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МИКОЛА МОЗГОВИЙ:
“БУДУТЬ ЗАКОНИ —
З’ЯВЛЯТЬСЯ І СВОЇ
СУРКІСИ У МИСТЕЦТВІ”

Ëÿëüêè ä³òÿì 
íå ³ãðàøêà
Ô³ãóðêè ïîë³òèê³â ïðîäàâàòèìóòü
íà áëàãîä³éíîìó àóêö³îí³

Àóêö³îí “Ïîë³òè÷íèé òåàòð ëÿ-
ëüîê-2007” â³äáóâàºòüñÿ âäðóãå
(ïåðøèé â³äáóâñÿ òîð³ê ó áåðåçí³).
Öüîãî ðàçó íà àðåí³ 13 ïîë³òè÷-
íèõ ë³äåð³â, çà ëÿëüêè-ïðîòîòèïè
ÿêèõ òðåáà áóäå äîáðå ïîòîðãóâà-
òèñÿ. Âò³ì, îñíîâíà ìåòà àóêö³î-
íó — äîïîìîãà ä³òÿì, õâîðèì íà

ëåéêåì³þ. Âèðó÷åí³ êîøòè ï³äóòü
íà ïðèäáàííÿ äëÿ Öåíòðó äèòÿ÷î¿
îíêîãåìàòîëîã³¿ ïðè ë³êàðí³ “Îõ-
ìàòäèò” ñåïàðàòîðà êë³òèí êðî-
â³ — ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ,
âêðàé ïîòð³áíîãî äëÿ ë³êóâàííÿ
ðàêó êðîâ³.

Îðãàí³çàòîðàìè çàõîäó âèñòóïè-

ëà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Êëóá
ä³ëîâèõ æ³íîê Ìîäóñ Â³âåíä³ —
Ñïîñ³á æèòòÿ” çà ï³äòðèìêè Ì³æ-
íàðîäíîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó
“Ïðîòè äèòÿ÷î¿ ëåéêåì³¿”.

Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáî-
â’ÿçê³â ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Öåíòðó
äèòÿ÷î¿ îíêîãåìàòîëîã³¿ Îëåíè
Ïîíî÷åâíî¿, çàâäÿêè ïðèäáàíîìó
àïàðàòó âäàñòüñÿ çíà÷íî ï³äâè-
ùèòè åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ.
Õî÷à îäíîãî é çàìàëî. Âò³ì, îð-
ãàí³çàòîðè àóêö³îíó îá³öÿþòü:
ÿêùî ãðîøåé çáåðóòü á³ëüøå,
àí³æ î÷³êóâàëè,— âñå äî êîï³éêè
ï³äå íà ë³êóâàííÿ ä³òåé. Ç³áðàòè
ñïîä³âàþòüñÿ íå ìåíøå âàðòîñò³
ïîòð³áíîãî îáëàäíàííÿ (âîíî
êîøòóº 196 òèñ. ãðí). Ââåñòè éî-
ãî â ä³þ ïëàíóþòü óæå ÷åðåç ì³-
ñÿöü-ï³âòîðà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
àóêö³îíó.

За інчення на 10-й стор.

×èíîâíèêè 
ïðèêðèâàþòüñÿ
ïîë³òèêîþ
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìåð Êèºâà 
çâ³ëüíèâ ¿õ çà áåçä³ÿëüí³ñòü
Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні нещодавно звільнені мером Києва Леоні-
дом Черновець им йо о заст пни и Іван Салій та
Сер ій Зімін на своїй прес- онференції нама ати-
м ться б дь-що довести, що їх звільнення ви ли а-
не перш за все політичними мотивами, а не відс т-
ністю реальних ро ів для поліпшення сит ації о-
ординованих ними ал зях. Проте, я свідчать дані
call-центр столичної мерії, більшість с ар иян
стос ються саме питань, я ими опі валися ці
чиновни и.

Äàí³ call-öåíòðó ÊÌÄÀ ùîäî íèçüêî¿ ÿêîñò³ òðàíñïîðòíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ â ñòîëèö³ íå º â³äêðèòòÿì äëÿ æîäíîãî êèÿíèíà. Ñà-
ìå çà ñòàí ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó òà äîðîãè ³ â³äïîâ³äàâ ïàí Ñàë³é.
Òîìó ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè º ëîã³÷íèì ³ çðîçóì³ëèì,
àäæå ñèòóàö³ÿ ó ö³é ñôåð³ òàê ³ íå ïîë³ïøèëàñÿ ïðîòÿãîì éîãî ðî-
áîòè â ÊÌÄÀ.

“Õðåùàòèê” âèð³øèâ ïîñòàâèòè 10 çàïèòàíü ïàíàì Ç³ì³íó òà
Ñàë³þ ç ïðèâîäó ¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

10 çàïèòàíü äî äâîõ ÷èíîâíèê³â, ÿê³ íå âèïðàâäàëè äîâ³ðè êè-
ÿí òà ñòîëè÷íîãî ìåðà:

1. Ïàíå Ç³ì³í, ùî âè çðîáèëè ÿê çàñòóïíèê ìåðà, ùîá ïðîìèñ-
ëîâ³ ï³äïðèºìñòâà ìåíøå çàáðóäíþâàëè åêîëîã³þ Êèºâà?

2. ×îìó âè ïðèõîâóâàëè ðåçóëüòàòè ³íâåíòàðèçàö³¿ ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà ùîäî ê³ëüêîñò³ ïðàöþþ÷èõ òà ïðèâàòèçîâà-
íèõ ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â?

