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БІЙ З ТІННЮ
Чиновни и звіт ють, сміття лежить

²ñòîð³ÿ ñòàº áëèæ÷îþ
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñòàâ ïåðøèì ïàñàæèðîì âàãîíà-ìóçåÿ

Êèÿíè çìîæóòü âèâ÷àòè ³ñòîð³þ ïî äîðî-
ç³ íà ðîáîòó. Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ ï³âñòî-
ð³÷íîãî þâ³ëåþ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó
â÷îðà íà ë³í³þ çàïóñòèëè âàãîí-ìóçåé. Òå-
ïåð êîæåí ïàñàæèð ìàòèìå çìîãó íàî÷íî
îçíàéîìèòèñÿ ç ³ñòîð³ºþ óëþáëåíîãî äëÿ
êèÿí âèäó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ñàì ïàì’ÿòíèé âàãîí, õî÷ ³ ñòàðèé, îä-
íàê íå ðîâåñíèê ìåòðîïîë³òåíó. Ìóçåé çðî-
áèëè íà áàç³ âàãîíà 1969 ðîêó âèïóñêó. Ççîâ-

í³ äèçàéí ó íüîãî òàêèé ñàìèé, ÿê ó “êî-
ëåã”, ïðîòå îôîðìèëè âàãîí ïî-ñâÿòêîâî-
ìó. Âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ âàãîíà ðîáèëè
ñï³ëüíî ç äèçàéíåðàìè. Îôîðìëåííÿ ìàº
äåðåâ’ÿí³ äåòàë³, òàê³, ÿê, íàïðèêëàä, ðàìè.
Â³êíà âàãîíà îáêëåºíî ðåïðîäóêö³ÿìè ñòà-
ðèõ ôîòîãðàô³é ç ³ñòîð³¿ ï³äçåìêè. Íà ñâ³ò-
ëèíàõ — ïåðø³ ïðàö³âíèêè ìåòðîïîë³òåíó,
ñòàíö³¿ ó êîëèøíüîìó ¿õ âèãëÿä³ òà ïåðø³
ïàñàæèðè. Îêð³ì ôîòîãðàô³é, íà ñòåë³ ìîæ-

íà ïðî÷èòàòè íàâ³òü ñòàòò³ òà ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî ïîä³¿, ïîâ’ÿçàíí³ ç ìåòðîïîë³òåíîì êî-
ëèøí³õ ÷àñ³â. Âñþ öþ ï³çíàâàëüíó ³íôîð-
ìàö³þ íàíåñåíî íà ë³íêðóñò — ñïåö³àëüíèé
âèä øïàëåð.

Çàïóñê ³ñòîðè÷íîãî âàãîíà â³äáóâñÿ ç³
ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó “Óí³âåðñèòåò”. Òàì
áëèçüêî äðóãî¿ ãîäèíè äíÿ ç³áðàëîñÿ ÷èìà-
ëî çàö³êàâëåíèõ êèÿí. Àëå ãîëîâíèìè ãîñ-
òÿìè áóëè âñå-òàêè ìåòðîïîë³òåí³âö³. Âåòå-
ðàí³â ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè, ÿê³ ïðàöþâàëè ç
ïåðøîãî äíÿ ¿¿ ñòâîðåííÿ, ïðèéøîâ ïðèâ³-
òàòè ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“Ìè ñòàíåìî ïåðøèìè ïàñàæèðàìè öüî-
ãî âàãîíà-ìóçåþ, à ôàêòè÷íî ìàøèíè ÷àñó,
çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ çä³éñíèìî åêñêóðñ â ³ñ-
òîð³þ ìåòðîïîë³òåíó. ²ñòîð³ÿ çíà÷íà, àäæå
âîñåíè ñòîëè÷íå ìåòðî â³äçíà÷èòü ñâ³é ï³â-
ñòîë³òí³é þâ³ëåé. Öå çíàêîâà ïîä³ÿ, ãàäàþ,
äëÿ âñ³õ êèÿí. Àäæå ìåòðîïîë³òåí äëÿ íèõ
óëþáëåíèé âèä òðàíñïîðòó. ß é ñàì àêòèâ-
íî êîðèñòóâàâñÿ íèì ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè. Òî-
ä³ ÿ ïðàöþâàâ ó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³

¿çäèâ ÿêðàç äî ö³º¿ ñòàíö³¿. Â öüîìó âàãîí³
ìîæíà ä³çíàòèñÿ, íå ëèøå ÿêèì áóëî ìåò-
ðî, à é ÿê éîãî áóäóâàëè, ïðî ïåðøèõ éîãî
ïðàö³âíèê³â òà áàãàòî ³íøî¿ ö³êàâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿”,— ñêàçàâ ìåð ì³ñòà. Â³í ïîäÿêóâàâ
âåòåðàíàì-ìåòðîïîë³òåí³âöÿì çà ñàìîâ³ääà-
íó ïðàöþ. 

Òèì ÷àñîì äî ïëàòôîðìè ïðèáóâ ïî¿çä.
Äâåð³ â³ä÷èíèâ ëèøå âàãîí-ìóçåé, ³ ïåðøè-
ìè ïàñàæèðàìè éîãî ñòàëè ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, éîãî çàñòóïíèê ³ç ïè-
òàíü òðàíñïîðòó Âàëåð³é Ì³ðîíîâ, êåð³âíèê
ìåòðîïîë³òåíó Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ òà ïåð-
ø³ ïðàö³âíèêè ï³äçåìêè, ÿê³ âï³çíàâàëè ñå-
áå íà ôîòîãðàô³ÿõ.

Óñ³ îõî÷³ êèÿíè òåæ ìàþòü çìîãó ïðî¿õà-
òèñÿ â ³ñòîðè÷íîìó âàãîí³ é ïîáà÷èòè, ç ÷î-
ãî ïî÷èíàëàñÿ ¿õíÿ óëþáëåíà ï³äçåìêà. Âà-
ãîí-ìóçåé êóðñóâàòèìå íà Ñâÿòîøèíñüêî-
Áðîâàðñüê³é ë³í³¿ ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Óï³çíà-
òè éîãî ìîæíà çà íàïèñîì “Êè¿âñüêîìó ìåò-
ðîïîë³òåíó-50”. Äî òîãî æ ôîòîêîï³¿ íà â³ê-
íàõ âàãîíà âèäíî íàâ³òü ççîâí³
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Мер Леонід Черновець ий подя вав ветеранам метро за віддан працю для иян
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Два мільйони иян щодня рс ють підземними артеріями столично о
метрополітен . Проте мало хто знає, з чо о починав цей найпоп ляр-
ніший та найзр чніший Києві вид транспорт . У рам ах свят вання
50-річчя Київсь о о метрополітен вчора зі станції метро "Універси-
тет" почав їздити незвичний ва он-м зей. У ньом розвішано фото-
рафії з історії підзем и та репрод ції вирізо зі старих азет про
найвизначніші події підзем и. Серед перших пасажирів б в мер Ки-
єва Леонід Черновець ий та машиністи-ветерани.
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Äîøê³ëüíÿòà ñÿäóòü 
çà êîìï’þòåðè

Ó ñòîëè÷íèõ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ âèêîðèñòîâóâàòèìóòü êîìï’þòåðè
äëÿ íàâ÷àííÿ ìàëþê³â. ßê ïîâ³äîìèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé,
öå ïåðåäáà÷åíî åêñïåðèìåíòàëüíîþ ïðî-
ãðàìîþ “Äîøê³ëüíÿòêî ³ êîìï’þòåð”, ÿêà
âæå ä³º ó îäíîìó ç äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó. “Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà
íà îçíàéîìëåííÿ ä³òåé ñòàðøî¿ ãðóïè äî-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îñâ³òè ç êîì-
ï’þòåðîì ÿê çàñîáîì íàâ÷àííÿ,— çàçíà÷èâ
â³í.— ²íòåðåñ ï’ÿòèð³÷íèõ äî ñó÷àñíèõ êîì-
ï’þòåð³â íàäòî âåëèêèé, òîìó éîãî ìîæíà
ñïðÿìóâàòè íà ôîðìóâàííÿ òåîðåòè÷íîãî
ìèñëåííÿ, çäàòíîñò³ ñâ³äîìî ïðèéìàòè ð³-
øåííÿ, áóòè êîìïåòåíòíèì ³ íàáóòè åëå-
ìåíòàðíî¿ êîìï’þòåðíî¿ ãðàìîòíîñò³”. Ç
ïðåçåíòàö³ºþ ïðîãðàìè áàòüêè çìîæóòü
îçíàéîìèòèñÿ ñüîãîäí³ î 10.00 ó ÄÍÇ ¹ 580
“Îëüâ³ÿ”

Ñì³òòºçá³ðí³ 
âïîðÿäêóþòü

Ó ì³ñò³ îáëàøòóþòü ìàéäàí÷èêè äëÿ ñì³ò-
òºâèõ êîíòåéíåð³â. Â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ äàâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿
ÊÌÄÀ. Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ Ôåäîðà Â³òòà, á³ëü-
ø³ñòü ï³äïðèºìñòâ-ïåðåâ³çíèê³â íå áóëè ãî-
òîâ³ äî ðîáîòè ï³ä ÷àñ íåòèïîâèõ ïîãîäíèõ
óìîâ ó ñ³÷í³ 2010 ðîêó, òîìó ³ íå ìîãëè çà-
áåçïå÷óâàòè ïîâíå âèêîíàííÿ ãðàô³ê³â âèâî-
çó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ³ç äâîð³â æèòëîâèõ áó-
äèíê³â. “Ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ âïëèâó íà ïî-
ë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó â Êèºâ³ ñòâîðå-
íî êîì³ñ³þ ç îáñòåæåííÿ òåðèòîð³é ðàéîí³â
ì³ñòà, çà êîæíèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ çàêð³ïëåíî êîíêðåòí³ ðàéîíè”,—
ñêàçàâ ïàí Â³òò. Íàðàç³ â ì³ñò³ âñòàíîâëåíî
äî 15 òèñÿ÷ êîíòåéíåð³â äëÿ ÒÏÂ, ç ÿêèõ 50
â³äñîòê³â çíàõîäèòüñÿ â êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³. Á³ëüø³ñòü ³ç ñì³òòºçá³ðåíü çàñòàð³ëî¿ êîíñ-
òðóêö³¿ (ºìí³ñòþ 0,75 êóá. ì) âæå çíîøåí³.
Òîìó ïîòðåáóþòü íåãàéíî¿ çàì³íè

