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БИЧ БОЖИЙ
"Хрещати " продовж є др вати твори
Оле сандра Афанасьєва

Íåâèïðàâäàíèé àæ³îòàæ
Ôàõ³âö³ çàïåâíÿþòü, ùî ö³íè ìàþòü âèïðàâèòèñÿ

Äëÿ á³ëüøîñò³ êèÿí ëèøàºòüñÿ äèâíèì, ùî â ñåçîí ï³ä-
ãîòîâêè äî çèìè òàê çðîñëè ö³íè íà ñ³ëüãîñïïðîäóêö³þ.
Âàðò³ñòü îâî÷³â íîâîãî âðîæàþ, çîêðåìà öèáóë³, êàðòîï-
ë³, ìîðêâè, áóðÿêà, çðîñëà â ê³ëüêà ðàç³â. Âðàæàþòü ïî-
êóïö³â ³ íîâ³ ö³íè íà áîðîøíî, ê³ëîãðàì ÿêîãî ñüîãîäí³
íà ãðèâíó-ï³âòîðè êîøòóº äîðîæ÷å. Íå îìèíóëî ïîäî-
ðîæ÷àííÿ é ³íøèõ íå ìåíø âàæëèâèõ ó íàøîìó ðàö³îí³
õàð÷óâàííÿ ïðîäóêò³â — ÿºöü, ìîëîêà ³ ì’ÿñà. Ùîäî ãðå÷-
êè, òî öåé óí³âåðñàëüíèé ³ äîñòóïíèé äî ñüîãîäí³ ïðîäóêò
ïîñ³â ïðîâ³äíå ì³ñöå â “ö³íîâîìó ïàðàä³”. Ùå íà ïî÷àò-
êó ë³òà ê³ëîãðàì êðóïè êîøòóâàâ 5 ãðèâåíü. Íèí³ — âòðè-

÷³ á³ëüøå, òà é òî, ÿêùî ïîùàñòèòü çíàéòè éîãî íà ïðè-
ëàâêàõ ñòîëè÷íèõ ìàãàçèí³â. Ìåíåäæåðè ç òîðãîâåëüíèõ
ìåðåæ çàñïîêîþþòü ïîêóïö³â, ùî, ìîâëÿâ, ÷åðåç òèæäåíü
ãðå÷êà çíîâó ç’ÿâèòüñÿ íà ïðèëàâêàõ. Íàðàç³ ðåàë³çóþòü çà-
ëèøêè òîð³øíüîãî âðîæàþ, à íîâèé ùå íå âåñü ç³áðàëè ç
ïîë³â. Ïðîäàâö³ æ íà ðèíêàõ êàæóòü, ùî áóâ ïåð³îä, êî-
ëè âñþ ãðå÷êó ç ïðèëàâê³â âçàãàë³ ïðèáðàëè — ÿêàñü ì³ëü
çàâåëàñÿ. Êðóïà ç³ïñóâàëàñÿ, ³ ëþäè ïî÷àëè ìàñîâî ïîâåð-
òàòè ¿¿. Õî÷à íå ñåêðåò, ùî íèí³ ìîæíà áåç ïðîáëåì êó-
ïèòè ê³ëîãðàì ãðå÷êè çà 15 ãðí, äî òîãî æ ÿê³ñíî¿. Ôåð-
ìåðè-âèðîáíèêè ò³ëüêè ðàä³þòü òàêîìó àæ³îòàæó. Êàæóòü,

ùî ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîâàð çáóòè íå ìîãëè, à òóò íàðîä ñàì
ïðè¿æäæàº ³ çà ïîäâ³éíîþ ö³íîþ áåðå.

Åêñïåðòè ñèòóàö³þ ç ïîäîðîæ÷àííÿì îö³íþþòü äâîÿêî.
Ç îäíîãî áîêó ÿê îá’ºêòèâíó, ïîñèëàþ÷èñü íà ñêëàäí³ ïî-
ãîäí³ óìîâè íèí³øíüîãî ë³òà, ç ³íøîãî — ÿê àæ³îòàæíó. “Çà-
ïàñè ãðå÷êè ç ìèíóëîãî ðîêó ñïðàâä³ çàê³í÷óþòüñÿ,—
ïîâ³äîìèâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Àíàë³òè÷íîãî öåíòðó
“Óêðàãðîêîíñàëò” Ñåðã³é Ôåîô³ëîâ,— àëå æ öÿ ñèòóàö³ÿ ïî-
âòîðþºòüñÿ ç ðîêó â ð³ê. ×åðåç 4-5 òèæí³â íà òîðãîâèõ ïðè-
ëàâêàõ óæå ç’ÿâèòüñÿ êðóïà íîâîãî âðîæàþ. Ö³íà íå çðîñ-
òå, à â ñåðåäíüîìó íà 15—20 % çíèçèòüñÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ
ïøåíèö³, óðîæàé öüîãî ðîêó ñòàíîâèâ ìàéæå 17 ì³ëüéîí³â
òîíí, ùî âñüîãî íà 3,5 ì³ëüéîíà ìåíøå, í³æ ó ìèíóëîìó.
Ïðèâîäó äëÿ õâèëþâàíü íåìàº. ßêùî õë³á óñå-òàêè òðîõè
³ çäîðîæ÷àº, òî âíàñë³äîê ³íøèõ ÷èííèê³â — çäîðîæ÷àííÿ
ãàçó, ïàëüíîãî ³ òàêå ³íøå”. Óðÿä çàïåâíÿº, ùî ï³äâèùåí-
íÿ ö³í íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â Óêðà¿í³ íîñèòü øòó÷íèé
õàðàêòåð ³ ìàº íàì³ð âñ³ëÿêî ïåðåøêîäæàòè öüîìó
(Детальніше про ажіотаж на рин продовольчих товарів і

шляхи розв’язання проблеми читайте на стор. 3)
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Гаряча пора за отів и прод тів до зими звично оживляє рино . Проте, попри достато на
тор ових прилав ах, ціни на більшість прод тів харч вання, м’я о аж чи, “підросли”, а на
о ремі — навіть “злетіли”. Е сперти нама аються пояснити сит ацію, місь а влада — з нею
боротися, а звичайним по пцям нічо о не лишається я розщедритися.

У раїна завжди вміла на од вати своїх ромадян
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Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì ï³äïðèºìöÿ

Øàíîâí³ ï³äïðèºìö³! Ñüîãîäí³, â óìîâàõ
ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â åêîíîì³÷íî¿ êðèçè,
âàæêî ïåðåîö³íèòè ðîëü ï³äïðèºìíèöòâà.
Ï³äïðèºìíèöüêèé ïîòåíö³àë âèñòóïàº ïî-
òóæíèì ðåñóðñîì ó ðîçâ’ÿçàíí³ ñîö³àëüíèõ
ïðîáëåì, íàïîâíåíí³ áþäæåòó òà çì³öíåíí³
åêîíîì³êè ì³ñòà ³ äåðæàâè â ö³ëîìó. Ó ñòî-
ëèö³ ä³þòü ïîíàä 330 òèñÿ÷ ñóá’ºêò³â ï³ä-
ïðèºìíèöòâà, çàáåçïå÷óþ÷è êèÿí ðîáî÷è-
ìè ì³ñöÿìè, çàâäÿêè ÷îìó ð³âåíü áåçðîá³ò-
òÿ â Êèºâ³ çàëèøàºòüñÿ íàéíèæ÷èì â Óêðà-
¿í³. Êè¿âñüêà âëàäà ââàæàº ñòèìóëþâàííÿ
ãðîìàäÿí äî çàïî÷àòêóâàííÿ âëàñíî¿ ñïðà-
âè òà ï³äòðèìêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà âêðàé âàæëèâèì íàïðÿìêîì ñâîº¿
ä³ÿëüíîñò³. Ñòâîðåíî íàëåæí³ óìîâè äëÿ
çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ, íàëàãîäæåíî ðîáîòó ì³ñü-
êîãî äîçâ³ëüíîãî öåíòðó “ªäèíèé îô³ñ”, íà-
äàíî êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó äëÿ ÷àñòêî-
âîãî â³äøêîäóâàííÿ â³äñîòê³â ïî êðåäèòàõ.
Óïåâíåíèé, ùî íàøà ñï³ëüíà ïðàöÿ äàñòü
çìîãó íå ëèøå ïîì’ÿêøèòè íàñë³äêè âàæêèõ
êðèçîâèõ ÿâèù, à é çàáåçïå÷èòè îçäîðîâ-
ëåííÿ åêîíîì³êè òà ¿¿ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê.
Òîæ äîçâîëüòå â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîäÿêóâà-
òè Âàì çà ñóìë³íí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, çà òó
ï³äòðèìêó, ÿêó Âè íàäàºòå ì³ñüê³é âëàä³ ó
ðîçâ’ÿçàíí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì,
³ âèñëîâèòè ñïîä³âàííÿ íà ïîäàëüøó ïë³äíó
ñï³âïðàöþ â ðîçáóäîâ³ íàøîãî ì³ñòà òà ïî-
ë³ïøåíí³ æèòòÿ êèÿí.

Ç³ ñâÿòîì Âàñ, øàíîâí³ ï³äïðèºìö³! Ì³ö-
íîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, çëàãîäè â ðîäèíàõ, òâîð-
÷îãî ï³äéîìó, åíåðã³éíîñò³, ñò³éêîñò³ òà âè-
òðèìêè â äîñÿãíåíí³ ìåòè.

Íåõàé ùàñòèòü Âàì ó âñ³õ Âàøèõ ïî÷è-
íàííÿõ íà áëàãî íàðîäó Óêðà¿íè!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Âîëîäèìèðà Ïå÷åðñüêîãî
ïðèçíà÷åíî êåð³âíèêîì 
ÊÏ “Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ 
ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ 
â àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ 
Êèºâà”

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìà-
çóð÷àê ïðåäñòàâèâ êîëåêòèâó ÊÏ “Ãðóïà
âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ
â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ
Êèºâà” íîâîãî êåð³âíèêà — Âîëîäèìèðà Ïå-
÷åðñüêîãî. Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî éîãî ïðèçíà-
÷åííÿ áóëî ï³äïèñàíî 27 ñåðïíÿ âèêîíóâà-
÷åì îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðîì
Ïîïîâèì. Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê çàçíà÷èâ, ùî
â³äòåïåð ï³äïðèºìñòâî áóäå çàéìàòèñÿ íå
ò³ëüêè ìîí³òîðèíãîì ôàêòè÷íîãî ñïîæèâàí-
íÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ âñ³ìà áþäæåòíèìè çà-
êëàäàìè ì³ñòà, à é ïèòàííÿìè åíåðãîìåíå-
äæìåíòó

Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè
65-ð³÷÷ÿ çàâåðøåííÿ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà ç íàãîäè 65-¿
ð³÷íèö³ çàâåðøåííÿ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó
ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ íèçêà
çàõîä³â, çîêðåìà ³ ïî-
êëàäàííÿ êâ³ò³â äî Â³÷-
íîãî âîãíþ òà ìîãèëè
Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà â
Ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè. ßê
ïîâ³äîìèëè â äåïàðòà-
ìåíò³ ³íôîðìàö³¿ ñåêðå-
òàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè, â öåðåìî-
í³¿ ïîêëàäàííÿ âçÿëè
ó÷àñòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçà-
ðîâ, â³öå-ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Óêðà¿íè Â³êòîð
Ñëàóòà, ì³í³ñòð Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Àíàòîë³é
Òîëñòîóõîâ, ì³í³ñòð àã-
ðàðíî¿ ïîë³òèêè Ìèêî-
ëà Ïðèñÿæíþê, ì³í³ñòð
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³
òà ñïîðòó Ðàâ³ëü Ñàô³-
óëë³í, ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ òà
ïåðøèé çàñòóïíèê ãëà-
âè Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçè-
äåíòà ²ðèíà Àê³ìîâà,
íàðîäí³ äåïóòàòè, ïðåä-
ñòàâíèêè çàêîðäîííèõ
ïðåäñòàâíèöòâ, àêðåäè-
òîâàíèõ â Óêðà¿í³.
Ó÷àñíèêè öåðåìîí³¿
âøàíóâàëè ïàì’ÿòü âî-
¿í³â-ïåðåìîæö³â õâèëè-
íîþ ìîâ÷àííÿ

Îñâ³òà çàâæäè â ö³í³
Ñåðåä ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ òîð³ê íàéêðàùå ïî÷óâàëèñÿ ò³, 
ÿê³ íàäàâàëè ïîñëóãè ç íàâ÷àííÿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿

РР ЕЕ ЙЙ ТТ ИИ НН ГГ

Ï³ñëÿ áàíêðóòñòâà â ñåðåäèí³ 90-õ ñòî-
ëè÷íèõ çàâîä³â-ã³ãàíò³â, íà ÿêèõ ïðàöþ-
âàëè ñîòí³ òèñÿ÷ ðîá³òíèê³â, ðÿò³âíèì êî-
ëîì äëÿ áàãàòüîõ êèÿí ñòàâ ìàëèé á³çíåñ.
ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ ñòàòèñòèêè â Êèºâ³, íèí³
ê³ëüê³ñòü ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ ñòîëèö³ íà
10 òèñÿ÷ îñ³á íàñåëåííÿ á³ëüøà â 3,4 ðà-
çó, í³æ â Óêðà¿í³. Çàãàëüíèé îáñÿã ðåàë³-
çîâàíî¿ íèìè ïðîäóêö³¿ â êðà¿í³ ñòàíîâèòü
32,4 %. Ó 2009-ìó ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðî-
á³òíà ïëàòà îäíîãî íàéìàíîãî ïðàö³âíè-
êà ñòàíîâèëà 1660,06 ãðí (äëÿ ïîð³âíÿí-
íÿ â êðà¿í³ — 1117,2 ãðí), ùî á³ëüøå çà-
êîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíîãî ðîçì³ðó ì³í³-
ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (744 ãðí) â 2,2
ðàçó.

Òîð³ê ìàëèé á³çíåñ ³ äàë³ ïîòåðïàâ â³ä
íàñë³äê³â óñåñâ³òíüî¿ êðèçè, ÿêà íå îìè-
íóëà é íàøó êðà¿íó. Òàê, ìèíóëîãî ðîêó
çìåíøèâñÿ îáñÿã ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ç
156,2 ìëðä ãðí (ó 2008-ìó) äî 147,6 ìëðä
ãðí ó 2009 ðîö³. Ö³êàâî, ÿêùî ïîäèâèòè-
ñÿ íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðèáóòêîâèõ ³ çáèò-
êîâèõ ï³äïðèºìñòâ çà âèäàìè ä³ÿëüíîñò³,
òî òîð³ê íàéêðàùå ïî÷óâàëèñÿ ïðèâàòíè-
êè â ñôåð³ îñâ³òè (62,1 % ï³äïðèºìö³â,
ÿê³ îáðàëè öåé âèä ä³ÿëüíîñò³, îòðèìàëè
ïðèáóòêè ³ ëèøå 37,9 % îïèíèëèñÿ â “ì³-
íóñ³”), îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (òóò ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ñòàíîâèòü â³äïîâ³äíî 58,6 % äî
41,4 %) ³ àæ íà òðåòüîìó ì³ñö³ — â òîð-
ã³âë³ (59,5 % äî 40,5 %). Íàéñêëàäí³øå
æèëîñÿ òèì, õòî çàéìàºòüñÿ ñ³ëüñüêèì ³

ë³ñîâèì ãîñïîäàðñòâîì,— áåççáèòêîâî
ïðàöþâàòè âäàâàëîñÿ ëèøå ïðàêòè÷íî
êîæíîìó äðóãîìó (50,7 % äî 49,3 %).

Íàïåðåäîäí³ ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà ï³ä-
ïðèºìö³â ñòîëèö³ ïðèâ³òàâ ³ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü, ÿêèé ïî-
áàæàâ íå ëèøå óñï³õ³â ³ ïðîöâ³òàííÿ, à
é ïîîá³öÿâ êîíñòðóêòèâíó ñï³âïðàöþ òà
ï³äòðèìêó ç áîêó ì³ñüêî¿ âëàäè. “Ñï³â-
ïðàöþþ÷è ç ï³äïðèºìöÿìè Êèºâà, ì³ñü-
êà âëàäà ïî÷àëà âèêîðèñòîâóâàòè ºâðî-
ïåéñüêèé äîñâ³ä, áî ïðåêðàñíî ðîçóì³º,
ùî ï³äïðèºìö³ — öå àâàíãàðä íàøîãî
ñóñï³ëüñòâà, éîãî ïîòåíö³àë ³ ðåàëüíà
ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó,— çàçíà÷èâ Â³ê-
òîð Ñ³âåöü.— Êè¿â — ì³ñòî ç âåëèêîþ
ä³ëîâîþ àêòèâí³ñòþ, òîìó á³ëüø³ñòü àê-
òèâíèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ïðàãíå îðãà-
í³çóâàòè ñâ³é á³çíåñ ñàìå òóò, ³ çàâäàí-
íÿ ì³ñüêî¿ âëàäè — âñ³ëÿêî öüîìó ñïðè-
ÿòè. ß ñàì âèéøîâ ³ç á³çíåñó, ïðåêðàñ-
íî ðîçóì³þ âñ³ ïðîáëåìè ï³äïðèºìö³â,
³ â ìåíå º âåëèêå áàæàííÿ äîïîìîãòè
êè¿âñüêèì ï³äïðèºìöÿì ïðàöþâàòè ñòà-
á³ëüíî ³ áåç ïðîáëåì. Ìè íèí³ îçäîðîâ-
ëþºìî êè¿âñüêó âëàäó. Ïðîöåñ ï³øîâ.
Ìè â³äíîâëþºìî äîâ³ðó ï³äïðèºìö³â äî
âëàäè ³ ãîòîâ³ äî êîíñòðóêòèâíî¿ ñï³â-
ïðàö³ ç ï³äïðèºìöÿìè çàðàäè çàãàëüíî¿
ñïðàâè — çáàãà÷åííÿ ³ ïðîöâ³òàííÿ Êè-
ºâà”

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У перш неділю вересня в У раїні відзначають День підприємця.
Нині в столиці діють понад 300 тисяч с б’є тів підприємництва, за-
вдя и чом рівень безробіття в місті лишається найнижчим дер-
жаві. Це зо рема дося ається й за рах но мало о приватно о біз-
нес . У Києві іль ість та их підприємств на 10 тисяч осіб більша в
3,4 раз , ніж в У раїні. Проте, за даними фахівців, 2009 році
спостері алася тенденція зниження фінансово о рез льтат малих
підприємств з сіх видів е ономічної діяльності.
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ВІРА ДМИТРІВНА,
пенсіонер а:

— Ні, не за-
пасаюся. Що
б де, те й
б де. Навіть
я що прод -
ти б д ть
трохи дорож-
чими, то ні-
чо о страш-
но о. Звісно,
цьо о не хо-

четься. Але я вірю, що цьо оріч ви-
нен в сьом неврожай через зас -
х . Я сама маю хат в селі та ород,
і все, що посадила, не виросло. На-
при лад, циб лі пила на 30 ри-

вень, а зібрала жменю. Ні о о в
цьом не звин вач ю, це природа.