3. ×îìó ó êîîðäèíîâàíèõ âàìè óïðàâë³ííÿõ áóëà íàéìåíøà ê³ëü-
ê³ñòü ³í³ö³àòèâ òà ðîçïîðÿäæåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîë³ïøåííÿ æèò-
òÿ êèÿí?

4. ×îìó âè í³êîëè íå áóëè íà íàéïðîáëåìí³øèõ ï³äïðèºìñòâàõ?
5. Ïàíå Ñàë³é, ÷îìó çàì³ñòü ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ñòîëè÷íîãî

òðàíñïîðòó çàéìàëèñÿ ïàðò³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà ñàìîï³àðîì?
6. ×îìó âè í³÷îãî íå çðîáèëè äëÿ çá³ëüøåííÿ íîâèõ ìàðøðóò³â

ó ñïàëüíèõ ðàéîíàõ Êèºâà?
7. ×îìó é äîñ³ àâòîøëÿõè íå ïðèâåäåí³ ó íàëåæíèé ñòàí?
8. ×îìó çàëèøàºòüñÿ âèñîêîþ àâàð³éí³ñòü ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó?
9. ×îìó é äîñ³ âàíòàæ³âêè ¿çäÿòü ó öåíòð³ ñòîëèö³ òà çàáðóäíþ-

þòü ïîâ³òðÿ?
10. ×îìó âè ïîñò³éíî íàìàãàëèñÿ òèñíóòè íà êîìóíàëüí³ ÇÌ² 

ç âèìîãîþ âèïðàâäàòè âàøó áåçä³ÿëüí³ñòü?
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Ор анізатори а ціон створили політичний театр ляльо
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

18 вересня Києві відб деться др ий бла одійний а -
ціон "Політичний театр ляльо -2007". На ньом можна
б де придбати е с люзивних ляльо -прототипів політич-
них лідерів У раїни в образах ероїв відомих іно- та
м льтфільмів. Серед 13 лотів і иївсь ий мер Леонід
Черновець ий, я о о особливий стат с — йо о творці
побачили в образі інопланетянина. Кошти, вир чені з
продаж доро их "політи ів", під ть на півлю не менш
доро о о апарат для лі вання дітей, хворих на ра
рові.

Політичний пенсіонер Іван Салій та міжфра ційний перебіжчи Сер ій Зімін
не справилися із завданнями мера
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Çà êîìóíàëüíèìè ðåñóðñàìè
âñòàíîâèëè êîíòðîëü

ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó÷èâ ì³ñü-
êèì ñëóæáàì àêòèâ³çóâàòè çóñèëëÿ ùîäî
ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ ôàêò³â çëîâæèâàíü,
ìàðíîòðàòñòâà òà ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³ø-
íüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó çàïî-
÷àòêóâàëî ñïåö³àëüí³ åëåêòðîíí³ àäðåñè, çà
ÿêèìè ìîæíà ïîñêàðæèòèñÿ ÷è íàäàòè ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ôàêòè êîðóïö³¿, íååôåêòèâíî-
ãî ÷è íåïðàâîì³ðíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà,
êîøò³â òà ³íøèõ êîìóíàëüíèõ ðåñóðñ³â.
“Ñïîä³âàòèìåìîñÿ, êèÿíè íå ëèøàòèìóòüñÿ
áàéäóæèìè äî ðîçêðàäàííÿ ñâîº¿ âëàñíîñò³
òà ïîâ³äîìëÿòèìóòü ïðî â³äïîâ³äí³ ôàêòè çà
íàâåäåíèìè ðåêâ³çèòàìè”,— íàãîëîñèâ Äå-
íèñ Áàññ

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ï³äòðèìàâ ëþäåé 
ç âàäàìè ñëóõó

ßê ïîâ³äîìèëà ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, çã³äíî ç ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèä³ëÿþòü
êîøòè íà ñóìó 1405,0 òèñ. ãðí äëÿ çàêóï³âë³
êîõëåàðíèõ ³ìïëàíò³â. Ðåàë³çàö³ÿ äàíîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè ä³-
òåé, ùî ìàþòü âðîäæåí³ âàäè ñëóõó (ãëóõîòà),
êîõëåàðíèìè ³ìïëàíòàìè. Çà äîïîìîãîþ óí³-
êàëüíèõ îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü, ÿê³ çàïî÷àò-
êîâàí³ â íàø³é êðà¿í³, 12 ìàëåíüêèì êèÿíàì
³ç 37, ùî ñòîÿòü íà îáë³êó, ïðîâåäóòü îïåðà-
ö³¿ êîõëåàðíî¿ ³ìïëàíòàö³¿ â 2007 ðîö³. Ðåø-
òà 25 ìàëåíüêèõ êèÿí ãîòóþòüñÿ äëÿ ïðîâå-
äåííÿ îïåðàö³é ó íàñòóïíîìó ðîö³

Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ 
î÷³êóº íà îíîâëåííÿ

Çâàæàþ÷è íà çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â ùîäî
âèãëÿäó ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³, ì³ñüêèé ãî-
ëîâà äîðó÷èâ â³äïîâ³äíèì ñëóæáàì ðîçðîáè-
òè ïëàí êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ. Ïðî öå
â÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çîêðå-
ìà íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïëàíóþòü: çíÿ-
òè ðåêëàìí³ íàäàõîâ³ êîíñòðóêö³¿ ç áóäèíê³â
òà çàì³íèòè ¿õ ñâ³òëîòåõí³÷íèìè äåêîðàòèâ-
íèìè êîìïîçèö³ÿìè ñâÿòêîâî¿ òåìàòèêè; ìî-
äåðí³çóâàòè ³ñíóþ÷å åëåêòðîííå òàáëî Áó-
äèíêó ïðîôñï³ëîê òà âñòàíîâèòè ãîäèííèê
³ç ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì. Êð³ì òîãî, ïðîâå-
äóòü äåìîíòàæ ê³îñê³â òà ïðèáóäîâ ó áóäèí-
êàõ, ùî âèõîäÿòü ôàñàäàìè íà ìàéäàí Íå-
çàëåæíîñò³ ³ íå â³äïîâ³äàþòü ñòèë³ñòèö³ àð-
õ³òåêòóðè áóä³âåëü