Ó âèõ³äí³ êèÿíè 
ÿðìàðêóâàòèìóòü

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
ÊÌÄÀ ó ï’ÿòíèöþ òà ñóáîòó (26 òà 27 áå-
ðåçíÿ) â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 9 ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Ñüîãîäí³ êèÿíè ÿð-
ìàðêóâàòèìóòü ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà
âóëèö³ Ðåâóöüêîãî. Çàâòðà ìåøêàíö³ ñòî-
ëèö³ çìîæóòü ïðèäáàòè äåøåâó ïðîäóêö³þ
â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ïàíüê³â-
ñüê³é, ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³
Áó÷ìè, ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñ-
ïåêò³ Îáîëîíñüêîìó, 23-43, ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ íà âóëèö³ ²âàíà Êóäð³, ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5, ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ñòàä³îí-
í³é, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³
Òàòàðñüê³é, 32-38

Ó íåä³ëþ Óêðà¿íà 
ïåðåéäå 
íà ë³òí³é ÷àñ

Ó âèõ³äí³ Óêðà¿íà ïåðåéäå íà ë³òí³é ÷àñ.
Òîáòî, î 3-é ãîäèí³ íî÷³ ç 27 íà 28 áåðåç-
íÿ ïîòð³áíî ïåðåâåñòè ñòð³ëêè ãîäèííèêà
íà 1 ãîäèíó âïåðåä. ßê â³äîìî, òðàäèö³é-
íî ïåðåõ³ä íà ë³òí³é ÷àñ çä³éñíþºòüñÿ â
îñòàííþ íåä³ëþ áåðåçíÿ, çã³äíî ç ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13
òðàâíÿ 1996 ð. ¹ 509. Çàïðîâàäæóþòüñÿ
ñïåö³àëüí³ ïåðåõ³äí³ ãðàô³êè ðóõó íà òðàíñ-
ïîðò³, çîêðåìà íà çàë³çíè÷íîìó ñïîëó÷åí-
í³. Íàãàäàºìî, ùî ë³òí³é ÷àñ ó 2010 ðîö³
ââîäèòüñÿ íà ïåð³îä äî 31 æîâòíÿ — îñòàí-
íüî¿ íåä³ë³ ì³ñÿöÿ

“Îðëÿòêî” — ä³òÿì
Ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ îá’ºäíàëè ñåñ³éíó çàëó
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

На вчорашній сесії Ки-
ївради деп тати роз-
лян ли майже сотню
питань. Найва оміші
стос валися малень их
иян. Зо рема в дитя-
чом садоч "Орлят о"
все-та и навчатим ться
малю и. За с ас вання
приватизації цьо о за-
лад про олос вало
більше сотні місь их
обранців. А новий за-
ст пни олови КМДА
Алла Шлапа взялася
за розвито педіатрії
столиці. Деп тати ма-
ють намір передбачити
потрібні ошти ново-
м бюджеті міста.

Ç ñàìîãî ðàíêó â÷îðà ïðè-
ì³ùåííÿ Êè¿âðàäè ï³êåòóâàëè
÷ëåíè áàòüê³âñüêîãî êîì³òåòó
äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà “Îðëÿòêî”.
Ê³ëüêà äåñÿòê³â ñòóðáîâàíèõ
áàòüê³â ³ç ïëàêàòàìè ñêàíäóâà-
ëè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ
ùîäî ïðèâàòèçàö³¿ çàêëàäó. ̄ õ-
í³ çâåðíåííÿ ïî÷óëè.

“Ùîäî öüîãî ïèòàííÿ º áà-
ãàòî ñïåêóëÿö³é, àëå ÿ õî÷ó çà-
ïåâíèòè, ùî äèòÿ÷èé ñàäîê
“Îðëÿòêî” íå ïðèâàòèçóþòü.
Òàêà ïîçèö³ÿ ìåðà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. ß íå çíàþ,
õòî éîãî âíîñèâ ó ñïèñîê îá’-
ºêò³â äëÿ ïðèâàòèçàö³¿, àëå ÿ,
ÿê íà÷àëüíèê ïðîô³ëüíîãî
óïðàâë³ííÿ, ñâîãî ï³äïèñó ï³ä
öèì íå ñòàâèâ”,— çàÿâèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ, íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, áóëî ëèøå
äâà ð³øåííÿ ùîäî öüîãî çàêëà-
äó: ðàéîííî¿ ðàäè ïðî ïåðåäà-
÷ó äî âëàñíîñò³ ì³ñòà ³ ì³ñü-
êî¿ — ïðî ïðèéíÿòòÿ. Íèí³

“Îðëÿòêî” çíàõîäèòüñÿ â
ñòðóêòóðíîìó ï³äðîçä³ë³ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà
Ãð³í÷åíêà. Òàêèì ÷èíîì ìàé-
áóòí³ ïåäàãîãè ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ
íà ïðàêòèö³. Òàêîæ äèòñàäîê
ñòàâ ïëàöäàðìîì äëÿ àïðîáàö³¿
íîâèõ ïðîãðàì äëÿ äîøê³ëüíî¿
îñâ³òè ðàçîì ç Àêàäåì³ºþ ïå-
äàãîã³÷íèõ íàóê. “²ç 2006 ðîêó
æîäåí äèòÿ÷èé ñàäîê íå áóëî
ïðèâàòèçîâàíî ³ íå áóäå. Àäæå
íàøà ìåòà — çáåðåãòè ³ñíóþ÷ó
ìåðåæó äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ³
áóäóâàòè íîâ³”,— íàãîëîñèâ
ïàí Æóðàâñüêèé. Ïðîòÿãîì
äâîõ íàñòóïíèõ ðîê³â ì³ñüêà
âëàäà ïëàíóº ïîáóäóâàòè äåñÿòü
íîâèõ äèòñàäê³â.

Ùîäî öüîãî ïèòàííÿ äåïó-
òàòè âñ³õ ôðàêö³é âèÿâèëèñÿ

íàâäèâîâèæó ñîë³äàðíèìè,
ï³äòðèìàâøè ïîçèö³þ ìåðà ³
ñêàñóâàâøè ð³øåííÿ ïðî ïðè-
âàòèçàö³þ çàêëàäó. “Ðåàë³çó-
âàòè òàê³ çì³íè, ïîâ’ÿçàí³ ç
“Îðëÿòêîì”, ñòàëî ìîæëèâèì
ï³ñëÿ ïðèõîäó â êðà¿íó íîâî¿
âëàäè”,— ââàæàº ãîëîâà ôðàê-
ö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñ³é
Îìåëüÿíåíêî. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, â òîìó, ùî çà îñòàíí³õ äâà
ðîêè â Êèºâ³ íå ç’ÿâèâñÿ æî-
äåí íîâèé äèòñàäîê ³ æîäíà
øêîëà, âèíåí ïîïåðåäí³é
Êàáì³í, ÿêèé “ìåòîäè÷íî çà-
áèðàâ ãðîø³ â ñòîëèö³”.

Íîâîïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ïèòàíü ìåäè-
öèíè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Àëëà Øëàïàê ðîçïî÷àëà ñâîþ
ðîáîòó íà íîâ³é ïîñàä³ ç ³í-
ôîðìóâàííÿ äåïóòàò³â ùîäî
ñòàíó ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ñòîëèö³,

çîêðåìà ïåä³àòðè÷íî¿ ñëóæáè.
“Çàê³í÷óºòüñÿ íàâ÷àëüíèé ð³ê.
² â íàñ º ìîæëèâ³ñòü äî ïåð-
øîãî âåðåñíÿ ðîçðîáèòè ÿê³ñü
êîíêðåòí³ çàõîäè òà âðàõóâàòè
¿õ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³”,— çà-
çíà÷èëà ïàí³ Øëàïàê. Ãîëîâ-
íèé ïåä³àòð Êèºâà Â³òàë³é
Ìàéäàííèé íàãîëîñèâ íà ãî-
ëîâíèõ ïðîáëåìàõ ó ïåä³àòð³¿
ì³ñòà. Éøëîñÿ ïðî ïîòðåáó
ñòîëèö³ â õîðîø³é äèòÿ÷³é ³í-
ôåêö³éí³é ë³êàðí³, ìåäèêî-ãå-
íåòè÷íîìó öåíòð³ òà êâàë³ô³-
êîâàíèõ ïåä³àòðàõ. Ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé íàäàâ
ïðîòîêîëüíå äîðó÷åííÿ ïðî-
ô³ëüíîìó óïðàâë³ííþ òà çà-
ñòóïíèêó ãîëîâè ÊÌÄÀ âíåñ-
òè îçâó÷åí³ ïðîïîçèö³¿ äî ïðî-
åêòó áþäæåòó ì³ñòà òà Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ñòîëèö³

Áîðîòüáà ç íåçàêîííèìè êîíñòðóêö³-
ÿìè ñòàº äåäàë³ àêòèâí³øîþ. Àäæå òî òóò,
òî òàì áåç áóäü-ÿêîãî íà òå äîçâîëó ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ ê³îñêè, â ÿêèõ òîðãóþòü ïðîäóê-
ö³ºþ òà àëêîãîëåì íåâ³äîìîãî ïîõîäæåí-
íÿ. Êèÿíè íå ïðèïèíÿþòü ñêàðæèòèñÿ,
ùî ÌÀÔè ñòàâëÿòü íà ãàçîíàõ, á³ëÿ äè-
òÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, ùî ÷åðåç ö³ áóäêè í³
ïðîéòè, í³ ïðî¿õàòè. Íà âñ³ ñêàðãè ìåø-
êàíö³â ðåàãóº ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é”.

Äíÿìè äåìîíòîâàíî íèçêó íåçàêîííî
âñòàíîâëåíèõ ÿòîê á³ëÿ âèõîä³â ç³ ñòàí-
ö³é ìåòðî “Íèâêè”, “Äàðíèöÿ”, “Ë³âî-
áåðåæíà”. Î÷èñòèëè òåðèòîð³þ â³ä ñêóï-
÷åííÿ ÌÀÔ³â ³ äîâêîëà “Âèðëèö³”, à òà-
êîæ á³ëÿ âõîäó äî Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿
ëàâðè.

Ñèëàìè ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é” ó â³â-
òîðîê áóëî äåìîíòîâàíî ÷îòèðè íåçà-
êîííî âñòàíîâëåí³ ðåêëàìí³ ùèòè:

äâà — ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³,
îäèí — ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó, îäèí — íà
ïðîñïåêò³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà (Îáîëîí-
ñüêèé ð-í). Ç’ÿñóâàòè, õòî º âëàñíèêà-
ìè öèõ êîíñòðóêö³é, ïîêè ùî íå âäà-
ëîñÿ.

