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Êèÿíè â³äñâÿòêóâàëè 
Âîäîõðåùà
Íàéá³ëüøå “ìîðæ³â” ç³áðàëîñÿ ó Ã³äðîïàðêó

Ñòîëè÷íèé Ã³äðîïàðê ó÷îðà ïåðåòâîðèâñÿ íà îñòð³âåöü
ñâÿòà. Âæå îï³âäí³ òàì ëóíàëè ï³äíåñåí³ êîëÿäêè-ñï³âè.
“Áî ïðèéäóòü äî òåáå òðè ïðàçíèêè â ãîñò³!.. À òîé òðå-
ò³é ïðàçíèê — ñâÿòå Âîäîõðåùà”, — íàãàäàâ ïîâåñåë³ëèì
êèÿíàì êîëåêòèâ çíàíîãî â óñüîìó ñâ³ò³ ôîëüêëîðíî-àêà-
äåì³÷íîãî òåàòðó “Áåðåãèíÿ”.

Íà ñâÿòêóâàííÿ Âîäîõðåùà â Ã³äðîïàðêó ç³áðàëèñÿ ê³ëü-
êà òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ â³ä ìàëîãî äî âåëèêîãî. Ïðè-
ºäíàâñÿ äî íèõ ³ íèí³ ÷èííèé Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåí-
êî. “Äîðîãà êè¿âñüêà ãðîìàäî, â³ä ÷àñ³â Âîëîäèìèðà Õðåñ-
òèòåëÿ ùîðîêó ìè âèõîäèìî äî Äí³ïðà ç îäí³ºþ ìð³þ —
äîëó÷èòèñÿ äî âîäíîãî Õðåùåííÿ, îíîâèòè çàïàñ åíåð-
ã³¿, â³ä÷óòè ñåáå íà ñâî¿é çåìë³, ç â³ðîþ, ç â³ðîþ ó Õðèñ-
òà. Õî÷ó ïîáàæàòè, ùîá ó êîæíîãî ç âàñ áóëî áàãàòî çäî-
ðîâ’ÿ, ùîá êîæíà ðîäèíà áóëà ùàñëèâîþ ³ ìè í³êîëè íå

çàáóâàëè, ùî ìè â³ëüíà íàö³ÿ. Õðèñòîñ õðåùàºòüñÿ!” —
çâåðíóâñÿ äî êèÿí Â³êòîð Þùåíêî. Íà äèâî ìàëî õòî
çíàâ, ùî â³äïîâ³ñòè ñë³ä: “Ó ð³÷ö³ Éîðäàí”.

Ïðî òå, äå æ õðåñòèâñÿ ²ñóñ, ïðèñóòí³ì íàãàäàâ Ïàòð³-
àðõ êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåò. Â³í çà÷èòàâ
ªâàíãåë³º â³ä Ìàðêà, ïðî òå, ÿê íàä ìåñ³ºþ, ùî ñòîÿâ ó
âîäàõ Éîðäàíó, â³äêðèëèñÿ íåáåñà ³ çâ³äòè ç³éøîâ Ñâÿ-
òèé Äóõ. Ââàæàþòü, ùî â äåíü Âîäîõðåùà öå òà¿íñòâî
â³äáóâàºòüñÿ ùîðîêó, âîäà ñòàº ö³ëþùîþ. Âîäîõðåùà —
ºäèíèé äåíü ðîêó, êîëè áîãîñëóæ³ííÿ ïðîâîäÿòü íå â
öåðêâ³, à á³ëÿ âîäîéì ÷è çâè÷àéíèõ êðèíèöü. Ô³ëàðåò îñ-
âÿòèâ ïèòíó âîäó â ñïåö³àëüíîìó êàçàí³, à òàêîæ ó Äí³ï-
ð³, ï³ñëÿ ÷îãî êèÿíè ïî÷àëè ìàñîâî òóäè ï³ðíàòè. Âîäó
äëÿ ïèòòÿ íàáèðàëè ç äâîõ âåëè÷åçíèõ ñïåö³àëüíî ï³äâå-
çåíèõ öèñòåðí.

“ß ïðèõîäæó ñþäè âæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü. À ì³é ÷îëî-
â³ê — óñ³ ï’ÿòíàäöÿòü. Äî öüîãî ÿ òÿæêî õâîð³ëà, ³ âæå
íàâ³òü äóìàëè, ùî äîâãî íå æèòèìó. Àëå æ ïîãëÿíüòå —
íèí³ ÿ ö³ëêîì çäîðîâà. Öüîãî äíÿ âîäà ñïðàâä³ îñîáëè-
âà. Âîíà íå ïðîñòî õîëîäíà, ÿêåñü íåçâè÷íå ïîùèïóâàí-
íÿ â³ä÷óòíå”, — ðîçïîâ³ëà 63-ð³÷íà Íåëÿ Ìàÿêîâñüêà.
Öüîãî ðîêó â îñâÿ÷åíå Äí³ïðî ïîì³òíî á³ëüøå çàíóðþ-
âàëîñÿ ìîëîäèõ ëþäåé. Òîæ òðàäèö³¿ áóäå çáåðåæåíî.

Â êðèæàíó âîäó çàíóðèëèñÿ ³ ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëà-
äè. Ùîïðàâäà, íå ïîáîÿëèñÿ õîëîäó ëèøå äâîº ç ÷èñëåí-
íîãî äåñàíòó ÊÌÄÀ — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé
òà çàñòóïíèê ìåðà Ñåðã³é Ðóäèê.

“Öå íåéìîâ³ðíî êëàñíî! Äóæå! Âñ³õ çàïðîøóþ ñïðîáó-
âàòè. Öå òàêå î÷èùåííÿ, âàðòî ñïðîáóâàòè óñ³ì”,— ñêà-
çàâ Îëåñü Äîâãèé. Â³í ðîçïîâ³â, ùî äî çàíóðåííÿ îñî-
áëèâî íå ãîòóâàâñÿ, íàïî¿â ç³ãð³âàëüíèõ íå âæèâàâ. “Ïî-
ìîëèëèñÿ òóò, ÿê ãîäèòüñÿ, ³ òðè÷³ çàíóðèëèñÿ. Óñå â³ä-
áóëîñÿ çà òðàäèö³ÿìè”,— ñêàçàâ ïàí Äîâãèé.

À âò³ì, íå âñ³ ïî÷àòê³âö³ ïðîõîäÿòü îáðÿä òàê âäàëî. “Áó-
âàþòü âèïàäêè, êîëè äîâîäèòüñÿ âèòÿãóâàòè ëþäåé ç âî-
äè, ðîçòèðàòè ¿õ, â³ä³ãð³âàòè. Â õàëåïó ïîòðàïëÿþòü ò³, õòî
íå äîòðèìóº ïðàâèë ïîâåä³íêè”, — ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê
ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè Ñåðã³é Áîðîäàâêà. Çà éîãî ñëîâàìè,
ëþäè àáî ïðîñòî ö³ïåí³þòü, çàòðèìàâøèñü ó êðèæàí³é
âîä³, àáî æ, ïîñëèçíóâøèñÿ íà ëüîäó, íåâäàëî ïàäàþòü.
Óñ³õ á³äîëàã ðÿòóþòü, òîæ íàâ³òü âîíè íà Âîäîõðåùà çà-
ðÿäæàþòüñÿ çäîðîâ’ÿì íà âñåíüêèé ð³ê
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Цьо о ро иян, охочих зан ритись посвячен вод та оздоровитись на Водохреща, Гідропар значно побільшало
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

І вели ий, і малий иянин попрям вали вчора до Гідропар набратися здоров'я. Там свят -
вали Водохреща. Вод біля аплиці Хрещення Господньо о освяч вав Патріарх Філарет. Ка-
ж ть, що цьо о дня на вод сходить Святий Д х і вона допома ає людям здолати б дь-я і
нед и. Аби зарядитися здоров'ям на весь рі , ияни запаслися свяченою водою, а ба ато
хто ви пався просто Дніпрі. Разом з іншими пірнали се ретар Київради Олесь Дов ий та
заст пни олови КМДА Сер ій Р ди . З иянами свят вав і Президент Ві тор Ющен о.
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Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç³ ñâÿòîì Âîäîõðåùà

Äîðîã³ êèÿíè!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà ñåðäå÷í³

ïîáàæàííÿ ç íàãîäè Áîãîÿâëåííÿ Ãîñïîä-
íüîãî!

Ïðàâîñëàâíèé ñâ³ò â³äçíà÷èâ âåëèêå õðèñ-
òèÿíñüêå ñâÿòî — Âîäîõðåùà. Äëÿ íàñ óñ³õ öå
äåíü ñâ³òëî¿ ðàäîñò³ òà äóõîâíîãî î÷èùåííÿ.
Öå ñâÿòî íàãàäóº íàì ïðî òå, ÿê âàæëèâî çáå-
ð³ãàòè ñâîþ âíóòð³øíþ ÷èñòîòó. Àäæå ïðî ò³-
ëî ìè äáàºìî ùîäíÿ, à â áóäåíí³é ñóºò³ ÷àñ-
òî çàáóâàºìî ïðî äóøó. À âîíà òåæ ïîòðåáóº
î÷èùåííÿ, áî ò³ëüêè êîëè äóøà òà ò³ëî ºäè-
í³ — ìè çíàõîäèìî ãàðìîí³þ æèòòÿ. Ó í³÷ íà
Âîäîõðåùà çàãàäàéòå áóäü-ÿêå áàæàííÿ ³ íå-
õàé âîíî îáîâ’ÿçêîâî çä³éñíèòüñÿ. Õàé âàø³
äóø³ íå çíàþòü ïîíåâ³ðÿíü, à ñåðöå îãîðòàº
ñïîê³é. Íåõàé ó âàøèõ ðîäèíàõ ïàíóº çäî-
ðîâ’ÿ, ìèð òà çëàãîäà. Áàæàþ âàì íåâè÷åðï-
íî¿ åíåðã³¿, íåçëàìíî¿ â³ðè ó êðàùå òà íîâèõ
çâåðøåíü íà áëàãî Êèºâà òà âñ³º¿ Óêðà¿íè.

Ç³ ñâÿòîì!
Ç ïîâàãîþ

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Íà Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüê³é
äîðîç³ ðóõàòèìóòüñÿ 
â îáèäâà áîêè

Ó öüîìó ðîö³ ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” ðîçðàõî-
âóº â³äêðèòè äâîñòîðîíí³é ðóõ íà Íàáåðåæ-
íî-Ðèáàëüñüê³é äîðîç³, íà ä³ëÿíö³ â³ä Íàáå-
ðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ äî âóëèö³ Åëåêòðèê³â ³ç
ìîñòîì íà âõîä³ â ãàâàíü. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîðïîðàö³¿ Ãåîðã³é
Ãë³íñüêèé. Êîëè ñàìå ñòàíåòüñÿ òàêà çíà÷ó-
ùà ïîä³ÿ äëÿ ñòîëè÷íèõ àâòîëþáèòåë³â, çà-
ëåæàòèìå â³ä ô³íàíñóâàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò äåðæáþäæåòîì-2010. Ñåðåä ³íøèõ ïð³î-
ðèòåò³â ðîáîòè êîðïîðàö³¿ íà íèí³øí³é ð³ê
äèðåêòîð íàçâàâ çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê íà Ìîñêîâñüê³é ïëî-
ù³ é íà ïåðåòèí³ ïðîñïåêòó Âîçç’ºäíàííÿ é
Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿ á³ëÿ ìîñòó Ïàòî-
íà, à òàêîæ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà àâòîäî-
ðîãè íà âóëèö³ Çäîëáóí³âñüê³é