Людмила ФІДУН,
читель молодших ласів:
— Запаси ми не робимо, раще
пити щось

свіже. Я що
брати реч ,
то не більше
двох іло ра-
мів: із часом в
неї з’являєть-
ся ір ота, за-
водяться ж ч-
и. До підви-
щення цін
ставлюся не-

ативно. Вважаю, що ом сь це
просто на р . В мене двоє дітей.
І підвищення, звісно, б’є по ише-
ні, але ми вим шені п вати за
тією вартістю, що є.

Єв ен АНИЩЕНКО,
ст дент:
— У нашій

родині не за-
п а с а ю т ь с я
прод тами.
Бать и виді-
ляють час для
дачі. Овочі
в и р ощ ют ь
там: о ір и,
помідори то-

що. Рештою прод тів ми ні оли не
запасалися, завжди, оли потріб-
но, мо ли пити.

Лідія СТЕПАНОВА,
ріелтор:
— Ні. В ме-

не немає ро-
дини, тож ба-
ато прод -
тів не потре-
б ю. Підви-
щення цін,
звісно, вда-
рить по бю-
джет б дь-
я ої людини,
але с пов -

ватися на тривалий час, на мою
д м , немає сенс .

Володимир ОНИЩЕНКО,
х дожни :
— Запасів

прод тів не
роблю. Ка-
ж ть, що вони
подешевша-
ють. Тож, д -
маю трохи за-
че ати, по и
це станеться

Розмовляла Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Ó Êèºâ³ ñòâîðåíî òðèì³ñÿ÷íèé çàïàñ õë³áà
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Для стим лювання цін
місь а влада з рожаю-
2010 на споживчий рино
столиці обіцяє завезти до
220 тисяч тонн плодоово-
чевої прод ції, я реалі-
зов ватим ть тор овель-
ній мережі та на продо-
вольчих ярмар ах за по-
мірними цінами. До
то о ж, зроблено запаси
реч и та зерна.

Ïðî òå, ùî ñüîãîäí³ ö³íè “êó-
ñàþòüñÿ”, ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ ñêàð-
ãè äî Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êè-
ÿíàì. Ç ïî÷àòêó ñåðïíÿ äî ñall-
öåíòðó íàä³éøëî ïîíàä òðèäöÿòü
çâåðíåíü. Íàéá³ëüøå — â³ä ìåø-
êàíö³â Ñâÿòîøèíñüêîãî òà Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîí³â. Êèÿíè ïðî-
ñÿòü âëàäó îá´ðóíòóâàòè ö³íè ó
ñòîëèö³ òà âæèòè â³äïîâ³äíèõ çà-
õîä³â. Êåð³âíèöòâî ì³ñòà ââàæàº,
ùî ï³äñòàâ äëÿ ï³äâèùåííÿ ö³í
íà îñíîâí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ
íåìàº. “Òàê, ñòð³ìêå ïîäîðîæ÷àí-
íÿ ãðå÷àíî¿ êðóïè çóìîâëåíå àæ³-
îòàæíèì ïîïèòîì íà öåé ïðîäóêò
ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ ïóáë³êàö³é ó ïðå-
ñ³ òà ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ÷å-
ðåç òåëåáà÷åííÿ,— êîìåíòóº ñè-
òóàö³þ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ
Âàñèëü Ùåðáåíêî.— Íàðàç³ çàïà-
ñ³â êðóïè ãðå÷àíî¿ äîñòàòíüî äëÿ
ïîòðåá íàñåëåííÿ. Êîëè äî ðåàë³-
çàö³¿ íàä³éäå ïàðò³ÿ ç íîâîãî âðî-
æàþ, öå äàñòü çìîãó çíèçèòè ö³-
íó íà ïðîäóêö³þ”. Öüîãîð³÷ óðî-
æàé ãðå÷êè î÷³êóþòü íà ð³âí³ ïðè-
áëèçíî 180 òèñ. òîíí, ùî ïîâí³-
ñòþ â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì âíóòð³ø-
íüîãî ðèíêó. Ùîá ïåðåêðèòè äå-
ô³öèò, äî Êèºâà íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì çàâîçèòèìóòü ãðå÷êó ç ³íøèõ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Äëÿ ñòðèìóâàí-
íÿ ö³í íà õë³á òà õë³áîáóëî÷í³ âè-
ðîáè â ì³ñò³ ñòâîðåíî òðèì³ñÿ÷-
íèé ðåã³îíàëüíèé çàïàñ ïðîäî-
âîëü÷îãî çåðíà, ùî äàñòü çìîãó
íå ï³äâèùóâàòè ö³í íà õë³á òà õë³-
áîáóëî÷í³ âèðîáè. Ñâîºþ ÷åðãîþ
íà÷àëüíèê àíàë³òè÷íî¿ ñëóæáè
“ÀÏÊ-²íôîðì” Ðîä³îí Ðèá÷èí-
ñüêèé çàçíà÷èâ, ùî ö³íè íà çåð-

íî â ñâ³ò³ øâèäêî çðîñòàþòü, ³ ñå-
ëÿíè íå âåçóòü çåðíî íà åëåâàòî-
ðè, à ïðèòðèìóþòü íà òîêó. “²ç
ç³áðàíèõ 17 ì³ëüéîí³â òîíí óðî-
æàþ ïøåíèö³ íà åëåâàòîðàõ íåìàº
é ïîëîâèíè. Ïðîäîâîëü÷à ïøå-
íèöÿ ó ñåðïí³ êîøòóâàëà 1600-
1650 ãðèâåíü çà òîííó, à çàçâè÷àé
ó òîé ÷àñ — íå á³ëüøå í³æ
1000 ãðèâåíü,— ñêàçàâ ôàõ³âåöü.—
Öå îçíà÷àº, ùî º ï³äñòàâè ãîâî-
ðèòè ïðî ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà”.

Ùîäî êàðòîïë³, ÿêó ùå íàçè-
âàþòü äðóãèì õë³áîì, òî â Ì³íàã-
ðîïîë³òèêè íå áà÷àòü ï³äñòàâ äëÿ
çíà÷íîãî ï³äâèùåííÿ ö³í íà
îâî÷. Ïðî öå çàÿâèâ ì³í³ñòð àã-
ðîïîë³òèêè Óêðà¿íè Ìèêîëà
Ïðèñÿæíþê. “Çâ³ñíî, çà ïðîãíî-
çàìè, ç îãëÿäó íà ñêëàäí³ ïîãîä-
í³ óìîâè ìè ñêîðîòèëè íà 5 â³ä-

ñîòê³â ïëàíè íà âðîæàé, àëå çà-
ãðîçè ñïîæèâàííþ òà çàáåçïå÷åí-
íþ êàðòîïëåþ íåìàº”,— ñêàçàâ
â³í. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà, ç óðà-
õóâàííÿì ñêîðî÷åííÿ ïðîãíîç³â
íà 5 â³äñîòê³â, íèí³øíüîãî ðîêó
â êðà¿í³ ïëàíóþòü ç³áðàòè
18,6 ìëí òîíí êàðòîïë³ (ó 2009-
ìó — 19,5 ìëí òîíí). Âèêîðèñ-
òàòè ìàþòü äëÿ âíóòð³øí³õ ïî-
òðåá ïðèáëèçíî 5,8 ìëí òîíí, ùå
ìàéæå 5 ìëí òîíí — ÿê ïîñ³âíèé
ìàòåð³àë, à 6 ìëí òîíí — äëÿ
êîðìó õóäîáè.

Êè¿â º ºäèíèì ðåã³îíîì â
Óêðà¿í³, ÿêèé öåíòðàë³çîâàíî çà-
êóïîâóº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè òà
ïëîäîîâî÷åâó ïðîäóêö³þ. Çà äà-
íèìè ïðåñ-ñëóæáè ÊÌÄÀ, ç óðî-
æàþ 2010 ðîêó íà ñïîæèâ÷èé ðè-
íîê ñòîëèö³ äëÿ ïîòî÷íîãî ñïî-

æèâàííÿ òà ôîðìóâàííÿ ì³æñå-
çîííèõ çàïàñ³â áóäå çàâåçåíî ðà-
çîì ç áàøòàííèìè êóëüòóðàìè äî
220 òèñÿ÷ òîíí ïëîäîîâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿, ÿêó ðåàë³çîâóâàòèìóòü
ó òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ òà íà ïðî-
äîâîëü÷èõ ÿðìàðêàõ çà ïîì³ðíè-
ìè ö³íàìè. Êð³ì öüîãî, ÊÌÄÀ
òà ðàéîíí³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òðà-
äèö³éíî ùîñóáîòè îðãàí³çîâóþòü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè ñî-
ö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ùî ïðî-
âîäÿòüñÿ ç ìåòîþ äîäàòêîâîãî çà-
ëó÷åííÿ íà ñïîæèâ÷èé ðèíîê
ì³ñòà ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿,
ì’ÿñà òà ì’ÿñîïðîäóêò³â, áîðîø-
íà, êðóï, ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ
çà ö³íàìè âèðîáíèêà. Öå äàº çìî-
ãó ðåàë³çîâóâàòè ïðîäóêö³þ íà 10-
15 % äåøåâøå, í³æ ó ðîçäð³áí³é
òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ òà íà ðèíêàõ

ì³ñòà. Íèí³øíüîãî ðîêó â ñòîëè-
ö³ ïðîâåäåíî 152 ÿðìàðêè, íà
ÿêèõ ðåàë³çîâàíî 13,5 òèñÿ÷ òîíí
ð³çíîìàí³òíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿ òà ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â. Ó ²² ï³âð³÷÷³ çàãàëîì ìàº
â³äáóòèñÿ 130 òàêèõ ÿðìàðê³â ïî
âñüîìó ì³ñòó. Ùîá ñòàá³ë³çóâàòè
ö³íè íà îñíîâí³ ïðîäîâîëü÷³ òî-
âàðè, íàëàãîäèòè âçàºìîâèã³äí³
â³äíîñèíè òîâàðîâèðîáíèê³â ³ çà-
ëó÷èòè ¿õ íà ÿðìàðêîâ³ çàõîäè,
ñï³ëüíèì íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà
àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè òà
ÊÌÄÀ çà ðàéîíàìè Êèºâà çà-
êð³ïëåíî ðàéîíè Êè¿âùèíè òà
îáëàñòåé Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äíî äî
öüîãî äîêóìåíòà, â³ä 4 âåðåñíÿ
2010 ðîêó çàïðîâàäæåíî ùîòèæ-
íåâ³ ñ³ëüñüêîãîñïÿðìàðêè â óñ³õ
äåñÿòè ðàéîíàõ ñòîëèö³

×è çàïàñàºòåñÿ âè ïðîäóêòàìè?

Столична влада план є знизити ціни на циб лю, артоплю, наповнивши рино сіль осппрод цією від виробни а
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Óðîæàé-2010 íå ðåêîðäíèé, 
àëå äîñòàòí³é
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про використання земельних ділянок, 
які належать групі будівельних компаній “Еліта�Центр”

Рішення Київської міської ради № 648/1704 від 18 червня 2009 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ” та “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, Указу Президента України від 12.02.2008 № 119/2008 “Про додаткові заходи щодо роз�
в’язання проблеми забезпечення житлом постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній
“Еліта�Центр”, рішень Київської міської ради від 28.09.2006 № 22/79 “Про заходи щодо розв’язання жит�
лових проблем громадян, які постраждали від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�
Центр”, від 16.10.2008 № 498/498 “Про розв’язання проблем потерпілих громадян від діяльності групи
інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр”, розглянувши лист Головного слідчого управління Мі�
ністерства внутрішніх справ України від 11.02.2009 № 13/6�2019 та звернення потерпілих від діяльності
групи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації) здійснити
необхідні заходи щодо використання земельних ділянок
на вул. О. Шмідта, 34�42, просп. Героїв Сталінграда, 
7�б, просп. В. Маяковського, 17�в, вул. Курнатовського,
7�б, вул. П Запорожця, 15�в, вул. Будівельників, 18�а для
забезпечення житлом потерпілих від шахрайських дій гру�
пи будівельних компаній “Еліта�Центр”.

1.1. Внести на розгляд Київської міської ради проек�
ти рішень щодо розірвання з групою будівельних компа�
ній “Еліта�Центр” договорів оренди зазначених вище зе�
мельних ділянок. 

1.2. Пропозиції щодо подальшого використання зе�
мельних ділянок, які перебували у користуванні групи бу�
дівельних компаній “Еліта�Центр” на праві оренди, пого�
дити з потерпілими, які фінансували будівництво житла

на відповідних земельних ділянках, та Головним слідчим
управлінням Міністерства внутрішніх справ України.

1.3. Передати в установленому порядку земельні ді�
лянки, які перебували у користуванні групи будівельних
компаній “Еліта�Центр” на праві оренди, для проведення
інвестиційних конкурсів згідно з законодавством.

2. Це рішення довести до відома потерпілих від діяль�
ності групи будівельних компаній “Еліта�Центр”, Голов�
ного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ
України та Генеральної прокуратури України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань земель�
них відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення товариству з обмеженою 
відповідальністю “ТОРАТОРГ” 

права користування земельною ділянкою 
для експлуатації та обслуговування магазину 

продовольчих товарів на площі Привокзальній, 1 
у Солом’янському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 670/1726 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ТОРАТОРГ”, за умови виконання пункту 2 цього рішення, у
довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею
0,02 га для експлуатації та обслуговування магазину продо�
вольчих товарів на площі Привокзальній, 1 у Солом’янсько�
му районі м. Києва у зв’язку з переходом права власності
на нерухоме майно (свідоцтво від 01.07.2005, реєстровий
№ 5168) за рахунок частини земель, наданих відповідно до
пункту 34 рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 300/1734 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею”, право користуван�
ня якою посвідчено договором оренди земельної ділянки
від 27.01.2003 № 72�6�00070.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ТОРАТОРГ”:
2.1. 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 виготовленню документа, що посвід�
чує право користування земельною ділянкою.

2.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

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. Розірвати договір оренди земельної ділянки від
27.01.2003 № 72�6�00070 з моменту державної реєстрації
договору оренди земельної ділянки між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю “ТО�
РАТОРГ” за згодою сторін (лист ТОВ “Веста�ЛТД�2” від
16.01.2009 № 1693).

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 34 рішен�
ня Київської міської ради від 14.03.2002 № 300/1734 “Про
надання і вилучення земельних ділянок та припинення пра�
ва користування землею”.

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 поновлення відкритому акціонерному 
товариству тресту “Київміськбуд�1” 

імені М. П. Загороднього 
договору оренди земельних ділянок 
для будівництва житлових будинків 

з об’єктами соціально�громадського призначення 
в урочищі Гончари�Кожум’яки на вулицях 

Воздвиженській, Гончарній, Дегтярній, Кожум’яцькій 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 672/1728 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення відкритого
акціонерного товариства тресту “Київміськбуд�1” імені М. П. Загороднього від 30.07.2008 № 1280, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років з 01.02.2009 договір оренди
земельних ділянок від 31.01.2004 № 85�6�00097, укла�
дений між Київською міською радою та відкритим акціо�
нерним товариством трестом “Київміськбуд�1” імені 
М. П. Загороднього для будівництва житлових будинків
з об’єктами соціально�громадського призначення в уро�
чищі Гончари�Кожум’яки на вулицях Воздвиженській, Гон�
чарній, Дегтярній, Кожум’яцькій у Подільському районі 
м. Києва на підставі рішення Київської міської ради від
10.07.2003 № 638�18/798 “Про надання і вилучення зе�
мельних ділянок та припинення права користування 
землею”.

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визна�
ченої в договорі оренди земельних ділянок від 31.01.2004

№ 85�6�00097, підлягає приведенню у відповідність до норм
законодавства.

3. Відкритому акціонерному товариству тресту “Київміськ�
буд�1” імені М. П. Загороднього у місячний термін звернутись
до Головного управління земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) із кло�
потанням щодо організації робіт по внесенню змін до догово�
ру оренди земельних ділянок від 31.01.2004 № 85�6�00097.