Óïðàâë³ííÿ íàãàäóº: ùîäíÿ ³íñïåêòî-
ðè ïåðåâ³ðÿþòü ïîäâ³ð’ÿ òà ïðèáóäèíêî-
â³ òåðèòîð³¿ íà ïðåäìåò òîãî, ÷è â÷àñíî
òàì âèâîçÿòü ñì³òòÿ, ÷è ïðèáèðàþòü çð³-
çàíå ã³ëëÿ? Òà, íà æàëü, íå âñ³ ÆÅÊè
ñóìë³ííî ñòåæàòü çà öèì. Òîìó ³íñïåê-
òîðàì äîâîäèòüñÿ ñêëàäàòè ïî ê³ëüêà
ïðèïèñ³â íà äåíü. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðå-
â³ðêè ó â³âòîðîê “â³äçíà÷èëèñÿ” òðè êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâà — ÆÅÎ-303
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó, “Ëèïêèæèòëîñåð-
â³ñ” Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ³ ÊÏ “Êóðåí³â-
ñüêå” Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó, ÿêå á³ëÿ êîí-
òåéíåð³â íàçáèðàëî âåëè÷åçíó êóïó ñì³ò-
òÿ, ùî ïîñòóïîâî çàõàðàñòèëî é äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê. Ïîðóøíèêè ìàþòü ë³êâ³äó-
âàòè íåäîë³êè ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â, ³íàê-
øå — øòðàô

Íåçàêîíí³ ÌÀÔè 
ïðèáðàëè â³ä ñâÿòèí³
Áåçäîçâ³ëüí³ ê³îñêè äåìîíòóþòü ïî âñüîìó ì³ñòó
Îëåêñàíäðà ÊÎ×ÓÁÅÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Чистити місто доводиться не лише від сміття, а й від неза онних
онстр цій. Днями працівни и КП "Київбла о стрій" прибрали не-
сан ціоновані МАФи поблиз Києво-Печерсь ої лаври. Продовж ють
демонт вати ят и біля станцій метро "Нив и", "Дарниця", "Лівобе-
режна". Звільняють територію від неза онних тор ових точо і на
"Вирлиці". У Шевчен івсь ом та Святошинсь ом районах демон-
т вали іль а бездозвільних ре ламних щитів. Власни и цьо о доб-
ра від інспе торів ховаються, я що їх знайд ть, штрафи немин чі.

Се ретар Київради Олесь Дов ий з само о почат задав засіданню
онстр тивно о напрям роботи
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Á³é ç ò³ííþ
×èíîâíèêè çâ³òóþòü, ñì³òòÿ ëåæèòü

Äî ïåðøîãî êâ³òíÿ óñ³ ñòîëè÷í³ âóëèö³,
ïàðêè, ñêâåðè, äâîðè ìàþòü ñòàòè ÷èñòè-
ìè. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³ñ-
ëÿ ðîçìîâè ç Ïðåçèäåíòîì Â³êòîðîì ßíó-
êîâè÷åì.

ßê âèêîíóþòü âêàç³âêó ìåðà, â÷îðà âè-
ð³øèëè ïåðåâ³ðèòè æóðíàë³ñòè "Õðåùàòè-
êà". Âîíè ïîáóâàëè ïîáëèçó ñòàíö³é ìåò-
ðî "Ë³ñîâà" òà "Ñâÿòîøèí", ïðîéøëèñÿ

öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè. Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî
òàì í³õòî ùå é ïàëåöü îá ïàëåöü íå âäà-
ðèâ. Ïîâñþäè êóïè íåïðèáðàíîãî ñì³òòÿ,
ïðè÷îìó íå ò³ëüêè òîð³øíüîãî, à é "ñâ³æî-
ãî". ßêùî é òðàïëÿëèñÿ óðíè, òî ïðàêòè÷-
íî âñ³ ïåðåïîâíåí³ ïîáóòîâèìè â³äõîäà-
ìè. Íà ïîäâ³ð'ÿõ ðîçêèäàíèé íåïîòð³á, áó-
ä³âåëüíå ñì³òòÿ, çëàìàí³ ã³ëêè. Ïîäåêóäè
ùå é äîñ³ ëåæàòü êó÷óãóðè áðóäíîãî ñí³ãó
òà ëüîäó.

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â Ñëóæá³
äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì (15-51), ñêàðãè íà
çàõàðàùåí³ ïîäâ³ð'ÿ, ïîâàëåí³ äåðåâà íàä-
õîäÿòü ç óñ³õ ðàéîí³â. Íàéá³ëüøå çâåðíåíü
ç Äí³ïðîâñüêîãî, Äåñíÿíñüêîãî òà Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ðàéîí³â. Çàãàëîì íà 24 áåðåç-
íÿ 413 òàêèõ çàÿâ ëèøàëèñÿ áåç óâàãè.

Òèì ÷àñîì íà çàïèòè "Õðåùàòèêà" â
ðàéîíàõ ñòâåðäæóþòü, ùî âæå ðîçïî÷àòî
ìàñøòàáíå ïðèáèðàííÿ. Êåð³âíèêè òà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ çà áëàãîóñòð³é â îäèí ãîëîñ çà-
ïåâíÿþòü, ùî âñòèãíóòü î÷èñòèòè ì³ñòî ó
òåðì³íè, ÿê³ âñòàíîâèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

"Ìè âæå ðîçðîáèëè ãðàô³ê. Ö³º¿ ñóáîòè
ïåðøèìè íà ñóáîòíèê ó ïàðêó "Ïåðåìîãà"
âèéäóòü ïðàö³âíèêè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Óïîðÿäêîâóâàòè ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿
âçÿëèñÿ âñ³ ì³ñöåâ³ êîìóíàëüí³ ñëóæáè.
Æèòëîâ³ ðàéîíè ðîçáèòî íà ñåãìåíòè, ÿê³
çàêð³ïëåíî çà êîæíèì äâ³ðíèêîì",— ñêà-
çàâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó Îëåêñàíäð
Êàëüìàí.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Àíàòîë³ÿ Â³ç³ðà,
ïîâíèì õîäîì ðîáîòè òðèâàþòü îñòàíí³õ
äâà äí³. Äåñíÿíö³ ïî÷àòîê ïðèáèðàííÿ çà-
ïëàíóâàëè íà ïîíåä³ëîê.

Òèì ÷àñîì íà Ïå÷åðñüêó, â Ãîëîñ³ºâ³
òà íà Îáîëîí³ îá³öÿþòü ïî÷àòè ïðèáèðà-

òè ö³º¿ ñóáîòè. "Âèéäóòü ïðàö³âíèêè óñ³õ
ÆÅÊ³â. Âèâåçåìî ç³áðàíå ñì³òòÿ óçäîâæ
ðàéîííèõ ìàã³ñòðàëåé",— ïîâ³äîìèâ ãîëî-
âà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é Ñàäîâîé. Ñî-
ëîì'ÿíö³ íàâ³òü çíàéøëè 50 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü íà äîäàòêîâèé ³íâåíòàð. "Ìè òàêîæ
çâåðíóëèñÿ äî äèðåêòîð³â âèø³â, ùî ðîç-
òàøîâàí³ â ðàéîí³, àáè çàëó÷èòè äî ñóáîò-
íèêà ñòóäåíò³â. Ãàäàþ, ùî çà 3—4 äí³ çëà-
ãîäæåíî¿ ðîáîòè ðàéîí áóäå íå âï³çíà-
òè",— óïåâíåíèé êåð³âíèê ðàéîíó ²âàí
Ñèäîðîâ.

Îäíàê º òàê³ ðàéîíè, äå êèÿíàì íàâ³òü
îá³öÿòè í³÷îãî íå õî÷óòü. Òèì á³ëüøå çâ³-
òóâàòè ïðî ïðèáèðàííÿ ñì³òòºçâàëèù. Íà
äçâ³íêè "Õðåùàòèêà" ó Äàðíèöüê³é òà Ïî-
ä³ëüñüê³é àäì³í³ñòðàö³ÿõ àáî ïðîñòî êèäà-
ëè ñëóõàâêó, àáî íå ìîãëè í³÷îãî ñêàçàòè
ïî ñóò³.

Êîìóíàëüí³ ÇÌ² íå ëèøàòèìóòüñÿ
îñòîðîíü ïðîáëåìè íåáàæàííÿ ÷èíîâíè-
ê³â íàâîäèòè ëàä òà ðîçãð³áàòè êóïè ñì³ò-
òÿ ó âëàñíîìó ì³ñò³. "Õðåùàòèê" ³ "Âå÷³ð-
í³é Êè¿â" ðîçïî÷àëè ñïåöïðîåêò, ìåòîþ
ÿêîãî º ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî âïîðÿäêó-
âàííÿ ñòîëèö³. Æóðíàë³ñòè âñ³ ö³ äåñÿòü
äí³â çä³éñíþâàòèìóòü áåçïîñåðåäí³é êîí-
òðîëü çà ÿê³ñòþ ðîáîòè êîìóíàëüíèõ
ñëóæá ³ ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é íà áëà-
ãî êèÿí
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Районні адміністрації столиці повинні очистити місто до Вели одня.
Навести лад та лі від вати стихійні звалища сміття, що творилися
після зими, їх зобов'язали мер Леонід Черновець ий та ерівни и
держави. Місцеві чиновни и запевняють, що відповідні рафі и же є
і робота ипить. Ком нальні ЗМІ вирішили розпочати спеціальний
прое т з онтролю за я істю прибирання. І перші ж рейди містом за-
свідчили: насправді ерівни ам районних ом нальних сл жб хвали-
тися наразі немає чим. К пи непотреб виявлено не тіль и поблиз
найбільш завантажених станцій метрополітен , а й центрі столиці —
на Володимирсь ій.
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Проспе т Перемо и, станція метро “Святошин”

Проспе т Перемо и, станція метро “Святошин”

Поблиз станції метро “Лісова”Поблиз станції метро “Лісова”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про створення житлового фонду 
соціального призначення

Рішення Київської міської ради № 11/3449 від 26 лютого 2010 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону Укра�
їни “Про житловий фонд соціального призначення”, рішення Київської міської ради від 18.06.09 № 627/1683
“Про деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, з метою фор�
мування житлового фонду соціального призначення, встановлення єдиного порядку обліку, збереження та
контролю за жилими приміщеннями житлового фонду соціального призначення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Реєстр жилих приміщень житлового фон"
ду соціального призначення (надалі — Реєстр), що додає"
ться.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Продовжити формування Реєстру за рахунок будів"
ництва нового житла, реконструкції та переобладнання іс"
нуючих житлових будинків, а також переобладнання нежи"
лих будинків у житлові, отримання житла, яке буде звільне"
не за рахунок загальної площі, що передається згідно з роз"
поділом загальної площі квартир на поточні роки, передачі
забудовниками місцевим радам частки житлової площі в но"
возбудованих будинках на підставах, передбачених законо"
давством, передачі з державної в комунальну власність со"
ціального житла, побудованого за рахунок коштів держав"
ного бюджету, житла, переданого в дар органам місцевого
самоврядування фізичними та юридичними особами, гро"
мадськими організаціями, житла, вилученого на підставі су"

дових рішень або визнаного в установленому законом по"
рядку безхазяйним або відумерлим, житла, яке отримане
шляхом набуття прав власності на інших підставах, не за"
боронених законодавством.

