííÿ
ñï³ëüíèõ ïðàâèë ãðè ïåðåä ïðå-
çèäåíòñüêèìè âèáîðàìè. Ùî çà
òèì ñòî¿òü?

— Ãîâîðèòè ìîæíà ïðî ùî
çàâãîäíî. Àëå º êîíêðåòíà ïî-
òðåáà âñ³ì äîòðèìóâàòè Êîí-
ñòèòóö³¿. Òîä³ íå ïîòð³áíî áó-
äå àí³ ÷îðíèõ, àí³ ñâ³òëèõ ðàä.
Æîäíî¿. Â Êîíñòèòóö³¿ çàïè-
ñàíî, ÿêèì ÷èíîì ñë³ä çí³ìà-
òè áóäü-ÿê³ êîíôë³êòè. Òîìó
âñ³ ñóá’ºêòè, êîòð³ ââàæàþòü
ñåáå äåðæàâíèêàìè, ïîâèíí³

÷èòàòè Îñíîâíèé Çàêîí. Òîä³
âèð³øàòüñÿ âñ³ ïîòðåáè â áóäü-
ÿêèõ ðàäàõ. Àäæå ñêëèêàâøè
òàêó ðàäó, âèðîáèâøè ÿê³ñü
ðåêîìåíäàö³¿ ÷è íàâ³òü ÿêèéñü
äîêóìåíò, îäðàçó ïîñòàº çàïè-
òàííÿ: ÿêó âîíè ìàòèìóòü
þðèäè÷íó ñèëó? Íå òðåáà çà-
áóâàòè, ùî ×îðíà ðàäà áóëà
òîä³, êîëè íå ³ñíóâàëî äðóêî-
âàíèõ íîðì ïîâåä³íêè òà ïðà-
âèë, ÿê³ ìàþòü âèêîíóâàòè àáî
çàáåçïå÷óâàòè ïðåäñòàâíèêè
âëàäè.

— Ìîæíà ãîâîðèòè, ùî êîëè
íå äîòðèìóâàòèìóòü ³ öèõ ïðà-
âèë ãðè, ÿêùî ¿õ òàêè âèðîáëÿòü,
òî äî âëàäè ìîæóòü ïðèéòè ðà-
äèêàëüí³ ïðàâ³ ÷è ë³â³ ñèëè?

— Íå â òîìó ð³÷. Íå äó-
ìàþ, ùî â ñóñï³ëüñòâ³ âèíèê-
íå ÿêàñü ðåàêö³ÿ íà âñ³ ö³
ñïðîáè ³ì³òóâàòè çíÿòòÿ ïî-
ë³òè÷íîãî êîíôë³êòó. Â³í ìàº
àáñîëþòíî â³äâåðòó é çðîçó-
ì³ëó ñóá’ºêòèâíó îñíîâó. Öå
áîðîòüáà çà àáñîëþòíó âëàäó.
² çà ïðåì’ºðñüêó, ³ çà ïðåçè-
äåíòñüêó ç â³äïîâ³äíèìè ïîâ-
íîâàæåííÿìè ì³æ öèìè äâî-
ìà ïåðñîíàæàìè. Òîìó âòÿãó-
âàòè ñþäè øèðîêå êîëî ëþ-
äåé ³ ðàäè ç ïðåäñòàâíèê³â,
÷è¿ ð³øåííÿ íå ìàòèìóòü
þðèäè÷íî¿ ñèëè, îçíà÷àº
òîâêòè âîäó â ñòóï³. ²ì³òóâà-
òè ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì òóðáî-
òó ïðî çàëàãîäæåííÿ ñèòó-
àö³¿, àëå íå ðîçâ’ÿçóâàòè ñà-

ìî¿ ïðîáëåìè. Íàñïðàâä³
çðîáèòè öå äóæå ïðîñòî: òðå-
áà ùîá óñ³ äîñòîéíèêè ïðî-
÷èòàëè Êîíñòèòóö³þ ³ ðîáè-
ëè òå, ùî â í³é íàïèñàíî.
Ò³ëüêè òàêèì ÷èíîì ìîæíà
âèð³âíÿòè ñèòóàö³þ ³ çíÿòè
êîíôë³êò.

— Ñîöïàðò³ÿ áðàòèìå ó÷àñòü
ó Âñåóêðà¿íñüê³é ðàä³?

— Öå àáñîëþòíà äóðíèöÿ. Â
òàêèõ çàõîäàõ, ÿê³ í³÷èì ³ í³-
äå íå âèïèñàí³, íå ðåãëàìåí-
òîâàí³, ìè ó÷àñò³ íå áðàòèìå-
ìî. Äóìàþ, ùî é íå çàïðîøó-
âàòèìóòü íàñ òóäè

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ,
“Хрещати ”
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Ïðèâèä ×îðíî¿ ðàäè
Çàì³ñòü Âåðõîâíî¿ Ðàäè çáåðåòüñÿ âñåóêðà¿íñüêà
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ, 
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні спі ер Арсеній Яценю
має намір за рити II сесію Вер-
ховної Ради VI с ли ання. В
останній день своєї роботи на-
родні деп тати навряд чи всти -
н ть затвердити зміни до Держ-
бюджет . Натомість більшість
парламентсь их сил по одилися
зібратися на Все раїнсь рад
для подолання політичної ризи.
Хоча швидше за все Все раїн-
сь а рада стане "чорною".

Ñüîãîäí³ ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñå-
í³é ßöåíþê ìàº íàì³ð çàêðèòè II ñåñ³þ
óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòó VI ñêëèêàííÿ.
Ïðî öå â³í çàÿâèâ ó÷îðà ³ç çàáëîêîâàíî¿
ôðàêö³ºþ ÁÞÒ òðèáóíè Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî â³äñòðî÷åííÿ ë³ò-
íüî¿ â³äïóñòêè äåïóòàò³â çà íàïîëÿãàííÿì

Ïðåçèäåíòà ³ äåÿêèõ äåïóòàò³â ñï³êåð íå
çáèðàºòüñÿ, îñê³ëüêè, çà éîãî ñëîâàìè,
ðåãëàìåíòíèé êîì³òåò íå âí³ñ íà ðîçãëÿä
ïàðëàìåíòó â³äïîâ³äíîãî ïðîåêòó ð³øåí-
íÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí Âåðõîâíà Ðàäà íàâ-
ðÿä ÷è âñòèãíå çàòâåðäèòè ïðîòÿãîì îä-
íîãî äíÿ çì³íè äî Äåðæáþäæåòó, çàïðî-
ïîíîâàí³ óðÿäîì. Òèì á³ëüøå, ùî, íà äóì-
êó îïîçèö³¿, Þë³ÿ Òèìîøåíêî íå äóæå
ïðàãíå öèõ çì³í. “Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ,
ùî òèõ ì³ëüÿðä³â ó çì³íàõ äî áþäæåòó,
ïðî ÿê³ ãîâîðèòü Òèìîøåíêî, ïðîñòî íå-
ìàº. Íàñïðàâä³ ÁÞÒ ñòàâèâ çàâäàííÿ ïî-
ãðàòè íà öüîìó, çàðîáèòè ïîë³òè÷í³ äèâ³-
äåíäè, ìîâëÿâ, ïàðëàìåíò íå õî÷å óõâà-
ëþâàòè çì³í äî áþäæåòó, ³ çðåøòîþ í³÷î-
ãî íå ïðèéìàòè”,— çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”
÷ëåí Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü Õàðà.

Íàòîì³ñòü ó÷îðà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ
Òèìîøåíêî ñïðÿìóâàëà ñâîþ àêòèâí³ñòü
ó ñïðèÿòëèâ³øå äëÿ íå¿ ïîçàïàðëàìåíò-
ñüêå ïîïóë³ñòñüêå ðóñëî. Ãëàâà Êàáì³íó
ïîãîäèëàñÿ ³ç ïðîïîçèö³ºþ Áëîêó Ëèò-
âèíà ïðîâåñòè Âñåóêðà¿íñüêó ðàäó äëÿ
ïîäîëàííÿ ïîë³òè÷íî¿ êðèçè, çàáåçïå÷åí-
íÿ â³äïîâ³äàëüíèõ ä³é âëàäè òà êîíñîë³-

äàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Öÿ òàê çâàíà ÷îðíà ðà-
äà ìàº â³äáóòèñÿ ó ôîðì³ ñïåö³àëüíîãî
çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè çà ó÷àñòþ Ïðå-
çèäåíòà, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, êåð³âíèê³â
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â øèðîêèõ ê³ë
ãðîìàäñüêîñò³. Çà ñëîâàìè ïàí³ Òèìîøåí-
êî, â àíîíñîâàíîìó ä³éñòâ³ ¿é íàéá³ëüøå
³ìïîíóº ìîæëèâ³ñòü çà ðåçóëüòàòàìè çà-
ñ³äàííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðàäè çàêîíîäàâ-
÷î çàêð³ïèòè îäíàêîâ³ ïðàâèëà ãðè äëÿ
âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â. Äî ó÷àñò³ â ö³é
ðàä³ ñõèëÿþòüñÿ ³ â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. “Õî-
÷à îô³ö³éíîãî ð³øåííÿ ùå íåìàº, ÿ äó-
ìàþ, ùî ìè îáîâ’ÿçêîâî ï³äòðèìàºìî òà-
êó ³í³ö³àòèâó”,— çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” Âà-
ñèëü Õàðà. Õî÷à é âèçíàâ, ùî “ïåðåä ïðå-
çèäåíòñüêèìè âèáîðàìè çàíàäòî ð³çíÿòü-
ñÿ ³íòåðåñè ïîë³òè÷íèõ ñèë, àáè õòîñü êî-
ìóñü ï³øîâ íà ïîñòóïêè”. Îòîæ ÷åðãîâå
ïóáë³÷íå ä³éñòâî øâèäøå çà âñå ñòàíå
÷åðãîâèì ìàéäàí÷èêîì äëÿ ï³àðó ïîë³òè-
ê³â, ùî âòðà÷àþòü àâòîðèòåò ó íàðîäó ³
¿õíüîþ ñïðîáîþ ïîâåðíóòè äîâ³ðó äî ñå-
áå. ×îðíà ðàäà äëÿ öüîãî ï³äõîäèòü çíà÷-
íî ë³ïøå, àí³æ âåðõîâíà
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Æèðàôè 
â³äñâÿòêóâàëè 
íîâîñ³ëëÿ
Ó ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó â³äêðèëè 
ë³òí³é âîëüºð äëÿ äîâãîøè¿õ 
ïðåäñòàâíèê³â ôàóíè

Ó÷îðà ó ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó
â³äçíà÷àëè íîâîñ³ëëÿ. Äîñ³ òð³é-
êà ñ³ò÷àñòèõ æèðàô³â Äæàìáî,
Äæóòî òà Ðàì³ æèëè ó ñï³ëüíîìó
âîëüºð³, àëå â³äòîä³, ÿê ïî÷àëè
äîðîñë³øàòè, ñòàëè áèòèñÿ çà
ïåðø³ñòü. Ïðàö³âíèêè çîîïàðêó
ðîçïîâ³äàþòü, ùî äîõîäèëî ³ äî
ñåðéîçíèõ ïîðàíåíü. “Óñ³ æèðà-
ôè — ñàìö³, äóæå ð³çí³ çà õàðàê-
òåðàìè. Äîñÿãøè ï’ÿòèð³÷íîãî â³-
êó, òâàðèíè ïî÷àëè âèð³øóâàòè,
õòî ç íèõ ãîëîâíèé”,— ðîçïîâ³-
ëà äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷-
íîãî ïàðêó Ñâ³òëàíà Áåðç³íà.

Ùîá ïðèïèíèòè “ç’ÿñóâàííÿ
ñòîñóíê³â”, äîâåëîñÿ ó ñòàðîìó
âîëüºð³ ïëîùåþ 1500 êâ ì â³ä-
âåñòè êîæíîìó ç æèðàô³â îêðåì³
àïàðòàìåíòè. Íîâå æèòëî çíà÷íî
ïðîñòîð³øå. Äî òîãî æ â òåïëó
ïîðó ðîêó òâàðèíè ïåðåáóâàòè-
ìóòü ïåðåâàæíî íà ñâ³æîìó ïî-
â³òð³. Íîâèé âîëüºð îãîðîäæåíèé
ñ³òêîþ ³ äåðåâ’ÿíèì ïàðêàíîì.
Ïîáóäóâàëè éîãî ïðîòÿãîì òðüîõ
òèæí³â êîøòîì çîîïàðêó, ùî
îá³éøëîñÿ ó 300 òèñ. ãðí. Ó÷îðà
÷åðåç íåãîäó æèðàô³â ïîêè ùî íå
ïóñòèëè äî íîâîãî æèòëà, õî÷à
íàïåðåäîäí³ ùîñü ïîä³áíå äî

“âõîäèí” ¿ì óñå æ òàêè âëàøòó-
âàëè.

Ïîïðè ñèëüíèé äîù, á³ëÿ íî-
âèõ âîëüºð³â ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî
â³äâ³äóâà÷³â. Ñåðåä íèõ âèð³çíÿ-
ëèñÿ íàéìîëîäø³ ïðèõèëüíèêè
ôàóíè. Ä³òëàõè íà âàòìàíàõ ïè-
ñàëè æèðàôàì ïðèâ³òàííÿ ç íî-
âîñ³ëëÿì. “ß âïåðøå ïîáà÷èëà
æèâîãî æèðàôà,— ðîçïîâ³ëà ïåð-
øîêëàñíèöÿ Îëüãà Êîòåëüíèêî-
âà.— Òâàðèíè ìåí³ ñïîäîáàëèñÿ,
îñîáëèâî âðàçèëè ¿õí³ äîâã³ øè¿”.

Ï³äõ³ä äî âîëüºð³â ïåðåâ’ÿçàëè
÷åðâîíîþ ñòð³÷êîþ, ÿêó óðî÷èñ-
òî ïåðåð³çàëà äèðåêòîð çîîïàð-
êó, à ¿¿ ÷àñòèíêó òðàäèö³éíî â³ä-
äàëà íà ïàì’ÿòü íà÷àëüíèêîâ³
â³ää³ëåííÿ êîïèòíèõ òâàðèí ²ãî-
ðþ Ìàð³é÷óêó. “Òâàðèíè íèí³
äóæå äîáðå ïî÷óâàþòüñÿ, ¿ì ó íàñ
êîìôîðòíî, à òå, ùî ìè ïîë³ï-
øèëè ¿ì óìîâè ïðîæèâàííÿ, ñòà-
íå äëÿ íèõ ñïðàâæí³ì ïîäàðóí-
êîì”,— ñêàçàâ â³í.

Óñ³ì æèðàôàì íà íîâîñ³ëëÿ
“âðó÷èëè” áóêåòè ç ¿õíüî¿ óëþá-
ëåíî¿ âåðáè. Äîâãîøè¿ çà ë³÷å-
í³ õâèëèíè ç âåëè÷åçíèì àïåòè-
òîì çíèùèëè “ñìà÷í³” ïîäà-
ðóíêè

Серед відвід вачів зоопар б ли й та і, я і вперше в житті прийшли
подивитися на живо о жирафа
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Êè¿â ñòàº 
ãàðÿ÷³øèì
Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ó ñòîëèö³ î÷³êóºòüñÿ
ñïðàâæíÿ ë³òíÿ ñïåêà

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Про те, що надворі літо,
ияни здо ад ються хіба
що за зміною сезонних
фр тів та овочів на при-
лав ах. Справжньої літ-
ньої по оди досі місті
пра тично не б ло. Та
вже в наст пні вихідні на
Київ очі є справжня спе-
а. Повітря про ріється до
+33 рад сів. У Гідромет-
центрі запевняють, що
теплішим б де весь на-
ст пний місяць.

Íåçàáàðîì êèÿíè â³ä÷óþòü, ùî
òàêå ñïðàæíº ë³òî. Íà ëîòêàõ óæå
ç’ÿâèëèñÿ êàâóíè, à ó ì³ñò³ äîñ³ íå
áóëî â³ä÷óòíî¿ ñïåêè. Ñèòóàö³ÿ âè-

ïðàâèòüñÿ âæå ó ö³ âèõ³äí³. “Ì³í-
ëèâà ïîãîäà äî öüîãî ÷àñó ïîÿñ-
íþºòüñÿ àêòèâíèì ðóõîì àòìî-
ñôåðíèõ ôðîíò³â. Òà âæå ç 11 ëèï-
íÿ ïîãîäà â Êèºâ³ ïîë³ïøóâàòè-
ìåòüñÿ. Ìàòèìåìî ñïåêîòí³ âèõ³ä-
í³”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåò-
öåíòðó Ìèêîëà Êóëüá³äà. Çà éîãî
ñëîâàìè, ñïðîãíîçóâàòè ïîãîäó
íàïåðåä ìîæíà ëèøå íà ì³ñÿöü.
Ïðîòå ñèíîïòèêè âïåâíåí³, ùî
íàñòóïí³ 30 äí³â áóäóòü òåïë³øè-
ìè. Ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà
íà 1-2° ãðàäóñè ïåðåâèùèòü íîð-
ìó. Äîù³ òåæ âèïàäàòèìóòü íå
÷àñòî. “Îïàäè ìàòèìóòü íîðìàëü-
íèé ïîêàçíèê — ó ìåæàõ 80 ìì.
Ðîçïèñàòè ïî äíÿõ, êîëè äîùèòè-
ìå, íåìîæëèâî. Àëå öå îçíà÷àº,
ùî ì³ñÿöü áóäå íå íàäòî âîëî-
ãèì”,— ïîÿñíèâ ïàí Êóëüá³äà.
Îòîæ, ïîïðè íèçüêó âîëîã³ñòü ïî-
â³òðÿ, êèÿíè çìîæóòü äîáðÿ÷å â³ä-

ìîêíóòè â Äí³ïð³. Âæå öèìè âè-
õ³äíèìè ïëÿæ³ îá³öÿþòü áóòè ïå-
ðåïîâíåíèìè. Ó ñóáîòó òà íåä³ëþ
ñòîâï÷èêè òåðìîìåòð³â âïåâíåíî
ïîäîëàþòü 30-ãðàäóñíó â³äì³òêó.
Íåáî áóäå áåçõìàðíèì, à äåííà
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ñÿãíå +33
ãðàäóñ³â. ×àñòèíà ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³ ðîç’¿õàëàñÿ ó ïîøóêàõ òåïë³-
øèõ ì³ñöü. “Äðóç³ ìåí³ ðîçïîâ³äà-
þòü, ùî ó Êèºâ³ àáî õìàðíî, àáî
äîù. À òóò ÿ ïðàêòè÷íî íå âèõî-
äæó çà ìåæ³ ïëÿæó. Óæå ÷îðíà, ÿê
íåãð, â³ä çàñìàãè”,— ïîõâàëèëàñÿ
êèÿíêà Þë³ÿ Ðàäóë, ÿêà íèí³ â³ä-
ïî÷èâàº ó ªâïàòîð³¿. Á³ëÿ ìîðÿ íà
ï³âäí³ Óêðà¿íè ñïðàâä³ áóëî òåï-
ë³øå, àëå íå ñêð³çü. “Íàïðèêëàä,
ó Ôåîäîñ³¿ çà 30-ãðàäóñíî¿ ñïåêè
òåìïåðàòóðà âîäè ó ìîð³ ïðîãð³ëà-
ñÿ ëèøå äî 17 ãðàäóñ³â. Òîìó ùå
íåâ³äîìî, äå öèìè âèõ³äíèìè áó-
äå ñïåêîòí³øå”,— ðîçì³ðêîâóþòü
ó Ã³äðîìåòöåíòð³

Після тривалих холодів і затяжних дощів на иян очі є справжня спе а
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Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора троє жирафів із місь о о зоопар відсвят ва-
ли новосілля. Тваринам поб д вали літній вольєр на
від ритом повітрі. Аби тварини не билися, новий б -
диночо поділили на три частини. Звели йо о протя-
ом трьох тижнів. Кошт вало це зоопар
300 тис. рн.
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Õðîí³êè Ãîëîäîìîðó
Ñïîãàäè æèòåë³â Êèºâà òà ïåðåäì³ñòÿ ïðî ñòðàøí³ ÷àñè ãåíîöèäó 
1932—1933 ðîê³â
Нині державні архіви проводять
робот із виявлення та взяття на
облі до ментів, що висвітлю-
ють причини, перебі і наслід и
Голодомор 1932—1933 ро ів.
Уже знайдено майже 10500 ар-
хівних до ментів, фотодо мен-
тів, п блі ацій 1920—1930-х ро-
ів, присвячених цій темі. У де-
я их дослідженнях повідомляєть-
ся, що містах олод майже не
б ло. Навіть підс м овом до-
менті Спеціальної міжнародної
омісії Кон рес США з вивчення
олод 1932—1933 ро ів в У ра-
їні ствердж валося: "...Містам та
селищам переважній більшості
вдалося ни н ти олод ...". На
жаль, це не зовсім та . Станом
на осінь 1931- о Києві б ло
586 000 меш анців, а на почат
1934 ро — 510 000 (мало б б -
ти приблизно 700 000). Отже,
врахов ючи народж ваність за
цей період, Київ не дорах вався
понад 100 000 населення. Жерт-
ви Голодомор в столиці можна
розподілити на три частини: 1)
жертви власне серед иян; 2) се-
ред меш анців Київсь их пере-
дмість; 3) селяни, я і різними
шляхами добиралися до міста в
останній надії вижити і помирали
т т. "Хрещати " розпочинає п б-
лі ацію спо адів жителів Києва
та передмістя, отрі пережили ті
страшні часи.

