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Ïðîáëåìó åë³ò³âö³â 
ðîçâ’ÿçàíî
Ïîñòðàæäàëèì íàäàäóòü ñòî òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà

Сам собі ш ідни
Ì³òèíãîì ïðîòè ï³äâèùåííÿ òàðèô³â çóñòð³÷à-

ëè â÷îðà á³ëÿ âõîäó äî ìåð³¿ ñòîëè÷íèõ äåïóòàò³â
ïðåäñòàâíèêè Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ïîÿñíåí-
íÿ, ùî íà íèí³øíüîìó çàñ³äàíí³ öå ïèòàííÿ íå
îáãîâîðþâàòèìóòü, ëþäåé íå çóïèíÿëî, ³ âîíè
ïðîäîâæóâàëè çàâçÿòî ðîçìàõóâàòè ïðàïîðàìè. Òà-
êèì ÷èíîì ó äîâîë³ íåçðîçóì³ëîìó ñòàíîâèù³ îïè-
íèâñÿ íèí³øí³é ë³äåð ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ Îëåêñàíäð
Ç³í÷åíêî. Íàãàäàºìî, ñàìå â³í î÷îëþâàâ ðîáî÷ó
ãðóïó, ùî âèâ÷àëà òðàíñïîðòíó ñèòóàö³þ ó ì³ñò³
òà âíîñèëà ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî ¿¿ çàëàãîäæåííÿ.
“Ãàëóçü áóëà çàêîíñåðâîâàíà ç 1990-õ ðîê³â, áåç
ðàäèêàëüíèõ çì³í ó í³é íå îá³éòèñÿ”,— íàãîëî-
øóâàâ ùå òðè òèæí³ òîìó ïàí Ç³í÷åíêî. Ñàìå â³í
ïðåäñòàâèâ ïîïåðåäí³ ð³øåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ùî-
äî çì³íè âàðòîñò³ ïðî¿çäó, ÿê³ é ï³äòðèìàëè ãîëî-

ñóâàííÿì ï³ñëÿ çâ³òó äåïóòàòè Êè¿âðàäè. Òèì ÷à-
ñîì ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ôðàêö³é íàçâàëè òàêó
ïîâåä³íêó “áàíàëüíèì ïî÷àòêîì ïåðåäâèáîðíî¿
êàìïàí³¿”. “Öå âæå òèïîâî äëÿ ÁÞÒ. ¯õí³é ïðåä-
ñòàâíèê î÷îëþº ðîáî÷ó ãðóïó, à ïîò³ì âîíè æ ïî-
÷èíàþòü óìèâàòè ðóêè. Ïîêè ë³äåðêà êàæå, ùî
âèáîð³â íåìàº, ëþäè âæå ì³òèíãóþòü íà âóëèö³”,—
îáóðþâàâñÿ Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî ç ôðàêö³¿ Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â.

Ï³çí³øå áþò³âö³ îïðèëþäíèëè çàÿâó, ìîâëÿâ,
âèñòóïàþòü ïðîòè ìàéáóòíüîãî ï³äâèùåííÿ òàðè-
ô³â íà ïîñëóãè ÆÊÃ. “Ùå íåâ³äîìî, ùî íà ñê³ëü-
êè ï³äâèùóâàòèìåòüñÿ. Íàøà ðîáî÷à ãðóïà, ÿêà
çàéìàºòüñÿ öèì ïèòàííÿì, çàê³í÷èòü ðîáîòó â 20-
õ ÷èñëàõ ì³ñÿöÿ”,— ñêàçàâ ãîëîâà ñïåö³àëüíî ñòâî-
ðåíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, äåïóòàò â³ä ôðàêö³¿ ÃÀÊ Þð³é
Áîíäàð.

За інчення на 2-й стор.
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Київрада нарешті зр шила з мертвої точ и проб-
лем “елітівців” та хвалила порядо відш од вання
в ладених оштів потерпілим. Ще одним важливим рі-
шенням, я е підтримали деп тати, стало с ас вання
землевідведення б дівельном онцерн “ЕССЕ” на в -
лиці Жилянсь ій, 118, через роботи я о о в аварійном
стані опинився с сідній житловий б дино . Та ож деп -
тати привітали ново о члена Київради від БЮТ Оле сія
Давиден а, отрий замінив Анатолія Хості оєва. Оплес-
ами з стріли появ в залі засідання лідера бло сво-
о імені Віталія Клич а, а хвилиною мовчання вшан ва-
ли пам’ять представни а фра ції Бло Литвина Андрія
Сидорова, я ий напередодні за ин в ДТП.

Про проблеми иян оле в сесійній залі перший заст пни олови КМДА Денис Басс та олова постійної омісії Київради з питань бюджет Роман Ярошен о інформ вали "з д шею"
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Ç Îëåêñàíäðà
Äîâæåíêà
çðîáèëè 
“Ìîòîð”
Ðàçîì ç îïåðàòîðîì 
Äàíè¿ëîì Äåìóöüêèì 
éîãî óâ³÷íÿòü ó áðîíç³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на містоб дівній се ції архі-
те тори роз лядали варіанти вста-
новлення с льпт рної омпозиції
"Мотор". Вона вічнює пам'ять ви-
датно о іномитця Оле сандра
Довжен а та оператора Даниїла
Дем ць о о. Автор мон мента —
иївсь ий с льптор Володимир
Щ р, отрий відтворив бронзі Го-
родець о о, Би ова, Проню Про о-
півн і Голохвастова. Зодчі не про-
ти розташ вання омпозиції на
Хрещати , але попередньо це по-
трібно об оворити з видатними віт-
чизняними митцями льт ри і
мистецтв.

Â³äîìèé êè¿âñüêèé ñêóëüïòîð Âîëîäè-
ìèð Ùóð, àâòîð áàãàòüîõ ó ì³ñò³ ïàì’ÿòíè-
ê³â, íåùîäàâíî çàê³í÷èâ íîâó ðîáîòó. Â îñ-
íîâ³ ìîíóìåíòàëüíî¿ êîìïîçèö³¿ — ïîñòàòü
ðåæèñåðà Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà òà éîãî íå-
çì³ííîãî îïåðàòîðà Äàíè¿ëà Äåìóöüêîãî.
Ìèòö³â çîáðàæåíî ï³ä ÷àñ çéîìîê â³äîìî-
ãî ô³ëüìó “Çåìëÿ”. Òîìó àâòîð íàçâàâ êîì-
ïîçèö³þ “Ìîòîð”. Àäæå ñàìå öèìè ñëîâà-
ìè ïî÷èíàºòüñÿ çéîìêà áóäü-ÿêî¿ ê³íî-
ñòð³÷êè. Íàãàäàºìî, íà ðàõóíêó ïàíà Ùó-
ðà ïàì’ÿòíèêè àðõ³òåêòîðó Ãîðîäåöüêîìó,
àêòîðó Áèêîâó, ïîïóëÿðíèì ê³íîãåðîÿì
Ïàí³êîâñüêîìó, Ãîëîõâàñòîâó òà Ïðîí³
Ïðîêîï³âí³.

Ó÷îðà íà ì³ñòîáóä³âí³é ñåêö³¿ ôàõ³âö³
ðîçãëÿäàëè ê³ëüêà âàð³àíò³â ðîçì³ùåííÿ
ïàì’ÿòíèêà Äîâæåíêó. Éîãî, äî ñëîâà, âè-
ãîòîâèëè íà çàìîâëåííÿ ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé
çàâîä ñâ³òëî÷óòëèâèõ ìàòåð³àë³â “Ôîòîí”.
Ï³äïðèºìñòâî âèð³øèëî çðîáèòè ñâ³é ïî-
äàðóíîê ì³ñòó. Ñêóëüïòóðíó êîìïîçèö³þ
çàïðîïîíóâàëè âñòàíîâèòè íà Õðåùàòèêó,
ïîáëèçó áóäèíêó ¹ 21, ïåðåä àðêîþ ³ ñõ³ä-
öÿìè. ²íøèé âàð³àíò — ïîðó÷ ³ç áóäèíêîì
¹ 27. Çà ñïèíàìè ðåæèñåðà ³ îïåðàòîðà
áóäå ê³íîòåàòð “Äðóæáà”, à ñàì³ âîíè äè-
âèòèìóòüñÿ íà âóëèöþ Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
êîãî. Äóìêè ôàõ³âö³â ñòîñîâíî ì³ñöÿ äëÿ
ïàì’ÿòíèêà ðîçá³ãëèñÿ. Àðõ³òåêòîð Äìèòðî
Àíòîíþê ââàæàº, ùî áðîíçîâó êîìïîçè-
ö³þ ïîòð³áíî ï³äíÿòè âèùå ³ çá³ëüøèòè
ïîñòàò³ ãåðî¿â. À ªâãåí Ë³ùàíñüêèé ïåðå-
êîíàíèé, ùî ïîòð³áíî çàëèøèòè äðóãó ïðî-
ïîçèö³þ. “Íà öüîìó ì³ñö³ ìèòö³ í³áè çí³-
ìàòèìóòü ïîâñÿêäåííå æèòòÿ Õðåùàòèêà,
ëþäåé, ÿê³ ðóõàþòüñÿ âóëèöåþ”,— ââàæàº
ïàí Ë³ùàíñüêèé. Õî÷à ïðîïîíóâàëè é ³í-
ø³ âàð³àíòè. Çîêðåìà, âñòàíîâèòè ìîíó-
ìåíò ïîðó÷ ³ç ê³íîòåàòðîì ³ìåí³ Äîâæåíêà,
ÿêèé íåçàáàðîì ìàþòü ðåêîíñòðóþâàòè.

Ïðåäñòàâíèê çàìîâíèêà, çàâîäó “Ôî-
òîí”, Òåòÿíà Êîíîíåíêî çàçíà÷èëà, ùî âæå
ðîçãëÿäàëè áàãàòî ì³ñöü äëÿ âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêà. “Íàðàç³ çóïèíèëèñÿ íà âóëè-
ö³ Õðåùàòèê,— ñêàçàëà âîíà.— Ç öèì ïî-
ïåðåäíüî ïîãîäèëèñÿ ÷èìàëî ôàõ³âö³â. Òè-
ñÿ÷³ ëþäåé, ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü ãîëîâíîþ
ñòîëè÷íîþ âóëèöåþ, ùîðàç çóïèíÿòèìóòü-
ñÿ ³ çãàäóâàòèìóòü âèäàòíîãî ðåæèñåðà òà
ê³íîîïåðàòîðà”.

Íà äóìêó ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà Êèºâà
Âàñèëÿ Ïðèñÿæíþêà, Îëåêñàíäð Äîâæåí-
êî, çâè÷àéíî æ, çàñëóæèâ, ùîá ïàì’ÿòíèê
éîìó ñòîÿâ íà Õðåùàòèêó. “Ïîïåðåäíüî
ïîòð³áíî ïðîâåñòè ãðîìàäñüêå îáãîâîðåí-
íÿ, â ÿêîìó ìàþòü âçÿòè ó÷àñòü âèäàòí³
óêðà¿íñüê³ ä³ÿ÷³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Äî òîãî æ ïîòð³áíå â³äïîâ³ä-
íå ðîçïîðÿäæåííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Ò³ëü-
êè ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà áóäå óõâàëèòè îñòà-
òî÷íå ð³øåííÿ”

Ïðîáëåìó åë³ò³âö³â 
ðîçâ’ÿçàíî
Ïîñòðàæäàëèì íàäàäóòü ñòî òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà

За інчення. Почато на 1-й стор.

Кадрові зміни
Ïî÷àëàñÿ æ ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè áåç çâè÷íî-

ãî áðèô³íãó ñåêðåòàðÿ çàêîíîäàâ÷îãî îð-
ãàíó Îëåñÿ Äîâãîãî. Öüîãî ðàçó ñåíñà-
ö³éí³ íîâèíè â³í âèãîëîñèâ ³ç ñåñ³éíî¿
çàëè. Ïåðøîþ ç íèõ ñòàëî ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî îíîâëåííÿ ñêëàäó ôðàêö³¿ ÁÞÒ. Çà-
ì³ñòü Àíàòîë³ÿ Õîñò³êîºâà, ÿêèé âèð³øèâ
“çàâ’ÿçàòè” ç äåïóòàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ,
íà çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é òà âëàñ-
íå ñåñ³é â³äòåïåð áóâàòèìå Îëåêñ³é Äà-
âèäåíêî. Íàðàç³ â³í êåðóº êîìïàí³ºþ
“Ñâ³ò ë³òíüî¿ ëþäèíè òà ðåàá³ë³òàö³¿”. Íî-
âîãî êîëåãó â³òàëè àïëîäèñìåíòàìè.
Ïëåñêàëè â äîëîí³ é Â³òàë³þ Êëè÷êó,
ÿêèé ï³ñëÿ ïåðåìîæíîãî áîþ ³ç Ñåìþ-
åëåì Ï³òåðîì ïîâåðíóâñÿ äî ñåñ³éíî¿ çà-
ëè. Çàéøîâ â³í ñàìå ï³ä â³òàëüí³ ñëîâà
Îëåñÿ Äîâãîãî.

Íà æàëü, ïîòîìó äîâåëîñÿ îãîëîñèòè
õâèëèíó ìîâ÷àííÿ. ßê ïîâ³äîìèâ äåïó-
òàòàì ïàí Äîâãèé, íàïåðåäîäí³ ñåñ³¿ â
ÄÒÏ òðàã³÷íî çàãèíóâ ïðåäñòàâíèê ôðàê-
ö³¿ Áëîêó Ëèòâèíà Àíäð³é Ñèäîðîâ.

“Елітний” вихід
Íàðåøò³, ÿê ³ ïëàíóâàëîñÿ, âèð³øèëè

ïèòàííÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä êâàðòèðíî¿
àôåðè “Åë³òà-Öåíòðó”. Ï³ñëÿ äâîõ ðàç³â
ïîâåðíåííÿ íà äîîïðàöþâàííÿ äåïóòàòè
òàêè óçãîäèëè îñòàòî÷íèé âàð³àíò. Íàãà-
äàºìî, ùî ïðåçèä³þ ç öüîãî ïèòàííÿ ñïå-
ö³àëüíî ïðîâîäèâ ìåð ñòîëèö³ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Çã³äíî ç ð³øåííÿì, îøó-
êàíèì ³íâåñòîðàì íàäàäóòü 100 òèñÿ÷
êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà. Ïðèì³ðîì, ³ç

1715 ïîñòðàæäàëèõ ñ³ìåé “Êè¿âì³ñüêáóä”
çàáåçïå÷èòü êâàðòèðàìè 700, à õòî áóäó-
âàòèìå ðåøòó, âèçíà÷àòü íà äîäàòêîâèõ
êîíêóðñàõ. Îäíà ãðóïà “åë³ò³âö³â” —
“Ñï³ëêà áðóòàëüíî îøóêàíèõ ãðîìà-
äÿí” — ð³øåííÿì ëèøèëàñü çàäîâîëåíà,
à îñü ³íøà — “Öåíòð ïðàâîçàõèñòó” — íå
äóæå. À âò³ì, ïîäÿêóâàëè ì³ñüê³é âëàä³ çà
íåâ³äñòîðîíåí³ñòü â³ä ïðîáëåìè îáèäâ³.
Ïîòîìó îñòàíí³ ïðîäîâæèëè ïîãðîæóâà-
òè ñóäîâèìè ïîçîâàìè äî ÊÌÄÀ, ÿêùî
êâàðòèðè “åë³ò³âöÿì” íàäàâàòèìóòü çà íå-
çðîçóì³ëîþ ñõåìîþ.

Ùå îäíèì âàæëèâèì ð³øåííÿì íà êî-
ðèñòü êèÿí ñòàëî ñêàñóâàííÿ çåìëåâ³ä-
âåäåííÿ íà âóëèö³ Æèëÿíñüê³é, 118. Ïî-
áóäóâàòè òàì áàãàòîïîâåðõ³âêó ïëàíó-
âàëà êîìïàí³ÿ “ÅÑÑÅ”. Îäíàê ïðîâå-
äåííÿ ðîá³ò ïðèçâåëî äî àâàð³éíîãî ñòà-
íó ñóñ³äíüîãî áóäèíêó ï³ä íîìåðîì 120.
Íà âèìîãó ìåøêàíö³â ðîáîòè ïðèïèíè-
ëè, ³ îñü íàðåøò³ â êîíöåðíó çàáðàëè
çåìëþ

Марина ГУБЕНКО,
“Хрещати ”

У Київраді завжди присл хов ються до олос опозиції

Äóõîâíà ¿æà 
äëÿ õàð÷îâèê³â
Ñòîëè÷íèõ “ãîäóâàëüíèê³â” ïðèâ³òàëè ç ïðîôñâÿòîì
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У неділю 25 тисяч працівни ів
харчової промисловості столиці
відзначатим ть професійне свя-
то. Напередодні цієї дати " од -
вальни ів" привітала місь а
влада. У приміщенні Національ-
но о театр російсь ої драми
імені Лесі У раїн и їм вр чили
почесні на ороди та віти. Ко-
ле тив театр подар вав остям
вистав .

Ó÷îðà â ïðèì³ùåíí³ Íàö³îíàëüíîãî òå-
àòðó ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿í-
êè â³äáóëèñÿ óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ
ïðàö³âíèê³â õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Êè-
¿âñüêèõ “ãîäóâàëüíèê³â” â³ä ³ìåí³ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ïðèâ³òàâ éîãî çàñòóïíèê Âî-
ëîäèìèð Ãîëîâà÷.

“Ó ñòîëèö³ ïîíàä 480 ï³äïðèºìñòâ. Âè-
ñîêèé ð³âåíü ¿õíüî¿ ðîáîòè — çàïîðóêà ñòà-
á³ëüíîãî æèòòÿ íàøîãî ì³ñòà”,— ñêàçàâ ïàí
Ãîëîâà÷. Çà éîãî ñëîâàìè, â õàð÷îâ³é ãàëó-
ç³ ì³ñòà çàéíÿòî ïîíàä 25 òèñ. ïðîôåñ³îíà-
ë³â: âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ïåêàð³â, âèðîá-
íèê³â ì’ÿñî-ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â, áåçàëêî-
ãîëüíèõ íàïî¿â òîùî. “¯õíÿ ïðàöÿ çàáåçïå-
÷óº ïîñò³éíå çðîñòàííÿ ïîïèòó êèÿí íà
õàð÷îâ³ ïðîäóêòè”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ. Ïðîòå ì³ñöåâ³ âèðîáíèêè îá-
ñëóãîâóþòü íå ò³ëüêè êèÿí. Òðåòèíà âèðîá-
ëåíî¿ íèìè ïðîäóêö³¿ ³äå íà ðåã³îíè. Ùå
á³ëüøå â³äïðàâëÿþòü íà åêñïîðò, äå ñìàê
óêðà¿íñüêî¿ ïðîäóêö³¿ îö³íèëè äàâíî.

Ñòîëè÷íèì õàð÷îâèêàì âðó÷èëè íàãî-
ðîäè — çíàêè ïîøàíè, ïîäÿêè, êâ³òè òà
ãîäèííèêè â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ñåðåä íà-

ãîðîäæåíèõ áóëè ïðàö³âíèêè ï³äïðè-
ºìñòâ “Îáîëîíü”, “Êè¿âñüêèé çàâîä øàì-
ïàíñüêèõ âèí”, “Êè¿âõë³á”, “Ãàëàêòîí”,
“Ðîñèíêà” òà áàãàòî ³íøèõ. Ï³ñëÿ óðî÷èñ-
òîñòåé íà ãîñòåé ÷åêàâ ñþðïðèç — òåàòð
çàïðîñèâ “ãîäóâàëüíèê³â” íà êîìåä³þ
“Çàïîâ³ò öíîòëèâîãî áàá³ÿ” Àíàòîë³ÿ
Êðèìà

Заст пни олови КМДА Володимир Головач привітав харчови ів з професійним святом і вр чив
на ороди — зна и пошани, подя и, віти та одинни и від місь о о олови
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Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó
çáóäóþòü 24 ãîòåë³

Äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðî-
êó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó çáóäóþòü 24 òà ðå-
êîíñòðóþþòü 12 ãîòåë³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåêñàíäð Àôà-
íàñüºâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîåêòè íîâîáóäîâ
íèí³ íà çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿ óçãîäæåíü ³ ðå-
ºñòðàö³¿, äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëåâ³äâåäåííÿ
ï³äãîòîâëåíî íà 90 â³äñîòê³â. Àôàíàñüºâ òà-
êîæ çàçíà÷èâ, ùî çâîäèòèìóòü ãîòåë³ çà ³í-
âåñòèö³éí³ êîøòè. Ïîïåðåäí³é îá’ºì êàï³òà-
ëîâêëàäåíü ñòàíîâèòü ìàéæå 3, 378 ìëðä ãðí.
Çàñòóïíèê ìåðà Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàóâàæèâ,
ùî çà êîøòè Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ç
ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 çàïëàíî-
âàíî ðåêîíñòðóþþâàòè ï’ÿòü ñòóäåíòñüêèõ
ãóðòîæèòê³â, äå ìîæíà áóäå ðîçì³ñòèòè ïî-
íàä 2 òèñ. òóðèñò³â. Âàðò³ñòü ðîá³ò îö³íþþòü
ó 36 ìëí ãðí. Àôàíàñüºâ ïîâ³äîìèâ, ùî íè-
í³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó çâîäÿòü äâà 5-ç³ðêî-
âèõ ãîòåë³. Íàãàäàºìî: 14 âåðåñíÿ òàì â³äêðè-
ëè íîâèé ñòàä³îí ÔÊ “Äí³ïðî”, ÿêèé ïðèé-
ìàòèìå ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó
2012 ðîêó

Çà ÷îòèðè ðîêè 
ó Äîíåöüêó ç’ÿâèòüñÿ
ø³ñòü ñïîðòèâíèõ 
îá’ºêò³â

Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 ó Äî-
íåöüêó ñïîðóäÿòü ø³ñòü ñïîðòèâíèõ îá’ºê-
ò³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â êîì³òåò³ ç ô³ç-
êóëüòóðè òà ñïîðòó ì³ñüêðàäè. Íàñàìïåðåä
éäåòüñÿ ïðî áóä³âíèöòâî çà ðàõóíîê ³íâåñ-
òîð³â ãîëîâíîãî îá’ºêòà ðåã³îíó — 50-òè-
ñÿ÷íîãî ñòàä³îíó “Äîíáàñ-Àðåíà”. Çàâåð-
øèòè ðîáîòè ïëàíóþòü íàñòóïíîãî ë³òà. Äëÿ
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ãëÿäà÷³â (³ç 26 òèñ. äî
30 òèñ.) ðåêîíñòðóþþòü ñïîðòèâíèé êîì-
ïëåêñ “Îë³ìï³éñüêèé”. Ó 2009 ðîö³ çà êîø-
òè ³íâåñòîðà (ïîíàä 20 ìëí ãðí) â Ëåí³í-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà çàâåðøàòü îíîâëåííÿ
ñòàä³îíó “Îë³ìï³ê”. Íà éîãî áàç³ ïåðåäáà-
÷åíî ñòâîðèòè ñó÷àñíèé ñïîðòèâíî-òðåíó-
âàëüíèé öåíòð. Ó Êàë³í³íñüêîìó ðàéîí³ ãî-
òóþòü äî ªâðî ñòàä³îí “Ìàêñ³” — ÿê ðåçåðâ-
íèé. Éîãî îáëàøòóþòü ÷àñòêîâî çà ãðîø³ ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó òà ïðèâàòí³ ³íâåñòèö³¿.
ÔÊ “Øàõòàð” òà “Ìåòàëóðã” ñàìîñò³éíî
ïðîô³íàíñóþòü ìîäåðí³çàö³þ ñïîðòèâíèõ
áàç ñâî¿õ êëóá³â, âèòðàòèâøè íà öå ê³ëüêà
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Â Îäåñ³ â³äêðèëè 
íîâèé ³íòåðíåò-ðåñóðñ
ïðî ï³äãîòîâêó 
äî ×ª-2012

Îäåñüê³ ïðîåêòè ñòîñîâíî ªâðî-2012 òå-
ïåð ìîæíà ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³ — íà ïî-
÷àòêó æîâòíÿ â ì³ñò³ â³äêðèòî íîâèé ³í-
òåðíåò-ðåñóðñ www. odessa2012. gov. ua,
ïðèñâÿ÷åíèé ï³äãîòîâö³ äî ôóòáîëüíî¿ ïåð-
øîñò³ êîíòèíåíòó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó ì³ñüêðàäè ç ï³äãîòîâ-
êè ³ ïðîâåäåííÿ â Îäåñ³ ÷åìï³îíàòó ªâðî-
2012 Àíäð³é Òåðç³ºâ. Çà éîãî ñëîâàìè, â³ä-
òåïåð ìîæíà áóäå íàäàâàòè ìàêñèìàëüíî
îïåðàòèâíó é òî÷íó ³íôîðìàö³þ ïðî ªâðî
â Îäåñ³ ³ âñå, ùî ïîâ’ÿçàíå ç öèì ïèòàí-
íÿì. Îêð³ì ïðåçåíòàö³é íèçêè ïðîåêò³â ³
ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè äî
ªâðî-2012, íà ñàéò³ º ïîñèëàííÿ íà ³íø³
êîðèñí³ ðåñóðñè — àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè,
òåìàòè÷í³ ñòàòò³, âåá-ñàéòè â³äïîâ³äíî¿ òå-
ìàòèêè. Ïåðåá³ã ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó
â³äîáðàæàþòü òåìàòè÷í³ íîâèíè ³ âëàñí³
ïðåñ-ðåë³çè ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Òåðç³ºâà, àíàëîã³â îäåñüêîãî ³í-
ôîðìàö³éíîãî ðåñóðñó, à òàêîæ â³ðòóàëüíî-
ãî òóðó ïðî ìàéáóòíº Îäåñüêîãî ì³æíàðîä-
íîãî àåðîïîðòó â Óêðà¿í³ ùå íåìàº. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì, çà ïëàíàìè äåïàðòàìåíòó,
íà ñàéò³ ç’ÿâèòüñÿ ³íòåðàêòèâíà êàðòà, ÿêà
ïðîäåìîíñòðóº ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â ªâ-
ðî â Îäåñ³. Â³ðòóàëüí³ òóðè áóäóòü äîñòóï-
í³ ³ äëÿ ³íøèõ âàæëèâèõ ïðîåêò³â ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè

За матеріалами
ІА “У рінформ”, “Уніан”, “Новий міст”
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Ó÷àñíèê³â ªâðî-2012 
çàïðîøóþòü äî ñòîëó
Íàéêðàùå äî ÷åìï³îíàòó ï³äãîòóâàëèñÿ õàð÷îâèêè ñòîëèö³

²ç óñ³õ íàïðÿìê³â ï³äãîòîâ-
êè äî ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâ-
ðî-2012 ñôåðà ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ â ñòîëèö³ º íàðà-
ç³ íàéðîçâèíåí³øîþ. Ó ì³ñò³
çîñåðåäæåíî 2800 çàêëàä³â
ðåñòîðàííîãî á³çíåñó, ç ÿêèõ
1810 — êàôå, 600 — áàðè, êà-
ôåòåð³¿, 270 — ðåñòîðàíè,
120 — ì³ñöÿ øâèäêîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ. Çàãàëîì óñ³ âîíè
ðîçðàõîâàí³ íà ïîíàä 152 òèñ.
ì³ñöü. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùà-
òèêó” ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ç ï³äãî-
òîâêè òà ïðîâåäåííÿ ªâðî-
2012 — íà÷àëüíèê â³ää³ëó àíà-
ë³òè÷íî¿ ðîáîòè òà âçàºìîä³¿ ç
ÓªÔÀ Þð³é Ãàëóøêà.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàéá³ëüøå
ïóíêò³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ ðîçòàøîâàí³ â öåíòð³
ñòîëèö³, íåïîäàë³ê ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé”. “Êîíêðåòíî
âèñëîâëåíèõ óìîâ äî ðåñòî-
ðàííîãî îáñëóãîâóâàííÿ â
ÓªÔÀ íåìàº,— ñêàçàâ â³í.—
Àëå ìîæíà ç âïåâíåí³ñòþ ñêà-
çàòè, ùî çà êëàñîì ÿêîñò³,
òîáòî “ç³ðêîâ³ñòþ”, ð³çíîìà-
í³òí³ñòþ êóõîíü ó ì³ñò³ äîñòàò-

íüî ³ ðåñòîðàí³â, ³ êàôå”. Ñïå-
ö³àëüíî áóäóâàòè çàêëàäè ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íå âàð-
òî, àäæå öÿ ìåðåæà äîñèòü
ñêîìïëåêòîâàíà ³ âïîðÿäêîâà-
íà. ßêùî ïðîòÿãîì 3-4 ðîê³â
³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ïóíêòè õàð-
÷óâàííÿ, òî ò³ëüêè ïðè ãîòåëü-
íèõ êîìïëåêñàõ.

