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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé éäå 
ç õðèñòèÿíñüêèìè ö³ííîñòÿìè
Ìåð Êèºâà âïåâíåíèé ó ïåðåìîç³

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
"Õðåùàòèê"

Учора Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий заявив, що
йо о бло має намір зяти чать
достро ових парламентсь их вибо-
рах. Йти до Верховної Ради мера
зм сило по либлення ризових
явищ в У раїні, з я ими не може
впоратися нинішня політична еліта.
На д м столично о олови, до
влади мають прийти нові політичні
сили. Однією з та их сил він ба-
чить Бло Леоніда Черновець о о,
я ий спішною роботою в столиці
вже довів свій професіоналізм.

Ãîëîâíîþ ïîä³ºþ ó÷îðàøíüîãî áðèô³íãó
ñòîëè÷íîãî ìåðà ñòàëî îïðèëþäíåííÿ ð³øåí-
íÿ ïðî ó÷àñòü Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ó äîñòðîêîâèõ âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Íàðàç³ áëîê ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äâîõ ïàðò³é —
Õðèñòèÿíñüêî-ë³áåðàëüíî¿, ÿêó î÷îëþº ñàì
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, òà Õðèñòèÿíñüêî-äå-
ìîêðàòè÷íî¿, ãîëîâîþ ÿêî¿ º Êèðèëî Ïîë³-
ùóê. Ïðîòå, ÿê çàïåâíèâ ì³ñüêèé ãîëîâà, áëîê
ãîòîâèé äî ïåðåìîâèí ³ ç ³íøèìè ïîë³òè÷-
íèì ñèëàìè, ÿê³ ñïîâ³äóþòü õðèñòèÿíñüê³
ö³ííîñò³ òà ïðàãíóòü ïðàöþâàòè íà áëàãî
óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí. Õðèñòèÿíñüêà ìîðàëü
äëÿ íîâîãî îá’ºäíàííÿ ñòîÿòèìå íà ïåðøî-
ìó ì³ñö³. ßê äî âèáîð³â, òàê ³ ï³ñëÿ íèõ —
ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ êîàë³ö³¿. "Ìè îá’ºäíóâà-
òèìåìîñÿ ëèøå ç òèìè, õòî ÷èíèòü ïî-áîæî-
ìó",— çàïåâíèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà ïî ðîçïóñê ïàðëàìåí-
òó ìåð ââàæàº ö³ëêîì âèïðàâäàíèì, îñê³ëü-
êè íèí³øí³ Âåðõîâíà Ðàäà òà Êàáì³í íå ìà-
þòü ïðàâà íà ³ñíóâàííÿ ³ çà ìîðàëüíèìè, é
çà ä³ëîâèìè ÿêîñòÿìè. "Áëîêóâàííÿ òðèáóíè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç áîêó ÁÞÒ ïðîâîäèòüñÿ
ò³ëüêè ç îäí³º¿ ïðè÷èíè: ïîáóòè öèì ïîë³òè÷-
íèì áàíêðóòàì ê³ëüêà çàéâèõ äí³â ïðè âëà-
ä³, ùîá âèð³øóâàòè âëàñí³ á³çíåñ-³íòåðåñè.
Öèõ ëþäåé àáñîëþòíî íå õâèëþº êðèçà, ùî
íàêðèëà Óêðà¿íó. ¯ì íåìàº ñïðàâè äî ïîòðåá
³ ïðîáëåì ïðîñòèõ ëþäåé, ÷è¿ âíåñêè çàìî-
ðîæåíî, à çàðïëàòè é ïåíñ³¿ ç'¿äàº ³íôëÿö³ÿ",—
ñêàçàâ ïàí ×åðíîâåöüêèé.

Ìåð Êèºâà â³ðèòü, ùî ñèòóàö³ÿ çì³íèòüñÿ
ï³ñëÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â, êîëè äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè çàì³ñòü ïîë³òèê³â, ÿê³ äèñêðå-
äèòóâàëè ñåáå, ïðèéäóòü ñâ³æ³ ñèëè, êîòð³
ìàþòü äîñâ³ä ³ áàæàííÿ çì³íèòè íà êðàùå
æèòòÿ ïðîñòîãî óêðà¿íöÿ. Îäí³ºþ ç òàêèõ
ñèë ³ ãîòîâèé ñòàòè Áëîê Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. "Ïîë³òèêè, ùî ïåðåáóâàþòü ïðè
âëàä³, íàìàãàþòüñÿ ïåðåêîíàòè íàðîä, áó-
ö³ìòî, îêð³ì íèõ, â Óêðà¿í³ íå ³ñíóº æîäíî¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè. ² ùî â³ä ïåðåòàñîâóâàííÿ
ò³º¿ æ ñàìî¿ ïîë³òè÷íî¿ êîëîäè ðåçóëüòàòè íå
çì³íÿòüñÿ. Öå ïîçèö³ÿ ïîë³òè÷íèõ øàõðà-
¿â",— íàãîëîñèâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà. Â³í ïå-
ðåêîíàíèé, ùî Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî º ñàìå ò³ºþ íîâîþ ñèëîþ, ÿêà âæå íèí³
ðåàëüíî çàéìàºòüñÿ ðîçâ'ÿçàííÿì ïðîáëåì
ïðîñòèõ ëþäåé. À òîìó ìåð âïåâíåíèé ó äî-
â³ð³ âèáîðö³â äî éîãî êîìàíäè é íå ñóìí³-
âàºòüñÿ â ïåðåìîç³. Àäæå â³ðèòü ó çäîðîâèé
ãëóçä óêðà¿íö³â òà ¿õíº ïðàãíåííÿ äî çì³í íà
ë³ïøå. Ïàí ×åðíîâåöüêèé ïåðåêîíàíèé, ùî
îá’ºäíàííÿ çìîæå çäîáóòè 10 % ãîëîñ³â âè-
áîðö³â ³ ïîáîðîòèñÿ çà ïîñàäó ïðåì’ºðà ó
íîâ³é êîàë³ö³¿
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Леонід Черновець ий йде на вибори з впевненістю перемозі
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Ïðèâ³òàííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè ç Äíåì 
àâòîìîá³ë³ñòà ³ øëÿõîâèêà

Øàíîâí³ àâòîìîá³ë³ñòè ³ øëÿõîâèêè!
Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç âàøèì ïðîôåñ³éíèì

ñâÿòîì!
Çàâäÿêè âàø³é ìàéñòåðíîñò³ òà íàïîëåã-

ëèâ³é ïðàö³ îñòàíí³ìè ðîêàìè ñòàëèñÿ âà-
ãîì³ ïîçèòèâí³ çì³íè â ðîáîò³ àâòîìîá³ëü-
íîãî òðàíñïîðòó ñòîëèö³.

Çà ÿê³ñòþ äîð³ã, ðîçâèòêîì äîðîæí³õ ðîç-
â’ÿçîê, çðó÷í³ñòþ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,
ùî ïîñò³éíî îíîâëþºòüñÿ, Êè¿â óæå íàáëè-
çèâñÿ äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â. Çàâäÿêè
ñåðéîçí³é ³ ïëàíîì³ðí³é ðîáîò³ ñòîëè÷íî¿
âëàäè êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà ¿çäÿòü ó ñó÷àñ-
íèõ êîìôîðòàáåëüíèõ àâòîáóñàõ òà òðîëåé-
áóñàõ.

Ïðîôåñ³ÿ àâòîìîá³ë³ñòà ³ øëÿõîâèêà —
îñîáëèâà, ç âëàñòèâîþ ¿é ðîìàíòèêîþ, õà-
ðàêòåðîì ³ òðàäèö³ÿìè. Òà íàñàìïåðåä öå
íàïðóæåíà ïðàöÿ, ùî âèìàãàº âèñîêî¿ ô³-
çè÷íî¿ òà åìîö³éíî¿ ñàìîâ³ääà÷³.

Öüîãî äíÿ õî÷ó âèñëîâèòè ïîäÿêó âñ³ì,
õòî êåðóº àâòîìîá³ëåì, çä³éñíþº àâòîïåðå-
âåçåííÿ, óòðèìóº, ðåìîíòóº òà áóäóº äîðî-
ãè ³ ìîñòè.

Áàæàþ âñ³ì àâòîìîá³ë³ñòàì ³ øëÿõîâèêàì
Êèºâà ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðîáóòó,
îïòèì³çìó, íàòõíåííÿ òà åíåðã³¿, íîâèõ ïðî-
ôåñ³éíèõ äîñÿãíåíü íà áëàãî íàøîãî Êèºâà
³ Óêðà¿íè.

Õàé í³êîëè íå çàëèøàº âàñ óäà÷à, êîæåí
ðåéñ áóäå óñï³øíèì ³ áåçïå÷íèì, à íà æèò-
òºâîìó øëÿõó çàâæäè ãîðèòü çåëåíå ñâ³òëî!

З пова ою,
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

Ãîñïîäàðñüêèé 
ñóä  Êèºâà óêð³ïëÿòü

Ïîíàä 1 ìëí ãðí ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
ïëàíóþòü ñïðÿìóâàòè íà çä³éñíåííÿ êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó ïðèì³ùåííÿ Ãîñïîäàð-
ñüêîãî ñóäó Êèºâà, ùî íà âóëèö³ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, 44-â. Áóäèíîê, çâåäåíèé
íà ïî÷àòêó XX ñòîð³÷÷ÿ, ïåðåáóâàº â àâà-
ð³éíîìó ñòàí³. ßê ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ñóäó Åäóàðä Øåâ÷åíêî, öüîãî ðîêó
ïðîâîäèëè ïëàíîâèé ðåìîíò ïðèì³ùåíü.
Ï³ä ÷àñ ðîá³ò ìàéñòðè âèÿâèëè, ùî ïåðå-
êðèòòÿ ì³æ ïåðøèì ïîâåðõîì òà ï³äâàëîì
ïðàêòè÷íî ñòðóõëÿâ³ëè. Ó òàêîìó ñàìîìó
íåíàä³éíîìó ñòàí³ âèÿâèëèñÿ é ³íø³. Âñ³
âîíè çðîáëåí³ ç äåðåâà ³ äîâãî íå âèòðèìà-
þòü íàâàíòàæåííÿ. Êîøòè íà ðåìîíò âèä³-
ëÿòü ï³ñëÿ âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó ì³ñ-
òà çà ï³äñóìêàìè äåâ’ÿòè ì³ñÿö³â

Àíîíñ
У с бот , 25 жовтня, о 10.00 відб деться се-

мінар “Земля зробить тебе заможним, я що ти
станеш її осподарем”. Мета навчання: пояс-
нити за онодавство У раїни про землю і дати
базові знання, я і потрібні для то о, щоб при-
ватиз вати земельні ділян и, дати пра тичні
ре омендації щодо реалізації права на землю
та можливості стати її заможним осподарем.
Ор анізатор фестивалю: Все раїнсь ий р х
“Господарі землі”. Місце: пр. Тичини,18. Теле-
фон для довідо +38 (044) 229-57-52

Öåíòð ïî÷èñòèëè 
â³ä íåçàêîííî¿ ðåêëàìè

Ó÷îðà çðàíêó â öåíòð³ ì³ñòà çíîâó äåìî-
íòóâàëè íåçàêîííî âñòàíîâëåíó ðåêëàìó.
Äâà ê³ëüêàïîâåðõîâ³ áóäèíêè âçäîâæ âóëè-
ö³ Áàñåéíî¿ ðåêîíñòðóþþòü, ôàñàäè ïîâ-
í³ñòþ çàðèøòîâàí³, à íà ìåòàëåâèõ êîíñ-
òðóêö³ÿõ çàì³ñòü çàõèñíî¿ ñ³òêè ïîâ³ñèëè
ðåêëàìí³ ïîëîòíèùà.

“Æèâè ó ñòèë³ Mexx” — çàêëèêàº ñòèëü-
íèé ïëàêàò, ÿêèé íà âèãëÿä çíà÷íî êðà-
ñèâ³øèé, í³æ ïîøàðïàíèé áóäèíîê ï³ä
íèì. Òà áóëî, ÿê êàæóòü, ï³âá³äè, ÿêáè
ðåêëàìà áóëà ïðîïëà÷åíîþ. “Ðîçì³ùåííÿ
òàêîãî òèïó ïîëîòíèù êîøòóº â³ä 50 ãðí
çà êâàäðàòíèé ìåòð íà ì³ñÿöü. À òóò îä-
íà ôàñàäíà ðåêëàìà ìàº ïëîùó 250—300

ìåòð³â. Ï³äðàõóéòå, ñê³ëüêè íåäîîòðèìà-
ëî ì³ñòî”,— êàæå â. î. íà÷àëüíèêà ÃÓ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Â³êòîð Êóíö.

Çà éîãî ñëîâàìè, ðåêëàìó â öüîìó ì³ñ-
ö³ óæå çí³ìàëè. Òà âëàñíèêè âèêóïèëè ¿¿
íàçàä, çàïëàòèâøè øòðàô ³ çà äåìîíòàæ.
Ö³ ðîáîòè ì³ñòó îáõîäÿòüñÿ â³ä 1000 äî
2000 ãðí. À âò³ì, Â³êòîð Êóíö çàïåâíÿº,
ùî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ãðîø³ íà öå âè-
òðà÷àþòü. “Ó ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” º ñïåö³-
àëüíèé ôîíä, ÿêèé àêóìóëþº äåñü 10 â³ä-
ñîòê³â íàäõîäæåíü â³ä ðåêëàìè. Ç íüîãî
çîêðåìà ³ îïëà÷óþòü ðîáîòè ç äåìîíòàæó”.

Ïðèáèðàòè ôàñàäíó ðåêëàìó çàïðîøó-
þòü ïðîìèñëîâèõ àëüï³í³ñò³â. Íà âóëèö³

Áàñåéí³é ñïîðóäè íå äóæå âèñîê³, òîìó òóò
ïðàöþâàëè äâà ñïåö³àë³ñòè. Ðèøòóâàííÿ
îäíîãî áóäèíêó âîíè îãîëÿëè ïðàêòè÷íî
çà 10 õâèëèí. “Çàì³ñòü ðåêëàìè ¿ì äîâå-
äåòüñÿ íàòÿãòè çàõèñíó ñ³òêó, ³íàêøå ìè
àíóëþºìî îðäåð íà ðåêîíñòðóêö³þ”,— ïî-
â³äîìèâ Â³êòîð Êóíö. Â³í êàæå, ùî ïîëîò-
íèùà ç ðåêëàìîþ “Mexx” øâèäøå çà âñå
âæå íå â³ääàäóòü çà âèêóï, îñê³ëüêè ¿¿ ðîç-
ì³ùóâà÷³ âèÿâèëèñü íåäîáðîñîâ³ñíèìè.

Ïîò³ì íà âóëèö³ Ìå÷íèêîâà äåìîíòó-
âàëè çâè÷àéíèé ðåêëàìíèé ùèò. Çà äà-
íèìè ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì, ç
ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâ-
ëåíî 1300 ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é. ßêùî
ðàí³øå ïî ì³ñòó ñòîÿëî 2—3 òèñÿ÷³ îá’ºê-
ò³â íåçàêîííî¿ ðåêëàìè, òî òåïåð ¿õ íå
á³ëüøå í³æ 500—600, òà é çà íèìè òðè-
âàº àêòèâíå “ïîëþâàííÿ”. Â³êòîð Êóíö
ïîâ³äîìèâ, ùî ê³ëüê³ñòü ôàñàäíî¿ ðåêëà-
ìè íåçàáàðîì çíà÷íî çìåíøèòüñÿ. Âè-
éøëî ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè,
çã³äíî ç ÿêèì âèäà÷ó äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ìàñøòàáíî¿ ðåêëàìè ïðèçóïèíÿòü.
Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ öåíòðàëüíèõ âó-
ëèöü, äå çà öèìè “ñòåíäàìè” âæå íå âèä-
íî ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè

“Îäíîðóêèõ áàíäèò³â” 
ïîìåíøàëî íà òðåòèíó
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîìàãàòèìåòüñÿ âïîðÿäêóâàííÿ 
³ãðîâîãî á³çíåñó äî ê³íöÿ

Ùîì³ñÿöÿ íà ñêëàäè, ðîçòàøîâàí³ íà
âóë. Àêàäåì³êà Á³ëåöüêîãî, 27, ùî â Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, çâîçÿòü ó
ñåðåäíüîìó ïî 50 êîíô³ñêîâàíèõ, à ïî-
äåêóäè é ïî 100 ³ãðîâèõ àâòîìàò³â. Çäå-
á³ëüøîãî âñ³ ¿õ âëàñíèêè íå ìàëè â³äïî-
â³äíèõ äîçâîë³â ÷è ë³öåíç³é. Ó÷îðà Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ïîáóâàâ íà ñêëàä³, äå íèí³ çáåð³ãàº-
òüñÿ ìàéæå 800 àâòîìàò³â.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ ç ïèòàíü ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà
Ìèêîëè Ïîâîðîçíèêà, áîðîòüáà ç âñòà-
íîâëåííÿì íåçàêîííèõ ³ãðîâèõ àâòîìàò³â
ó ñòîëèö³ òðèâàº âæå ïîíàä äâà ðîêè.
“Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó ¿õ çìåíøèëîñÿ ³ç
20 òèñÿ÷ äî 15 òèñÿ÷,— çàçíà÷èâ â³í.—
Çäåá³ëüøîãî “îäíîðóêèõ áàíäèò³â” âèëó-
÷àþòü ó ñïàëüíèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³”.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ çàçíà÷èâ,
ùî íàðàç³ çàâåðøèâñÿ ïåðøèé åòàï áî-
ðîòüáè ç ³ãðîâèìè àâòîìàòàìè, ÿê³ íå ìà-
þòü æîäíîãî äîçâîëó äëÿ ðîáîòè. Äàë³
âèëó÷àòèìóòü ò³, ÿê³ íå ìàþòü ë³öåíç³¿
ÊÌÄÀ.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, îäèí àâòîìàò “Ï’ÿò³-
ðî÷êà” ÷è “Äæåêïîò” ùîäîáè ïîïîâíþº
êèøåí³ ñâîãî ãîñïîäàðÿ ñóìîþ äî $1000,
à êîøòóº äî $10 000. Äî áþäæåòó æ íàä-
õîäÿòü ëèøå êîøòè, îòðèìàí³ çà íàäàí-
íÿ ë³öåíç³é ³ ïàòåíò³â. À âîíè â Óêðà¿í³

íå íàäòî äîðîã³. Ïðèì³ðîì, ë³öåíç³ÿ
ÊÌÄÀ êîøòóº ëèøå 250 ãðí.

Ïîêðèâàþòü âëàñíèê³â, ÿê³ íå ìàþòü
äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â, ÿê ñòàëî â³äîìî,
çäåá³ëüøîãî ïðàâîîõîðîíö³. Âîíè æ
ñïðèÿþòü íåçàêîíí³é ä³ÿëüíîñò³ “îäíîðó-
êèõ”, îñîáëèâî òàê çâàíèõ ì³ãðàíò³â. Ö³
àâòîìàòè ïåðåâîçÿòü íà â³çêàõ ³ âñòàíîâ-
ëþþòü â ãîäèíè ï³ê ó ïîæâàâëåíèõ ì³ñ-
öÿõ, íàïðèêëàä, íà âîêçàëàõ, ñòàíö³ÿõ
ìåòðîïîë³òåíó. Çà ê³ëüêà ãîäèí çàðîáëÿ-
þòü ÷èìàë³ ñóìè.

Íåëåãàëüíèé ³ãðîâèé á³çíåñ â Óêðà¿í³ íà-
áóâ íå÷óâàíîãî ðîçìàõó. “Ñüîãîäí³ ìè ïî-
ñ³äàºìî ïåðø³ ì³ñöÿ çà ê³ëüê³ñòþ êàçèíî òà
³ãðîâèõ ïàâ³ëüéîí³â íå ò³ëüêè ñåðåä êðà¿í
ÑÍÄ, à é â óñüîìó ñâ³ò³,— ñêàçàâ ìåð.—
Ïîâñþäè íà ïëàíåò³ ç öèì íåïîäîáñòâîì
áîðþòüñÿ, ëèøå íàøà äåðæàâà º àóòñàéäå-
ðîì”. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåêîíàíèé,
ùî ³ãðîâ³ çàêëàäè ñë³ä âèíåñòè çà ìåæ³ âå-
ëèêèõ ì³ñò. “Àäæå á³ëÿ öèõ àâòîìàò³â çäå-
á³ëüøîãî ìîæíà çóñòð³òè ³ íàðêîòèêè, ³ ìà-
ëîë³òí³õ çëî÷èíö³â,— çàçíà÷èâ â³í.— Òîá-
òî óâåñü áóêåò ïðîáëåì, ïðî ÿê³ ìè ïîñò³é-
íî ãîâîðèìî. Òà, íà æàëü, íàø êðèê ïðî
äîïîìîãó íå ïî÷óëè í³ â Êàá³íåò³ Ì³í³ñ-
òð³â, í³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³. À ñàìå âîíè ñâî-

¿ìè ð³øåííÿìè, çàêîíîïðîåêòàìè ìîæóòü
çàáîðîíèòè ä³ÿëüí³ñòü òàêèõ çàêëàä³â ó íà-
ñåëåíèõ ïóíêòàõ, âèçíà÷èòè ïðàâèëà ãðè,
çàïðîâàäèòè â³äïîâ³äíó ñåðòèô³êàö³þ”.

Ìåð ââàæàº, ùî ïîòð³áíî ïåðåãëÿíóòè ³
çá³ëüøèòè ãðîøîâ³ çáîðè çà íàäàííÿ ïà-
òåíò³â, çàâäÿêè ÷îìó ìîæíà áóëî á ïîïîâ-
íèòè ì³ñöåâ³ áþäæåòè. “Íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì âèíåñó öþ ïðîïîçèö³þ äëÿ ðîçãëÿäó
íà çàñ³äàíí³ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà
îáîðîíè. Ïåðåêîíàíèé, ùî ¿¿ ï³äòðèìà-
þòü”,— çàÿâèâ ñòîëè÷íèé ãðàäîíà÷àëüíèê.

Çàãàëîì æå ïîâí³ñòþ çíèùèòè â Êèºâ³
íåëåãàëüíèé ³ãðîâèé á³çíåñ ì³ñüê³é âëàä³
çàâàæàþòü ñóäè òà ïîäàòê³âö³ — çà õàáàð³
âîíè âèäàþòü äîçâîëè, ðåºñòðóþòü ïàòåí-
òè. “Í³õòî öèì íå ïåðåéìàºòüñÿ, îêð³ì
ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè, ÿêà ïîñò³éíî ðåàãóº
íà ìî¿ çàÿâè,— çàçíà÷èâ ìåð.— Ç³ ñâîãî
áîêó, ìè ïðàêòè÷íî íå âèäàºìî ë³öåíç³é
ÊÌÄÀ äëÿ âåäåííÿ öüîãî á³çíåñó”.

Öüîãî ðàçó ìåð óæå íå ðîçáèâàâ êóâàë-
äîþ äåìîíòîâàí³ ³ãðîâ³ àâòîìàòè, äîâ³-
ðèâøè öþ ì³ñ³þ ïðèñóòí³ì æóðíàë³ñòàì.
Íàòîì³ñòü çàïðîïîíóâàâ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì âëàøòóâàòè ï³ä ñò³íàìè Êàáì³íó ïå-
ðåñóâíó âèñòàâêó äåìîíòîâàíèõ àâòîìà-
ò³â-ïîðóøíèê³â

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці завершився перший
етап боротьби з неле альними
і ровими автоматами. Учора
місь ий олова Леонід Черно-
вець ий поб вав на с ладі, ди
з сіх районів звозять "однор -
их бандитів". Нині їх там на-
збиралося майже 800. А за а-
лом протя ом двох ро ів Києві
демонтовано понад 5 тисяч та-
их об’є тів. Мер запевнив, що
і ровий бізнес столиці б де
впоряд овано та винесено за
межі міста. Вже найближчим ча-
сом пан Черновець ий ініціює
об оворення цьо о питання на
засіданні РНБО.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Дві неле ально встановлені фасадні ре лами значних розмірів демо-
нт вали вчора вранці столиці. Від їх неза онно о розміщення лише
на одном б дин місто втрачало щомісяця 12—15 тис. рн. А демо-
нтаж та ої онстр ції з допомо ою альпіністів обходиться в 1—2 тис.
рн. Ці ошти бер ть зі спеціально о фонд КП "Київре лама". За да-
ними ГУ онтролю за бла о строєм, з почат ро знесено більше я
1300 неле альних ре ламних об’є тів. По міст їх є ще 500—600.
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Êîíñòðóêö³¿ äåìîíòóâàëè íà Áàñåéí³é òà Ìå÷íèêîâà

Кияни мали можливість розправитися з неза онними "однор ими бандитами"
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Ïðîëåòàð³àò
âëàäè

Ëàðèñà ÑÊÎÐÈÊ
ïðîôåñîð Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà é àðõ³òåêòóðè,
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Óæå íå ïåðøèé ð³ê ó íàñ îäíà, ïðîòå íàé-
á³ëüøà ïðîáëåìà. Âëàäà º àáñîëþòíî íåïðî-
ôåñ³éíîþ. Íà æàëü, íèí³øíþ åë³òó íå ìîæ-
íà íàâ³òü ïî ñòàðîðàäÿíñüêîìó íàçâàòè ïàð-
ò³éíî-ãîñïîäàðñüêèì àêòèâîì, áî â íå¿ º íàä-
òî ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ³ç òèì ãîñïîäàðñòâîì.

Ìè ñïîñòåð³ãàëè, ÿê ï³ñëÿ Ìàéäàíó ïðè-
¿çäèëè äî Êèºâà òàê çâàí³ ïîñëàíö³ ì³ñò ³ ñ³ë
³ âèð³øóâàëè ïèòàííÿ íå ãîëîñóâàííÿì, à
êðèêàìè ³ "äèêèìè òàíöÿìè". Äî âëàäè ïî-
òÿãëèñÿ ëþäè íå çà îçíàêîþ ïðîôåñ³éíîñò³,
à çà îçíàêîþ ïîë³òè÷íîãî êîëüîðó. Çàáàðâ-
ëåííÿ ïåðåñòàëî ìàòè áóäü-ÿêå çíà÷åííÿ ÷å-
ðåç ÷èñëåíí³ ìàð’ÿæ³ ì³æ íèìè. Áî ñïåðøó
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ðîçïèíàëàñÿ, ùî í³êîëè íå
áóäå â êîàë³ö³¿ ç Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â, à ïîò³ì
ìóñèâ âòðó÷àòèñÿ Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà,
àáè òîìó àëüÿíñó çàïîá³ãòè.

ß íå ìîæó íàâ³òü ñêàçàòè, ùî éäåòüñÿ ïðî
â³ääàí³ñòü ö³º¿ òàê çâàíî¿ åë³òè ïðîàìåðèêàí-
ñüêèì ö³ííîñòÿì. Çðåøòîþ âîíà í³êîìó ïî-
ñïðàâæíüîìó ïðèñëóæèòèñÿ íå ìîæå. Ñï³ëü-
íà ðèñà ó íèõ — çàïîïàäëèâ³ñòü, ñåðâ³ëüí³ñòü,
ÿêà çâîäèòü áóêâàëüíî íàí³âåöü óâåñü ¿õí³é
ã³ïîòåòè÷íèé ³íòåëåêò, áî â³í çà òàêî¿ ïîâå-
ä³íêè, çâ³ñíî, í³êîëè íå ïðîÿâèòüñÿ.