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

Про передачу громадянці 
Смаженній Наталії Ігорівні 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Метрологічній, 9 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 681/1737 від 18 червня 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації — будівництва, екс�
плуатації та обслуговування житлових будинків, господар�
ських будівель і споруд на вул. Метрологічній, 9, 9�а, 11,
11�а, 13, 13�а, 15, 15�а, 17, 17�а у Голосіївському 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 ра�
ди від 28.03.2002 № 370/1804, а саме: перевести тери�
торію в межах, визначених містобудівним обґрунтуванням,
з сільськогосподарської території до території садибної
забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Смаженній Наталії Ігорівні для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Метрологіч�
ній, 9 у Голосіївському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Смаженній Наталії Ігорівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Метрологічній, 9 у Голосіївському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Смаженній Наталії Ігорівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.
5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,

реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. 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”.

5.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 15.07.2008 № 244) та інші пи�
тання майнових відносин вирішувати в установленому по�
рядку.

5.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.08.2008 № 19�10608 та від 12.11.2008
№ 09�14008, Київської міської санепідстанції від 14.10.2008
№ 8819, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 04.07.2008 № 4721, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від
12.08.2008 № 05�08/5059, комунальної організації “Центр
містобудування та архітектури” від 14.08.2008 № 14�2175,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 22.09.2008 № 071/07�7�10/5443.

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

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 громадянину 
Чернову Ігорю Валентиновичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення садівництва 

на вул. Мостовій, 23�а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 704/1760 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Чернову Ігорю Валентиновичу
для ведення садівництва на вул. Мостовій, 23�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва.

2.. Передати громадянину Чернову Ігорю Валентиновичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, безоплатно у при�

ватну власність земельну ділянку площею 0,09 га для веден�
ня садівництва на вул. Мостовій, 23�а у Солом’янському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянину Чернову Ігорю Валентиновичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�
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ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 05.03.2009 № 19�2032, дочірнього підприємства
“Інститут генерального плану міста Києва” від 06.03.2007
№ 691, комунальної організації “Центр містобудування та ар�
хітектури” від 13.11.2008 № 15�3381, Київської міської санепід�
станції від 23.03.2009 № 1507, Державного управління охоро�
ни навколишнього природного середовища в м. Києві від
14.07.2008 № 05�09/4988 та від 05.11.2008 № 05�08/7615.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати в установле�
ному порядку.

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

3.5. 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
приватної власності на земельну ділянку.

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

4. Попередити власника земельної ділянки, що використан�
ня землі не за цільовим призначенням тягне за собою припи�
нення права власності на неї відповідно до вимог статей 140,
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 громадянину 
Суворову Сергію Євгенійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Пожарського, 26�б 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 715/1771 від 18 червня 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 Суворову Сергію Євгенійовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Пожарського, 26�б у Дес�
нянському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Суворову Сергію Євгенійовичу, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Пожарського, 26�б у Деснянському районі м. Києва за
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користуван�
ня.

3. Громадянину Суворову Сергію Євгенійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно з

АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища та одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 22.02.2008 № 19�2082, Київської міської санепід�
станції від 04.03.2008 № 1739, управління охорони навколиш�

нього природного середовища від 24.03.2008 № 071/04�4�
22/2117, Головного управління охорони культурної спадщини
від 15.11.2007 № 8655, дочірнього підприємства “Інститут ге�
нерального плану міста Києва” ВАТ “Київпроект” від 21.11.2007
№ 3682 та Головного управління земельних ресурсів від
01.04.2008 № 05�3006.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установле�
ному порядку.

3.6. 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.

3.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

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, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Шевчуку Геннадію Михайловичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 

на вул. Бродівській, 76�в 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 717/1773 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Шевчуку Геннадію Михайло�
вичу для ведення індивідуального садівництва на вул. Бро�
дівській, 76�в у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Шевчуку Геннадію Михайлови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,06 га для ведення ін�
дивідуального садівництва на вул. Бродівській, 76�в у Голо�
сіївському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Шевчуку Геннадію Михайловичу:
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. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції 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 10.12.2008 № 09�14777, Київської місь�
кої санепідстанції від 04.06.2008 № 4349, управління охоро�
ни навколишнього природного середовища від 10.06.2008
№ 071/04�4�22/3730, Головного управління земельних ре�
сурсів від 18.02.2009 № 05�4251.

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 приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 743/1799 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Шевченківському
районі м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1 Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно�кош�
торисної документації вирішувати в порядку, визначеному пра�
вилами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирішити
до початку будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
21.10.2004 № 610/2020 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�

подарських будівель і споруд” у двісті сорок третій позиції:
— у п’ятій графі слова: “Садика Віктор Олександрович

Драгниш Тарас Миколайович 
Тіщенко Валентина Василівна 
Шапір Володимир Веніамінович”

замінити словами: “Садика Олександр Вікторович
Драгниш Тарас Миколайович
Шапір Володимир Веніамінович
Шапір Борис Веніамінович”;

— у сьомій графі цифри та слова: “37/100 від 0,1
16/100 від 0,1
47/200 від 0,1
47/200 від 0,1” 

замінити цифрами та словами: “37/100 від 0,1
16/100 від 0,1
94/300 від 01 
47/300 від 0,1”.

4.2. У додатку до розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 15.09.97 № 1426 “Про передачу гро�
мадянам у приватну власність земельних ділянок для обслу�
говування житлових будинків і господарських будівель” у
сто сорок другій позиції:

— у третій графі слова: “Турікова Марія Василівна
Дука Андрій Васильович” 

замінити словами: 
“Дука Василь Миколайович
Дука Світлана Володимирівна”;

— у п’ятій графі цифри “0,07” замінити цифрами та сло�
вами: ”1/2 від 0,07

1/2 від 0,07”;

— у сьомій графі слово “приватну” замінити словом “част�
кову”.

4.2.1. Державні акти на право власності на землю від
29.01.99 № 91�2�01008, № 91�2�01009 зняти з реєстрації.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці 
Глухоман Раїсі Михайлівні 

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

господарських будівель і споруд 
на Лисогірському узвозі, 12 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 720/1776 від 18 червня 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 громадянці Глухоман Раїсі Михайлівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на Лисогірському узвозі, 12 у Го�
лосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Глухоман Раїсі Михайлівні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на Лисогірському узвозі, 12 у Голосіївському райо�
ні м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громад�
ської забудови.

3. Громадянці Глухоман Раїсі Михайлівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. 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.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 03.11.2008 № 19�13577, Київської місь�
кої санепідстанції від 22.01.2009 № 307, Державного управ�

ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 18.02.2009 № 05�08/800, Головного управлін�
ня охорони культурної спадщини від 03.03.2009 № 1340,
Державної служби з питань національної культурної спадщи�
ни від 18.05.2009 № 22�1373/9 та Головного управління зе�
мельних ресурсів від 22.05.2009 № 05�4537.

3.5. 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.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення 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 внесення змін 
до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 

“Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 646/1702 від 18 червня 2009 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
збереження комунального майна територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва” зміни згідно з додатком до цього рішення. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Áè÷ Áîæèé
"Хрещати " продовж є
др вати твори Оле сан-
дра Афанасьєва, ерої
я их жив ть Києві. Ре-
да ція че ає, що цю те-
мати пор ш ватим ть й
інші автори. Та і твори
б де оп блі овано насам-
перед.

Вос ресенье
— Ñàíÿ!... Ñàíÿ! — ñëûøèòñÿ

ñçàäè, è ÿ îïÿòü ìûñëåííî áëàãî-
äàðþ ìàìó çà “ðåäêîå” è “îðèãè-
íàëüíîå” èìÿ. Ýòî æ íàäî, êóäà
íè ïëþíü, âåçäå — Àëåêñàíäðû!
Îñîáåííî òóò, â Ãèäðîïàðêå, â âîñ-
êðåñíûé ïîëäåíü...

Âîò, ïðåäñòàâüòå ñåáå, áóêâàëü-
íî â÷åðà ÿ äîâåð÷èâî îáîðà÷èâà-
þñü íà ýðîòè÷íûé æåíñêèé êðèê:
“Ñàíå÷êà!”, âêëþ÷àþ ñóïåð óëûá-
êó ñ äåìîíñòðàöèåé íåîòðàçèìîãî
ïðàâîãî ïðîôèëÿ; ïðèïîäíèìàþ
ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè â ñòèëå
“Ìå÷òà êîòà Áàçèëèî”; è ïîïàäàþ
ïðÿìî â îáúÿòèÿ ÷îêíóòîé ñòàðó-
õè, áåãóùåé ê ñâîåé âíó÷êå. Áà-
áàõ!... Ïîë÷àñà ÿ ñêîíôóæåííî èç-
âèíÿþñü, óáåæäàÿ ñáèòóþ ñ íîã
ñâåðñòíèöó Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè íå êðè÷àòü íà âåñü ïëÿæ: “Ïî-
ìîãèòå, íàñèëóþò!” è ïîäìèãèâàþ
ïîäîøåäøåìó ñåðæàíòó, ìîë: “Âñ¸
â ïîðÿäêå, áàáóøêà øóòèò...” À îí
ìíå â îòâåò òîæå ïîäìèãèâàåò, ñâî-
ëî÷ü. Àæ äî îòäåëåíèÿ...

Íåò óæ, êðè÷èòå, íàäðûâàéòåñü,
ñêîëüêî äóøå óãîäíî. Áîëüøå ÿ â
ýòè èãðû íå èãðàþ....

— Ñàíÿ!... Àôàíàñüåâ!
— ×òî, è Àôàíàñüåâûõ çäåñü —

êàê ñîáàê íåðåçàíûõ? — ïîðàæà-
þñü ÿ, çàìåäëÿÿ øàã. È, â êîíöå
êîíöîâ, îñòîðîæíî ïîâîðà÷èâàþ
ãîëîâó.— Ðûæèé?

— Ðûæèé! Ðûæèé, êîíîïàòûé,
óáèë áàáóøêó... — ðàäîñòíî ñîãëà-
øàåòñÿ ìîé áûâøèé îäíîêóðñíèê
Àðò¸ì Ðûæåâñêèé, ïðèáëèæàÿñü
âïëîòíóþ.

— Íåò, î áàáóøêàõ íå íàäî! — ñ
âèäîì ìó÷åíèêà ÿ ïîæèìàþ åãî
ïóõëóþ ëàäîíü è âñëóõ ïûòàþñü
îïðåäåëèòü, ñêîëüêî æå ëåò ìû íå
âèäåëèñü.

— Ñåìü! — âçäûõàåò Àðò¸ì, âèá-
ðèðóÿ äâîéíûì ïîäáîðîäêîì è
ãðóñòíî ïîãëàæèâàÿ ïî÷òè ëûñóþ
ãîëîâó. Ýòèì æåñòîì îí, íàâåðíîå,
ïûòàåòñÿ äàòü ìíå ïîíÿòü, ÷òî
ðàíüøå ñ øåâåëþðîé áûëî êóäà
ëó÷øå. Íî ìåíÿ íå ïðîâåä¸øü. ß
ñêëåðîçîì íå ñòðàäàþ. È ÿñíî âè-
æó: êàêèì Ðûæåâñêèé áûë, òàêèì
è îñòàëñÿ — ìàëåíüêèì, òîëñòåíü-
êèì, ñ íåïðîïîðöèîíàëüíî áîëü-
øîé ïëåøèâîé ãîëîâîé, êîðîòêîé
øååé è êðèâûìè íîæêàìè. È ïî-
ýòîìó çàÿâëÿþ, íè÷óòü íå íàñèëóÿ
ñîâåñòü.— Òû ïðÿìî â÷åðà èç äå-
êàíàòà! Àáñîëþòíî íå èçìåíèëñÿ!

— À òû ïîòîëñòåë ñëåãêà! — ëüñ-
òèò â îòâåò Àðò¸ì, îñìàòðèâàÿ ñ
ïðèñòðàñòèåì ìîè äâóõìåòðîâûå
ìîùè.

— Äà ëàäíî! Èä¸ì êóäà-íèáóäü,
îòìåòèì íàøó âñòðå÷ó! — ïðåäëà-
ãàþ ÿ, óñòàâ âûãëÿäåòü “ýéôåëå-
âîé áàøíåé” ðÿäîì ñ íèçåíüêèì,
îäåòûì â êîíñåðâàòèâíûé êîñòþì
Ðûæåâñêèì.

— Òîãäà — êî ìíå! — ñ õèòðå-
öîé óëûáàåòñÿ Àðò¸ì, è, âûæäàâ
ïàóçó, íåáðåæíî óêàçûâàåò íà ðàñ-
ïîëîæåííîå ðÿäîì êàôå.— “Ñàìî-
ë¸ò”, îäíî èç ìîèõ äåòèù!

— À ÷òî åñòü è äðóãèå, “Âåðòî-
ë¸ò”, “Ñàìîñâàë”, “Ñàìîêàò”? Òî
áèøü, âñå ñòàäèè îïüÿíåíèÿ? —
äîáðîäóøíî ïîäêàëûâàþ ÿ ïðè-
ÿòåëÿ è â õîäå ðàçãîâîðà ïîíèìàþ,
÷òî çðÿ èç íàñ îáîèõ â Èíñòèòóòå
ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè (íûí-
÷å — àêàäåìèè) ñòðåìèëèñü ñäå-

ëàòü õîðîøèõ èíæåíåðîâ... ß âñå
ýòè ãîäû çàíèìàþñü ðåêëàìîé íà
ÒÂ, à Ðûæåâñêèé, êòî á ïîäóìàë,
— îáùåïèòîì.

Íå óñïåâàåì ìû ïðèñåñòü çà
ñòîÿùèé ïîä òåíòîì ñòîëèê, êàê
ê íåìó óæå ì÷àòñÿ äðóã çà äðó-
ãîì òðè ðàñêðàñíåâøèåñÿ îôè-
öèàíòêè. Íà ìàéêå ïåðâîé èç íèõ
ÿ ñ óäèâëåíèåì ÷èòàþ íàäïèñü
“Òîðíàäî”, íà äðóãèõ — “Öóíà-
ìè” è “Ñóõîâåé”. Íàñêîëüêî òî÷-
íî áàðûøíè ñîîòâåòñòâóþò ñâî-
èì ïñåâäîíèìàì, ÿ óáåæäàþñü
óæå ÷åðåç ìãíîâåíèå, ãëÿäÿ íà çà-
ñòàâëåííûé áëþäàìè ñòîë è ãî-
íÿ îò ñåáÿ ìûñëü, ÷òî òîæå õî÷ó
ñòàòü îáùåïèòîâñêèì áîññîì.
Õîòÿ áû äëÿ òîãî, ÷òîáû íàçûâàòü
ýòó ãîðó êàëîðèé ñêðîìíîé çàêó-
ñêîé...

Ðûæåâñêèé ðàñïëûâàåòñÿ â
óëûáêå, ïðîâîæàåò âçãëÿäîì äëèí-
íîíîãóþ Òîðíàäî è îãëàøàåò ïåð-
âûé òîñò: “Çà îáùåæèòèå ¹ 7”. ß
ñîãëàøàþñü, ïðèêèäûâàÿ â óìå,
ñêîëüêî æå “îáùàã” ìû ëþáèëè
ïîñåùàòü â ìîëîäîñòè, è íà÷èíàþ
ïîáàèâàòüñÿ, ÷òî ñòîëüêî íå âû-
ïüþ. Âïðî÷åì, ñëîâî “ìû” íå ñî-
âñåì ïîäõîäèò ê Ðûæåâñêîìó, âåäü
óñïåõîì ó ñâåðñòíèö â îñíîâíîì
ïîëüçîâàëñÿ ÿ, à Àðò¸ìó äîñòàâà-
ëèñü ëèøü ëàâðû ñïîíñîðà. Òàê ñ
÷åãî ýòî îí çàïèñàë ñåáÿ â âåòåðà-
íû ýðîòè÷åñêîãî òðóäà? Ìîæåò, ÿ
÷òî-òî ïðîïóñòèë?..

— Ïîìíþ, ïåðåä äèïëîìîì òû
æåíèëñÿ íà Ñâåòêå-ìîäåëüåðøå.
Êàê îíà? — çàäàþ ÿ Ðûæåâñêîìó
ïðàçäíûé âîïðîñ, íå ïîäîçðåâàÿ,
êàêóþ ùåêîòëèâóþ òåìó çàòðàãè-
âàþ.

— ×òîá îíà ñäîõëà! — Àðò¸ì
øâûðÿåò âèëêó íà ñòîë, è, ðàñïóñ-
òèâ ãàëñòóê, íåðâíî ðàññòåãèâàåò
âîðîòíèê ðóáàøêè.— Ïðåäñòàâü
ñåáå, çà ãîä âûòÿíóëà èç ìåíÿ âñå
áàáêè, äî ïîñëåäíåãî ãðîøà; íàñòà-
âèëà ðîãîâ ñ êîïûòàìè; îòðàâèëà
ìîþ ñîáàêó è ïîäàëà íà ðàçâîä...
Òàêàÿ âîò, Ñâåòêà-íèìôåòêà!

— Äà, áàòåíüêà, óäèâèë! — ïðî-
òÿãèâàþ ÿ, çàäóì÷èâî âñïîìèíàÿ
ñêðîìíóþ òîùóþ êëÿ÷ó ñ îáàÿíè-
åì áóëüäîçåðà.— Âïðî÷åì, äàâàé
áåç ãðóñòè! Çà òåáÿ! Òû õîëîñò, ïðî-
öâåòàåøü.... Ñëåäóþùèé çàõîä áó-
äåò óäà÷íåå!