“Çàãàëîì öÿ ñôåðà äîñèòü
ïðèâàáëèâà, îñîáëèâî äëÿ ³í-
âåñòîð³â. Òîìó äî 2012 ðîêó
âîíà íàáåðå ïîòóæíîñò³ òà äî-
ñÿãíå ð³âíÿ ºâðîïåéñüêîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ,— ïåðåêîíàíèé
ïàí Ãàëóøêà.— Ó öüîìó íà-
ñàìïåðåä çàö³êàâëåí³ ñàì³
âëàñíèêè ðåñòîðàí³â ³ êàôå”.
Â³í äîäàâ, ùî ó ïðîãðàì³ ªâ-
ðî-2012 ïåðåäáà÷åíî ï³äãîòîâ-
êó êàäð³â ³ ðåñòîðàííîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, àëå ïåðåâàæíî çà
³íâåñòèö³éí³ êîøòè. Ö³ çàõî-
äè ìàþòü íà ìåò³ îáîâ’ÿçêîâå
îïàíóâàííÿ ïåðñîíàëîì ê³ëü-
êîõ ³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ â³ëüíî-
ãî ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷àñíèêàìè
³ ãîñòÿìè ôóòáîëüíîãî ºâðî-
÷åìï³îíàòó.

ßê ðîçïîâ³â Þð³é Ãàëóøêà,
íà ïîë³ïøåííÿ ñôåðè ïîáóòî-

âîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåñòî-
ðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ïåðåä-
áà÷åíî ïîíàä 12 ìëí ãðí, ç
ÿêèõ á³ëüøå òðåòèíè — ³íâåñ-
òèö³éí³ êîøòè. Çîêðåìà 4,5
ìëí ãðí âèêîðèñòàþòü íà ïå-
ðåï³äãîòîâêó êàäð³â, 2 ìëí
ãðí — íà âèãîòîâëåííÿ òîðãî-
âîãî îáëàäíàííÿ äëÿ îáëàøòó-
âàííÿ ôàí-çîí. Ùå 3 ìëí ãðí

ïóñòÿòü íà ïîøèòòÿ îðèã³-
íàëüíîãî îäÿãó äëÿ îáñëóãè.
“Íàðàç³ ìè ùå íå ìîæåìî
ïðèâ’ÿçóâàòèñÿ äî ñèìâîë³êè
ªâðî-2012, îñê³ëüêè öå áðåíä
ÓªÔÀ,— ïîÿñíèâ ïàí Ãàëóø-
êà.— Îäíàê áóäå ðîçðîáëåíî
ÿêóñü ºäèíó êîíöåïö³þ äëÿ
íàøèõ ôàí-çîí, ùî íå íàëå-
æàòèìóòü ÓªÔÀ. ¯õ òà ì³ñöÿ
â³äïî÷èíêó âáîë³âàëüíèê³â îá-
ëàøòîâóâàòèìóòü áåçïîñåðåä-
íüî ïîáëèçó “Îë³ìï³éñüêîãî”,
ñèëàìè ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. Âîíè áóäóòü ñòèë³çîâàí³
ï³ä ÷åìï³îíàò ³ ñòâîðþâàòè-
ìóòü ºäèíó àòìîñôåðó ôóò-
áîëüíîãî ñâÿòà”.

Þð³é Ãàëóøêà äîäàâ, ùî
ìîæëèâ³ êîðèãóâàííÿ ïðîãðà-
ìè ï³äãîòîâêè, àäæå ïîñò³éíî
íàäõîäÿòü íîâ³ ïðîïîçèö³¿ â³ä
³íâåñòîð³â. Îñòàòî÷íî âñå âè-
çíà÷èòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó.
Çàãàëîì æå ðåñòîðàííå ãîñïî-
äàðñòâî Êèºâà ìàþòü îö³íè-
òè ³íñïåêòîðè ÓªÔÀ ï³ä ÷àñ
îäí³º¿ ç ïåðåâ³ðîê. “Òîä³ ìè
çìîæåìî ïîáà÷èòè ñëàáê³ ì³ñ-
öÿ, ùîá óñòèãíóòè ¿õ ë³êâ³äó-
âàòè äî ïî÷àòêó êîíòèíåí-
òàëüíî¿ ïåðøîñò³”,— çàïåâíèâ
ïàí Ãàëóøêà.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ ³ ïîáóòó Âàñèëü Ùåðáåí-
êî, âæå âèçíà÷åíî ïåðåë³ê
ðåñòîðàí³â òà ïóíêò³â ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ÿê³ îáñëó-
ãîâóâàòèìóòü ó÷àñíèê³â ³ ãîñ-
òåé ªâðî-2012. “Óñ³ ö³ çàêëà-
äè ìàþòü íàëåæíå îáëàäíàí-
íÿ, âèøêîëåíèé ïåðñîíàë,—
çàïåâíèâ â³í.— Îêð³ì öüîãî,
ñòîëè÷í³ ðåñòîðàíè çàïðîïî-
íóþòü â³äâ³äóâà÷àì ÷èìàëèé
âèá³ð êóõîíü ð³çíèõ êðà¿í ñâ³-
òó. Äî òîãî æ, çà áàæàííÿì
êë³ºíò³â, îðãàí³çóþòü äâî- ÷è
òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На од вати часни ів і вболівальни ів ф тбольної
першості змож ть 2800 ресторанів, афе, за ла-
дів швид о о обсл ов вання. Більшість із них
розташовані поблиз НСК "Олімпійсь ий". Я з’я-
с валося, сфера харч вання столиці найліпше під-
от валася до ф тбольних зма ань. За алом на
облашт вання об'є тів передбачено понад 12 млн
рн, з я их понад третина — інвестиційні ошти.
Гроші спрям ють на пере валіфі ацію адрів, ви-
отовлення тор ово о обладнання для облашт -
вання фан-зон, пошиття ори інально о одя для
персонал . Остаточно оцінять стан об'є тів сфери
обсл ов вання інспе тори УЄФА.
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Найбільше п н тів ромадсь о о харч вання розташовано в центрі столиці неподалі НСК “Олімпійсь ий”

Із сіх напрям ів під отов и до фінальної частини Євро-2012
сфера ромадсь о о харч вання в столиці є наразі найрозвиненішою
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ßðîñëàâ ÊÅÍÄÇÜÎÐ: “Ó ÁÞÒ ï³äìî÷åíà 
ðåïóòàö³ÿ, ³ ëþäè âæå â³äâåðòî ãîâîðÿòü
ïðî òå, ùî öå íàï³âêðèì³íàëüíèé êëàí”
Äåïóòàò ïåðåêîíàíèé, ùî Íàðîäíèé ðóõ ïîòð³áåí Òèìîøåíêî ÿê ô³ãîâèé ëèñòîê
У Народном р сі У раїни
зріє чер овий роз ол. У
неділю має відб тися йо-
о передвиборний з’їзд,
де очі ється хвалення
рішення про вхід НРУ до
с лад Бло Тимошен о.
Тим часом проти цьо о
вист пають р хівці Гали-
чини — три найчисленніші
райові ор анізації НРУ.
Про те, чом аличани
від идають Тимошен о,
"Хрещати ові" розповів
олова львівсь о о осе-
ред партії та народний
деп тат від НУ—НС Яро-
слав Кендзьор. Він пере-
онаний, НРУ має б ти
послідовним підтримці
Ві тора Ющен а, а не
спо шатися на химерні
рейтин и БЮТ, втрачаючи
обличчя.

— ×îìó âè âèñëîâëþºòå ïðîòåñò
ïðîòè áëîêóâàííÿ ÍÐÓ ç ÁÞÒ?

— Ïåðøå ³ íàéãîëîâí³øå:
³äåîëîã³÷íî ö³ äâ³ ïàðò³¿ ïåðåáó-
âàþòü íà ð³çíèõ ïîëþñàõ. Òîìó
ëþäèíà, ÿêà ñïðàâä³ â³ä÷óâàº ñå-
áå ðóõ³âöåì, íå ï³äå äî ÁÞÒ íà-
â³òü çàðàäè äåïóòàòñüêîãî ìàíäà-
òà. Äðóãå: ïîòðàïèòè ãðóï³ áóäü-
ÿêèõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â äî
ôðàêö³¿ ÁÞÒ îçíà÷àº çä³éñíèòè
ïîâíó í³âåëÿö³þ îñîáèñòîñò³
êîæíîãî ç íèõ. Ó áþò³âñüê³é
ôðàêö³¿ âæå º íàö³îíàë-äåìîêðà-
òè: Âîëîäèìèð ßâîð³âñüêèé,
Ìèõàéëî Êîñ³â, Ïàâëî Ìîâ÷àí,
Â³êòîð Òåðåí. Ñêàæ³òü, áóäü ëàñ-
êà, ÷îìó ö³ ëþäè, ÿêèõ íå çàï³-
äîçðèø ó íåëþáîâ³ äî Óêðà¿íè,
ïðîãîëîñóâàëè çà çàêîí ïðî äåð-
æàâíó ñëóæáó, äå ðîñ³éñüêà ìî-
âà ëåãàë³çîâóâàëàñü ÿê îô³ö³é-
íà? Öå òîìó, ùî êðèòè÷íó ìàñó
êîíòðîëþ ³ ãîëîñ³â ó ÁÞÒ ñòà-
íîâëÿòü ëþäè, ÿêèì íàö³îíàëü-
í³ ³äåàëè é ö³ííîñò³, ïîâ³ðòå, äó-
æå-äóæå äàëåê³. Ïîäèâ³òüñÿ íà
ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ö³º¿ ïîë³ò-
ñèëè. ß áà÷ó òàì ãåíåðàëà ÊÄÁ
Àíäð³ÿ Êîæåìÿê³íà, áàòüêî ÿêî-
ãî ðîáèâ “çà÷èñòêè” â³ä òàê çâà-
íèõ áàíäôîðìóâàíü ï³ñëÿ â³éíè
â Ãàëè÷èí³, à òàêîæ ãîëîâíèõ
ðåéäåð³â Óêðà¿íè, â³ä êîòðèõ
ñòîãíóòü óæå ³ ãàëè÷àíè. ßê ÿ
ìîæó áóòè â òàê³é êîìïàí³¿? ß
íå ìîæó òàì áóòè.

— Âè êðèòèêóâàëè Òèìîøåíêî
çàâæäè: ÿê ó ÷àñè “ïîìàðàí÷åâî¿
³äèë³¿”, òàê ³ â ïåð³îäè ïîë³òè÷íèõ
ïðîòèñòîÿíü. Âàøó ïîçèö³þ ïîä³-
ëÿâ ³ ãîëîâà ÍÐÓ Áîðèñ Òàðàñþê.
Ùî çì³íèëîñÿ?

— Ùå äâà ðîêè òîìó, â 2006
ðîö³ Áîðèñ ²âàíîâè÷ “ëàìàâ ÷å-
ðåç êîë³íî” óâåñü Ðóõ, ùîá ìè
ïîãîäèëèñÿ âñòóïèòè â “øèðî-
êó êîàë³ö³þ” ç ðåã³îíàëàìè. Íàñ
òîä³ Áîðèñ ²âàíîâè÷ äàëåêî âî-
çèâ — àæ ó Ãóòó, ùîáè òàì, ñå-
ðåä Êàðïàò, ïåðåêîíàòè: Óêðà-
¿í³ ïîòð³áíà øèðîêà êîàë³ö³ÿ.
Â³äîìî, ùî 2007-ãî ãîëîâà ÍÐÓ,
íå ñïðèéìàþ÷è îñîáèñòî Þë³¿
Âîëîäèìèð³âíè òà ¿¿ ôðàêö³¿,
³í³ö³þâàâ âèêëþ÷åííÿ ç Ðóõó

äâîõ äåïóòàò³â — Ìèõàéëà Ïî-
æèâàíîâà ³ Ñòåïàíà Äàâèìóêó —
çà çâèíóâà÷åííÿì ó ïðèõèëüíî-
ñò³ äî ÁÞÒ. Ñüîãîäí³ æ ïàí Òà-
ðàñþê íàâ³òü “ó Ñ³ðêà î÷åé íå
ïîçè÷àº” — àã³òóº çàòÿòî é çà-
ïåêëî, ùîá ÍÐÓ éøîâ íà ñîþç
³ç ÁÞÒ. Êåð³âíèöòâó ÍÐÓ ïî-
òð³áíî ïðîäàòè áðåíä Ðóõó é
ä³ñòàòè ÿê áàðòåð ìàíäàòè ³ ïî-
ñàäè. Áîðèñîâ³ Òàðàñþêó òà íà-
ðîäíèì äåïóòàòàì Â’ÿ÷åñëàâó
Êîâàëþ é Îëåêñàíäðó ×îðíîâî-
ëåíêó — çàïîâçÿòèì ïðèá³÷íè-
êàì ñîþçó ç ÁÞÒ, à òàêîæ äå-
êîòðèì ïðàö³âíèêàì àïàðàòó
ÍÐÓ ïîòð³áíà ãàðàíò³ÿ äåïóòàò-
ñòâà ³ ÿêî¿ñü ì³í³ñòåðñüêî¿ ïîñà-
äè. ² òàêó ãàðàíò³þ ¿ì äàº Þë³ÿ
Âîëîäèìèð³âíà. Áóäüìî â³äâåð-
ò³: Þë³¿ Òèìîøåíêî íå ïîòð³-
áåí í³ Áîðèñ Òàðàñþê, àí³ éîãî
ñòðóêòóðà. Âîíà ïðàãìàòè÷íà
æ³íêà ³ ðîçóì³º, ùî ìè ¿é íå äî-
äàìî áàãàòî ãîëîñ³â. Àëå áðåí-
äîì Ðóõó âîíà ñêîðèñòàºòüñÿ. Ó
ÁÞÒ ï³äìî÷åíà ðåïóòàö³ÿ, ³ ëþ-
äè âæå â³äâåðòî ãîâîðÿòü ïðî òå,
ùî öå íàï³âêðèì³íàëüíèé êëàí.
Áî ìàñó ðåéäåðñüêèõ àòàê íà
ï³äïðèºìñòâà, ÿêó ìè ñüîãîäí³
ñïîñòåð³ãàºìî, çä³éñíþþòü ñà-
ìå ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ ñèëè. Íà-
ï³âêðèì³íàëüíà ïðèâàòèçàö³ÿ
çåìë³ â Óêðà¿í³ — öå çíîâó áþ-
ò³âö³, íåçàêîííà ïðèâàòèçàö³ÿ
ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ — òàêîæ âî-
íè. Òîìó Þë³¿ Âîëîäèìèð³âí³
ïîòð³áíî ÿê ô³ãîâèì ëèñòî÷êîì
ïðèêðèòèñÿ áðåíäîì ÍÐÓ.
Ìîâëÿâ, áà÷èòå, ñòàðèé äîáðèé
Ðóõ ï³øîâ íå äî Ïðåçèäåíòà, à
äî ìåíå. Îñü ùî ïîòð³áíî ïàí³
Òèìîøåíêî.

— Ëîÿëüí³ñòü Òàðàñþêà äî Òè-
ìîøåíêî — öå ñòàâêà íà íå¿ ÿê íà
ìàéáóòíüîãî Ïðåçèäåíòà?

— Áåç ñóìí³âó, ùî òàê. Öå âæå
äàëåêà ïåðñïåêòèâà, â îñíîâ³
ÿêî¿ — çâè÷àéí³ñ³íüêà, ïðèì³òèâ-
íà ïîë³òè÷íà êîí’þíêòóðà. Àðãó-
ìåíòàö³ÿ ïðèì³òèâíî-àáñóðäíà:
ïîòð³áíî áëîêóâàòèñÿ ³ç ÁÞÒ, áî
ðåéòèíã Ïðåçèäåíòà “í³ê÷åì-
íèé”. Âîäíî÷àñ ðåéòèíã Òèìî-
øåíêî, õî÷ ³ ïî÷èíàº ïàäàòè, ùå
äîñòàòíüî âèñîêèé. À îòæå, çáå-
ðåãòè ñòàòóñ ïàðëàìåíòñüêî¿ ïàð-
ò³¿ ìè ìîæåìî ò³ëüêè îá’ºäíàí-
íÿì ³ç ÁÞÒ. Ó íàñ áóäå ÿêèõîñü
5 ÷è 10 äåïóòàò³â ó ñêëàä³ ÁÞÒ,
³ ìè — öå âæå àíåêäîò — “áóäå-
ìî âïëèâàòè” íà ïîë³òè÷í³ ïðî-
öåñè â Óêðà¿í³ é ðåàë³çîâóâàòè-
ìåìî ïðîãðàìó ÍÐÓ. Òå ñàìå Áî-
ðèñ Òàðàñþê êàçàâ, êîëè âñóïå-
ðå÷ ïîçèö³¿ ïàðò³¿ çàëèøèâñÿ ïðà-
öþâàòè â óðÿä³ ßíóêîâè÷à. Òîá-
òî â³í ñâîþ “ïðîãðàìó” ðåàë³çî-
âóº ñêð³çü — ï³ä ïðîâîäîì ³ ßíó-
êîâè÷à, ³ Òèìîøåíêî. ß íå çíàþ,
íà ùî íèí³ ðîçðàõîâóº Áîðèñ ²âà-
íîâè÷, ìîæëèâî, íà ïîñàäó ì³-
í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ïðè
ïðåçèäåíò³ Òèìîøåíêî. Àëå öåé
éîãî ïðàãìàòè÷íèé öèí³çì, à òà-
êîæ àáñîëþòíå ³ãíîðóâàííÿ ³äåî-
ëîã³¿ ÍÐÓ çìóøóº íàñ, ãàëè÷àí,
äóìàòè: ÷è íå âèïàäêîâî Òàðà-
ñþê ïîòðàïèâ ó Ðóõ? Áî “ãðàòè
ðóõ³âöÿ” ìîæíà äîâîë³ äîâãî, àëå
ïîò³ì, ÿê êàæóòü, øèëî ç ì³øêà
âèëàçèòü.

— ×è ³í³ö³þâàòèìåòå â³äñòàâêó
Áîðèñà Òàðàñþêà ç ïîñàäè ãîëîâè
ÍÐÓ íà ïîçà÷åðãîâîìó ç’¿çä³ ïàð-
ò³¿?

— Òàê, àëå ÿ òâåðåçî äèâëþñÿ
íà ñèòóàö³þ. Äóæå ìàëî ÷àñó ëè-
øàºòüñÿ äî öüîãî ç’¿çäó. Áîðèñ
Òàðàñþê ç³ ñâî¿ìè îäíîäóìöÿìè
âæå çðîáèâ êîëîñàëüíó ðîáîòó,
ùîá ï³ä³ì’ÿòè ï³ä ñåáå é ïåðå-
êîíàòè áàãàòüîõ êåð³âíèê³â êðà-
éîâèõ îðãàí³çàö³é ÍÐÓ â äîö³ëü-
íîñò³ áëîêóâàííÿ ç ÁÞÒ. Òîìó
ñüîãîäí³ ïåðåëàìàòè ïîçà÷åðãî-
âèé ç’¿çä áóäå íåìîæëèâî. Îäíàê
ñïðàâà êîòèòèìåòüñÿ äî çâ³òíî-
âèáîð÷îãî ç’¿çäó ÍÐÓ, ÿêèé ìàº
â³äáóòèñÿ ó òðàâí³ íàñòóïíîãî
ðîêó. Îòîä³ íåîäì³ííî ïîñòàíå
ïèòàííÿ ïðî çì³íó êåð³âíèöòâà
ïàðò³¿. Òîä³, íà ìîþ äóìêó, íà-
â³òü ò³ êðàéîâ³ îðãàí³çàö³¿, ùî
ñüîãîäí³ áàòîãîì ³ ïðÿíèêîì çà-
ãíàí³ íà ï³äòðèìêó ³äå¿ Áîðèñà
Òàðàñþêà, “ïîäÿêóþòü” éîìó ³
íå çàõî÷óòü òàêîãî êåð³âíèöòâà
ïàðò³¿. Êð³ì òîãî, ö³ëêîì ìîæ-
ëèâî, ùî Òàðàñþê ³ ñàì â³äìî-
âèòüñÿ â³ä Ðóõó. ª îäíà äåòàëü.
Ìèíóëîãî òèæíÿ “ãëàøàòà¿”
Þë³¿ Òèìîøåíêî — ãåíåðàë
ÊÄÁ Àíäð³é Êîæåìÿê³í ³ Àí-
äð³é Ïîðòíîâ — çàÿâèëè, ùî
ÁÞÒ íå ðîçðîñòàòèìåòüñÿ ó ìå-
ãàáëîê. Òîáòî âîíè ïðîñòî ìà-
þòü íàì³ð áðàòè ó ñâ³é ñïèñîê
êîíêðåòíèõ îñ³á ç ð³çíèõ ïàðò³é.
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ïðî âèáî-
ðè, ëþäè ç ³íøèõ ïàðò³é ìîæóòü
ïîòðàïèòè äî ñïèñêó áëîêó ò³ëü-
êè â ðàç³ ïðèïèíåííÿ ÷ëåíñòâà
ó ñâî¿é ïàðò³¿. Äóæå ö³êàâîþ áó-
äå ñèòóàö³ÿ, ÿê Áîðèñ Òàðàñþê
çàðàäè ì³ñöÿ ó ï’ÿò³ðö³ ñïèñêó
ÁÞÒ áóäå “ãîíîðîâî” ñêëàäàòè
ç ñåáå ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè ðó-
õó ³ ïðèïèíÿòèìå ñâîº ÷ëåíñòâî
â íüîìó.

— ßê âè îö³íþºòå ïåðñïåêòèâè
ÁÞÒ ³ íàö³îíàë-äåìîêðàò³â íà ïî-
çà÷åðãîâèõ âèáîðàõ äî ïàðëàìåí-
òó?