2.2. Забезпечити ведення обліку жилих приміщень жит"
лового фонду соціального призначення, зазначених у Реєс"
трі.

2.3. Здійснювати розподіл квартир житлового фонду со"
ціального призначення за поданням виконавчих органів
районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних ад"
міністрацій).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань житлово"комунального гос"
подарства та паливно"енергетичного комплексу та постій"
ну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про прийняття до розгляду заяв 
від потерпілих внаслідок діяльності 

групи будівельних компаній “Еліта,Центр” 
щодо укладення договорів 

на отримання житла 
Рішення Київської міської ради № 911/2980 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення
Київської міської ради від 16.10.08 № 498/498 “Про розв’язання проблем потерпілих громадян від діяль�
ності групи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр” та рішення Київської міської ради від 25.12.08
№ 934/934 “Про внесення змін до рішення Київради від 16.10.08 № 498/498 “Про розв’язання проблем
потерпілих громадян від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр”, з метою за�
хисту прав громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній “Еліта�Центр” та у
зв’язку із численними зверненнями потерпілих від діяльності групи будівельних компаній “Еліта�Центр”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) прийняти до розгляду заяви
щодо укладання попередніх договорів про переуступку права
вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяль"
ності групи будівельних компаній “Еліта"Центр” на отриман"
ня житла, які надійшли в період до 31 березня 2010 року.

2. Довести до відома постраждалих внаслідок злочин"
ної діяльності групи будівельних компаній “Еліта"Центр”,
що термін продовження прийняття до розгляду зазначе"

них вище заяв остаточний та переглядатися не буде.
3. Зазначене рішення набуває чинності з дня його опри"

люднення в газеті “Хрещатик”.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"

стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально"економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі питання продажу будинку 
на вул. Круглоуніверситетській, 12, літ. А 

Посольству Ісламської Республіки Іран 
в Україні

Рішення Київської міської ради № 334/1390 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Посольства Ісламської Республіки Іран в
Україні та клопотання комунального підприємства “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуго�
вування іноземних представництв” від 12.03.09 № 29/310�462, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити поновлений висновок суб’єкта оціночної
діяльності — товариства з обмеженою відповідальністю “Са"
рос” про ринкову вартість об’єкта оцінки — нежилого будин"
ку загальною площею 1598,3 кв. м, який розташований за
адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 12, літ. А,
станом на 28 лютого 2009 року в сумі 15114000,00 грн (без
ПДВ).

2. Доручити комунальному підприємству “Генеральна ди"
рекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв” укласти з Посольством Ісламської Респуб"
ліки Іран в Україні договір про внесення змін до договору
купівлі"продажу нежилого будинку від 23.11.05, посвідче"

ного приватним нотаріусом Київського міського нотаріаль"
ного округу Лозняковою С. В. та зареєстрованого в реєстрі
за № 5366.

3. Внести зміни в рішення Київської міської ради від
16.06.05 № 444/3020 “Про дозвіл комунальному підприєм"
ству “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслу"
говування іноземних представництв” на продаж будинку
№ 12 на вул. Круглоуніверситетській Посольству Ісламської
Республіки Іран в Україні”, а саме:

3.1. Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:
“Дозволити комунальному підприємству “Генеральна ди"

рекція Київської міської ради з обслуговування іноземних

представництв” продати Посольству Ісламської Республіки
Іран в Україні нежилий будинок на вул. Круглоуніверситет"
ській, 12, літ. А, закріплений за підприємством на праві гос"
подарського відання, за вартістю, визначеною експертним
шляхом, у сумі 15114000,00 грн (без ПДВ)”.

3.2. Пункт 2 рішення визнати таким, що втратив чинність.
3.3. Пункт 3 рішення вважати пунктом 2.
4. Взяти до відома, що кошти від продажу будинку,

зазначеного у пункті 1 цього рішення, зараховуються до
бюджету міста Києва за винятком податків, а також кош"

тів, що дорівнюють залишковій вартості проданого бу"
динку, які спрямовуються на поповнення обігових коштів
комунального підприємства “Генеральна дирекція Київ"
ської міської ради з обслуговування іноземних представ"
ництв”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “РІВ’ЄРА” 

земельної ділянки для реконструкції 
з розширенням існуючих закладів 

громадського харчування на території парку культури 
та відпочинку “Гідропарк” 

(між Венеціанським мостом та рестораном “Млин”) 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 363/1419 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле"
них насаджень в центральній частині міста”, затвердже"
них рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених терито"
рій загального користування м. Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимогам (табли"
ця № 2), земельну ділянку площею 0,35 га на території
парку культури та відпочинку “Гідропарк” у Дніпровсько"
му районі м. Києва.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“РІВ’ЄРА” для реконструкції з розширенням існуючих закла"
дів громадського харчування на території парку культури та
відпочинку “Гідропарк” (між Венеціанським мостом та рес"
тораном “Млин”) у Дніпровському районі м. Києва.

3. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“РІВ’ЄРА”, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у ко"
роткострокову оренду на 4 роки земельну ділянку площею
0,35 га для реконструкції з розширенням існуючих закладів
громадського харчування на території парку культури та від"
починку “Гідропарк” (між Венеціанським мостом та ресто"
раном “Млин”) у Дніпровському районі м. Києва за рахунок
міських земель, не наданих у власність чи користування.

4. Товариству з обмеженою відповідальністю “РІВ’ЄРА”:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. Виконати вимоги, викладені у листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 14.08.2006 № 19"6790, дочірнього під"
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
13.07.2005 № 1503, Київської міської санепідстанції від
08.11.2007 № 9219, в. о. головного державного санітарно"
го лікаря м. Києва від 11.08.2003 № 5899, Державного управ"
ління екології та природних ресурсів в м. Києві від 29.09.2003
№ 08"8"20/7469, Державного управління охорони навко"

лишнього природного середовища в м. Києві від 22.06.2007
№ 05"08/4437, Головного управління охорони культурної
спадщини та реставраційно"відновлювальних робіт від
28.07.2003 № 4238, Головного управління земельних ре"
сурсів від 03.03.2009 № 05"4327.

4.3. Частину земельної ділянки в межах прибережних за"
хисних смуг використовувати відповідно до вимог статей
60, 61 Земельного кодексу України та статей 88, 89 Водно"
го кодексу України.

4.4. Питання відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 10.04.2007 № 63) та ін"
ші питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.

4.5. 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.

4.6. 3абезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо"
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів"
ництва та реконструкції відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

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. 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 
Куковицькому Вячеславу Миколайовичу 
у приватну власність земельної ділянки 

для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Чкалова, 5 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 401/1457 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Куковицькому Вячеславу Ми"
колайовичу для ведення індивідуального садівництва на вул.
Чкалова, 5 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянину Куковицькому Вячеславу Ми"
колайовичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для ве"

дення індивідуального садівництва на вул. Чкалова, 5 у Дар"
ницькому районі м. Києва за рахунок міських земель, не на"
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Куковицькому Вячеславу Миколайовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
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ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо"
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 19.10.2007 № 19"11878, Київської місь"
кої санепідстанції від 08.07.2005 № 4474, управління охоро"
ни навколишнього природного середовища від 01.10.2007
№ 071/04"4"22/5152, Головного управління земельних ре"
сурсів від 14.12.2007 № 05"2414.

3.4. 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.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право при"
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 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 громадянці 
Ільяшенко Антоніні Павлівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Нагірній, 33 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 413/1469 від 23 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен"
ня змін до містобудівної документації та визначення пара"
метрів окремого об’єкта містобудування “Будівництво жит"
лового будинку, господарських будівель та споруд на вул.
Нагірній, 33 у Шевченківському районі м. Києва”.

2. 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 Київради від 19.07.2005 № 806/3381, та до Генераль"
ного плану міста Києва.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянці Ільяшенко Антоніні Павлівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо"
дарських будівель і споруд на вул. Нагірній, 33 у Шевчен"
ківському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Ільяшенко Антоніні Павлівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас"
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва і об"
слуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Нагірній, 33 у Шевченківському районі м. Ки"
єва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рі"
шення виконавчого комітету Київської міської Ради депута"
тів трудящих від 19.03.57 “Про затвердження плану озеле"
нення м. Києва на 1957 рік та заходи по його виконанню”
(лист Київського комунального об’єднання зеленого будів"
ництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзелен"
буд” від 31.05.2008 № 148"1294).

5. Громадянці Ільяшенко Антоніні Павлівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід"

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту"
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на

виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро"
лю.

5.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів"
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 02.11.2007 № 19"12510, управління охо"
рони навколишнього природного середовища від 24.12.2007
№ 071/04"4"22/7184, Київської міської санепідстанції від
27.02.2008 № 1545, Державної служби з питань національ"
ної культурної спадщини від 12.12.2007 № 22"3128/9, Го"
ловного управління земельних ресурсів від 29.07.2008 № 05"
3446.

5.5. 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.

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

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

8. 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 зміну цільового призначення 
земельної ділянки товариства 

з обмеженою відповідальністю “Газпром експорт” 
і використання її для реконструкції 

житлового будинку під нежитловий будинок (офіс) 
з подальшими його експлуатацією 

та обслуговуванням на вул. Олегівській, 3
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 369/1425 від 23 квітня 2009 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”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Газпром експорт” для реконструкції житлового будинку під
нежитловий будинок (офіс) з подальшими його експлуатацією
та обслуговуванням на вул. Олегівській, 3 у Шевченківському
районі м. Києва.

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею
0,0988 га на вул. Олегівській, 3 у Шевченківському районі 
м. Києва, яка належить на праві власності товариству з обме"
женою відповідальністю “Газпром експорт” на підставі дого"
вору купівлі"продажу від 31.03.2005 № 2247, право власності
на яку посвідчено державним актом на право власності на зе"
мельну ділянку від 20.12.2005 № 01"8"00099, та дозволити її
використання для реконструкції житлового будинку під нежит"
ловий будинок (офіс) з подальшими його експлуатацією та об"
слуговуванням на вул. Олегівській, 3 у Шевченківському райо"
ні м. Києва.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Газпром екс"
порт”:

3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від"
повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управлін"

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі"
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 30.05.2007 № 19"5060, Державного
управління охорони навколишнього природного середови"
ща в м. Києві від 23.02.2007 № 06"6"25/726, Київської місь"
кої санепідстанції від 13.03.2007 № 1614, Головного управ"
ління охорони культурної спадщини від 03.04.2007 № 2087,
дочірнього підприємства “Інститут генерального плану міс"
та Києва” від 28.02.2007 № 546, комунального підприємства
спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт
від 11.06.2007 № 8/1"791, Державної служби з питань на"
ціональної культурної спадщини від 12.09.2007 № 22"
2265/35, Головного управління земельних ресурсів від
03.09.2007 № 05"1258.

