
“Кобзарю! Знову 
до тебе я приходжу...”
У спеціалізованій школі № 316 відкрили музей, присвячений
життю та творчості Тараса Шевченка

Директор закладу Ольга Кон�

дик розповіла “Хрещатику”: в

школі віддавна шанують твор�

чість Тараса Шевченка. Так, ли�

ше цього року тут відбулася низ�

ка заходів, де лунало Кобзареве

слово. Серед них — серія відкри�

тих уроків та виховних годин,

присвячених 200�річчю з дня на�

родження поета. А 4 березня у

школі відбувся щорічний шкіль�

ний тур районного конкурсу

читців�знавців творчості Вели�

кого Кобзаря. Як відзначають

самі учасники, “це були не

просто читання, це життя поезі�

єю, коли у декого від сповнення

почуттями бриніли сльози на

очах”.

“Завдання школи, всього пе�

дагогічного колективу і мета, яку

ставив перед собою син народу

Тарас Шевченко — єдині. Коб�

зар у своїх невмирущих творах

закликав до боротьби за мир і

спокій Батьківщини, за слово

рідне, за свою Україну. Ми бачи�

мо й зараз, наскільки є актуаль�

ними, пророчими його слова”,—

наголошує Ольга Петрівна.

Та найвизначнішою подією до

ювілею Кобзаря стало відкриття

Літературно�етнографічного му�

зею Тараса Шевченка школи

№ 316. За словами Ольги Кон�

дик, ідея створити в школі музей

Тараса Шевченка зародилася ще

кілька років тому. На такий за�

дум з ентузіазмом відгукнувся не

лише весь педагогічний колек�

тив, а й батьківська громада та

учні.

Кожен експонат у музеї має

свою історію, адже належав пев�

ній родині. Серед справжніх

знахідок — старовинний пор�

трет Великого Кобзаря, який до

музею передала родина одного з

учнів. Протягом трьох поколінь

цей портрет зберігався в сім’ї

поряд з іконами.

Екскурсію для перших почес�

них гостей музею провели учні�

екскурсоводи. Вони розповіли

про основні життєві та творчі

сторінки біографії Тараса Шев�

ченка. З кімнати�музею можна

одразу потрапити до ще од�

нієї — своєрідної конференц�

зали. Саме тут елементи експо�

зиції демонструють основні ві�

хи становлення Києва та Дар�

ницького району. Окрім того,

кімната обладнана для перегля�

ду електронних матеріалів —

адже у школі створено понад 45

електронних уроків, в тому чис�

лі й ті, що стосуються життя та

творчості Кобзаря. “Ми йдемо

в ногу з часом і саме тому праг�

немо, щоб наші діти отримува�

ли знання всіма можливими су�

часними методами. Звісно,

важко було створювати музей,

не маючи автентичних матері�

алів. Однак завдяки сучасним

можливостям діти мають змогу

побачити оригінали творів

Шевченка на екрані”,— додає

Ольга Кондик.

Цікаво, що аби вдихнути в му�

зей часточку духу Тараса Шев�

ченка, делегація зі школи відві�

дала Черкащину, пройшлася

майже всіма стежинами, що їх за

життя стоптав Тарас, доторкну�

лася до Шевченкових святинь у

Канівському музеї та в родинній

хаті на його батьківщині у Мо�

ринцях.

Відбулося це за підтримки по�

дружжя Супрунів. Микола Суп�

рун побував і на відкритті музею

та подарував портрет Тараса

Шевченка. “Зараз такий час, ко�

ли хтось робить нову Україну в

масштабах всієї держави, ви ж

починаєте з себе і створюєте но�

ву школу. До цього долучилися

не лише педагоги та вчителі, а й

діти, і дуже приємно, що все це

робите від душі”,— відзначив

пан Супрун.

До створення експозиції при�

єдналися й науковці з Націо�

нального музею Тараса Шевчен�

ка, які також надали низку мате�

ріалів для стендів, що висвітлю�

ють життя та творчість Кобзаря.

Знаходитимуться вони в школі

впродовж місяця.

А завершилася урочиста подія

святковим заходом із вшануван�

ня пам’яті Тараса Шевченка, де

у виконанні школярів пролуна�

ли пісні на слова Кобзаря. Долу�

чилися до свята і танцювальні

колективи

Першими відвід вачами м зею Тараса Шевчен а стали чні та вчителі спеціалізованої ш оли №316, почесні ості рочисто о заход

“І полине слово його 
понад світами”

Ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ 200-ð³÷÷ÿ â³ä Äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà â÷îðà ó Íàö³î-
íàëüíîìó ìóçå¿ ë³òåðàòóðè Óêðà¿íè ç ³í³ö³-
àòèâè Ðàäè íàö³îíàëüíèõ òîâàðèñòâ íàøî¿
äåðæàâè ïðîéøëè ë³òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ “² ïî-
ëèíå ñëîâî éîãî ïîíàä ñâ³òàìè” (“Òàðàñ Øåâ-
÷åíêî ìîâàìè íàðîä³â ñâ³òó”).

Ó ðàìêàõ çàõîäó â³äáóëîñÿ ïîêëàäàííÿ êâ³-
ò³â äî ïàì’ÿòíèêà Âåëèêîìó Êîáçàðåâ³, ï³ñëÿ
÷îãî ðîçïî÷àëèñÿ ë³òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ ð³çíè-
ìè ìîâàìè ñâ³òó çà ó÷àñò³ ó÷í³â çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Ëàóðåàòè ÷èòàíü îòðèìàëè ïàì’ÿòí³ äèïëî-
ìè òà â³äâ³äàëè Øåâ÷åíê³âñüêèé íàö³îíàëü-
íèé çàïîâ³äíèê ó Êàíåâ³.

Îðãàí³çàòîðàìè çàõîäó âèñòóïèëè: Ðàäà íà-
ö³îíàëüíèõ òîâàðèñòâ Óêðà¿íè, Äåïàðòàìåíò
îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó é Íàö³îíàëü-
íèé ìóçåé ë³òåðàòóðè Óêðà¿íè

Громаді міста повернули 
земельну ділянку вартістю 
понад 30 млн грн

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çàäîâîëü-
íèâ ïîçîâí³ âèìîãè ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè
òà çîáîâ’ÿçàâ ïðèâàòíå òîâàðèñòâî ïîâåðíó-
òè ãðîìàä³ ìàéæå 10 ãà çåìë³ íà òåðèòîð³¿
æèòëîâîãî ìàñèâó Òåðåìêè-1 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-ñëóæá³
ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè, ó 2007 ðîö³ ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè âêàçàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà
âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 29 âàðò³ñòþ ïî-
íàä 30 ìëí ãðí áóëî ïåðåäàíî â äîâãîñòðîêî-
âó îðåíäó ñòîëè÷íîìó òîâàðèñòâó äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãî-
òåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó òà ê³ííî-
ñïîðòèâíîãî êëóáó.

Îäíàê, ÿê âñòàíîâëåíî ïðîêóðîðñüêîþ ïå-
ðåâ³ðêîþ, ç 2011 ðîêó òîâàðèñòâî ïðèïèíèëî
ñïëà÷óâàòè êîøòè çà îðåíäó çåìë³, âíàñë³äîê
÷îãî çàáîðãóâàëî äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó
ìàéæå 1 ìëí ãðí. Êð³ì òîãî, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ,
îðåíäàð âèêîðèñòîâóâàâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó íå
çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, à çàïëàíîâàíîãî
íà ö³é òåðèòîð³¿ áóä³âíèöòâà íàâ³òü íå ðîçïî-
÷èíàâ.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ïðîêó-
ðàòóðà ì³ñòà Êèºâà çàÿâèëà ïîçîâ äî ñóäó ç
âèìîãîþ ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìë³ òà
çîáîâ’ÿçàòè íåäîáðîñîâ³ñíîãî çåìëåêîðèñòó-
âà÷à ïîâåðíóòè ä³ëÿíêó òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³.

Ñóä ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðàòóðè òà
çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íàðàç³ ð³øåííÿ ñóäó âèêîíàíî, ä³ëÿíêó ïî-
âåðíóòî êèÿíàì

У столиці відбудуться ярмарки
ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâë³íí³

âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 7 ³ 9 áåðåçíÿ
â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ òðàäèö³éí³ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüê³ ÿðìàðêè. Çîêðåìà â ï’ÿòíèöþ òîðãó-
âàòèìóòü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 116; â Äåñíÿíñüêîìó — íà
âóë. Øîëîì Àëåéõåìà (ó ìåæàõ âóë. Ì³ëþ-
òåíêà òà Ìàðøàëà Æóêîâà); â Äí³ïðîâñüêî-
ìó — íà ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 2-12, âóë. Ãðîä-
íåíñüê³é, 1/35-5; â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë.
Áåðåæàíñüê³é, 15; â Ïå÷åðñüêîìó — íà ðîç³
âóë. Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî òà ². Ìå÷íèêîâà,
áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 8, ïðîâ. Âèíîãðàäíî-
ìó; â Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-
35; â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà ïðîñï. Ïåðåìî-
ãè, 75/2; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà ïðîñï. Êî-
ìàðîâà, 28 (ó ìåæàõ ïðîñï. Êîìàðîâà òà âóë.
Â. ×óìàêà); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Âî-
ðîâñüêîãî, 2-4, âóë. Ðèçüê³é, 1, íà ðîç³ âóë.
Ùóñºâà òà Òèðàñïîëüñüêî¿, âóë. ². ßê³ðà, 14-
16, âóë. Â. Ï³êà, 18, âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 65-À.
Ó íåä³ëþ, 9 áåðåçíÿ, ÿðìàðêóâàòèìóòü â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Äí³ïðîâîäñüê³é,
13/1 (ñåëèùå Âîäîã³í)

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

В
же за декілька днів, 9 березня, не лише
українське суспільство, а й уся світова
спільнота відзначатиме 200�річний ювілей
від дня народження Тараса Шевченка. Не�

дарма Великого Кобзаря називають співцем україн�
ського народу, адже саме з його творів ще в наймо�
лодшому віці в дітях плекають любов до рідної мо�
ви, культури, духовності. До ювілею визначного по�
ета в Київській спеціалізованій школі № 316 із по�
глибленим вивченням української мови Дарницько�
го району столиці відкрили музей, присвячений
життю та творчості Шевченка.
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Літопис життя та
безсмертне слово

З невідомими і маловідо�

мими сторінками з життя

Шевченка знайомить експо�

зиція фото� та архівних доку�

ментів і матеріалів “На вічно�

му шляху до Тараса (1814�

1861)”, що триває у виставко�

вій залі Центрального дер�

жавного архіву�музею літера�

тури і мистецтва України. Її

підготували у співпраці з дер�

жавними архівними служба�

ми Литви, Казахстану, Поль�

щі та Росії, Національним

музеєм Тараса Шевченка та

Інститутом літератури ім. Т. Г.