Äåñíÿíñüêèé âîäîçàá³ð 
çàáåçïå÷àòü î÷èùåíîþ âîäîþ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ñóòòºâî ïîñèëèâ äîòàö³¿ äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ êèÿí áåçïå÷íîþ òà âèñîêîÿê³ñíîþ
ïèòíîþ âîäîþ. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “Êè¿ââîäîêàíàëó”
Îëåêñ³é Ïàñ³÷íèê, ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó çà îñòàíí³õ äâà ðîêè ïîì³òíî çá³ëü-
øèëè. Ó 2007 îòðèìàëè ñóáâåíö³þ íà ñóìó
16 ìëí ãðí, ÿê³ íàä³éøëè â ïåðøîìó ï³âð³÷-
÷³. Íà ï³äãîòîâêó äî çèìîâîãî ïåð³îäó òà çà-
êóïêó âèñîêîåôåêòèâíèõ ðåàãåíò³â â³ò÷èçíÿ-
íîãî òà çàðóá³æíîãî âèðîáíèöòâà çàïëàíî-
âàíî òàêîæ âèä³ëèòè 11,3 ìëí ãðí

Ì³ãðàö³éíó ñèòóàö³þ 
ïîñòàâèëè ï³ä êîíòðîëü

Ì³ñüêà âëàäà â³çüìå ï³ä êîíòðîëü ì³ãðàö³é-
íó ñèòóàö³þ â ñòîëèö³. “Çà äîðó÷åííÿì Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ñòâîðèëè Êîîðäè-
íàö³éíó ðàäó ç óðåãóëþâàííÿ ì³ãðàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â ó ñòîëèö³. Âîíà áóäå äîðàä÷èì îðãàíîì
ïðè ÊÌÄÀ. Îñíîâíå çàâäàííÿ ö³º¿ ðàäè — êî-
îðäèíàö³ÿ âçàºìîä³¿ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè òà ðåãóëþâàííÿ ïèòàíü, ùî
ñòîñóþòüñÿ á³æåíö³â òà ³íøèõ íåëåãàëüíèõ
ì³ãðàíò³â”,— íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Êîîðäèíàö³éíà
ðàäà ïðîâîäèòèìå àíàë³ç ì³ãðàö³éíî¿ ñèòóàö³¿
â ñòîëèö³, à òàêîæ îö³íêó ðèçèê³â

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïðèéøîâ ç îðäåðîì
Ìåð âðó÷èâ ÷åðãîâèêàì äîêóìåíòè íà íîâ³ êâàðòèðè

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в приміщенні КМДА Київ-
сь ий місь ий олова Леонід
Черновець ий вр чив ордери на
нові вартири родинам за иблих
під час ви онання сл жбових
обов'яз ів, ба атодітним та тим,
хто че ав на ці вадрати понад
двадцять ро ів. За алом нове
житло від місь ої влади отрима-
ла 61 родина.

Ó÷îðà â êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-

êèé óðî÷èñòî âðó÷èâ îðäåðè íà íîâ³ êâàð-
òèðè 61 êè¿âñüê³é ðîäèí³. Ñåðåä ùàñëè-
âèõ âîëîäàð³â — ñ³ì’¿, â ÿêèõ íàðîäèëà-
ñÿ òð³éíÿ, õâîð³ íà â³äêðèòó ôîðìó òóáåð-
êóëüîçó, é ò³, õòî ÷åêàâ íà ïîìåøêàííÿ
ç 1980-õ ðîê³â, ñ³ì’¿ çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ âè-
êîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” çàñòóï-
íèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà, ïîìåøêàííÿ âèä³ëåíî â òèõ
ðàéîíàõ ³ â òèõ áóäèíêàõ, ùî íàäàþòü
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì ñîö³àëüíîãî æèòëà,
à ñàìå íà Ïîçíÿêàõ, ó Äàðíèö³, Äí³ï-
ðîâñüêîìó òà Äåñíÿíñüêîìó ðàéîíàõ.
“Ñüîãîäí³ íîâ³ êâàðòèðè îòðèìàëè çà
÷åðãîþ íà ñîö³àëüíå æèòëî ï³ëüãîâ³ êà-
òåãîð³¿ êèÿí: áàãàòîä³òí³ ðîäèíè, ñ³ì’¿,
äå º õâîð³ íà â³äêðèòó ôîðìó òóáåðêó-

ëüîçó ÷è ðàê”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà.