3.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен"
ня Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Ки"
єва на 2009 рік”.

3.6. Питання майнових відносин вирішити в установлено"
му порядку.

3.7. Товариству з обмеженою відповідальністю “ГАЗ"
ЕКСПОРТ” повернути до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) державний акт на право власно"
сті на земельну ділянку від 20.12.2005 № 01"8"00099.

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, місто"
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Царенко Вікторії Степанівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у 1,му пров. Сосновому, 9 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 411/1467 від 23 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 містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва та обслугову"
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд у
1"му пров. Сосновому, 9 (с. Биківня) у Деснянському районі
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про"
екту планування його приміської зони на період до 2020 року,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рішен"
ня, перевести за функціональним призначенням до території
садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянці Царенко Вікторії Степанівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господар"
ських будівель і споруд у 1"му пров. Сосновому, 9 у Деснян"
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Царенко Вікторії Степанівні, за умо"
ви виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність зе"
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслугову"
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд у
1"му пров. Сосновому, 9 у Деснянському районі м. Києва за
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користуван"
ня.

5. Громадянці Царенко Вікторії Степанівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від"

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) та одержати дозвіл

на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудкон"
тролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ"
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере"
довища від 10.07.2008 № 19"8448, Київської міської санепід"
станції від 28.01.2009 № 472, управління охорони навколиш"
нього природного середовища від 22.10.2008 № 071/04"4"
22/6020, Головного управління охорони культурної спадщини
від 30.07.2008 № 5194.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управлін"
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі"
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре"
конструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо"
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. 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”.

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

7. 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 товариству 
з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРБЛОК ПЛЮС” 

земельної ділянки для реконструкції 
з розширенням і надбудовою та подальшою 

експлуатацією офісного комплексу 
на вул. Артема, 55,в 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 347/1403 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “ІН"
ТЕРБЛОК ПЛЮС” для реконструкції з розширенням і надбудо"
вою та подальшою експлуатацією офісного комплексу на 
вул. Артема, 55"в у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ІНТЕРБЛОК ПЛЮС”, за умови виконання пункту 3 цього рі"
шення, у довгострокову оренду на 10 років земельну ділян"
ку площею 0,13 га для реконструкції з розширенням і 
надбудовою та подальшою експлуатацією офісного ком"
плексу на вул. Артема, 55"в у Шевченківському районі м. Ки"
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування, у зв’язку з переходом права власності на бу"
дівлі (договір купівлі"продажу нежитлового будинку від
29.01.2008 № 1225, акт приймання"передачі від 15.02.2008).

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРБЛОК
ПЛЮС”:

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 (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,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо"
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку рекон"

струкції відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень
від 06.10.2008 № 126) та інші питання майнових відносин
вирішувати в установленому порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько"
го середовища від 10.11.2008 № 19"13865 та від 25.11.2008
№ 09"14388, Київської міської санепідстанції від 17.11.2008
№ 9549, управління охорони навколишнього природного се"
редовища від 20.01.2009 № 071/04"4"22/52 та від 06.11.2008
№ 071/07"7"10/6333, Головного управління охорони куль"
турної спадщини від 21.11.2008 № 7863, Державної служ"
би з питань національної культурної спадщини від 04.02.2008
№ 22/234/35, Київського комунального об’єднання зелено"
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 
“КИЇВЗЕЛЕНБУД” від 10.02.2009 № 148"419, Головного
управління земельних ресурсів від 25.02.2009 № 05"4284.

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
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Головне правління земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Перелі земельних діляно , що виставлені для продаж на земельних тор ах (а ціонах)*:

№
лота

Адреса земельної ділян и Площа земельної
ділян и, а

Цільове призначення земельної
ділян и

Стартова ціна
земельної ділян и,

рн

Розмір
арантійно о
внес , рн

Містоб дівні мови і
обмеження заб дови
земельної ділян и

1 в л. Новопиро івсь а, 34-38
Голосіївсь ом районі

1,3412 для б дівництва та е спл атації
тор овельно о центр

34 324 991,03 6 864 998,20 № 009-33 від 24.02.2010

7 в л. Л начарсь о о, 24-а
Дніпровсь ом районі

0,2505 для б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання афе та ма азин

8 119 015,02 1 623 803,00 № 009-38 від 24.02.2010

12 в л. Алма-Атинсь а, 35-б
Дніпровсь ом районі

0,3214 для б дівництва та е спл атації
с ладсь их приміщень

4 000 372,55 800 074,51 № 009-39 від 24.02.2010

17 в л. Челябінсь а,7-а
Дніпровсь ом районі

0,0806 для б дівництва та е спл атації
за лад тор івлі

2 998 518,60 599 703,72 № 009-37 від 24.02.2010

18 в л. Ми оли Лавр хіна, 7-б
Деснянсь ом районі

0,1403 для б дівництва та е спл атації
б дівлі ромадсь о о призначення,
за ладів тор івлі та ромадсь о о

харч вання

2 814 601,62 562 920,32 № 009-34 від 24.02.2010

20 в л. Милославсь а, 17
Деснянсь ом районі

0,1018 для б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання за ладів тор івлі та

ромадсь о о харч вання

2 695 249,42 539 049,88 № 009-36 від 24.02.2010

23 в л. Маршала Тимошен а,
2-4 Оболонсь ом районі

0,1352 для б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання за лад тор івлі

4 437 807,22 887 561,44 № 009-35 від 24.02.2010

Повідомляємо, що з 25.03.2010 р. земельні тор и (а ціон) по зазначених земельних ділян ах мож ть проводитись ожної середи о 10-00 за наявності не менше двох по пців на
об'є т продаж (лот), зареєстрованих в становленом поряд , в приміщенні У раїнсь ої ніверсальної товарної біржі, що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, просп. А адемі а
Гл ш ова, 1, НК "Е споцентр У раїни", павільйон 6, тел. 596-96-24, 596-94-90.
З повним омпле том до ментації щодо об'є тів, я і підля ають продаж на земельном а ціоні, а та ож мовами проведення тор ів можна ознайомитись в Головном правлінні

земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 32-а, імната 415, тел: 279-4131, 235-10-23 ( одини
прийом : понеділо - п'ятниця — з 9-30 до 17-30, обідня перерва з 13-00 до 13-45); та на сайті Головно о правління: http://www.GUzem.kmv.gov.ua
Особи, в я их можна ознайомитись з технічними паспортами об'є тів продаж : Начальни відділ під отов и а ціонів і он рсів — К знєцова Алла Оле сандрівна; оловний спеціаліст

відділ під отов и а ціонів і он рсів — Р іна Жанна Оле сандрівна; телефон арячої лінії +38-093-291-48-84.
* Переможцям земельних тор ів б де надана допомо а при отриманні дозволів на розроб прое тної до ментації, необхідної для здійснення заб дови придбаної на земельних

тор ах земельної ділян и, її по одженні та затвердженні.

Ìèêîëà ÁÓÒÊÎÂÑÜÊÈÉ: “Õîðîø³ àðòèñòè 
â æèòò³ ðîëåé íå ãðàþòü”
Сценічний стаж засл жено о ар-
тиста У раїни Ми оли Б т овсь о-
о більш ніж 30 ро ів, половин з
ньо о він рає в Київсь ом а а-
демічном театрі оперети. Йо о
а торсь ий талант проявлявся ще
в ранньом віці і це помічали ото-
ч ючі. Одна лише з ро ами він
почав замислюватися про свою
професіональн ар'єр .

— ×è çàìèñëþâàëèñÿ, çâ³äêè ó âàñ, âèõ³ä-
öÿ ç ñåëà, ñõèëüí³ñòü äî òåàòðó?

— Ùå õëîï÷èñüêîì ÿ á³ãàâ ó ê³íî. Àëå
áàòüêè äàâàëè ãðîø³ íà êâèòîê ç îäí³ºþ
óìîâîþ — ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ïåðåêàçóâàòè
¿ì óñå ïîáà÷åíå â îñîáàõ. Òàê ðîçïî÷àëî-
ñÿ ìîº ëèöåä³éñòâî. À ùå â äèòèíñòâ³ ÿ äó-
æå ëþáèâ ìóçèêó. ßêùî â ñåë³ áóëî âåñ³ë-
ëÿ, îáîâ’ÿçêîâî á³ã òóäè ñëóõàòè ìóçèêàí-
ò³â, ³ ñàì äóæå ëþáèâ òàíöþâàòè. Çèìîâè-
ìè âå÷îðàìè â ñåë³ æèòòÿ çàâìèðàëî, à
äÿäüêî çàâæäè äàâàâ ìåí³ “ðîçóìí³ êíèæ-
êè”. Îäíîãî ðàçó ìàìà ñèä³ëà ³ øèëà àáî
ï³ð’ÿ äåðëà, à ÿ âãîëîñ ÷èòàâ Øåâ÷åíêà.
Ïàì’ÿòàþ, ÷èòàâ “Êàòåðèíó” — ìàìà ïëà-
êàëà, ³ ÿ ðîçïëàêàâñÿ. Ãîñïîäè, ÿê æå òî-
ä³ çëÿêàâñÿ áàòüêî, ïîâåðíóâøèñü ç ðîáî-
òè! ß íàðîäèâñÿ â ñåë³, ÿêå íèí³ âèñåëè-
ëè, — ÷îðíîáèëüñüêà çîíà, Ïðèï’ÿòü. Òàì
âë³òêó øàëåíî êðàñèâî. À ó ñâÿòà äîñèòü
áóëî âèéòè íà âóëèöþ, ùîá ïî÷óòè, ùî â
êîæí³é õàòèí³ ñï³âàþòü. À êîëè ÿ ï³øîâ äî
êëóáó, ìàìèíà ñåñòðà íàâ÷èëà ìåíå “ìîä-
íèì òàíöÿì”. Ïåðøîþ íàïðîðîêóâàëà ìå-
í³ ñöåí³÷íó êàð’ºðó â÷èòåëüêà óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè, òîìó ùî ÿ â òðåòüîìó êëàñ³ çà-
ðîáèâ òðîôåé, ïîñ³âøè íà ðàéîíí³é îë³ì-
ï³àä³ ïåðøå ì³ñöå ç â³ðøåì ïðî ïàñòóøêà.
Ìàìà çøèëà øèðîê³ øàðîâàðè, ñóñ³ä-ðè-
áàëêà â³ääàâ ñâîãî áðèëÿ, ÿ ìàâ óñï³õ, — ³
îñü òóò ó îòî÷óþ÷èõ âèíèêëà äóìêà, ùî ÿ
òàëàíîâèòèé. Ó 15 ðîê³â âñòóïèâ ó Êèºâ³
äî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà ïðè çàâîä³ ³ìå-
í³ Àðòåìà íà ñëþñàðÿ ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîá³ò. Çàê³í÷èâøè, ï³øîâ ïðàöþâàòè íà
çàâîä, äå áóëà ÷óäîâà ñàìîä³ÿëüí³ñòü — òàí-
öþâàëüíèé àíñàìáëü. Ä³çíàâøèñü, ùî ñòó-
ä³ÿ ïðè Êè¿âñüêîìó òåàòð³ îïåðåòè íàáè-
ðàº ó÷í³â, ï³øîâ ³ç çàâîäó ³ âñòóïèâ òóäè.