— Õî÷ó âêàçàòè íà îäíó ö³êàâó
äåòàëü, íà ÿêó ìàëî õòî ñüîãîäí³
çâåðòàº óâàãó. ª íåçàïåðå÷íèé
ôàêò — ðåéòèíã Þë³¿ Âîëîäèìè-
ð³âíè, çîêðåìà ó íàñ íà Ãàëè÷è-
í³, ïîòèõåíüêó ï³øîâ íà ñïàä.
Íåçàìîâíà ñîö³îëîã³ÿ öå äåìîí-
ñòðóº. Ñàìå òîìó Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî êàòåãîðè÷íî íå õî÷å éòè íà
âèáîðè. Âîíà ïðåêðàñíî çíàº ñâî¿
ìîæëèâîñò³ é ðîçóì³º, ùî 156 äå-
ïóòàòñüêèõ ìàíäàò³â ó Âåðõîâíó
Ðàäó âîíà âæå íå ïðîâåäå. ßêùî
¿õ âèÿâèòüñÿ õî÷à á 130 — öå áó-
äå çîëîòà ö³íà ö³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ñè-
ëè. Òîìó ñüîãîäí³ 156 äåïóòàò³â
ôðàêö³¿ ÁÞÒ çóáàìè òðèìàòè-
ìóòüñÿ, ùîá ïðèíàéìí³ çàëèøè-
òèñÿ íà òèõ ì³ñöÿõ, äå âîíè áóëè
ó ñïèñêó ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ âè-
áîð³â. Íà äîäà÷ó òðèäöÿòü îñ³á ç
óðÿäó é ïîçàóðÿäîâèõ êîì³òåò³â,
³ ùå òðèäöÿòü òèõ, õòî âæå çàäå-
êëàðóâàâ â³ðí³ñòü Òèìîøåíêî:
“Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà” òà ë³äå-
ðè “âåëèêèõ” ïàðò³é Êàòåðèí÷óê,
Êàðìàç³í, Ñòðåòîâè÷. Ïîðàõóéòå,
âèéäå äàëåêî çà 200. Äî ïåðøî¿
ñîòí³ âñ³ àæ í³ÿê íå ïîòðàïëÿòü,
à ïàí³ Òèìîøåíêî îá³öÿº óñ³ì
ïðîõ³äí³ ì³ñöÿ ³ ìàíäàòè. Òîìó â
ÁÞÒ íà ïåðøîìó åòàï³ âèáîð÷î-
ãî ïðîöåñó ðîçïî÷íåòüñÿ äóæå
ñåðéîçíà ãðèçíÿ.

— ×è áóäå óòâîðåíî äëÿ ó÷àñò³
â ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ ³ìåííèé
Áëîê Þùåíêà?

— Íåùîäàâíî ÿ çóñòð³÷àâñÿ ç
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè. Â íàø³é
ðîçìîâ³ çîêðåìà éøëîñÿ ³ ïðî òå,
ùî Â³êòîð Þùåíêî íèí³ ôîð-
ìóº áëîê íàö³îíàëüíî-äåìîêðà-
òè÷íèõ äåðæàâíèöüêèõ ñèë ñâî-
ãî ³ìåí³ é ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ òî-
ãî, ùîá î÷îëèòè öåé áëîê. Îñòà-
òî÷íîãî ð³øåííÿ Ïðåçèäåíò ùå
íå ïðèéíÿâ, îäíàê ïðîöåñ òðè-
âàº. Ãëàâà äåðæàâè ïåðåêîíàíèé,
ùî âèáîðè ðîçñóäÿòü óñ³ ïîë³-
òè÷í³ ñóïåðå÷êè. Òîìó, çíàþ÷è
äåðæàâíèöüêó ïîçèö³þ Â³êòîðà
Àíäð³éîâè÷à òà éîãî â³ääàí³ñòü
íàö³îíàëüíèì ³äåàëàì ³ ö³ííîñ-
òÿì, ÿ íå ìîæó íå ï³äòðèìàòè
Ïðåçèäåíòà íà öüîìó øëÿõó. ²
ñàìå â öüîìó ïîëÿãàº ìîÿ ãîëîâ-
íà ðîçá³æí³ñòü ó ïîãëÿäàõ ³ç Áî-
ðèñîì Òàðàñþêîì. Ñüîãîäí³ ÿ
çàçäðþ “Íàø³é Óêðà¿í³”, ùî
“î÷èñòèëàñü” ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ
“ªäèíîãî öåíòðó”, ç îãëÿäó íà
ïîçèö³þ ¿¿ ë³äåðà Â’ÿ÷åñëàâà Êè-
ðèëåíêà. ß õîò³â áè, ùîá ³ ì³é
ë³äåð — ë³äåð Ðóõó — âèéøîâ íà
òåëåáà÷åííÿ ³ îïðèëþäíèâ òàêó
ïîçèö³þ, ÿêó ìàº Â’ÿ÷åñëàâ Êè-
ðèëåíêî. Öå, áåç ñóìí³âó, ï³ä-
íåñëî á àâòîðèòåò ÍÐÓ. Íèí³ ðó-
õ³âö³â Ãàëè÷èíè çâèíóâà÷óþòü ó
òîìó, ùî âîíè ç êîí’þíêòóðíèõ
ÿêèõîñü ì³ðêóâàíü ³äóòü ï³äòðè-
ìóâàòè Ïðåçèäåíòà. Íàâïàêè, ìè
ïîñë³äîâí³ ó ñâî¿é ïîçèö³¿. Êðè-
òèêóþ÷è Ïðåçèäåíòà çà ÿê³ñü
äð³áí³ ðå÷³, êîòðèõ ÷àñîì íå ïî-
ä³ëÿºìî, ó ñòðàòåã³¿ ìè âñå æ òà-
êè ðàçîì ³ç Â³êòîðîì Þùåíêîì
ÿê ë³äåðîì-äåðæàâíèêîì, à íå
Òèìîøåíêî, êîòðà “âèñèòü íà
ãà÷êó” â Ðîñ³¿

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”
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Ïåðåâ³çíèê³â ïîêàðàþòü 
çà íàäì³ðí³ ö³íè
Ò³íüîâ³ ïðèáóòêè ìàðøðóòíèõ òàêñ³ ñòàíîâëÿòü $200 ìëí íà ð³ê
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед ви он вач обо-
в'яз ів олови Антимоно-
польно о омітет У раїни
Оле сандр Мельничен о
заявив, що днями АМКУ
пор шив справ проти
приватних перевізни ів
столиці через підвищення
останніми тарифів на про-
їзд. Одна , зі сво о бо ,
приватні перевізни и сто-
лиці виправдов ються та
на олош ють, що ціни на
проїзд піднімали на за-
онних підставах, через
за роз бан р тства. А
втім, я вдалося з'яс вати
"Хрещати ", перевізни и
заробляють і та чималі
ошти, прихов ючи ре-
альні приб т и від пере-
везень та заниж ючи с -
ми перед онтролюючими
ор анами.

Потрапила оса
на амінь

Ó÷îðà âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãî-
ëîâè ÀÌÊÓ Îëåêñàíäð Ìåëüíè-
÷åíêî çàÿâèâ, ùî äíÿìè ïðîòè
ïðèâàòíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðå-
â³çíèê³â ñòîëèö³ ÀÌÊÓ ïîðóøèâ
ñïðàâó çà ôàêòîì ³ãíîðóâàííÿ
íèìè àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíî-
äàâñòâà êðà¿íè.

Íàãàäóºìî: ï³ñëÿ ï³äíÿòòÿ òà-
ðèô³â íà ïðî¿çä íà îêðåìèõ ìàð-
øðóòàõ ñòîëèö³ äî 2,25 ãðí 
ÀÌÊÓ ïî÷àâ äåòàëüíî âèâ÷àòè
åêîíîì³÷íó îá´ðóíòîâàí³ñòü íî-
âèõ òàðèô³â, îñê³ëüêè ö³íè íà ïà-
ëèâî, ïî÷èíàþ÷è ç âåðåñíÿ, âïà-
ëè íà 10—15% ó Êèºâ³ òà íà 13%
íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ. ßê ïîâ³äî-
ìèëè “Õðåùàòèêó” â ÀÌÊÓ, ñè-
òóàö³ÿ ç ï³äíÿòòÿì òàðèô³â çà
ïðî¿çä ïåðåâ³çíèêàìè íàãàäóº àí-
òèêîíêóðåíòíó çìîâó, àáè çá³ëü-
øèòè ñâî¿ ïðèáóòêè çà ðàõóíîê
ìîíîïîëüíîãî êîíòðîëþ ðèíêó
ïàñàæèðîïåðåâåçåíü Êèºâà. “Ñà-
ìå òîìó êîì³òåò ïðîâåäå äåòàëü-
íå ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå îõîïèòü
óñ³õ áåç âèíÿòêó ñòîëè÷íèõ ïåðå-
â³çíèê³â”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
Îëåêñàíäð Ìåëüíè÷åíêî. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ÿêùî ïðîâèíó àâòî-
ïåðåâ³çíèê³â äîâåäóòü, íà íèõ
î÷³êóº ñóâîðå ïîêàðàííÿ: øòðàôè
òà ïîïåðåäæåííÿ. Êîëè æ ïîðóø-
íèêè ïðîäîâæóâàòèìóòü ³ãíîðó-
âàòè çàêîí, êîíòðîëüí³ îðãàíè
ïðèçóïèíÿòèìóòü ä³þ ë³öåíç³é.

Îäíàê, ç³ ñâîãî áîêó, ïðèâàòí³
ïåðåâ³çíèêè íàð³êàþòü íà
ÀÌÊÓ, áóö³ìòî òàì íåçàêîííî òà
ñâ³äîìî òèñíóòü íà àâòîïåðåâ³ç-
íèê³â, ùîá óñêëàäíèòè ¿õíþ ðî-
áîòó íà ðèíêó ïàñàæèðîïåðåâå-
çåíü Êèºâà ³ ïðèáðàòè ç ðèíêó.
Òàê, çà ñëîâàìè ãîëîâè Àñîö³àö³¿
àâòîïåðåâ³çíèê³â-ðîáîòîäàâö³â
“Ñòîëèöÿ” Âàëåð³ÿ Ëèïåöüêîãî,
òàðèôè ïåðåâ³çíèêè âñòàíîâëþ-
þòü íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ äîãî-
âîð³â, ó ÿêèõ íåìàº ÷³òêèõ ìåæ
äëÿ ö³íè çà ïðî¿çä. “Òàðèôè âñòà-
íîâëþþòü ïåðåâ³çíèêè íà âëàñ-
íèé ðîçñóä, çã³äíî ç åêîíîì³÷íè-
ìè ðîçðàõóíêàìè”,— íàãîëîñèâ
“Õðåùàòèêó” Âàëåð³é Ëèïåöü-

êèé. Íà éîãî äóìêó, ïðèâàòí³ ïå-
ðåâ³çíèêè ìàþòü òàêå ñàìå ïðà-
âî ï³äâèùóâàòè òàðèôè íà ïðî-
¿çä, ÿê ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”, ÿêèé,
îêð³ì óñüîãî ³íøîãî, îòðèìóº áà-
ãàòîì³ëüéîíí³ äîòàö³¿ ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó. À âò³ì, íà â³äì³íó â³ä
ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñó”, ÿêèé ïðà-
öþº â³äêðèòî é ïðîäàº ïàñàæè-
ðàì êâèòêè, ïðèâàòíèêè çëîâæè-
âàþòü çâ³òí³ñòþ òà ïðèõîâóþòü
ñïðàâæí³ ïðèáóòêè.

Жадібності
немає меж

Òîìó îáâèíóâà÷åííÿ ïåðåâ³ç-
íèê³â íà àäðåñó ì³ñüêî¿ âëàäè,
ÿêà äîïîìàãàº ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðòó êîøòàìè ç áþäæåòó,
âèäàþòüñÿ íå íàäòî ïåðåêîíëè-
âèìè, îñê³ëüêè âëàñíèêè ìàð-
øðóòíèõ òàêñ³ ìàþòü çìîãó îò-
ðèìóâàòè íàäïðèáóòêè çà ðàõó-
íîê “÷îðíî¿ êàñè”. ßê ïîâ³äîìè-
ëè “Õðåùàòèêó” íà àíîí³ìíèõ
çàñàäàõ ó Ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Êèºâà, ïåðåâ³çíèêè çâ³òóþòü
ëèøå ïðî ÷àñòèíó ïðèáóòê³â,
ïðèõîâóþ÷è ñïðàâæí³ ñóìè â³ä
ïàñàæèðîïåðåâåçåíü. “Íàéïîøè-
ðåí³øà ñõåìà, êîëè âîä³¿ çàâèùó-
þòü ó çâ³òíîìó æóðíàë³ ñâî¿ âè-
òðàòè: àìîðòèçàö³ÿ, íà ïàëüíå,
çàðïëàòó òîùî, à âèðó÷êó çà ïî-
ñëóãè çàíèæóþòü. ×åðåç öå ÷èñ-
òèé ïðèáóòîê âèõîäèòü ì³í³ìàëü-
íèé àáî çîâñ³ì éîãî íåìàº”,—
êàæóòü ïîäàòê³âö³. Òîìó, çà ôîð-
ìàëüíèìè îçíàêàìè, ïåðåâ³çíè-
êè ìàþòü óñ³ ï³äñòàâè ï³äí³ìàòè
ö³íè.

“Ðåàëüí³ ¿õí³ ïðèáóòêè íà ê³ëü-
êà ïîðÿäê³â âèù³, í³æ îô³ö³éí³,
àäæå ñïðàâæíþ ê³ëüê³ñòü ïàñàæè-
ð³â ïåðåâ³çíèêè íå âêàçóþòü ó äå-
êëàðàö³ÿõ, êàñîâèõ àïàðàò³â ó
ìàðøðóòêàõ íåìàº, à ê³ëüê³ñòü
êâèòê³â, áóö³ìòî âèäàíèõ ïàñà-
æèðàì, çàíèæóºòüñÿ”,— ïîÿñíþ-
þòü ïîäàòê³âö³.

Çîêðåìà, ÿê óäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè
“Õðåùàòèêó”, ïðèâàòí³ ïåðåâ³ç-
íèêè, ÿê³ îáñëóãîâóþòü ìàðøðó-
òè ¹ 221, ¹ 445, ¹ 504, ¹ 589
â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ Êèºâà,
ùîäíÿ çàðîáëÿþòü äî 70 òèñ. ãðí
(çàãàëîì ïðàöþº 30 òàêñ³, à ïà-
ñàæèðîïîò³ê íà ñòàíö³¿ “Äàðíè-
öÿ” ñòàíîâèòü 50 òèñ. îñ³á, 15 òèñ.
ç ÿêèõ êîðèñòóþòüñÿ ãðîìàä-
ñüêèì òðàíñïîðòîì.— “Õðåùà-
òèê”). ßêùî 35 òèñ. ïîìíîæèòè
íà 2 ãðí, îòðèìàºìî 70 òèñ. ãðí.
Ïîä³ëèâøè öþ ñóìó íà 30 ìàð-
øðóòíèõ òàêñ³, ÿê³ ïðîòÿãîì äíÿ
êóðñóþòü íà öèõ ìàðøðóòàõ, âèé-
äå 2,5 òèñ. ãðí. Òîáòî ïðèáëèçíî
ñò³ëüêè îäíà ìàðøðóòêà çàðîáëÿº
çà äåíü, à çà ì³ñÿöü — ùîíàé-
ìåíøå 75 òèñ. ãðí. ßêùî â³äðà-
õóâàòè âèòðàòè íà çàðîá³òíó ïëà-
òó âîä³ÿì, àìîðòèçàö³þ, âèòðàòè
íà ïàëüíå òà ïîäàòêè, ÷èñòèé
ïðèáóòîê â³ä îäí³º¿ ìàðøðóòêè
îð³ºíòîâíî ñòàíîâèòèìå äî 30
òèñ. ãðí ($6 òèñ.). Òàêèì ÷èíîì,
çà ð³ê îäíà ìàøèíà çàðîáèòü $72
òèñ. Ó ñòîëèö³ æ íàðàç³ ïðàöþº
ìàéæå 3 òèñ. ì³êðîàâòîáóñ³â, ùî
îáñëóãîâóþòü 263 ìàðøðóòè. Òà-
êèì ÷èíîì, ó ñåðåäíüîìó ùîðî-
êó ïðèâàòí³ ïåðåâåçåííÿ ïðèíî-
ñÿòü ìàéæå $200 ìëí ÷èñòîãî
ïðèáóòêó ñâî¿ì âëàñíèêàì (ó ñòî-
ëèö³ ïðàöþº íàðàç³ 60 ïðèâàòíèõ
êîìïàí³é.— “Õðåùàòèê”). Îòæå,
ïåðåâ³çíèêàì çàãðîæóº $20 ìëí
øòðàôó.

Ïðèáëèçíî òàê³ ñàì³ ðîçðàõóí-
êè íàâîäÿòü ³ àíàë³òèêè ²íñòèòó-
òó òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà.
Êð³ì óñüîãî, âîíè íàãîëîøóþòü:
ÿêáè ïåðåâ³çíèêàì áóëî íåâèã³ä-
íî âèõîäèòè íà ìàðøðóòè, âîíè
á íå ïðàöþâàëè íà ðèíêó ñòîëè-
ö³. À ç îãëÿäó íà îïðèëþäíåí³
öèôðè íå äèâíî, ùî ï³äïðèºìö³
òàê â÷åïèëèñÿ â ñòîëè÷íèé ðèíîê
ïåðåâåçåíü ³ íàìàãàþòüñÿ äèêòó-
âàòè ñâî¿ óìîâè, àáè ìàòè ùå
á³ëüø³ ïðèáóòêè.

Îäíàê ïåðåâ³çíèêè íå ïåðåé-
øëè íà â³ëüí³ òàðèôè, àäæå çà òà-
êèõ óìîâ âîíè á ñïëà÷óâàëè ÏÄÂ
ç ïðèáóòê³â, à íàðàç³ ïðàöþþòü,
íà ïåðøèé ïîãëÿä, íà ô³êñîâàíî-
ìó ïîäàòêó (200 ãðí/ì³ñÿöü), ÷å-
ðåç ùî áþäæåò ñòîëèö³ íåäîîò-
ðèìóº ÷èìàë³ êîøòè. Âîäíî÷àñ
òàðèôè ïîñò³éíî çðîñòàþòü. Ð³-
âåíü æå îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæè-
ð³â çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííèì, òà-
êèì, ÿê ó ñåðåäèí³ 1990-õ, êîëè â
ì³ñò³ ò³ëüêè-íî ïî÷àëè ç’ÿâëÿòè-
ñÿ ïåðø³ ìàðøðóòêè.

Київ завдасть
перевізни ам
онтр дар
Ïîêè òðèâàþòü ïðèñòðàñò³ äî-

âêîëà ö³í íà ïðî¿çä ó ìàðøðóò-
êàõ, ì³ñüêà âëàäà ïîñèëþº ïîçè-
ö³¿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà
íàìàãàºòüñÿ ðîçâèíóòè òðàíñ-

ïîðòíó ³íôðàñòðóêòóðó òàêèì ÷è-
íîì, àáè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³ä-
ìîâèòèñÿ âçàãàë³ â³ä ïîñëóã ïðè-
âàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â, âèò³ñíèâøè
¿õ ç ðèíêó ñòîëèö³. Çîêðåìà, çà
ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, ì³ñü-
êà âëàäà âæèâàº àäåêâàòíèõ çàõî-
ä³â, àáè òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóê-
òóðà ðîçâèâàëàñÿ çà ðèíêîâèìè
çàêîíàìè òà â³äïîâ³äàëà ïîòðå-
áàì ñó÷àñíîãî ìåãàïîë³ñó. “Ñâà-
â³ëëþ ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â íå
áóäå ìåæ, ÿêùî éòè ¿ì íà ïîñòóï-
êè òà, ïîïðè íåîá´ðóíòîâàíî ï³ä-
íÿò³ ö³íè íà ïðî¿çä, ñåðâ³ñ íå ëè-
øå íå ïîë³ïøèâñÿ, à é óïàâ äî
íåìîæëèâî¿ ìåæ³”,— íàãîëîñèâ
“Õðåùàòèêó” Äåíèñ Áàññ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, äî ïðèõîäó êîìàíäè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî êîìó-
íàëüíèé òðàíñïîðò ïðàêòè÷íî íå
êóïóâàëè ïðîòÿãîì 10 ðîê³â.
Ì³ñüê³ àâòîáóñè òà òðîëåéáóñè
çíîøåí³ íà 70—80%. Òåïåð îíîâ-
ëåíî êîìóíàëüíèé òðàíñïîðò,
ïðèäáàíî ñó÷àñí³ êîìôîðòàáåëü-
í³ àâòîáóñè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ºâ-
ðîïåéñüêèì âèìîãàì. “Ó 2008 ðî-
ö³ íà ïðèäáàííÿ íîâîãî ðóõîìî-
ãî ñêëàäó êîìóíàëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó âèä³ëåíî ìàéæå 1 ìëðä ãðí,
òîáòî ó 29 ðàç³â á³ëüøå, í³æ 2005
ðîêó”,— çàçíà÷èâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Òàêèì ÷èíîì, çà ð³ê-äâà êîìó-
íàëüíèé òðàíñïîðò âèò³ñíèòü
ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â ç³ ñòî-
ëè÷íîãî ðèíêó. À äëÿ òèõ ï³ä-
ïðèºìö³â, ÿê³ õî÷óòü ïðàöþâàòè
â ñòîëèö³, íàðàç³ ì³ñüêà âëàäà
ðîçðîáëÿº æîðñòê³ø³ óìîâè (ÿê³
â³äïîâ³äàþòü ºâðîïåéñüêîìó ð³â-
íþ ñåðâ³ñó.— “Õðåùàòèê”) äëÿ
ó÷àñò³ â òåíäåðàõ íà îòðèìàííÿ
äîçâîëó ïåðåâîçèòè ïàñàæèð³â.
Òàêèì ÷èíîì, ïðèâàòí³ ïåðåâ³ç-
íèêè ï³äïèñàëè ñîá³ âèðîê, êî-
ëè â ãîíèòâ³ çà íàäïðèáóòêàìè
ïî÷àëè ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëþâà-
òè òàðèôè íà ïðî¿çä, íå äáàþ÷è
ïðî ñåðâ³ñ

Одна , попри пор шення справи АМКУ проти перевізни ів, вони, на-
віть разі призначення штраф (10% приб т підприємства за рі .—
“Хрещати ”), пор ш ватим ть антимонопольне за онодавство. Том
діяльність АМКУ малоефе тивна в боротьбі проти монополістів рин .
АМКУ вже штраф вав “У рзалізницю” (80 тис. рн), “ТНК” (500 тис. рн),
“Київстар” та UMC (120 млн рн). Пор ш вав справи проти спиртових
заводів та мереж с пермар етів (“Сільпо”, “Вели а Кишеня”, “Fozzi”). Од-
на монополісти продовж ють ористатися монопольним становищем
на рин , отрим ючи ба атомільярдні приб т и й перерахов ючи в бю-
джет символічні штрафи.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Попри зниження цін на пальне, приватні перевізни и столиці навіть і не д мають зменш вати тарифи на проїзд
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про встановлення 
граничних рівнів рентабельності 

на послуги із вивезення 
побутових відходів

Рішення Київської міської ради № 77/77 від 28 серпня 2008 року

З метою забезпечення своєчасного та якісного надання послуг з вивезення твердих побутових відходів
в м. Києві на період до затвердження в установленому порядку Програми поводження з побутовими від�
ходами, яка передбачає врахування капітальних вкладень по санітарній очистці міста, що включаються до
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, та забезпечення виконання пункту 23 Порядку форму�
вання тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.07.06 № 1010, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу майна 
територіальної громади 

міста Києва в оренду установам 
та організаціям

Рішення Київської міської ради № 1383/4216 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва",
а також враховуючи протоколи постійної комісії Київради з питань власності від 13.11.07 № 43, від 03.12.07
№ 45, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó óñòàíîâàì òà
îðãàí³çàö³ÿì çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äî-
äàºòüñÿ äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
ùî º ïàì'ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ,
âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ,
ìàþòü ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà-
÷åí³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè,
ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про перейменування вулиці 
у Святошинському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 402/402 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", рішення Київради від 29.04.04 № 206/1416 "Про порядок найменувань об'єктів
міського підпорядкування, вшанування пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у міс�
ті Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Óëüÿíîâà Âî-
ëîäèìèðà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-
òà Êèºâà íà âóëèöþ Àêàäåì³êà Ñºðêîâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî-
âåñòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
"Õðåùàòèê".

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â
òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ³ ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òó-
ðèçìó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âñòàíîâèòè òèì÷àñîâî äî çàòâåð-
äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Ïðî-
ãðàìè ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõî-
äàìè ãðàíè÷í³ ð³âí³ ðåíòàáåëüíîñò³ íà
ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â,
ùî íàäàþòüñÿ æèòëîâèì îðãàí³çàö³ÿì íå-
çàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà ô³çè÷íèì
îñîáàì, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ïðèâàòíîìó
ñåêòîð³, ó ðîçì³ð³ äî 5 â³äñîòê³â, áþäæåò-
íèì óñòàíîâàì — äî 7 â³äñîòê³â, ³íøèì
ñïîæèâà÷àì — äî 12 â³äñîòê³â äî åêîíî-
ì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ ïëàíîâèõ âèòðàò
â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó, íàäàíîãî Äåð-
æàâíîþ ³íñïåêö³ºþ ç êîíòðîëþ çà ö³íà-
ìè â ì. Êèºâ³.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðè ôîðìóâàíí³ òàðèô³â íà ïîñëó-
ãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â çàñòîñî-
âóâàòè ãðàíè÷í³ ð³âí³ ðåíòàáåëüíîñò³ äî
åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ âèòðàò ó ðîçì³-
ðàõ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Косточці
В'ячеславу Вікторовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Старонаводницькій, 33-а 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1436/4269 від 13 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êîñòî÷ö³ Â'ÿ÷åñëàâó Â³êòîðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 33-à ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîñòî÷ö³
Â'ÿ÷åñëàâó Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 33-à ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîñòî÷ö³ Â'ÿ÷åñëàâó
Â³êòîðîâè÷ó:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 18.09.2007 ¹ 05-1399, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 01.08.2007 ¹ 19-7823, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 16.06.2007 ¹ 071/04-4-
19/2895 òà â³ä 27.08.2007 ¹ 071/04-4-
22/4649, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 22.06.2007
¹ 4749, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
25.06.2007 ¹ 22-1573/35, Äåðæàâíî¿ ñà-
í³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè â³ä
18.07.2007 ¹ 05.03.02-07/35958, ÄÓ "²í-
ñòèòóò ã³ã³ºíè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ 
³ì. Î. Ì. Ìàðçººâà ÀÌÍ Óêðà¿íè" â³ä
16.07.2006 ¹ 22.2/3955, êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà ñïåö³àë³çîâàíîãî óïðàâë³í-
íÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò â³ä
13.08.2007 ¹ 8/1-1157.