Ç 1 æîâòíÿ 2007 ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà
ïðîâåäå ñóâîðó ³íâåíòàðèçàö³þ êâàðòèð-
íî¿ ÷åðãè òà âèÿâèòü òèõ, õòî ñïðàâä³ ïî-
òðåáóº ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ. ßê
çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà, ç ÷àñîì êâàð-
òèð âèä³ëÿòèìóòü á³ëüøå, çà÷åêàòè ïî-
òð³áíî ï³âòîðà-äâà ì³ñÿö³, ïîêè ñïåö³àëü-
í³ êîì³ñ³¿ íå ïðîâåäóòü ³íâåíòàðèçàö³¿
ñïèñê³â ³ íå ïåðåâ³ðÿòü æèòëîâ³ óìîâè
÷åðãîâèê³â. Ðîáèòüñÿ öå ïåðåäóñ³ì, ùîá
çàïîá³ãòè êâàðòèðíèì ìàõ³íàö³ÿì. ²íâåí-
òàðèçàö³ÿ ÷åðãè ïðèíåñëà áàãàòüîì ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì äîáðèé ðåçóëüòàò.
Íèí³ â ÷åðç³ çàëèøàºòüñÿ ùå áëèçüêî 142
òèñÿ÷ ñ³ìåé, à âæå íàñòóïíîãî ðîêó âîíà
ñêîðîòèòüñÿ íà 2700 êâàðòèð

Леонід Черновець ий здійснив ба аторічн мрію 61 иївсь ої родини
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Âàñèëü Ãîðáàëü ï³øîâ
ïðîòè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
Ìåð çà íàêàçîì Êàáì³íó ñêîðî÷óº áþðîêðàò³â, 
ïàí Ãîðáàëü ïðîòè

Íàâêîëî ôàêòó çâ³ëüíåííÿ Ëåîí³äîì
×åðíîâåöüêèì äâîõ ñâî¿õ çàñòóïíèê³â ²âà-
íà Ñàë³ÿ òà Ñåðã³ÿ Ç³ì³íà çàâèðóâàëè ïî-
ë³òè÷í³ ïðèñòðàñò³. ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ
“Õðåùàòèê”, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
çâ³ëüíèâ ÷èíîâíèê³â çà “íåäîñòàòí³é ïðî-
ôåñ³îíàë³çì ó âèêîíàíí³ îáîâ’ÿçê³â”. Íà-
òîì³ñòü ó çàÿâ³, îïðèëþäíåí³é ó÷îðà ñòî-
ëè÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, öåé
êðîê áóëî íàçâàíî “çóõâàëèì ôàêòîì âè-
êîðèñòàííÿ àäì³íðåñóðñó â ïåð³îä âèáîð-
÷î¿ êàìïàí³¿”. “Ðåã³îíàëè” ïîâ’ÿçóþòü
çâ³ëüíåííÿ çàñòóïíèê³â ìåðà ç òèì, ùî

âîíè í³áèòî ìèíóëîãî òèæíÿ âèñëîâèëè
íàì³ð ïåðåéòè äî ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
ó Êè¿âðàä³.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé âè-
ñòóïàº ïðîòè ïîë³òèçàö³¿ ö³º¿ ñèòóàö³¿.
“Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ïðèçíà÷àþ÷è òà
çâ³ëüíþþ÷è ñâî¿õ çàñòóïíèê³â, çâàæàº
âèíÿòêîâî íà ¿õí³ ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³, à
íå ïîë³òè÷íó íàëåæí³ñòü”,— çàÿâèâ çà-
ñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Îëåñü Äîâãèé. Â³í íàãîëîñèâ, ùî â êàä-
ðîâèõ ïèòàííÿõ ïîçèö³ÿ Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî áóëà, º ³ çàëèøàòèìåòüñÿ

áåçêîìïðîì³ñíîþ, îñê³ëüêè ñàìå ãîëî-
âà ÊÌÄÀ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íà-
ëåæíèé ñòàí ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïå-
ðåä êèÿíàìè òà çà åôåêòèâí³ñòü ïîë³òè-
êè ñòîëè÷íî¿ âëàäè — ïåðåä Ïðåçèäåí-
òîì ³ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â. Òîìó çàêè-
äè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿
ðåã³îí³â Îëåñü Äîâãèé íàçâàâ “áåçï³ä-
ñòàâíèìè”.

“Íà ìîþ äóìêó, öå îñîáèñòà ïîçèö³ÿ
êåð³âíèêà îðãàí³çàö³¿ Âàñèëÿ Ãîðáàëÿ, à
íå ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Íàñê³ëüêè ÿ
çíàþ, ¿¿ íå óçãîäæåíî í³ ç ë³äåðàìè Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â, í³ ç Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè”,— ââàæàº Îëåñü Äîâãèé. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ïàí Ãîðáàëü ìàº îñîáèñò³
ñòîñóíêè ç³ çâ³ëüíåíèìè ÷èíîâíèêàìè.
“Âàñèëü Ãîðáàëü çíàâ ïðî íàì³ðè Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè çâ³ëüíèòè Ñåðã³ÿ
Ç³ì³íà òà ²âàíà Ñàë³ÿ, çàïðîñèâ ¿õ äî
ôðàêö³¿ ³, íå óçãîäèâøè ç ìåðîì öå ïè-
òàííÿ, ïîîá³öÿâ ÷èíîâíèêàì, ùî âîíè
çàëèøàòüñÿ íà ñâî¿õ ïîñàäàõ”,— çàóâà-
æèâ ïàí Äîâãèé

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора столична ор анізація Партії ре іонів оприлюднила заяв , в
я ій фа т звільнення Київсь им місь им оловою Леонідом Черно-
вець им двох своїх заст пни ів б ло названо ви ористанням адмін-
рес рс . Се ретар Київради Олесь Дов ий за ли ає не політиз ва-
ти сит ацію, а заяв про адміністративний тис вважає особистою
позицією ерівни а Київсь ої місь ої ор анізації ПР.



Ë³äåðè 
ïåðåãîí³â 
ïåðåãîäóâàëè 
âèáîðö³â 
îá³öÿíêàìè
À ñîö³îëîãè ïî÷àëè 
ñòóêàòè íà êîíêóðåíò³â
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора соціоло и вилили на вибор-
ців порцію нових рейтин ів. Кіль-
ість фаворитів пере онів залишає-
ться незмінною, проте равці др -
о о ешелон вочевидь мож ть
зробити сюрприз, хоча ймовірність
цьо о не та а і висо а. Знов л -
нали звин вачення на адрес о-
ле , що в соціоло ічном середо-
вищі не є новим. Але від сьо одні
соціоло и почали звин вач вати
один одно о шпи нстві. Отже,
бій а між соціоло ами стала на-
пр женішою, ніж між політи ами.