— Àëå ï³ñëÿ ñòóä³¿ Òåàòðó îïåðåòè âè ùå
çàê³í÷èëè òåàòðàëüíèé ôàêóëüòåò ó Õàð-
êîâ³.

— Òàê, ïîòÿã äî çíàíü áóëî çàêëàäåíî
çìàëêó. ßêùî ïåäàãîã ³ ðåæèñåð Áåãìà â
Êèºâ³ â³äêðèâ ìåí³ ïîåç³þ — Õëºáíèêî-
âà, Âîëîøèíà, Âîçíåñåíñüêîãî, òî ïî-
òðàïèâøè äî Õàðê³âñüêîãî òåàòðó ìóçêî-
ìåä³¿, ÿ çóñòð³â îäðàçó òðüîõ ó÷èòåë³â-ðå-
æèñåð³â, ÿê³ äîïîìîãëè çíàéòè â³äïîâ³ä³
íà áàãàòî çàïèòàíü, ùî ìó÷èëè ìåíå. Äè-
âîâèæíå âðàæåííÿ ñïðàâèâ Âîëîäèìèð
Ãîðèñëàâåöü, ÿêèé “ï³äêëþ÷èâ” ìåíå äî
âñåñâ³òíüî¿ ë³òåðàòóðíî¿ êëàñèêè. Â³í
ñêàçàâ: “Áåç öüîãî âçàãàë³ íå ìîæíà áó-
òè àðòèñòîì!”. Âäÿ÷íèé Áàðñåãÿíó, ÿêèé
ìåí³, çîâñ³ì þíîìó, äîçâîëèâ ãðàòè ðîëü
Äðóå — ãîëîâíó â óñ³é êîíöåïö³¿ ìþçèê-
ëó “Ñåñòðà Êåðð³”. Â³í â³äêðèâ ìåí³ â ö³é
ðîë³ òðàã³÷íó äîëþ ëþäèíè, êîòðà âèì³-
ðþº âñå ãðîøèìà, ÿêèé ñïî÷àòêó éøîâ
ïî æèòòþ ëåãêî ³ íå çóì³â ïîáà÷èòè ïî-
ðÿä íàéäîðîæ÷å. Ïîâèíåí ïðèãàäàòè ³
Þð³ÿ Ñòàð÷åíêà, ÿêèé ó ìî¿ òðèäöÿòü
äàâ ìåí³ ç³ãðàòè Ðåçàíîâà â “Þíîí³ ³
Àâîñü”. Ó Õàðêîâ³ ìèíóëè íàéêðàù³ ðî-
êè ìîãî òâîð÷îãî æèòòÿ. Ó ì³ñöåâîì òå-
àòð³ ìóçè÷íî¿ êîìåä³¿ ãðàëà ³ ìîÿ äðóæè-
íà Âàëåíòèíà Äîí÷åíêî-Áóòêîâñüêà, íè-

í³ çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè. Òîä³ âî-
íà áóëà ïðèìîþ õàðê³âñüêî¿ ñöåíè. Òàì
íàðîäèëèñÿ ³ ðîñëè ìî¿ ä³òè: äîíüêà ³
ñèí. Ñïîãàäè ïðî Õàðê³â — öå íå ëèøå
Òåàòð ìóçè÷íî¿ êîìåä³¿ é íàøà ïóáë³êà,
öå ³ âå÷îðè â Áóäèíêó àêòîðà, ³ òâîð÷³ âå-
÷îðè íà ï³äïðèºìñòâàõ, ó ãóðòîæèòêó, äå
ìè æèëè ³ äðóæèëè ç àêòîðàìè ³íøèõ òå-
àòð³â.

— Ðîçêàæ³òü ïðî íåêàíîí³÷íèé îáðàç ²óäè,
ÿêèì âè éîãî ç³ãðàëè â çíàìåíèòîìó ñïåê-
òàêë³ “²ñóñ Õðèñòîñ-ñóïåðç³ðêà”.

— ß ðåæèñåðó îäðàçó ñêàçàâ, ùî ìåí³ íå
ö³êàâî ãðàòè ²óäó, ÿê íåãàòèâíèé îáðàç.
Òîìó, ç’ÿñîâóþ÷è ìîòèâè éîãî çðàäè, ÿ
ïåðåðèâ âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ðàðèòåòíî¿ ë³-
òåðàòóðè. ² ÿ ãðàâ ²óäó íå ëèõîä³ºì, à æåð-
òâîþ äîë³. Ïî-ìîºìó, ²óäà é ²ñóñ, ÿê äâ³
ñòîðîíè îäí³º¿ ìåäàë³, ïðèíåñëè ñåáå â
æåðòâó çàðàäè âèñîêî¿ ³äå¿. Ö³ äâîº ðîçä³-
ëèëè òàºìíèöþ. Ùîá çàïàíóâàëà ³ñòèíà,
¿¿ ïîòð³áíî âèìîâèòè ç Ãîëãîôè. À ùîá
ç³éòè íà Ãîëãîôó íå áàíäèòó, à ãåðîþ, ïî-
òð³áåí äîáðîâ³ëüíèé çðàäíèê. ß áàãàòî äó-
ìàâ, ùî, ìîæëèâî, ãð³õ áåðó íà ñåáå òà-

êèì òðàêòóâàííÿì. Áóâ ïðèâ³ä çàìèñëèòè-
ñÿ: ó ìåíå ï³ä ÷àñ öüîãî ñïåêòàêëþ çàâæäè
ïî÷èíàâñÿ æàð ³ ëèõîìàíèëî. Îäíèì ñëî-
âîì, ïðîñòî ì³ñòèêà ÿêàñü! Àëå ÿ âò³øàâ
ñåáå òèì, ùî âñå-òàêè öå âèãàäêà ³ ñòàâè-
òèñÿ äî íüîãî ïîòð³áíî çà çàêîíàìè õóäîæ-
íüî¿ ëîã³êè.

— Âàø³ ñöåí³÷í³ ðîë³ âïëèâàëè íà âàøå
ôîðìóâàííÿ, ÿê îñîáè? Ââàæàþòü, ùî â
æèòò³ ìè òàêîæ ãðàºìî ñâîþ ðîëü. Ó ÷îìó
ð³çíèöÿ öèõ äâîõ ïîíÿòü?

— Çâè÷àéíî, öå àáñîëþòíî ð³çí³ ðå÷³.
Òóò îäíà ô³ëîñîô³ÿ — çàâ³ñà â “ñïåêòàê-
ë³” æèòòÿ îçíà÷àº ê³íåöü, íà ñöåí³ æ öå
ëèøå ïåðåõ³ä íà íîâèé åòàï âäîñêîíàëåí-
íÿ, îñê³ëüêè éîìó, ïî ñóò³, íåìàº ìåæ.
Áåçóìîâíî, êîæíà ðîëü íàñ ÷îìóñü íàâ÷àº,
àëå çíÿâøè ìàñêó, ìè ñòàºìî ñàìèìè ñî-
áîþ. ²íøà ñïðàâà, êîëè óëþáëåíà ïðîôå-
ñ³ÿ ñòàº ñïîñîáîì æèòòÿ. À âçàãàë³, õîðî-
ø³ àðòèñòè â æèòò³ ðîëåé íå ãðàþòü.

— Âè ùå çí³ìàºòåñÿ â ê³íî. Ñåðåä âàøèõ
ðîá³ò ðîë³ ó ô³ëüìàõ: “Äåâ’ÿòü æèòò³â Íåñ-
òîðà Ìàõíî”, “Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè”, “Ðî-
äè÷³”. Òîáòî ê³íî äëÿ âàñ âæå ïîâñÿêäåí-
í³ñòü. ×è º ùîñü, ùî îñîáëèâî çàïàì’ÿòà-
ëîñÿ íà çí³ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó? Íó õî÷à
á êóðéîç ÿêèéñü?

— Âè ïðî “ê³íîëÿïè”? Îäèí òàêèé òðà-
ïèâñÿ ÿêðàç íà çéîìêàõ “Äåâ’ÿòè æèòò³â
Íåñòîðà Ìàõíî”. Ì³é ãåðîé â îäí³é ñåð³¿
ç’ÿâëÿºòüñÿ ç âóñàìè, à â íàñòóïí³é — áåç
íèõ. Êîëè, ïåðåãëÿíóâøè ìàòåð³àë, ðåæè-
ñåð çàïèòàâ ìåíå, ùî ðîáèòèìåìî, ÿ â³ä-
ïîâ³â: “À ùî? Äîáà, çà ñöåíàð³ºì, ìèíó-
ëà?”. Â³í: “Òàê”. ß: “Òî ââàæàòèìåìî, ùî
íàø ãåðîé âðàíö³ ãîëèâñÿ, çàõîïèâñÿ ³ íå-
íàðîêîì ïîãîëèâ âóñà”.

— ßê ââàæàºòå, ùî äëÿ àêòîðà º êðèòå-
ð³ºì ùàñòÿ?

— ßê ³ äëÿ âñ³õ ëþäåé — íà ïåðøîìó
ïëàí³ îñîáèñòå, à â ìåíå 32 ðîêè ùàñëè-
âîãî ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Ä³òè, çâè÷àéíî æ,
çàäîâîëåííÿ â³ä ñâîº¿ ðîáîòè. Ñïåöèô³êà
íàøî¿, àêòîðñüêî¿, â òîìó, ùîá ñâîºþ ãðîþ
äîïîìîãòè ëþäèí³ äóìàòè, øóêàòè íîâ³
âèõîäè, íå áóòè áàéäóæèì. Òåàòð íå âèð³-
øóº ïèòàííÿ, â³í ¿õ ñòàâèòü, ³ òàê, ùîá
ãëÿäà÷, âèõîäÿ÷è ï³ñëÿ ñïåêòàêëþ ³ç çàëó,
çàõîò³â áè çíàéòè â³äïîâ³äü íà íèõ

Спіл валася Олена СТУЛЬЄВА,
“Хрещати ”
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ОВНИ
Сит ації тижня за ли ають навчитися вчасно обмеж вати свій е о-

їзм. Ніхто вам не забороняє пра н ти до самостійності, але ця риса по-
винна мати чіт і межі. Я що вас не сприймають я ідеал, обов’яз ово
присл хайтесядо ч жої д м и.Нині розпочинається нова сторін а вжит-
ті, де взаємини з постійними діловими (шлюбними) партнерами вихо-
дять на перший план. Одна оней на переправі не міняють. Ідіть на
омпроміси, зар чившись пра тицизмом. Майб тнє ар’єри пов’язано
з сім’єю.