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

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

3.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ñó-
ì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "ДЕЛТІМЕКС Україна"

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративного 

будинку і господарської будівлі 
у пров. Бехтеревському, 4, літера "В" 

у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1442/4275 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію щодо
оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÄÅËÒ²ÌÅÊÑ Óêðà-
¿íà", çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,13
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ³ ãîñïîäàð-
ñüêî¿ áóä³âë³ ó ïðîâ. Áåõòåð³âñüêîìó, 4,
ë³òåðà "Â" ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ó çâ'ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà
âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä
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18.08.2004 ¹ 1702, àêò ïðèéîìó-ïåðå-
äà÷³ íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 31.08.2004) çà
ðàõóíîê çåìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 01.09.97 ¹ 1337
"Ïðî îôîðìëåííÿ çàêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó "Êè¿âñüêå ñïåö³àë³çî-
âàíå ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíå óïðàâë³ííÿ
"Îðãõàð÷îïðîì" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³íáó-
äèíêó òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ó ïðîâ.
Áåõòåð³âñüêîìó, 4-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³", ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñîâî-
ãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ íà óìîâàõ îðåíäè â³ä 03.07.98 ¹ 91-
5-00034 (ëèñò-êëîïîòàííÿ â³ä 25.04.2005
¹ 100).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "ÄÅËÒ²ÌÅÊÑ Óêðà¿íà":

2.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ã îëîâíîãî 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.

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

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

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

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

3. 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. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ íà óìîâàõ îðåíäè
â³ä 03.07.98 ¹ 91-5-00034 (Ëèñò-çãîäà â³ä
25.04.2005 ¹ 100 çàêðèòîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà "Êè¿âñüêå ñïåö³àë³çîâàíå
ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíå óïðàâë³ííÿ "Îðã-
õàð÷îïðîì") ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-
âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ "ÄÅËÒ²ÌÅÊÑ Óêðà¿íà".

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 01.09.97
¹ 1337 "Ïðî îôîðìëåííÿ çàêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Êè¿âñüêå ñïåö³à-
ë³çîâàíå ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíå óïðàâ-
ë³ííÿ "Îðãõàð÷îïðîì" çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³íáóäèíêó òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
ó ïðîâ. Áåõòåð³âñüêîìó, 4-á ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³".

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Ткачу Олександру Сергійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Макаренка, 37-а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1428/4261 від 13 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òêà÷ó Îëåêñàí-
äðó Ñåðã³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàêàðåí-
êà, 37-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òêà÷ó Îëåê-
ñàíäðó Ñåðã³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìàêàðåíêà, 37-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òêà÷ó Îëåêñàíäðó Ñåð-
ã³éîâè÷ó:

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ ÂÀÒ "ÊÈ²ÂÏÐÎÅÊÒ" â³ä 15.09.2006
¹ 2112, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.01.2007 ¹ 19-42, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 23.10.2003 ¹ 7998, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 26.09.2003 ¹ 119/04-4-10/813,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 04.11.2005 ¹ 03-22/1305-Â.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Áîâòó Âîëîäèìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Êîñòÿíòèíà Apeô’ºâà, 34-
â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áîâòó Âîëîäè-
ìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êîñòÿíòèíà Àðåô'ºâà, 34-â ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áîâòó Âîëîäèìèðó Ìè-
êîëàéîâè÷ó:

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

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

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

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

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 13.02.2003 ¹ 19-361, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.
Êèºâà â³ä 20.10.2003 ¹ 7873, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 20.03.2003 ¹ 08-8-
20/1824, AT "Êè¿âïðîåêò" â³ä 24.01.2003
¹ 06-103/ÊÃÏ òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 17.04.2007 ¹ 03-
0041.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 "Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-

Про передачу громадянину 
Бовту Володимиру Миколайовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Костянтина Ареф'єва, 34-в 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1425/4258 від13 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки громадян 

Харлан Валентини Миколаївни, 
Харлана Анатолія Андроновича 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Садовій, діл. 6 
у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1432/4265 від 13 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿí Õàðëàí Âàëåíòèíè Ìèêîëà¿âíè,
Õàðëàíà Àíàòîë³ÿ Àíäðîíîâè÷à äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ñàäîâ³é, ä³ë. 6 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0614 ãà íà
âóë. Ñàäîâ³é, ä³ë. 6 (ñ/ò "Ì³÷óð³íåöü") ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà íà-
ëåæèòü íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ ïðè-
âàòíî¿ âëàñíîñò³ â ð³âíèõ ÷àñòèíàõ êîæ-
íîìó ãðîìàäÿíàì Õàðëàí Âàëåíòèí³ Ìè-
êîëà¿âí³, Õàðëàíó Àíàòîë³þ Àíäðîíîâè-
÷ó íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.12.2004 ¹ 3318
(ÂÂÎ ¹ 963379), ïðàâî âëàñíîñò³ ÿêîþ
ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèìè àêòàìè íà ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
11.03.2005 ¹ 07-7-01469, ¹ 07-7-01470,
òà äîçâîëèòè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

3. Ãðîìàäÿíàì Õàðëàí Âàëåíòèí³ Ìè-
êîëà¿âí³, Õàðëàíó Àíàòîë³þ Àíäðîíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèê³â
çåìåëüíî¿ 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-
êóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 "Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà".

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 05.09.2005 ¹ 19-7512, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
23.09.2005 ¹ 6304, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 22.06.2005 ¹ 071/04-4-19/2375.

4. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâí³ àêòè íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
11.03.2005 ¹ 07-7-01469, ¹ 07-7-01470.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 громадянину 
Капшученку Віктору Тимофійовичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Фестивальній, 43 
у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1430/4263 від 13 грудня 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. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
Ï³âí³÷íî¿ ÷àñòèíè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.10.2005 ¹ 271/3732, ó ÷àñòèí³
ïåðåâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 
âóë. Ôåñòèâàëüí³é, 43 ç êîìóíàëüíî-ñêëàä-
ñüêî¿ òåðèòîð³¿ äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿-ñà-
äèáíî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êàøïó÷åíêó Â³êòîðó Òèìîô³éîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ôåñòèâàëüí³é, 43 ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàïøó÷åíêó
Â³êòîðó Òèìîô³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ôåñòèâàëüí³é, 43 ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Êàïøó÷åíêó Â³êòîðó
Òèìîô³éîâè÷ó:

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 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.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 15.07.2004 № 419-20/1829
"Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею"

Рішення Київської міської ради № 1439/4272 від 13 грудня 2007 року

Розглянувши технічну документацію про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.07.2004
№ 419�20/1829 та відповідно до Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè â ïðîåêò³ â³äâåäåí-
íÿ Êè¿âñüêîìó ó÷áîâî-âèðîáíè÷îìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ¹ 3 (ÓÂÏ-3) Óêðà¿íñüêîãî òî-
âàðèñòâà ñë³ïèõ (ÓÒÎÑ) çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó
íà Âîçíåñåíñüêîìó óçâîç³, 28-30 ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 1 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004
¹ 419-20/1829 "Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ", à ñàìå: ñëîâà "æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó" çàì³íèòè íà ñëîâà "æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì" òà äîïîâíèòè ð³øåííÿ òàêèìè
ïóíêòàìè:

"2.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.03.2007 ¹ 09-2212, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
22.01.2007 ¹ 06-6-25/6516, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
27.02.2007 ¹ 1260, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
23.01.2007 ¹ 369, Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
01.02.2007 ¹ 4440 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 04.06.2007 ¹ 03-
0614.

2.2. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5  % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-

êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê".

2.3. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá'ºêòè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áó-
äèíêó.

2.4. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäó ïëàòó çà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 4 (÷îòèðüîõ) â³ä-
ñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.5. Êè¿âñüêîìó ó÷áîâî-âèðîáíè÷îìó
ï³äïðèºìñòâó ¹ 3 (ÓÂÏ-3) Óêðà¿íñüêîãî
òîâàðèñòâà ñë³ïèõ (ÓÒÎÑ) ó ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.04.2005
¹ 85-6-00197.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про організаційні заходи 
щодо забезпечення експлуатації

житлового фонду 
спеціального призначення

Рішення Київської міської ради № 1416/4249 від 13 грудня 2007 року

З метою створення сприятливих умов по забезпеченню громадян, які проживають у гуртожитках кому�
нального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжит�
лофонд" та перебувають на черзі квартирного обліку, житлом за пільговою вартістю згідно з розпоряджен�
ням Київської міської державної адміністрації від 18.06.07 № 722 "Про укладання договорів та встанов�
лення вартості житла" та враховуючи значні витрати комунального підприємства з утримання та експлу�
атації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" на відселення цих мешканців Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî
ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåö-
æèòëîôîíä" â³ä ïåðåäà÷³ Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó ðåêîíñòðóéîâàíèõ
áóäèíêàõ íà âóë. Çîä÷èõ, 50-Â òà íà 
âóë. Ðèáàëüñüê³é, 8 (²² ÷åðãà), ÿê³ ââîäÿòü-
ñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó 2007 ðîö³, âñòàíîâëå-
íî¿ ïóíêòîì 41 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 18.12.03 ¹ 267/1142 "Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2004 ð³ê", ä³ÿ ÿêîãî ïðî-
äîâæåíà ïóíêòîì 65 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.04 ¹ 1050/2460 "Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2005 ð³ê".

2. Äîõ³ä, îòðèìàíèé êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿

æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ "Ñïåöæèòëîôîíä", çã³äíî ç ïóíêòîì 1
öüîãî ð³øåííÿ, çàðàõóâàòè ÿê ð³çíèöþ ì³æ
ñîá³âàðò³ñòþ ðåêîíñòðóéîâàíèõ áóäèíê³â
òà ï³ëüãîâîþ âàðò³ñòþ æèòëà, íàäàíîãî
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ãóðòîæèò-
êàõ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç óòðè-
ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëî-
ôîíä" òà ïåðåáóâàþòü íà ÷åðç³ êâàðòèðíî-
ãî îáë³êó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó.
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ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

4.4. 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".

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.08.2006 ¹ 19-7270, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 26.04.2001 ¹ 2230, Äåðæàâíîãî

óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 14.06.2001 ¹ 08-8-13/2663, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
02.03.2005 ¹ 03-18/102-Â.

5. 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.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.
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Про передачу громадянці 
Дьоміній Олені Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Бродівській, 149-у 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1429/4262 від 13 грудня 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 Äüîì³í³é Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 149-ó ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äüîì³í³é Îëå-
í³ Âîëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 149-ó ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äüîì³í³é Îëåí³ Âîëî-
äèìèð³âí³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ 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. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 "Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà".

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî â³ä
22.04.2005 ¹ 19-3283, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
27.09.2004 ¹ 7023, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.04.2007
¹ 03-344/337-Â.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.
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ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà".

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.
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Ë³ë³ÿ ÏÓÑÒÎÂ²Ò: “Íàéá³ëüøà ïðîáëåìà —
ïðîäàâàòèñÿ ó ñåáå â êðà¿í³”
Вона першою поїхала працювати
до Парижа, першою повезла
свою оле цію до Мос ви, пер-
шою почала продаватися за ор-
доном. Її по ази традиційно від-
ривають Ukrainian Fashion Week.
У раїні, де fashion-бізнес тіль и
починає б д ватися і розвивати-
ся, вона змо ла домо тися поша-
ни і визнання.

— Íà ÿêîìó ç ðèíê³â âàì íàéö³êàâ³øå ïðà-
öþâàòè, ³ ÷îìó?

— Ñüîãîäí³ íàø îäÿã ïðîäàºòüñÿ â òà-
êèõ çíàêîâèõ ìàãàçèíàõ, ÿê LÒeclaireur
(Ïàðèæ), Dover Street Market (Ëîíäîí, Òî-
ê³î), 10 Corso Como (Ñåóë). ² ÿ â ÿêèéñü
ìîìåíò çðîçóì³ëà: òàê, öå âåëèêèé óñï³õ,
âåëèêå âåç³ííÿ. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, òå, ùî
â³í òàì ïðîäàºòüñÿ,— ïðèðîäíî. Òîìó ùî
ó íàñ òàê³ ðå÷³, ÿê³ ìîæóòü ëåãêî âïèñàòè-
ñÿ â ¿õí³é êîíöåïò. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, íàé-
á³ëüøà ïðîáëåìà — ïðîäàâàòèñÿ ó ñåáå â
êðà¿í³. Ëþäåé, ÿê³ á êóïóâàëè ³íòåëåêòó-
àëüíèé îäÿã, æàõëèâî ìàëî. Öå ò³ îäèíè-
ö³, ÿê³ âæå ñêóïîâóâàëè âñ³õ ÿïîíö³â, Ìàð-
äæåëó ³ Ïðàäó, ³ òåïåð ¿ì ëåãêî íîñèòè íà-
ø³ ðå÷³.

— Ñê³ëüêè ó âàñ íà ñüîãîäí³ åêàóíò³â ³ áà-
éºð³â çà êîðäîíîì?

— Íèí³ — 14. Ó Ìîñêâ³ ó íàñ äîäàëîñÿ
ùå äâîº. Ó Ïàðèæ³ ùîéíî çàê³í÷èâñÿ øîó-
ðóì, ³, ÿê ÿ çíàþ, ê³ëüê³ñòü áàéºð³â çá³ëü-
øèëàñÿ. Ó íàñ âåäóòüñÿ ïåðåãîâîðè ç Òàé-
âàíåì ³ ùå äåÿêèìè àç³éñüêèìè êðà¿íàìè.

— Ó÷àñòü â Ukrainian Fashion Week ÷è äî-
ïîìàãàº âàì çðîñòàòè é ðîçâèâàòèñÿ? ×è öå
äàíèíà ³ñòîð³¿, îáñòàâèíàì, ëþäÿì?

— ß äóæå ëþáëþ àòìîñôåðó ïîêàçó ³ âñå,
ùî ç öèì ïîâ'ÿçàíå,— ìóçèêó, ñï³ëêóâàí-
íÿ, ðåæèñóðó — âñ³ ö³ ïðèäóìóâàííÿ, ìà-

ê³ÿæ, çà÷³ñêè. ß ³ç çàäîâîëåííÿì âñå öå
ðîáëþ ñàìîñò³éíî, òèì ïà÷å, ùî â Êèºâ³
ó ìåíå ìàñà ìîæëèâîñòåé. Öå íå òå, êîëè
ãàëîïîì ïðè¿æäæàºø â ³íøå ì³ñòî. Õî÷à
ñâî¿ìè ïîêàçàìè â Ëîíäîí³ ÿ äóæå çàäî-
âîëåíà. Òàì íà øîó çàä³ÿíèé ñòèë³ñò —
òàê ïðèéíÿòî. Â³í äèâèòüñÿ êîëåêö³þ é
êàæå äèçàéíåðîâ³: "Îñü öå, îñü öå ³ îñü
öå — ïîêàæåìî, à öå — â³äêëàäåìî âá³ê".
Â³í ñï³ëêóºòüñÿ ç òîáîþ, âèñëîâëþº ñâî¿
ïðîïîçèö³¿, çíàõîäèòü àëüòåðíàòèâí³ ð³-
øåííÿ. Â Óêðà¿í³ ó ìåíå íåìàº òàêîãî êîí-

ñóëüòàíòà-ñòèë³ñòà, ÿêèé áè äàâàâ ðàäè-
êàëüí³ ïîðàäè.

— Òàêå ñï³ëêóâàííÿ äîïîìàãàº?
— Ìåí³ ÿê ëþäèí³ ö³êàâ³é ³ â³äêðèò³é

ïðèºìíî ÷óòè ùî-íåáóäü íîâå. ß íå ç òèõ,
æîðñòêî "çàòî÷åíèõ" äèçàéíåð³â, ÿê³ ïðè-
äóìàëè ñîá³ îáðàç ³ ÷³òêî éîãî äîòðèìó-
þòü, íåçàëåæíî â³ä ÷îãî-íåáóäü. Ó ïðîöå-
ñ³ ïðèì³ðîê àáî êîëè ðîáëþ ïîâòîð ÿêî¿-
íåáóäü ðå÷³, çàâæäè âíîøó çì³íè. Òîìó
ùî íà ñüîãîäí³ — ë³ïøå ñàìå òàê, õî÷à öå

ìîæå ðàäèêàëüíî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä òîãî,
ùî ÿ ïðèäóìàëà ïîçàâ÷îðà. Ñàìå òîìó íà-
ø³ ïîêàçè â Ìîñêâ³ é Êèºâ³ ìàþòü ð³çíèé
âèãëÿä.

— ×è º ð³çíèöÿ â êîëåêö³ÿõ äëÿ ì³æíàðîä-
íîãî ðèíêó ³ óêðà¿íñüêèõ êë³ºíò³â? Ó ÷îìó
âîíà? ² ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ âàø óêðà¿íñüêèé
êë³ºíò â³ä çàêîðäîííîãî?

— Îñü ö³ ñòî-äâ³ñò³ ëþäåé, ÿê³ êóïóþòü
ó ìåíå îäÿã, í³÷èì íå â³äð³çíÿþòüñÿ. Çà-
çâè÷àé âîíè ç òàêèì ñàìèì çàäîâîëåííÿì
êóïóþòü íàø îäÿã ó áóòèêàõ Ëîíäîíà, Ïà-
ðèæà ³ Òîê³î. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, çàõ³äí³ áà-
éºðè ö³ëêîì ãîòîâ³ äî íàøèõ ðå÷åé. Ç
óêðà¿íñüêèìè æ ìàãàçèíàìè ñèòóàö³ÿ â êî-
ðåí³ ³íøà. Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, ÿ ðîçó-
ì³þ, ùî óêðà¿íñüêèé ðèíîê çíà÷íî øèð-
øèé, àëå â³í äóæå ³íåðòíèé. Îñü ó öüîìó
ãîëîâí³ ñêëàäíîù³.

— ×è ïëàíóºòå ÿê³ñü îñîáëèâ³ àðò-êîëåê-
ö³¿ íà êøòàëò ñï³ëüíîãî ïðîåêòó ç êîìïàí³ºþ
Swarovsky "Àìàçîíêà àâàíãàðäó"?

— Ïðîåêò äîáðå ïðîçâó÷àâ, ³íòåðåñ äî
íüîãî äîñ³ âåëüìè âèñîêèé. Òèì ïà÷å, ùî
âåñü êîëåêòèâ ñêàçàâ ìåí³ âåëè÷åçíå ñïà-
ñèá³ — çà íàãîäó òâîð÷î ïîïðàöþâàòè. Öå
îñîáëèâå çàäîâîëåííÿ äëÿ ïðîôåñ³îíàëà.
Òåïåð ó ìåíå º ãëîáàëüíèé ïëàí — çðîáè-
òè ñïðàâæíþ, äóæå äîðîãó àðò-êîëåêö³þ,
ïðèñâÿ÷åíó óêðà¿íñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
êîñòþìó. Ó íàñ óæå áóâ íåâåëèêèé ïîêàç
íà Ìàéäàí³ â 2004 ðîö³, êîëè ìè äîäàëè
îäÿãó íàö³îíàëüíîãî êîëîðèòó. Çàïðîñèëè
êîíñóëüòàíò³â ç ìóçåþ, ÿê³ ïî-ñïðàâæíüî-
ìó, ïî-óêðà¿íñüêè ïîâ'ÿçàëè íàì³òêè. Ñà-
ìå â òîé ìîìåíò ÿ çðîçóì³ëà: õî÷ó çðîáè-
òè âåëèêó, â êðåàòèâíîìó ñåíñ³, êîëåêö³þ,
êîëè ìîæíà ñåáå íå îáìåæóâàòè í³ îá'-
ºìàìè, í³ ñòóïåíåì ïîäà÷³, í³ ðàìêàìè
pret-a-porter

Дар’я ШАПОВАЛОВА,
спеціально для "Хрещати а"

Îëåêñ³é ÇÀËÅÂÑÜÊÈÉ: “Ó ìåíå â ãîëîâ³ 
çàâæäè º êîíêðåòíà êàðòèíêà —
ìåòà, ÿêî¿ äîìàãàþñÿ”

— ×èì ïåðåäóñ³ì âè ³íñï³ðóâà-
ëèñÿ, ñòâîðþþ÷è íîâó êîëåêö³þ?
Öå ìóçèêà, ê³íî, ìóçà, ïîä³¿, ïðî-
çð³ííÿ?

— Êîæíà êîëåêö³ÿ — ï³äñóìîê
ïåâíîãî ïåð³îäó ìîãî æèòòÿ.
Çâè÷àéíî, äëÿ ìåíå äóæå âàæëè-
â³ âñ³ ïåðåðàõîâàí³ ðå÷³. Îêð³ì
öüîãî, º ùå áàãàòî ³íøîãî. ßê-
ùî ÷åñíî, ìåí³ ö³êàâ³øå âò³ëþ-
âàòè ñâî¿ ³äå¿, í³æ ðîçáèðàòèñÿ,
çâ³äêè âîíè áåðóòüñÿ. ß íå ïñè-
õîàíàë³òèê ìîäè. Òîìó ÿ íàçâàâ
êîëåêö³þ Optical Illusion, àáî
"Îáìàí çîðó".

— Ùî ïîáà÷èìî â êîëåêö³¿?
— Õîò³ëîñÿ ïåðåäàòè òàêèé

ñòàí ñâ³äîìîñò³, êîëè â³ä÷óâàºø
ñåáå íå îêðåìîþ ³ñòîòîþ, à ÷àñ-
òèíîþ ëþäñòâà, ÿñíî áà÷èø òå,
ïðî ùî äîñ³ é ãàäêè íå ìàâ. Êî-
ëè á íå êîðîòêî÷àñí³ñòü åôåêòó,
ìîæíà áóëî á íàçâàòè öå ÿñíîâè-
ä³ííÿì. Àëå â³ä÷óòòÿ âèïàðîâóº-
òüñÿ òàê ñàìî øâèäêî, ÿê âåñåë-
êà â ì³ñüêîìó ïîâ³òð³.

— ßêó ð³÷ ç êîëåêö³¿ âè íàçâàëè
á must-have ñåçîíó?

— Ìîÿ öüîãîð³÷íà êîëåêö³ÿ ïî-
áóäîâàíà íå íà ñòâîðåíí³ îêðå-
ìèõ looks àáî òåìàòè÷íèõ áëîê³â,
ÿ ïðàãíóâ ñòâîðèòè ºäèíèé îá-
ðàç, í³áè ðîçáèòèé íà ÷àñòèíè,
ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ð³çíèõ ÷îëîâ³-
ê³â ³ æ³íîê. Öå ÿê â³ääçåðêàëåí-
íÿ â áàãàòüîõ äçåðêàëàõ, ðîçòà-
øîâàíèõ ó ð³çíèõ ïëîùèíàõ. À
ùî ñòîñóºòüñÿ must-have öüîãî
ñåçîíó — ³ ïîïåðåäíüîãî, ³ íà-
ñòóïíîãî — íà ì³é ïîãëÿä, öå
âëàñíà äóìêà.

— ßê³ âàø³ ñòîñóíêè ç òðåíäà-
ìè: ñòåæèòå çà íèìè ÷è éäåòå ïî-
çà áóäü-ÿêèìè òåíäåíö³ÿìè?

— Ó íàø ÷àñ çàâäÿêè öèôðî-
âèì òåõíîëîã³ÿì êîëåêòèâíà ñâ³-
äîì³ñòü âèéøëà íà íîâèé âèòîê
ðîçâèòêó. Ó ö³é ñèòóàö³¿ "íå ñòå-
æèòè çà òðåíäàìè" ìîæíà ò³ëü-
êè ö³ëåñïðÿìîâàíî, âèëó÷èâøè
ñåáå ç ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòî-
ðó. Çðîçóì³ëî, ÿ öüîãî íå ðîáëþ.

Àëå é íå îð³ºíòóþñÿ "íà îö³íî÷-
êó" ³ç çàÿâêàìè ãëîáàëüíîãî
ôåøí-á³çíåñó. Çâè÷àéíî, ìåí³
ö³êàâî, ùî ðîáëÿòü êîëåãè. ß, äî
ñëîâà, ââàæàþ, ùî òâîð÷³ñòü
óêðà¿íñüêèõ ôåøí-äèçàéíåð³â
âèã³äíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîá³ò
á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ ³, òèì
ïà÷å, àìåðèêàíñüêèõ êîëåã. ²í-
øà ð³÷ — ñòàí íàøîãî ðèíêó,
ÿêèé ïîêè ùî íå äàº íàì çìîãè
ðîçâåðíóòèñÿ íà ïîâíó ñèëó. Àëå
öå çì³íèòüñÿ íåâäîâç³.

— ßêà êîëåêö³ÿ ç³ ñâ³òîâèõ ïî-
ä³óì³â óñå-òàêè âðàçèëà?

— Ç òîãî, ùî áà÷èâ, ñïîäîáàâ-
ñÿ Òüºðð³ Ìþãëåð.

— Õòî âàø ãîëîâíèé öåíçîð?
Õòî áà÷èòü êîëåêö³þ äî ïîêàçó?

— Ì³é ãîëîâíèé öåíçîð — ÿ
ñàì. Í³êîìó íå ïîêàçóþ êîëåê-
ö³þ "äî", õ³áà ùî âèïàäêîâî
õòîñü ïîáà÷èòü íà ìîí³òîð³ ðîç-
êàäðîâóâàííÿ âèõîä³â. Ó ìåíå â
ãîëîâ³ çàâæäè º êîíêðåòíà êàð-
òèíêà — ìåòà, ÿêî¿ äîìàãàþñÿ.
Ñóìí³âàþñÿ ò³ëüêè â òîìó, íà-
ñê³ëüêè ïîâíî ìåí³ âäàëîñÿ öþ
êàðòèíêó ïåðåäàòè. Íå ìîæíà
âñòàâèòè ¿¿ â ÷óæó ãîëîâó, ÿê
êîìïàêò-äèñê, òîìó ïðîñòî â³ðþ,
ùî âè áà÷èòå ñàìå òå, ùî ÿ õî-
ò³â ïîêàçàòè.