Єфросинія Федорівна
АНДРУЩЕНКО,

1925 ðîêó íàðîäæåííÿ, ñåëèùå Îñîêîð-
êè:

— Ãîëîä ïåðåæèëà ç³ ñâî¿ìè áàòüêàìè ³
äâîìà ñåñòðàìè. Áàãàòî ïàì’ÿòàþ ñàìà, à
÷èìàëî ïî÷óëà â³ä ñòàðøèõ. Ãîëîä ïåðå-
æèëè íå âñ³. Áàãàòî ëþäåé ïóõëè â³ä ãî-
ëîäó ³ ïîìèðàëè. Ùîá ÿêîñü âèæèòè, ñòàð-
ø³ áðàëè íàñ, ä³òåé, ³ç ñîáîþ çáèðàòè ãðè-
áè ïî êóùàõ, ðâàòè ùàâåëü. Çàâåçóòü áàòü-
êè ùàâåëü íà Êè¿â, à çâ³äòè ïðèíåñóòü õë³-
áà òà ùå ÿêèõîñü ïðîäóêò³â. Áóëî é òàêå,
ùî ïðèíåñóòü äîäîìó õë³á, ðîçð³æóòü, à
âñåðåäèí³ ãàí÷³ðêè àáî ëóøïèííÿ. Ìàëî
òîãî, ùå é ì³ñöåâ³ âóðêàãàíè íå äàâàëè
ëþäÿì ñïîêîþ. Â Îñîêîðêàõ îðóäóâàëà
áàíäà ï³ä êåð³âíèöòâîì Áîâ³ Îìåëüêà ç
ñèíàìè. Âîíè âèõîäèëè íà “ïðîìèñåë”
ò³ëüêè âíî÷³. Çíàëè, ó êîãî º ãðîø³, çîëî-
òî, ñð³áëî, ñêîòèíà, áóäü-ÿêà æèâí³ñòü. Çà-
õîäèëè é ïî÷èíàëè âèìàãàòè. Çâè÷àéíî, ó
âñ³õ áóëè çàêðèò³ îáëè÷÷ÿ, àëå ïî ãîëîñó
ëþäè âï³çíàâàëè. Õòî äîáðîâ³ëüíî íå â³ä-
äàâàâ çîëîòî, âáèâàëè, âèð³çóâàëè ÿçèêà,
çàëÿêóâàëè ³íøèõ. Ïàì’ÿòàþ, ÿê óáèëè ä³-
äà ³ áàáó çà îäíó í³÷, áî íå â³ääàâàëè çî-
ëîòî. À ùå áóëà áàíäà íà Òåëè÷ö³, ÿêó î÷î-
ëþâàâ Êîðæ Ïðîõîð Ôåäîðîâè÷. Ëþäè áî-
ÿëèñÿ õîäèòè ïîîäèíö³, áî íàâ³òü ñåðåä
äíÿ ãðàáóâàëè. Íå ãðåáóâàëè í³÷èì. Õòîñü
çàõîäèâ äî õàòè, çíóùàâñÿ, âèìàãàâ â³ääà-
âàòè âñå äîáðîâ³ëüíî, ìîâëÿâ, ³íàêøå áó-
äå çëå. À òèì ÷àñîì ³íø³ ÷ëåíè áàíäè îðó-
äóâàëè â ñàðà¿, ïðèì³ðîì ç êîðîâè øêóðó
çí³ìàëè. Ïîò³ì ãó÷íî ãóëÿëè, ïîä³ëèâøè
íàãðàáîâàíå. Ìîãëè ñåðåä á³ëîãî äíÿ ç ïà-
ñîâèùà íà ëóç³ çàáðàòè êîð³â, ùîá ïîð³çà-
òè ÷è ïðîäàòè â äàëüí³õ ñåëàõ. Ëþäè õî-
âàëè æèâí³ñòü íà í³÷ ó õàòó, ùîá íå çà-
áðàëè ãðàá³æíèêè. Âë³òêó â³ä ãîëîäó ðÿòó-
âàëèñÿ ùàâëåì, ÿêîãî ðîñëî íà ëóêàõ áà-
ãàòî, ãîòóâàëè ç íüîãî âàðåííÿ ³ ìàçàëè
õë³á, çáèðàëè ÿãîäè òà ãðèáè. Ó äâîðàõ
ðîñëè êàëà÷èêè, òðàâà òàêà. ¯ëè ö³ êàëà-
÷èêè é ëèñòÿ ôðóêòîâèõ äåðåâ. Á³ëüø³ñòü

âèæèâàëà ç òîãî, ùî ïðîäàâàëà ÿê³ñü ðå÷³
â Êèºâ³. Ó êîãî áóëî çîëîòî, ì³íÿëè íà
ïðîäóêòè. Íà íàø³é âóëèö³ áàãàòî ëþäåé
ïóõëè â³ä ãîëîäó é ïîìåðëè. À áóëè é òà-
ê³, ùî âàðèëè ñâî¿õ íåá³æ÷èê³â ³ ¿ëè.

Марія Петрівна БІЛАН,
1918 ðîêó íàðîäæåííÿ, ñåëèùå Áèê³âíÿ:
— Ï³ä ÷àñ ãîëîäó 1932—1933 ðîê³â ìåí³

áóëî 14 ðîê³â. ß âæå ïðàöþâàëà ç ìàìîþ
â êîëãîñï³, à ìàëåíüê³ áðàòèêè é ñåñòðè÷-
êè áóëè âäîìà. Âîíè äîïîìàãàëè âäîìà ïî
ãîñïîäàðñòâó. ß òî÷íî ïàì’ÿòàþ, ÿê òîä³
âèâåçëè âñå çåðíî. À ìàòè ç áàòüêîì ùîñü
õîâàëè âíî÷³. Òà íå âèñòà÷èëî òèõ ïðèïà-
ñ³â. Òàòî ÿêîñü ïðèí³ñ ó êèøåí³ çåðíî, à
÷åðåç ãîäèíó éîãî çàáðàëè. Òàê á³ëüøå é
íå ïîâåðíóâñÿ. Îñóäèëè çà ãîðåçâ³ñíèì çà-
êîíîì ïðî ï’ÿòü êîëîñê³â. Äîêóìåíò³â òèõ,
õòî â³äáèðàâ ïðîäóêòè, í³õòî íå áà÷èâ, òà
é áîÿëèñÿ ùîñü çàïèòóâàòè. Òèì ïà÷å, ùî
ëþäè áóëè îçáðîºí³. Ñòðàõàëèñÿ, ùî çà-
áåðóòü íå ëèøå çá³ææÿ, à é æèòòÿ. Òèì,
õòî ïðàöþâàâ ó êîëãîñï³, äàâàëè ¿æó, àëå
÷àñòî ¿¿ çàáèðàëè. ²íîä³ ïðÿìî äîðîãîþ äî-
äîìó. Ïîëÿ òà êîëãîñïí³ êîìîðè îõîðîíÿ-
ëè ñ³ëüñüê³ àêòèâ³ñòè. Íà êîíÿõ îá’¿æäæà-
ëè. À ìè õîâàëèñÿ â áóðÿí³ ÷è êóùàõ, ÷å-
êàëè, ïîêè ïðî¿äóòü, ³ õóòåíüêî õàïàëè,
ùî ïîòðàïèòü íà î÷³. Êîëè æ íå âäàâàëî-
ñÿ âòåêòè, áèëè æîðñòîêî. Âèæèëà, íàïåâ-
íî, ëèøå ÿ. Áàòüêî íå ïîâåðíóâñÿ, ìàòè
âñå íàñ ï³äãîäîâóâàëà, òà é ïîìåðëà â³ä
âèñíàæåííÿ. Ïðèõîæó, à âîíà òèõåñåíüêî
ëåæèòü. Ìîëîäøèõ ñåñòåð ³ áðàò³â çàáðà-
ëè â äèòáóäèíîê, íà÷åáòî ï³ä äåðæàâíó
îï³êó. Òàì áàãàòî ä³òåé ïîìåðëî, ìî¿ òà-
êîæ íå ïîâåðíóëèñÿ...

Володимир Леонтійович
МУРАВСЬКИЙ,

1930 ðîêó íàðîäæåííÿ, Êè¿â, âóëèöÿ Á³-
ëîðóñüêà:

— ß ïàì’ÿòàþ ãîëîä 1946—1947 ðîê³â, à
Ãîëîäîìîð 1932—1933-ãî — ç³ ñë³â ìàòåð³.

Âîíà ãîâîðèëà, Ãîëîäîìîð 1932—1933-
ãî ñïðè÷èíèëà âëàäà. Ðîçïîâ³äàëà, ÿê õàð-

÷óâàëèñÿ ëóøïèííÿì, êóëüáàáîþ. Ìè æè-
ëè â Êèºâ³, òàì áóëà êàðòêîâà ñèñòåìà.
Êîëè âäàâàëîñÿ ä³ñòàòè çåðíà, ïåðåòèðàëè
é ðîáèëè çàòåðóõó, öå òàêå ï³éëî. Âèæè-
ëè ò³ëüêè çàâäÿêè òîìó, ùî ¿çäèëè â “Òîðã-
ñèí” òà ì³íÿëè çîëîòî, õòî éîãî ìàâ, íà
áîðîøíî, êðóïè. Ó 1933 ðîö³ ìè æèëè íà
Õðåùàòèêó, 9. Êîëè âðàíö³ ñïóñêàëèñÿ ó
äâ³ð, òî áà÷èëè ìåðòâèõ ëþäåé ó ïàðàäíèõ
òà á³ëÿ ñì³òíèêà. ̄ õ ï³äáèðàëà ì³ë³ö³ÿ é â³-
äâîçèëà êóäèñü.

Ó 1946—1947-ìó ìè áóëè ç áàáóñåþ â
Êèºâ³. ßê óòðèìàíöÿì íàì äàâàëè íà êàð-
òî÷êè õë³áà 250 ãðàì³â. Âåñü îäÿã ïðîäàëè
çà øìàòîê õë³áà, æèëè âïðîãîëîäü. Â³ä íå-
äî¿äàííÿ ÿ â 1947-ìó çàõâîð³â íà òóáåðêó-
ëüîç ³ ïðîëåæàâ ó ïîñòåë³ 2 ðîêè. Öå ïî-
çíà÷èëîñÿ íà ìîºìó çäîðîâ’¿. Äåðæàâà â
1947 ðîö³ îï³êóâàëàñÿ ñèðîòàìè.

Федір Я ович
СТЕХАНЕНКО,

1927 ðîêó íàðîäæåííÿ, ñåëèùå Îñîêîð-
êè:

— Öå ïðàâäà, ùî â Óêðà¿í³ áóâ ãîëîä ó
1932—1933 ðîêàõ. Éîãî çðîáèâ Ñòàë³í ç
ïîïë³÷íèêàìè. Òîâàðèø Ìîëîòîâ êåðóâàâ
âèêà÷óâàííÿì õë³áà òà ³íøèõ ïðîäóêò³â, à
òîâàðèø Êàë³í³í áóâ éîãî çàñòóïíèêîì,
çàáîðîíÿëè ãðîìàäÿíàì âè¿æäæàòè çà ìå-
æ³ Óêðà¿íè. Ïåðøèìè âèìèðàëè ä³òè ³ ñòà-
ðèêè.

Ñïàñèá³ Â³êòîðîâ³ Àíäð³éîâè÷ó Þùåí-
êó, ùî âñòàíîâëþº ïàì’ÿòíèêè íà ÷åñòü çà-
ãèáëèõ â³ä ãîëîäó. Çà ñâ³ä÷åííÿì ëþäåé,
ÿê³ ïåðåæèëè ãîëîä, ó ò³ ðîêè áóâ íåïîãà-
íèé óðîæàé çåðíîâèõ. Ó Îñîêîðêàõ ñèëü-
íî¿ ãîëîä³âêè íå áóëî, áî ìîæíà áóëî ùîñü
êóïèòè â ì³ñò³ ÷è âèì³íÿòè íà çîëîòî, â
êîãî âîíî áóëî. Õë³á íà áàçàð³ êóïóâàëè,
à êîëè, áóâàëî, ïðè¿äåø äîäîìó, ðîçð³-
æåø, à òàì ãàí÷³ðêè, ò³ëüêè øêóðèíêà ç
ò³ñòà.

À ùå â Îñîêîðêàõ îðóäóâàëè ì³ñöåâ³ ìî-
ëîä÷èêè, ÿê³ âíî÷³ ïðîäèðàëè ñîëîì’ÿí³
äàõè é ãðàáóâàëè ëþäåé, çàáèðàëè ãåòü
óñå, ùî áóëî â êîìîð³. Õòî â³äáèâàâñÿ ÷è
ïîãðîæóâàâ, â³äð³çóâàëè ÿçèêà ÷è âáèâà-

ëè, ùî á íå ìîãëè äàòè ñâ³ä÷åííÿ. Áàí-
äèòè íàâ³òü ìàëè ïëàíè, êîãî é êîëè ãðà-
áóâàòè. Îñîáëèâî ñèëüíà ñôîðìóâàëàñÿ
áàíäà íà Ìàñë³âùèí³. Çàáèðàëè ñèëüíèõ
÷îëîâ³ê³â ³ ñèëîì³öü, à õòî íå õîò³â éòè,
ïîãðîæóâàëè. Ëþäè çìóøåí³ áóëè çàáè-
ðàòè ñ³ì’¿ é âè¿æäæàòè íà Êóáàíü, ó Ïî-
âîëææÿ. Ñåðåä íèõ áóâ ³ íàø çíàéîìèé
Ïåòðî Áîíäàð, ÿêèé ç ðîäèíîþ âè¿õàâ,
àëå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ïîâåðíóâñÿ. Òîä³
áàíäó âæå ðîçãðîìèëè, çëî÷èíö³â âîäèëè
ñåëîì, ëþäè íà íèõ ïëþâàëè, êèäàëè êà-
ì³ííÿ. Öå âæå áóëî ï³ñëÿ Ãîëîäîìîðó, ÿê
â Îñîêîðêàõ ñ³ëüñüêó ðàäó î÷îëèâ Ïðîê³ï
×åðíèø.

Галина Іванівна
КОВАЛЕНКО,

1921 ðîêó íàðîäæåííÿ, ñåëèùå Òðîºùè-
íà:

— Òî íåïðàâäà, ùî ó Âèãóð³âùèí³ ³ Òðî-
ºùèí³ ãîëîäó íå áóëî. Ìåí³ íèí³ 87 ðî-
ê³â, ³ äîáðå ïàì’ÿòàþ òîé ñòðàøíèé ÷àñ.
Ìè ç áðàòîì âèæèëè ëèøå òîìó, ùî ç
áàòüêàìè ïðàöþâàëè ó êîëãîñï³. Õî÷à é
áóëè íåïîâíîë³òí³ìè. Ìîæíà ñêàçàòè, çà-
äàðìà òðóäèëèñÿ, àëå òàì äàâàëè íà îá³ä
ñÿêó-òàêó þøêó. Âò³ì, ó êîëãîñï áðàëè íå
âñ³õ. Äâ³ áàòüêîâ³ ñåñòðè ïîìåðëè òîä³ â³ä
âèñíàæåííÿ. À â ê³íö³ íàøî¿ âóëèö³ ñòà-
ëàñÿ ñòðàøíà òðàãåä³ÿ. Òàì îäíîîñ³áíè-
êîì æèâ áðàò ìîãî ñâåêðà. Ìàâ äâîõ ä³-
òåé. Îäíîãî ðàçó ñóñ³äñüê³ õëîïö³ ïðèé-
øëè äî íèõ, ñïîä³âàþ÷èñü ùîñü óêðàñòè.
Âäîìà áóëà ä³â÷èíêà. Âîíè âòîïèëè ¿¿ ó êî-
ïàíö³. Öå õòîñü ïîáà÷èâ, çá³ãëèñÿ ëþäè é
ó÷èíèëè ñàìîñóä. Äâîº õëîïö³â óòåêëè, à
òðåòüîãî çàáèëè äî ñìåðò³. Ìàòè é ò³òêà
âòîïëåíî¿ ä³â÷èíêè çáîæåâîë³ëè â³ä ãîðÿ.
²ìåí íå íàçèâàþ. Õàé ñïî÷èâàþòü ç Áî-
ãîì. À çà ñêîºíå íåõàé â³äïîâ³äàþòü ïå-
ðåä Ãîñïîäîì âèíóâàòö³ ãîëîäîìîðó. Áî
ïîñòðàæäàëè íå ò³ëüêè äâîº ä³òåé, à é áàòü-
êè, ÷èº ñåðöå çàïåêëîñÿ êðîâ’þ äî ñàìî¿
ñìåðò³. É ò³ õëîïö³³, êîòð³ òîä³ âòåêëè â³ä
ðîçïðàâè, àëå ñêëàëè ãîëîâè íà ïîëÿõ â³é-
íè. ² âñ³ ëþäè, äîâåäåí³ ãîëîäîì äî òàêèõ
çâ³ðñòâ...

