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“ТЕАТР, ЯК І СУСПІЛЬСТВО,
ПЕРЕБУВАЄ У МЛЯВО-
ПЛИННОМУ СТРЕСІ”
Ед ард Митниць ий — про новий
театральний сезон, ористь
пожеж і пош віри

Â³êòîð ßíóêîâè÷
ïîáóâàâ ó Êèºâ³
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîêàçàâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîâ³
ì³ñüê³ îá’ºêòè äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ

Ðîáî÷èé â³çèò Â³êòîðà ßíóêî-
âè÷à ðîçïî÷àâñÿ ç ²íñòèòóòó ê³áåð-
íåòèêè. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð â³äâ³äàâ
éîãî íà çàïðîøåííÿ êåð³âíèöòâà
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà-
¿íè. Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí
öüîãî çàïðîøåííÿ ñòàëà ïîòðåáà
ê³áåðíåòèê³â, ÷èé ñïåêòð äîñë³-
äæåíü øèðîêèé — â³ä åêîíîì³÷-
íîãî ïðîãíîçóâàííÿ äî êîñì³÷íèõ
ðîçðîáîê — ó äîäàòêîâîìó ô³íàí-
ñóâàíí³ ö³º¿ ãàëóç³ íàóêè.

Äàë³ óðÿäîâèé êîðòåæ ïðè¿õàâ

íà Ìîñêîâñüêó ïëîùó, äå ìåð Êè-
ºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îçíàéî-
ìèâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ç òèì, ÿê
òðèâàº ¿¿ ðåêîíñòðóêö³ÿ, à òàêîæ
áóä³âíèöòâî ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³-
òåíó. “Ìè ïèøàºìîñÿ, ùî ñàìå
Êèºâó º ùî ïðîäåìîíñòðóâàòè ÿê
ðåçóëüòàò ïðàâèëüíîãî ðîçâèòêó
³íôðàñòðóêòóðè òà ïîë³òèêè êî-
ðèñíèõ çì³í”,— çàÿâèâ ìåð, ðå-
ïðåçåíòóþ÷è Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó
ïëàí-ñõåìó ðîá³ò ç îíîâëåííÿ
Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³.— ß íå ðàç áó-

âàâ íà êîæíîìó ç öèõ îá’ºêò³â, ïå-
ðåâ³ðÿþ÷è ð³çí³ ñòàä³¿ ¿õíüî¿ ãî-
òîâíîñò³. ² çàðàç ìåí³ ïðèºìíî ïî-
êàçàòè äîñÿãíåííÿ, àäæå âñ³ ö³
âàæëèâ³ òà ïîòð³áí³ îá’ºêòè ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³ ïîáóäóâàëè âëàñíè-
ìè ñèëàìè”.

Ðàçîì ç òèì Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ, ùî
ò³ñíà ñï³âïðàöÿ ç óðÿäîì òà äîñÿã-
íóòå ïîðîçóì³ííÿ ç êèÿíàìè ³ñ-
òîòíî ïðèøâèäøèëè òåìïè áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò. “Çðîçóì³ëî, ùî
áóä³âíèöòâî ó ñòîëèö³ äåùî çàâà-
æàº çâè÷íîìó ðèòìó æèòòÿ, òà êè-
ÿíè ç ÷åñòþ âèòðèìàþòü ³ íå òàê³
ïîòðåáè ÷àñó, áî ïèøàþòüñÿ ñâî-
¿ì ì³ñòîì”,— çàïåâíèâ ìåð.

Íàñòóïíèì îá’ºêòîì ðîáî÷îãî
â³çèòó ñòàâ Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåí-
ñüêèé ìîñòîâèé ïåðåõ³ä. Îãëÿíóâ-
øè éîãî, ìåð ïîâ³äîìèâ êîðåñ-
ïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà”, ùî â³í
äîìîâèâñÿ ç Â³êòîðîì ßíóêîâè-
÷åì ïðî òå, àáè ñïîðóäæåííÿ ìîñ-
òîâîãî ïåðåõîäó ô³íàíñóâàëè ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó, ³ öå çíà÷íî
ïîë³ïøèòü ñèòóàö³þ. 

За інчення на 2-й стор.

×èíîâíèêè âèðàõóþòü
ðåêëàìíó ïëîùó
Ïðîô³ëüíîìó óïðàâë³ííþ ÊÌÄÀ
äîðó÷åíî çà äâà òèæí³ íàâåñòè ëàä 
ó ö³é ãàëóç³

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що за два тижні Києві завер-
шать інвентаризацію всіх ре ламних носіїв та онс-
тр цій. Та ож Головне правління ре лами ство-
рить паспорти для ожної в лиці столиці, що дасть
можливість поряд вати ре лам в центральній
частині міста.

Áîðèñ Áåðåçîâñüêèé
âèñòàâèâ ðàõóíîê
Îëåêñàíäðîâ³ Òðåòüÿêîâó 
òà Äàâèäîâ³ Æâàí³¿ çà ô³íàíñóâàííÿ
Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿

1
4
3

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñ Áàññ ó÷îðà
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ó ì³ñò³ ðîçðîáëåíå ïîëî-
æåííÿ “Ïðî ðîçì³ùåííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè”. Öå ïîëîæåí-
íÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå
ëåãàë³çóâàòè ³ çá³ëüøèòè ïðè-
áóòêè, à é âïîðÿäêóâàòè ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìè â ñòîëèö³.

Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, ïî-
ëîæåííÿ “Ïðî ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìè” âæå çàðåºñòðîâàíå â Ì³-
í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ òà ó Äåðæ-
êîìï³äïðèºìíèöòâà ì. Êèºâà,
òèì ñàìèì âèçíàíî óñ³ìà óñòà-
íîâàìè ïðàâîì³ðí³ñòü ³ ïîòð³á-
í³ñòü öüîãî äîêóìåíòà.

“Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ó ñòî-
ëèö³ äîñèòü ÷àñòî ñàìîâ³ëüíî
âñòàíîâëþþòü íåçàêîíí³ êîíñ-
òðóêö³¿, ó äâîòèæíåâèé òåðì³í
óïðàâë³ííÿ ðåêëàìè ìàº ïðî-
âåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ âñ³õ ðåê-
ëàìíèõ íîñ³¿â òà êîíñòðóêö³é.

Ìè ñòâîðèìî ïàñïîðòè êîæíî¿
âóëèö³, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü
óïîðÿäêóâàòè ðåêëàìó â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, àáè íå
ïåðåâàíòàæóâàòè ì³ñòî íàäòî
âåëèêèìè ðåêëàìíèìè ïëîùà-
ìè, ÿê³ àæ í³ÿê íå ïðèêðàøà-
þòü Êè¿â”,— çàçíà÷èâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ðåêëàìè, ó 2005 ðî-
ö³ ì³ñüêèé áþäæåò îòðèìàâ 45
ìëí ãðí íàäõîäæåíü â³ä ðåêëà-
ìè, ó 2006 — 75 ìëí, çà ñ³÷åíü-
ñåðïåíü 2007 ð. — 58 ìëí. Çà
ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, ó öüîìó
ðîö³ ì³ñüêà âëàäà ïðîãíîçóº
ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çà ðàõóíîê
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè. “Âñüîãî
æ íèí³øíüîãî ðîêó çàïëàíîâà-
íî çàëó÷èòè 120 ìëí ãðí. Çà-
âäÿêè âïîðÿäêóâàííþ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè â íàñòóïíîìó ðî-
ö³ ìè î÷³êóºìî äî 200 ìëí ãðí.
íàäõîäæåíü ó ö³é ñôåð³”,— íà-
ãîëîñèâ Äåíèñ Áàññ

Під час поїзд и Василь Горбаль (правор ч) підіймав робочий настрій Леонід Черновець ом та Ві тор Ян ович

Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора иївсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий
ознайомив прем'єр-міністра Ві тора Ян овича під час
йо о робочо о візит з ходом ре онстр ції транспортної
розв'яз и на Мос овсь ій площі та спор дження Поділь-
сь о-Вос ресенсь о о мост . Візит першої особи ряд
є першим за останніх десять ро ів. Висл хавши поба-
жання столично о мера, Ві тор Ян ович пообіцяв в лю-
чити б дівництво страте ічних для Києва об'є тів до
державної про рами фінанс вання, що дасть змо
швидше завершити їх.
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Âèãíàíåöü-îë³ãàðõ Áîðèñ Áå-
ðåçîâñüêèé âèìàãàº â³ä óêðà¿í-
ñüêèõ ïîë³òèê³â ÷àñòèíó êîøò³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà Ïîìàðà÷åâó ðå-
âîëþö³þ. Ó÷îðà çà éîãî ïîçîâîì
Âèùèé ñóä Àíãë³¿ òà Óåëüñó íà-
ä³ñëàâ çàïèò äî Ì³í’þñòó Óêðà-
¿íè, ïîâ³äîìëÿº éîãî ïðåñ-ñëóæ-
áà. Ñóìà ïîçîâó — 22,85 ìëí äîë.
ÑØÀ, ÿêó íåö³ëüîâèì ÷èíîì
âèêîðèñòîâóâàëè íàðîäí³ äåïó-
òàòè â³í ÍÓ—ÍÑ Îëåêñàíäð
Òðåòüÿêîâ ³ Äàâèä Æâàí³ÿ. Ðàí³-

øå íà çâèíóâà÷åííÿ ó âòðó÷àí³
ó âíóòð³øí³ ñïðàâè Óêðà¿íè Áî-
ðèñ Áåðåçîâñüêèé çàÿâëÿâ, ùî
äàâàâ ãðîø³ íå ïàðò³ÿì, à äåìî-
êðàòè÷íèì ³íñòèòóòàì. Êð³ì òî-
ãî, îë³ãàðõ çàçíà÷àâ, ùî á³ëüøå
íå çáèðàºòüñÿ ô³íàíñóâàòè óêðà-
¿íñüêèõ ïîë³òèê³â. Íà éîãî äóì-
êó, Óêðà¿íà ñòàëà çíà÷íî áëèæ-
÷å äî äåìîêðàò³¿ ³ íå ïîòðåáóº
ïîäàëüøîãî ñïðèÿííÿ ¿¿ ïðîöå-
ñó. Ïðîòå ïàí Áåðåçîâñüêèé ç³-
çíàâñÿ: “ß ñòàâèâ íà êîíêðåòíèõ
ëþäåé, íà Þùåíêà òà Òèìîøåí-
êî ³ ï³äòðèìóâàâ ¿õíþ ³äåþ ñè-
ëîâîãî ïåðåõîïëåííÿ âëàäè”
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Êè¿âñüê³ ó÷í³ â³äáóëè 
äî “Àðòåêó”

Ó÷îðà 345 ïðåäñòàâíèê³â ó÷í³âñüêî¿ åë³-
òè — ë³äåð³â ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
â³äáóëè äî ì³æíàðîäíîãî äèòÿ÷îãî öåíòðó
“Àðòåê”, äå ç 4 äî 13 âåðåñíÿ 2007 ðîêó
â³äáóäåòüñÿ VII Ì³æíàðîäíèé íàâ÷àëüíî-
îçäîðîâ÷èé çá³ð ë³äåð³â ó÷í³âñüêîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ñòîëèö³ òà ²² Âñåóêðà¿íñüêèé òåìà-
òè÷íèé íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èé çá³ð ë³äåð³â
ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Çàãàëîì íà
âñþ ë³òíþ îçäîðîâ÷ó êàìïàí³þ ç³ ñòîëè÷-
íîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 21,4 ìëí ãðí, òîìó
ÿ âïåâíåíèé, ùî þí³ êèÿíè âñòóïàþòü ó
íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ïîâí³ ñèë òà íîâèõ
³äåé, çàñìàãë³ òà çäîðîâ³”,— ñêàçàâ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé

80% “Êè¿âì³ñüêáóäó” 
íàëåæèòü ãðîìàä³ Êèºâà

80% ñòàòóòíîãî ôîíäó õîëäèíãîâî¿ êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” ïåðåáóâàþòü ó âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Êèºâà. Ïðî
öå ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ Àíàòîë³é ×óá. Çà éîãî ñëîâàìè,
ç ìåòîþ îö³íêè ïàêåòà àêö³é ÕÊ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä” ó ñåðåäèí³ ñåðïíÿ öüîãî ðîêó
ïðîâåëà êîíêóðñ ç â³äáîðó ñóá’ºêòà îö³íî÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîâåäåííÿ äàíî¿ îö³íêè
îáóìîâëåíî êðàéíüîþ ïîòðåáîþ âèçíà÷åí-
íÿ ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³ àêòèâ³â êîìïàí³¿,
îñê³ëüêè îñòàíí³ì ÷àñîì ïîøèðþâàëèñÿ
÷óòêè ñòîñîâíî çíèæåííÿ ¿õíüî¿ âàðòîñò³

Ïîë³òè÷í³ ñèëè çíîâó 
ïîðóøèëè çàêîíîäàâñòâî

Äî ïîÿâè 1 âåðåñíÿ çàÿâè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïðî
çàáîðîíó îáëàøòóâàííÿ àã³òàö³éíèõ íàìå-
ò³â ó ñòîëèö³, âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ïðîâîäè-
ëè ñâî¿ ïåðåäâèáîðí³ êàìïàí³¿ â Êèºâ³ íå-
çàêîííî. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³ø-
íüî¿ ïîë³òèêè Â³êòîð Ãîí÷àðóê. Çà éîãî
ñëîâàìè, ïðåäñòàâíèêè ïàðò³é ³ áëîê³â ÷è
òî íàâìèñíî, ÷è òî ÷åðåç ïðàâîâó íåäîñâ³ä-
÷åí³ñòü ³ãíîðóâàëè ñòàòòþ 39 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ÿêà çîáîâ’ÿçóº ïîïåðåäèòè ì³ñöå-
â³ îðãàíè âëàäè ïðî ïî÷àòîê ò³º¿ ÷è ³íøî¿
àã³òàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîìó ì³ñò³
÷è íàñåëåíîìó ïóíêò³. Âò³ì, ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè íå âèêîíàëè ö³º¿ âèìîãè ³ ëèøå ï³ñëÿ
çãàäàíî¿ çàÿâè ñòîëè÷íîãî ìåðà ïîäàëè ñâî¿
àäðåñí³ ïðîãðàìè

Çàáóäîâíèê³â çîáîâ’ÿçàëè 
ïîãîäèòè äîêóìåíòàö³þ

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” âèêî-
íóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Åäóàðä Ëå-
ùåíêî, ó ñåðïí³ 2007 ðîêó ì³ñòîáóä³âíîþ
ðàäîþ ðîçãëÿíóòî êîðèãóâàííÿ ïðîåêòó áó-
ä³âíèöòâà 9—14-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áó-
äèíêó íà 29 êâàðòèð ç âáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà âóë. Êðóãëîóí³-
âåðñèòåòñüê³é, 5—7. Çàìîâíèêó ðåêîìåíäî-
âàíî ïîãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ ç îð-
ãàíàìè óïîâíîâàæåíèìè ó ñôåð³ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Íàðàç³ ïðîåêò íà-
ïðàâëåíèé íà äîîïðàöþâàííÿ ³ îñòàòî÷íî íå
ïîãîäæåíèé

Ó Êèºâ³ ç’ÿâèâñÿ 
íàäñó÷àñíèé ì³í³-ñòàä³îí

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó Øåâ÷åí-
ê³âñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ó ë³öå¿ ¹ 38
³ì. Ìîë÷àíîâà (âóë. Ãîãîë³âñüêà, 31) â³ä-
êðèâñÿ ïåðøèé ó Êèºâ³ íàäñó÷àñíèé ñòàä³-
îí, íà ñòâîðåííÿ ÿêîãî ðàéîííà âëàäà âè-
ä³ëèëà ïîíàä 800 òèñ. ãðí. Íà ñòàä³îí³ ðîç-
ì³ñòèëèñÿ äâà ìàéäàí÷èêè: äëÿ ãðè ó ôóò-
áîë òà ³íøèõ âèä³â ñïîðòó. Ïîëå äëÿ ãðè ó
ôóòáîë îñíàùåíå ñïåö³àëüíèì ïîêðèòòÿì,
“øòó÷íà òðàâà” âèãîòîâëåíà ç ìàòåð³àëó,
ÿêèé ìàéæå íå çíîøóºòüñÿ. Íà ñòàä³îí³
âñòàíîâëåíî îñâ³òëåííÿ, ïîáëèçó — ñó÷àñ-
í³ ñïîðòèâí³ òðåíàæåðè

Â³êòîð ßíóêîâè÷ 
ïîáóâàâ ó Êèºâ³

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Êð³ì òîãî, ìè ïîãîâîðèëè ïðî òå, ùîá
÷èíîâíèêè ìåíøå çàâàæàëè íàì ç ô³íàí-
ñóâàííÿì ÷åðåç êðåäèòè. Ìåí³ çäàºòüñÿ,
ùî ò³ëüêè-íî ìè äîíåñåìî âñ³ ïàïåðè äî
ïðåì’ºðà, ñèòóàö³þ áóäå âèð³øåíî”,— àê-
öåíòóâàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Â³êòîð
ßíóêîâè÷ çàÿâèâ ïðî ïîòðåáó â ñòâîðåí-
í³ ìåõàí³çìó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïëàí³â ç êà-
ï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà â Êèºâ³. “Âñ³ ö³
îá’ºêòè ìàþòü çàãàëüíîäåðæàâíå çíà÷åí-
íÿ. ̄ õ íåìîæëèâî áóäóâàòè áåç ó÷àñò³ äåð-
æàâè”,— ñêàçàâ ãëàâà óðÿäó. Çà éîãî ñëî-
âàìè, íà ñüîãîäí³ çàïëàíîâàíî çàê³í÷è-
òè ì³ñò äî 2010 ðîêó, à òðè ñòàíö³¿ ìåò-
ðî — äî 2011 ðîêó.

Çà ñëîâàìè ó÷àñíèêà ðîáî÷îãî â³çèòó,
ãîëîâè êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëÿ Ãîðáàëÿ, “çà ðîêè
íåçàëåæíîñò³ åêñ-ìåð Îëåêñàíäð Îìåëü-
÷åíêî, êîëè êðèòèêóâàâ óðÿä, çàâæäè êà-
çàâ, ùî æîäåí ç ì³í³ñòð³â íå ïðèä³ëÿâ óâà-
ãè ñòîëèö³. Ñïîä³âàþñÿ, ìè çàïóñòèìî òðè

ñòàíö³¿ ìåòðî ó Êèºâ³. Îäíî÷àñíî áóäå âè-
ð³øåíî ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà òðîëåéáóñíî-
ãî äåïî â Ãîëîñ³ºâ³, ³ öå ôàêòè÷íî äàñòü
çìîãó ïîâí³ñòþ ðîçâ’ÿçàòè òðàíñïîðòíó
ïðîáëåìó íà Îäåñüêîìó íàïðÿìêó”,— ñêà-
çàâ ïàí Ãîðáàëü. Â³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî
â³çèò ãîòóâàâñÿ çàçäàëåã³äü, ³ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé âæå äàâíî çàïðîøóâàâ Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à äî ïî¿çäêè Êèºâîì, ùîá ïîêà-
çàòè éîìó ïðîáëåìè ì³ñòà.

Çà ñëîâàìè ìåðà, Ìîñêîâñüêó ïëîùó
íèí³ ðåêîíñòðóþþòü êîøòîì ñòîëèö³. “²ç
Ìîñêîâñüêîþ ïëîùåþ ìè ìàëè îäíó
ïðîáëåìó — òàì áóëà áóä³âëÿ, ÿêà òðîõè
çàâàæàëà, ùîá óñå çàê³í÷èòè. Öå âñå çà
íàø³ ãðîø³ ðîáèìî. Í³ÿêî¿ äîïîìîãè íàì
íå òðåáà. Ðàçîì ç òèì ìè ³íôîðìóºìî
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ïðî òå, ùî ðîáîòè ïðè-
ñêîðþþòüñÿ ³ ùî çà ñòàðî¿ âëàäè âîíè áó-
ëè ïîâí³ñòþ çàêîíñåðâîâàí³, ùî ìè çá³ëü-
øèëè áþäæåò. Óñå öå çàâäÿêè íàõîäæåí-
íÿì äî áþäæåòó, ÿêèé ç 5,7 ìëðä ãðí çð³ñ
äî 17 ìëðä. Ìè çìîãëè ô³íàíñóâàòè áàãà-
òî ÿê³ ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè. Çîêðåìà, â 2008

ðîö³ çáèðàºìîñÿ â³äêðèòè òðè ë³í³¿ ìåò-
ðî”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ï³ä ÷àñ â³äâ³äàííÿ îñòàííüîãî îá’ºêòà
â³çèòó — ñèñòåìè “ºäèíîãî â³êíà” ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà òà ì³ñüêîãî ãîëîâó çóñòð³÷àëè ñîò-
í³ êèÿí, çàâ÷àñíî ïðèãîòóâàâøè íàáîë³-
ë³ äëÿ ñåáå çàïèòàííÿ. Ç íèìè Â³êòîð
ßíóêîâè÷ òà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñï³ë-
êóâàëèñÿ áëèçüêî ãîäèíè, ïîîá³öÿâøè
ðàçîì âëàñíîðó÷ ñïîðóäèòè äèòÿ÷èé ìàé-
äàí÷èê ó äâîð³ áóäèíêó íà âóëèö³ Ìàð-
øàëà Æóêîâà, 24á.

“Ìåí³ çäàºòüñÿ, ö³êàâîþ áóëà çóñòð³÷
ïðåì’ºðà ç ìåøêàíöÿìè Ë³ñîâîãî ìàñè-
âó, á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ùå äîñ³ ââàæàþòü çà
ñâÿòî çíàéòè êåð³âíèêà ÆÅÊó íà ðîáî-
÷îìó ì³ñö³, à òóò âîíè îäíî÷àñíî ïîáà-
÷èëè ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ³ ìåðà. Áàãàòüîì
öå äàëî íàä³þ íà ðîçâ’ÿçàííÿ íàãàëüíèõ
ïðîáëåì”,— äîäàâ êåð³âíèê ñòîëè÷íî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü Ãîðáàëü

Петро ЩЕРБИНА, “Хрещати ”

О ляд об’є тів державно о значення навів прис тніх на серйозний лад

Ì³í³ñòåðñòâî ïîêàçàëî çóáè
Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Þð³é Ãàéäàºâ çàéíÿâñÿ 
ïîë³òè÷íèì ï³àðîì íà ñòîëè÷í³é ìåäèöèí³
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учора "прихильни и" звільнено-
о ерівни а Київсь ої місь ої
стоматоло ічної полі ліні и Ана-
толія Кр тя разом із пі ет валь-
ни ами "Нашої У раїни — На-
родної самооборони" бло вали
входи до стоматполі ліні и. За-
вдя и оперативном втр чанню
місь ої влади, медперсонал сто-
матполі ліні и змі прист пити
до здійснення своїх обов'яз ів.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ðîçãîð³âñÿ êîíôë³êò
íàâêîëî ïðîòåñòó äåÿêèõ ñòîìàòîëîã³â
ùîäî çâ³ëüíåííÿ 10 ñåðïíÿ êåð³âíèêà
ñòîìàòïîë³êë³í³êè Àíàòîë³ÿ Êðóòÿ. Íàãà-

äàºìî, ùî ïàíà Êðóòÿ çâ³ëüíèëè çà ãðó-
á³ ïîðóøåííÿ áþäæåòíî-ô³íàíñîâî¿ äèñ-
öèïë³íè, çîêðåìà, áåç äîçâîëó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèì³ùåííÿ êë³í³êè çäàâà-
ëèñÿ â ñóáîðåíäó ³íøèì ñóá’ºêòàì.

Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç òàêèì ð³øåííÿì
ì³ñüêî¿ âëàäè, Àíàòîë³é Êðóòü çàáëîêó-
âàâ âõ³ä äî ïîë³êë³í³êè ³ íå ï³äïóñêàâ äî
ðîáî÷îãî êàá³íåòó, äîêóìåíò³â òà ïå÷àò-
êè íîâîïðèçíà÷åíîãî äèðåêòîðà Þð³ÿ
Áàáàñê³íà.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Ëþä-
ìèëà Êà÷óðîâà, â÷îðà âñ³ ïðàö³âíèêè ñòî-
ìàòïîë³êë³í³êè íàðåøò³ ïðèñòóïèëè äî
âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ðà-
çîì ç íîâîïðèçíà÷åíèì äèðåêòîðîì. Ùî-
äî âòðó÷àííÿ ó ñïðàâè ë³êàðí³ ì³í³ñòðà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Þð³ÿ Ãàéäàºâà, ÿêèé
çâèíóâàòèâ êè¿âñüêó âëàäó ó çàõâàò³ ñâî-

ãî æ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïàí³
Êà÷óðîâà çàçíà÷èëà, ùî êîæíå â³äîìñòâî
ïîâèííî çàéìàòèñü ñâî¿ìè ñïðàâàìè, à
ÊÏ ï³äêîðÿºòüñÿ ãðîìàä³ Êèºâà, à íå Ì³-
í³ñòåðñòâó.

“Ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü óñå ìîæëèâå,—
ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà,— àáè æîäíà ïîë³òè÷íà
ñèëà íå ñêîðèñòàëàñÿ ðåñóðñàìè êè¿âñüêî¿
ìåäèöèíè, à òèì á³ëüøå íå ô³íàíñóâàëà-
ñÿ çà ðàõóíîê êèÿí. Äëÿ ñòîëè÷íî¿ ìåäè-
öèíè íå ìàº æîäíîãî çíà÷åííÿ ïîë³òè÷-
íà ïðèíàëåæí³ñòü êåð³âíèê³â: óñå âèð³-
øóº ëèøå ¿õí³é ïðîôåñ³îíàë³çì, îðãàí³-
çàòîðñüê³ çä³áíîñò³ ³ ðåàëüíà òóðáîòà ïðî
ëþäåé”. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà òàêîæ çàçíà-
÷èëà, ùî íèí³øíÿ âëàäíà êîìàíäà é íà-
äàë³ áîðîòèìåòüñÿ çà ³íòåðåñè êèÿí, äáà-
òèìå ïðî ¿õíº çäîðîâ’ÿ òà ñòåðåãòèìå ¿õ-
íþ âëàñí³ñòü â³ä ðîçêðàäàííÿ ³ ðîçáàçà-
ðþâàííÿ
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Óêðà¿íñüê³
ïîë³òèêè íå
ö³êàâëÿòüñÿ
äóìêîþ
âèáîðö³â
À âèáîðö³ íå ö³êàâëÿòüñÿ
ïîë³òèêàìè
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Все раїнсь а соціоло ічна
сл жба презент вала рез льтати
опит вання ромадсь ої д м и,
проведене з 23 до 29 серпня в
сіх ре іонах У раїни. Виявилося,
що питання, отрі політи и пор -
ш ють своїх передвиборних ас-
лах, байд жі більшості населення.

Ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ íà ðåôåðåí-
äóì³, íà ÷îìó íàïîëÿãàº Ïðåçèäåíò ³ Þë³ÿ
Òèìîøåíêî, òóðáóº ëèøå 4,2% ðåñïîíäåí-
ò³â. ßáëóêî ðîçáðàòó ì³æ “Íàøîþ Óêðà¿íîþ”
òà êîàë³ö³ºþ — ïèòàííÿ âñòóïó äî ÍÀÒÎ ³
ªÑ — íå çàëèøèëî áàéäóæèìè ëèøå 8,6%
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. À ôåäåðàòèâíèé óñòð³é Óêðà-
¿íè, ïðî ÿêèé ÷àñòî ãîâîðÿòü ïðåäñòàâíèêè
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, âçàãàë³ óêðà¿íöÿì íåö³êàâèé.
Ïåðåéìàþòüñÿ öèì ëèøå 1,7% ðåñïîíäåíò³â.
Òàê ñàìî, ÿê ³ ïðîáëåìîþ íàäàííÿ ðîñ³é-
ñüê³é ìîâ³ îô³ö³éíîãî ñòàòóñó (8,3%). ×îìó
ïàðò³¿ àêöåíòóþòü óâàãó íà ïèòàííÿõ, ÿê³ íå
º ïîïóëÿðíèìè ñåðåä âèáîðö³â, ãåíäèðåêòîð
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè Ìèêî-
ëà Ìèõàëü÷åíêî ïîÿñíèòè íå çì³ã. Ìàáóòü,
÷åðåç íåóâàãó ïàðò³é äî ¿õí³õ ïðîáëåì ðåãó-
ëÿðíî ñë³äêóþòü çà âèáîð÷îþ êàìïàí³ºþ ëè-
øå 31,2% óêðà¿íö³â.

Îïðèëþäíèëè ñîö³îëîãè ³ ÷åðãîâ³ ðåéòèí-
ãè ïîë³òè÷íèõ ñèë. Çã³äíî ç ¿õí³ìè äàíèìè, äî
ïàðëàìåíòó ìàþòü øàíñè ïðîéòè ø³ñòü ïàð-
ò³é ³ áëîê³â. ßêùî ÏÑÏÓ Íàòàë³¿ Â³òðåíêî
çáåð³ãàº ñóòî òåîðåòè÷í³ øàíñè (2,3%), òî ÑÏÓ
(2,9%) ùå ìîæå ïîáîðîòèñÿ çà ì³ñöå ï³ä ñîí-
öåì. Äåùî íåñïîä³âàíèìè äëÿ æóðíàë³ñò³â ñòà-
ëè 5,5% Áëîêó Ëèòâèíà. Ñîö³îëîãè ïîÿñíèëè
öåé ðåçóëüòàò íåïîãàíèì ðåéòèíãîì áëîêó ó
ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, êóäè á³ëüø³ñòü ñîö³îëî-
ã³÷íèõ ñëóæá ïðîñòî “íå äî¿æäæàþòü”. Êîìó-
í³ñòè ñòàá³ëüíî óòðèìóþòü ìàéæå 6% åëåêòî-
ðàòó, à òðàäèö³éíèìè ë³äåðàìè ïåðåãîí³â çà-
ëèøàþòüñÿ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â (28,5%), ÁÞÒ
(20,3%) òà ÍÓÍÑ (15,5%). ßê ï³äêðåñëèâ Ìè-
êîëà Ìèõàëü÷åíêî, íèí³ ïîìàðàí÷åâ³ ³ á³ëî-
áëàêèòí³ ïîë³òè÷í³ ñèëè éäóòü “í³çäðÿ â í³çä-
ðþ”, ³ ïåðåìîæå òîé, õòî àêòèâí³øå ïðîÿâèòü
ñåáå íà ô³í³ø³ ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿. Ãîëîâ-
íèì æå, íà éîãî äóìêó, çàñîáîì âïëèâó íà ñâ³-
äîì³ñòü âèáîðö³â ñòàþòü ÇÌ² — “òîé, õòî âî-
ëîä³º çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, òîé âè-
çíà÷àº ðåçóëüòàòè âèáîð³â”.

Çðîáèëè ñîö³îëîãè ³ äåÿê³ ïðîãíîçè ùîäî
ìàéáóòíüî¿ ïðåçèäåíòñüêî¿ êàìïàí³¿. Á³ëüø³ñòü
íàñåëåííÿ õîò³ëà á áà÷èòè ãëàâîþ äåðæàâè
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à (29,8%), Þë³þ Òèìîøåí-
êî (20%) òà Â³êòîðà Þùåíêà (12,9%). Ïðè-
÷îìó çà æ³íêó-ïðåçèäåíòêó îäíîçíà÷íî âèñòó-
ïàº ëèøå 17% îïèòóâàíèõ, ³ öå ïåðåâàæíî ÷î-
ëîâ³êè. Ñõîæå, ïåðåêîíàòè æ³íîê Þë³¿ Âîëî-
äèìèð³âí³ ïîêè ùî íå âäàºòüñÿ. Õî÷à, ÿê çà-
ïåâíèëè ñîö³îëîãè, ÷àñ ó ë³äåðêè ÁÞÒ ùå º.

Îñê³ëüêè ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ íå îá³é-
øëèñÿ áåç ê³ëüêîõ ñåíñàö³é, à ñàìå: âïåâíå-
íå ïðîõîäæåííÿ Áëîêó Ëèòâèíà òà ñòðèáîê
ÑÏÓ, “Õðåùàòèê” âèð³øèâ ïîö³êàâèòèñÿ, íà-
ñê³ëüêè âçàãàë³ ìîæíà â³ðèòè â³ò÷èçíÿíèì ñî-
ö³îëîãàì. ²ëüêî Êó÷åð³â, äèðåêòîð Ôîíäó “Äå-
ìîêðàòè÷í³ ²í³ö³àòèâè”, âèçíàâ, ùî ïîë³òè÷-
í³ êîíñóëüòàíòè ÷àñòî çàìîâëÿþòü ñôàëüñè-
ô³êîâàí³ îïèòóâàííÿ. Àáî ç ðîçðàõóíêó íà òå,
ùî äåìîíñòðàö³ÿ âèã³äíèõ äëÿ êàíäèäàòà ðå-
çóëüòàò³â çá³ëüøèòü éîãî øàíñè, àáî æ ïðîñ-
òî îáäóðþþ÷è ñïîíñîð³â ïîë³òïðîåêò³â, äå-
ìîíñòðóþ÷è “ðåçóëüòàòè” ñâîº¿ ðîáîòè. À òî-
ìó ïîðàäèâ çâåðòàòè óâàãó íå íà öèôðè, à íà
ðåíîìå ô³ðì, ÿê³ ö³ äàí³ îïðèëþäíþþòü. Îò-
æå, ÿê ³ ìèíóëîãî ðîêó, ï³äñóìêè “Âèáîð³â-
2007” øâèäøå çà âñå ñòàíóòü ñþðïðèçîì äëÿ
âèáîðö³â
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Оновлені ом ністи — н хоч чом сь перші

Ï À Ð Ò È Ò Ó Ð ÀÄåïóòàò³â íàìàãàþòüñÿ ïîçáàâèòè
íåäîòîðêàííîñò³ äî âèáîð³â
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â âèçíà÷èëà ïîðÿäîê äåííèé 5-¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні розпочинаються пле-
нарні засідання 5-ї сесії Верхов-
ної Ради. Напередодні засі-
данні по одж вальної ради, я а
с ладається з представни ів
фра цій, взяли часть ре іона-
ли, ом ністи, соціалісти і
БЮТ — ті представни и фра ції,
отрі відмовилися с ладати з
себе повноваження народних
обранців. Проте порядо денний
сесії одноособово визначили
ре іонали.

Íàì³ð ñêëèêàòè ñåñ³þ ñï³êåð Îëåê-
ñàíäð Ìîðîç âèñëîâëþâàâ ùå âë³òêó,
ïðîòå òîä³ â³äêëèêàòè ç â³äïóñòîê äåïó-
òàò³â — ïðåäñòàâíèê³â íàéá³ëüøî¿ ôðàê-
ö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â — íå âäàëîñÿ. Öüîãî
ðàçó çàãðîçà ïîÿâè ï’ÿòîãî óêàçó Ïðåçè-
äåíòà ïðî ðîçïóñê ïàðëàìåíòó çãóðòóâà-

ëà äåïóòàò³â êîàë³ö³¿. Àäæå çà Êîíñòèòó-
ö³ºþ ãëàâà äåðæàâè îòðèìóº ïðàâî ðîç-
ïóñêàòè ïàðëàìåíò â ðàç³ éîãî íåñïðî-
ìîæíîñò³ âïðîäîâæ 30-òè äí³â ç³áðàòèñÿ
íà ñåñ³þ.

Âçàãàë³, ç óñ³õ ÷ëåí³â êîàë³ö³¿ ñàìå ñî-
ö³àë³ñòè áóëè íàëàøòîâàí³ äîáðÿ÷å ïî-
ïðàöþâàòè. ×ëåí ôðàêö³¿ ñîö³àë³ñò³â Â³-
òàë³é Øèáêî ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
éîãî îäíîïàðò³éö³ ïëàíóâàëè îáãîâîðþ-
âàòè ó ïëåíàðíîìó ðåæèì³ íàâ³òü áþäæåò-
í³ ïèòàííÿ.

Ïðîòå âñ³ íàìàãàííÿ íàïèñàòè ê³ëüêà
íîâèõ çàêîí³â ïåðåêðåñëèëà Ïàðò³ÿ ðå-
ã³îí³â. Àäæå á³ëî-áëàêèòí³ ïðèéíÿëè
ìàéæå ºäèíèé âèêëèê ïîìàðàí÷åâèõ ³
âèð³øèëè ñêàñóâàòè äåïóòàòñüêó íåäî-
òîðêàíí³ñòü òà ï³ëüãè âèñîêîïîñàäîâö³â
íà ö³é ñåñ³¿. Çã³äíî ç çàÿâîþ Ðà¿ñè Áî-
ãàòèðüîâî¿, ñàìå öå ïèòàííÿ ³ ñòàíå ºäè-
íèì, ùî ðîçãëÿäàòèìóòü ñüîãîäí³, àäæå
íàì³ð ñï³êåðà ðîçãëÿíóòè çì³íè äî Êîí-
ñòèòóö³¿ â ÷àñòèí³ ðåôîðìè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ íå îòðèìàâ ï³äòðèìêè
ñîþçíèê³â.

Ñâîþ îö³íêó ð³øåííÿ äåïóòàò³â ç³áðà-

òèñÿ ï³ñëÿ â³äïóñòêè “Õðåùàòèêó” ïðî-
êîìåíòóâàâ ïîë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëàºâ.
Â³í çàçíà÷èâ, ùî “ïàðëàìåíòñüêà òðèáó-
íà âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ ë³äåðàìè ïàð-
ëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿ çàäëÿ òîãî, ùîá ïðî-
ãîëîñèòè ñâî¿ íàì³ðè, ñâî¿ ïðîãðàìè,
ìîæëèâî, ïðîäåêëàðóâàòè ñâîº ñòàâëåí-
íÿ äî ïåðåäâèáîðíèõ òåì. Äëÿ îïîçèö³¿
ðîáîòà ïàðëàìåíòó ñòâîðèòü íîâèé ³í-
ôîðìàö³éíèé ïðèâ³ä êðèòèêóâàòè êîàë³-
ö³þ çà íåëåã³òèìí³ñòü, çà ïîðóøåííÿ çà-
êîíó ñòîñîâíî ÷èííîñò³ òà íå÷èííîñò³
Âåðõîâíî¿ Ðàäè 5-ãî ñêëèêàííÿ”. Òîáòî
êîæåí áóäå, ÿê çàâæäè, ãíóòè ñâîþ ë³í³þ
³ íàâ³òü íå çóñòð³÷àòèñÿ ïîì³æ ñîáîþ.

Âî÷åâèäü, ÷åðåç òå, ùî ðîáèòè â ñåñ³é-
í³é çàë³ âèÿâèëîñÿ ìàéæå í³÷îãî, öüîãî
ì³ñÿöÿ äåïóòàòè çáåðóòüñÿ ëèøå äâ³÷³.
Ï³ñëÿ ñüîãîäí³øíüîãî çàñ³äàííÿ âîíè
ïëàíóþòü ðîç³éòèñÿ. Ó êîì³òåòàõ ãîòóâà-
òèìóòü óêðàé ïîòð³áí³ ïèòàííÿ, ùîá îð³-
ºíòîâíî 15 âåðåñíÿ, çã³äíî ç ðåãëàìåíòîì,
ðîçïî÷àòè îáãîâîðåííÿ áþäæåòíîãî ïî-
äàííÿ óðÿäó. Òàêèì ÷èíîì, äåïóòàòàì í³-
ùî íå çàøêîäèòü çàéìàòèñÿ áàíàëüíîþ
àã³òàö³ºþ

Ïîë³òè÷íà íóìåðîëîã³ÿ
ÖÂÊ ðîçòàøóâàëà ïàðò³¿ ó âèáîð÷îìó áþëåòåí³
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора шляхом жереб вання б -
ло визначено порядо розташ -
вання політичних партій та бло-
ів виборчих бюлетенях на
майб тніх виборах до Верховної
Ради. Перші перелі вибор-
чих с б'є тів — Компартія (онов-
лена), "ре іони" дістали 4-й но-
мер, а ось зами ає списо полі-
тичних сил бло "КУЧМА".

Ïðåäñòàâíèêàì ïîë³òè÷íèõ ñèë, ÿê³
áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ïîçà÷åðãîâèõ âèáî-
ðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, íà çàñ³äàíí³
Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ äîâåëîñÿ
äâ³÷³ âèòÿãóâàòè êàðòêè ç íîìåðàìè: äëÿ
òåõí³÷íîãî òà îñíîâíîãî æåðåáêóâàííÿ.
Ùå ï³ä ÷àñ òåõí³÷íîãî æåðåáêóâàííÿ

ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íà çàñ³äàíí³ â³äñóòí³
ïðåäñòàâíèêè â³ä Ïàðò³¿ íàö³îíàëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè, òîìó
çà “ïðîãóëüíèê³â” áðàâ æåðåá ÷ëåí
ÖÂÊ.

Äåëåãàòè â³ä ïîë³òè÷íèõ ñèë ïî-ð³çíî-
ìó ñïðèéìàëè âçÿò³ ç ïðîçîðîãî ïëàñòè-
êîâîãî áàðàáàíà íîìåðè. Ñêàæ³ìî, ìî-
ëîäà ïðåäñòàâíèöÿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
(îíîâëåíî¿), âèòÿãíóâøè êàðòêó ¹ 1, ïî-
ï³îíåðñüêè âåñåëî é áàäüîðî îãîëîñèëà
ñâ³é íîìåð òàê, ùî â ïðèñóòí³õ çàêëàëî
ó âóõàõ.

Çàáîáîííèé 13-é íîìåð îòðèìàëà Êî-
ìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè, ïðîòå ñàì³
êîìïàðò³éö³ íå ââàæàþòü öå ðóêîþ äîë³.
“×óäîâèé íîìåð! Öå ÿêùî íå ïåðåìîãà,
òî ã³äíèé ðåçóëüòàò. Åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëü-
íîñò³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàëåæèòü íå â³ä íî-
ìåðà, à â³ä òîãî, ÿê Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ
÷è ³íøà ïîë³òè÷íà ñèëà âèÿâèëà ñåáå â
îñòàííüîìó ñêëèêàíí³ ïàðëàìåíòó, â³ä òî-
ãî, íàñê³ëüêè âîíà º àêòèâíîþ ³ ïîñë³äîâ-

íîþ”,— ïåðåêîíàíèé ïðåäñòàâíèê Êî-
ìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ â ÖÂÊ ªâãåí Ãåðàñè-
ìåíêî.

Ïîùàñòèëî Ïàðò³¿ íàö³îíàëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó, ÷ëåíè ÿêî¿ íå ç’ÿâèëè-
ñÿ íà çàñ³äàííÿ — âîíà ó áþëåòåíÿõ áó-
äå ï³ä äðóãèì íîìåðîì. Áëîê “Íàøà
Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà” “ñóñ³-
äóþòü” ç êîìóí³ñòàìè ó âèáîð÷èõ áþëå-
òåíÿõ ï³ä ¹ 14. “Ùîá âèéòè íà öèôðó
14, òðåáà ïåðåìíîæèòè äâ³ ³íø³ öèôðè —
2 ³ 7. Ïîäâ³éíà ñ³ìêà — öå ïîäâ³éíå ùàñ-
òÿ”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ç ïðèòàìàí-
íîþ ñàìîâïåâíåí³ñòþ ïðåäñòàâíèê â³ä
ÍÓ–ÍÑ Ðîìàí Çâàðè÷. Ö³êàâî, àëå ÿê-
ùî ï³òè çàïðîïîíîâàíèì øëÿõîì, òî íî-
ìåð 8 ÁÞÒ, ïåðåìíîæåíèé íà 2, äàñòü
16-é íîìåð ïàðò³¿ ÂÎ “Ñâîáîäà”.

Òå, ùî ðóêà äîë³ º, ñâ³ä÷èòü ³ 6-é íî-
ìåð ñîö³àë³ñò³â, à ðåã³îíàëè, ÿêèì äîâî-
äèëîñÿ òÿãíóòè êàðòêó îñòàíí³ìè, âïåâ-
íåíî óñì³õàëèñÿ — ïàðò³ÿ îäåðæàëà 4-é
íîìåð
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Îëåêñ³é ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ: “Ìè õî÷åìî 
çìóñèòè ÁÞÒ ïðàöþâàòè”

— Ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó ïîâíî-
ìó ñêëàä³ çàëèøèëà çàë. Ç ÷èì öå ïî-
â’ÿçàíî?

— Ìè âíåñëè íà ðîçãëÿä ñåñ³¿
ê³ëüêà ïðîïîçèö³é. Ïåðøå ç íèõ
ñòîñóâàëîñÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü
øåñòè íàö³îíàëüíèõ çàêëàä³â êóëü-
òóðè, ùî ìàþòü áóòè ïåðåäàí³ ç áà-
ëàíñó ì³ñòà â äåðæàâíó âëàñí³ñòü.
Ñåêðåòàð ì³ñüêðàäè çíÿâ öå ïè-
òàííÿ ç ïîðÿäêó äåííîãî, íà ùî
ìàâ ïðàâî, àëå ìè õîò³ëè, àáè éî-
ãî òàêè âèð³øèëè. Äðóãå — ñêàí-
äàëüíå ïèòàííÿ ùîäî Æóêîâîãî
îñòðîâà. Ìè ïðîñèëè çíÿòè éîãî ç
ïîðÿäêó äåííîãî, îñê³ëüêè ââàæà-
ºìî, ùî ïðîáëåìó òàêîãî ð³âíÿ ïî-
òð³áíî ïðèíàéìí³ âèíåñòè íà îá-
ãîâîðåííÿ ãðîìàäñüêîñò³. Òàêîæ
ìè çàïðîïîíóâàëè çíÿòè ç ïîðÿä-
êó äåííîãî ñêàíäàëüí³ ä³ëÿíêè,
ùîäî ÿêèõ óæå âèñóíóëà ïðîòåñòè
ïðîêóðàòóðà. Íà æàëü, íàø³ ïðî-
õàííÿ áóëî ïðî³ãíîðîâàíî, ï³ñëÿ
÷îãî ìè é â³äìîâèëèñÿ áðàòè
ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ ³ âèéøëè ³ç
çàëè.

Öå íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàø îïîçè-
ö³éíèé íàñòð³é ñòîñîâíî ìåðà ³
âëàäè. Ìè ãîòîâ³ ïðàöþâàòè â
êîíñòðóêòèâíîìó ïîë³, ÿêùî íàñ
ïî÷óþòü ³ íàøó ïîçèö³þ õî÷à á
ïðèéìàòèìóòü äî ðîçãëÿäó. Â òàêî-
ìó ðàç³ ìè ãîòîâ³ ñï³âðîá³òíè÷àòè.

— Ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ïåðå-
äà÷³ çàáóäîâíèêàì 49 ä³ëÿíîê çåìë³

³í³ö³þâàâ ÁÞÒ. ×è íå ïîÿñíþºòüñÿ
â÷èíîê ôðàêö³¿ ñï³ëüíîþ ç îïîçè-
ö³ºþ äóìêîþ ùîäî íåçàêîííîãî ðîç-
ïîä³ëó ö³º¿ çåìë³?

— Ìè íå õî÷åìî, àáè íà ïèòàí-
íÿõ çåìë³ õòîñü ñïåêóëþâàâ. Çîê-
ðåìà, éäåòüñÿ ïðî óëþáëåíå ãàñ-
ëî ÁÞÒ “íå äîïóñòèòè “äåðèáà-
íó” êè¿âñüêî¿ çåìë³”. Ïðè÷îìó ò³
“âåëèê³” ä³ÿ÷³ “äåðèáàíîì” íàçè-
âàþòü àáñîëþòíî âñ³ çåìåëüí³ îïå-
ðàö³¿, õî÷à íå ïîòð³áíî áóòè ôà-
õ³âöåì ó ö³é ñôåð³, ùîá çðîçóì³-
òè áåçãëóçä³ñòü òàêèõ çàÿâ. Ìè óñ-
â³äîìëþºìî, ùî çåìåëüí³ îïåðà-
ö³¿ º îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ äæå-
ðåë íàïîâíåííÿ ì³ñüêîãî áþäæå-
òó — â³ä öüîãî áåçïîñåðåäíüî çà-
ëåæèòü äîáðîáóò ì³ñòà. Ïàðò³ÿ ðå-
ã³îí³â çàâæäè âèñòóïàëà ³ âèñòóïà-
òèìå çà òå, ùîá Êè¿â áóâ çàìîæ-
íèì ³ ïðîöâ³òàâ. Âîäíî÷àñ, íà íà-
øó äóìêó, âñ³ çåìåëüí³ ïèòàííÿ
ñë³ä âèð³øóâàòè â³äêðèòî, ³ ðîç-
ãëÿäàòè ¿õ, à òèì á³ëüøå ãîëîñó-
âàòè, ìîæíà ò³ëüêè ï³ñëÿ âñåá³÷-
íîãî âèâ÷åííÿ.

— Ï³çí³øå, â ³íòåðâ’þ æóðíàë³ñ-
òàì âè ñêàçàëè, ùî ð³øåííÿ ïðî çåì-
ëåâ³äâåäåííÿ ïîòð³áíî óõâàëþâàòè ó
ïðèñóòíîñò³ ÁÞÒ. Ç îãëÿäó íà òå,
ùî âîíè íå áåðóòü ó÷àñò³ â ãîëîñó-
âàíí³, äëÿ ÷îãî âîíè âçàãàë³ çíàäî-
áèëèñÿ âàì ó çàë³?

— Ìè ïîïðîñèëè çíÿòè 14 çå-
ìåëüíèõ ïèòàíü, îñê³ëüêè ìàëè ³í-
ôîðìàö³þ, ùî çà íèìè ñòîÿëè äå-
êîòð³ áþò³âö³. Òîìó ÿ çàïðîïîíó-
âàâ ÁÞÒ ïðèéòè, àáè ï³äòâåðäè-
òè àáî ñïðîñòóâàòè ïðè÷åòí³ñòü äî
öèõ ä³ëÿíîê.

Ïðîáëåìà ÁÞÒ ó òîìó, ùî âî-
íè çàâæäè ïðàöþþòü íà ÿêèõîñü
ñêàíäàëüíèõ ï³àð-ïðèâîäàõ, ÿê³ ñà-
ì³ æ øòó÷íî ðîçïàëþþòü. Ïðèãà-
äàéòå ñèòóàö³þ ç íåðåºñòðàö³ºþ
ÁÞÒ ó Öåíòðâèáîð÷êîì³. ¯õ ëè-
øåíü ïðîñèëè ïðàâèëüíî âêàçàòè
àäðåñè, à âîíè çàÿâèëè, áóö³ìòî ¿ì
ïåðåøêîäæàþòü áðàòè ó÷àñòü ó âè-
áîðàõ ³ ðîçäóëè ç öüîãî áó÷ó. Ò³ ñà-
ì³ òåõíîëîã³¿ âîíè âèêîðèñòîâóþòü
³ â Êè¿âðàä³.

ß çàâæäè êàçàâ: ÁÞÒ, ìè âàñ ïî-

âàæàºìî, àëå âè ïîâèíí³ ïðàöþâà-
òè â êîíñòðóêòèâíîìó ïîë³. Âàì
òðåáà çâåðíóòè óâàãó íà ôîðìóâàí-
íÿ ñâîº¿ ôðàêö³¿ — òàì ìàþòü áó-
òè ïðîôåñ³îíàëè, à íå ñàì³ ïîïó-
ë³ñòè, ùî ñèïëþòü ãàñëà â íàòîâï.

×îìó âîíè íå õîäÿòü ó çàëó? Òà
òîìó, ùî ç äîêóìåíòàìè íå ïðàöþ-
þòü, íå áåðóòü íàâ³òü ïîðÿäêó äåí-
íîãî ³ ïðîåêò³â ð³øåíü. Ìîâëÿâ, ¿ì
íå äàþòü ïðàöþâàòè, îñê³ëüêè ó
íèõ íåìàº ïðåäñòàâíèê³â ó êîì³ñ³-
ÿõ. Òà áóäü-õòî ç äåïóòàò³â Êè¿âðà-
äè ìàº ïðàâî ïðèéòè íà çàñ³äàííÿ
³ áðàòè ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ áóäü-
ÿêîãî ïèòàííÿ, ìîí³òîðèòè âñå ³
äîïîâ³äàòè ôðàêö³¿.

À áþò³âö³ íà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³é
íå õîäÿòü. Ùîïðàâäà, ê³ëüêà ðàç³â
Îíîïåíêî çí³ìàâ çàñ³äàííÿ íà â³-
äåîêàìåðó. Äâ³÷³ áóâ, çðîçóì³â, ùî
ìè äî öüîãî ñòàâèìîñÿ íîðìàëü-
íî — á³ëüøå íå ïðèõîäèòü. Ìåí³
äóæå øêîäà, ùî âîíè íàëàøòîâàí³
ò³ëüêè íà ïîïóë³çì, à ìè õî÷åìî ¿õ
çìóñèòè õî÷ òð³øêè ïîïðàöþâàòè.

— ª ³íôîðìàö³ÿ, ùî ÷åðåç çâîë³-
êàííÿ çåìëåâ³äâåäåííÿ ïðîåêòè òàê
çâàíèõ ì³ñò-ñóïóòíèê³â ñòîëèö³ “çà-
âèñëè â ïîâ³òð³”. ×è ïðàâäà öå?

— Ðîçâèòîê ì³ñò-ñóïóòíèê³â —
öå äóæå àêòóàëüíî. Öå äîïîìîæå
äàòè ïîëåãøåííÿ ñòîëèö³, çìåí-
øèòè íàâàíòàæåííÿ íà ñòîëè÷íó
íåðóõîì³ñòü, à â³äïîâ³äíî ³ ö³íè íà
íå¿. Àëå ïîáóäóâàòè ì³ñòà-ñóïóò-
íèêè íåïðîñòî, àäæå ïîòð³áíî
ïðîâîäèòè êîìóí³êàö³¿, ëîêàö³¿,
òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè. ¯õ íå çðî-
áèø îäðàçó, öå — ïðîöåñ. ß çàâ-
æäè ãîâîðèâ, ùî òàêîãî ð³âíÿ ïè-
òàííÿ ìàþòü áóòè, ÿê ó Ðàäÿíñüêî-
ìó Ñîþç³, “ïèòàííÿìè ï’ÿòèð³÷-
êè”. Íà ñüîãîäí³ ñòâîðåíî ñï³ëüíó
ðîáî÷ó ãðóïó ç ïðåäñòàâíèê³â Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ³ îáëàñíî¿ ðàä, çàâ-
äàííÿ ÿêî¿ ³ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
ðàçîì ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè ñòî-
ëè÷íîãî ðåã³îíó. Â ÷åðâí³ Êè¿âðà-
äà ïåðåäàëà íà Âñåóêðà¿íñüêèé
êîíêóðñ ïðîãðàì ñâ³é ïðîåêò —
ïðî ìåõàí³çìè îðãàí³çàö³¿ ñï³âïðà-
ö³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Êèºâà ³
Êè¿âùèíè. Ãàäàþ, éîãî çàòâåð-
äæåííÿ ïðèñêîðèòü ñïðàâó.