ТЕЛЬЦІ
Стос н и з рідними, оле ами ся н ть точ и ипіння. Доведеться до-

лати чийсь опір, працювати в он рентній обстановці. Стрим йте пи-
х , б дьте люб’язними, не дозволяйте собі переходити р бі он с пер-
ництва, зма ання за фінансовий приз вам не потрібне, бо за рож є фі-
зичним обез ровленням. Вчасно хиліться від надмірних навантажень,
це заш одить здоров’ю. Тельцям, отрі риз ть раніт на и, варто опа-
нов вати освітні царини (навчання в виші, на рсах підвищення валі-
фі ації). Цьо о ро потрібно стати дос оналим фахівцем, з міти втіли-
ти теорію в пра ти . В ритичн мить завжди можете розрахов вати
на підтрим др зів.

БЛИЗНЯТА
Сяйніть дипломатичними талантами. Саме час їх прод тивно заді-

яти в різноманітних сферах. Насамперед в особистом житті, де зрос-
тає потреба в др жньом діалозі, є пра нення до романти и, расиво-
о, естетично о, розважальних дійств. Уз одження протистоянь д мо ,
звичо , сма ів із оханими пройде спішно, я що ви однод мці та спо -
лядаєте світ в одном напрям , маєте спільні д ховні інтереси. А ось
роші мож ть стати ябл ом розбрат . Том розмеж йте земне та не-
бесне, незміш йтевседо пи.Дбайливий осподар і пристраснийдр -
оханець — це різні ала ти и, що нині армонійно не поєдн ються.

РАКИ
Випроб ваннямаєтепройти ідно: “робота-сім’я, Я-партнерство”. Це

хрест, на я ом вас розіпне доля, очі ючи правильних рішень та тве-
резих чин ів. Стос н и “бать и-діти” б д ть напр женими. Прибор ай-
теЕ о і знайдіть спільні точ изор , інтересів, подобань із діловимипарт-
нерами, шлюбними обранцями, ерівним персоналом. Ваш золотий
орієнтир— омпроміс! Алевінмаєбаз ватися тіль ина здоровом л з-
ді, тоді не про раєте. Я фахівець, ви — золото адрово о фонд в о-
ле тиві. Одна це варто онверт вати в престижн посад , але спіх ма-
тимете пізніше...

ЛЕВИ
Енер опотенціал заш алює, том візьміть на себе роль справедливо-

о арбітра-миротворця. Тоді феєричний спіх вам арантовано. Ваші
слова повинні підтвердж ватися справами. Для працедавців потрібен
відмінний майстер своєї справи, і т т маєте не під ачати, а довести фа-
хов омпетентність, не заплям вати честь сл жбово о м ндира в ро-
бочом оле тиві, армонійно впис ючись посадов ієрархію. А те, що
вам мариться, ввижається, є витвором фантазій, підсвідомості, том
більше та наполе ливіше працюйте, заробляйте роші, а ті д рниці ав-
томатично вивітряться з олови.

ДІВИ
Я знайти золот середин і втриматися на плав ? Завдання с лад-

не, ос іль и схильні потрапити на ачо лестощів, сліпо довіритися ла-
ідним запевненням любові та др жбі. Б дьте м дрими (застережен-
ня бізнесменам!), вас поманять солод им б бли ом, від я о о можете
отримати лише дір . Я що спо шають на омерційні подви и др зі,
майте на вазі: емоційна прив’язливість др жніх стос н ах є ре ресив-
ною. Лише єдність пра тичних зад мах вас з рт є! З оточення оби-
райте тих, хто на щось здатен, і спільно втілюйте приб т ові прое ти. З
редитами заче айте.

ТЕРЕЗИ
Заці авленість партнері, я ий сіма силами (я вам здається) тримає

вас на прив’язі, наб ває інших тонів. Можлива тріщина стос н ах. Про-
те не варто їх різ о обривати. Я аж ть м дрі: “Я ий їхав — та й зди-
бав”, і це є лючем до розшифр вання нинішніх сит ацій... Тож, попри
тр днощі вшлюбі, не поспішайте ставити рап . Ви талановитий дипло-
мат від природи, тож здатні з армоніз вати найс ладніші стос н и. Го-
ловне, аби в сім’ї б в спо ій та лад, а ар’єрні проблеми не повинні від-
дзер алюватися на домашніх справах. Б дьте милосердними з рідними,
оле ами. Для поліпшення здоров’я можна завести домашню тварин .

СКОРПІОНИ
На арт поставлено ваш ар’єр . Можлива зміна ерівництва. С -

перництво на роботі ся не льмінації. Попри висо ий тр довий і твор-
чий ент зіазм, ни айте д елей. Краще відійти в тінь, обмір вати свої
можливості, перева и с противни ів. Нині ви не володієте всією потріб-
ною інформацією. Таємні звич и, пристрасті, мож ть стати най разли-
вішиммісцем.Виснов ипроперспе тив співпраці робитизарано. Спря-
м йте ва на давні домовленості, що мають пра тичний ф ндамент.
Можливо, їх треба від ори вати в світлі останніх подій. Головне — не
падайте д хом! Цьо о ро Творець пестить вас і посилає лише приєм-
ні сюрпризи, навіть редит.

СТРІЛЬЦІ
Ваше місце на романтичній арені (а митців — на творчій), де треба

продемонстр вати талант лицаря-др а і ероя- оханця в одній особі,
аби не зазнати фіас о в сердечних пере онах. Утім, я що д же заці ав-
лені в стос н ах із обранцем, варто щедро потр сити аманцем, навіть
на збито собі. Пра тичні зна и ва и є в рай потрібними в вашом
асортименті завойовни а протилежної статі. Іна ше заздрісні с перни-
и з-під само о носа в рад ть охан . Тож роз ошелюйтеся на пра тич-
ні добротні подар н и, і всі непороз міння між вами розтан ть, я дим.
Вдома роз ош йте д шею. Цьо о ро для вас Всевишній т т створив
рай! Одна пам’ятайте, що час плине швид о, і всьом настає інець...

КОЗОРОГИ
Розпочинається новий етап житті, шлюбі, в стос н ах із шефом, ді-

ловими омпаньйонами, бать ами, домашніми. Я що вам до вподоби
б ти енералом в сімейном арнізоні, то на роботі — все навпа и. Т т
випоч ваєтеся зат р аноюпід нітомпрофесіональнихнавантажень ви-
мо ливо о шефа. Це породж є омпле си, невдоволення, адже треба
проявляти ініціатив , робити по-своєм , а протилежна сторона нія не
хоче вампост питися, дати вампростір для дії. Терпіть, омпенсація за-
про рамована! Завжди матимете розрад від малознайомих чи випад-
ових людей, я і вист плять ці авими співрозмовни ами, розвіють пе-
симізм і вселять непереможний д х.

ВОДОЛІЇ
Здолаютьрозбіжності та с перечності. Не і нор йтеце. Том тиждень

видастьсянезовсім далимдля ладанняшлюб ,почат с дово опро-
цес , подорожі, переїзд , почат рс навчання, отримання офіційних
дозволів, з оджень потрібної інформації. Я що хочете розпочати ре-
монт в оселі, домовтеся з домашніми. Нині доведеться тя ти сімейно-
о воза т рбот в пряжі, я лебідь, ра і щ а. А ос іль и здоров’я хит-
е, та і непрод мані е сперименти протипо азані. Вам се потрібно ро-
бити із задоволенням і творчою насна ою.

РИБИ
С різьвамраді,з стрічаютьзлюбов’ютасимпатією.Енер опотенціалза-

ш алює,фонтан єневичерпнимджерелом.Хочетьсядобрезаробити, аще
більше—витратити,зробившиомріяніпо п и.Втім,незаб вайтепробор-
ові хвости,що висять аменем нашиї (задоволення потреб дітей, оханих,
бать ів,домашніх, оплатирізноманітнихпосл ). Їх требапозб тися.Зробіть
ревізію приб т ів та витрат. Усе раціонально розподіліть. Не виходьте за
рам исімейно обюджет . Я що хочете зробитидр зямприємнийподар -
но , можна зе ономити на собі, зате потім се повернеться сторицею.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (28 áåðåçíÿ — 3 êâ³òíÿ)

Повідомлення про рез льтати проведення он рс
25 люто о 2010 р. відб вся он рс на право оренди державно о майна Інстит т ц рових б ря ів

УААН. По нежилом приміщенню площею 64,8 в. м переможцем визнано ТОВ “А роальянс-21”, по
нежилом приміщенню площею 45,8 в. м переможцем визнано Київсь обласн державн насіннєв
інспе цію.

Фонд приватизації ом нально о майна
Голосіївсь о о р-н м. Києва

о олош є он рс з відбор с б’є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені для проведення незалежної оцін и об’є тів
в Голосіївсь ом районі м. Києва.

Перелі об’є тів, що пропон ються до незалежної оцін и:

№
п/п

Назва об’є та
Місце розташ вання

об’є та

Площа та
хара теристи а

об’є та
(приміщення,
б дин ) в. м

1. Нежилі приміщення пров. Ж овсь о о 60,80 (підвал)

2. Нежилі приміщення в л. Василь івсь а 60,00 (цо оль)

3. Нежилі приміщення в л. Са са ансь о о 44,20 (підвал)

4. Нежилі приміщення в л. Са са ансь о о 109,0 (цо оль)

5. Нежилі приміщення в л. Толсто о 147,60 (напівпідвал)

6. Нежилі приміщення в л. Вели а Китаївсь а 111,20 (І поверх)

7. Нежилі приміщення в л. Толсто о, 15 199,70 (підвал)

8. Нежилі приміщення просп. 40-річчя Жовтня 373,60 (І поверх)

9. Нежилі приміщення просп. На и 181,10 (І поверх)

10. Нежилі приміщення в л. Заболотно о 168,20 (І поверх)

11. Нежилі приміщення в л. Заболотно о 217,00 (І поверх)

12. Нежилі приміщення в л. Червоноармійсь а 260,00 (І поверх)

13. Нежилі приміщення в л. Заболотно о
500,80 (І поверх)
552,10 (підвал)

14. Нежилі приміщення в л. Пань івсь а 60,50 (цо оль)

15. Нежилі приміщення просп. На и 207,00 (І поверх)

Претенденти подають одн заяв на часть он рсі за встановленою формою
та всі необхідні підтвердні до менти з ідно “Положення про он рсний відбір
с б’є тів оціночної діяльності” із змінами та доповненнями, затверджено о на азом
ФДМУ № 2100 від 25.11.03 та зареєстровано о Міністерством юстиції У раїни за
№ 1194/8515 від 19.12.03.
Кон рсна пропозиція претендента подається в одном запечатаном онверті.
При повторній часті он рсі протя ом поточно о ро , разі відс тності змін,

замість становчих до ментів надається лист-підтвердження про відс тність змін.
Кон рс відб деться через 14 днів після оп блі вання інформації за адресою:

пр-т 40-річчя Жовтня, 42, імната 58.
Прийом до ментів на часть он рсі відб деться за адресою: пр-т 40-річчя

Жовтня, 42, імната 58 не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення он рс
тел. 259-73-93.