Тисячі иян приходять вшан вати пам’ять про жертв Голодомор біля пам’ятно о зна а на Михайлівсь ій площі
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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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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянці 
Шумар Ларисі Василівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Левадній, 55#д 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1332/4165 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Øóìàð Ëàðèñ³ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåâàäí³é, 55-ä ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øóìàð Ëàðèñ³
Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåâàäí³é, 55-ä ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Øóìàð Ëàðèñ³ Âàñèë³â-
í³:

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

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

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

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 21.09.2005 ¹ 19-7955, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 06.05.2005 ¹ 071/04-4-
19/1961, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
29.04.2005 ¹ 925.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Чаренцевій Світлані Федосіївні 

у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Маршала Будьонного, 18#в 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1333/4166 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ×àðåíöåâ³é Ñâ³òëàí³ Ôåäîñ³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìàðøàëà Áóäüîííîãî, 18-â ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×àðåíöåâ³é
Ñâ³òëàí³ Ôåäîñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ìàðøàëà Áóäüîííîãî, 18-â ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×àðåíöåâ³é Ñâ³òëàí³ Ôå-
äîñ³¿âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-

çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.03.2006 ¹ 19-1973, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 18.08.2004 ¹ 071/04-4-
19/2842.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Головаш Оксані Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Березневій, 66#б 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1334/4167 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ãîëîâàø Îêñàí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áå-
ðåçíåâ³é, 66-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîëîâàø Îêñàí³
Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áåðåçíåâ³é, 66-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãîëîâàø Îêñàí³ Ìèêîëà-
¿âí³:

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

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

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

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 21.06.2006 ¹ 19-5132, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 07.04.2006
¹ 2158, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
03.08.2006 ¹ 071/04-4-19/2510, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 04.04.2006 ¹ 787.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Коржу Миколі Васильовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Маслівка, 35#б
у Дарницькому районі м. Києва
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Рішення Київської міської ради № 1335/4168 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó
Êîðæó Ìèêîë³ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ìàñë³âêà, 35-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîðæó Ìèêîë³
Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìàñë³âêà, 35-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîðæó Ìèêîë³ Âàñèëüî-
âè÷ó:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 13.01.2005 ¹ 19-103, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 19.11.2004 ¹ 071/04-4-19/4035, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ 
ì. Êèºâà â³ä 16.11.2004 ¹ 9373.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó
Êîðñóíó ²ãîðþ Îëåãîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðèáî-
ëîâåöüê³é, 19-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîðñóíó ²ãîðþ
Îëåãîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0528 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðè-
áîëîâåöüê³é, 19-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîðñóíó ²ãîðþ Îëåãîâè-
÷ó:

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 23.01.2007 ¹ 19-376, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä*
12.03.2007 ¹ 1600, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 24.05.2007 ¹ 8708, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
18.05.2007 ¹ 05-08/3074, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 26.04.2007 ¹ 071/04-4-19/2054, Ãîëîñ³-
¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 17.01.2007 ¹ 523-933, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
18.07.2007 ¹ 05-0944.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Корсуну Ігорю Олеговичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Риболовецькій, 19#б

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1338/4171 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці 
Школьнік Ірині Анатоліївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Редутній, 46/10#а 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1341/4174 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ (ñâ³äîö-
òâî ïðî ñìåðòü â³ä 08.11.2004) ãðîìàäÿíè-
íó Æóðàâëüîâó Àíàòîë³þ Ãðèãîðîâè÷ó ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëî-
ùåþ 0,06 ãà íà âóë. Ðåäóòí³é, 46/10-à ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â³äâåäåíîþ â³ä-
ïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.02.98
¹ 221 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü òà âåäåííÿ îñîáèñòîãî ï³ä-
ñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà”, ïîñâ³ä÷åíîãî äåð-
æàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ ¹ 82-3-00023 â³ä 28.12.98,
òà â³äíåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Øêîëüí³ê ²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðå-
äóòí³é, 46/10-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øêîëüí³ê ²ðèí³
Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ðåäóòí³é, 46/10-à ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,06 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Øêîëüí³ê ²ðèí³ Àíàòîë³-
¿âí³:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 01.08.2007 ¹ 19-7861, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 16.04.2007 ¹ 2515,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
27.04.2007 ¹ 06-6-25/2457, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 19.09.2007 ¹ 7232, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 20.09.2007 ¹ 22-2356/35.

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

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çíÿ-
òè ç ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 28.12.98
¹ 82-3-00023.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Шпитковській Наталії Дмитрівні 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Пирятинському, 10 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1340/4173 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Øïèòêîâñüê³é Íàòàë³¿ Äìèòð³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ïèðÿòèíñüêîìó, 10 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øïèòêîâñüê³é
Íàòàë³¿ Äìèòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ïèðÿòèíñüêîìó, 10 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Øïèòêîâñüê³é Íàòàë³¿
Äìèòð³âí³:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 28.08.2006 ¹ 19-7262, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 21.12.2006
¹ 7760, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
17.04.2006 ¹071/04-4-19/1284, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 03.04.2007 ¹ 22-798/35.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу 

земельної ділянки 
та продаж цієї земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю
“АРМ#ІНВЕСТ” 

для експлуатації 
та обслуговування інженерного корпусу 

на просп. Перемоги, 53#а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1348/4181 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу Укра�
їни та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку
продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüîãî ð³øåííÿ, â
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,33 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íæåíåðíî-
ãî êîðïóñó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 53-à ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 06.05.2006), â òî-
ìó ÷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
19.03.63 ¹ 339 “Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó àðìàòóðíî-
ìîíòàæíîáóä³âíîìó çàâîäó ï³ä áóä³âíèö-
òâî âèðîáíè÷îãî êîðïóñó òà æèëîãî áó-
äèíêó”;

— ïëîùåþ 0,24 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
06.01.59 ¹ 28 “Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó àðìàòóðíî-
ìîíòàæíîáóä³âíîìó çàâîäó ï³ä áóä³âíèö-
òâî öåõó” òà â³ä 29.05.51 ¹ 1034 “Ïðî
îôîðìëåííÿ â³äâîäó òà âñòàíîâëåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òåðèòîð³¿ Êîìá³íàòó
“Ïðîìáóääåòàëü” ïî Áðåñò-Ëèòîâñüêîìó
øîñå”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè, 53-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 3 711 931,00 ãðí (òðè ì³ëüéî-
íè ñ³ìñîò îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò òðè-
äöÿòü îäíà ãðèâíÿ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.08.2007).

4. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ” çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3264 ãà çà 3 711 931,00
ãðí. (òðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò îäèíàäöÿòü òè-
ñÿ÷ äåâ’ÿòñîò òðèäöÿòü îäíà ãðèâíÿ 00 êî-
ï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
³íæåíåðíîãî êîðïóñó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,
53-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê çåìåëü, ïåðåäàíèõ â îðåíäó çã³ä-
íî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-
²ÍÂÅÑÒ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè, 53-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).
6. Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè óêëàñòè ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

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

7.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,3264 ãà íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 53-à ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ
òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

7.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-
²ÍÂÅÑÒ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

8. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à òà âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91,96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. 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.

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

8.4. 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.

9. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ”, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
òà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ â³äïîâ³äíî äî ñòà-
òåé 140, 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Корсун Ірині Георгіївні 

земельної ділянки для обслуговування 
та експлуатації житлового будинку 

на вул. Менделєєва, 10 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1342/4175 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êîðñóí ²ðèí³ Ãåîðã³¿âí³ äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî
áóäèíêó íà âóë. Ìåíäåëººâà, 10 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîðñóí ²ðèí³
Ãåîðã³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,01 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ìåí-
äåëººâà, 10 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîðñóí ²ðèí³ Ãåîðã³¿â-
í³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî 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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 26.07.2004 ¹ 19-6071,
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êà-
ðÿ ì. Êèºâà â³ä 18.08.2004 ¹ 6172,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.09.2004
¹ 071/04-4-19/3043, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 20.09.2004
¹ 001-09/4272.

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 êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Попелянській Тетяні Олександрівні 

у приватну власність 
земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель

і споруд на вул. Моринецькій, 7#в
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1343/4176 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ïîïåëÿíñüê³é Òåòÿí³ Îëåêñàíäð³â-
í³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìîðèíåöüê³é, 7-â
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïîïåëÿíñüê³é
Òåòÿí³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìîðèíåöüê³é, 7-â
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïîïåëÿíñüê³é Òåòÿí³
Îëåêñàíäð³âí³:

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

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

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

³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 20.01.2005 ¹ 19-346, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.09.2004
¹ 071/04-4-19/2845, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 31.01.2005 ¹ 609, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 29.09.2006 ¹ 03-52/719-Â.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 1348/4181

від 29 листопада 2007 року

УМОВИ

продажу товариству 
з обмеженою відповідальністю “АРМ#ІНВЕСТ”

земельної ділянки на просп. Перемоги, 53#а 
у Солом’янському районі м. Києва

1. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³
437 569,67 ãðí (÷îòèðèñòà òðèäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 67 êî-
ï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 41 â³ä 25.04.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æ-
íèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ Ç 274 361,33 ãðí (òðè ì³ëü-
éîíè äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ òðèñòà ø³ñòäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 33 êîï³éêè) ñïëà÷óº-
òüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñóìè
ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий
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Про передачу
земельної ділянки

та продаж цієї земельної ділянки
закритому акціонерному товариству 

“ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ “АРМА”
для експлуатації та обслуговування 

виробничо#складських будівель 
на просп. Перемоги, 53 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1349/4182 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу Укра�
їни та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку
продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “ÕÎËÄ²ÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß
“ÀÐÌÀ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8
öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
3,7314 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 53 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ (äîãîâ³ð êó-
ï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.06.93) çà ðàõóíîê
÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 06.01.59 ¹ 28 “Ïðî äîäàòêîâèé â³-
äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó àð-
ìàòóðíî-ìîíòàæíî-áóä³âíîìó çàâîäó ï³ä
áóä³âíèöòâî öåõó” òà â³ä 29.05.51 ¹ 1034
“Ïðî îôîðìëåííÿ â³äâîäó òà âñòàíîâ-
ëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òåðèòîð³¿
Êîìá³íàòó “Ïðîìáóääåòàëü” ïî Áðåñò-
Ëèòîâñüêîìó øîñå”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 53 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ðîçì³ð³ 42 402 756,00 ãðí (ñî-
ðîê äâà ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà äâ³ òèñÿ÷³
ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³-
éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî ðèí-
êîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
15.08.2007).

4. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÕÎËÄ²ÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß
“ÀÐÌÀ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
3,7314 ãà çà 42 402 756,00 ãðí (ñîðîê äâà
ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò
ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè-
÷î-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà ïðîñï. Ïåðå-
ìîãè, 53 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, ïåðåäàíèõ â îðåí-
äó çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÕÎËÄ²Í-
ÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÀÐÌÀ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 53 ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç
äîäàòêîì).

6. Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè óêëàñòè ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

7.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâî-
ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ïëîùåþ 3,7314 ãà íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,
53 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì
ð³øåííÿì.

7.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÕÎËÄ²ÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÀÐÌÀ” â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

8. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó. “ÕÎËÄ²ÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÀÐ-
ÌÀ”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à òà âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. 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.

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

8.4. 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.

9. Ïîïåðåäèòè çàêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “ÕÎËÄ²ÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß
“ÀÐÌÀ”, ùî ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæóòü áóòè ïðè-
ïèíåí³ â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 141,
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 1349/4182 

від 29 листопада 2007 року

УМОВИ

продажу закритому акціонерному товариству 
“ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ “АРМА” 

земельної ділянки на просп. Перемоги, 53 
у Солом’янському районі м. Києва

1. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³
5 372 830,09 ãðí. (ï’ÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü ãðèâåíü
09 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 42 â³ä 25.04.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëà-
ò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 37 029 925,91 ãðí. (òðè-
äöÿòü ñ³ì ì³ëüéîí³â äâàäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü ï’ÿòü ãðèâåíü 91 êîï³é-
êà) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãî-
âîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñóìè
ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про оформлення 
Міністерству фінансів України 

права користування земельною ділянкою 
для завершення будівництва, 

подальших експлуатації та обслуговування
інженерно#лабораторного корпусу № 1 

на просп. Академіка Глушкова, 40 
і лабораторно#виробничих корпусів № 2 

та № 3 на просп. Академіка Глушкова, 42 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1354/4187 від 29 листопада 2007 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо оформлення права користування земельною
ділянкою та враховуючи матеріали інвентаризації земель, відповідно до статей 92, 120 Земельного ко�
дексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè Ì³í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â
Óêðà¿íè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2
öüîãî ð³øåííÿ, ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ
3,00 ãà äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, ïî-
äàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
³íæåíåðíî-ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó ¹ 1
íà ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 40 ³ ëà-
áîðàòîðíî-âèðîáíè÷èõ êîðïóñ³â ¹2 òà
¹ 3 íà ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿç-
êó ç ïåðåäà÷åþ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ì³-
í³ñòåðñòâà îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî áóä³â-
íèöòâà — ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó ¹ 1 òà
ëàáîðàòîðíî-âèðîáíè÷èõ êîðïóñ³â ¹ 2
òà ¹ 3 (ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè â³ä 10.08.2004 ¹ 558-ð, íà-
êàç Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà Íà-
ö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³ä
03.09.2004 ¹ 552/372, àêòè ïðèéíÿòòÿ-
ïåðåäà÷³ îñíîâíèõ çàñîá³â â³ä 13.08.2004
òà â³ä 15.09.2004) çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 30.12.63
¹ 2051 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
Àêàäåì³¿ Íàóê ÓÐÑÐ ï³ä áóä³âíèöòâî ê³-
áåðíåòè÷íîãî ³ íàï³âïðîâ³äíèêîâîãî öåí-
òð³â òà æèòëîâîãî ìàñèâó”.

2. Ì³í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â Óêðà¿íè:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-

ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
2.3. 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 âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

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

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

3. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зміни у складі 
постійних комісій Київради

Рішення Київської міської ради № 1364/4197 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 47, частини другої статті 49 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини третьої статті 4 Закону України “Про ста�
тус депутатів місцевих рад”, частини третьої статті 18 Статуту територіальної громади міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 28.03.02 № 371/1805, статті 16 Регламенту Київської місь�
кої ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, враховуючи заяви депутатів Київради
Бичкова В. В. від 28.11.07, Науменка В. М. від 28.11.07, Шевченка А. А. від 28.11.07, Козира С. В. від
28.11.07, Семиноги В. І. від 28.11.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ç³ ñêëàäó:
1.1. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-

òàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ×åð-
êàñüêîãî ²ãîðÿ Áîðèñîâè÷à ó çâ’ÿçêó ç
äîñòðîêîâèì ïðèïèíåííÿì ïîâíîâàæåíü.

1.2. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó Ïîíîìàðåíêà Îëåêñàíäðà Âîëî-
äèìèðîâè÷à ó çâ’ÿçêó ç äîñòðîêîâèì
ïðèïèíåííÿì ïîâíîâàæåíü.

1.3. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåíòó òà äåïó-
òàòñüêî¿ åòèêè Ïîäãîðíîãî Ñåðã³ÿ Ïåò-
ðîâè÷à ó çâ’ÿçêó ç äîñòðîêîâèì ïðèïè-
íåííÿì ïîâíîâàæåíü.

1.4. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü íàóêè òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè
Áîíäàðåíêà Âîëîäèìèðà Äìèòðîâè÷à ó
çâ’ÿçêó ç äîñòðîêîâèì ïðèïèíåííÿì
ïîâíîâàæåíü.

1.5. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ
òà ïîñëóã äåïóòàòà Êîçèðà Ñåðã³ÿ Âîëî-
äèìèðîâè÷à ó çâ’ÿçêó ³ç ïîäàíîþ çàÿâîþ.

1.6. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-
íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â äåïóòà-
òà Ñåìèíîãó Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à ó
çâ’ÿçêó ³ç ïîäàíîþ çàÿâîþ.

2. Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó:
2.1. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-

òàíü òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ
òà ïîñëóã äåïóòàòà Øåâ÷åíêà Àíàòîë³ÿ
Àíàòîë³éîâè÷à.

2.2. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó äåïóòàòà Áè÷êîâà Â’ÿ÷åñëàâà Âî-
ëîäèìèðîâè÷à.

2.3. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-
íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â äåïó-
òàòà Íàóìåíêà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè-
÷à.

2.4. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Ñå-
ìèíîãó Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à.

2.5. Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåíòó òà äåïó-
òàòñüêî¿ åòèêè äåïóòàòà Êîçèðà Ñåðã³ÿ
Âîëîäèìèðîâè÷à.

3. Âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè ó äîäàòîê
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 14.06.06
¹ 13/13 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó òà
ñêëàäó ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëèêàííÿ”

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  11 липня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про передачу відкритому 
акціонерному товариству 

“Агрофірма “Теплиці України”
земельної ділянки для будівництва

та обслуговування об’єктів громадського 
та комерційного використання,

торговельно#розважальних комплексів,
офісних центрів, об’єктів житлової забудови,

паркінгу на вул. Стеценка 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1358/4191 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàä-
ñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñ-
íèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè,
ïàðê³íãó íà âóë. Ñòåöåíêà ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó ùî-
äî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòî-
ð³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àãðîô³ðìà “Òåï-
ëèö³ Óêðà¿íè” äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³é-
íîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëü-
íèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â
æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó íà âóë. Ñòå-
öåíêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ÷àñòèíè
çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ïëîùåþ 6,28 ãà íà âóë. Ñòåöåíêà ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà øëÿõîì â³ä-
íåñåííÿ ¿õ äî çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Àãðîô³ðìà “Òåïëèö³ Óêðà¿íè”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 6,28 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºê-
ò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåê-
ñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çà-
áóäîâè, ïàðê³íãó íà âóë. Ñòåöåíêà ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
÷àñòèíè çåìåëü, ïåðåäàíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.01.2005 ¹ 73/2649 “Ïðî ïåðåäà÷ó â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó àãðîô³ð-
ì³ “Òåïëèö³ Óêðà¿íè” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ ³íøîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6
òà íà âóë. Ñòåöåíêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.08.2006 ¹ 75-6-00298.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àãðîô³ðìà “Òåïëèö³ Óêðà¿íè”:

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 28.08.2007 ðîêó ¹ 19-8849, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
27.09.2007 ¹ 05-08/7495, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 27.08.2007 ¹ 2613.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíîãî âè-
êîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ
êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá’ºêò³â æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³ä-
ïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

6.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëü-
íî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèí-
êàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèò-
ëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç
áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëà-
òà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñå-
ëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³
äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè,
îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà-
÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî÷àñ-
íî ³ç ñïîðóäæåííÿì îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî
òà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëü-
íî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåí-
òð³â, îá’ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

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

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

8. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.08.2006
¹ 75-6-00298 (ëèñò-çãîäà) ç ìîìåíòó äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì
“Àãðîô³ðìà “Òåïëèö³ Óêðà¿íè”.

9. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005 ¹ 73/2649 “Ïðî
ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó àãðîô³ðì³ “Òåïëèö³ Óêðà¿íè” çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ³íøîãî ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
é îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîá-
íè÷èõ, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 òà íà âóë. Ñòåöåíêà ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” ç óðà-
õóâàííÿì öüîãî ð³øåííÿ.