Ì³í³ìóì 80 â³äñîòê³â òèõ ëþäåé, ÿê³ íèí³
ïðè âëàä³, çàâæäè, çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí,
äóìàþòü ëèøå ïðî ãðîø³. Òàêîãî íåìàº íà-
â³òü ó á³çíåñ³. Íå êðàùà ñèòóàö³ÿ ³ â îïîçè-
ö³¿ — ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Âîíà ïîä³ëèëàñÿ íà
ïðèõèëüíèê³â êîàë³ö³¿ ç ÁÞÒ ³ êîàë³ö³¿ ç
Þùåíêîì. Ñüîãîäí³ ßíóêîâè÷, õî÷à ÿ éîìó
äóæå ñèìïàòèçóþ ³ ââàæàþ éîãî ïðèñòîé-
íîþ ëþäèíîþ, º ëèøå áðåíäîì.

ßêáè é â³äáóëàñÿ êîàë³ö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ³
Áëîêó Òèìîøåíêî, òî ç öüîãî íå áóëî á í³÷î-
ãî äîáðîãî. Áî ïàí³ Òèìîøåíêî ç³ ñâî¿ìè ñï³â-
òîâàðèøàìè îäíàêîâî ðîáèëè á òå, ùî âîíè
ââàæàþòü çà ïîòð³áíå: ïîâí³ñòþ âèêîðèñòàòè
âñ³ ìîæëèâîñò³, àáè çàâîëîä³òè òèì ïîòåíö³-
àëîì, ÿêèé â Óêðà¿í³ ùå º. ¯õíÿ ìåòà — ïå-
ðåä³ë, ïðèâàòèçàö³ÿ ìàéíà íà äîãîäó ñîá³ òà
³íîçåìíèì ä³ÿ÷àì. ² öå íåìèíó÷å ñòàëîñÿ á,
àäæå í³êîìó ç íèõ öÿ äåðæàâà íå ïîòð³áíà. Íà-
ñåëåííÿ æ, íà æàëü, ùå íå âì³º äóìàòè ³ îö³-
íþâàòè ñèòóàö³þ, ï³ääàºòüñÿ åìîö³ÿì.

Ñï³ëüíèìè ðèñàìè íèí³øíüî¿ "åë³òè" º
æàõëèâèé íåïðîôåñ³îíàë³çì, íåéìîâ³ðíå äî-
ì³íóâàííÿ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â íàä äåðæàâíè-
ìè ³ ï³äëåãë³ñòü, çàïîïàäëèâ³ñòü. ¯ì áàéäó-
æå, êîìó ï³äëÿãàòè, ÷è Çàõîäó ÷è Ñõîäó. Òî-
ìó óêðà¿íñüêà âëàäà ïîñò³éíî ³ çàéìàºòüñÿ
ïîøóêàìè ï³ä êîãî ëÿãòè. Âñ³ ðîçóì³þòü ì³-
çåðí³ ìàñøòàáè Óêðà¿íè ó ñâ³òîâîìó êîíòåê-
ñò³, ïðè öüîìó í³õòî íàâ³òü íå íàìàãàâñÿ çðî-
áèòè Óêðà¿íó ñèëüíîþ äåðæàâîþ, áî âñ³ áî-
ðîëèñÿ çà âëàäó.

Ñï³ëüíîþ ðèñîþ ëþäåé, ùî íèí³ ïðè âëà-
ä³, º ÿêåñü ãëèáèííå ïëåáåéñòâî, ÿêå íàâ³òü
íå çàëåæèòü â³ä ïîõîäæåííÿ. Öå òàêèé ñâîº-
ð³äíèé ìîðàëüíèé ïðîëåòàð³àò, ÿêîãî ÿ êà-
òåãîðè÷íî íå ëþáëþ, áî éîìó çáðåõàòè íàä-
òî ëåãêî, áî éîìó ñïðàâä³ í³÷îãî íå øêîäà,
áî â³í í³ äî ÷îãî íå ïðèâ’ÿçàíèé. Êîëè ïà-
í³ ïðåì’ºð ïàòåòè÷íî êàæå, ùî óðÿä ðÿòóº
òåáå, Óêðà¿íî, â³ä êðèçè â çàãàëüíîìó ìîð³
çàãàëüíîñâ³òîâîãî öóíàì³, ùî âñå ãàðàçä, ùî
ó íàñ íåìà ³íôëÿö³¿, ÿ ðîçóì³þ — öå âñå ö³ë-
êîì áåçíàä³éíî. Òîìó, êîëè ìåíå çàïèòóþòü,
÷è âàðòî ðîçïóñêàòè öåé ïàðëàìåíò ³ ðîáè-
òè ïåðåâèáîðè, ÿ â³äïîâ³äàþ, ÿê áàáà Ñàðà
êàçàëà ïðî òå, äëÿ ÷îãî ïîòð³áíî îáð³çàí-
íÿ,— ïî-ïåðøå, öå êðàñèâî!..
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Êèðèëî ÏÎË²ÙÓÊ: “Ìè ðîçðàõîâóºìî
ñòàòè ïîòóæíîþ òðåòüîþ
ñèëîþ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè”
Ë³äåð Õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè â³ðèòü 
â óñï³õ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Учора б ло о олошено про те,
що Християнсь о-демо ратична
партія та Християнсь о-лібе-
ральна партія У раїни під ть на
вибори разом с ладі Бло
Леоніда Черновець о о. Я саме
творився та ий союз та я
мет переслід є об’єднання
"Хрещати " вирішив поці авити-
ся лави Християнсь о-демо-
ратичної партії У раїни Кирила
Поліщ а.

— Ó÷îðà áóëî îãîëîøåíî ïðî òå, ùî
Õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà-
¿íè, ÿêó î÷îëþºòå âè, òà Õðèñòèÿíñüêî-ë³-
áåðàëüíà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè ìåðà Êèºâà Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ï³äóòü íà äîñòðîêîâ³
âèáîðè ðàçîì ó ñêëàä³ Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî. ßê âè éøëè äî òàêîãî îá’ºä-
íàííÿ?

— ß îñîáèñòî ç Ëåîí³äîì Ìèõàéëî-
âè÷åì ñï³âïðàöþâàâ ùå ó Âåðõîâí³é Ðà-
ä³ IV ñêëèêàííÿ. ² â³í, ³ ÿ òîä³ áóëè íà-
ðîäíèìè äåïóòàòàìè. Òèì á³ëüøå, ùî
ìè ÿê ãîëîâè õðèñòèÿíñüêèõ ïàðò³é ì³æ
ñîáîþ ðåãóëÿðíî ñï³ëêóºìîñÿ ³ ï³äòðè-
ìóºìî ïîñò³éíèé êîíòàêò. Òîìó äîáðå
çíàéîì³ é çíàºìî ä³ëîâ³ òà ëþäñüê³ ÿêîñ-
ò³ îäèí îäíîãî. Ïåðåêîíàíèé, ùî îá’ºä-
íàííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ñèë íà ÷àñ³. Ùå â
2004-ìó ïåðåä ïðåçèäåíòñüêèìè âèáî-
ðàìè Â³òàë³é Æóðàâñüêèé — òîä³øí³é
êåð³âíèê ÕÄÏÓ çâåðòàâñÿ äî âñ³õ õðèñ-
òèÿíñüêèõ ïàðò³é ³ç ïðîïîçèö³ºþ îá’ºä-
íàííÿ â ºäèíó ïîë³òè÷íó ñèëó. Òîä³
éøëîñÿ ïðî ï³äòðèìêó ºäèíîãî êàíäè-
äàòà â ïðåçèäåíòè. Íèí³øí³ âèáîðè º
íå ìåíø âàæëèâèìè. Òîæ ó ÷åðâí³ öüî-
ãî ðîêó âæå ÿ çâåðíóâñÿ äî âñ³õ õðèñòè-
ÿíñüêèõ ïàðò³é ùîäî ò³ñí³øî¿ ñï³âïðà-
ö³, êîëè ùå íå éøëîñÿ ïðî ïàðëàìåíò-
ñüê³ âèáîðè. Ðàäèé, ùî òàêèé çàêëèê
áóëî ïî÷óòî ³ ðåàëüíå îá’ºäíàííÿ â³äáó-
ëîñÿ.

— ×è ïðèºäíàºòüñÿ ùå õòîñü äî âàøîãî
áëîêó?

— Íå âèêëþ÷åíî. Àëå, îñê³ëüêè ë³äå-
ðîì áëîêó º Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷ ×åðíî-
âåöüêèé, òî ïåðåãîâîðè âåäå ñàìå â³í.
Êîíêðåòí³øå ïîêè ùî ãîâîðèòè çàðàíî.

— ×èì Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â³ä-
ð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä áàãàòüîõ ³íøèõ ñèë, ùî
âæå çàÿâèëè ïðî áàæàííÿ áàëîòóâàòèñÿ äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè?

— Â³äâåðòî ñêàæó, ùî ìè — ëþäè, ÿê³
áîÿòüñÿ Áîãà, òîáòî ìàþòü ñîâ³ñòü. Ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ò³ëüêè ëþäè ç ñîâ³ñòþ
ìîæóòü çàéìàòèñÿ ïîë³òèêîþ, àäæå ìè
ïðàãíåìî äî òîãî, àáè áóëà ñïðàâåäëè-
â³ñòü. Êîëè º ñïðàâåäëèâ³ñòü, òîä³ º ã³ä-
íå æèòòÿ ³ äëÿ ñåáå, ³ äëÿ ³íøèõ. Îá’ºä-
íàííÿ õðèñòèÿí òà ¿õí³é ïîõ³ä ó âëàäó
íà ÷àñ³. Â ñóñï³ëüñòâ³ íèí³ çðîñòàº äî-
â³ðà äî öåðêâè òà õðèñòèÿí-ïîë³òèê³â.
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âèïðàâäàº
öþ äîâ³ðó.

— Òîáòî âè âèð³øèëè éòè äî ïàðëàìåí-
òó, àáè çì³íèòè íèí³øí³ ïðîâ³äí³ ïîë³òè÷í³
ñèëè, ÿêèì âæå íå äîâ³ðÿþòü ëþäè?

— Öå òàê íà ñòî â³äñîòê³â. Ëåîí³ä Ìè-
õàéëîâè÷ ×åðíîâåöüêèé íàãîëîñèâ íà
òîìó, ùî ìè ðîçðàõîâóºìî ñòàòè òðå-
òüîþ ñèëîþ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè, ïðè-
÷îìó ïîòóæíîþ òðåòüîþ ñèëîþ. ² çà ðåé-

òèíãîì, ³ çà ñâî¿ì ïðàãíåííÿì, ³ çà ñâî-
¿ìè ïåðåêîíàííÿìè.

— Íàñê³ëüêè ïîòóæíó ï³äòðèìêó ìîæå
íàäàòè Õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ
Óêðà¿íè òàêîìó â³äîìîìó ïîë³òèêó ÿê Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé?

— Ìè ìàºìî ïîíàä 300 îñåðåäê³â íà
òåðèòîð³¿ âñ³º¿ Óêðà¿íè, íàø³ îðãàí³çàö³¿
çàðåºñòðîâàí³ ó âñ³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ.
Çâ³ñíî, â ð³çíèõ ðåã³îíàõ àêòèâí³ñòü íà-
øî¿ ïàðò³¿ ð³çíà. Àëå ìè º ³ íà ñõîä³, ³ íà
çàõîä³, é íà ï³âäí³, é ó Êðèìó. Ïåðåêî-
íàíèé, ùî çìîæåìî çíà÷íî ïîñèëèòè ïî-
çèö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.

— Êîëè áëîê ïëàíóº îïðèëþäíèòè ñï³ëü-
íó ïðîãðàìó, ç ÿêîþ ï³äåòå äî ëþäåé?

— Ùîéíî áóäå îãîëîøåíî ïðî îô³ö³é-
íèé ïî÷àòîê ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿, ìè
îïðèëþäíèìî ñâîþ ïðîãðàìó. Îñíîâí³
ïðîãðàìí³ çàñàäè âæå â³äîì³, àäæå ¿õ îá-
ãîâîðþâàëè ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ïðî ñòâî-
ðåííÿ áëîêó. Àëå îñòàòî÷íèõ ð³øåíü ìè
ùå íå óõâàëþâàëè. Çðåøòîþ, íàì äóæå
ëåãêî çíàõîäèòè ñï³ëüíó ìîâó, àäæå ñòà-
òóòí³ çàñàäè â íàñ îäíàêîâ³ — õðèñòèÿí-
ñüêà äåìîêðàò³ÿ.

— Ç êèì Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ïëàíóº îá’ºäíóâàòèñÿ ó íîâîìó ïàðëàìåí-
ò³?

— Ïåðåêîíàíèé, ùî ñïåðøó òðåáà ïå-
ðåìîãòè íà âèáîðàõ, ïîò³ì äóìàòè, ç êèì
îá’ºäíóâàòèñÿ. Àëå â áóäü-ÿêîìó âèïàä-
êó ìè çàïèòàºìî ó íàøèõ âèáîðö³â. ßê-
ùî âîíè äàäóòü íàêàç íå âõîäèòè äî ÿêî-
¿ñü êîàë³ö³¿, òî ìè ä³ÿòèìåìî ÿê ñàìî-
ñò³éíà ïîë³òè÷íà ñèëà. Ïðàöþâàòèìåìî
íà áëàãî ëþäåé ³ íå áóäåìî çâ’ÿçàíèìè
ÿêèìèñü îá³öÿíêàìè ³íøèì ïàðò³ÿì ³
áëîêàì.

— Òîáòî Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ãîòîâèé äî ðîáîòè ÿê ó âëàä³, òàê ³ â îïî-
çèö³¿?

— ² ÿ, ³ Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷ ×åðíîâåöü-
êèé óæå ïðîéøëè öå, êîëè áóëè â ïàð-
ëàìåíò³ IV ñêëèêàííÿ. Ïåðåêîíàíèé, ùî
é ³íø³ ÷ëåíè áëîêó çìîæóòü ïðîÿâèòè ñå-
áå ÿêíàéêðàùå çà áóäü-ÿêîãî âàð³àíòó
ðîçâèòêó ïîä³é

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ,
"Хрещати "

“ßêùî íàø³ âèáîðö³ äàäóòü íàì íàêàç íå âõîäèòè äî ÿêî¿ñü
êîàë³ö³¿, òî ìè ä³ÿòèìåìî ÿê ñàìîñò³éíà ïîë³òè÷íà ñèëà”

“Ìè — ëþäè, ÿê³ áîÿòüñÿ
Áîãà, òîáòî ìàþòü 
ñîâ³ñòü”

Християнсь о-демо ратична партія У раїни творена 20 червня 1992 ро і є однією
з найстаріших державі. Першим її оловою б в нинішній заст пни Київсь о о місь-
о о олови Віталій Ж равсь ий. Партія заявляє, що пра не розб дов вати с спільство
вільних ромадян і патріотів, заможних і ба атих д ховно. ХДПУ пере онана: без д -
ховності та моральності ромадян цивілізована держава існ вати не може. А том від-
стоює право всіх людей на свобод і вільне віросповідання.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

“Ùîéíî áóäå îãîëîøåíî ïðî
îô³ö³éíèé ïî÷àòîê ïåðåäâè-
áîðíî¿ êàìïàí³¿, ìè îïðèëþä-
íèìî ñâîþ ïðîãðàìó”
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Óêðà¿íà 
íå çäàòíà
ïðîòèñòîÿòè
êðèç³

Þð³é ÏÀÕÎÌÎÂ 
àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
íàóê Óêðà¿íè,
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Ùîá óðåãóëþâàòè êðèçó, ïîòð³áíà äåðæà-
âà. À êîëè âîíà õèñòêà òà ¿¿ ³íñòèòóòè íå
ñôîðìîâàíî, êðèçó âãàìóâàòè äóæå âàæêî.
Òèì ïà÷å, ùî éäåòüñÿ íå ïðî êðèçó â îêðå-
ì³é êðà¿í³, à ïðî ñâ³òîâó, ³ íå ò³ëüêè ô³íàí-
ñîâó... ß ïåñèì³ñò: ïåâåí, ñâ³òîâà ô³íàíñîâà
êðèçà íàñ íå ìèíå. Áî éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ïà-
ä³ííÿ àìåðèêàíñüêî¿ ³ïîòåêè, ðèíêó íåðóõî-
ìîñò³ — öå ëèøå ñòàðò äëÿ áàãàòüîõ ³íøèõ
äîñèòü ãëèáèííèõ êðèçîâèõ ïðîöåñ³â ó ö³ëî-
ìó ñâ³ò³. ²ïîòåêà öå ëèøå, îáðàçíî êàæó÷è,
"ñïóñêîâèé ³ìïóëüñ", ÿêèé ñïðîâîêóâàâ íèç-
êó ³íøèõ íåãàòèâíèõ ÿâèù. Éäåòüñÿ, ç îäíî-
ãî áîêó, ïðî íåæèòòºçäàòíó ³ çãóáíó ñïîæèâ-
÷ó ìîäåëü ÑØÀ, êîòðà îáåðíóëàñÿ æèòòÿì
êðà¿íè "â áîðã", ç äðóãîãî,— ïðî äåãðàäàö³þ
íèí³øíüî¿ âèáóõîíåáåçïå÷íî¿ ãëîáàëüíî¿ ìî-
äåë³, ÿêà ïðèñêîðåíî çàãàíÿº ñâ³ò íà êðà¿ åêî-
íîì³÷íî¿ ³ åêîëîã³÷íî¿ ïð³ðâè.

Óêðà¿íà íèí³ ïåðåáóâàº ó ïåâíîìó âèã³äíî-
ìó ñòàíîâèù³, áî âîíà íå äóæå âòÿãíóòà ó ñâ³-
òîâ³ ô³íàíñîâ³ ïðîöåñè. Àëå, ç ³íøîãî áîêó,
Óêðà¿íà óðàçëèâà, áî ìàº ïîòóæí³ íåãàòèâí³
÷èííèêè, ÿêèõ íåìàº â ðîçâèíåí³øèõ êðà¿íàõ.
Íàïðèêëàä, êàòàñòðîô³÷íå ïðîòèñòîÿííÿ ó
âëàä³, ùî ïðîâîêóº õàîñ. Êð³ì òîãî, ÿêùî âè-
ñîêîòåõíîëîã³÷íå âèðîáíèöòâî ³íøèõ êðà¿í
ìîæå äèâåðñèô³êóâàòè ïðîäóêö³þ é çíàõîäè-
òè íåçàïîâíåí³ ù³ëèíêè òà øïàðèíêè íà ðèí-
êó çáóòó, òî íèçüêîòåõíîëîã³÷íå âèðîáíèöòâî,
ÿêå äîì³íóº â Óêðà¿í³, çàãðîæóº çóïèíêîþ,
êîëè ïîïèò çìåíøóºòüñÿ. Òàêîæ â Óêðà¿í³ íå-
äîñòàòíüî ðîçâèíóò³, ÷åðåç çàãàëüíó ñëàáê³ñòü
äåðæàâè, ðåãóëÿòîðí³ ³íñòèòóòè. Âàæåë³â âïëè-
âó íà åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â óìîâàõ êðèçè, íà
â³äì³íó â³ä ðîçâèíóòèõ êðà¿í, ó íàñ ìàéæå íå-
ìàº. ªäèíå ñïîä³âàííÿ íà Íàö³îíàëüíèé áàíê
Óêðà¿íè, ÿêèé ó íàñ äîñèòü êâàë³ô³êîâàíèé,
àëå éîãî çîëîòîâàëþòí³ çàïàñè íåäîñòàòí³. Òîæ
çðîáèòè ìè íàðàç³ ìîæåìî íåáàãàòî. Íà ìîþ
äóìêó, íàñàìïåðåä òðåáà çìóñèòè "ãóñåé", ÿê³
ãåëãî÷óòü, ñîë³äàðèçóâàòèñÿ. Ïðî öå âæå êà-
æóòü íà êîæíîìó ïåðåõðåñò³, àëå öå ñïðàâä³
äóæå âàæëèâî. ² ïèõàò³ñòü òà ñàìîâïåâíåí³ñòü
òðåáà âãàìóâàòè. ² òå, ùî óêðà¿íö³ º íàùàäêà-
ìè òðèï³ëüö³â, ó ö³é ñèòóàö³¿ íå äîïîìîæå.
Òóò ìè íàãàäóºìî ñþæåò â³äîìî¿ áàéêè ïðî ãó-
ñåé, ÿê³ êðè÷àëè: "Ìè Ðèì óðÿòóâàëè". À ¿ì,
çã³äíî ç áàéêîþ, â³äïîâ³äàþòü: "...Òàê, âàø³
ïðàùóðè Ðèì óðÿòóâàëè, à âè çíàäîáèòåñü íà
ïå÷åíþ".

Íà æàëü, àíòèêðèçîâ³ çàõîäè, ïðî ÿê³ ãî-
âîðÿòü ó âèùèõ åøåëîíàõ âëàäè, ïîêè ùî
íàãàäóþòü ñïðîáó íàïîâíèòè ä³ðÿâå â³äðî.
Íàìàãàííÿ ïðèìåíøèòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè
êðèçè, îãîëîñèâøè ïðî ñòðóêòóðí³ ðåôîðìè,
òà ñïðîáè "î÷îëèòè êðèçîâ³ ïðîöåñè" í³ äî
÷îãî íå ïðèâåäóòü. Öå, âëàñíå, ëèøå ìàíåâ-
ðè, ÿê³ ìîæóòü óðÿòóâàòè ÿêèéñü êîíêðåòíèé
áàíê, àëå íå îçäîðîâèòè áàíê³âñüêó ñèñòåìó
çàãàëîì. Íå ñë³ä çàïëþùóâàòè î÷³ íà òîé
ôàêò, ùî êðèçîâ³ ÿâèùà ïî-ñïðàâæíüîìó äî
Óêðà¿íè íå ä³éøëè. Íà Ðîñ³¿ êðèçà ïîçíà÷è-
ëàñÿ ñèëüí³øå, áî òàì º ôîíäîâèé ðèíîê, â³ä
ÿêîãî âæå íèí³ çàëåæàòü ñîòí³ òèñÿ÷ ëþäåé,
ÿê³ âåäóòü ãðó íà á³ðæàõ. Íà íàñ öÿ êðèçà íà-
ñóâàºòüñÿ ïîâ³ëüí³øå, àëå öå íå îçíà÷àº, ùî
íåãàòèâí³ íàñë³äêè áóäóòü äëÿ íàñ ì'ÿêøèìè.
Àäæå ìîâà íå ïðî "êâ³òî÷êè" êðèçè — êîëè-
âàííÿ îáì³ííîãî êóðñó ãðèâí³, à ïðî íàñòóï-
í³ "ÿã³äêè" — ñêîðî÷åííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³
çàãàëîì, çóïèíêó ï³äïðèºìñòâ, ìàñîâå áåç-
ðîá³òòÿ òîùî. Äî áîðîòüáè ç öèìè ÿâèùàìè
Óêðà¿íà, íà æàëü, íå ãîòîâà

Ë³ïøå ðîáèòè, àí³æ ãîâîðèòè
Íà â³äì³íó â³ä Óêðà¿íè, ñâ³ò àêòèâíî áîðåòüñÿ ç êðèçîþ
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ,
"Õðåùàòèê"

Від фінансової ризи потерпа-
ють се більше раїн світ . Не
омин ла вона й У раїни. Але я -
що світі а тивно протидіють
не ативним процесам в е ономі-
ці, то вітчизняні можновладці ні-
я не мож ть з’яс вати, хто з
них більш ідний рят вати насе-
лення від ризи. Що саме роб-
лять за ордоном, але не роб-
лять нас, проаналіз вав "Хре-
щати ".

Íèí³øíÿ ñâ³òîâà ô³íàíñîâà êðèçà ðîç-
ïî÷àëàñÿ, ÿê ³ â 30-õ ðîêàõ XX ñòîë³ò-
òÿ, ç³ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, à
çãîäîì ïåðåêèíóëàñÿ íà óâåñü ñâ³ò. Ñó-
ñï³ëüñòâî ñïîæèâàííÿ, ÿêå çâèêëî æè-
òè â êðåäèò, âðåøò³-ðåøò ç³øòîâõíóëî-
ñÿ ³ç íåñïðîìîæí³ñòþ ïëàòèòè çà ðàõóí-
êàìè. Íå îìèíóëà êðèçà ³ Óêðà¿íè. Â³ò-
÷èçíÿíà åêîíîì³êà âèÿâèëàñÿ íå çäàò-
íîþ ïðîòèñòîÿòè íåãàòèâíèì âïëèâàì
³ç-çà êîðäîíó. Ó÷îðà êóðñ äîëàðà â îá-
ì³ííèõ ïóíêòàõ Êèºâà âïåâíåíî ïåðå-
òíóâ ïîçíà÷êó ó 6 ãðí. Åêñïåðòè ïîïå-
ðåäæàþòü — öå íå ìåæà. Àáè çóïèíèòè
ñïîâçàííÿ êðà¿íè ó ïð³ðâó åêîíîì³÷íî¿
êðèçè, ïîòð³áí³ òåðì³íîâ³ é çëàãîäæåí³
ä³¿ âñ³õ ã³ëîê âëàäè. Òàê, ÿê öå ðîáëÿòü
çà êîðäîíîì.

Спол чені Штати
Амери и

Çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì Êîíãðåñîì
"ïëàíîì Ïîëñîíà", ãîëîâí³ ðåñóðñè âèð³-
øåíî ñïîÿìóâàòè íà ï³äòðèìêó áàíê³â.
Ì³íô³í ïëàíóº âèòðàòèòè 700 ìëðä äî-
ëàð³â äëÿ íàâåäåííÿ ëàäó íà ô³íàíñîâî-
ìó òà ³ïîòå÷íîìó ðèíêó. Ïî-ïåðøå, ïëà-
íóºòüñÿ êóï³âëÿ "ïðîáëåìíèõ àêòèâ³â",
òîáòî àêö³é, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ³ïîòå÷íèìè
êðåäèòàìè. Äàë³ Ì³íô³í ïëàíóº âèêóïè-
òè ³ïîòå÷í³ êðåäèòè, íàñàìïåðåä ó ðåã³î-
íàëüíèõ áàíê³â. Òðåò³ì ïóíêòîì ïëàíó ç
ïîäîëàíÿ êðèçè çíà÷èòüñÿ ñòðàõóâàííÿ
³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â ³ ãàðàíò³¿ áàíêàì òà ³í-
âåñòîðàì ó òîìó, ùî âîíè íå âòðàòÿòü
ñâî¿ êîøòè ó ðàç³ íåïëàòîñïðîìîæíîñò³
ïîçè÷àëüíèê³â. ×åòâåðòèì ïóíêòîì ñòà-
ëà êóï³âëÿ ÷àñòîê ïðîáëåìíèõ ô³íàíñî-
âèõ ³íñòèòóö³é. Ï'ÿòèì æå ïóíêòîì "ïðî-
ãðàìè ïîðÿòóíêó" çíà÷èòüñÿ äîïîìîãà
ïðîáëåìíèì ïîçè÷àëüíèêàì ó âèïëàò³
³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â.

Росія
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð Ïó-

ò³í ïîîá³öÿâ âèêîðèñòàòè öüîãî ðîêó çà-
ðåçåðâîâàí³ íà íàñòóïíèé ð³ê 175 ìëðä
ðóáë³â äëÿ ï³äòðèìêè ðåàëüíîãî ñåêòîðó
åêîíîì³êè. Òàêîæ Öåíòðàëüíèé áàíê êðà-
¿íè âæå âèòðàòèâ äëÿ ï³äòðèìàííÿ ñòà-
á³ëüíîãî êóðñó íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ïî-
íàä 50 ìëðä äîëàð³â. Ðîñ³ÿ áîðåòüñÿ ç³ ñâ³-
òîâîþ êðèçîþ ³ çá³ëüøåííÿì ïîäàòê³â.
Óðÿä îãîëîñèâ, ùî ïðèïóñêàº ï³äâèùåí-

íÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ íà ôîíä
îïëàòè ïðàö³. ªäèíèé ñîö³àëüíèé ïîäà-
òîê, ñòàâêà ÿêîãî ñòàíîâèòü ñüîãîäí³ 26%,
ç 1 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó ïåðåòâîðèòüñÿ íà ñòðà-
õîâ³ âíåñêè, ÿê³ â çàãàëüí³é ñóì³ ñêëàäóòü
34%. Âëàñíèêè ï³äïðèºìñòâ óæå íàçâàëè
öå õèáíèì êðîêîì ³ ïðîãíîçóþòü: êðèçà
âðåøò³-ðåøò ïðèçâåäå äî òîãî, ùî ñüîìà
÷àñòèíà íàñåëåííÿ Ðîñ³¿ âòðàòèòü ðîáîòó.