— Ó ìåíÿ óæå áûë âòîðîé çà-
õîä! — ìÿìëèò, ñêðèâèâøèñü, Ðû-
æåâñêèé.

— È ÷òî? — ñïðàøèâàþ ÿ, äàëü-
íîâèäíî îòîäâèãàÿñü îò ñòîëà.

— Øàëàâà! Ãàäèíà! — êàê ÿ è
ïðåäâèäåë, Àðò¸ìó î÷åíü íðàâèò-
ñÿ áóéñòâîâàòü. Íà ýòîò ðàç òðîé-
íîå ñàëüòî ñîâåðøàåò íîæ, îêàçàâ-
øèéñÿ ïîä ðóêîé, è ÿ ïîíèìàþ,
÷òî íåâîëüíî ïðåâðàùàþñü â ìè-
øåíü.— Äâà ãîäà æèëè äóøà â äó-
øó. Îíà ó ìåíÿ áóõãàëòåðèåé çà-
íèìàëàñü. Íà ðàáîòå — ïîëüçà, äî-
ìà — ñóïåð... ß åé íè â ÷¸ì íå îò-
êàçûâàë, ê äî÷êå å¸ îò ïåðâîãî áðà-
êà ïðèâÿçàëñÿ. Â îáùåì, ðàé áûë
÷èñòîé âîäû... Ïîêà ìîÿ “áëàãî-
âåðíàÿ” íå çàáåðåìåíåëà...

— Íå îò òåáÿ, ÷òî ëè? — èíòå-
ðåñóþñü ÿ, áûñòðî îòîäâèãàÿ îò
Àðò¸ìà âñå áëèçëåæàùèå ïðåäìå-
òû è íà âñÿêèé ñëó÷àé âòÿãèâàÿ
ãîëîâó â ïëå÷è.

— Îò øîô¸ðà ìîåãî! — ïèùèò
Ðûæåâñêèé ôàëüöåòîì, ÷óòü ëè íå
òîïàÿ íîãàìè îò çëîñòè.— Îíà ñ
íèì âñ¸ ýòî âðåìÿ êðóòèëà... Êîã-
äà ÿ èõ îáîèõ çà ãîðëî âçÿë, îêà-
çàëîñü, ÷òî øåñòèëåòíÿÿ äî÷óðêà —
òîæå èõ ñîâìåñòíîå ÷àäî! Âîò ëþ-
äèøêè óñòðàèâàþòñÿ!.. Ìîåãî ïåð-
âîãî âîäèòåëÿ æ¸íà óâîëèëà áóäòî
áû çà ïüÿíñòâî, à ñâîåãî áûâøåãî
ïðèâåëà! — ñ ýòèìè ñëîâàìè Àð-
ò¸ì îãëÿäûâàåò ñòîë ñ íàìåðåíè-
åì ÷åì-íèáóäü ïî ïðèâû÷êå ïî-
ãðåìåòü è ñ ïîäîçðåíèåì ñìîòðèò

íà ìåíÿ.— Òû ÷òî, äî ñèõ ïîð ãî-
ëîäåí?

— Äà íåò! — îòâå÷àþ ÿ óäèâë¸í-
íî è çàïîçäàëî ïîíèìàþ, ÷òî âñ¸
ìàëî-ìàëüñêè îïàñíîå íà ñòîëå ÿ
ñî ñòðàõà ïåðåäâèíóë ê ñåáå ïî-
áëèæå, è ïðèÿòåëüñêàÿ ïîëîâèíà
òåïåðü âûãëÿäèò àáñîëþòíî ïóñ-
òîé.— Äà, Ò¸ìà, æèçíü ó òåáÿ áû-
ëà, êàê â ìåêñèêàíñêèõ ñåðèà-
ëàõ... — ÿ ïûòàþñü âåðíóòü ñåðâè-
ðîâêå ïðåæíèé âèä.

— Õóæå! Òàì õîòü â ïîñëåäíåé
ñåðèè äîáðî ïîáåæäàåò, ñëåïûå
ïðîçðåâàþò, ëåæàùèå â êîìå íà-
÷èíàþò áîäðî òàíöåâàòü,— Ðûæåâ-
ñêèé íàëèâàåò ëîøàäèíûå äîçû
êîíüÿêà, íî ÿ, ïîíèìàÿ åãî ñîñòîÿ-
íèå, íå âîçðàæàþ.— À ó ìåíÿ âñ¸
íàîáîðîò... Áè÷ Áîæèé, îäíèì ñëî-
âîì.

— Ëàäíî, ñòàðèê! Âû÷èòàë ÿ íå-
äàâíî îäíó ëåãåíäó. Ïóñòü îíà ñòà-
íåò ñåãîäíÿ òîñòîì,— Ðûæåâñêèé
ïîäíèìàåò íà ìåíÿ ïüÿíî-ãðóñò-
íûå ãëàçà è ñëóøàåò ñ âèäîì áîëü-
íîãî, êîòîðîìó îò ÑÏÈÄà ïðåäëà-
ãàþò ãëàçíûå êàïëè.— Îäíàæäû
äðåâíåãðå÷åñêîãî ôèëîñîôà Äèî-
ãåíà óâèäåëè ñîëíå÷íûì äí¸ì íà
ïåðåïîëíåííîì ðûíêå. Îí õîäèë
â òîëïå ñ çàææ¸ííûì ôîíàð¸ì òó-
äà-ñþäà, áóäòî ÷òî-òî èñêàë. È îò-
âå÷àë íà ëþáîïûòíûå âîïðîñû:
“Íå ìåøàéòå, ÿ èùó ×åëîâåêà!”...
ß æåëàþ òåáå, Ðûæèé, ÷òîáû òû
ïîñêîðåå íàø¸ë ñâîåãî ×åëîâåêà!
Áóäü ñ÷àñòëèâ!

— Ñïàñèáî, Ñàíÿ, ñïàñèáî! — ñî
ñëåçàìè íà ãëàçàõ Àðò¸ì òÿíåòñÿ
÷åðåç ñòîë, íàäåÿñü çàäóøèòü ìå-
íÿ â ñåíòèìåíòàëüíûõ îáúÿòèÿõ,
íî ïîñêîëüêó ÿ íå æàæäó ñëèâàòü-
ñÿ ñ íèì â ïüÿíîì ýêñòàçå, îí ïðè-
ïàäàåò ê á¸äðó äëèííîíîãîé Òîð-
íàäî, ìåíÿþùåé íàì ïåïåëüíèöó.

— Ò¸ìà! Êàæåòñÿ, òû óæå èä¸øü
íà òðåòèé çàõîä! — ñ äåëàííûì
óæàñîì êîíñòàòèðóþ ÿ, è ïîêðàñ-
íåâøàÿ îôèöèàíòêà ïÿòèòñÿ íàçàä.

— À ÿ õîòåë áû ðèñêíóòü! — äî-
âåðèòåëüíî øåï÷åò Ðûæåâñêèé è,
÷îêàÿñü, çàãîâîðùè÷åñêè ïîäìè-
ãèâàåò.— Âåäü åñòü ñ êåì! Íå æåí-
ùèíà, áîãèíÿ!

— Â ÷¸ì æå ïðîáëåìà? — ëåíè-
âî çàêóðèâàþ ÿ, ïîæèìàÿ ïëå÷àìè,
è ñìîòðþ âñëåä óõîäÿùåé äåâóø-
êå.— Íå óâåðåí, ÷òî áîãèíÿ, íî
ñèìïàòè÷íàÿ!

— Äà íåò, ÷òî òû! Íå ýòà! — Àð-
ò¸ì èñïóãàííî îòìàõèâàåòñÿ.—
Äðóãàÿ!

— È òû, êîíå÷íî, óæå ñäåëàë åé
ïðåäëîæåíèå? — ñ öèíèçìîì ïñè-
õèàòðà ÿ ñòàâëþ äèàãíîç è ïå÷àëü-
íî ñáèâàþ ïåïåë.— Ìîæåò, íóæ-
íî áûëî ñíà÷àëà ïðèñìîòðåòüñÿ ñ
ôîíàð¸ì â ðóêå?

— À åù¸ íå ïîçäíî! — çàÿâëÿåò
ïðèÿòåëü è ù¸ëêàåò ïàëüöàìè,
áóäòî åãî îñåíèëà èäåÿ.— Òû ìíå
ïîìîæåøü!

— ...?!
— Äà òû íå ïîíÿë, èçâðàùåíåö!

ß õî÷ó, ÷òîáû òû ïðîñòî ïîïûòàë-
ñÿ “ñíÿòü” ìîþ áàðûøíþ, ñ êîòî-
ðîé ÿ óæå äâà ìåñÿöà âñòðå÷à-
þñü! — âèäÿ ìî¸ óäèâëåíèå, Ðû-
æåâñêèé ïðèíèìàåòñÿ òåðïåëèâî
îáúÿñíÿòü.— Òû — Äîí Æóàí ñî
ñòàæåì, áàáàì íðàâèøüñÿ. Ýòî —
ôàêò! — ÿ ñêðîìíî îïóñêàþ ãëàçà,
âîçäåðæèâàÿñü îò ñïîðà.— À ÿ áî-
þñü, ÷òî íîâàÿ “íåâåñòà” ïîä ñòàòü
ïðåäûäóùèì “äèíàìî”. Ýòî —
ôàêò ¹ 2... Ñòàëî áûòü, íàäî óäî-
ñòîâåðèòüñÿ â òîì, ÷òî îíà ñî ìíîé
ïðîâîäèò âðåìÿ ïî ëþáâè. Èìåí-
íî ïî ëþáâè, ïîíèìàåøü?!

— Ñòàðàþñü ïîíÿòü! — ÿ ïîä-
ñ÷èòûâàþ â óìå êîëè÷åñòâî âûïè-
òîãî è ðåøàþ, ÷òî äîáàâëÿòü íàì
íå ñòîèò.— Íó, ïîçíàêîìëþñü ÿ ñ
íåé. Ïðåäïîëîæèì, ïîøë¸ò îíà
ìåíÿ êóäà ïîäàëüøå... È ÷òî? Ýòî
âñ¸ ðàâíî áóäåò òîëüêî ÷àñòíûé

ñëó÷àé! Òû ëó÷øå ïîïðîñè ñòî ìó-
æèêîâ, ðàçíîãî òèïà è âîçðàñòà;
òîãäà õîòü ïîëó÷èòñÿ ñèñòåìíûé
ïîäõîä... ×èñòîòà ýêñïåðèìåíòà...

— Ìû ñäåëàåì ëó÷øå! Áóäåì
áèòü íàâåðíÿêà! ß âåäü òî÷íî
çíàþ, ÷òî îíà ëþáèò, ÷òî åñò, ÷òî
÷èòàåò... Âñÿêèå ìåëî÷è... ß òåáÿ
ïîäãîòîâëþ, è ìû îáîéä¸ìñÿ áåç
ñòà ñòàòèñòîâ. Ñîãëàñåí?!

— Íå ñîãëàñåí! — ÿ óïðÿìî êà-
÷àþ ãîëîâîé è ñ óäèâëåíèåì çàìå-
÷àþ, ÷òî íàïðîòèâ ìåíÿ ñèäÿò óæå
íåñêîëüêî Ðûæèõ, îäèí äðóãîãî
ñìåøíåå. (Ïî îïûòó çíàþ: åù¸ îä-
íà ðþìêà, è ñêîðî èõ áóäåò íå-
ñêîëüêî ðÿäîâ.)

— Ñàíÿ! Ïîïðîáóé!
— Àðò¸ì, åñëè ìíå óäàñòñÿ å¸

“ñíÿòü”, òû áóäåøü ìàòåðèòü ìå-
íÿ âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü...

— Äà ÿ â íîãè òåáå áóäó êëàíÿòü-
ñÿ çà òî, ÷òî òû óáåð¸ã ìåíÿ îò ñà-
ìîóáèéñòâà! Ðîä âåñü ìîé áóäåò òå-
áå áëàãîäàðåí! Âñå îðòîäîêñàëü-
íûå åâðåè!... È ìàìà ìîÿ, Ôàèíà
Äàâûäîâíà, íà áåëîì êîíå!.. Òû æå
ïîìíèøü ìîþ ìàìó... Íó, äàâàé,
ðîäíîé, ïî ðóêàì!

— Õîðîøî, ïî ðóêàì! Åñëè ÷òî,
íå îáåññóäü, ÿ ïðåäóïðåæäàë! —
ñäàâàÿñü öåëîé àðìèè íàçîéëèâûõ
Àðò¸ìîâ, ÿ îïðîêèäûâàþ ðþìêó è
âûòàñêèâàþ èç êàðìàíà øòóê äâà-
äöàòü ñâîèõ âèçèòîê.— Ïîçâîíèòå
ìíå, Ðûæèå, çàâòðà. Ìîæåòå âñå
ñðàçó! À ñåé÷àñ âûçûâàéòå òàêñè!
Ñëèøêîì áûñòðî âû òóò ðàçìíî-
æàåòåñü... Â “Ñàìîë¸òå”...

Понедельни
— Ñàíÿ! Ïðèâåò! ß ïðèäóìàë,

ãäå è êàê âû ïîçíàêîìèòåñü! —
êðè÷èò â òðóáêó íåâìåíÿåìûì ãî-
ëîñîì Ðûæåâñêèé, è ÿ ñ òîñêîé
íàáëþäàþ, êàê ìîÿ Òàíå÷êà, îôè-
öèàëüíî — “ñåêðåòàðü-ðåôåðåíò”,
âîçìóù¸ííî îä¸ðãèâàåò þáêó,
ñêðûâàåò ðîñêîøíóþ ãðóäü â íå-
íàâèñòíîé ìíå áëóçêå è ïîêàçû-
âàåò ðîçîâûé ÿçûê.

— Íå ïîíÿë... Êòî ñ êåì äîëæåí
ïîçíàêîìèòüñÿ? — ñïðàøèâàþ ÿ,
õìóðÿñü, è çàìå÷àþ íåïîääåëüíûé
èíòåðåñ â õèòðûõ äåâè÷üèõ ãëàç-
êàõ. Íàäóòûå ãóáêè ïðåäâåùàþò
ñêîðóþ ñöåíó. À ìàëåíüêèé êóëà-
÷îê óæå íàäâèãàåòñÿ êàê àñòåðîèä.

— Êàê êòî?! Òû... Ñ ìîåé íåâåñ-
òîé Êàòåé!.. ×òî ó òåáÿ ñ ïàìÿ-
òüþ?! — âîçìóùàåòñÿ Àðò¸ì, íå
ïîäîçðåâàÿ, ÷òî ó ìåíÿ ñåé÷àñ ÷òî-
òî áóäåò è ñ ÷åëþñòüþ.

— Àõ, ñ Êàòåíüêîé! — ÿ áûñòðî
ïðîñ÷èòûâàþ â óìå òðàåêòîðèþ
ïîë¸òà àñòåðîèäà è áëàãîïîëó÷íî
óâîðà÷èâàþñü.— Êîãäà?

— ß âçÿë òðè áèëåòà íà çàâòðàø-
íèé ñïåêòàêëü â “ðóññêîé äðà-
ìå”,— ñîîáùàåò, õèõèêàÿ, Ðûæåâ-
ñêèé.— Ãîâîðÿò, êëàññíàÿ êîìå-
äèÿ! Êàòÿ äàâíî íà íå¸ õîòåëà ïîé-
òè... È âîò ÷òî! Â ïîñëåäíèé ìî-
ìåíò ÿ ñîøëþñü íà ïðîáëåìû ïî
ðàáîòå è ïîñòàðàþñü, ÷òîáû ó íå¸
íå îñòàëîñü âðåìåíè âçÿòü êîãî-òî
ñ ñîáîé... Âû áóäåòå ñèäåòü ðÿäîì.
Óëàâëèâàåøü?

— Óãó... Êàê âûãëÿäèò òâîÿ òå-
àòðàëêà? — áîêîâûì çðåíèåì ÿ
âíèìàòåëüíî ñëåæó çà çàïóñêîì
âòîðîãî àñòåðîèäà è íàãëî óëûáà-
þñü. Ìèìî.

— Íàòóðàëüíàÿ áëîíäèíêà. Âî-
ëîñû êîðîòêèå. Ãëàçà ãîëóáûå... —
êàê â ìèëèöèè, äà¸ò îïèñàíèå Ðû-
æåâñêèé.— Ïî îáðàçîâàíèþ —
ôèëîëîã. Ëþáèò Ïóøêèíà, Âîëî-
øèíà, Øåëëè... Èãðàåò â òåííèñ.

— Êàêóþ ìóçûêó ñëóøàåò? ×òî
ïü¸ò?

— Â îñíîâíîì, “òîð÷èò” îò äæà-
çà è ñàìà èãðàåò íà ðîÿëå... Ïü¸ò
òîëüêî ñóõîå âèíî. Íå åñò ìÿñà...

— Âñ¸, õâàòèò! — çàÿâëÿþ ÿ ñðà-
çó îáîèì: è îçàáî÷åííîìó ýêñ-îä-

íîãðóïïíèêó, è ñâîåé ðàçúÿð¸í-
íîé íå íà øóòêó ñåêðåòàðøå.— Çà-
äà÷ó ïîíÿë. Ðàçáåðóñü... Êñòàòè,
êàê òû ïåðåäàøü ìíå áèëåò?

— Ñåé÷àñ êîãî-íèáóäü îòïðàâ-
ëþ. Àäðåñ — íà âèçèòêå?