Шевченка НАН України.

Експозиція складається із

восьми розділів за періодами

життя, де представлені 450 ар�

хівних документів. Вона дає

уявлення не лише про життя

Кобзаря, а й про людей з ото�

чення поета, вплив його твор�

чості на розвиток всієї україн�

ської культури. Багато доку�

ментів рідко показували рані�

ше. Це метричні записи, які

зберігають відомості про роди�

ну Шевченків, батька Григорія

Івановича і матір Катерину

Бойко, записи про їхнє соці�

альне походження, народжен�

ня Тараса. “Найменше відомо

про дитинство і ранню юність

Шевченка, в документах він

з’являється в кінці 30�х років, є

довідка про викуп з кріпацтва і

матеріали про навчання в Ака�

демії мистецтв у Санкт�Петер�

бурзі, дружбу з передовими ді�

ячами російської культури,—

розповів начальник відділу ви�

користання документів архіву�

музею Василь Шепелюк.—

Всього у нас зберігається

близько 100 документів, серед

яких п’ять оригінальних уні�

кальних пам’яток — автографи

поезій “Думка”, “Сон”, “Ми�

колі Костомарову”, лист до

друга — актора Миколи Щеп�

кіна, який теж був кріпаком”.

Документи розкривають пері�

од навчання Тараса Шевченка

в Академії мистецтв, станов�

лення його як художника, пе�

ріод роботи у Київській архео�

графічній комісії. Представле�

ні свідоцтва про діяльність Ки�

рило�Мефодіївського товари�

ства, арешт, суд і вирок Тараса

Шевченка. Період заслання

відображається у репродукціях

малюнків Шевченка, а про по�

вернення та останній період

життя розповідають поліцей�

ські рапорти та листування з

друзями.

Окремі блоки присвячено

смерті, похованню та перепо�

хованню Кобзаря, вшануван�

ню його пам’яті в Україні та

за її межами — заснуванню

Республіканської премії,

створенню музеїв, встанов�

ленню пам’ятників. Присвя�

ти українських поетів�класи�

ків, ілюстрації, монографії,

вистави і пісні на його поезії

демонструють, що Тарасове

слово живе й після його смер�

ті.

У Київському будинку учи�

теля відкрилася виставка “Та�

рас Шевченко на сторінках

українських еміграційних ви�

дань”. Її основою стали кни�

ги, періодичні видання, бук�

лети, які протягом ХХ століт�

тя видавалися представника�

ми українських громад в різ�

них країнах світу, а зараз є

складовою частиною фондів

Центрального державного ар�

хіву зарубіжної Україніки. До�

кументи розповідають, як

українська спільнота за кор�

доном вшановує та популяри�

зує постать Тараса Шевченка.

Серед них — переклади його

творів різними мовами, про�

грами, повідомлення, оголо�

шення про вечори пам’яті,

вірші і статті, присвячені жит�

тю та діяльності поета, а та�

кож ілюстративний матеріал

еміграційних видань.

“Тарас Шевченко 
на сторінках українських 

еміграційних видань”
Коли: до 21 березня

Де: Київський міський

будинок учителя, вул. Воло�

димирська, 57

Вхід вільний

“На вічному шляху 
до Тараса (1814%1861)”

Коли: до травня

Де: Центральний держав�

ний архів�музей літератури і

мистецтва України, вул. Во�

лодимирська, 22�а, 2�й по�

верх (Софія Київська)

“Шевченко/Mania” 
у картинах і фільмах

У “Мистецькому Арсеналі”

триває проект “Шевчен�

ко/Mania”, який презентує 50

художніх робіт Тараса Шев�

ченка — його офорти та аква�

релі, серед яких як знані, так і

маловідомі твори митця. “Тут

є акватинта, акварель, олі�

вець — їх можна виставляти

лише упродовж дуже корот�

кого часу,— розповідає ди�

ректор Національного музею

Тараса Шевченка Дмитро

Стус.— Ці оригінали прак�

тично не експонувалися. Ви�

ставка доповнить уявлення

про Шевченка як про

видатного митця, досконалі

лінії якого і сьогодні вража�

ють професійних художни�

ків”. Серед них — роботи, які

він малював під час Араль�

ської описової експедиції,

зображення Новопетрівсько�

го укріплення, малюнки,

зроблені в Петербурзькій ака�

демії мистецтв, портрети,

пейзажі і автопортрети.

Також на виставці — серія

портерів Кобзаря, створених

художником з Черкащини

Федором Кучером, панно

“Ліс”, в основу якого покла�

дено офорт Шевченка “Вечір

в Альбано поблизу Рима”. На

50�ти екранах транслюється

відео�інсталяція режисера

Сергія Проскурні “Наш

Шевченко” — 365 роликів, на

яких люди різного віку та

професій читають вірші Коб�

заря. “Це підсумок року

Шевченка, і це виключно йо�

го тексти, що звучать із уст

дуже різних людей з різних

куточків України й усього сві�

ту”,— зазначив режисер. У

рамках проекту “Стіна про�

рока” проходить акція “Лист

у майбутнє” — кожен може

долучитися до створення

листа для наступних поко�

лінь, висловити свої надії і

побажання. А в дальньому за�

лі Державне агентство з пи�

тань кіно та Національний

центр Олександра Довженка

підготували для кіноманів

показ колекції фільмів “Шев�

ченко 200” — збірку найвідо�

міших художніх фільмів про

Тараса Шевченка або за його

творами. Серед них — пер�

ший байопик 1926 року “Та�

рас Шевченко” Петра Чарди�

ніна, де роль Кобзаря вико�

нав Амвросій Бучма, одна з

перших повоєнних стрічок —

“Тарас Шевченко” 1951 року

Ігоря Савченка, “Наймичка”

і “Сон” 1960�х років. А також

кілька картин вже незалежної

України — документальна

стрічка “Шевченко. Спадщи�

на” (1994), “Шевченко. На�

дії” про пізній період життя

поета (1995) і науково�пізна�

вальний фільм про мангиш�

лацький період життя Шев�

ченка “Дві долі” (2007). Роз�

клад кінопоказів шукайте на

сайті “Мистецького Арсена�

лу”. Для дітей працюватиме

освітній проект “Арсенал

ідей”, де в Лабораторії мис�

тецтва їм запропонують спе�

ціальну програму, присвячену

творчості Тараса Шевченка.

Кульмінацією проекту ста�

не відкрита ніч “Доба Шев�

ченка” (з 9 на 10 березня з

20.00 до 24.00) — ніч кіно, му�

зики, поезії. Зокрема відві�

дувачів очікує прем’єра філь�

му Сергія Проскурні “Тарас

Шевченко. IDентифікація”.

“Шевченко/Mania”
Коли: до 10 березня, з

11.00 до 20.00

Де: “Мистецький Арсе�

нал”, вул. Лаврська 10�12,

www.artarsenal.in.ua

Вартість квитка: 40 грн,

пільговий 20 грн, для дітей

до 12�ти років безкоштовно

Рукописи та картини
Тараса он%лайн

В рамках проекту “Шев�

ченко/Mania” презентували і

науково�освітній портал “Та�

рас Шевченко” (www. kobzar.

ua), який найближчим часом

стане доступним в будь�якій

точці земної кулі. Над оциф�

руванням найповнішого зі�

брання літературної та худож�

ньої спадщини Кобзаря — а

це 20 тисяч сторінок рукопи�

сів та 800 картин, 335 з яких

вже викладені на сайті,— сім

місяців працювали фахівці

МАН. Портал дозволяє роз�

гледіти роботи українського

генія до найменших дріб�

ниць, крім того, ознайомити�

ся з інтерактивним життєпи�

сом Тараса Шевченка, по�

мандрувати місцями його пе�

ребування та заслання, здійс�

нити 24 віртуальні тури музе�

ями. Також на сайті викладе�

но близько 380�ти докумен�

тальних фільмів і відео� та

аудіозаписів, а також інфор�

мацію про пам’ятники гені�

альному поету в Україні та за

кордоном.

Кобзар очима 
сучасних митців 
і студентів

В Будинку художника про�

ходить Всеукраїнська вистав�

ка до 200�річчя Тараса Шев�

ченка. Вона презентує всі ви�

ди образотворчості вітчизня�

них митців. Роботи не обме�

жуються лише зображенням

Шевченка і сюжетів його тво�

рів, а й демонструють сучасне

бачення авторами літератур�

но�художньої спадщини по�

ета, філософського розумін�

ня його творчості.