Європейсь ий Союз
Áåçðîá³òòÿ çàãðîæóº ³ ºâðîïåéöÿì. Äî

ê³íöÿ ðîêó í³ìåöüê³ àâòîâèðîáíèêè ïëà-
íóþòü ñêîðîòèòè ïîíàä 8 òèñ. ïðàö³âíè-
ê³â. Çìåíøóþòüñÿ ïåíñ³éí³ ï³ëüãè. Íàñå-
ëåííÿ ñïîä³âàºòüñÿ íà ñòðàõóâàííÿ â³ä
áåçðîá³òòÿ, ð³âåíü ÿêîãî â ªâðîï³ ï³ä ê³-
íåöü ðîêó ìîæå ï³äíÿòèñÿ äî 10%. Óðÿä
Í³ìå÷÷èíè ç ìåòîþ ñòàá³ë³çàö³¿ ô³íàíñî-
âî¿ ñèñòåìè óñåðåäèí³ êðà¿íè é ïðîòèä³¿
ô³íàíñîâ³é êðèç³ íàäàñòü áàíêàì ÔÐÍ
ìàéæå 400 ìëðä ºâðî.

Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð ²òàë³¿ Ñ³ëüâ³î Áåðëóñ-
êîí³ çàÿâèâ ïðî ïðî òå, ùî âêðàé ïîòð³á-
íî íàö³îíàë³çóâàòè ÷àñòèíó âåëèêèõ áàí-
ê³â ó êðà¿íàõ "Âåëèêî¿ ñ³ìêè". À ïðåçè-
äåíò Ôðàíö³¿ Í³êîëÿ Ñàðêîç³ ïðîïîíóº
÷àñòêîâî íàö³îíàë³çóâàòè ñòðàòåã³÷í³ ï³ä-
ïðèºìñòâà. Çàãàëîì Ôðàíö³ÿ ãîòîâà âè-
òðàòèòè 360 ìëðä ºâðî. Äóìàþòü â ªâðî-
ï³ ³ ïðî ìàéáóòíº. Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Âåëè-
êîáðèòàí³¿ Ãîðäîí Áðàóí çàïðîïîíóâàâ
ñòâîðèòè ñïåö³àëüíèé ì³æíàðîäíèé îð-
ãàí, ïîêëèêàíèé êîíòðîëþâàòè ñèòóàö³þ
íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ ³ òèì ñàìèì íå äî-
ïóñêàòè çíà÷íèõ ïîòðÿñ³íü

Êàáì³í çðîáèâ ïîäàðóíîê
çàáóäîâíèêàì
Ñòîëè÷íîìó áþäæåòó çàãðîæóº äåô³öèò
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
"Õðåùàòèê"

Учора парламент від-
мовився олос вати за
поданий рядом анти-
ризовий па ет. Деп -
тати вважають йо о не-
дос оналим і вима а-
ють доопрацювати. Я
з’яс вав "Хрещати ",
я що ініціативи ряд
б де схвалено в ниніш-
ньом ви ляді, під за-
розою опиняться сто-
личні соціальні про ра-
ми.

Ó ïîäàíîìó óðÿäîì ïðîåê-
ò³ Çàêîíó "Ïðî ì³í³ì³çàö³þ
âïëèâó ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿
êðèçè íà åêîíîì³êó Óêðà¿íè",
îêð³ì ö³ëêîì ñëóøíèõ ïðî-
ïîçèö³é, âèñòà÷àº ³ â³äâåðòèõ
íåäîðå÷íîñòåé, ùî âèìàãà-
þòü äîîïðàöþâàííÿ. Òàê ââà-
æàº á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, êîòð³ ó÷îðà â³ä-
ìîâèëèñÿ ãîëîñóâàòè çà ³í³-
ö³àòèâè Êàáì³íó. ßê ç’ÿñóâàâ
"Õðåùàòèê", ñåðåä íîðì, ùî
¿õ âàðòî ïåðåãëÿíóòè, º ³ âè-
ìîãà ñêàñóâàòè ïóíêò 5 ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
ñòîëèöþ Óêðà¿íè ì³ñòî-ãåðîé
Êè¿â". Íàãàäàºìî, â³í ïåðåä-
áà÷àº ìîæëèâ³ñòü ñòîëèö³ çà-
ëó÷àòè êîøòè çàáóäîâíèê³â
äëÿ ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè. Òîáòî ôàêòè÷-
íî óðÿä õî÷å, ùîá çàáóäîâíè-
êè, ñåðåä ÿêèõ ÷èìàëî ³ äåïó-
òàò³â â³ä ÁÞÒ, íå ðîáèëè â³ä-
ðàõóâàíü äî ì³ñüêîãî áþäæå-
òó íà ðîçâèòîê êîìóíàëüíî¿
ñôåðè. ×èì êåðóâàâñÿ óðÿä,
ïðîïîíóþ÷è òàêó íîðìó,

"Õðåùàòèêó" ïîÿñíèâ ì³í³ñòð
ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà Îëåêñ³é
Êó÷åðåíêî. Íà éîãî ïåðåêî-
íàííÿ, äàâøè áóä³âåëüíèêàì
çìîãó íå âêëàäàòè êîøòè â
³íôðàñòðóêòóðó, áóäå ïîëåã-
øåíî æèòòÿ á³çíåñó. À òîé,
ñâîºþ ÷åðãîþ, çíèçèòü ö³íè
íà æèòëî ó ñòîëèö³. "Éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî óðÿä íàìàãàºòüñÿ
çäåøåâèòè æèòëî äëÿ êèÿí, à
êè¿âñüêà âëàäà íå âèêîíóº
ïîñòàíîâè ïðî òå, ùîá íà çà-
áóäîâíèêà íå ïîêëàäàòè âñ³

ìîæëèâ³ âèäàòêè",— ðîçïîâ³â
ïàí Êó÷åðåíêî, ââàæàþ÷è
ïîçèö³þ Êàáì³íó ö³ëêîì
ñëóøíîþ, ä³¿ æ ì³ñüêî¿ âëà-
äè — íåïðàâèëüíèìè. Íàãà-
äàºìî, ùå â ñåðïí³ ïîñòàíî-
âîþ Êàáì³íó, à çãîäîì ³ ð³-
øåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè âæå
áóëî çíà÷íî çíèæåíî ÷àñòêó
â³äðàõóâàíü ì³ñòó çàáóäîâíè-
êàìè. Íàñë³äêè òàêîãî ð³øåí-
íÿ ñòîëèöÿ âæå â³ä÷óëà. Ïðî
çìåíøåííÿ íàäõîäæåíü êîø-
ò³â äî ¿¿ ñêàðáíèö³ âíàñë³äîê
³í³ö³àòèâ öåíòðàëüíî¿ âëàäè

"Õðåùàòèê" óæå ïîâ³äîìëÿâ
("Õðåùàòèê" çà 24 âåðåñíÿ
2008 ð.). Àëå òå, ùî íåâèêî-
íàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó ìî-
æå ïîòÿãòè çà ñîáîþ íåäîô³-
íàíñóâàííÿ ì³ñüêèõ ïðîãðàì,
çîêðåìà ³ ñîö³àëüíèõ, óðÿä,
ñõîæå, íå òóðáóº. Íàñê³ëüêè
äîáðîáóòîì êèÿí ïåðåéìàþ-
òüñÿ äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè, ìîæíà áóäå ä³çíàòèñÿ íå-
çàáàðîì. Äîîïðàöüîâàí³ àí-
òèêðèçîâ³ ïðîïîçèö³¿ ïàðëà-
ìåíòàð³¿ ìàþòü ðîçãëÿíóòè
âæå ñüîãîäí³
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Óêðà¿íñüêå ê³íî ÿê ìèñòåöòâî òà á³çíåñ
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà”

Îëåêñàíäð ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ, 
ê³íîðåæèñåð:

— Ïðîáëåìó â³ò÷èçíÿíîãî ê³íî
ÿ âáà÷àþ ó òîìó, ùî íåìàº õîðî-
øèõ ñöåíàð³¿â ³ º ïåâí³ òðóäíîù³
ç âèðîáíèöòâîì. Ö³ òðóäíîù³ ïå-
ðåáîðí³ — ïîòð³áíî ïðîñòî á³ëü-
øå çí³ìàòè. É òîä³ ê³ëüê³ñòü ïå-
ðåéäå â ÿê³ñòü, ùî ñüîãîäí³ ìî-
æåìî ñïîñòåð³ãàòè â Ðîñ³¿.

²ãîð ÒÀËÀÍ, ê³íîïðîäþñåð:

— Ìè íåùîäàâíî ïðîâåëè ³
âèïóñòèëè â ïðîêàò ô³ëüì "13 ì³-
ñÿö³â" — ó ëèñòîïàä³ â³í âèéäå íà

ðîñ³éñüêîìó ÃÐÒ. Ñòð³÷êà ç’ÿâè-
ëàñÿ âèêëþ÷íî çàâäÿêè Åäóàðäî-
â³ Ïåòðîâè÷ó Ïðóòíèêó, ÿêèé ³í-
âåñòóâàâ "åííó" ñóìó ãðîøåé ó
ïðîåêò. Â³í ñòàâ ìîæëèâèé ò³ëü-
êè çàâäÿêè ö³é ëþäèí³.

Òàê îñü, ê³íîñòð³÷êà ïîçèö³î-
íóºòüñÿ ÿê ñâîºð³äíèé ôëàãìàí
êîìïàí³¿ ³ îêóïèòüñÿ ïðîòÿãîì
äâîõ ðîê³â. Àëå ò³ëüêè çàâäÿêè
ïðîêàòó â Ðîñ³¿. Ïîòð³áíî ðîçó-
ì³òè, ùî íà ô³ëüì³, ñòâîðåíîìó
ëèøå äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî ðèíêó,
çàðîáèòè íåìîæëèâî. Íàïðè-
êëàä, äëÿ íàøîãî ô³ëüìó ìè çðî-
áèëè ò³ëüêè 50 êîï³é äëÿ Óêðà-
¿íè — ³ âñå. Òîìó îñîáëèâî ò³-
øèòü òåíäåíö³ÿ, ùî óêðà¿íñüêó
ê³íîïðîäóêö³þ ïî÷àëè êóïóâàòè
Êàçàõñòàí, Ôðàíö³ÿ, Êàíàäà,
Àìåðèêà.

Àíäð³é ÁÅÍÊÅÍÄÎÐÔ, ê³íî-
ðåæèñåð, ãåíåðàëüíèé ïðîäþñåð
ÒÐÊ "Êè¿â":

— Ñòàí â³ò÷èçíÿíî¿ ê³íî³íäóñ-
òð³¿ íå äóæå äîáðèé. Ðàí³øå ê³-
íî âèõîâóâàëî ãëÿäà÷à, íèí³ æ
ãëÿäà÷ âèõîâóº ê³íî. Ïîòð³áíî
çí³ìàòè ïàòð³îòè÷íå ê³íî, à íå
ïðàöþâàòè íà ðåéòèíãè.

Ó ìåíå íà ñòîë³ êóïà ñöåíàð³-
¿â ç ìèëüíèìè ñåð³àëàìè, àëå íå
õî÷åòüñÿ ¿õ çí³ìàòè. Õî÷ó ðîáè-
òè ùîñü ðîçóìíå ³ ÿê³ñíå. Àäæå
â ê³íî ìîæíà, ÿê ³ â ðîìàí³, ïî-
äóìàòè ïðî æèòòÿ, ïðî ñìåðòü,
ïðî ëþáîâ. Ïîêè ùî çí³ìàòè òà-

ê³ ô³ëüìè â Óêðà¿í³ íåìîæëè-
âî — ¿õ íå ô³íàíñóþòü.

Áîðèñ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ, ãîëîâà
Ñï³ëêè ê³íåìàòîãðàô³ñò³â Óêðà¿íè:

— Óêðà¿íñüêå ê³íî ïîòðåáóº
ïîâíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿, òîìó ãî-
âîðèòè ïðî íüîãî âêîòðå äóæå
âàæêî. Ïîòð³áí³ äåðæàâí³ äîòà-
ö³¿ àáî õî÷à á ïðåôåðåíö³¿ äëÿ
âèðîáíèê³â ê³íî. Ñüîãîäí³ ùî-
äíÿ â êðà¿íó ââîçÿòü íîâ³ ô³ëü-
ìè, íîâó ³ñòîð³þ æèòòÿ. Ïðè
öüîìó â³ò÷èçíÿíèõ ô³ëüì³â âè-
ïóñêàþòü ëèøå 7 — 8 íà ð³ê, à
ïîêàçóþòü ¿õ íàâðÿä ÷è â ñ³ìäå-
ñÿòè ê³íîòåàòðàõ.

Ñèòóàö³þ ìîæíà ³ ïîòð³áíî
çì³íþâàòè. Óñï³øíó ïðîäóêö³þ
â Óêðà¿í³ ñòâîðþâàòè ìîæíà, îä-
íàê çà îäí³º¿ óìîâè — äåðæàâà
ïîâèííà âçÿòè íà ñåáå ãàðàíò³¿
ðèçèê³â. ß ñòâåðäæóþ: ñüîãîäí³
º ëþäè, ÿê³ õî÷óòü çí³ìàòè ê³íî
³ ðîçóì³þòü, ùî öå ìîæå áóòè âè-
ã³äíî. Ñòðèìóþòü ¿õ ëèøå âèñî-
ê³ ðèçèêè öüîãî á³çíåñó. Òóò áà-
ãàòî ïðîáëåì. Íàïðèêëàä, ó íàñ
äîñ³ íåìàº çàêîíó ïðî ê³íî.

Ëþäìèëà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ, íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó ê³íîô³êàö³¿
ÊÌÄÀ:

— Ìåðåæà ê³íîòåàòð³â ó Êèºâ³
ðîçâèâàºòüñÿ. ²íøå ïèòàííÿ —
ùî â íèõ ïîêàçóþòü. Ñïðàâä³, âè-
ñîêîÿê³ñíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ô³ëüì³â
çàìàëî. Íà ìîþ äóìêó, ÿêáè äåð-

æàâà ï³äòðèìàëà ê³íî³íäóñòð³þ,
öå ïîçèòèâíî âïëèíóëî á íà ðîç-
âèòîê óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè.

Ëàðèñà ÁÐÞÕÎÂÅÖÜÊÀ, ê³íî-
êðèòèê, ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóð-
íàëó "Ê³íî-Òåàòð":

— Ó æîäí³é ºâðîïåéñüê³é ñòî-
ëèö³ íå áà÷èëà ñò³ëüêè êàçèíî,
àâòîìàò³â, ðåêëàìè àëêîãîëþ ³
òþòþíó, ÿê ó Êèºâ³. Öå îçíà÷àº,
ùî â íàñ íàæèâàþòüñÿ íà ìî-
ðàëüí³é ³ ô³çè÷í³é äåãðàäàö³¿ îñî-
áèñòîñò³. ² ê³íîðèíîê ó öüîìó
ïëàí³ íå âèíÿòîê. Ñêëàäíî çàïå-

ðå÷èòè òîé ôàêò, ùî ñàìå ô³ëü-
ìè ïðî íàñèëüñòâî, âáèâñòâî
íàé÷àñò³øå ïîêàçóþòü.

²íàêøå êàæó÷è, â íàñ äîáðå
çíàþòü ãëîáàë³ñòè÷íå ðîñ³éñüêå
÷è àìåðèêàíñüêå ê³íî, àëå çîâñ³ì
íå çíàéîì³ ç óêðà¿íñüêèì ê³íî,
ùî íåñå ³íø³ ö³ííîñò³.

Íà æàëü, óêðà¿íñüêîãî ê³íî íå-
ìàº, éîãî âèò³ñíèëè. Ñòâîðåííÿ
ô³ëüìó â Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ — öå
âèêëþ÷íî ïðèâàòíà ³í³ö³àòèâà.

Ëþäìèëà ÃÎÐÄÅËÀÄÇÅ, äè-
ðåêòîð ê³íîòåàòðó "Æîâòåíü":

— Ãîâîðÿ÷è ïðî ê³íîðèíîê,
ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ÿêèì ñàìå
÷èíîì ô³ëüì ìîæå ïðèíåñòè
òâîðöåâ³ ãðîø³. Â³í îáåðòàºòüñÿ
ê³ëüêà ðàç³â: ïðîäàºòüñÿ íà ê³íî-
ðèíêó, â îäí³é êðà¿í³ àáî â óñüî-
ìó ñâ³ò³, íà ïëàòíîìó êàáåëüíî-
ìó òåëåáà÷åíí³, íà ðèíêó öèôðî-
âèõ íîñ³¿â, íà ðèíêó òåëåâ³ç³éíèõ
ïîêàç³â. Ùå º ïðèáóòêè â³ä ðåê-
ëàìè â ê³íî, âèêîðèñòàííÿ îá-
ðàç³â ç³ ñòð³÷êè â êîìåðö³éíèõ
ïðîåêòàõ.

Ïîâòîðþñÿ, ùîá ê³íî ðîçâèâà-
ëîñÿ, ïîòð³áíî ðîçâèâàòè òå, äå
éîãî ìîæíà ïîêàçóâàòè: ê³íîòå-
àòðè, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ. Òàê
îñü, ê³íîðèíîê ó íàñ íåðîçâèíå-
íèé. Â Óêðà¿í³ ïðàöþº ëèøå
áëèçüêî 200 çàë³â — öå äóæå ìà-
ëî. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, â Ïàðèæ³ 500
ê³íîòåàòð³â, òîáòî â ê³ëüêà ðàç³â
á³ëüøå, í³æ ó âñ³é Óêðà¿í³
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Най оловніша серед сіх природних сил
“Повір себе!” — та називалася одна із а цій, я нещодавно

провів Київсь ий місь ий центр зайнятості для осіб з обмеженими
можливостями. Дійсно, ніщо немає сильнішою за вір те, що ти
можеш ба ато, незважаючи на всі перепони. Сила д ші —
най оловніша серед сіх природних сил. Саме цим і ер ються
спеціалісти КМЦЗ роботі з людьми з особливими потребами.
—Ми застосов ємо адресний та індивід альний підхід до ожно о

інваліда, з рах ванням рівня їх медичної та тр дової реабілітації,
потреби роботодавців, — аже начальни відділ ор анізації
сприяння працевлашт ванню КМЦЗ Тамара Харитонова. —
Протя ом дев’яти місяців нинішньо о ро до столичної сл жби
зайнятості зверн лося 349 осіб з обмеженими можливостями, із них
289 отримали стат с безробітно о. Всі вони отримали індивід альні
профінформаційні онс льтації: ознайомилися з особливостями
рин праці, ва ансіями, можливостями професійної освіти.
Напри лад, ми пропон ємо та і поп лярні і потрібні зараз напрям и
навчання — зв’яз и з ромадсь істю та ре ламна діяльність,
осподарсь е право, ерівництво відділ мар етин , фінансовий
менеджмент, менеджмент отельно о осподарства, ділова
ан лійсь а мова... За алом, із січня по вересень за сприяння місь ої
сл жби зайнятості пройшли професійне навчання 64 особи з
інвалідністю, а двоє людей отримали одноразов допомо з
безробіття для ор анізації підприємниць ої діяльності та від рили
власн справ . Отже, ми допома аємо їм знайти себе
професійном житті, відч ти, що вони потрібні с спільств .

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

Подробиці по тел:
279-25-40
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Äåïîçèòè â æîâòí³
çìåíøèëèñÿ 
íà 17,6 ì³ëüÿðäà
ãðèâåíü

Çà ïåðøèõ 20 äí³â æîâòíÿ áàíê³âñüê³ äå-
ïîçèòè ñõóäëè íà 17,6 ìëðä ãðí. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ ãðîìàäñüê³ñòü ãîëîâà ÍÁÓ Âîëîäè-
ìèð Ñòåëüìàõ. Ç íèõ ïîíàä 13,5 ìëðä ãðí çà-
áðàëè ô³çè÷í³ îñîáè. Òàêèé ïðèïëèâ ãîò³â-
êè â êèøåí³ íàñåëåííÿ ³ñòîòíî ï³äâèùèâ ïî-
ïèò íà ãîò³âêîâó âàëþòó é òîâàðè. Ùîá çà-
áðàòè çàéâó ãðèâíþ ç ðèíêó, ÍÁÓ âèð³øèâ
ïðîäàâàòè ñâî¿ äåïîçèòí³ ñåðòèô³êàòè. “Áó-
ëî âèð³øåíî âèéòè ç³ ñâî¿ìè ñåðòèô³êàòàìè
äî íàñåëåííÿ, ùîá çàëó÷àòè ãîò³âêó — ³ âà-
ëþòíó, ³ ãðèâíåâó”,— ñêàçàâ Âîëîäèìèð
Ñòåëüìàõ. Òàêèì ÷èíîì ÍÁÓ ðîçâ’ÿæå îä-
ðàçó òðè ïðîáëåìè: çíèçèòü òèñê íà âàëþò-
íèé êóðñ, ï³äâèùèòü ë³êâ³äí³ñòü áàíê³â ³ íà-
ìàãàòèìåòüñÿ óíèêíóòè ³íôëÿö³éíîãî ñòðèá-
êà. Òèì á³ëüøå, ùî íèí³ äëÿ àêòèâíîãî çðîñ-
òàííÿ ö³í º âñ³ ïåðåäóìîâè. “ª òàêèé îïòè-
ìàëüíèé êðèòåð³é — ãîò³âêà â ãðîøîâ³é ìà-
ñ³ ïîâèííà ñòàíîâèòè 25—27 â³äñîòê³â. Íè-
í³ âîíà â íàñ âèéøëà çà 32 â³äñîòêè”,— çà-
çíà÷èâ ãîëîâà Íàöáàíêó

ÀÌÊÓ ïî÷àâ 
ðîçñë³äóâàòè ðèíîê
áóäìàòåð³àë³â

Ó÷îðà â. î. ãîëîâè Àíòèìîíîïîëüíîãî êî-
ì³òåòó Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Ìåëüíè÷åíêî çà-
ÿâèâ, ùî ÀÌÊÓ ïî÷àâ ðîçñë³äóâàòè ðèíîê
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Çà éîãî ñëîâàìè,
ÀÌÊÓ çäèâîâàíèé òèì, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåâè-
ùåííÿ ïîïèòó íàä ïðîïîçèö³ºþ ö³íà íà ðèí-
êó æèòëà â Óêðà¿í³ íå çíèæóºòüñÿ. Â³í íà-
ãîëîñèâ, ùî ÀÌÊÓ ç’ÿñóâàâ, ùî íà ðèíêó
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, òàêèõ ÿê ï³ñîê, áå-
òîí, àðìàòóðíà ñòàëü ³ öåìåíò, îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ïî÷àëè ï³äâèùóâàòèñÿ ö³íè. “ß ñüîãî-
äí³ äàâ äîðó÷åííÿ âñ³é ñèñòåì³ îðãàí³â
ÀÌÊÓ ðîçïî÷àòè ãëèáîêå äîñë³äæåííÿ íà
öèõ òîâàðíèõ ðèíêàõ”,— ñêàçàâ â³í.

Íàãàäàºìî, ùî 16 æîâòíÿ Àíòèìîíîïîëü-
íèé êîì³òåò Óêðà¿íè ïîðóøèâ ñïðàâó çà ôàê-
òîì îäíî÷àñíîãî ð³çêîãî ï³äâèùåííÿ ö³í íà
ìåäè÷í³ çàñîáè ç áîêó äåÿêèõ îïåðàòîð³â
ðèíêó ìåäïðåïàðàò³â.

Ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî äíåì ðàí³øå ÷åðåç
ìîæëèâó çìîâó ùîäî îäíî÷àñíîãî âñòàíîâ-
ëåííÿ îäíàêîâèõ ö³í íà áåíçèí ìàðêè À-95
ÀÌÊÓ ðîçïî÷àâ ðåòåëüíó ïåðåâ³ðêó ä³ÿëüíî-
ñò³ óêðà¿íñüêèõ íàôòîòðåéäåð³â

Óòî÷íåííÿ
Ó÷îðà äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê” íà-

ä³éøëè äàí³ ç êîìïàí³¿ “Êè¿âñòàð”, ùî ï³ä-
òâåðäæóþòü ìàëîåôåêòèâíó áîðîòüáó Àíòè-
ìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó ç ìîíîïîë³ñòàìè.
Òàê, çîêðåìà, óâàãó ïðåäñòàâíèê³â êîìïà-
í³¿ “Êè¿âñòàð” ïðèâåðíóëà ñòàòòÿ â “Õðå-
ùàòèêó”, ¹ 189 â³ä 17.10.2008 “Ïåðåâ³çíè-
ê³â ïîêàðàþòü çà íàäì³ðí³ ö³íè”, ó “Äîâ³ä-
ö³” äî ÿêî¿ áóëî âêàçàíî, ùî Àíòèìîíî-
ïîëüíèì êîì³òåòîì í³áèòî íà 120 ìëí ãðí
áóëî îøòðàôîâàíî “Êè¿âñòàð” òà “ÌÒÑ”.
Îäíàê íàñïðàâä³ íà 120 ìëí ãðí ÀÌÊÓ íå-
ùîäàâíî îøòðàôóâàâ êîìïàí³¿ “Ñàí
Òðåéä” òà “Êåðíåë-Òðåéä” — íàéá³ëüøèõ
âèðîáíèê³â ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿ â Óêðà¿í³ çà
çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ìîíîïîëüíèì ñòàíîâè-
ùåì íà ðèíêó. Â òîé ÷àñ, ÿê ïðîòè êîìïà-
í³¿ “Êè¿âñòàð” ÀÌÊÓ ñïðàâä³ ó 2005 ðîö³
ïîðóøóâàâ ñïðàâó çà îçíàêàìè çëîâæèâàí-
íÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì, ùî çàãðî-
æóâàëî ¿é øòðàôîì ó ðîçì³ð³ äî 10 % â³ä
¿¿ ð³÷íî¿ âèðó÷êè. Ïðîòå â “Êè¿âñòàð” äî-
ñëóõàëèñÿ äî ðåêîìåíäàö³é ÀÌÊÓ, à â³ä-
òàê ñïðàâó çàêðèëè ³ æîäíèõ ñàíêö³é ïðî-
òè êîìïàí³¿ çàñòîñîâàíî íå áóëî. Ùîäî
“ÌÒÑ”, ÀÌÊÓ íàâ³òü íå â³äêðèâàâ ïðîâà-
äæåííÿ ó ñïðàâ³

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Ñòîëè÷í³ ñóïåðìàðêåòè
âåäóòü íå÷åñíó ãðó
Æàä³áí³ñòü òîðãîâö³â çàëèøèòü Êè¿â áåç õàð÷³â

Жадібності
немає меж

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòè-
êó” íà àíîí³ìíèõ çàñàäàõ ïîñ-
òà÷àëüíèêè ïðîäóêö³¿ â òîðãî-
âåëüí³ ìåðåæ³ Êèºâà, ñóïåð-
ìàðêåòè ïðîäîâæóþòü ïðàêòè-
êóâàòè â³äñòðî÷êó çà ïðîäóê-
ö³þ ³ íàäàë³. Òåðì³íè æ ðîç-
ðàõóíêó ïîñò³éíî çá³ëüøóþòü-
ñÿ (çîêðåìà, â îäíîîñ³áíîìó
ïîðÿäêó ñòðîêè çá³ëüøóþòü ç
30 äî 120 äí³â.— “Õðåùàòèê”),
÷åðåç ùî îñòàíí³ âè÷åðïàëè
ñâî¿ ðåñóðñè òà âæå íå ìàþòü
êîøò³â, àáè ïîñòà÷àòè ïðîäóê-
ö³þ. Öå, íà äóìêó åêñïåðòà,
ïîâ’ÿçàíî ç áàæàííÿì ìàãàçè-
í³â çàòðèìàòè íà ñâî¿õ ðàõóí-
êàõ á³ëüøå ãîò³âêè â óìîâàõ
êðèçè. Àëå öå ïðèçâåäå äî
çá³ëüøåííÿ ö³í ÷åðåç ñêîðî-
÷åííÿ âèðîáíèöòâà.