ß ïîäòâåðæäàþ êîîðäèíàòû
êîíòîðû è, áóðêíóâ: “Ñîçâîíèì-
ñÿ!”, êëàäó òðóáêó íà ðû÷àã. Ïî-
òîì ñ ãðîçíûì âèäîì îáîðà÷èâà-
þñü è... ïîëó÷àþ òîëñòîé êèïîé
ïðàéñîâ ïî ôèçèîíîìèè... Àé, äà
Òàíå÷êà! Âîò, ÷òî çíà÷èò ïîòåðÿòü
áäèòåëüíîñòü!

Вторни
ß îïàçäûâàþ è ñïåøó êàê âñåã-

äà. Ïðîáåãàþ ìèìî çëîáíîé áèëå-
ò¸ðøè, âçìûâàþ ãàçåëüþ ïî ëåñò-
íèöå è ñïóñòÿ ñåêóíäó óæå ëåçó ê
äåâÿòîìó êðåñëó â ïÿòîì ðÿäó, âû-
ñëóøèâàÿ òèõèå ìíåíèÿ î ñâîèõ
ìàíåðàõ. ×òî, â ïðèíöèïå, íåóäè-
âèòåëüíî. Ñïåêòàêëü èä¸ò ïîëíûì
õîäîì.

“Áîãèíþ” Ðûæåâñêîãî ÿ
“óçíàþ” ñðàçó. Äåéñòâèòåëüíî, íà-
ñòîÿùàÿ ëåäè. Îíà îáæèãàåò ìåíÿ
ïðåçðèòåëüíûì âçãëÿäîì è âñëåä çà
äðóãèìè ïðèïîäíèìàåòñÿ ñ ìåñòà.

— Ïàðäîí! — ÿ ïûòàþñü ãàëàíò-
íî ïðîòèñíóòüñÿ ìèìî, íî ýòî óäà-
¸òñÿ íå ñðàçó. Ïîòîìó ÷òî òàê è
çàäóìàíî. Æåðòâå ïîëåçíî âäîõ-
íóòü çàïàõ õèùíèêà, à ÿ áëàãîóõàþ
äîðîãóùèì ïàðôóìîì “Ìà÷î”. Çðÿ
÷òî ëè?

— Êàêàÿ ãàäîñòü! — ïðîèçíîñÿò
å¸ ïåðëàìóòðîâûå ãóáû, è ÿ ñïî-
êîéíî ïðèñàæèâàþñü ðÿäîì. Íå-
ïëîõîå íà÷àëî.

— Ïðîñòèòå, ýòî ìåñòî çàíÿòî! —
øèïèò îíà ÷åðåç ñåêóíäó, íå ïî-
âîðà÷èâàÿ ãîëîâû. Íàâåðíîå, ïîëà-
ãàåò, ÿ ñåé÷àñ âñêî÷ó, êàê îøïàðåí-
íûé, è áûñòðåíüêî ïåðåñÿäó. Óãó...

— ß ãîâîðþ âàì, ýòî ìåñòî çà-
íÿ-òî! — ïîâòîðÿÿ êîíöîâêó ôðà-
çû ïî ñëîãàì, ëåäè êîñèòñÿ íà ìå-
íÿ, êàê íà èäèîòà, è, âèäÿ, ÷òî ÿ
íàìåðåííî å¸ èãíîðèðóþ, áðîñàåò
â ñåðäöàõ.— Áûäëî!

— È òóò îïîìíèëàñü îíà,
È, ãíåâà ãîðäîãî ïîëíà,
À âïðî÷åì, ìîæåò áûòü, 

è ñòðàõà,
Îíà Òàðêâèíèþ ñ ðàçìàõà
Äà¸ò ïîùå÷èíó. 
Äà, äà,
Ïîù¸÷èíó, äà âåäü êàêóþ!
— íà îäíîì äûõàíèè ïðîäåêëà-

ìèðîâàâ öèòàòó èç Ïóøêèíñêîãî
“Ãðàôà Íóëèíà”, ÿ ñ íàñëàæäåíè-
åì îñìàòðèâàþ îòâèñøóþ ÷åëþñòü
“áîãèíè”. È ÷èííî ïåðåñàæèâà-
þñü íà çàêîííîå ìåñòî... Çàöåïèë!

Äâàäöàòü ìèíóò, ÷òî îñòàþòñÿ äî
àíòðàêòà, ÿ öåëèêîì ïîñâÿùàþ
èäóùåé òàì ïîñòàíîâêå. È íå çðÿ,
êîìåäèÿ â ñàìîì äåëå ñìåøíàÿ...
Êîãäà â çàëå çàæèãàåòñÿ ñâåò, ÿ âñ¸
åù¸ óëûáàþñü. Íåâåñòà Ðûæåâñêî-
ãî òîæå. Ïîæàëóé, ìû îäíè íå
ðâ¸ìñÿ â áóôåò, â òóàëåò èëè êó-
ðèëêó. ×òî ñòðàííî, íî õîðîøî.

— Ïðîñòèòå! — êàê ìîæíî íåíà-
âÿç÷èâåå îáðàùàþñü ÿ ê íåé.— Ê
ñîæàëåíèþ, ÿ îïîçäàë íà íà÷àëî.
È íå äî êîíöà ïîíèìàþ èíòðèãó.
Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà... — ÿ çà-
äàþ “âîëíóþùèé” ìåíÿ âîïðîñ è
òóò æå óìîëêàþ, âûíóæäàÿ ëåäè
çàãîâîðèòü.

— Ïîíèìàåòå... — îíà ïðèíèìà-
åòñÿ îáúÿñíÿòü ìíå ñþæåòíóþ êàí-
âó (ñíà÷àëà íåîõîòíî — ñêàçûâà-
åòñÿ íåäàâíèé èíöèäåíò), íî ïî-
òîì âõîäèò â ðàæ, è ê êîíöó ïåðå-
ðûâà ìû ãîâîðèì óæå â óíèñîí...
Âîçâðàùàåòñÿ ïóáëèêà, ãàñíóò
ëþñòðû, è íà÷èíàåòñÿ âòîðîé àêò.
Íåóæåëè ïîëó÷èòñÿ?..

— ß íå õî÷ó è íå ìîãó òàê ïðîñ-
òî ñ âàìè ðàññòàòüñÿ. Ìîæåò áûòü,
ïîãóëÿåì íåìíîãî? — ñïðàøèâàþ
ÿ ó Êàòè, âûõîäÿ èç òåàòðà.
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— Õîðîøî,— îòâå÷àåò îíà, óëû-

áàÿñü.— Åñëè ýòî äåéñòâèòåëüíî
áóäåò íåìíîãî! È ñ óñëîâèåì, ÷òî
âû ðàññêàæåòå ìíå î ñåáå.

— À õîòèòå, ÿ ðàññêàæó âàì î
âàñ? — íà ñåêóíäó ìû îñòàíàâëè-
âàåìñÿ è ïðèñòàëüíî ãëÿäèì äðóã
íà äðóãà.— Äåëî â òîì, ÷òî ìîÿ
ïðàáàáóøêà áûëà èçâåñòíîé ÿñíî-
âèäÿùåé, è èíîãäà ìíå êàæåòñÿ,
÷òî ÿ òîæå íà ÷òî-òî ñïîñîáåí. Ïî-
ïðîáóåì?

— Äàâàéòå! — áåç îñîáîãî ýíòó-
çèàçìà ñîãëàøàåòñÿ ñïóòíèöà è áå-
ð¸ò ìåíÿ ïîä ðóêó.— Èòàê?

— Èòàê, ÿ ìîãó îøèáàòüñÿ,—
âõîäÿ â ðîëü, ÿ íàïóñêàþ íà ñåáÿ
çàäóì÷èâûé âèä.— Íî, ïîõîæå,
÷òî âàø ìèð äåðæèòñÿ íà òð¸õ êè-
òàõ: ìóçûêå, ëèòåðàòóðå è... òåííè-
ñå. Ïðàâèëüíî?

— Ì-äà! — îïåøèâ, óäèâëÿåòñÿ
Êàòÿ, è óñòðåìëÿåò íà ìåíÿ êðà-
ñèâûå êîøà÷üè ãëàçà, â êîòîðûõ
áåñíóþòñÿ ÷¸ðòèêè.— Âàñ ñëó÷àé-
íî çîâóò íå ãðàô Êàëèîñòðî?!

— Âîçìîæíî,— ÿ ñîêðóø¸ííî
âçäûõàþ.— Âñåõ ðåîðêàðíàöèé è
íå óïîìíèøü. Íî â ýòîé æèçíè
ìåíÿ òî÷íî çîâóò Àëåêñàíäð.

— À ìåíÿ...
— Ñòîï! — äåëàÿ âèä, ÷òî ìó÷è-

òåëüíî íàïðÿãàþ èçâèëèíû, ÿ
ïðîñòî òÿíó âðåìÿ.— Âàñ äîëæíû
çâàòü êàê-òî îáÿçàòåëüíî ïî-öàð-
ñêè. ... Åëèçàâåòà?!

— Âîò óæ íåò! — ôûðêàåò ðàçî-
÷àðîâàííî äåâóøêà.

— Äàéòå åù¸ øàíñ...— âûäåðæàâ
ïàóçó, ÿ âîñêëèöàþ.— Åêàòåðèíà!
Êîíå÷íî, Åêàòåðèíà! — è, ëþáó-
ÿñü ïðîèçâåä¸ííûì ýôôåêòîì, ïî-
ñûëàþ Ðûæåâñêîãî ê ÷¸ðòó. Ðàçó-
ìååòñÿ, ìûñëåííî. Óãðûçåíèÿ ñî-
âåñòè òóò æå ðàñòâîðÿþòñÿ â âå-
÷åðíåì òóìàíå, è â ïàìÿòè âñïëû-
âàåò ñòðîêà ïîëóçàáûòîé ïåñíè:
“Áûëà òåáå íåâåñòà, à ñòàëà ìíå —
æåíà...” “Íó, æåíà — ýòî ÿ ïîãî-
ðÿ÷èëñÿ, íî âîò èìåòü áû òàêóþ
ëþáîâíèöó... Â îáùåì, ïðîñòè, Ò¸-
ìà! Ñàì ïðîñèë...”

Íàøå “ïîãóëÿåì íåìíîãî” óæå
äëèòñÿ îêîëî ÷àñà, è, ïî-ìîåìó,
îáîèì íðàâèòñÿ.

ß ñ èðîíèåé ðàññêàçûâàþ Êàòå
çàáàâíûå ýïèçîäû èç ñâîåé îçà-
ð¸ííîé òåëåâèäåíèåì æèçíè, à â
îòâåò îáîãàùàþñü áèîãðàôèÿìè
âåëèêèõ ëþäåé. Ìèíîâàâ âå÷åð-
íèé Êðåùàòèê, ìû áëóæäàåì óæå
ïî Ïîäîëó, âåäÿ íà ðåäêîñòü èí-
òåëëåêòóàëüíûé ðàçãîâîð.

Êîíå÷íî, íåóãîìîííûå ãîðìî-
íû âíóòðè ìåíÿ íàñòîé÷èâî äà-
þò î ñåáå çíàòü, òðåáóÿ íåìåäëåí-
íîãî è áåñöåðåìîííîãî ïîöåëóÿ,
íî ÿ ìóæåñòâåííî äåðæóñü, êàê
îëîâÿííûé ñîëäàòèê, è äåìîíû
íà âðåìÿ îòñòóïàþò. “Â êîíöå
êîíöîâ, èçðåäêà ìîæíî è ïðîñòî
ïîáîëòàòü!” — óáåæäàþ ÿ ñåáÿ
óíûëî, â î÷åðåäíîé ðàç ñ òðóäîì
îòâîäÿ âçãëÿä îò Êàòèíîãî äå-
êîëüòå.

— Ñàøà! Áîþñü, ó âàñ ðàçîâü¸ò-
ñÿ êîñîãëàçèå! — õîëîäíî êîììåí-
òèðóåò ìîè íå÷åëîâå÷åñêèå óñèëèÿ
äåâóøêà, è ÿ ñêîíôóæåííî ïîæè-
ìàþ ïëå÷àìè.

— Â òàêîì ñëó÷àå, äàâàéòå ïî-
óæèíàåì! Íè÷òî òàê íå îòâëåêàåò
îò ðîìàíòèêè, êàê âêóñíàÿ è çäî-
ðîâàÿ ïèùà! — çàÿâëÿþ ÿ ñ ðåøè-
ìîñòüþ êàìèêàäçå.— Òåì áîëåå,
÷òî íåäàëåêî åñòü îäèí ïðèëè÷-
íûé ðåñòîðàí...

— Âû âñåãäà òàê ôîðñèðóåòå ñî-
áûòèÿ?! — ïûòàåòñÿ ïðèñòûäèòü
ìåíÿ Êàòÿ, è, íå äîæèäàÿñü îòâå-
òà, äîáàâëÿåò.— Åñëè ÷åñòíî, ÿ
ïðîãîëîäàëàñü.

Ñóõîå âèíî è ñàëàòû ïîäàþò,
êîíå÷íî, âåçäå, íî íàñòîÿùèé, îò
äóøè èñïîëíÿåìûé äæàç èãðàþò,
ïîæàëóé, ëèøü çäåñü. Ïðè÷¸ì íå
êòî-íèáóäü, à ìîè äðóçüÿ. Â áëåñ-
òÿùèõ çàòóìàíåííûõ ãëàçàõ Êàòè
ÿ ÷èòàþ ñìåñü âîñòîðãà è óäèâëå-
íèÿ, è ïîä èíòèìíûé ñóáòîí ñàê-
ñîôîíà ïðåäëàãàþ íåçàòåéëèâûé
òîñò. Âîçìîæíî...

“Âîçìîæíî!” — îòêðîâåííî ñìå-
þòñÿ â ãëàçàõ äåâóøêè çíàêîìûå

÷¸ðòèêè, è ìî¸ áîãàòîå âîîáðàæå-
íèå óæå ðèñóåò êàðòèíû ñêîðîé
èäèëëèè... “Äóðàê òû íåïóò¸âûé,
Ò¸ìà! È óìíèöà! Êàêîé æå òû äó-
ðàê è ìîëîäåö!”

— Ïîäëåö! Êàêîé æå òû ìåðçà-
âåö è ïîäëåö! — âíåçàïíî äîíîñèò-
ñÿ ñçàäè, è îò íåîæèäàííîñòè ÿ
ðàçëèâàþ âèíî íà áåëîñíåæíóþ
ñêàòåðòü. Êàòÿ øîêèðîâàíî ñìîò-
ðèò òî íà ñòîÿùóþ çà ìîèì ñòóëîì
æåíùèíó, òî íà îòîðîïåâøåãî ìå-
íÿ, à ÿ íå î÷åíü-òî ñïåøó îáîðà-
÷èâàòüñÿ. Çà÷åì?! ×òî, ÿ íå ïîì-
íþ, êàê âûãëÿäèò ìîÿ ñåêðåòàð-
øà? Ïîìíþ. È äàæå î÷åíü õîðî-
øî ïðåäñòàâëÿþ, ÷òî ìîæåò ñåé÷àñ
ïðîèçîéòè...

— Ïðèâåò! — ÿ ñ ñàìûì ðàäîñò-
íûì âèäîì ïîâîðà÷èâàþ ãîëîâó,
è, ïîëüçóÿñü òåì, ÷òî Êàòÿ íå âè-
äèò ìîåãî âûðàæåíèÿ ëèöà, èñïå-
ïåëÿþ Òàíüêó òàêèì âçãëÿäîì, ÷òî
Êîùåé Áåññìåðòíûé ïîçàâèäîâàë
áû.— Êàêèìè ñóäüáàìè?

— Îí åù¸ ñïðàøèâàåò, êàêèìè
ñóäüáàìè?! Íàãðàäèë ìåíÿ, êîòÿðà
ïîäçàáîðíûé, òðèïåðîì, à òåïåðü
îòìîðàæèâàåòñÿ!

— Êàòÿ! — êðè÷ó ÿ ñîðâàâøåé-
ñÿ èç-çà ñòîëà äåâóøêå, íî ïîíè-
ìàþ: å¸ íå óäåðæàòü. Íè íà ñåêóí-
äó... Â íàñòóïèâøåé òèøèíå ðåñ-
òîðàíà íàðî÷èòî ãðîìêî õëîïàåò
äóáîâàÿ äâåðü, è ïîä íåäîóì¸ííû-
ìè âçãëÿäàìè ïóáëèêè ÿ ìåäëåí-
íî âûòàñêèâàþ èç ïà÷êè ñèãàðå-
òó.— Êàêîãî ÷¸ðòà, Òàíüêà?! Ñêó÷-
íî, ÷òî ëè?

— ß î òîì æå! — ïîáåäíî óëû-
áàÿñü, ìîÿ ïàëà÷-ñåêðåòàðøà ïðè-
ñàæèâàåòñÿ ðÿäîì è áðåçãëèâî îòî-
äâèãàåò â ñòîðîíó Êàòèí áîêàë.—
Êàêîãî ÷¸ðòà, Ñàøêà? ×åãî òåáå
ñî ìíîé íå õâàòàåò?!

— Íå çíàþ... Ìîæåò áûòü,
ÿäà? — âçäûõàþ ÿ îáðå÷¸ííî è
ïîäçûâàþ ïðîõîäÿùåãî ìèìî îôè-
öèàíòà.— Áóäüòå ëþáåçíû! Áîêàë
ñåðíîé êèñëîòû äëÿ äàìû è ñòî
ãðàìì âîäêè äëÿ ìåíÿ...