У галереї мистецтв імені

Олени Замостян на виставці

“Знаходимо в собі Шевченка”

представлені плакати студен�

тів майстерні графічного ди�

зайну професора Віталія

Шості Національної академії

образотворчого мистецтва і

архітектури. Тарас Шевчен�

ко — мислитель, борець за со�

ціальні свободи, а головне —

українець, який є в кожному з

нас. Студенти рухаються до

Шевченка у собі і спонукають

глядачів через виставку, екс�

позиція якої навмисне побу�

дована в образі шляху, пройти

у своїй свідомості цей симво�

лічний шлях у напрямку до

Шевченка. Роботи створені

протягом останніх п’яти ро�

ків, а їх основний заклик: чи�

таймо Шевченка, знаходьмо в

собі Шевченка, звертаймося

до нього і діймо

Всеукраїнська виставка 
до 200%річчя 

Тараса Шевченка
Коли: до 16 березня

Де: Центральний будинок

художника (вул. Артема, 

1�5)

Вхід вільний

“Знаходимо 
в собі Шевченка”

Коли: до 5 квітня

Де: Галерея мистецтв іме�

ні Олени Замостян (вул. Іл�

лінська, 9, Культурно�мис�

тецький центр Києво�Мо�

гилянської академії)

Вхід вільний 

Шевченко у документах і мистецтві
До 200�річчя видатного поета і
художника тривають численні виставки
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У
ювілейний рік музеї та галереї міста
презентують масштабні проекти, що
демонструють широкому загалу спад�
щину Тараса Шевченка та його вплив

на вітчизняну культуру. Уявлення про постать
Кобзаря та вшанування його пам’яті поперед�
німи поколіннями з першоджерел дають екс�
позиції архівних матеріалів. “Мистецький Ар�
сенал” знайомить з графікою та аквареллю
видатного українця, а сучасне бачення і розу�
міння Кобзаря втілено на картинах і плакатах
відомих і молодих митців.
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ÊÓËÜÒÓÐÀ
Хрещатик 37 березня 2014 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Т
аку назву має
спільний вистав�
ковий проект
вшанування па�

м’яті Тараса Шевченка,
що відбувається одра�
зу на трьох майданчи�
ках в центрі столиці.
Він складається з мис�
тецьких творів, присвя�
чених великому україн�
цю. Сама ж назва про�
екту — “Від Подолу до
Золотих воріт” — прий�
шла з однойменного
фільму режисера Ро�
діона Юхименка, при�
свяченого монумен�
тальним пам’ятникам
Івана Кавалерідзе в Ки�
єві.

Музей гетьманства запрошує

ознайомитися з екслібрисами

художника Бориса Романова.

Його мініатюрні графічні робо#

ти — книжкові знаки, створені

для шевченкіан багатьох відо#

мих особистостей, серед яких

Дмитро Павличко, Іван Дзюба,

Борис Олійник. Організатор

проекту — музей#майстерня

Івана Кавалерідзе представляє

скульптури Івана Кавалерідзе та

Яна Роздобудька, графіку 

М. Сліпченка і К. Козловського,

емалі Олександра Бородая то#

що. Зокрема відвідувачі поба#

чать портрет Тараса Григоровича

невідомого художника з фондів

музею, картини, що зображають

епізоди з життя Кобзаря, макет

зруйнованого пам’ятника Шев#

ченку у Сумах, а також видання,

присвячені його творчості. По#

ряд з витворами видатних мит#

ців представлені кращі роботи

студентів Київської дитячої ака#

демії мистецтв, яка також під#

тримала проект.

На четвертому поверсі Му#

зею історії міста Києва показу#

ють різнопланові роботи сучас#

них авторів, серед яких В. Гу#

рін, В. Франчук, С. Сова, 

А. Гук. Серед портретів Тараса

Григоровича — й картина, ви#

конана грузинськими майстра#

ми А. Гугренідзе і Г. Ануіонурі.

“Робота над проектом тривала

протягом 2#х років, він підтри#

маний митцями Андріївського

узвозу, нашими колегами з га#

лереї “Фортуна”, працівника#

ми всіх трьох столичних музеїв

та Київською дитячою акаде#

мією мистецтв,— розповів

“Хрещатику” ініціатор проек#

ту, директор музею Івана Кава#

лерідзе Олександр Юнін.—

Проект є соціальним, втілений

без коштів держави. А біль#

шість мистецьких робіт вистав#

лена вперше. Вони залишаться

в фондах музею Івана Кавале#

рідзе для подальших експози#

цій. Завдання нашого проек#

ту — виховання поваги, патріо#

тизму та збереження культур#

ної спадщини українського на#

роду, тож сподіваємося, що йо#

го побачить якнайбільша кіль#

кість відвідувачів”

“Від Подолу до Золотих воріт”
Постать Кобзаря об’єднала три київських музеї

В М зеї історії міста Києва по аз ють різнопланові роботи с часних
авторів, присвячені вели ом раїнцю

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

День народження Тараса 
з літургією, бандуристами 
і дитячими творами

9 áåðåçíÿ Íàö³îíàëüíèé ìóçåé íàðîäíî¿ àð-
õ³òåêòóðè òà ïîáóòó Óêðà¿íè â Ïèðîãîâ³ çàïðî-
øóº ðàçîì âøàíóâàòè ïàì’ÿòü òà â³äçíà÷èòè
200 ðîê³â â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà.

Çàõ³ä ðîçïî÷íåòüñÿ îá 11.00 ç ë³òóðã³¿ â öåðê-
â³ ñâÿòîãî Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà. Î 12.00 â³äáó-
äåòüñÿ Õðåñíà õîäà â³ä öåðêâè äî ñàäèáè ³ç ñå-
ëà Øåâ÷åíêîâå Çâåíèãîðîäñüêîãî ðàéîíó ×åð-
êàñüêî¿ îáëàñò³. Çà ïåðåêàçàìè, õàòó ñòàâèâ
ð³äíèé äÿäüêî Òàðàñà — Ïåòðî ²âàíîâè÷ Øåâ-
÷åíêî — ó XIX ñòîë³òò³ â ñåë³ Êèðèë³âö³ Çâåíè-
ãîðîäñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ (íèí³
ñåëî Øåâ÷åíêîâå). Ó ö³é õàò³ ïðîæèâ ñâ³é â³ê
îíóê ñòàðøîãî Òàðàñîâîãî áðàòà Ìèêèòè —
Òèì³ø Ïåòðîâè÷ Øåâ÷åíêî òà éîãî ðîäèíà.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ ë³òóðã³¿ ïàì’ÿò³ ïîåòà â ñàäè-
á³ ç ð³äíîãî ñåëà Øåâ÷åíêà ðîçïî÷íåòüñÿ õó-
äîæíüî-ìèñòåöüêà ÷àñòèíà çàõîäó. Äëÿ ïðèñóò-
í³õ ïðîçâó÷àòü òâîðè Êîáçàðÿ, ÿê³ âèêîíàþòü
íàðîäíèé àìàòîðñüêèé õîð ïðîôñï³ëîê Óêðà-
¿íè âåòåðàí³â ïðàö³ ÏÀÒ “ÀÇÎÒ” ç ×åðêàñ, ó÷-
í³ ñòîëè÷íî¿ øêîëè ¹ 286, áàíäóðèñòè ç Êèºâà
òà îáëàñò³.

Íà çàâåðøåííÿ â³äêðèþòü âèñòàâêó äèòÿ÷èõ
ðîá³ò ó÷í³â Äåðæàâíî¿ õóäîæíüî¿ ñåðåäíüî¿
øêîëè ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, ïðèñâÿ÷åíèõ æèò-
òþ ³ òâîð÷îñò³ ïîåòà, òà åêñïîíàò³â ôîíäîâî¿
çá³ðêè Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ íàðîäíî¿ àðõ³òåê-
òóðè òà ïîáóòó Óêðà¿íè

Шанувальникам мистецтва —
нові експозиції

Äî 19 áåðåçíÿ â ãàëåðå¿ “Òðèïòèõ” (Àíäð³¿â-
ñüê³é óçâ³ç, 34) ïðîõîäèòü ïåðñîíàëüíà âèñòàâ-
êà âñåñâ³òíüî â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ìèòöÿ ²âà-
íà Ìàð÷óêà. Íàðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè, ëà-
óðåàò Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà — ºäèíèé ç óêðà¿íö³â, õòî ïîòðàïèâ äî
ñïèñêó 100 æèâèõ ãåí³¿â ñâ³òó. Öèêë ç òðèäöÿ-
òè êàðòèí ï³ä íàçâîþ “Âèõîäÿòü ìð³¿ ç áåðå-
ã³â” — öå àáñòðàêòí³, åêñïðåñ³îí³ñòè÷í³ òâîðè,
â ÿêèõ çíàéøëà ñâîº íàéïîâí³øå âò³ëåííÿ àâ-
òîðñüêà òåõí³êà “ïëüîíòàí³çìó”, àëå â öüîìó
âèïàäêó íå ÿê ôîðìàëüíèé ïðèéîì, à é ñàìà
ñóòü ïëàñòè÷íî¿ ôîðìè.