— ßê³ ïðîåêòè ïðîïîíóº Ïàðò³ÿ
ðåã³îí³â äëÿ ðîçâàíòàæåííÿ Êèºâà,
ùî, ÿê ñâ³ä÷àòü àíàë³òèêè, äóæå ïå-
ðåíàñåëåíèé?

— ß äóìàþ, ÿêùî ïîð³âíÿòè êî-

åô³ö³ºíòè ïåðåíàñåëåííÿ ñòîëèöü
ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, òî Óêðà-
¿íà áóäå äàëåêî íå íà ïåðøîìó ì³ñ-
ö³ â öüîìó ñïèñêó. Ïðîáëåìà â ð³â-
íîì³ðíîìó ðîçïîä³ë³ íàñåëåííÿ ïî
ðàéîíàõ ì³ñòà. À ðîçâ’ÿçàòè ¿¿ ìîæ-
íà çà ðàõóíîê ïðîãðàìè ïåðåíå-
ñåííÿ ïðîìèñëîâèõ çîí çà ìåæ³
ì³ñòà. ßêùî ðîáèòè öå ïîñòóïîâî,
òî ðîçïîä³ë áóäå ð³âíîì³ðí³øèì.
Òàêîæ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïðîïîíóº
ïðîãðàìó ðîçâèòêó ñîö³àëüíîãî
æèòëà, ÿêà äîïîìîæå âëàäíàòè
ïðîáëåìó æèòëîïëîù³ äëÿ ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè,
çîêðåìà ³ êèÿí.

— Äíÿìè ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ ïî-
â³äîìèëà, ùî Êè¿â ïîñ³â äðóãå ì³ñ-
öå íà ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ â
Ê³îòî (ßïîí³ÿ) çà ð³âíåì ÷èñòîòè
ïîâ³òðÿ ³ âîäè, î÷åâèäíî, ñóäÿ÷è ç
ïðèâåçåíèõ íà êîíôåðåíö³þ çðàçê³â.
×è ïîä³ëÿºòå âè ÿê êèÿíèí äóìêó
ùîäî ïîçèòèâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòó-
àö³¿ â ñòîëèö³?

— ßê êèÿíèí ìîæó ñêàçàòè îä-
íå: ó íàñ, ñëàâà Áîãó, íåìàº òàêî-
ãî ïîíÿòòÿ ÿê ñìîã. Àëå ÿêùî ì³ñ-
òî íàøå ðîñòèìå, à äîáðîáóò ëþ-
äåé ï³äâèùóâàòèìåòüñÿ òàêèìè
òåìïàìè, ÿê íèí³, òî ÷åðåç 2—3
ðîêè íàñ ÷åêàþòü åêîëîã³÷í³ ïðîá-
ëåìè. Ïðè÷èíà — ùîðîêó ê³ëü-
ê³ñòü ìàøèí íà äîðîãàõ ïîäâî-
þºòüñÿ, à 85 % øê³äëèâèõ âèêèä³â
ó Êèºâ³ — â³ä àâòîìîá³ë³â, ³ ëèøå
13% — ïðîìèñëîâ³. Íàä öèì âàð-
òî çàìèñëèòèñÿ.

Ìîæëèâî, çðàçêè, ùî ïîòðàïè-
ëè äî Ê³îòî, º ïðàâèëüíèìè, ³ ìè
âñå-òàêè æèâåìî â ÷èñòîìó ì³ñò³,
àëå äîâåñòè öå á³ëüøîñò³ êèÿí
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî, îñê³ëüêè
çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äàâíî
ñôîðìóâàëè äóìêó, áóö³ìòî ìè æè-
âåìî â ì³ñò³ ç æàõëèâîþ åêîëîã³ºþ.

— ßêèõ çàõîä³â âæèâàòèìå Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ åêîëî-
ã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Êèºâ³?

— ß çíàþ, ùî ì³ñòî ïðàöþº íàä
ïðîãðàìîþ åëåêòðîòðàíñïîðòó, ùî
çìåíøóº åêîëîã³÷íå íàâàíòàæåí-
íÿ. ², íà ìîþ äóìêó, âàðòî ïîäáà-
òè ïðî òðàíñïîðòíó ïîë³òèêó, ùî
äàº çìîãó õî÷à á ó öåíòð³ óíèêàòè
êîíöåíòðàö³¿ âèõëîïíèõ ãàç³â. Öÿ
ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà ê³ëüêà
ðîê³â, ³ ìè íèí³ ïðàöþºìî íàä ¿¿
ðåàë³çàö³ºþ

Розмовляв Оле АРТЕМЧУК

Останнім часом земельне
питання в Києві стає все
а т альнішим. У йо о об-
оворенні та або іна ше
замішані всі політичні си-
ли, представлені в Київ-
раді. Партія ре іонів зав-
жди обстоювала позицію,
що земельний рино — не
місце для спе ляцій, і
політи а в цій сфері по-
винна б ти щонайпрозорі-
шою. Про це та ба ато ін-
ших проблем, а т альних
для життя столиці, ми о-
ворили з ерівни ом
фра ції Партії ре іонів
Київраді Оле сандром
Омельянен ом.
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Â³êòîð ÊÎÐÆ: “Íà ðåàë³çàö³þ Äåðæàâíî¿
ïðîãðàìè ïåðåäáà÷åíî 127 ìëðä ãðí”
Ì³í³ñòð ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó — ïðî ï³äãîòîâêó äî ªâðî-2012

— ßêèé ïîðÿäîê äåííèé âàøî¿
ðîáî÷î¿ çóñòð³÷³ ç ïîëüñüêèì ì³í³ñ-
òðîì ñïîðòó?

— Ïî-ïåðøå, öå ïðîäîâæåííÿ
íàøîãî ä³àëîãó ç ïîëüñüêèì ì³-
í³ñòåðñòâîì ñïîðòó. Íà çóñòð³÷³
ìè ïëàíóºìî îáãîâîðèòè ïðîáëå-
ìè ì³æäåðæàâíîãî äîãîâîðó,
ÿêèé íàì áóëî äîðó÷åíî ðîçðî-
áèòè ïðåçèäåíòàìè Óêðà¿íè ³
Ïîëüù³. Ìè ìàºìî ñêîîðäèíóâà-
òè ì³æäåðæàâíèé ðîáî÷èé îðãàí
³ ì³æäåðæàâíó óãîäó. Áóäåìî òà-
êîæ îáì³íþâàòèñÿ äîñâ³äîì,
ÿêèé óæå º, ³ ãîâîðèòè ïðî íàø³
ïåðø³ çäîáóòêè é ïðî ïåðø³ íå-
äîë³êè â ðîáîò³. Îáì³íÿºìîñÿ
äóìêàìè, ùîá óíèêíóòè íåïîðî-
çóì³íü. Îáãîâîðþâàòèìåìî ç ì³-
í³ñòðîì ñïîðòó Ïîëüù³ Äåðæàâ-

íó ïðîãðàìó ùîäî ªâðî-2012, ÿêó
ìè öüîãî ïîíåä³ëêà ïîäàºìî íà
ðîçãëÿä Óðÿäó ç â³äïîâ³äíèì ïðî-
åêòîì ïîñòàíîâè. Áóäåìî ñòàâè-
òè ïèòàííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ¿¿
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ç íàäàííÿì ñòà-
òóñó çàãàëüíîäåðæàâíî¿. Ïîëü-
ñüêà ñòîðîíà òàêîæ ãîòóº â³äïî-
â³äíèé çàêîí, ³ ìè õî÷åìî ïîäè-
âèòèñÿ, íà ÷îìó çîñåðåäæóâàòè
ñâî¿ àêöåíòè. ² ðàçîì â³çüìåìî
ó÷àñòü â ñàìì³ò³ ç äåëåãàòàìè
ÓªÔÀ íà ÷îë³ ç ãåíåðàëüíèì ñåê-
ðåòàðåì ªâðîïåéñüêîãî ôóòáîëü-
íîãî ñîþçó Äåâ³äîì Òåéëîðîì,
ÿêèé ïðè¿äå 5 âåðåñíÿ äî Êèºâà.

— Ñê³ëüêè êîøò³â çàêëàäóòü â
äåðæáþäæåò 2008 ðîêó íà ô³íàí-
ñóâàííÿ ïðîãðàì ùîäî ï³äãîòîâêè
äî ªâðî-2012?

— Â ö³ëîìó íà ðåàë³çàö³þ ö³º¿
Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷åíî
127 ìëðä ãðí, ç ÿêèõ 103 ìëðä
ãðí — öå ³íâåñòèö³éí³ êîøòè, ³í-
øà ÷àñòèíà ñóìè — öå êîøòè
äåðæàâíîãî é ì³ñöåâèõ áþäæåò³â.
ß ââàæàþ, ùî â ðåã³îíàëüíèõ
ïðîãðàìàõ ùîäî ðîçâèòêó ³íôðà-
ñòðóêòóðè â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè
äî ªâðî-2012 öþ öèôðó êîðèãó-
âàòèìóòü. Íà íàñòóïíèé ð³ê óæå
ïëàíóþòü âèä³ëèòè ïðèáëèçíî
200 ìëí ãðí ëèøå ïî ë³í³¿ íàøî-
ãî ì³í³ñòåðñòâà.

— ×è º ÿê³ñü çðóøåííÿ â ïðîöå-
ñ³ ïåðåíîñó òîðãîâåëüíîãî öåíòðó
ïîáëèçó ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”?

— Öÿ ïðîáëåìà ïîâí³ñòþ çíà-
õîäèòüñÿ â êîìïåòåíö³¿ ì³ñüêî¿
âëàäè, ÿêà ñòâîðèëà ðîáî÷ó ãðó-
ïó. Íàðàç³ âèð³øåííÿ öüîãî ïè-
òàííÿ ïîêëàäåíî íà êîì³ñ³þ

Íà Ëþòåðàíñüê³é ïîáóäóþòü 
ãîòåëü ïî-ôðàíöóçüêè
À âò³ì, ïîêè ùî íå âèçíà÷èëèñÿ ç âèñîòîþ 5-ç³ðêîâî¿ íîâîáóäîâè

Ôðàíöóçüêèé ãîòåëüíèé îïåðà-
òîð Accor äî ïî÷àòêó ïðîâåäåí-
íÿ ×åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáî-
ëó â 2012 ðîö³ ïîáóäóº íà âóë.
Ëþòåðàíñüê³é, 14-â 5-ç³ðêîâèé
ãîòåëü. Ïðîåêòîì çàïðîïîíîâàíî
íà 15 ïîâåðõàõ ãîòåëþ ðîçì³ñòè-
òè 323 íîìåðè, 2 ðåñòîðàíè, 2 áà-
ðè, ³íø³ ôóíêö³îíàëüí³ çàëè. Çà
ñëîâàìè àâòîðà ïðîåêòó Äæîíà
Ñ³ôåðòà, çàãàëüíà àðõ³òåêòóðà
ñïîðóäè ìàº ôðàíöóçüê³ îçíàêè ³
âîäíî÷àñ ãàðìîí³éíî âïèñóºòüñÿ
â äîâêîëèøíþ çàáóäîâó òà ñèëó-
åò ì³ñòà çàãàëîì. Àðõ³òåêòîð çà-
ïåâíèâ òàêîæ, ùî âðàõîâàíî âñ³
ìîìåíòè òðàíñïîðòíî-ï³øîõ³ä-
íîãî ðóõó ïîáëèçó ãîòåëþ. Çîêðå-
ìà ó÷íÿì ñóñ³äíüî¿ ç ãîòåëåì
øêîëè çàáåçïå÷àòü çðó÷íèé ïðî-

õ³ä äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Êð³ì
òîãî, Accor áåðåòüñÿ çâåñòè äëÿ
ä³òåé ï³äçåìíèé ñïîðòçàë ³ç âåðõ-
í³ì îñâ³òëåííÿì òà â³äðåìîíòó-
âàòè ôàñàä äâàíàäöÿòèð³÷êè, ùîá
âîíà íå êîíòðàñòóâàëà ç ñó÷àñ-
íèì ãîòåëåì.

Íàòîì³ñòü ÷ëåíè ì³ñòîáóä³âíî¿
ðàäè âèñëîâèëè ÷èìàëî çàóâà-
æåíü. Çîêðåìà âîíè íàãîëîøó-
þòü, ùî ä³ëÿíêà çàáóäîâóºòüñÿ
äóæå ù³ëüíî, à ðåñóðñè äëÿ ïðî-
¿çäó òðàíñïîðòó ³ ðóõó ïàñàæèð³â
íåäîñòàòí³. Êð³ì òîãî, àðõ³òåêòî-
ðè íå âïåâíåí³, ùî âèñîòà ãîòå-
ëþ ñïðàâä³ íå ïñóâàòèìå ñèëóåòó
ì³ñòà. Îòîæ ïðîåêò â³äïðàâèëè íà
äîîïðàöþâàííÿ.

Â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿, ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
ÊÌÄÀ Åäóàðä Ëåùåíêî ââàæàº,
ùî ïèòàííÿ, áóòè ÷è íå áóòè ãî-
òåëþ, íå ïîñòàº. “Íàì ³ ñüîãîäí³
áðàêóº ãîòåë³â âèùîãî êëàñó.
Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî âæå òåïåð
äáàòè ïðî çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöÿìè
äëÿ ïðîæèâàííÿ ãîñòåé ³ ó÷àñíè-
ê³â ªâðî-2012. Òîìó ãîòåëü áó-

äå”,— çàçíà÷èâ ïîñàäîâåöü. À
âò³ì, â³í çàçíà÷èâ, ùî ãîëîâíè-
ìè çàóâàæåííÿìè äî ïðîåêòó
ñïðàâä³ º ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿
ïðèãîòåëüíîãî ðóõó òà âèñîòí³ñòü
ñïîðóäè. “Ïîòð³áíî ðîçâåñòè ðóõ
àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó äî ãî-
òåëþ òà ðóõ ó÷í³â äî øêîëè, àáè
ãàðàíòóâàòè ¿ì áåçïåêó”,— ñêà-
çàâ ïàí Ëåùåíêî. Ñòîñîâíî âè-
ñîòíîñò³ íîâîáóäîâè çàìîâíèê
òåæ ìóñèòü ïîäàòè íà íàñòóïíó

íàðàäó ìàòåð³àëè ç îá´ðóíòóâàí-
íÿì ê³ëüêîñò³ ïîâåðõ³â. “Ó áóäü-
ÿêîãî îïåðàòîðà çàâæäè º áàæàí-
íÿ ñïîðóäèòè ÿêîìîãà á³ëüøå.
Àëå íàøå çàâäàííÿ — äîìîãòèñÿ,
ùîá íîâèé îá’ºêò íå çàøêîäèâ
àðõ³òåêòóðíîìó àíñàìáëþ òà ñè-
ëóåòîâ³ ì³ñòà”,— íàãîëîñèâ Åäó-
àðä Ëåùåíêî. Ðåøòà ïèòàíü, çà
éîãî ñëîâàìè, ñòîñóþòüñÿ äð³á-
íèõ òåõíîëîã³÷íèõ ìîìåíò³â, ÿê³
íå òàê ñêëàäíî âèð³øèòè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня на містоб дівній раді роз лян то про-
е т 5-зір ово о отелю Sofitel, я ий план ють звести
на в л. Лютерансь ій, 14-в. Розпочати б дівництво ма-
ють напри інці нинішньо о ро , а завершити —
2010-м . В 15-поверховій спор ді б де 323 лю с-но-
мери. Гостей обсл ов ватим ть 2 ресторани, 2 бари з
терасами, 2-поверховий фітнес- л б, бальний та он-
ференц-зали, басейн. Підземний пар ін отелю роз-
рахований на 72 авто. Приблизна вартість інвести-
цій —$100 млн. Замовни — франц зь ий отельний
оператор Accor — для с сідньої з отелем ш оли спо-
р дить спортзал та відремонт є фасад. А втім, місто-
б дівна рада по и що відправила прое т на доопрацю-
вання.

Новий 5-зір овий отель до Євро-2012 поб д ють франц зи

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні міністр справах сім'ї, молоді та спорт
Ві тор Корж з стрінеться зі своїм польсь им оле-
ою в рам ах робочої з стрічі щодо під отов и до
Євро-2012. На поряд денном план ють об ово-
рення питань щодо співпраці в створенні міждер-
жавної оди між У раїною та Польщею. Об оворю-
ватим ть на альні питання міждержавном співро-
бітництві, відб деться обмін досвідом та під отов а
до з стрічі з деле атами УЄФА, що запланована на
5 вересня. Не дивлячись на в рай щільний рафі
роботи, пан Корж віднайшов час, аби поспіл ватися
з "Хрещати ом".

Я стало відомо “Хрещати ”, 5
вересня до Києва приб де деле-
ація УЄФА на чолі з енеральним
се ретарем Європейсь о о ф т-
больно о союз Девідом Тейло-
ром, я о о с проводж ватим ть
ратори УЄФА Джорджо Мар ет-

ті (професіональний ф тбол), Мі-
аель Зальцер (зма ання націо-
нальних збірних), Мар Тіммер
(стадіони і безпе а), а та ож е-
рівни и юридично о відділ та від-
діл з проведення зма ань.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

С часний світ та техноло-
ії вима ають розвит ін-
новацій та постійно о
вдос оналення їх. Усе
більше людей орист ю-
ться новітніми інформа-
ційними засобами. Ком-
п'ютери та новаційні сис-
теми стали невід'ємною
частиною життя ожної
с часної людини, а осо-
бливо тієї, що меш ає в
ме аполісі.

Âïðîäîâæ äâîõ ðîê³â êîìïàí³ÿ
“ÐÀ ²äåÿ” ðîçðîáëÿëà íîâó ïî-
øóêîâî-³íôîðìàö³éíó ñèñòåìó
“Ñ³ò²íôî”, ÿêà á çìîãëà ³äåàëü-
íî ïîºäíàòè ³íôîðìàö³þ ç ðåê-
ëàìîþ òà ïðè öüîìó îðãàí³÷íî
âïèñàòèñÿ ó ì³ñüêèé ëàíäøàôò.

Òàê çâàíèé êîìï’þòåðíèé ³í-
ôîðìàö³éíèé òåðì³íàë â³äòåïåð
äîçâîëèòü êîðèñòóâà÷ó ñàìîñò³é-
íî òà áåçêîøòîâíî îòðèìàòè
áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî
íàøîãî ì³ñòà. Íàâ³òü òîé, õòî áà-
÷èòü êîìï’þòåð ÷è íå âïåðøå ó
ñâîºìó æèòò³, çà äîïîìîãîþ
àäàïòîâàíî¿ ñèñòåìè íàâ³ãàö³¿
â³äíàéäå áåçë³÷ êîðèñíî¿ òà ö³êà-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòîëèöþ òà ¿¿
æèòòÿ.

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â êîì-
ïàí³ÿ “ÐÀ ²äåÿ” âèâ÷àëà ì³æíà-
ðîäíèé äîñâ³ä ðîçâèòêó ñàìå òà-

êîãî ³íôîðìàö³éíîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ íàñåëåííÿ ó ì³ñòàõ ªâðî-
ïè òà âèÿâèâèëà çíà÷íó ïîòðåáó
ìåøêàíö³â ì³ñò Óêðà¿íè ó ïîä³á-
í³é ôîðì³ ³íôîðìóâàííÿ.

²íôîðìàòèâíå íàïîâíåííÿ
“Ñ³ò²íôî” âì³ùóº äîêëàäíó ìà-
ïó Êèºâà, ïîòóæíó ïîøóêîâó
ñèñòåìó, øèðîêó ³íôîðìàö³éíó
áàçó äàíèõ. Äëÿ êèÿí ³ ãîñòåé
ñòîëèö³ óêðà¿íîìîâíà òà àíãëî-
ìîâíà êîìï’þòåðíà ñèñòåìà çà-
ïðîïîíóº áåçë³÷ ðîçä³ë³â òà ñòî-
ð³íîê: ³íôîðìàö³ÿ ïðî âèçíà÷í³
ì³ñöÿ ñòîëèö³, òåàòðè, ìóçå¿, íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, êîìåðö³éí³ òà
äåðæàâí³ óñòàíîâè. Öå òàêîæ
1 890 âóëèöü, 79 000 ñïîðóä,
39 000 ïîøòîâèõ àäðåñ, ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî òî÷íèé ÷àñ òà òåìïå-
ðàòóðó ïîâ³òðÿ.

ª â êîìï’þòåðí³é áàç³ é çîâ-
ñ³ì íîâèé ðîçä³ë, ÿêèé äîñ³ íå
âèêîðèñòîâóâàâñÿ â æîäí³é ³í-
ôîðìàö³éíî-ïîøóêîâ³é ñèñòåì³.

Ñèñòåìà “Ñ³ò²íôî” öå êîìï’þ-
òåðíèé òåðì³íàë ³ç áàãàòîôóíê-
ö³îíàëüíîþ íàâ³ãàö³éíîþ ñèñòå-
ìîþ òà ïðîñòèì ó êîðèñòóâàíí³
ñåíñîðíèì åêðàíîì. Íåçàëåæíî
â³ä ñòóïåíÿ âîëîä³ííÿ êîìï’þòå-
ðîì, íàâ³òü êîðèñòóâà÷-íîâà÷îê
çìîæå ëåãêî êåðóâàòè çðó÷íîþ
íàâ³ãàö³éíîþ ñèñòåìîþ ê³îñêó
îäíèì äîòèêîì ïàëüöÿ.

Ñïåö³àë³ñòè êîìïàí³¿ “ÐÀ
²äåÿ” ðîçðîáëÿëè ïðîãðàìó çà-
ãàëüíîì³ñüêî¿ ³íôîðìàö³éíî-ïî-
øóêîâî¿ ìåðåæ³ “Ñ³ò²íôî”, ÿêà
á çàäîâîëüíÿëà âèìîãè ôóíêö³î-
íàëüíîñò³ òà êîìïàêòíîñò³ ó ïî-

ºäíàíí³ ç åñòåòèêîþ. Çàïðîïîíî-
âàíà êîìïàí³ºþ ìåðåæà ³íôîðì-
ê³îñê³â “Ñ³ò²íôî” ÷è íå íàéêðà-
ùå â³äïîâ³äàº çàêîíàì çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè òà º çíà÷íèì âíåñ-
êîì ó ôîðìóâàííÿ çîâí³øíüîãî
îçäîáëåííÿ ñòîëè÷íèõ âóëèöü.

Ñàìå ö³ äâà ÷èííèêè — ³íôîð-
ìàö³éí³ñòü òà åñòåòè÷í³ñòü — áó-

ëè íàéãîëîâí³øèìè äëÿ êîìïà-
í³¿ “ÐÀ ²äåÿ” ïðè ðîçðîáö³ ìå-
ðåæ³ “Ñ³ò²íôî”.

Ê³îñêè âñòàíîâëåíî òàì, äå òà-
êà ³íôîðìàö³ÿ ñïðàâä³ ïîòð³áíà,
âðàõîâàíà ñîö³àëüíà ïîòðåáà ëþ-
äåé, ÿê³ íå ìàþòü çìîãè îòðèìà-
òè ïîòð³áíó áåçêîøòîâíó äîâ³ä-
êó ç ³íøèõ äæåðåë. Çàóâàæèìî,

ùî çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-
ïîøóêîâî¿ ìåðåæ³ “Ñ³ò²íôî” ìàº
âåëèêå çíà÷åííÿ ó ñïðàâ³ ñòâî-
ðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîç-
âèòêó òóðèçìó çàâäÿêè âèêîðèñ-
òàííþ àíãëîìîâíî¿ âåðñ³¿ òà
ñïðîùåíî¿ ìîæëèâîñò³ îòðèìàí-
íÿ çðîçóì³ëî¿ ³íîçåìíèì ãðîìà-
äÿíàì äîâ³äêîâî¿ ³íôîðìàö³¿

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèëèñÿ ê³îñêè... 
³íôîðìàö³¿

Ç Õðåùàòèêà ïðèáåðóòü 
îñòàíí³ ãåíäåëèêè
Íàòîì³ñòü ç’ÿâëÿòüñÿ ê³îñêè â ñòèë³ 1950-õ

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà Êè¿âðàäè
²ãîðÿ Äîáðóöüêîãî, ÿêèé º ñï³â-
ãîëîâîþ ðîáî÷î¿ ãðóïè, íèí³ø-
í³é òèæäåíü ïðèñâÿ÷åíî ðîç-
â’ÿçàííþ ïðîáëåìè áëàãîóñòðîþ
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè Êèºâà. “Öå
ïèòàííÿ îáãîâîðþâàòèìóòü ³ íà
ï’ÿòíè÷í³é êîëåã³¿ ì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿,— çàçíà÷èâ â³í.— Íå-
çàáàðîì áóäå ñòâîðåíî ðîáî÷ó
ãðóïó ÿêà çàéìàòèìåòüñÿ ³ âïî-
ðÿäêóâàííÿì ìàéäàíó Íåçàëåæ-
íîñò³. Òóò ïåðåäáà÷àþòü ïðèáðà-
òè ò³ ñêóëüïòóðè, ÿê³, íà äóìêó
ôàõ³âö³â, íåäîðå÷í³ â öüîìó ì³ñ-
ö³ ³ íå ïðèêðàøàþòü éîãî”. Ïàí
Äîáðóöüêèé ïåðåêîíàíèé: ùî-
íàéìåíøå çà ì³ñÿöü, ùîíàéá³ëü-

øå çà äâà âäàñòüñÿ íàâåñòè ëàä
íà ãîëîâí³é âóëèö³ ñòîëèö³. Â³í
òàêîæ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
ç ïîíàä 100 ãåíäåëèê³â íà Õðåùà-
òèêó, äå çàçâè÷àé ïðîäàâàëè ïè-
âî íà ðîçëèâ, íèí³ ëèøèëîñÿ
ò³ëüêè 5. Àëå é âîíè íå ìàþòü
óñ³õ äîêóìåíò³â íà òîðã³âëþ. “Íà
ì³ñö³ ÌÀÔ³â, ÿê³ ìàþòü äîçâîëè,
âæå çà òèæäåíü ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³
ê³îñêè â ñòèë³ 50-õ ðîê³â ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ, âîíè â³äïîâ³äàòè-
ìóòü ³ñòîðè÷íîìó Õðåùàòèêó,—
çàóâàæèâ ïàí Äîáðóöüêèé.— ¯õ
çàìîâèëè íà îäíîìó ç êè¿âñüêèõ
ï³äïðèºìñòâ. Êîøòóâàòèìóòü òà-
ê³ ê³îñêè â³ä $20 òèñ. çàëåæíî â³ä
ðîçì³ð³â”.