— Òû íå äóìàé, ÿ çà òîáîé íå
ñëåäèëà. Çàøëà ïðîñòî ñêîðîòàòü
âå÷åðîê, à òóò — âû... Ýêñïðîìò! —
ïðîèçíîñèò èçäåâàòåëüñêè Òàíÿ è,
âûæäàâ ïàóçó, èíòåðåñóåòñÿ.—
Ïðàâäà, ìíå íàäî áûëî ïîñòóïàòü
â òåàòðàëüíûé?

— Çíàåøü, îäíàæäû ÿ òåáÿ
óáüþ! — îáåùàþ ÿ áåççëîáíî.— À
ïîòîì óâîëþ!

— Îêåé! — ñ óëûáêîé êèâàåò
ìîÿ ðåâíèâèöà è ñëàäêèì øåïî-
òîì äîáàâëÿåò, áåðÿ çà ðóêó,— Ñå-
ãîäíÿ, ó ìåíÿ äîìà...

— Íåò, ó ìåíÿ! — âîçðàæàþ ÿ,
ïðèíöèïèàëüíî îñòàâëÿÿ çà ñîáîé
èëëþçèþ ïîñëåäíåãî ñëîâà. Â êîí-
öå êîíöîâ, êòî çäåñü ìóæ÷èíà?!...
Íåóæåëè íå ÿ?

— Äëÿ ñ÷àñòëèâîé ïàðû çà ñòî-
ëèêîì ó îêíà ìû ñ óäîâîëüñòâèåì
èñïîëíÿåì “Ñåðåíàäó ñîëíå÷íîé
äîëèíû”! — ñ ïîíÿòíîé òîëüêî
íàì èðîíèåé îáúÿâëÿåò â ìèêðî-
ôîí Ñåð¸ãà-ñàêñîôîíèñò, è ÿ âû-
ìó÷åííî óëûáàþñü. Ïðåêðàñíûé
âå÷åð...

— Êàê òåáå Êàòÿ?! — áåç ïðåäè-
ñëîâèé ñïðàøèâàåò Ðûæåâñêèé,
ÿâíî ïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîé ñâÿ-
òóþ è áëàãîðîäíóþ öåëü — ëè-
øèòü ìåíÿ ñ Òàíåé âñÿ÷åñêîãî
èíòèìà. Ïðè÷¸ì òàê æå, êàê óò-
ðîì — ðåçêèì òåëåôîííûì çâîí-
êîì â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìî-
ìåíò. Ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî
ñåé÷àñ — äâà ÷àñà íî÷è; ÿ ñ Òà-
íåé — â ïîñòåëè. È çâîíèò îí ìíå,
ìåæäó ïðî÷èì, íà ìîáèëüíûé...
Ìàíüÿê!

— Ò¸ìà! — åäâà ñäåðæèâàÿñü, ÿ
äåëàþ ãëóáîêèé âçäîõ è îòâå÷àþ.—
Òâîÿ Êàòÿ — ïðîñòî ñîêðîâèùå!
Íî òèï, âðîäå ìåíÿ, åé ñîâåðøåí-
íî ïðîòèâîïîêàçàí... Òàê ÷òî, ñïè
ñïîêîéíî, äîðîãîé òîâàðèù! Ýêñ-
ïåðèìåíò íå óäàëñÿ!

— ß çíàþ, ÷òî íå óäàëñÿ! Îíà
ñåé÷àñ — ó ìåíÿ. Òîëüêî ÷òî çà-
ñíóëà... ß òåáå èç êàáèíåòà çâî-
íþ... — ïðîèçíîñèò ïðèãëóø¸í-
íûì ãîëîñîì Ðûæåâñêèé.

— Çà÷åì? — ëåíèâî èíòåðåñóþñü

ÿ, îòìàõèâàÿñü îò íåòåðïåëèâûõ
ãðèìàñ ïàðòí¸ðøè.

— Äà âîò, õî÷ó ñïðîñèòü òåáÿ,
ïî÷åìó îíà ïðèåõàëà â ñëåçàõ? ×òî
ìåæäó âàìè ïðîèçîøëî? Òû å¸
îáèäåë?

— ×òî òû.... Ïðîñòî ìû ðàçî-
øëèñü âî âçãëÿäàõ íà âíåøíþþ
ïîëèòèêó Óðóãâàÿ! — ñåðü¸çíûì
òîíîì îòâå÷àþ ÿ, ìûñëåííî ïðî-
êëèíàÿ ñåáÿ çà òî, ÷òî äàæå íå ïî-
ïûòàëñÿ óäåðæàòü Êàòþ â äâåðÿõ
ðåñòîðàíà. Ìîæåò áûòü, ñòîèëî.—
Íå äóìàë, ÷òî îíà òàê áëèçêî ïðè-
ìåò ýòî ê ñåðäöó...

— Íó-íó! — íåäîâåð÷èâî õðþ-
êàåò â òðóáêó Ðûæåâñêèé.— Øóò-
íèê... Çà òî, ÷òî íà ñâàäüáó íå ñìî-
ãó ïðèãëàñèòü, íàäåþñü, íå îáè-
äèøüñÿ?

— À ÷òî, ñî ñâàäüáîé óæå òî÷íî
ðåøåíî? — ñïðàøèâàþ ÿ êàê ìîæ-
íî ðàâíîäóøíåå.

— Òî÷íî! — ñàìîäîâîëüíî çàÿâ-
ëÿåò ìîé ýêñ-îäíîãðóïïíèê è íà-
ïîñëåäîê, ïðåæäå ÷åì ïîïðîùàòü-
ñÿ, äîáàâëÿåò.— Ïðàâèëüíî ãîâî-
ðÿò ëþäè, Áîã òðîèöó ëþáèò! Âîò
ìíå è ïîâåçëî! Áóäü çäîðîâ...

— Ìåæäó ïðî÷èì, ïîä òðîèöåé
èìååòñÿ â âèäó ãîðîä Òðîÿ, à íå
öèôðà òðè... — çà÷åì-òî ïîÿñíÿþ
ÿ óæå îòêëþ÷èâøåéñÿ òðóáêå è ïîä
íåäîóì¸ííûì Òàíüêèíûì âçãëÿ-
äîì íàïðàâëÿþñü â äåçàáèëüå íà
áàëêîí. ×åãî ãðåõà òàèòü, ÷òî-òî
ãðóñòíî íà äóøå ñòàëî. È òîñêëè-
âî.... Ïîêóðþ, àâîñü, ïðîéä¸ò.

Сп стя два месяца
— Íó, çäðàâñòâóé! — õìóðî ïðè-

âåòñòâóåò ìåíÿ Ðûæåâñêèé, âîññå-
äàÿ çà òåì æå ñàìûì ñòîëèêîì â
êàôå “Ñàìîë¸ò”, êàê è êîãäà-òî â
èþíå, êîãäà ìû âìåñòå îáñóæäàëè
ïåðèïåòèè åãî ëè÷íîé æèçíè.—
Êàê ïîæèâàåøü?

— Íå íàñòîëüêî ïëîõî, ÷òîáû
æàëîâàòüñÿ! — óêëîí÷èâî îòâå÷àþ
ÿ è, ñòàðàÿñü íå ïîêàçûâàòü ëþáî-
ïûòñòâî, øóòëèâî èíòåðåñóþñü.—
Ñ ÷åãî ýòî òû çàõîòåë âñòðåòèòü-
ñÿ? Êàê íà ñâàäüáó ïðèãëàñèòü,
òàê — íåò. À êàê òîñêà â ãëàçàõ...
×òî, ìåäîâûé ìåñÿö çàêîí÷èëñÿ?

— Äà íå áûëî íèêàêîãî ìåñÿöà!
È ñâàäüáû íèêàêîé íå áûëî! — óñ-
òàëî îòìàõèâàåòñÿ Àðò¸ì, äåìîí-
ñòðèðóÿ íà ïàëüöàõ ëèøü ïåð-
ñòåíü-ïå÷àòêó.— Ãîâîðèë æå ÿ òîã-
äà: áè÷ Áîæèé... Òàê è âûøëî...
“Êèíóëà” ìåíÿ Êàòüêà, ïîíèìà-
åøü? Áðîñèëà, êàê ìàëü÷èøêó...

— Áðîñèëà? — ÿ óäèâëÿþñü ñî-
âåðøåííî èñêðåííå è, ïðèïîäíÿâ
âîïðîñèòåëüíî áðîâè, æäó ðàçúÿñ-
íåíèé. Ðûæåâñêèé ñ íèìè ÿâíî íå
ñïåøèò.

— Çàäóìàë ÿ Êàòå ñäåëàòü ñâà-
äåáíûé ïîäàðîê... — íàêîíåö ðå-
øàåòñÿ íà îòêðîâåííîñòü Àðò¸ì.—
Ó å¸ ðîäèòåëåé áûëà ñòàðåíüêàÿ
íåêàçèñòàÿ äà÷à â Ïðîöåâî. È ðå-
øèë ÿ å¸ ïåðåñòðîèòü çà ñâîé ñ÷¸ò,
÷òîáû âûãëÿäåëà êàê ñîëèäíàÿ
ëåòíÿÿ ðåçèäåíöèÿ. Íà áóìàãå âñ¸
ðàññ÷èòàëè, êóïèëè ìàòåðèàëû,
íàíÿëè ñòðîèòåëåé. Êàê òû ïîíè-
ìàåøü, âðåìåíè êîíòðîëèðîâàòü
ó ìåíÿ îñîáî íå áûëî. È Êàòüêå
ïðèõîäèëîñü ñî ñâîèì ïàïàøåé
òàì ÷àñòåíüêî áåç ìåíÿ çà âñåì
ïðèñìàòðèâàòü. Âîò è ïðèñìîòðå-
ëà îíà ñåáå ïðîðàáà....

— Ïðîñòè, íå ïîíÿë.... Êàêîãî
ïðîðàáà îíà ñåáå ïðèñìîòðåëà?

— Â òîì-òî è äåëî, ÷òî ÍÈÊÀ-
ÊÎÃÎ! Íå áîëüøå ïÿòè êëàññîâ
îáðàçîâàíèÿ, ãîâîðèò íà íåâîîáðà-
çèìîì ñóðæèêå, ïü¸ò ñàìîãîí, êàê
âîäó, õîäèò ñ äèêîé áîðîäîé àáî-
ðèãåíà è êóðèò êðåï÷àéøóþ ìà-
õîðêó! Ìîæåøü ñåáå ïðåäñòàâèòü
Êàòèí âûáîð?

— Ñ òðóäîì! — îòâå÷àþ ÿ, ïðè-
ïîìèíàÿ, êàê íåêîãäà ó÷èë íàè-
çóñòü öèòàòû èç Ïóøêèíà, ÷òîáû
ïðîèçâåñòè íà Êàòþ âïå÷àòëåíèå
â òåàòðå. Êàê óäèâëÿëñÿ ïîòîì å¸
ýðóäèðîâàííîñòè è óìó, áðîäÿ ïî
Êðåùàòèêó è Ïîäîëó, êàê âîñõè-
ùàëñÿ îáùåé íà äâîèõ ñòðàñòüþ —
äæàçîì... — Ñ òðóäîì!

— Êîðî÷å, çà ïàðó äíåé äî
ñâàäüáû îíà çàÿâëÿåò ìíå, ÷òî,
ìîë, ëþáîâü ó íå¸ äî ãðîáà... Âîò
òîëüêî, íå êî ìíå... Ïðîñèò ïðî-
ùåíèÿ, ãîâîðèò, ÷òî íè÷åãî åé ìî-

åãî íå íóæíî. Ïëåò¸ò ÷òî-òî î äó-
õå íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû... È î êà-
êîé-òî ñâîåé ìèññèè. Â êîíöå
êîíöîâ, óõîäèò ñ ýòèì ïðîðàáîì...
Çàíàâåñ!

— Ì-äà! Ïî-âèäèìîìó, ëþáîâü
äåéñòâèòåëüíî çëà! — ãîâîðþ ÿ
ïåðâîå, ÷òî ïðèõîäèò â ãîëîâó è ñ
ñî÷óâñòâèåì ñïðàøèâàþ ñîâñåì
ðàñêëåèâøåãîñÿ Ðûæåâñêîãî.—
Òàê òû ïîýòîìó õîòåë ñî ìíîé
âñòðåòèòüñÿ? Ïðîñòî ïîãîâîðèòü?

— Äà, ïîãîâîðèòü îá ýòîì, è êîå
î ÷¸ì åù¸... — êàê-òî âèíîâàòî è
ñìóù¸ííî óëûáàåòñÿ Àðò¸ì, è, ïî-
ìåäëèâ, òèõî äîáàâëÿåò.— Ïîíè-
ìàåøü, Ñàíÿ! ß òóò îäíó äåâóøêó
âñòðåòèë... Íàäî áû ïðîâåðèòü...

— Ò¸ìà! — â ñåðäöàõ âûäàâëè-
âàþ ÿ èç ñåáÿ, äîëãî è ïðèñòàëü-
íî âãëÿäûâàþñü â ëèöî ñâîåãî íå-
êàþùåãîñÿ ïðèÿòåëÿ è, ÷åñòíî ãî-
âîðÿ, ïðîñòî-íàïðîñòî òåðÿþñü,
÷òî áû ñêàçàòü åìó åù¸, êðîìå åãî
æå ñîáñòâåííîé, íà ðåäêîñòü îïòè-
ìèñòè÷íîé ôðàçû.— Áè÷ Áîæèé!..

Íåò, íå÷åãî ìíå åìó ñêàçàòü. È
ñåáå òîæå.

Íåñêîëüêî äíåé íàçàä ÿ âñòðå-
òèë Êàòþ íà óëèöå, îíà âûãëÿäå-
ëà ñëèøêîì ñ÷àñòëèâîé, ÷òîáû çà-
õîòåòü çàìåòèòü ìåíÿ... È ñëèø-
êîì ñïåøàùåé, ÷òîáû æäàòü òîé
ìèíóòû, êîãäà ÿ íàêîíåö ïðèäó-
ìàþ ñïîñîá èçáàâèòüñÿ îò äåôè-
ëèðóþùåé ðÿäîì Òàíüêè... Êàê
òàì ó Èãîðÿ Òàëüêîâà? “Íåñâîå-
âðåìåííîñòü — âå÷íàÿ äðàìà, ãäå
åñòü Îí è Îíà”. Ýòî — î êîì-òî
èç íàñ...
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Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)
01034, Київ,
вул. Володимирська,
51�а, репроцентр 
газети «Хрещатик».
Тел.: 235�82�72,

234�12�55
repro.kreschatic. kiev.ua
Усі види додрукарських 
робіт.

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс на заміщення ва антних посад

в Інспе ції державно о архіте т рно-б дівельно о
онтролю м. Києві

Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни, повна вища освіта відповідно о
професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або
спеціаліст; стаж роботи на державній сл жбі не менше 3 ро ів або за фахом не
менше 5 ро ів; дос онале володіння державною мовою; вміння працювати на
омп’ютері.

До менти на он рс приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення за адресою:

01133, м. Київ, б льв. Л. У раїн и, 26, ім. 713-714.
Тел./фа с 221-42-18.

№
п/п

Назва підрозділ Ва антні посади
К-сть

штатних
одиниць

1. Управління ор анізаційно-
адрово о забезпечення та
діловодства

- оловний спеціаліст відділ
опрацювання сл жбової
ореспонденції та онтролю

1

2. Відділ б х алтерсь о о облі
та фінансової звітності

- заст пни оловно о
б х алтера

1
1

3. Відділ видачі дозвільних
до ментів

- оловний спеціаліст 1

4. Відділ ліценз вання - оловний державний
інспе тор

1

Головне правління
з питань вн трішньої
політи и ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

повідомляє про припинення юридич-
ної особи шляхом перетворення Го-
ловне правління з питань вн трішньої
політи и та зв’яз ів з ромадсь істю
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Вимо и від редиторів приймають-
ся протя ом 2-х місяців з дня
п блі ації о олошення.
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НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÷àñîì ìîæëèâèé íå-

âåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +19...+22°Ñ, âíî÷³ +8...+19°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+26°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +19...+22°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè +24...+31°Ñ, âíî÷³ +17...+22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+14...+20°Ñ, âíî÷³ +8...+14°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé äîù.
Â³òåð ï³âäåííèé, 1—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+22°Ñ, âíî÷³
+8...+14°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü Òàäåÿ. Ãîð³õ³â áàãàòî, ãðèá³â ìàëî – çèìà áóäå ñí³æíîþ ³ ñóâîðîþ.

Á³ëêè ðîáëÿòü âåëèêèé çàïàñ ãîð³õ³â – ÷åêàé íà õîëîäíó çèìó. Ëóøïèííÿ
íà öèáóë³ òîíêå – äî ì'ÿêî¿ çèìè, òîâñòå é ãðóáå – äî ñóâîðî¿. ßêùî
â öåé äåíü ïîãîäà ÿñíà – áóäå òàêîþ ùå ÷îòèðè òèæí³. ×èì ñóõ³øå ³
òåïë³øå ó âåðåñí³, òèì êðàùà îñ³íü, òèì ï³çí³øå íàñòàíå çèìà.

