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Äå öÿ âóëèöÿ, äå öåé ä³ì?
Ó Êèºâ³ ìîæå âèíèêíóòè äåô³öèò ³ç òàáëè÷êàìè ç íàçâàìè âóëèöü

Ìàáóòü, êîæåí êèÿíèí õî÷ ðàç ïîòðàï-
ëÿâ ó õàëåïó, êîëè äîâîäèëîñÿ áëóêàòè “ó
òðüîõ ñîñíàõ” ó ïîøóêàõ ïîòð³áíîãî áó-
äèíêó íà ò³é ÷è ³íø³é âóëèö³. ²ç ïî÷àòêó
ðîêó äî ñàll-öåíòðó íàä³éøëî ïîíàä òðè äå-
ñÿòêè ñêàðã êèÿí ³ç ïðîõàííÿìè çàì³íèòè
ñòàð³ àáî âñòàíîâèòè íîâ³ òàáëè÷êè ³ç íî-
ìåðàìè áóäèíê³â ³ íàçâàìè âóëèöü. Çîê-
ðåìà ìåøêàíêà âóëèö³ Äàâèäîâà, 13 ñêàð-
æèòüñÿ, ùî ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â íå ìî-
æå “äîïðîñèòèñÿ”, àáè íà ¿õí³é áóäèíîê
âñòàíîâèëè çíèêëèé íîìåð. Òà íàéá³ëüøå

öÿ ïðîáëåìà òóðáóº ïðàö³âíèê³â “øâèäêî¿
äîïîìîãè” òà ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá — êîëè
âàæëèâà êîæíà õâèëèíà, à ïîòð³áíèõ âêà-
ç³âíèê³â íåìà àáî ¿õ ïîãàíî âèäíî. Äáàòè
ïðî âêàç³âíèêè ìàþòü ÆÅÊè àáî ÎÑÁÁ,
çàëåæíî â³ä òîãî, õòî îáñëóãîâóº æèòëî. À
îò äå ñàìå íà áóäèíêó ðîçì³ùóâàòè, ó ÿêî-
ìó êóò³, íà ÿê³é â³äñòàí³, ïðîïèñàíî ó íîð-
ìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ ³ç áëàãîóñòðîþ áó-
äèíê³â. Íàé÷àñò³øå ïëóòàíèíà âèíèêàº â
ì³êðîðàéîíàõ ³ç ñó÷àñíîþ çàáóäîâîþ, äå íà
îäíîìó “ï’ÿòà÷êó” âòèñíåíî ê³ëüêà íîâî-

áóäîâ, ÿê³ ìàþòü äîäàòêè — “À”, “Á”, “Â”.
Ïðîòå, ÿê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê Óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó Îëåêñàíäð Ñåðã³ºí-
êî, íàðàç³ ïèòàííÿ ³ç âêàç³âíèêàìè íå ñòî-
¿òü òàê ãîñòðî, ÿê ê³ëüêà ðîê³â òîìó, êîëè
çëîä³¿ çäèðàëè ¿õ, àáè çäàòè íà ìåòàëîëîì.
Íàðàç³ æ ÷èíîâíèê³â á³ëüøå õâèëþº ïè-
òàííÿ ïðî òå, õòî ô³íàíñóâàòèìå äóáëþ-
âàííÿ íàçâ âóëèöü çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà-
÷åííÿ ³íîçåìíèìè ìîâàìè — ó ðàéîííèõ
áþäæåòàõ êîøò³â äëÿ öüîãî íåìàº. Íàãà-
äàºìî, ùî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ïðî âïî-
ðÿäêóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïîêàçíèê³â íà
îá’ºêòàõ àðõ³òåêòóðè, àáè ³íîçåìí³ òóðèñ-
òè ìîãëè ç ëåãê³ñòþ îð³ºíòóâàòèñÿ â ì³ñ-
ò³, áóëî ï³äïèñàíî íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó.

Ïðîòå íàðàç³ ìîæå òðàïèòèñÿ ñèòóàö³ÿ,
ùî â Êèºâ³ áðàêóâàòèìå ³ çâè÷àéíèõ ³í-
ôîðìàö³éíèõ ïîêàæ÷èê³â — âèðîáíè÷èé
öåõ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”, ÿêèé çàéìàºòüñÿ ¿õ
âèãîòîâëåííÿì, çìóøåíèé áóâ ïåðå¿æäæà-
òè ³ òèì÷àñîâî ïðèçóïèíèâ âèêîíàííÿ çà-
ìîâëåíü. Îäíàê, ÿê çàïåâíèâ íà÷àëüíèê
äèðåêö³¿ ç ïèòàíü âèðîáíèöòâà ÊÏ “Êè-
¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” Îëåêñàíäð Ðóä-

íèöüêèé, äî ê³íöÿ æîâòíÿ ë³í³þ íàëàãî-
äÿòü. Òàêîæ íà ï³äïðèºìñòâ³ ãîòîâ³ äî âè-
ãîòîâëåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ âêàç³âíèê³â
³íîçåìíèìè ìîâàìè. “×åêàºìî, êîëè ôà-
õ³âö³ ðîçðîáëÿòü â³äïîâ³äí³ ëîãîòèïè, óçãî-
äÿòü øðèôòè ³ íàäàäóòü íàì óñþ ïîòð³áíó
³íôîðìàö³þ”,— ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ðóä-
íèöüêèé.

ßê íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, â ðàì-
êàõ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 ñòîëè÷íà
âëàäà ïëàíóº âäîñêîíàëèòè òóðèñòè÷íó ³í-
ôðàñòðóêòóðó ì³ñòà ç âðàõóâàííÿì âèìîã
ÓªÔÀ òà äëÿ ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ
çàêîðäîííèì ãîñòÿì. Çîêðåìà ïëàíóºòüñÿ,
ùî â óñ³õ êóòî÷êàõ Êèºâà ðîçì³ñòÿòü ³í-
ôîðìàö³éí³ ïîêàæ÷èêè ³íîçåìíèìè ìî-
âàìè.

Äîêè â ñòîëèö³ ùå ðîçðîáëÿþòü â³äïî-
â³äíó ïðîãðàìó, ó Ëüâîâ³ ¿¿ âæå âèêîíóþòü.
Çîêðåìà òàì ³ùå ç òðàâíÿ íà öåíòðàëüíèõ
ìàã³ñòðàëÿõ ì³ñòà ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè
íîâ³ òàáëè÷êè ç íàçâàìè âóëèöü, ÿê³ ïî-
ðÿä ³ç óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ì³ñòÿòü òðàíñ-
ë³òåðàö³þ ëàòèíñüêèìè ë³òåðàìè. Âñüîãî
òàì çàïëàíîâàíî âèãîòîâèòè ìàéæå äâ³ òè-
ñÿ÷³ òàêèõ âêàç³âíèê³â
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У Києві до почат проведення чемпіонат Євро-2012 на всіх цен-
тральних в лицях мають встановити інформаційні по ажчи и інозем-
ними мовами, а та ож прод блювати таблич и з назвами в лиць
раїнсь ою мовою латинсь ій транс рипції. Проте майже місяць

підприємство, я е займається власне ви отовленням в азівни ів,
тимчасово приз пинило цю робот в зв’яз з переїздом. Чиновни и
запевняють, що до інця жовтня вони всти н ть встановити потрібне
обладнання і дефіцит табличо із назвами в лиць і номерних зна ів
місті не вини не.
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Øâèäê³ñíèé òðàìâàé 
ïî¿äå çàâòðà

Ó ñóáîòó îá 11.00 ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ â³ä-
êðèòòÿ ðåêîíñòðóéîâàíî¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî
òðàìâàÿ, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ.
Îíîâëåíà ìàã³ñòðàëü ç’ºäíàº Âåëèêó Ê³ëü-
öåâó äîðîãó ç âóëèöåþ Ñòàðîâîêçàëüíîþ. Ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ ë³-
í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³çüìóòü ó÷àñòü
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ òà
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ

Ì³ñüêà âëàäà ïîä³ëèëàñÿ 
ç ìîëîääþ ïëàíàìè

Ó ñåðåäó â ìåð³¿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ïîñàäîâ-
ö³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ñïðàâàõ ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó ç ïðåçèäåíòîì ³ äåïóòàòà-
ìè ñòóäåíòñüêîãî ïàðëàìåíòó Óêðà¿íè òà ïå-
ðåìîæöÿìè êîíêóðñó “Êðàùèé ñòóäåíò
Óêðà¿íè-2009”. Íàéêðàù³ ïðåäñòàâíèêè ñòó-
äåíòñüêî¿ ìîëîä³ ìàëè íàãîäó îçíàéîìèòè-
ñÿ ç ðîáîòîþ ÊÌÄÀ. Çîêðåìà ñòóäåíòàì ðîç-
ïîâ³ëè ïðî ãîëîâí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³
óïðàâë³ííÿ òà ïðî ïðîãðàìè äëÿ ìîëîä³ òà
ñòóäåíò³â, ÿê³ ðåàë³çîâóº ì³ñüêà âëàäà. Íà-
ïðèêëàä, öå ïðîñâ³òíèöüêà êàìïàí³ÿ ó âèøàõ
“Çáåðåæè ñåáå”, ùî ïðîïàãóº çäîðîâèé ñïî-
ñ³á æèòòÿ òà êóðñè äëÿ òèõ, õòî çáèðàºòüñÿ
îäðóæèòèñÿ. Ó ïëàíàõ âëàäè ì³ñòà íà íàñòóï-
íèé ð³ê — ñòâîðåííÿ Áóäèíêó ìîëîä³, â ÿêî-
ìó áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ ìîëîä³æí³ çàõîäè,
â³äíîâëåííÿ ïðîãðàìè ìîëîä³æíîãî æèòëî-
âîãî êðåäèòóâàííÿ òà ñòâîðåííÿ ìîëîä³æíèõ
òðóäîâèõ çàãîí³â, ÿê³ çàáåçïå÷óâàòèìóòü ñòó-
äåíò³â òèì÷àñîâîþ ðîáîòîþ

Çà còîëè÷íó ñèìâîë³êó 
äîâåäåòüñÿ ñïëà÷óâàòè

Ó ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ “Áþäæåò”
ïîäàòê³âöÿìè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ñòî-
ëèö³ ïðîâåäåíî ïëàíîâó ïåðåâ³ðêó ÒÎÂ “Ñ”,
ÿêå çàéìàºòüñÿ òîðã³âëåþ àâòîìîá³ëÿìè, ïî-
â³äîìëÿº ïðåñ-öåíòð Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Êèºâà. Âèÿâèëîñÿ, ùî òîâàðè-
ñòâî, âèêîðèñòîâóþ÷è ñèìâîë³êó ñòîëèö³ (â
íàçâ³ ïðèñóòíº ñëîâî “Êè¿â”), íå ñïëà÷óâàëî
çá³ð çà ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ ì³ñöåâî¿ ñèì-
âîë³êè äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó. À öå — ìàéæå
922 òèñ. ãðí. Äî òîãî æ, ï³äïðèºìñòâî íåïðà-
âîì³ðíî ñôîðìóâàëî ïîäàòêîâèé êðåäèò ³ç
ÏÄÂ òà âàëîâ³ âèòðàòè ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê
ç îïåðàö³é ³ç îòðèìàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã ³ç
âèçíà÷åííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ ïîêóïö³â ïðî-
äóêö³¿. Òîæ òåïåð ïîðóøíèêîâ³ äîâåäåòüñÿ
ñïëàòèòè äî áþäæåòó ìàéæå 1 ìëí ãðí

Âèõ³äíèìè ñòîëèöÿ 
ÿðìàðêóâàòèìå

Çàâòðà çà ñïðèÿííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïî-
áóòó â óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà â³äáóäóòüñÿ 10 ÿð-
ìàðê³â. Êèÿíàì ó øèðîêîìó àñîðòèìåíò³ çà-
ïðîïîíóþòü ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ ìàéæå ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, à ñàìå:
êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè, áàøòàíí³ êóëüòó-
ðè, ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî òà ìî-
ëî÷í³ âèðîáè, ðèáó, îâî÷³, ôðóêòè, áîðîø-
íî-êðóï’ÿí³ âèðîáè, îë³þ, ìåä, êîíñåðâîâà-
í³ ïðîäóêòè òà ³íø³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. Ó
ñóáîòó ÿðìàðêóâàòèìóòü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ íà âóëèö³ Âàñèëüê³âñüê³é, 2-8, ó Äàð-
íèöüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Ãðèãîðåíêà, 32-ä,
ó Äåñíÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Æóêîâà (â³ä
ïðîñïåêòó Ë³ñîâîãî äî âóëèö³ Âîëêîâà), ó
Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóëèö³ Ïàâëà Óñåíêà,
â Îáîëîíñüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Ì³íñüêîìó,
2, ó Ïå÷åðñüêîìó — íà âóëèö³ Ïàòð³ñà Ëó-
ìóìáè, 19-23/35, ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñ-
ïåêò³ Ïðàâäè, 5-11, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà
âóëèö³ Æîëóäºâà, 6, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà
âóëèö³ Ñòàä³îíí³é, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà
âóëèö³ Òàòàðñüê³é, 32-38. Òðàäèö³éíî, íà ÿð-
ìàðêàõ êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó ïðèäáàòè ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ â³ä áåçïîñåðåä-
í³õ òîâàðîâèðîáíèê³â çà ö³íàìè íà 10-15 â³ä-
ñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ì³ñ-
òà íàãàäóº, ùî ç 11 âåðåñíÿ íà òåðèòîð³¿ ÍÊ
“Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè” ïðàöþº ïîñò³éíî ä³-
þ÷èé ÿðìàðîê ³ç ïðîäàæó ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿
òà ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Êè¿âðàäà 
ïåðåôîðìàòóâàëàñü
Çì³íè ó ôðàêö³ÿõ íå çàâàäèëè åôåêòèâí³é ðîáîò³
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Â÷îðàøíº çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äå-
ïóòàòè ðîçïî÷àëè ñòîÿ÷è, õâèëèíîþ ìîâ-
÷àííÿ â ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ó àâòîêàòàñòðî-
ô³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Äàë³ ïåðåéøëè
äî ñïðàâ ³ ñåðéîçíî ñêîðîòèëè ïîðÿäîê
äåííèé. Ç íüîãî âèëó÷èëè âñ³ ïðîòåñòè
ïðîêóðàòóðè íà ïîïåðåäí³ ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ ñòîñóâàëèñÿ â³ä-
âåäåííÿ çåìë³. Ùîïðàâäà, â³äêëàëè ¿õ
òèì÷àñîâî, çà ñëîâàìè ñåêðåòàðÿ Êè¿â-
ðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî, äîêóìåíòè â³äïðàâ-
ëÿòü íà äîîïðàöþâàííÿ. Äåõòî ç äåïóòà-
ò³â ñòâåðäæóº, ùî îïðîòåñòîâàí³ ïðîêó-
ðàòóðîþ ð³øåííÿ äîâîë³ “âàãîì³”. Éäåòü-
ñÿ ïðî çåìåëüí³ íàä³ëè â ñîòí³ ãåêòàð³â.

Íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ â³äáóëîñÿ ³ ïåðå-
ôîðìàòóâàííÿ ñêëàäó Êè¿âðàäè. Ì³ñöå
êîëèøíüîãî äåïóòàòà Áëîêó Êëè÷êà Ïàâ-
ëà Äåì³íñüêîãî, ùî ñêëàâ ïîâíîâàæåííÿ
çà âëàñíèì áàæàííÿì, çàéíÿâ Àíäð³é
Ñòðàííèêîâ. Ñåðéîçí³ø³ çì³íè â³äáóëè-
ñÿ ó ôðàêö³¿ ÁÞÒ. Çà ñëîâàìè Îëåñÿ Äîâ-
ãîãî, âñ³ áóëè ñâ³äêàìè òðèâàëî¿ áîðîòü-
áè çà ôðàêö³éíèé áðåíä, òà âðåøò³ âäà-
ëîñÿ óõâàëèòè “ñîëîìîíîâå ð³øåííÿ”. Ç
êè¿âðàä³âñüêîãî ÁÞÒó âèéøëî 17 äåïó-
òàò³â. Îäí³ êàæóòü, ùî ï³øëè çà âëàñíèì
áàæàííÿì, ³íø³ — ùî ¿õ âèãíàëè. Òàê ÷è
³íàêøå, íà ñüîãîäí³ ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ó Êè¿â-
ðàä³ íàë³÷óº 14 îñ³á, à ïîâíîïðàâíîþ ãî-
ëîâîþ º Òåòÿíà Ìåë³õîâà. Îëåñü Äîâãèé
çàçíà÷èâ, ùî â³äáóâñÿ öèâ³ë³çîâàíèé ïðî-
öåñ ðîçëó÷åííÿ.

Ïðîòå äåïóòàòè ÿâíî íå ìàþòü áàæàí-

íÿ äîâãî õîäèòè â îäèíàêàõ. Âîñüìåðî
îáðàíö³â íà ÷îë³ ç Þð³ºì Äìèòðóêîì óæå
îá’ºäíàëèñÿ ó ôðàêö³þ ç îáíàä³éëèâîþ
íàçâîþ “Êèÿíè çà ìàéáóòíº”. Ó òîìó æ
òàêè ìàéáóòíüîìó ìàþòü íàì³ð îá’ºäíà-
òèñÿ ùå äåñÿòåðî äåïóòàò³â íà ÷îë³ ç Äå-
íèñîì Ìîñêàëåì. Íàçâè ïîêè ùî íå êà-
æóòü, ïðîòå ïàí Ìîñêàëü ïåðåêîíóº, öå
áóäå îá’ºäíàííÿ äåïóòàò³â-ãîñïîäàðíè-
ê³â, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü íà áëàãî êèÿí.

Îòæå, íà ñüîãîäí³ íà áëàãî êèÿí ïðà-
öþþòü òàê³ ôðàêö³¿: Áëîê ×åðíîâåöüêî-
ãî — 43 äåïóòàòà, ÁÞÒ — 14, Áëîê Êëè÷-
êà — 13 (âðàõîâóþ÷è íîâîãî äåïóòàòà
Ñòðàííèêîâà. Âèéøîâ Äìèòðî Àíäð³ºâ-
ñüêèé), Áëîê Ëèòâèíà — 11, ÃÀÊ — 8,
“Êèÿíè çà ìàéáóòíº” — 8, Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â — 6, Áëîê Êàòåðèí÷óêà — 2. Ðåøòà —
ïîçàôðàêö³éí³. Äåíèñ Ìîñêàëü ïîîá³öÿâ
íåçàáàðîì ñôîðìóâàòè “äåñÿòêó”.

Çì³íè â ñêëàä³ ôðàêö³é ñòàëè ñåðéîç-
íèì âèïðîáóâàííÿì äëÿ ñèñòåìè ãîëîñó-
âàííÿ “Ðàäà”. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ íîâèõ äà-
íèõ âîíà “çàâèñëà”, òîæ íà ñåñ³¿ äîâåëî-
ñÿ çðîáèòè ï³âãîäèííó ïåðåðâó. Ï³ñëÿ ïå-
ðåïî÷èíêó äåïóòàòè çàñëóõàëè çâ³ò ïðî
âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè çàéíÿòîñò³.
ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, Êè¿â —
÷è íå ºäèíå ì³ñòî, ùî ìàº ñïåö³àëüíó
äîâãîòåðì³íîâó ïðîãðàìó. Çàâäÿêè ¿¿ çà-
õîäàì íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ ð³âåíü çàé-
íÿòîñò³ ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ íàéâè-
ùèé ó êðà¿í³ ³ ñÿãàº 69,9 â³äñîòêà. Íèí³
â ñòîëèö³ ÷èìàëî âàêàíñ³é: íà îäíîãî øó-

êà÷à ðîáîòè — 3-5 ïðîïîçèö³é. Ó ³íøèõ
ðåã³îíàõ óñå íàâïàêè — íà îäíó âàêàí-
ñ³þ ïðåòåíäóþòü â³ä 5 äî 29 áåçðîá³òíèõ.
Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ÊÌÄÀ ñòåæàòü çà
òèì, àáè ëþäåé íàëåæíèì ÷èíîì îôîðì-
ëÿëè íà ðîáîòó òà â÷àñíî âèïëà÷óâàëè
çàðîáëåí³ ãðîø³.

Ùå îäíå ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî —
çì³íè äî áþäæåòó — ñòîñóâàëîñÿ ãðîøåé.
Ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íàä³éøëà ñóáâåí-
ö³ÿ ó ðîçì³ð³ 3 ìëí ãðí. ×àñòèíó êîøò³â
ñïðÿìóþòü íà ðåêîíñòðóêö³þ Òåàòðó íà
Ïîäîë³, ùå ÷àñòèíó — íà ðåêîíñòðóêö³þ
êîòåëüí³, ùî îá³ãð³âàº ê³ëüêà áóäèíê³â íà
Òåðåìêàõ. Ó ðåçóëüòàò³ ïåðåðîçïîä³ëó
êîøò³â âäàëîñÿ âèøóêàòè ãðîø³ äëÿ ïðè-
äáàííÿ íîâèõ êàðåò “øâèäêî¿ äîïîìîãè”
òà íà óòðèìàííÿ êîíòåéíåð³â ³ç áåðèë³-
ºâèìè â³äõîäàìè. Òàêîæ âèä³ëÿòü êîøòè
äëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ äèòñàäêà äëÿ
ä³òåé ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè.

Ñåðåä çåìåëüíèõ ïèòàíü — Êè¿âðàäà
âèð³øèëà çàêð³ïèòè â³äâåäåííÿ çåìë³ ï³ä
ðåêîíñòðóêö³þ ê³ëüêîõ çóïèíîê íà ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. Éîãî çàïóñòÿòü óæå
ö³º¿ ñóáîòè, à îêðåì³ ä³ëÿíêè ï³ä çóïèí-
êîâ³ êîìïëåêñè, ÿê óæå ïîâ³äîìëÿëè ÇÌ²,
äîñ³ íàëåæíèì ÷èíîì íå áóëî îôîðìëå-
íî.

Äî ïîðÿäêó äåííîãî âíåñëè ð³øåííÿ çà
çâåðíåííÿì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà òà Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè. Ïåðøà ïðîïîçèö³ÿ î÷³ëü-
íèê³â äåðæàâè — ââåñòè ìåìîðàíäóì íà
ïðîâåäåííÿ áóäü-ÿêèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³. Äðóãà ñòîñóºòüñÿ
ÃÄ²Ï — Ãåíåðàëüíî¿ äèðåêö³¿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ. ¯¿ õî-
÷óòü ïåðåâåñòè ó äåðæàâíó âëàñí³ñòü.

Ç³ ñâîãî áîêó Êè¿âðàäà âèð³øèëà çâåð-
íóòèñÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ç ïðîõàííÿì óíîðìóâàòè
ïðîöåäóðó âèä³ëåííÿ çåìë³ ÷åðåç àóêö³î-
íè. “Öþ ïðîöåäóðó ïîòð³áíî ëåãàë³çóâà-
òè. Âñå ìàº ïðîõîäèòè â òàêîìó âèãëÿä³,
ùîá ñïðèéìàëîñÿ ãðîìàäñüê³ñòþ”,— ïî-
ÿñíèâ ïîòðåáó â³äïîâ³äíèõ çì³í Îëåñü
Äîâãèé

Після вчорашньої сесії Київради фра ція БЮТ напівспорожніла

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Київрада отримала нов фра цію, а старі фра ції позб лися
членів. Одна пере р п вання не завадили роботі. Деп тати внесли
зміни до бюджет . Київ отримав 3 млн рн державної с бвенції.
Частин рошей дад ть на Театр на Подолі, частин — для отельні
на Терем ах. Місто за пить нові арети “швид ої допомо и” та
від риє дитсадо для дітей із обмеженими можливостями. На
Львівсь ій площі заборонять б д вати. Київ попросить парламен-
т ле аліз вати земельні а ціони.
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Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÞÊ: “Ïîëîâèíà ðåêëàìè 
â Êèºâ³ — íåçàêîííà”
²íòåðâ’þ ç íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ëþäìèëîþ Äåíèñþê

— ßê âè îö³íþºòå ñòàí çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè, ÿêîþ ¿¿ ùîäíÿ áà-
÷àòü êèÿíè?

— ß ïîä³ëÿþ òðèâîãó êèÿí, ÿê³
äèâóþòüñÿ í³÷èì íå âèïðàâäàíîþ
ê³ëüê³ñòþ á³ã-áîðä³â ³ ñ³ò³ëàéò³â ó
ñòîëèö³, ¿õ ñòðîêàò³ñòþ ³ áåçãëóç-
äÿì. Âëàñíå, “äðóãèé ÿðóñ” ì³ñ-
òà ìàº äóæå íåïðèâàáëèâèé âè-
ãëÿä. Ðåêëàìà ç³ïñóâàëà ³ñòîðè÷-
íî-êóëüòóðíå, ëàíäøàôòíå îá-
ëè÷÷ÿ ì³ñòà. Çà ïðèáëèçíèìè ï³ä-
ðàõóíêàìè, â Êèºâ³ âñòàíîâëåíî
ìàéæå 14 òèñÿ÷ ðåêëàìíèõ êîíñ-
òðóêö³é, 20 òèñÿ÷ — ³íôîðìàö³é-
íèõ âèâ³ñîê. Ôàêòè÷íà ïëîùà
ðåêëàìíèõ íîñ³¿â ó ñòîëèö³ ñòà-
íîâèòü ìàéæå 55 òèñÿ÷ êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â. Çãîäíà ç êèÿíàìè, öå
çàáàãàòî.

Íà æàëü, çà çîâí³øíüîþ íå-
ïðèâàáëèâ³ñòþ òà õàîòè÷í³ñòþ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè êðèºòüñÿ
ñåðéîçí³øà ïðîáëåìà. Âåëè÷åç-
íó ê³ëüê³ñòü ðåêëàìíèõ êîíñ-
òðóêö³é áóëî âñòàíîâëåíî íåçà-
êîííî. Ìè ââàæàºìî, ùî öå ìàé-
æå ïîëîâèíà âñ³õ ïëîù — ïðè-
áëèçíî 26 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåò-
ð³â. À ÿêùî ðåêëàìíà êîíñòðóê-
ö³ÿ íå íà îáë³êó â ì³ñüêî¿ âëàäè,
êîøòè çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè
ïîòðàïëÿþòü êóäè çàâãîäíî, àëå
íå äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó. ×å-
ðåç òàê³ ïðè÷èíè çà ïåðøå ï³â-
ð³÷÷ÿ 2010 ðîêó ì³ñüêà ñêàðáíè-
öÿ íåäîîòðèìàëà 50 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Êîøòè, ÿê³ ïðîõîäèëè
÷åðåç êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Êè¿âðåêëàìà”, âèêîðèñòîâóâà-
ëèñü íå çà ïðèçíà÷åííÿì, ³ íèí³
ö³ ôàêòè ðîçñë³äóº ïðîêóðàòóðà.
À ìîæíà áóëî â³äðåìîíòóâàòè äå-
ñÿòêè ë³ôò³â, îáëàäíàòè ê³ëüêà
àìáóëàòîð³é ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ,
êóïèòè ìàøèíè “øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè” ç ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì,
íàëàãîäèòè êðàùå õàð÷óâàííÿ ä³-
òåé ó øêîëàõ!