Òóðèñò³â ï³äí³ìàòèìóòü 
íà ùèò Áàòüê³âùèíè-ìàòåð³

Êè¿âñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ³ Ìóçåé Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè çàïðîïîíóþòü óñ³ì îõî÷èì
ïîãëÿíóòè íà Êè¿â ç³ ùèòà Áàòüê³âùèíè-ìà-
òåð³. Òàêà åêñêóðñ³ÿ êîøòóâàòèìå 800 ãðè-
âåíü. Çà ö³ ãðîø³ ñì³ëèâö³â îáâ’ÿæóòü òðî-
ñîì ³ ï³äí³ìóòü íà âèñîòó 92 ìåòðè. Êð³ì
öüîãî, íà ïàì’ÿòü ïîäàðóþòü 21-ñàíòèìåò-
ðîâó áðîíçîâó êîï³þ Áàòüê³âùèíè-ìàòåð³ òà
³ìåííèé ñåðòèô³êàò, à ùå ïðîâåäóòü åêñêóð-
ñ³þ ê³ëüêîìà ïàðêàìè. Âîäíî÷àñ çà ï’ÿòäå-
ñÿò ãðèâåíü ìîæíà áóäå ïîòðàïèòè íà îãëÿ-
äîâèé ìàéäàí÷èê íà âèñîò³ 36 ìåòð³â. Çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ãîð Äîáðóöüêèé
ïðèïóñêàº, ùî ï³äíÿòèñÿ íà ùèò ìîæíà áó-
äå âæå íà Äåíü Ïåðåìîãè — 9 òðàâíÿ. Ï³ä
÷àñ ï³äéîìó íà ñàìèé âåðõ áóäå òðè çóïèí-
êè. Ë³ôò, ùî ðîçðàõîâàíèé íà òðè îñîáè, äî-
âåçå äî ìàéäàí÷èêà íà âèñîò³ 36 ìåòð³â. Ïî-
ò³ì â³äâ³äóâà÷³â ïåðåñàäÿòü ó ë³ôò, ÿêèé ðó-
õàºòüñÿ ïîõèëî, ³ íà íüîìó ïðîâåçóòü ïî ðó-
ö³ ïàì’ÿòíèêà. Íà ð³âí³ äîëîí³ ¿õ âèñàäÿòü,
îäÿãíóòü íà íèõ ñïåöñïîðÿäæåííÿ ³ íà òðî-
ñ³ ç ³íñòðóêòîðîì ï³äí³ìóòü íà ùèò

Øâèäê³ñíèé òðàìâàé 
çóïèíèëè ñí³ãîïàäè
Çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåíåñëè íà áåðåçåíü
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Несприятливі по одні
мови стали на заваді
своєчасном п с пер-
шої чер и швид існо о
трамвая. Через це її
від риття перенесено
ще на два місяці. На-
разі б дівельни и
звільняють території від
сні ових завалів, а олії
від обледеніння. Одно-
часно з цим тривають
роботи з облашт вання
платформ та станцій.
За алом же здати в
е спл атацію ре он-
стр йован лінію швид-
існо о трамвая б ді-
вельни и мають до ін-
ця нинішньо о ро .
Вартість робіт оціню-
ють 422 млн рн. Для
завершення першої
чер и залишилося ви-
ористати 50 млн рн.

Òåðì³íè çàïóñêó ë³í³¿ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ ïåðåíîñÿòü-
ñÿ. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà. Ïðî öå â÷îðà
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ çà-
ñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” ç áó-
ä³âíèöòâà Âîëîäèìèð Àñàä-
÷èé. Çà éîãî ñëîâàìè, ñïîðó-
äæåííÿ ïåðøî¿ ÷åðãè ïëàíó-
þòü çàâåðøèòè äî ê³íöÿ áå-
ðåçíÿ.

“Ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïðîêëà-
äàííÿ êîë³é òà îáëàøòóâàííÿ
çóïèíêîâèõ êîìïëåêñ³â íà
ìàðøðóò³ â³ä Ê³ëüöåâî¿ äîðî-
ãè äî áóëüâàðó Ëåïñå,— ïîÿñ-
íèâ â³í. — Äî ê³íöÿ 2010 ðî-
êó áóä³âåëüíèêè çäàäóòü â

åêñïëóàòàö³þ âñþ ë³í³þ
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ”. Âîëî-
äèìèð Àñàä÷èé çàçíà÷èâ, ùî
ñâîº÷àñíîìó âèêîíàííþ òåð-
ì³í³â ñóòòºâî íèí³ çàâàæàþòü
íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè.
Çîêðåìà ñí³ãîâ³ çàìåòè òà
ëüîäîâå ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿
÷àñòèíè â ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ
ðîá³ò. “Áóä³âåëüíèêè ïîñòó-
ïîâî çâ³ëüíÿþòü òåðèòîð³þ
â³ä êó÷óãóð³â, ðåéêè â³ä îáëå-
äåí³ííÿ,— ñêàçàâ â³í. — Çãî-
äîì, çã³äíî ç òåõíîëîã³ºþ, íà-
ñèïàòèìóòü ùåá³íü òà çâàðþ-
âàòèìóòü ñòèêè”. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò
â³äáóäåòüñÿ âèïðîáóâàííÿ ë³-
í³¿. Ñïî÷àòêó êîë³¿ “îáêàòà-

þòü” âàíòàæí³ âàãîíè, à ïî-
ò³ì ³ ïàñàæèðñüê³. Íàðàç³ æ
òðèâàþòü ðîáîòè ç îáëàøòó-
âàííÿ ïëàòôîðì òà ñòàíö³é
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ.

“Ùîäî ô³íàíñóâàííÿ, òî, ÿê
³ áóëî ïåðåäáà÷åíî, çàãàëüíà
âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ êîøòó-
âàòèìå 422 ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü,— ðîçïîâ³â ïàí Àñàä-
÷èé. — Íèí³ êîøòè íàäõîäÿòü
ñâîº÷àñíî ³ â ïîâíîìó îáñÿç³.
Äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà
ïåðøî¿ ÷åðãè ïîòð³áíî ùå 50
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”.

ª ð³çí³ äóìêè ôàõ³âö³â ùî-
äî ïîòðåáè â ë³í³¿ øâèäê³ñíî-
ãî òðàìâàÿ â ñòîëèö³. Äåõòî

ââàæàº, ùî êîë³¿ ïîòð³áíî
âçàãàë³ äåìîíòóâàòè ³ çá³ëüøè-
òè ê³ëüê³ñòü ñìóã äëÿ àâòî-
òðàíñïîðòó. ßê ðîçïîâ³â ó÷î-
ðà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð ²í-
ñòèòóòó “Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò”
Âîëîäèìèð Âîðîáéîâ, òîä³ ïî-
òð³áíî áóäå ïåðåêèäàòè çíà÷-
íó ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â ³ òðî-
ëåéáóñ³â äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïà-
ñàæèð³â íà Áîðùàã³âêó. “Àëå
âîíè çìîæóòü óäâ³÷³ ìåíøå,
í³æ òðàìâàé, ïåðåâîçèòè êè-
ÿí,— ïåðåêîíàíèé â³í. — Òîæ
íå áóäå î÷³êóâàíîãî ïàñàæè-
ðîïîòîêó. Äî òîãî æ çðîñòàí-
íÿ ê³ëüêîñò³ îäèíèöü ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó ñïðèÿòèìå
ïîÿâ³ çàòîð³â íà äîðîãàõ”

Оновлений трамвай до інця ро звільнить Борща ів від заторів

Çèìîâ³ çàáàâè 
äëÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé
Ó 17 ïàðêàõ â³äêðèëè áåçïëàòí³ êîâçàíêè, ëèæí³ òðàñè 
³ ñàíí³ ã³ðêè

Ð³çê³ òåìïåðàòóðí³ ïåðåïàäè âíîñÿòü
êîðåêòèâè ó â³äïî÷èíîê ñòîëè÷íèõ êîâ-
çàíÿð³â. ßê â³äîìî, ôàõ³âö³ ÊÎ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” ðîçðîáèëè ïðîåêò, çã³äíî ç ÿêèì
ó 17 ñòîëè÷íèõ ïàðêàõ îáëàøòóþòü êîâ-
çàíêè, ëèæí³ òðàñè ³ ñàíî÷í³ ã³ðêè. Ïðî
öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð öüîãî îá’ºäíàííÿ Îëåêñàíäð
Êîçëîâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ðîá³òíè-
êè âæå îáëàøòóâàëè 12 ìàéäàí÷èê³â,

âñòàíîâèâøè òàì áîðòè òà çàëèâøè òå-
ðèòîð³þ âîäîþ. “Ùîïðàâäà, ÷åðåç â³äëè-
ãó êîâçàíêè âæå ê³ëüêà ðàç³â ðîçòàâàëè,
òîìó ¿õ äîâîäèëîñÿ îíîâëþâàòè,— ñêàçàâ
â³í. — Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ ìàéäàí÷èêè çà-
ëèâàþòü óæå âòðåòº ïðîòÿãîì íèí³øíüî¿
çèìè. Òàê, ñüîãîäí³ “ðåñòàâðóâàòèìóòü”
êîâçàíêó â ïàðêó ³ìåí³ Ïóøê³íà. ¯¿ ñïî-
÷àòêó î÷èñòÿòü, à ïîò³ì çàëëþòü âîäîþ”.

Â³í äîäàâ, ùî ïîêàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ,

ëèæàõ ³ ñàí÷àòàõ ó ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèõ
äëÿ öüîãî çåëåíáóä³âöÿìè òåðèòîð³ÿõ, êè-
ÿíè çìîæóòü áåçïëàòíî. “Îñê³ëüêè òàì íå
ïåðåäáà÷åíî ïóíêò³â ïðîêàòó, â³äïî÷è-
âàëüíèêàì äîâåäåòüñÿ ëèøå áðàòè ç ñîáîþ
âëàñíèé ³íâåíòàð”,— çàçíà÷èâ ïàí Êîç-
ëîâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³øíüî¿ çè-
ìè êèÿíè çìîæóòü â³äâ³äàòè 12 øòó÷íèõ
êîâçàíîê, 10 ëèæíèõ òðàñ, 5 ã³ðîê äëÿ êà-
òàííÿ íà ñàí÷àòàõ. Óæå ñüîãîäí³ ìåøêàí-
ö³ ñòîëèö³ çà ñïðèÿòëèâî¿ ïîãîäè ìàþòü
íàãîäó ïîêàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ ó ïàðêàõ
Ïåðåìîãè, Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè, Äðóæáè
íàðîä³â, Ìîëîä³æíîìó ïàðêó íà Òðîºùè-
í³, Ì³ñüêîìó ñàäó íà Ïå÷åðñüêó, ïàðêó
³ìåí³ Ïóøê³íà ³ “Íèâêè”. À ùå â ïàðêàõ
³ìåí³ Ìèêîëè Îñòðîâñüêîãî, “Îðëÿòêî”,
³ìåí³ Ïîòàïîâà, Êóðåí³âñüêîìó òà Â³äðàä-
íîìó. À îñü ëèæí³ òðàñè îáëàäíàíî ïî-
áëèçó îçåðà Âåðáíîãî, â Áåðåçîâîìó ãàþ,
à ã³ðêè äëÿ êàòàííÿ íà ñàí÷àòàõ — â Ïå-
÷åðñüêîìó ëàíäøàôòíîìó ïàðêó
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Для любителів зимово о відпочин фахівці КО "Київзеленб д" під-
от вали подар но . У столичних пар ах робітни и облашт вали 12
шт чних овзано , 10 лижних трас, 5 іро для атання на санча-
тах. Відвід вачам місць масово о відпочин потрібно мати з со-
бою лише потрібний інвентар. Адже п н ти про ат там не працю-
ють. Проте ияни мож ть вдосталь по ататися на овзанах, лижах і
санчатах. Платити за це не потрібно.
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Æèòòÿ â îðåíäó
Êâàðòèðè â ñòîëèö³ ïîäåøåâøàëè íà òðåòèíó
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Вибір вартир столиці, вистав-
лених для оренди, доволі вели-
ий. Бази о олошень що нази-
вається "розп хли". Проте "зр ч-
ні" й недоро і, особливо "оди-
нич и" нарозхват. Я раціонально
винайняти житло в столиці та що
по чім на иївсь ом рин нер -
хомості, ці авилися ореспон-
денти "Хрещати а".