Îñîáëèâó óâàãó ï³ä ÷àñ íàðà-
äè ïðèä³ëèëè åñòåòè÷íîìó âè-
ãëÿäîâ³ ãîëîâíî¿ âóëèö³ Êèºâà.
“Íà æàëü, ÷åðåç áðàê êîøò³â òóò
ùå íå âñþäè çàì³íåíî âõ³äí³

ãðóïè,— çàóâàæèâ ²ãîð Äîá-
ðóöüêèé.— Íå ãîòîâèé ëàí-
äøàôòíèé ïðîåêò îçåëåíåííÿ,
íå ç’ÿñîâàíî ïèòàííÿ ùîäî ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè, íåìàº ïëàíó

âïîðÿäêóâàííÿ ÌÀÔ³â”. ² äîñ³
ìàéæå íà êîæíîìó êðîö³ òîðãó-
þòü òåëåôîííèìè êàðòêàìè, õî-
÷à äîçâîëó íà öå íå ìàþòü. ª
ïðîáëåìè ç ïàðêóâàííÿì àâòî,
îñîáëèâî ïîðó÷ ³ç âèõîäîì ç³
ñòàíö³¿ ìåòðî “Õðåùàòèê”. “Õî-
÷à âæå çðîáëåíî ÷èìàëî, êðàï-
êó â ö³é ñïðàâ³ ñòàâèòè ùå çà-
ðàíî”,— ïåðåêîíàíèé ïàí Äîá-
ðóöüêèé.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâíèé õóäîæíèê Êèºâà Â³êòîð
Ãëºáà, ³äåþ ïàíà Äîáðóöüêîãî
ñòîñîâíî âïîðÿäêóâàííÿ öåíòðó
Êèºâà ìîæíà ëèøå â³òàòè. “Àëå
æ íå òðåáà â³øàòè âñ³õ ñîáàê íà
Ãîëîâàðõ³òåêòóðè,— çàçíà÷èâ
â³í.— Àäæå ìè íå ðîçðîáëÿºìî
ïðîåêò³â îíîâëåííÿ Õðåùàòèêà,
áî íå ìàºìî íà òå â³äïîâ³äíèõ
êîøò³â. Ïåðåêîíàíèé: íàñàìïå-
ðåä ïîòð³áíî ðîçðîáèòè ñõåìó,
â³äïîâ³äíó ìåòîäèêó, à âæå ïî-
ò³ì âò³ëþâàòè çàäóì ó æèòòÿ”.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà Â³ê-
òîð Êóíö çàçíà÷èâ “Õðåùàòè-
êó”: òàê, Õðåùàòèê ïîòð³áíî
âïîðÿäêîâóâàòè. “Àëå â³ä ÷àñó
óõâàëåííÿ öüîãî ð³øåííÿ ìàëî
ùî çì³íèëîñÿ, à ñëîâà ïàíà
Äîáðóöüêîãî çäåá³ëüøîãî íàãà-
äóþòü ïåðåäâèáîðí³ ïîïóë³ñò-
ñüê³ ëîçóíãè”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на Хрещати відб лася виїзна нарада щодо вті-
лення в життя рішення Київради про впоряд вання
центральної частини столиці. У її роботі взяли часть
представни и Печерсь ої і Шевчен івсь ої райдержад-
міністрацій, оловні правління з питань онтролю за
бла о строєм, архіте т ри та дизайн місь о о сере-
довища, тор івлі, ре лами, зеленб дівці. З'яс валося,
що від час останньої інспе ції т т відб лися відч тні
позитивні зміни. Але разом з тим ще є й чимало недо-
лі ів. Насамперед вони стос ються впоряд вання на
Хрещати тор івлі, озеленення, підсвіч вання фасадів
і розміщення ре лами.

Через два місяці в л. Хрещати матиме більш європейсь ий ви ляд
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Ïîãîäèòè ðîçðîáëåí³ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿â-
âîäîêàíàë”:

1.1. Òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³
âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”,
ùî äîäàþòüñÿ.

1.2. Òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âè-
ðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì, ùî
äîäàþòüñÿ.

1.3. Ïåðåë³ê ñïîæèâà÷³â êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîä-
íî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïè-
òàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî ïðîâîäè-
òè ìåòîäè÷íî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç âè-
ðîáíèêàìè, âèêîíàâöÿìè òà ñïîæèâà÷àìè
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâíî ïðîâåäåííÿ
ðîçðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ.

3. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³
âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”,
çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæè-
ò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâà-
ìè òà ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, â òîìó ÷èñë³ ³ ç æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè (äàë³-ÆÅÎ), æèòëîâî-
áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè (äàë³- ÆÁÊ),
îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèð-
íèõ áóäèíê³â (äàë³-ÎÑÁÁ), ³íøèìè áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³, ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè — âëàñíè-
êàìè áóäèíê³â ñàäèáíîãî òèïó, ç áàëàíñî-
óòðèìóâà÷àìè òåïëîâèõ ïóíêò³â òà ³íøèìè
þðèäè÷íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäå-
íèõ ç íèìè äîãîâîð³â;

— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ íàäàþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè-
¿ââîäîêàíàë”, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóí-
êàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãàí³çàö³-
ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ³ ç ÆÅÎ,
ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷à-
ìè æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ç
ô³çè÷íèìè îñîáàìè — âëàñíèêàìè áóäèí-
ê³â ñàäèáíîãî òèïó â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ
ç íèìè äîãîâîð³â.

4. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ïðèñêîðè-
òè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç áàëàíñîóòðèìóâà-
÷àìè òåïëîâèõ ïóíêò³â íà ðåàë³çàö³þ âîäè,

ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâî-
ðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîäîâæèòè ðîáîòè ç ïðèâåäåííÿ ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Ïîëî-
æåííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ ö³ëüîâîãî ôîíäó äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ âïðîâàäæåííÿ çàñîá³â îáë³êó
âèòðà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè â æèëèõ áóäèí-
êàõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ³ â òåïëîâèõ ïóíê-
òàõ, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
11.05.2004 ¹ 756 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëî-
æåííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ ö³ëüîâîãî ôîíäó äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ âïðîâàäæåííÿ çàñîá³â îáë³êó
âèòðà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè â æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ³ â òåïëîâèõ
ïóíêòàõ”.

6. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çàáåçïå÷è-
òè îáëàäíàííÿ âñ³õ öåíòðàëüíèõ ³ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â çàñîáàìè îáë³êó
õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ îáë³êîâóþòü õîëîäíó âî-
äó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà âèðîáëåí-
íÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

7. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) âæèòè íåâ³äêëàäíèõ çà-
õîä³â äî ïîãàøåííÿ ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ, ³í-
øèìè æèòëîâî- åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè áîðã³â çà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ
õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ íàäàí³ íàñå-
ëåííþ, òà íåäîïóùåííÿ ¿õ íàêîïè÷åííÿ.

8. Âèêîíàâöÿì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâå-
äåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäèòè
ðîçðàõóíêè ç³ ñïîæèâà÷àìè â³äïîâ³äíî äî
Ïðàâèë íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèõ ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
21.07.2005 ¹ 630.

9. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäî-
êàíàë”, ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ, ³íøèì æèòëî-
âî-åêñïëóàòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì íåçàëåæ-
íî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà áàëàíñîóòðèìóâà-
÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â âæèòè çàõîä³â ùîäî
çìåíøåííÿ ñïîæèâàííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè ó æèòëîâîìó ôîíä³ ì. Êèºâà ç óðàõó-

Про погодження тарифів 
на комунальні послуги

з централізованого постачання
холодної води і водовідведення

холодної та гарячої води
Розпорядження Київської міської державної адміністрації

№ 1127 від 28 серпня 2007 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
житлово�комунальні послуги”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Порядку форму�
вання тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постано�
вою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959, Правил надання послуг з централізованого опален�
ня, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 21.07.2005 № 630, рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 102/159 “Про соціальний за�
хист населення міста Києва в умовах запровадження економічно обгрунтованих тарифів на житлово�кому�
нальні послуги”, рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 58/719 “Про тарифи на житлово�кому�
нальні послуги”, з метою упорядкування тарифів на житлово�комунальні послуги та реалізації власних (са�
моврядних) повноважень:

âàííÿì âèìîã Èíñòðóêöèè ïî îïðåäåëåíèþ
âåëè÷èíû óòå÷åê ïèòüåâîé âîäû â æèëûõ
çäàíèÿõ è ñòèìóëèðîâàíèþ ðàáîòû ïî èõ
óñòðàíåíèþ (ÐÄÈ 204 ÓÑÑÐ 040-84).

10. Äîðó÷èòè êåð³âíèöòâó ÂÀÒ “ÀÊ “Êè-
¿ââîäîêàíàë” ç ìåòîþ âèêîíàííÿ Ïðàâèë
íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåí-
íÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005
¹ 630, âíåñòè êîðåêòèâè äî ïðîãðàì îá-
ëàäíàííÿ áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â ó
ì.Êèºâ³ áóäèíêîâèìè çàñîáàìè îáë³êó õî-
ëîäíî¿ âîäè.

11. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèé öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíî-
âàì, ùî ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â
íàñåëåííþ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é òà êîìïåíñàö³é äëÿ
â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã:

— âíåñòè çì³íè â ðàõóíêè íà ñïëàòó çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàñåëåííÿ;

— ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ ï³ëüã;

— ïðîâåñòè ïåðåðàõóíêè ïðèçíà÷åíèõ
ñóáñèä³é.

12. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.05.2007 ¹ 640
“Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè”.

13. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

14. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

№
п/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф рн. і оп. за 1 б.м
води

Тариф рн. і оп. за 1 б.м
сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Споживачі I р пи
0,78*
0,74**

0,94*
0,89**

0,45* 0,54*

2. Споживачі II р пи 1,35* 1,62* 1,00* 1,20*

3. Споживачі III р пи 2,35* 2,82* 1,40* 1,68*

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 28 серпня 2007 № 1127

Тарифи
на комунальні послуги

з централізованого постачання холодної води
і водовідведення холодної та гарячої води, 
які виробляються ВАТ “АК “Київводоканал”

1. Òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè,
ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêà-
íàë”, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà
ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãàí³çàö³ÿìè, óñ-
òàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ æèòëîâî-åêñïëó-
àòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, æèòëîâî-áóä³-
âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè, îá’ºäíàííÿìè
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â,
³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áó-
äèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ç ô³çè÷íèìè
îñîáàìè — âëàñíèêàìè áóäèíê³â ñàäèáíî-
ãî òèïó, áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè òåïëîâèõ
ïóíêò³â òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè
â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â.

Òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ

“Êè¿ââîäîêàíàë”, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîç-
ðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãà-
í³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ³ ç
æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
æèòëîâî-áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè, îá’-
ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â òà ³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè
æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ç ô³-
çè÷íèìè îñîáàìè — âëàñíèêàìè áóäèíê³â
ñàäèáíîãî òèïó â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç
íèìè äîãîâîð³â.

2. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâå-
äåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ
ð³âíîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîä-
íî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

3. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âî-
äè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âî-

*Òàðèôè ïîøèðþþòüñÿ ³ íà ï³äïðèºìñòâà íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, íà áàëàíñ³ ÿêèõ
çíàõîäÿòüñÿ àðòåç³àíñüê³ ñâåðäëîâèíè. Ó ðàç³ çáèòêîâîñò³ íàäàííÿ öèõ ïîñëóã, ï³äïðèºì-
ñòâà íàäàþòü íåîáõ³äí³ ðîçðàõóíêîâ³ ìàòåð³àëè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ¿õ ðîçãëÿäó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

** Òàðèôè çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ç áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷àìè òåïëîâèõ ïóíêò³â çà õîëîäíó âîäó, âèêîðèñòàíó äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, òà ïðè ðîçðàõóíêàõ ì³æ
áàëàíñîóòðèìóâà÷åì æèëîãî áóäèíêó, ó âèïàäêó íàëåæíîñò³ áóäèíêîâîãî çàñîáó îáë³êó
õîëîäíî¿ âîäè áàëàíñîóòðèìóâà÷ó æèëîãî áóäèíêó, òà ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”.

Примітки:
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äè äëÿ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çà-
ö³é, æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â,
îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â, ³íøèõ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèëèõ
áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ âðàõîâàíî:

— â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç íà-
ðàõóâàííÿì, çáîðîì, îáë³êîì òà ðîçùåï-
ëåííÿì ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà ïîñëóãè, íà-
äàí³ âèêîíàâöÿìè ïîñëóã, æèòëîâî-åêñïëó-
àòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, æèòëîâî-áóä³-
âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè, îá’ºäíàííÿìè
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â,
³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áó-

äèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, óñòàíîâàìè
áàíê³â òà ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð”;

— â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò âèêîíàâö³â ïî-
ñëóã âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ íà îáñëóãîâóâàí-
íÿ âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèõ êîëåêòîð³â;

— â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà åêñïëóàòàö³þ
íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ ó öåíòðàëüíèõ òåï-
ëîâèõ ïóíêòàõ, à òàêîæ ó ïðèáóäîâàõ äî íèõ.

Çàñòóïíèê ãîëîâè - êåð³âíèê àïàðàòó
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 28 серпня 2007 № 1127

Тарифи
на комунальні послуги 

з централізованого постачання
холодної води і водовідведення 

холодної та гарячої води виробникам
та виконавцям цих послуг

для здійснення розрахунків з населенням

№
ï/ï Наймен вання Одиниця

вимір

Тариф, рн.
за одиницю
вимір за
місяць (з
ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами, в
том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

8,14

5,17
2,97

1.1 Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами, для
проведення розрах н ів між балансо трим вачем б дин та
ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі холодної
води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

7,86

4,89
2,97

2. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами
та д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

5,18

3,29
1,89

2.1 Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами
та д шами, для проведення розрах н ів між балансо трим вачем
б дин та ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі
холодної води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

5,00

3,11
1,89

3. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

6,07

3,85
2,22

3.1 Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами, для проведення розрах н ів між балансо трим вачем
б дин та ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі
холодної води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

5,86

3,64
2,22

4. Холодна вода та водовідведення в б дин ах без
централізовано о постачання арячої води з водопроводом та
аналізацією без ванн, з азопостачанням, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

5,33

3,38
1,95

4.1 Холодна вода та водовідведення в б дин ах без
централізовано о постачання арячої води з водопроводом та
аналізацією без ванн, з азопостачанням, для проведення
розрах н ів між балансо трим вачем б дин та
ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі холодної
води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

5,15

3,20
1,95

5. Холодна вода та водовідведення в б дин ах з ваннами і
азовими олон ами, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

8,44

5,36
3,08

5.1 Холодна вода та водовідведення в б дин ах з ваннами і
азовими олон ами, для проведення розрах н ів між
балансо трим вачем б дин та ВАТ"АК"Київводо анал", я що
б дин овий засіб облі холодної води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

8,15

5,07
3,08

6. Холодна вода та водовідведення в б дин ах з
водопроводом, аналізацією та ваннами з водона рівачами, що
працюють на твердом паливі, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

6,66

4,23
2,43

6.1 Холодна вода та водовідведення в б дин ах з
водопроводом, аналізацією та ваннами з водона рівачами, що
працюють на твердом паливі, для проведення розрах н ів між
балансо трим вачем б дин та ВАТ"АК"Київводо анал", я що
б дин овий засіб облі холодної води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

6,43

4,0
2,43

7. Холодна вода та водовідведення в б дин ах з
водопроводом і аналізацією (без ванн), в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

4,22

2,68
1,54

7.1 Холодна вода та водовідведення в б дин ах з
водопроводом і аналізацією (без ванн), для проведення
розрах н ів між балансо трим вачем б дин та
ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі холодної
води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

4,08

2,54
1,54

8. Холодна вода з водозабірних в личних олоно 1,41

9. Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа
-//-
-//-

2,66
1,69
0,97

9.1 Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, для проведення
розрах н ів між балансо трим вачем ртожит та
ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі холодної
води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

2,57

1,60
0,97

10. Холодна вода при наявності вартирно о або б дин ово о засоб
облі холодної води

1 б.м 0,94

10.1 Холодна вода при наявності вартирно о або б дин ово о засоб
облі холодної води для проведення розрах н ів між
балансо трим вачем б дин та ВАТ"АК"Київводо анал", я що
б дин овий засіб облі холодної води належить
балансо трим вач б дин

0,89

11.
Водовідведення холодної води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі холодної води

1 б.м 0,54

12.
Водовідведення арячої води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 0,54

13.
Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 1,89

14.
Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами
та д шами

1 особа 1,27

15.
Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами

1 особа 1,51

16. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 0,65
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Про внесення змін до персонального складу
комісії з питань найменувань та пам’ятних 

знаків виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження Київського міського голови 

№ 379 від 17 липня 2007 року

З метою забезпечення належної роботи комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïåðñîíàëüíîãî
ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàéìåíóâàíü òà ïàì’-
ÿòíèõ çíàê³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä
23.05.2005 ¹ 128 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24.11.2006
¹ 429/616), à ñàìå:

— àáçàö 2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Ðóäèê Ñåðã³é ßðîñëàâîâè÷ — çàñòóïíèê

ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿  àäì³-

í³ñòðàö³¿, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿”
— àáçàö 27 âèêëþ÷èòè.
2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðó-
äèêà Ñ. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на влаштування 
водопровідної камери на проїзній частині 

Андріївського узвозу 
у Подільському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації 
№ 896 від 17 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про авто�
мобільні дороги”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999 “Про ви�
конання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, з метою забезпечення стало�
го водопостачання та водовідведення будівлі на вул. Воздвиженській, 58 у Подільському районі та зважа�
ючи на звернення закритого акціонерного товариства “Лігобуд” від 16.03.07 № 177л:

1. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè
â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êâàðòèðíèõ òà áó-
äèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó.

2. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îáëàäíà-
íèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,5êóá. ì
âîäè òà ñòîê³â.

3. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ óìèâàëü-
íèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõîâàíî
âàðò³ñòü 3,5êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

4. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè âàííàìè,
îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
4,1êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

5. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì òà êà-
íàë³çàö³ºþ áåç âàíí, ç ãàçîïîñòà÷àííÿì âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 3,6êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

6. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì òà êà-
íàë³çàö³ºþ ç âàííàìè ³ ãàçîâèìè êîëîíêà-
ìè âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,7êóá. ì âîäè òà ñòî-
ê³â.

7. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì, êà-
íàë³çàö³ºþ òà âàííàìè ç âîäîíàãð³âà÷àìè,
ùî ïðàöþþòü íà òâåðäîìó ïàëèâ³, âðàõîâà-
íî âàðò³ñòü 4,5êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

8. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì ³ êà-
íàë³çàö³ºþ (áåç âàíí), âðàõîâàíî âàðò³ñòü
2,85êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

9. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ç âîäîçàá³ð-
íèõ âóëè÷íèõ êîëîíîê âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,5êóá. ì âîäè.

10. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,8êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

11. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îáëàäíà-
íèìè äóøàìè, âðàõîâàí³ âðàõîâàíî âàðò³ñòü
3,5êóá. ì ñòîê³â.

12. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ óìèâàëü-

íèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõîâàíî
âàðò³ñòü 2,35êóá. ì ñòîê³â.

13. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà-
÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè âàííàìè,
îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
2,8êóá. ì ñòîê³â.

14. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,2êóá. ì ñòîê³â.

15. 5,5 â³äñîòêà â³ä òàðèô³â íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ
ïîñëóã äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñå-
ëåííÿì â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ óãîä çàëè-
øàþòüñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ âèêîíàâö³â ïî-
ñëóã, óñòàíîâ áàíê³â òà ÊÏ “Ãîëîâíèé ³í-
ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” äëÿ
â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàðàõó-
âàííÿì, çáîðîì, îáë³êîì òà ðîçùåïëåííÿì
ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
â òàêèõ ðîçì³ðàõ:

4 â³äñîòêè — âèêîíàâöÿì ïîñëóã àáî îð-
ãàí³çàö³ÿì, ùî çàéìàþòüñÿ íàðàõóâàííÿì,
çáîðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â;

1 â³äñîòîê — óñòàíîâàì áàíê³â;
0,5 â³äñîòêà — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìà-

ö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.
16. 3,5 â³äñîòêà â³ä êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä

íàñåëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, â³ä-
ðàõîâóþòüñÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ ö³ëüîâîãî
ôîíäó äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèêîíàííÿ ãðàô³-
ê³â óñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó õîëîäíî¿
âîäè â æèëèõ áóäèíêàõ óñ³õ ôîðì âëàñíî-
ñò³ ³ â òåïëîâèõ ïóíêòàõ.

17. 5,5 â³äñîòêà â³ä êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä
íàñåëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ, â³äðàõîâóþòüñÿ íà ðàõóíêè
ï³äïðèºìñòâ, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îð-
ãàí³çàö³é, æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòè-
â³â, îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèð-
íèõ áóäèíê³â, ³íøèõ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â
æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ÿê³
åêñïëóàòóþòü òà îáñëóãîâóþòü íàñîñíå îá-
ëàäíàííÿ ó öåíòðàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêòàõ,
à òàêîæ ó ïðèáóäîâàõ äî íèõ, â³äïîâ³äíî äî
óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè - êåð³âíèê àïàðàòó
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Примітки:

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 28 серпня 2007 № 1127

ПЕРЕЛІК
споживачів комунальних послуг з централізованого постачання

холодної води і водовідведення холодної та гарячої води

1. Ïåðøà ãðóïà

1.1. Íàñåëåííÿ, ùî ïðîæèâàº â æèëèõ áó-
äèíêàõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ó
áóäèíêàõ êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, æèò-
ëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâàõ, îá’ºäíàííÿõ
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â,
ãóðòîæèòêàõ, ñàäîâèõ òîâàðèñòâàõ; êîìóíàëü-
í³ ïîòðåáè íàñåëåííÿ: ïîëèâ òåðèòîð³¿, ìèò-
òÿ ñõîä³â, ìàðø³â, êîðèäîð³â ³ òàêå ³íøå, ùî
âèêîíóºòüñÿ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè, æèòëîâî-áóä³âåëüíèìè êîîïå-
ðàòèâàìè, îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³íøèìè áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³.

1.2. Ìîíàõè òà ìîíàõèí³, ùî ïðîæèâàþòü
íà òåðèòîð³ÿõ ìîíàñòèð³â ó ñïåö³àëüíî îáëàä-
íàíèõ æèëèõ ïðèì³ùåííÿõ.

1.3. ×ëåíè òâîð÷èõ ñï³ëîê äëÿ ïðèì³ùåíü
ìàéñòåðåíü-ñòóä³é.

1.4. Áàëàíñîóòðèìóâà÷³ òåïëîâèõ ïóíêò³â
äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè íà ïîòðåáè ñïîæèâà÷³â ïåðøî¿ ãðóïè.

2. Äðóãà ãðóïà

1.2. Áþäæåòí³ óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿:
1.2.1. Ë³êàðí³, øïèòàë³, ïîë³êë³í³êè, ñòî-

ìàòîëîã³÷í³ ïîë³êë³í³êè, ñàíàòîð³¿, ïðîô³ëàê-
òîð³¿, ñàíàòîð³¿-ïðîô³ëàêòîð³¿, áóäèíêè-³í-
òåðíàòè äëÿ ìàëîë³òí³õ ³íâàë³ä³â, ë³òí³õ ëþ-
äåé òà ³íâàë³ä³â ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó, ïðèòóëêè äëÿ íåïîâíîë³òí³õ, öåíòðè ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³ òà ³íø³ óñòàíîâè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç ì³ñöå-

âîãî áþäæåòó, ìîëî÷íî-ðîçäàòî÷í³ ïóíêòè
äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ, ìîëî÷íà ôàáðèêà-êóõ-
íÿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ ¹ 1, ìîëî÷íà êóõ-
íÿ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ïðè äèòÿ÷³é ë³êàð-
í³ ¹ 9, ìîëî÷íà êóõíÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéî-
íó ïðè öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³
¹ 1.

1.2.2. Äîøê³ëüí³ óñòàíîâè òà ñåðåäí³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè (äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè âñ³õ
òèï³â, ë³öå¿, ã³ìíàç³¿, øêîëè-³íòåðíàòè, äè-
òÿ÷³ áóäèíêè), ïîçàøê³ëüí³ çàêëàäè îñâ³òè
(äèòÿ÷³ òåõí³÷í³ ñòàíö³¿, òóðèñòè÷í³ ñòàíö³¿,
ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â, áóäèíêè äèòÿ÷î¿
òâîð÷îñò³, ï³äë³òêîâ³ êëóáè, äèòÿ÷³ îçäîðîâ-
÷³ òàáîðè ³íø³) óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, âèù³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, êîëåäæ³, çàêëàäè ï³ñëÿ-
äèïëîìíî¿ îñâ³òè òà ³íø³ çàêëàäè îñâ³òè, ùî
ô³íàíñóþòüñÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó, à òàêîæ
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ ó÷èëèùà, ùî ô³íàíñó-
þòüñÿ ç áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â.

1.2.3. Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè òà ¿õ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, ùî ô³-
íàíñóþòüñÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ì³ñöåâ³
îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ ï³äïîðÿä-
êîâàí³ ¿ì ï³äïðèºìñòâà ³ óñòàíîâè, ùî ô³íàí-
ñóþòüñÿ ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â.

1.2.4. Á³áë³îòåêè, ìóçå¿, çàïîâ³äíèêè, ïà-
ëàöè ³ áóäèíêè êóëüòóðè, êëóáè, íàóêîâî-
ìåòîäè÷í³ öåíòðè, çîîïàðê, øêîëè åñòåòè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé, Äåðæàâíèé àðõ³â ì³ñ-
òà Êèºâà òà ³íø³ çàêëàäè êóëüòóðè, ÿê³ ô³-
íàíñóþòüñÿ ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â.

1.2.5. Îðãàíè ÐÀÃÑó, îðãàíè ñóäó, ïðîêó-
ðàòóðè, äåðæàâí³ íîòàð³àëüí³ êîíòîðè.

1.3. Áóäèíêè òâîð÷îñò³, òâîð÷³ ñï³ëêè, ¿õ
ï³äðîçä³ëè ³ ì³ñöåâ³ îðãàí³çàö³¿ ïðè óìîâ³,

ÿêùî âîíè íå çàéìàþòüñÿ êîìåðö³éíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ, âåòåðàíñüê³ îðãàí³çàö³¿.

1.4. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Êè¿â”.

1.5. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñàíàòîð³é “Ìàÿê”.

1.6. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Îçäîðîâ÷èé òàá³ð “Ë³äåð”.

1.7. Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð óïðàâë³í-
íÿ Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü âèêî-
íàííÿ ïîêàðàíü ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é
îáëàñò³.

1.8. Ï³äïðèºìñòâà, ùî íàäàþòü ðèòóàëüí³
ïîñëóãè.

1.9. Ãðîìàäñüê³ áëàãîä³éí³ ôîíäè òà çàêëà-
äè, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç äîãëÿäó çà õâîðè-
ìè ³ ë³òí³ìè ãðîìàäÿíàìè, ä³òüìè òà ³íâàë³-
äàìè.

1.10. Óêðà¿íñüêèé êîíãðåñ ³íâàë³ä³â òà ¿ì
ïîä³áí³.

1.11. Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ
“Âîäíèê”, ïàëàö ï³äâîäíîãî ñïîðòó “Øêî-
ëà ïëàâàííÿ òà çäîðîâ’ÿ”.

1.12. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ì³ñüê³ òà
ðàéîíí³ êîìóíàëüí³ øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³é-
í³ ï³äïðèºìñòâà, êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðò-
íå ï³äïðèºìñòâî “ÊÀÒÏ-273901”, “ÂÀÒ
“Êè¿âñïåöòðàíñ”, ï³äïðèºìñòâà ì³ñüêîãî
áëàãîóñòðîþ òà çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà, êð³ì
ðåìîíòíèõ óïðàâë³íü ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”,
ïàðêè êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì³ñòà, ñàíåï³äåìñòàíö³¿.