Õî÷ó, ùîá êèÿíè çðîçóì³ëè:
ñôåðà çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà-
ñïðàâä³ º îäí³ºþ ç íàéêîðóìïî-
âàí³øèõ. Öå äóæå çàïóùåíà, íå-
ïðîçîðà òà ñ³ðà çîíà, ³ ïîòð³áíî
äîêëàñòè âåëè÷åçíèõ çóñèëü, ïî-
äîëàòè îï³ð áàãàòüîõ ãîðå-á³çíåñ-
ìåí³â, “âïëèâîâèõ” ëþäåé, ÿê³ ¿õ
îï³êàþòü ³ ðàçîì çâèêëè “ëîâèòè
ðåêëàìíó ðèáêó â êàëàìóòí³é âî-
ä³”, ùîá íàâåñòè ëàä ³ ðåàëüíî
çì³íèòè åñòåòè÷íå îáëè÷÷ÿ íà-
øîãî ì³ñòà.

Äî ñëîâà, çà äâà ì³ñÿö³ ìîãî
ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè íàì âäàëîñÿ ïîâåð-
íóòè áþäæåòó ñòîëèö³ á³ëüø í³æ
11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ââàæàþ
ñâî¿ì çàâäàííÿì ñàìå ïðîòèä³þ
êîðóïö³¿, íåçàêîííîìó âèêîðèñ-
òàííþ çàðîáëåíèõ íà ðåêëàì³
êîøò³â.

— Îòæå, ñôåðà ðåêëàìè â³ääçåð-
êàëþº òå âåëè÷åçíå êîëî ïðîáëåì,
ÿê³ íàêîïè÷èëèñü îñòàíí³ì ÷àñîì
ó Êèºâ³. ßêîþ âè çáèðàºòåñÿ çðî-
áèòè çîâí³øíþ ðåêëàìó â ì³ñò³?

— Ðåêëàìà ìàº áóòè ãàðìîí³é-
íî ïîâ’ÿçàíà ç ëàíäøàôòíî-àð-
õ³òåêòóðíèìè òà ³ñòîðèêî-êóëü-
òóðíèìè îñîáëèâîñòÿìè ì³ñòà,
â³äïîâ³äàòè õàðàêòåðó ò³º¿ çîíè,
äå âîíà ðîçì³ùåíà. Ïåðåêîíàíà:
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³, ì³ñòàõ ³ñ-
òîðè÷íî¿ òà àðõ³òåêòóðíî¿ ö³í-
íîñò³, çåëåíèõ çîíàõ ¿¿ ìàº áóòè
îáìàëü. Äî ñëîâà, º ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùå â³ä
2006 ðîêó, ÿêå ïðèçóïèíÿº âè-

äà÷ó äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè â ìåæàõ ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñ-
òèíè ì³ñòà.

Ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü:
ºâðîïåéñüê³ ñòîëèö³ äóæå ïîâà-
æàþòü ñåáå ³ ñâî¿õ ìåøêàíö³â,
ùîá äîçâîëÿòè ðåêëàì³ ïàíóâàòè
íàä ì³ñüêèì ïðîñòîðîì. Á³ã-áîð-
äè ìàþòü áóòè óí³ô³êîâàí³ çà ðîç-
ì³ðîì, êîëüîðîì, ôîðìîþ òîùî.
Äóìàþ, ì³ñüê³é ðåêëàì³ íå çàâà-
äèòü óâàãà Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè.
Àäæå ìè º îðãàíîì, ÿêèé âèäàº
äîçâîëè òà íå ìàº ïðàâà âòðó÷à-
òèñÿ â ôîðìó òà çì³ñò. Àëå ââà-
æàþ, ùî íèí³ õòîñü ìàº ñòåæè-
òè, ùîá ðåêëàìà íå áóëà áðóòàëü-
íîþ, íå ïåðåõîäèëà, ÿê êàæóòü,
ìåæó ïðèñòîéíîñò³.

Ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿ íå òðåáà
ðîçì³ùóâàòè õàîòè÷íî. Âîíè íå
ïîâèíí³ âèðîñòàòè ÿê ãðèáè ï³ñ-
ëÿ äîùó — òî òóò, òî òàì. Òóò
ïðèñê³ïëèâ³øå ïîâèííî ïðàöþ-
âàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ, ÿêå,
çà çàêîíîì, ïîãîäæóº äîçâ³ë íà
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíî¿ êîíñòðóê-
ö³¿. Îáîâ’ÿçêîâèì, ââàæàþ, ùîá
ï³ä ÷àñ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ
êîíñòðóêö³é ó òîìó ÷è ³íøîìó
ðàéîí³ ì³ñòà áóëî âðàõîâàíî äóì-
êó ãðîìàäñüêîñò³. Ïðîçîð³ñòü,
çðîçóì³ë³ñòü, ñïðîùåííÿ äîçâ³ëü-
íèõ ïðîöåäóð ³ çìåíøåííÿ çàòðàò
÷àñó äëÿ ¿õ ïðîõîäæåííÿ, âèäà÷à
äîçâîë³â çà ïðèíöèïîì “ºäèíîãî
â³êíà” — îñü ÿê³ áàçîâ³ ìîìåíòè
ÿ íàìàãàþñÿ âïðîâàäèòè â ðîáî-
ò³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ðåêëàìíîãî
á³çíåñó.

— Òîæ âàøå ïðàãíåííÿ — íàâå-
äåííÿ ëàäó â ðåêëàìí³é ñôåð³. Ç
÷îãî âè ïî÷àëè?

— ßê ³ ïîòð³áíî — ç óïîðÿäêó-
âàííÿ íîðìàòèâíî¿ áàçè. Íîðìà-
òèâí³ äîêóìåíòè ³ñíóâàëè, àëå ¿õ
áóëî çàáàãàòî, âîíè ÷àñòî ì³íÿ-
ëèñÿ, îäí³ ñóïåðå÷èëè ³íøèì.

Íèí³ ðîçðîáëåíî íîâ³ Òèïîâ³
ïðàâèëà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè, â ÿêèõ ÷èíí³ íîðìè
ïðèâåäåíî ó â³äïîâ³äí³ñòü äî çà-
êîíîäàâñòâà ç ïèòàíü áóä³âíèö-
òâà, äî ñó÷àñíî¿ äîçâ³ëüíî¿ ñèñ-
òåìè; óäîñêîíàëåíî ïðîöåäóðè
îòðèìàííÿ äîçâîëó, ä³¿ ðîáî÷èõ
îðãàí³â ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ïîðÿä-
êó òîùî. Ïðîåêò Òèïîâèõ ïðàâèë
ïåðåäàíî äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè äëÿ îïðàöþâàííÿ òà çà-
òâåðäæåííÿ.

Çä³éñíåíî çàõîäè ç âèçíà÷åííÿ
ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ ì³ñöÿìè. Ðîçïîðÿäæåííÿì,
ÿêå ï³äïèñàâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ,
áóëî ñêàñîâàíî ïîïåðåäíº ï³äâè-
ùåííÿ ð³âíÿ òàðèô³â. Íèí³ âñòà-
íîâëåíî òàðèôè, ÿê³ äèôåðåíö³-
éîâàí³ çà 20 ïîçèö³ÿìè â çàëåæ-
íîñò³ â³ä ïëîù³, ì³ñöÿ ðîçòàøó-
âàííÿ, âèäó êîíñòðóêö³¿ òîùî.

Ðîçðîáëåíî Ïîðÿäîê ðîçì³-
ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â Êè-
ºâ³. Â³í ñïðîùóº ïðîöåäóðó îòðè-
ìàííÿ äîçâîë³â, çìåíøóº ê³ëü-
ê³ñòü ïîòð³áíèõ äîêóìåíò³â, êîí-
êðåòèçóº âèìîãè äî ñîö³àëüíî¿
ðåêëàìè, ì³í³ì³çóº ìîæëèâ³ñòü
êîðóïö³éíèõ ñõåì.

Óñ³ ö³ äîêóìåíòè ïîãîäæåí³ ç
çàêîíîñëóõíÿíèìè îïåðàòîðàìè
ðèíêó, àñîö³àö³ÿìè ðåêëàìíîãî
á³çíåñó, ÿê³ äóæå ïðàãíóòü ïðà-
öþâàòè ó âïîðÿäêîâàíîìó, öèâ³-
ë³çîâàíîìó, ïðîçîðîìó ïîë³.

Ðàçîì ³ç Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì àðõ³òåêòóðè ïîòð³áíî ðîçðî-
áèòè òà óõâàëèòè ùå îäèí äîêó-
ìåíò — êëàñèô³êàòîð òèïîâèõ
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é. Öå ºäè-
íèé çàñ³á áîðîòüáè ç ðåêëàìíè-
ìè “ìîíñòðàìè” — ïîâåðõíÿìè
íåáà÷åíèõ ðîçì³ð³â ³ “íàâîðîò³â”,
ùî íàéá³ëüøå îáóðþþòü êèÿí.
Ïàðàëåëüíî ç ðîçðîáêîþ äîêó-
ìåíò³â ïîòð³áíî øâèäêî ³ ÿê³ñíî
ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ðåêëàì-
íèõ ïîâåðõîíü, äîêëàñòè çóñèëü

ç îáîâ’ÿçêîâîãî äåìîíòàæó òàêèõ,
ùî âñòàíîâëåí³ íåçàêîííî, “ñà-
ìîçàáóäîâîþ”. Íà æàëü, ¿õ ìîæå
áóòè äóæå áàãàòî.

— ßê ïðîâåñòè öþ ñêëàäíó ðî-
áîòó? Íàïåâíå, âëàñíèêè êîíñ-
òðóêö³é, ùî âñòàíîâëåí³ áåç äîçâî-
ë³â, ÷èíèòèìóòü îï³ð?

— Ââàæàþ, ùî ïîòð³áíî â óñüî-
ìó ñïèðàòèñÿ íà ï³äòðèìêó çàêî-
íîñëóõíÿíî¿ á³çíåñ-ñï³ëüíîòè.
Ïîâ³ðòå, îïåðàòîðè ðèíêó äóæå
çìó÷èëèñÿ â³ä áåçëàäó, íåäîáðî-
ñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿, ñóìí³âíèõ
ï³äõîä³â ó íàø³é ãàëóç³. Á³çíåñìå-
íè íàâ³òü ïîãîäæóþòüñÿ, ùî ê³ëü-
ê³ñòü ðåêëàìè òðåáà ñêîðîòèòè.
Àëå çà óìîâè, ùîá öå áóëî ÷åñ-
íî ³ ñïðàâåäëèâî, ùîá îäí³ êàì-
ïàí³¿ íå çíèùóâàëè çàðàäè ïðî-
öâ³òàííÿ ³íøèõ, ùîá êîæíà
êîíñòðóêö³ÿ áóëà ëåãàëüíîþ ³
ïðàöþâàëà íà íàïîâíåííÿ áþ-
äæåòó.

²ñíóº ñâ³òîâà ïðàêòèêà, êîëè
íà êîæíó ðåêëàìíó êîíñòðóêö³þ
ìîíòóþòü ñïåö³àëüíèé øòðèõ-
êîä. Éîãî íàÿâí³ñòü ñâ³ä÷èòü ïðî
ëåãàëüíó ðåºñòðàö³þ, â³äïîâ³ä-
í³ñòü óñ³ì íîðìàì ³ ïðàâèëàì.
Äîñë³äèòè äàí³ øòðèõ-êîäó ìîæ-
íà çà äîïîìîãîþ ñóïóòíèêà òà
ñïåö³àëüíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðî-
ãðàì. Çàðàç ìè îãîëîøóºìî òåí-
äåð äëÿ ïîøóêó êîìïàí³¿ ç ³í-
ôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÿêà
âïîðàºòüñÿ ç òàêèì çàâäàííÿì.
Äîïîìàãàòèìóòü íàì ä³ëîâ³ àñî-
ö³àö³¿ ïðåäñòàâíèê³â ðèíêó çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè. Âñ³ íåçàêîíí³
êîíñòðóêö³¿ ïîâèíí³ áóòè äåìîí-
òîâàí³, ³ ÿ ìàþ òâåðäèé íàì³ð
äîâåñòè öþ ðîáîòó äî ê³íöÿ. ßê
êàæóòü, ñïîâíþþ÷èñü åíòóç³àç-
ìó òà ìàþ÷è â³äïîâ³äíó ï³äòðèì-
êó íà âñ³õ ùàáëÿõ âëàäè. Ì³ñòî
ïîâèííî î÷èñòèòèñÿ, îáëàãîðî-
äèòèñÿ òà îòðèìàòè çàêîíí³
êîøòè çà êîæíèé êâàäðàòíèé
ìåòð ðåêëàìè.

— ×è âäàñòüñÿ îáëàãîðîäèòè
ì³ñòî ëèøå ÷åðåç äåìîíòàæ?

— Çãîäíà, öüîãî çàìàëî. Ñà-
ìå òîìó çà ó÷àñòþ ø³ñòüîõ íàé-
êðàùèõ êîìïàí³é ðåêëàìíîãî
á³çíåñó, ñåðåä ÿêèõ “Á³ãáîðä”,
“Ãåëåð³-Îêòàãîí”, “Ëóâåðñ”,
“Ïðàéì” òîùî, ìè çàïî÷àòêî-
âóºìî ï³ëîòíèé ïðîåêò â ðàéî-
í³ âóëèö³ Áàñåéíî¿. Ïðåäñòàâ-
íèêè ðåàëüíîãî ñåêòîðó çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè âèð³øèëè ñïðîåê-
òóâàòè òà âñòàíîâèòè ö³ëèé êîì-
ïëåêñ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é,
â ÿêîìó âñå áóäå â³äïîâ³äàòè
ïðèíöèïàì äîö³ëüíîñò³, åôåê-
òèâíîñò³ âïëèâó íà ñïîæèâà÷³â
ðåêëàìè, íàñåëåííÿ, ñó÷àñíîãî
åêîíîì³÷íîãî äèçàéíó òà íîâ³ò-
í³õ òåõíîëîã³é ³ ïî÷óòòþ ì³ðè.
Âñå çàñòàð³ëå, íàäì³ðíå, êðèê-
ëèâå áóäå äåìîíòîâàíî. Ïîäè-
âèìîñÿ, ÿê âîíè âïîðàþòüñÿ, ÿê
öåé íîâèé ðåêëàìíèé êîìïëåêñ
çàïðàöþº.