Íàãàäàºìî, Àíòèìîíîïîëü-
íèé êîì³òåò Óêðà¿íè (ÀÌÊÓ)
âæå ïîðóøóâàâ ñïðàâó ïðîòè
íèçêè òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ
ñòîëèö³ (“Âåëèêà Êèøåíÿ”,
“Ôóðøåò” òà “Fozzi” (“Ñ³ëü-
ïî”, “Ôîðà”, “Áóì³Ìàð-
êåò”.— “Õðåùàòèê”), ÿê³ â³ä-
ñòðî÷óâàëè ïëàòåæ³ ïîñòà÷àëü-
íèêàì çà òîâàð. Ïðè öüîìó
ñòðîêè äëÿ êîæíîãî áóëè ð³ç-
íèìè — â³ä 10 äî 90 äí³â.

Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÀÌÊÓ Îëåêñàíäðà Ìåëüíè-
÷åíêà, çàçíà÷åí³ òîðãîâåëüí³
ìåðåæ³ óêëàäàëè äèñêðèì³íà-
ö³éí³ óãîäè ç ïîñòà÷àëüíèêà-
ìè äëÿ íàäàííÿ îñòàíí³ì êîí-
ñóëüòàö³éíèõ, ìàðêåòèíãîâèõ
òà ³íøèõ ïîñëóã, çà ùî çí³ìà-
ëè çíà÷í³ ñóìè.

Приб т и
понад се

Îäíàê ðèçèê áóòè îøòðàôî-
âàíèìè (ÿêùî ÀÌÊÓ äîâåäå
ïðîâèíó òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ,

¿ì çàãðîæóº øòðàô ó ñóì³ 10 %
¿õíüî¿ ð³÷íî¿ âèðó÷êè.— “Õðå-
ùàòèê”) í³âåëþºòüñÿ áàæàí-
íÿì òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ îò-
ðèìàòè ÷èìàë³ ïðèáóòêè.
Àäæå, â³äòåðì³íîâóþ÷è ñïëà-
òó ïîñòà÷àëüíèêàì, âîíè âè-
â³ëüíÿþòü êîøòè, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ¿õ íà âëàñíèé ðîçñóä.
Äî òîãî âîíè â îäíîîñ³áíîìó
ïîðÿäêó âæå ï³äâèùèëè ö³íè
íà õàð÷³ â ìåæàõ 5—25 %.

Çîêðåìà, çà îñòàíí³ äâà ì³-
ñÿö³ ïîäîðîæ÷àëè íà 6 % ìî-
ëî÷í³ âèðîáè â óñ³õ ñóïåðìàð-
êåòàõ (ñìåòàíà, âåðøêîâå ìàñ-
ëî, ìîëîêî), 10 % — òâåðäèé
ñèð, êîâáàñè âàðåí³ — íà
10 %, áàíàíè — íà 25 %.

Ç ³íøîãî áîêó, ïðåäñòàâíè-
êè òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ (çîê-
ðåìà “Ñ³ëüïî” òà “Ìåòðî êåø
åíä Êåð³”.— “Õðåùàòèê”) íà-
ïðèê³íö³ ë³òà îá³öÿëè çíèçè-
òè ö³íè íà ñâîþ ïðîäóêö³þ â
ìåæàõ 10 %. Ñïðàâä³, ö³íè
çíèæóâàëèñÿ â îêðåìèõ âè-
ïàäêàõ äî 16 %. À âò³ì, ëèøå
íà ñåçîííó ïðîäóêö³þ.

Ïðîòå, çà ñëîâàìè àíàë³òè-
ê³â êîìïàí³¿ “Resolution”, òàê³
çàÿâè ðåòåéëåð³â º ÷èñòèì ïî-
ïóë³çìîì, ñïðÿìîâàíèì íà çà-
ëó÷åííÿ ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëü-
êîñò³ êë³ºíò³â äî ñâî¿õ ìåðåæ.

Боротьба за ласий
споживчий шмат

Îäíàê íà ñâîº âèïðàâäàííÿ
ïðåäñòàâíèêè òîðãîâåëüíèõ
ìåðåæ íàãîëîøóþòü: ÿêáè áó-
ëè ï³äñòàâè îøòðàôóâàòè ñó-
ïåðìàðêåòè, ÀÌÊÓ âæå äàâ-
íî á öå çðîáèâ. Ñâîºþ ÷åðãîþ
ï³äïðèºìö³ çâèíóâà÷óþòü
ÀÌÊÓ â ïîòóðàíí³ ïîñòà÷àëü-
íèêàì, ÿê³ òàêîæ º ìîíîïîë³-
ñòàìè íà ðèíêó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â ³ äèêòóþòü ñâî¿ óìîâè
ìàãàçèíàì. “Ïîäèâ³ìîñÿ, õòî
íàðàç³ ïîñòà÷àº ïðîäóêö³þ â
ðîçäð³áí³ ìåðåæ³ Êèºâà: òðè
íàéá³ëüøèõ ãðàâö³ íà ðèíêó
ñëàáîàëêîãîëüíî¿ ïðîäóêö³¿ º
íàéá³ëüøèìè ïîñòà÷àëüíèêà-
ìè ïèâà; 70 % ðèíêó ïðîäóê-
ò³â ïåðåáóâàº â ðóêàõ ìîíîïî-
ë³ñò³â; öå ñòîñóºòüñÿ îë³¿,
ì’ÿñà òîùî”,— ïîñêàðæèâñÿ

íà æèòòÿ “Õðåùàòèêó” êîìåð-
ö³éíèé äèðåêòîð ÒÎÂ “Êâ³çà-
Òðåéä” (“Âåëèêà Êèøåíÿ”)
Äìèòðî Êàøèðèí. Çà éîãî
ñëîâàìè, ìàþ÷è ïîòóæíå ëîá³
â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, âî-
íè íàìàãàþòüñÿ äîòèñíóòè
âëàñíèê³â ìåðåæ òà íàâ’ÿçàòè
ñâî¿ ïðàâèëà ãðè, äèêòóþ÷è
ö³íè. “Ñóïåðìàðêåòè æ í³÷î-
ãî íå ïîðóøóþòü, â³äñòðî÷ó-
þ÷è ïëàòåæ³ ïîñòà÷àëüíèêàì,
àäæå öå ñâ³òîâèé äîñâ³ä, à ìè
ëèøå ç âèðîáíèêàìè õë³áà
ïðàöþºìî çà ïåðåäîïëà-
òîþ”,— íàãîëîñèâ Äìèòðî
Êàøèðèí.

Êð³ì òîãî, çà éîãî ñëîâàìè,
âàðò³ñòü ãðîøåé ó ÷àñîâîìó
âèì³ð³ íå çì³íþºòüñÿ. Òàê,
25 % ð³÷íèõ äëÿ êðåäèòóâàííÿ
ï³äïðèºìö³â ó áàíêàõ ïîñòà-
÷àëüíèêàì îáõîäèòüñÿ â 2 %
âàðòîñò³ êðåäèòó íà ì³ñÿöü, à
çà â³äñòðî÷êè ïëàòåæ³â ïðîòÿ-
ãîì 10 äí³â êðåäèò êîøòóâà-
òèìå äëÿ íèõ 0,7 %.

Âîäíî÷àñ ÿê ö³íè âîíè ïðî-
òÿãîì îäíîãî ðîêó ñàìîâ³ëüíî
ìîæóòü ï³äí³ìàòè ïî ê³ëüêà
ðàç³â íà 5 %. Òîìó, íà äóìêó
Äìèòðà Êàøèðèíà, çâèíóâà-
÷åííÿ ìåðåæ ó ÿêîìóñü çëî-
âæèâàíí³ áåçï³äñòàâí³, à â³ä-
êðèòòÿ ñïðàâè ç áîêó ÀÌÊÓ
ïðîòè ñóïåðìàðêåò³â — ðîç-
ïðàâà òà íàâ’ÿçóâàííÿ ëîá³ñò-
ñüêèõ óìîâ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ â ÀÌÊÓ âñ³
çàêèäè íà ñâîþ àäðåñó ñïðîñ-
òîâóþòü, íàãîëîøóþ÷è, ùî

ñóïåðìàðêåòè ïðîñòî âèêî-
ðèñòîâóþòü ñïîæèâ÷èé áóì ó
ñòîëèö³ íà ñâîþ êîðèñòü òà
äèêòóþòü ö³íîâ³ óìîâè ÿê ñïî-
æèâà÷àì, òàê ³ ïîñòà÷àëüíè-
êàì. À öå ñóïåðå÷èòü ÷èííî-
ìó çàêîíîäàâñòâó.

Àíàë³òèê ìàðêåòèíãîâî¿
êîìïàí³¿ “SiriusTrade” Àíòîí
Ñàìîéëåíêî ââàæàº, ùî òàê³
òîðãîâåëüí³ â³éíè ì³æ ñóïåð-
ìàðêåòàìè òà ïîñòà÷àëüíèêà-
ìè ñâ³ä÷àòü ïðî âåëèêå çàö³-
êàâëåííÿ ç áîêó êîíôë³êòíèõ
ñòîð³í íà ñòîëè÷íîìó ðèíêó.
“Íà êîíó ñòîÿòü áàãàòîì³ëü-
ÿðäí³ ùîð³÷í³ âèòîðãè âëàñ-
íèê³â ìåðåæ, ä³ëèòèñÿ æ í³-
õòî íå çáèðàºòüñÿ, òîìó ìîæ-
íà ãîâîðèòè, ùî ñóïåðìàðêå-
òè ïðîñòî íàìàãàþòüñÿ ïîçáó-
òèñÿ ìîíîïîë³ñò³â-ïîñòà÷àëü-
íèê³â, øóêàþ÷è íîâ³ ðèíêè
äëÿ êóï³âë³ òîâàð³â çà íèæ÷è-
ìè ö³íàìè”,— íàãîëîñèâ
“Õðåùàòèêó” ïàí Ñàìîéëåí-
êî.

Òîæ, íà äóìêó åêñïåðòà, ìî-
íîïîë³ñòè ïðàãíóòü çàêð³ïè-
òèñÿ íà ñòîëè÷íîìó ðèíêó
çáóòó òà ïðàãíóòü éîãî ïåðå-
ðîçïîä³ëèòè. À îñê³ëüêè ðè-
íîê íàñè÷åíèé ëèøå íà 50 %,
â³éíè òðèâàòèìóòü ³ äàë³,—
âïåâíåíèé â³í.

Íàðàç³ æ ïîñòà÷àëüíèêè
çáèðàþòüñÿ çâåðíóòèñÿ äî Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â ç âèìîãîþ
ïðèéíÿòè ïîñòàíîâó, ÿêà á
ïðèïèíèëà çëîâæèâàííÿ ç áî-
êó òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ

Через ці с пермар ети Київ може залишитися без харчів:
1) Fozzi (“Сільпо”, “Фора”, “Б міМар ет” — 25 % (част а рин

столиці)
2) “Вели а Кишеня” — 19 %
3) “Ф ршет” — 17 %
4) “Метро Кеш енд Кері У раїна” — 9 %
5) “Е о” — 6 %
6) “Білла — У раїна” — 5 %
7) інші — 19 %.
За даними Державно о омітет статисти и, обся и обі роз-

дрібної тор івлі в січні-вересні 2008 ро становили 44 263,9 млн
рн, що на 28,9 % більше, ніж за анало ічний період 2007- о, та
на 59 % більше, ніж 2006-м , і на 90 % більше, ніж 2005-м .
Товарообі Києва дорівнює товарообі ам Донець ої та Л ансь ої
областей разом і за алом ся ає майже 10 % роздрібно о товаро-
обі раїни.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хре-
щати ", столичні тор-
овельні мережі нама-
аються збільшити
стро и розрах н з
постачальни ами про-
д ції з 30 до 120 днів.
Це, за словами остан-
ніх, завдасть їм значної
фінансової ш оди. Од-
на , зі сво о бо ,
представни и тор о-
вельних мереж зазна-
чають, що постачальни-
и ди т ють свої мови
с пермар етам та під-
вищ ють ціни на това-
ри, а відстроч а плате-
жів — світовий досвід,
в я ом немає нічо о
страшно о. На д м ж
мар етоло ів, онфлі т
насправді роз ортаєть-
ся через боротьб між
постачальни ами та с -
пермар етами за он-
троль над роздрібним
рин ом столиці.

Тор івці наразі працюють за принципом: “товар зараз, а роші — потім”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про доповнення додатка 3 
до рішення Київради від 26.07.07 № 43/1877

“Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель міста

Києва та Порядку її визначення”
Рішення Київської міської ради № 1415/4248 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до Законів України “Про плату за землю”, “Про оренду землі”, “Про оцінку земель” та з ме�
тою забезпечення надходжень до бюджету міста від плати за землю і сприяння розвитку земельних від�
носин в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîïîâíèòè ïóíêò 7 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.07.07 ¹ 43/1877 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà Êè-
ºâà òà Ïîðÿäêó ¿¿ âèçíà÷åííÿ” ðÿäêîì íàñòóïíîãî çì³ñòó:

2. Äîïîâíèòè ïóíêò 10 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.07.07 ¹ 43/1877 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà Êè-
ºâà òà Ïîðÿäêó ¿¿ âèçíà÷åííÿ” ðÿäêîì íàñòóïíîãî çì³ñòó:

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïîë³ññÿ”, ï³ñëÿ âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çà âëàñ-
íèé ðàõóíîê äåìîíòóâàòè àâòîòðàíñïîðò-
íó ñòîÿíêó ïî ïðîñï. Ì³íñüêîìó, 2, 2-à,
ÿêà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðå-
áóâàº â ãîñïîäàðñüêîìó â³äàíí³ êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Øëÿõîâî-åêñïëóàòà-
ö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî óòðèìóâàííþ àâòîìî-
á³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó” êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð”, 1980 ðîêó áóä³âíèöòâà, çà-
ëèøêîâîþ âàðò³ñòþ 33800,00 ãðí.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñ-
ïåðòíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ìàéíà, çàçíà÷å-
íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ïîë³ññÿ” êîìïåíñóâàòè âàðò³ñòü
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ, äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà âàðò³ñ-
òþ, âèçíà÷åíîþ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Øëÿ-
õîâå åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó” êîìóíàëüíî¿ êîðïî-
ðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” ñïèñàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà-
÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ
âèêîíàííÿ òîâàðèñòâîì ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Êîíäðàòüºâó Àíàòîë³þ ²âàíîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äÿ÷åíêà, 11-11-à ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîíäðàòüºâó
Àíàòîë³þ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äÿ÷åíêà, 11-11-à ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîíäðàòüºâó Àíàòîë³þ
²âàíîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 06.04.2007 ¹ 19-3267 òà â³ä
14.05.2007 ¹ 09-4552, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 22.05.2007 ¹ 3624,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.05.2007
¹ 071/04-4-22/2446, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 12.06.2007
¹ 03-0682.

3.4. 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.

3.5. 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”.

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 надання дозволу 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Докас” на демонтаж майна
Рішення Київської міської ради № 1461/4294 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 319, 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, части�
ни п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київра�
ди від 26.06.07 № 994/1655 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Докас” земельної
ділянки для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом на пе�
ретині вул. Стрілецької та пров. Георгіївського, 9/11 у Шевченківському районі м. Києва”, рішення Київ�
ради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами,
внесеними згідно з рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721) та звернення відкритого акціонерного
товариства “Київгаз” (лист від 19.07.07 № 2256/03) і товариства з обмеженою відповідальністю “Докас”
(лист від 17.07.07 № 31), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Äîêàñ”, ï³ñëÿ âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, äåìîíòóâàòè
ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
³ ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ â³äêðèòîãî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âãàç” çã³äíî ç ïå-
ðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñ-
ïåðòíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ìàéíà, çàçíà÷å-
íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Äîêàñ” êîìïåíñóâàòè âàðò³ñòü ìàé-

íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà âàðò³ñòþ, âè-
çíà÷åíîþ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âãàç” ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çà-
çíà÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ
âèêîíàííÿ òîâàðèñòâîì ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київ�
ради від 26.06.07 № 974/1635 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Полісся” зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу з гостьовими
автостоянками на просп. Мінському, 2, 2�а та пл. Тараса Шевченка в колі кінцевої зупинки трамвайного
маршруту № 19 в Оболонському районі м. Києва”, рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391 “Про за�
твердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами, внесеними згідно з рішенням Київради від
27.10.05 № 260/3721) та звернення КП ШЕУ Оболонського району (лист від 19.07.07 № 314) і ТОВ “По�
лісся” (листи від 07.08.07 N№ 75, 76), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№ Власни и та
орист вачі

У іддя Нормативна рошова оцін а
1 а, станом на 01.01.07, рн

7. СГ ТОВ
"А ро омбінат
"Хотівсь ий"

Пасовища
Ділян а № 2

4185,22

Пасовища
Ділян а № 3

5128,06

№ Власни и та орист вачі У іддя Нормативна рошова
оцін а 1 а, станом на
01.01.07, рн

10. СГ ТОВ "Нова У раїна" Сіножаті, ділян а № 8 8807,45

Сіножаті, ділян а № 9 8017,70

Сіножаті, ділян а № 10 3837,74

Про надання дозволу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Полісся” 

на демонтаж  майна 

Рішення Київської міської ради № 1457/4290 від 20 грудня 2007 року

Про передачу громадянину 
Кондратьєву Анатолію Івановичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Дяченка, 11-11-а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1470/4303 від 20 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:
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1. Ïðèïèíèòè ãðîìàäÿíèíó Ìåñêåâó
Êîñòÿíòèíó Ïåòðîâè÷ó ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåð-
òþ ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,0363 ãà, â³äâåäå-
íîþ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
06.02.98 ¹ 221 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿ-
íàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà âåäåííÿ îñîáèñ-
òîãî ï³äñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà”, ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì
àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ â³ä 05.08.99 ¹ 75-3-00047, òà â³ä-
íåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Çàáëóäîâñüê³é Àë-
ë³ Êîñòÿíòèí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ìèêîëè Êðàñíîâà, 42 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çàáëóäîâñüê³é
Àëë³ Êîñòÿíòèí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèêîëè Êðàñíîâà,
42 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè. 

4. Ãðîìàäÿíö³ Çàáëóäîâñüê³é Àëë³ Êîñ-
òÿíòèí³âí³:

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

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

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.12.2005 ¹ 19-11062, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.01.2006
¹ 225 òà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
14.10.2005 ¹ 071/04-4-19/4342.

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

5. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â äåðæàâíèé àêò íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
05.08.99 ¹ 75-3-00047.

6. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êóçüìåíêó Ñåð-
ã³þ Ìèõàéëîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òî-
âàðèñòâà “Âîñõîä-1” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³â-
íèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 61, ä³ë.2 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êóçüìåíêó
Ñåðã³þ Ìèõàéëîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî
òîâàðèñòâà “Âîñõîä-1” Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñà-
äîâ³é, 61, ä³ë.2 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êóçüìåíêó Ñåðã³þ Ìè-
õàéëîâè÷ó, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà
“Âîñõîä-1” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-

ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
3.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-

øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
3.3. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó

â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 88, 89 Âîäíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 27.06.2001 ¹ 07-5447, â³ä
27.11.2006 ¹ 19-10073, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â 
ì. Êèºâ³ â³ä 28.09.2005 N 06-6-25/2040, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
09.03.2006 ¹ 03-79/462-Â.

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

Про передачу громадянці 
Пусан Олександрі Олександрівні 

і громадянину Пусану Ігорю Геннадійовичу 
земельної ділянки для обслуговування 

та експлуатації під’їзду на вул. Польовій, 49 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1482/4315 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 116, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ïóñàí Îëåêñàíäð³ Îëåêñàíäð³âí³ ³
ãðîìàäÿíèíó Ïóñàíó ²ãîðþ Ãåííàä³éî-
âè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
ï³ä’¿çäó íà âóë. Ïîëüîâ³é, 49 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïóñàí Îëåê-
ñàíäð³ Îëåêñàíäð³âí³ ³ ãðîìàäÿíèíó Ïó-
ñàíó ²ãîðþ Ãåííàä³éîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
ñï³ëüíó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,02 ãà äëÿ
îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ï³ä’¿çäó
íà âóë. Ïîëüîâ³é, 49 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïóñàí Îëåêñàíäð³ Îëåê-
ñàíäð³âí³ ³ ãðîìàäÿíèíó Ïóñàíó ²ãîðþ
Ãåííàä³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 12.12.2005 ¹ 19-10671,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.10.2004 
¹ 071/04-4-19/3664, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
12.10.2004 ¹ 7522, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.05.2005
¹ 03-16/502-Â.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ëåùåíêî Òåòÿí³ Âàëåíòèí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ãàðàæà íà âóë. Ïðæåâàëüñüêîãî, 15
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëåùåíêî Òåòÿ-
í³ Âàëåíòèí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ â ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ãàðàæà íà âóë. Ïðæåâàëüñüêîãî, 15
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ëåùåíêî Òåòÿí³ Âàëåíòè-
í³âí³:

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 10.11.2006 ¹ 19-9574, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.12.2006
¹ 06-6-25/6252, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 27.12.2006 ¹ 7150, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.07.2006
¹ 1638.

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà
ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Лещенко Тетяні Валентинівні в приватну 

власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража 
на вул. Пржевальського, 15 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1483/4316 від 20 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 40, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу земельної ділянки 
громадянину Кузьменку Сергію Михайловичу,

члену садівничого товариства “Восход-1”
Дарницького району м. Києва, 

для ведення колективного садівництва 
на вул. Садовій, 61, діл. 2 у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1480/4313 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 35, 90, 119, 120, 121, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці 
Заблудовській Аллі Костянтинівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Миколи Краснова, 42 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1479/4312 від 20 грудня 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118, 121, 141 Зе�
мельного кодексу України та статті 25 Цивільного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу у безоплатне користування 

(позичку) релігійній громаді 
Української Греко-Католицької Церкви 

парафії Святого Миколая Мирлікійського 
Чудотворця на Аскольдовій могилі 

у місті Києві будівлі ротонди 
“Аскольдова могила”, яка належить 

до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1496/4329 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до Указу Президента України від 21.03.02 № 279/2002 “Про невідкладні заходи щодо оста�
точного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та
відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”, статей 793, 827�836 Цивільного кодексу Укра�
їни, статті 137 Господарського кодексу України, Закону України “Про свободу совісті та релігійні організа�
ції”, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, погодження Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адмі�
ністрації (лист від 17.12.07 № 011�07/4898), враховуючи звернення релігійної громади Української Гре�
ко�Католицької Церкви парафії Святого Миколая Мирлікійського Чудотворця на Аскольдовій могилі у міс�
ті Києві (лист від 12.11.07 № 28), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàí-
íÿ (ïîçè÷êó) ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ Ìèðë³ê³éñüêîãî ×óäî-
òâîðöÿ íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ áóä³âëþ ðîòîíäè “Àñêîëüäîâà ìîãèëà”
íà Ïàðêîâ³é äîðîç³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
95,00 êâ. ì, ÿêà íàëåæèòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà ³ çàêð³ïëåíà íà ïðàâ³ îïåðàòèâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ çà Ìóçåºì ³ñòîð³¿ ì³ñòà
Êèºâà.

2. Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà çä³éñíèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó îá’ºê-
òà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зміни у складі кваліфікаційної комісії 
суддів адміністративних судів України

Рішення Київської міської ради № 399/399 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до частини першої статті 75, частини шостої статті 76 Закону України “Про судоустрій Укра�
їни”, на зміну рішення Київської міської ради “Про призначення членів складу кваліфікаційної комісії суд�
дів адміністративних судів України” від 24.02.05 № 116/2692 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèçíà÷èòè ÷ëåíîì êâàë³ô³êàö³éíî¿
êîì³ñ³¿ ñóää³â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â Óêðà-
¿íè íà ñòðîê ïîâíîâàæåíü ö³º¿ êîì³ñ³¿:

Êóðèëè÷à Ìèðîíà ßðîñëàâîâè÷à — äå-
ïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

2. Ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êâà-
ë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ñóää³â àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ñóä³â Óêðà¿íè ßðåìè Òåòÿíè Â³êòîð³âíè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãî-
ãî Î. Ñ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про призначення членів 
кваліфікаційної комісії суддів господарських

судів України
Рішення Київської міської ради № 401/401 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до частини першої статті 75, частини шостої статті 76 Закону України “Про судоустрій Укра�
їни” та у зв’язку з закінченням повноважень кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèçíà÷èòè ÷ëåíàìè êâàë³ô³êàö³éíî¿
êîì³ñ³¿ ñóää³â ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â Óêðà¿íè
íà ñòðîê ïîâíîâàæåíü ö³º¿ êîì³ñ³¿:

Ãðå÷ê³âñüêîãî Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à —
äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Ìàëåíêî Îêñàíó Ìèêîëà¿âíó — àäâî-
êàòà, äèðåêòîðà ç ïèòàíü ðîçâèòêó ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð “Ïðàâîçàõèñíèê”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

закінченого будівництвом об’єкта
Рішення Київської міської ради № 1459/4292 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, у зв’язку із закінченням будівництва об’єкта “Протизсувні та укріплюваль�
ні роботи на території навколо Свято�Пантелеймонівського собору” на вулиці Академіка Лебедева, 23 у
Голосіївському районі м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà-
ê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò “Ïðîòè-
çñóâí³ òà óêð³ïëþâàëüí³ ðîáîòè íà òåðè-

òîð³¿ íàâêîëî Ñâÿòî-Ïàíòåëåéìîí³âñüêî-
ãî ñîáîðó” íà âóëèö³ Àêàäåì³êà Ëåáåäåâà,
23 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (àêò
äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, çàòâåð-

äæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 19.01.07 ¹ 57) çã³äíî ç ïåðåë³-
êîì ìàéíà, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 1 äî
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàêð³öèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè ìàéíî çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì
ó äîäàòêó 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

закінченого капітальним ремонтом об’єкта 
комунального призначення — 

“Ремонт асфальтобетонного покриття проїзної
частини Наддніпрянського 

та Столичного шосе”
Рішення Київської міської ради № 1460/4293 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 327, 331, 389 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, у зв’язку із закінченням капітального ремонту об’єкта комунального призначення,
на підставі акта державної приймальної комісії від 08.12.05, затвердженого розпорядженням Київської місь�
кої державної адміністрації від 18.01.06 № 46, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åíèé êàï³òàëüíèì ðåìîíòîì îá’ºêò êîìó-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ — “Ðåìîíò àñôàëü-
òîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
Íàääí³ïðÿíñüêîãî òà Ñòîëè÷íîãî øîñå”
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
êð³ïèòè çà êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè

íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ îá”ºêòè
êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàçíà÷åí³ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ” 
земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування готельного
комплексу з об’єктами громадського 
призначення та підземним паркінгом 

на вул. Червоноармійській, 35-35-б-37 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №1465/4298 від 20 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÈ¯Â ÆÈÒËÎ-²ÍÂÅÑÒ
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãðî-
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 35-
35-á-37 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÈ¯Â ÆÈÒËÎ-²Í-
ÂÅÑÒ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,44 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-
ãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì âóë.
×åðâîíîàðì³éñüê³é, 35-35-á-37 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð
ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ùîäî çàáóäîâè êâàð-
òàëó, ðîçòàøîâàíîãî â ìåæàõ âóëèöü ×åð-
âîíîàðì³éñüêî¿, 27-43, Ñàêñàãàíñüêîãî, 16-
10/40, Øîòà Ðóñòàâåë³, 40-26 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 03.08.2006, äîãîâî-
ðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.05.2006 ¹ 2600,
â³ä 31.05.2006 ¹ 2618, â³ä 06.07.2006
¹ 3500, â³ä 26.06.2006 ¹ 3153, äîãîâîðè
êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèð â³ä 02.08.2006
¹ 6266, â³ä 22.09.2006 ¹ 7816, â³ä
10.07.2007 ¹ 619, â³ä 02.08.2006 ¹ 6269,
â³ä 15.11.2006 ¹ 9105, â³ä 06.09.2006
¹ 7342, â³ä 31.08.2006 ¹ 7130, â³ä
14.09.2006 ¹ 7587, â³ä 30.08.2006 ¹ 7093,
â³ä 12.07.2006 ¹ 5467, â³ä 12.07.2006
¹ 5470, â³ä 28.07.2006 ¹ 6131, â³ä
03.08.2006 ¹ 6316, â³ä 28.07.2006 ¹ 6111,

â³ä 28.04.2006 ¹ 3494, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-
äàæó 1/100 ÷àñòèíè íåæèòëîâîãî ïðèì³-
ùåííÿ â³ä 08.06.2006 ¹ 4734) çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÊÈ¯Â ÆÈÒËÎ-²ÍÂÅÑÒ ÌÅÍÅ-
ÄÆÌÅÍÒ”:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.08.2007 ¹ 19-8102, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.11.2007
¹ 9709, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 05.12.2007 ¹ 05-08/9597, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 10.07.2007 ¹ 5117, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 06.11.2007 ¹ 22-
2782/35 òà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.04.2007
¹ 2642/4/26.