10. 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 відкритому акціонерному
товариству “Трест “Київміськбуд#3”
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративного будинку
на вул. Керченській, 4

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1361/4194 від 29 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 ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Òðåñò “Êè¿âì³ñüê-
áóä-3” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Êåð÷åí-
ñüê³é, 4 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Òðåñò “Êè¿âì³ñüêáóä-3”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,28 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
íà âóë. Êåð÷åíñüê³é, 4 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâèé áóäèíîê (äîãî-
â³ð ì³íè â³ä 24.12.2001, àêò ïåðåäà÷³ â³ä
04.01.2002) çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Òðåñò “Êè¿âì³ñüêáóä-3”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó
(íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 08.02.2005 ¹ 19-844, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â³ä
08.04.2005 ¹ 06-6-25/1389.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу Деснянській 
районній у місті Києві раді 

земельної ділянки № 31 
для будівництва дитячого садка 

на вул. Лісківській 
у 24#му мікрорайоні житлового масиву 

Вигурівщина#Троєщина 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1360/4193 від 29 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 31 Äåñíÿí-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà äèòÿ÷îãî ñàäêà íà âóë. Ë³ñê³âñüê³é ó
24-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãó-
ð³âùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 31 ïëîùåþ
0,72 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà äèòÿ÷îãî ñàäêà íà
âóë. Ë³ñê³âñüê³é ó 24-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëî-
âîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðà-
ä³:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.02.2007 ¹ 19-1706 òà â³ä 04.06.2007 ¹ 09-
5214, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
25.12.2006 ¹ 7868, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 23.02.2007 ¹ 06-6-25/554.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-

íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïå-
ðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
06.10.2006 ¹ 146) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

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

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííÿ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.7. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà îá’ºêòà ïåðå-
ðàõóâàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é çà ³íæåíåð-
íó ï³äãîòîâêó ³ ã³äðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



1122 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА Хрещатик  11 липня 2008

“Ñòðàííîâàòåíüêèé” 
Ïñîé Êîðîëåíêî
Ó ÷åòâåð, 10 ëèïíÿ, â ñòîëè÷íîìó êëóá³ “Õë³á” íà çàïðîøåííÿ Êè¿âñüêîãî Ìåä³à
Õîëäèíãó âïåðøå çà ê³ëüêà îñòàíí³õ ðîê³â ñï³âàâ Ïñîé Êîðîëåíêî
Ïåòðî ÇÓªÂ 
ïðîòî³ºðåé, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Увівши в пош ач слова
"Псой Королен о", можна
дізнатися, що він самий є
"автором і ви онавцем пі-
сень, перформансистом,
філоло ом, рити ом", а
та ож, за йо о власним
визначенням, "молодіж-
ним філоло ом, а ином,
бодісин ером і с часним
с оморохом".

Ñë³â íåìàëî, ³ íå âñ³ âîíè âñ³ì
çðîçóì³ë³. Ç “àâòîðàìè”, “êðèòè-
êàìè” ³ “ô³ëîëîãàìè” íåíà÷å âñå
ÿñíî. Ç ïåðôîìàíñèñòîì — òåæ
(íàãàäàþ âñå æ òàêè, ùî ïåðôîð-
ìàíñ — âèä ìèñòåöòâà, äå òâîðîì
îíîãî ñòàþòü ä³¿ ñàìîãî õóäîæíè-
êà, çà ÿêèìè ìîæå ñïîñòåð³ãàòè â
ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó ãëÿäà÷).
Àëå ùî òàêå “àêèí” ³ “áîä³ñèí-
ãåð”? Ïîïîðïàâøèñü ó ìåðåæ³ òà
çàïî÷àòêóâàâøè ëèñòóâàííÿ ç
Ïñîºì, àâòîð öèõ ðÿäê³â ìîæå òå-
ïåð ïîâ³äîìèòè ÷èòà÷åâ³ îñü ïðî
ùî. Àêèí — öå ïîåò-³ìïðîâ³çà-
òîð ³ ñï³âàê ó òþðêîìîâíèõ íàðî-
ä³â Ñåðåäíüî¿ Àç³¿, çîêðåìà ó êà-
çàõ³â ³ êèðãèç³â. Ùî æ äî “áîä³-
ñèíãåðà” (íå ïëóòàòè ç “áîä³á³ë-
äèíãîì”) — òî öå ñëîâî, äóìàº-
òüñÿ, ïðèäóìàíå ñàìèì Ïñîºì ³
ïîõîäèòü â³ä bodysong, òîáòî “ï³ñ-
íÿ ò³ëà”.

À ùå ó Ïñîÿ ³íîä³ â ï³ñíÿõ çâó-
÷àòü “ð³çí³ ñëîâà”. Òàê, òàê, ò³ ñà-
ì³ — “...” “...” “...” — íå çîâñ³ì
öåíçóðí³ (à ³íîä³ é çîâñ³ì íåöåí-
çóðí³). Ñàì Ïñîé ðàäèòü íà öå íå
çâåðòàòè îñîáëèâî¿ óâàãè. “Òàêîæ
âëàøòîâóþ ñîá³ äîâã³ ìîðàòîð³¿ íà
íåíîðìàòèâíó ëåêñèêó”,— ïèøå
â³í ìåí³ â çàóâàæåííÿõ äî ìîº¿
ïðî ñåáå çàì³òêè, “â ï³ñí³ é ïåð-
ôîðìàíñ³ ³íîä³ ïî ï³âðîêó, êîëè
â³ä÷óâàþ, ùî “íå ñåçîí”. Ìàò ìå-
íå íå ö³êàâèòü, ó ìåíå ïðîñòî “â
ï³ñíÿõ áóâàþòü ð³çí³ ñëîâà”.
Ñïðàâæí³õ ðåâíèòåë³â ïðîòå öÿ
îáìîâêà íå âðàæàº. “Ïñîé — â³-
ðóþ÷èé? Òàê â³í æå ìàòþêàºòü-
ñÿ!”,— çàïåðå÷èâ ìåí³ áàòüêî,
ÿêîìó ÿ ðîçïîâ³â ïðî òå, ùî íå-
âäîâç³ äî Êèºâà ïðè¿äå Ïñîé ³ ùî
öåé ñàìèé Ïñîé º íàøèì îäèíî-
â³ðöåì, òîáòî ïðàâîñëàâíèì õðèñ-
òèÿíèíîì.

Ùî æ, çãîäåí, “çâè÷àéí³”,
“íîðìàòèâí³” ³ “êàíîí³÷í³” â³ðó-
þ÷³ ìàòîì íå ëàþòüñÿ. Òèì ïà÷å,
ïóáë³÷íî. Ìàëî òîãî, ÿê ÿ ìîæó
ïðèïóñòèòè, âîíè íàâ³òü íå âñòà-
íîâëþþòü íà “íåíîðìàòèâíó ëåê-
ñèêó” äîâãèõ ìîðàòîð³¿â (îñê³ëü-
êè ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü ¿õ óçàãàë³
³ í³êîëè íå ìàòþêàþòüñÿ). Àëå ð³÷
ó òîìó, ùî Ïñîé — íåçâè÷àéíèé,
íåíîðìàòèâíèé ³ íåêàíîí³÷íèé.
“Ñó÷àñíèé ñêîìîðîõ” — ïèøå
ïðî íüîãî Â³ê³ïåä³ÿ. ², ââàæàþ,
íå ïîìèëÿºòüñÿ, îñê³ëüêè ùîñü
â³ä ñêîìîðîõà (³ íàâ³òü þðîäèâî-
ãî) â Ïñî¿ ñïðàâä³ º.

Õî÷à ì³é òàòî òà ³íø³, âèõîâà-
í³ íà êëàñè÷íîìó êóëüòóðíîìó êà-
íîí³ â³ðóþ÷³ ìîæóòü ïðèéíÿòè
éîãî çà “ìàò³ðùèííèêà” ³ íàâ³òü
“êîùóííèêà”, Ïñîé — öå îòàêèé

ìàíäð³âíèé ñâ³òàìè ç ãàðìîøêîþ
ñêîìîðîõ. Ïðî òàêèõ, ÿê â³í, ó÷å-
íèé ïèñàâ: “Àâòîðè ïðèêèäàþòü-
ñÿ äóðíÿìè, âèãëóïëþþòüñÿ, ÷è-
íÿòü áåçãëóçäî ³ ðîáëÿòü âèãëÿä,
ùî íå ðîçóì³þòü. Íàñïðàâä³ æ
â³ä÷óâàþòü ñåáå ðîçóìíèìè, ò³ëü-
êè âèäàþòüñÿ çà äóðí³â, àáè áóòè
â³ëüíèìè â ñì³õó” (Ëèõà÷îâ).

“Ìàò³ðùèííèê” Ïñîé çà íàé-
áëèæ÷îãî çíàéîìñòâà âèÿâëÿºòüñÿ
â÷åíèì-ô³ëîëîãîì. Òåìîþ ñâîº¿
êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ Ïàâëî
Åäóàðäîâè÷ Ë³îí (ñïðàâæíº ³ì’ÿ
Ïñîÿ) âèáðàâ ðîñ³éñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà Âîëîäèìèðà Ãàëàêò³îíî-
âè÷à Êîðîëåíêà. (Ç ëèñòà îñòàí-
íüîãî äî áðàòà, äå â³í ³ðîí³çóº íàä
çâè÷àºì íàçèâàòè ä³òåé çà ñâÿòöÿ-
ìè, âèíèê ³ ïñåâäîí³ì Ïñîé Êî-
ðîëåíêî: “Òè — ²ëàð³îí, áàòüêî —
Ãàëàêò³îí. Íàðîäèñÿ ÿ â äåíü ñâÿ-
òîãî Ïñîÿ — áóòè ìåí³ á Ïñîºì
Êîðîëåíêîì”). Âðàõîâóþ÷è þðî-
äèâó íàòóðó Ïñîÿ, ìîæíà ïðèïóñ-
òèòè, ùî éîãî íàóêîâ³ äîñë³äæåí-
íÿ ó ñôåð³ êîðîëåíêîçíàâñòâà áó-
äå ïðîäîâæåíî, ³ äëÿ äîêòîðñüêî¿
äèñåðòàö³¿ Ïàâëî Ë³îí âèáåðå òâîð-
÷³ñòü óæå ³íøîãî Êîðîëåíêà —

Ïñîÿ Ãàëàêò³îíîâè÷à. Íàïèñàâ æå,
âðåøò³-ðåøò, ñâÿòèé ïðàâåäíèé
îòåöü Îëåêñ³é Ìå÷åâ “íàäãðîáíå
ñëîâî” ïî ñàìîìó ñîá³. Òî ÷îì áè
ïàíîâ³ Ë³îíó íå íàñë³äóâàòè öüîãî
áëàãî÷åñòèâîãî ïðèêëàäó ³, âèïðàâ-
äîâóþ÷è ðåïóòàö³þ þðîäñòâà, íà-
ïèñàòè ïðî ñåáå ñàìîãî ñîë³äíó íà-
óêîâó ìîíîãðàô³þ, äå ³ì’ÿ Ïñîÿ
Êîðîëåíêà âæèâàòèìåòüñÿ â òðåò³é
ãðàìàòè÷í³é îñîá³.

Íà Ðóñ³ çàâæäè áóëî áàãàòî
þðîäèâèõ — ³ ñïðàâæí³õ, ³ ï³ä-
ðîáëåíèõ. ² ô³ãóðà áëàçíÿ òóò
çíà÷í³øà. “Çàõ³äíå õðèñòèÿí-
ñòâî,— ñòâåðäæóº Ïñîé,— ñòà-
âèòüñÿ äî ïèñüìîâî¿ êíèæêîâî¿
òðàäèö³¿, äî àâòîðèòåòíîãî òåêñòó
íåêîíâåíö³éíî, òîáòî ç óðàõóâàí-
íÿì éîãî óìîâíîñò³ é íåàáñîëþò-
íîñò³. Çâ³äñè ìîæëèâ³ñòü ïàðîä³é,
êàðíàâàë³çàö³¿, ãóìîðèñòè÷íîãî
ñòàâëåííÿ äî ñâÿòèíü. À â ñõ³äíî-
ìó õðèñòèÿíñòâ³ ñòàâëÿòüñÿ äî
ñì³õó ñóâîð³øå é áåçïîñåðåäí³øå.
Ñì³õ? Âñå, öå âæå äèÿâîë. Ïàðî-
ä³ÿ? Âñå, “í³÷îãî ñâÿòîãî”. Àëå
éäåòüñÿ íå ïðî òå, ùî ó íàñ ìåí-
øå ñì³þòüñÿ, à ïðî òå, ùî ó íàñ
ô³ãóðà æàðò³âíèêà ñòàº çíà÷í³-

øîþ. Â³í ñïðèéìàºòüñÿ íå ÿê ñà-
òèðèê, à ÿê ö³ëèé Ñàòèð. Íàøà
êóëüòóðà çàâæäè â î÷³êóâàíí³
áëàçí³â. Ùî çàáîðîíåí³øèé ñì³õ,
òî ö³íí³øèé ³ ïðèâàáëèâ³øèé îá-
ðàç áëàçíÿ”.

Íà ïåðøèé ïîãëÿä, Ïñîé — öå
íå ñïðàâæí³é þðîäèâèé, à ³íòå-
ë³ãåíò, êîòðèé “ìàñêóºòüñÿ ï³ä
þðîäñòâî”. Áåíòåæèòü òîé ôàêò,
ùî Ïñîé, òàê áè ìîâèòè, ñàìî-
ïðîãîëîøóâàâ þðîäñòâî. Çà âëàñ-
íèì ïñîºâñüêèì âèçíà÷åííÿì,
ùî ô³ãóðóº ìàéæå â óñ³õ ðåêëàì-
íèõ ìàòåð³àëàõ, â³í — êð³ì óñüîãî
³íøîãî, ùå é “ñó÷àñíèé ñêîìî-
ðîõ”. “Ñêîìîðîõ”,— óòî÷íþº
Ïñîé,— áî âóëè÷íå ãðîòåñêîâå
áëàçåíñüêå ä³éñòâî — öå òîé ôîð-
ìàò ºâðîïåéñüêî¿ ì³ñüêî¿ ï³ñåí-
íî¿ êóëüòóðè, ÿêèé ìåí³ áëèçü-
êèé, ì³ã áè áóòè ìåòàôîðîþ ÿêî-
¿ñü âàæëèâî¿ ÷àñòèíè ìîãî ñöå-
í³÷íîãî ïåðôîðìàíñó”.

Ïñîÿ ÷àñòî ³ íåáåçï³äñòàâíî(?)
çàïèñóþòü ó ïîñòìîäåðí³ñòè.
“Óì³ííÿ íàäÿãàòè áóäü-ÿê³ ìàñ-
êè, ïðàöþâàòè â óñ³õ æàíðàõ, ³ðî-
í³çóâàòè íàä ñâÿùåííèìè êîðîâà-
ìè ³íòåë³ãåíòñüêî¿ êóëüòóðè —

âåñü öåé àðñåíàë ïîñòìîäåðí³çìó
Ïñîé Êîðîëåíêî çàñòîñîâóº ç
âëàñòèâîþ éîìó âèòîí÷åí³ñòþ ³
áëèñêîì. Öå, âëàñíå, ³ º ñïðàâæ-
í³é ïîñòìîäåðí³çì, â ÿêîìó ðóé-
í³âí³, àíàðõ³÷í³ ³íòåíö³¿ ïåðåâà-
æàþòü íàä êóëüòóðîçáåð³ãàëüíè-
ìè” (ªãîð Ëºòîâ).

Õòî æ òàêèé Ïñîé? Ïîñòìîäåð-
í³ñò ³ íåñïðàâæí³é þðîäèâèé?
Þðîäèâèé ³ ï³äðîáíèé ïîñòìî-
äåðí³ñò? Äâà â îäíîìó: þðîäñòâî-
ïîñòìîäåðí³ñò ÷è ïîñòìîäåðí³ñò-
þðîäñòâî? Ðîç³áðàòèñÿ â öüîìó
íåëåãêî, àëå àâòîð ñõèëÿºòüñÿ äî
âàð³àíòó “òðè äð³á îäèí”: þðîä-
ñòâî — ïîñòìîäåðí³ñò. Ïî-ïåðøå,
ÿê ïîì³÷àþòü ñó÷àñíèêè, “ð³äêî
äå ïîáà÷èø ïóáë³÷íó ëþäèíó ç
òàêèìè áîæåâ³ëüíèìè î÷èìà”. À
ïî-äðóãå, ÿê óêàçóº ñàì Ïñîé,
“ãîëîâíå â ìî¿õ ï³ñíÿõ — ïàôîñ
³ êàòàðñèñ, ùî ïðîòèñòàâëÿº ìå-
íå ïîñòìîäåðí³çìó. Ó ïîñòìîäåð-
í³çì³ íå âèñòà÷àº ë³ðèêè, à ï³ñí³
ïîâèíí³ îáîâ’ÿçêîâî âèòèñêóâà-
òè ñëüîçó ³ î÷èùàòè äóøó”.

Ñâîþ òâîð÷³ñòü Ïñîé â³äìîâëÿº-
òüñÿ ââàæàòè ïàðîä³éíîþ,
ñòâåðäæóþ÷è, ùî íàïðÿìîê, ó ÿêî-
ìó ïðàöþº,— öå “íîâà ñåðéîç-
í³ñòü”. “Ìåí³ ùîíàéáëèæ÷³ äèäàê-
òè÷í³ æàíðè,— òâåðäèòü Ïñîé,—
íàïðèêëàä exempla, ñåðåäíüîâ³÷í³
ïîâ÷àëüí³ êóïëåòè, ÿê³ íàâ÷àþòü
íå ãð³øèòè. Ó ìåíå íàâ³òü º ñïå-
ö³àëüíà ï³ñíÿ “Íå ãð³øè”. Òèãð,
êîòðèé òàì ãîâîðèòü, ïîâ÷àº ë³-
ðè÷íîãî ãåðîÿ: “Áîëüøå íå ãðåøè,
â ðîò íå õàïü ÷óæîãî, íå ïðîèçíå-
ñè ìàòåðíîå ñëîâî è íå âîçæåëàé
æåíû áðàòà òâîåãî”. Îòæå, ÿê ³
êîæíèé ñïðàâæí³é “ñêîìîðîõ” ³
“þðîäèâèé”, Ïñîé ñâîº ñêîìîðî-
ñòâî ³ þðîäñòâî çàïåðå÷óº. Âîíî é
çðîçóì³ëî. Àäæå âñ³ì ñïðàâæí³ì
áîæåâ³ëüíèì âëàñòèâî ââàæàòè, ùî
âîíè º ìàëî íå âò³ëåííÿì äóøåâ-
íî-åñòåòè÷íî¿ íîðìè. ²íîä³ âèõî-
äèòü ùîñü, ñõîæå íà ïàðîä³þ, —
àëå öå ïîá³÷íèé åôåêò. Éîìó ÷ó-
æ³ ³ðîí³÷í³ñòü ³ õîëîäí³ñòü ïîñòìî-
äåðí³çìó.