Íàñòóïíèì ì³ñöåì ðåàë³çàö³¿
ï³ëîòíîãî ïðîåêòó îáðàíî ïðîñ-
ïåêò Áàæàíà, ñâîºð³äíà “â³çèò-
êà” ñòîëèö³. Öå äîðîãà äî ì³æ-
íàðîäíîãî àåðîïîðòó “Áîðèñ-
ï³ëü”. Íèí³ åêëåêòè÷í³ñòü, íàä-
ì³ðíà ù³ëüí³ñòü, ð³çíîìàí³òòÿ
çì³ñòó ³ êîëüîð³â íà âñüîìó éî-
ãî ïðîì³æêó, àæ ç Ï³âäåííîãî
ìîñòó ³ äî “Áîðèñïîëÿ”, ïðîñòî
æàõàº. Äóæå íå õîò³ëîñÿ á, ùîá
ãîñò³, ÿê³ ïðèëåòÿòü äî Êèºâà íà
÷åìï³îíàò ªâðî-2012, ïîáà÷èëè
òàêó “äð³ìó÷ó” çà êóëüòóðîþ çîâ-
í³øíüîãî âèäó ñòîëèöþ. Òîìó
öåé ï³ëîòíèé ïðîåêò òðåáà ðå-
àë³çîâóâàòè øâèäêî.

— ×è îï³êóºòåñÿ âè òàê çâàíîþ
ñîö³àëüíîþ ðåêëàìîþ?

— Ââàæàþ, âîíà ìàº ïîñ³ñòè
ñâîº íàëåæíå ì³ñöå â ñòîëèö³.
Íàãàäàòè ïðî ïðàâèëà ïîâî-
äæåííÿ íà äîðîãàõ, ïîòðåáó ñòå-
æèòè çà çäîðîâ’ÿì ñâîº¿ ðîäèíè,
ä³òåé, çàñòåðåãòè â³ä çãóáíèõ çâè-
÷îê, íàðêîòèê³â òîùî — îñü ¿¿
ïðÿìå çàâäàííÿ. Êîøòè íà ñîö³-
àëüíó ðåêëàìó ìàº çàðîáëÿòè êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿â-
ðåêëàìà” ÷åðåç ñï³âïðàöþ ç êî-
ìåðö³éíèìè ñòðóêòóðàìè, íàëà-
ãîäæåííÿ áåçäîãàííîãî îáë³êó
êîìåðö³éíèõ ðåêëàìíèõ ïëîù.
Äóìàþ, ÿê ò³ëüêè íàì âäàñòüñÿ
íàâåñòè ëàä ó ðîáîò³ ï³äïðèºì-
ñòâà, êîøòè íà ñîö³àëüíó ðåêëà-
ìó îáîâ’ÿçêîâî ç’ÿâëÿòüñÿ. Òîä³
ï³ä êîæíó ñîö³àëüíó àêö³þ
ÊÌÄÀ, à àêòóàëüí³ñòü òàêèõ áó-
äå âèçíà÷àòèñÿ ñï³ëüíî ç ãðîìà-
äîþ, ìè ïðîâåäåìî òåíäåð ³ îáå-
ðåìî ô³ðìó, ÿêà âèêîíàº íàì ñî-
ö³àëüí³ ïðîåêòè.

— Êîëè êèÿíè ïîáà÷àòü ïåðø³
çì³íè çàãàëüíî¿ êàðòèíè çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè â ì³ñò³?

— Äî ê³íöÿ ðîêó ïîòð³áíî, ïî-
ïåðøå, çàáåçïå÷èòè ïðèáóòêî-
â³ñòü ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âðåêëà-
ìà”, ïî-äðóãå, ðîçïî÷àòè ìàñ-
øòàáíó ³íâåíòàðèçàö³þ ðåêëàì-
íèõ êîíñòðóêö³é ïàðàëåëüíî ç
äåìîíòàæåì íåçàêîííî, íåâè-
ïðàâäàíî âñòàíîâëåíèõ ùèò³â.
Íàñïðàâä³, ï³âðîêó ñêîíöåíòðî-
âàíî¿ ðîáîòè àáñîëþòíî äîñòàò-
íüî äëÿ êàðäèíàëüíî¿ çì³íè çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³é-
íî¿ êàðòèíè ñòîëèö³. Ãîëîâíå,
ùîá íå çàâàæàëè...

Спіл валася Галина ПЕТРЕНКО
“Хрещати ”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці Гуцал Тамарі Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Кримській, 12 у Голосіївському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 675/1731 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121, пункту д) статті 141 Земельного кодексу України та розглянув�
ши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити тресту "Мостобуд�1" право користуван�
ня земельною ділянкою, відведеною відповідно до рішень
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів тру�
дящих від 31.12.70 № 2381 "Про відвод земельної ділян�
ки тресту "Мостобуд�1" під будівництво житлових будин�
ків" та виконавчого комітету Київської міської Ради на�
родних депутатів від 03.09.79 № 1153/1 "Про відведен�
ня земельної ділянки тресту "Мостобуд�1" Міністерства
транспортного будівництва СРСР для поширення терито�
рії будівництва житлових будинків", у зв'язку з неспла�
тою земельного податку (лист від 22.01.2009
№ 823/10/15�322).

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Гуцал Тамарі Михайлівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Кримській, 12 у Голосіївському райо�
ні м. Києва.

3. Передати громадянці Гуцал Тамарі Михайлівні, за
умови виконання пункту 4 нього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку загальною площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Кримській, 12 у Голо�
сіївському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

4. Громадянці Гуцал Тамарі Михайлівні:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. 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 земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться у межах земельної ділянки.

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

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 25.12.2008 № 19�15551 та від
10.01.2009 № 09�123, Київської міської санепідстанції від
28.07.2009 № 5782, управління охорони навколишнього
природного середовища від 06.08.2008 № 071/04�4�
22/4654, Головного управління земельних ресурсів від
20.03.2009 № 05�4372.

4.6. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
23.07.2008 № 255) та інші питання майнових відносин ви�
рішувати в установленому порядку

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

6. 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 громадянину Денеці Ігорю Богдановичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Федосєєва, 2>а 

у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 726/1782 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 громадянину Денеці Ігорю Богданови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Федосєєва,
2�а у Солом'янському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Денеці Ігорю Богдановичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,05 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Федосєєва, 2�а у Солом'янсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

3. Громадянину Денеці Ігорю Богдановичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділян�

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

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

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

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

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 12.08.2005 № 19�6705, від
26.10.2005 № 07�9197, Київської міської санепідстанції
від 30.12.2005 № 9620, Державного управління екології
та природних ресурсів в м. Києві від 17.11.2005 № 06�6�
25/5505/1, Головного управління земельних ресурсів від
05.04.2007 № 03�16/540�В.

3.6. Питання відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 09.09.2005 № 153) та
інші питання майнових відносин вирішувати в установле�
ному порядку.

3.7. 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 земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець и

Про внесення змін та поновлення Деснянській районній 
у місті Києві раді договору оренди земельної ділянки 

для будівництва житлових будинків з об'єктами
соціально>побутової інфраструктури в 26>а мікрорайоні

ж/м Вигурівщина>Троєщина у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 753/1809 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист�звернення Деснянської
районної у місті Києві ради від 23.01.2009 № 37, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки
від 25.02.2004 № 62�6�00120, а саме:

— цифри та слова "86100 кв. м" замінити цифрами та
словами "61021кв. м".

2. Поновити на 3 роки з 26.02.2009 договір оренди зе�
мельної ділянки площею 6,1021 га для будівництва жит�
лових будинків з об'єктами соціально�побутової інфра�
структури в 26�а мікрорайоні ж/м Вигурівщина�Троєщи�
на у Деснянському районі м. Києва від 25.02.2004 № 62�
6�00120, укладений між Київською міською радою та Дес�
нянською районною у місті Києві радою на підставі пунк�
ту 43 рішення Київської міської ради від 25.09.2003
№ 31/905 "Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею".

3. Встановити, що розмір річної орендної плати, визна�

ченої в договорі оренди земельної ділянки від 25.02.2004
№ 62�6�00120, підлягає приведенню у відповідність до норм
законодавства.

4. Деснянській районній у місті Києві раді у місячний тер�
мін звернутись до Головного управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації із клопотанням щодо організації робіт по
внесенню змін до договору оренди земельної ділянки від
25.02.2004 № 62�6�00120.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Романчук Ользі Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Метрологічній,

13>а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 680/1736 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 вне�
сення змін до містобудівної документації — будівництва,
експлуатації та обслуговування житлових будинків, госпо�
дарських 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 обґрунтуван�
ням, з сільськогосподарської території до території са�
дибної забудови.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення ви�
конавчого комітету Київської міської Ради депутатів тру�
дящих від 25.02.64 № 202 "Про відвод земельної ділянки
Спеціалізованій школі�інтернату фізико�математичного
профілю" як таке, що не було виконано в установленому
порядку, та віднести частину земельної ділянки площею
0,10 га до земель запасу житлової та громадської забу�
дови.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Романчук Ользі Миколаївні
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Мет�
рологічній, 13�а у Голосіївському районі м. Києва.

5. Передати громадянці Романчук Ользі Миколаївні, за

умови виконання пункту 6 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Метрологічній, 13�а у
Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови.

6. Громадянці Романчук Ользі Миколаївні:
6.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

6.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян�
ки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право власності на земельну ділянку.

6.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

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

6.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 03.07.2008 № 231) та інші пи�
тання майнових відносин вирішувати в установленому по�
рядку.

6.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 22.08.2008 № 19�10609 та від
12.11.2008 № 09�14003, Київської міської санепідстанції
від 14.10.2008 № 8822, Головного управління охорони
культурної спадщини від 03.07.2008 № 4694, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 23.07.2008 № 05�08/5032, комунальної
організації "Центр містобудування та архітектури" від
14.08.2008 № 14�2174.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину Рикичинському Федору

Юрійовичу для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд на вул. Генерала Доватора, 2>а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 699/1753 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 Рикичинському Федору Юрі�
йовичу для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ге�
нерала Доватора, 2�а у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Рикичинському Федору Юрі�
йовичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,08 га для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Генерала Доватора, 2�а у Го�
лосіївському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Рикичинському Федору Юрійовичу:
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. 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 (місцевість) та виготовленню документа, що посвід�
чує право власності на земельну ділянку.

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
21.09.2007 № 43) та інші питання майнових відносин вирі�
шувати в установленому порядку.

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

3.7. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 29.11.2007 № 19�13954, Київської місь�
кої санепідстанції від 01.04.2008 № 2465, дочірнього підпри�
ємства "Інститут генерального плану міста Києва" від
28.09.2007 № 3007, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 13.03.2008 № 071/04�4�22/1856.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Гордієнку Дмитрію Івановичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Макаренка, 1>б у Деснянському

районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 712/1768 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 Гордієнку Дмитрію Івановичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Макаренка, 1�б у Дес�
нянському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Гордієнку Дмитрію Івановичу,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,08 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Макаренка, 1�б у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянину Гордієнку Дмитрію Івановичу:
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 но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

3.4. Виконувати 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.

3.5. 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 управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 06.07.2007 № 19�6601, ВАТ "Київпроект" від
23.05.2007 № 1596, Київської міської санепідстанції від
08.10.2007 № 8312, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 09.10.2007 № 071/04�4�22/5649,
Головного управління земельних ресурсів від 29.11.2007
№ 05�2307.

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

1. 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.

2. Припинити право користування частиною земельної ді�
лянки площею 0,10 га, відведеної відповідно до рішення ви�
конавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудя�
щих від 02.11.65 № 1867 "Про закріплення за Міським від�
ділом народної освіти міськвиконкому земельної ділянки під
існуючий дитячий будинок № 2, Додатковий відвод для йо�
го розширення та дозвіл на будівництво дитячого закладу"
(лист�згода Головного управління освіти і науки від
13.02.2006 № 9�1/131�1), та віднести її до земель запасу
житлової і громадської забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Бойко Ірині Петрівні для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Червонофлотській, 18�б в
Оболонському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Бойко Ірині Петрівні, за умови
виконання пункту 5 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Червонофлотській, 18�б в Оболонському райо�
ні м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громад�
ської забудови.

5. Громадянці Бойко Ірині Петрівні:
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 но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних

мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ді�
лянки.

5.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 27.02.2009 № 19�1819, від 24.04.2009
№ 09�3683, Київської міської санепідстанції від 22.04.2009
№ 2254, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 02.04.2009 № 071/04�4�22/1778, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.03.2009
№ 2015, Державної служби з питань національної культур�
ної спадщини від 22.04.2009 № 22�1058/9 та Головного
управління земельних ресурсів.

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".

5.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 23.02.2009 № 228) та інші питан�
ня майнових відносин вирішити в установленому порядку.