²ìåíèííèêè: Àâðààì³é, Àãàï³é, Îëåêñàíäð, Âàññà, Ìàðôà, Ïàâëî
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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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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
2 âåðåñíÿ

ОВНИ
Ви повинні позб тися стресових

навантажень, що становлять за ро-
з здоров’ю. Не поспішайте стрім-
олов, не хапайтеся за робот зара-
ди ви онання ч жих прохань. Усе,
що ш одить самопоч ттю, потрібно
від ин ти. Зміцнюйте стос н и з о-
ханими, се с альний потя між ва-
ми посилиться, тож є шанс зцемен-
т вати шлюб інтимними втіхами. А
я що між вами немає др жніх інте-
ресів, то “мін с”, я ий треба с н -
ти. Терміново знайдіть спільн заці-
авленість, це вам потрібно для д -
ховної еволюції.

ТЕЛЬЦІ
Кохання в серці запалає з новою

силою, адже обранець зміниться в
ращий бі . Тож вас очі є подвійне
свято перемо и від то о, що дося -
ли бажано о завдя и особистим не-
втомним виховним діям: що “зліпи-
ли” — те й отримали! На роботі на-
мічається спішний прорив. Не же-
ніть іль ість, а ви он йте завдання
з творчим во ни ом, ори інально.
Опанов йте новітні техноло ії, бо
вам платитим ть саме за це.

БЛИЗНЯТА
Повинні стати еталоном добропо-

рядності, с млінно нести вахт під рід-
ним дахом. Тримайте р на п льсі
всіх подій сім’ї, поряд ов йте по-
б т, оздоровлюйте психоло ічн ро-
дов а р , цим за ладете собі на май-
б тнє міцний тил. Розважальних т со-
во теж не стороніться. Романтичний
потенціал б’є через вінця і має неод-
мінно знайти вихід на “сцені”, де ваш
талант роз риється сповна.

РАКИ
Домовляйтеся, втілюйте ідеї, ла-

дайте оди з омпаньйонами (тіль-
и з давніми) зі всією властивою вам
с р п льозністю, пра тичністю, ді-
ловою мітливістю. Міняти оней на
переправі не можна. Від цьо о зале-
жить спіх співпраці й авторитет
працедавців. Не стрибайте в реч ,
облашт йте домашній затишо ,
створіть там райсь ий точо і о-
хайтеся з милими собі в насолод !

ЛЕВИ
Джерела доходів щедро зафонта-

н ють завдя и приб т овим замов-
ленням (адже ви фаворі в праце-

давців) і висо им діловим я остям.
Лише не звалюйте на себе нові зо-
бов’язання, а займайтеся тією робо-
тою, на я ій давно спеціаліз єтеся.
В онта тній сфері спіх завітає до
всіх, хто мріє знайти др зів-партне-
рів на тривалий час. Виявляйте ініці-
атив , знайомтеся з новими людь-
ми. Ви — невичерпне джерело жит-
тєво о досвід , я ий треба переда-
ти тим, хто цьо о нині потреб є. А в
на ород отримаєте щедр плат .

ДІВИ
Б д ть милими, чарівними, пере-

орн ть спішн новаторсь сторін-
в своєм існ ванні. Дебют йте,

сміливо розпочинайте нові прое ти!
На шлях бажань б ти най ращими,
най спішнішими, оханими — шла -
ба м від ритий! Зароблені ошти в
панчох не с ладайте, а робіть при-
ємні подар н и тим, хто цьо о за-
сл жив, о ортайте їх любов’ю та ми-
лосердям!

ТЕРЕЗИ
Випромінюватим ть се с альні

флюїди, приваблюючи протилежн
стать. Одна за онспір йтеся в під-
піллі, сховайтеся подалі від людсь ої
с єти і втішайтеся сімейним щас-
тям. Рідне во нище домашньо о за-
тиш під захистом Божої р и, і в
цій оазі переб ватим ть на вершині
блаженства. Відновлюйте сімейні
традиції, частіше з ад йте бать ів,
дитинство, юність. Відвідайте рай,
де народилися — тоді отримаєте д -
ховне підживлення від Родово о а-
нал , в лючивши енетичн пам’ять.

СКОРПІОНИ
На любовном небосхилі розпо-

одиться, темні хмари розвіються, і
пере онаєтеся, що випроб вання
долі пройшли недаремно. Тепер мо-
жете б д вати подр жні мости з об-
ранцями завдя и оханню і взаємо-
роз мінню, не боячись про майб т-
нє. Не заводьте в помст інтриж на
стороні, а знов (я олись) зап с-
тіть романтичний сценарій під рід-
ним дахом і насолодж йтеся разом
ароматом пристрасті подалі від заз-
дрісних людсь их очей.

СТРІЛЬЦІ
“Проб сово ” ар’єрном р сі

нарешті не б де. Стос н и з ерів-
ництвом нала одяться (до ди тат

шефа ви вже маєте ім нітет), том
змінювати робот не варто, адже це
ваше хлібне місце, де можна плід-
но попрацювати і творчо реаліз ва-
тися. На особистих теренах час
роз віт . Беріть а тивн часть о-
ле тивних заходах, відвід йте роз-
важальні дійства. Т т з стрінете
прихильни ів, я і в вас за охають-
ся, поповнять списо люблених
др зів.

КОЗОРОГИ
Харизматичні, мають олосальний

вплив соці мі, здатні запалити ці-
авими перспе тивними ідеями на
вели і справи п блі . Залишайтеся
на цій хвилі і без зайвої с ромності
демонстр йте все, чим можна по-
хвалитися і надихн ти! Нереалізова-
ний се с альний потенціал ч дово
можна трансформ вати на профе-
сійном поприщі, зба ативши бан
творчих наб т ів, заробити рошей
і навіть паралельно зав’язати сл ж-
бовий роман.

ВОДОЛІЇ
Зан рившись оловорот се с -

альної пристрасті, пам’ятайте, що в
свій інтимний світ посвяч вати ін-
ших не можна, аби не розб рхати
підсвідом заздрість недоброзич-
ливців. Мелодію охання ніхто не по-
винен ч ти! Нині для прихильни ів
ви на п’єдесталі ідеально о оханця,
тож ви ладайтеся на всі “сто” в мис-
тецтві охання, аби не впасти з то-
о почесно о місця!

РИБИ
Б д ть нарозхват, затреб вані

там, де потрібно о ось терміново
підтримати, підставити др жнє пле-
че. Тіль и не про авте за альтр їс-
тичними т рботами особисто о щас-
тя. Пам’ятайте: давній товариш ра-
щий за двох нових, і ваша т рбота
йом потрібна в перш чер . Віж и
шлюбно о воза віддайте в р и по-
ловин и, чинитимете спротив — б -
де ірше. А та ваше ледь тліюче ін-
тимне життя відновиться, наб де
трепетних весняних барв, підніме то-
н с, вселить певненість. Д м и про
розл чення розвіються. Припис до-
лі б ти в парі нині пор ш вати про-
типо азано

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (5—11 âåðåñíÿ) 

Інформація про проведення он рс на право
ладання до овор оренди державно о майна

Назва об’є та та йо о місце знаходження:
1. Нежила б дівля площею 87,8 в. м та виробниче приміщення площею 21,3 в. м,

що знаходяться на балансі Інстит т ц рових б ря ів УААН, за адресою: м. Київ,
в л. Амосова, 13.

Стартова орендна плата, я пропон є орендодавець, становить 59,34 рн
(без рах вання ПДВ) за 1 в. м в місяць (площа 87,8 в. м) та 49,71 рн (без
рах вання ПДВ) за 1 в. м в місяць (площа 21,3 в. м).

2. Нежитлові приміщення — приб дова отельні з підвалом лабораторно о орп с
№ 1 площею 192,9 в. м, я а розміщена за адресою: 03141, м. Київ, в л. Клінічна,
25 (стартова орендна плата 41,56 рн без рах вання ПДВ за 1 в. м в місяць)
та підвал- отельня лабораторно о орп с №2 площею 84,0 в. м, я ий
розміщений за адресою: 03141, м. Київ, в л. Амосова, 13 (стартова орендна
плата 40,01 рн без рах вання ПДВ за 1 в. м в місяць).

Основні мови он рс :
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за ви ористання об’є та

оренди при обов’яз овом забезпечені ви онання інших мов он рс .
2. Ви ористання приміщень під виробництво за призначенням.
3. Своєчасне і в повном обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа

місяця наст пно о за звітним з рах ванням інде с інфляції).
4. Переможець он рс зобов’язаний омпенс вати витрати орендодавця або

іншо о часни а на здійснення незалежної оцін и об’є та оренди та п блі ації
о олошення про он рс за встановленими рах н ами ЗМІ протя ом
7 алендарних днів з момент повідомлення про визнання йо о переможцем
он рс .

5. Дотримання вимо е спл атації об’є та ( тримання приміщення в належном
стані відповідності до цільово о призначення оренди) та забезпечення йо о
пожежної безпе и.

6. Забезпечення страх вання об’є та оренди на весь період оренди.
7. Орендодавець протя ом 15 днів після дати затвердження ним рез льтатів

он рс направляє переможцю он рс прое т до овор оренди. Переможець
он рс після отримання прое т до овор протя ом 5 робочих днів повертає
орендодавцю підписаний прое т до овор оренди.

8. Сро дії до овор оренди — 1 рі з можливістю подальшої пролон ації з ідно
з чинним за онодавством У раїни за мови ви онання орендарем своїх
обов’яз ів за до овором оренди.
Кінцевий термін прийняття до ментів на он рс — 20 днів з дня п блі ації

даної інформації.

Для часті он рсі часни подає на роз ляд омісії та і до менти:

Юридичні особи:
1) заяв про часть он рсі;
2) прое т до овор оренди (пропозиції);
3) до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;
4) посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів;
5) звіт про фінансові рез льтати часни а он рс з рах ванням дебіторсь ої і

редиторсь ої забор ованостей;
6) довід від часни а он рс про те, що до ньо о не пор шено справ про

бан р тство;
Фізичні особи:

1) заяв про часть он рсі;
2) прое т до овор оренди (пропозиції);
3) опію до мента, що посвідч є особ часни а он рс ;
4) опію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, я с б’є та підприємниць ої

діяльності;
5) де ларацію про доходи або завірен в становленом поряд опію звіт

с б’є та мало о підприємництва - фізичної особи - платни а єдино о подат ;
6) свідоцтво платни а подат .

Кон рсні пропозиції подаються онверті з написом “На он рс”, запечатаном
печат ою часни а он рс (при наявності).

До менти подаються за адресою: 03141, м. Київ, в л. Клінічна, 25, телефон
275-50-00. Ознайомитися з об’є том оренди можна в робочі дні за місцем йо о
розташ вання.

Кон рс відб деться через 20 алендарних днів рах ючи з наст пно о дня після
дати п блі ації в азеті “Хрещати ” за адресою: 03141, м. Київ, в л. Клінічна, 25
в приміщенні адміністративно о орп с інстит т о 14.00.

Головне правління ом нальної власності
м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє, що он рси по відбор с б’є тів оціночної
діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної
оцін и об’є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва
№ 62-ПР та №45-О ( азета “Хрещати ” від 13.08.2010 ро )
не відб лися зв’яз з відс тню вор м .

Начальни відділ е спертної оцін и
та перспе тивно о розвит майнових відносин

В. П. Остапч
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Æåòîí íà ï³äçåìêó 
çì³íþº êîë³ð
Ïðî¿çä ó Êè¿âñüêîìó ìåòðî äîðîæ÷àº

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ç 6 âåðåñíÿ íèí³øíüîãî ðîêó â Êè¿âñüêî-
ìó ìåòðîïîë³òåí³ çì³íþºòüñÿ òàðèô íà ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèð³â. Ç öüîãî äíÿ âàðò³ñòü îä-
í³º¿ ïî¿çäêè ñòàíîâèòèìå 2 ãðèâí³. Õî÷à ðå-
àëüíèì, òîáòî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèì,
ôàõ³âö³ ââàæàþòü òàðèô ó 2,42 ãðí.

Ð³øåííÿ ïðî ââåäåííÿ òàðèôó â ä³þ áóëî
óõâàëåíî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ äåòàëüíîãî âè-
â÷åííÿ ñèòóàö³¿, çîêðåìà ïðèáóòêîâîñò³ ³
ïðîáëåìíèõ ô³íàíñîâèõ ïèòàíü ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí”. “Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
çì³íó òàðèôó íà ïðî¿çä ó Êè¿âñüêîìó ìåòðî-
ïîë³òåí³ ï³äïèñàíå íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ
Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó,— ïî³í-
ôîðìóâàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî.— Ñâîºþ ïîñòàíîâîþ ñóä çàäî-
âîëüíèâ ïîçîâ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³-
òåí” ùîäî íåîáõ³äíîñò³ â³äíîâëåííÿ òàðè-
ô³â”. Òàêèì ÷èíîì ç 6 âåðåñíÿ ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” âèêîíóº Ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 05.08.2010 ¹ 569 “Ïðî óíåñåííÿ çì³í
äî Òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ì³ñü-
êîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ — ìåòðîïî-
ë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, ôóí³êó-
ëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðó-
õó”, çã³äíî ç ÿêèì âñòàíîâëþºòüñÿ òàðèô íà
1 ïî¿çäêó â ìåòðîïîë³òåí³ 2 ãðí. Çà ñëîâàìè
ïðåñ-ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó
Íàä³¿ Øóìàê, ñèí³ æåòîíè áóäå çàì³íåíî íà
çåëåí³, êðóïí³ø³ çà ðîçì³ðîì. Íîâèé òàðèô
2 ãðí âñòàíîâëåíî ÿê ïðè êóï³âë³ îäíîãî æå-
òîíà, òàê ³ ïðè çàïèñó îäí³º¿ ïî¿çäêè íà áåç-
êîíòàêòíó êàðòêó. Âîäíî÷àñ âàðò³ñòü ïðî¿ç-
íèõ êâèòê³â íà ì³ñÿöü íà ïðî¿çä ó ìåòðîïî-
ë³òåí³, ùî ñòàíîâèòü 95 ãðí, ³ âàðò³ñòü ï³ëü-
ãîâèõ ïðî¿çíèõ íà ì³ñÿöü äëÿ ñòóäåíò³â, ÿêà
íàðàç³ 48 ãðí, íå çì³íþºòüñÿ. Òàê ñàìî ëè-
øàºòüñÿ íåçì³ííîþ âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ íà òà-
ê³ âèäè òðàíñïîðòó: ìåòðî-òðîëåéáóñ, ìåòðî-
àâòîáóñ ³ ìåòðî-òðàìâàé. Òîìó ìîæíà êàçà-
òè ïðî òå, ùî âàðò³ñòü îäí³º¿ ïî¿çäêè â ìåò-
ðîïîë³òåí³, çàêëàäåíà â ïðî¿çíîìó êâèòêó,
ëèøàºòüñÿ íà ð³âí³ 1,70 ãðí.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ï³äçåìêè “Õðåùàòèêó” ïî-
â³äîìèëè ïðî íåïðèºìíèé ³íöèäåíò, ÿêèé
ñòàâñÿ 31 ñåðïíÿ 2010 ðîêó ïðèáëèçíî îá 11
ãîäèí³ âå÷îðà. Â öåé ÷àñ â àäì³í³ñòðàòèâíî-
ìó áóäèíêó Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó çà àä-
ðåñîþ ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 35 íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³, äå çíàõîäèòüñÿ ïðèì³ùåííÿ ¿äàëü-
í³, áóëî ðîçáèòî ï’ÿòü â³êîí. Çà ñâ³ä÷åííÿ-
ìè î÷åâèäö³â, öå áóëî çðîáëåíî ãðóïîþ ëþ-
äåé ó á³ëèõ áàëàõîíàõ ³ç ðîçìàëüîâàíèìè îá-
ëè÷÷ÿìè, ÿê³ øâèäêîþ õîäîþ íàáëèçèëèñÿ
âïðèòóë äî â³êîí áóä³âë³ ³ çàêèäàëè ¿õ êàì³í-
íÿì ³ áðóê³âêîþ. “Íà ãàëàñ âèñêî÷èëè ïðà-
ö³âíèêè ñëóæáè îõîðîíè ìåòðîïîë³òåíó, ÿê³
ñâîºþ ïîÿâîþ íàëÿêàëè íàïàäíèê³â, ³ ò³ âòåê-
ëè â á³ê ïàðêó ÊÏ²,— ñêàçàëà Íàä³ÿ Øó-
ìàê.— Ïðî ìîòèâè òàêèõ õóë³ãàíñüêèõ ä³é
àãðåñîð³â, ³íàêøå ¿õ ³ íå íàçâåø, Êè¿âñüêî-
ìó ìåòðîïîë³òåíó íåâ³äîìî. Æîäíèõ ïîïåðå-
äæåíü ÷è ïîÿñíåíü â³ä áóäü-ÿêèõ ãðîìàä-
ñüêèõ ôîðìóâàíü íà àäðåñó ìåòðîïîë³òåíó íå
íàäõîäèëî”.