Çà äàíèìè Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñîö³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè äî ïàðëàìåíòó ïîòðàïëÿþòü ñ³ì ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë. Öå Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ç ðåçóëüòà-
òîì 26,6%, ÁÞÒ (19,7%), “ÍÓ- ÍÑ” (18,2%),
ÊÏÓ (7,3%), Áëîê Ëèòâèíà (6%), ÑÏÓ
(3,9%) òà íàâ³òü ÏÑÏÓ (3,2%). “ÔÎÌ-Óêðà-
¿íà” íàòîì³ñòü ïîáà÷èâ ëèøå ÷îòèðè ñèëè,
ÿê³ áóäóòü ïðèñóòí³ìè ó ìàéáóòí³é Âåðõîâ-
í³é Ðàä³. Öå Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â (30,1%), ÁÞÒ
(18,2%), ÍÓ-ÍÑ (11,7%) òà ÊÏÓ (4,2%). Âè-
íîøóâàòè ïåâí³ íàä³¿ ìîæå õ³áà ùî Áëîê
Ëèòâèíà ç 2,7%. Ðîáèòè ç îïðèëþäíåíèõ
öèôð äàëåêîãëÿäí³ âèñíîâêè íàâðÿä ÷è äî-
ö³ëüíî, àäæå íàñê³ëüêè ¿ì ìîæíà â³ðèòè —
íåâ³äîìî. Âñåóêðà¿íñüêà ñîö³îëîã³÷íà ñëóæ-
áà “ñëàâèòüñÿ” ñâî¿ìè ñèìïàò³ÿìè äî Âîëî-
äèìèðà Ëèòâèíà ùå ç 2002 ðîêó, êîëè äî
ïàðëàìåíòó áàëîòóâàâñÿ áëîê “Çàªäó”. Äî
ðîáîòè æ “ÔÎÌ-Óêðà¿íà” º ïèòàííÿ ç ÷àñó
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â 2004 ðîêó. Òîä³ ¿õ
íàçèâàëè òåõíîëîã³÷íèì ïðîåêòîì â³äîìîãî
ðîñ³éñüêîãî ôàõ³âöÿ Ãë³áà Ïàâëîâñüêîãî.

Ñåíñ ïîðîçì³ðêîâóâàòè º õ³áà ùî íàä äàíè-
ìè, â ÿêèõ ïîë³òèêè íàïðÿìó íå çàö³êàâëåí³,
à îòæå, õî÷åòüñÿ â³ðèòè ó õî÷à á ÷àñòêîâó îá’-
ºêòèâí³ñòü. Òàê, çà äàíèìè Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñî-
ö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ëèøå 29% óêðà¿íö³â ïîâ-
í³ñòþ àáî ÷àñòêîâî äîâ³ðÿþòü îá³öÿíêàì óêðà-
¿íñüêèõ ïîë³òèê³â — “ë³äåðè ïåðåãîí³â ïåðå-
ãîäóâàëè âèáîðöÿ îá³öÿíêàìè”. 75% óêðà¿íö³â
óïåâíåí³ ó ìàñîâèõ àáî ÷àñòêîâèõ ôàëüñèô³-
êàö³ÿõ, àëå ìàéæå 87% ðåñïîíäåíò³â âèñëîâè-
ëè íàì³ð ï³òè ³ ïðîãîëîñóâàòè. Âî÷åâèäü, íà-
ðîä äåìîíñòðóº âèùèé ð³âåíü ãðîìàäÿíñüêî¿
ñâ³äîìîñò³, àí³æ éîãî êåðìàíè÷³.

Ê³ëüê³ñòü ñîö³îëîã³÷íèõ ñëóæá çðîñòàº, à
ê³ëüê³ñòü êë³ºíò³â çìåíøóºòüñÿ â³ä âèáîð³â äî
âèáîð³â. Ìàáóòü, ñàìå òîìó âèæèòè ç Óêðà¿íè
êîíêóðåíò³â ñòàº âàæëèâèì äëÿ ñîö³îëîã³÷íî¿
òóñîâêè. Ó÷îðà ñâîþ ëåïòó ó ñâÿùåííó â³éíó
âí³ñ Ìèêîëà Ìèõàëü÷åíêî, êåð³âíèê Âñåóêðà-
¿íñüêî¿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè. Íà éîãî äóìêó,
³íîçåìö³, ïðèêðèâàþ÷èñü ñòàòóñîì ñîö³îëîã³÷-
íîãî öåíòðó, ìîæóòü çáèðàòè ðîçâ³ääàí³ ïðî
ñèòóàö³þ â äåðæàâ³. Ä³ñòàëîñÿ “Êîíñîðö³óìó”,
ÿêèé çà ì³æíàðîäí³ ãðîø³ ïðîâîäèòèìå öüî-
ãîð³÷íèé åêçèò-ïîë, òà ãîëîâíå íåçàäîâîëåí-
íÿ ñîö³îëîãà âèêëèêàâ “ÔÎÌ-Óêðà¿íà”. ßê
çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” ïàí Ìèõàëü÷åíêî, “ïðî
ÔÎÌ ãîâîðÿòü, ùî öå ãðîø³ Ïàâëîâñüêîãî,
àëå, çà äàíèìè ïðåñè, ÷åðåç Ïàâëîâñüêîãî ïðè-
õîäÿòü ãðîø³ íàâ³òü íå Êðåìëÿ, à ðîñ³éñüêèõ
ñïåöñëóæá”. Ãåíäèðåêòîð “ÔÎÌ-Óêðà¿íà”
Îëåêñàíäð Áóõàëîâ çâèíóâà÷åíü ó øï³îíàæ³ ç
áîêó êîëåã íå çëÿêàâñÿ. Íà éîãî äóìêó, äîêè
äåðæàâà íå âèçíà÷èëà, ùî òàêå øï³îíàæ ó ñî-
ö³îëîã³¿, ãîâîðèòè âçàãàë³ íåìàº ïðî ùî. “ßê-
ùî º òàê³ ïðèïóùåííÿ, òî íåõàé âîíè ³í³ö³-
þþòü äåðæàâíå ë³öåíçóâàííÿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Âèçíà÷àòè, õòî º øïèãóí, à õòî í³,
ìàº ïåâíèé äåðæàâíèé îðãàí”,— çàÿâèâ ñîö³î-
ëîã. Ùî áóäå, ÿêùî “äåðæàâíèé îðãàí” òàêè
âèçíàº éîãî øïèãóíîì, Îëåêñàíäð Áóõàëîâ íå
ïðîêîìåíòóâàâ
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Ï À Ð Ò È Ò Ó Ð À  Þð³é Ëóöåíêî âèð³øèâ
ïîðàõóâàòè ÷óæ³ ãðîø³
Íå çíàþ÷è, ñê³ëüêè ó íüîãî ñâî¿õ