Ціна столично о життя
Ó çâ’ÿçêó ³ç çàêðèòòÿì îô³ñó êîìïàí³¿

â îáëàñíîìó öåíòð³ Óêðà¿íè òåõí³÷íîìó
ôàõ³âöåâ³ Âàëåíòèíó äîâåëîñÿ ïåðåâåñòè-
ñÿ äî Êèºâà, ùîá íå çàëèøèòèñÿ áåç ðî-
áîòè. Æèòëîâå ïèòàííÿ ó ñòîëèö³ âèð³-
øèâ äîâîë³ øâèäêî. Çà ê³ëüêà äí³â Âà-
ëåíòèí çíàéøîâ êâàðòèðêó â Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ çà 2500 ãðí íà ì³ñÿöü. Íå
áåç äîïîìîãè ð³åëòîðà. “ß ðîçãëÿäàâ âà-
ð³àíòè ³ ïî 2200 ãðí, àëå îñåëÿòèñÿ â çà-
õàðàùåíîìó ñòàðèìè ìåáëÿìè ïîìåø-
êàíí³ íå õîò³ëîñÿ”, — ðîçïîâ³â â³í.

À îñü Ãàíí³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèøó
ëåäâå âäàëîñÿ ïåðåáðàòèñÿ ç ãóðòîæèòêó
â êâàðòèðó. Ïîøóêè ¿¿ çàòÿãëèñÿ íà òðè
ì³ñÿö³. Íà ñàéò³ ïðÿìèõ îïåðàö³é âàð³-
àíò³â íå òàê óæå é áàãàòî. À õîò³ëîñÿ çà-
îùàäèòè, íå ïëàòèòè êîì³ñ³¿ áðîêåðîâ³.
Ðåçóëüòàò — “äâ³éêà” íà äâîõ ³ç ïîäðó-
ãîþ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ çà 2 òèñÿ-
÷³ ãðèâåíü ç êîæíî¿. À çàðïëàòà ëåäâå äî
òðüîõ äîòÿãóº. “Äîðîãî íàâ³òü äëÿ òèõ,
õòî ïðàöþº ó ïðèñòîéí³é ô³ðì³, òà ³ ðîç-
â’ÿçêà òðàíñïîðòíà íå äóæå çðó÷íà, —
êàæóòü ä³â÷àòà, — íàä³ÿ íà ï³äâèùåííÿ
îêëàäó ç ÷àñîì”.

Îðåíäà æèòëà â Êèºâ³ ó äîëàðàõ ïðî-
òÿãîì òðüîõ îñòàíí³õ ì³ñÿö³â ïîäåøåâøà-
ëà íà 36 % — äî $ 323 íà ì³ñÿöü. Ö³íè
ïåðåâàæàþòü ãðèâíåâ³, ÿê³, íà äóìêó ôà-
õ³âö³â, çà ð³ê òàêîæ òðîõè “ïðîñ³ëè”.

Óë³òêó ÿâíî â³ä÷óâàëîñÿ çðîñòàííÿ
äèñáàëàíñó ì³æ ö³íàìè ïîïèòó ³ ïðîïî-
çèö³¿. Áàãàòî ãîñïîäàð³â íàìàãàëèñÿ ï³ä-
âèùèòè ö³íè, îðåíäàð³ æ, ó êîòðèõ ³ñòîò-
íî çíèçèëèñÿ äîõîäè, ïðàãëè çíàéòè
æèòëî òàêî¿ æ ÿêîñò³, àëå äåøåâøå ÷è çà
òó ñàìó ö³íó — êðàùå. ßêùî âëàñíèêè
íå ìîãëè îá’ºêòèâíî îö³íèòè ïåðñïåêòèâ
³ íå ïîãîäæóâàëèñÿ ïîñòóïàòèñÿ, òî ëè-
øàëèñÿ áåç êâàðòèðàíò³â. Ç ïî÷àòêîì
êðèçè îðåíäàð³ çàö³êàâèëèñÿ ïåðåäì³ñ-
òÿì ³ ì³ñòàìè-ñóïóòíèêàìè Êèºâà, àëå
äî îñåí³ öåé ³íòåðåñ ³ñòîòíî ïîñëàáøàâ.
Ëþäè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî ð³çíèöÿ ó ïëà-
ò³ çà æèòëî íå ïîêðèâàº âòðàòè ÷àñó ³
òðàíñïîðòíèõ âèòðàò. Òîìó âîñåíè íàé-
âàæëèâ³øèì êðèòåð³ºì âèáîðó êâàðòèðè
ñòàëà äîáðà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà.

“Õòîñü íå çì³ã äîìîâèòèñÿ ç ãîñïîäà-
ðåì ïðî çíèæåííÿ ö³íè, â êîãîñü çìåí-
øèëèñÿ çàðîá³òêè, îñü ëþäè ³ ïåðå¿æä-
æàþòü äî äåøåâøèõ êâàðòèð, ÿê³ êîøòó-
þòü äî 3000 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, — êàæå
ð³åëòîð Òàìàðà Áèêîâà, — êë³ºíò ñòàâ
ïåðåá³ðëèâèé, à áàçà îíîâëþºòüñÿ äóæå
øâèäêî. Ñêëàäíî çàäîâîëüíèòè çàïèò”.
Íàïðèê³íö³ ðîêó ðèíîê îðåíäè áóâ ñòà-
á³ëüíèì. Ó ñêëàä³ ïðîïîçèö³¿ ïîì³òíî
çðîñëà ÷àñòêà êâàðòèð ç ðåìîíòîì. Îðåí-
äîäàâö³ ïîë³ïøóâàëè æèòëîâ³ óìîâè (îñ-
â³æèëè ñò³íè, ïðèäáàëè íîâó òåõí³êó),
ùîá çäàòè ïîìåøêàííÿ äîðîæ÷å. Ïðîòå
â ïîòåíö³éíèõ êâàðòèðîíàéìà÷³â áóâ âå-
ëèêèé âèá³ð, áàãàòî õòî õîò³â ìàòè çà ò³
ñàì³ ãðîø³ ñâ³æèé ðåìîíò, äîáðîÿê³ñí³
ìåáë³ òà ïîáóòîâó òåõí³êó, òîìó çäàòè äî-
ðîæ÷å âèõîäèòü íå çàâæäè. ²íøà ð³÷, ùî
îíîâëåííÿ êâàðòèðè äîïîìàãàº çðîáèòè
öå øâèäøå.

“Òðàäèö³éíî æ íà íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³
ñâÿòà ³ ïîïèò, ³ ïðîïîçèö³ÿ çàâìèðàþòü,
ê³ëüê³ñòü îïåðàö³é çìåíøóºòüñÿ óäâ³÷³,
— àíàë³çóº ñèòóàö³þ íà÷àëüíèê â³ää³ëó
îðåíäè ñòîëè÷íî¿ ð³åëòîðñüêî¿ êîìïàí³¿
Îëüãà Ïåðêîâñüêà, — àêòèâí³ñòü ïðîêè-

äàºòüñÿ ï³ñëÿ 15 ñ³÷íÿ. Âàðò³ñòü îðåíäè
êâàðòèð åêîíîì-êëàñó çíèçèëàñÿ
íåcóòòºâî — íà 7 â³äñîòê³â ïðîòÿãîì ï³â-
ðîêó, à îñü åë³òíîãî æèòëà íà 40 â³äñîò-
ê³â”.

Заощадити можна
на о олицях

Ó ãðóäí³ îðåíäí³ ñòàâêè ³ñòîòíî íå çì³-
íèëèñÿ. Ó öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ æèòëî
åêîíîì-êëàñó êîøòóº 3000—5000 ãðí, ö³-
íà ïåðåâàæíî çàëåæèòü â³ä ïëîù³ êâàð-
òèðè òà ¿¿ ñòàíó. Òðîõè äàë³ â³ä öåíòðó
ñèòóàö³ÿ äåùî ³íàêøà. Íèæí³é ö³íîâèé
ä³àïàçîí ñòàíîâèòü 2200 ãðí, âåðõí³é —
òðîõè íå äîòÿãóº äî 4000 ãðí çà îäíîê³ì-
íàòí³, 3000—4300 ãðí çà äâîê³ìíàòí³ òà
3500—5500 ãðí çà òðèê³ìíàòí³. Âàðò³ñòü
çì³íþºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì çà ðàõóíîê
â³ääàëåíîñò³ â³ä ìåòðî ³ íàÿâíîñò³ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè. Ðîçïîä³ë êâàðòèð åêî-
íîì-êëàñó çà ð³âíåì êîìôîðòíîñò³ çì³-
íèâñÿ. Âèíàéì ïîìåøêàííÿ “â æèòëîâî-
ìó ñòàí³” êîøòóº â³ä 2500 ãðí; “õîðî-
øèé åêîíîì-âàð³àíò” — â³ä 3000 ãðí. Ó
áàç³ ïðàêòè÷íî íåìàº âàð³àíò³â, ùî ¿õ ð³-
åëòîðè êëàñèô³êóâàëè á ÿê äåøåâ³.

Çã³äíî ç³ ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, â
ãðóäí³ íàéá³ëüøå ïðîïîçèö³é á³çíåñ-êëà-
ñó áóëî â Äàðíèöüêîìó (20,2 %) ³ Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó (15,2 %) ðàéîíàõ. Ïîïèò
ïåðåâàæíî ìàëè Ãîëîñ³¿âñüêèé, Îáîëîí-
ñüêèé ³ Ïå÷åðñüêèé ðàéîíè. “Îäèíè÷êè”
òàì ïðîïîíóâàëè â³ä 4000 äî 8000 ãðí, à
“äâ³éêè” — â³ä 6000 äî 12000 ãðí.

Офіс дома
Êðèçà ïîçíà÷èëàñÿ íà îðåíäíèõ ñòàâ-

êàõ ³ êîìåðö³éíèõ ïëîù. Êîìïàí³¿, ïðè-
ãí³÷åí³ çìåíøåííÿì çàìîâëåíü ³ çíèæåí-
íÿì äîõîä³â, óù³ëüíþþòü ñâî¿ îô³ñè, ïå-
ðå¿æäæàþòü ³ç öåíòðó íà îêîëèö³ ÷è â
ïðîìçîíè. Ìàëåíüê³ ô³ðìè îáëàøòîâó-
þòü îô³ñè ó çâè÷àéíèõ êâàðòèðàõ. Òèì
÷àñîì â³äñóòí³ñòü êë³ºíò³â ï³äøòîâõóº
âëàñíèê³â ïëîù ³òè íà ð³çí³ ïîñòóïêè —
çíèæåííÿ ö³íè, ðîçðàõóíîê ó íàö³îíàëü-
í³é âàëþò³.

Ñüîãîäí³ âèíàéíÿòè ïðèì³ùåííÿ ó
ñòîëèö³ ìîæíà çà $ 15—55 / 1 ì2, çàëåæ-
íî â³ä êëàñó. Êâàðòèðè ï³ä îô³ñ êîøòó-
þòü 90—250 ãðí / 1 ì2 íà ì³ñÿöü ($ 11—
32 çà êóðñîì ÍÁÓ). Ó 2008 ðîö³ ö³íà ïî-
÷èíàëàñÿ ç $ 20 / 1 ì2. Òîáòî â äîëàðàõ
îðåíäà êâàðòèð ï³ä îô³ñ ñòàëà äîñòóïí³-
øîþ ìàéæå óäâ³÷³.

Захисти себе сам
Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, ÷åðåç çíà÷íå

çðîñòàííÿ ïîïèòó íà äåøåâ³ êâàðòèðè äå-
äàë³ á³ëüøàº âèïàäê³â øàõðàéñòâà. Ùîá
çâåñòè íàí³âåöü ìîæëèâ³ñòü îïèíèòèñÿ
íàäâîð³, ð³åëòîðè ïðîïîíóþòü ïîòåíö³é-

íèì êâàðòèðîíàéìà÷àì äîòðèìóâàòè
ê³ëüêîõ ïðàâèë. Ïåðåä çàñåëåííÿì îðåí-
äàðåâ³ âàðòî ïðîâåñòè åêñïåðòíó îö³íêó
âàðòîñò³ ìåáë³â ³ óñòàòêóâàííÿ ó ïîìåø-
êàíí³, ùî îá³éäåòüñÿ ó 500—600 ãðí. Öåé
äîêóìåíò çíàäîáèòüñÿ, ÿêùî êâàðòèðî-
íàéìà÷ ùîñü “ïîëàìàº”.

Ùå îäíà ïîðàäà îðåíäàðåâ³: îáîâ’ÿç-
êîâî â äîãîâîð³ ïðî âèíàéì æèòëà ìàê-
ñèìàëüíî ïðîïèñóâàòè âñ³ ñâî¿ êðîêè.
Íàïðèêëàä, âàðòî çàô³êñóâàòè ïëàòó ùî-
íàéìåíøå íà ï³âðîêó, ï³ñëÿ ÷îãî ¿¿ ìîæ-
íà áóäå ïåðåãëÿíóòè. Äî öüîãî äîêóìåí-
òà çàçâè÷àé äîäàºòüñÿ ñïåö³àëüíà â³äî-
ì³ñòü, ó ÿê³é âëàñíèê ðîçïèñóºòüñÿ çà îò-
ðèìàííÿ êîøò³â

“Хрещати ” визначив іль а правил, я і допомож ть спо ійно жити
в орендованій вартирі:

1. Ш ати вартир ліпше через знайомих або а енції з нер хомості, я і демонстр ють
реальні варіанти і ретельно перевіряють до менти осподаря. Для цьо о потрібно поб -
вати в офісі а енції.

2. Я що житло винаймаєте без посередни а, перевірте в осподаря до менти на вар-
тир і паспорт. Варто попросити ще один до мент, рім паспорта, що посвідч є особ
продавця. Платити за житло потрібно тіль и під розпис .

3. Обов’яз ово с ладати до овір найм і а т прийом -передачі вартири. В до менті вар-
то в азати свої і осподареві паспортні дані. У предметі до овор зафі с вати хара терис-
ти и помеш ання (адреса, площа), в азати щомісячн вартість оренди, час, протя ом я о-
о орендар не має права її міняти, всіх застав і передоплат, прописати іль ість відвідин
осподарем вартири.

4. Об оворити і зафі с вати в до менті всі важливі моменти (оплата міжмісь их розмов,
ом нальних посл , хто ремонт ватиме сантехні та інше).

Для ладення до овор оренди потрібні та і до менти:

свій паспорт;

свідоцтво про державн реєстрацію права власності на вартир ;

довід а про відс тність забор ованості з ом нальних платежів і за посл и телефонно-
о зв’яз ;

та ож до оворі в аз ють по азни и лічильни а еле троенер ії на момент заселення най-
мача.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Попри вели іль ість пропозицій, на пош хорошої вартири витратити доведеться не один тиждень
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розгляд протесту заступника Генерального
прокурора України від 12.11.2008 № 07/1/1�313вих�08

на рішення Київської міської ради від 02.10.08
№ 398/398

Рішення Київської міської ради № 166/1222 від 2 квітня 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника Генерального прокурора України від 12.11.08
№ 07/1/1�313вих�08 на рішення Київської міської ради від 02.10.08 № 398/398 "Про внесення змін до рі�
шення Київради від 29.04.04 № 223/1433 "Про надання згоди Національному Києво�Печерському істори�
ко�культурному заповіднику на передачу майна в безоплатне користування (позичку) Свято�Успенській Ки�
єво�Печерській Лаврі (чоловічого монастиря) Української Православної церкви" та керуючись статтями 143,
144 Конституції України, пунктами 1, 5, 6 статті 60, пунктом 30 статті 26 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні", статтею 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням
Київради від 28.03.02 № 371/1805, вважає неможливим його задоволення з нижченаведених підстав.

Рішення Київради від 02.10.08 № 398/398 "Про внесення змін до рішення Київради від 29.04.04
№ 223/1433 "Про надання згоди Національному Києво�Печерському історико�культурному заповіднику на
передачу майна в безоплатне користування (позичку) Свято�Успенській Києво�Печерській Лаврі (чолові�
чого монастиря) Української Православної церкви" прийнято відповідно до пункту 30 частини першої стат�
ті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 793, 827,
829 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України. 

Відповідно до частини п'ятої статті 16, частин першої, п'ятої, шостої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 28 Статуту територіальної громади м. Києва, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 28.03.02 № 371/1805, територіальній громаді міста Києва належить право
власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності. Від імені та в інтересах те�
риторіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. Органи місцевого
самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомоч�
ності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому чис�
лі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або
тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, вико�
ристовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови ви�
користання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Згідно зі статтею 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, ви�
значених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Виходячи з положень вказаного закону, що регламентують повноваження органів місцевого самовря�
дування при прийнятті ними рішень з питань, що віднесені до їхньої компетенції, Київська міська рада впра�
ві вносити зміни до прийнятих нею раніше рішень.

Враховуючи викладене, а також те, що Свято�Успенська Києво�Печерська Лавра (чоловічого монасти�
ря) Української Православної церкви має можливість виконати комплексну реставрацію Церкви Преобра�
ження (Спаса на Берестові) для відтворення її історичного призначення та відновлення як пам'ятки націо�
нального значення, керуючись частиною п'ятою статті 16, пунктом 30 частини 1 статті 26, частиною п'ятою
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 28 Статуту територіальної гро�
мади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника Генерального проку�
рора України від 12.11.08 № 07/1/1�313 вих�08 на рішен�
ня Київради від 02.10.08 № 398/398 "Про внесення змін
до рішення Київради від 29.04.04 № 223/1433 "Про на�
дання згоди Національному Києво�Печерському історико�
культурному заповіднику на передачу майна в безоплат�
не користування (позичку) Свято�Успенській Києво�Пе�

черській Лаврі (чоловічого монастиря) Української Право�
славної церкви".

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київ�
ради про наслідки розгляду протесту повідомити заступнику
Генерального прокурора України в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю "Сокіл" для будівництва

та експлуатації двоярусного підземного гаража�
автостоянки на 100 машиномісць на вул. Дубровицькій,

3—5 у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 192/1248 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Сокіл" для будівництва та експлуатації двоярусного підзем�
ного гаража�автостоянки на 100 машиномісць на вул. Дуб�
ровицькій, 3—5 у Оболонському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"Сокіл", за умови виконання пункту 3 цього рішення, у ко�
роткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею
0,12 га для будівництва та експлуатації двоярусного підзем�
ного гаража�автостоянки на 100 машиномісць на вул. Дуб�
ровицькій, 3—5 у Оболонському районі м. Києва за рахунок
міських земель, не наданих у власність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Сокіл":
3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 17.10.2008 № 19�13068 та від 24.01.2009 № 09�
843, Київської міської санепідстанції від 04.12.2008 № 9963,
Головного управління охорони культурної спадщини від
30.01.2008 № 598, Державного управління охорони навко�
лишнього природного середовища в м. Києві від 07.02.2008
№ 05�08/293, дочірнього підприємства "Інститут генераль�
ного плану міста Києва" від 23.01.2008 № 199, акціонерної
енергопостачальної компанії "Київенерго" кабельні мережі
від 06.08.2008 № СПРО 34/48�23/20454, Оболонської район�
ної у місті Києві ради від 16.10.2007 № 03�3344.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю "Адміністративно�

складський комплекс "Кудрявський" для реконструкції 
та експлуатації адміністративно�складського комплексу

на вул. Кудрявській, 16 у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 194/1250 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Адміністративно�складський комплекс, "Кудрявський" для
реконструкції та експлуатації адміністративно�складського
комплексу на вул. Кудрявській, 16 у Шевченківському райо�
ні м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"Адміністративно�складський комплекс "Кудрявський", за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у короткостроко�
ву оренду до 05.07.2012 земельну ділянку площею 1,55 га
для реконструкції та експлуатації адміністративно�склад�
ського комплексу на вул. Кудрявській, 16 у Шевченківсько�
му районі м. Києва, у тому числі:

— площею 0,04 га — за рахунок земель, відведених від�
повідно до рішення виконавчого комітету Київської міської
Ради від 15.07.74 № 975/13 "Про розширення території Ки�
ївського лікеро�горілчаного заводу для будівництва склад�
ських приміщень по вул. Кудрявській";

— площею 1,51 га — за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Адмініс�
тративно�складський комплекс "Кудрявський":

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 04.09.2008 № 19�11180 та від 27.10.2008
№ 09�13338, Київської міської санепідстанції від 26.09.2008
№ 8399, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 14.08.2008 № 05�
08/3158, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 10.10.2008 № 6948, Державної служби з питань на�
ціональної культурної спадщини від 14.10.2008 № 22�

2696/35, Шевченківської районної у місті Києві державної
адміністрації від 01.08.2008 № 01/38�5979/1, Інституту ар�
хеології НАН України від 22.09.2008 № 125�4а�125/79, ВАТ
"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"
від 29.09.2008 № 8/1�1448, КО "Центр містобудування та ар�
хітектури" від 24.10.2008 № 15�3100 та Головного управ�
ління земельних ресурсів від 09.12.2008 № 05�4069.

3.3. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень від
24.04.2008 № 48) та інші питання майнових відносин вирі�
шувати в установленому порядку.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування земельною ділянкою відповідно до
вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Українському державному науково�
дослідному інституту "Ресурс" земельної ділянки 

та оформлення права користування земельною ділянкою
для експлуатації та обслуговування адміністративних 
та виробничих будівель і споруд на вул. Боженка, 84 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 197/1253 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української
РСР від 18.12.90 "Про земельну реформу", розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Українському державному науково�дослід�
ному інституту "Ресурс" для експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративних та виробничих будівель і споруд на
вул. Боженка, 84 у Голосіївському районі м. Києва.

2. Надати Українському державному науково�дослідному
інституту "Ресурс", за умови виконання пункту 4 цього рі�
шення, у постійне користування земельну ділянку площею
0,05 га для експлуатації та обслуговування адміністратив�
них та виробничих будівель і споруд на вул. Боженка, 84 у
Голосіївському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

3. Оформити Українському державному науково�дослід�
ному інституту "Ресурс", за умови виконання пункту 4 цьо�
го рішення, право постійного користування земельною ді�
лянкою площею 0,67 га для експлуатації та обслуговування
адміністративних та виробничих будівель і споруд на вул.
Боженка, 84 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок зе�
мель, відведених відповідно до рішення виконавчого комі�
тету Київської міської Ради депутатів трудящих від 26.04.44
№ 102/2 "Про розширення території садиби науково�до�
слідному інституту механічної обробки деревини".

4. Українському державному науково�дослідному інсти�
туту "Ресурс":

4.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

4.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 "Про
бюджет міста Києва на 2009 рік".

4.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

4.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 25.05.2004 № 19�4481, управління
охорони навколишнього природного середовища від
07.12.2005 № 071/04�4�19/5405, головного державного
санітарного лікаря м. Києва від 25.03.2004 № 2028, Дер�
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Про оформлення Інституту космічних досліджень
Національної академії наук України та Національного

космічного агентства України права користування
земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування

корпусу інституту на просп. Академіка Глушкова, 40,
корпус 4/1 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 202/1258 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 "Про земельну реформу", враховуючи матеріали інвентаризації земель та розглянувши техніч�
ну документацію із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити Інституту космічних досліджень Національ�
ної академії наук України та Національного космічного агент�
ства України, за умови виконання пункту 2 цього рішення,
право постійного користування земельною ділянкою пло�
щею 0,22 га для експлуатації та обслуговування корпусу ін�
ституту на просп. Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1 у Го�
лосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель,
відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Ки�
ївської міської Ради депутатів трудящих від 30.12.63 № 2051
"Про відвод земельної ділянки Академії наук УРСР під бу�
дівництво" на праві оперативного управління.

2. Інституту космічних досліджень Національної академії
наук України та Національного космічного агентства Укра�
їни:

2.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної

ділянки в натуру (місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

2.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

3. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

жавної служби охорони культурної спадщини від
18.07.2005 № 22�2392/35, Головного управління культу�
ри, мистецтв та охорони культурної спадщини від
31.03.2004 № 001�09/850, Головного управління земель�
них ресурсів Київської міської державної адміністрації від
10.11.2005 № 03�18/1335.

5. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей
141,143 Земельного кодексу України.

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 26.04.44 № 102/2 "Про розширення території садиби
науково�дослідному інституту механічної обробки деревини".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"Агентство екологічних досліджень" земельних ділянок

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
торговельно�розважального центру на вул. Виборзькій,

42�а у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 207/1263 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"Агентство екологічних досліджень" для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд торговельно�розважально�
го центру на вул. Виборзькій, 42�а у Солом'янському райо�
ні м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"Агентство екологічних досліджень", за умови виконання
пункту 3 цього рішення, у короткострокову оренду на 5 ро�
ків земельні ділянки загальною площею 0,08 га (у тому чис�
лі ділянка № 1 — площею 0,07 га, ділянка № 2 — площею
0,01 га, в межах червоних ліній) для експлуатації та обслу�
говування будівель і споруд торговельно�розважального
центру на вул. Виборзькій, 42�а у Солом'янському районі
м. Києва у зв'язку з переходом права власності на майно
(договір купівлі�продажу від 08.09.2005 № 1069, акт прий�
мання�передавання від 09.09.2005 № 1129) за рахунок час�
тини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
19.04.66 № 553 "Про відвод земельної ділянки Київському
машинобудівному заводу "Більшовик" під будівництво при�
міщення їдальні на 600 місць" та від 15.11.76 № 1315/25
"Про генеральний план реконструкції заводу "Більшовик".

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Агентство
екологічних досліджень":

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельними ділян�
ками.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

3.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 "Про
бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 31.05.2007 № 19�5091, Київської міської
санепідстанції від 08.06.2007 № 4099, Державного управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 21.05.2007 № 05�08/2779, Державної служби з пи�
тань національної культурної спадщини від 04.09.2007 № 22�
2195/35, Головного управління земельних ресурсів від
13.11.2007 № 05�2171.

3.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній викорис�
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівно�
го законодавства.

3.7. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

3.8. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Халецькому Василю
Костянтиновичу земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Літинській, 18 у Дніпровському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 223/1279 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибного житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Літинській, 18 у Дніпров�
ському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 року,
затверджених рішенням Київської міської ради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію в межах, визначених зазначе�
ним містобудівним обґрунтуванням, перевести з території лі�
сів та лісопарків до території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста", затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку розподілу лісових площ по землеко�
ристуваннях станом на 01.01.2003 (таблиця 15), земельну
ділянку відповідно до містобудівного обґрунтування, затвер�
дженого пунктом 1 цього рішення.

4. Зарахувати частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 28 виділу 40 Дніпровського лісництва Дарницького лі�
сопаркового господарства до земель запасу житлової та гро�
мадської забудови, вилучивши їх з категорії земель лісового
фонду (лист�згода Київського комунального об'єднання зеле�
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Ки�
ївзеленбуд" від 17.10.2007 № 148�2273, комунального підпри�
ємства "Дарницьке лісопаркове господарство" від 10.10.2007
№ 628 та Київського обласного управління лісового та мислив�
ського господарства від 19.12.2007 № 01�04/3398).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Халецькому Василю Костян�
тиновичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Літинській,
18 у Дніпровському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Халецькому Василю Костянти�
новичу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Літинській, 18 у Дніпровсько�
му районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови.

7. Громадянину Халецькому Василю Костянтиновичу:

7.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

7.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

7.3. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

7.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 02.10.2008 № 19�12604, Київської міської санепід�
станції від 03.11.2008 № 9226, Державного управління охоро�
ни навколишнього природного середовища в м. Києві від
20.02.2008 № 05�08/1385, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 17.12.2007 № 9614, комунального об'єд�
нання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста "Київзеленбуд" від 17.10.2007 № 148�2273, комуналь�
ного підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство" від
10.10.2007 № 628, Київського обласного управління лісового
та мисливського господарства від 19.12.2007 № 01�04/3398.

7.5. Питання відшкодування збитків лісогосподарського
виробництва та інші питання майнових відносин вирішува�
ти в установленому порядку.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право влас�
ності на земельну ділянку.

7.7. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

8. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Кірєєву Андрію Валерійовичу
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Літинській, 6 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 224/1280 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибного житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Літинській, 6 у Дніпров�
ському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, а саме: територію в межах, визна�
чених зазначеним містобудівним обґрунтуванням, перевес�
ти з території лісів та лісопарків до території садибної жит�
лової забудови.

3. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста", затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку розподілу лісових площ по землеко�
ристуваннях станом на 01.01.2003 (таблиця 15), земельну
ділянку відповідно до містобудівного обґрунтування, затвер�
дженого пунктом 1 цього рішення.

4. Зарахувати частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 28 виділу 40 Дніпровського лісництва Дарницько�
го лісопаркового господарства до земель запасу житлової
та громадської забудови, вилучивши їх з категорії земель лі�
сового фонду (лист�згода Київського комунального об'єд�
нання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста "Київзеленбуд" від 17.10.2007 № 148�2270, ко�
мунального підприємства "Дарницьке лісопаркове госпо�
дарство" від 10.10.2007 № 629 та Київського обласного
управління лісового та мисливського господарства від
19.12.2007 № 01�04/3399).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Кірєєву Андрію Валерійовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Літинській, 6 у Дніп�
ровському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Кірєєву Андрію Валерійовичу,
за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Літинській, 6 у Дніпровському районі м. Ки�
єва за рахунок земель запасу житлової та громадської за�
будови.

7. Громадянину Кірєєву Андрію Валерійовичу:

7.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

7.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

7.3. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

7.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.10.2008 № 19�12822, Київської місь�
кої санепідстанції від 03.11.2008 № 9223, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 20.02.2008 № 05�08/1387, Головного управління
охорони культурної спадщини від 10.12.2007 № 9444, ко�
мунального об'єднання зеленого будівництва та експлуата�
ції зелених насаджень міста "Київзеленбуд" від 17.10.2007
№ 148�2270, комунального підприємства "Дарницьке лісо�
паркове господарство" від 10.10.2007 № 629, Київського
обласного управління лісового та мисливського господар�
ства від 19.12.2007 № 01�04/3399.

7.5. Питання відшкодування збитків лісогосподарського
виробництва та інші питання майнових відносин вирішува�
ти в установленому порядку.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право влас�
ності на земельну ділянку.

7.7. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

8. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про заходи щодо ліквідації снігових наметів 
та ожеледиці в місті Києві

Розпорядження № 1470 від 29 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення життєді�
яльності міста, безпеки руху пішоходів та транспорту на магістральних вулицях під час снігових наметів та
ожеледиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити міський штаб з координації робіт по ліквіда�
ції снігових наметів та ожеледиці у м. Києві та затвердити
його склад, що додається.

2. Встановити цілодобовий режим роботи міського шта�
бу з координації робіт по ліквідації снігових наметів та оже�
ледиці у м. Києві.

3. Головам районних у м. Києві державних адміністрацій
утворити районні штаби з координації робіт по ліквідації сні�
гових наметів та ожеледиці.

4. Міському штабу з координації робіт по ліквідації сні�
гових наметів та ожеледиці у м. Києві:

4.1. Забезпечити взаємодію з районними штабами з ко�
ординації робіт по ліквідації снігових наметів та ожеледиці.

4.2. Збирати дані про обстановку у м. Києві, аналізува�
ти та узагальнювати їх.

4.3. Здійснювати інформування населення про наслідки
та прогноз розвитку ситуації, хід ліквідації снігових наметів
та ожеледиці та правила поведінки у ситуації, що склалася.

5. Головам районних у місті Києві державних адміністра�
цій, Головному управлінню контролю за благоустроєм м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню з
питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), Голов�
ному управлінню транспорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
ловному управлінню комунального господарства виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), керівникам підприємств та організа�
цій усіх форм власності:

5.1. Забезпечити безпечний стан транспортних магіс�
тралей для руху пішоходів та транспорту.

5.2. Забезпечити проведення очищення від снігу зупи�
нок громадського транспорту, дощоприймачів, тротуарів та
посипку піском проміжних, кінцевих зупинок.

5.3. Забезпечити очищення вулиць та доріг від снігу до
бордюрів.

5.4. Посилити контроль щодо придбання підприємства�
ми та організаціями всіх форм власності необхідної кілько�
сті сипучих матеріалів та прибирального інвентарю для ство�
рення безпечного руху пішоходів.

5.5. Для запобігання утворенню снігових наметів та оже�
ледиці своєчасно здійснювати очищення від снігу тротуарів

по всій ширині, прибудинкових територій та майданчиків
для сміттєзбірників, із згортанням снігу до пристовбурних
кілець дерев.

5.6. Не допускати переміщення, перекидання сколотого
льоду та снігу на проїжджу частину й на ділянки зелених на�
саджень.

5.7. Забезпечити оперативне реагування на звернення
громадян, що надійшли до СаІІ�Центру шляхом вжиття від�
повідних заходів щодо ліквідації снігових наметів та ожеле�
диці.

5.8. Забезпечити залучення в установленому порядку до
проведення робіт аварійно�рятувальних формувань, гро�
мадських організацій та окремих громадян за їх згодою.

6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та
організацій усіх форм власності підготувати до роботи до�
рожні, снігозбиральні машини та механізми, забезпечити їх
необхідним обладнанням та паливно�мастильними матері�
алами.

7. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) після узгодження з ДАІ ГУ МВС України в м. Києві,
визначити місця та встановити дорожні знаки "Слизька до�
рога", "Обмеження швидкості", та інші, передбачені прави�
лами дорожнього руху на спусках, підйомах, мостах та шля�
хопроводах.

8. Просити ДАІ ГУ МВС України в м. Києві посилити кон�
троль за дотриманням учасниками дорожнього руху Правил
дорожнього руху при паркуванні транспортних засобів та
в'їздом в місто Київ вантажного автотранспорту.

9. ВАТ "Київенерго", ВАТ "Київводоканал", КП "Київміськ�
світло" під час виконання аварійних робіт забезпечити опе�
ративне усунення наслідків аварій на інженерних мережах.

10. Головам районних у місті Києві державних адмініс�
трацій підприємствам та організаціям комунальної власно�
сті міста, залученим для очищення транспортних магістра�
лей від снігових наметів та ожеледиці, встановити цілодо�
бове чергування відповідальних працівників та техніки.

11. КП "Київблагоустрій" забезпечити необхідною кількіс�
тю працівників для ліквідації снігових наметів та ожеледиці.

12. Головам районних у місті Києві державних адмініс�
трацій, Головному управлінню з контролю за благоустроєм
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), Головному управлін�

Про сприяння діяльності офіційних спостерігачів 
від іноземних держав та міжнародних організацій, 

які прибувають в Україну для спостереження 
за процесом підготовки та проведення чергових виборів

Президента України у 2010 році
Розпорядження № 1434 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до Указу Президента України від 16.10.2009 р. № 832/2009 "Про забезпечення реалізації
конституційних виборчих прав громадян України, прозорості та відкритості виборчого процесу на черго�
вих виборах Президентах України", з метою належної організації та забезпечення діяльності офіційних
спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, які прибувають в Україну для спостере�
ження за процесом підготовки та проведення чергових виборів Президента України у 2010 році в межах
функцій органу виконавчої влади:

1. Утворити міську робочу групу зі сприяння перебу�
ванню та діяльності офіційних спостерігачів від інозем�
них держав та міжнародних організацій у здійсненні ни�
ми повноважень на виборах у 2010 році (далі "міська ро�
боча група") та затвердити її персональний склад, що
додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації Рудику С. Я.:

2.1 розробити та затвердити план роботи міської робо�
чої групи, затвердити розподіл функціональних обов'язків
членів міської робочої групи;

2.2 забезпечити з 28.12.2009 р. у виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній адмініс�
трації) чергування членів міської робочої групи зі сприяння
перебуванню та діяльності офіційних спостерігачів від іно�
земних держав та міжнародних організацій у здійсненні ни�

ми повноважень на чергових виборах Президента України у
2010 році;

3. Управлінню справами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�
безпечити робочу групу приміщенням, телефонним та елек�
тронним зв'язком, меблями, оргтехнікою та комп'ютерною
технікою.

4. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Рудика С. Я.

Голова Л. Черновець ий

ню з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП
"Київблагоустрій", КП "Київтранспарксервіс" здійснювати
контроль за прибиранням снігу та ожеледиці торговельни�
ми підприємствами, установами, та підприємствами всіх
форм власності, розташованими на території районів, на
тротуарах, автостоянках та парковках, для створення без�
печного руху пішоходів.

13. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити погашення заборгованості за при�
дбання паливно�мастильних матеріалів, піщано�сольової су�

міші та необхідних хімічних реагентів та фінансування їх до�
датково необхідного придбання.

14. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо ви�
світлення у засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків та голів район�
них у місті Києві державних адміністрацій.

Ви он ючий обов’яз и олови Д. Басс

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці 
Братині Світлані Борисівні земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Мічуріна, 7 у Печерському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 245/1301 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Братині Світлані Борисівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 7 у Печерсько�
му районі м. Києва.

2. Передати громадянці Братині Світлані Борисівні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,0646 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Мічуріна, 7 у Печерському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянці Братині Світлані Борисівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл

на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 29.01.2007 № 19�579, Державного управ�
ління екології та природних ресурсів в м. Києві від 09.10.2006
№ 06�6�25/5145, Київської міської санепідстанції від
03.03.2007 № 1388, Головного управління охорони культур�
ної спадщини від 19.12.2006 № 6934, Державної служби з
питань національної культурної спадщини від 13.03.2007
№ 22�587/35, дочірнього підприємства "Інститут генераль�
ного плану міста Києва" від 20.02.2006 № 424, Головного
управління земельних ресурсів Київської міської державної
адміністрації від 03.04.2007 № 03�85/485�В.

3.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 "Про
бюджет міста Києва на 2009 рік".

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Нагальнюку Роману
Васильовичу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Бродівській, 79�а у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 308/1364 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Нагальнюку Роману Васильо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 79�а у
Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Нагальнюку Роману Васильо�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею ОДО га для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Бродівській, 79�а у Голосі�
ївському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Нагальнюку Роману Васильовичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

3.4. Виконати необхідний обсяг робіт з інженерної під�

готовки території по захисту її від підтоплення та затоплен�
ня повеневими водами.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 16.08.2005 № 19�6826, дочірнього під�
приємства "Інститут генерального плану міста Києва" від
10.06.2005 № 1208, Київської міської санепідстанції від
16.03.2006 № 1663, Державного управління екології та при�
родних ресурсів в м. Києві від 27.09.2006 № 06�6�25/4951
та Головного управління земельних ресурсів від 19.03.2008
№ 05�2888.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Àíäð³é Øàìàíñüêèé íàðîäèâñÿ 8 ëþòîãî 1982 ðî-
êó ó Â³ííèö³. Ç ðàííüîãî â³êó ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ëåã-
êîþ àòëåòèêîþ ³ â 13 ðîê³â âèêîíàâ íîðìàòèâ ìàéñ-
òðà ñïîðòó ç á³ãó íà 100 òà 3000 ìåòð³â. Îäíàê Àí-
äð³ÿ âæå òîä³ âàáèâ ðèíã, òîæ áàòüêî ²ãîð Øàìàí-
ñüêèé (äî ñëîâà, åêñ-áîêñåð) ïðèâ³â ñèíà â áîêñåð-
ñüêèé çàë äî ñâîãî äðóãà — òðåíåðà Â³êòîðà Àéâàçè-
ä³. Ç 1996-ãî ðîêó Àíäð³é âèñòóïàâ íà ñåðéîçíèõ äè-
òÿ÷î-þíàöüêèõ çìàãàííÿõ, äå ³ ìàâ ïåðøèé ñîë³äíèé
óðîê ç áîêñó.

“Òîä³, â 14 ðîê³â, ÿ âïåðøå ³ âîñòàííº çàìèñëèâñÿ
íàä ïèòàííÿì: à ÷è âàðòî ìåí³ âçàãàë³ çàéìàòèñÿ áîê-
ñîì? — êàæå Àíäð³é Øàìàíñüêèé.— Áåçðîçðÿäíèé
íîâà÷îê, ÿ ÷åðåç íåäîá³ð ïàð áîêñóâàâ ç äîðîñëèì
äåâ’ÿòíàäöÿòèð³÷íèì ìàéñòðîì ñïîðòó, íà òîé ÷àñ
òðåò³ì â Óêðà¿í³ ó âàç³ äî 69 ê³ëîãðàì³â Îëåêñàíäðîì
Êðàâ÷åíêîì. Óâåñü ïîºäèíîê ÿ øóêàâ ï’ÿòîãî êóòà ³
çðåøòîþ “âèãð³á ïî ïîâí³é”. Òîä³ ÿ çàðóáàâ ñîá³ íà
íîñ³: âèõîäèòè â ðèíã ÿ ïîâèíåí íå ïðîñòî ïîáîêñó-
âàòè ÿê íîâà÷îê, à ò³ëüêè ïî ïåðåìîãó!”

Ãíàíèé óïåðåä öèì ïåðåêîíàííÿì, Àíäð³é ï³ä³é-
ìàâñÿ êàð’ºðíèìè ñõîäàìè. Â 2000 ðîö³ íà ïðåñòèæ-
íîìó òóðí³ð³ íà ïðèçè êîñìîíàâòà Ïàâëà Ïîïîâè÷à
â Á³ë³é Öåðêâ³ âñ³ ñâî¿ ïîºäèíêè Øàìàíñüêèé âèãðàâ
íîêàóòîì ³ âèêîíàâ íîðìàòèâ ìàéñòðà ñïîðòó. Òàêî-
ãî âèäîâèùíîãî áîêñåðà ãð³õ áóëî íå âèêëèêàòè â
çá³ðíó, ³ Øàìàíñüêèé çãîäîì óâ³ðâàâñÿ äî ñêëàäó ìî-
ëîä³æíî¿ êîìàíäè Ëåîí³äà Ëî¿âñüêîãî.

“Öå 2001-é, òîä³ êîíêóðåíö³ÿ â “ìîëîä³æö³” áóëà

ùå òà! Â ìî¿é âàç³ íà îäíå ì³ñöå ïðåòåíäóâàëè îäðà-
çó ÷åòâåðî — ÿ, Â³êòîð Çèíîâ’ºâ (íèí³ íåáåçóñï³øíî
âèñòóïàº â ïðîôåñ³îíàëàõ), Äìèòðî Îíóôð³ºâ ³ ªâãå-
í³é Áóá³ëè÷. “Çàñâ³òèâøèñÿ” â ëþáèòåëÿõ, ÿ áåç îñî-
áëèâèõ ïðîáëåì âñòóïèâ äî Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ô³ç-
êóëüòóðè ³ ïåðå¿õàâ æèòè äî ñòîëèö³”.

Ó òîé ÷àñ, ï³ä³ãð³òèé óñï³õàìè áðàò³â Êëè÷ê³â íà
ì³æíàðîäí³é àðåí³, ïðîô³-áîêñ íàáèðàâ íåàáèÿêèõ
îáåðò³â â Óêðà¿í³. Áàëîì ïðàâèëè äâ³ ïðîìîóòåðñüê³
êîìïàí³¿ — êè¿âñüêà National Box Promotion ³ äîíåöü-
êà Union Boxing Promotion. Íà ìîëîäîãî ³, ùî ãîëîâ-
íå, âèäîâèùíîãî áîêñåðà, ïðîìîóòåðè öèõ êîìàíä
ïðîñòî íå ìîãëè íå çâåðíóòè óâàãè.

“Ïåðå¿õàâøè æèòè äî Êèºâà, ÿ ÷³òêî äëÿ ñåáå âè-
ð³øèâ: áîêñ — öå íå ò³ëüêè çàõîïëåííÿ, îñê³ëüêè ÿ
ïîâ’ÿçàâ ç íèì ñâîº æèòòÿ, â³í ïîâèíåí ïðèíîñèòè
ìåí³ ïðèáóòîê. Çâ³ñíî, ãðîø³ ìîæíà çàðîáèòè ëèøå
íà ïðîô³-ðèíãó, òîæ ÿ äîâãî íå âàãàâñÿ ç ð³øåííÿì
ï³òè ç ëþáèòåë³â”.

Ï³ñëÿ óïåâíåíî¿ ïåðåìîãè ó ñâîºìó äåáþòíîìó ïî-
ºäèíêó ç Àíäð³ºì Þùåíêîì ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó Øà-
ìàíñüêèé ïðèñòàâ íà ïðîïîçèö³þ îäíîãî ç óêðà¿í-
ñüêèõ ïðîìîóòðåð³â ïîáîêñóâàòè â Ïîëüù³ ïðîòè Òî-
ìàøà Ãàðãóëè. Òîé á³é Àíäð³é äîñ³ íàçèâàº îäíèì ç
íàéá³ëüøèõ ðîç÷àðóâàíü ó æèòò³.

“Ïîïðè áðàê äîñâ³äó íà á³é ç Ãàðãóëîþ ÿ âèéøîâ
ö³ëêîì óïåâíåíåíèé ó âëàñíèõ ñèëàõ. ß êëåïàâ ïî-
ëÿêà òðè ñòàðòîâèõ ðàóíäè, àëå ìåíå ÷îìóñü çíÿëè ñå-
êóíäàíòè. Âîíè ïîò³ì êàçàëè ìåí³, ìîâëÿâ, ÿ íå ï³ä-
ãîòîâàíèé. Àëå æ ÿ ïåðåêîíëèâî â³â ïîºäèíîê ç ïî-
ëÿêîì äî ëîã³÷íî¿ ïåðåìîãè! Ëèøå ç ÷àñîì çðîçóì³â,
ùî âåçëè íàñ ³ç Âàñåþ (òîä³ ðåéòèíãîâèé á³é ó Ïîëü-
ù³ ïðîòè Ìàóðèö³ÿ Ãîéêà ïðîâîäèâ ³ íàø Âàñèëü Òà-
ðàáàðîâ) ÿê “ì³øêè”. Íà íàñ âèð³øèëè çàðîáèòè, à
â ðàç³ ìîº¿ ïåðåìîãè ïîëüñüêà ñòîðîíà íå äàëà á í³-
ÿêèõ ãðîøåé”.

Íà áàòüê³âùèí³ Àíäð³é ïî÷àâ “øòàìïóâàòè” ïåðå-
ìîãó çà ïåðåìîãîþ, ³ â 2006 ðîö³ Øàìàíñüêèé ïîïîâ-
íèâ ëàâè Elite-boxing Promotion, äå çíàéøîâ ï³äòðèì-
êó êåð³âíèöòâà ³ ä³ñòàâ ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî çðîñ-
òàííÿ. Øàìàíñüêèé íå çàëèøèâñÿ ó áîðãó — ç îñòàí-
í³õ ñåìè ïîºäèíê³â Àíäð³é âèãðàâ ø³ñòü, ³ ëèøå â îä-
íîìó, çà ÿâíî¿ ïåðåâàãè Àíäð³ÿ, ñóää³ çàô³êñóâàëè
ñóìí³âíó í³÷èþ. Éîãî ñòèëü ìîæíà íå ëþáèòè, ñàìî-
ãî — êðèòèêóâàòè çà ãàðÿ÷ó ãîëîâó ³ ïðèñòðàñòü ðó-
áàòèñÿ â ðèíãó íå íà æèòòÿ, à íà ñìåðòü. Àëå ïîºäèí-
êè çà ó÷àñòþ Àíäð³ÿ Øàìàíñüêîãî çð³äêà ìîæóòü êî-
ãîñü çàëèøèòè áàéäóæèì

Під от вала Галина ПЕТРЕНКО, “Хрещати ”

“Хрещати ” знайомить читачів з перспе тивними спортивними менеджерами і спортс-
менами Києва. Валерій Ш ма — дире тор промо терсь ої омпанії професіонально-
о бо с Elite-boxing Promotion, а Андрій Шамансь ий — один з бо серів омпанії.