Íàãàäàºìî, ùî íèí³ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí” åêñïëóàòóº òðè ë³í³¿ ï³äçåìêè çà-
ãàëüíîþ ïðîòÿæí³ñòþ ìàéæå 60 ê³ëîìåòð³â.
Íà ë³í³ÿõ ðîçòàøîâàíî 46 ñòàíö³é, ðîçðàõî-
âàíèõ íà ïðèéîì ï’ÿòèâàãîííèõ ïîòÿã³â. Ó
öåíòð³ ì³ñòà ä³þòü òðè ïåðåñàäêîâèõ âóçëèНа сьо одні за альна протяжність трьох ліній столичної підзем и становить майже 60 ілометрів
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про унесення змін до Тарифів 
на перевезення пасажирів 

у міському пасажирському транспорті — метрополітені,
автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, 

який працює у звичайному режимі руху

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
26 серпня 2010 року за № 25/851

Керівник реєструючого органу             підпис

Розпорядження № 569 від 5 серпня 2010 року

Відповідно до пункту 13 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автоном�
ної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконав�
чих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затвер�
джених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень ор�
ганів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, постанови Окруж�
ного адміністративного суду міста Києва від 15.04.2010 в адміністративній справі № 2а�1550/09/2670, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Унести зміни до Тарифів на перевезення пасажирів у
міському пасажирському транспорті — метрополітені, авто#
бусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичай#
ному режимі руху, затверджених розпорядженням виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації) від 12.11.2009 № 1277 “Про встановлен#
ня тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних
квитків у міському пасажирському транспорті, який працює
у звичайному режимі руху”, зареєстрованим в Головному

управлінні юстиції у місті Києві 03.12.2009 за № 24/822, ви#
клавши їх в редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з моменту його
оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас#
ти на заступників голови Київської міської державної адмі#
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Попов

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12.11.2009 № 1277 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 5 серпня 2010 року № 569

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
26 серпня 2010 року за № 25/851

Керівник реєструючого органу           підпис

ТАРИФИ
на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті —

метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері,
який працює у звичайному режимі руху

Вид послуг Тариф на 1 поїздку, грн

Перевезення пасажирів:

автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером 1,50

метрополітеном 2,00

Про присвоєння звання 
“Почесний громадянин міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 530/1586 від 28 травня 2009 року

Відповідно до рішення Київради від 24.02.05 № 122/2698 “Про внесення змін до рішення Київради від
01.06.00 № 141/862 “Про встановлення звання “Почесний громадянин міста Києва” та заохочувальних
відзнак Київського міського голови” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. За визначні особисті заслуги у соціально#економічно#
му та культурному розвитку столиці України — міста Києва,
вагомий внесок у справу відродження національної пам’яті
українського народу, активну громадську діяльність присво#
їти звання “Почесний громадянин міста Києва” Ступці Бог#
дану Сильвестровичу — народному артисту України, худож#

ньому керівнику Національного академічного драматичного
театру імені Івана Франка.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про погодження дочірньому підприємству відкритого 
акціонерного товариства  “Київхліб” 

“Хлібокомбінат № 12” надання спеціального дозволу 
на користування підземними водами за допомогою 

2 артезіанських свердловин, розташованих на території
підприємства за адресою: вулиця П. Чаадаєва, 5 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 617/1673 від 18 червня 2009 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 273, та враховуючи звернення дочірнього під�
приємства ВАТ “Київхліб” “Хлібокомбінат № 12” від 27.01.09 № 11/6, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити дочірньому підприємству відкритого ак#
ціонерного товариства “Київхліб” “Хлібокомбінат № 12”
надання спеціального дозволу на користування підзем#
ними водами за допомогою 2 артезіанських свердло#
вин, розташованих на території підприємства за адре#
сою: вулиця П. Чаадаєва, 5 у Святошинському. районі
м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан#

ня спеціального дозволу, зазначеного у пункті 1 цього рі#
шення, приймається Міністерством охорони навколишньо#
го природного середовища України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішень Київської міської ради 
від 19.07.2005 № 821/3396 “Про затвердження 

диференційованих нормативів порядку нарахування 
та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає 

зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами,
організаціями та установами, що належать 

до комунальної власності міста Києва” та від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”

Рішення Київської міської ради № 637/1693 від 18 червня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи показники фінансо�
во�господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 821/3396 “Про затвердження диференційованих
нормативів порядку нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва
підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва”, а саме:

— у рядку 7 додатка 1 до рішення слова “КП “Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі”, 
КП “Київський інститут земельних відносин”, КП “Київське міське БТІ” виключити;

— рядок 8 додатка 1 до рішення викласти в такій редакції:

— рядки 8 — 25 додатка 1 до рішення вважати відповідно рядками 9#29.
2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”, 

а саме:
— у додатку 17 до рішення у рядках 2, 3 цифри “50” замінити цифрами “10”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську держав#

ну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

8 КП "Київсь ий місь ий центр земельно о адастр та приватизації землі", КП "Київсь ий інстит т
земельних відносин", КП "Київсь е місь е БТІ"

10

Про безкоштовний проїзд 
у міському пасажирському транспорті працівників галузі

охорони здоров’я

Рішення Київської міської ради № 638/1694 від 18 червня 2009 року
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Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вирішення пи�

тання забезпечення належних умов праці медичним працівникам, які обслуговують хворих громадян вдо�
ма, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати право безкоштовного проїзду в міському ко#
мунальному пасажирському транспорті загального корис#
тування (окрім таксі та транспортних засобів, що працю#
ють в режимі маршрутних таксі) за наявності посвідчення
особи дільничним лікарям#терапевтам та дільничним лі#
карям#педіатрам, дільничним медсестрам дорослої та ди#
тячої мережі.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер#

жавній адміністрації) визначити джерела фінансування
видатків згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань транспорту та зв’язку та
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально#
економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 740/1796 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин#
ків, господарських будівель і споруд в Оболонському райо#
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1 Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ#

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що#
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по#
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно#кош#
торисної документації вирішувати в порядку, визначеному пра#
вилами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирішити

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

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при#

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе#
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста#
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості)....

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 02.04.2009 № 214/1270 

“Про внесення змін до пункту 21 
рішення Київської міської ради 

від 30.11.2000 № 90/1067 
“Про надання і вилучення земельних ділянок”

Рішення Київської міської ради № 744/1800 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 27 Закону України “Про планування і забудову територій”, враховуючи клопотан�
ня акціонерного товариства закритого типу “Енергополь�Україна” від 22.04.2009 № 38, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 3 рішення Київської міської
ради від 02.04.2009 № 214/1270 “Про внесення змін до
пункту 21 рішення Київської міської ради від 30.11.2000
№ 90/1067 “Про надання і вилучення земельних ділянок”,
а саме:

— підпункт 21.1.7 пункту 21 викласти в такій редакції:
“21.1.7. Питання пайової участі вирішити до початку

будівництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009

№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”;
— підпункти 21.1.10,21.1.11 пункту 21 виключити.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Новойдарській Вікторії Дмитрівні 

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

будівель і споруд 
у пров. Дежнєва, 1 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 700/1756 від 18 червня 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
земельної ділянки громадянці Новойдарській Вікторії
Дмитрівні для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Дежнє#
ва, 1 у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Новойдарській Вікторії Дмит#
рівні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у при#
ватну власність земельну ділянку площею 0,08 га для бу#

дівництва та обслуговування житлового будинку, госпо#
дарських будівель і споруд у пров. Дежнєва, 1 у Соло#
м’янському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Новойдарській Вікторії Дмитрівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян#

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра#
їни.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ#
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан#
ням щодо організації робіт по винесенню меж земель#
ної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню до#
кумента, що посвідчує право власності на земельну ді#
лянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но#
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходиться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку бу#
дівництва 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
управління містобудування, архітектури та дизайну місь#

кого середовища від 07.10.2005 № 19#18436, Держав#
ного управління екології та природних ресурсів в м. Ки#
єві від 17.11.2005 № 06#6#25/6062, головного держав#
ного санітарного лікаря м. Києва від 18.10.2005 № 7733,
Головного управління земельних ресурсів від 25.10.2006
№ 03#16/836#В.

4. Попередити власника земельної ділянки, що вико#
ристання землі не за цільовим призначенням тягне за
собою припинення права власності на неї відповідно до
вимог статей 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію Київради з питань земельних відно#
син, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання використання майна 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 722/1778 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 319 та 327 Цивільного кодексу України, статті 142 Земельного кодексу України,
пунктів 30, 34 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні” та враховуючи лист комунального підприємства “Госпкомобслуговування” (від 08.04.09
№ 29/316�142), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити нежилі будинки адміністративного та гос#
подарського призначення, розташовані на вул. Хреща#
тик, 36 та будинок № 6#А на вул. Богдана Хмельницько#
го, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва і перебувають на балансі комуналь#
ного підприємства “Госпкомобслуговування”, на праві
оперативного управління за секретаріатом Київської місь#
кої ради.

2. Припинити комунальному підприємству “Госпкомоб#
слуговування” право постійного користування земельною
ділянкою площею 1,46 га, оформлене відповідно до рі#
шення Київради від 16.12.05 № 606/3067 “Про оформлен#
ня комунальному підприємству “Госпкомобслуговування”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування бу#
дівель та споруд адміністративного призначення на вул.
Хрещатик, 36 у Шевченківському районі м. Києва”.

3. Комунальному підприємству “Госпкомобслуговуван#
ня” та секретаріату Київської міської ради здійснити ор#
ганізаційно#правові заходи щодо прийому#передачі май#
на, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

4. Комунальному підприємству “Київське міське бюро
технічної інвентаризації та реєстрації права власності на
об’єкти нерухомого майна” протягом місяця виготовити
технічну документацію на будівлі, які закріплюються на
праві оперативного управління за секретаріатом Київської
міської ради.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Ки#
єва виконавчого органу Київради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) оформити право власності на будів#
лі, зазначені у пункті 1 цього рішення.

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконав#
чого органу Київради (Київської міської державної адмі#
ністрації):

6.1. Зняти з реєстрації державний акт на право по#
стійного користування земельною ділянкою, виданий ко#
мунальному підприємству “Госпкомобслуговування” та
зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних ак#
тів на право власності на землю та на право постійного
користування землею, договорів оренди землі, за № 01#
9#00066.

6.2. Забезпечити оформлення Київській міській раді
права постійного користування земельною ділянкою пло#
щею 1,46 га на вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському
районі міста Києва.

7. Доручити секретаріату Київської міської ради у вста#
новленому порядку забезпечити укладення договору на
утримання майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

8. Визнати такими, що втратили чинність:
8.1. Рішення Київради від 16.12.05 № 606/3067 “Про

оформлення комунальному підприємству “Госпкомобслу#
говування” земельної ділянки для експлуатації та обслу#
говування будівель і споруд адміністративного призна#
чення на вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському районі м.
Києва”.

8.2. Пункт 31 додатка 3 до рішення Київради від
28.08.08 № 93#2/93 “Про питання оренди об’єктів права
комунальної власності територіальної громади м. Києва”.

9. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер#
жавній адміністрації) привести свої розпорядження у від#
повідність до цього рішення.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну пункту 53 рішення 
Київської міської ради 

від 10.07.2003 № 638/798 
“Про надання і вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею” 

Рішення Київської міської ради № 751/1807 від 18 червня 2009 року

Зважаючи на чисельні скарги громадян, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, статтями 9, 144 Земельного кодексу України, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити пункт 53 рішення Київської міської ради
від 10.07.2003 № 638/798 “Про надання і вилучення зе#
мельних ділянок та припинення права користування зем#
лею”.

2. Припинити Печерській районній у місті Києві раді
право постійного користування земельною ділянкою, на#
даною відповідно до пункту 53 рішення Київської міської
ради від 10.07.2003 № 638/798 “Про надання і вилучен#
ня земельних ділянок та припинення права користуван#
ня землею”, право користування якою посвідчено дер#
жавним актом на право постійного користування земель#
ною ділянкою від 17.11.2003 № 82#4#00069, та віднести
зазначену земельну ділянку до земель запасу житлової
та громадської забудови.

3. Головному управлінню земельних ресурсів вико#
навчого органу Київради (Київської міської державної ад#
міністрації):

3.1. Проінформувати Печерську районну у місті Києві
раду про прийняття цього рішення.

3.2. Зняти з реєстрації державний акт на право постій#
ного користування земельною ділянкою від 17.11.2003
№ 82#4#00069.

4. Печерській районній у місті Києві раді повернути
державний акт на право постійного користування земель#
ною ділянкою від 17.11.2003 № 82#4#00069 до Головно#
го управління земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 257-10
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Про проведення організаційно�правових заходів 
щодо оптимізації структури виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 2/4814 від 25 серпня 2010 року

З метою оптимізації структури та штатної чисельності працівників виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Оптимізувати структуру та штатну чисельність працівни�

ків та привести їх у відповідність до вимог постанов Кабінету
Міністрів України від 12.03.05 № 179 “Про упорядкування струк�
тури апарату центральних органів виконавчої влади, їх тери�
торіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” і
від 28.07.10 № 630 “Про внесення змін у додатки 1 і 2 до по�
станови Кабінету Міністрів України від 03.09.08 № 791”, пе�
редбачивши скорочення граничної чисельності працівників ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) не менш ніж на 20% порівняно з 01.11.09.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи в межах ком�
петенції щодо виконання пункту 1 цього рішення.

2.2. Підготувати та подати на затвердження сесії Київ�
ської міської ради пропозиції про внесення змін до відповід�
них рішень Київради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань місцевого самовряду�
вання, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної
політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельних ділянок громадянам 
Єреденко Анні Миколаївні для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Пушкіна, 4�а, 

Єреденку Володимиру Миколайовичу для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Пушкіна, 4�б у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 723/1779 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 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 громадянам Єреденко Анні Миколаївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Пушкіна, 4�а, Єреденку Во�
лодимиру Миколайовичу для будівництва та обслуговуван�
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Пушкіна, 4�б у Деснянському районі м. Києва.

2. Передати громадянам, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земельні ділянки за ра�
хунок міських земель, не наданих у власність чи користуван�
ня:

— громадянці Єреденко Анні Миколаївні площею 0,10 га —
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Пушкіна, 4�а у Деснян�
ському районі м. Києва;

— громадянину Єреденку Володимиру Миколайовичу пло�
щею 0,10 га — для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Пушкі�
на, 4�б у Деснянському районі м. Києва.

3. Громадянам Єреденко Анні Миколаївні та Єреденку Во�
лодимиру Миколайовичу:

3.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

3.2. Одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
управлінні держархбудконтролю та виконувати умови забу�
дови земельних ділянок згідно з АПЗ Головного управління
містобудування, архітектури та дизайну міського середови�
ща.

3.3. У місячний термін звернутись до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо
організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в на�
туру (на місцевість) та виготовленню документів, що посвід�
чують право власності на земельні ділянки.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, розміщених у межах земельних ділянок.

3.5. 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”.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 05.08.2003 № 19�1316 та № 19�1315,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 18.05.2004 № 071/04�4�19/1608 та № 071/04�4�
19/1607.

4. Попередити власників земельних ділянок, що право
власності на землю може бути припинено у випадках, пе�
редбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Пелих Валентині Олександрівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 193

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 730/1786 від 18 червня 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:

4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

4.2. 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 держархбудкон�
тролю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та затоплення
повеневими водами, погодивши їх у встановленому по�
рядку.

4.4. 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.

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

4.6. 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”.

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.07.2007 № 19�6750, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 23.08.2007 № 05�08/6009, Київської місь�
кої санепідстанції від 23.08.2007 № 6684, Головного управ�
ління земельних ресурсів від 13.05.2009 № 05�4489.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодек�
су 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 громадянці  
Король Людмилі Борисівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,  господарських

будівель і споруд  у 1�му пров. Сосновому, 11 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 716/1772 від 18 червня 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 внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва ін�
дивідуальних житлових будинків та господарських будівель
і споруд в районі селища Биківня Деснянського району 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Король Людмилі Борисівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 1�му пров. Сосновому, 11 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Король Людмилі Борисівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 1�му пров. Сосновому, 11 у Деснянському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

5. Громадянці Король Людмилі Борисівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

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

5.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.07.2008 № 19�8444, Київської міської
санепідстанції від 04.02.2009 № 594, управління охорони
навколишнього природного середовища від 22.10.2008
№ 071/04�4�22/6022 та Головного управління земельних ре�
сурсів від 27.02.2009 № 05�4306.

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.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва 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
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодек�
су України.

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

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків і споруд на
вул. Лермонтова та на перспективних вулицях, зокрема 
у 4�му пров. Лермонтова, 5�му пров. Лермонтова, 6�му пров.
Лермонтова (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва, та
внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а
саме: перевести територію в межах, визначених зазначеним
містобудівним обґрунтуванням, до садибної житлової забу�
дови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Пелих Валентині Олександрівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 193 у Дар�
ницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Пелих Валентині Олександрівні,
за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Лермонтова, 193 у Дарницькому районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

4. Громадянці Пелих Валентині Олександрівні:

Про згоду на прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва будівлі 

на вулиці Коперніка, 27�А
Рішення Київської міської ради № 636/1692 від 18 червня 2009 року

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про передачу об’єктів права дер!
жавної та комунальної власності”, “Про столицю України — місто!герой Київ”, враховуючи клопотання Дер!
жавного управління справами (лист від 02.03.09 № 01!19!0421), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоди на прийняття у комунальну власність те�
риторіальної громади міста Києва дитячого дошкільного за�
кладу № 418 на вулиці Коперніка, 27�А, який враховується
на балансі Будівельного управління Державного управління
справами.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) здійснити при�
йом майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

3. Після виконання пункту 2 цього рішення виключити з
державного реєстру дитячих дошкільних закладів міста Ки�
єва дошкільний заклад освіти № 418 на вулиці Коперніка,
27�А у зв’язку з непридатністю його для експлуатації.

4. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
02.12.99 № 145/647 “Про згоду на прийняття в комунальну
власність територіальної громади міста Києва відомчих ди�
тячих дошкільних закладів”, а саме: виключити позицію 8
розділу “Радянський район” у додатку до рішення.

5. Закріпити майно, зазначене в пункті 1 цього рішення,
на праві господарського відання за КП “Київжитлоспецекс�
плуатація”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий