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé íàãàäàâ “Õðåùàòèêó”, ÿê ó íåä³ëþ
Þð³é Ëóöåíêî ñêàçàâ, ùî â³í íå çíàº,
ñê³ëüêè êîøò³â º íà ðàõóíêó áëîêó “Íàøà
Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà”, à òàêîæ
òî÷íî íå ïî³íôîðìîâàíèé ùîäî ô³çè÷íèõ
òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ñïîíñîð³â ö³º¿ ïîë³-
òè÷íî¿ ñèëè. Îòæå, “Þð³é Ëóöåíêî —
ïðîñòî íàéìàíà îñîáà ó ðóêàõ âëàñíèê³â
“Íàøî¿ Óêðà¿íè — Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðî-
íè”, ÿê³ íå äîâ³ðÿþòü éîìó ô³íàíñîâèé
ñòàí ñïðàâ âèáîð÷îãî áëîêó. Òàêà ñîá³ ðàá-
ñèëà çàçíà÷åíîãî âèùå áëîêó äëÿ ÷îðíîãî
ï³àðó ïðîòè ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â, ÿê íà

ì³ñöåâîìó, òàê ³ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³â-
íÿõ”,— çàçíà÷èâ ïàí Æóðàâñüêèé. Â³í íà-
ãàäàâ, ùî ñâîãî ÷àñó í³ìåöüêîìó ïîë³òèêó
Ãåëüìóòó Êîëþ ïðèõîâóâàííÿ äâîõ ì³ëüéî-
í³â äîé÷åìàðîê êîøòóâàëî âòðàòè ïîñàäè
ãîëîâè Õðèñòèÿíñüêî-Äåìîêðàòè÷íîãî ñî-
þçó. “Çâè÷àéíî, íå ìîæíà ïîð³âíþâàòè âå-
ëåòíÿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè Ãåëüìóòà Êî-
ëÿ ç ïîë³òè÷íèì êàðëèêîì ³ âèñêî÷êîþ
Þð³ºì Ëóöåíêîì, àëå ôàêò çàëèøàºòüñÿ
ôàêòîì — ñâ³äîìå ÷è íåñâ³äîìå ïðèõîâó-
âàííÿ â³ä ãðîìàäñüêîñò³ êîøò³â íà âèáîðàõ
âåäå äî ïîë³òè÷íî¿ ñìåðò³ òèõ, õòî äî öüî-
ãî âäàºòüñÿ”.

Ïðîêîìåíòóâàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ³
àáñîëþòíî áåçï³äñòàâí³ çâèíóâà÷åííÿ
Þð³ÿ Ëóöåíêà íà àäðåñó ì³ñüêî¿ âëàäè.
“Ëþäèíà, ÿêà â áëîê “Íàøà Óêðà¿íà —
Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà” çàïðîñèëà Îëåê-
ñàíäðà Îìåëü÷åíêà, òîòàë³òàðíó îñîáèñ-
ò³ñòü, ÿêà º áàòüêîì “Åë³òà-Öåíòðó”. Íà-
ÿâí³ñòü òàêîãî “äèíîçàâðà” ó âèáîð÷îìó
ñïèñêó áëîêó äåìîêðàòè÷íèõ ñèë àâòîðè-
òåòó îñòàííüîìó íå äîäàñòü”,— çàóâàæèâ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî
çà íîâî¿ âëàäè áþäæåò ì³ñòà çð³ñ âòðè÷³.
Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü ñóòòºâî çá³ëüøèòè äî-
ïîìîãó íàéá³ëüø íåçàõèùåíèì âåðñòâàì
íàñåëåííÿ. “ßêùî â 2005 ðîö³ çà ïðîãðà-
ìîþ “Òóðáîòà” íà ö³ ö³ë³ âèòðàòèëè 
65 ìëí ãðí, òî öüîãî ðîêó — 450 ìëí ãðí.
Ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ øêîëè, äèòñàäêè, çðîñëà
çàðïëàòà ó â÷èòåë³â, ë³êàð³â, ñîöïðàö³âíè-
ê³â. Ìè ïðàöþºìî äëÿ êèÿí ç òèì, ùîá
âîíè æèëè çàìîæí³øå ³ áåçïå÷í³øå. Òî-
ìó ÿ íå ðàäæó çâåðòàòè óâàãó íà çàÿâè ïî-
ë³òè÷íîãî ïåðåâåðòíÿ Þð³ÿ Ëóöåíêà ³ éî-
ãî ïîë³òè÷íîãî “áàòüêà” — áàíêðóòà Îëåê-
ñàíäðà Îìåëü÷åíêà”,— ï³äêðåñëèâ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé

Îïîçèö³ÿ òà Êàáì³í 
ïîçìàãàëèñÿ çà ³íâåñòîð³â
Ïðåäñòàâíèêè 
á³çíåñ-ê³ë 
çóñòð³ëèñÿ ç Þë³ºþ
Òèìîøåíêî òà 
Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ,
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві відб лося дві з -
стрічі інвесторів з лідерами ви-
борчих пере онів — Юлією Ти-
мошен о та Ві тором Ян ови-
чем. Іміджмей ери пані Тимо-
шен о назвали цю з стріч під-
писанням "інвестиційно о он-
тра т " з лідером БЮТ та роз-
дали прис тнім онтра т з од-
ним підписом — самої пані Ти-
мошен о.

Äî ñëîâà, â àíãë³éñüêîìó âàð³àíò³ öåé ïà-
ï³ðåöü íàçâàëè éîãî ñïðàâæí³ì ³ì’ÿì —
“äåêëàðàòèâíèé êîíòðàêò”. Óêðà¿íöÿì æå
çàëèøèëè ëèøå ñëîâî “êîíòðàêò”. Òå, ùî
â³í äåêëàðàòèâíèé, âîíè é ñàì³ ìàëè çðî-
çóì³òè. Â³êòîð ßíóêîâè÷, îáòÿæåíèé îô³-
ö³éíîþ ïîñàäîþ, ïîðîæí³ “êîíòðàêòè” âçà-
ãàë³ ðîçäàâàòè íå ñòàâ. Ïðîòå ïîîá³öÿâ î÷î-
ëþâàòè Êàáì³í ³ùå 5 ðîê³â.

Çóñòð³÷ ³ç Þë³ºþ Òèìîøåíêî ðîçïî÷àëà-
ñÿ î 8.30. Ìàáóòü, ñàìå öå ñïðè÷èíèëî íå
äóæå áàäüîðèé íàñòð³é â çàë³ — á³çíåñìå-
íè òåæ ëþäè ³ ¿ì õîò³ëîñÿ ñïàòè. Á³ëüø³ñòü
ïðèñóòí³õ ïðåäñòàâíèê³â âåëèêèõ êîìïàí³é
ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ÷àñîì ïîãëÿäàëè íà ãî-
äèííèê, ùîá íå çàï³çíèòèñÿ íà çóñòð³÷ ç ³í-
øèì ôàâîðèòîì ïåðåäâèáîðíèõ ïåðåãî-
í³â — Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì. Ó çàïåâíåí-
íÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî ïðî ñòð³ìêå ïîêðà-
ùåííÿ æèòòÿ âåëèêèõ êîìïàí³é ï³ñëÿ âè-
áîð³â âîíè, âî÷åâèäü, íå äóæå ïîâ³ðèëè,
âèð³øèâøè “ïîêðàùóâàòè æèòòÿ âæå ñüî-
ãîäí³” — íà çóñòð³÷³ ç ÷èííèì ïðåì’ºðîì.
Òèì á³ëüøå, ùî Â³êòîð ßíóêîâè÷ âèñëîâèâ
óïåâíåí³ñòü, ùî íàñòóïíèé óðÿä áóäå êî-
àë³ö³éíèì, ³ ùî â³í ñïîä³âàºòüñÿ î÷îëþâà-
òè Êàáì³í íå ìåíøå 5 ðîê³â. “Ïîòð³áíî,
ùîá êîæíèé óðÿä ó íàø³é êðà¿í³ ïðàöþâàâ
íå ìåíøå ï’ÿòè ðîê³â — òîä³ ìàòèìåìî ïî-

çèòèâí³ ðåçóëüòàòè. ×èì ñòàá³ëüí³øà âëàäà,
÷èì ñòàá³ëüí³øèé óðÿä, òèì á³ëüøå êîðèñ-
ò³ â³í ìîæå ïðèíåñòè äåðæàâ³”,— ïåðåêî-
íóâàâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð.

Ð³çíèìè áóëè ³ ï³äõîäè äî ñï³ëêóâàííÿ ç
âïëèâîâèìè ³íâåñòîðàìè. Ë³äåðêà ÁÞÒ
ñï³ëêóâàëàñÿ ç íèìè íà î÷àõ ó æóðíàë³ñò³â,
ïðîâîêóþ÷è çðîáèòè ÿê³ñü îá³öÿíêè. Íàé-
á³ëüø çàö³êàâëåíèìè ó ñï³ëêóâàíí³ ç Þë³-
ºþ Òèìîøåíêî áóëè ïðåäñòàâíèêè Shell òà
ABB, ÿê³ çàïîïàäëèâî íàçèâàëè ¿¿ óêðà¿í-
ñüêîþ Ìàðãàðåò Òåò÷åð. Öå ñàìå íà íèõ