1.13. Â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè òà ³íø³ îðãàí³çà-
ö³¿, ï³äïîðÿäêîâàí³ Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè
Óêðà¿íè, îðãàíàì âíóòð³øí³õ ñïðàâ, îðãàíàì
áåçïåêè, çà âèíÿòêîì ï³äâ³äîì÷èõ ¿ì ïðî-
ìèñëîâèõ, áóä³âåëüíèõ, òîðãîâèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ï³äïðèºìñòâ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ, ï³äñîáíèõ ãîñïîäàðñòâ òà ³íøèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ùî ä³þòü íà ãîñïðîçðàõóíêó.

1.14. Ïîæåæí³ ÷àñòèíè, ï³äâ³äîì÷³ îðãà-
íàì Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñ-
òðîôè.

1.15. Ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ) ³ îðãàí³-
çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ ³ Óêðà-
¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ.

1.16. Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ñï³ëêà
âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà ³íø³ âåòåðàíñüê³
îðãàí³çàö³¿.

1.17. Óêðà¿íñüêà Åêîëîã³÷íà Àñîö³àö³ÿ “Çå-
ëåíèé ñâ³ò”.

1.18. Õë³áîçàâîäè.
1.19. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Íàóêîâî-

äîñë³äíèé âèðîáíè÷èé àãðîêîìá³íàò “Ïóùà-
Âîäèöÿ”.

1.20. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Äî÷³ðíº ï³ä-
ïðèºìñòâî çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â ïðîô-
ñï³ëîê Óêðà¿íè “Óêðïðîôîçäîðîâíèöÿ” “Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà êóðîðòíà áàëüíåîë³êàðíÿ ïðîô-
ñï³ëîê Óêðà¿íè”.

1.21. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ãîëîâíèé
³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.

1.22. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Âîäíî-
³íôîðìàö³éíèé öåíòð”.

3. Òðåòÿ ãðóïà

3.1. Âñ³ ³íø³ ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè,
ùî íå â³äíåñåí³ äî ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ãðóï.

Примітки:

1. Ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âèêîðèñ-
òàí³ ñïîæèâà÷àìè â ðàç³ ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ äî
âîäîïðîâ³äíèõ àáî êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ îñ-
íîâíîãî ñïîæèâà÷à, â³äíåñåíîãî äî á³ëüø
âèñîêî¿ ãðóïè îïëàòè, ñïëà÷óþòü çà òàðèôà-
ìè ãðóïè, äî ÿêî¿ íàëåæàòü, ò³ëüêè â òîìó ðà-
ç³, ÿêùî îñíîâíèé ñïîæèâà÷ íàäàâ ÂÀÒ “ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë” â³äïîâ³äí³ äàí³.

2. Ðîçðàõóíêè çà õîëîäíó âîäó, ùî âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà â³äïîâ³äíèé îáñÿã
ñòîê³â, ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè, ùî âñòà-
íîâëåí³ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³-
çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäî-
â³äâåäåííÿ äëÿ â³äïîâ³äíèõ ãðóï ñïîæèâà÷³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè - êåð³âíèê àïàðàòó  
Á. Ñòè÷èíñüêèé

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Êâàíò-Áóä³âåëüíèê-2” (äàë³
ÒÎÂ “Êâàíò-Áóä³âåëüíèê-2”) çà çàìîâëåí-
íÿì çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Ë³-
ãîáóä” ó òåðì³í ç 23.07.07 äî 31.07.07 çã³äíî
ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äî-
êóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè ðîáîòè ³ç âëàøòóâàí-
íÿ âîäîïðîâ³äíî¿ êàìåðè íà ïðî¿çí³é ÷àñòè-
í³ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó (íàâïðîòè áóäèíêó
¹ 24) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ç ðîçðèòòÿì
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà ÷àñòêîâèì îáìåæåííÿì

ðóõó òðàíñïîðòó ïî Àíäð³¿âñüêîìó óçâîçó,
çàëèøèâøè ïðî¿çä äëÿ òðàíñïîðòó øèðèíîþ
íå ìåíøå 3,5 ì, çà óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÒÎÂ “Êâàíò-Áóä³âåëüíèê-2”:
2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ

ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿
ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â íà ïåð³îä âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæà-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà
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Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó ðóõó òà áåçïå÷-
íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ
â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðîäæåííÿ
ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õòà-
ð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, íåîáõ³äíî¿
ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â.

2.4. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà
íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â 
ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîí-
êîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ çà òèïîì ³ñ-
íóþ÷îãî, à ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â — ô³ãóðíè-
ìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè çà àê-

òîì ÊÏ “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã òà ñïîðóä íà íèõ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó”.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äè-
ðåêòîðà ÒÎÂ “Êâàíò-Áóä³âåëüíèê-2” Äî-
í÷åíêà Îëåêñàíäðà Àíàòîë³éîâè÷à.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл 
на влаштування 

водопровідної камери 
на розі вулиць

Воздвиженської та Верхній Вал 
у Подільському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 897
від 17 липня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про
автомобільні дороги”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, з метою забез�
печення сталого водопостачання та водовідведення будівлі на вул. Воздвиженській, 56 у Подільсько�
му районі та зважаючи на звернення закритого акціонерного товариства “Лігобуд” 
від 16.03.07 № 178 л:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Êâàíò-Áóä³âåëüíèê-2” (äàë³
ÒÎÂ “Êâàíò-Áóä³âåëüíèê-2”) çà çàìîâëåí-
íÿì çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Ë³-
ãîáóä” ó òåðì³í ç 22-00 ãîä. 17.08.07 äî 05-
30 ãîä. 20.08.07 çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çà-
òâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíà-
òè ðîáîòè ³ç âëàøòóâàííÿ âîäîïðîâ³äíî¿ êà-
ìåðè íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ âóë. Âîçäâèæåí-
ñüêî¿ (á³ëÿ áóäèíêó ¹ 2) ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ç ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà ÷àñò-
êîâèì îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó ïî âóë.
Âîçäâèæåíñüê³é, çàëèøèâøè ïðî¿çä äëÿ
òðàíñïîðòó øèðèíîþ íå ìåíøå 3,5 ì, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

2. ÒÎÂ “Êâàíò-Áóä³âåëüíèê-2”:
2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ

ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿
ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â íà ïåð³îä âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæà-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà
Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó ðóõó òà áåçïå÷íèé
ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðîäæåííÿ

ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õòà-
ð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, íåîáõ³äíî¿
ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â.

2.4. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà
íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì.
Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíêîìó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ çà òèïîì ³ñ-
íóþ÷îãî, à ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â — ô³ãóðíèìè
åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè çà àêòîì
ÊÏ “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
òà ñïîðóä íà íèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó”.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåê-
òîðà ÒÎÂ “Êâàíò-Áóä³âåëüíèê-2” Äîí÷åíêà
Îëåêñàíäðà Àíàòîë³éîâè÷à.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання
Верховному Суду України 

дозволу на видалення 
зелених насаджень 

на вул. Пилипа Орлика, 8 
у Печерському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 898 
від 17 липня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Порядку видалення дерев, ку�
щів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 № 1045, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.08.2003 № 506�р “Про
розміщення Верховного Суду України”, рішенням Київської міської ради від 23.12.2004 № 959/2369
“Про оформлення Верховному Суду України права користування земельною ділянкою для експлуата�
ції та обслуговування адміністративної та допоміжних будівель на вул. Пилипа Орлика, 8 у Печерсько�
му районі м. Києва”, враховуючи (складені комунальним підприємством по утриманню зелених наса�
джень Печерського району м. Києва) акти обстеження зелених насаджень від 06.10.2006 N№ 248,
249, 250, 251, 264, погодженні з Державним управлінням екології та природних ресурсів в м. Києві
(листи від 26.10.2006 N№ 08�8�18/5498�1, 08�8�18/5498�2, 08�8�18/5498�3, 08�8�18/5498�4, 08�8�
18/5498�5) та Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених на�
саджень міста “Київзеленбуд” 13.12.2006, документи про сплату відновної вартості зелених наса�
джень, що підлягають знесенню (платіжні доручення від 06.12.2006 № 3051 та № 3052), а також акт
обстеження зелених насаджень від 06.10.2006 № 247 (складений комунальним підприємством по ут�
риманню зелених насаджень Печерського району м. Києва) і лист Державного управління екології та
природних ресурсів в м. Києві від 26.10.2006 № 08�8�18/5498, яким не погоджено видалення 11 (оди�
надцяти) дерев згідно з цим актом з метою реставрації пам’ятки архітектури 18 століття Кловського
палацу та будівництва п’ятиповерхового адміністративного будинку з підземним паркінгом на вул. Пи�
липа Орлика, 8 у Печерському районі:

1. Äîçâîëèòè Âåðõîâíîìó Ñóäó Óêðà¿íè
âèäàëèòè 50 (ï’ÿòäåñÿò) äåðåâ, 7 (ñ³ì) êóù³â,
21 (äâàäöÿòü îäèí) ïîãîííèé ìåòð æèâîïëî-
òó ³ 245 (äâ³ñò³ ñîðîê ï’ÿòü) ì ãàçîíó çâè÷àé-
íîãî òà çàëèøèòè íà ì³ñö³ 20 (äâàäöÿòü) äå-
ðåâ íà âóë. Ïèëèïà Îðëèêà, 8 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ çã³äíî ç àêòàìè îáñòåæåííÿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü â³ä 06.10.2006 N¹ 247, 248,
249, 250, 251, 264, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Âåðõîâíîìó Ñóäó Óêðà¿íè:
2.1. Îäåðæàòè (ïîäàâøè äîêóìåíòè ïðî

ñïëàòó â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü,
ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ) îðäåð íà âèäàëåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

2.2. Ðîáîòè ç âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

âèêîíàòè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îðäåðà íà âèäà-
ëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çã³äíî ç ï³äïóíê-
òîì 2.1 ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.3 Çàáåçïå÷èòè íåóøêîäæåí³ñòü çåëåíèõ
íàñàäæåíü, ùî çàëèøàþòüñÿ íà çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ (íå ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ) çã³äíî ç
ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îãîðîäèâ-
øè ¿õ íàëåæíèì ÷èíîì.

2.4. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âè-
êîíàòè áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿
òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ðîçðîáëåíèì ïðîåêòîì.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Ïðè ïðîâåäåíí³ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðî-
á³ò òà ïîñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè, î÷³êóâàíà
ñóìà ÿêèõ ïåðåâèùóº 5 ìëí. ãðí.:

1.1. Ïîäàííÿ ïðîòÿãîì 5-òè äí³â ï³ñëÿ çà-
òâåðäæåííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíî¿ êîï³¿
òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà
àóäèòó òà âðàõóâàííÿ éîãî çàóâàæåíü.

1.2. Çàëó÷åííÿ äî ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ
ïðîïîçèö³é (çà çãîäîþ):

1.2.1. Ïðåäñòàâíèê³â ïðåñè, òåëåáà÷åííÿ.
1.2.2. Ïðåäñòàâíèêà â³äïîâ³äíîãî ïðîô³ëü-

íîãî óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â).

1.2.3. Ïðåäñòàâíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó.

1.2.4. Ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íîãî óïðàâë³í-
íÿ àïàðàòó ÊÌÄÀ.

1.3. ²íôîðìóâàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäè-
òó ïðî äàòó òà ì³ñöå ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ
ïðîïîçèö³é íå ï³çí³øå, ÿê çà 20 äí³â äî äíÿ
¿õ ïðîâåäåííÿ.

1.4. Ïîäàííÿ ïðîòÿãîì 5-òè äí³â ï³ñëÿ
óêëàäåííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíî¿ êîï³¿
äîãîâîð³â ³ äîäàòêîâèõ óãîä ç ïåðåìîæöÿìè
òåíäåð³â ðàçîì ç ïðîòîêîëîì îö³íêè òåíäåð-
íèõ ïðîïîçèö³é Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ âíóò-
ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó
òà âðàõóâàííÿ éîãî çàóâàæåíü.

2. Ïðè ïðîâåäåíí³ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðî-
á³ò òà ïîñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè íà î÷³êóâà-
íó ñóìó â³ä 500 òèñ. ãðí. äî 5 ìëí. ãðí.:

2.1. Ïîäàííÿ ïðîòÿãîì 5-òè äí³â ï³ñëÿ çà-
òâåðäæåííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíî¿ êîï³¿
òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà
àóäèòó òà âðàõóâàííÿ éîãî çàóâàæåíü.

2.2. ²íôîðìóâàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäè-
òó ïðî äàòó òà ì³ñöå ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ
ïðîïîçèö³é íå ï³çí³øå, ÿê çà 20 äí³â äî äíÿ

¿õ ïðîâåäåííÿ òà, çà çâåðíåííÿì, çàëó÷åííÿ
éîãî ïðåäñòàâíèêà.

2.3. Ïîäàííÿ ïðîòÿãîì 5-òè äí³â ï³ñëÿ
óêëàäåííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíî¿ êîï³¿
äîãîâîð³â ³ äîäàòêîâèõ óãîä ç ïåðåìîæöÿìè
òåíäåð³â ðàçîì ç ïðîòîêîëîì îö³íêè òåíäåð-
íèõ ïðîïîçèö³é Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ âíóò-
ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó
òà âðàõóâàííÿ éîãî çàóâàæåíü.

3. Ïðè ïðîâåäåíí³ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðî-
á³ò òà ïîñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè íà î÷³êóâà-
íó ñóìó â³ä 100 òèñ. ãðí. äî 500 òèñ. ãðí.:

3.1. ²íôîðìóâàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäè-
òó ïðî äàòó òà ì³ñöå ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ
ïðîïîçèö³é íå ï³çí³øå, ÿê çà 20 äí³â äî äíÿ
éîãî ïðîâåäåííÿ òà, çà çâåðíåííÿì, çàëó÷åí-
íÿ éîãî ïðåäñòàâíèêà.

3.2. Íàäàííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ âíóò-
ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó êî-
ï³þ ïðîòîêîëó îö³íêè òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é
ó 5-äåííèé òåðì³í ï³ñëÿ éîãî ï³äïèñàííÿ.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó çä³éñíþâàòè
ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì êåð³âíè-
êàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é,
ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ òà
éîãî ñòðóêòóðíèõ òà òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â, âèìîã öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàêîíî-
äàâñòâà òà åôåêòèâíîñò³ ïðè çàêóï³âëÿõ çà
äåðæàâí³ êîøòè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про порядок здійснення контролю
за організацією закупівель

за державні кошти підприємствами, 
установами та організаціями,

що знаходяться у сфері управління
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 911 
від 17 липня 2007 року

З метою забезпечення цільового та ефективного використання державних коштів, прозорості та від�
критості закупівель за державні кошти, формування конкурентного середовища та запобігання проявам
корупції і зловживання службовим становищем керівниками підприємств, установ та організацій, що
знаходяться у сфері управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (далі�КМДА) та його структурних та територіальних підрозділів, забезпечити:

Про створення комісії 
з перевірки стану пам’ятників 

монументального мистецтва у м. Києві
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

№ 956 від 24 липня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону культурної спадщини” та з метою збере�
ження в належному стані культурної спадщини міста:

1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïåðåâ³ðêè ñòàíó ïàì’-
ÿòíèê³â ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà ó ì. Êè-
ºâ³ ó ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîì³ñ³¿ ó òåðì³í äî 15.08.2007 ïðîâåñòè
ïåðåâ³ðêó ñòàíó ïàì’ÿòíèê³â ìîíóìåíòàëüíîãî
ìèñòåöòâà ó ì. Êèºâ³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ, îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà ñàéò³ kmv.gov.ua



Àôðèêàíñüêà
ìð³ÿ
Êàðîë³íà 
ÀØ²ÎÍ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Âçàãàë³ ÿ
ïîäîðîæóþ
í å ÷ à ñ ò î :
ëèøå ðàç íà
ï³âðîêó íà-
ìàãàþñÿ êó-
äèñü âè¿æä-
æàòè. ßêîñü
íà ìàøèí³
ïðî¿õàëà ÷åðåç
óñþ ªâðîïó. Íà
äâà òèæí³ çà-
òðèìàëàñÿ â
²òàë³¿, ïîò³ì
ïî¿õàëà â Ëþê-
ñåìáóðã, Ãîë-
ëàíä³þ, Áåëü-
ã³þ. Â êîæíî-
ìó ì³ñò³ â³ä-
÷óâàºø òà-
êèé êîí-
òðàñò. Ñâîþ
îñòàííþ â³ä-
ïóñòêó ïðîâå-
ëà â Äþññåëü-
äîðô³ (Í³ìå÷-
÷èíà).

Ìîÿ ìð³ÿ —
çíîâó ïîáóâàòè â
Àôðèö³. Õî÷à âæå
³ ¿çäèëà îäíîãî ðà-
çó â Í³ãåð³þ, â
ì³ñòî Ëàãîñ, äî
ñâîãî áàòüêà. Òà
öå áóëî äóæå
äàâíî — àæ 13
ðîê³â òîìó. Ïîâåëàñÿ òîä³ äîâîë³ åêñòðå-
ìàëüíî: âèðóøèëà â íåçíàéîìó êðà¿íó ç äå-
ñÿòüìà äîëàðàìè â êèøåí³. Áàòüêîâ³ æ íà-
ä³ñëàëà òåëåãðàìó, ùîá çóñòð³÷àâ ìåíå, áî
çàòåëåôîíóâàòè íå áóëî ãðîøåé (áóëà òîä³
ñòóäåíòêîþ). Àëå òåëåãðàìà íå ä³éøëà. Ó
òîé ÷àñ â Í³ãåð³¿, çäàºòüñÿ, áóâ ÿêèéñü ÷åð-
ãîâèé äåðæàâíèé ïåðåâîðîò. Òîæ â àåðî-
ïîðò³ ìåíå í³õòî íå çóñòð³â. À âò³ì, ÿ ä³ñ-
òàëàñÿ çà ïîòð³áíîþ àäðåñîþ áëàãîïîëó÷-
íî. Ë³òàêîì ëåò³ëà 11 ãîäèí, òîæ âñòèãëà
ïîçíàéîìèòèñÿ ç ì³ñöåâèì ìåøêàíöåì,
ÿêèé, íà äèâî, äîáðå ãîâîðèâ ðîñ³éñüêîþ.
Â³í ³ äîñòàâèâ ìåíå äî áàòüêîâî¿ äîì³âêè.
Òàòî íàâ³òü íå çäîãàäóâàâñÿ, ùî ÿ ïðè¿äó.
Êîëè ïðèéøîâ ç ðîáîòè, áóâ äóæå ïðèºì-
íî çäèâîâàíèé ñþðïðèçîì ó âèãëÿä³ äîíü-
êè ç ³íøîãî êðàþ ïëàíåòè. Òåëåãðàìà æ,
ÿêó â³äñèëàëà ïåðåä äîðîãîþ, íàä³éøëà çà
òèæäåíü äî ìîãî â³ä’¿çäó, à ãîñòþâàëà ÿ â
Ëàãîñ³ ì³ñÿöü.

Âðàæåííÿ â³ä ïî¿çäêè íåçàáóòí³! Àôðè-
êà — öå çîâñ³ì ³íøèé ñâ³ò, ÿêîìó íå çíà-
éîì³ òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê ñóì òà äåïðåñ³ÿ. Ñï³ë-
êóâàòèñÿ ç òóòåøí³ìè ìåøêàíöÿìè ñàìå
çàäîâîëåííÿ. Âîíè òàê³ äîáðîçè÷ëèâ³! Ìà-
áóòü, öå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî íà êîí-
òèíåíò³ áàãàòî ñîíöÿ. À ùå í³ãåð³éö³ — äó-
æå ðåë³ã³éí³ ëþäè, ùîíåä³ë³ âîíè õîäÿòü äî
öåðêâè. ß òàêîæ áóëà îäíîãî ðàçó ç³ ñâî¿ì
áàòüêîì, ³ öåðêîâíèé ñï³â ìåíå çà÷àðóâàâ.
Ï³ñëÿ òàêîãî ä³éñòâà íàïîâíþºøñÿ ïîçè-
òèâîì.

Ùå çàïàì’ÿòàâñÿ ïëÿæíèé â³äïî÷èíîê.
Íà óçáåðåææ³ Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó ì³ñöå-
â³ æèòåë³ âñòàíîâëþþòü ÷óäåðíàöüê³ ñîëî-
ì’ÿí³ õàòèíêè, â ÿêèõ õîâàþòüñÿ â³ä ñîí-
öÿ. Òàì ìîæíà ïåðåïî÷èòè ÷è ïî¿ñòè.

Íàö³îíàëüí³ ñòðàâè â Í³ãåð³¿ äîâîë³ ñïå-
öèô³÷í³. Íàïðèêëàä, åááà — â’ÿçêà êàøà,
ÿêó ïîäàþòü ç ð³çíîìàí³òíèìè ñîóñàìè, ³
¿äÿòü ¿¿ ðóêàìè. Ùå òàì äóæå ïîïóëÿðíå
ïþðå ç êîðåíåïëîäó íà çðàçîê íàøî¿ êàð-
òîïë³. Ãîòóþòü éîãî òàê: òîâ÷óòü ó äå-
ðåâ’ÿíèõ ñòóïàõ äî êîíñèñòåíö³¿ ò³ñòà, êî-
ëè ìàñà âæå íå ïðèëèïàº äî ðóê — ñòðàâà
ãîòîâà. ¯¿ ïîäàþòü ç ðèáíèìè, ì’ÿñíèìè òà
³íøèìè ñîóñàìè. Ùîïðàâäà, ìåí³ òàêå ¿ñ-
òâî íå äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Âçàãàë³ æ àô-
ðèêàíñüêà êóõíÿ äóæå ãîñòðà, áåç ñë³ç íå
ç’¿ñè
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Â ² Ä  À Â Ò Î Ð ÀÊðèì áåç ìîðÿ
ßê â³äïî÷èòè íà ï³âîñòðîâ³, 
æîäíîãî ðàçó íå ñõîäèâøè íà ïëÿæ
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

У Крим можна ч дово відпочити
без пляжних забав. Альтернати-
вою їм мож ть стати відвідини
етнічних поселень, е стремальні
інні про лян и стеж ами та о-
рами півострова. Ще в Крим
ба ато архіте т рних пам'ято ,
та навіть є центр д ховної сили.

Для рманів
Êðèì — ïîë³åòí³÷íèé ðåã³îí. Õî÷à íà

ñëóõó ëèøå òàòàðè, íàñïðàâä³ íà ï³âîñòðî-
â³ ïðîæèâàº ïîíàä 80 íàö³îíàëüíîñòåé:
í³ìö³, ³òàë³éö³, öèãàí³, ÷åõè, øâåéöàðö³,
åñòîíö³. Êóëüòóðíî-îñâ³òí³ òóðè, ÿê³ òóò
ïðîïîíóþòü (ùîñü íà êøòàëò “Ó Êðèì,
äî òàòàð!”) îçíàéîìëþþòü òóðèñò³â ç
êóëüòóðîþ òà ïîáóòîì íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí Êðèìó.

Îñîáëèâî âèíàõ³äëèâ³ æèòåë³ âëàøòî-
âóþòü äëÿ òóðèñò³â òàê³ ñîá³ åòíîçóñòð³÷³
ç ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ êóëüòóð, ï³ä ÷àñ
ÿêèõ òóðèñò ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç òðàäè-
ö³ÿìè íàðîäó. Çóñòð³÷³ òðèâàþòü ê³ëüêà
ãîäèí. Êð³ì êóëüòóðíî¿ ïðîãðàìè, ãîñòÿ
ïðèãîùàþòü âå÷åðåþ ³ç íàö³îíàëüíèõ
ñòðàâ. Íà ïîä³áí³ åòíîòóðè âåëèêèé ïî-
ïèò, òîìó êðàºçíàâö³ ðîçðîáëÿþòü îðèã³-
íàëüí³ ìàðøðóòè êîìïëåêñíèõ åêñêóðñ³é.

Òàêèé â³äïî÷èíîê, çà ïîâ³äîìëåííÿìè
òóðîïåðàòîð³â, îñîáëèâî ïîïóëÿðíèé ó
ìîëîä³ — âåñåëèé òà äîñòóïíèé. Â³äâ³ä-
èíè åòí³÷íîãî ïîñåëåííÿ êîøòóþòü â³ä 30
ãðèâåíü.

Ó Êðèìó çàíóðþºøñÿ ó ñâ³ò, äîñ³ íåâ³-
äîìèé äëÿ òóðèñòà. Ó äåÿêèõ ì³ñöåâèõ êà-
ôå ìîæíà ïîêóøòóâàòè ñòðàâè êðèìñüêî-
òàòàðñüêî¿ êóõí³ ïåð³îäó Êðèìñüêîãî õàí-
ñòâà. Íàïðèêëàä, ÷îðáà — ñóï ³ç áàðàíè-
íè ç êðóï’ÿíîþ çàïðàâêîþ, â ÿêó ³íîä³
äîäàþòü êèñëå ìîëîêî — êàòèê, ñàðìà ÷è
äîëìà — ãîëóáö³ â âèíîãðàäíèõ ëèñòêàõ,
³, çâè÷àéíî æ, ÷èð-÷èð — ÷åáóðåêè.

Для інтелі ентів
Âåëèêèé ³íòåðåñ ó òóðèñò³â âèêëèêàº

õàíñüêèé ïàëàö ó Áàõ÷èñàðà¿: éîãî çîâ-
í³øí³é âèãëÿä, çàëè, åêñïîíàòè. Áàãàòî
¿äóòü ñþäè, ùîá ïîáà÷èòè Ôîíòàí Ñë³ç,
ïðî ÿêèé õîäèòü áåçë³÷ ëåãåíä. Ôîíòàí —
òî ìàðìóðîâà ïëèòà, ó ÿêî¿ ç áîê³â âèñ³-
÷åí³ ÷àø³, ðîçòàøîâàí³ â øàõîâîìó ïî-
ðÿäêó. Ç êðà¿â âåðõíüî¿ ÷àø³ òîíåíüêèì
ñòðóìåíåì ñò³êàº âîäà, ùî ñèìâîë³çóº
ñëüîçè òóãè.

Ö³êàâîþ º òàêîæ åêñêóðñ³ÿ ñòàðîþ ÷àñ-
òèíîþ ªâïàòîð³¿. Ïàíîðàìà ñåðåäíüîâ³÷-
íîãî Ãàçëüîâà, õî÷ ³ áóëà ðåêîíñòðóéîâà-
íà, òà âñå æ çáåðåãëà âíóòð³øíº ðîçòàøó-
âàííÿ ïëîù, âóëèöü òà ïðîâóëê³â äàâíüî¿
ôîðòåö³. Ó öüîìó â³äì³íí³ñòü ì³ñòà â³ä ³í-
øèõ ñòàðîâèííèõ ì³ñò Êðèìó. Îñîáëèâî-
ãî êîëîðèòó íàäàº ïðèñóòí³ñòü â àðõ³òåê-
òóð³ ðåë³ã³éíî¿ òåìàòèêè. Ìóñóëüìàíñòâî
ïðåäñòàâëÿº ìå÷åòü Õàí-Äæàì³ (XVI ñò.),
õðèñòèÿíñòâî — Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêèé
ñîáîð òà Ãðåêî-ïðàâîñëàâíà öåðêâà, Ëþ-
òåðàíñüêèé ìîëèòâåííèé ä³ì, Â³ðìåíñüêà
Àïîñòîëüñüêà öåðêâà Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
(XVIII ñò.), ³óäà¿çì — ºâðåéñüê³ ñèíàãî-
ãè (XVIII ñò.), êîìïëåêñ Êàðà¿ìñüê³ êå-
íàñè. Îñòàíí³é çàñëóãîâóº îñîáëèâî¿ óâà-
ãè, áî öå ðåë³ã³éíî-êóëüòóðíèé öåíòð
êðèìñüêèõ êàðà¿ì³â. Ñòâîðåíèé â³í íà-
ïðèê³íö³ XVIII — íà ïî÷àòêó XIX ñòîë³ò-
òÿ íà ì³ñö³ ñòàðîâèííîãî êàðà¿ìñüêîãî
õðàìó â öåíòð³ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ªâïàòîð³¿.
Ó êîìïëåêñ âõîäÿòü äâà õðàìè — Âåëè-
êà òà Ìàëà êåíàñè. Ó ñò³íàõ äâîðèêà êå-
íàñà ðîçì³ùåí³ ìàðìóðîâ³ äîùå÷êè, íà
ÿêèõ â³äîáðàæåí³ îñîáëèâ³ ïîä³¿ â æèòò³
êàðà¿ì³â òà âèçíà÷í³ ïðåäñòàâíèêè íàðî-
äó. Ïðàöþº òóò ³ ìóçåé êîìïëåêñó, äå

ïðåäñòàâëåí³ ìàòåð³àëè ç ³ñòîð³¿, êóëüòó-
ðè, ðåë³ã³¿ òà ë³òåðàòóðè êðèìñüêèõ êàðà-
¿ì³â, ïðåäìåòè ðèòóàëó, ìåáë³, ïîñóä,
îäÿã.

Ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ êåíàñ ìîæíà ïåðåé-
òè â îáèòåëü äåðâ³ø³â ñóô³éñüêîãî îðäå-
íó Ìåáëåâ³, ÿêà íå ìàº àíàëîã³â íà âñ³é
òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Âîíà çíà-
õîäèòüñÿ â ñòàð³é ÷àñòèí³ ì³ñòà íåäàëåêî
â³ä êð³ïîñíèõ âîð³ò “Îäóí-áàçàð”. Òóò æå
é Íàö³îíàëüíèé ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíèé
ïàì’ÿòíèê ÕV—ÕVII ñò. àíñàìáëü “Òå-
ê³º-äåðâ³ø. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ áóä³-
âåëü, çâåäåíèõ ó ð³çíèé ÷àñ: ìåäðåñå (âè-
ùà äóõîâíà øêîëà), ìå÷åòü Äæóìà-Äæà-
ì³ (ÕVII ñò.) ³ Òåê³º-äåðâ³ø — îáèòåëü
(ÕV ñò.). Òåê³º-äåðâ³ø ââàæàþòü öåíòðîì
ñèëè é äóõîâíîãî ïåðåâò³ëåííÿ. Òàêèõ
öåíòð³â óñüîãî òðè â ñâ³ò³. Ï³ä ñêëåï³í-
íÿìè öüîãî óí³êàëüíîãî ì³ñöÿ â³äðàçó â³ä-
÷óâàºø íåçâè÷íó îãîðòàþ÷ó àóðó. ßêùî
æ ïîñèä³òè íà ëàâö³ ó êåë³¿ ç çàêðèòèìè
î÷èìà, ìîæíà ï³äêð³ïèòè ñâîº á³îïîëå.
Åíåðãåòèêó Òåê³º-äåðâ³øà âèâ÷àþòü ó÷å-
í³ âñüîãî ñâ³òó. Íà òåðèòîð³¿ îáèòåë³ êî-
ëèñü çàïîâ³äàâ ïîõîâàòè ñåáå íàéäðåâí³-
øèé ñâÿòèé ñòåïíîãî Êðèìó Îòåø-äåäå.
Ïðè âõîä³ â îáèòåëü º ñâÿòå äæåðåëî, äå
ìîæíà óìèòèñÿ, ïîïèòè é íàáðàòè ñâÿ-
òî¿ âîäè äëÿ áëèçüêèõ.

Для е стремалів
Êðèì — ÷óäîâå ì³ñöå äëÿ ïðîãóëÿíîê

íà êîíÿõ. Òóò ¿õ âëàøòîâóþòü ìàéæå âñþ-
äè. Òèì, õòî æîäíîãî ðàçó íå êàòàâñÿ âåð-
õè, ì³ñöåâ³ æèòåë³ ïðîïîíóþòü íåäîâãî-
òðèâàë³ ê³íí³ ìàðøðóòè îêîëèöÿìè. Áà-
æàþ÷èì íàâ÷èòèñÿ âåðõîâî¿ ¿çäè ïî-
ñïðàâæíüîìó — ïðÿìà äîðîãà ó öåíòð
ê³ííîãî òóðèçìó, äå äîñâ³ä÷åíèé ³íñòðóê-
òîð íàâ÷èòü óñ³õ íþàíñ³â ìèñòåöòâà ¿çäè,
à òàêîæ äîãëÿäó çà ê³íüìè.

Íà êîíÿõ ìîæíà ïîêàòàòèñÿ ïðàêòè÷-
íî â êîæíîìó ì³ñò³ ï³âîñòðîâà. Ó ñ³ìôå-
ðîïîëüñüêîìó ê³ííî-ñïîðòèâíîìó êëóá³
âñ³ îõî÷³ ìîæóòü îñ³äëàòè ïåðøîêëàñíèõ
ñïîðòèâíèõ êîíåé, ÿê³ íåîäíîðàçîâî áðà-
ëè ó÷àñòü ó âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ. Ó
ßëò³ îðãàí³çîâóþòü áàãàòîäåíí³ ê³íí³ òó-
ðè ã³ðñüêèì Êðèìîì, àíàëîã³â ÿêèì íå-
ìàº ó âñüîìó êîëèøíüîìó Ñîþç³. Òàê³ òó-
ðè íàâ³òü âêëþ÷åí³ äî ì³æíàðîäíîãî êà-
òàëîãà ê³ííèõ òóð³â. Äëÿ ëþáèòåë³â ãîñ-
òðèõ â³ä÷óòò³â º åêñòðèì-òóðè. Íàïðèêëàä,
íà âåðøèí³ ãîðè Àé-Ïåòð³ òàòàðè îðãàí³-
çîâóþòü ê³íí³ ïðîãóëÿíêè äî ïå÷åðè
“Òðèîêà”. Òàêîæ ïîïóëÿðí³ ê³íí³ ïðîãó-
ëÿíêè ÷åðåç ãîðó Êàðàäàã. Ùîïðàâäà,
á³ëüø³ñòü òóðèñò³â íèí³ ñêàðæàòüñÿ íà âå-
ëèêó êðèìñüêó ñïåêó, â ÿêó âàæêî ï³äí³-
ìàòèñÿ ó ãîðè. Ò³ æ, õòî íàâàæóºòüñÿ, îò-
ðèìóº åêñòðàâðàæåííÿ. Ñòåæêà ÷åðåç Êà-
ðàäàã ïðîëÿãàº óçäîâæ âóëêàíó. Ç îäíîãî
áîêó ñêåëÿ, ç ³íøîãî — ïð³ðâà. Çäàºòüñÿ,
îäèí íåîáåðåæèé ðóõ — ³ ñêîòèøñÿ âíèç.
Âò³ì, äîñâ³ä÷åíèé ³íñòðóêòîð òà íå ìåíø
äîñâ³ä÷åí³ êîí³ öüîãî íå äîïóñòÿòü

Відвідати хансь ий палац Бахчисараї можна б дь-я ий сезон ро

Кінні про лян и в орах арант ють сплес адреналін шан вальни ам острих відч ттів
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Аліна КОРШУНОВА, т рист а:
— Нещодавно ми р пою їздили в село

Кольч іно, я е засн вали в 1811 році ні-
мець і олоністи. Нам влашт вали е с р-
сію селом, в я ом здавна жили німці, піс-
ля чо о запросили в дім поміщи а Шнай-
дера. Б дино національном стилі, зве-
дений 1870 році. В підвалі б дин на
місці олишньо о винно о по реба розта-
шована пивоварня — осподарі самі ва-
рять хмільний напій, а та ож от ють стра-
ви національної хні. Тож вечеря б ла
смачною, після неї нам влашт вали танці
під німець і етнічні мелодії.

ККООММЕЕННТТААРР
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Âëàäà ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ß äóæå ëþáëþ ãóëÿòè ç³ ñâîºþ
ìîëîäøîþ äîíüêîþ Õðèñòèíîþ
â íàéäèâí³øèõ ì³ñöÿõ íàøîãî
ì³ñòà. ¯õ ó íüîìó áàãàòî. Òà íàé-
óëþáëåí³øèé ó íàñ — Ìàð³¿í-
ñüêèé ïàðê, ç éîãî àëåÿìè, äèòÿ-
÷èìè ìàéäàí÷èêàìè, ëàâî÷êàìè
òà äèâíèì êðàºâèäîì ç ìàéäàí-
÷èêà, äå, ÿê íà äîëîí³, âèäíî
Äí³ïðî, ë³âèé áåðåã, à àâòîìîá³-
ë³ íà íàáåðåæí³é âóëèö³ ïåðåñó-
âàþòüñÿ, íåíà÷å ñ³ðíèêîâ³ êîðî-
áî÷êè. Â îäíó ç òàêèõ ïðîãóëÿ-
íîê ï³ä äóõìÿíèì çåëåíèì øàò-
ðîì ÿ çàìèñëèëàñü ïðî òå, ùî íà-
øà ñòîëèöÿ íàïðî÷óä ãàðíà. Ìè
öüîãî íå ïîì³÷àºìî ó ùîäåííèõ
êëîïîòàõ, ïîñï³øàþ÷è íàçäîãíà-
òè ÷àñ, ïðîòå âàðòî ëèøå çóïè-
íèòèñü íà õâèëèíêó ³ îçèðíóòèñü
íàâêîëî — Êè¿â, ç éîãî áðóê³â-
êîþ, êàøòàíàìè, ñîáîðàìè é
Äí³ïðîì îñîáèñòî â ìåíå âèêëè-
êàº â³ä÷óòòÿ ãîðäîñò³. Öå íàøå
ì³ñòî. Âîíî âèðóº, ÿê ìóðàøíèê.
Âîíî íåñïîê³éíå é ð³çíå, ïðîòå
âîíî íåéìîâ³ðíî âåëè÷íå. ß ðîç-
ïîâ³äàþ äîíüö³ ïðî Êèÿ, Ùåêà òà
Õîðèâà, ïðî ïðåêðàñíó Ëèá³äü,
ïðî Ïå÷åðñüêó ëàâðó, Çîëîò³ âî-
ðîòà òà Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç ³ ñàìà
äèâóþñÿ, ñê³ëüêè óñüîãî â³äáóâà-
ëîñÿ íà öèõ ì³ñöÿõ, äå ìè íèí³
õîäèìî, ¿çäèìî, ïðîãóëþºìîñÿ.

ß îñîáëèâî ëþáëþ, êîëè Êè¿â
÷åïóðèòüñÿ íà ñâÿòà: íà áóäèí-
êàõ òà ë³õòàðÿõ ç’ÿâëÿþòüñÿ æîâ-
òî-áëàêèòí³ ïðàïîðè, ïîâ³òðÿí³
êóëüêè, çâ³äóñ³ëü ëóíàº ìóçèêà.
ßê îò íåùîäàâíî íà Äåíü Íåçà-
ëåæíîñò³. Öå îñîáëèâèé äåíü ó
íàø³é êðà¿í³, õàé õòî ÿê õî÷å ñòà-
âèòüñÿ äî ñàìîãî ïîíÿòòÿ “íåçà-

ëåæí³ñòü”, öå äåðæàâíå ñâÿòî. À
Êè¿â — ñòîëèöÿ íàøî¿ äåðæàâè.
Òîæ ñàìå òóò, íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³, âèãîëîøóº ïðèâ³òàëü-
íå ñëîâî Ïðåçèäåíò, Õðåùàòèêîì
³äå ïàðàä, ç óñ³º¿ Óêðà¿íè ëþäè
¿äóòü ñâÿòêóâàòè. ß íå õîäæó íà
ö³ ñâÿòà, ïðîòå æèâó â öåíòð³, ³
ìåí³ äîáðå âèäíî é ÷óòè âñå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ çà â³êíîì. ß íå ëþá-
ëþ ìåòóøíþ é íàòîâï, àëå ðàä³þ
ñâÿòêîâîìó íàñòðîþ, ÿñêðàâ³é
ñòðîêàò³é ïóáë³ö³ é öüîìó îñî-
áëèâîìó â³ä÷óòòþ äåðæàâíîãî
ñâÿòà. Ëþäè äî íüîãî ãîòóþòüñÿ.
Õðåùàòèê ïåðåêðèâàþòü â³ä ïðî-
¿çäó òðàíñïîðòó, ³ ãîëîâíà âóëè-
öÿ ñòàº íàéëþäí³øèì êóòî÷êîì
ñòîëèö³. Ìàëþêè íàââèïåðåäêè
íàìèíàþòü ìîðîçèâî, öóêåðêè,
îäÿãàþòü ñì³øí³ ïîðîëîíîâ³ âó-
õà òà áàâëÿòüñÿ ìèëüíèìè áóëü-
áàøêàìè. Äîðîñë³ ðîçâàæàþòüñÿ
íå çàâæäè áåçàëêîãîëüíèìè íà-
ïîÿìè, ñëóõàþòü àíåêäîòè, ìóçè-
êó, òàíöþþòü. Óñ³ ïîñì³õàþòüñÿ.
Ô³íàë, çàçâè÷àé, íàñòàº î äåñÿ-
ò³é âå÷îðà, êîëè ó íåáî çàïóñ-
êàþòü ñàëþò. Ìåøêàíö³ òà ãîñò³
ñòîëèö³ ñòîÿòü, çàäðàâøè ãîëîâè.
Ùîðîêó ñàëþò ð³çíèé, ³ öå âèäî-
âèùå âàðòå òîãî, ùîá íà íüîãî
÷åêàòè. Íåáî ñïàëàõóº êîëüîðî-
âèìè êâ³òêàìè, ç³ðêàìè, ðîçêðè-
âàºòüñÿ áóòîíàìè, ³, çäàºòüñÿ,
ïðÿìî íà òåáå ëåòèòü ñèëà-ñèëåí-
íà ìàëåíüêèõ âîãíèê³â. Ó öþ
ìèòü ó äîðîñëèõ òà ä³òåé îäíàêî-
â³ î÷³ — çàõîïëåí³, çà÷àðîâàí³.
Í³äå â ñâ³ò³ ÿ íå áà÷èëà òàêèõ
î÷åé.

² í³äå â ñâ³ò³ ÿ íå áà÷èëà òàêî-
ãî ì³ñòà. ß ïèøàþñÿ íàøîþ êðà-
ñèâîþ ñòîëèöåþ, ëþáëþ öå ì³ñ-
òî, â ÿêîìó âèðóº æèòòÿ ³ ãóëêî
ñòóêàº ñåðöå êðà¿íè

Ñüîãîäí³ ñâ³é 
ï’ÿòäåñÿò âîñüìèé äåíü
íàðîäæåííÿ â³äñâÿòêóº
ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó
Óêðà¿íè Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ 
Гри орія С р іса вітає апітан національної
збірної У раїни з ф тбол Андрій ШЕВЧЕНКО:

— Я від щиро о серця вітаю Гри орія Ми олайовича із днем народжен-
ня, насамперед я людин , що д же ба ато зробила для У раїни. Він
здійснив неабия ий прорив не тіль и для вітчизняно о ф тбол , а за а-
лом для держави. Ми та ож привітаємо йо о сьо одні вечері на нашом
бла одійном матчі прис тності всіх остей.

Â ² Ä  À Â Ò Î Ð À  

Ñâÿòêîâèé
Êè¿â

Êèÿí çàìàíèëè âèäîâèùàìè
ó âèãëÿä³ îïåðíîãî ñï³âó, ñó÷àñíîãî òàíöþ òà ñâ³òëîâèõ åôåêò³â

Ïîçàâ÷îðà Ñï³âî÷å ïîëå íà ãî-
äèíó ïåðåòâîðèëîñÿ íà îïåðíèé
ìàéäàí÷èê ï³ä â³äêðèòèì íåáîì.
Ñàìå òóò êîìïàí³ÿ “Êè¿âñòàð”
â³äçíà÷àëà ñâ³é þâ³ëåé ä³éñòâîì
“Ñï³ëêóâàííÿ çàðàäè ìàéáóòíüî-
ãî”, ïðåäñòàâèâøè ì³êñ æèâîãî
çâóêó, áàëåòíó ïîñòàíîâêó òà ñâ³ò-
ëî-ï³ðîòåõí³÷í³ ñïåöåôåêòè.

Ðîáîòà íàä øîó ïðîäîâæóâàëà-
ñÿ çàãàëîì òðè ì³ñÿöÿ, îñòàíí³ 12
äí³â ï³øëî íà ñïîðóäæåííÿ âåëè-
êî¿ ñöåíè ³ç ïðîåêö³éíèìè åêðà-

íàìè. Íà ê³ëüêîõ ð³âíÿõ ìàéäàí-
÷èêà ðîçì³ñòèëè Íàö³îíàëüíèé
ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð Óêðà¿íè,
Íàö³îíàëüíó çàñëóæåíó àêàäåì³÷-
íó õîðîâó êàïåëó Óêðà¿íè “Äóì-
êà” òà Õîð Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè
Óêðà¿íè. Ãîëîâíèì ðåæèñåðîì-
ïîñòàíîâíèêîì âèñòóïèâ Âàñèëü
Âîâêóí. Âèñòàâ³ äîäàâàëà äèíà-
ì³÷íîñò³ ñó÷àñíà êîñòþìîâàíà
ïîñòàíîâêà áàëåòíî¿ ãðóïè ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Æàííè Øìàêîâî¿.
Íàä ñöåíîþ ÷àñ â³ä ÷àñó ë³òàëè

ÿíãîëè, à âíèçó ïðîïëèâàëè çì³í-
í³ äåêîðàö³¿. À îñü ñïåöåôåêòè
âèêîðèñòóâàëè íå òàê óæå é ÷àñ-
òî. Ñåðåä ö³êàâèíîê âàðòî â³äçíà-
÷èòè êîëüîðîâ³ ôîíòàíè òà ïàëü-
íèêè “Äðàêîíè”, ùî ÷àñ â³ä ÷à-
ñó ïàëàëè ïåðåä ñöåíîþ. Íà ïðî-
åêö³éí³é “çåìí³é êóë³ ìàéáóòíüî-
ãî” êàðòèíêè âñå æ íå ìàëþâàëè
àíîíñîâàíó “â³ðòóàëüíó ðåàëü-
í³ñòü”, õî÷à é ñòâîðþâàëè íåïî-
ãàíèé àíòóðàæ.

Âàäèì Êðàñíîîêèé, ñîë³ñò
ãðóïè Mad Heads XL, ïåðåãëÿ-
íóâøè ä³éñòâî, ïîä³ëèâñÿ ç
“Õðåùàòèêîì”: “Âèñòàâà âðàç-
èëà ìåíå ñâî¿ì ðîçìàõîì. Òàê³
øîó ð³äêî ìîæíà ïîáà÷èòè. Öå
íåçâè÷àéíèé õ³ä: âèíåñòè îïåðó
íà âåëèêèé ìàéäàí òà ïîïóëÿ-
ðèçóâàòè ¿¿. ß íå âåëèêèé çíà-
âåöü îïåðíîãî ìèñòåöòâà, òà áó-
ëî äîñèòü ö³êàâî”.

Ùå îäíà çàïðîøåíàVIP-ïåðñî-
íà åêñ-ãîëîâà ÐÍÁÎ Îëåã Ðèáà-
÷óê ðîçïîâ³â: “Ó ìåíå ç³ Ñï³âî-
÷èì ïîëåì áàãàòî âëàñíèõ àñîö³-
àö³é, ïî÷èíàþ÷è ç ïî÷àòêó ïå-
ðåäâèáîðíîãî òóðó Â³êòîðà
Þùåíêà ³ çàê³í÷óþ÷è êîíöåðòîì
Îëåãà Ñêðèïêè. ß âðàæåíèé
ê³ëüê³ñòþ ëþäåé ³ ðåàêö³ºþ ïóá-
ë³êè: àäæå ìóçèêà êëàñè÷íà, íå-
ïðîñòà. Öå íå “ñï³âàþ÷³ òðóñè-
êè”, ÿê íèí³ êàæóòü. Ïðèºìíî
çäèâóâàëî, ùî âñ³ ñîë³ñòè óêðà¿í-
ñüê³, à íå çàðóá³æí³”.

Ðîçðåêëàìîâàíà âèñòàâà ç³áðà-
ëà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â. Ñõè-
ëè Ñï³âî÷îãî ïîëÿ, íà ÿêèõ ùå
çàëèøàëàñÿ êâ³òêîâà âèñòàâêà, íå
âèòðèìàëè îñàäè ãëÿäà÷³â, ëàñèõ
äî âèäîâèù. Ìèñòåöòâî òàêè
çíàéøëî æåðòâ ó âèãëÿä³ çåëåíèõ
íàñàäæåíü. Äî ñëîâà, ïóáë³êà
îñîáëèâî íå â³äð³çíÿëàñÿ â³ä îáè-
âàòåë³â çâè÷àéíèõ ïèâî-ïîïñîâèõ
êîíöåðò³â. Îï³ñëÿ ä³éñòâà íàòîâï
ëþäó ðèíóâñÿ äî ìåòðî, ïåðå-
êðèâøè øëÿõ àâòîìîá³ëÿì ³
âùåíò ïåðåâàíòàæèâøè ñòàíö³þ
ìåòðî “Àðñåíàëüíà”

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот на Співочом полі віді рали театралізоване
шо "Спіл вання заради майб тньо о". Незважаючи
на неформатне для вели о о майданчи а дійство, охо-
чих побачити все на власні очі прийшло немало. Поп -
лярн антат "Карміна Б рана" німець о о омпозито-
ра Карла Орфа ос часнили хорео рафічною постанов-
ою та ви ористанням спецефе тів. Вистав відвідали
та ож відомі політи и і м зи анти.

Яс раве шо , по азане на Співочом полі, от вали три місяці

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß  

Ç³ðêè ñöåíè òà ñïîðòó 
ç³éäóòüñÿ ó äâîáî¿
Óêðà¿íö³ ç ³òàë³éöÿìè ïîäàðóþòü ä³òÿì
ñâî¿ ñåðöÿ ³ ôóòáîëêè
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в Києві зі рають
ф тбол італійсь і співа-
и та раїнсь і ф тболіс-
ти. Матч "Подар йте своє
серце дітям" відб деться
о 19.00 на стадіоні "Ди-
намо". Андрій Шевчен о
вийде на поле, аби роз-
ромити збірн італій-
сь их естрадних зіро та
заробити на бла одій-
ниць діяльність.

Óïåðøå âñ³ òðè óêðà¿íñüê³ âî-
ëîäàð³ “Çîëîòîãî ì’ÿ÷à”: Àíäð³é
Øåâ÷åíêî, Îëåã Áëîõ³í òà ²ãîð
Áºëàíîâ — ç³ãðàþòü â îäí³é
êîìàíä³ ñüîãîäí³ íà ñòàä³îí³
³ì. Â. Ëîáàíîâñüêîãî. Âîíè, à òà-
êîæ ùå ê³ëüêà ç³ðîê ð³çíîãî ´à-
òóíêó îá’ºäíàëèñü, àáè ç³áðàòè
êîøòè â ðàìêàõ àêö³¿ “Ïîäàðóé
ñâîº ñåðöå ä³òÿì”. Ãðîø³ â³ä ïðî-
äàíèõ êâèòê³â íà ìàò÷ ïåðåäàäóòü
íà áóä³âíèöòâî äèòÿ÷î¿ “Ë³êàðí³
ìàéáóòíüîãî” òà ðåàë³çàö³þ ïðî-
åêò³â áëàãîä³éíîãî ôîíäó Àíäð³ÿ
Øåâ÷åíêà. Âèòðàòè íà îðãàí³çà-
ö³þ ìàò÷ó âçÿëà íà ñåáå êîìïà-
í³ÿ “Îáîëîíü”, àëå ãîíîðàð³â çà

ó÷àñòü ó ìàò÷³ æîäåí ãðàâåöü íå
îòðèìàº.

Ó êîìàíä³ ïàíà Øåâ÷åíêà ãðà-
òèìóòü ïðîôåñ³éí³ ôóòáîë³ñòè
ìàéæå ïîâíèì ñêëàäîì êè¿âñüêî-
ãî “Äèíàìî” — Ëåîí³ä Áóðÿê,
Îëåêñ³é Ìèõàéëè÷åíêî, Àíàòî-
ë³é Äåì’ÿíåíêî, Â³êòîð ×àíîâ,
Îëåã Êóçíºöîâ, Àíäð³é Áàëü,
Ìèõàéëî Ìèõàéëîâ, Ñåðã³é Ðåá-
ðîâ òà Âëàäèñëàâ Âàùóê. Âçÿòè
ó÷àñòü â àêö³¿ ôóòáîë³ñò çàïðîñèâ
³ ñâî¿õ çàêîðäîííèõ êîëåã òà äðó-
ç³â: Êàêà, Ëåîíàðäî, Äæàíôðàí-
êî Äçîë³, Êð³ñò³àíî Â³ºð³, Äåìå-
òð³î Àëüáåðò³í³, Ñåáàñòüÿíî Ðî-
ñ³, Ïàîëî Ìàëüä³í³, Ëó¿øà Ô³ãó,
Àëåññàíäðî Êîñòàêóðòà, Çâîíè-
ìèðà Áîáàíà. “Õðåùàòèêó” ñòà-
ëî â³äîìî, ùî Åðîñ Ðàìàçîòò³,
ÿêèé ìàâ ãðàòè çà êîìàíäó “Ì³-
ëàíà”, íå âèéäå ñüîãîäí³ íà ïî-
ëå, àäæå íèí³ â³í çàïèñóº íîâèé
àëüáîì ó Ìàÿì³. Íàòîì³ñòü
êîìàíäó î÷îëèòü ç³ðêà ³òàë³éñüêî¿
åñòðàäè Äæàíí³ Ìîðàíä³.

Ç óêðà¿íñüêèõ äðóç³â Øåâ÷åí-
êà íà áëàãî÷èííó ïðîïîçèö³þ
â³äïîâ³ëè ïðåçèäåíò Íàö³îíàëü-
íîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Ñåð-
ã³é Áóáêà, ñï³âàêè Îëåã Ñêðèï-
êà, Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê òà Àí-
äð³é Äàíèëêî. Ùîïðàâäà, îðãàí³-
çàòîðè íå ïîâ³äîìëÿþòü, â ÿêîìó
êîñòþì³ Âºðêà âèéäå íà ïîëå, òà

â áóäü-ÿêîìó ðàç³ ôóòáîëêè, â
ÿêèõ ãðàòèìóòü ç³ðêè, ïåðåäàäóòü
ä³òÿì-ñèðîòàì ïîïðè òå, ùî âî-
íè çàâåëèê³ äëÿ ï³äë³òê³â.