Â àðò-öåíòð³ “ß. Ãðåòåðà” (âóë. Âàäèìà Ãåòü-
ìàíà, 6) òðèâàº àðò-ïðîåêò “Ñõ³ä”, ùî ïðåä-
ñòàâëÿº îïòèì³ñòè÷í³ òà ÿñêðàâ³ ðîáîòè êðèì-
ñüêèõ ìèòö³â. Íàòþðìîðòè Îëåêñàíäðè Ñèðáó
äîâîäÿòü, ùî áóäü-ÿêèé ôðóêò, îâî÷ ÷è äåðåâî
ìàº ñâîþ íåçð³âíÿííó åíåðãåòèêó, çàïîçè÷åíó
â³ä çåìë³. Ñþæåòí³ ðîáîòè Ðåíàòà Ðàìàçàíîâà
ïåðåäàþòü æèòòÿ Êðèìó î÷èìà ñó÷àñíî¿ ëþäè-
íè êð³çü ïðèçìó äîñâ³äó ïðåäê³â. Öå áàðâèñò³
êàðòèíè â ñòèë³ñòèö³ ñõ³äíî¿ êàçêè, ïðåêðàñí³
æ³íêè â òàíö³ ³ êîëîðèòíå æèòòÿ áàçàðó.

Íà ÷åñòü ï’ÿòèð³÷÷ÿ ñòîëè÷íîãî Ìóçåþ Øî-
ëîì-Àëåéõåìà (âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 5) òà
155-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî ïèñü-
ìåííèêà ó çàêëàä³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà òâîð³â
æèâîïèñó ºâðåéñüêî¿ òåìàòèêè ç ïðèâàòíèõ êî-
ëåêö³é. ×³ëüíå ì³ñöå â í³é ïîñ³äàþòü ðîáîòè â³-
äîìîãî êè¿âñüêîãî õóäîæíèêà Ìàòâ³ÿ Âàéñáåð-
ãà

Український революційний 
живопис поїде до Нью*Йорка

Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè ïåðøó ÷àñòèíó ì³æíà-
ðîäíîãî àðò-ïðîåêòó “Ìè ïðîñòî éøëè...”, ÿêó
ç 27 áåðåçíÿ ïî 27 êâ³òíÿ åêñïîíóâàòèìóòü â
ìóçå¿ Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó â Àìåðèö³. Ðîáî-
òè â³ò÷èçíÿíèõ õóäîæíèê³â — Ïåòðà Áåâçè òà
Ìèêîëè Æóðàâëÿ — ñòâîðåí³ ï³ä âðàæåííÿì
â³ä ïîä³é â êðà¿í³ çà îñòàíí³ ì³ñÿö³. Ïðîåêò
ïðèñâÿ÷åíèé 200-ð³÷÷þ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ³
ðîçêðèâàº ðîëü ãåí³ÿ ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòî-
ñò³ êîæíîãî óêðà¿íöÿ ³ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿, ºä-
íàííÿ íàö³¿ â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ. Êàðòèíè
ìàéñòð³â âèêîíàí³ ó ñòèë³ ì³ôîïîåòè÷íîãî íà-
ïðÿìêó ³ ïîêàçóþòü àêòóàëüíîãî Øåâ÷åíêà.
Çíàéøëè ñâîº ì³ñöå ó òâîðàõ ³ ñó÷àñíèêè —
îäíó ç ðîá³ò Ìèêîëà Æóðàâåëü ïðèñâÿòèâ êî-
çàêîâ³ ÷åòâåðòî¿ ñîòí³ — Ìèõàéëîâ³ Ãàâðèëþ-
êó, à Ïåòðî Áåâçà íàïèñàâ êàðòèíó ç ïîñâÿòîþ
ãåðîºâ³ “Íåáåñíî¿ ñîòí³” Þð³þ Âåðáèöüêîìó.
Äðóãó ÷àñòèíó ïðîåêòó ³ç çàëó÷åííÿì á³ëüøî¿
ê³ëüêîñò³ õóäîæíèê³â, ÿê³ çàðàç ïðàöþþòü íàä
êàðòèíàìè, ïëàíóºòüñÿ ïðåäñòàâèòè â ñòîëèö³
20 ñåðïíÿ

Íîâèíè êóëüòóðè

Проект “Від Подолу до Золотих воріт”
Музей гетьманства (вул. Спаська, 16#б), виставка екслібрисів

художника Бориса Романова — до 14 березня

Музей�майстерня І. П. Кавалерідзе (Андріївський узвіз, 21), ви#

ставка живопису, графіки та скульптури українських митців — до

16 березня

Музей історії міста Києва (вул. Б. Хмельницького, 7), виставка

художніх творів — до 28 березня

Життя і творчість генія на сцені
Столичні театри підготували низку прем’єр
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До відзначення
ювілею Велико�
го Кобзаря до�
лучилися і про�

відні київські театри.
Цього місяця глядачі
побачать постановки за
творами Тараса Шев�
ченка — балади “У тієї
Катерини...”, поеми
“Сон”. А також дізнаю�
ться маловідомі фраг�
менти його біографії, як
життя в Петербурзі та
період заслання і сол�
датчини.

7, 9 та 22 березня у Націо#

нальному академічному театрі

імені Івана Франка презенту#

ють виставу “Така її доля...”.

Вона є певною мірою візуалі#

зацією балади Тараса Шевчен#

ка “У тієї Катерини...” 1848

року. Головна героїня відріз#

няється від більшості інших

жіночих образів Кобзаря з не#

щасним зрадженим коханням і

трагічною долею. Катерину

можна порівняти із героїнями

античних трагедій — сильни#

ми, харизматичними натура#

ми, які заради почуттів і при#

страсті здатні переступити ме#

жу загальноприйнятих люд#

ських цінностей. Історія запо#

зичена Шевченком з народної

пісні: красуня Катерина ста#

вить своїм шанувальникам#

козакам умову звільнити її

брата з турецького полону, і

вони спокушаються на цю

смертельну угоду. Сюжетна ос#

нова балади для творців виста#

ви — автора інсценізації, ре#

жисера#постановника Стані#

слава Мойсеєва та режисера з

пластики Сергія Швидкого —

стала поштовхом для заглиб#

лення у сутність творчості

Шевченка, спробою через не#

ординарність образної мови

вистави наблизитися до відпо#

відей на запитання: як наро#

джується слово, яке здатне і

піднести, і вбити, що перетво#

рює натовп у народ, та заради

чого людина приходить у цей

світ. Театр на Липках готує по#

станову ще одного твору Шев#

ченка — “Сон”, прем’єра якої

запланована на 22 березня.

“Взявши за основу вистави

поезію Кобзаря, ми вибудову#

ємо її структуру навколо одвіч#

ного конфлікту митця і су#

спільства,— розповідає режи#

сер вистави Віктор Гирич.—

Необхідність кардинальних

змін, яку відчуває нині україн#

ське суспільство, робить нашу

виставу дуже злободенною”.

За його словами, ніхто із на#

ших митців настільки не пе#

реймався за країну, у кожному

Шевченковому слові, у кож#

ному звуці його поезії відчу#

вається біль за те, що його

Україна невільна.

Київський академічний Мо#

лодий театр підготував дві ви#

стави, які пройдуть на камер#

ній сцені. 7 та 20 березня пока#

жуть прем’єру спектаклю “Ря#

довий Шевченко!” режисера

Романа Семисала, який, влас#

не, і зіграє поета. Тарас Григо#

рович постає у найтяжчий пе#

ріод його життя — заслання та

солдатчини, коли знущальна

муштра виснажує тіло, а забо#

рона писати і малювати — ду#

шу. Україна стає далекою, при#

марною, безнадійною мрією.

Єдине, що підтримує його —

листування з найвідданішими

друзями — княгинею Варварою

Рєпніною, Михайлом Лазарев#

ським та Миколою Костомаро#

вим. Автори розкривають пота#

ємний світ душі Тараса Шев#

ченка, його переживань, думок

та надій, що попри все не по#

лишили поета і допомогли йо#

му вижити в нелюдських умо#

вах. 13 березня усіх шануваль#

ників поетичної творчості те#

атр запрошує на вечір “Молода

поезія — Молодий театр”. Мо#

лоді українські поети читати#

муть власні твори, а актори те#

атру — поезію Тараса Шевчен#

ка. В такому поєднанні сучас#

ного і класичного спробують

створити перегук часів, безпе#

рервний діалог минулого і сьо#

годення.

9 березня Київський муніци#

пальний академічний театр

опери і балету для дітей та

юнацтва пропонує переглянути

музично#драматичний спек#

такль “Шевченкові дороги”.

Глядачі зможуть відкрити для

себе Шевченка як живу люди#

ну. Чому він був шанований се#

ред петербурзької інтелігенції

та які події не вивчаються у

школі — саме на цьому акцен#

тує вистава. У постановці, ре#

жисером та автором сценарією

якої став Дмитро Тодорюк, ви#

користана поезія Тараса Шев#

ченка, спогади сучасників про

нього. Музичне оформлення

складають твори Д. Бонков#

ського, Дж. Верді, М. Вериків#

ського, Дж. Гершвіна, К. Дань#

кевича, М. Лисенка, Б. Лято#

шинського, М. Мусоргського,

М. Римського#Корсакова, 

Я. Степового, І. Стравінського,

Д. Шостаковича тощо

Вистава "Шевчен ові доро и" по аз є іль а маловідомих моментів із
життя Кобзаря



РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 23 (1292)

П’ЯТНИЦЯ,
7 березня
2014 року

Хрещатик 4 7 березня 2014 року

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 502/9990 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 760 
 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про

місцеве самоврядування в Україні", статей 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол засідання постійної комісії Ки

ївської міської ради з питань власності від 03 липня 2012 року № 122 (п. 1.2.7), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренд без проведення
он рс нежитлові приміщення ом наль-
ної власності територіальної ромади міс-
та Києва з ідно з додат ом до цьо о рі-
шення.
2. Подільсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації ласти в становлено-
м поряд до овір оренди нежитлових
приміщень ом нальної власності територі-

альної ромади міста Києва з ідно з п н-
том 1 цьо о рішення.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої
місь ої ради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності
та форма
фінансування