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 громадянці Бойко Ірині Петрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Червонофлотській, 18>б 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 707/1763 від 18 червня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Сидоренку Сергію Миколайо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Уляни Громо�
вої, 5�г у Солом'янському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Сидоренку Сергію Миколайо�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,03 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Уляни Громової, 5�г у Солом'ян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Сидоренку Сергію Миколайовичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Питання пайової участі вирішити до початку будів�

ництва відповідно до рішення Киїради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.3. 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.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.08.2006 № 19�6750, Державного

управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 18.04.2007 № 06�6�25/861, Київської місь�
кої санепідстанції від 24.01.2008 № 527, дочірнього підпри�
ємства "Інститут генерального плану міста Києва" ВАТ "Ки�
ївпроект" від 25.05.2006 № 1283, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 26.05.2008 № 05�3163.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж у
межах земельної ділянки.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Сидоренку Сергію
Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Уляни Громової, 5>г
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 724/1780 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:

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

3.5 Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 11.02.2009 № 19�1319 та від
20.02.2009 № 09�1669, Київської міської санепідстанції
від 20.05.2009 № 2946, Головного управління охорони
культурної спадщини від 19.02.2009 № 1088, Державно�

го управління охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 23.02.2009 № 05�08/676, Головно�
го управління земельних ресурсів від 01.06.2009 № 05�
4561.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Олексєєнко Тетяні
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Жулянській, 22>а
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 684/1740 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
земельної ділянки громадянці Олексєєнко Тетяні Володи�
мирівні для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Жулянській,
22�а у Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Олексєєнко Тетяні Володими�
рівні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Жулянській, 22�а у Голосіївському

районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянці Олексєєнко Тетяні Володимирівні:
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 (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в



66 ЧЧТТИИВВОО Хрещатик  15 жовтня 2010

Óáèòü ÏÐÈÇÐÀÊÀ
Сьо одні “Хрещати ” др -
є оповідання нашо о

постійно о автора Оле -
сандра Афанасьєва.

— Ñíèìè òðóáêó! — íàñòîé÷è-
âî è ìîíîòîííî òðåáîâàë ìîçã.

— È íå ïîäóìàþ! — ìóðëûêà-
ëî ñîííîå òåëî.

— Ñíèìè òðóáêó, äóð¸õà!
Âäðóã ýòî Âàäèê çâîíèò?!

— Âàäèê?! — ÿ ìãíîâåííî
âñêî÷èëà ñ êðîâàòè è ïîì÷àëàñü
ê òåëåôîíó,— Àëëî!

— Ìàðèøêà! ß óæå âûåçæàþ.
Íàäåþñü, òû ãîòîâà?

— Äà, ïàïà, êîíå÷íî, ãîòî-
âà! — ÿ óíûëî ïûòàëàñü ñîîáðà-
çèòü, ê ÷åìó åù¸ äîëæíà áûòü
ãîòîâà, êðîìå êàê çàáðàòüñÿ îá-
ðàòíî ïîä ò¸ïëîå îäåÿëî, ñâåð-
íóòüñÿ êàëà÷èêîì è ñïàòü,
ñïàòü, ñïàòü, ñïàòü...

— Òîãäà âñ¸, äî÷êà, æäè!
— Æäó! — ÿ çàäðåìàëà áû

ïðÿìî ïîñðåäè êîìíàòû, ðàñêà-
÷èâàÿñü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè
ïîä çóììåð îòáîÿ, åñëè áû íå
õîëîä è ãîëîäíîå ìÿóêàíüå
Ôðèäû.

Íå ñìûòàÿ ñî â÷åðàøíåãî äíÿ
êîñìåòèêà è òÿæåñòü âíèçó æè-
âîòà äåëàëè ïðîáóæäåíèå åù¸
ìåíåå ðàäîñòíûì. Íàáðîñèâ íà
ñåáÿ õàëàò, ÿ ïðîäåôèëèðîâàëà
â âàííóþ, ñòàðàÿñü íå çàìå÷àòü
öàðèâøèé âîêðóã áåñïîðÿäîê.

— ×óäîâèùå! — âûïàëèëà
ïåðâàÿ ìûñëü ìîåìó îòðàæå-
íèþ.

— Êîøìàðèùå! — ïîääàêíó-
ëà ìèëî âòîðàÿ.

— Êðàñàâèöà! — íàãëî çàÿâè-
ëà òðåòüÿ, è ïîñëå äîëãîãî ñïî-
ðà ñî çäðàâûì ñìûñëîì ïî÷òè
ïîáåäèëà.

— Äà, êðàñàâèöà! — ÿ ãîðäî
òðÿõíóëà íå÷¸ñàííîé ãîëîâîé è
òóò æå ðàçðåâåëàñü.

Â êîíöå êîíöîâ, ÷òî Âû õî-
òèòå îò îäèíîêîé òðèäöàòè
äâóõëåòíåé æåíùèíû â ïàñìóð-
íîå îñåííåå óòðî?

Íà ðàáîòå ìåíÿ ñîêðàòèëè,
ëþáèìûé ìóæ÷èíà óæå ïîëãîäà,
êàê â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà ïðî-
ïàë, à åäèíñòâåííàÿ ïîäðóãà
â÷åðà â ïÿòûé ðàç âûøëà çàìó-
æ... Ñòåðâà...

Åñëè ïðè÷èí äëÿ ðàññòðîé-
ñòâà êàæåòñÿ ìàëî, ìîæíî åù¸
âñïîìíèòü î ïóñòîì õîëîäèëü-
íèêå, áåçíàä¸æíîì ïÿòíå íà íî-
âîé áëóçêå, ãðÿäóùèõ ìåñÿ÷íûõ
è ñêîðîì âèçèòå îòöà... Òî÷íî,
îí æå ñ ìèíóòû íà ìèíóòó ïðè-
åäåò, à ÿ...

Ðåøèâ, ÷òî êîæà äîëæíà îò-
äûõàòü, ÿ ïëþíóëà íà ìàêèÿæ,
ìóæåñòâåííî çàñòåëèëà êðîâàòü
è, âçäûõàÿ, íàòÿíóëà ñïîðòèâ-
íûé êîñòþì. Íè÷åãî, íà äà÷å è
òàê ñîéä¸ò. Áëàãîðîäíî óñòóïèâ
ïîñëåäíþþ ñîñèñêó Ôðèäå è çà-
âàðèâ îñòàòêè êîôå, ÿ âñïîìíè-
ëà, ÷òî äàâíî ñîáèðàëàñü îòâåç-
òè ðàçíûé õëàì íà äà÷ó, è,
êðÿõòÿ, ïîëåçëà íà àíòðåñîëè.
Ñòàðàÿ îáóâü, ðæàâûå êîíüêè,
ñóìêè è êîðîáêè, âñ¸ äðóã çà
äðóãîì âîçëàãàëîñü â ïðèõîæåé,
Âîò è ÿùèê ñ ïëàñòèíêàìè ìà-
ìèíîé þíîñòè òóäà æå, è ÷åìî-
äàí... Ñòîï — ÷åìîäàí Âàäèêà.
Ðûæèé, ñ ãðóáîé çàïëàòîé ïî-
ñåðåäèíå. Êàê ÿ î í¸ì ìîãëà ïî-
çàáûòü?!

Îäíàæäû âå÷åðîì Âàäèê ïðè-
í¸ñ è ïîñòàâèë åãî ñþäà ñî ñëî-
âàìè: “Ìàðèíêà! ß ïðèÿòåëþ
îáåùàë çàíåñòè èíñòðóìåíòû, à
åãî, äóðàêà, äîìà íå îêàçàëîñü.
Ïóñòü ó òåáÿ ïîëåæàò, ÿ ïîòîì
çàáåðó...”.

Ïîòîì! Íå áûëî íèêàêîãî “ïî-

òîì”. Íà ñëåäóþùåå óòðî, êîãäà
ÿ åù¸ ñïàëà, Âàäèê óø¸ë, îñòàâèâ
íà ñòîëå ëàêîíè÷íóþ çàïèñêó, òè-
ïà: “Ïîçâîíþ ÷åðåç ïàðó äíåé.
Ëþáëþ. Â.”. È âñ¸, ñ òåõ ïîð ÿ åãî
íå âèäåëà è íå ñëûøàëà.

Êîíå÷íî, îí è ðàíüøå ïðîïà-
äàë íà íåäåëþ-äðóãóþ, ñëó÷à-
ëîñü, äàæå íà ìåñÿö. Íî âîçâðà-
ùàëñÿ æå âåäü, ñ ïîäàðêàìè è
äåíüãàìè, êàê íè â ÷¸ì íå áû-
âàëî, îòøó÷èâàÿñü è îòìàõèâà-
ÿñü îò ëþáîïûòíûõ ðàññïðîñîâ.
Âîîáùå, Âàäèê áûë èç òåõ ðåä-
êèõ ìóæ÷èí, êîòîðûå óìåþò
âèðòóîçíî ìîë÷àòü. Î ñâîåé ðà-
áîòå, ñåìüå, èëè ïðîøëîì. Êàê
ÿ òîëüêî íå èçâîðà÷èâàëàñü â
ïîïûòêàõ óçíàòü îáî âñ¸ì ýòîì
áîëüøå, õîòü ÷óòî÷êó áîëüøå.
Óâû... Âñ¸, ÷òî îí ñàì î ñåáå
ðàññêàçàë, óìåñòèëîñü áû íà
êëî÷êå áóìàãè: “Òðèäöàòü øåñòü
ëåò. Ðîäîì èç Îäåññû. Ðîäèòå-
ëåé íå ïîìíèò. Òðè ãîäà, êàê
ðàçâåä¸í. Äåòåé âðîäå áû íå
èìååò. Â Êèåâå æèâ¸ò óæå äàâ-
íî, â îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðå
áåç òåëåôîíà íà Ëåñíîì (êñòà-
òè, ãäå ÿ íè ðàçó “ïî÷åìó-òî” íå
áûëà!). Íå áåäñòâóåò è íå øè-
êóåò. Ðàáîòàåò òîðãîâûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì íå ïîíÿòíî ÷åãî è
âå÷íî ìîòàåòñÿ ïî êîìàíäèðîâ-
êàì. Ëþáèò êîøåê, Ðîçåìáàóìà
è ñòàðûå ñîâåòñêèå êîìåäèè.
Íåíàâèäèò ñîáàê, ôóòáîë è äå-
òåêòèâû”. Èç îáëàñòè äîáðî-
âîëüíî äàííîé èíôîðìàöèè —
íå òàê óæ è ìíîãî, ïðàâäà?
Îñòàëüíîå — ìîè ñîáñòâåííûå
âûâîäû è äîãàäêè. Íàïðèìåð,
íàáëþäàÿ îäíàæäû, êàê îí
ñêëàäûâàåò â øêàô ïîãëàæåí-
íûå âåùè, òî÷ü â òî÷ü, êàê ìîé
îòåö, (â ïðîøëîì, êàäðîâûé âî-
åííûé), ÿ îñòîðîæíî ïîèíòåðå-
ñîâàëàñü, ñëóæèë ëè îí â àðìèè.
“Íåò, ñëàâà Áîãó! ß â ïîëèòåõ-
íè÷åñêîì êîðî÷êó ëåéòåíàíòà
ïîëó÷èë, è âñ¸. À ÷òî, Ìàðèí-
êà?!”. “Íè÷åãî. Òåáå áû ôîðìà
ïîøëà”,— îòâåòèëà ÿ, íå ïîíè-
ìàÿ, çà÷åì åìó ïîíàäîáèëîñü
ëãàòü.

ß âîîáùå ñëèøêîì ìíîãîãî
íå ïîíèìàëà, â í¸ì, â ñåáå, â
íàøèõ îòíîøåíèÿõ... Îò÷åãî äâà
Îäèíî÷åñòâà òàê è íå ñëèëèñü
çà äâà ãîäà â îäíî? Ïî÷åìó ÿ
ïî÷òè äîâåðÿëà åìó â êîìàíäè-
ðîâêàõ è ðåâíîâàëà ê îñòàâëåí-
íîé íà îáî÷èíå æèçíè áûâøåé
æåíå? Ñ êàêîé ñòàòè åìó íóæ-
íî áûëî ïðîâîäèòü ñî ìíîé äâå-
òðè íî÷è â íåäåëþ, íå ðàññòà-
âàÿñü ïðè ýòîì ïîðîé öåëûìè
äíÿìè? Ïî÷åìó, îò÷åãî, çà÷åì...

È âîò Âàäèêà óæå ñî ìíîé
íåò. Òîëüêî äâå åãî ðóáàøêè,
ïàðà áðþê, íîñêè, êîæàíàÿ
êóðòêà è ñëàáàÿ íàäåæäà â óòå-
øåíèå; äà åù¸ ýòîò ñòàðûé ðû-
æèé ÷åìîäàí-óðîäåö, êàê ýõî
ïðîøåäøåé âîéíû... Õîðîøî,
÷òî â äâåðü ïîçâîíèëè. ß êàê
ðàç ñîáèðàëàñü îïÿòü çàðåâåòü.

— Ïðèâåò, ñòðàäàëèöà! — ïðî-
íèöàòåëüíîìó îòöó õâàòèëî ñå-
êóíäû, ÷òîáû ïîíÿòü ìî¸ ñî-
ñòîÿíèå,— Âñ¸ î Âàäèêå óáèâà-
åøüñÿ?

ß êèâíóëà è, îòâåðíóâøèñü,
ïî-äåòñêè øìûãíóëà íîñîì.

— À ýòî ÷òî çà “ñîêðîâè-
ùå”? — îòåö ñ èíòåðåñîì îáî-
ø¸ë îñòàâëåííûé Âàäèêîì ÷å-
ìîäàí, êîòîðûé ÿ çà÷åì-òî ñíÿ-
ëà ñ àíòðåñîëåé.— Íå òâî¸ æå
âðîäå?

— Âàäèêà... Òàì èíñòðóìåíòû,
êàæåòñÿ.

— Èíñòðóìåíòû? — îòåö ïðè-
ñåë íà êîðòî÷êè è ïî-õîçÿéñêè
ù¸ëêíóë çàìêàìè.— Åñëè äðåëü,
íàïðèìåð, òî êàê ðàç ïî äåëó. ß
ñâîþ â÷åðà “çàïîðîë”... Ôó òû,
÷¸ðò!