Àíäð³é ØÀÌÀÍÑÜÊÈÉ:

“Ðèíã — öå âñå 
ìîº æèòòÿ”

— Ïîçàäó ÷åðãîâèé ñåçîí. Ùî ³ç çàïëàíîâàíîãî âäà-
ëîñÿ ðåàë³çóâàòè, à ùî í³?

— Íåìàº òàêîãî, ùî á íàì íå âäàëîñÿ â ìèíóëîìó
ðîö³, ùî á äîâåëîñÿ â³äêëàäàòè íà 2010-é. Ñïîä³âà-
ºìîñÿ, öüîãî ñåçîíó âñÿ ðîáîòà ñêëàäàòèìåòüñÿ òàê
ñàìî äîáðå, ÿê ³ òîð³ê. Ìè ðîçâèâàºìîñÿ, òîæ ç êîæ-
íèì ðîêîì ñòàºìî âñå ìîãóòí³øèìè ³ ìîãóòí³øèìè.

Íàö³îíàëüíà ë³ãà ïðîôåñ³îíàëüíîãî áîêñó Óêðà¿íè
âèçíàëà Elite-boxing Promotion íàéêðàùîþ ìîëîäîþ
ïðîìîóòåðñüêîþ êîìïàí³ºþ 2009 ðîêó.

Öå îçíà÷àº, ùî ìè íà ïðàâèëüíîìó øëÿõó ³ âñå ðî-
áèìî ïðàâèëüíî!

Ìè ïðîâåëè ï’ÿòü äîìàøí³õ òóðí³ð³â, äî òîãî æ ó
íàøèõ õëîïö³â — Òèìóðà Àõóíäîâà ³ Â³êòîðà Ïîñòî-
ëà — áóëè ïîºäèíêè íà âè¿çä³, â ³ñïàíñüê³é Âàëåí-
ñ³¿. Óñ³ ñåìåðî áîêñåð³â Elite-boxing Promotion çíà÷-
íî äîäàëè â ìàéñòåðíîñò³. Ñïîä³âàºìîñÿ, öüîãîð³÷
çìîæåìî îðãàí³çóâàòè ¿ì ÿêîìîãà á³ëüøå òèòóëüíèõ
áî¿â. Âèõ³ä íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü ìîæëèâèé ò³ëü-
êè ÷åðåç ðåøåòî ïîºäèíê³â çà êîðäîíîì, â ñèëüíèõ
áîêñåðñüêèõ äåðæàâàõ. Òàêîæ íå ìîæå áóòè ïðîãðå-
ñó áåç çàïðîøåííÿ ìàéñòåðíèõ ³ äîñâ³ä÷åíèõ áîêñå-
ð³â äî íàñ â Óêðà¿íó. Âñå öå ïîâèííî áóòè â êîì-
ïëåêñ³.

— Ñóäÿ÷è ç óñüîãî, êîìàíäà áîêñåð³â Elite-boxing Pro-
motion çàëèøàºòüñÿ â íåçì³ííîìó ñêëàä³.

— Òàê, êàäðîâèõ âòðàò ³ çì³í ìè óíèêëè. ² íàäàë³ â
Elite-boxing Promotion Âàëåíòèí Êóö, Òèìóð Àõóíäîâ,
Â³êòîð Ïîñòîë, Äìèòðî Êó÷åð, Àíäð³é Øàìàíñüêèé,
²ãîð Ôàí³ÿí òà Äàí³ÿð Ãàíèê. Ìîæëèâî, ñêëàä áîê-
ñåð³â ïîïîâíèòüñÿ ùå äâîìà-òðüîìà ïåðñïåêòèâíèìè
âèêîíàâöÿìè. ßêùî áîêñåð òàëàíîâèòèé ³ ïàëàº áà-
æàííÿì ïðàöþâàòè — éîìó çàâæäè äàäóòü øàíñ â
Elite-boxing Promotion.

— Êîëè ë³äåðè êîìïàí³¿ çìîæóòü ïîçìàãàòèñÿ çà ÷åì-
ï³îíñüê³ ïîÿñè?

— Íà êîíó ãîëîâíîãî ïîºäèíêó áåðåçíåâîãî Âå÷î-
ðà áîêñó ñòàíå ÷åìï³îíñüêèé ïîÿñ. “Õåäëàéíåð” —
á³é íàøîãî ë³äåðà Âàëåíòèíà Êóöà, ³ â³í, íàé³ìîâ³ð-
í³øå, áóäå â ñòàòóñ³ ïðåòåíäåíòà. Ìè ïîêè ùî íå ìî-
æåìî êîíêðåòíî ãîâîðèòè ïðî âåðñ³þ ÷è ñóïåðíèêà,
îäíàê ïåðåãîâîðè áåçïåðåðâíî òðèâàþòü.

— À ñê³ëüêè Âå÷îð³â áîêñó çàïëàíóâàëà êîìïàí³ÿ íà
öåé ð³ê?

— Íå ìåíøå, í³æ ï’ÿòü.

Âàëåð³é ØÓÌÀÊ: “2009-é — 
íàéóñï³øí³øèé ð³ê â ³ñòîð³¿”

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець.
Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління з питань під отов и та проведення в
У раїні фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро
з ф тбол ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

Начальни відділ
Кваліфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- стаж роботи за фахом на ерівних посадах не менше 5 ро ів або
досвід роботи на державній сл жбі.

Головний спеціаліст - юрис онс льт
Кваліфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- стаж роботи за фахом не менше 5 ро ів;
- вільне володіння ан лійсь ою мовою.

Головний спеціаліст
Кваліфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- вільне володіння ан лійсь ою мовою.

Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра,
спеціаліста;

- володіння питаннями під отов и до Євро-2012;
- вільне орист вання ПК;

Конта тний телефон: 581-59-56.

До менти на часть он рсі подаються до Головно о правління
з питань під отов и та проведення в У раїні фінальної частини чемпіонат
Європи 2012 ро з ф тбол ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня
п блі ації о олошення в азеті, за адресою: 01054, м. Київ,
в л. Б. Хмельниць о о, 55, пов. 6.

За рите а ціонерне товариство
“ЕКОГІНТОКС”

( од за ЄДРПОУ: 32589377) повідомляє про проведення за альних
зборів а ціонерів, я і відб д ться 16 березня 2010 ро о 13.00

в а товом залі ДП “Інстит т е о і ієни і то си оло ії ім. Л. І. Медведя”
за адресою: 03680, м. Київ, в л. Героїв оборони, 6.

Почато реєстрації а ціонерів з 11.00.

Порядо денний:
1. Обрання олови та се ретаря зборів ЗАТ “ЕКОГІНТОКС”.
2. Звіт правління ЗАТ “ЕКОГІНТОКС”.
3. Звіт спостережної ради ЗАТ “ЕКОГІНТОКС”.
4. Звіт та виснов и ревізійної омісії ЗАТ “ЕКОГІНТОКС” стосовно роботи правління

та про виснов и за рез льтатами а диторсь ої перевір и товариства.
5. Обрання Голови правління ЗАТ “ЕКОГІНТОКС”.
6. Обрання Голови та членів Спостережної Ради ЗАТ “ЕКОГІНТОКС”.
7. Обрання Голови та членів Ревізійної омісії ЗАТ “ЕКОГІНТОКС”,
8. Затвердження Стат т ЗАТ “ЕКОГІНТОКС” в новій реда ції зв’яз з

приведенням йо о відповідність із За оном У раїни “Про а ціонерні
товариства”.

Правління ЗАТ “ЕКОГІНТОКС”
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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:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó 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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 74
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Æîðñòîêèé æèâîïèñ
Ñüîãîäí³ â “ß Ãàëåðå¿” â³äêðèâàºòüñÿ âèñòàâêà, 
ïðèñâÿ÷åíà ñóáêóëüòóð³ áàéêåð³â ³ ôóòáîëüíèõ ôàíàò³â
Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

Х дожни и Воло-
димир Костир о та
Єв ен Равсь ий
спільній виставці
вдалися до теми
не те щоб е зо-
тичної — с б ль-
т ра бай ерів і
льтрасів (ф т-
больних вболіваль-
ни ів), — а втім,
мар інальної і вод-
ночас по-своєм
а т альної.

Âîëîäèìèð Êîñòèðêî
òà ªâãåí Ðàâñüêèé —
çíàí³ õóäîæíèêè. Îáîõ
íàçèâàþòü “íîâèìè ñòà-
ðèìè ìàéñòðàìè”, ìà-
áóòü, çà òå, ùî ó òåõí³ö³
æèâîïèñó âîíè º êîíñåð-
âàòîðàìè, ÿê³ äîòðèìóþ-
òüñÿ êëàñè÷íèõ òðàäèö³é,
à çà òåìàòèêîþ — ÿâèùà
é ïðîáëåìè ñüîãîäåí-
íÿ — àáñîëþòíèìè ïðåä-
ñòàâíèêàìè ñó÷àñíîãî
àêòóàëüíîãî ìèñòåöòâà.

Íå ñòàâ âèíÿòêîì ³
ñþæåò ¿õíüîãî ïåðøîãî
ñï³ëüíîãî ïðîåêòó, ùî
íàçèâàºòüñÿ “I don’t like
fish”. Ñõîæå íà òå, ùî ³
Êîñòèðêî, ³ Ðàâñüêèé ï³-
ä³éøëè äî çîáðàæåííÿ
ôåíîìåíó ñóáêóëüòóð äî-
âîë³ òàêè ñåðéîçíî. Êîí-
öåïö³ÿ ÿê ó îäíîãî, òàê

³ â ³íøîãî — ô³ëîñîô-
ñüêà. Äëÿ Ðàâñüêîãî, íà-
ïðèêëàä, íàéãîëîâí³-
øîþ ó ö³é ñóáêóëüòóð³ º
³äåÿ ïðîòåñòó (çâ³äñè âè-
ðàç “I don’t like fish” ÿê
ìåòàôîðà), à òàêîæ ðîç-
áóäîâà ³ óòâåðäæåííÿ
“³íøîãî ñâ³òó”. Çîêðåìà
áàéêåð³â â³í áà÷èòü íå
ïðîñòî êðóòèìè õëîïöÿ-
ìè íà ìîòîöèêëàõ, à
ñâîºð³äíèìè ëèöàðÿìè ç³
ñâî¿ìè, ïîäåêóäè é äî-
âîë³ æîðñòîêèìè, çàêî-
íàìè ³ êîäåêñàìè ÷åñò³.

Êîñòèðêî æ çàìèñ-
ëþºòüñÿ íàä ñóòí³ñòþ
ôåíîìåíó ôóòáîëüíèõ
âáîë³âàëüíèê³â. “Ôàíà-
òè ÿê ÿâèùå º ñêëàä-
íèì, — ðîçïîâ³äàº â³í.
— Ôàíàòñüêà ñóáêóëü-
òóðà íå º àíòèñóñï³ëü-
íîþ, à âèðàçîì áóíòó
ïðîòè ñèñòåìè. Öå ÿâè-
ùå ñõîæå íà ðåë³ã³éíèé
îðäåí, â ÿêîìó º ï³ë³ã-
ð³ìè-óëüòðàñè ³ ëèöàð³-
ï³õîòèíö³, òîáòî õóë³ãà-
íè, º òåæ ñâîÿ ³ºðàðõ³ÿ.
Îñòàíí³, òîáòî õóë³ãà-

íè, îðãàí³çîâóþòüñÿ â
òàê çâàí³ ô³ðìè. Çàâ-
äàííÿ ô³ðìè — öå ô³-
çè÷íî â³äñòîþâàòè ãî-
íîð êëóáó, îáðàçíî êà-
æó÷è — ÷åñò³ ðåë³ã³îç-
íîãî îðäåíó, ³ ãîíîð
ì³ñòà àáî ä³ëüíèö³”.

Çà ñëîâàìè êóðàòîðà
ïðîåêòó Ïàâëà Ãóä³ìî-
âà, öå äóæå íåòèïîâèé
äëÿ Êèºâà æèâîïèñ —
ãîñòðèé, æîðñòîêèé, à
îäíàê åñòåòñüêèé.