— Îïèø³òü âëàñíèé ñòèëü, ùî
íîñèòå?

— Äóìàþ, öå ìîæíà íàçâàòè êå-
æóàë ãðàíæ. Íîøó òå, ùî çðó÷íî,
ïåðåâàæíî òå, ùî ðîáëþ ñàì. Óçà-
ãàë³, íå íàäàþ öüîìó óâàãè, íó õ³-
áà ùî â ñïåö³àëüíèõ âèïàäêàõ.

— ßêùî âàøà íîâà êîëåêö³ÿ —
öå ê³íî, òî ÿêå?

— Ìîíóìåíòàëüíå ôåíòåç³

Наталія МОДЕНОВА,
спеціально

для "Хрещати а"

По нездоров порцію епатаж слід іти винят ово на
по аз Оле сія Залевсь о о. Саме цей х дожни - ример
і х дожни -ляль ар за фахом самостійно займається
не тіль и дизайном одя , а й постанов ами шо . А з
2006 ро він зявся за добродійний прое т Fashion
AID, спрямований на допомо ВІЛ-інфі ованим дітям.
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Äèâî-äèâíèé Ukrainian 
Fashion Week
Ïóñòîâ³ò çàïðîïîíóâàëà çàíèæåíó òàë³þ, à Ãðåñü — äæèíñè-êëüîø
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Розпочався У раїнсь ий
тиждень моди prеt-a-
porter. У перший день
відб лися по ази Pous-
tovit, Victoria Gres Denim,
NB Karavay та Gromova
Design. З о ляд на стар-
тові оле ції, наст пно о
літа а т альними стан ть
чорно-білі ольори, а та-
ож одя орошо .

15 æîâòíÿ â Acco International
â³äêðèâñÿ Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü
ìîäè, ùî òðèâàòèìå â ñòîëèö³ ñ³ì
äí³â. Ïîêàçè â³ò÷èçíÿíèõ äèçàé-
íåð³â ïðèâåðíóëè óâàãó êðèòèê³â
òà ôåøí-ôàõ³âö³â ñâ³òîâîãî
ìàñøòàáó. Âïåðøå â Óêðà¿íó íà
çàïðîøåííÿ ïðîãðàìè "Òèæäåíü
ìîäè ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ"
ïðè¿õàâ ðåäàêòîð ³íòåðíåò-âèäàí-
íÿ Fashion Wire Daily Ãîäôð³ Ä³-
¿í³. Íà ïîêàçàõ ïîì³òèëè ³ çà-
ñíîâíèöþ êîìïàí³¿ Exalis Ìàþð³
Ñåíã÷àí, ùî øóêàº òàëàíòè äëÿ
øîó-ðóìó Paris pråt-a-porter.

Літня романти а
від Poustovit

Ukrainian Fashion Week òðàäè-
ö³éíî â³äêðèâ ïîêàç êîëåêö³¿ Ë³-
ë³¿ Ïóñòîâ³ò. Âîíà º îäíèì ç íàé-
óñï³øí³øèõ óêðà¿íñüêèõ äèçàé-
íåð³â. Îäÿã â³ä Ïóñòîâ³ò äåìîí-
ñòðóºòüñÿ ó Ëîíäîí³ òà Ìîñêâ³ òà
ïðîäàºòüñÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ — â³ä
ÑØÀ, Êîðå¿ òà ßïîí³¿ äî Âåëè-
êîáðèòàí³¿, Ôðàíö³¿ ³ Ðîñ³¿. Ó Êè-
ºâ³ âáðàííÿ â³ä Ïóñòîâ³ò ìîæíà
êóïèòè â ìàãàçèí³ Atelier 1 íà
áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà. Íà ñòîëè÷-
íîìó ïîêàç³ äèçàéíåð ïðåäñòàâè-
ëà ñâîþ êoëåêö³þ Poustovit ³ ìî-
äåë³ ç êîëåêö³¿ Poustovit for Ate-
lier 1, ùî âæå äåìîíñòðóâàëè íà
Ëîíäîíñüêîìó òèæí³ ìîäè.

Íàòõíåííÿ äëÿ êîëåêö³¿ ÷åêà-
ëî Ë³ë³þ Ïóñòîâ³ò íà Àäð³àòè÷íî-
ìó óçáåðåææ³. Òîìó âåñíÿíî-ë³ò-
í³é îäÿã âèéøîâ íàïðî÷óä í³æ-

íèé òà ðîìàíòè÷íèé. Êîëüîðîâà
ãàìà ïîáóäîâàíà íà êîíòðàñòàõ
â³äò³íê³â á³ëîãî òà ÷îðíèëüíî-
÷îðíîãî ³ òåìíî-ñèíüîãî êîëüî-
ð³â. Îäÿã ïîøèòèé ç ëåãêèõ íà-
òóðàëüíèõ òêàíèí — ëüîíó, áà-
òèñòó, øîâêó, øèôîíó òà áàâîâ-
íè.

ßê äåêîð âèêîðèñòàíî ìåðåæè-
âî, âèøèâêó ³ ïðèíòè ó âèãëÿä³
îðíàìåíò³â "äåðåâà æèòòÿ" é âè-
òèíàíîê. Ê³ëüêà ìîäåëåé âèêî-
íàíî â í³æíîìó á³ëî-ñ³ðîìó ãî-
ðîøêó. Â êîëåêö³¿ ïðåäñòàâëåíî
áàãàòî ïîâ³òðÿíèõ ñóêîíü ³ç çà-
íèæåíîþ òàë³ºþ, çîêðåìà é ñóê-
í³-êîìá³íåçîíè òà ñóêí³ ç íàêëàä-
íèìè åëåìåíòàìè. Äîïîâíþþòü
îáðàç îá’ºìí³ ñï³äíèö³, çàâóæåí³
áðþêè, ïîäîâæåí³ æàêåòè é ïàëü-
òà-ïëàù³. Â³äêðèâàëà ïîêàç êî-
ëåêö³¿ Ë³ë³¿ Ïóñòîâ³ò Ìàð³ÿ Òåëü-

íà — îäíà ç íàéïîïóëÿðí³øèõ
òîï-ìîäåëåé, ùî ï³äêîðèëà ñâ³ò
ñâî¿ìè ïðèãîëîìøëèâî âåëèêè-
ìè î÷èìà.

Амери ансь ий
олорит від Victoria
Gres Denim

Íåùîäàâíî Â³êòîð³¿ Ãðåñü çà-
ìîâèëè êîíöåðòí³ êîñòþìè äëÿ
òóðó Äæàíåò Äæåêñîí. Ïåâíî,
ò³ñíå ñï³ëêóâàííÿ ç àìåðèêàíöÿ-
ìè ñïîíóêàëî äèçàéíåðà çâåðíó-
òè óâàãó íà ÑØÀ. Ñàìå òóò íà-
ðîäèëèñÿ êëàñè÷í³ äæèíñè, ÿê³ º
îñíîâîþ äðóãî¿ ë³í³¿ Victoria Gres
Denim. Íåçàì³íí³ äëÿ ñó÷àñíî¿
æ³íêè äæèíñè â ïîºäíàíí³ ç íå-
çâè÷íèì âåðõîì ñòàëè êîíöåï-
ö³ºþ âåñíÿíî-ë³òíüî¿ êîëåêö³¿
"Îäíîãî ðàçó â Àìåðèö³". Â³êòî-
ð³ÿ Ãðåñü çàïðîïîíóâàëà ïîºäíà-
òè òåìíèé äåí³ì ç åëå´àíòíèì
âáðàííÿì ó ÷îðíî-á³ëèõ òîíàõ —
æèëåòàìè-ôðàêàìè, øîâêîâèìè
ñîðî÷êàìè, ìåðåæèâíèìè áëóçà-
ìè òà ïëàùàìè. "×îëîâ³÷èé îäÿã
çàâæäè ïàñóº æ³íêàì, ðîáèòü ¿õ
ïðèâàáëèâ³øèìè",— óïåâíåíà
äèçàéíåðêà. Íàñòóïíîãî ðîêó íà
ï³êó ìîäè áóäóòü â³ëüí³ ìîäåë³
äæèíñ³â òà äæèíñè-êëüîø, ââà-
æàº Â³êòîð³ÿ Ãðåñü.

Пош
індивід альності
від NB Karavay

Â îäÿç³ äðóãî¿ ë³í³¿ ²ðèíà Êà-
ðàâàé ïîºäíàëà ð³çíîìàí³òí³ ñòè-
ë³ — ñàôàð³, õ³ï³ òà 80-õ ðîê³â, ÿê³
ìîæíà ì³êñóâàòè íà âëàñíèé
ñìàê. Ïðÿì³ ñóêí³, øèðîê³ áðþ-
êè, æèëåòè, ìàéêè òà ë³òí³ ïàëü-
òà ñòâîðþþòü âàð³àíòè ïîâñÿê-
äåííîãî îäÿãó äëÿ ð³çíî¿ íàãîäè.
Îñíîâíèìè òîíàìè âåñíÿíî-ë³ò-
íüî¿ êîëåêö³¿ ñòàëè ÷îðíèé òà á³-
ëèé, ðîçáàâëåí³ ÿñêðàâèìè
âêðàïëåííÿìè ã³ð÷è÷íîãî, ñìà-
ðàãäîâîãî, ïóðïóðíîãî, ðîæåâîãî

òà ñèíüîãî êîëüîð³â. ×è íå â êîæ-
íîìó âáðàíí³ º çðó÷í³ êèøåí³.
Ö³êàâèìè ñòàëè ìîäåë³ â ÿñêðà-
âèé ð³çíîêîëüîðîâèé ãîðîøîê òà
ñï³äíèö³-øîðòè. Îêð³ì øîâêó,
ëüîíó é áàâîâíè, äèçàéíåð âèêî-

ðèñòàëà áàðõàò. Çàãàëîì æ³íêà â³ä
NB Karavay âèéøëà äóæå ñó÷àñ-
íà, äåùî ëåãêîâàæíà ³, áåçóìîâ-
íî, ñòèëüíà. Äðóãà ë³í³ÿ NB Kar-
avay ³ñíóº âæå ð³ê, ³ ïîïåðåäíÿ
êîëåêö³ÿ ïðîäàºòüñÿ â ìàãàçèí³
"Àðãî", à òàêîæ ó ìåðåæ³ Yel-
low&Blue.

"Диво дивнеє"
від Gromova Design

Ïðèâåðíóòè óâàãó ºâðîïåéö³â
ìîæóòü ëèøå ÿñêðàâ³ øîó, âïåâ-
íåíà äèçàéíåðêà Îëüãà Ãðîìîâà.
Ðàçîì ç õóäîæíèêîì ²âàíîì
Öþïêîþ âîíà ï³äãîòóâàëà ïðî-
åêò "Äèâî äèâíåº". Çà 40 õâèëèí
íà ïîä³óì³ 150 ³íæåíåð³â ïîêàçà-
ëè àðò-ïðîñò³ð, çìîíòóâàâøè âå-
ëè÷åçí³ ãðèáè, ÷àøêè òà ³íø³ ô³-
ãóðè ç êîìïîçèòíîãî ìàòåð³àëó,
ÿê³ ìèãîò³ëè ñèí³ì íåîíîì. Âëàñ-
íå, öå íàãàäóâàëî äåêîðàö³¿ äî
"Àë³ñè â êðà¿í³ ÷óäåñ". Ñàìå â
öüîìó êàçêîâîìó àíòóðàæ³ â³äáóâ-
ñÿ ïîêàç âåñíÿíî-ë³òíüî¿ êîëåê-
ö³¿ Îëüãè Ãðîìîâî¿. Îáðàç êîëåê-
ö³¿, çà ñëîâàìè äèçàéíåðêè, º âò³-
ëåííÿì ñâîáîäè ÷óòòºâîñò³. Ñþð-
ðåàë³ñòè÷í³ñòü ³ çàãàäêîâ³ñòü âò³-
ëèëàñÿ ó áàãàòîøàðîâîìó àñèìåò-
ðè÷íîìó îäÿç³ ç íàï³âïðîçîðèõ
îðãàíçè, òþë³ é øîâêó, ñêëàäêàõ-
îð³ãàì³ òà âîëàíàõ. Ïåðåâàæàþòü
â³äò³íêè ñèíüîãî, ðîæåâîãî, ô³î-
ëåòîâîãî òà ñ³ðîãî. Äîïîâíþþòü
âáðàííÿ àòëàñí³ òóôë³ íà âèñî-
êèõ ï³äáîðàõ ç ïðèíòàìè êàðòèí
ôðàíöóçüêî¿ õóäîæíèö³ Êàð³í Ëå
Ñ³êëå

В оле ції Лілії П стовіт представлено ба ато повітряних с онь із заниженою талією та об’ємними спідницями

Коле ції Оль и Громової є втіленням свободи ч ттєвості
Незамінні для с часної жін и джинси в поєднанні з незвичним верхом стали
онцепцією весняно-літньої оле ції "Одно о раз в Америці" Ві торії Гресь
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Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь а місь а а-
лерея мистецтв "Лавра"
разом із фестивалем с -
часно о мистецтва "Го-
ольFеst" і Центром с -
часно о мистецтва "ДАХ"
о олосили про започат -
вання ново о прое т
"Б рса". В йо о рам ах
ор анізатори обіцяють
провести десят и від ри-
тих освітніх м льтидис-
циплінарних семінарів,
вор шопів, майстер ласів,
р лих столів, метою
я их є під отов а до ство-
рення першо о в У раїні
професійно о навчально о
за лад в сфері с часно-
о мистецтва.

Ó ðàìêàõ ïðîåêòó â ãàëåðå¿
“Ëàâðà” ïðîâåëè êðóãëèé ñò³ë íà
òåìó “Ïðîáëåìà îñâ³òè â ñó÷àñ-
íîìó ìèñòåöòâ³ Óêðà¿íè” çà ó÷àñ-
òþ òåàòðàëüíîãî ðåæèñåðà Äìèò-
ðà Áîãîìàçîâà, äèðåêòîðà Öåí-
òðó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ïðè Íà-
ÓÊÌÀ Þë³¿ Âàãàíîâî¿, êóðàòîðà
àðò-ïðîåêòó “ß Ãàëåðåÿ” Ïàâëà
Ãóä³ìîâà, êåð³âíèêà “ÄÀÕó” Âëà-
äèñëàâà Òðî¿öüêîãî ³ áàãàòüîõ ³í-
øèõ. Çîêðåìà ïàí Òðî¿öüêèé âè-

ñëîâèâ äóìêó ïðî àêòóàëüí³ñòü
ïðîåêòó “Ëàáîðàòîð³ÿ ñó÷àñíîãî
ìèñòåöòâà”, ùî ñòàíå ì³ñöåì íà-
â÷àííÿ ìîëîäèõ ìèòö³â.

Ïåðøèì óðîêîì, ïðîâåäåíèì
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â âèñòàâêè òîãî
âå÷îðà, ñòàâ open air street art
âîðêøîï “Ôóíêö³ÿ”. Éîãî êóðà-
òîð Îëåêñ³é Ðàäèíñüêèé ïîñòà-
âèâ ïåðåä õóäîæíèêàìè òàêå çàâ-
äàííÿ: ñòâîðèòè îá’ºêòè ³íñòà-
ëÿö³¿ ³ ñêóëüïòóðè âèêëþ÷íî ç
ï³äðó÷íèõ ìàòåð³àë³â, çíàéäåíèõ
íà òåðèòîð³¿ ãàëåðåéíîãî ñì³òòº-
çâàëèùà. Ïðîåêò, çà ñëîâàìè êó-
ðàòîðà, ïîêëèêàíèé îñìèñëèòè
ñòàâëåííÿ äî ìèñòåöòâà, ïðàö³ é
÷èñòî¿ ñîâ³ñò³. Ó ðàìêàõ “Ôóíê-
ö³¿” õóäîæíèêàì-ãðàô³ñòàì, çîê-
ðåìà Ëîäåêó ³ êîìàíä³ “²íòåðåñ-
í³ êàçêè”, áóëî äîçâîëåíî ðîçìà-
ëþâàòè ñò³íè îäíîãî ç ïîäâ³ð’¿â
ãàëåðå¿.

Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ïðîåêòó ïîêà-
çàëè 16-ì³ë³ìåòðîâ³ àìåðèêàíñüê³
àã³òô³ëüìè åïîõè õîëîäíî¿ â³éíè
“What is Art?”, â³äåî³íñòàëÿö³¿ “Ê³-
íîñåàíñ”, à òàêîæ ³íòåðàêòèâíî¿
³íñòàëÿö³¿ â³ä êîìàíäè PDTA.

Ñâ³é ïåðôîðìàíñ çàïðîïîíóâà-
ëè òàêîæ àêòîðè ÖÒÌ “ÄÀÕ”.
Âëàä Òðî¿öüêèé ç³ ñâî¿ìè ï³ä-
îï³÷íèìè ïðèñâÿòèâ âèñòóï òðà-
ãåä³¿ ñó÷àñíîãî õóäîæíèêà â óìî-
âàõ ñïîæèâàöüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
Òàêîæ ó ïåðôîðìàíñ³ “âçÿëè
ó÷àñòü” ñòâîðåí³ ðóêàìè àêòîð³â
ìåòàëåâ³ îá’ºêòè.

Ï³äñóìóâàâ âå÷³ð êîíöåðò Êàò³
Chili ³ ãóðòó “ÄàõàÁðàõà”

Ìîëîäèõ ìèòö³â
íàâ÷àòèìóòü
Çàïî÷àòêîâàíî Ëàáîðàòîð³þ ñó÷àñíîãî
ìèñòåöòâà “Áóðñà”

Ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ìîëîä³ — çàïîðóêà
çáåðåæåííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó ì³ñòà

В останні ро и на рин
праці м. Києва попит на ро-
боч сил значно перевищ є
пропозицію. Особливо відч т-
ний цей дисбаланс прояв-
ляється на рин робітничих
професій. По о ремим робіт-
ничим професіям попит пере-
вищ є пропозицію в десять і
більше разів. Разом з тим, ви-
п с навчальними за ладами
фахівців з вищою освітою
більш ніж двічі перевищ є
вип с робочих адрів.

Сит ація валіфі аційно о
дисбаланс не є новиною, це
абсолютно за ономірний про-
цес, рез льтат відс тності си-
стеми профорієнтаційної ро-
боти. Вибір професії вип с -
ни ами ш іл продовж є ди т -
ватися модою, престижністю,
а не реальними можливостя-
ми молодої людини та с час-
ною потребою рин праці.
Учням старших ласів часто
бра є інформації, що сто-
с ється питань професійно о
вибор в с часних соціально-
е ономічних мовах, стан та
динамі и с часно о рин
праці, а та ож незнання своїх
особистісних психофізіоло-
ічних особливостей і можли-
востей.

З метою вирішення вище-
в азаних питань та проблем
працевлашт вання молодих
иян Київсь а місь а сл жба

зайнятості цілеспрямовано та
системно здійснює заходи,
спрямовані на свідомлення
ш олярами вибор а т альних
на рин праці професій,
підняття в с спільстві прести-
ж робітничих професій.

Для забезпечення збалан-
сованості між професійними
інтересами, можливостями
людини та потребами с с-
пільства значна ва а спеціа-
лістами сл жби зайнятості
приділяється профорієнта-
ційній роботі з потенційними
її лієнтами, тими, отрі сто-
ять перед вибором обрання
професійної діяльності тобто
із вип с ни ами ш іл.

Реалізація основних зав-
дань професійної орієнтації в
центрі зайнятості поля ає
під отовці он рентоспро-
можно о працівни а з н ч ою
системою по лядів на чесне
тр дове життя, отово о до
свідомо о вибор професії.

Спеціалісти сл жби зай-
нятості проводять проф-
орієнтаційн робот з:

- чнями вип с них ласів;

- бать ами;

- педа о ами.

Фахівці з профорієнтації
столичної сл жби зайня-
тості в за альноосвітніх
ш олах міста:

- проводять Уро и реаль-
но о тр дово о життя, р пові
проф онс льтації;

- надають допомо педа-
о ам в ор анізації та прове-
денні професіо рафічних е с-
рсій та з стрічей;

- проводять Дні проф-
орієнтації, районні профорієн-
таційні а ції;

- надають індивід альні
профінформаційні онс ль-
тації;

- бер ть часть в бать-
івсь их зборах;

- надають допомо в ор-
анізації профінформаційних
точ ів.

З почат ро спеціаліс-
тами сл жби зайнятості
для чнів вип с них ласів
ш іл м. Києва проведено:

138 “Уро ів реально о тр -
дово о життя”, я ими охоп-
лено 4,9 тис. осіб;

70 р пових проф онс ль-
тацій, я ими охоплено май-
же 2,2 тис. осіб;

66 е с рсій на підприєм-
ства міста, я і відвідали
1,9 тис. осіб;

28 з стрічей з наставни а-
ми, в я их взяли часть
0,7 тис. осіб.

В за альномісь их та
районних масових проф-
орієнтаційних заходах взяли

часть 23,4 тис. чнів стар-
ших ласів.

Не залишають наші спе-
ціалісти без ва и і бать ів, я их
хвилюють питання вибор про-
фесії їхніми дітьми. Спеціалісти
з профорієнтації відвід ють
бать івсь і збори бать ів чнів
старших ласів. Адже саме
бать и мають найбільший
вплив на вибір професії дітьми.
А щоб допомо ти власній ди-
тині вони мають опиратися не
лише на власний життєвий
досвід, а ще й орієнт ватися
сит ації на рин праці, б ти
обізнаними щодо розвит е о-
номі и власно о міста. За
січень — вересень 2008 ро
проф онс льтанти взяли часть
в 54 бать івсь их зборах, охоп-
лено 2,7 тис. бать ів ще 0,6 тис.
бать ів отримали індивід альні
онс льтації та відповіді проф-
онс льтантів на питання,
пов’язані з своєчасним та
обґр нтованим вибором про-
фесії їх дітьми.

Методичн допомо щодо
ор анізації та проведення
профорієнтаційної роботи з
старшо ласни ами з почат
ро отримали 1,0 тис. пра-
цівни ів освіти. В районних
центрах зайнятості продов-
ж ється профорієнтаційна ро-
бота з вип с ни ами 2008 ро-

за альноосвітніх ш іл міста.
Інформацію про посл и

сл жби зайнятості отримали
пра тично всі вип с ни и 9—
11-х ласів, а це майже 46,0
тис. цьо орічних вип с ни ів.
Навіть в період літніх ані л,
оли більшість з вип с ни ів
відпочиває, майже 300 осіб
зареєстр валося в сл жбі
зайнятості. Всі зареєстровані
вип с ни и отримали інди-
від альні профінформаційні,
індивід альні профдіа нос-
тичні, професіо рафічні он-
с льтації. Індивід альні проф-
діа ностичні онс льтації до-
помо ли молодим людям виз-
начитись з вибором професії
та напрям ом навчання, вра-
х вати при цьом власні інте-
реси, індивід ально-психо-
ло ічні особливості та с час-
н потреб рин праці. Мо-
лодь бажала отримати про-
фесії: операто ПК, пер ар,
хар, водій ате орії “С”,

продавець, облі овець, водій
тролейб са, помічни рефе-
рента. Близь о 100 осіб виз-
начились з вибором робітни-
чої професії та вирішили отри-
мати професію на рсах
сл жби зайнятості.

Саме індивід альний та ад-
ресний підхід і б де оловним
в нашій подальшій роботі з
молоддю.

Начальни відділ ор анізації
профорієнтації КМЦЗ

З. Корнілен о

Ó Êèºâ³ òðèâàþòü 
Ïîêðîâñüê³ ÷èòàííÿ

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Завтра в Києві заверш ю-
ться міжнародні просвіт-
ниць і читання, влаштова-
ні Місіонерсь им відділом
при Священном синоді
У раїнсь ої православної
цер ви разом з освітніми,
на овими та д ховними
за ладами й інстит ціями.

Íà ïåðø³ ÷èòàííÿ äî Êèºâà
ç’¿õàëèñÿ äåëåãàö³¿ ç Ðîñ³¿, Á³ëî-
ðóñ³, ²òàë³¿, Ïîëüù³ òà Í³ìå÷÷è-
íè. Ó÷àñíèêè îáãîâîðèëè ñòàí ³

ðîëü ðåë³ã³éíîãî âèõîâàííÿ ó ñó-
÷àñí³é îñâ³ò³. Ëåéòìîòèâîì äîïî-
â³äåé áóëà òðèâîãà çà ìîðàëüíèé
âèøê³ë ìîëîä³ òà ä³òåé. Ïðåäñòàâ-
íèêè ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè çàïåâ-
íÿþòü, ùî âèêëàäàííÿ îñíîâ
õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè òà çàãàëüíî-
õðèñòèÿíñüêèõ ³ ïðàâîñëàâíèõ
ö³ííîñòåé ç³ øê³ëüíî¿ ëàâè äîïî-
ìîæå Óêðà¿í³ âðÿòóâàòèñÿ â³ä äó-
õîâíî¿ êðèçè. Íà äóìêó ñâÿùåíè-
ê³â, ñï³âïðàöÿ äóøïàñòèð³â òà ïå-
äàãîã³â ìîæå é ïîâèííà áóòè ò³ñ-
í³øîþ, áî ³ äóõîâí³ñòü, ³ íàóêà, ³
îñâ³òà ³äóòü îäí³ºþ äîðîãîþ: â³ä
òðàäèö³é äî ìàéáóòòÿ. Ö³íà ïè-
òàííÿ — ñâ³òîãëÿä ìàéáóòíüîãî
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

“Ìè ìàºìî ãîâîðèòè íàø³é ìî-
ëîä³, õòî ìè, çâ³äêè ïðèéøëè, äëÿ
÷îãî æèâåìî, íà ÿê³é çåìë³ òà äî
÷îãî ïðàãíåìî. ßêùî íàøà ìî-
ëîäü äîáðå çíàòèìå ñâîº ìèíóëå,
âîíà ñâ³äîìî äèâèòèìåòüñÿ ó ìàé-
áóòíº. ² öå áóäå çàïîðóêîþ íîð-
ìàëüíîãî, àäåêâàòíîãî ðîçâèòêó
íàøîãî ñóñï³ëüñòâà ³ ìîðàë³ çàãà-
ëîì”,— ïîÿñíèâ ó÷îðà “Õðåùàòè-
êó” ãîëîâóþ÷èé íà êè¿âñüêèõ Ïî-
êðîâñüêèõ ÷èòàííÿõ ãîëîâà ì³ñ³î-
íåðñüêîãî â³ää³ëó ïðè Ñâÿùåííî-
ìó ñèíîä³ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè, ðåêòîð Ïîëòàâñüêî¿
äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ äîêòîð áîãî-
ñëîâ’ÿ òà àðõ³ºïèñêîï Ïîëòàâ-
ñüêèé ³ Ìèðãîðîäñüêèé Ôèëèï

Äóõîâåíñòâî ³ ïåäàãîãè ôîðìóþòü ñâ³òîãëÿä ìàéáóòíüîãî
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
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²ñòîð³ÿ áåç
ïðîïàãàíäè
×èòàºìî ðàçîì 
³ç ªâãåí³ºþ Êîíîíåíêî

ßðîñëàâ Ãðèöàê. Æèòòÿ, ñìåðòü òà ³íø³ íå-
ïðèºìíîñò³.— Ê.: Ãðàí³-Ò, 2008.— 232 ñ. 
(Ñåð³ÿ De profundis).