Ïðîòå íàñê³ëüêè ãëèáîêå ñêî-
ìîðîñòâî Ïñîÿ? Ùî ñïîíóêàëî
éîãî âèáðàòè ìàñêó þðîäèâîãî:
êàðíàâàëüíèé ïîñòìîäåðí³ñò-
ñüêèé ñâ³òîãëÿä? êíèãè Áàõò³íà?
äåêëàðîâàíà íèì ñàìèì áëèçü-
ê³ñòü äî “âóëè÷íîãî ãðîòåñêîâî-
ãî ³ æàðò³âëèâîãî ä³éñòâà” ÿê
“ôîðìàòó ì³ñüêî¿ ï³ñåííî¿ êóëü-
òóðè”? Ïñîé çãîäåí ³ç òèì, ùî
éîãî ñêîìîðîøèé òèòóë — îäíà
ç ³ãðîâèõ õàðàêòåðèñòèê. Ìî¿ òè-
òóëè — öå ³ãðîâ³ õàðàêòåðèñòèêè,
ñòâåðäæóº ñï³âàê, àëå òóò æå ïî-
ïðàâëÿº, ùî âîíè â³äïîâ³äàþòü
÷îìóñü óñåðåäèí³ íüîãî. ²íøèìè
ñëîâàìè, Ïñîé ñòâåðäæóº, áóö³ì-
òî ñöåí³÷íèé îáðàç ñêîìîðîõà
â³äïîâ³äàº éîãî âíóòð³øíüîìó äî-
ñâ³äó, êîòðèé ñêîìîðîøèòü.

Ïðî òàêèõ, ÿê â³í ñàì, Ïñîé
ñï³âàº â îäí³é ç³ ñâî¿õ ï³ñåíü
“Ñòðàííîâàòåíüêèé” (öèòóþ íà-
çâó ï³ñí³ ³ òåêñò â íàéá³ëüø öåí-
çóðí³é ôîðì³):

“ïðîñòèòå ìåíÿ ÿ ñòðàííåíüêèé
ñòðàííåíüêèé ñòðàííåíüêèé
ïðîñòèòå ìåíÿ ÿ ñòðàííåíüêèé
à ñòðàííåíüêèì âñ¸ ìîæíî”

×îìó æ îáðàç “ñòðàííåíüêîãî”
òàêèé ïðèâàáëèâèé äëÿ Ïñîÿ, ³
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Ñüîãîäí³  â.î. ãîëîâíîãî
ðåäàêòîðà ãàçåòè 
“Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ”
Ïåòðî Ùåðáèíà 
ñâÿòêóº ñâîº 25-ð³÷÷ÿ
З на оди дня народження свої вітання шле
письменни Володимир ЄШКІЛЄВ:

— Передаю свої найщиріші вітання Петр Щербині! Я із задоволенням
йо о з ад ю, і олись на сцені жартома поставив йом ріж и. Том бажаю
йом б ти з ро ами не в по аном плані, а щоб побороти воро ів! Щастя
йом , здоров’я і всьо о-всьо о-всьо о!!!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß÷îìó ¿ì — “ñòðàííåíüêèì” — óñå
ìîæíà? “Ñòðàííåíüêèé” — öå
âò³ëåííÿ õðèñòèÿíñüêî¿ ñâîáîäè.
Íà äóìêó Ñ. Àâºð³íöåâà, ç òîãî
ôàêòó, ùî ªâàíãåë³º í³êîëè íå
çîáðàæóº Õðèñòà óñì³õíåíèì, íå
ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñì³-
õîâà êóëüòóðà ïðîòèð³÷èòü õðèñ-
òèÿíñüêîìó äóõó. Õðèñòîñ íå ñì³-
ÿâñÿ, áî â³í çàâæäè áóâ â³ëüíèé,
à, îòæå, íå ïîòðåáóâàâ ñì³õó ÿê
àêòó çâ³ëüíåííÿ.

Ñì³õ, ãðà, óäàâàííÿ — çâ³ëüíÿ-
þòü. Þðîäñòâî â³ëüíå é â³ä ñó-
ñï³ëüñòâà, ³ â³ä ñåáå ñàìîãî (=
ñâî¿é “ñîö³àëüí³é ðîë³”). Ïîäâèã
þðîäèâèõ ó Â³çàíò³¿ ³ íà Ðóñ³ áóâ
çâ’ÿçàíèé ç äâîìà çàâäàííÿìè:
ñëóæ³ííÿì ãðîìàä³ é îñîáèñòèì
ïîäâèãîì. Ïî÷íåìî ç ïåðøîãî.
Äóðåíü çàâæäè áóâ êîðèñíèì åëå-
ìåíòîì õðèñòèÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà. Ïî-ïåðøå, â³í îãîëþâàâ
ïðàâäó. ßê ïèøå òîé æå ñàìèé
Ëèõà÷îâ, äóðåíü — öå, ïåðåäóñ³ì,
“ëþäèíà, ùî áà÷èòü ³ ãîâîðèòü
“ãîëó” ïðàâäó”, à ñì³õ, ùî âèêëè-
êàºòüñÿ íèì, ïîâèíåí áóâ “îãî-
ëÿòè, âèÿâëÿòè ïðàâäó, ðîçäÿãàòè
ðåàëüí³ñòü â³ä ïîêðèâó åòèêåòó,
öåðåìîí³àëüíîñò³, øòó÷íî¿ íåð³â-
íîñò³, â³ä óñ³º¿ ñêëàäíî¿ çíàêîâî¿
ñèñòåìè äàíîãî ñóñï³ëüñòâà”. Ïî-
äðóãå, ñêèäàþ÷è çåìíó ìóäð³ñòü,
äóðí³ ñòàâàëè âóñòàìè Áîãà, “îð-
ãàíîì ïîçàñòàíîâî¿, âèùî¿, òðàíñ-
öåíäåíòíî¿ ìóäðîñò³” (Ë. Ï³í-
ñüêèé). Ç îäíîãî áîêó, þðîäèâ³
âèêðèâàëè ³ ïðîðîêóâàëè. Àëå ç
³íøîãî — â ñàìèõ ñîá³, â ñàìîìó
ñâîºìó ñïîñîá³ áóòòÿ âèÿâëÿëè
Õðèñòîâó ñâîáîäó.

Ó âñ³ ÷àñè “ñòðàííåíüêèå”
îáåðòàëè ñì³õ ïðîòè ñåáå. Çíèæó-
þ÷è ñâ³é îáðàç, ðîç³ãðóþ÷è
áåçóìñòâî, ïðèêèäàþ÷èñü äóðíè-
êàìè, âîíè ðîáèëè ãîëîâíèì îá’-
ºêòîì íàñì³øîê âëàñíó îñîáó.
Þðîäèâ³ (ÿ ãîâîðþ ïðî þðîäñòâî
ÿê âèä ñâÿòîñò³) ìàëè âèãëÿä áî-
æåâ³ëüíèõ, àëå òàêèìè íå áóëè.
Âîíè òâîðèëè óÿâí³ áåç÷èíñòâà,
âèãàäóâàëè ñâî¿ ãð³õè, âæèâàëè
ïîãàí³ ñëîâà â³äíîñíî ìîæíî-
âëàäö³â ³ ãîðäîâèòî-áëàãî÷åñòè-
âèõ, àëå â ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñâî¿ì äó-
õ³âíèêîì àáî ñîðàòíèêîì ïî ïîä-
âèãó â³äêðèâàëèñÿ ÿê òâåðåç³ é
ïñèõ³÷íî àäåêâàòí³ ëþäè. Íàâ³ùî
¿ì áóëî öå ïîòð³áíî? Âèñòàâëÿ-
þ÷è ñåáå çà äóðí³â, öåé ð³ä ïîä-
âèæíèê³â ùå é áîðîâñÿ ç âëàñíè-
ìè ïðèñòðàñòÿìè. Îáðàç áîæå-
â³ëüíîãî, îãóäíèêà, äóðíÿ áóâ ïî-
òð³áåí þðîäîâ³, ùîá “ïîñâàðèòè-
ñÿ ñâ³òîâ³” ³ òèì ñàìèì ïîäîëàòè
â ñîá³ ãîðäèíþ (à ãîðäèòèñÿ âëàñ-
íèìè óñï³õàìè â ñïðàâ³ àñêåçè —
ã³ðøå â³ä óñüîãî ìîæëèâîãî).

Ïîðà, ïðîòå, ïîâåðíóòèñÿ äî
Ïñîÿ. ßêùî íå áðàòè äî óâàãè
ïèøíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ áîðîäè, ÿêè-
õîñü ïóáë³÷íî-àñêåòè÷íèõ ïîäâè-
ã³â çà íèì íå ïîì³÷åíî. Îòæå, ³
þðîäñòâóâàòè éîìó íåíà÷å íåìàº
ïðè÷èí. Ïñîé íå çö³ëþº. Íå º åê-
çîðöèñòîì. Íåíà÷å íå íåçàéìà-
íèé. Áåç í³ìáà. Íàâ³ùî æ òîä³ ëè-
÷èíà áîæåâ³ëüíîãî? Íàâ³ùî áåí-
òåæèòè íàðîä ñâî¿ìè åêñòðàâàãàíò-
íèìè åñòåòè÷íèìè æåñòàìè?

Àâòîð öèõ ðÿäê³â áà÷èòü, ÿê ì³-
í³ìóì, äâ³ ïðîáëåìè, ç ÿêèìè
Ïñîþ áåç ÷àñòêè þðîäñòâà íó í³-
ÿê íå ñïðàâèòèñÿ.

Ïåðøà — ïðîáëåìà â³ðîã³äíî-
ñò³. Ñó÷àñíèé êîíòåêñò òàêèé, ùî
áóäü-ÿêå ïðÿìî (áåç ³ðîí³÷íîãî
ïîñòìîäåðí³ñòñüêîãî âèøóêóâàí-
íÿ) ñêàçàíå ñëîâî çäàºòüñÿ âóëü-
ãàðí³ñòþ. “Ï³äõ³ä ïîñòìîäåðí³ñòà
âèäàºòüñÿ ìåí³ ñõîæèì íà ï³äõ³ä
ëþäèíè, çàêîõàíî¿ â îñâ³÷åíó ïà-
í³. Â³í çíàº, ùî íå ìîæå ñêàçà-
òè: “ß øàëåíî òåáå êîõàþ”, áî
â³í çíàº, ùî âîíà çíàº (³ ùî âî-
íà çíàº, ùî â³í çíàº), ùî öå âæå
íàïèñàâ Ë³àëà. Òà âñå æ òàêè âè-
õ³ä º. Â³í ìîæå ñêàçàòè: “ßê ñêà-
çàâ áè Ë³àëà, ÿ øàëåíî òåáå êî-
õàþ”. Îñü òàê, îá³éøîâøè óäàâà-
íó íåâèíí³ñòü ³ ÷³òêî ñêàçàâøè,
ùî áåçíåâèííî¿ ðîçìîâè âæå
á³ëüøå íå âèéäå, â³í âîäíî÷àñ

ñêàçàâ ïàí³ âñå, ùî õîò³â, ùî êî-
õàº ¿¿ ³ êîõàº çà ÷àñ³â âòðà÷åíî¿ íå-
âèííîñò³. ßêùî ïàí³ ï³äòðèìàº
ãðó, âîíà çðîçóì³º öå ÿê îñâ³ä÷åí-
íÿ â êîõàíí³. Í³õòî ç íèõ íå â³ä-
÷óâàòèìå ñåáå íåâèííèì. Îáîº
ïðèéìàþòü âèêëèê ìèíóëîãî, âæå
êèìîñü ñêàçàíîãî, ÷îãî âæå íå
ìîæíà çíèùèòè. Îáîº áóäóòü ñâ³-
äîìî òà ³ç çàäîâîëåííÿì ãðàòè â
³ðîí³þ. Àëå îáîº çìîæóòü ùå ðàç
ïîãîâîðèòè ïðî êîõàííÿ” (Óì-
áåðòî À÷).

Äðóãà ïðîáëåìà âèïëèâàº ç ïåð-
øî¿. Õîÿ ÿêèì áè òîíêèì ³ õèò-
ðîìóäðèì áóâ êóëüòóðíèé êîä, çà
äîïîìîãîþ ÿêîãî “çàêîõàíèé” (ó
öüîìó âèïàäêó — Ïñîé Êîðîëåí-
êî) ãîâîðèâ “îñâ³÷åí³é ïàí³” (ó
íàøîìó âèïàäêó — ãëÿäà÷åâ³) ïðî
êîõàííÿ, ÿêùî öåé “ìåññåäæ” áó-
äå (õàé íàâ³òü ÷àñòêîâî) ïî÷óòèé
³ çðîçóì³â, òî “çàêîõàíèé” ç³-
òêíåòüñÿ ç íàñòóïíîþ íåáåçïå-
êîþ: éîìó íàâ’ÿæóòü â³äïîâ³äíó
ñîö³àëüíó ðîëü. Çàêîõàíèé ñòàíå
“çàêîõàíèì”, òîáòî “âèêîíóâà÷åì
îáîâ’ÿçê³â” ³ “ðîë³” çàêîõàíîãî.
À ó âèïàäêó Ïñîÿ — îêð³ì ñàìî-
³ðîí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê “àêèíà”,
“ìîëîä³æíîãî ô³ëîëîãà” ³ “áîä³-
ñèíãåðà”, éîìó äîâåäåòüñÿ ùå
ñòàòè “ñï³âàêîì”, “ãóðó”, “ïðî-
â³äíèêîì ñâ³òëèõ ³äåé” òîùî. Àëå
ùî ìîæå á³ëüø ðóéí³âíî âïëèâà-
òè íà îñîáó, í³æ òàêà — íàäáëà-
ãîðîäíà — ñîö³àëüíà ðîëü? Ïðè-
êëàäè áàãàòüîõ “êóëüòîâèõ ô³ãóð”
ðîñ³éñüêîãî ìóçè÷íîãî îë³ìïó
ñâ³ä÷àòü, ùî ðîëü “ãóðó” âáèâàº
íå ò³ëüêè ìóçèêó, à é îñîáó ìó-
çèêàíòà, ïåðåòâîðþº éîãî íà “ëè-
öåä³ÿ”, íà òîãî, õòî (çàãóáèâøè â
ìèíóëèõ áèòâàõ ñïðàâæíþ ïàñ³î-
íàðí³ñòü) ñòàðàííî ï³äðîáëþºòü-
ñÿ ï³ä ñüîãîäåíí³ “îñîáèñò³ñòü”,
“òàëàíò”, “ìóçèêà” ³ òàêå ³íøå.

Ïðîòå, ÿêùî âäóìàòèñÿ, òî äî
öèõ äâîõ ïðîáëåì (â³ðîã³äíîñò³ ³
ðîë³) ó âèïàäêó Ïñîÿ äîäàºòüñÿ
òðåòÿ: íåáåçïåêà ëæåþðîäñòâà.
Áîðþ÷èñü ç “ðîëëþ ãóðó”, þðîä-
ñòâóþ÷è, Ïñîé ìîæå âèÿâèòèñÿ
çàðó÷íèêîì “ðîë³ þðîäñòâà”.

Ùîá ïåðåêîíàòè ñåáå ³ ÷èòà÷à,
ùî íàøå “þðîäñòâî” — ñïðàâæ-
íº, õî÷ ³ ñòâîðåíå çà êàíîíàìè
ìèñòåöòâà, à íå ñâÿò³ñòþ, ÿ âèð³-
øèâ ïîñòàâèòè éîìó ê³ëüêà ïðî-
âîêàö³éíèõ çàïèòàíü.

— ×è ìîæå ïîñòìîäåðí³ñò áóòè
ñêîìîðîõîì? ² âçàãàë³, ÷è ïîñòìî-
äåðí³ñò òè (õî÷ áè ÷àñòêîâî)?

— Ñï³ëüíå ì³æ ïîñòìîäåðí³ñòîì
³ ñêîìîðîõîì — öå íåñïðèéíÿòòÿ
áóäü-ÿêî¿ òîòàëüíîñò³, áóäü-ÿêîãî
“öåíòðó”, îá³ãðàâàííÿ âñüîãî,
playfulness, ³ðîí³ÿ, ïàðîä³éí³ñòü â
³ì’ÿ òîãî, ùî âñå â³äíîñíå. Íåäà-
ðåìíî âñ³ ïîñòìîäåðí³ñòè ëþáëÿòü
åï³çîä ç³ ñêîìîðîõîì ó ô³ëüì³
“Àíäð³é Ðóáëüîâ” ³ çàâæäè íàâî-
äÿòü öåé ïðèêëàä. ß ïîñòìîäåð-
í³ñò ò³ëüêè â òîìó ñåíñ³, ùî æè-
âó â òàêó åïîõó, êîëè öåé ñòèëü
äóìêè ³ ïèñüìà îá’ºêòèâíî íà âñå
âïëèâàº. ß íå â³äêèäàþ ñïàäùè-
íè ìèñòåöòâà ïîñòìîäåðí³çìó ³
êîðèñòóþñÿ éîãî ïðèéîìàìè. Àëå
ç ³íøèìè ö³ëÿìè. Ö³êàâèòü ìåíå
íå äåêîíñòðóêö³ÿ, íå çàïåðå÷åííÿ
ãëèáèíè. Íàâïàêè, ÿ ïðàãíó ïî-
áà÷èòè ãëèáèíó ³ ñåíñ ó ð³çíèõ ðå-
÷àõ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ çóñèëëÿ,
äîâ³ðà, çóñòð³÷³, ëþáîâ. Ö³êàâå ³í-
øå — ùî ñêîìîðîõ ìîæå áóòè é
íå ïîñòìîäåðí³ñòîì. Ïðî öå ó
Ëåñêîâà º õîðîøà, çâîðóøëèâà
ïîâ³ñòü-ïðèò÷à ç éîãî õðèñòèÿí-
ñüêîãî êàçêîâîãî öèêëó, ÿêèé ÿ
äóæå ëþáëþ. Íàçèâàºòüñÿ öÿ ïî-
â³ñòü “Ñêîìîðîõ Ïàìôàëîí”.

— ×è ïðèãí³÷óº òåáå ñîö³àëüíà
ðîëü “ïîåòà”, “ñï³âàêà”, “õóäîæ-
íèêà” òîùî?

— Íó, äèâëÿ÷èñü ïðî ùî éäåòü-
ñÿ. ßêùî ïðî ÿê³ñü ñòåðåîòèïè, òî
÷îãî òóò ãí³òèòè, ÿ æ ñåáå öèì
ïîåòîì-ñï³âàêîì, ÿêèé ó ëàïêàõ,
íå â³ä÷óâàþ. Öå ïðîñòî ìîÿ ðî-
áîòà, ñïðàâà æèòòÿ, öå ì³é îáî-
â’ÿçîê ïåðåä ëþäüìè, àëå öå æ ³

ìîÿ ðàä³ñòü. Ñïîä³âàþñÿ, íå áóäå
äóæå ïàôîñíî ñêàçàòè, ùî öå, íà-
ïåâíî, ïðîñòî ì³é õðåñò.

— ×è çàâàæàº òîá³ ïèõàò³ñòü, ³
ÿêùî òàê, òî ÿê òè ç íåþ áîðåø-
ñÿ? Þðîäñòâóºø?