Â³äêðèòòÿ âèñòàâêè
ñüîãîäí³ î 19.00

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù, ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷-

íî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —8...—12°Ñ, âíî-
÷³ —10...—14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +4°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè —7...—8°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —14...—15°Ñ, âíî÷³ —15...
—16°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —8...—9°Ñ, âíî÷³ —9...—10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —11...—12°Ñ, âíî÷³ —12...—14°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 20 ñ³÷íÿ
Присвятіть день розв’язанню психоло ічних проблем. Стан

д ші нині т рб ватиме найбільше, том не онцентр йтеся на
земном , зан ртеся вн трішній світ, посл хайте йо о олос...
А він нашіпт ватиме, що треба стати ч йними, милосердними
до ожно о живо о створіння, вели од шно прощати, свідом-
лювати власні помил и та провини, віддавати сили на олтар
бла опол ччя заради щастя інших. Жертовність та смирення —
ось найліпші с п тни и дня. У творчих нат р — свято прод -
тивної самореалізації.
8.07-20.37 період осмічної “порожнечі”. Не розпочинайте

серйозних перспе тивних справ цей час. Розслабляйтеся,
займаючись тим, що до д ші, або е ономте сили для майб т-
ніх звершень.

ОВНИ мож ть розрахов вати на бла одійні реверанси долі. Одна
не заб дьте віддячити взаємністю... З ерівництвом ладнайте, хоч фа-
хівець ви і нівро , проте звалювати на свої плечі ч жі обов’яз и з ме-
тою висл житися не треба... З мійте расиво і ори інально відмови-
ти. Нехай оле и самот ж и тя н ть армічно о воза. Для збережен-
ня здоров’я ліпше повитати на хмарах, помедит вати під приємн ме-
лодію, завітати до храм , помолитися. Процес очищення д ші нині
вдасться на слав !
ТЕЛЬЦІ, др жба — це святе, збері айте поч ття власної ідності:

опинилися висо о — не орд йте, стоїте низь о — не ніться. День
сприятиме творчості.
БЛИЗНЯТА схильні швид о хвалювати рішення і втілювати їх жит-

тя, проте оточення не всти атиме за вашим стрім им темпом. Це по-
родж ватиме онфлі ти. Кро йте вперед, аби надол жити з аяне та
не проґавити вибоїни під но ами. За оханість робот — най ращий
стим л для ар’єри.
РАКИ, р х — це повно ровність б ття. Не сидіть на місці! Сл жбо-

ві відрядження, ділові та розважальні поїзд и наповнять д ш хвилю-
ючими романтичними враженнями, надов о залишивши приємний
спо ад пам’яті. Пам’ятайте: цьо о ро милість Бо а для вас дале-
о від рідної домів и.
ЛЕВИ, проведіть пере овори, що стос ються зміни місця роботи чи

ділової співпраці. У бізнесменів розпочинається новий спішний ви-
то . Одна не б дьте с нарами: збережете опій — втратите наба-
ато більше.
ДІВИ, під холодною мас ою та товності б’ється ніжне ла ідне сер-

це. Це ч довий помічни для трансформації стос н ів із оточенням,
де потрібно інт їтивно відч вати, хто чим дихає, аби армоніз вати ді-
лові стос н и чи шлюб. Т т Ян ол вам під аже вчасно. Тіль и не зліть-
ся, бо нів за л шить Вищий олос!
Від ТЕРЕЗІВ вима ають ч йності та поблажливості. Рідні нині є д -

же примхливими, схильні “варити вод ”. Роботодавці теж “питим ть
ров”. Утім, до ролі цапа-відб вайла вам не зви ати, адапт валися за
попередніх два ро и відмінно, і тепер настав час засл женої вина о-
роди.
СКОРПІОНИ, на особистом фронті — вели а пожежа. Гасіть її до-

щем сердечних поч ттів, йдіть на омпроміс. Не прово йте с тичо
із оханими. Цим зробите всім лихо. А оловне: щиро любіть себе, то-
ді здетон єте серед оточення та і самі рвіння відповідь!
СТРІЛЬЦІ, хат метіть, а сміття на в лицю не несіть. “Розбори по-

льотів” із домашніми по лад ть рай непороз мінням та відновлять теп-
лий мі ро лімат родині. Форт н дале о ш ати не варто. Вона вже
починає спішно приживатися під сімейним дахом і сл ватиме вам
протя ом ро .
КОЗОРОГИ, я що е оїстично зосереджені на особистих планах, це

не привід для нехт вання поч ттями та інтересами оточення. Прояв-
ляйте більше тепла та ва и до рідних. Не вст пайте в принципові он-
флі ти без райньої потреби. Несподівано отримана інформація мо-
же ардинально переверн ти ваші с дження та пере онання щодо ін-
ших.
ВОДОЛІЇ на хвилі емоцій та примх отові розпочати трі мфальний

демарш ба атьох сферах, особливо посмітити рошима. Одна при-
альм йте! Візьміть тайм-а т... перепочиньте. А завтра повіють поп т-
ні вітри і надм ть ваші вітрила в спішном напрям .
РИБИ, ер йтеся настроєм, довіртеся самопоч ттю, емоціям, по-

б товим потребам. Не варто за аняти себе в рам и пристойності чи
ділово о роз лад , бо ви йо о швид о пор шите. Навпа и, д м а про
те, що ви вільні в своїх вчин ах, заспо оюватиме і тішитиме. Вечір при-
несе тр днощі та неспо ій

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

²ìïðåñ³îí³çì 
ïî-óêðà¿íñüêè 
Ó Íàö³îíàëüíîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿ Óêðà¿íè
ìîæíà ïîáà÷èòè ðîáîòè â³ò÷èçíÿíèõ ³ìïðåñ³îí³ñò³â 
Íàä³ÿ ÑÈÒÍÈ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íàö³îíàëüíèé õóäîæí³é ìóçåé
Óêðà¿íè ïðîäîâæóº ãó÷íå ñâÿòêó-
âàííÿ ñâîãî 110-ð³÷÷ÿ, ó ìåæàõ
ÿêîãî â éîãî ïðèì³ùåíí³ ïðåçåí-
òîâàíî ïðîåêò “²ìïðåñ³îí³çì òà
Óêðà¿íà. Æèâîïèñ ê³íöÿ Õ²Õ —
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ”. Â³äâ³äóâà÷³
ìàþòü íàãîäó îçíàéîìèòèñÿ ç íà-
ö³îíàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè òå÷³¿,
ôîðìóâàííÿ ÿêî¿ ó â³ò÷èçíÿíîìó
îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ ïðèïà-
ëî íà òîé ÷àñ, êîëè â ªâðîï³ âæå
óñòàëèâñÿ ïîñò³ìïðåñ³îí³çì ³ ïî-
÷àëîñÿ ïàíóâàííÿ ìîäåðíó.

Ïðîòÿãîì ê³ëüêàíàäöÿòè äåñÿ-
òèð³÷ ìèñòåöòâîçíàâö³ äèñêóòó-
þòü ïðî òå, ÷è ñôîðìóâàëàñÿ â
Óêðà¿í³ ñâîÿ øêîëà ³ìïðåñ³îí³ç-
ìó. Íàâ³òü êóðàòîð ïðîåêòó “²ì-
ïðåñ³îí³çì òà Óêðà¿íà” Îëüãà
Æáàíêîâà ï³äòâåðäæóº, ùî â
Óêðà¿í³ ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ñòè-
ë³ñòè÷í³ îñîáëèâîñò³ ³ìïðåñ³îí³ç-
ìó ñïîñòåð³ãàëèñü ó òâîð÷îñò³
îêðåìèõ õóäîæíèê³â, ñåðåä ÿêèõ

Êèð³àê Êîñòàíä³, Ïåòðî Í³ëóñ,
Ïåòðî Ëåâ÷åíêî, Ìèõàéëî Òêà-
÷åíêî, Ìèõàéëî Áåðêîñ, Àáðàì
Ìàíåâè÷, Ìèêîëà Áóðà÷åê, ²âàí
Òðóø, À. Íîâàêîâñüêèé, Îëåê-
ñàíäð Ìóðàøêî òà ³íø³. “Ö³ ìèò-
ö³ ôàêòè÷íî ôîðìóâàëè óêðà¿í-
ñüêó ìîäåëü ³ìïðåñ³îí³çìó. À â
ªâðîï³ â öåé ïåð³îä (ê³íåöü
Õ²Õ — ïî÷àòîê ÕÕ) âæå äàâíî
ñòâåðäèâñÿ ïîñò³ìïðåñ³îí³çì ³ ç’ÿ-
âèâñÿ íîâèé ñòèëü — ìîäåðí, —
ïîÿñíþº Îëüãà Æáàíêîâà. — ²ì-
ïðåñ³îí³çì â Óêðà¿í³ â³äêðèâ
øëÿõ íîâèì ñòèëÿì, õî÷à ñàì òàê
³ íå ñòàâ ºäèíèì ñòèë³ñòè÷íèì
íàïðÿìêîì”.

Òà íàâ³òü ïîïðè òâåðäæåííÿ,
ùî ³ìïðåñ³îí³çìó ÿê òàêîãî â
óêðà¿íñüêîìó ìèñòåöòâ³ íå áóëî,
îðãàí³çàòîðàì âèñòàâêè âäàëîñÿ
â³äøóêàòè ï³âòîðè ñîòí³ ðîá³ò, íà
ÿêèõ ïîì³òíèé âïëèâ öüîãî íà-
ïðÿìêó. Åêñïîçèö³ÿ â ìóçå¿ íàë³-
÷óº 150 âèáðàíèõ òâîð³â óêðà¿í-
ñüêîãî æèâîïèñó ê³íöÿ Õ²Õ —
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, êîòð³ äîáè-
ðàëè ç êîëåêö³é Íàö³îíàëüíîãî

õóäîæíüîãî ìóçåþ Óêðà¿íè, ìóçå-
¿â Êèºâà, Â³ííèö³, Çàïîð³ææÿ,
Ëüâîâà, Ñóì, Õåðñîíà, Îäåñè,
Õàðêîâà òà ïðèâàòíèõ ñòîëè÷íèõ
êîëåêö³é.

“Óïåðøå ìè çìîãëè ç³áðàòè â
ñò³íàõ ÍÕÌÓ òàêó ãðàíä³îçíó âè-
ñòàâêó óêðà¿íñüêîãî æèâîïèñó. Óñ³
ìóçå¿ êðà¿íè ðàäî â³äãóêíóëèñÿ ³
íàäàëè íàì êàðòèíè ç³ ñâî¿õ êîëåê-
ö³é. Öå óí³êàëüíà ïîä³ÿ äëÿ íàøî-
ãî ìóçåþ, äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî ìèñ-
òåöòâîçíàâñòâà ³, çâ³ñíî, äëÿ íà-
øèõ â³äâ³äóâà÷³â”, — ðîçïîâ³â äè-
ðåêòîð ìóçåþ Àíàòîë³é Ìåëüíèê.

Âèñòàâêà, ïðèóðî÷åíà äî 110-
ð³÷÷ÿ Íàö³îíàëüíîãî õóäîæíüîãî
ìóçåþ Óêðà¿íè, äîñòóïíà äëÿ â³ä-
â³äóâàííÿ äî 28 ëþòîãî.

Íàö³îíàëüíèé õóäîæí³é ìóçåé
Óêðà¿íè. Àäðåñà: âóë. Ì. Ãðóøåâ-
ñüêîãî, 6, òåë.: 278-13-57, 278-74-
54. Ãðàô³ê ðîáîòè: ñåðåäà, ÷åòâåð,
íåä³ëÿ 10:00-17:00, ïÿòíèöÿ 12:00-
19:00, ñóáîòà 11:00-18:00. Ïëàòà
çà âõ³ä: äëÿ äîðîñëèõ — 20 ãðí,
äëÿ ñòóäåíò³â — 10 ãðí, äëÿ øêî-
ëÿð³â òà ïåíñ³îíåð³â — 2 ãðí
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