Âèäàâíèöòâî
“Ãðàí³-Ò”, ÿêå
ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ äâîõ ðîê³â
ïðåçåíòóâàëî äâ³
ãîëîâí³ ñåð³¿ —
äèòÿ÷à ë³òåðàòó-
ðà òà ìèñòåöüê³
ïðîåêòè,— çà-
ñíóâàëî íîâèé
íàïðÿìîê: De
profundis, “²ç
ãëèáèí”, ó ðàì-
êàõ ÿêîãî ïðîïî-
íóâàòèìóòü åñå¿
íàóêîâö³â òà ë³òåðàòîð³â. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ
êíèæîê öüîãî ïðîåêòó ñòàëà çá³ðêà åñå¿â â³-
äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðèêà ßðîñëàâà Ãðè-
öàêà “Æèòòÿ, ñìåðòü òà ³íø³ íåïðèºìíîñò³”.
ßðîñëàâà Ãðèöàêà çíàþòü â ³íòåëåêòóàëüíèõ
êîëàõ ÿê àâòîðà íå ò³ëüêè âàðò³ñíèõ êíèæîê
ç ³ñòîð³¿, à ïîïóëÿðíèõ ìàòåð³àë³â ó ïåð³îäè-
ö³, òîáòî â³í óì³º ðîçïîâ³äàòè ïðî ñåðéîçí³
ðå÷³ íå ëèøå äëÿ ³íòåëåêòóàë³â.

Åñå¿ — öå òîé æàíð, ÿêèé ³ êðèòèêóâàòè
í³áèòî íå ìîæíà. Àäæå â åñåé, çà ñàìèì âè-
çíà÷åííÿì æàíðó, ìîæíà âêëàäàòè ñóá’ºê-
òèâí³ îö³íêè, îñîáèñò³ ñèìïàò³¿. Äåÿê³ åñå-
¿ñòè ñàìå òèì ³ ñòâîðèëè “ô³øêó” ñâî¿õ åñå-
¿â, ùî äàþòü âëàñíó íåïåðåäáà÷óâàíó ñóá’º-
êòèâíó îö³íêó, ÿêà êðè÷óùî íå çá³ãàºòüñÿ ³ç
óñòàëåíîþ. “Ô³øêà” åñå¿â Ãðèöàêà, ñêîð³-
øå, â ïðàãíåíí³ ìàêñèìàëüíî¿ îá’ºêòèâíî-
ñò³. Íàâ³òü ïðî Îëåêñàíäðà Êðèâåíêà Ãðè-
öàê ïèøå ÿê ïðî îá’ºêòèâíî çíàêîâó ïîñòàòü
ïîêîë³ííÿ, à íå ïåðåä÷àñíî çàãèáëîãî òîâà-
ðèøà. Äðóãà “ô³øêà” åñå¿â Ãðèöàêà — öå
óíèêíåííÿ ñàìîçàìèëóâàííÿ, ³ öå çà òàêî¿
ê³ëüêîñò³ âëó÷íèõ ôîðìóë äëÿ îö³íêè òèõ ÷è
òèõ ïîä³é ³ ÿâèù. Àâòîð çàáóâàº ïðî ñâîþ
îñîáèñò³ñòü, áî òå, ïðî ùî ïèøå, çíà÷íî âàæ-
ëèâ³øå. Òîìó é ãîâîðèòè õî÷åòüñÿ ïðî ïðåä-
ìåò òîãî ÷è òîãî òåêñòó, à íå ïðî òå, ÿê éî-
ãî äîáðå íàïèñàíî. Çäàâàëîñÿ á, ïðî òàêå é
ãîâîðèòè íå âàðòî, ÿêáè íå âèñîêèé ð³âåíü
íàðöèñè÷íîñò³, ÿêèé ñüîãîäí³ ñòàâ íîðìîþ
äëÿ óêðà¿íñüêî¿ åñå¿ñòèêè.

Òåêñòàì ßðîñëàâà Ãðèöàêà ïðèòàìàíí³
íå ëèøå âåëèê³ ôàêòè÷í³ çíàííÿ ïðî ïî-
ä³¿, ÿê³ áóëè ³ º, à é óì³ííÿ çàéíÿòè ïîçè-
ö³þ âñ³õ ó÷àñíèê³â òèõ ïîä³é. Óì³ííÿ îö³-
íèòè, õòî âèãðàâ, õòî ïðîãðàâ â³ä ïåâíèõ
³ñòîðè÷íèõ çì³í, à êîìó âñå öå áàéäóæå. Òà-
êó ïîçèö³þ äåìîíñòðóþòü âñ³ åñå¿ ç³ çá³ð-
êè, àëå íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ — “Ãîëîêîñò”,
“Ãîëîäîìîð”, “Â³éíà”, “Ãðóç³ÿ”... Àâòîð
ñàì ôîðìóëþº âëàñíó ïîçèö³þ òèì, ùî éî-
ãî ÿê ³ñòîðèêà ö³êàâèòü íåãåðî¿÷íà ³ñòîð³ÿ.
² òîìó âäÿ÷íèìè ÷èòà÷àìè Ãðèöàêà ìîæóòü
áóòè ò³ëüêè äóæå ðîçóìí³ ëþäè (äëÿ òàêèõ
³ ñòâîðþâàëè ñåð³þ De profundis). Àáî öè-
í³êè. Àëå é öèí³êàì Ãðèöàê ÷åìíî äàº â³ä-
ïîâ³äü.

Ãðèöàê ïèøå ïðî íåãåðî¿÷íó ³ñòîð³þ íå
òîìó, ùî âèäàòíèé ³ñòîðèê º öèí³êîì. À òî-
ìó, ùî äóæå áàãàòî çíàº ³ ôàêò³â, ³ òîãî, ùî
çà íèìè ñòî¿òü. Òà æ ëþäè õî÷óòü ãåðî¿â. ²,
áóâàº, íàäòî áîë³ñíî ñïðèéìàþòü äåãåðî¿çà-
ö³þ. Àëå æ äåãåðî¿çàö³ÿ Ãðèöàêà — öå ïî-
øóê ³ñòèíè, à íå ïîøóê ñåíñàö³¿. Òóò º ïî-
êàçîâèì åñåé Ãðèöàêà “Ôðàíêî”. Öå òå, ùî
îáóðþº òðàäèö³îíàë³ñò³â, òèõ, õòî ââàæàº ñå-
áå îáîðîíöÿìè óêðà¿íñüêî¿ äóõîâíîñò³. Íå
ìîæíà êàçàòè ïðî ïîãàíó õâîðîáó âåëèêî¿
ëþäèíè, íàâ³òü ÿêùî öå é äîâåäåíèé ôàêò!
Ôðàíêî áóâ íå âåëèêîþ ëþäèíîþ, à ñèô³ë³-
òèêîì! — êàæóòü öèí³êè. Ôðàíêî ìàâ ïîãà-
íó õâîðîáó, àëå öå âåëèêà ëþäèíà, êàæå ßðî-
ñëàâ Ãðèöàê.

Ó àíîòàö³¿ “Æèòòÿ, ñìåðò³ òà ³íøèõ íå-
ïðèºìíîñòåé” çàçíà÷åíî, ùî àâòîð õîò³â áè,
ùîá ç éîãî åñåÿìè íå êîí÷å ïîãîäæóâàëèñÿ,
ìîâëÿâ, ç íèõ áóäå á³ëüøå êîðèñò³, ÿêùî ¿õ
êðèòèêóâàòèìóòü. ßê íà ìåíå, åñå¿ Ãðèöàêà
ïðîâîêóþòü íå òàê áàæàííÿ êðèòèêóâàòè, ÿê
çàïèòàííÿ íàâçäîã³í

Þð³é Í²Ê²Ò²Í: “Àíãåëüñüê³ êàðòè
Îëåíè Ñâ³òêî — öå “äîðîñëà
ãðà” äëÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
³íòåðïðåòàö³¿”

"Ан ельсь і арти Олени Світ о
та Юрія Ні ітіна" — та назива-
ється спільний прое т лі аря-на-
т ропата і х дожни а, презента-
ція я о о відб лася вчора фо-
йє інотеатр "Кінопанорама".
Про йо о оловн ідею, а та ож
про те, що спільно о між нетра-
диційною медициною та мис-
тецтвом, "Хрещати " розповів
співавтор е спозиції, один із
і онописців, чиї розписи при ра-
шають франц зь і, р зинсь і,
російсь і та раїнсь і храми,
Юрій Ні ітін.

— Ùî ñòàëî îñíîâîþ âàøî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç
Îëåíîþ Ñâ³òêî?

— Ñâîãî ÷àñó Îëåíà Â³òàë³¿âíà íàïèñà-
ëà ³ âèäàëà óí³êàëüíó êíèãó “Ðåöåïòè ñâÿ-
òî¿ Õ³ëüäåãàðäè Á³íãåíñüêî¿”. Õ³ëüäåãàð-
äà ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ô³-
ãóð â ³ñòîð³¿ ªâðîïè. Âîíà — àâòîð áàãà-
òüîõ ìåäè÷íèõ òðàêòàò³â, çíàëà âåëè÷åç-
íó ê³ëüê³ñòü ë³êóâàëüíèõ òðàâ, ì³íåðàë³â,
ìåòàë³â, ¿õí³ âëàñòèâîñò³ òà ðåöåïòè çà-
ñòîñóâàííÿ. Äî òîãî æ ñòâîðþâàëà öåð-
êîâí³ ã³ìíè íà âëàñí³ ëàòèíñüê³ òåêñòè,
ìàëþâàëà äëÿ âëàñíèõ êíèæîê ãðàô³÷í³
ì³í³àòþðè, áóëà â³äîìèì ë³êàðåì òà ö³-
ëèòåëåì. Çàëèøèëà ñë³ä ³ â ïîë³òèö³. ª
áåçë³÷ ñâ³ä÷åíü ïðî òå, ùî òîãî÷àñí³ ïðà-
âèòåë³ íå ðàç çâåðòàëèñÿ äî Õ³ëüäåãàðäè
ïî ïîðàäè, çàâæäè ä³ñòàþ÷è ìóäð³ â³äïî-
â³ä³. Õ³ëüäåãàðäà æèëà é òâîðèëà ñàìå â
òîé ïåð³îä, êîëè Öåðêâà ùå íå çàêîñòå-
í³ëà â íåíàéë³ïøèõ ñâî¿õ ðèñàõ. Ö³é æ³í-
ö³ áóëà âëàñòèâà òàêà øèðîòà ïîãëÿä³â íà
ð³çíîìàí³òí³ ïèòàííÿ æèòòÿ, ìåäèöèíè
òà õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè, ùî, íàðîäèñü âî-
íà ê³ëüêîìà ñòîð³÷÷ÿìè ï³çí³øå, ïåâíî,
äîâåëîñÿ á ¿é íà âîãíèùå ³íêâ³çèö³¿ ç³é-
òè. Ç ïîçèö³é æå òèõ ÷àñ³â Õ³ëüäåãàðäà (ÿê

³ ñâÿòèé Áåðíàð Êëåðâîñüêèé, ¿¿ ñó÷àñ-
íèê) — ïðîäîâæóâà÷ òðàäèö³é äðó¿ä³â. À,
îòæå, òóò ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïåâíà âçàºìî-
ä³ÿ áàçèñíèõ ïðèíöèï³â õðèñòèÿíñüêî¿ â³-
ðè ³ç ðàíí³ìè ºâðîïåéñüêèìè óÿâëåííÿ-
ìè ïðî Áîãà. ß âæå áàãàòî ðîê³â ö³êàâ-
ëþñÿ îñîáîþ Õ³ëüäåãàðäè Á³íãåíñüêî¿ òà
¿¿ ä³ÿëüí³ñòþ. Òîæ, ä³çíàâøèñü ïðî ³ñíó-
âàííÿ êíèãè Îëåíè Ñâ³òêî, ÿê ìåí³ â³äî-
ìî, ºäèíî¿ â Óêðà¿í³ ëþäèíè, êîòðà îá³-
çíàíà ç ïðàöÿìè ñåðåäíüîâ³÷íî¿ àáàòèñè,
ÿ íå ì³ã íå ïîçíàéîìèòèñÿ ç àâòîðêîþ.
Ñåðåä ìî¿õ íîâèõ òâîð³â, ùî ¿õ áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî íà ïðåçåíòàö³¿, º é ïðèñâÿ÷åíà
ñâÿò³é Õ³ëüäåãàðä³.

— Ó ÷îìó ïîëÿãàº ³äåÿ ïðîåêòó, ïðèñâÿ-
÷åíîãî ðîçðîáö³ êîëîäè Àíãåëüñüêèõ êàðò?
Êàðòè, ÿê òàê³, íåñóòü ó ñîá³ â³äáèòîê
îêóëüòíî¿ ñèìâîë³êè, í³êîëè íå ñõâàëþâà-
íî¿ õðèñòèÿíñüêîþ â³ðîþ. Òîæ ÷è íå âè-
íèêàëî â ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä Àíãåëüñüêè-
ìè êàðòàìè âíóòð³øíüîãî êîíôë³êòó ì³æ
“Í³ê³ò³íèì-õóäîæíèêîì” òà “Í³ê³ò³íèì-áî-
ãîñëîâîì”? (Þð³é Í³ê³ò³í º ñòóäåíòîì áî-
ãîñëîâñüêîãî ôàêóëüòåòó Îñòðîçüêî¿ Àêà-
äåì³¿. — “Õðåùàòèê”)

— ß çàìèñëþâàâñÿ íàä öèì. Ç³çíàòèñÿ,
ãîðó áåðå âñå æ òàêè “õóäîæíèê”, àäæå
ðîçâ’ÿçóâàòè íåòèïîâ³ õóäîæí³ çàäà÷³ çàâ-
æäè ö³êàâî. À âò³ì, ñâîãî ÷àñó â ìåíå áó-
ëî äîñèòü îáåðåæíå ñòàâëåííÿ äî âñüîãî,
ùî ñòîñóºòüñÿ ãðàëüíèõ êàðò òà êàðò Òà-
ðî ç ¿õí³ìè Ñòàðøèìè Àðêàíàìè. ß ç³-
áðàâ äîñèòü áàãàòî ìàòåð³àë³â ç ³ñòîð³¿
êàðò òà ¿õíüî¿ ñèìâîë³êè, çíàéîìèé ç ð³ç-
íèìè ñóïåðå÷ëèâèìè òî÷êàìè çîðó, âè-
ñëîâëþâàíèìè ñòîñîâíî öüîãî ÿâèùà áà-
ãàòüìà äîñë³äíèêàìè. Çàáîáîííî óíèêà-
òè òàêî¿ òåìàòèêè — ìîæëèâî, ïåâíèé
ñåíñ ó öüîìó º. Ïðîòå, ÿê öå íàé÷àñò³øå
áóâàº, ëþäèíà ïîáîþºòüñÿ òîãî, ÷îãî ñà-
ìà íå çíàº. Ùîäî êîëîäè Àíãåëüñüêèõ
êàðò Ñâ³òêî — öå íå º êàðòè äëÿ áåçïî-
ñåðåäíüîãî íà¿âíîãî ãàäàííÿ (ðîçêèäàòè
êàðòè ïî ñòîëó òà ðîçïîâ³äàòè ïðî “êà-

çåííèé ä³ì” àáî “âåëèêå ùàñòÿ”). Ö³ êàð-
òè, ñêîð³øå, º ç³áðàííÿì ñâîºð³äíèõ ñèì-
âîë³÷íèõ òàáëèöü, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ìå-
äèòàòèâíîãî ñïîãëÿäàííÿ. Ç îãëÿäó íà ñå-
ðåäíüîâ³÷í³ ãåðìåòè÷í³ òðàäèö³¿, öÿ ñèì-
âîë³÷íà ñèñòåìà ìàëà á àêòèâ³çóâàòè â
ëþäèí³ ïðîöåñ ñàìîï³çíàííÿ. ² ÿêùî íà-
ñàìïåðåä óáà÷àòè â öèõ êàðòàõ ¿õí³ ï³ç-
íàâàëüí³ âëàñòèâîñò³, ìîæíà ä³ñòàòè ³í-
òåëåêòóàëüíó íàñîëîäó. Àíãåëüñüê³ êàðòè
Ñâ³òêî º ñâîºð³äíèì ñèìâîë³÷íèì êîäîì,
äå â îñîá³ àíãåë³â çàô³êñîâàíî òîíê³ ñòà-
íè äóø³. Òóò º ïåâíèé ³ãðîâèé ìîìåíò —
íå â òåàòðàëüíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëî-
âà, ïðîòå, ðàäøå, ùîñü íà êøòàëò äèòÿ-
÷î¿ ï³çíàâàëüíî¿ ãðè, êîëè â êîíòåêñò³
éäåòüñÿ ïðî ñåðéîçí³ ðå÷³. Êàðòè Ñâ³ò-
êî — öå “äîðîñëà ãðà” äëÿ ñïîãëÿäàëü-
íîãî äîñë³äæåííÿ òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ ³í-
òåðïðåòàö³¿.

— Åêñïîçèö³ÿ âàøèõ òâîð³â óæå äàâíî
òðèâàº â “Ê³íîïàíîðàì³”. ×è âïëèíå íèí³ø-
íÿ ïðåçåíòàö³ÿ íà ¿¿ îíîâëåííÿ?

— Ç äèðåêòîðîì ê³íîòåàòðó â íàñ ñêëà-
ëèñÿ ÷óäîâ³ ñòîñóíêè. Ïåâíîþ ì³ðîþ òóò
ïðèñóòí³ é âçàºìîâèã³äí³ óìîâè. Ç îäíî-
ãî áîêó, ìî¿ ðîáîòè íå ñòîÿòü äàðìà â ìå-
íå âäîìà, ¿õ áà÷àòü â³äâ³äóâà÷³ ê³íîòåàò-
ðó. Ç äðóãîãî,— ê³íîòåàòð íàìàãàºòüñÿ
ï³äòðèìóâàòè ñóòî êè¿âñüê³ òðàäèö³¿ ùî-
äî ìèñòåöüêèõ çàõîä³â (àäæå éîãî çáóäî-
âàíî äîñèòü äàâíî), ³ êîíòåêñò ñó÷àñíî-
ãî æèâîïèñó äóæå äîáðå óçãîäæóºòüñÿ ç
áàãàòüìà íàïðÿìêàìè ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ “Ê³íîïàíîðàìè”. Çâ³ñíî, åêñïî-
çèö³ÿ ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ. Áóâàº òàê, ùî
ïåâí³ ðîáîòè ïðîñòî õòîñü êóïóº. Ó ïðî-
öåñ³ æ ï³äãîòîâêè íàøîãî ç Îëåíîþ Ñâ³ò-
êî çàõîäó ÿ ïîñòàâèâ ñîá³ çà ìåòó îíîâè-
òè âèñòàâêó. Òåïåð âîíà ìàòèìå òåìàòè÷-
íó ñïîð³äíåí³ñòü ³ç áåçïîñåðåäí³ì ïðåä-
ìåòîì ïðåçåíòàö³¿

Розмовляв Оле сій ВОЙТЕНКО,
спеціально для “Хрещати а”
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Ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ 
ñâÿòêóº êåð³âíèê 
âèäàâíèöòâà “Ôîë³î”
Îëåêñàíäð ÊÐÀÑÎÂÈÖÜÊÈÉ 

Йо о поздоровляє оле а, дире тор дитячо о
видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Іван
Мал ович

— Доро ий Саш о! Бажаю тобі, щоб ти до ста ро ів рас вався в
добром здоров’ї, рас вався поміж своїх найрідніших людей, а твої ниж и
нехай при рашають най ращі бібліоте и світ . Бо ти ж – Красавиць ий!

Твій МАЛКОВИЧ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ùàñëèâèé äåíü äëÿ ìóçèêàíò³â
áåç ³íñòðóìåíò³â
Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü ìóçèêè a êàïåëà “Âîêàëüíà çîíà”
Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед в Міжнародном
центрі льт ри і мис-
тецтв іль а один поспіль
л нали олоси часни ів
Третьо о фестивалю м -
зи и a’capella Vocal Zone.
Цьо орічний фест тривав
лише один день. Зате чи
не найбільшою мірою, по-
рівняно з мин лими, ви-
правдов вав стат с між-
народно о.

Ãåîãðàô³ÿ òðåòüî¿ “Âîêàëüíî¿
çîíè” îõîïèëà íå ò³ëüêè ïîñòðà-
äÿíñüê³ ïðîñòîðè, à é íå îáìåæè-
ëàñÿ ºâðîïåéñüêèìè êîðäîíàìè.
Ïîðÿä ³ç îðãàí³çàòîðàìè ôåñòè-
âàëþ — óêðà¿íñüêèì ãóðòîì Man-
Sound — ìèñòåöòâîì ìóçèêóâàí-
íÿ áåç ³íñòðóìåíò³â ñëóõà÷³â ò³-
øèëè àðòèñòè ç Áðàçèë³¿ (ñåêñòåò
BR6) òà Ñëîâåí³¿ (õîð ç ïàòåòè÷-
íîþ íàçâîþ Perpetuum Jazzile, ùî
ìîæíà ïåðåêëàñòè ÿê “â³÷íå äæà-
çóâàííÿ”). Ö³ òðè çîâñ³ì ð³çí³ çà
íàïðÿìêîì êîëåêòèâè çóñòð³ëè-
ñÿ íà îäí³é ñöåí³ íå âïåðøå. Âæå
ïîíàä ï’ÿòü ðîê³â øëÿõè ìóçè-
êàíò³â ðåãóëÿðíî ïåðåòèíàþòüñÿ
íà ð³çíîìàí³òíèõ âîêàëüíèõ ôî-
ðóìàõ áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó. Äî òî-
ãî æ, ÿê ³ óêðà¿íö³, BR6 òà Per-
petuum Jazzile ìàþòü âëàñí³ àêà-
ïåëüí³ ôåñòèâàë³, êóäè é çàïðî-
øóþòü êîëåã-äðóç³â. Îòîæ ºäíàí-
íÿ êîìàíä íà êè¿âñüê³é Vocal
Zone ñòàëî ëîã³÷íèì ï³äñóìêîì

ê³ëüêàð³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ. À äëÿ
ManSound — ÷åðãîâîþ ñõîäèí-
êîþ, òèì ïà÷å, ùî íà ôåñòèâàë³
âîíè ïðåçåíòóâàëè ïóáë³ö³ íî-
âåíüêèé, ùå ãàðÿ÷èé, àëüáîì
Voyage. Îòîæ ¿õí³é âèñòóï ïåâ-
íîþ ì³ðîþ ³ëþñòðóâàâ çì³ñò äèñ-
êó, ÿêèé â³äâ³äóâà÷³ ìàëè çìîãó
òóò æå é ïðèäáàòè — ïåðøèìè â
êðà¿í³. Ùîïðàâäà, çîâñ³ì íîâèõ
ï³ñåíü ïî÷óëè íåáàãàòî, õ³áà ùî
äâ³ ôîðòåï³àíí³ ïðåëþä³¿ Ñåðã³ÿ

Ðàõìàí³íîâà, ÿê³ â ðóêàõ Man-
Sound âîêàë³çóâàëèñÿ òà “îäæàçè-
ëèñÿ”. Àëå é ñòàðèì õ³òàì ïóáë³-
êà áóëà ðàäà, ñï³âàëà ðàçîì ³ç àð-
òèñòàìè óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³,
çîêðåìà “×åðâîíó ðóòó”.

À îñü ãóðò BR6 äëÿ êèÿí ñòàâ
ïðèºìíèì â³äêðèòòÿì. Öÿ ø³ñò-
êà (ï’ÿòåðî õëîïö³â òà ÷àð³âíà
ä³â÷èíà) ó ñåáå â Áðàçèë³¿, äå, ì³æ
³íøèì, êóëüòóðà àêàïåëüíîãî ñï³-
âó äîñèòü ðîçâèíåíà òà ïîïóëÿð-

íà, — ºäèíèé àíñàìáëü, êîòðèé
óçàãàë³ îáõîäèòüñÿ áåç ìóçè÷íèõ
³íñòðóìåíò³â, êîðèñòóþ÷èñü ò³ëü-
êè âëàñíèìè ãîëîñàìè. Íàâ³òü
÷èñëåíí³ ïåðêóñ³éí³ åôåêòè, áåç
ÿêèõ öþ ìóçèêó óÿâèòè âàæêî,
â³äòâîðþþòü çà äîïîìîãîþ âîêà-
ëó! ² çâó÷èòü öå çäîðîâî! Ãîëîâ-
íå — ñâ³æî òà íåáàíàëüíî, ÿê,
ïðèì³ðîì, âñåñâ³òíüî â³äîìà Mas
Que Nada, àáî æ The Girl From
Ipanema, êîòðà ãåòü âòðàòèëà

çâè÷íó áîñà-íîâîâó îñíîâó ³ íà-
áóëà ãîñòðî ñó÷àñíîãî, ìàéæå õ³ï-
õîïîâîãî çâó÷àííÿ. Ìîòèâè òà
ðèòìè ãàðÿ÷î¿ Áðàçèë³¿ ðîç³ãð³ëè
çàëó êîëèøíüîãî Æîâòíåâîãî ïà-
ëàöó àæ äî òàíö³â — âñèä³òè áó-
ëî íåìîæëèâî.