Адреса та
характе�
ристика
об'єкта не�
рухомості

Призначен�
ня, характе�
ристика
об'єкта
оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ у грн

Місячна
орендна
плата без
ПДВ у
грн

Строк, на
який укла�
дається до�
говір орен�
ди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1 ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
СПІЛКИ АРХІТЕК�
ТОРІВ УКРАЇНИ
МОРОЗ ЛЕОНІД
ОЛЕКСАНДРО�
ВИЧ

Форма власності
� приватна
Форма фінансу�
вання � госпроз�
рахункова

ОБОЛОН�
СЬКА, № 6
Поділь�
ський ра�
йон,
ЖБ � 5�по�
верховий,
адміністра�
тивно�ви�
робниче
Площа, кв.
м � 40,00

ТВОРЧА
МАЙСТЕР�
НЯ АРХІ�
ТЕКТОРА

4 поверх
Площа, кв.
м � 11,90

1 грн на рік 1 грн на рік 1 грн на
рік

2 роки 364
дні

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 502/9990

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

без проведення конкурсу

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про передачу 
публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" 
земельної ділянки для реконструкції, експлуатації 

та обслуговування офісно
торговельного центру 
на вул. Івана Мазепи, 11 (вул. Січневого повстання) 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 612/10100 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Передати п блічном а ціонерном

товариств "Дельта Бан ", за мови ви о-
нання п н т 2 цьо о рішення, в дов о-
стро ов оренд на 25 ро ів земельн ді-
лян площею 0,4216 а ( адастровий но-
мер 8000000000:82:006:0055) для ре он-
стр ції, е спл атації та обсл ов вання
офісно-тор овельно о центр на в л. Івана
Мазепи, 11 (в л. Січнево о повстання)
Печерсь ом районі м. Києва із земель о-

м нальної власності територіальної рома-
ди міста Києва зв'яз з переходом пра-
ва власності на майновий омпле с (до о-
вір півлі-продаж від 23.02.2011 № 750,
а т прийом -передачі нер хомо о майна
від 23.02.2011 № 750) (справа А-19464,
заява ДЦ № 01109-0000638-014 від
07.12.2012).
2. П блічном а ціонерном товариств

"Дельта Бан ":

2.1. Ви он вати обов'яз и земле орист -
вача відповідно до вимо статті 96 Земель-
но о оде с У раїни.
2.2. П блічном а ціонерном товариств

"Дельта Бан " місячний термін надати до
Департамент земельних рес рсів ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) до -
менти, визначені за онодавством, для ла-
дання до овор оренди земельної ділян и.
2.3. Ви онати вимо и, ви ладені вис-

нов Головно о правління земельних ре-
с рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 06.12.2012 № 05-9449.
2.4. Забезпечити вільний дост п для

про ладання нових, ремонт та е спл -
атації існ ючих інженерних мереж і спо-
р д, що знаходяться в межах земельної
ділян и.
2.5. Питання пайової часті вирішити від-

повідно до рішення Київсь ої місь ої ради
від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міс-
та Києва на 2013 рі ".

2.6. Визнати та им, що втратив чинність,
п н т 67 рішення Київсь ої місь ої ради від
10.07.2003 № 638/798 "Про надання і вил -
чення земельних діляно та припинення
права орист вання землею".
3. Розірвати за з одою сторін до овори

оренди земельних діляно від 20.11.2007
№ 82-6-00461 та від 31.01.2006 № 82-6-
00341 (лист-з ода ПАТ "АРІАЛ" від
14.04.2011 № 1342).
4. Попередити земле орист вача, що

ви ористання землі не за цільовим при-
значенням тя не за собою припинення
права орист вання нею відповідно до ви-
мо статей 141, 143 Земельно о оде с
У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з
питань земельних відносин, містоб д ван-
ня та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про передачу 
публічному акціонерному товариству 

"Державний експортно
імпортний банк України" 
земельних ділянок для будівництва (зі знесенням), 

експлуатації та обслуговування 
житлово
адміністративного комплексу 

із вбудованими та прибудованими приміщеннями 
громадського призначення та наземним 
і підземним паркінгами, для організації 

будівельних робіт та благоустрою 
прилеглої території на вул. Щорса, 19 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 619/10107 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Передати п блічном а ціонерном
товариств "Державний е спортно-ім-
портний бан У раїни", за мови ви онан-
ня п н т 2 цьо о рішення, земельні ді-
лян и за альною площею 0,7072 а на
в л. Щорса, 19 Печерсь ом районі м.
Києва із земель ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва
зв'яз з переходом права власності на
майновий омпле с хліб омбінат № 1,
цех № 2 (літ. А, Г, Б, В, Е, Д) (до овір про
задоволення вимо іпоте одержателя від
07.07.2009 № 2367, а т приймання-пере-
дачі предмета іпоте и від 07.07.2009), з
них:
— площею 0,5710 а ( адастровий номер

8000000000:82:052:0025) — в дов остро о-
в оренд на 10 ро ів для б дівництва (зі
знесенням), е спл атації та обсл ов вання
житлово-адміністративно о омпле с з
вб дованими та приб дованими приміщен-
нями ромадсь о о призначення та назем-
ним і підземним пар ін ами;
— площею 0,1362 а ( адастровий номер

8000000000:82:052:0029) в межах червоних
ліній,— орот остро ов оренд на 5 ро-
ів для ор анізації б дівельних робіт та бла-
о строю приле лої території (справа А-
19274, заява ДЦ від 01.07.2013 № 01104-
000091659-014).
2. П блічном а ціонерном товариств

"Державний е спортно-імпортний бан
У раїни":
2.1. Ви он вати обов'яз и земле орист -

вача відповідно до статті 96 Земельно о о-
де с У раїни.
2.2. У місячний термін надати до Депар-

тамент земельних рес рсів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) до менти,
визначені за онодавством, необхідні для
ладання до овор оренди земельних ді-

ляно .
2.3. Забезпечити вільний дост п для про-

ладання нових, ремонт та е спл атації іс-
н ючих інженерних мереж і спор д, що зна-
ходяться в межах земельних діляно .
2.4. Земельн ділян в межах червоних

ліній ви ористов вати з обмеженнями від-
повідно до вимо за онодавства.
3. Визнати та им, що втратило чинність,

рішення Київсь ої місь ої ради від
26.06.2007 № 984/1645 "Про передач то-
вариств з обмеженою відповідальністю
"КИЇВСОЦБУД" земельних діляно для б -
дівництва (зі знесенням), е спл атації та
обсл ов вання житлово-адміністративно-
о омпле с з вб дованими та приб дова-
ними приміщеннями ромадсь о о і тор о-
вельно о призначення та наземним і під-
земним пар ін ами на в л. Щорса, 19 Пе-
черсь ом районі м. Києва".
4. Розірвати за з одою сторін до овори

оренди земельних діляно від 10.10.2007
№ 82-6-00452 та № 82-6-00453 (листи-з о-
ди від 11.03.2010 № 3334 та № 3335) з мо-
мент державної реєстрації до оворів
оренди земельних діляно п блічно о а -
ціонерно о товариства "Державний е с-
портно-імпортний бан У раїни".
5. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста
Києва на 2013 рі ".
6. Попередити земле орист вача, що

ви ористання землі не за цільовим при-
значенням тя не за собою припинення
права орист вання нею відповідно до ви-
мо статей 141, 143 Земельно о оде с
У раїни.
7. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої
місь ої ради з питань земельних відносин,
містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 57 березня 2014 року

Про передачу 
в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної 
громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 506/9994 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", статей 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при

міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви

вчення попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 21 січня 2013 року № 140, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренд нежитлові приміщен-
ня ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва єдиним претендентам на
право оренди з ідно з додат ом до цьо о рі-
шення.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) ласти в становленом поряд
до овір оренди нежитлових приміщень о-

м нальної власності територіальної ромади
міста Києва з ідно з п н том 1 цьо о рішен-
ня.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки товариства 

з обмеженою відповідальністю "БІОНІК ЛЕНД" 
для будівництва та експлуатації індустріального парку 

та об'єктів будівництва в його межах в рамках реалізації 
проекту "BIONIC Hill" — складової національного проекту 

"Технополіс" — створення інфраструктури 
інноваційного розвитку та високих технологій" 

на вул. Пономарьова, 1
а 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 649/10137 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до деяких зако


нодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю" від 05.11.2009 № 1702
VI, врахо

вуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 193/9250 "Про затвердження детального плану те

риторії комплексної забудови з об'єктами житлового, громадського, адміністративного, науково
виробни

чого та промислового призначення, об'єктами соціальної інфраструктури та паркінгами на земельній ділян

ці на вул. Пономарьова, 1
а у Святошинському районі м. Києва" та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення товариств з обмеженою відпові-
дальністю "БІОНІК ЛЕНД" земельної ділян и
для б дівництва та е спл атації інд стріаль-
но о пар та об'є тів б дівництва в йо о ме-
жах в рам ах реалізації прое т "BIONIC
Hill" — с ладової національно о прое т
"Технополіс" — створення інфрастр т ри ін-
новаційно о розвит та висо их техноло ій"
на в л. Пономарьова, 1-а Святошинсь ом
районі м. Києва (справа № А-20567, заява
ДЦ № 01104-000095566-014 від 29.07.2013).
2. Змінити цільове призначення земель-

ної ділян и площею 56,7378 а ( адастро-
вий номер 8000000000:75:564:0004) на
в л. Пономарьова, 1-а Святошинсь ом
районі м. Києва, право власності на я по-
свідчено державним а том на право влас-
ності на земельн ділян від 11.12.2012
№ 05-8-00116, та дозволити її ви ористо-
в вати для б дівництва та е спл атації ін-
д стріально о пар та об'є тів б дівництва
в йо о межах в рам ах реалізації прое т
"BIONIC Hill" — с ладової національно о
прое т "Технополіс" — створення інфра-
стр т ри інноваційно о розвит та висо-
их техноло ій".
3. Товариств з обмеженою відповідаль-

ністю "БІОНІК ЛЕНД":
3.1. Ви он вати обов'яз и власни а зе-

мельної ділян и відповідно до вимо статті
91 Земельно о оде с У раїни.
3.2. Ви онати вимо и, ви ладені листах

Департамент містоб д вання та архіте т -
ри від 12.06.2013 № 9626/0/12-1/19-13 та
Головно о правління Держзема ентства
м. Києві від 17.07.2013 № 2543.
3.3. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації іс-
н ючих інженерних мереж і спор д, що зна-
ходяться в межах земельної ділян и.
3.4. Питання майнових відносин виріш -

вати в становленом поряд .
3.5. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київради від 08.02.2013
№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013
рі ".
4. Попередити власни а земельної ділян-
и, що право приватної власності на землю
може б ти припинено випад ах, передба-
чених статтями 140, 143 Земельно о оде -
с У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з
питань земельних відносин, містоб д ван-
ня та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки військово
медичному
управлінню Служби безпеки України 

на вул. Білгородській, 9 у Солом'янському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд дошкільного навчального закладу 
"ясла
садок" № 4/353 СБУ

Рішення Київської міської ради № 537/10025 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки військово
медичному управлінню Служби безпеки України на вул. Білгородській, 9 у Со

лом'янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 92, 123 Земельного кодексу Укра

їни, пунктами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких за

конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и війсь ово-медичном правлінню
Сл жби безпе и У раїни на в л. Біл ород-
сь ій, 9 Солом'янсь ом районі м. Києва
орієнтовною площею 0,31 а (земельна ді-
лян а державної власності) в постійне орис-
т вання для е спл атації та обсл ов вання
б дівель і спор д дош ільно о навчально о
за лад "ясла-садо " № 4/353 СБУ з ідно з
планом-схемою (додато до рішення) (К-
21220).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 506/9994

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

єдиному претенденту на право оренди

№
п/
п

Повна назва
орендаря, його
форма власності
та форма
фінансування

Адреса та
характе�
ристика
об'єкта не�
рухомості

Призначен�
ня, характе�
ристика
об'єкта
оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ у грн.

Місячна
орендна
плата 
без ПДВ 
за 1 кв. м 
у грн.

Строк, на
який укла�
дається до�
говір орен�
ди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВ�
СЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1

ПРЕДСТАВНИЦ�
ТВО "ФЕРРО�
СТАЛЬ АГ"
Форма власно�
сті — власність
юридичних осіб
інших держав
Форма фінансу�
вання — кошти
головної органі�
зації

ПЕРЕМОГИ
ПРОСП.,
№ 38, 
ЛІТ. А
Шевченків�
ський
район,
НБк — 
3�поверхо�
вий
Площа, 
кв. м —
6379,40

ОФІСНЕ
ПРИМІ�
ЩЕННЯ ОР�
ГАНІЗАЦІЙ
ІНШИХ ВИ�
ДІВ ДІЯЛЬ�
НОСТІ
— 148,20

РОЗМІЩЕН�
НЯ ГАРАЖА
— 55,90
1 поверх
Площа, 
кв. м —
204,10

15 %

12 %

170,58

77,98

25279,30

4359,30

До початку
ремонтно�
реставра�
ційних ро�
біт, але не
більше ніж
2 роки 364
дні.

За умови
укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповід�
ним орга�
ном охоро�
ни культур�
ної спад�
щини

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Солом'янському районному управлінню 
Головного управління Міністерства 

внутрішніх справ України 
в місті Києві на просп. Повітрофлотському, 49 

у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації адміністративної будівлі

Рішення Київської міської ради № 543/10031 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Солом'янському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на просп. Повітрофлотському, 49 у Солом'янському районі м. Києва та додані до

кументи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Солом'янсь ом районном правлінню
Головно о правління Міністерства вн трішніх
справ У раїни в місті Києві на просп. Повіт-
рофлотсь ом , 49 Солом'янсь ом районі м.
Києва орієнтовною площею 0,30 а (земельна
ділян а державної власності) в постійне орис-
т вання для обсл ов вання та е спл атації ад-
міністративної б дівлі з ідно з планом-схемою
(додато до рішення) (К-21522).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по-
ласти на постійн омісію Київсь ої місь ої ра-
ди з питань земельних відносин, містоб д ван-
ня та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 7 березня 2014 року

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДІЛОВА БРАМА" на вул. Плещеєва, 10 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та експлуатації житлового, 
готельно
офісно
торговельного комплексу

Рішення Київської міської ради № 523/10011 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛОВА БРАМА" на вул. Плещеєва, 10
у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про міс

цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛОВА БРАМА" на в л. Пле-
щеєва, 10 Голосіївсь ом районі м. Києва
орієнтовною площею 0,19 а (земельна ді-
лян а ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва) в дов остро ов орен-
д на 15 ро ів для б дівництва та е спл ата-
ції житлово о, отельно-офісно-тор овельно-
о омпле с з ідно з планом-схемою (дода-
то до рішення), за мови по одження замов-
ни ом в встановленом поряд відповідно о

прое т детально о план території до почат-
б дівництва (К-20482).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Солом'янському районному управлінню 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 

в місті Києві на вул. Радянській, 3 
у Солом'янському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації адміністративної будівлі
Рішення Київської міської ради № 532/10020 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Солом'янському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на вул. Радянській, 3 у Солом'янському районі м. Києва та додані документи, ке

руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких зако

нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 час

тини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної
ділян и Солом'янсь ом районном прав-
лінню Головно о правління Міністерства
вн трішніх справ У раїни в місті Києві на
в л. Радянсь ій, 3 Солом'янсь ом районі
м. Києва орієнтовною площею 0,004 а (зе-
мельна ділян а державної власності) в по-
стійне орист вання для обсл ов вання та
е спл атації адміністративної б дівлі з ідно
з планом-схемою (додато до рішення) (К-
21525).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київсь ої
місь ої ради з питань земельних відносин,
містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Солом'янському районному управлінню 
Головного управління Міністерства 

внутрішніх справ України в місті Києві 
на вул. Полковника Шутова, 6 

у Солом'янському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації 

адміністративної будівлі
Рішення Київської міської ради № 544/10032 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Солом'янському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на вул. Полковника Шутова, 6 у Солом'янському районі м. Києва та додані доку

менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до де

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунк

том 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Солом'янсь ом районном правлінню
Головно о правління Міністерства вн трішніх
справ У раїни в місті Києві на в л. Пол овни-
а Ш това, 6 Солом'янсь ом районі м. Ки-
єва орієнтовною площею 0,19 а (земельна
ділян а державної власності) в постійне о-
рист вання для обсл ов вання та е спл ата-
ції адміністративної б дівлі з ідно з планом-
схемою (додато до рішення) (К-21528).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки військово
медичному
управлінню Служби безпеки України 

на вул. Соціалістичній, 6/2 у Солом'янському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівель

і споруд дошкільного навчального закладу
"ясла
садок" № 6/548 СБУ

Рішення Київської міської ради № 536/10024 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки військово
медичному управлінню Служби безпеки України на вул. Соціалістичній, 6/2 у
Солом'янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 92, 123 Земельного кодексу
України, пунктами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до де

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунк

том 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и війсь ово-медичном правлінню
Сл жби безпе и У раїни на в л. Соціалістич-
ній, 6/2 Солом'янсь ом районі м. Києва
орієнтовною площею 0,64 а (земельна ді-
лян а державної власності) в постійне орис-
т вання для е спл атації та обсл ов вання
б дівель і спор д дош ільно о навчально о
за лад "ясла-садо " № 6/548 СБУ з ідно з
планом-схемою (додато до рішення) (К-
21222).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Військово
медичному управлінню 
Служби безпеки України у пров. Костя Гордієнка, 8
е 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування будівель 

і споруд дошкільного навчального 
закладу "ясла
садок" № 1/36 СБУ

Рішення Київської міської ради № 538/10026 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Військово
медичному управлінню Служби безпеки України у пров. Костя Гордієнка, 8
е
у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 92, 123 Земельного кодексу
України, пунктами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до де

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунк

том 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Війсь ово-медичном правлінню
Сл жби безпе и У раїни пров. Костя Горді-
єн а, 8-е Печерсь ом районі м. Києва орі-
єнтовною площею 0,35 а (земельна ділян а
державної власності) в постійне орист ван-
ня для е спл атації та обсл ов вання б ді-
вель і спор д дош ільно о навчально о за-
лад "ясла-садо " № 1/36 СБУ з ідно з пла-
ном-схемою (додато до рішення) (К-21217).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

дочірньому підприємству 
"Лікувально
оздоровчий профілакторій "Дюбек" 

на вул. Гамарника, 56 в Оболонському районі м. Києва 
для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель 

медичного призначення
Рішення Київської міської ради № 546/10034 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки дочірньому підприємству "Лікувально
оздоровчий профілакторій "Дюбек" на вул. Га

марника, 56 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земель

ного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ділян-
и дочірньом підприємств "Лі вально-оздо-
ровчий профіла торій "Дюбе " на в л. Гамарни-
а, 56 в Оболонсь ом районі м. Києва орієн-
товною площею 1,14 а (земельна ділян а ом -
нальної власності територіальної ромади міста
Києва) дов остро ов оренд на 15 ро ів для
ре онстр ції, е спл атації та обсл ов вання
б дівель медично о призначення з ідно з пла-
ном-схемою (додато до рішення) (№ К-21213).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 77 березня 2014 року

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

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове використання
приміщення

Орендна
ставка 
у %

Орендна
плата 
за 1 кв. м, 
у грн.