— ×òî? — ÿ øàãíóëà áëèæå è
âìåñòå ñ îòöîì óäèâë¸ííî óñòà-
âèëàñü íà ñîäåðæèìîå ÷åìîäà-
íà,— Ïè-ïè-ïèñòîëåò! — çàèêà-
ÿñü, ïðîìÿìëèëà ÿ è òóò æå îñå-
ëà íà ïîë, ÷óòü íå ðàçäàâèâ ëþ-
áîïûòíóþ Ôðèäó.

— Äà, õîðîøèå èíñòðóìåí-
òû,— îñèïøèì ãîëîñîì îòî-
çâàëñÿ îòåö è çàäóì÷èâî äîáà-
âèë.— Ïðîôåññèîíàëüíûå.

Ìèíóò ïÿòü ÿ ïðîñòî îøàðà-

øåííî ãëàçåëà íà ïðåäìåòû, çà-
áîòëèâî óïàêîâàííûå êåì-òî âî
ôëàíåëåâûå òðÿïêè, è òàê æå çà-
áîòëèâî è îñòîðîæíî, äâóìÿ
ïàëüöàìè, â ýòèõ æå òðÿïêàõ
âûíèìàåìûå îòöîì: òðè îáîé-
ìû, ãëóøèòåëü, ñâ¸ðòîê ñ äîë-
ëàðàìè, ïàêåò ñ äîêóìåíòàìè
(îá ýòîì — ÷óòü ïîçæå), êàêèå-
òî àìïóëû èëè êàïñóëû, îäíî-
ðàçîâûå øïðèöû. Áîæå!... Íà-
êîíåö, ñôîêóñèðîâàâ âçãëÿä íà
ìíå, îòåö õðèïëî ïðîêàøëÿëñÿ.

— Çà òàêèìè âåùàìè âîçâðà-
ùàþòñÿ, äî÷êà! Åñëè æèâû, êî-
íå÷íî...

ß çàêðûëà ëèöî ðóêàìè è ñî
ñòîíîì êèâíóëà.

— Ïàï, ó ìåíÿ â õîëîäèëüíè-
êå — âîäêà. Êàæåòñÿ, ñàìîå âðå-
ìÿ!

Îò âîäêè íà ãîëîäíûé æåëó-
äîê ëåã÷å íå ñòàëî, íî, ïî êðàé-
íåé ìåðå, êóðèëà ÿ ñåãîäíÿ ïðè
îòöå, íå òàÿñü. Çëîïîëó÷íûé ÷å-
ìîäàí ÿ îñòîðîæíî çàêðûëà è
ïîñòàâèëà íà ïðåæíåå ìåñòî.
Ïîòîì âåðíóëàñü íà êóõíþ è
âîïðîñèòåëüíî ïîñìîòðåëà íà
îòöà.

— Äà,— âûäîõíóë îí, âçúåðî-
øèâ ñåäûå âîëîñû.— Âàäèê
òâîé — òîò åù¸ ãóñü... Ó íåãî
êëþ÷è îò êâàðòèðû åñòü?

— Äà, íî...
— Òû ïðàâà, õîòåë áû — âñå

ðàâíî á ñäåëàë. Íàäåþñü, îí ñþ-
äà íå âåðí¸òñÿ.

— Ïîëãîäà ïðîøëî,— ÿ ïîæà-
ëà ïëå÷àìè.— À åñëè âåðí¸òñÿ?

Îòåö íàäîëãî çàìîë÷àë, ÿâíî
îáäóìûâàÿ âàðèàíòû.

— Åñëè ÿ çàáåðó ýòî “ñ÷àñòüå”
ñ ñîáîé, îí èç òåáÿ âñþ äóøó
âûòðÿñåò. Ïóñòü óæ ëó÷øå ëå-
æèò îíî çäåñü, äîæèäàåòñÿ. Â
ëþáîì ñëó÷àå, ê îðóæèþ íå ïðè-
êàñàéñÿ, ìàëî ëè ÷òî... Åñëè Âà-
äèê çàÿâèòñÿ, âåäè ñåáÿ ñïîêîé-
íî. Íå ïàíèêóé. Î ÷åìîäàíå íå
âñïîìèíàé. ß äóìàþ, ñàì çàáå-
ð¸ò, òèõî è åñòåñòâåííî...

— Åñòåñòâåííî,— ýõîì ïîâòî-
ðèëà ÿ, ÷óâñòâóÿ, êàê ïî ñïèíå
ïîïîëçëè ìóðàøêè, è ñðàçó ïî-
õîëîäåëî âíóòðè.— Ïàï, îí —
áàíäèò èëè “èç îðãàíîâ”?

— À êàêàÿ ðàçíèöà?— íåâåñå-
ëî õìûêíóë îòåö.

— À ìîæåò, â ìèëèöèþ? —
íà÷àëà ÿ è ñàìà æå îñåêëàñü.—
Íåò, íå íàäî â ìèëèöèþ. Âäðóã
Âàäèê — íè ïðè ÷¸ì... Âäðóã åãî
ïîäñòàâèëè, à ÿ...

— Ìàðèøêà, íå áîëòàé ÷åïó-
õè! — îòåö ñìîðùèëñÿ, êàê îò
çóáíîé áîëè.— Ýòî ÎÍ òåáÿ
ïîäñòàâèë. È âîîáùå, Âàäèê ëè
îí?..

Ìû çàìîë÷àëè, äóìàÿ îá îä-
íîì è òîì æå.

— Ëàäíî, äî÷êà, ïîåõàëè-êà
íà äà÷ó, êàê ñîáèðàëèñü, à òî
ìàòü áóäåò âîëíîâàòüñÿ. Åé, ïî-
íÿòíî, íè ñëîâà. Àâîñü ÷òî
äåëüíîå íà ñâåæåì âîçäóõå â ãî-
ëîâû è ïðèä¸ò... À áàðàõëî òâî¸
ìû áðàòü íå ñòàíåì,— îòåö çà-
ãîâîðùè÷åñêè ïîäìèãíóë,—
×òîáû çàãàäîê íå çàãàäûâàòü.

ß êèâíóëà è ñ åãî ïîìîùüþ
áûñòðî çàâàëèëà êëàäîâêè íà
ïðåæíèé ëàä. ×åðåç ÷åòâåðòü ÷à-
ñà ìû óæå ì÷àëèñü íà íàøó äà-
÷ó â Ñ÷àñòëèâîå.

Âåðíóâøèñü ê âå÷åðó äîìîé,
ÿ ïåðâûì äåëîì çàãëÿíóëà íà
àíòðåñîëè. Â îæèäàíèè ÷óäà...
Óâû, ìíå ýòî âñ¸ íå ïðèñíè-
ëîñü. È íå ïðèãðåçèëîñü.

Âíîâü âîëî÷à ÷åìîäàí íà êóõ-
íþ, ÿ ñ óäèâëåíèåì îòìåòèëà
÷òî ðóêè, êàê óòðîì, óæå íå äðî-
æàò, ïåðåä ãëàçàìè íå ïëûâ¸ò,
äàæå ñåðäöå ïî÷òè íå áü¸òñÿ.
“Âïðî÷åì, ÷òî â ýòîì ñòðàííî-
ãî, ÿ âåäü — ëþáîâíèöà êèëëå-

ðà! Õà-õà!”,— ñî çëîáîé ÿ íàäå-
ëà ðåçèíîâûå ïåð÷àòêè äëÿ ìîé-
êè ïîñóäû, ù¸ëêíóëà çàìêàìè,
è áåç êîëåáàíèé äîñòàëà ïàêåò
ñ äîêóìåíòàìè. Ñ ÷åãî íà÷í¸ì?

Ëèòîâñêèé ïàñïîðò íà èìÿ
Âàëäèñà Âè÷àëèóñà, 1967 ãîäà
ðîæäåíèÿ; ðîññèéñêèé — Èâà-
íà Êîëåñíèêîâà, 1970 ãîäà,
ìåæäó ïðî÷èì, îòöà äâîèõ äå-
òåé, ïðîïèñàííîãî â ã. Òâåðè;
äâà óêðàèíñêèõ ïàñïîðòà íîâî-
ãî îáðàçöà, âûäàííûõ Ìèõàèëó
Íå÷àåâó, 1969 ãîäà, æèòåëþ
Ñóì, è Èãîðþ Áåñïàëûõ, 1966
ã., õàðüêîâ÷àíèíó... Îòëè÷íî,
äàëüøå... Âîäèòåëüñêèå ïðàâà,
âîåííûé áèëåò è æóðíàëèñòñêîå
óäîñòîâåðåíèå ãàçåòû “Ðåçþìå”
òîãî æå ãðàæäàíèíà Íå÷àåâà,
ñëóæåáíîå óäîñòîâåðåíèå ñïå-
öèàëèñòà ïðåññ-öåíòðà ÑÁÓ Êó-
íèöûíà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à...
Îòîâñþäó íà ìåíÿ ñìîòðåëè õî-
ëîäíûå ïðèùóðåííûå ãëàçà Âà-
äèêà. Åäèíñòâåííîå, ÷òî áûëî
îáùåãî.

Íèêàêèõ ñáåðåãàòåëüíûõ êíè-
æåê, áàíêîâñêèõ êàðòî÷åê, çà-
ãàäî÷íûõ êëþ÷åé îò êàìåð õðà-
íåíèÿ è áëîêíîòîâ ñ øèôðîâ-
êàìè (îõ, íà÷èòàëàñü ÿ äåø¸âûõ
äåòåêòèâîâ) â ïàêåòå íå áûëî.
Âïðî÷åì, ýòîãî ëè ìàëî?

Ôàìèëèè, äàòû, öèôðû, àäðå-
ñà — âñ¸ ýòî ÿ ïåðåïèñàëà â
ñâîé äíåâíèê è çàêóðèëà, îòêè-
íóâøèñü íà ñïèíêó ñòóëà.
Âçãëÿä áåçäóìíî ñêîëüçèë ïî
ñîäåðæèìîìó ÷åìîäàíà, ñîííîé
Ôðèäå ó ïóñòîãî áëþäöà, íå ïî-
ëèòûì ôèàëêàì íà ïîëêå è íå-
èçìåííî âîçâðàùàëñÿ ê ñâ¸ðòêó
ñ äåíüãàìè. Åñëè âñå áàíêíîòû
â í¸ì, êàê ïåðâàÿ,— ñîòåííûå,
ñóììà ïîëó÷àëàñü ãðàíäèîçíàÿ.
Ïî êðàéíåé ìåðå, äëÿ âðåìåí-
íî áåçðàáîòíîãî ïðîãðàììèñòà
âðîäå ìåíÿ. È ñàìîå æóòêîå,
÷òî èìåííî äåíüãè áîëüøå âñå-
ãî ìåíÿ ïóãàëè è ïðèòÿãèâàëè,
à íå ïèñòîëåò ñ ãëóøèòåëåì èëè
êàêèå-òî òàì êàïñóëû.

×¸ðòîâ ÷åìîäàí! Çà ïîëãîäà ÿ
ïî÷òè ñìèðèëàñü ñ ìûñëüþ î
òîì, ÷òî Âàäèê ïðîñòî óø¸ë,
êàê “ïðîñòî” óõîäÿò ìóæ÷èíû;
ïî÷òè óáåäèëà ñåáÿ â òîì, ÷òî
îí — íå ïåðâûé è íå ïîñëåä-
íèé; ÷òî âñ¸, ìîë,— ê ëó÷øå-
ìó... À òåïåðü... Íå ïîääàâøèñü
ñîáëàçíó ïåðåñ÷èòûâàòü ÷óæèå
“áàêñû”, ÿ ñëîæèëà äîêóìåíòû
îáðàòíî â öåëëîôàíîâûé ïàêåò,
íàêðûëà òðÿïêîé, è çàù¸ëêíó-
ëà ÷åìîäàí. Õâàòèò!

ß ÍÅ ÕÎ×Ó ÍÈ×ÅÃÎ ÁÎËÜ-
ØÅ ÇÍÀÒÜ! Íå õî÷ó! Ïóñòü
âîçâðàùàåòñÿ, çàáèðàåò ñâî¸
“äîáðî”, ñòðåëÿåò íàïðàâî è íà-
ëåâî. Â êîãî õî÷åò! Ïóñòü äåëà-
åò âñ¸, ÷òî óãîäíî! Òîëüêî îñòà-
âèò ìåíÿ â ïîêîå! Íàâñåãäà!

ÍÀÂÑÅÃÄÀ! ß áûëà îáðå÷åíà
æèòü â ýòîì àäó íàâñåãäà. Èç-
ä¸ðãàííàÿ, èçìó÷åííàÿ, êàæäóþ
áåññîííóþ íî÷ü óìèðàþùàÿ îò
ìàëåéøåãî øóìà, ÿ ìåòàëàñü â
ïîèñêàõ âûõîäà. Ñóòêè çà ñóòêà-
ìè. Íåäåëþ çà íåäåëåé. Âñþäó
ìåíÿ ïðåñëåäîâàë ÅÃÎ âçãëÿä,
ÅÃÎ ãîëîñ... Âïðî÷åì, íåò,— ÈÕ
ãîëîñà, Êîëåñíèêîâà, Íå÷àåâà,
Áåñïàëûõ... Ãîëîñà ïðèçðàêîâ.

Ðåàëüíî íè Âàäèêà, íè èõ íå
ñóùåñòâîâàëî. ß äàâíûì-äàâíî
â ýòîì óáåäèëàñü, áëàãîäàðÿ
åäèíñòâåííîé, ïîæàëóé, öåííîé
âåùè â êâàðòèðå, ñâîåìó ñåðåá-
ðèñòîìó íîóòáóêó. Íà í¸ì ÿ îò-
ôèëüòðîâàëà âñþ äîñòóïíóþ èí-
ôîðìàöèþ, ñ ïîìîùüþ Àíäðþ-
øè, áûâøåãî ñîêóðñíèêà, áåñ-
öåðåìîííî (è, ñëàâà Áîãó, áåç-
íàêàçàííî) çàëåçëà ïî ñåòè ê
“íåäîñòóïíîé”... Òùåòíî.

Íà íîâîé ðàáîòå, öåëûìè
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äíÿìè óñòàâèâøèñü â ìîíèòîð,
ÿ “ïîêàäðîâî” âñïîìèíàëà
æèçíü ñ Âàäèêîì, âîññòàíàâëè-
âàëà â ïàìÿòè óñêîëüçíóâøèå
ìåëî÷è, íåäîñêàçàííûå ôðàçû,
îáðîí¸ííûå âçãëÿäû. Àíàëèçè-
ðîâàëà è çàïîëíÿëà áðåøè. À
ïîñëå íåõîòÿ òàùèëàñü äîìîé, â
õîëîäíóþ òþðüìó Îæèäàíèÿ.

ß íàâåðíî ñâèõíóëàñü, åñëè
åæåâå÷åðíå, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ëåçëà íà àíòðåñîëè. Âîò è ñåãî-
äíÿ îòêðûëà âõîäíóþ äâåðü, íå
ñíèìàÿ ïàëüòî, ðàññåÿííî ïî-
ãëàäèëà Ôðèäó è â ñàïîãàõ âñòà-
ëà íà òàáóðåò. Íà ñåé ðàç ñ òâ¸ð-
äûì íàìåðåíèåì ñî âñåì ïîêîí-
÷èòü. Âçÿòü “ýòî”, âûéòè èç
êâàðòèðû, ïðîéòè ïî íàáåðåæ-
íîé è íà ìîñòó Ïàòîíà âûáðî-
ñèòü ê ÷¸ðòîâîé ìàòåðè! Èçáà-
âèòüñÿ! Óáèòü Ïðèçðàêà. À òàì
— áóäü, ÷òî áóäåò.

Î, Ãîñïîäè!.. Áûòü íå ìîæåò!
Äîæäàëàñü! Æ¸ëòîãî ÷åìîäàíà ñ
ãðóáîé çàïëàòîé ïîñåðåäèíå ÍÅ
ÁÛËÎ!.. Çíà÷èò, Âàäèê æèâ!
Çíà÷èò... Ó ìåíÿ çàêðóæèëàñü ãî-
ëîâà, ïðåäàòåëüñêè äðîãíóëè íî-
ãè. Åù¸ áû ÷óòü-÷óòü è... Ñàìà
íå ñâîÿ ÿ áðîñèëàñü òóò æå â êî-
ðèäîðå çâîíèòü îòöó. Íèêàê íå
óäàâàëîñü íàáðàòü çëîñ÷àñòíûõ
ñåìü öèôð. Íàêîíåö-òî.

— Ïàïà! Ïàïî÷êà! — ïî÷åìó-òî
ø¸ïîòîì çàëåïåòàëà ÿ â òðóáêó,
êàê òîëüêî óñëûøàëà ñïîêîéíîå
îòöîâñêîå “àëëî”,— Âàäèê ÂÑ¨
çàáðàë! Íåò, ìåíÿ íå áûëî äî-
ìà... Äà, ÿ òîæå ðàäà! Ïîêà!

ß ñèäåëà, ññóòóëèâøèñü, â
òåìíîòå êóõíè è ïëàêàëà, íå âå-
ðÿ, ÷òî âñ¸ çàêîí÷èëîñü. ÎÍ èç-
áàâèë ìåíÿ îò ýòîãî êîøìàðà.
ÎÍ áûë çäåñü, íî íå îñòàëñÿ,
áóäòî çíàÿ, ÷òî ÿ çíàþ... Èëè
áûë êòî-òî ïî åãî ïîðó÷åíèþ...
Òåïåðü âñ¸. ß â ýòîì óâåðåíà...

Ñ÷àñòëèâûì âçãëÿäîì, òî è äå-
ëî ñìàõèâàÿ ñë¸çû, ÿ ñìîòðåëà
ñêâîçü òþëü çà îêíî. Äîëãî ñìîò-

ðåëà. Äîëãî... Ïîêà íå ïî÷óâ-
ñòâîâàëà, ÷òî íàõîæóñü â êâàðòè-
ðå íå îäíà... Çà äâåðüþ êîìíàòû
ïîñëûøàëèñü øàãè. Ñêðèïíóëè
âå÷íî íåñìàçàííûå ïåòëè.

— Ñ óìà ñîéòè ìîæíî, ÿ ïðî-
ñïàë öåëûé äåíü,— íà ïîðîãå
ïîÿâèëñÿ Âàäèê, óñòàëûé,
íåáðèòûé, ñ âçëîõìà÷åííîé îòî
ñíà øåâåëþðîé. Ïðîø¸ë áîñè-
êîì ê ñòîëó, â ìÿòûõ ðóáàøêå è
áðþêàõ, áåñöåðåìîííî ñäåëàë
ïàðó æàäíûõ ãëîòêîâ ïðÿìî èç
÷àéíèêà, íå óòðóæäàÿñü ïðîìå-
æóòî÷íîé òàðîé, è áóäíè÷íûì
òîíîì ïðîèçí¸ñ,— çäðàâñòâóé,
Ìàðèíêà! Ó íàñ åñòü ÷òî-òî ïî-
æðàòü?..

×òî òàì àêòèâèçèðóåòñÿ â
ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ? Ðàáîòà
ìîçãà? Èíòóèöèÿ?.. Êàê áû íå
òàê! Ó ìåíÿ àêòèâèçèðîâàëñÿ æå-
ëóäîê... À ïîçæå, äåéñòâèòåëü-
íî,— èíòóèöèÿ. Æåíñêàÿ. Â îä-
íó ñåêóíäó ÿ ïîíÿëà, ÷òî äåé-
ñòâîâàòü íàäî âíåçàïíî, ðåøè-
òåëüíî è ìîëíèåíîñíî, ïîêà
ïðîòèâíèê íå îæèäàåò àòàêè.

— Ïîæðàòü? Íó, êîíå÷íî! À
ïîòîì — “ïîòðàõàòüñÿ”?! Êàê
âñåãäà... Äà, ëþáèìûé? — Âàäèê
óäèâë¸ííî ãëÿäåë íà ìåíÿ, áóä-
òî âèäåë âïåðâûå, è ýòî ëèøü
ðàñïàëÿëî.— Ùàñ, ÿ ïîñòåëþ
ñêàòåðòü-ñàìîáðàíêó, îäåíó áîò-
ôîðäû-ñêîðîõîäû è ïðèìó ïîçó
“Óñëàäà ñóïðóãà”!.. Ðàçìå÷òàëñÿ!

— Ñìîëüíèêîâà! Òû ñïÿòè-
ëà? — íàõìóðèâøèñü, Âàäèê ïî-
äàëñÿ âïåð¸ä. ß òóò æå âñêî÷èëà
è ìåòíóëàñü ê âõîäíîé äâåðè.—
Äà ÷òî ñ òîáîé, èñòåðè÷êà?

— Âàäèê, áûñòðî âûìåòàé-
ñÿ! — ÿ ðâàíóëà ùåêîëäó çàìêà
è çàãîëîñèëà â îòêðûòûé ïîäú-
åçä.— Âîçâðàùàéñÿ òóäà, ãäå òå-
áÿ êîðìèëè ñåìü ìåñÿöåâ, è
îñòàâü ìåíÿ â ïîêîå! Íåìåäëåí-
íî!

Êàê ÿ è íàäåÿëàñü, Åðîôååâíà
òóò æå îêàçàëàñü íà ïîñòó. Â âå÷-

íîì áàéêîâîì õàëàòå ñ ïóñòûì
ìóñîðíûì âåäðîì íà ïîðîãå.
Óìíèöà! Åñëè ðàíüøå å¸ áåçãðà-
íè÷íîå ëþáîïûòñòâî äîâîäèëî
ìåíÿ äî áåøåíñòâà, òî ñåãîäíÿ ÿ
ãîòîâà áûëà çà áäèòåëüíîñòü ðàñ-
öåëîâàòü âîñüìèäåñÿòèëåòíþþ
“ñåêñîòøó” â îáå íååñòåñòâåííî
ðîçîâûå ù¸êè. Äàæå çîëîòóþ ìå-
äàëü äàòü, “Çà ñïëåòíè”.

— Ìàðèíà! Òû ïîíèìàåøü,
÷òî åñëè ÿ óéäó, òî íàâñåãäà? —
Âàäèê åù¸ ïðåáûâàë â óâåðåííî-
ñòè, ÷òî ìû ãîâîðèì áåç ñâèäå-
òåëåé, è ñïîêîéíî âçûâàë ê ìî-
åìó ðàçóìó èç êóõíè.

— Äîáðûé âå÷åð, Èííà Åðî-
ôååâíà! — ÿ ëó÷åçàðíî óëûáíó-
ëàñü ñòàðóøêå, äåëàâøåé âèä,
÷òî ñòîÿíèå ñ âåäðîì íà ëåñò-
íè÷íîì ïðîë¸òå â äâåíàäöàòü ÷à-
ñîâ íî÷è — çàíÿòèå äëÿ íå¸ àá-
ñîëþòíî åñòåñòâåííîå è çàóðÿä-
íîå.— Êàê ïîæèâàåòå?..

Âàäèê óø¸ë. Ðàçäðàæ¸ííî çà-
òîëêàë ñâî¸ íåìíîãî÷èñëåííîå
áàðàõëî â êóë¸ê, áðîñèë íà ïîë
êëþ÷è è äàæå ïîïûòàëñÿ õëîï-
íóòü äâåðüþ. Êàê áû íå òàê... ß
ïðèäåðæàëà å¸, îáìåíèâàÿñü ñ
Åðîôååâíîé ìîë÷àëèâûìè
âçãëÿäàìè, ïîêà â ïîäúåçäå íå
ñòèõëè øàãè. À ïîñëå, ñèäÿ íà
êóõíå, ÿ äîëãî èñòåðè÷åñêè õî-
õîòàëà, âíîâü è âíîâü ïåðåñêà-
çûâàÿ Ôðèäå íåäàâíî âû÷èòàí-
íûé êàëàìáóð: “Áåçâûõîäíûõ
ïîëîæåíèé íå áûâàåò, ïîäðóæ-
êà! Äàæå åñëè òåáÿ ñúåëè, åñòü
äâà åñòåñòâåííûõ âàðèàíòà... Ïî-
íèìàåøü?”. Ôðèäà ñîãëàñíî óð-
÷àëà íà êîëåíÿõ, à ÿ õîõîòàëà äî
ñë¸ç è ðûäàëà äî ñìåõà. Âïåð-
âûå çà ñåìü ìåñÿöåâ îùóùàÿ ñå-
áÿ ñâîáîäíîé. Íå ñîáèðàÿñü çà-
âîäèòü ñåáå íîâîãî Ïðèçðàêà...
È ñòàðàÿñü íå äóìàòü î òîé (èëè
î òåõ), êòî îêàæåòñÿ íà ìî¸ì
ìåñòå. Ðàíî èëè ïîçäíî... Ïðè-
çðàêè ëþáÿò îäèíîêèõ. Ñ íè-
ìè — ïðîùå...

хрещатик

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяця — 19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяця — 64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Оформлення проводиться в реда ції

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

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

Ленінсь ий районний с д м. Полтави ви ли ає
Крамарен а Оле а Віталійовича, 10.08.1977 р.н.,
останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Бор-
ща івсь а, 46/2, в. 15 в с дове засідання по цивільній
справі за позовом Шиш іна Павла Валерійовича до
Крамарен а Оле а Віталійовича про стя нення забор-
ованості.

С дове засідання відб деться 23 листопада
2010 ро о 13.00 приміщенні Ленінсь о о районно-
о с д м. Полтави по в л. Панян а, 38.

Яв а до с д є обов’яз овою. В разі неяв и, спра-
в б де роз лян то за вашої відс тності.

Відповідач та треті особи зобов’язані повідомити
с д про причини неяв и в с дове засідання.

С ддя С. А. Андр щен о

Дарниць ий районний с д м. Києва ви -
ли ає відповідача ТзОВ Компанія “Атланта”, я а
знаходиться за адресою: м. Київ, в л. Рев ць о-
о, 36/2, в. 2 в с дове засідання, я е відб деть-
ся 27 жовтня 2010 ро о 14.00 за адресою:
м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті
с довом роз ляді цивільної справи за позовом
Д хлія Сер ія Володимировича до ТОВ “Ком-
панія Атланта”, 3-тя особа: Миронен о Гри орій
Васильович про розірвання до овор та стя нен-
ня рошових оштів. При собі мати паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомлений про день,
час та місце роз ляд справи і в разі неяв и
йо о до с д справа може б ти роз лян та за
йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове
засідання зобов’язаний повідомити с д про
поважність причини неяв и (м. Київ, в л. Сева-
стопольсь а, 14).

С ддя Дарниць о о районно о с д
м. Києва О.М. Колесни

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.
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Â³òàë³é Êëè÷êî 
âèéäå íà ðèíã ïðîòè
Øåííîíà Áð³ããñà
16 æîâòíÿ â Ãàìáóðç³ ÷åìï³îí ñâ³òó 
â ñóïåðâàæê³é âàç³ çà âåðñ³ºþ WBC 
çóñòð³íåòüñÿ ç àìåðèêàíñüêèì áîêñåðîì

Ó ñóáîòó, 16 æîâòíÿ, íà øà-
íóâàëüíèê³â ïðîôåñ³éíîãî áîê-
ñó ÷åêàº äóåëü ðåêîðäñìåí³â.
Ìàºòüñÿ íà óâàç³ á³é ó Ãàìáóð-
ç³ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ïðîòè Øåííî-
íà Áð³ããñà. Íàãàäàºìî, ùî óêðà-
¿íåöü ìàº ðåêîðä ³ç íîêàóò³â, à
àìåðèêàíåöü ïîñ³äàº ïåðøó ñõî-
äèíêó çà ê³ëüê³ñòþ íîêàóò³â ó
ïåðøèõ ðàóíäàõ. Çà ñëîâàìè Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà, â³í äóæå ðàäèé,
ùî éîìó âèïàëà ìîæëèâ³ñòü
“çíîâó áîêñóâàòè â Ãàìáóðç³”.
Àäæå 14 ðîê³â òîìó ñàìå â öüî-
ìó í³ìåöüêîìó ì³ñò³ ðîçïî÷àëà-
ñÿ éîãî ïðîôåñ³éíà êàð’ºðà.
“Áð³ããñ — äóæå ñèëüíèé ïðåòåí-
äåíò, ó íüîãî íà ðàõóíêó íàáà-
ãàòî á³ëüøå áî¿â, í³æ ó ìåíå,—
çàçíà÷èâ óêðà¿íñüêèé áîêñåð.—
Ï³äãîòîâêà áóäå ñêëàäíîþ, àëå
ìåí³ äîïîìîæå áåççì³ííèé òðå-
íåð Ôð³ö Çäóíåê”.