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

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

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зміни у складі 
постійних комісій Київради

Рішення Київської міської ради № 1497/4330 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 47 частини другої статті 49 Зако�
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини третьої статті 4 Закону України “Про статус
депутатів місцевих рад”, частини третьої статті 18 Статуту територіальної громади міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 28.03.02 № 371/1805, статті 16 Регламенту Київської місь�
кої ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, враховуючи заяву депутата Київради
Самохіна О. Ю. від 11.12.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ç³ ñêëàäó ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ Ñóïðóíåí-
êà Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à ó çâ’ÿçêó ç äî-
ñòðîêîâèì ïðèïèíåííÿì ïîâíîâàæåíü.

2. Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ïîñò³éíî¿ êîì³-

ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ äåïóòàòà
Ñàìîõ³íà Îëåêñ³ÿ Þð³éîâè÷à.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“К. А. Н. Девелопмент” на демонтаж майна
Рішення Київської міської ради № 1458/4291 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 319, 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, части�
ни п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи згоду комуналь�
ного підприємства “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт” (лист від 13.12.07 № 1/44),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ê. À. Í. Äåâåëîï-
ìåíò”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çà âëàñíèé ðàõóíîê äåìîíòó-
âàòè ÷àñòèíó äðåíàæíî¿ ñèñòåìè ¹ 36 íà
áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 44-46, äîâæè-
íîþ 339,8 ì, çàëèøêîâîþ áàëàíñîâîþ âàð-
ò³ñòþ 216762,92 ãðí, ÿêà íàëåæèòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàº ó ãîñïîäàð-
ñüêîìó â³ääàíí³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòè-
çñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ê. À. Í. Äåâåëîïìåíò”:

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâî¿ ÷àñòè-
íè äðåíàæíî¿ ñèñòåìè òà ïîãîäèòè ¿¿ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íîâî¿
÷àñòèíè äðåíàæíî¿ ñèñòåìè ïåðåäàòè ¿¿ äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.3. Ó ðàç³, ÿêùî âàðò³ñòü íîâîçáóäîâà-
íî¿ ÷àñòèíè äðåíàæíî¿ ñèñòåìè áóäå ìåí-
øîþ â³ä âàðòîñò³ äåìîíòîâàíî¿, âèçíà÷å-
íî¿ íåçàëåæíîþ îö³íêîþ, ð³çíèöþ êîøò³â
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

3.1. Ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè âàð-
òîñò³ ÷àñòèíè äðåíàæíî¿ ñèñòåìè, ùî äå-
ìîíòóºòüñÿ.

3.2. Ïðèéíÿòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó íîâîçáóäîâàíî¿ ÷àñòèíè äðåíàæíî¿ ñèñ-
òåìè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäà÷ó
íà áàëàíñ ÊÏ “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³í-
íÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò”.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ñïåö³à-
ë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåì-
íèõ ðîá³ò”:

4.1. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ê. À. Í. Äåâåëîïìåíò”
óãîäó, ÿêà çàáåçïå÷óâàòèìå âèêîíàííÿ òî-
âàðèñòâîì ïóíêò³â 1 òà 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ÷àñòèíó äðåíàæ-
íî¿ ñèñòåìè ¹ 36, çàçíà÷åíó ó ïóíêò³ 1
öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки 
закритому акціонерному товариству 

“КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА ІМ.
КАРЛА МАРКСА” для експлуатації 

та обслуговування комплексу будівель 
і споруд на просп. Науки, 1 у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1492/4325 від 20 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:
1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó

îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Íàóêè,
1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ó ðîçì³ð³ 135 172 407,00 ãðí (ñòî òðèäöÿòü
ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ñòî ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ÷î-
òèðèñòà ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
26.12.2006).

3. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ
ÔÀÁÐÈÊÀ ²Ì. ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ” çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 7,2757 ãà çà 135 172 407,00
ãðí (ñòî òðèäöÿòü ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ñòî ñ³ìäå-
ñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ñ³ì ãðèâåíü 00 êî-
ï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

êîìïëåêñó áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï. Íà-
óêè, 1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà
ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó çàêðèòîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà “ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÊÎÍÄÈÒÅÐ-
ÑÜÊÀ ÔÀÁÐÈÊÀ ²Ì. ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 23.08.2006 ¹ 79-
6-00440, òà çàëèøèòè â îðåíä³ çàêðèòîãî àê-
ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÊÎÍ-
ÄÈÒÅÐÑÜÊÀ ÔÀÁÐÈÊÀ ²Ì. ÊÀÐËÀ
ÌÀÐÊÑÀ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0920
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîì-
ïëåêñó áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ
ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ ÔÀÁÐÈÊÀ ²Ì. ÊÀÐËÀ

ÌÀÐÊÑÀ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Íà-
óêè, 1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³ä-
íî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæíå-
âèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 7,2757 ãà íà ïðîñï. Íà-
óêè, 1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-
íÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ
ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ ÔÀÁÐÈÊÀ ²Ì. ÊÀÐËÀ
ÌÀÐÊÑÀ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó. 

6. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ ÔÀÁÐÈ-
ÊÀ ²Ì. ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ”: 

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çâåðíó-
òèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³
çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
23 08 2006 ¹ 79-6-00440.

6.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про зміну цільового призначення земельної
ділянки юридичної фірми у формі товариства

з обмеженою відповідальністю “Корда” 
і використання її для будівництва, експлуатації

та обслуговування житлового комплексу 
з об’єктами соціально-культурного 

призначення на перетині вул. Костянтина
Данькевича та просп. Володимира 

Маяковського у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради N 1485/4318 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України
від 11.04.2002 № 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають
у власності громадян або юридичних осіб”, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки та враховуючи лист�звернення юридичної фірми у формі товариства з обмеженою відповідаль�
ністю “Корда”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ þðèäè÷í³é ô³ðì³ ó ôîðì³ òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Êîðäà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïåðåòèí³ âóë.
Êîñòÿíòèíà Äàíüêåâè÷à òà ïðîñï. Âîëîäè-
ìèðà Ìàÿêîâñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,8155 ãà íà ïåðåòèí³ âóë.
Êîñòÿíòèíà Äàíüêåâè÷à òà ïðîñï. Âîëîäè-
ìèðà Ìàÿêîâñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ÿêà íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³
þðèäè÷í³é ô³ðì³ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîðäà” íà ï³ä-
ñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 30.09.2003 ¹ 958, ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
24.12.2003 ¹ 08-8-00012, à ñàìå: äîçâîëèòè
¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó
ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ³ ïåðåâåñòè äî çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Þðèäè÷í³é ô³ðì³ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîðäà”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 18.01.2006 ¹ 6) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

3.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öüî-
ìó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâî¿)
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588/3082
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007”.

3.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå
ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³
êâàðòèðè â öüîìó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³.

3.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêîíà-
òè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåí-
íÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³ äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, îá’-
ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè
¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç
ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî êîìïëåêñó.

3.9. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
22.05.2006 ¹ 09-3987 òà â³ä 14.09.2005 ¹ 19-
7749, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
31.10.2005 ¹ 8006, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³
â³ä 21.02.2006 ¹ 06-6-25/434 òà â³ä 17.03.2006
¹ 06-6-25/1087, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 02.11.2005 ¹ 001-09/5874, Äåñíÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.06.2005 ¹ 01/03-1610.

3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîç-
âèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó
çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç áóä³â-
íèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî æèòëîâîãî
êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà
àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷-
íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4. Þðèäè÷í³é ô³ðì³ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîðäà” ïî-
âåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè ( Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó â³ä 24.12.2003 ¹ 08-8-00012.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Òðè ñòèëüíèõ êîëüîðè òà íîâèíêè
äëÿ “ñèëüíî¿ ïîëîâèíè”
Ó äèçàéíåðñüêèõ êîëåêö³ÿõ äîì³íóþòü ÷îðíèé, 
á³ëèé ³ ÷åðâîíèé òà àñèìåòð³ÿ äëÿ ÷îëîâ³ê³â

“Свіжа” мода
Òðàäèö³éíî íà Óêðà¿íñüêîìó

òèæí³ ìîäè ç’ÿâëÿþòüñÿ ìîëîä³
äèçàéíåðè. Ó ïðîåêò³ “Íîâ³ ³ìå-
íà” ñòàðòóþòü íîâà÷êè, à Fresh
Fashion çàêð³ïëþº ïî÷àòê³âöÿ â
ìîäí³é ³íäóñòð³¿. Íà ïðåâåëèêèé
ïîäèâ, “íîâ³ ³ìåíà” â á³ëüøîñò³
âæå ìàþòü äîñâ³ä ïîêàç³â òà ïðî-
äàæó âëàñíîãî âáðàííÿ. Ïðîòå
ïî÷àëè âîíè íå â Óêðà¿í³, à çà
êîðäîíîì. Ïðèì³ðîì, Íàäÿ Äçÿê
åêñïåðèìåíòóâàëà ç îá’ºìàìè òà
ôàêòóðàìè ³ íàäàëà ïåðåâàãó ïàñ-
òåëüíèì òîíàì. Êàòåðèíà Ïåêåð
ó êîëåêö³¿ “Êîðîëåâà Ìàðãî”
ñòâîðèëà îáðàç ñèëüíî¿ æ³íêè çà
äîïîìîãîþ îá’ºìíèõ àðõ³òåêòóð-
íèõ ôîðì (îñîáëèâî â ïëå÷àõ),
äðàï³ðóâàíü òà ïðîñòèõ êîëüî-
ð³â — ÷îðíîãî, á³ëîãî é ÷åðâîíî-
ãî. Vincent Willem Warner, ïî
æèòòþ ñòóäåíò Ìèõàéëî, ïîëþá-
ëÿº ñòèëü ãîòèêè. Öå é âò³ëèëîñÿ
â éîãî êîëåêö³¿ ìåòàëåâèìè êëåï-
êàìè íà áðþêàõ. Îëåñÿ Ìàõîíü-
êî äëÿ Molessa ñòâîðèëà âáðàííÿ
ç åëåìåíòàìè “ñèëóåòó â ñèëóåò³”,
à Äìèòðî Ôåò³÷ òà Îëåíà Ïîë³-
ùóê äëÿ Domanoff àêöåíòóâàëè
íà ÷îðíèõ ãðàô³÷íèõ â³çåðóíêàõ
íà á³ëîìó òë³. Ó Fresh Fashion ïî-
êàçóâàëè ùå ÷îòèðè êîëåêö³¿ ìî-
ëîäèõ äèçàéíåð³â. Îëüãà Çàëóöü-
êà íàäàëà ïåðåâàãó ñóêíÿì ç
îçäîáëåíèìè ãîðëîâèíîþ òà ïî-
äîëîì, à Êàòåðèíà Îêñàíè÷ âè-
êîðèñòàëà àñèìåòðè÷í³ äðàï³ðó-
âàííÿ íà îäíå ïëå÷å òà ì’ÿê³ñòü
ñèëóåòó. Valeriy Decorsar îá³ãðàâ

òåìó êóáèêà-ðóáèêà, ïðèêðàñèâ-
øè ð³çíîêîëüîðîâèìè êâàäðàòè-
êàìè ñóêí³, ñï³äíèö³ òà áðþêè.
Íàòàøà Êàì³íñüêà ³ Îëåñÿ Êîíî-
íîâà çâåðíóëèñÿ äî òåìàòèêè õ³-
ï³, ïðîòå ïîêàçàëè ¿¿ çîâñ³ì íåî÷³-
êóâàíî: ç âèêîðèñòàííÿì ÷èñëåí-
íî¿ áàõðîìè-”ëîêøèíè” òà òðè-
êîòàæó ðó÷íîãî ïëåò³ííÿ.

LUVI обі рали тем
атастрофи
Ì³ñòè÷íîþ ³ âîäíî÷àñ ðîìàí-

òè÷íîþ âèäàëàñÿ âåñíÿíî-ë³òíÿ
êîëåêö³ÿ LUVI. Äèçàéíåðè Ëþä-
ìèëà Ñåäëÿð òà Â³êòîð³ÿ ×èêóëàé
âèêîðèñòàëè òðàäèö³éíèé òðèêî-
ëîð (÷îðíèé, á³ëèé, ÷åðâîíèé),
ùî âèã³äíî ï³äêðåñëþâàâñÿ ëà-
êîí³÷í³ñòþ êðîþ òà òèñíåíîþ
ôàêòóðîþ òêàíèíè. Ñóêí³ ç îáîð-
êàìè íà ïîäîë³, òîíê³ øàðôè,
âóçüê³ øê³ðÿí³ áðþêè, ñîðî÷êè ç
V-ïîä³áíèì âèð³çîì ãàðìîí³éíî
äîïîâíþâàëè îäíå îäíîãî. Æèò-
òÿ ï³ñëÿ êàòàñòðîôè — òàê îçíà-
÷èëè òåìó äèçàéíåðè. Âîíè ïðî-
äîâæèëè ìîòèâ ïîïåðåäíüî¿ êî-
ëåêö³¿ — Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, âèêî-
ðèñòàâøè ó âáðàíí³ åëåìåíòè îá-
ëàäóíê³â ó âèãëÿä³ íàïë³÷íèê³â.

Annette Gortz
вдалася
до трансформації

Í³ìåöüêèé äèçàéíåð Àííåò
Ãüîðö óæå â÷åòâåðòå â Óêðà¿í³.
Öüîãî ðàçó ¿¿ äåâ³çîì ñòàâ: This

side up! (Öèì áîêîì äîãîðè!), à
ãîëîâíèì êîíöåïòîì — òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ îäÿãó çà äîïîìîãîþ
÷èñëåííèõ çàñò³áîê. Êð³ì õàðàê-
òåðíèõ ÷îðíî-á³ëèõ òîí³â, ó êî-
ëåêö³¿ º â³äò³íêè ñ³ðîãî, à òàêîæ
ñìóãè. Îäÿã, áåçóìîâíî, çðó÷íèé
³ ñïîðòèâíèé: êîìá³íåçîíè ³ áðþ-
êè â³ëüíîãî êðîþ, ìàéêè òà êó-
ïàëüíèêè, ïëåòåí³ êàðäèãàíè é
îá’ºìí³ ñï³äíèö³, äâîñòîðîíí³
ïëàù³ ³ æàêåòè.

Тетяна Саматова
для Lugaru обрала
лам р
Êóëüòóðó êðîâîæåðëèâèõ ìàéÿ

âèáðàëà Òåòÿíà Ñàìàòîâà äëÿ
âåñíÿíî-ë³òíüî¿ êîëåêö³¿ Lugaru.
Öå âò³ëèëîñÿ â àïë³êàö³ÿõ ³ç çîá-
ðàæåííÿì ìàéÿ òà çàãàëüí³é àã-
ðåñèâí³é ñåêñóàëüíîñò³ âáðàííÿ.
Â³äâåðò³ ñóêí³ òà ñìîê³íãè, ïàºò-
êè òà êàì³ííÿ Svarovsk³, øê³ðà ï³-
òîíà òà êðîêîäèëà, áëèñêó÷³ òêà-
íèíè òà V-ïîä³áí³ âèð³çè, ÷îð-
íèé, á³ëèé ³ ÷åðâîíèé ñòàëè ãî-
ëîâíèìè ³íñòðóìåíòàìè òâîð÷î¿
óÿâè äèçàéíåðêè.

Японсь а в лична
мода від Оль и
Іванової для Ivanova

Êðà¿íà êîíòðàñò³â — ñó÷àñíà
ßïîí³ÿ ç í³÷íèìè íåîíàìè òà íà-
¿âíèìè øêîëÿðêàìè — ñòàëà
äæåðåëîì íàòõíåííÿ äëÿ âåñíÿ-
íî-ë³òíüî¿ êîëåêö³¿ Îëüãè ²âàíî-
âî¿. Îäÿã ïðèêðàøàþòü àïë³êàö³¿
ç àí³ìåøíèìè ãåðîÿìè, ìåðåæè-
âî, êë³òèíêà, à äîïîâíþþòü ï³ä-
òÿæêè. Áàãàòî áóëî äæèíñîâèõ
ñï³äíèöü, æèëåò³â òà áðþê, ÿê³
äèçàéíåð çáèðàºòüñÿ çàïóñòèòè
îêðåìîþ ë³í³ºþ.

Victoria Gres by Gres
запросила в опер

Êîëåêö³þ Grand opera Â³êòî-
ð³ÿ Ãðåñü ïðèñâÿòèëà îïåðí³é
ñï³âà÷ö³ Ìàð³¿ Êàëëàñ. Æ³íêà â
îäÿç³ â³ä Victoria Gres — íàïðî-
÷óä æ³íî÷íà é åëåãàíòíà. Îñíî-
âîþ êîëåêö³¿ ñòàëè ë³òí³ ïàëüòî
òà ñóêí³, ñï³äíèö³-îë³âö³ é áëó-
çè. Êîëüîðîâà ãàìà, êð³ì çâè÷-
íèõ ÷îðíîãî ³ ñ³ðîãî, íàïîâíåíà
âñ³ìà â³äò³íêàìè ÷åðâîíîãî —
â³ä áàãðÿíîãî äî ïóðïóðîâîãî ³
âèøíåâîãî. “Äî ÷åðâîíîãî êî-
ëüîðó æ³íêà îáîâ’ÿçêîâî çâåð-
òàºòüñÿ õî÷ ðàç ó æèòò³”,— âïåâ-
íåíà äèçàéíåð. Â³äêðèâàëà
“îïåðíèé” ïîêàç Íàä³ÿ Ìåéõåð
àð³ºþ ç “Ñàìñîíà ³ Äàâèäà”, âî-
íà æ ñòàëà ô³íàëüíîþ ìîäåëëþ
äåô³ëå.

Холодна раса
від Avtandil

Ãðóçèíñüêèé äèçàéíåð Àâòàí-
ä³ë Öâ³ò³í³äçå ï³ñëÿ íåâåëèêî¿ ïå-
ðåðâè çíîâ ïîâåðíóâñÿ íà ïîä³-
óì Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè. Çà
ñëîâàìè äèçàéíåðà, ï³ä ÷àñ ñòâî-
ðåííÿ êîëåêö³¿ â³í îð³ºíòóâàâñÿ
íà ïàðèçüêèõ êîíñóëüòàíò³â. Òîæ
ãîëîâíèì òðåíäîì âåñíè-ë³òà
2009 Àâòàíä³ë âèáðàâ õîëîäí³ñòü
æ³íî÷îãî îáðàçó, ùî ï³äêðåñëþº-
òüñÿ ÷îðíèì, á³ëèì, ñð³áëÿñòèì
êîëüîðàìè, âèêîðèñòàííÿì îð-

ãàíçè òà ñïåö³àëüíî îáðîáëåíèõ
òêàíèí. Ñóêí³, ïåðåâàæíî òàê³,
ùî îáëÿãàþòü, àáî ³ç çàâèùåíîþ
òàë³ºþ, ó ïîºäíàíí³ ç ðóêàâè÷êà-
ìè ñòâîðþþòü îáðàç íåçåìíî¿
êðàñè. Çàâóæåí³ ñï³äíèö³ ì³ä³ òà
êàïð³ êîìá³íóþòüñÿ ç äîâãèìè
æàêåòàìè òà òóí³êàìè. Õîëîäíà
êðàñóíÿ â³ä Àâêòàíä³ëà íåîäì³í-
íî íîñèòü âçóòòÿ íà âèñî÷åííèõ
ï³äáîðàõ, ïî÷èíàþ÷è â³ä 12 ñàí-
òèìåòð³â.

Фешн-війна
проти СНІД

Âòðåòº Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü
ìîäè ðàçîì ³ç Ôîíäîì Îëåíè
Ôðàí÷óê “ÀíòèÑÍ²Ä” îðãàí³-
çîâóº ñï³ëüíèé ïîêàç. Â Aids
Army Fashion âçÿëè ó÷àñòü 33
äèçàéíåðè, ñåðåä ÿêèõ Ë³ë³ÿ
Ïóñòîâ³ò, Â³êòîð³ÿ Ãðåñü, ²ðèíà
Êàðàâàé, Îëåêñ³é Çàëåâñüêèé,
Â³êòîð Àí³ñ³ìîâ. Êîæåí ³ç íèõ
ïðåäñòàâèâ îäíå âáðàííÿ íà òå-
ìó â³éíè ç³ ÑÍ²Äîì. Äî ñîö³-
àëüíîãî ïðîåêòó-ïàðàäó äîëó÷è-
ëèñÿ ³ ïðåäñòàâíèêè êóëüòóðè,
ïîë³òèêè òà ñïîðòó, ÿê³ äåìîí-
ñòðóâàëè äèçàéíåðñüêå âáðàííÿ:
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ²ííà Áîãî-
ñëîâñüêà, Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà,
Íàä³ÿ Ìåéõåð, Ë³ë³ÿ Ïîäêîïà-
ºâà, Ãàííà Áåçñîíîâà òà ³íø³.
Îäÿã âèñòàâëÿòü íà áëàãîä³éíèé
àóêö³îí, ùî çáèðàòèìå êîøòè
äëÿ êë³í³ê, äå ë³êóþòü Â²Ë-ïî-
çèòèâíèõ ä³òåé.

Чолові ам пас ють
інтеле т альність
та яс равість

Óÿâëåííÿ ïðî ñïðàâæíüîãî ÷î-
ëîâ³êà, ÿêèé íàäÿãàº òå, ùî ïåð-
øèì ïîòðàïëÿº ï³ä ðóêó, âæå êà-
íóëî ó ìèíóëå. Ñüîãîäí³ ïðåä-

ñòàâíèêè ñèëüíî¿ ñòàò³ íàìàãàþ-
òüñÿ íå â³äñòàâàòè â³ä æ³íîê òà
ìàòè ñòèëüíèé âèãëÿä. Äî òîãî
æ äèçàéíåðè ó âåñíÿíî-ë³òíüîìó
ñåçîí³ ïðîïîíóþòü ÷îëîâ³êàì
ïðèì³ðÿòè íîâ³ îáðàçè. Àííà
Ñîñíîâñüêà ââåëà â ÷îëîâ³÷èé
îäÿã àñèìåòð³þ (ôóòáîëêà ç îä-
íèì ðóêàâîì), à òàêîæ åëåìåí-
òè æ³íî÷îãî âáðàííÿ (âêîðî÷åí³
ôóòáîëêè é äîâã³ æàêåòè ç ïî-
ÿñîì). Àðõ³òåêòóðíèé ëàêîí³÷-
íèé êð³é âò³ëèâñÿ ó ñòðåé÷îâèõ
ìàòåð³àëàõ (øîâê, áàâîâíà, â³ñ-
êîçà) òà áåçäîãàíí³é êîëüîðîâ³é
ãàì³ (ñòàëåâèé, ÷îðíèëüíî-ô³î-
ëåòîâèé, ñ³ðî-êîðè÷íåâèé). Õà-
ðàêòåðíèé îäÿã ó ñòèë³ new clas-
sic ðîçðîáèâ Ñåðæ Ñìîë³í äëÿ
IDol. Éîãî ³íòåëåêòóàë íîñèòü
êàðäèãàíè, ïóëîâåðè, áðþêè-äó-
äî÷êè, ñîðî÷êè, íà ÿêèõ ÷îðíèé,
á³ëèé òà ñ³ðèé êîìá³íóþòüñÿ ó
ãåîìåòðè÷íèõ â³çåðóíêàõ ³ ìîçà-
¿ö³. À íà ôóòáîëêàõ â³ä Idol —
ñòèëüíèé ïðèíò ãðåöüêîãî ãîð³-
õà, ùî àñîö³þºòüñÿ ç ðîçóìîì
(àäæå ó ðîçð³ç³ íàãàäóº ìîçîê).
×îðíî-á³ëî-ñ³ðà êîëüîðîâà ãàìà
ïðèòàìàííà ³ âåñíÿíî-ë³òí³é êî-
ëåêö³¿ WAWA. Äèçàéíåð Â³êòîð
Àí³ñ³ìîâ ïðèñâÿòèâ ¿¿ Îë³ìï³é-
ñüêèì ³ãðàì 1936 ðîêó. Çâ³äñè
÷èñëåíí³ øîðòè, êîìá³íåçîíè,
øòàíè ñïîðòèâíîãî ñòèëþ, ÿê³
äèçàéíåð ñì³ëèâî ïîºäíàâ ç ñî-
ðî÷êàìè, êðàâàòêàìè ³ ïëàùàìè.
Äîïîâíþþòü ñïîðòèâíèé îáðàç
øàïî÷êè ç áîìáîíàìè. Âåñíÿíî-
ë³òíÿ êîëåêö³ÿ äèçàéíåðñüêîãî
äóåòó Ñîáîëºâà — Âðîíñüêà íàâ-
ïàêè ñòàëà ã³ìíîì æèòòºðàä³ñ-
íîñò³. Ñìóãàñò³ òðèêîòàæí³ ðå-
÷³ — äæåìïåðè, ïóëîâåðè, ãîëü-
ôè, æàêåòè — ïåðåëèâàþòü óñ³-
ìà áàðâàìè âåñåëêè, ÿêíàéêðà-
ùå ï³ä³éäóòü äëÿ ÿñêðàâîãî â³ä-
ïî÷èíêó. À äëÿ âå÷³ðí³õ âèõîä³â
ïåðåäáà÷åíå åëåãàíòíå âáðàííÿ ó
÷îðíî-ñ³ðèõ òîíàõ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь ий тиждень моди, що протя ом семи днів
представляв весняно-літні оле ції вітчизняних дизайне-
рів, добі інця. Останні дні запам’яталися чоловічими
оле ціями, по азом р зинсь о о дизайнера, а та ож
антиСНІДівсь им дефіле, що зібрало разом провідних
дизайнерів і відомих діячів льт ри, спорт та політи и.

Чолові ам дизайнери запропон вали яс раві ольори, асиметричні форми
і малюн и та драйв

Серця сильної половини людства наст пно о сезон під орюватим ть леді
в червоном
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Óêðà¿í³ ïîâåðòàþòü Êâ³òêó
Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü 
àìåðèêàíñüêî¿ ñï³âà÷êè óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ Êâ³òêè Ö³ñèê

Óæå ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, ùî ïå-
ðåäóâàëà âëàñíå êîíöåðòîâ³, îðãàí³çàòîðè
àêö³¿ òà ãîñò³ ïîðóøèëè íèçêó ïèòàíü ùî-
äî ïîïóëÿðèçàö³¿ ïîñòàò³ Ö³ñèê íà ¿¿ áàòü-
ê³âùèí³. Ãîâîðèëè çîêðåìà ïðî çàïî÷àò-
êóâàííÿ ôåñòèâàëþ ³ìåí³ Êâ³òêè Ö³ñèê,
ñòâîðåííÿ õóäîæíüîãî ô³ëüìó, ïåðåéìå-
íóâàííÿ îäí³º¿ ç êè¿âñüêèõ âóëèöü íà ¿¿
÷åñòü. À ðåäàêòîð â³ää³ëó “Êóëüòóðà” òèæ-
íåâèêà “Äçåðêàëî òèæíÿ” Îëåã Âåðãåë³ñ
íàâ³òü ïîäÿêóâàâ â³ò÷èçíÿíèì ìóçè÷íèì
á³çíåñ-ï³ðàòàì, çàóâàæèâøè, ùî âîíè áó-
ëè ³ ôàêòè÷íî çàëèøàþòüñÿ ºäèíèìè, õòî
ïîïóëÿðèçóº â Óêðà¿í³ Êâ³òêó Ö³ñèê. Ñå-
ðåä çàïðîøåíèõ áóëà ³ äâîþð³äíà ñåñòðà

Êâ³òêè — Õðèñòèíà Ëåâ. Âîíà ïðèâåçëà
ëèñò Åäà Ðàêîâ³÷à, ÷îëîâ³êà ñï³âà÷êè, äå
â³í äÿêóº óñ³ì, õòî äîëó÷èâñÿ äî îðãàí³çà-
ö³¿ âå÷îðà, — òåêñò ïîñëàííÿ ïóáë³÷íî çà-
÷èòàëè íà ìèñòåöüê³é ÷àñòèí³ àêö³¿. Òà-
êîæ ãëÿäà÷³ ïåðåïîâíåíîãî çàëó Óêðà¿í-
ñüêîãî äîìó, äå â³äáóâàâñÿ âå÷³ð-ñïîãàä,
óïåðøå ïîáà÷èëè óðèâîê ç ºäèíîãî óêðà-
¿íîìîâíîãî â³äåî-³íòåðâ’þ ç³ ñï³âà÷êîþ,
ÿêå çàïèñàâ ó Íüþ-Éîðêó 1992 ðîêó Îëåê-
ñàíäð Ãîðíîñòàé, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
Íàö³îíàëüíîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó
Óêðà¿íè.

Ñàì âå÷³ð-ñïîãàä íà ñöåí³ çàëè Óêðà¿í-
ñüêîãî äîìó áóâ ñâîºð³äíîþ ïðåçåíòàö³ºþ

á³îãðàô³¿ Êâ³òêè Ö³ñèê: ó ïðîíèêëèâèõ,
åìîö³éíèõ ðîçïîâ³äÿõ âåäó÷î¿ Ñâ³òëàíè
Ìàõíî (ÑØÀ) ï³ä ôîðòåï³àíî Ñàø³ Ãóò-
ìàõåðà, ÿêèé º ïðîôåñ³îíàëüíèì ìóçèêàí-
òîì, à òàêîæ ó ñïðîåêòîâàíèõ íà âåëèêèé
åêðàí äîêóìåíòàëüíèõ â³äåîêàäðàõ. Â³ääà-
ëè øàíó ñëàâåòí³é çåìëÿ÷ö³ é óêðà¿íñüê³
ìóçèêàíòè. Êîæåí ïî-ñâîºìó. Ñåðã³é Îõ-
ðèì÷óê — ìåëàíõîë³éíèì ñîëî íà ñêðèï-
ö³, ùî ïåðåõîäèëî ó òàíöþâàëüíó ñòèõ³þ.
Îïåðíà ïðèìàäîííà Ìàð³ÿ Ñòåô’þê —

â³ðòóîçíèì âèêîíàííÿì àð³¿ Ìàíîí ç îä-
íîéìåííî¿ îïåðè Ìàññíå, à òàêîæ ï³ñíåþ
ç ðåïåðòóàðó ñàìî¿ Êâ³òêè “² ñíèëîñÿ ç íî-
÷³ ä³â÷èí³...” Îëåã Ñêðèïêà ï³ä ã³òàðó âè-
êîíàâ íåçâè÷íó äëÿ ñâîãî àìïëóà ðîêåðà
ë³ðè÷íó áàëàäó, à òàêîæ àêóñòè÷íó âåðñ³þ
ï³ñí³ “Êðà¿íà ìð³é”, äå éîìó ï³ä³ãðàâ íà
ñêðèïö³ Ñåðã³é Îõðèì÷óê. Í³íà Ìàòâ³ºí-
êî çàïðîïîíóâàëà ñïîðóäèòè â Êèºâ³
ïàì’ÿòíèê Êâ³òö³ Ö³ñèê, ï³ñëÿ ÷îãî çàñï³-
âàëà íàðîäíó “Îé, ðèáàëêî ìîëîäåíüêèé”
òà ïåðåäàëà ìóçè÷íó åñòàôåòó äîíüö³ Àí-
òîí³í³. À íàñàìê³íåöü íà ñöåíó âèéøëà
Ìàð³÷êà Áóðìàêà ç ã³òàðîþ — ñâîºð³äíèì
ïðîäîâæåííÿì ¿¿ ñë³â ïðî âàæëèâ³ñòü ñâîº-
÷àñíî¿ ëþáîâ³, òîáòî ëþáîâ³ äî æèâèõ, ñòà-
ëè ¿¿ àâòîðñüê³ ï³ñí³, í³æí³ é ãëèáîê³.

Ïðîçâó÷àâ íà âå÷îð³ é óí³êàëüíèé ãîëîñ
ñàìî¿ Êâ³òêè Ö³ñèê — ó çàïèñó. Ï³ñíÿ
“Æóðàâë³” â ¿¿ âèêîíàíí³ ç ìèëèì àìåðè-
êàíñüêèì àêöåíòîì íàáóâàº îñîáëèâî äðà-
ìàòè÷íîãî, íàâ³òü òðàã³÷íîãî çì³ñòó. Ñâîº-
ð³äíèé ã³ìí-ðåêâ³ºì óêðà¿íñüêèõ åì³´ðàí-
ò³â ïóáë³êà ñëóõàëà ñòîÿ÷è.

Òðåáà äîäàòè, ùî àêö³þ çàìèñëåíî ³ ÿê
äîáðî÷èííó. Êâ³òêà Ö³ñèê ï³øëà ç æèòòÿ
45-ð³÷íîþ â³ä ðàêó ãðóä³ (öåé ä³àãíîç ñòàâ
ôàòàëüíèì òàêîæ äëÿ ¿¿ ìàòåð³ òà ñåñòðè).
×àñòèíó êîøò³â â³ä ïðîäàæó êâèòê³â ïåðå-
äàíî íà ðàõóíîê áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Çäî-
ðîâ’ÿ æ³íêè ³ ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿” ó ðàìêàõ
ì³æíàðîäíî¿ ïðîãðàìè “Avon ïðîòè ðàêó
ìîëî÷íî¿ çàëîçè”

Òåàòðàëüíèé àòðàêö³îí
Ñòàðøèé ³ ìîëîäøèé Ñòóïêè ç³ãðàëè Ìåô³ñòîôåëÿ ³ Ôàóñòà
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в Національном драма-
тичном театрі імені Івана Фран-
а відб лася прем’єра вистави
"Ле енда про Фа ста". Містерія
на одн дію звела на сцені двох
блис чих а торів — Бо дана
Беню а і Бо дана Ст п . Я що
перший виставі втілив недале-
о о сл Фа ста, що для себе
лиш припідняв завіс в потойбіч-
чя, де володарює нечиста сила,
то др ий ролі Мефістофеля до
останньо о переб ває в епіцентрі
дияволіади, спо шаючи Фа ста
(Остап Ст п а). Утім, зрештою
ається своїх ріхах.

Ðåæèñåð Àíäð³é Ïðèõîäüêî çà ë³òåðà-
òóðíó îñíîâó âèñòàâè âçÿâ ç³áðàí³ â XVI
ñòîð³÷÷³ Éîãàííîì Øï³ñîì íàðîäí³ ñêà-
çàííÿ ïðî Ôàóñòà, ï’ºñó äëÿ ëÿëüêîâîãî òå-
àòðó Ãåéñåëüáðåõòà, à òàêîæ “Òðàã³÷íó ³ñ-
òîð³þ äîêòîðà Ôàóñòà” Êð³ñòîôåðà Ìàð-
ëî. Îá’ºäíàâøè ö³ òåêñòè â îäí³é ïàðòè-
òóð³, ïîñòàíîâíèê ôàêòè÷íî âèãàäàâ ñâ³é
îðèã³íàëüíèé òâ³ð, òîæ àâòîðñüêèé çàäóì
ñë³ä øóêàòè âæå ó ñàìîìó ñþæåò³.

Ä³éñòâî ðîçïî÷èíàºòüñÿ â äóñ³ ñåðåäíüî-
â³÷íîãî ìàéäàííîãî òåàòðó. Ìàíäð³âí³ àê-
òîðè, ÿê³ ï³äí³ìàþòüñÿ íà ñöåíó ïðîñòî ³ç
çàëè, ãðàþòü íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ,
çàêëèêàþ÷è ïóáë³êó íà âèäîâèùå. Òàêà
ñöåíà, äå âèêîðèñòàíî ïðèéîì “òåàòð ó
òåàòð³”, í³áè ïîâåðòàºòüñÿ äî âèòîê³â öüî-
ãî âèäó ìèñòåöòâà ç ÿðìàðêîâèõ ðîçâàã íà
ì³ñüêèõ ìàéäàíàõ. À âò³ì, äàë³ ñïåêòàêëü
íàïîâíåíèé òåàòðàëüíèìè ïðèéîìàìè ð³ç-
íèõ åïîõ ³ êðà¿í. Çíàâö³ ³ñòîð³¿ òåàòðó çíàé-
äóòü ó ì³ñòåð³¿ (à ñàìå öåé æàíð ºâðîïåé-
ñüêîãî ñåðåäíüîâ³÷íîãî òåàòðó, ïîâ’ÿçàíèé
ç ðåë³ã³ºþ, îáðàâ ïàí Ïðèõîäüêî) åëåìåí-
òè ³òàë³éñüêî¿ êîìåä³¿ del Òarte, ïàñòîðàëü-
íî¿ äðàìè, à òàêîæ àòðèáóòè ñõ³äíî¿ ïî-

ñòàíîâêè. Çâè÷àéí³ æ ëþáèòåë³ òåàòðó çìî-
æóòü âäîñòàëü íàñîëîäèòèñÿ ÿñêðàâèì âè-
äîâèùåì. Â ³ñòîð³¿ â³ä÷àéäóøíîãî äîêòî-
ðà Ôàóñòà, ÿêèé ïðîäàâ äóøó äèÿâîëó, áå-
ðóòü ó÷àñòü àðòèñòè áàëåòó, ùî çàëåæíî
â³ä ñèòóàö³¿ ïåðåâò³ëþþòüñÿ òî â ðîçìà-
ëüîâàíèõ ÷îðò³â ³ç ãîëîâàìè áàðàí³â ³ äðà-
êîí³â, òî â á³ëîñí³æíèõ ÿíãîë³â, òî â ïàñ-
òîðàëüíèõ ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â. Ó ä³éñòâ³
áåðå ó÷àñòü íàâ³òü ïàðà ïîðîäèñòèõ êî-
íåé — âåðõè ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ñöåí³ äóõè
Îëåêñàíäðà Ìàêåäîíñüêîãî ³ éîãî êîõàí-
êè, ÿêèõ âèêëèêàâ âñåìîãóòí³é Ôàóñò.

Ñþæåò âèñòàâè ïðîñòèé: Ôàóñò, ñåðåä-
íüîâ³÷íèé ó÷åíèé, ïðàãíó÷è äî áåçìåæ-
íèõ ìîæëèâîñòåé, ÷åðåç ïîñåðåäíèêà Ëþ-
öèôåðà Ìåô³ñòîôåëÿ â³ääàº äóøó ñàòàí³.
Â³äòàê íàñîëîäæóºòüñÿ ãð³õîâíèìè ðàäî-

ùàìè 24 ðîêè ³ çà óìîâàìè äîãîâîðó ïî-
ìèðàº. Êàñïåð (Áîãäàí Áåíþê), ñëóãà Ôà-
óñòà, ÿê êîæíà íå íàäòî àìá³òíà ëþäèíà,
êîòð³é çåìíèõ áëàã ö³ëêîì äîñòàòíüî, ò³ëü-
êè-íî çàï³äîçðþþ÷è ñâîãî ïàíà ó çâ’ÿçêó
ç íå÷èñòèì, ò³êàº ïîäàë³. À Ìåô³ñòîôåëü,
ùî ó âèêîíàíí³ Áîãäàíà Ñòóïêè á³ëüøå
ñõîæèé íà ìàíäð³âíîãî ô³ëîñîôà, àí³æ íà
ïîñëàíöÿ äèÿâîëà, ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ñöåí³
ëèøå ê³ëüêà ðàç³â, àáè âèêîíàòè ñâîþ ì³-
ñ³þ, çàëó÷èâøè þíàêà äî ëàâ íåâ³ðíèõ, ³
ïîò³ì â³ä³áðàòè æèòòÿ.

Çàõâàò ó ïóáë³êè âèêëèêàº íå ñþæåò, à
âèäîâèùå, ùî çðåøòîþ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
ñïðàâæí³é àòðàêö³îí: ïàðòåð çàêèäàþòü âå-
ëè÷åçíèìè íàäóâíèìè êóëÿìè, àêòîðè, ðàç
ïî ðàç ñíóþ÷è â ïðîõîä³, ÷³ïëÿþòüñÿ äî
ãëÿäà÷³â ³ç çàïèòàííÿìè. À ùå â çàë³ ïðî-

íîñèëèñÿ âåëèê³ ïàïåðîâ³ ðèáè, ùî ¿õ íà
äîâãèõ ïàëèöÿõ âîäèëè ñòàòèñòè. Ïðîòÿ-
ãîì âèñòàâè ³íøîãî ðåæèñåðñüêîãî çàâ-
äàííÿ, îêð³ì ÿê çà äîïîìîãîþ ñò³ëüêîõ
ñïîñîá³â âðàçèòè ïóáë³êó, ãîä³ áóëî é øó-
êàòè. Îäíàê íàïðèê³íö³ ñïåêòàêëþ ïðèðå-
÷åíèé íà ñìåðòü ãåðîé Áîãäàíà Ñòóïêè
âèãîëîøóº äèäàêòè÷íó ïðîìîâó, â ÿê³é çà-
êëèêàº ïðèñóòí³õ í³êîëè íå éòè øëÿõîì
Ôàóñòà. Àêòîð òàê ðåàë³ñòè÷íî öå ðîáèòü,
ïðîõîäÿ÷è ì³æ ðÿäàìè ³ çàçèðàþ÷è â î÷³
ãëÿäà÷³â, ùî çäàºòüñÿ, íà÷å â³í â³ä ñâîãî
³ìåí³ äàº ¿ì íàñòàíîâó. Ìèìîâîë³ âèíèêàº
çàïèòàííÿ: ÷èì æå çàâèíèâ Áîãäàí Ñòóï-
êà ïåðåä ïðèñóòí³ìè? ×è íå òèì, ùî â òå-
àòð³, ÿêèì â³í êåðóº, îñòàíí³ì ÷àñîì á³ëü-
øå ï³êëóþòüñÿ ïðî çîâí³øí³ ïðèíàäè âè-
ñòàâè, àí³æ ïðî çàêëàäåíó â íå¿ äóìêó? 

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Два її " раїнсь их" альбоми, Kvitka і "Два ольори", записані
1980-м та 1989-м ро ах,— чи не най раще, що з’являлося на віт-
чизняном м зичном рин протя ом іль ох останніх десятиріч. Ін-
ша річ, що й досі творчість Квіт и Ціси , я і саме ім’я співач и, в
У раїні ще не наб ло то о роз олос , на я ий вона, безперечно, за-
сл ов є. Виправити сит ацію взялися ініціатор та продюсер прое т
Саша Г тмахер (США) і відома иївсь а PR- омпанія "Дель Арте". Їх-
ню приватн , власне, ініціатив , з олосилися підтримати У раїнсь а
амери ансь а оординаційна рада, Міжнародний бла одійний фонд
"У раїна 3000" та знаний раїнсь ий меценат Оле сандр Про німа ,
влашт вавши вечір-спо ад, присвячений співачці. Газета "Хрещати "
вист пила офіційним медіа-партнером заход .
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Герой Бо дана Ст п и, я ий сл жив нечистом все життя, перед смертю заповів лядачам молитися
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Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî
áåç ê³ò÷ó
×èòàºìî ðàçîì 
³ç ªâãåí³ºþ ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ

Òàìàðà Ãóíäîðîâà. Ê³ò÷ ³ Ë³òåðàòóðà. Êè¿â,
Ôàêò, 2008

Ùî òàêå
ê³ò÷? Íåîá³-
çíàíèé ñêàæå
âàì, ùî íà-
ï ð è ê ³ í ö ³
1950-õ — öå
ëåáåä³ íà êè-
ëèìêó á³ëÿ
ë³æêà, ÿêèì
ñâîãî ÷àñó
ïèøàëè ñ ÿ ,
íà÷å ãîáåëå-
íîì, òà ñ³ì
ñëîíèê³â ó
ñ å ð â à í ò ³ ,
ÿêèìè ïèøà-
ëèñÿ, íà÷å
ñåâðñüêîþ ïîðöåëÿíîþ. À ó â³ñ³ìäåñÿò³ — öå
ìåáëåâà ñò³íêà ç ÷åñüêèì êðèøòàëåì, ç³áðàí-
íÿì òâîð³â Äþìà òà çá³ðêàìè â³ðø³â Öâºòà-
ºâî¿ ï³ä ñò³íêîþ.

Ê³ò÷ îòî÷óº íàñ çóñ³á³÷. Óñ³ íàø³ êóëüòóð-
í³ ïðàêòèêè â³äáóâàþòüñÿ ï³ä çíàêîì ê³ò÷ó.
Ê³ò÷ — öå òå, ùî íåîäì³ííî õî÷óòü ìàòè òàê
çâàí³ ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè, ëþäè þðìè,
÷åðíü, öå òå, ùî âèñì³þþòü ³íòåëåêòóàëè —
³ òàêîæ õî÷óòü íåîäì³ííî ìàòè é ñîá³.

Ê³ò÷ó áàãàòî, à òåîðåòè÷íèõ ïðàöü ïðî ê³ò÷
îáìàëü. Àâòîðêà ïåðøî¿ â Óêðà¿í³ ïðàö³ ïðî
ê³ò÷, ÿêà òàê ³ íàçèâàºòüñÿ — "Ê³ò÷ ³ ë³òåðà-
òóðà", Òàìàðà Ãóíäîðîâà àíàë³çóº öå ÿâèùå
íà ïðèêëàä³ òàêî¿ ð³äíî¿ äëÿ íàñ ñóòíîñò³, ÿê
óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà. Âæå ñê³ëüêè áóëî ïðî-
÷èòàíü òî¿ ë³òåðàòóðè â³ä Êîòëÿðåâñüêîãî äî
Äåðåøà! Â³äîìèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü (ÿêó,
çã³äíî ç ñó÷àñíèìè íàï³âñòüîáíèìè, íàï³â-
ïàòð³îòè÷íèìè — ê³ò÷åâèìè? — íàñòàíîâà-
ìè âàðòî íàçâàòè ë³òåðàòóðîçíàâ÷èíåþ) ïðî-
ïîíóº ùå îäíå ïðî÷èòàííÿ äî áîëþ ð³äíèõ
òåêñò³â. Öüîãî ðàçó íà ïðåäìåò òîãî, ÿê âè-
ÿâëÿº ñåáå òîé ñàìèé ê³ò÷ ó òâîðàõ Êîòëÿ-
ðåâñüêîãî, Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, Îëåñÿ Ãîí-
÷àðà, Ë³íè Êîñòåíêî, Áóáàá³ñò³â, Ñåðã³ÿ Æà-
äàíà, ²ðåíè Êàðïè... "Ùå îäíà ³íòåðïðåòà-
ö³ÿ, ÿêà çìóøóº ïî-íîâîìó ïîäèâèòèñÿ íà
çíàéîì³ òåêñòè, ïðî÷èòàòè â íèõ òå, ïðî ùî
ðàí³øå íå çàìèñëþâàëèñÿ" — ê³ò÷åâà ôðàçà,
ÿêà íåîäì³ííî ìàº áóòè â áóäü-ÿê³é ñõâàëü-
í³é ðåöåíç³¿-àíîòàö³¿, ÿêà ñüîãîäí³ íåñå â ñî-
á³ áîäàé ÿêèéñü ñåíñ, ëèøå ÿêùî ¿¿ âçÿòè â
ëàïêè...

À ÿêùî áåç ëàïîê, Òàìàðà Ãóíäîðîâà ïðî-
äîâæóº òðàäèö³þ, çàïî÷àòêîâàíó Ñîëîì³ºþ
Ïàâëè÷êî. Öå — ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, ùî ö³-
êàâ³øå çà ë³òåðàòóðó, êîëè çàãàëüíîêóëüòóð-
í³ ñïîñòåðåæåííÿ ðîáëÿòü ë³òåðàòóðîçíàâ÷èé
äîñë³äíèöüêèé òåêñò íå ïðîñòî äîñë³äæåí-
íÿì ë³òåðàòóðè ³ç íîâîþ îïòèêîþ, à ñâîºð³ä-
íèì ñîö³îëîã³÷íèì àíàë³çîì ñó÷àñíî¿ åïîõè.
ßê íà ìåíå, íàéáëèñêó÷³ø³ ðîçä³ëè ³ç êíèæ-
êè Òàìàðè Ãóíäîðîâî¿ — ïðî Âºðêó Ñåðäþ÷-
êó òà ïðî Îëåñÿ Ãîí÷àðà.

Òî ùî, âæå íàøó Âºðêó ââåëè äî óêðà¿í-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè? Íåçàáàðîì âèâ÷àòèìóòü ó
øêîë³? Òàìàð³ Ãóíäîðîâ³é ñïîñòåðåæåííÿ
ïðî Âºðêó çíàäîáèëèñÿ ó âñòóïíîìó ðîçä³ë³
äëÿ ë³ïøî¿ ³ëþñòðàö³¿ ñàìîãî ïîíÿòòÿ ê³ò÷ó.
Áî "Âºðêà" — öå íå ÷îëîâ³ê ³ íå æ³íêà, öå
³äåàëüíà ïëàòîí³âñüêà óí³âåðñàë³ÿ ê³ò÷ó, ÿêà
âò³ëþºòüñÿ â óñüîìó, çîêðåìà é â óêðà¿íñüê³é
êëàñèö³. Àëå òàì ðèñè ê³ò÷ó øóêàòè âàæ÷å,
âæå ïîòð³áåí ñó÷àñíèé ³íòåëåêòóàëüíèé ³íñò-
ðóìåíòàð³é.

À ùîäî Îëåñÿ Ãîí÷àðà, òî òóò Òàìàðà Ãóí-
äîðîâà äîáðîñîâ³ñíî ïðîàíàë³çóâàëà íå ëè-
øå ð³çí³ ðåäàêö³¿ â³êîïîìíèõ "Ïðàïîðîíîñ-
ö³â" ó õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó, à é ïîð³âíÿ-
ëà ïåðåäìîâè äî íèõ, âèòÿãøè íà ïîâåðõíþ
îòîé ³äåîëîã³÷íèé ê³ò÷ ñîöðåàë³çìó.

Âæå ñê³ëüêè ïèñàëè ïðî òó Âºðêó é ïðî òî-
ãî Ãîí÷àðà! Òàìàðà Ãóíäîðîâà ñêàçàëà ïðî
îáîõ ùîñü òàêå ñóòòºâå, ùî ìàº ñïðîâîêóâà-
òè ïîÿâó òåìàòè÷íèõ çá³ðîê ïðàöü ³ ïðî ìå-
ãàç³ðêó Óêðà¿íè, ³ ïðî ìåãàêëàñèêà ñîöðåà-
ë³çìó!

Ãóíäîðîâà â ÷åðãîâèé ðàç "ïîñÿãíóëà íà
ñâÿòå". ² òîìó êðàùîþ ïðîìîö³ºþ ¿¿ êíèç³
ñòàíå íå ì³é äîïèñ, à êðèòèêà ç áîêó íîñ³¿â
òðàäèö³¿, ÿê³ âêîòðå ïðîäåìîíñòðóþòü ê³ò÷å-
âå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî
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Äåáþò ³ìåí³ Ãîðîâèöÿ
Ñòîëèöþ àòàêóþòü îáäàðîâàí³ ä³òè â êîíêóðñí³é 
ãðóï³ “Ãîðîâèöü-äåáþò”

Газета “Хрещати ” рам ах
прое т “Київсь ий пантеон”,
ор анізовано о Київсь им Медіа
Холдин ом, продовж є
п блі ації про видатних людей,
я і в різний час жили й творили
в Києві. Наст пна розповідь
присвячена Володимир II Все-
володович Мономах .

Âîëîäèìèð II Âñåâîëîäîâè÷ Ìîíîìàõ
(ó õðåùåíí³ Âàñèëü) (1052—1125) — âå-
ëèêèé êíÿçü êè¿âñüêèé (1113—1125), âîº-
íà÷àëüíèê, ïèñüìåííèê, ñèí êè¿âñüêîãî
êíÿçÿ Âñåâîëîäà ßðîñëàâè÷à ³ ãðåöüêî¿
êíÿæíè Àííè (Ìàð³¿) Êîñòÿíòèí³âíè
Ìîíîìàõ, äî÷êè â³çàíò³éñüêîãî ³ìïåðàòî-
ðà Êîñòÿíòèíà IX Ìîíîìàõà, ³ òîìó ä³ñ-
òàâ öå ³ì’ÿ.