Розмір місячної
орендної плати,
у грн.

1 2 3 4 5 6 7
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ( ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ( комунальне підприємство "Київпастранс"

1. Група інвентарних об'єктів Станом на 31.05.2013

Вул. Сім'ї Сосніних, 3/5, літ. А 
загальна площа 16,19 кв. м (2 поверх)

2 роки
364 дні

Офіс 15 % 75,43 1221,25

Вул. Сім'ї Сосніних, 3/5, літ. В 
загальна площа 95,40 кв. м (1 поверх)

2 роки
364 дні

Розміщення суб'єкта
господарювання, що здійснює
виробничу діяльність
непродовольчих товарів

7 % 23,38 2230,08

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ( комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"

2. Вул. Приозерна, 2, літ. А 
загальна площа 109,10 кв. м 
(1, 2 поверхи, підвал)

2 роки
364 дні

Суб'єкт господарювання, що
здійснює освітню діяльність

Станом на травень 2013

3 % 17,36 1893,60

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 515/10003

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, право оренди

яких виборюється на конкурсних засадах

Про затвердження переліку нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється 
на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 515/10003 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

статей 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Ки<
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при<
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчення попиту на кожен об'єкт оренди
подано заяви більше ніж від одного претендента, протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 05 серпня
2013 року № 156, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелі нежитлових приміщень ом нальної

власності територіальної ромади міста Києва, право оренди
я их виборюється на он рсних засадах з ідно з додат ом до
цьо о рішення.
2. Департамент ом нальної власності м. Києва ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) забезпечити встановленом поряд про-
ведення он рсів на право оренди нежитлових приміщень
ом нальної власності територіальної ромади міста Києва,
перелі я их затверджений з ідно з п н том 1 цьо о рішення.

3. Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) за рез льтатами проведення он рсів ласти в ста-
новленом поряд до овори оренди.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на

постійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань власно-
сті.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Військово<медичному управлінню 

Служби безпеки України на просп. Героїв Сталінграда, 20<б 
в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд дошкільного навчального закладу 
ясел<садка № 8/3 Служби безпеки України

Рішення Київської міської ради № 553/10041 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Військово<медично<

му управлінню Служби безпеки України на просп. Героїв Сталінграда, 20<6 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат<
тями 9, 92, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра<
їни "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення прое т земле строю

щодо відведення земельної ділян и Війсь ово-медичном
правлінню Сл жби безпе и У раїни на просп. Героїв Ста-
лін рада, 20-б в Оболонсь ом районі м. Києва орієнтов-
ноюплощею 0,50 а (земельна ділян а державної
власності) постійне орист вання для е спл атації та
обсл ов вання б дівель і спор д дош ільно о
навчально о за лад ясел-сад а № 8/3 Сл жби безпе и

У раїни з діно з планом-схемою (додато до рішення)
(№ К-21224).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на

постійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань земельних
відносин, містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 
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Відповіді на сканворд 

ПОВІДОМЛЕННЯ
1. Київсь им місь им територіальним відділенням АМКУ (далі —

Відділення) визнано дії ТОВ "Уютний Дім" (ідентифі аційний од
38213004) пор шенням, передбаченим п. 13 ст. 50 За он У раїни
"Про захист е ономічної он ренції" ви ляді неподання інформації
встановлені оловою Відділення стро и. За вчинене пор шення на

ТОВ "Уютний дім" на ладено штраф розмірі 68 000 рн.

Відділенням визнано дії ТОВ "Дім твоєї ни и" (ідентифі аційний
од 38138509) пор шенням, передбаченим п. 13 ст. 50 За он У ра-
їни "Про захист е ономічної он ренції" ви ляді неподання інфор-
мації встановлені оловою Відділення стро и. За вчинене пор шен-
ня на ТОВ "Уютний дім" на ладено штраф розмірі 68 000 рн.

З ідно зі ст. 56 За он У раїни "Про захист е ономічної он рен-
ції", штраф підля ає сплаті двомісячний стро після сплив 10 днів
з дня йо о оп блі вання в офіційном др ованом ор ані.

Рішення може б ти ос аржено до Господарсь о о с д м. Києва
двомісячний стро після сплив 10 днів з дня йо о оп блі вання.

2. Київсь им місь им територіальним відділенням АМКУ розпоча-
то роз ляд справи № 152-04/11.13 за озна ами вчинення ТОВ "Авто-
центр "Стат с-Авто" (ідентифі аційний од 34602855) пор шення, пе-
редбачено о п. 13 ст. 50 За он У раїни "Про захист е ономічної он-
ренції", ви ляді неподання інформації Відділенню встановлений
оловою Відділення стро .

AT "Радіо Лю с" (ЄДРПОУ 23158131) відповідності до Постано-
ви Верховної Ради У раїни Про само с нення Президента У раїни від
ви онання онстит ційних повноважень та призначення позачер ових
виборів Президента У раїни та відповідно до За он У раїни "Про ви-
бори Президента У раїни"

У відповідності до Постанови Верховної Ради У раїни Про призна-
чення позачер ових виборів Київсь о о місь о о олови та деп татів
Київсь ої місь ої ради 25 травня 2014 ро і За он У раїни "Про ви-
бори деп татів Верховної Ради Автономної Респ блі и Крим місцевих
рад та сільсь их, селищних, місь их олів" затвердити наст пні роз-
цін и на одиницю (се нд ) ефірно о час для розміщення матеріалів
передвиборної а ітації в ефірі радіостанції "Лю с ФМ".

П блічне а ціонерне товариство "Транспортни " інфор-
м є про те, що втрачено Ори інал Дозвол на ви онання б ді-
вельних робіт № 1717-Шв/С від 05.12.2005 p., по об'є т : "Б дів-
ництво житлово о омпле с "П ш інсь ий", по в л. Де тярів-
сь а, 25а Шевчен івсь ом районі м. Києва", виданий Управ-
лінням державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю м. Киє-
ва, Замовни : За рите а ціонерне товариство "Транспортни ".
Вважати даний Дозвіл втраченим. В разі, я що хтось володіє ін-
формацією або знайшов вищезазначений до мент, прохання
повідомити Заявни а.

Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є

про намір передати в оренд об'є ти, щодо я их надійшли заяви:

- нежитлові приміщення, розташовані на 2 поверсі СЗШ №162 за адресою:

в л. Рахманінова, 47, площею 35,2 в. м та 37,00 в. м для проведення занять

з іноземної мови в поза рочний час. Розмір орендної плати за один 2,66 рн.

Балансо трим вач: Управління освіти Святошинсь ої районної в місті Києві

державної адміністрації, в л. Я ба Коласа, 6А, м. Київ, тел. 274-97-00.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о оло-

шення. Телефон для довідо : 450-07-15,450-07-16.

Шевчен івсь ий районний с д м.Києва за адресою: м.Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 26.03.2014
ро об 11.00 відповідача Партію Зелених У раїни по справі за позо-
вом Мос аля Д.Д. до Партії Зелених У раїни про визнання недійсни-
ми рішень.

Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі її неяв и спра-
ва роз лядатиметься її відс тність.

Cyддя Савиць ий О.А.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир за
адресою: м. Київ, в л. Генерала На мова, 66, в. 19, видане
Головним правлінням житлово о забезпечення Київсь ої
місь ої державної адміністрації 15.03.2011 р., на азом N271-
C/KI на ім'я Сідлець о о Ві тора Єв еновича, вважати
недійсним:

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача
Товстен о Людмил Оле івн на роз ляд цивільної справи за позовом
Товстен о О.В., Розмаїти О.О. до Товстен о Л.О., третя особа: Відділ
ГУ ДМС в Деснянсь ом районі м. Києва про позбавлення права о-
рист вання жилим приміщенням.

Роз ляд справи відб деться 03.04.2014 p. о 16.00 в приміщенні Деснян-
сь о о районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз ля-
н то без йо о часті.

С ддя Шевч О.П.

До ва и За арян Оле сандра Сер ійовича 22.07.1965 р.н.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості відповідача в с до-
ве засідання по цивільній справі за позовом За арян Олени Ми олаївни до За арян
Оле сандра Сер ійовича про розірвання шлюб , я е від ладено до 13.03.2014 на
10.30, та відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 34.

С ддя Ю.А. Фар ош

Місто Частота FM 00:00-24:00

КИЇВ 103,1 40,00

Ціни в азані в ривнях без ПДВ

Передплата для піль ових ате орій з достав ою азети в поштов с ринь
на місяць ....................................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........................96 рн. 00 оп.

на місяць....................................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........................336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........................144 рн. 00 оп.

на місяць....................................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............................245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........................490 рн. 80 оп.

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

ПЕРЕДПЛАТА газети "Хрещатик" на 2014 рік
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Температура +4°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +8°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура +3°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 88 %
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1807 — ó Êèºâ³ ïðîêëàäåíî

Ñòðàòåã³÷íå øîñå â³ä Öàðñüêî¿

(ªâðîïåéñüêî¿) ïëîù³ äî Àñêîëü-

äîâî¿ ìîãèëè ³ äàë³ — äî Äí³ïðà. 

1936 — ïîðóøèâøè Âåðñàëü-

ñüêèé äîãîâ³ð ³ Ëîêàðíñüê³ óãîäè,

í³ìåöüê³ çáðîéí³ ñèëè çàéíÿëè äå-

ì³ë³òàðèçîâàíó Ðåéíñüêó îáëàñòü.  