— Ïèõàò³ñòü ð³÷ õèòðà, öå òàêå
â³ä÷óòòÿ, ÿêîãî ÷àñòî íå ïîì³÷à-
ºø, âîíî ìàñêóºòüñÿ. Çäàºòüñÿ,
ùî íåìàº í³ÿêî¿ ïèõàòîñò³, à
ïðîñòî òðåáà â ðîáî÷îìó ïîðÿä-
êó ïîãóãëèòü ñåáå â áëîãàõ ³ òàêå
³íøå. Àáî öå ïðîôåñ³éíèé “÷åë-
ëåíäæ”, áàæàííÿ áóòè çàòðåáóâà-
íèì ³ ÷åñíå çàäîâîëåííÿ, êîëè
òâî¿ ï³ñí³ ïîòð³áí³. ²íîä³ âñå öå
÷èñòà ïðàâäà, à ³íîä³ ñþäè ï³äì³-
øóºòüñÿ ïèõàò³ñòü, ³ òè íå ïîì³-
÷àºø, ÿê âîíî ï³äì³ñèëîñÿ. Ùîá
áîðîòèñÿ ç ö³ºþ ïðèñòðàñòþ,
ïåðø çà âñå òðåáà â³äñòåæóâàòè,
óñâ³äîìëþâàòè ¿¿, òîáòî, âëàñíå
êàæó÷è, ñïîâ³äàòè, õàé ³ â ìèð-
ñüêîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà. Ïðî
á³ëüøå íå ãîâîðþ, îñê³ëüêè î÷å-
âèäíî, ùî ðàìêà äëÿ òàêî¿ ðîçìî-
âè çàò³ñíà.

— ßê ùèðî ãîâîðèòè àáî ñï³âà-
òè ïðî Áîãà â åïîõó, êîëè âñ³ íàâ-
êîëî ãðàþòü? ²íøèìè ñëîâàìè, ÿê
ãîâîðèòè òàê, ùîá òâîº ñëîâî íå
ñïðèéíÿëè çà ãðó?

— Ãðà — öå íå çàâæäè ïîãàíî.
Ãðàþòü ³ ä³òè. Äèòÿ÷å â³ä÷óòòÿ
ñèìâîëó — òå çàãàëüíå, ùî º ì³æ
ãðîþ ³ øàíóâàííÿì ³êîí. Âàæëè-
âî, ùîá öå áóëà ñàìå òàêà ãðà, â
ñåíñ³ äèòÿ÷îãî íà÷àëà, à íå â ñåí-
ñ³ àçàðòó, çìàãàëüíîñò³ àáî ÿêî¿ñü
íåïðàâäè, íåñïðàâæíîñò³, íåñåð-
éîçíîñò³.

— Çàçîð ì³æ îáðàçîì (ðîëëþ) ³
ðåàëüí³ñòþ — ïîòð³áíî éîãî çàïîâ-
íþâàòè ÷è äîñèòü âêàçàòè íà ð³ç-
íèöþ, íà òå, ùî îáðàç (ðîëü) —
óìîâíèé?

— Äèâëÿ÷èñü ùî ðîçóì³òè ï³ä
ñëîâîì “ðîëü”. ª îá’ºêòèâíà ðîëü
ó æèòò³. Äëÿ ìåíå öå îçíà÷àº áó-
òè òèì, õòî ÿ º, çîêðåìà ñþäè âõî-
äèòü ³ âèä çàíÿòü. ß àðòèñò, àëå
íå àêòîð, òîìó í³ÿêèõ ðîëåé íà
ñöåí³ íå ãðàþ, ÿ ïîêàçóþ ÿê³ñü
÷àñòèíêè ñåáå. “Ðîëåâ³ ³ãðè” â
ïîï-ïñèõîëîã³÷íîìó ñåíñ³ — öå
òåæ ùîñü, íå íàäòî ìåí³ áëèçüêå.
Ïîìèëêîâî äóìàòè, ùî º ÿêàñü
ðîëü ñêîìîðîõà ó ìåíå. Öå æ áó-
ëî ïðîñòî ïîð³âíÿííÿ, äàíå â
êîíòåêñò³. Íà ñöåí³ ÿ ÿêîñü ä³ëþ-
ñÿ ç ëþäüìè ìî¿ì äîñâ³äîì, äóì-
êàìè, â³ä÷óòòÿìè, ³äåÿìè, ïåðå-
æèâàííÿìè, ñìàêàìè. Öå ðåàëü-
íèé äîñâ³ä, ðåàëüí³ äóìêè, â³ä-
÷óòòÿ, ³äå¿, ïåðåæèâàííÿ, ñìàêè,
à íå ÿêàñü “ðîëü”.

— ×è ëþáèø òè Áàõò³íà? ²äåÿ
ñàìîïðîãîëîøóâàòè ñåáå ñêîìîðî-
õîì ïðèéøëà â³ä Áàõò³íà ÷è ³íøè-
ìè øëÿõàìè?

— Í³, ÿ áðàâ ó÷àñòü ó ñï³ëüíî-
ìó ïðîåêò³ ç àìåðèêàíñüêèìè âè-
êîíàâöÿìè ðîñ³éñüêîãî ôîëüêëî-
ðó, ²ëëåþ Òüîìê³íèì ³ Òð³ñòðîþ
Íüþé¿ð. Âîíè ïðèäóìàëè ïðîãðà-
ìó ïðî ñêîìîðîõ³â, ñïî÷àòêó â
Íüþ-Éîðêó, ïîò³ì — ó Ìîñêâ³, ¿ì
íà öå äàëè òîä³ ãðàíò Àðòë³íêà
ðàçîì ç³ ìíîþ ÿê ïàðòíåðîì.
Çâ³äòè é ï³øëî ñëîâî “ñêîìîðîõ”.
À âæå ïîò³ì ÿ ñàì ³íîä³ äëÿ ñåáå
öå ñëîâî âèêîðèñòîâóâàâ. Òî áó-
ëî â 2000 ðîö³. Â³äòîä³ ÿ äóæå ð³ä-
êî âèêîðèñòîâóâàâ äëÿ ñåáå öå
ñëîâî, ò³ëüêè ³íîä³, æàðòîìà. À
íèí³ âçàãàë³ íå âèêîðèñòîâóþ, âî-
íî ìåí³ íå òàê ïàñóº. Àäæå ìîº
íèí³øíº øîó, âëàñíå êàæó÷è, âæå
íå íàäòî ñõîæå íà ñêîìîðîøå. À
Áàõò³í — íó, ÿ ñòàâëþñÿ äî íüî-
ãî íåéòðàëüíî-ïîçèòèâíî. Ñïî-
ê³éíî ñòàâëþñÿ.

Îòæå, ÿê ³ êîæåí ñïðàâæí³é
“ñêîìîðîõ” ³ “þðîäèâèé”, Ïñîé
ñâîº ñêîìîðîñòâî ³ þðîäñòâî çà-
ïåðå÷óº. Âîíî é çðîçóì³ëî. Àäæå
âñ³ì ñïðàâæí³ì áîæåâ³ëüíèì
âëàñòèâî ââàæàòè, ùî âîíè º ìà-
ëî íå âò³ëåííÿì äóøåâíî-åñòå-
òè÷íî¿ íîðìè

Êè¿â ñòàº 
ñì³ëèâ³øèì
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè âèñòàâêó ñó÷àñíîãî
ìèñòåöòâà “Ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð”
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора столиці за під-
трим и Київсь о о Медіа
Холдин , Головно о
правління льт ри і мис-
тецтв КМДА, Міжнародно-
о бла одійно о фонд
"Ейдос" та ОТР-бан
презент вали перш ви-
став інсталяцій під від-
ритим небом — "С часне
мистецтво п блічном
просторі". Вже від сьо о-
дні ияни мож ть відвіда-
ти Алею Казиміра Мале-
вича, аби на власні очі
побачити дещо незвичні
с льпт ри, створені ра-
їнсь ими митцями. А мо-
лоді автори отримають
майданчи для реалізації
власних творчих ідей.

Ó÷îðà ó Êèºâ³ íà Àëå¿ Êàçè-
ì³ðà Ìàëåâè÷à ïðåçåíòóâàëè
ïåðøó áåçñòðîêîâó âèñòàâêó ³í-
ñòàëÿö³é ï³ä â³äêðèòèì íåáîì —
“Ñó÷àñíå ìèñòåöòâî ó ïóáë³÷íî-
ìó ïðîñòîð³”. ¯¿ îðãàí³çàòîðàìè
ñòàëè Êè¿âñüêèé Ìåä³à Õîëäèíã,
ÃÓ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ,
Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
“Åéäîñ” òà ÎÒÐ-áàíê. Íà äóì-
êó ìåöåíàò³â àðò-ïðîåêòó, “Ñó-
÷àñíå ìèñòåöòâî ó ïóáë³÷íîìó
ïðîñòîð³” çàñëóãîâóº íà îñîáëè-
âå ì³ñöå ó êóëüòóðíîìó æèòò³
ñòîëèö³. Òàê³ âåðí³ñàæ³ ïðîñòî
íåáà, ÿê³, äî ñëîâà, îñîáëèâî ïî-
ïóëÿðí³ â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ,
ïåðåäóñ³ì äàþòü çìîãó øèðøå
îçíàéîìèòè ìåøêàíö³â ìåãàïî-
ë³ñ³â ³ç íîâèìè òåíäåíö³ÿìè ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà, à ìîëîäèì
òà íåçíàíèì àâòîðàì — ñì³ëè-
â³øå ðåàë³çîâóâàòè âëàñí³ òâîð-
÷³ ³äå¿.

Òàê, ïðåäñòàâëåíà íà âèñòàâö³
âóëè÷íà ñêóëüïòóðà “Ëàâêè-ãðà-
ô³êè” êè¿âñüêî¿ õóäîæíèö³ Æàí-
íè Êàäèðîâî¿ âèêîíàíà ó íåçâè÷-
í³é ôîðì³ — ëàìàíèõ ë³í³é. À
âò³ì, öå í³ùî ³íøå, ÿê ïàðêîâà
ëàâà. Çà ñëîâàìè ìèñòêèí³, äëÿ
¿¿ ñòâîðåííÿ âîíà âèêîðèñòàëà
çâè÷àéíèé íåïîòð³á. ²íøèé ïðî-
åêò íà öüîìó àðò-ñåéøåí³ ïðî-
äåìîíñòðóâàâ òàêîæ çíàíèé ñòî-
ëè÷íèé õóäîæíèê Â³êòîð Ñèäî-
ðåíêî. Ç³ ñêóëüïòóðíîþ êîìïî-
çèö³ºþ “Äåïåðñîíàë³çàö³ÿ” àâòîð
íåùîäàâíî áðàâ ó÷àñòü ó 50-é
Âåíåö³àíñüê³é á³ºíàëå. Ìàåñòðî
çîñåðåäæóº óâàãó íà îäí³é ³ç íàé-
àêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì ñüîãîäåí-
íÿ — ³äåíòèô³êàö³¿ àáî ëþäñüêî¿
ñàìîòíîñò³ ó Âñåñâ³ò³. Ðîáîòè
Â³êòîðà Ñèäîðåíêà äîáðå â³äîì³
äàëåêî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Íàé-
êðàù³ ç íèõ äàâíî âæå óâ³éøëè

äî ïðèâàòíèõ êîëåêö³é ïîö³íîâó-
âà÷³â âèñîêîãî ìèñòåöòâà íå ëè-
øå â Óêðà¿í³, à é ó Êàçàõñòàí³,
Ðîñ³¿, Ô³íëÿíä³¿, Í³ìå÷÷èí³,
Ôðàíö³¿ òà ÑØÀ.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ
Ñâ³òëàíà Çîð³íà íàãîëîñèëà, ùî
Àëåþ Êàçèì³ðà Ìàëåâè÷à, íà
ÿê³é ³ âñòàíîâëåíî ïåðø³ âóëè÷-
í³ ñêóëüïòóðè, îáðàíî íå âèïàä-
êîâî. Àäæå ñàìå öÿ çåëåíà çîíà
íà ïåðåòèí³ âóëèöü Àíòîíîâè÷à
òà Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüêî¿ íàðà-
ç³ àêòèâíî òðàíñôîðìóºòüñÿ â
îñåðåäîê ìèñòåöüêîãî æèòòÿ ñòî-
ëèö³: “Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ òóò
ïàì’ÿòíèêà îäíîìó ³ç íàéâèäàò-
í³øèõ ïðåäñòàâíèê³â ñâ³òîâîãî
àâàíãàðäó Êàçèì³ðó Ìàëåâè÷ó,
ÿêèé íàðîäèâñÿ ó Êèºâ³ é æèâ
íåïîäàë³ê, öÿ ì³ñöèíà íàáóëà
îñîáëèâîãî, äóõîâíîãî çì³ñòó.
Ì³ñüêà âëàäà çàâæäè ðàäî ï³äòðè-
ìóº íàéö³êàâ³ø³ ìèñòåöüê³ çàõî-
äè òà çàâæäè éäå íàçóñòð³÷ ìîëî-
äèì àâòîðàì ó âò³ëåíí³ ¿õí³õ íàé-
ð³çíîìàí³òí³øèõ çàäóì³â”,— ïî-
ÿñíèëà “Õðåùàòèêó” ïàí³ Çîð³-
íà.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Êè¿â-
ñüêîãî Ìåä³à Õîëäèíãó Êàçáåêà
Áåêòóðñóíîâà, ÊÌÕ íå ëèøå
ï³äòðèìóº á³ëüø³ñòü íàéö³êàâ³-
øèõ ìèñòåöüêèõ àêö³é, à é ñàì
³í³ö³þâàâ ÷èìàëî àðò-ïðîåêò³â.
“Àêòóàëüíå óêðà¿íñüêå ìèñòåö-
òâî íàðàç³ ïåðåæèâàº åòàï áóð-
õëèâîãî ðîçâèòêó, ³ ÇÌ² íå ìî-
æóòü ñòîÿòè îñòîðîíü öüîãî
ïðîöåñó”,— çàóâàæèâ ïàí Áåê-
òóðñóíîâ. Íåâäîâç³ îðãàí³çàòî-
ðè ïðîåêòó ïëàíóþòü âñòàíîâè-
òè òàê³ ñêóëüïòóðè ³ â ³íøèõ çå-
ëåíèõ çîíàõ ñòîëèö³, àáè ì³ñü-
êå ñåðåäîâèùå ñòàëî ùå ïðèâàá-
ëèâ³øèì

С льпт рна омпозиція Ві тора
Сидорен а деперсоналіз вала
"С часне мистецтво п блічном
просторі"
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ОВНИ
Я що ви ин ли я ір сімейній авані,

відс н вшиназаднійпланробот , прип с-
аєтеся помил и, адже бла одатне під-
живлення йде через сл жбові стос н и.
По и ви фаворі в ерівництва, ви орис-
тов йте це задля розв’язання сімейних
проблем. Дбайте про здоров’я, обмежте
ль и, ал о ольні розва и, ре лярнодо-

сл хайтесяпозивнихор анізм , абивчас-
но перепочити, сісти на дієт . Я що хтось
просить про допомо , не відмовляйте,
бо заробите собі армічні боляч и, нере-
алізованийпотенціалдолявил чить зане-
посл х.

ТЕЛЬЦІ
Щастя че ає вас дале о від рідної

оселі, вир шайте з радістю, поспішай-
те зловити свою синю птах щастя. Але
не заб вайте про бать івсь ий бор ,
близь і люди— ваш доро ов аз, любіть
і поважайте їх. Протистояти хворобам
слід а тивним відпочин ом на природі,
спіл ванням із д ховними людьми, чи-
танням літерат ри, пере лядом ці авих
фільмів. Ймовірно, бра ватиме сердеч-
но о тепла й лас и, та артати обран-
ців за це не треба — та потрібно долі.
Вона виставила запобіжни и, аби ви
змо ли витримати той ч ттєвий і плот-
сь ий “піст”, а далі все ввійде своє
р сло.

БЛИЗНЯТА
Жити за правилом “ви винні— вам зо-

бов’язані” с ладно, але потрібно. Знай-
діть том армидері точ опори, тоді
реальність не б де та ою страхітливою, а
Всевишнійдопоможевсе зала одити, на-
давшисприятливий ґр нт для самореалі-
зіції. Коли недоотримаєте бажаних сер-
дечних пестощів, зла на милих не три-
майте, адже з одом за терпіння і само-
віддач все відш од ється.

РАКИ
Ви на старті спішних життєвих дебю-

тів, але наодинці без досвідчених партне-
рів вам не дійти до переможно о фініш .
Об’єдн йтеся за спільними інтересами,
відч ття лі тя, омпроміс — ваші золоті
озирі. Кар’єрно о зростання це стос є-
ться насамперед, зрадж вати впливових
ділових соратни ів (а їх вам нинішньо о
ро послав Усевишній, свідомте це!) не
можна. До 9 вересня маєте тя ти з ними
без пр чань тр дово о воза. Розірвете
стос н и — с отитеся із сл жбової дра-
бини.

ЛЕВИ
Випромінюючичарівність, ви, я аз о-

ва фея, можете зачар вати при бажанні
о о зав одно. Та все ж та и п с атися в
розважальні вояжі не можна. Др жіть із
природою, займайтеся спортом, що до-
поможезбере тисили, зміцнитиздоров’я,
поповнити депо ор анізм вітамінами. З
оле амиєризи онфлі тів, не встрявай-
те в с переч и, заб дьтепропретензії, ні-
о о не рити йте, дисциплін йте язи ,
отрий може бов н ти не там і не те, що
треба. Розмовляйте на онстр тивні те-
ми, висловлюйтед м ита ідеї, отрі прой-
шли “аналітичні дослідження” імаютьсер-
йозні обґр нт вання.

ДІВИ
Ви д же вимо ливі й льтимативні, що

створює дов ола рижан а р , від-
штовх єприхильни ів. Поспішайтелюби-
ти, роз рийте серце для пристрасті, не-
хай б рхливом потоці взаємних пал их
поч ттів розтане весь не атив. У ба атьох
передбачається чимало фінансових ви-
трат. Питання, де взяти рошей, постане

р ба, одна постарайтеся не залазити в
бор и. І не заб вайте: хочеш мати воро-
а — позич др ові (чи візьми в ньо о в
бор ) роші. Фінансові маніп ляції ви о-
н йте з роз мом, чіт о тримаючи р на
осподарсь ом п льсі.

ТЕРЕЗИ
Фронтова лінія проля ає через сім’ю

та робот . Ці арячі епіцентри вима ають
мо тніх енер озатрат, не зменш йте
темпів, ви ладайтеся ма симально, од-
на не заб вайте,що а торсь амайстер-
ність — ч довий інстр мент для дося -
нення бажано о. Особливо, оли непри-
миренність запан є стос н ах др жи-
на — чолові і йти на пост п и стане ве-
ли ою тра едією для принижено о чес-
толюбства. Том живіть бавлячись, з -
мором— і всі проблеми б д ть для вас,
я з с и вода.

СКОРПІОНИ
Не сидіть на місці, д х змін личе вас

далин . Зміна обстанов и—це хвилюючі
враження, заряд бадьорості та бальзам
для д ші. Саме час іти відп ст ! Одна
розважальний феєрвер не пірнайте з
оловою,бопоплатитесяздоров’ям, адже
ценайслабшемісце, депотрібензалізний
онтроль. Тр до олі ам та ожзорі радять
не спопеляти себе на роботі, тя ніть яр-
мотихень о,полін ватисязарадизаощад-
ження сил не ріх.

СТРІЛЬЦІ
Грошіплив тьдовашихр ,можливос-

тей заробити — море. І вам, я висо ом
професіоналові, це дається ле о. Голов-
не— інвест вати той апітал ви ідні пер-
спе тивні справи, зробити важливі по п-
и. На сердечном небосхилі хмариться,
але відчайневпадайте, істери невлаш-
тов йте — невдовзі розпо одиться... Ви
м дрі, тожмаєте знати: б ти пест нчи ом

долі одночасно в любовній і матеріальній
сферах — шансів д же мало.