À âò³ì, áðàçèëüñüêà òåìà ïðî-
äîâæóâàëàñÿ é ï³ñëÿ âèõîäó
ñåêñòåòó çà ëàøòóíêè. Ñàìå ³ç çà-
ïàëüíî¿ ñàìáè ïî÷àâ âèñòóï ñëî-
âåíñüêèé õîð Perpetuum Jazzile.
Âæå ñàìà ¿õ ïîÿâà ñïðàâèëà âðà-
æåííÿ: íà ñöåí³ ç’ÿâèëèñÿ îäðà-
çó òðèäöÿòü ÷îòèðè ëþäèíè!
Ïðè÷îìó ìàéæå âñ³ì ó÷àñíèêàì
êîëåêòèâó, ìàáóòü, íå á³ëüøå,
í³æ ñàìîìó êîëåêòèâó,— äî äâà-
äöÿòè ï’ÿòè ðîê³â. Çà âèíÿòêîì
õ³áà êåð³âíèêà àíñàìáëþ Òîìà-
øà Êîçëåâ÷àðà, ÿêèé âèêîíóâàâ
ôóíêö³¿ äèðèãåíòà òà àêîìïàí³-
àòîðà. Ï³ä ÷àñ âèñòóïó ñëîâåí-
ñüêîãî ãóðòó ÷àñ â³ä ÷àñó âèêî-
ðèñòîâóâàëè çâó÷àííÿ êëàâ³ø.
Àëå ñëóõà÷³ âèáà÷èëè öå ìóçè-
êàíòàì. ßê, âëàñíå, é íàçâó,
êîòðà ïîâèííà áóëà çàñâ³ä÷èòè
ïåðìàíåíòíå ïåðåáóâàííÿ àð-
òèñò³â ó ñòàí³ äæàçó. Àäæå ñåðåä
óñ³õ ïðåäñòàâëåíèõ êîìàíä Per-
petuum Jazzile äî äæàçó ìàëè
íàéìåíøèé ñòîñóíîê. Çðåøòîþ
â³äñï³âàëè âîíè ñâîþ ïðîãðàìó
ç íàòõíåííÿì òà “âîãíèêîì”. À
íàïðèê³íö³ äî ñï³âàê³â ïðèºäíà-
ëèñÿ ¿õí³ áðàçèëüñüê³ êîëåãè, à
ïîò³ì ³ ãîñïîäàð³ ôåñòó. Âñ³ ðà-
çîì çàñï³âàëè ðàä³ñíèé Oh Hap-
py Day, ùî ñòàëî îäíî÷àñíî äå-
â³çîì ³ ï³äñóìêîì öüîãî ºäèíî-
ãî, àëå íàñè÷åíîãî ôåñòèâàëü-
íîãî äíÿ

Óêðà¿íñüêå ê³íî 
ç ðîñ³éñüêèìè ç³ðêàìè
Ô³ëüì “²ëþç³ÿ ñòðàõó” âèñóíóëè íà “Îñêàðà”

Â “²ëþç³¿ ñòðàõó” éäåòüñÿ ïðî
á³çíåñìåíà íà ïð³çâèùå Êîðîá,
ÿêèé çàõèùàº ñâ³é á³çíåñ â³ä ìà-
ô³¿. Ïîä³¿ ô³ëüìó ïåðåêëèêàþòü-
ñÿ ç á³áë³éíèìè ìîòèâàìè, àäæå,
çà ñþæåòîì, ÷îëîâ³ê ïîòðàïëÿº â
äàëåêå ìèíóëå ³ ïðîæèâàº æèòòÿ
ëåãåíäàðíîãî öàðÿ Ñîëîìîíà. Ãî-
ëîâíèé ãåðîé îïèíÿºòüñÿ íà ìå-
æ³ áîæåâ³ëëÿ. Òà ñïðàâæí³é æàõ
â³í ïî÷èíàº â³ä÷óâàòè ëèøå òîä³,
êîëè ïåðåñòàº ðîçóì³òè, ÷è ðå-
àëüíî òå, ùî ç íèì â³äáóâàºòüñÿ.

Ô³ëüì çíÿëè óêðà¿íñüêèé ðå-
æèñåð Îëåêñàíäð Êèð³ºíêî, â³-
äîìèé çà ñòð³÷êàìè “Ïîìàðàí-
÷åâå íåáî”, “²íä³”, òà îïåðàòîð
Ñåðã³é Ìèõàëü÷óê, ÿêîãî çíàþòü
çà “Ìàìàºì” Îëåñÿ Ñàí³íà. Ó

ô³ëüì³ áàãàòî êðèìñüêèõ ïåéçà-
æ³â, àäæå ïîä³¿ 3000-ð³÷íî¿ äàâ-
íèíè, êîëè ïðàâèâ öàð Ñîëî-
ìîí, çí³ìàëè â Ñóäàêó, çîêðåìà
â Ãåíóåçüê³é ôîðòåö³. Ïîä³¿ ç
æèòòÿ á³çíåñìåíà ô³ëüìóâàëè â
Êèºâ³.

ßê çàçíà÷àþòü òâîðö³ ñòð³÷êè,
âîíè ïðàãíóëè çðîáèòè ÿê³ñíå
íàö³îíàëüíå ê³íî ñèëàìè óêðà¿í-
ñüêî¿ òâîð÷î¿ ãðóïè çàâäÿêè ïðè-
âàòíîìó, òà âñå æ òàêè óêðà¿í-
ñüêîìó ô³íàíñóâàííþ (ö³ äâ³
óìîâè º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âè-
ñóíåííÿ íà “Îñêàð”). Àëå óêðà-
¿íñüêå ïîõîäæåííÿ â³äõîäèòü íà
äðóãèé ïëàí, àäæå ê³íîô³ëüì ðî-
ñ³éñüêîìîâíèé, ³ ãîëîâí³ ðîë³
ãðàþòü ó íüîìó ðîñ³éñüê³ ç³ðêè:

á³çíåñìåíà Êîðîáà ³ öàðÿ Ñîëî-
ìîíà — Àíäð³é Ïàí³í, éîãî äðó-
æèíó — Îëåíà Áàáåíêî, ÿêà âæå
ïðàöþâàëà ç ðåæèñåðîì íàä
ô³ëüìàìè “²íä³” òà “Ñâî¿ ä³òè”.
Ó êàðòèí³ çàä³ÿí³ òàêîæ Ñåðã³é
Ãàðìàø, Îëåêñ³é Ïåòðåíêî,
Îëåêñ³é Ãîðáóíîâ, Â³êòîð Ñà-
ðàéê³í.

Çà ñëîâàìè Îëåíè Áàáåíêî, òå,
ùî êàðòèíó âèñóâàþòü íà “Îñ-
êàðà”, âèêëèêàº ó íå¿ ðàä³ñí³ ïå-
ðåä÷óòòÿ. “ß ââàæàþ, ïðî ñåáå
òðåáà çàÿâëÿòè. Íàäçâè÷àéíî òà-
ëàíîâèòèé ìîëîäèé ðåæèñåð
Îëåêñàíäð Êèð³ºíêî çðîáèâ äó-
æå ñåðéîçíó, ðîçóìíó êàðòèíó â
æàíð³ ïñèõîëîã³÷íî¿ äðàìè, â
ÿê³é ìåí³ áóëî ö³êàâî çí³ìàòè-
ñÿ”,— ñêàçàëà àêòðèñà.

Â óêðà¿íñüêèé ïðîêàò “²ëþç³ÿ
ñòðàõó” âèéäå 4 ãðóäíÿ. Äëÿ
Óêðà¿íè çðîáëåíî 30 ô³ëüìîêî-
ï³é, îòîæ ñòð³÷êó çìîæóòü ïîáà-
÷èòè â óñ³õ âåëèêèõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè, ïðè÷îìó äëÿ çàõ³äíèõ ðåã³î-
í³â çðîáèëè óêðà¿íîìîâíó âåð-
ñ³þ êàðòèíè. Â öüîìó âàð³àíò³
ãåðîé Ïàí³íà çàãîâîðèòü ãîëî-
ñîì óêðà¿íñüêîãî àêòîðà Þð³ÿ
Êîâàëåíêà. Ô³ëüì ïëàíóþòü ïî-
êàçóâàòè ³ â Ðîñ³¿. Äëÿ öüîãî
êîìïàí³ÿ “Ïàðàä³ç” çðîáèòü 80
êîï³é

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь ий фільм "Ілюзія страх ", я ий режисер
Оле сандр Кирієн о зняв за однойменним психоло-
ічним трилером першо о віце-прем’єр-міністра
У раїни Оле сандра Т рчинова, став претендентом
від У раїни на премію "Ос ар" ате орії "Кращий
іноземний фільм". Рішення про вис нення стріч и на
престижн на ород , за бра ом в У раїні Ос арів-
сь о о омітет , прийняла е спертна рада Міністер-
ства льт ри і т ризм .

ManSound на фестивалі "Во альна зона" презент вали п бліці новень ий, ще арячий, альбом Voyage
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хрещатик

Передплатні ціни (з серпня)

на місяць — 5 рн. 29 оп.
на 2 місяця — 10 рн. 78 оп.
на 3 місяця — 15 рн. 52 оп.
на 4 місяця — 20 рн. 56 оп.
на 5 місяців — 25 рн. 30 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 19 рн. 92 оп.
на 2 місяця — 40 рн. 04 оп.
на 3 місяця — 59 рн. 41 оп.
на 4 місяця — 79 рн. 08 оп.
на 5 місяців — 98 рн. 45 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК
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ОВНИ
Нині визалежні відобставин,матеріаль-

них і моральних рес рсів оточення. Голов-
не, аби роші не стали ябл ом розбрат .
Ви орінюйте еґоїзм, нала одж йте ділові
мости, підпис йте онтра ти, зміцнюйте
стос н из оле ами.Начальствосимпати-
з є вам і, я що міло за ладете баз спів-
праці, цілий рі процвітатимете. Можливо-
сті професійно о зростання висо і: пра -
нете триматися на ребені он рентної
хвилі, переймайте досвід, дос оналюйте-
ся. А втім, д х с перництва — пре расний
стим л для ар’єрно о зростання. Доро-
жіть товаришами (незалежно від статі),
др жба—цесвяте,ціннішазаб дь-я ро-
мантичн пристрасть. Пам’ятайте: нині ін-
триж и для вас— пережито мин ло о до
інця наст пно о ро .

ТЕЛЬЦІ
Нав оло вас д х онфронтації набирає

темпів (народжених першійде адіцесто-
с ється насамперед), йдіть на омпроміс,
нена нітайтенапр и,бовійнапо линедо-
ро оціннийпотенціал, налашт є оле про-
ти вас. Зан ртеся в професійн діяльність,
асортиментзавдань,діловихзамовленьба-
атий, а це дасть на од поліпшити мате-
ріальний стат с, добре заре оменд вати
себепередпрацедавцями.Уробочом офі-
сі ви нині під захистом Всевишньо о. По-
ставте на перше місце др жні стос н и з
оле ами, тоді нія і сит ації вам не страш-
ні — завжди хтось подасть р допомо и.

БЛИЗНЮКИ
У оханні нарешті ри а с ресне, повінь

поч ттів понесе вас стрім о в аз насоло-
ди і розва . Влаштов йте свято життя і ні в
чом собі не відмовляйте! Насил вати себе
н дними заняттями не потрібно. Тіль и те,
що б дить творч яв , тоніз є інтеле т, ва-
бить за ад ами, нині приносить плоди. На
сл жбібоє отовністьномеродин—там ос-
тюєМ за,прир чіть її і творіть!Працьовитість
плюс творчий е стаз допомож ть здив ва-
ти світ шедеврами! Тримайтеся Терезів.

РАКИ
Щобвасменшетерзаласовість, світ-

лі ретроспе тиви подій (адже вони про-
довж ють інтенсивно шт рм вати, зм -
ш ючи завершити мин лі справи, навес-
ти лад взаєминах) заб дьте про обра-
зи. Нехай моральні травми ояться під
впливом вели од шно о прощення. Нині
пліч-о-пліч з вами ро ють впливові та-
лановиті омпаньйони, дайтеможливість
їм самореаліз ватися. Ваша сила, спіх,
фінансовий роз віт— армонійній спів-
праці з людьми. На романтичній ви б де-
те неперевершені, мрії осиротіло о сер-
ця, що с чає по пол м’яній пристрасті,
нарешті зб д ться.

ЛЕВИ
Вед чи подвійн р , майте на вазі:

йдете по мінном полю, де б дь-я ий
момент на вас чи ає небезпе а. Остер-
і айтесямахінацій, ненама айтесязба а-
титися, паразит ючи на довірливості по-
ряднихлюдей.Пристрастьдо рошейни-
ні д же вели а, але її можна задовольни-
ти чесно. Ви золотий фахівець, невтом-
ний тр дя а, маєте привілеї під час вибо-
р висо ооплач ванихзавдань.Отожпра-
цюйте і зба ач йтеся з чистою совістю.
Прибор йте потихень Еґо, віддавши
пріоритет інтересам оманди.Тоді від о-
ле тивно опиро аотримаєтеласийшма-
то .

ДІВИ
Не аньбіться перед др зями, піддав-

шисьпідст памл аво о.Він хитровізьме
вас і обпл тає,щоброз ритижадібнийбі
нат ри.Я щонеотримаєтеобіцяної ерів-
ництвомзарплати,нес м йте,зробітьвис-
нов и. Головне— не товстий аманець, а
творчанасолода.Цьо оро випест нМ -
зи і можете ле о реаліз ватися на сл ж-

бі, зайнявшисьчимосьори інальним,щоне
впис єтьсяврам и онсервативнихнорма-
тивів соці м . Т т ви новатор-першопрохід-
ни і зобов’язані дос оналюватися я про-
фесіонал,йд чивно зпро ресивнимитех-
ноло іями, за я ими майб тнє.

ТЕРЕЗИ
На сл жбі аврал, але завдя и олосаль-

ном енер опотенціал , блис чій ер ди-
ції, мітливості, винахідливості і оловне(!)
матеріальном стим л ви с різь всти а-
єте. Природно, аз сів, непороз мінь з е-
рівництвом та підле лимине ни н ти, але
це нормальний робочий процес. Наводьте
лад б дин , зміцнюйте сімейний тил,
опанов йте мистецтво охання, щоб запа-
лити пол м’ям щирих поч ттів обранця —
тоді джерело щастя для вас зафонтан є з
новою силою. Я що старі др зі потихень-
відходять, не ш од йте, то означає, що

ваші стос н и вже вичерпали себе, а при-
рода порожнечі не терпить...

СКОРПІОНИ
Дар тримати під се с альним іпнозом

протилежн стать васблис чий,діє,мов
давна роли а. Тіль изаманюйтевполон
подобан жертв від щиро о серця. Та-
ємна сторона життя в а тивній фазі, при-
хованепроявляється, я нафотоплівці.До-
ведеться ба ато що переосмислити, по-
збавитися самообман , с ин ти по рив
ілюзій. Робіть виснов и, не роз олош йте
се рети, нехай найпотаємніше залишить-
сяпривас. І бережітьсімейнево нище,са-
ме сюди потрібно інвест вати д шевні, фі-
зичні, фінансові апітали.

СТРІЛЬЦІ
Випоп лярні, впливові,авторитетні.Пре-

расний ромадсь ий діяч, м дрі не за ро-
ами.Готовіподілитися олосальнимдосві-
дом з оточенням. Тіль и не апостіть, здо-
лайте цю спо с . На ін поставлено май-
б тнє,неймовірнохочетьсяви рати,весел-
ове“завтра”вабитьмедовим алачем.Ви-
значтеся із перспе тивами, від ори йте
плани,я інинібло ютьсячерез ризовіси-
т ації. Це з мовлено долею, протя ом ро

маєте повертати бор и армічним “ реди-
торам”.Заробляйтевласноюпрацею,мож-
ливостей—море, оловнепрофесійнезав-
дання — ор анізованість і с р п льозність.
Не бійтеся прославитися зан дою, робіть
се під “мі рос опом” відповідальності.

КОЗОРОГИ
Кар’єрний зліт розпалі. Ви з ент зіаз-

момпра нетев ор , задіявшиба атийпро-
фесійний арсенал. Звичайно, не все йде
ладень о,пристосов ватисядовимо ше-
фа, оманди с ладно, можливі інциденти.
Хочеться зробитипо-своєм , але, нажаль,
десьпотрібнопост питися.Б дьтерозс д-
ливі, тоді спішно пройдете випроб вання
і ви раєте значно більше. Ризи вати на
до од Еґонеможна, робота—хлібнеміс-
це, де є шанс розба атіти.

ВОДОЛІЇ
Щоб ни н ти інцидентів на роботі, під-

трим йтесприятливиймі ро ліматв оле -
тиві. Начальство з пристрастю стежить за
вашимидіями,б дь-я ийпро олсприймає-
ться в ба нети, отож поблажо не че айте.
Ініціативи до середини листопада бло ва-
тим тьсячереззлопам’ятністьшефа.Тавсе
ж та и ви повинні по азати себе з я най-
ращо обо ,виявититворчийталант.Зай-
майтеся доброчинством. Творець бла о-
словляє вас робити добро тихо і не орис-
ливо: лівою р ою беріть, а правою давай-
те. Нині заробляєте с арби не на землі, а
на небі.

РИБИ
Ви ризи єте захопитися і стати жер-

твоюромантичної пристрасті, зазнавшифі-
ас о. Не зневіряйтеся, адже шлях ожної
людинирозрахованийнапомил и, їх ни -
н тинеданоДолею.Я развонаваснавчає
втрачати і віддавати з сміш ою, щоб ча-
сом не позб тися дорожчо о. Головне, що
вас є вірні др зі, а з ними ви— немов за
ам’яною стіною. Я що навантаження на
роботі завели і, не айно позбавляйтеся
цьо о тя аря (це відпрацьований вантаж
арми), щоб не захворіти. Д майте не про
приб то , а про творч , натхненн робот .

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 17 ïî 23 æîâòíÿ)

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.

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

На почат ХХ століття
довжина трамвайних ліній
Києві б ла більша ніж

зараз. В 1913 році трам-
ваї ходили до Броварів. А
інженер В. Тимчен о за-
пропон вав Д мі прое т
трамвайної лінії до

а Житомира
б Черні ова
в Ірпіня
Ворзеля

З ідно Литовсь их стат тів
XVI столітті вели их

містах орони Польсь ої
місь і рядни и наб вали
шляхетства. На иївсь их
рядни ів ця норма не ма-
ла дії в повном обсязі, а
лише

а рівнювала їх зі шляхтою
сплаті с дових штрафів
б за мови, що вони надалі не
б д ть займатися тор івлею і
ремеслом
в без права передачі шляхет-
ства спадо
я шляхетсь а нав’яз а

1

2

“У Києві є ора, через отр пці м сять переїздити тро-
хи тяж ою доро ою; оли по в’їзді на неї випад ово зало-
миться я а-неб дь частина воза, то річи (майно), що вез-
лися цим возом, забираються до державно о с арб ”. Ко-
м належить опис цьо о звичаю?
німець ом дипломат і подорожни Зи м нд Герберштайн
(1486 — 1566)
До почат XVI століття належать ці аві записи Зи м нда Герберштайна. Ви-

значно о дипломата і “вірно о сл жителя дорадни а чотирьох цісарів”. Двічі їздив
до Мос овщини (1517 та 1526 ро ів) і б в Литві та, можливо, в У раїні.
З тих двох подорожей залишив свої оповіді, я і витримали ба ато видань (Віден-
сь е видання 1549 ро під за олов ом “РerumMoscoviticarum Commentarii”). Д -
жеширо і відомості дає Герберштайн проМос овщин , с різь називаючи її “Мос-
овітією”, а мос алів — “мос овітами”. Добре розрізняв раїнців і мос винів, не-
рід о з ад є і тих, і тих. Наводить орот інформацію про Дніпро, опис ючи ео -
рафічне розташ вання У раїни. Серед міст з ад є Старод б, Нов ород-Сівер-
сь ий, Черні ів, П тивль, Київ, Канів, Чер аси, Берестє. Про Старод б пише, що
це “одно з найславніших міст Сіверсь о о нязівства”. Про Нов ород-Сіверсь ий
аже що “ще не та давно б в столицею сіверсь их нязів, до и не б в за арба-
ний Василем” (мос овсь ий нязем). Більше інформації про Київ: “Київ (Chiovuia)—
старовинна столиця Р си. Пишність і справді оролівсь а велич цьо о міста під-
твердж ється самими йо о р їнами і пам’ят ами, від отрих залишилися решт-
и”. Про звичаї зо рема пише: “У Києві є ора, через отр пці м сять переїз-
дити трохи тяж ою доро ою; оли по в’їзді на неї випад ово заломиться я а-не-
б дь частина воза, то річи (майно), що везлися цим возом, забирають до дер-
жавно о с арб . Все це оповідав мені пан Альберт Гастоль, виленсь ий палятин
і намісни ороля на Литві”. (Володимир Січинсь ий. Ч жинці про У раїн .— К.:
Довіра, 1992.— С. 45- 47).

Г бернсь і політи о-просвітниць і омітети (Г бполітпрос-
віт) б ло створено в 1920 році я державні ор ани, що е-
р ють масовою ом ністичною освітою доросло о насе-
лення. 27 жовтня 1922 ро иївсь ий Г бполітпросвіт
прийняв постанов , де: “Ухвалили: оперет я форм сце-
нічно о мистецтва вважати

а ш ідливою і неприп стимою
Капіталістичні відносини, що на певний час відродилися під час НЕП , не мо -

ли не вплин ти на мистецтво. В цей період відновлюються не лише старі сценіч-
ні форми, а й створюються нові “малі сцени”: численні театри мініатюр, абаре,
мюзи -холи тощо. Театри, я і за алом мистецтво, переб вали під онтролем
спеціально о ор ан , Головполітпросвіт , і йо о представни ів на місцях, а ті своєю
чер ою мо ли дозволити або заборонити б дь-я ий видовищний захід. Головні
політи о-просвітниць і омітети створено в лютом 1920 ро де ретом ВЦВК та
РНК системі Нар омосвіти. Комітет ф н ціон вав до 1930 ро . Головою йо о
постійно б ла Надія Кр псь а. З одно о бо , держава, не маючи оштів на взят-
тя театрів під свою опі , зм шена б ла здавати театральні приміщення приват-
н антреприз , з іншо о — х дожній та ідейний зміст театрально о реперт ар за
часів НЕП не відповідав завданням політи и партії ал зі мистецтва, тож вима-
ав за риття та их за ладів. Та , з ідно з постановою Київсь ої Г бполітпросвіти
від 27 жовтня 1922 ро : “Ухвалили: оперет я форм сценічно о мистецтва вва-
жатиш ідливою і неприп стимою”. І цьо о б ло досить, аби та ий люблений п б-
лі ою жанр мистецтва, я оперета, на дов і ро и лишився під забороною. Навіть
серпні 1930 ро під час астролей Мос овсь о о театр оперети в Києві міс-

цеві азети писали: “М з омедія — це явище б рж азно о мистецтва. Ероти а в
м з омедії нам не потрібна — це роз ладання лядача, а не демонстрація роз-
ладання б рж азії”. Лише через 12 ро ів р дні 1934- о в Києві б ло заснова-
но театр оперети. Перша йо о вистава “Летюча миша” Йо ана Штра са відб ла-
ся 11 січня 1935 ро . (Михайло Риба ов. Хрещати відомий і невідомий.— К.:
КИЙ, 2003.— С. 321 — 322).

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Відповіді на запитання 26го туру
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Дніпровсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

повідомляє
Насібова
Алаз
Валі-о�ли,
я�ий
про-

живає
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Дніпровсь�а

Набережна,
19,
�в.
113,
що
28
жовтня
2008
ро-

��
 о
 9.00
 Дніпровсь�им
 районним
 с�дом

м. Києва
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Сер�ієн�а,

3,
�аб.
42,
б�де
роз�лядатися
цивільна
спра-

ва
за
позовом
Гордієн�о
Ірини
Анатоліївни
до

Насібова
 Алаз
 Валі-о�ли
 про
 позбавлення

бать�івсь�их
прав.

Насібов
Алаз
Валі-о�ли
ви�ли�ається
в
с�-

дове
засідання
в
я�ості
відповідача.

У
випад��
неяв�и
в
с�дове
засідання,
спра-

ва
б�де
роз�лян�та
�
йо�о
відс�тність.

С�ддя
А.М.
Стриже�с

Розцін�и�вартості�ефірно�о�час��

для�проведення�передвиборчої�а�ітації�

на�теле�аналі�К2�

(ЗАТ�“Телерадіо�омпанія�“Інтервідео�Київ”)

Проміжо�
час�


(�од.)

Вартість
розміщення


1
се�.,
без
ПДВ
та
ПнР

2.00-4.00 12,12
�рн.

4.00-6.00 12,12
�рн.

6.00-8.00 12,12
�рн.

8.00-10.00 18,18
�рн.

10.00-12.00 18,18
�рн.

12.00-14.00 18,18
�рн.

14.00-16.00 18,18
�рн.