1943 — ïðåçèä³ÿ Âåðõîâíî¿ ðà-

äè ÑÐÑÐ ïðèñâî¿ëà Éîñèôó Ñòàë³-

íó, âåðõîâíîìó ãîëîâíîêîìàíäó-

âà÷ó, ãîëîâ³ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó

îáîðîíè ÑÐÑÐ, çâàííÿ Ìàðøàëà

Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. 

1967 — ïîñòàíîâîþ ÖÊ ÊÏÐÑ

òà Ðàäè ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ äëÿ ðîá³ò-

íèê³â òà ñëóæáîâö³â çàïðîâàäæå-

íî ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü

³ç äâîìà âèõ³äíèìè. 

1997 — ïîâ³äîìëåíî â ïðåñ³, ùî

íà ñâ³ò ç’ÿâèëàñÿ êëîíîâàíà â³âöÿ

Äîëë³. 

2010 — íà 82-é öåðåìîí³¿ âðó-

÷åííÿ íàãîðîä «Îñêàð» Êåòð³í Á³-

ãåëîó ñòàëà ïåðøîþ æ³íêîþ, ÿêà

îòðèìàëà âèùó íàãîðîäó Àìåðè-

êàíñüêî¿ ê³íîàêàäåì³¿ çà ðåæèñó-

ðó (ô³ëüì «Áóðÿ â ïóñòåë³»).  

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Відомий як гормон любові пептид ок�
ситоцин допомагає перемогти алко�
гольну залежність, встановили учені

з Університету Північної Кароліни в Чапел�
Хіллі. 

Керівник дослідження Корт Педерсен спільно з коле�

гами запропонував 11 добровольцям, які страждають на

алкогольну залежність, дві дози окситоцину в день у виг�

ляді назального спрею — або плацебо. Гормон учасники

випробувань отримували впродовж перших трьох днів

програми детоксикації. Вони також приймали детокси�

каційний препарат «Лоразепам», внаслідок чого їхні

симптоми синдрому відміни досягнули певного рівня,

пише New Scientist. 

В результаті виявилося, що у випробовуваних, які

приймають окситоцин, спостерігалося зниження тяжін�

ня до алкоголю, а також помірні симптоми "синдрому

заміщення" (неспокій, судоми) в порівнянні з учасника�

ми, які отримували плацебо. Прийняття окситоцину

дозволяло знизити дозування «Лоразепаму» до однієї

п'ятої дози. 

Науковцям поки не зовсім зрозуміло, як саме спра�

цьовує окситоцин і чи відіграє він важливу роль в соці�

альній поведінці — вони лише стверджують, що він не

має побічних ефектів. Корт Педерсен сподівається, що

алкоголіки, котрі приймають гормони, не будуть мати

тяжіння до рецидиву �

Алкоголізм можна вилікувати
гормоном любові 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 7 áåðåçíÿ

ОВНИ, 
омпроміс�— це��міння�обопільно�пост�патися.�Не�пливіть�проти�течії,

а
тивіз�єте�протидію.�Візьміть�тайм-а�т,�розслабтеся�і�че
айте,�по
и�доля�пошле

сит�ацію,�де�ваша��часть�обов`яз
ова.�То�
армічні�сюжети,�я
і�слід�пережити�по-

новом�,�змінити�ставлення�до�життя.�

ТЕЛЬЦЯМ ходити�в�нелюбах�не�зарож�є:�рідні,�близь
і,�
олеи�вас�люблять,

відповідайте�взаємністю�— і�все�б�де�аразд.�Праніть�до�армонії���стос�н
ах�за

б�дь-я
��цін�,�вчасно�допомаайте�людям�(матеріально,�морально),�щастя�в�союзі

тримається�на�відданості,�спільних�інтересах,��мінні�ділити�з�с�п�тни
ом�радості�і

печалі�порівн�.�

БЛИЗНЯТА, місце�оптимальної�самореалізації�-�професійна�сфера,�працюйте

з� творчим� натхненням,� заробляйте� роші,� втілюйте� творчі� ідеї,� �
ріплюйте

посадове� реноме.� Розпорош�ватися� на� різні� замовлення� не� слід,� беріться� за

справи,�де�ви�я
�фахівець�сян�ли�дос
оналості.�

РАКИ, ви�знамениті,� харизматичні,� віддайте�швартови!�Поп�тний�вітер� �спіх�

над�ває�життєві�вітрила�в�перспе
тивном��напрямі.�Дотрим�йтеся�даноо�слова,

робіть� все� з� чистою� совістю:� дисциплінованість,� творча� самовіддача� –� ось

переп�ст
а�на�олімп�поп�лярності.�

ЛЕВИ, не� лізьте� на� передов�,� збаланс�йте� "хоч�"� і� "треба",� вам� визначено

стати�енералом�таємноо�фронт�!�Успіх�с�проводж�ватиме�таємних�стратеів,�я
і

тр�дяться� на� блао� сімейноо� доброб�т�,� реалізацію� особистих� зад�мів,� �міють

плідно�співпрацювати�з�діловими�
омпаньйонами.�

ДІВИ, правило� "я
ий� йшов,� та
�� й� здибав"� є� основоположним.� Ваші� партнери

впливові,� авторитетні,� вез�чі� (а� життя� повне� спо
�с!),� тож� і� ви� не� відставайте,� а

старайтеся�йти�в�но�,�відповідати�вимоам�ідеал��обранця.�Нахабно�прив`яз�вати�їх

до�шлюбноо�
іл
а�є�безл�здям,�нині�подібне�приваблює�подібне�і�цемент�є�союз.�

ТЕРЕЗИ, 
онс�льт�йтеся,�підбирайте�психолоічний�
люч�до�сердець�залежних

від�вас�людей,�
оле,�помічни
ів,�б�дьте�роз�мни
ами,�адже�зараз�сила,�влада,

ініціативність,� інтереси� на� стороні� інших,� а� вам� залишається� тіль
и� армонійно

впис�ватися�e�сит�ації�і�по�можливості�втілювати�бажання.�"Дай"�і�"на"�має�б�ти

збалансованим,�на�дармівщин��не�розрахов�йте!�

СКОРПІОНИ на� романтичном�� ребені,� любовні� яноли� радо� допомаають

сердечном�� трі�мф�.� На� сл�жбі� слід� демонстр�вати� професійн�� майстерність,

тр�дяа-ент�зіаст�ви�нівро
�,�де�
он
�рентам�робити�нічоо,�адже�в�змаанні�за

приз�на�
ращоо�фахівця�лаври��спіх��нині�дістан�ться�саме�вам.�Я
що�долають


омпле
си,� ви
орінюйте� їх,� позбавляйтеся� від� неативних� звичо
� і� неодмінно

�ни
айте�ле
оважноо�розпорошення�енерії.�

СТРІЛЬЦІ, сім`я�і�
ар`єра�вимаатим�ть�найа
тивніших�з�силь.�Рідна�оселя�—

щаслива�авань.�Основна�робота�проходитиме�за�
�лісами�вдалині�від�соціальної

триб�ни,�де�слід�а
�ратно�йти�на�жертви,�я
і�вас�не�повинні�приниж�вати,�ш
одити

здоров`ю,� реп�тації,� 
ар`єрі,� а� давати�шанс� всебічно�проявити� таланти.�Др�жня

сфера�вимаає�е
с
�рс��в�мин�ле,�старий�др��
раще�нових�двох,�тож�тримайтеся

побратимів,�з�я
ими�
олись�п�д�солі�з`їли,�вони�— транслятор�щасливих�шансів.�

КОЗЕРОГИ, др�жба� — це� вища� іпостась� любові.� У
ріплюйте� др�жні� лави,

демонстр�ючи�на�власном��при
ладі��міння�самовіддано�др�жити,�де�вас�мають

єднати� з� побратимами� я
� праматичні� інтереси,� та
� і� д�ховна� та� психолоічна

армонія.� Прийдеться� жертв�вати� матеріальними� цінностями� на� олтар

братерсь
их� взаємин.� Аби� �ни
н�ти� 
онфлі
тів,� бо� від� авторитаризм�� вас� аж

розпирає(!),� б�дьте� психолоом,� присл�хайтеся� до� вимо� близь
их,� адже� �� них

інші�сма
и,�потреби.�

ВОДОЛІЇ сяють� чарівністю,� переб�ваючи� �� полоні� пристрасноо� "хоч�",

поодж�йте� особист�� свобод�� дій� з� вимоами� оточення,� ідіть� наз�стріч� їх

побажанням.� "Дай"� і� "на"� має� б�ти� збалансованим,� бан
р�тство� не� зарож�є,

фахівець� і� працелюб� ви� блис
�чий,� тож� рошей� заробите� і� зможете� їх� по-

хазяйсь
и� із� задоволенням� потратити.� Шефа� шан�йте,� йоо� на
ази� 
ритиці� не

підляають,�бо�ви�солдат�сл�жбовоо�фронт�,�осл�хаєтеся�— за
ладете�мін��під


ар`єрний�ф�ндамент!�

РИБИ фонтан�ють� життєдайною� енерією,� вам� всюди� раді,� двері� сердець

від
риті� навстіж,� 
оло� ці
авих,� захопливих� знайомств� росте,� я
� на� дріжджах.

Опинившись� на� олімпі� шаленої� поп�лярності,� не� промахніться� з� вибором

партнерів,� вам� потрібні� хазяйновиті� пра
тичні� с�п�тни
и� я
� на� теренах� ділової

співпраці,�та
�і�в�подр�жньом��житті �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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