“Ïîäàðóéòå ñâîº ñåðöå ä³-
òÿì” — äðóãà ³í³ö³àòèâà êàï³òàíà
óêðà¿íñüêî¿ çá³ðíî¿ ç ôóòáîëó.
Ïîä³áíó àêö³þ ôîíä Àíäð³ÿ
Øåâ÷åíêà ïðîâîäèâ äâà ðîêè òî-
ìó. Ó 2005 íà ì³ëàíñüêîìó ñòàä³î-
í³ “Ñàí-Ñ³ðî” ç³ðêè ñïîðòó òà
³òàë³éñüê³ åñòðàäí³ ñï³âàêè ç³áðà-
ëè íà “Ìàò÷³ ñåðöÿ” 4 òèñ. ãëÿ-
äà÷³â, à îòðèìàí³ â³ä êâèòê³â
êîøòè âèòðàòèëè íà äîáðî÷èí-
í³ñòü

Андрій Шевчен о отовий подар вати
своє серце дітям
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“Òåàòð, ÿê ³ ñóñï³ëüñòâî,
ïåðåáóâàº ó ìëÿâî-
ïëèííîìó ñòðåñ³”
Åäóàðä Ìèòíèöüêèé — ïðî íîâèé òåàòðàëüíèé ñåçîí, 
êîðèñòü ïîæåæ ³ ïîøóê â³ðè

— ßê³ ïðåì’ºðè ãîòóºòå ó íî-
âîìó ñåçîí³?

— Ðåïåðòóàðíà ñòðàòåã³ÿ —
äîâîë³ ñêëàäíèé ïðîöåñ. Ñüî-
ãîäí³ áóäü-ÿêîìó òåàòðó íåëåã-
êî ñôîðìóëþâàòè äëÿ ñåáå, ó
÷îìó ïîëÿãàþòü íàãàëüí³ ïî-
òðåáè ñóñï³ëüñòâà, ùå ñêëàäí³-
øå — â³äïîâ³ñòè íà ö³ âèìîãè
ã³äíèì ÷èíîì. Çàïîâíåí³ çàëè
ñâ³ä÷èëè, ùî ìèíóëîãî ðîêó
íàì öå íà÷åáòî âäàëîñÿ. Â
öüîìó ñåçîí³ íèçêó íàøèõ
ïðåì’ºð ðîçïî÷íå áåíåô³ñ Àäè
Ðîãîâöåâî¿ — “Ðîæåâèé ì³ñò”

çà ðîìàíîì Ðîáåðòà Âîëëåðà.
Îëåêñ³é Ë³ñîâåöü ïðàöþº íàä
êîìåä³ºþ Îëåêñàíäðà Îñòðîâ-
ñüêîãî “Íå âñå êîòó ìàñíèöÿ”.
Äàë³ ïëàíóºìî íàäàòè ñöåíó
äëÿ äåáþò³â ñòóäåíòîê Òåàò-
ðàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Êñåí³¿
Õîëîäíÿêîâî¿ (“Ñòàðà çàé÷è-
õà” çà Ìèêîëîþ Êîëÿäîþ) òà
Òàìàðè Òðóíîâî¿ (âîíà îáðà-
ëà ³ñòîð³þ ïðî Òîìà Ñîéºðà).
Äî ñëîâà, ï’ºñó çà Ìàðêîì
Òâåíîì çðîáèâ êîëèñü íàø
ïîñò³éíèé àâòîð ßðîñëàâ
Ñòåëüìàõ. Òàêîæ ó ïëàíàõ ÷å-

õîâñüê³ “Òðè ñåñòðè”, íàä
ÿêèìè ïðàöþâàòèìó ÿ ñàì.
Àíäð³é Á³ëîóñ ñòàâèòèìå çà
ïðåçèäåíòñüêèì ãðàíòîì íà-
áîêîâñüêó “Ëîë³òó”. À ï³ä ê³-
íåöü ñåçîíó ÷óäîâèé óêðà¿í-
ñüêèé ðåæèñåð Àíäð³é Êð³òåí-
êî, ÿêèé íèí³ ìåøêàº ó Í³-
ìå÷÷èí³, â³çüìåòüñÿ çà ðîáîòó
íàä äðàìîþ ô³íêè Ëàóðè Ðî-
óíîíåí “Îëüãà”.

— ×è óñ³ ïðåì’ºðè ìèíóëîãî
ñåçîíó â òåàòð³ îö³íèëè ÿê
óñï³øí³?

— Ãàäàþ, â³äâåðòèõ íåâäà÷ ó
íàñ íå áóëî. Òðóïà ïðàöþâà-
ëà, à öå íèí³ ÷è íå íàéãîëîâ-
í³øå. Äåðæàâà, íà æàëü, ñüî-
ãîäí³ ô³íàíñóº ëèøå äâ³ âè-
ñòàâè ïðîòÿãîì ðîêó, ìè æ ðî-
áèìî ùîíàéìåíøå ÷îòèðè.

— À ÿê îñîáèñòî âàì ÿê ðå-
æèñåðó âäàºòüñÿ íàñò³ëüêè òîí-
êî â³ä÷óâàòè ÷àñ? ×îãî âàðò³
ëèøå äåÿê³ ìåòàôîðè ç âàøèõ

âèñòàâ — ïîð³âíÿííÿ àêòîð³â ç
ìîá³ëüíèìè òåëåôîíàìè, ùî çà-
ðÿäæàþòüñÿ ëèøå ó òåàòð³, ÷è
êðåäèòíèìè êàðòêàìè, äëÿ ÿêèõ
áàíêîìàòàìè ñòàþòü ñåð³àëè!

— Äóìàþ, áóäü-ÿêà ³íòåë³-
ãåíòíà ëþäèíà â³ä÷óâàº ñâ³é
÷àñ. À ñüîãîäí³øíº æèòòÿ, ÿê
íà ìåíå, äóæå íàãàäóº ïåð³îä
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Ïðîòå ó
â ò³ ÷àñè ùå ³ñíóâàëà â³ðà, ÿêó
³ ðîçñòð³ëÿâ Ñòàë³í. Íèí³ ìå-
í³ á òàê õîò³ëîñÿ ó ùîñü ïî-
ñïðàâæíüîìó â³ðèòè — ³,
îêð³ì ðåë³ã³¿, ÿ íå áà÷ó æîä-
íîãî âèõîäó äëÿ ñåáå. Îò ó ÷î-
ìó æàõ!

— Ùî íèí³ â³äáóâàºòüñÿ ³ç
âàøèì áàãàòîñòðàæäàëüíèì
ïðèì³ùåííÿì? Íåùîäàâíî ïðî-
ëóíàëà çàÿâà ãîëîâè ì³ñüêîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Ñâ³òëàíè
Çîð³íî¿, íà÷åáòî ðåìîíò ³ äîáó-
äîâó òåàòðó ìàþòü çàâåðøèòè
äî ªâðî-2012. ßê³ êîíêðåòíî
êðîêè ðîáëÿòü ó öüîìó íàïðÿì-
êó?

— Áóä³âíèöòâî, ÿê çàâæäè,
çàòÿãóºòüñÿ. Äàé, Áîæå, çäî-
ðîâ’ÿ ïàí³ Çîð³í³é ³ äàé, Áî-
æå, àáè âîíà ìàëà ðàö³þ. Ïðî-
òå íàðàç³ ìè, ÿê ³ ñóñï³ëüñòâî
çàãàëîì, ïåðåáóâàºìî ó ìëÿ-
âî-ïëèííîìó ñòðåñ³. À äîáó-
äîâà âêðàé ïîòð³áíà, àäæå òå-
àòð ìàéæå 30 ðîê³â ³ñíóº ó
ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüîãî ê³íî-
òåàòðó. Ñüîãîäí³ ÷èì á³ëüøå
ìè ïðàöþºìî, òèì ãîñòð³øå
â³ä÷óâàºìî íåâ³äïîâ³äí³ñòü íà-
øî¿ áóä³âë³ ð³âíåâ³ òåàòðó. Îò
ëèøå îäíà ç êàòàñòðîô³÷íèõ
ïðîáëåì — äå çáåð³ãàòè äåêî-
ðàö³¿?

— Íàñë³äêè òðàâíåâî¿ ïîæå-
æ³ íàäîâãî äàëèñÿ âçíàêè?

— Óñóíåííÿì óñ³õ ³ — âàð-
òî âèçíàòè — ñïðàâåäëèâèõ
çàóâàæåíü ïîæåæíèê³â ìè
çàéìàëèñÿ ïðîòÿãîì ö³ëîãî ë³-
òà. Áà÷ó â ö³é ñèòóàö³¿ íàâ³òü
ïåâíèé ïîçèòèâ: ïîêè íå ñòà-
ëàñÿ òðàãåä³ÿ, ãðîøåé íà ïðî-
ô³ëàêòè÷í³ ðîáîòè ç òåõí³êè
áåçïåêè íå âèä³ëÿëè.

— Îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ çà
Òåàòðîì íà Ë³âîìó áåðåç³ çà-
êð³ïèâñÿ íåîô³ö³éíèé ñòàòóñ îä-
íîãî ç êðàùèõ ó ñòîëèö³. Îñî-
áèñòî âàñ öå ò³øèòü ÷è íàâïà-
êè — ëèøå ñâ³ä÷èòü ïðî äîâî-
ë³ êâîëó òåàòðàëüíó ñèòóàö³þ â
äåðæàâ³?

— Íå áåðóñÿ îö³íþâàòè çà-
ãàëüíó òåàòðàëüíó ñèòóàö³þ â
Óêðà¿í³, àäæå îñòàíí³ì ÷àñîì
äèâëþñÿ çàìàëî âèñòàâ. Ì³é
äîñâ³ä ³ â³ä÷óòòÿ ï³äêàçóþòü
ìåí³, ÷è âàðòî éòè íà òó ÷è
³íøó âèñòàâó. Áî âåëüìè ñóì-
íî ³ íåçðó÷íî çàëèøàòè çàë
îäðàçó ï³ñëÿ ïåðøî¿ ä³¿, àëå ãà-
ÿòè ÷àñ íà òå, ùî äâà íà äâà —
÷îòèðè, ÿ âæå íå ìàþ ïðàâà.

Ùîäî íåîô³ö³éíîãî ñòàòóñó
íàøîãî òåàòðó — â³í ä³º íà íàñ
ìîá³ë³çàö³éíî. Íå ðîçõîëî-
äæóº, à ïðèìóøóº áàãàòî ÷îãî
âèìàãàòè â³ä ñåáå. Äóæå íå õî-
÷åòüñÿ äîæèòè äî òîãî ÷àñó,
êîëè ïî÷íóòü ç³òõàòè: “Àõ,
ÿêèì êîëèñü áóâ öåé òåàòð!”
Òîæ äîâîäèòüñÿ òðèìàòè â³æ-
êè íàïðóæåíèìè ³ ïîòðîõó íà-
òÿãóâàòè ¿õ ùå á³ëüøå

Â³êòîð ÑÎÁ²ßÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні одним з перших столиці від риває се-
зон Київсь ий державний а адемічний театр дра-
ми і омедії на Лівом березі. Творчими і б ді-
вельними планами тр пи поділився з "Хрещати-
ом" х дожній ерівни театр Ед ард Митниць-
ий.

Åêñòàç
çàì³ñòü
ìóçèêè

ßðèíà ÏÐÓÄÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У ниж ових авярнях "Баб їн" та
"Антресоль" від рито фотовистав
амери анця Ґреґґа Кобарра. Перші
відвід вачі із подивом з'яс вали,
що Май л Дже сон молоді ро и
мав простод шний ви ляд, а сам
фото раф любить роші більше, ніж
ро .

Ðîáîòè öüîãî ôîòîãðàôà íå ìàþòü òàêîãî
ÿñêðàâî âèðàæåíîãî àâòîðñüêîãî ïî÷åðêó, ÿê
ôîòî Äåâ³äà Ëàøàïåëÿ ÷è Ãåëüìóòà Íüþòîíà.
Ïðîòå íàâðÿä ÷è â³í ïîòðàïèâ áè äî êîãîðòè
ôîòîõóäîæíèê³â, êîòð³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà
celebrities, áåç áåçäîãàííî¿ ³íòó¿ö³¿. Ïðîñò³øå
êàæó÷è — áåç íþõó íà ìàéáóòí³õ ç³ðîê ñâ³òî-
âî¿ âåëè÷èíè. Îñü ìàëåíüê³ ç³ðî÷êè Ìàéêë òà
Äæàíåò Äæåêñîí — ïðîñòå, áåç ô³ðìîâèõ âè-
ò³âîê ôîòî ïåðåäàº ¿õíþ þíàöüêó ïðîñòîäóø-
í³ñòü: îáîº ùå íå âñòèãëè çàïëÿìóâàòèñÿ áðóä-
íèì, à ï³ä ÷àñ ³ íåáåçïå÷íèì ç³ðêîâèì ïèëîì.

Ïðîòå ãîëîâíå â ðîáîòàõ Êîáàððà — öå
âì³ííÿ âäàëî âëîâèòè åêñòàòè÷íèé ñòàí ç³-
ðîê ï³ä ÷àñ êîíöåðòó. ×îãî âàðò³ íà éîãî
çí³ìêàõ ñàì³ ëèøå îáëè÷÷ÿ ³ ïîçè îøàëåí³-
ëèõ íà ñöåí³ Ñò³âåíà Òàéëîðà, Ì³êà Äæà´å-
ðà, Áîáà Ìàðë³ ÷è Ôðàíêà Ìàð³íî! Ðîê- òà
ïîïç³ðêè 1960—70-õ ðîê³â ïåðøèìè ïðèíåñ-
ëè íà ñöåíó ãó÷íó åëåêòðè÷íó ìóçèêó, ÿñêðà-
âèé ìàê³ÿæ (ì³æ ³íøèì, íå ò³ëüêè äëÿ æ³-
íîê) òà íåéìîâ³ðí³ ñöåí³÷í³ êîñòþìè: âñ³ ö³
ñêëàäîâ³ ïåðåòâîðþâàëè âèñòóïè ìóçèêàíò³â
íà ôåºðè÷í³ øîó. ¯õ ìîëîäèé ñó÷àñíèê-ôî-
òîãðàô âäàëî çðîáèâ ñòàâêó íà ïî÷àòê³âö³â ³
âæå äîñâ³ä÷åíèõ ç³ðîê, ñòâîðèâøè òèì ñà-
ìèì âëàñíå ³ì’ÿ íà ¿õí³é ñëàâ³.

Âò³ì, ñüîãîäí³ Êîáàððà âæå íå ö³êàâëÿòü
ïîïóëÿðí³ ìóçèêàíòè — éîãî “ìàïà çîðÿíî-
ãî íåáà” íàãàäóº çàêîíñåðâîâàíèé ïðîäóêò
äëÿ äîâãîãî ñïîæèâàííÿ. Ñåðåä ïîñëóã, ÿê³
â³í ïðîïîíóº êë³ºíòàì, ïåðåâàæàº ôîòî íà
çàìîâëåííÿ. Òîé, ùî çí³ìàâ Òàéëîðà ³ Ìàð-
ë³ íà ï³êó ¿õíüî¿ ñëàâè, ñüîãîäí³ ³íôîðìóº íà
ñàéòàõ, ùî ç ðàä³ñòþ çàô³êñóº ãîëîâí³ ìèò³
ùàñëèâîãî îáèâàòåëüñüêîãî æèòòÿ àáî çðî-
áèòü ïåðñîíàëüíó äèòÿ÷ó, ä³ëîâó, âåñ³ëüíó, à
òàêîæ ôåøí ôîòîñåñ³þ. Êîëèøí³é ïðèõèëü-
íèê ðîê-ìóçèêè ïåðåòâîðèâñÿ íà óñï³øíîãî
ìàéñòðà, òèðàæóâàëüíèêà ê³÷îâîãî ôîòî, äå
âæå äàâíî íåìàº ì³ñöÿ ñïðàâæí³é åìîö³¿ òàê
ñàìî, ÿê äðàéâó ðîê-í-ðîëëó ÷è ðåãã³.

Ó Êèºâ³ æ òåïåð º íàãîäà ïîáà÷èòè òðèäöÿòü
ðàðèòåòíèõ ôîòî ìîëîäîãî ¥ðå´´à Êîáàððà. Äî
ñëîâà, öå ïåðøà éîãî âèñòàâêà íå ëèøå â
Óêðà¿í³, à é çàãàëîì íà òåðåíàõ Ñõ³äíî¿ ªâ-
ðîïè. Ùå îäèí ö³êàâèé íþàíñ: ó êîæíîãî ç
â³äâ³äóâà÷³â º ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè âïîäîáà-
íó ôîòîãðàô³þ. Âèðó÷åí³ êîøòè îá³öÿþòü ïå-
ðåäàòè Ì³æíàðîäíîìó áëàãîä³éíîìó ôîíäó
“Óêðà¿íà 3000” íà ï³äòðèìêó ïðîåêòó “Â³äðî-
äæåííÿ, îíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê ëþäèíè”

Ôîòîãðàô³¿ ¥ðå´´à Êîáàððà
â³äðîäÿòü Óêðà¿íó

Май л Дже сон молоді ро и
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Ó Âåíåö³¿
âèâ÷àëè
òåõí³êó
çãâàëòóâàííÿ...

Ïåðø³ ê³ëüêà ñòð³÷îê þâ³ëåéíîãî 75-ãî Âå-
íåö³àíñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ âæå ïîêàçàëè.
Íàéá³ëüøèé ðîçãîëîñ ïîêè ùî çà ô³ëüìîì
Áðàéàíà äå Ïàëüìè “Äî äðóêó”. Ó ñòð³÷ö³
âèêëàäåíî ðåàëüíó ³ñòîð³þ ç´âàëòóâàííÿ
³ðàêñüêî¿ ä³â÷èíêè àìåðèêàíñüêèìè ñîëäà-
òàìè. Äëÿ ïîñèëåííÿ äîêóìåíòàëüíîãî åôåê-
òó çíà÷íà ÷àñòèíà ñòð³÷êè ñòèë³çîâàíà ï³ä
ëþáèòåëüñüêó çéîìêó. Çà â³äãóêàìè, öÿ ðî-
áîòà øîêóâàëà ôåñòèâàëüíó ïóáë³êó. Ðåæè-
ñåð ìîæå áóòè çàäîâîëåíèì — ñàì â³í ïðî-
êîìåíòóâàâ âëàñíèé ô³ëüì ÿê ñïðîáó ïðè-
âåðíóòè óâàãó ñóñï³ëüñòâà äî òîãî, ùî êî¿-
òüñÿ â ²ðàêó.

À â íåä³ëþ ôåñòèâàëüíà ïóáë³êà ìàëà íà-
ãîäó ïåðåãëÿíóòè êîìåä³þ Âóä³ Àëåíà “Ñíè
Êàñàíäðè” (ô³ëüì éäå ó ïîçàêîíêóðñí³é ïðî-
ãðàì³). Â êàðòèí³ ïðî çàïëóòàí³ ñòîñóíêè äâîõ
áðàò³â çíÿëèñÿ Åâàí Ìàê ¥ðå´îð, Êîë³í Ôà-
ðåë, Òîì Â³ëê³íñîí. Ç íèçêè ðîñ³éñüêèõ ô³ëü-
ì³â ãëÿäà÷³ âæå îö³íèëè ñêàíäàëüíó ñòð³÷êó
Îëåêñ³ÿ Áàëàáàíîâà “Ãðóç 200”. Ïîïåðåäó —
êàðòèíà Í³ê³òè Ì³õàëêîâà “Äâàíàäöÿòü”,
àíîíñîâàíà ÿê ðèìåéê êóëüòîâî¿ ñòð³÷êè Ñ³ä-
í³ Ëþìåòà “Äâàíàäöÿòü ðîçãí³âàíèõ ÷îëîâ³-
ê³â”, ÿêà, äî ñëîâà, âèéøëà íà åêðàíè ð³âíî
ï³âñòîë³òòÿ òîìó. Çàâåðøèòüñÿ ôåñòèâàëü óæå
íàñòóïíî¿ íåä³ë³ ñòð³÷êîþ 39-ð³÷íîãî êèòàé-
ñüêîãî àêòîðà Àëåêñ³ Òàíà “Êðîâí³ áðàòè”.

...à â Êèºâ³
ïëåëè ðèá 
ç âåðáè

Íà áàç³ Íàö³îíàëüíîãî åêîëîãî-íàòóðàë³ñ-
òè÷íîãî öåíòðó íà Âèøãîðîäñüê³é ô³í³øó-
âàâ Òðåò³é ì³æíàðîäíèé êè¿âñüêèé ôåñòè-
âàëü ëåíä-àðòó. Ó÷àñíèêàì àêö³¿ çà óìîâà-
ìè äîçâîëåíî áóëî âèðàæàòè ñåáå âèíÿòêîâî
çà äîïîìîãîþ âåðáîâî¿ ëîçè — õóäîæíüîãî
ìàòåð³àëó, ÿêîìó ôåñòèâàëü, âëàñíå, é
ïðèñâÿ÷åíî. Îäíèì ³ç ñâ³òîâèõ öåíòð³â öüî-
ãî ðåìåñëà ââàæàþòü Ïîëüùó, òîæ í³÷îãî
äèâíîãî, ùî ñåðåä ó÷àñíèê³â ïëåíåðó áóëî
àæ ï’ÿòü ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ êðà¿íè, à Ïîëü-
ñüêèé êóëüòóðíèé öåíòð ó Êèºâ³ âèñòóïèâ
ñï³âîðãàí³çàòîðîì ôåñòèâàëþ. Êð³ì ïîëÿ-
ê³â, íàä âèòâîðàìè ç ëîçè ïðàöþâàëè ãîñò³
ç Ôðàíö³¿, Øâåéöàð³¿, Ìåêñèêè òà Ìîëäî-
âè. Óêðà¿íó öüîãî ðîêó ïðåäñòàâëÿëè ðîäè-
íà Ìèñêîâö³â, âîëèíÿíêà Àííà Ïîïîâà, Íà-
òàëÿ Ìàêñèìîâà ç Äîíåöüêà, à òàêîæ êèÿíè
Ãàëèíà Äþãîâñüêà, Âîëîäèìèð Áàëèáåðä³í,
Òåòÿíà Êîïèòîâà, ªâãåí Ìàíóéëîâ òà ³íø³.
Ôàíòàçóâàëè ïåðåâàæíî íà âîäíó òåìàòè-
êó — âèïëåëè ã³ãàíòñüêèõ ðèá, ì³í³àòþðí³
êîðàáëèêè, âîäÿí³ ìëèíè, à òàêîæ äèâíîãî
âèãëÿäó îá’ºêòè, ùî ìàëè, ìàáóòü, íàãàäó-
âàòè õâèë³. Òåïåð çàëèøèëîñÿ ëèøå ïåðåêî-
íàòè ñïîíñîð³â, ùî âñå ñòâîðåíå íàñïðàâä³
ïîºäíóº àðõà¿÷íó òåõí³êó ïëåò³ííÿ êîøèê³â
ç åñòåòèêîþ contemporary art

Plachmacho íå ïëà÷óòü
Ó Êèºâ³ âèñòóïèëè íåñïðàâæí³ ïàíêè
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У л бі "Хмільна боч а" вист -
пив петерб рзь ий рт Plach-
macho. Втомлена від літньої
н дь и иївсь а п блі а не по-
мітила різниці між справжніми
та несправжніми пан ами та
само, я між співом та розпо-
віддю.

Çà ôîðìîþ ìóçèêà Plachmacho — öå
òèïîâèé äèñêî-ïàíê òà ì³ñöÿìè new-
wave ç åêëåêòè÷íèìè òåêñòàìè, äå íà-
ì³øàíî ð³çíèõ ìîâ òà ñëåíã³â. “Ñïðàâæ-
í³ ïàíêè íå íàñòðîþþòü ã³òàðè, à ìè —
íåñïðàâæí³”,— ïîâ³äîìèâ íà ïî÷àòêó
êîíöåðòó ë³äåð ãóðòó âîêàë³ñò òà ã³òà-
ðèñò nik-nikitin. ² íå çáðåõàâ. Äîáðå ç³-
ãðàíèé êîëåêòèâ, ÿêîìó öüîãî ðîêó âè-
ïîâíþºòüñÿ ñ³ì ðîê³â, ïî÷àâ ³ç “Ôåäî-
ðà Áîíäàð÷óêà” — êîìïîçèö³¿, ùî ìàº
óâ³éòè äî íîâîãî àëüáîìó êîìàíäè. Ñà-
ì³ æ ìóçèêàíòè ââàæàþòü äðóãó ïëàò³â-
êó äåáþòíîþ, áî ïîïåðåäíÿ, íà ¿õíþ
äóìêó, á³ëüøå ñõîæà íà äåìî-çàïèñ áåç
çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿. Ï³ñí³ ç îáîõ ïëàò³-
âîê ëóíàëè ï³ä ÷àñ êè¿âñüêîãî âèñòó-
ïó — ³ äîáðå çíàéîìà ïóáë³ö³ “Ìîÿ øî-
êîëàäêà, ÿ òâîé — Äæîííè Äåïï”, ³ íî-
âà “Ïëàíåð”.

Äåñü ÷åðåç ï³âãîäèíè ñèíòåçàòîð òà
íîóòáóê âèäàâàëè òàê³ ïîòóæí³ “äóõîâ³”
çâóêè, ùî ìîæíà áóëî óÿâèòè íå âèñòóï
ãóðòó ç ÷îòèðüîõ îñ³á, à ðåïåòèö³þ íå-
âåëè÷êîãî ñêà-ïàíê-îðêåñòðó ³ç çâè÷-
íîþ äëÿ öüîãî ñòèëþ ñåêö³ºþ ç òðóáè,
òðîìáîíó òà ñàêñîôîíó. Ðèòì³÷í³ñòü òà
ìàæîðí³ñòü ìóçèêè Plachmacho ðîçïàëè-
ëà ³ áåç òîãî ãàðÿ÷ó ïóáë³êó. Ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè âîíè ïåðåòâîðèëè âèñòóï ìà-
ëî íå íà ñïðàâæíþ âå÷³ðêó ó ñòèë³ ñêà.

À îò ìîæëèâîñò³ ðîç³áðàòè óñ³ ñëîâà
ïîäåêóäè áåçãëóçäèõ ï³ñåíü ó ïóáë³êè íå
áóëî. Õëîïö³ ïîÿñíþþòü öå “îñîáëè-
âîñòÿìè ìàéäàí÷èêà”, à àðò-äèðåêòîð
êëóáó — êâîë³ñòþ çâóêîîïåðàòîðà. Õòî
ìàâ ðàö³þ — áàéäóæå, àäæå âîêàë³ñò ÷à-
ñîì çàáóâàâ, ùî ³ñíóº ìåëîä³ÿ, ³ ìàéæå
ïåðåõîäèâ â³ä ñï³âó äî ðîçïîâ³äåé. Ïðî-

òå âåñåëèì òà çàïàëåíèì ëþäÿì, êîòð³
çàâ³òàëè ó ï³äâàë “Áî÷êè”, öå íå çàâà-
äèëî — íàäòî äàâíî ó ñòîëèö³ íå âëàø-
òîâóâàëè ïîä³áíèõ êîíöåðò³â. Í³÷îãî
äèâíîãî, ùî çàòèøøÿ ïåðåä ïî÷àòêîì
íîâîãî ñåçîíó ãàñòðîëåé, ôåñòèâàë³â òà

êîíöåðò³â çðîáèëè ç Plachmacho ìàëî
íå Placebo. Äâàäöÿòüìà çàÿâëåíèìè ï³ñ-
íÿìè, çâ³ñíî, íå îá³éøëîñÿ, òîæ íàïðè-
ê³íö³ êîíöåðòó ìåëîìàíè ãàðÿ÷³øå
ñïðèéìàëè íå ëèøå çíàéîì³ çàñï³âè, à
âåëèñü ³ íà íîâ³ êîìïîçèö³¿

Êè¿âñüê³ öåðêâè 
çðîáèëè ôóåòå
Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У алереї "Триптих" нов серію
"Київсь ий пейзаж" представила
Анна Криволап. Колір та світло
зм сили затанцювати Софію та
Андріївсь цер в в артинах
х дожниці.