КОЗОРОГИ
Миріть з оточенням, не на нітайте на-

пр ження, розпалюючи ба аття війни. Ви
онористі й амбітні, що потрібно прибор-
ати заради любові та зла оди. Тіль и то-
ді серця з бла овірними заб’ються в ні-
сон, а в домі запан є мир. На сл жбі ана-
ло ічна артина. Коріться ерівництв , зо-
пал звільнятися з роботи не слід, бо по-
тім ір о пош од єте про свій “ ерой-
сь ий” вчино .

ВОДОЛІЇ
Сонце, повітря і вода— ваші най ращі

др зі! К пайтеся в том невичерпном
джерелі, насолодж йтеся, очищаючи фі-
зичне й ефірне тіло від стресових то си-
нів, що на опичилися за рі . Б рхливо о і
таємно о бо життя не афіш йте, навіть
оли дізнаєтеся про неприємні речі. Мо-
літься й просіть Всевишньо о про допо-
мо , цьоріч він ви онає ваші прохання і
воздасть по засл ах.

РИБИ
Ви иньте білий прапор і здайтеся в со-

лод ий полон романтичної стихії. Любов-
ні ан ели з вами, том всі, хто волею до-
лі опиниться пор ч, змож ть розділити з
вами це свято висо их поч ттів. Не с -
піться і витр ш йте аманець на добрі
справи, п йте потрібні речі. Заощад-
женнямож ть вичерпатися, аленебіда—
все з одом омпенс ється підробіт ом.
Тіль иневс очтевбор ов ям .Кожна о-
пій а має б ти витрачена з пра тичним
прицілом. З давніми др зями підтрим й-
те теплі стос н и, бо вони— ваша опора
і транслятор форт нних шансів

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 10 ïî 16 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.

13
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

В XV столітті торжище в
Києві розташов валось
на с часній Контра товій
площі. Місь і міри (ета-
лони) ва и, довжини (лі-
оть) і об’єм ( варта,
відро) збері алися в

а Борисо лібсь ій цер ві
б нязівсь ій резиденції —
ротонді
в цер ві Успіння Бо ородиці
Пиро ощі
рат ші на Подолі

Із 37 прое тів, я і надійш-
ли на Всеросійсь ий он-
рс Київсь ої місь ої біб-

ліоте и (1908-1909 рр.)
для б дівництва б в віді-
браний прое т архіте тора
Збі нєва Клава, наданий
ним під девізом

а Motto primavera
б “Вначале было Слово”
в “Кни а — источни знаний”
“Вопросительный зна в р -
е”

1 2

1. Я о о давньор сь о о нязя називали “тестем Європи”?

б Ярослава М дро о

Роз віт Київсь ої Р сі припадає на період нязювання Володимира Ве-
ли о о та йо о сина Ярослава М дро о (перша половина XI ст.).
На при ладі сім’ї Ярослава можна простежити майже всю ео рафію

міжнародних зв’яз ів Київсь ої Р сі. Сам нязь мав за др жин принцес
Ін і ерд (в християнстві Ірина) — донь шведсь о о ороля Олафа III. Один
з йо о синів Ізяслав б в одр жений з донь ою польсь о о ороля Меш-
а II Гертр дою-Олісавою, цей шлюб ознамен вав встановлення мир між
Польщею і Р ссю на почат 30-х ро ів XI століття. Син Святослав взяв
собі за др жин Од , донь впливово о рафа Нижньої Са сонії Липоль-
да Штаденсь о о. Три донь и Ярослава М дро о теж поріднили иївсь о-
о нязя з європейсь ими оролівсь ими домами. Старша донь а Анас-
тасія вийшла заміж за орсь о о ороля Андрія. Молодша, Єлизавета,
б ла одр женою із норвезь им оролем Гарольдом III.
Найбільше прославилась серед льша донь а Ярослава Анна, я а вийшла

заміж за франц зь о о ороля Генріха І. На відмін від чолові а, я ий б в
неписьменним, Анна Ярославна отримала Києві най ращ на той час
освіт , знала ети ет, привезла із собою до Франції ціл бібліоте . До ре-
чі, одна з нижо з її бібліоте и, та зване Реймсь е Єван еліє, стало
Франції неабия ою релі вією. Саме на цьом Єван елії під час оронації
прися али всі франц зь і монархи аж до 1793 р.

2. Баба Палаж а, персонаж повісті І. Неч я-Левиць о о “Кай-
дашева сім’я”, привівши односельців до Києва, по аз ва-
ла їм иївсь і святині: “Онде вели а лаврсь а дзвіниця, а
ото оло неї сама Лавра, а то далі свята Софія, а то свята
Варвара”. Я ий храм вона називала святою Варварою?

а Михайлівсь ий Золотоверхий собор

У том ж та и творі Івана Неч я-Левиць о о ми знаходимо відповідь:
“З святої Софії Палаж а повела прочан до Михайлівсь о о монастиря й
найняла молебень святій Варварі”.
Я бачимо, прочани вважали Михайлівсь ий Золотоверхий собор од-

нією з найбільших иївсь их святинь. Спор див йо о 1108-1118 pо ах
нязь Святопол . Михайлівсь ий Золотоверхий собор, хоч і зазнав чис-
ленних пош оджень і по раб вань, та пережив р йнівні набі и мон оло-
татар 1240-м , римсь их татар 1482-м , вцілів і 1651- о, оли Київ
спалили війсь а Яна Радзівіла. Фатальними для храм стали 30-ті ро и
XX століття, оли йо о б ло підірвано, а р їни зрівняно з землею.
Найвеличнішою святинею храм б ли мощі святої Варвари. Коли й хто їх

привіз із Візантії до Києва, невідомо. До мощів святої вели ом чениці люди
йшли з надією зцілитися від нед , вірили, що вінчи з її олови допома ає
перед сім тим, хто страждає від оловно о болю, бо ж сама вона померла
з відр баною оловою. Під час сп стошливих набі ів воро ів ияни бережли-
во перехов вали релі вію. На диво, хоч сам собор б ло знищено, мощі свя-
тої збере лися і тепер знаходяться Володимирсь ом соборі в Києві.

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО

1

2

Ор анізатор:

реда ція азети

«Хрещати »

Генеральний спонсор:

Бло Леоніда Черно-

вець о о Солом’ян-

сь ій райраді

м. Києва

Запрош ємо читачів позма атися в знанні історії Ки-
єва. Кон рс триватиме протя ом вітня-жовтня 2008
ро . Щоп’ятниці п блі ватим ться два запитання і по
чотири відповіді на ожне – лише одна б де правиль-
ною, за неї нарахов ватиметься бал. Тридцять часни-
ів, я і набер ть найбільше балів, б д ть запрошені на
очний т р он рс . Абсолютний переможець отримає
с перприз – цифровий фотоапарат, ще десять часни-
ів отримають цінні подар н и.

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО

Відповіді на запитання 12го туру
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Інстит�т�фізіоло�ії�ім.�О.О.�Бо�омольця�НАН�У�раїни�передає�в�оренд��

на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення

№�п/п Хара�теристи�а�приміщення Адреса�приміщення Площа�приміщеня,��в.�м Мета�ви�ористання

1.
Лабораторно-виробничий��орп�с

на�2�поверсі�(�ім.�1-5)
в�л.�Бо�омольця,�4 127,5 Розміщення�офіс�

2
Лабораторно-виробничий��орп�с

на�1�поверсі�(�ім.�11)
в�л.�Бо�омольця,�4 22,7 Розміщення�офіс�

В� п�блі�ації� �азети� “Хрещати�”� №� 116� (3332)� від� 04.07.2008� ро��:� Ком�нальне

підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�атації�земель�водно�о�фонд��м. Києва

“Плесо”�п�н�т�3.2�слід�читати:�

“Заяв�и�подаються�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ми�ільсь�о-Слобідсь�а,�7,

КП�“Плесо”�з�07.07.08�р.�по�18.07.08�р.�з�10.00�по�14.00,�тел.�541-18-11”.

Головне�фінансове��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади:

провідно�о�е�ономіста�відділ��фінансів���льт�ри,�засобів�масової

інформації,�фізичної���льт�ри�та�спорт��Управління�фінансів�освіти,

��льт�ри,�молодіжної�політи�и,�засобів�масової�інформації,�

фізичної���льт�ри�та�спорт�.

Професійні�та��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів—��ромадянство�У�раїни,

вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним

рівнем�спеціаліст,�ма�істр.�Вміння�працювати�на��омп’ютері.�Стаж�роботи�за�фахом

��державній�сл�жбі�не�менше�3�ро�ів.

Заяви� приймаються� протя�ом� місяця� від� дня� оп�блі��вання� о�олошення� за

адресою:�м.�Київ-044,�в�л.�Хрещати�,�36,�Головне�фінансове��правління�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��імн.�819.

Телефон�для�довідо��234-62-50.

Інформація�щодо�обґр�нт�вання�обся�ів�ви�идів�ш�ідливих�ре-

човин� для� отримання� ново�о� дозвол�� на� ви�иди� забр�днюючих

речовин�в�атмосферне�повітря�Теплоеле�троцентраллю�№�6�Київ-

енер�о,�я�а�знаходиться�в�Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�за�адресою:

в�л. П�хівсь�а,�1-А.�Теплоеле�троцентраль�№�6�Київенер�о�є�виробни�ом

теплової�та�еле�тричної�енер�ії�та�призначена�для�централізовано�о�за-

безпечення�промислових�підприємств,�адміністративних�і�жилих�б�дівель

м.�Києва�тепловою�та�еле�тричною�енер�ією�споживачів�м.�Києва.�В я�ості

палива� ви�ористов�ється� природний� �аз� (резервне� паливо� —� маз�т).

Дозвіл на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�на�2008�рі��існ�є.

Перелі��основних�ма�симально�можливих�ви�идів�забр�днюючих�ре-

човин,�я�і�ви�идаються�в�атмосферне�повітря�від�стаціонарних�джерел:

N0x�—�399,557��/с;�СО�—�54,782��/с;�SO2 —�1940,643��/с.

За�важення� по� даном�� питанню� просимо� направляти� на� адрес�� Уп-

равління� охорони� нав�олишньо�о� природно�о� середовища� Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації:� 03680,� м.� Київ,� в�л.� Де�тярівсь�а,� 31,

тел./фа�с�483-35-96.

На�ви�онання�“Правил�заб�дови�м.�Києва”�та�відповідно�до�“Поряд����ро-

мадсь�о�о�об�оворення�містоб�дівної�до��ментації�та��ромадсь�их�сл�хань�з

питань�містоб�д�вання”��ромадсь�е�об�оворення�прое�т��Б�дівництво�ба-

�атоповерхових�б�дин�ів�з�об’є�тами�соціально-поб�тово�о�призначен-

ня�на�в�л.�Кадетсь�ий�Гай���Солом’янсь�ом��районі�міста�Києва�відб�-

деться�30�липня�2008�ро���о�18.00�в�приміщенні�а�тової�зали�СШ�318

(в�л.� П�люя,� З-Б).� Ініціатор� проведення� об�оворення� ТОВ� “Підприємство

Вайзб�нас”� тел.� 8(093)� 592-08-18.� Ор�анізатор� проведення� об�оворення� ГО

“Громадсь�е�об’єднання�“Вільна��раїна”.�Особа,�відповідальна�за�під�отов���та

проведення�Сидорч���Марія�Анатоліївна,�тел.�8(098)201-99-64.

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“ЕРА”�
(�од�ЄДРПОУ�03058626),�надалі�—�Товариство,�

повідомляє,�що�відповідно�до�ст.�43�За�он��У�раїні�“Про

�осподарсь�і�товариства”�порядо��денний�за�альних�зборів

а�ціонерів,�проведення�я�их�призначено�на�31�липня�2008�ро��

о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Спась�а,�9-а,���приміщенні

�оловно�о��орп�с��(3�поверх),�на�вимо���а�ціонера�Товариства,

доповнено�наст�пним�п�н�том:

2. Про� внесення� змін� до� Стат�т�� Товариства� щодо� зміни� місцезнаходження

Товариства�та�затвердження�Стат�т��Товариства���новій�реда�ції.

Решта�питань�поряд���денно�о,�а�та�ож�інша�інформація�щодо�за�альних�зборів

а�ціонерів�Товариства,�оп�блі�ована�на�стор.�2�в�№�127-128�(2355-2356)�числі�за

11� червня� 2008� ро��� щоденно�о� офіційно�о� видання� Державної� �омісії� з� цінних

паперів�та�фондово�о�рин���“Бюлетень�цінні�папери�У�раїни”�і�на�стор.�15�в�№�103

(3319)� числі� за� 11� червня� 2008� ро��� �иївсь�ої� м�ніципальної� �азети� “Хрещати�”,

залишається�незмінною.

Правління�Товариства

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�(03148,�м.�Київ,�в�л.�Я��ба�Коласа,

27-А,�зал�№ 7)�ви�ли�ає:�

Представни�а�ВАТ�“НВП�“Сат�рн”

Представни�а�А�ціонерно�о�бан���“Синтез”

Представни�а�ЗАТ�“ОКМА”

Представни�а�МПП�“Оріяна-К”�

по� цивільній� справі� за� позовом� Чміль� Людмили� Ми�олаївни� про� зобов’язання

ви�онати� �мови� до�овор�� та� ви�онання� обов’яз��� в� нат�рі,� в� с�дове� засідання

29 липня�2008�ро���на�16.00.

В�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д��про�причини�неяв�и�в�с�дове�засідання,

справа�б�де�роз�лядатися�за�наявними���справі�до�азами.

С�ддя�Ф.М.�Пізняхівсь�ий.

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

по�м.�Києв��повідомляє�про�в�лючення�об’є�та�до

перелі���об’є�тів�державної�власності��р.�А,�що

підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�:

— нежилі� вб�довані� приміщення� —� частина� �р�пи� приміщень� №� 520

(приміщення�№№�4,�5,�6,�10)�за�альною�площею�41,4��в.м.�на�І поверсі

житлово�о�б�дин��,�розташовано�о�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Сими-

рен�а,� 2/19,� літ.� А,� що� знаходяться� на� балансі� Коле�тивно�о

підприємства,� “Київтра�тородеталь”� та� оренд�ються� приватним

підприємством�“Теплоенер�омонтаж”.

Від�рите�а�ціонерне�товариство

“Автотранспортне�підприємство�№�2”

повідомляє,�що�по�вимозі�а�ціонера,�я�ий�володіє�більше�10�%�а�цій�ВАТ

“АТП-2”,�ініційовано�проведення�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і� відб�д�ться� 28 серпня� 2008� ро��� о� 16.30� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Козелець�а,� 24,� в� приміщенні� а�тово�о� зал�.� Реєстрація� а�ціонерів

та довірених�осіб�проводитиметься�в�день�і�за�місцем�проведення�зборів,

з�15.00�до�16.15.

Порядо��денний:

1. Про� обрання� Голови� та� се�ретаря� За�альних� зборів� а�ціонерів,� обрання� робочих� ор�анів

зборів,�затвердження�ре�ламент��роботи�зборів�.

2. Про�затвердження�Рішень�Правління�та�На�лядової�ради�ВАТ�“АТП-2”�за�І�півріччя�2008�ро��.

3. Визначення�основних�напрям�ів�діяльності�ВАТ�“АТП-2”�до�2010�ро��.

А�ціонерам� Товариства� для� �часті� �� За�альних� зборах� а�ціонерів� необхідно� мати� з� собою

до��мент,�що�посвідч�є�особ�;�для�представни�ів�а�ціонерів�довіреність,�оформлен����відповідності

до�діючо�о�за�онодавства,�та�до��мент,�що�посвідч�є�особ��представни�а�а�ціонера.

З� матеріалами,� що� стос�ються� під�отов�и� За�альних� зборів� та� поряд��� денно�о,� можна

ознайомитися�за�адресою�проведення�зборів.

Довід�и�за�телефонами:�497-60-08,�408-33-45.

Правління�Товариства

Ви�радені� до��менти:� паспорт

�р-на� У�раїни� СО� НР� 908749� та

пенсійні�посвідчення�СБ НР�04592�і

СБВ� НР� 003269,� видані� на� ім’я

Потирайла� Оле�сандра� Івановича,

вважати�недійсними.

Нія�і�матеріальні�та�інші�претензії

майново�о�хара�тер��щодо�їх�влас-

ни�а�не�приймаються.�Телефон�для

довідо��249-85-20.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“АЛЬФА-БАНК”�

повідомляє�про�проведення�позачер�ових�За�альних

зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�19�серпня�2008�ро��

о 14.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�за�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”:�

1)�Внесення�змін�до�Положення�про�Спостережн��Рад��ЗАТ�“Альфа-

Бан�”.

Реєстрація��часни�ів�зборів�б�де�здійснюватися�19�серпня�2008�ро��

з�14.10�до�14.30���приміщенні�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”.

А�ціонерам� для� реєстрації� необхідно� мати� до��мент,� що� засвідч�є

особ�,� належним� чином� оформлен�� довіреність� (для� представни�ів

а�ціонерів).

ЗАЯВА�ПРО�ЕКОЛОГІЧНІ�НАСЛІДКИ�БУДІВНИЦТВА

Рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�21.12.2006�р�№�387/444�товариств�

з� обмеженою� відповідальністю� “ПІДПРИЄМСТВО� ВАЙЗБУНАС”� надана

земельна�ділян�а�для�б�дівництва�ба�атоповерхових�б�дин�ів�з�об’є�тами

соціально-поб�тово�о�призначення�на�в�л.�Кадетсь�ий�Гай���Солом’янсь�ом�

районі�міста�Києва.

Зазначений�прое�т�б�дівництва�розроблений�та�по�оджений���повній�відповідності

з�рішенням�містоб�дівної�ради�Голов�иївархіте�т�ри.�Прое�тні�рішення�відповідають

нормам� і� правилам� охорони� нав�олишньо�о� середовища� і� вимо�ам� е�оло�ічної

безпе�и.

При� прое�т�ванні� заб�дови� дотримано� всіх� вимо�� чинних� б�дівельних� норм� і

правил�прое�т�вання,�я�і�відносяться�до��омпетенції�ор�анів�державно�о��онтролю.

Прое�том�передбачені�необхідні�протипожежні�заходи.�Витрати�води�та�с�иди

в� �аналізацію� від� �осподарсь�о-поб�тових� потреб� прийняті� за� нормами� з�ідно

технічних��мов.

Вплив� на� нав�олишнє� середовище� матим�ть� незначні� ви�иди� в� атмосфер�

забр�днюючих�речовин�від��отелень,�за�ритих�і�від�ритих�автостояно�,�я�і�створюють

�онцентрації�по�всіх�речовинах�менше�ГДК�(�ранично�доп�стимих��онцентрацій).�

Замовни�	зобов’язється:	

- б�дівництво�та�е�спл�атацію�проводити���відповідності�з�нормами;

- �� період� б�дівництва� та� е�спл�атації� с�воро� дотрим�ватися� техноло�ічних

режимів� на� всіх� етапах,� ви�он�вати� �сі� заходи� по� зниженню� вплив�� на

нав�олишнє� середовище,� систематично� �онтролювати� роботи� інженерно�о

обладнання;

- вивозити�б�дівельне�сміття;

- про�всі�відхилення�та�аварійні�випад�и�не�айно�сповіщати�сл�жби�Держна�ляд�

м.�Києва;

- по�за�інченні�б�дівництва�зробити�передбачений�бла�о�стрій�та�озеленення

території.�

Заці�авлен�� �ромадсь�ість� і� приватних� осіб� просимо� звертатися� зі� своїми

за�важеннями� та� пропозиціями� щодо� заявленої� діяльності� до� відділ�� охорони

дов�ілля� та� вторинних� рес�рсів� Солом’янсь�ої� районної� �� м.� Києві� державної

адміністрації�(тел.�207-09-75)��продовж�місяця�з�дня�п�блі�ації.