Інформація Фонд приватизації ом нально о майна
Голосіївсь о о р-н м. Києва

Приватизовані шляхом ви п .
Нежилі приміщення за адресою: м. Київ в л. Юрія Смолича, 6 (літ. А)

Приватизовано юридичною особою за цін 254 280,00 ривень в т. ч. ПДВ 42 380,00
ривень.
Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, пр-т На и, 11 (літ. А). Приватизовано

фізичною особою за цін 1 121 148,00 ривень в т. ч. ПДВ 186 858,00 ривень.
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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 494
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Ëþáîâ Ñèëü÷åíêîâà
ñòâîðþº îøèáàíè
Ìàéñòðèíÿ ïðàöþº ç ëèñòÿì êè¿âñüêèõ äåðåâ

Çà îñâ³òîþ Ëþáîâ Ñèëü÷åíêî-
âà — åêîíîì³ñò. Íàðîäèëàñÿ ³ âñå
æèòòÿ ìåøêàº â Êèºâ³. Äèâîâèæ-
í³ êàðòèíè âèãîòîâëÿº ç ë³òà 2008
ðîêó.

"ßêîñü ÿ ïîáà÷èëà ïî òåëåâ³-
çîðó ìàéñòåð-êëàñ ç îøèáàíè,
öå ìåíå çàö³êàâèëî",— ðîçïîâ³-
äàº ìàéñòðèíÿ. Ïðèãàäóº, ùî
ïåðøà êàðòèíà áóëà ñõîæà íà
àïë³êàö³þ ïåðøîêëàñíèêà. Òà ç
÷àñîì ïàí³ Ñèëü÷åíêîâà âäîñ-
êîíàëèëà âì³ííÿ, â÷èëàñÿ íà
ïîìèëêàõ ³ äîñÿãëà íåáà÷åíèõ

ðåçóëüòàò³â. Äîïîìîãëî âì³ííÿ
ìàëþâàòè.

Ñòàëà ÷ëåíîì íàðîäíîãî àìà-
òîðñüêîãî òâîð÷îãî êîëåêòèâó
"Ôëîðèñòèêà". Áðàëà ó÷àñòü ó ñòî-
ëè÷íèõ âèñòàâêàõ.

Ìàéæå âñ³ ñâî¿ êàðòèíè Ëþáîâ
Ñèëü÷åíêîâà âèãîòîâëÿº ç ëèñ-
òÿ — çåëåíîãî òà æîâòîãî. Äóæå
ëþáèòü âèêîðèñòîâóâàòè îñ³ííº
ëèñòÿ ³ çîáðàæóâàòè ïåéçàæ³, êà-
æå, ùî çàõîïëþº ð³çíîáàðâ'ÿ.

Êîæåí åëåìåíò ç îñîáëèâîþ
ðåòåëüí³ñòþ é îáåðåæí³ñòþ ðîç-

ì³ùóº íà ñâîºìó ì³ñö³, óÿâà òà
þâåë³ðíà òî÷í³ñòü ìàéñòðèí³ ïå-
ðåòâîðþþòü ëèñòÿ íà äåðåâà, ãî-
ðè, ð³÷êè.

Ìàòåð³àëè äëÿ êàðòèí çáèðàº
ñêð³çü, êîæåí ëèñòî÷îê îêðåìî
çàñóøóº. "Ñïî÷àòêó ðîáèëà öå â
êíèæêàõ, à ïîò³ì ÷îëîâ³ê ³ç ñè-
íîì çðîáèëè ñïåö³àëüíèé ïðåñ,
ùîá ë³òåðàòóðó íå ïñóâàòè",—
ðîçïîâ³äàº ìàéñòðèíÿ.

Íàéá³ëüøèì ñâî¿ì äîñÿãíåííÿì
æ³íêà ââàæàº çàêîðäîíí³ âèñòàâ-
êè, äå çäîáóëà íàãîðîäè. Çîêðåìà
¿¿ ðîáîòè òîð³ê áóëî ïðåäñòàâëåíî
íà ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ Exhi-
bition of Creation ó ßïîí³¿ òà íà
Red Brick Warehouse Hall ó ì³ñò³
Éîêîãàì³. À íèí³øíüîãî ðîêó åêñ-
ïîçèö³ÿ ïîáóâàëà â Peensylvania
Convention Center (Ô³ëàäåëüô³ÿ).

Çóïèíÿòèñÿ íà äîñÿãíóòîìó
ìàéñòðèíÿ íå çáèðàºòüñÿ. Âîíà
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî êîëèñü óêðà¿í-
ö³ òåæ ïî÷íóòü çàõîïëþâàòèñÿ
ïðåêðàñíèì ìèñòåöòâîì îøèáà-
íè

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÷àñîì íå-

âåëèê³ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +6...+10°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+8°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+3...+9°Ñ, âíî÷³ —1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8...+12°Ñ,
âíî÷³ +6...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+12°Ñ, âíî÷³
+5...+7°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî áåðåçåíü ñóõèé — äî âðîæàþ; äî-

ùîâèé — óðîæàé áóäå íåáàãàòèì. ×àñò³ òóìàíè â áåðåçí³ â³ùóþòü
äîùîâå ë³òî. Ñüîãîäí³ ïî÷èíàº ðóõàòèñÿ ñ³ê ó ïîðèñòî¿ áåðåçè.

²ìåíèííèêè: 
Àôðèêàí, Íèêèôîð, Òåðåíò³é, Íiöèñëàâ, Åììàíó¿ë, Ìèõàéëî,

Ïóáë³é, Òåîäîð, Îëåêñàíäð, Ñâiòîáîé, Õðèñòèíà
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Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.
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9 3 6 1 7 4 2 8 5
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Картини-аплі ації з природних матеріалів иян и Любові Сильчен ової захоплюють витонченістю та с ладністю
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Apocalyptica в Палаці спорт

Після сімнадцяти ро ів існ вання фінсь а Apocalyptica ввійшла в іс-
торію я найнезвичніша ро - р па. Квартет вип с ни ів М зичної а а-
демії Хельсін і імені Яна Сибелі са ви он ють "металеві" ро -хіти на
ласичном інстр менті — віолончелі. Для позначення та ої м зи и до-
велося прид мати термін "чело-ро " (ро , зі раний на віолончелях).
Хлопці ви он ють інстр ментальні омпозиції, одна часто до запис
зал чають во алістів відомих р п (The Rasmus, HIM, Guano Apes,
Rammstein). У про рамі иївсь о о онцерт — авер-версії пісень
Metallica, Slayer, Faith No More, свіжий матеріал з під отованої до ви-
ход платів и "7th Symphony" та феєричне шо з театралізованим дій-
ством.

31 березня, 19.00

“Останній романти ” знов в Києві
Валерій Меладзе ви онавець, я ий має олос ши арно о діапазон

й рід існо о тембр . Йо о обожнюють жін и б дь-я о о ві і поважа-
ють навіть сиві чолові и. Сьо одні на онцерті давні шан вальни и та-
лант й нові фанати співа а, я ий народився в раїнсь ом Ми ола-
єві, змож ть поч ти всі хіти естрадної зір и, написані братом Костян-
тином. Упевнені, що після цьо о онцерт жодна людина не вийде із
зал з по аним настроєм, до то о ж тепло і затишо ор анізатори а-
рант ють.

26 березня, 19.00
Національний палац льт ри "У раїна"

DOCUDAYS UA
Міжнародний фестиваль до ментально о іно про права людини

DOCUDAYS UA всьоме представляє иївсь им лядачам новин и світо-
вої до менталісти и. Найці авішими артинами обіцяють стати "Китай-
сь ий ди ий захід" (про м с льман- й рів), "Стираючи Девіда" (про
пра ти тотально о стеження за ромадянами Британії), "Най ірша
омпанія світі" (про спроби малень ої страхової омпанії пережити
світов фінансов риз ). Крім то о, в рам ах фестивалю передбачено
ретроспе тив раїнсь о о до менталіста Сер ія Б овсь о о, присвя-
чен йо о п'ятдесятиріччю, та про рам фільмів франц зь о о режисе-
ра Патрі а Бербері, я ий очолить ж рі. До он рсної про рами ві-
йшли дві стріч и раїнсь их режисерів-почат івців — "Я пам'ятни со-
бі" Дмитра Тяжлова і "Мама померла в с бот на хні" Ма сима Ва-
сяновича.

26 березня — 2 вітня
Б дино іно, вхід безплатний

Фестиваль олландсь о о іно
З 1 до 7 вітня МКФ "Молодість" з Holland Film представляють яс-
рав про рам вітнево о фестивалю олландсь о о іно. Фільм-від-
риття фестивалю "Життя в один день" Мар а де Клое розповідає
про історію охання Бенні та Джанні, що існ є між дійсністю і потой-
бічним світом. Та ож по аж ть стріч и "Трамонтана" (історія охан-
ня с часної "Лоліти"), "Атлантида" (про дивні сни 13-річної Ксенії),
"С тін и" (чорно-біла напр жена драма), "У реальном житті" (фільм-
пазл, я ом поєдн ються реальний та інемато рафічний світи), "Ка-
тина сестра" (драма про дівчин -підліт а з російсь ої емі рантсь ої
родини) та шести одинн "Ніч олландсь о о орот о о метра".

1—7 вітня
Кінотеатр "Київ"

ÀÔ²ØÀ

Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 25 áåðåçíÿ

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
"Õðåùàòèê"

Картини з с хо о листя иян а Любов Сильчен ова тво-
рить останніх два ро и. Саме тоді вона дізналася про
японсь техні ошибани. Це наче аплі ації, поде ди
поєднані з рафі ою. Пані Сильчен ова, хоч і має неве-
ли ий досвід, же виставляла свої роботи США та
Японії. Майстриня сподівається, що дивовижний, при-
родний вид мистецтва ошибани стане поп лярним і в
У раїні.