Ñþæåòè íîâî¿ æèâîïèñíî¿ ñåð³¿ Àí-
íà Êðèâîëàï óæå àíîíñóâàëè ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â òîìó íà îäí³é ³ç ïîïåðåäí³õ âè-
ñòàâîê. Òîä³ ¿õíþ íåñïîä³âàí³ñòü ìîæ-
íà áóëî îö³íèòè ïîâíîþ ì³ðîþ: ìîëî-
äà õóäîæíèöÿ âëàøòóâàëà ùîñü íà
êøòàëò âëàñíî¿ ðåòðîñïåêòèâè, ïðîäå-
ìîíñòðóâàâøè æèâîïèñí³ ñïðîáè ï’ÿòè-
ð³÷íî¿ äàâíèíè ðàçîì ³ç îñòàíí³ìè ïî-
ëîòíàìè.

Òå, ç ÷îãî Àííà Êðèâîëàï ïî÷èíàëà,
â³ä êè¿âñüêèõ ïåéçàæ³â áóëî íàäòî äà-
ëåêèì. Çðåøòîþ, ÿê ³ â³ä òðàäèö³éíîãî
æèâîïèñó — ïåðø³ ïðîôåñ³éí³ êðîêè
õóäîæíèö³ ïîâ’ÿçàí³ ³ç ñôåðîþ áîä³-àð-
òó. Ê³ëüêà ðîê³â ïîòîìó ò³ëî ÿê ìàòåð³-
àë çàì³íèëî ïîëîòíî, ³, ìàáóòü, ñàìå
öèêëè ÷îòèðüîõ-ï’ÿòèð³÷íî¿ äàâíèíè —
“Íîâà ÷óòòºâ³ñòü” òà “Êîëüîðîâå ôó-

åòå” — íà ñüîãîäí³ çàëèøàþòüñÿ ñâîº-
ð³äíîþ â³çèò³âêîþ Àííè Êðèâîëàï. Öå,
çâè÷àéíî, íå êëàñè÷í³ àáñòðàêö³¿, ïðî-
òå é íå ïîðòðåòè ó àêàäåì³÷íîìó ñåíñ³.
Ñóòí³ñòü òîãî, ÷èì çàéìàëàñÿ õóäîæíè-
öÿ, ñàìå ó ïåðåòèí³ äâîõ ñòèõ³é — âëàñ-
íî¿ åíåðãåòèêè êîëüîðó ³ ìàãíåòè÷íî¿
ñèëè çâè÷àéíèõ íàõèë³â, îáåðò³â, ðóõ³â
ðóêè.

Ïåéçàæ — æàíð ñòàòè÷íèé çà ñâîºþ
ïðèðîäîþ, ìàíåð³ Àííè Êðèâîëàï íà-
÷åáòî êàòåãîðè÷íî ïðîòèïîêàçàíèé.
Âò³ì, öå ëèøå íà ïåðøèé ïîãëÿä: áóäèí-
êè, âóëèö³, áàí³ öåðêîâ â íå¿ ðóõàþòüñÿ
òàê ñàìî, ÿê ³ ïåðñîíàæ³ ïîðòðåò³â. Æîä-
íî¿ ì³ñòèêè — áóä³âëÿ îæèâàº ëèøå çà-
âäÿêè êîëüîðó. À ùîá çàâäàííÿ óñêëàä-
íèòè, â “ãåðî¿” êàðòèí îáèðàº ñàì³ ëè-
øå êðàºâèäè äîáðå çíàíîãî óñ³ì òóðèñ-
òè÷íîãî Êèºâà. Ìàðøðóò “Êè¿âñüêèõ
ïåéçàæ³â” Àííè Êðèâîëàï — öå ï³âãî-
äèííà ïðîãóëÿíêà â³ä Ñîô³éñüêîãî ìàé-
äàíó ÷åðåç Óçâ³ç ³ Êîíòðàêòîâó ïëîùó
äî ²ëë³íñüêî¿ öåðêâè, à ïîò³ì âäîâæ íà-
áåðåæíî¿ äî íîâîçáóäîâàíîãî õðàìó
Ð³çäâà Áîãîðîäèö³ (äî ñëîâà, íàïèñàíî-
ãî òàê, í³áè ñòîÿâ òóò, ìîâ âïàÿíèé, ö³-
ëó â³÷í³ñòü).

Íå ïðî òå éäåòüñÿ, í³áè àâòîðêà ïåé-
çàæ³â âèêðèâëÿº òðàäèö³éíó êè¿âñüêó

ãàììó. Âñå, ùî ìàº áóòè çåëåíèì, â íå¿
çåëåíå, ñèí³ì — ñèíº, çîëîòèì — æîâ-
òîãàðÿ÷å, ìàéæå ÷åðâîíå. Ñîô³ÿ — ñî-
þç á³ëîãî ç áëàêèòòþ íà ðîæåâî-÷åðâî-
íîìó òë³. ²ëë³íñüêà öåðêâà ³ç ñèí³ì äî
áîëþ â î÷àõ Äí³ïðîì — æèâîïèñíà ï³ä-
êàçêà âñ³ì, õòî çàáóâ, íà ÿêîìó ñàìå
ì³ñö³ õðåñòèâñÿ êè¿âñüêèé ëþä. Àíäð³-
¿âñüêà öåðêâà — á³ëå ç íàñè÷åíî çåëå-
íèì, ï³äñèëåíèì ÿêèìèñü íåéìîâ³ðíè-
ìè ðîæåâèìè ìàçêàìè. ª ùå îäíà Àí-
äð³¿âñüêà öåðêâà — ïîõìóðî-áëàêèòíèé
ñèëóåò, ÿêèé çëèâàºòüñÿ ç ïîõìóðî-áëà-
êèòíèì ïðîñòîðîì íàâêîëî, ùîá ëèøå
ìàê³âêà â³äîêðåìëþâàëàñÿ òîíêèì ÿñ-
êðàâî âèáëèñêóþ÷èì ñâ³òëîì.

Ñàìå ñâ³òëî ó íîâ³é ñåð³¿ ãîëîâíå. Âî-
íî îæèâëÿº êîëüîðè òàê ñàìî, ÿê ³ çâè÷-
í³ êè¿âñüê³ êðàºâèäè. Ïîïðè ðàäèêàëü-
íó çì³íó ñþæåòó, íàïðóãà, ÿêîþ æèëè
ðîáîòè Àííè Êðèâîëàï, í³êóäè íå ïî-
ä³ëàñÿ. Â³ä ë³í³é, ùî îêðåñëþâàëè ñè-
ëóåòè òàíöþðèñò³â, âîíà ëèøå ïåðåäà-
ëàñÿ ñâ³òëó — ñàìå òóò, ó ñïðîáàõ â³ä-
òâîðèòè ñêëàäíèé ðèòì â³äáëèñê³â ³ ò³-
íåé, ñë³ä, ìàáóòü, øóêàòè íîâó â³çèò³â-
êó õóäîæíèö³. ßêùî, çâ³ñíî, ÷åðåç ï³â-
ðîêó Àííà Êðèâîëàï íå çäèâóº ñâî¿õ
ïðèõèëüíèê³â íîâèì íåñïîä³âàíèì
ôóåòå

Лідер р пи nik-nikitin зізнався в том , що пан и вони несправжні
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Фільмом “До др ” Брайан де Пальма
приверн в ва спільноти не тіль и до то о,
що відб вається в Іра , а й до себе

íà êàðòèíàõ Àííè Êðèâîëàï ó ãàëåðå¿ “Òðèïòèõ”
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 4 âåðåñíÿ
ОВНИ, вам нині палець в рот не лади — від си-

те... Тож, хто не виставив захисні бар’єри, нехай на-
рі ає на себе.
ТЕЛЬЦІ, роззяв ватість — ось ачо , на я ий вас

ловитим ть злодії. І досить спішно.
БЛИЗНЯТА в ролі словесно о ілера, війшовши в

раж, перевершать себе, про що з одом ір о жал -
ватим ть, але б де вже пізно...
РАКИ, ви ризи єте стати зіпсованим телефоном

чи вибов ати се рети, тож оли ортить похиз вати-
ся знаннями, ліпше при сіть язи а. Краще озирніть-
ся назад, проаналіз йте події мин ло о місяця та зро-
біть відповідні виснов и.
ЛЕВИ, я що ви незадоволені отриманою зарплат-

нею, влаштов вати с андали не слід. Удавайте, що
це вам абсолютно байд же...
ДІВИ, начальство зм сить вас натися за двома

зайцями, тож ви, певно, ні одно о не вполюєте, за-
те проч хана від патрона отримаєте.
ТЕРЕЗИ, адаптація до широ их по лядів давати-

меться з вели ими тр днощами, том не на нітайте
онфлі ти, присі ючись до дрібниць, а нама айтеся
лобально мислити... Я мовиться: вище стоїш, да-
ле о бачиш...
СКОРПІОНИ, не зазіхайте на ч жі наб т и, задо-

вольняйтеся тим, що маєте. Особливо тримайтеся
від спо си зловживати сл жбовою посадою.
СТРІЛЬЦІ, дов ола вас витає д х беш ет . Одна
ин вшись бій зі словесним мечем, пам’ятайте: ви
не всесильні, противни дасть достойн відсіч.
КОЗОРОГИ, робота і здоров’я нині для вас речі

взаємопов’язані, одна т т все непередбачливо, то-
м лавір йте вірт озно, аби с різь всти н ти, не пе-
ревтомлюйтеся. А оловне, отримати моральне за-
доволення від зроблено о. Бо те, що робиться з-під
пал и, є не ативним стресовим фа тором.
ВОДОЛІЇ, вашими б в стами та мед пити... Освід-

ч йтеся в оханні, навішан ло шин на в ха нині вам
прощають.
РИБИ, оптимально самореаліз ватися ви зможете в

сімейних пенатах. Ор аніз йте домочадців до роботи,
їм саме бра є вашо о запально о ент зіазм . З бла-
овірними не оноріться, б дьте я нит а з ол ою, бо
шлюбне щастя примарою зни не за оризонтом

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ре іональне відділення
Фонд державно о майна У раїни

по міст Києв
повідомляє, що відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради
від 26.07.2007 №39/1873 об'є ти малої приватизації ( р па
"А") ом нальної власності територіальної ромади міста
Києва підля ають приватизації шляхом ви п орендарями:

- нежилі приміщення площею 256,0 в.м. по в л.Артема, 11, літ."А";
- нежилі приміщення площею 353,9 в.м. по просп.Пори а, 13, літ."А".

Посвідчення лі відатора аварії на ЧАЕС ате орія 2, серія А,
№331261, на ім'я Коломійця Василя Івановича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на ЧАЕС ате орія 2, серія А,
№345975, на ім'я Шов нен а Єв енія Оле сандровича
вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на ЧАЕС ате орія 2, серія А,
на ім'я Левищен а Ми оли Гнатовича вважати недійсним.

Посвідчення дитини, я а постраждала від наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, серія Д,№871326, на ім'я Ро аль Оле сія
Оле сійовича вважати недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорно-
бильсь ої атастрофи, ате орія 1, серія А, №110482 та
в лад №111754, на ім'я Бінч а Павла Сер ійовича вважати
недійсними.

Посвідчення ева йовано о із зони відч ження 1986 році,
ате орія 2, серія Б, №065461, на ім'я Ро аль Оле сія
Степановича вважати недійсним.

Посвідчення ромадянина, я ий ева йований із зони
відч ження 1986 році, ате орія 2, серія Б, №143010, на ім'я
Р дчен а Андрія Ві торовича вважати недійсним.

Втрачений диплом ІВ №112156 ОВАКОЛУ на ім'я Крижанова
Ві тора Валентиновича вважати недійсним.

Самійлен о Тамарі Тимофіївні, Самійлен о Ользі Сер іївні, останнє відоме місце

проживання: пр-т. Г. Сталін рада, 27-а, в. 753 в м. Києві, необхідно 11.09.2007

ро о 09.20 з'явитись до Оболонсь о о районно о с д м. Києва за адресою:

м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості відповідачів для часті роз ляді

цивільної справи за позовом КП "Сл жба замовни а житлово- ом нальних посл "

Оболонсь о о район в м. Києві до Самійлен о Т.Т., Самійлен о О.С. про стя нення

забор ованості. Наслід ом неяв и б де роз ляд справи за відс тності відповідачів.

У разі неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини неяв и.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає р. Войтович Віталія
Володимировича, я ом необхідно 11.09.2007 ро о 16.10 з'явитись
до Оболонсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ. в л.
Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості відповідача для часті роз ляді
цивільної справи за позовом ЗАТ У раїнсь а інноваційна страхова
омпанія "Інвестсервіс" до Войтович Віталія Володимировича про
відш од вання збит ів. Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а
бере часть справі, передбаченні ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни, ст.
185-3 КУпАП.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє ПП "Альвір-Сервіс" та ООО "Альвір -

Трейдін ", я і знаходяться: м. Київ, в л. Карбишева, 14, в. 27, про те, що 15.10.2007 ро о

16.00 Дніпровсь им районним с дом м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб.103

б де проводиться роз ляд по цивільній справі за позовом Сер ейч В.С. до ПП "Альвір - Сервіс"

про стя нення заробітної плати. Дані особи ви ли аються в с дове засідання в я ості

відповідачів. У випад неяв и в с дове засідання, справ б де роз лян то в Ваш відс тність.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д Смєтова Павла Петровича.
У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться цивільна справа
№ 2-8423/07 за позовом Ковш ри Віри Василівни до Смєтова Павла Петровича про розірвання
шлюб . Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 25.09.2007 ро о 16.00 в
Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва, аб. 53 (адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова -
Ласточ іна, 10-Б). С д ви ли ає Смєтова Павла Петровича с дове засідання я відповідача.
Яв а до с д є обов яз овою. У разі неяв и відповідачів справа б де роз лядатися за наявними
справі до азами.

Шидловсь ий Оле сандр Петрович ви ли ається в с дове засідання для роз ляд цивільної
справи за позовом Шидловсь ої Катерини Я івни до Шидловсь о о Оле сандра Петровича
про визнання та им, що втратив право орист вання житловим приміщенням, на 27 вересня
2007 ро на 16.00 в Святошинсь ом районном с ді м. Києва (03148, м.Київ,
в л. Я. Коласа, 27-а, с ддя М.О. Оздоба).

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. 
Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Рез льтати розі рашів

«Кено»

від 29 серпня 2007 ро
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22 24 28 29 30

34 37 39 48 49

55 60 65 66 80

№№ 22333322

Кольороподіл А2Кольороподіл А2 (формат 660х560 mm)(формат 660х560 mm)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а, репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55
Internet: repro.kreschatic.kiev.ua

ННННаааасссстттт ппппнннниииийййй
ДДДДжжжжееее --ППППоооотттт

11113333 555500000000 000000000000 ррррииииввввеееенннньььь

Рез льтати 667 тираж
«С перЛото»

від 28 серпня 2007 ро

08 26 33 40 45 49

[ 39 ]

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”

Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної
м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.

Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються
всі охочі. Підс м и третьо о, за лючно о, етап б де підбито р дні.

Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,
та лишеодна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отри-

мають призи. То о, хто за підс м ами трьох етапів здоб де найбільше
балів, б де визнано переможцем. На ньо о че ає с перприз.

Вед чий — Оле сандр Яремен о

IIІ
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1
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______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

Ïîçíà÷òå ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ é íàä³øë³òü ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â (çà ïîøòîâèì
øòåìïåëåì) îðèã³íàë êóïîíà íà àäðåñó ðåäàêö³¿. Âêàæ³òü ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ,
êîíòàêòíèé òåëåôîí

У 30-х ро ах ХХ століття про
Києво-Печерсь лавр а-
зали, що вона — сонце Ки-
єва. А я ий із Київсь их мо-
настирів називали місяцем?

а Введенсь ий
б Вид биць ий
в По ровсь ий
Флорівсь ий

Найперша Лиса ора, я а
з’явилася на мапі Києва,
знаходилася на

а Печерсь
б Подолі
б Р санівці
Кловсь ом звозі

Відповіді на запитання 14- о т р :
1-в (ж рнал “Робінзон”.— 2007.— № 4.— С. 28);

2-б (Леонид Топор ов. Репортажи из Р мынии.— М.,
Издательство политичес ой литерат ры.— 1983.— С. 85);

3-б ( азета “Се одня”.— 2007.— № 161 .— С. 21)

У одном давньоірланд-
сь ом до менті наво-
дять своєрідний роз лад
занять ороля раїни:
“За он встановлює сім
достойних занять оро-
ля: неділю — пити
пиво; понеділо — зай-
матися справами прав-
ління державою; вівто-
ро — займатися

а пере онами на онях
б правос ддям
в рою в шахи
фехт ванням

31

2

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, 
âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 3 âåðåñíÿ 

5 8 6 3 1 2 4 7 9

4 9 3 5 7 8 6 1 2

1 7 2 4 9 6 3 5 8

2 3 4 6 8 7 1 9 5

7 5 8 1 4 9 2 6 3

9 6 1 2 3 5 7 8 4

8 4 9 7 6 3 5 2 1

6 1 5 9 2 4 8 3 7

3 2 7 8 5 1 9 4 6

3 5 4 7 2 8 6 1 9

1 6 9 5 4 3 8 2 7

2 8 7 9 1 6 5 4 3

9 7 5 4 8 2 3 6 1

6 4 3 1 5 9 7 8 2

8 2 1 6 3 7 9 5 4

5 3 8 2 7 1 4 9 6

4 1 6 3 9 5 2 7 8

7 9 2 8 6 4 1 3 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

1 6 4

6 4 9

8 9 1

3 6

7 6 1 3

3 6 8

8 1 2

9 3 4 8 6

3 9

5 7 8 1

7 3 9

8 9 1 3 7

3 6

2 9 3 5 1 6

1 7 3 5

8 6 3

1 3 8 4 2

6 2 1 8 9

Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

Поле розділене на вадрати 3
на 3. На почат ри відома
певна іль ість цифр. Ціль
ри — заповнити всі порожні
літин и цифрами від 1 до 9 за
та ими правилами:

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

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

тіль и один раз в ожном вад-
раті.



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Â³òåð çì³ííèõ íàïðÿìê³â, 3—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+25°Ñ, âíî÷³ +12...+17°Ñ, ó ï³âäåíí³é
÷àñòèí³ òà â ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +27...+30°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³ä-
íèé, 3—5 ì/ñ.  Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³ +13...+15°Ñ

Ï Î Ã Î Ä À

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9              ²íäåêñ 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Äåíèñ Æàðêèõ 

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

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/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, 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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 132055
Çàìîâëåííÿ 3064
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Êè¿â ìàº ñïðàâä³
íàðîäíîãî ìåðà
Êèÿíè ââàæàþòü, ùî Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ñï³ëêóºòüñÿ ç íàðîäîì ÷àñò³øå çà âñ³õ

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

С дячи з рез льтатів опит вання, проведено о call-
центром Київсь ої державної адміністрації, ияни вва-
жають Леоніда Черновець о о політи ом, що частіше
від інших спіл ється з народом (28%). Мер випере-
див та их пот жних політи ів, я Юлію Тимошен о
(26%) і Ві тора Ян овича (15%) за іль істю з стрі-
чей з меш анцями нашо о міста.

Володимир ЦИБУЛЬКО, пись-
менни :
— Я д маю, це точно не лідери

політичних сил і бло ів том , що во-
ни с ладають неймовірн цінність
для власних бло ів, і їхнє оточення
старається не виводити на пряме
спіл вання з людьми. Є ре омен-
дації сл жби безпе и, а з іншо о бо-
, є діюча система, в я ій ба ато

різноманітної відповідальності, що
не дозволяє лідерам часто спіл ва-
тися з людьми. Спіл ється з наро-
дом частіше за всіх, я правило, ін-

телі енція, що є в спис ах десь між
др им і чотирнадцятим десят ом.

Юрій ЧЕРНИШ, дире тор про-
дюсерсь ої а енції “Артмедіа”:
—На мою д м , це Юлія Тимо-

шен о. Після мин лих виборівфахів-
ці визначили, що саме її ампанія
б ла найефе тивнішою за співвід-
ношенням дося н тих рез льтатів на
витрачені ошти. Вдалося їй цьо о
дося ти саме завдя и поїзд ам
У раїною і безпосередньом спіл -
ванню з людьми.

Остап СТУПКА, а тор:
— А вона в мене й не засинала. Це стос ється всьо-

о, навіть творчості. Бо оли а тор перестає сприйма-
ти оточення й дов ілля ле о, по-дитячом , й радіти
сьом незвіданом та новом та ож по-дитячом , він
перестає існ вати я особистість.

Борис БУРДА, член правління Міжнародної асо-
ціації л бів “Що? Де? Коли?”:
— Я виріс в Одесі, портовом південном місті, де

природним є рання “дорослість”. Тож же в 14 ро ів
я майже позб вся цьо о відч ття. Нині, з ад ючи ті ча-
си, я ні на хвилин про них не пожал вав, а тим па-
че жодном разі не хотів би т ди поверн тись, на-
віть под м и. Вважати солодощі та і раш и с то ди-
тячими атриб тами — п сте. Я люблю солод е, і ба-
ато хто йо о любить б дь-я ом віці, незалежно від
д шевно о ві . А що стос ється і рашо , то в дорос-
лих вони просто інші, й зазвичай дорожчі. Чи, може,
назвати це рою? Не с аж . В дорослих це називає-
ться захопленням.

Наталія РОЗИНСЬКА, телевед ча:
— Доросле життя ди т є свої мови, відповідно й

змінюється світо ляд. Радість я отрим ю тоді, оли в
мене все добре, все виходить, а омріяне здійснюєть-
ся. Я ні оли не любила солод о о, а щодо і рашо , з
цьо о привод сантиментів в мене немає. Просто мої
і раш и сьо одні дорожчі і їх важ о назвати та ими

звичном роз мінні. Можливо, єдиними моментами,
що пов’язані із відч ттям дитинства та я оїсь беззахис-
ності, мож ть б ти хвилини із оханим чолові ом. Ко-
ли я ля аю йом на плече, то саме тоді відч ваю себе
беззахисною, малень ою та в рай щасливою.

Катя ШАЛАЄВА, соліст а рт “Stereoliza”:
— У моїй д ші дитинство живе й понині. Я відвер-

то, по-дитячом , радію сонцю, про лян ам. Я і всі
діти, й досі обожнюю солодощі, ц ер и, шо олад. У
дитинстві ц ор їла лож ами. Хоча я давно не ра-
юся в і раш и, до цих пір не мож спо ійно пройти
повз дитячі ма азини, особливо і раш ові відділи —
там я здатна ляти та роз лядати се одинами.

Оле сій ДІВЕЄВ-ЦЕРКОВНИЙ, телевед чий:
— Яс раві спо ади про “золоте” дитинство в мене

вини ають, певно, раз на рі : оли я свят ю власний
день народження. Й досі обожнюю це свято і все, по-
в’язане із ним: ості, подар н и, стіл. Я ні оли не ста-
вив на терези час “тоді” і час “нині”, тож і не с м ю за
дитинством, бо вважаю принадним б дь-я ий ві . Мож-
ливо, ставши дорослим, змі дозволити собі більше,
напри лад, по аняти на машині, посперечатися із ін-
шими водіями на швид ість на дорозі. Але це вже я есь
хлоп’яцтво. Я завжди мріяв потрапити до Арте . І ли-
ше зараз, відвід ючи п’ятий рі поспіль дитячий іно-
фестиваль цьом таборі, я ловлю себе на д мці, що
дитяча мрія все ж та и зб лася, я т т.

Äî Êèºâà çàâåçëè
íîâèõ ä³òåé
Äåìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ â ñòîëèö³ âèïðàâëÿþòü
ãàñòàðáàéòåðè

Ñòîëèöÿ — îäèí ç íåáàãàòüîõ
ðåã³îí³â, äå ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ
ñòàá³ëüíî çðîñòàº íà 15—18 òè-
ñÿ÷ îñ³á ùîðîêó, à äîáîâà “íîð-
ìà” ì³ñüêèõ ïîëîãîâèõ áóäèíê³â
íàðàç³ ñòàíîâèòü 70—80 ìàëþ-
ê³â. Ùîïðàâäà, öå ïîâ’ÿçàíî çäå-
á³ëüøîãî çà ðàõóíîê ïðè¿æäæèõ

òà ñåçîííèõ çàðîá³ò÷àí ç ³íøèõ
îáëàñòåé Óêðà¿íè. Òîæ âèçíà÷è-
òè ðåàëüíó ê³ëüê³ñòü ñòîëè÷íèõ
“äóø” ñòàº âñå äåäàë³ ñêëàäí³øå.
Ñòàòèñòèêó ï³äòâåðäæóº ³ íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ Ëþäìèëà

Êà÷óðîâà, ÿêà ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó”, ùî â ñòîëèö³ â³äáóâàº-
òüñÿ ùîð³÷íå çá³ëüøåííÿ íàñå-
ëåííÿ, ïðè÷îìó ÿê çà ðàõóíîê
ì³ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â, òàê ³ çà
ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ íàðîäæóâà-
íîñò³ ³ ñòàá³ë³çàö³¿ ïîêàçíèê³â
ñìåðòíîñò³.

Âçàãàë³ íàðîäæóâàí³ñòü â Óêðà-
¿í³ çðîñòàº. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ³ äà-
í³ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿, ÿê³ çàðå-
ºñòðóâàëè ìèíóëîãî ðîêó 462,732
òèñ. íàðîäæåíü. Ñï³ââ³äíîøåííÿ
íàðîäæåíü äî ñìåðòåé ïðîòÿãîì
ìèíóëîãî ðîêó ñòàíîâèëî 1:1,6, ó
òîé ÷àñ ÿê ó ïîïåðåäí³ äâà ðîêè
òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ áóëî 1:1,7

Кличко В.
1 %

Литвин В.  
7 %

Янукович В.  
15 %

Симоненко П.  
2 %

Луценко Ю.  
3 %

Журавський В.  
5 %

Тимошенко Ю. 
26 %

Ющенко В. 
6 %

Хто з політиків частіше
спілкується з людьми?
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Черновецький Л.
28 %

Свій варіант
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Õòî ç ïîë³òèê³â ñï³ëêóºòüñÿ ç íàðîäîì
÷àñò³øå çà ³íøèõ?
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Кіль ість дітей Києві збільш ється на очах

Êîëè ó âàñ óñåðåäèí³ ïðîêèäàºòüñÿ äèòèíà?

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

За даними Головно о правління охорони здоров'я та
медично о забезпечення КМДА, іль ість дітей, що на-
родж ються в Києві, збільш ється ожно о ро . Не в
останню чер в цьом "винні" астарбайтери, що
з'їжджаються до столиці з сієї раїни.