Інстит�т�е�спериментальної�патоло�ії,�он�оло�ії

і радіобіоло�ії�ім.Р.Є.Кавець�о�о�НАН�У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�офісно�о�приміщення�

за�альною�площею�29,5��в.м.�

Стартова�ціна�орендної�плати�78,48��рн./�в.м�без�ПДВ,��ом�нальних�та� інших

платежів.�Дата�проведення��он��рс��04�cерпня�2008�р.�о�10.00.�Довід�и�про��мови

проведення��он��рс��та�перелі��необхідних�до��ментів�можна�отримати�за�адресою:

м.�Київ,�03022,�в�л.�Василь�івсь�а,�б�д.�45�або�за�тел.�(044)�258-16-57.

До��ва�и�Пам�Уен�Мін!

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� вас� �� с�дове� засідання� в� я�ості

відповідача� по� цивільній� справі� за� позовом

Жарі�ова�Станіслава�Сер�ійовича�до�Пам�Уен

Мін�про�розірвання�шлюб�,�я�е�призначено�на

29�липня�2008�ро���на�12.30,�і�відб�деться�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�33.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини

неяв�и.

Роз’яснюємо,� що� �� разі� неяв�и� в� с�дове

засідання� без� поважних� причин� або� не-

повідомлення�с�д�про�причини�неяв�и�справ�

б�де�роз�лян�то���ваш��відс�тність�на�підставі

��ній�даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відповідно�до

ч.� 9� ст.� 74� ЦПК� У�раїни,� з� оп�блі��ванням

о�олошення�про�ви�ли��відповідач�вважається

повідомленим� про� час� та� місце� роз�ляд�

справи.

С�ддя�Г.В.�Ма�арен�о.

Оболонсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� Дрозда� Юрія� Ми-

�олайовича� в� я�ості� відповідача� по

цивільній�справі�№�2-3318/08�за�позо-

вом�Моторно�о�транспортно�о�страхо-

во�о�бюро�У�раїни�до�Дрозда�Юрія�Ми-

�олайовича�про�відш�од�вання�ш�оди�в

поряд���ре�рес��в�с�дове�засідання�на

15.07.2008�р.�о�17.00.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а,�2-Є,��аб.�18,�с�ддя�Борисова�О.В.

У�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�-

д�� про� причини� неяв�и� в� с�дове

засідання,� справа� б�де� роз�лян�та� за

вашої�відс�тності�за�наявними���справі

до�азами� відповідно� до� ст.� 169� ЦПК

У�раїни.

С�ддя�О.В.�Борисова.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� Дра�о� Володимира� Оле�сандро-

вича,�я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�по

в�л.�Козача,�67,��в.�23,�в�я�ості�відповідача

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

мещ���Т.В.�до�Дра�о�В.О.,�про�визнання�осо-

би�та�ою,�що�втратила�право��орист�вання

жилим� приміщенням,� що� відб�деться� 29

липня�2008�ро���о�14.00,�в�приміщенні�с�д�

за�адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни-

�а�Потєхіна,�б�д.�14-а,��аб.�№25.

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

роз�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Обертій�Василя�Васильовича.�Обертій

Ганн��Іванівн�,�Поле�ень�о�О�сан��Василівн�,

я�им�необхідно�25.07.2008�ро���о�12.00�з’яви-

тись�до�Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�о,�2-є,��аб.

16� в� я�ості� відповідачів� для� �часті� �� роз�ляді

цивільної�справи�за�позовом�Фофанової�Світла-

ни�Юхимівни�до�Обертій�Василя�Васильовича,

Обертій�Ганни�Іванівни,�Поле�ень�о�О�сани�Ва-

силівни,�третя�особа:�КП�“Житлосервіс�“Обо-

лонь”� Оболонсь�о�о� район�� �� м.� Києві� про

відш�од�вання�ш�оди.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,

я�а� бере� �часть� �� справі,� передбачені� ст.ст.

169,�170�ЦПК�У�раїни,�ст.�185-3�КпАП�У�раїни.

С�ддя�Л.П.�С�ш�о.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Денишен�а�Во-

лодимира� Івановича� в� я�ості� від-

повідача� по� цивільній� справі� №2-

1935/08�за�позовом�КП�“Житлови�”

до� Денишен�а� В.І.� про� визнання

особи�та�ою,�що�втратила�право��о-

рист�вання� жилим� приміщенням,

сл�хання� я�ої� відб�деться� о� 12.00

17 липня� 2008� ро��� в� залі� №� 5� с�-

дово�о�засідання�в�приміщенні�с�д�

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни-

�а� Потєхіна,� 14-А.� У� разі� неяв�и

справа� роз�лядатиметься� за� йо�о

відс�тності.�

С�ддя�Маз�ри��О.Ф.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Б�рла���Леоніда

Івановича� в� я�ості� відповідача� по

цивільній�справі�№�2-1934/08�за�по-

зовом�КП�“Житлови�”�до�Б�рла�и�Л.К.

про�визнання�особи�та�ою,�що�втра-

тила� право� �орист�вання� жилим

приміщенням,� сл�хання� я�ої� відб�-

деться�об�11.30�17�липня�2008�ро��

в� залі� №� 5� с�дово�о� засідання� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�14-А.�У�разі

неяв�и� справа� роз�лядатиметься� за

йо�о�відс�тності.�

С�ддя�—�Маз�ри��О.Ф.

До��ва�и�Про�опен�а�О.В.

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� вас� я�� від-

повідача� в� с�дове� засідання� по

цивільній� справі� за� позовом� Мо-

торне�(транспортне)�страхове�бю-

ро�У�раїни�до�Про�опен�а�Оле�сія

Володимировича� про� стя�нення

збит�ів�в�поряд���ре�рес�,�я�е�при-

значено�на�31.07.2008�на�10.00,�за

адресою:� м.� Київ,� в�л.� Хрещати�,

42-а,��аб�32.

С�ддя�М.К.�Гримич.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�(Київ,�в�л.�Я��ба�Коласа,�27-а,

с�ддя� Бабич� Н.Д.),� повідомляє,

23.07.08 р.� о� 10.30� б�де� роз�лядатися

справа�за�позовом�Петрен�о�Єв�енії�Во-

лодимирівни�до�Петрен�а�Р�слана�Пет-

ровича,�третя�особа:�Ор�ан�опі�и�та�пі�л�-

вання�Святошинсь�ої�РДА�м.�Києва�про

позбавлення�бать�івсь�их�прав.�Петрен-

�о� Р�слан� Петрович,� 06.02.1974 р.н.,

�родж.�м. Києва,�відоме�місце�проживан-

ня:�м. Київ,�в�л.�Доброхотова,�1,��в. 92,

ви�ли�ається�до�с�д��в�я�ості�відповіда-

ча,���разі�неяв�и�справа�б�де�роз�лян�-

та�за�йо�о�відс�тності�з�постановленням

по�справі�заочно�о�рішення.

С�ддя�Бабич�Н.Д.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповіда-

ча�Ци�анова�Дмитра�Ми�олайовича�по

цивільній� справі� за� позовом

ВАТ “Райффайзен� Бан�� Аваль”� про

стя�нення�забор�ованості.

С�дове� засідання� призначено� на

25 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�ляда-

тися� �� ваш�� відс�тність� з� винесенням

заочно�о�рішення�по�справі.

С�ддя�Горбань�Н.І.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє� �р.� Спіцина� Михайла� Мар�овича,

що�по�цивільній�справі�за�позовом�Громадсь�ої

ор�анізації�“Комітет�без�вартирних�війсь�ово-

сл�жбовців”� в� особі� Голови� �ромадсь�ої� ор-

�анізації� “Комітет� без�вартирних� війсь�ово-

сл�жбовців”�Гри�орова�Оле�сандра�Ми�олайо-

вича�до�члена��ромадсь�ої�ор�анізації�“Комітет

без�вартирних� війсь�овосл�жбовців”� Спіцина

Михайла�Мар�овича�про�витреб�вання�майна

із� ч�жо�о� неза�онно�о� володіння� 02.07.2008

ро���винесено�заочне�рішення,�я�им�позов�за-

доволено�част�ово.

Одночасно�повідомляємо,�що�ви�маєте�пра-

во�подати�заяв��про�пере�ляд�заочно�о�рішен-

ня�протя�ом�10�днів�з�дня�отримання.

С�ддя�Троян�Н.М.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що�22�липня�2008�ро���об�11.00

під� �олов�ванням� с�дді� А.П.� Чалої� б�де

роз�лядатись� цивільна� справа� за� позовом

Грищен�о� Лесі� Віталіївни� до� Саврея� Андрія

Васильовича,�3-я�особа:�ООП�Святошинсь�о�о

район�� про� позбавлення� бать�івсь�их� прав.

В с�дове� засідання� ви�ли�аєтся� відповідач

Саврей�А.В.,�я�ий�зареєстрований�за�адресою:

м.� Київ,� в�л.� Доброхотова,� 6,� �в.� 24,� в� разі

неяв�и�в�с�дове�засідання�відповідача�справа

б�де� роз�лян�та� в� поряд��� ч.� 4� ст.� 169� ЦПК

У�раїни���йо�о�відс�тність.�С�ддя�А.П.�Чала.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� відповідача� На�орню�а� Сер�ія

Леонідовича,� я�ий� проживає� в� м.� Києві,

в�л. Уборевича,�7-А,��в.�41�в�с�дове�засідан-

ня�на�12.08.2008�р.�о�10.00���справі�за�позо-

вом�Михаць�ої�Оль�и�Дмитрівни�до�На�орню-

�а�Сер�ія�Леонідовича�про�відш�од�вання�ма-

теріальної�ш�оди,�я�е�відб�деться�в�приміщен-

ні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Я��ба�Кола-

са,�27-а,��аб.�7.

С�ддя�Пізняхівсь�ий�Ф.М.

08.07.2008� ро���Святошинсь�им� район-

ним�с�дом�м.�Києва�по�справі�за�позовом

Широ�ової�Тетяни�Єв�енівни�до�Широ�ова�Ва-

силя� Ми�олайовича,� 3-я� особа:� ГУЖЗ� КМДА

про�визнання�права�власності�на�част���в�майні,

що�є�об’є�том�спільної�с�місної�власності�по-

др�жжя,�прийнято�заочне�рішення�та�поділено

спільно�нажите�майно�подр�жжя�між�Широ�о-

вою� Тетяною� Єв�енівною� і� Широ�овим� Васи-

лем�Ми�олайовичем�та�визнано�за��ожним�із

сторін�право�власності�на�1/2�частин���варти-

ри�№�54,�б�дин���15�по�в�лиці�Героїв�Космо-

с��в�м.�Києві.

С�ддя�А.П.�Чала.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�з�поміт�ою�“на��он��рс”�та�завірені�печат�ою��часни�а��он��рс��до�11.00�02.09.08

за�адресою:�м. Київ,�в�л.�Бо�омольця�4�,��ім.�123.�Кон��рс�відб�деться�4�серпня�2008�р.�о�10.00�в�приміщенні��імнати�№�210

на�2�поверсі�адміністративно�о��орп�с�.

Довід�и�про��мови�проведення��он��рс��та�перелі��необхідних�для��он��рс��до��ментів�можна�отримати�в��ім.123�або�за

телефоном�8(044)256-25-54.
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Наталя КАЛАТАЙ, телевед -
ча:
— Я замовляю додом вод в

спеціальних п лерах. А я що десь
місті, то п ю зазвичай “Мор-

шинсь ” або “Бона в ” — вони
нейтральніші.

Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ,
ре тор Київсь о о національно-
о ніверситет льт ри і мис-
тецтв:
— Мені подобається сма “Со-

фії Київсь ої” і “Оболоні”. Киянино-
ві ця вода ближча історично. А ось
“Моршинсь а”, “Мир ородсь а” і

“Поляна васова” — це вже лі -
вальні води. За ними ліпше їхати
до Карпат, там вона смачніша й
орисніша. А з собою я остинець
привезти “Софію” або “Оболонь”.

Олена ЮРКОВСЬКА, паралім-
пійсь а чемпіон а і ор в Т ри-
ні, засл жений майстер спор-
т У раїни:
— Мені найбільше подобається

“Бона ва” — вона не містить до-
мішо . Лі вальні води не п’ю, бо
не подобається їхній сма . Лі и
завжди несмачні! А вдома вод
фільтр ю.

Âîäà êèÿí — öå:

Інна ЦИМБАЛЮК,
телевед ча, “Міс У раїна — Всесвіт-2006”:
— Мені здається, для чолові а це не надто важли-

во. Не люблю, оли одя аються виш ано — це зм -
ш є замислитися: він нормальний чи самоза оханий?
До вподоби і діловий стиль, і повся денний, тобто
джинси і ф тбол а.

І ор ДУШИН,
олова Ліберально-демо ратичної партії У ра-

їни:
— Точна відповідь: не рає жодної ролі. Чолові одя -

нений чи без одя — не має значення. Головне, я ий
він!

Тетяна АНІКІЄВА, дизайнер:
— Чолові повинен правильно поводитися різних

сит аціях. Неважливо, в я ом він одязі — людині має
б ти омфортно, я що, звісно, не вима ається дрес-
од. Я люблю найпростіший і вільний стиль — джин-
си, май и... Головними, на мою д м , є вн трішні
я ості людини!

Ілля ЧИЧКАН, х дожни :
—Ой! Я на мене, справжній чолові має б ти олий,

мов Тарзан. Та веселіше!Мені особисто подобається е -
ле ти а — с міш різних стилів, речей, я і не поєдн ють-
ся, сміливі ідеї... Напри лад, надя н ти спортивні брю и
з піджа ом.

Ó ùî îäÿãíåíèé 
ñïðàâæí³é ÷îëîâ³ê?

Êèÿíè ëþáëÿòü
“Ñîô³þ Êè¿âñüêó”
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà” — 25 %
2. “Ìîðøèíñüêà” — 21 %
3. “Ïîëÿíà êâàñîâà” — 19 %
4. “Îáîëîíü” — 18 %
5. “Ìèðãîðîäñüêà” — 17 %

Çàñÿÿëà ç³ðêà 
Ìèõà¿ëà Âîðîí³íà
Íåïåðåâåðøåíèé ìàéñòåð ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 
â³äñâÿòêóâàâ þâ³ëåé

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора дизайнерові Миха-
їл Воронін виповнилося
сімдесят. Поздоровити
ювіляра зібралися йо о
численні чні, лієнти та
др зі — представни и по-
літичної, м зичної та біз-
несової еліти. На Алеї зі-
ро рочисто від рили
зір Михаїла Вороніна,
я а в отре засвідчила ви-
знання засл тюр'є
розвит раїнсь ої та
світової моди.

²ì’ÿ Ìèõà¿ëà Âîðîí³íà íàëå-
æèòü äî ñîòí³ íàéêðàùèõ ñâ³òî-
âèõ äèçàéíåð³â, à âèðîáè éîãî
òîðãîâî¿ ìàðêè ïðîäàþòü ó 16
êðà¿íàõ. Êðàâåöüêîþ ñïðàâîþ

Ìèõà¿ë Âîðîí³í ïî÷àâ çàéìàòè-
ñÿ ó 14 ðîê³â. Çàê³í÷èâøè ïðîô-
ó÷èëèùå, â 23 ðîêè â³í óæå ñòàâ
áðèãàäèðîì àòåëüº. 1968 ðîêó äè-
çàéíåð çä³éñíèâ ðåâîëþö³þ â ìî-
äåëüíîìó ñâ³ò³, âèíàéøîâøè æè-
ëåòíî-ìàêåòíèé ñïîñ³á çíÿòòÿ ì³-
ðîê áåç ïðèì³ðîê. Îäÿã ìåòðà ÷î-
ëîâ³÷î¿ ìîäè íåîäíîðàçîâî çäî-
áóâàâ íàãîðîäè íà â³ò÷èçíÿíèõ òà
çàðóá³æíèõ êîíêóðñàõ. Éîãî ñìî-
ê³íã 500-ãî ðîçì³ðó çàââèøêè ç
òðèïîâåðõîâèé áóäèíîê çàíåñåíî
äî Êíèãè ðåêîðä³â Ã³ííåññà ÿê
íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³.

Çà ñëîâàìè Ìèõà¿ëà Âîðîí³íà,
éîãî ìåòà — çðîáèòè òàêèé êîñ-
òþì, ÿêèé áóäå àêòóàëüíèì íàâ³òü
÷åðåç 10 ðîê³â, ïðè öüîìó ÿê³ñòü
äàñòü çìîãó ïðîñëóæèòè âëàñíè-
êîâ³ öåé òåðì³í. Îäÿãàòèñÿ êðà-
ñèâî ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ ìàé-
æå óñ³ ÷îëîâ³êè: êîíöåðí Voronin
âèïóñêàº ä³ëîâèé, ñïîðòèâíèé òà
ìîëîä³æíèé îäÿã ð³çíî¿ ö³íîâî¿

êàòåãîð³¿. Ñåðåä ïîñò³éíèõ êë³ºí-
ò³â äèçàéíåðà — ïîë³òèêè,
ñïîðòñìåíè, á³çíåñìåíè ³ íàâ³òü
ïðåçèäåíòè. Îäÿã â³ä Âîðîí³íà º
â ãàðäåðîá³ Ìèõàéëà Ãîðáà÷îâà
òà Ðîíàëüäà Ðåéãàíà. À ïåðøèé
ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êðàâ-
÷óê 1991 ðîêó â êîñòþì³ â³ä Âî-
ðîí³íà çà÷èòàâ ñëîâà äåðæàâíî¿
ïðèñÿãè.

Âáðàííÿ ó ìàéñòðà çàìîâëÿëè
ßí Òàáà÷íèê, Þð³é Ðèá÷èí-
ñüêèé, Éîñèô Êîáçîí, Âîëîäè-
ìèð Ãðèøêî, Ìèêîëà Áàñêîâ,
Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå òà áðàòè
Êëè÷êî. Äî ñëîâà, Ìèõà¿ë Âîðî-
í³í ñòàâ ïåðøèì ç óêðà¿íñüêèõ
äèçàéíåð³â, ÿêèé çàïî÷àòêóâàâ
ïðèíöèïîâî íîâèé íàïðÿìîê ðî-
áîòè — âèïóñê ïàðôóì³â Voronin.
Äèçàéíåð Âîðîí³í òàêîæ ìàº íà-
ì³ð ñòâîðþâàòè þâåë³ðí³ ïðèêðà-
ñè, ïðîáí³ âàð³àíòè ÿêèõ óæå âè-
ãîòîâëåíî ðàçîì ç ³òàë³éñüêèìè
êîëåãàìè, òà ãîäèííèê³â
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Вода киян — це: 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+26°Ñ, âíî÷³
+16...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +23...+25°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +22...+25°Ñ, âíî÷³
+17...+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +18...+21°Ñ, âíî÷³
+14...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+25°Ñ, âíî÷³ +13...+15°Ñ.

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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О рім одя , дизайнер Михаїл Воронін нала одив ще й вип с фірмових чоловічих парф мів Voronin