16.00-18.00 16,16
�рн.

18.00-20.00 16,16
�рн.

20.00-22.00 32,32
�рн.

22.00-24.00 20,20
�рн.

0.00-02.00 12,12
�рн.

ЗАТ�“Ренесанс�життя”

Правління�ЗАТ�“Ренесанс�Життя”�(далі�—�Товариство)�повідомляє

про� проведення� За�альних� зборів� а�ціонерів� Товариства,� я�і

відб�д�ться�10� �р�дня�2008�ро���о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Пимонен�а.�13,��орп.�1,�оф.�1-А/21

Порядо��денний:

1. Затвердження
рез�льтатів
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення
а�цій
та
звіт�
про

рез�льтати
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення
а�цій.

2. Затвердження
змін
до
Стат�т�,
пов’язаних
 із
збільшенням
стат�тно�о
�апітал�

Товариства,
з
�рах�ванням
рез�льтатів
розміщення
а�цій.

Реєстрація
 а�ціонерів
 відб�деться
 10
 �р�дня
 2008
 ро��
 з
 9.00
 до
 10.00.
Для

реєстрації
представни�ам
а�ціонерів
необхідно
пред’явити
до��мент,
шо
підтвер-

дж�є
повноваження
особи
на
представництво
�
За�альних
зборах
а�ціонерів
То-

вариства
(довіреність,
до��менти
про
призначення
на
посад�
тощо)
та
до��мент,

я�ий
посвідч�є
особ�
представни�а
(паспорт).

З
 інформацією
 та
 до��ментами,
що
 пов’язані
 з
 поряд�ом
денним
За�альних

зборів
а�ціонерів
Товариства,
а�ціонери
мож�ть
ознайомитися
за
адресою:
Київ,

в�л.
Пимонен�а,
13,
�орп.
1,
оф.
1-А/21.

Правління�ЗАТ�“Ренесанс�Життя”

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади�ре�тора�Київсь�ої

м�ніципальної�а�адемії�естрадно�о�та�цир�ово�о�мистецтв.

Вимо�и:��ромадяни
У�раїни,
я�і
вільно
володіють
��раїнсь�ою
мовою,
мають
вче-

не
звання
професора,
на��овий
ст�пінь
до�тора
або
�андидата
на��,
стаж
на��о-

во-педа�о�ічної
діяльності
не
менше
10
ро�ів.

До��менти:�заява
про
�часть
�
�он��рсі,
особовий
листо�
з
облі��
�адрів
з
фото-

�рафією,
автобіо�рафія,
�опії
до��ментів
про
вищ�
освіт�,
на��ові
ст�пені
і
вчене
зван-

ня,
списо�
др��ованих
праць
і
винаходів,
завірених
�
встановленом�
поряд��,
про-

�рам�
розвит��
Київсь�ої
м�ніципальної
а�адемії
естрадно�о
та
цир�ово�о
мистецтв.

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�п�блі��вання�за�адресою:

м.
Київ-01004,
б�льв.
Т.Г.Шевчен�а,
3.

Довід�и�за�тел.:�279-52-82,
279-72-51.

Головне��правління���льт�ри�

і�мистецтв�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради

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

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

ре�тора�Київсь�о�о�інстит�т��м�зи�и�ім.�Р.М.�Глієра.

Вимо�и:��ромадяни
У�раїни,
я�і
вільно
володіють
��раїнсь�ою
мовою,
мають
вче-

не
 звання
 професора,
 на��овий
 ст�пінь
 до�тора
 або
 �андидата
 на��,
 стаж
 �п-

равлінсь�ої
та
на��ово-педа�о�ічної
діяльності
не
менше
10
ро�ів.

До��менти:�заява
про
�часть
�
�он��рсі,
особовий
листо�
з
облі��
�адрів
з
фо-

то�рафією,
автобіо�рафія,
�опії
до��ментів
про
вищ�
освіт�,
на��ові
ст�пені
і
вче-

не
звання,
списо�
др��ованих
праць
 і
винаходів,
завірених
�
встановленом�
по-

ряд��:
про�рам�
розвит��
Київсь�о�о
Інстит�т�
м�зи�и
ім.
Р.М.
Глієра.

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�п�блі��вання�за�адресою:

м.
Київ-01004,
б�льв.
Т.Г.
Шевчен�а,
3.

Довід�и�за�тел.:�279-52-82,
279-72-51.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає
Січ�ар
Сер�ія
Володимиро-

вича,
 Козяр��
Жанн�
Василівн�,
 За�рите
 а�ціонерне
 товариство
 “ФК
Со�рат”
 в

я�ості
відповідачів
та
Козяри�
Надію
Степанівн�,
ЗАТ
“Компанія
“Базіс-реєстр”
�

я�ості
третіх
осіб
по
цивільній
справі
№
2-5272/2008
за
позовом
За�рито�о
а�ціонер-

но�о
товариства
“На��ово-виробниче
підприємство
“Медінжсервіс”
до
Січ�ар
Сер�ія

Володимировича,
Козяр��
Жанни
Василівни,
За�рито�о
а�ціонерно�о
товариства

“ФК
Со�рат”,
 3-ті
 особи:
 Козяри�
Н.С.,
 ЗАТ
 “Компанія
 “Базіс-реєстр”
 в
 с�дове

засідання
на
29.10.2008
р.
о
10.00.

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

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о

майна�У�раїни�по�м.�Києв��

повідомляє�про�об’є�ти�малої�приватизації�(�р�па�А),�

я�і�в�лючені�до�перелі���об’є�тів�державної�власності,�

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

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає
в
я�ості
відповідачів
Сердю�
І�оря

Анатолійовича,
я�ий
проживає
в
м.
Києві,
в�л.
Лятошинсь�о�о,
4-а,
�в.
236
та
Костина

І�оря
Юрійовича,
я�ий
проживає
в
м.
Київ,
в�л.
Рев�цьо�о,
29-а,
�в.
69,
в
я�ості
третьої

особи
ЗАТ
СК
“У�раїнсь�ий
страховий
альянс”,
що
знаходиться
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.

Шота
 Р�ставелі,
 39/41,
 в
 с�дове
 засідання
 по
 цивільній
 справі
 за
 позовом
 АКІБ

“У�рСиббан�”
до
Сердю�
І.А.,
Костина
І.Ю.
про
стя�нення
забор�ованості
за
�редитним

до�овором,
процентів
нарахованих
за
�орист�вання
�редитом
та
пені,
що
відб�деться
20

листопада
2008
ро��
о
10.00,
в
приміщенні
с�д�
за
адресою:
03127,
м.
Київ,
в�л.
Пол-

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

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

С�ддя
А.
Нова�

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає
Нови�ова
Валерія
Валенти-

новича,
я�ий
проживає
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Страте�ічне
шосе,
21,
�в.
116,
в

я�ості
відповідача
в
с�дове
засідання
по
справі
за
позовом
моторно�о
(транспорт-

но�о)
страхово�о
бюро
У�раїни
до
Нови�ова
В.В.,
про
відш�од�вання
збит�ів
в
по-

ряд��
 зворотної
 вимо�и
 (ре�рес�),
що
 відб�деться
 24.11.2008
 ро��
 об
 11.30
 в

приміщенні
с�д�
за
адресою:
03127,
м.
Київ,
в�л.
Пол�овни�а
Потєхіна,
б�д.
14-а,

�аб.
№25.

В
разі
йо�о
неяв�и
на
в�азан�
дат�,
с�д
роз�лядатиме
справ�
без
йо�о
�часті.

С�ддя
А.
Нова�

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає
Об�хівсь�о�о
Сер�ія
Володи-

мировича,
 я�ий
 проживає
 за
 адресою:
м.
 Київ,
 пр.
На��и,
 18,
 �в.
 75,
 в
 я�ості

відповідача
в
с�дове
засідання
по
справі
за
позовом
моторно�о
(транспортно�о)

страхово�о
бюро
У�раїни
до
Об�хівсь�о�о
С.В.
про
відш�од�вання
збит�ів
в
поряд-

��
зворотної
вимо�и
(ре�рес�),
що
відб�деться
24.11.2008
ро��
об
11.00
в
приміщенні

с�д�
за
адресою:
03127,
м.
Київ,
в�л.
Пол�овни�а
Потєхіна,
б�д.
14-а,
�аб.
№25.

В
разі
йо�о
неяв�и
на
в�азан�
дат�,
с�д
роз�лядатиме
справ�
без
йо�о
�часті.

С�ддя
А.
Нова�

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

(в�л.
Жилянсь�а,
 142)
 �
 зв’яз��
 з
 роз�лядом

справи
за
позовом
С�ч�ової
Парас�овії
Іванівни

до
ТОВ
“Ма�азин
№
1090”
про
стя�нення
за-

робітної
 плати
 та
моральної
ш�оди
 ви�ли�ає

відповідача
 Товариство
 з
 обмеженою

відповідальністю
“Ма�азин
№
1090”
в
с�дове

засідання
на
3.11.2008
р.
на
14.00
та
повідом-

ляє,
що
в
разі
неяв�и
справа
б�де
роз�лян�та

�
йо�о
відс�тність.

С�ддя
Кирилен�о
Т.В.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,
що
роз�ляд
цивільної
справи
№2-

34435-1/08
 за
 позовом
Полянсь�о�о
О.Л.
 до

Па�
С.Б.
про
стя�нення
бор��
та
відш�од�ван-

ня
 моральної
 ш�оди,
 призначено
 на

13.11.2008 р.
 на
 14.30
 в
 приміщенні
 с�д�

(03113,
м.
Київ,
в�л.
Ш�това,
1,
�аб.
14)
під
�о-

лов�ванням
с�дді
Тр�бні�ова
А.В.

У
с�дове
засідання
ви�ли�ається
відповідач

Па�
 Сер�ій
 Борисович,
 я�ий
 проживає
 за

адресою:
м.
Київ,
в�л.
В.
Ч�ма�а,
13,
�в.
10.

С�ддя
Тр�бні�ов
А.В.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�про-

пон�є
 вам
 розмістити
 повідомлення
 в
 рес-

п�блі�ансь�их
 др��ованих
ЗМІ
 про
 день,
 час

та
місце
с�дово�о
засідання
�
справі
за
позо-

вом
Ковальової
Т.В.
до
Ворон�о
В.О.,
Ворон-

�о
О.Ю.,
Ворон�о
А.В.,
третя
особа
Управління

житловими
б�дин�ами
 Управління
 справами

ВРУ
про
с�ас�вання
реєстрації
місця
проживан-

ня
осіб
 та
�с�нення
переш�од
до
здійснення

права
власності
в
поряд��,
передбаченом�
ЦПК

У�раїни,
я�е
призначено
на
31
жовтня
2008
ро-

��
 о
 12.00
 за
 адресою:
 м.
 Київ,
 01010,

в�л. М. Гайцана,
 4,
 �аб.
 403
 (�олов�ючий
—

с�ддя
К�зьмен�о
В.В.).

С�ддя
К�зьмен�о
В.В.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає
Дім�
В’ячеслава
Павловича
в
с�дове

засідання
на
28.10.2008
ро��
на
14.30
�
справі

за
позовом
З�б
Г.І.,
З�б
В.В.,
Діми
О.В.,
Діми

О.В.
до
Діми
В.П.
про
визнання
втратившим

право
�орист�вання
жилою
площею
та
зняття

з
реєстрації,
я�е
відб�деться
в
приміщенні
с�-

д�
за
адресою:
03148,
м.
Київ,
в�л.
Я.
Коласа,

27-А,
під
�олов�ванням
с�дді
Оздоби
М.О.

С�ддя
М.О.
Оздоба

Голосіївсь�ий� районний� с�д� міста

Києва�ви�ли�ає
Дід��а
Павла
Володими-

ровича,
я�ий
проживає
за
адресою:
м.
Київ,

в�л.
Новопиро�івсь�а,
б.
29,
�в.
131,
в
я�ості

відповідача
в
с�дове
засідання
по
цивільній

справі
 за
 позовом
 Ком�нально�о
 під-

приємства
“ЖЕО-111”
до
Дід��а
Павла
Во-

лодимировича
 про
 припинення
 б�дівель-

них
 робіт,
що
 відб�деться
 14
 листопада

2008
ро��
об
11.00
в
приміщенні
с�д�
за
ад-

ресою:
 03127,
м.
 Київ,
 в�л.
Пол�овни�а

Потєхіна,
б.
14-а,
�аб.
№
25.

Наслід�и
неяв�и
в
с�дове
засідання
пе-

редбачені
ст.
169
ЦПК
У�раїни.

С�ддя
А.
Нова�

Т�ряніна
Валентина
Василівна
 та
Лип�ань

Леонід
Федорович,
останнє
відоме
місце
про-

живання:
м.
Київ,
в�л.
Котельни�ова,
1,
�в.60,

ви�ли�аються
до
Святошинсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва,
я�
відповідачі
в
цивільній

справі
за
позовом
Поліщ��а
Р.М.
до
Т�ряніної

В.В.,
Лип�ань
Л.Ф.,
третя
особа:
Святошинсь�е

РУГУ
МВС
У�раїни
в
м.
Києві
про
�с�нення
пе-

реш�од
в
здійсненні
права
власності
на
житло.

С�дове
 засідання
 відб�деться
 05.11.2008 р.

о 9.30
в
приміщенні
с�д�
за
адресою:
м.
Київ,

в�л.
Жилянсь�а,
142,
зал.
№
2.
У
разі
неяв�и

відповідачів
до
с�д�
справ�
б�де
вирішено
на

підставі
наявних
�
ній
даних
чи
до�азів.

С�ддя
Кирилю�
Г.М.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає
Б�рла�
М.Г.,
я�а
зареєстрована
за
ад-

ресою:
м.
Київ,
в�л.
Кондратю�а,
2-а,
�в.
84

та
меш�ає
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Мечни-

�ова,
 16,
 �в.
 25,
 я�
 відповідача,
 в
 с�дове

засідання
по
цивільній
справі
за
позовом
По-

�орєлова
О.
Є.
до
Савчен�а
О.Г.,
Б�рла�
М. Г.

про
відш�од�вання
ш�оди,
завданої
залиттям

�вартири,
 я�е
 призначено
 на
 30
 жовтня

2008 р.
на
9.00,
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Хре-

щати�,
42-а,
�аб.
32.

Одночасно
повідомляю,
що
�опію
позовної

заяви
 з
 додат�ами
 можна
 отримати
 в

приміщенні
с�д�
за
в�азаною
вище
адресою.

У
разі
вашої
неяв�и
справа
б�де
роз�ляда-

тись
�
ваш�
відс�тність.

С�ддя
М.К.
Гримич

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє
Т�ач��
Сер�ія
Мірчевича
про
те,
що

22.10.2008
ро��
о
9.30
в
приміщенні
с�д�
за

адресою:
м.
Київ,
в�л.
Хрещати�,
42-а,
�аб.
12,

с�ддя
Цо�ол
Л.І.,
відб�деться
роз�ляд
цивільної

справи
№
2-2530/08
за
позовом
Старод�бце-

вої
Наталії
Геор�іївни
до
Т�ач��
Сер�ія
Мірче-

вича
про
позбавлення
бать�івсь�их
прав.

У
 разі
 неяв�и
 без
 поважних
 причини
 або

неповідомлення
 про
 причини
 неяв�и,
 справа

б�де
роз�лян�та
�
відс�тність
сторони.

С�ддя
І.Л.
Цо�ол

нежилі
приміщення
площею
460,0
�в.
м м.
Київ,
б�л.
Лесі
У�раїн�и,
5,
літ.
“А”

нежилі
приміщення
площею
371,7
�в.
м м.
Київ,
б�л.
Лесі
У�раїн�и,
5,
літ.
“А”

Вартість�наведена�без��рах�вання�подат�ів.

Кольороподіл�А2�(формат
660х560
мм)

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

репроцентр
�азети
«Хрещати�».

Тел.:
235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.
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І ор ШЕВЧЕНКО, засновни
Фор м молодих лідерів У ра-
їни:
— Це с ладне питання. Нинішня

ш ола до життя не от є. Почат о-
ва ш ола, на моє пере онання,
має вихов вати дитин , прищеп-
лювати їй принципи моралі, понят-
тя добра і зла, за альнолюдсь і ре-
чі, а не лише навчати предметів.
Перед сім вона має форм вати
людин .

Андрій БУДЯК, письменни :
— Ш ола от є насамперед до

відповідальності. Це найміцніше
підґр нтя для становлення дитини
я особистості і ромадянина
своєї раїни. Саме ш олі вчать-
ся взаєминам і роз мінню, я
влаштований світ. Щодо під отов-
и дітей до вст п ВНЗ — це, на
сьо одні, с то омерційне питан-
ня і до спіхів ш олі не має жод-
но о стос н .

Олена ЗАТОЛОКІНА, модель,
а триса:
— Я мені відомо, тепер спосте-

рі ається розшар вання серед
ш іл: є елітні, в я их добре от -
ють дітей, а є звичайні, с ажімо,
спальних районах, де вчителям
для дітей не вистачає ні час , ні
сил. Ч ла та ож, що в ба атьох за-
ладах пан є безлад — діти нюха-
ють, олються, ро и про лю-
ють... Ш ола, на мою д м , по-
винна навчити цінностей, добра,
сформ вати вн трішній стрижень.
Певною мірою ці речі зачіпає ре-
лі ія. Ш ола, на при ладі історії та
літерат ри, має орієнт вати дити-
н на за альнолюдсь і цінності. З
іншо о бо , одраз вини ає с пе-
речність, оли дитина живе в ат-
мосфері безлад і хабарів, де діє
принцип “не підмажеш — не пої-
деш”. Мені не подобаються за о-
ни влади рошей — втрачається
людсь е.

Øêîëà ãîòóº ä³òåé äî...

Єв ен ФІЛІНДАШ, дире тор Центр соціальної
аналіти и “Лівий по ляд”:
— Не впевнений, що мож претенд вати на та е ви-

со е звання йо о за альноприйнятом роз мінні. Мо-
ж с азати, що я х дожни том сенсі, що мені не ч -
жий творчий підхід, я ий застосов ю сфері політи и
і політоло ії. Я весь час нама аюся не шаблонно, а
творчо підходити до сит ацій, ви ористов ючи нові
форми діяльності.

Василь БИК, с льптор:
— Я же працювати, оли не б ти х дожни ом? Все,

що ми робимо, йде від д ші. Це я любов: немає її
серці — отже, нема любові. Або я Божа іс ра, я а з
дитинства дається. Моцарт 4-5 ро ів рав і с ладав
м зи . Марія Приймачен о ніде не вчилася, а роби-
ла те, що близь е її д ші. Я що я д же добре знатим
своє ремесло, підбиратим різноманітні матеріали,
стилі — отже, вирост ще більше.

Андрій ДОМАНСЬКИЙ, телевед чий:
— Та , звичайно! Причом модерністсь о-аван ар-

дистсь ий. У одній із найбільших алерей, я а є ліде-
ром аван ардизм і е спонати я ої ошт ють чи не по-
ловин а цій “Газпром ”, виставляють та і шедеври, я
фе алії чи ще щось на шталт цьо о. А фе алії і я мо-
ж прод вати. Том , чом я не х дожни ? Сьо одні
все вважають за творчість!

Бо дан ЖОЛДАК, письменни :
— Звичайно. Всі люди в д ші х дожни и, більшою чи

меншою мірою. Я олись малював ари ат ри і др -
вав азеті, одна ари ат ри зображають рас нав-
па и, тобто потворні елементи. Мріяв малювати а ва-
релі з природою иївсь их в лиць, иївсь ими людь-
ми, але не мі дійти до сво о час , та й не вистачало
талант в д ші. Заздрю справжнім, еніальним х дож-
ни ам, я і мож ть нам, звичайним иянам, передати
побачен рас на своїх полотнах.

×è õóäîæíèê âè â äóø³?

Êèÿíè íå áà÷àòü 
ó øêîë³ ðàäîñò³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Áåçðàä³ñíîãî ³ñíóâàííÿ - 28 %
2. Àðì³¿ - 23 %
3. Âñòóïó äî âóçó - 19 %
4. Äèñöèïë³íè - 12 %
5. Äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ - 12%
6. Äî ðîáîòè - 6 %

²ãîðÿ ßíîâè÷à íàäèõíóëè
“Ãîðèçîíòàë³”
Íîâèé öèêë ðîá³ò õóäîæíèêà-íåô³ãóðàòèâ³ñòà
ïðåäñòàâëåíî ó ñòîëè÷í³é “ß Ãàëåðå¿”

Àðò-öåíòð Ïàâëà Ãóä³ìîâà “ß
Ãàëåðåÿ” ïðåäñòàâèâ ðîáîòè íå-
ïåðåñ³÷íîãî íåô³ãóðàòèâ³ñòà,
ó÷àñíèêà ïîíàä 60 çàðóá³æíèõ òà
ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â, êèÿíèíà
²ãîðÿ ßíîâè÷à. Öèêë ìàº íàçâó
“Ãîðèçîíòàë³” é ðîçâèâàº ñåð³þ
“Ìàòåð³ÿ”. ßê ðîçïîâ³â ïàí ßíî-
âè÷ “Õðåùàòèêó”, íà êàðòèíè éî-
ãî íàäèõíóëè ïåéçàæ³, ÿê³ ïðî-
ïëèâàëè çà â³êíîì ï³ä ÷àñ ïîäî-
ðîæ³ Ïîëüùåþ. Íàéá³ëüøå âðà-
çèâ îáð³é, îñîáëèâî ë³í³ÿ, äå ñõî-
äÿòüñÿ çåìëÿ ³ íåáî. “Ñàìå ãîðè-
çîíò ³ ñòàâ òèì ³ìïóëüñîì, ÿêèé

äîïîì³ã ìåí³ âèêðèñòàë³çóâàòè
³äåþ ìàëþíê³â. Ñïî÷àòêó öèêëó
ÿê òàêîãî íå ³ñíóâàëî. Áóëè îêðå-
ì³ òâîðè, ÿê³ çãîäîì ïîºäíàëèñÿ
â ºäèí³é òåì³. À íàçâà “Ãîðèçîí-
òàë³” ïîõîäèòü â³ä ãîðèçîíòó. Ñà-
ìà æ ãîðèçîíòàëü, íà ìîþ äóìêó,
º óîñîáëåííÿì ïåðèïåò³é áóäåí-
íîãî æèòòÿ ëþäèíè”,— ââàæàº
õóäîæíèê. ²ãîð ßíîâè÷ ôàíòàçóº
òà åêñïåðèìåíòóº íå ëèøå ç ³äå-
ºþ, à é ¿¿ ôîðìîþ. Ìàëþíêè
îá’ºäíóº âèäîâæåíèé ôîðìàò ³
êîìïîçèö³éíå, òàêîæ âèòÿãíóòå
ïî ãîðèçîíòàë³, ð³øåííÿ. À ùå â

“Ãîðèçîíòàëÿõ” ìàéñòåð “ïîãðàâ”
ç ìàòåð³àëîì. Íà ïàï³ð â³í íàêëà-
äàº, ðîçëèâàº, ðîçáðèçêóº ð³çí³
âèäè ôàðá — â³ä àêðèëîâî¿ äî
åìàë³, ñòâîðþþ÷è ð³çíîìàí³òíó
ôàêòóðó òà íàðîùóþ÷è ðåëüºô.
Íà ðîáîòè ö³êàâî äèâèòèñÿ, à ùå
êðàùå çàíóðþâàòèñÿ â òîé ãîðè-
çîíò, ÿêèé â³äêðèâàº ãëÿäà÷åâ³
ìàéñòåð. Îäíàê ²ãîð ßíîâè÷ íå
ââàæàº, ùî éîãî “Ãîðèçîíòàë³”
ìàþòü íåñòè ÿêèéñü ìåñåäæ.
“Ìèñòåöòâî íå ïîâèííî ùîñü äî-
âîäèòè. Áóòè õóäîæíèêîì îçíà-
÷àº ïîñò³éíî âíóòð³øíüî ïðàöþ-
âàòè ç³ ñâî¿ì ñâ³òîãëÿäîì. Öå íà-
÷å ä³àëîã ³ç ñàìèì ñîáîþ, ùî ìà-
òåð³àë³çóºòüñÿ ó òâîðàõ. Ðîáîòè
õóäîæíèêà ìàþòü ãîâîðèòè ñàì³
çà ñåáå. Êîæíîãî âîíè ìîæóòü
íàäèõàòè ïî-ð³çíîìó. Éìîâ³ðíî,
õòîñü ñïðèéìå ¿õ íà òîíøîìó ð³â-
í³. Òà ÿêùî ðîçìîâè íå â³äáóäåòü-
ñÿ, öå âæå íå ìèñòåöòâî. Ìèñ-
òåöòâî íå ìîæå í³êîãî çàëèøàòè
áàéäóæèì. Âîíî ìàº ïðîáóäæó-
âàòè ëþäñüê³ ñåðöÿ òà äóø³”,—
ïåðåêîíàíèé õóäîæíèê ²ãîð ßíî-
âè÷
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Школа готує дітей до:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+15°Ñ, âíî÷³ +6...+9°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +19°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +15...+17°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+20°Ñ, âíî÷³ +11...+13°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +11...+13°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +14...+16°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ô
îò
î 
Ãà
íí
è 

ÂÎ
É
ÒÅ
Í
Ê
Î

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

В арт-центрі Павла Г дімова "Я Галерея" від рилася ви-
став а х дожни а І оря Яновича. Це новий ци л робіт
"Горизонталі", я ий розвин в і трансформ вав часі та
просторі йо о серію "Матерія". У свої "Горизонталі" х -
дожни , наче в транс, зан рює лядача, допома ає йом
вирватися зі щоденно о пе ла б ття й под мати про ви-
со е. Адже мистецтво, на д м иянина І оря Яновича,—
це діало , я ий ні о о не може залишити байд жим.

Киянин І ор Янович пере онаний: б ти х дожни ом — означає вести постійн вн трішню робот