Äî ñëîâà, Øåííîí Áð³ããñ,
ÿêèé ö³º¿ ñóáîòè ñïðîáóº â³ä³-

áðàòè ÷åìï³îíñüêèé ïîÿñ çà
âåðñ³ºþ WBC ó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,
âæå êèíóâ âèêëèê éîãî ìîëîä-
øîìó áðàòó — Âîëîäèìèðó.
Àìåðèêàíåöü çàÿâèâ ïðî öå íà
â³äêðèòîìó òðåíóâàíí³, ÿêå
áîêñåðè çà òðàäèö³ºþ ïðîâîäÿòü
íàïåðåäîäí³ áîþ. Âîëîäèìèð
ïîðàäèâ àìåðèêàíöåâ³ íå ïîñï³-
øàòè ³ ñïî÷àòêó ïåðåìîãòè Â³-
òàë³ÿ, òèì á³ëüøå, ùî âñ³ êâèò-
êè íà ñóáîòí³é á³é óæå ïðîäà-
íî.

Íàãàäàºìî, ùî Áð³ããñ ñòàâ
÷åìï³îíîì ñâ³òó çà âåðñ³ºþ WBO
â 2006 ðîö³, ïåðåì³ãøè á³ëîðó-
ñüêîãî áîêñåðà Ñåðã³ÿ Ëÿõîâè-
÷à. Ó íàñòóïíîìó ðîö³ àìåðèêà-
íåöü ïîñòóïèâñÿ òèòóëîì ðîñ³-
ÿíèíó Ñóëòàíó ²áðàã³ìîâó. Çàãà-
ëîì Áð³ããñ ïðîâ³â íà ðèíãó 61
á³é, Êëè÷êî — 42, îòðèìàâøè 40
ïåðåìîã (38 — íîêàóòîì). Íà ðà-
õóíêó Áð³ããñà — 51 ïåðåìîãà, ç
íèõ 45 — íîêàóòîì

СС ПП ОО РР ТТ

Шеннон Брі с налаштований в с бот відібрати чемпіонсь ий пояс
за версією WBC Віталія Клич а

ОВНИ
У вас н рт ють вир ючі пристрас-

ті. Жа а любові, се с , романти и,
др жби — змішається в один л -
бо . Утім, реаліз вати цей л бо
бажань і продемонстр вати вищий
пілотаж ероя- оханця б де не-
с ладно. На щастя, поряд знахо-
дяться ч дові партнери: роз мні,
бла ородні і... д же вимо ливі —
вам реально пощастило! Освоюй-
те мистецтво довірливих стос н ів
і пам’ятайте: д ховна єдність од-
но о з одним — це вінець стос н-
ів і запор а міцно о союз на
майб тнє! Головне — ни ати за-
лежності, не розчинятися одне в
одном . Ви дві яс раві, вільні, са-
модостатні особистості!

ТЕЛЬЦІ
Напр а пол м’яних поч ттів

партнерстві ся не точ и ипіння, о о-
ливши “ нійни и” взаємовідносин.
М дро сприймайте претензії, до а-
зи обранця, а втім, чо о ріха таїти,
йо о неприбор аний темперамент із
елементом еротичної чарівності вас
д же зб дж є. Більше онцентр й-
теся на роботі, саме т т ви дозріли
для повної творчої самовіддачі. Я -
що навантаж ють зобов’язаннями—
не нарі айте, чим більше повнова-
жень — тим раще. Доля перевіряє
вас на міцність ролі тр до олі а і
на тлі інших працювати доведеться
наба ато більше. Тіль и домовтеся
про е вівалентн оплат .

БЛИЗНЯТА
Одержимі бажанням дій і ризи-
єте при без онтрольном розпо-

ділі сил з оріти, я свіч а, на тр -
довом фронті. Раціонально несіть
тя ар зобов’язань, дисциплін йте
емоції, під лючіть тверезий роз м,
адже робота вам добре знайома,
приносить радість і задоволення. З
начальством б дьте пильними, не
розслабляйтеся, т т завзяті ар’є-
ристи ризи ють потрапити на а-
чо спо си темних сил. Головне —
вчасно продемонстр вати свої та-
ланти, по азати дося нення.

РАКИ
Доля а тивіз є незавершені

справи, стос н и. Озирніться, е с-
рс мин ле — пре расний шанс

виправити мин лі (за рі ) помил и,
порівняти, що б ло добре, а що —
по ано, створити армонію в собі,
нала одити стос н и з нав олиш-
нім світом. Зараз ви — Атлант, на
я ом тримається щастя рідних лю-
дей. Бла опол ччя в хаті, сім’я —
святе. З рт йте їх нав оло себе,
очольте родинний лан, ор аніз й-
те сімейний бізнес. І обов’яз ово
відвідайте місце (хоча б под м и)
народження, при адайте дитин-
ство. Щодо любовних справ, т т ба-
жання охати і б ти оханими, здо-
лати с перни ів олосальне. Тіль и
не помиліться з обранцем, можете
по натися за ілюзорним ідеалом.

ЛЕВИ
Нав оло вас мо тнє біополе,

енер ія дій величезна, але на
жаль... спрям вати її в прод тив-
не р сло в рай с ладно, але потріб-
но! Щоб вн трішні пристрасті не
спалили б дь-я і починання, зіпс -
вавши стос н и з начальством і на-

ш одивши ар’єрі, змінюйте обста-
нов , більше знайомтеся, онта -
т йте з різними людьми, насич й-
теся свіжими враженнями, різно-
манітність життєво о ландшафт
вам потрібна, я повітря. Одна
майте на вазі, зб дження понад
мір може виснажити ваші нерви,
підходьте вибір ово і пра тично до
об’є та ваших інтересів, спіл йте-
ся лише на онстр тивні теми. Ва-
ша мова повинна б ти чіт ою і зміс-
товною, без словобл ддя.

ДІВИ
Геть приземленість! Я що ваші

бажання мають д ховн мотивацію,
хочете зробити світ пре раснішим
і армонійнішим — це ч дово! Ви
вмієте іпнотиз вати п блі слова-
ми, тон о вселяти те, що потрібно
вам заради дося нення поставленої
мети. А оли фінанси співають ро-
манси — працюйте і заробляйте,
оловою, р ами, адже ви заповзят-
ливі й роз мні. Головне — помір-
ність і е ономність витратах. Я -
що надходять ви ідні ділові пропо-
зиції, саме час не п стити сво о
шанс . Щодо співпраці, майте на
вазі: т т ваш волелюбний джин
може “фир н ти” і все зр йн вати.
Адже партнерсь і стос н и є випро-
б вальним полі оном для роз мін-
ня власної незалежності (я ви
пл таєте з е оїзмом).

ТЕРЕЗИ
Пра ніть подавати себе п бліці в
расивій “ па овці”, залишаючись
вн трішньо цілісним. Ви повинні
відч вати, де піді рати, оли і де
вставити свої “п’ять опійо ”, про-
явити талант, знання, а де й змов-
чати. Коопер йтеся із підприємця-
ми, тверезо зважте всі “за і проти”
і обережно прос вайте свій бізнес
(перш за все сімейний), баланс -
ючи між бажаннями і можливостя-
ми. Тоді ризи промахів і невдач
б де мінімальним. Я що ви ерів-
ни , поставте на перше місце інте-
реси підле лих, шефові та ож на-
тя ніть про це. І не нама айтеся на
роботі в революційном рвінні “бра-
ти би а за ро и”, боротьба за спра-
ведливість — це ч дово, але вам
призначено робити “тих револю-
цію”, рамотно ви ористов ючи на-
еле тризований потенціал оле ти-
в , не розпилюючись на мітин ові
філософств вання.

СКОРПІОНИ
Сама чарівність, милі та еротич-

ні. Але б ти і раш ою для втіх про-
тилежної статі не час. Відійдіть від
с спільної с єти, сил нині замало.
Для підживлення енер опотенціал
потрібно самітнюватися. Життєва
мета яс раво вимальов ється тоді,
оли ви на самоті, тоді Всесвіт пош-
ле вам потрібн інформацію. Роз-
слабляйтеся, відпочивайте, меди-
т йте, мрійте про щасливе майб т-
нє, воно наповниться вашою вірою,
енер ією бажань і... матеріаліз є-
ться. Нехай б д ть важні ті, хто за-
н дь вав і переб ває в депресії,
нині йде “про р т а” армічних по-
дій з мин ло о втілення. Я що тя -
не на бла ородні авантюри, це нор-
мально для вашої еволюції, тіль и
стежте за тим, щоб не вс очити в
ріховний ап ан і не втя н ти т ди
(підставити) порядних людей.

СТРІЛЬЦІ
Вам належить пройти перевір

на “вошивість” др жньом оточен-
ні, зміцнити с спільний рейтин .
Ма ія вплив на товаришів ( оле -
тив) величезна, але я що в лідер-
сь ом рвінні на чолі б д ть мер-
антильні інтереси, випроб вання,
на жаль, полетять ш ереберть, ав-
торитет б де підірвано. Охоче ви-
он йте зяті на себе зобов’язання
і обіцян и, не пра ніть с ин ти
пряж відповідальності щодо др -
зів, з я ими ви сво о час п д солі
з’їли, а доведіть на ділі свою відда-
ність. Ба ато подій з вересня до 7
січня не піддаються ло ічном по-
ясненню, мають армічний підте ст.
Врах йте: на сімейних справах це
не повинно позначитися, роль сі-
мейно о реформатора потрібно ви-
онати на висо ом рівні, щоб не
потрапити в паст спо с, маніп -
люючи інтересами домашніх.

КОЗОРОГИ
Привабливі та харизматичні, що

відчиняє с різь двері, робить непе-
ревершеним страте ом боротьбі
за місце під сонцем. На шлях ар’-
єрно о зростання, де йд ть серйоз-
ні зміни, а тивіз ється он рент-
на війна, а шеф, я Зевс, метати-
ме рім і блис ав , сп с не дасть
за щонайменші промахи і профе-
сійні помил и. Нині на вас по ладе-
но відповідальність за ч жі долі. Тож
м дро ви ористов йте партнерів із
ористю для власно о самоствер-
дження в соці мі. Пост питися, а то
й “поля ти смертю хоробрих” при-
значено я раз їм заради вашо о
прос вання вперед. Вони – джере-
ло “пально о” для вашо о ло омо-
тива еволюції.

ВОДОЛІЇ
Розпрямляйте рила натхнення і

трі мфально, з вірою все підне-
сене і пре расне, ро йте по жит-
тю! Не бійтеся ідеаліз вати життя і
людей, це відчинить вам двері в
світле майб тнє. Знімайтеся з я о-
ря і відправляйтеся в подорож
(можна навіть под м и). Лише вда-
лині від дом зітхнете на повні р -
ди, знайдете те, що потрібно для
підняття творчо о і романтично о
тон с . Там вас ідно оцінять, а б р-
хливий перебі свіжих вражень на-
ситить цілющим життєвим иснем.
Тіль и не переборщіть із самооцін-
ою. Ваше завдання — вирватися
з полон онсерватизм , стати ори-
іналом, б ти незалежним матері-
ально, морально, творити і створю-
вати, щоб відч ти себе самодостат-
ньою особистістю і не сидіти ні в о-
о на шиї.

РИБИ
Проходять заверш юч фаз д -

ховної трансформації, де, я до-
мні, все не ативне мин ле пере-
плавляється в золото ново о досві-
д . Визначтеся з надійним партне-
ром і пра ніть створити армонійні
довірливі стос н и одне з одним я
справах, та і в шлюбі, звільнив-

шись від шла ів мин ло о. Я що із
давнім обранцем зв’язо зайшов
безвихідь, модерніз йте шлюб но-
вий рівень. Про рес невбла анний,
і та , я б ло раніше, вже б ти не
може. Чесність і відвертість в емо-
ціях запалює людей, але бійтеся
спо си ініціювати оточ ючих вас
людей на по ані вчин и, адже за
мас ою доброзичливості та спо ою
вас зачаїлося б нтарсь е Е о...

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (17—23 æîâòíÿ)

Коле тив Головно о правління льт ри
ви онавчо о ор ан Київради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації) висловлює
щире співч ття ре тор Київсь о о інстит т м зи и

ім. Р.М. Глієра, народном артист У раїни
Злотни Оле сандр Йосипович

з привод тяж ої втрати — смерті йо о бать а.
Вічна та світла йом пам’ять.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Нарешті може здійснитися давня мрія братів Клич-
ів — зібрати в сім'ї всі чотири чемпіонсь их пояси
найвпливовіших світі бо серсь их асоціацій. Для
цьо о потрібно завоювати останній трофей. Щоправ-
да, паралельно брати мають захищати й три вже
здоб тих тит ли. Тож с бот в Гамб рзі відб деться
захоплюючий поєдино , я ом з стрін ться чемпіон
світ в с перваж ій вазі за версією WBC Віталій
Клич о та амери ансь ий бо сер Шеннон Брі с.