Ñåðåä ðóñüêèõ êíÿç³â çäîáóâ ñëàâó ìè-
ðîòâîðöÿ. Àëå ïðàãíåííÿ ï³äòðèìóâàòè
ìèð ì³æ êíÿçÿìè íåð³äêî ïðèâîäèëî Âî-
ëîäèìèðà â öåíòð ì³æóñîáíèõ âîºí. Ó
1078 áðàâ ó÷àñòü ó áîþ íà Íåæàò³é Íè-
â³, äå âèð³øóâàëè ì³æóñîáíó ñóïåðå÷êó
ïðî êè¿âñüêå êíÿçþâàííÿ, êîëè éîãî
áàòüêî ñòàâ êè¿âñüêèì êíÿçåì. Áóäó÷è
êíÿçåì ñìîëåíñüêèì, Âîëîäèìèð ä³ñòàâ
â³ä áàòüêà â 1078 ðîö³ ó ïðàâë³ííÿ ×åð-
í³ã³â. Âîëîä³þ÷è íèì, çâ³â ó ñâî¿é ðåçè-
äåíö³¿ çàìîê ó Ëþáå÷³ ç ãëèáîêèìè ï³ä-
çåìíèìè õîäàìè äëÿ çáåð³ãàííÿ ñêàðá³â,
çàïàñ³â õàð÷³â ³ âîäè íà âèïàäîê îáëî-
ãè. Àëå êîëè â 1094-ìó êíÿçü Îëåã Ñâÿ-
òîñëàâîâè÷ ç’ÿâèâñÿ ï³ä ñò³íàìè ×åðí³-
ãîâà íà ÷îë³ ïîëîâåöüêîãî â³éñüêà, áà-
æàþ÷è ä³ñòàòè ì³ñòî, â ÿêîìó êîëèñü
ïðàâèâ éîãî áàòüêî, Âîëîäèìèð íå çà-
õîò³â âëàøòîâóâàòè áèòâó ³ ï³øîâ ç ì³ñ-
òà ç íåâåëèêîþ äðóæèíîþ äî Ïåðåñëàâ-
ëÿ, äå é êíÿçþâàâ, ðÿòóþ÷è íàðîä â³ä
áåç÷èíñòâ ïîëîâö³â. Ï³çí³øå â³í ïåðåäàâ
Ïåðåñëàâëü ñâîºìó áðàòó Ðîñòèñëàâó ³
êíÿçþâàâ ó Ñìîëåíñüêó. Ïðàãíóâ ï³ä-
òðèìóâàòè ìèð ³ ç óä³ëüíèìè êíÿçÿìè,
äîïîìàãàâ ¿ì ó áîðîòüá³ ç âîðîãàìè: ÷åð-
í³ã³âñüêîìó êíÿçþ Ñâÿòîñëàâó — ç í³-
ìåöüêèì ³ìïåðàòîðîì Ãåíð³õîì IV, êî-
ëè "õîäèâ ³ç äðóæèíîþ" ÷åðåç Áîãåì³þ
äî Ñèëåç³¿.

Áàòüêî, âåëèêèé êíÿçü êè¿âñüêèé Âñå-
âîëîä, çàïîâ³äàâ Âîëîäèìèðó âåëèêå êíÿ-

çþâàííÿ, àëå Ìîíîìàõ, íå áàæàþ÷è â³ä-
íîâëåííÿ ì³æóñîáíèõ âîºí, â³äìîâèâñÿ
â³ä ö³º¿ ÷åñò³ ³ âëàñíîðó÷íî ïðîãîëîñèâ
âåëèêèì êíÿçåì êè¿âñüêèì ñâîãî äâîþ-
ð³äíîãî áðàòà Ñâÿòîïîëêà II ²çÿñëàâè÷à.
Ðàçîì ³ç íèì áðàâ ó÷àñòü ó ïîõîäàõ ïðî-
òè ïîëîâö³â. Çàïîâ³ò Âñåâîëîäà çä³éñíèâ-
ñÿ ëèøå ï³ñëÿ ñìåðò³ Ñâÿòîïîëêà II ²çÿ-
ñëàâè÷à.

Ó 1113 â Êèºâ³ ñïàëàõíóëî íàðîäíå ïîâ-
ñòàííÿ ïðîòè ëèõâàð³â. Ñïîä³âàþ÷èñü íà
ïðèïèíåííÿ ðîçáðàòó, âåðõ³âêà çàìîæíèõ
êèÿí çàêëèêàëà Âîëîäèìèðà íà êíÿçþâàííÿ
ç ïðîõàííÿì "âðÿòóâàòè â³ä íåñàìîâèòî¿
÷åðí³". Ïîäîëàâøè ðîçáðàò, Âîëîäèìèð ïî-
áà÷èâ ïîòðåáó ðîç³áðàòèñÿ â ¿¿ ïðè÷èíàõ. Ó
ðåçóëüòàò³ â³í âðåãóëþâàâ íèçêó íîðì áîð-
ãîâîãî ïðàâà. Öå â³äîáðàçèëîñÿ â “Ñòàòóò³”
Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà ïðî ð³çè (òîáòî â³ä-
ñîòêè), ÿêèé áóëî âêëþ÷åíî ï³çí³øå â ïðîñ-
òîðîâó ðåäàêö³þ “Ðóñüêî¿ ïðàâäè”.

Êíÿçþâàííÿ Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà
áóëî ÷àñîì ïîë³òè÷íîãî òà åêîíîì³÷íîãî
óêð³ïëåííÿ Ðóñ³, ðîçêâ³òó êóëüòóðè é ë³-
òåðàòóðè. Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ ³ éîãî
íàéáëèæ÷³ ðîäè÷³ êåðóâàëè 3/4 òåðèòîð³¿
ñòàðîðóñüêî¿ äåðæàâè; êíÿæ³ óñîáèö³ òèì-
÷àñîâî ïðèïèíèëèñÿ. Ñòàá³ëüí³ñòü ó äåð-
æàâ³ òðèìàëàñÿ íà àâòîðèòåò³ Ìîíîìàõà,
çà ïðèñóòíîñò³ çàãàëüíîãî âîðîãà (ïîëîâ-
ö³â) ³ êîíöåíòðàö³¿ âñ³º¿ ïîâíîòè âëàäè â
ðóêàõ âåëèêîãî êíÿçÿ.

Çà éîãî ïðàâë³ííÿ áóäóâàëè öåðêâè,

ñòâîðþâàëè ë³òîïèñí³ çâ³äè, ðîçïî÷àëî-
ñÿ ñêëàäàííÿ Ïå÷åðñüêîãî ïàòåðèêà. Âî-
ëîäèìèð Ìîíîìàõ áóâ øèðîêî îñâ³÷å-
íîþ äëÿ ñâîãî ÷àñó ëþäèíîþ, âîëîä³â
ë³òåðàòóðíèì òàëàíòîì. Éîãî "Ïîâ÷àí-
íÿ ñâî¿ì ä³òÿì" (ïðèáëèçíî 1117 ðîêó)
çàê³í÷óâàëîñÿ êîðîòêèì îïèñîì éîãî
æèòòÿ é ëèñòîì äî ÷åðí³ã³âñüêîãî êíÿ-
çÿ Îëåãà. Ó "Ïîâ÷àíí³" Ìîíîìàõ âèñòó-
ïèâ ÿê "ïðî çåìëþ âåëèêó ïå÷àëüíèê",
ìóäðèé äåðæàâíèé ä³ÿ÷, "äáàéëèâèé äî-
ìîâëàäèêà" ³ îñâ³÷åíèé ìèñëèòåëü, â³ä-
âàæíèé âî¿í ³ ïðèñòðàñíèé ìèñëèâåöü,
íà÷èòàíèé êíèæíèê ³ áëèñêó÷èé ïèñü-
ìåííèê.

Ó 1116—1117 ðîêàõ, çà äîðó÷åííÿì Âî-
ëîäèìèðà Ìîíîìàõà, ÷åðíåöü Ñèëüâåñòð
ñòâîðèâ äðóãó ðåäàêö³þ "Ïîâ³ñò³ ìèíó-
ëèõ ë³ò". Ñàìå öÿ ðåäàêö³ÿ ë³òîïèñó ä³éø-
ëà äî íàøèõ äí³â.

Êè¿âñüêå êíÿçþâàííÿ Âîëîäèìèð Ìî-
íîìàõ çà çàïîâ³òîì ïåðåäàâ ñòàðøîìó ñè-
íîâ³ Ìñòèñëàâó Óäàëîìó, âñòàíîâèâøè
òèì ñàìèì íîâèé ïîðÿäîê ïðåñòîëîíàñ-
ë³äóâàííÿ, íàïðàâëåíèé íà öåíòðàë³çà-
ö³þ êíÿæî¿ âëàäè. Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ
áóâ îäíèì ³ç îñòàíí³õ âåëèêèõ êíÿç³â êè-
¿âñüêèõ, çà ÿêîãî òðèìàëàñÿ ºäí³ñòü Ðóñ³.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ éîãî ñèíà Ìñòèñëàâà, ùî
ïðàâèâ óñüîãî 7 ðîê³â, ë³òîïèñåöü çàïè-
ñàâ: "ðàçäðàñÿ âñÿ çåìëÿ ðóñüêà".

Ë³òîïèñ çáåð³ã íàì ïåðåêàç ïðî ïåðå-
äàí³ Ìîíîìàõó â ñïàäîê â³ä ä³äà ïî ìà-
òåðèíñüê³é ë³í³¿ (â³çàíò³éñüêîãî ³ìïåðà-
òîðà Êîñòÿíòèíà Ìîíîìàõà) çíàêè öàð-
ñüêî¿ ã³äíîñò³ — áàðìè ³ øàïêè (øàïêà
Ìîíîìàõà) — áàðìè í³áèòî ïðèñëàâ â³-
çàíò³éñüêèé ³ìïåðàòîð Îëåêñ³é Êîìí³í,
à øàïêó — ìèòðîïîëèò åôåñüêèé Íåîô³ò
(â³í ³ ïîêëàâ ¿¿ íà ãîëîâó Âîëîäèìèðà, íà-
çâàâøè éîãî öàðåì). Ï³çí³øå ìîñêîâñüê³
ïðàâèòåë³ â ÕV—ÕV² ñòîð³÷÷ÿõ âèêîðèñ-
òîâóâàëè ö³ çíàêè öàðñüêî¿ ã³äíîñò³ ï³ä
÷àñ êîðîíàö³¿. "Øàïêà Ìîíîìàõà" çáåð³-
ãàºòüñÿ íèí³ â Îðóæåéí³é ïàëàò³ ìîñêîâ-
ñüêîãî Êðåìëÿ.

Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ ïîìåð 19 òðàâ-
íÿ 1125 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è â ïîõîä³ íà
ð³÷ö³ Àëüò³. Çà ñëîâàìè ë³òîïèñó, "ñëà-
âà éîãî ïðîéøëà ïî âñ³õ êðà¿íàõ,
îñîáëèâî æ áóâ â³í ñòðàøíèé ïîãàíöÿì
(ÿçè÷íèêàì); áóâ â³í áðàòîëþáåöü ³ íè-
ùåëþáåöü ³ äîáðèé ñòðàæäàëüíèê çà
Ðóñüêó çåìëþ"

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні Києві розпочинається
VІІІ Міжнародний он рс моло-
дих піаністів пам’яті Володими-
ра Горовиця для наймолодших
часни ів — дітей ві ом від 9 до
14 ро ів. Творчі зма ання, що
відб ватим ться на двох он-
цертних майданчи ах — Київ-
сь ом б дин вчених та Ко-
лонном залі імені Лисен а На-
ціональної філармонії У раїни, —
триватим ть до 31 жовтня.

Â³ä 2000 ðîêó íàéìîëîäøà ãðóïà Ì³æ-
íàðîäíîãî êîíêóðñó ìîëîäèõ ï³àí³ñò³â
ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèðà Ãîðîâèöÿ ìàº íàçâó
"Ãîðîâèöü-äåáþò" ³ ñòàëà ôàêòè÷íî ñà-
ìîñò³éíèì çàõîäîì. ²í³ö³éîâàíèé Êè¿â-
ñüêèì ìóçè÷íèì ³íñòèòóòîì ³ìåí³
Ðåéíãîëüäà Ãë³ºðà òà ï³äòðèìàíèé Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ é Ì³æíàðîäíèì áëàãîä³éíèì ôîí-
äîì "Óêðà¿íà 3000", öåé äèòÿ÷èé êîíêóðñ
òðàäèö³éíî ïðîõîäèòü âîñåíè â ðàìêàõ
êîíêóðñó "äîðîñëîãî".

Ó âîñüìîãî "Ãîðîâèöü-äåáþòó" º äâ³
îñîáëèâîñò³. Ïåðøà — ÿê í³êîëè, áàãàòî
â íüîìó áóäå ó÷àñíèê³â: 98 þíèõ ìóçè-
êàíò³â. Äî òîãî æ á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ïðè-
¿äóòü ñàìå ç-çà êîðäîíó — êð³ì óêðà¿í-
ñüêèõ ï³àí³ñò³â, ó çìàãàíí³ â³çüìóòü ó÷àñòü
îáäàðîâàí³ ä³òè ç Êàíàäè, ÑØÀ, Êèòàþ,
Ô³íëÿíä³¿, Òóðå÷÷èíè, Êîñòà-Ð³êè, Ñåð-
á³¿, Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³. ²íîçåìö³ ç ñàìîãî
ïî÷àòêó ñòâîðåííÿ "Ãîðîâèöü-äåáþòó" áà-
÷èëè â íüîìó ùîñü óí³êàëüíå. Íåáàãàòî
ó ñâ³ò³ êðà¿í, äå ä³òåé íàâ÷àþòü ãðè íà
ôîðòåï³àíî â òàêîìó ðàííüîìó â³ö³, àáè
âæå 9-ð³÷íîãî ï³àí³ñòà ìîæíà áóëî ïîêà-
çàòè íà ìóçè÷íîìó êîíêóðñ³. Ñåðåä íèõ
çîêðåìà Êèòàé, ßïîí³ÿ. Çàãàëîì æå ó ªâ-
ðîï³ ïîä³áíî¿ ïðàêòèêè ôàêòè÷íî íåìàº.
Òîìó é äèòÿ÷èõ êîíêóðñ³â ó ñâ³ò³ ìàëî.
Äî ó÷àñò³ â îäíîìó ç íàéâ³äîì³øèõ, ó ì³ñ-
ò³ Åñë³í´åí³, áåðóòü ä³òåé â³ä 12—14 ðî-
ê³â. Â Óêðà¿í³ æ äîâîäÿòü, ùî òàëàíîâè-
ò³ ä³òè ç³ ñêëàäíèìè â³ðòóîçíèìè ïðîãðà-
ìàìè ìîæóòü âèñòóïàòè íà âåëèê³é ñöå-
í³ ùå ðàí³øå.

Òîìó öüîãîð³÷ ç’¿æäæàþòüñÿ ñàìå â
Óêðà¿íó, äî Êèºâà, äèðåêòîðè íàéïðåñ-
òèæí³øèõ ºâðîïåéñüêèõ êîíêóðñ³â ç ð³ç-
íèõ êðà¿í — õî÷óòü íà âëàñí³ âóõà ïî÷ó-
òè é ïîáà÷èòè öå, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, äè-
âî: êîëè 9-ð³÷íå äèòÿ âèõîäèòü íà ñöåíó,

áóâà, ùå é ç³ ñïåö³àëüíèì ñò³ëüöåì (òðî-
õè âèùèì çà ñòàíäàðòíèé), ³ ïî÷èíàº ãðà-
òè åòþäè Øîïåíà ÷è ïðåëþä³¿ é ôóãè Áà-
õà. Äî òîãî æ â³ðòóîçíî, ãðàìîòíî, äîòðè-
ìóþ÷è â³äïîâ³äíèõ òåìïó òà äèíàì³êè,
ÿê äîðîñëèé ìóçèêàíò. Äèðåêòîðè (à ¿õ
î÷³êóþòü äî 30 îñ³á) ñëóõàòèìóòü óæå ïå-
ðåìîæö³â êîíêóðñó, òîáòî ¿õíÿ äóìêà íå
âïëèâàòèìå íà ð³øåííÿ æóð³. Ñàìå ó ôàê-
ò³ ïðè¿çäó öèõ ïî÷åñíèõ ãîñòåé ïîëÿãàº
äðóãà îñîáëèâ³ñòü öüîãîð³÷íîãî "Ãîðî-
âèöü-äåáþòó".

Ñþðïðèç îðãàí³çàòîðè êîíêóðñó, Ì³æ-
íàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä êîíêóðñó
Âîëîäèìèðà Ãîðîâèöÿ, ï³äãîòóâàëè é äî
óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ çàõîäó. Íà ñöåí³
ñòîëè÷íî¿ ô³ëàðìîí³¿ ñüîãîäí³ ñòîÿòèìå
íå îäèí, à ÷îòèðè ðîÿë³: ÷ëåíè æóð³ êîí-
êóðñó — Âàëåð³é Êîçëîâ (Óêðà¿íà), Âàë³-
äà Ðàñóëîâà-Ñóê (Àçåðáàéäæàí), Ëåâ Øó-
ãîì (Ðîñ³ÿ) òà Þð³é Ã³ëüäþê (Á³ëîðóñü) —
ç³ãðàþòü êîíöåðò äëÿ ÷îòèðüîõ ðîÿë³â Áà-
õà â ñóïðîâîä³ Êè¿âñüêîãî êàìåðíîãî îð-
êåñòðó ï³ä êåð³âíèöòâîì Ðîìàíà Êîôìà-
íà. Ðîìàíòèêè âå÷îðó äîäàñòü Ïàîëà
Âîëüï³, âèêëàäà÷ Áåíåâòóðñüêî¿ ìóçè÷-
íî¿ àêàäåì³¿ (²òàë³ÿ), ³ òàêîæ ó÷àñíèöÿ
æóð³ êîíêóðñó, âèêîíàâøè ×åòâåðòó ì³-
í³àòþðó ç öèêëó "Í³÷í³ ï’ºñè" Øóìàíà òà
"Ïîñâÿòó" Øóìàíà — Ë³ñòà

Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ —
îá’ºäíóâà÷ òà ìèðîòâîðåöü
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ОВНИ
Я що ви вн трішньо отові без жалю

миттєво зр йн вати все, що сво о час
створили, з ле істю відп стити від себе
те, до чо о при ипіли д шею, тілом, сер-
цем — значить се нормально. Процес
трансформації, запро рамований долею,
відб деться безболісно і виведе на новий
вито еволюції. З стрічайтеб дь-я і втра-
ти з сміш ою та впевненістю — приро-
да порожнечі не терпить. Отже, ва антне
місце швид о заповниться тим, що по-
трібно вам для спіх в майб тньом . Я -
що відс тня радість житті, др зі зрадж -
ють, не повертають бор и, і нор ють зо-
бов’язання, можливо доведеться по аси-
ти тліюче в іллямин лої пристрасті, спа-
лити др жні мости або трансформ вати
взаємини заради спільних ідеалів інш
площин .

ТЕЛЬЦІ
З оханими в партнерсь их стос н ах

назрівають ардинальні зміни.Щоб ни -
н тирозрив , змініть себе, понизьтеплан-
вимо , обмежте претензії. Та ти а по-

ведін ивима аєпост пливості, поблажли-
вості, адже нав оло вас витає джин про-
тистояння, прово ючидовійни, піді ріва-
ючи он рентів до па остей. Не зан р-
теся в цю небезпечн р . Ваші шанси на
ділов перемо низь і, вс переч висо о-
м імідж поп лярності. Нині потрібний
професійний злет і опі нство ерівниц-
тва, р хайтеся в цьом напрям . Кар’єр-
ний олімп не за орами, де на вас че а-
ють лаври трі мф . Пороз міння знайде-
те зі Стрільцями.

БЛИЗНЮКИ
Свят ова романтична епопея добі ає

інця. Вже наполе ливо си наліз ють
проблеми зі здоров’ям, за ли аючи тер-
міново зайнятися профіла тичними захо-
дами. Для підтрим и хорошо о тон с ,
менше нерв йте, адже вам властиво ви-
он вати робот , ви ладаючись на всі
“сто”, з ораючи в емоційном во ні. Роз-
робітьжорст ий рафі праці та відпочин-
, е ономно розподіляйте сили, тоді

всти нете добре попрацювати і ор аніз-
м не наш одите. Тихіше їдеш—далі б -
деш. Я що вини н ть інциденти на робо-
ті, смиріть ординю. З оле ами потріб-
но ладнати, йти на омпроміс. Терези ва-
ші найліпші помічни и.

РАКИ
Вамналежитьпере орн тинов сторін-
в любовних захопленнях. Вимо и до

об’є та симпатій ради ально зміняться.
Те, що хвилювало вчора, сьо одні абсо-
лютно не т рб є. Серце налаштоване по-
іншом і отове пірн ти в о еан нових від-
ч ттів. У сфері бізнес можливі втрати,
втім, до повно о бан р тства справа не
дійде.Зробіть правильні виснов инадпо-
мил ами, що сл ватиме хорошим ро-
ом на майб тнє. Став на ч жі роші,

можливості, зобов’язання робити потріб-
но з рах ванням особистих матеріаль-
них, творчих, енер етичних рес рсів. Об-
робляйте ділов нив др жно, з партне-
рами, тоді зберете ба атий рожай.

ЛЕВИ
Наеле тризована атмосфера сімей-

ном олі ся не апо ею. Ви ризи єте ви-
б хн ти зсередини, а потім на р їнах роз-
почнете б д вати нове життя, але вже на
абсолютно інших принципах з рах ван-
ням мин лих непороз мінь і помило . Ді-
лової співпраці це стос ється та ож.
Пам’ятайте: виставляючи е оїстичні ль-
тимат ми (цьо о ро ), ви раєтеся з во -
нем, вибиваючи ґр нт з-під своїх ні , і мо-
жете ір опоплатитися, бор хаєтесяпро-
ти течії арми. А вона за ли ає до армо-
нійної співпраці, міннюприбор ватиам-
біції, поставивши інтереси ділової оман-
ди на перше місце.

ДІВИ
Обставини с лад ться та , що дове-

деться підбити підс м и і розпрощатися
зі старими по лядами, сталеними цін-
ностями. Для виход з застою потрібні
свіжі джерела знань, нові знайомства, ді-
лові зв’яз и. “Розбір и” в сл жбовом о-
ле тиві, де “о олюються” підводні амені
підст пності, за рож ютьфатальнимина-
слід ами. Не зневіряйтеся і не чіпляйтеся
за мин ле. Ваша д ховна броня міцна, а
бла одать Творця сфері любові, творчо-
сті, поп лярності щедро ллється на вас
(до інця ро ), обері аючи від лобаль-
нихнеприємностей, вселяючивпевненість
завтрашньом дні.

ТЕРЕЗИ
Барометрвашихбажань стрім оповзе

в ор , набираючи широ омасштабних
розмахів.Я задовольнитиненаситне “хо-
ч ”, з ма симальною прод тивністю ви-
ориставшиви ідні обставини, ар’єрний
стат с, творчий потенціал?.. Головне, ні-
ом не наш одити. Пам’ятайте про цю
заповідь, тоді б д ть вівці цілі й вов и си-
ті, а ви зможете мати все, чо о вима ає
д ша й тіло. Б дете ба аті, охані, бажа-
ні, поп лярні.Др жіть зіСтрільцями,Близ-
нятами. Ви потрібні один одном , бо роз-
починається місяць взаємної ідилії.

СКОРПІОНИ
Події тижня внес ть повний переворот
перебі б ття. Ви отові дебют вати на

арені під назвою “життя”, зайнятися са-
мореалізацією в нових ці авих напрям-
ах?.. Я що “та ”, озирніться і візьміть на
озброєння позитивний досвід мин ло о,
а ір чаш поневірянь та промахів за-
лиште Вічності. На щастя, вас оточ ють
тіль и доброзичливі люди, отові завжди
піти наз стріч, допомо ти в с р тн мить.
Дя йте Небесам і пам’ятайте: облашт -
вання особисто о життя цьо о ро на
першом місці. Я що домашнє во нище
з асає, не айнопідтримайтейо о теплом,

т рботою, матеріальним фінанс ванням.
Подя а повернеться сторицею.

СТРІЛЬЦІ
Я що ви дивилися на світ різь рожеві

о ляри, переб вали в ілюзіях, нині дове-
деться сп ститися на землю, м жньо по-
лян ти в обличчя с ворої реальності, ви-
знавши помил и. Це обов’яз ова мова
для оздоровчо о атарсис особистості.
С іль и ниточці не витися, інець прихо-
дить. Під оряйтеся ерівництв , дорожіть
ар’єрою,боценевичерпнеджерелопри-
б т ів цьо оро .Пле айтебла ородство
і не робіть ні ом апостей. Помста через
образ — спо са від л аво о, вона ли-
шеозлоблюватименедр ів.Нині випро-
менієте чарівністю, заряджаючиатмосфе-
р радісним піднесенням. У спіл ванні
б дьте та товними і делі атними, стежте
за словами.

КОЗОРОГИ
Я ріпити др жнійф ндамент, не по-

зб тися товаришів, з я ими вас об’єдн є
спільнамета, висо і ідеали, солод ий д х
братерства?.. Проблема д же а т альна.
Змінюйтестрате іюдій.Заци лившисьна
ар’єрних дося неннях, можете втратити
найцінніше — пошан ваших прихильни-
ів.Жертв йтематеріально,моральноза-
ради др зів, пам’ятаючи, що справжню
др жб не можна пити ні за я і роші.
Альтр їзм — ваш найвірніший помічни .

ВОДОЛІЇ
На ар’єрном небосхилі розова “хма-

ра”.Шеф,я розлюченийЗевс,метає ро-
ми та блис ав и, он ренти нама ають-
ся “підсидіти”, п с аючи в хід різноманіт-
ні хитрощі.Найменшийпрофесійнийпро-
ол, необачний ро — і виризи єте зле-
тітизпосади.Втім, ті трю ис перни івдля
вас, я надолоні.Маневр йте, стежин до
серця начальни а обов’яз ово знайдете.
Т т Вищі сили працюють на вашом бо-
ці.Цьо оро виповинні задавати тонпо-
діям і діяти з ідно з власними інтересами.
А хто не з вами, той повинен зійти з дис-
танції.

РИБИ
Філософсь і пош и сенс б ття, по-

треба визначитися з ідеалами нарешті
вінчаються спіхом. Голос совісті за л -
шити не можна. Вона волає до справед-
ливості, роз риваючи пласти самообма-
н , від риваючи елементарні істини, я і
донині переб вали за сімома зам ами.
Ламайте застарілі стереотипи мислення,
вони морально вичерпали себе. Від ри-
вайте для себе нові світи — сонячні та
пре расні, там ваше майб тнє. Навчіться
в б дь-я ій події прочитати містичн під-
аз для правильно о р х вперед. І мо-
літься за др зів, цін йте самовіддан їхню
др жб , вона— транслятор бла одаті від
Всевишньо о впродовж сьо о ро

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 24 ïî 30 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

У 1912 році У раїнсь ий
л б (діяв Києві з 1908
ро ) за вимо ою поліції,
я а відш ала в йо о біб-
ліотеці де іль а неле аль-
них видань, б в за ритий.
Але завдя и винахідливо-
сті членів правління, спра-
ва завершилася лише змі-
ною назви л б на

а “Ренесанс”
б “Родина”

в “Гал шни и”
“Заповіт”
Митрополит Київсь ий Фі-
ларет Амфітеатров (1837 —
1857) називав “нашим и-
евс им Афоном”

а Голосіївсь і Китаївсь п с-
тині

б Ні ольсь п стинь
в Феофанію
святі ори (Б сов , Дівоч й
Чорн )

1
2

На почат ХХ століття довжина трамвайних олій Києві б -
ла більшою, ніж нині. У 1913 році трамваї ходили до Броварів.
А інженер В. Тимчен о запропон вав Д мі прое т трамвайної
олії до

а Житомира
Перший в У раїні еле тричний трамвай (і перший в Російсь ій імперії)

почав діяти Києві 1892 ро . Перш олію поб д вав відомий інженер
енерал А. Е. Стр ве, я ий мав досвід б дівництва залізнично о мост че-
рез Дніпро, водо он та системи азово о освітлення. Перша ділян а
місь о о трамвая проля ала від подільсь ої цер ви Різдва Христово о до
Оле сандрівсь о о с вер (по нинішньом — Володимирсь о о сп с ).
Пробна поїзд а відб лася 7 травня 1892 ро . Киянам д же сподобався
новий вид транспорт . В перші ро и нормальній роботі трамвая заважа-
ло те, що на ба атьох в лицях б ло про ладено одно олійні рей и з роз’їз-
дами. В подальшом трамвайна мережа розширювалася — в 1896 році
до дачно о селища Святошин, в 1904 році до П щі-Водиці. На почат ХХ
століття иївсь а трамвайна мережа б ла більшою, ніж нинішня. З 1913
ро трамваї вже ходили до Броварів. В том ж році інженер В. Тимчен-
о запропон вав Д мі про ласти трамвайн олію до Житомира. Здійс-
ненню цьо о зад м завадила лише світова війна. (Анатолий Ма аров.
Малая энци лопедия иевс ой старины.—К., Довіра, 2005. —С. 462-463).

З ідно з Литовсь им стат том ХVІ столітті вели их містах
Речі Посполитої місь і рядни и наб вали шляхетства. На и-
ївсь их рядни ів ця норма не діяла в повном обсязі, а лише

а рівнювала їх зі шляхтою сплаті с дових штрафів
Упродовж ХVІ століття містах Вели о о нязівства Литовсь о о відб -

валися зміни правовом стат сі місь их рядни ів. З ідно з Литовсь им
стат том 1529 ро б рмистри і радни и прирівнювалися до шляхти, а з
1566 ро та а норма поширювалася лише на б рмистрів. Увесь Віленсь ий
ма істрат б ло нобілітовано на Гродненсь ом Сеймі 15 червня 1568 ро-
, а йо о членам та їхнім нащад ам надано шляхетство. Віленсь і війти,

б рмистри, радни и, лавни и та писарі, я і походили з шляхетно о стан ,
не втрачали шляхетства, оли займали посади місь их рядах. Тоді я
особи, що ставали місь ими рядни ами і походили із непривілейовано о
стан , наб вали шляхетства з правом йо о передачі спадо за мови, що
вони не займатим ться тор івлею чи ремеслом. Привілеї, за я ими місь-
их рядни ів рівнювали правах зі шляхтою, надавали і дея им вели им
містам Корони Польсь ої. Натомість, иївсь им місь им рядни ам ні оли
не вдавалося дося ти та их привілей. Їх лише рівнювали зі шляхтою
сплаті с дових штрафів. Ще за литовсь их часів ті міщани, я і відб вали
зам ов сл жб , сплач вали по 5 іп литовсь их рошей “шляхетсь ої на-
в’яз и” ( рошова омпенсація, що виплач вали потерпілим за побиття, зав-
дання тілесних ш оджень), а місь их рядни ів, з ідно з Др им Литов-
сь им стат том, прирівнювали сплаті та их с дових штрафів до шляхти.
Нобілітація для міщанина означала зростання не лише с спільне, а й
льт рне. Це вважалася потрібною мовою для здоб ття самопова и та

авторитет в соці мі. (Наталія Біло с. Київ напри інці ХV — першій по-
ловині ХVІІ століття. Місь а влада і самовряд вання.— К., Видавничий дім
“Києво-Мо илянсь а а адемія”, 2008.- С.148-149).

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО

1

2

Відповіді на запитання 27го туру
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Організатор: 
редакція газети 
«Хрещатик» 

Генеральний
спонсор:
Блок Леоніда Черновець�
кого у Солом’янській 
райраді м. Києва

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

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� Товариство� з� об-

меженою�відповідальністю�“У�раїна�А�-

ро”� в� я�ості� відповідача� по� цивільній

справі�№2-3978/08�за�позовом�Капл"-

на�Юрія�Ві�торовича� до� ТОВ� “У�раїна

А�ро”� про� стя�нення� забор�ованості,

сл"хання�я�ої�відб"деться�о�9.00�6�ли-

стопада�2008�ро�"�в�залі�№�5�с"дово-

�о�засідання�в�приміщенні�с"д"�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в"л.�Пол�овни�а�Потє-

хіна,�14-А.�У�разі�неяв�и�справа�роз�ля-

датиметься�за�йо�о�відс"тності.

С"ддя�Маз"ри��О.Ф.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�роз�ляд�цивільної�спра-

ви�№2-2675-1/08�за�позовом�ВАТ�Райффайзен�Бан��Аваль�в�особі�Київсь�ої�ре�іональ-

ної�дире�ції�до�А�бєрова�Дав"д�Гасил�о�ли,�Гейдарова�Ільдирима�Гейдар�о�ли�про

стя�нення�забор�ованості�призначено�на�3�листопада�2008�р.�на�14.30�в�приміщенні

с"д"�(03113,�м.�Київ,�в"л.�Ш"това,�1,��аб.�16)�під��олов"ванням�с"дді�Ма�"хи�А.А.

У�с"дове�засідання�ви�ли�аються�відповідачі�А�бєров�Дав"д�Гасил�о�ли,�адреса:

Київсь�а�обл,�Броварсь�ий�р-н,�с.�Го�олів,�в"л.�Шевчен�о,�28�та�Гейдаров�Ільдирим

Гейдар�о�ли,�адреса:�м.�Київ,�в"л.�Земляч�и,�1,��в.�18.

С"ддя�Ма�"ха�А.А.

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

Колесни�а�Дениса�Михайловича�(останнє�відоме�місце�знаходження:�м.�Київ,

в"л.�Г.�Дніпра,�35,��в.�20)�в�с"дове�засідання,�призначене�на�31.10.2008�ро�"

на�12.00�в�зв’яз�"�з�роз�лядом�цивільної�справи�за�позовом�АКБ�“Інд"стріал-

бан�”�до�Колесни�а�Дениса�Михайловича�про�стя�нення�забор�ованості.

В� разі� неяв�и� в� с"дове� засідання,� справа� б"де� роз�лян"та� "� відс"тність

відповідачів�на�підставі�зібраних�по�справі�до�азів.

Адреса�с"д":�м.�Київ,�в"л.�Тимошен�а,�2-Є,��аб.�22.�

С"ддя�Яцен�о�Н.О.

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”

повідомляє�про�наміри�щодо�отримання�дозволів�

на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне

повітря�по�стр��т�рним�підрозділам�я�і�знаходяться:

- в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва�за�адресою:�в"л.�Коле�торна,�1-а

автозаправна�станція�Технічно�о�департамент",�призначена�для

приймання,�збері�ання�і�заправ�и�паливом�та�паливно-мастиль-

ними�матеріалами�автомобільно�о�транспорт"�ВАТ�“АК�“Київво-

до�анал”,�58�джерелами�ви�идів�ви�идаються�бензин,�в"�леводні

насичені�С
12
—�С

19
,��ас,�масло�мінеральне,�пот"жність�ви�идів

с�ладає�2,0317�т/рі�;

- в�Голосіївсь�ом��районі�міста за�адресою:�в"л.�Писаржевсь�о�о,

8�авто�олона�№2�Технічно�о�департамент",�обсл"�ов"є�автотранс-

портними�засобами�стр"�т"рні�підрозділи�ВАТ�“АК�“Київводо�а-

нал”,�13�джерелами�ви�идів�ви�идаються�в"�лецю�о�сид,�в"�ле-

водні�насичені�С
12
—�С

19
,�о�сид�азот",�бензин,�залізо,�пот"жність

ви�идів�с�ладає�0,676�т/рі�;

- в�Шевчен�івсь�ом��районі�міста за�адресою:�в"л.Овр"ць�а,�25�цен-

тральна�лабораторія�ВАТ�“АК�“Київводо�анал”�ви�он"є�хімі�о-ба�-

теріоло�ічні�аналізи�питної�води�,�4�джерелами�ви�идів�ви�идають-

ся��ислота�сірчана,�аміа�,�натрію��ідроо�ис,��ислота�азотна,�со-

ляна��ислота,�хлороформ,�пот"жність�ви�идів�с�ладає�0,041�т/рі�;

- в�Дніпровсь�ом��районі�міста за�адресою:�в"л.�Хар�івсь�е�шосе,

50-а�Управління�е�оло�ічно�о�на�ляд",�проводить�хімічні�аналізи

с�лад"�стічних�вод�підприємств�та�ор�анізацій�міста,�5�джерела-

ми� ви�идів� ви�идаються� азот"� діо�сид,� аміа�,� соляна� �ислота,

сірчана��ислота,�в"�лець�чоритихлористий,��ислота�оцтова,�по-

т"жність�ви�идів�с�ладає�0,0141�т/рі�.

За�важення	та	пропозиції	щодо	намірів	

ВАТ	“АК	“Київводо�анал”	просимо	надсилати	

в	місячний	термін	до:

- Дарниць�ої�районної�в�м.�Києві державної�адміністрації�за�адре-

сою:�в"л.�Кошиця,�11,�тел.�565-07-99�—�відділ�е�оло�ії;

- Голосіївсь�ої� районної� в� м.� Києві державної�адміністрації�за�ад-

ресою:�в"л.�Деміївсь�а,�49-а�,�тел.�259-85-97�—�відділ�е�оло�ії;

- Шевчен�овсь�ої�районної�в�м.�Києві�державної�адміністрації�за�ад-

ресою:�б"льв.�Шевчен�а,�26/4,�тел.�234-56-34�—�відділ�е�оло�ії;

- Дніпровсь�ої� районної� в� м.� Києві�державної�адміністрації�за�ад-

ресою:�б"льв.�Праці,�1/1,�тел.�292-31-01�—�відділ�е�оло�ії.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Блош�о�Вадима�Ми�олайови-

ча�в�я�ості�відповідача,�в�с"дове�засідання�по�цивільній�справі�№�2-1698/08�за�по-

зовом�Климен�о�А.І.�до�Шараєвсь�ої�С.Г.,�Блош�а�В.М.,�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації,�Головно�о�"правління�земельних�рес"рсів�КМДА,�Київсь�ої�місь�ої

Ради�про�визнання�неза�онними�а�тів�про�приватизацію�земельних�діляно�,�я�е

відб"деться�11.11.2008�ро�"�об�11.00,�в�приміщенні�Печерсь�о�о�районно�о�с"д"

м.�Києва�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в"л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�№�34.

Водночас�повідомляємо,�що�"�випад�"�вашої�неяв�и�в�с"дове�засідання�та�не-

повідомлення�с"д�про�причини�неяв�и,�справа�б"де�роз�лян"та�"�ваш"�відс"тність

на�підставі�наявних�в�ній�матеріалів.

С"ддя�Оніщ"��М.І.

О�р�жний�адміністративний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Федорова�Василя�Геор�ійовича�для

"часті�в�с"довом"�засіданні�по�справі�№�12/168�за�позовом�Олійни�а�Ві�тора�Васильовича�до

Відділ"�державної�ви�онавчої�сл"жби�Шевчен�івсь�о�о�РУЮ�в�м.�Києві,�третя�особа�—�Федоров

Василь�Геор�ійович�про�бездіяльність�ор�ан"�державної�ви�онавчої�сл"жби.

Остання�відома�адреса�місця�проживання:�м.�Київ,�в"л.�Го�олівсь�а,�б"д.9,��в.19.

С"дове�засідання�відб"деться�04.11.2008�ро�"�о�17.00�за�адресою:�м.�Київ,�в"л.�Десятинна

4/6,�зал�с"дово�о�засідання�№�2.

Федоров�Василь�Геор�ійович�ви�ли�ається�до�с"д"�для�"часті�"�с"довом"�засіданні�"�проце-

с"альном"�стат"сі�третьої�особи.

С"ддя�Цвір�"н�Ю.І.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�повідомляє�про�день,�час�та�місце

с"дово�о�засідання�"�справі�за�позовом

За�рито�о� а�ціонерно�о� товариства

’”ПриватБан�”�до�Інтеле�атор�В.П.�про

стя�нення� забор�ованності� в� поряд�"

передбаченом"�ЦПК�У�раїни,�я�е�при-

значено� на� 17� листопада� 2008� ро�"

о 15.00� за� адресою:�м.� Київ,� 01010,

в"л. М.�Гайцана,�4,��аб.�403�(�олов"ю-

чий�—�с"ддя�К"зьмен�о�В.В.).

С"ддя�К"зьмен�о�В.В.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�шо�30.10.2008�ро�"�о�12.30�відб"-

деться� роз�ляд� цивільної� справи� за� позовом

Расіної�Єв�енії�Оле�сіївни�до�Джат�ар�Басель

Ріфат�Бадер�Еддін,�третя�особа�Солом’янсь�е

РУ�ГУ�МВС�У�раїни�про�визнання�особи�та�ою,

що�втратила�право��орист"вання�житлом.

Роз�ляд� справи� відб"деться� за� адресою:

м. Київ,�в"л.�Ш"това,�1,��.�16,�під��олов"ван-

ням�с"дді�Ма�"хи�А.А.

У�с"дове�засідання�ви�ли�ається�відповідач:

-�Джат�ар�Басель�Ріфат�Бадер�Еддін,�м.�Київ,

в"л.�Леваневсь�о�о,�4,��в.�44/2.

В�разі�вашої�неяв�и�справ"�б"де�роз�лян"-

то�без�вашої�"часті.

С"ддя�А.А.�Ма�"ха

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

ли�ає�Др"жина�Оле�а�Ві�торовича,�я�ий�прожи-

ває�в�м.�Києві,�пр..�Червонозоряний�130,��в.�133

та�Карабаня�Оле�сандра�Валерійовича,� я�ий

проживає�в�с.�Нововолодимирів�а�Херсонсь�ої

обл.�в�я�ості�відповідачів�та�Данилов"�Ірин"�Во-

лодимирівн",�я�а�зареєстрована�в�м.�Херсоні�по

пр. 200-річчя�Херсон"�8,��в.�99,�в�я�ості�третьої

особи�в�с"дове�засідання�по�цивільній�справі�за

позовом�Гл"хова�О.В.�до�Гл"хова�В.В.,�Карабаня

О.В.,�Жива�и�Б.І.,�Др"жина�О.В.,�про�"с"нення�пе-

реш�од�"��орист"ванні�житловим�приміщенням,

що�відб"деться�3�листопада�2008�ро�"�о�9.30�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�ля-

датиме�справ"�без�їхньої�"часті.

С"ддя�А.�Нова�

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає

Лохмотова�Дмитра�Сер�ійовича�в�я�ості�відповідача�по

цивільній�справі�№�2-5100/2008�за�позовом�Лохмото-

ва�Сер�ія�Анатолійовича�до�Лохмотова�Дмитра�Сер�ійо-

вича�про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право��о-

рист"вання�жилим�приміщення�в�с"дове�засідання�на

05.11.2008�р.�о�14.30.�Адреса�с"д":�м.�Київ,�в"л.�Тимо-

шен�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

Азізп"р�Халіл�ви�ли�ається�в�с"дове�засідан-

ня�для�роз�ляд"�цивільної�справи�за�позовом�По-

тапової�Марини�Юріївни�до�Азізп"ра�Халіла�про

стя�нення�аліментів�на�"тримання�дитини�на�11.00

5� листопада� 2008� ро�"� в� Святошинсь�ом�

районном��с�ді�м.�Києва�(м.�Київ,�в"л.�Я.�Ко-

ласа,�27-а,�зал�с"дових�засідань�№2,��абінет�№3).

С"ддя�В.А.�Твердохліб

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� в� я�ості� відповідача�Ковальч"��Петра

Леонідовича� ,� я�ий� зареєстрований� за� адре-

сою:�м.�Київ,�в"л.�Бальза�а,�100/31,��в.�59,�в

с"дове�засідання,�я�е�призначено�на�10.11.2008

ро�"�на�10.00,�для�роз�ляд"�справи�за�позовом

Возню��Галини�Василівни�до�Ковальч"��Петра

Леонідовича�про�"с"нення�переш�од�в�здійсне-

нні�права�власності.�Яв�а�до�с"д"�обов’яз�ова,

при�собі�мати�паспорт.�Адреса�с"д":�м.�Київ,

пр. Мая�овсь�о�о,�5-В,��аб.�32.

С"ддя�О.В.�Гре�"ль

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Т�ачен�о�Марію�Оле�сандрівн",�я�ій

необхідно�10.11.2008�ро�"�о�9.00�з’явитись�до

Оболонсь�о�о�районно�о�с"д"�м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в"л.�Тимошен�о,�2-є,��аб.�16�в

я�ості� відповідача� для� "часті� "� роз�ляді

цивільної�справи�за�позовом�Т�ачен�о�Ед"ар-

да� Ві�торовича� до� Т�ачен�о� Марії� Оле�-

сандрівни�про�розірвання�шлюб".

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

я�а�бере�"часть�"�справі,�передбаченні�ст.ст.

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

С"ддя�Л.П.�С"ш�о

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�Стельмаха�Ві�тора�Васильовича� в

я�ості� відповідача� по� цивільній� справі�№2-

509708�за�позовом�Стельмах�Л.І.,�Чаюн�Т.В.,

Добролежи�Р.С.�до�Стельмаха�В.В.,�треті�осо-

би:�ВГІРФО�Голосіївсь�о�о�РУГУ�МВС�У�раїни

в� м.� Києві,� КП� “ЖЕО�—� 103”� про� визнання

особи�та�ою,�що�втратила�право��орист"ван-

ня� житловим� приміщенням,� сл"хання� я�ої

відб"деться�о�12.00�10�листопада�2008�ро�"

в�залі�№�5�с"дово�о�засідання�в�приміщенні

с"д"� за� адресою:� м.� Київ,� в"л.� Пол�овни�а

Потєхіна,�14-А.�У�разі�неяв�и�справа�роз�ля-

датиметься�за�йо�о�відс"тності.�

С"ддя�Маз"ри��О.Ф.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли-
�ає�я��відповідача�Ножен�а�Андрія�Володимировича

по�цивільній�справі�№2-5007/08�за�позовом�Ножен-

�о�Олени�Віталіївни�про�розірвання�шлюб",�в�с"дове

засідання�на�30�жовтня�2008�ро�"�на�10.00.

Адреса�с"д":�м.�Київ,�в"л.�Тимошен�а,�2-є,��аб.

19,�с"ддя�Поліщ"��Н.В.�В�разі�неяв�и,�справ"�б"де

роз�лян"то�"�відс"тності�нез’явившихся�осіб.

С"ддя�Н.В.�Поліщ"�

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 331499� на� ім’я�Шерев�и

Ми�оли� Петровича� вважати

недійсним.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2774
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Влада ЛИТОВЧЕНКО, прези-
дент модельно о а ентства
KARIN MMG:
— Мені здається, наше раїн-

сь е с спільство ще переживає
наслід и мин лої епохи, не
вийшовши з соціалістичної сис-
теми. За правилами то о час , я -
що жін а не одр жилася до 23 ро-
ів, вона "стара діва". Я що ж по-
рівняти сит ацію з Європою та
Амери ою, цих раїнах жін и по-
чинають замислюватися про за-
міжжя після тридцяти. Коли вони
одержали освіт , зробили ар’є-
р , наб ли життєво о досвід і до-
свід стос н ів. Том ба ато с -
часних жіно виходити заміж не
поспішають. Вони ціл ом само-
стійні, бачать майб тнє своєм
бізнесі. Шлюб я можливість ма-
ти матеріальн основ важливий
для дівчат із ре іонів або ж ліни-
вих. Гостро стоїть проблема од-
р ження в зв’яз з ва ітністю, о-
ли діти стають "хлібною арт ою".
Але чолові и від цьо о не б д ть

більше охати жін — їх приваб-
люють сильні, впевнені, спішні,
расиві жін и!

Вадим ГЛАДЧУК, олова все-
раїнсь о о об’єднання "Мо-

лодь — надія У раїни":
— Я вважаю, т т має б ти інди-

від альний підхід. Жін а сама ви-
значає, але на її рішення впливає
і партнер. Я що вже с лалися сто-
с н и, є спільні інтереси, охан-
ня — вони мож ть їх ле аліз вати
і вст пити шлюб. Після 30 ро ів
це пізно. До тридцяти ро ів по-
трібно, точно. Одна потрібно ви-
значитися і йти до РАГС , не тіль-
и на е с рсію.

Катерина ЗАВОЛОКА, са нд-
дизайнер:
— У тридцять або після тридця-

ти. Людина повинна зроз міти
спочат себе, а потім поєдн ва-
ти своє життя з имось іншим.
Можна і в п’ятдесят одр житися! Я
раніше тридцяти — ні.

Æ³íêà ìàº âèéòè
çàì³æ ó...

Оле сандр ПАБАТ, деп тат Київради:
— Лез ин а. Том що доводиться постійно танцюва-

ти разом із инджалом і не можна розслаблятися. Я б
мріяв станцювати сирта і, щоб можна б ло опертися
на плечі товаришів! А по и що доводиться танцювати
лише лез ин самом .

Настя КАСИЛОВА, а триса, телевед ча:
—Мені д же подобається тан о — расивий і с лад-

ний танець. Я олись чилася йо о танцювати. У ньом
за ладена д же ці ава д м а: чолові постійно веде
партнер , а жін а, мовляв, нічо о не знає, вся ньо-
м . В моєм житті тан о не виходить — все навпа и!

Оле сандр РОЙТБУРД, х дожни :
— Я по аний танцюрист. Мені ба ато чо о заважає

танцювати... Коли я б в першом ласі, б в ро рит-
мі и, на я ом танцювали паде рас і полонез. Паде -
рас мені подобався найбільше.

Павло ЗІБРОВ, народний артист У раїни, х -
дожній ерівни "Театр пісні Павла Зіброва":
— Улюблений — вальс, звичайно. Я вмію йо о тан-

цювати з дитинства — олись навчився хорео рафіч-
ном чилищі, в я е ми ходили на танці до дівчат. Ви-
он вали бальні танці, тан о, вальс... Та і виходить,
що плавно вальс ю по життю!

ßêèé òàíåöü âàøîãî æèòòÿ?

Êèÿíêà ìàº âèéòè
çàì³æ ó 21 ð³ê
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. 21 ð³ê – 27 %
2. 25 ðîê³â – 25 %
3. ßê ò³ëüêè çàêîõàºòüñÿ – 22 %
4. 18 ðîê³â – 18 %
5. Êîæí³ ï’ÿòü ðîê³â – 8 %

Òàíåöü ³ç â³ÿëàìè 
â äåíü çîëîòîãî âåñ³ëëÿ
Ó÷îðà é ñüîãîäí³ íà ñöåí³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè
Óêðà¿íè ñâÿòêóº çîëîòå âåñ³ëëÿ ñëàâåòíå
ïîäðóææÿ — êîìïîçèòîð Ðîä³îí Ùåäð³í 
³ áàëåðèíà Ìàéÿ Ïë³ñåöüêà
²ííà ÏÈÑÀÐÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ 
"Õðåùàòèêà"

Вза алі Майя Плі-
сець а та Родіон
Щедрін не план -
вали чних свят-
вань власно о

золото о весілля,
але стат с зіро
сесвітньо о
масштаб зобов’я-
з є. Печат в
паспортах вони
поставили 2 жовт-
ня 1958 ро , а
рівно п’ятдесят
ро ів потом від-
значили цю дат в
Малом залі Мос-
овсь ої онсерва-
торії доволі ін-
тимном форматі
"Майя Плісець а і
Родіон Щедрін —
50 ро ів разом".
Київсь і онцер-
ти — своєрідне
продовження цієї
події.

Ïîçíàéîìèëèñÿ âîíè
äóæå äèâíî — ó ìîñêîâ-
ñüêîìó ñàëîí³ Ë³ë³¿ Áð³ê
(òî¿ ñàìî¿ Áð³ê Âîëîäè-
ìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, ÿêà
³ â 1950-õ íåçðîçóì³ëèì
÷èíîì ìîãëà ñîá³ äîçâî-
ëèòè äîðåâîëþö³éíîãî
øòèáó ìèñòåöüêèé ñà-
ëîí). Ë³ë³ÿ Áð³ê "êîëåê-
ö³îíóâàëà" ãîëîñè çíà-
ìåíèòîñòåé. ² Ùåäð³í
ñïî÷àòêó ïîçíàéîìèâñÿ
³ç ãîëîñîì ìàéáóòíüî¿
äðóæèíè, à âæå ïîò³ì ³ç
íåþ ñàìîþ.

Óò³ì, ¿õí³é òâîð÷èé ³
ñ³ìåéíèé äóåò áóâ ñòâî-
ðåíèé ³ç ïðîòèð³÷. Âî-

íà — çíà÷íî ñòàðøà çà
íüîãî (òåïåð öå âæå íå
ìàº æîäíîãî çíà÷åííÿ,
àëå êîëè éîìó 25, à ¿é
32, íå êîæåí ìîæå çðî-
çóì³òè). Â³í ùå çîâñ³ì
ìîëîäèì î÷îëèâ Ñï³ëêó
êîìïîçèòîð³â ÑÐÑÐ, ³
òîä³ âæå áàëåðèíó çâè-
íóâà÷óâàëè ó "êîí’þíê-
òóðíîìó" øëþá³. Íèí³,
êîëè â³çóàëüíà ñêëàäîâà
æèòòÿ îñòàòî÷íî ïåðå-
âàæèëà çâóêîâó, ñôîð-
ìóâàëàñÿ ³íøà ñ³ìåéíà
"äèñïîçèö³ÿ", àäæå õòî
òàêèé êîìïîçèòîð, íå-
õàé ³ íàéòàëàíîâèò³øèé,
ïîð³âíÿíî ç ç³ðêîþ áà-
ëåòó?

Ùîá çíÿòè âñ³ ö³ ïè-
òàííÿ, Ìàéÿ Ïë³ñåöüêà
òà Ðîä³îí Ùåäð³í ðîç-

ä³ëèëè äâîäåííå êè¿â-
ñüêå ñâÿòî ïîð³âíó.
Ïðîãðàìè ¿õí³õ äâîõ àâ-
òîðñüêèõ âå÷îð³â ö³ëêîì
ñàìîäîñòàòí³ òà ìàéæå
íå ïåðåòèíàþòüñÿ. Â÷î-
ðà Äåðæàâíèé àêàäåì³÷-
íèé åñòðàäíî-ñèìôî-
í³÷íèé îðêåñòð ï³ä êå-
ðóâàííÿì ðîñ³éñüêîãî
äèðèãåíòà Ìèêîëè
Àëºêñººâà âèêîíàâ ê³ëü-
êà òâîð³â Ùåäð³íà: ñèì-
ôîí³÷í³ ñþ¿òè ç îïåðè
"Íå ò³ëüêè ëþáîâ",
"àðàíæîâàí³" ìàåñòðî
"Äâà òàíãî" ²ñààêà Àëü-
áåí³ñà òà ñâîºð³äíå íîñ-
òàëüã³éíå ïîïóð³ — ñòà-
ðîâèííó ìóçèêó ðîñ³é-
ñüêèõ ïðîâ³íö³éíèõ
öèðê³â. Ñïðàâæí³ì ïî-
äàðóíêîì ñòàëî âèêî-

íàííÿ Ï’ÿòîãî êîíöåð-
òó äëÿ ôîðòåï³àíî ç îð-
êåñòðîì Ðîä³îíà Ùåäð³-
íà, äå ñîëüíó ïàðò³þ ç³-
ãðàâ ðîñ³éñüêèé ï³àí³ñò
Äåíèñ Ìàöóºâ.

Ó ñüîãîäí³øíüîìó ãà-
ëà-êîíöåðò³ ñòàâêè
çðîáëåí³ ëèøå íà ñîë³ñ-
ò³â ³ç êðàùèõ ìóçè÷íèõ
òåàòð³â ñâ³òó — ¥ðàíä-
îïåðà, Êîâåíò-¥àðäåí,
Ëà Ñêàëà, Ìàð³¿íñüêîãî
òåàòðó, Áîëüøîãî òåàòðó
òà ³íøèõ. Óñï³øíà ìî-
ëîäü òàíöþâàòèìå íà
÷åñòü ïðåêðàñíî¿ Ìàé¿.
À ñàìà Ïë³ñåöüêà ñâî¿ì
"òàíöåì ³ç â³ÿëàìè" (õî-
ðåîãðàô³ÿ Ìîð³ñà Áåæà-
ðà) äîâåäå, ùî ñïðàâæ-
íÿ áàëåðèíà é ó 82 çà-
ëèøàºòüñÿ áàëåðèíîþ

0

5

10

15

20

25

30

1
2

3

4

5

Жінка має вийти заміж у:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+10°Ñ,
âíî÷³ +5...+7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +16°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +14...+17°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +11...+13°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +9...+11°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé äîù. Â³òåð ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+10°Ñ, âíî÷³
+5...+7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Композитор Родіон Щедрін і балерина Майя Плісець а 50 ро ів разом
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