íåùîäàâíî âêàçóâàâ ÁÞÒ òà âèêðèâàâ ó òà-
ºìí³é çìîâ³ ïðîäàæ íàôòîãàçîâèõ àêòèâ³â.
Òåïåð âåêòîð åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè “á³ëî-
ñåðäåøíèõ” çì³íèâñÿ äîêîð³ííî, ³ ìîâà
éøëà âæå íå ïðî ðîçïðîäàæ àêòèâ³â, à ¿õ
çá³ëüøåííÿ. Ïàí³ Òèìîøåíêî æâàâî çàÿâè-
ëà, ùî Óêðà¿í³ ïîòð³áí³ ùå äâà íàôòîïåðå-
ðîáí³ çàâîäè. Â³êòîð ßíóêîâè÷ â÷èíèâ ïî-
³íøîìó — çàïðîñèâ ³íâåñòîð³â ó ò³íü êàá³-
íåò³â, à ñàì âèéøîâ äî æóðíàë³ñò³â çâ³òó-
âàòè ïðî íîâ³ äîñÿãíåííÿ óðÿäó. ×èé ñòèëü
ïåðåêîíëèâ³øèé, ïîêàæóòü âèáîðè

Ві тор Ян ович: “Інвесторів до мене. Сюди!”
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора лідер "НУ-НС" Юрій Л цен о чно презент вав ж рналістам
свою про рам по боротьбі з ор пцією. Першим ро ом в "очи-
щенні влади" має стати запровадження щорічної де ларації доходів
і видат ів політи ів, чиновни ів, с ддів, правоохоронців та членів
їхніх родин. Я саме онтролюватим ть видат и і доходи, можна
прослід вати на при ладі нинішньо о прое т пана Л цен а
— "НУ-НС".
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Áîðèñ ÑÎÁÎËªÂ: “Ìè íå çàãëÿäàºìî ó çóáè”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “Ïåðøî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ ãðóïè” òà â³öå-ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿
“Óêðà¿íñüêèé êðåäèòíî-áàíê³âñüêèé ñîþç” ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÓÊÁÑ

— ×èì º ñüîãîäí³ âàøà Àñîö³-
àö³ÿ ³ ÿêà åôåêòèâí³ñòü ¿¿ ðîáîòè?

— Äî “Óêðà¿íñüêîãî êðåäèòíî-
áàíê³âñüêîãî ñîþçó” âõîäÿòü ïî-
íàä 100 áàíê³â ç óñ³õ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè. Ãîëîâíà ìåòà — çàõèñò
ïðàâ òà ³íòåðåñ³â íàøèõ ó÷àñíè-
ê³â. Ìè ðîáèìî âñå, ùîá ðåãóëþ-
âàííÿ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç áî-
êó äåðæàâíèõ îðãàí³â ÿê òî Íàö-
áàíê, Ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïå-
ð³â áóëà öèâ³ë³çîâàíîþ, áåç íàä-
ëèøêîâèõ âèìîã òà íàäóìàíèõ
íîðìàòèâ³â. ²íøå çàâäàííÿ — îñ-
â³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó ïðîâîäèìî
÷åðåç îðãàí³çàö³þ ñåì³íàð³â, êîí-
ôåðåíö³é, êðóãëèõ ñòîë³â. Òàêèì
÷èíîì íàø³ áàíêè îòðèìóþòü ïå-
ðåäîâèé äîñâ³ä íå ëèøå â³ò÷èç-
íÿíèõ êîëåã, àëå é çàðóá³æíèõ.

— À ÿê ùîäî êë³ºíò³â áàíê³â?
— ÓÊÁÑ ³í³ö³þâàâ ñòâîðåííÿ

ïîðòàëó äëÿ êîðèñòóâà÷³â áàíê³â-
ñüêèõ ïîñëóã. Öå áóäå ³íòåðíåò-
ðåñóðñ “Âñå ïðî ãðîø³”. Áóäü-ÿêà
ëþäèíà çìîæå çàéòè íà ñàéò ³ îò-
ðèìàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî
áàíê³âñüê³ ïðîäóêòè òà ïîð³âíÿ-
òè óìîâè ¿õ íàäàííÿ. Îáðàâøè
íàéá³ëüø êîìôîðòí³ äëÿ ñåáå,
â³äâ³äóâà÷ ïåðåõîäèòü â ðåæèì çà-
êðèòîãî ñï³ëêóâàííÿ ç àãåíòîì
êîíêðåòíîãî áàíêó ³ â ðåæèì³ îí-
ëàéí ïî÷àòêîâî îôîðìëÿº äîãî-
â³ð íà ïîñëóãó.

— ßêó çîâí³øíþ ä³ÿëüí³ñòü ïðî-
âîäèòü ÓÊÁÑ?

— Òàê, çîâí³øí³é íàïðÿì ó íàñ
íàéá³ëüø àêòèâíèé. Â ìèíóëîìó
ðîö³ ìè ñòàëè àñîö³éîâàíèì ÷ëå-
íîì Ì³æíàðîäíîãî ñîþçó ðèíê³â
êàï³òàëó, ùî º îá’ºäíàííÿì ³íâåñ-
òèö³éíèõ áàíê³â, ÿê³ êîíòðîëþþòü
äâ³ òðåòèíè ñâ³òîâîãî êàï³òàëó. Ìè
òàêîæ º ÷ëåíîì Ì³æíàðîäíî¿ àñî-

ö³àö³¿ áàíê³â ÑÍÄ òà êðà¿í Ñõ³ä-
íî¿ ªâðîïè. ×åðåç ö³ ñòðóêòóðè
âäàºòüñÿ â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, ÿê³ çä³éñíþ-
þòü îïåðàö³¿ íà çîâí³øí³õ ðèíêàõ.
Íà ñüîãîäí³ òàêèõ ïîíàä 20.

— À ÿêèõ çäîáóòê³â äîñÿãëè ó
ñï³âïðàö³ ç äåðæàâíèìè îðãàíàìè
âëàäè?

— Íàéá³ëüø çíàêîâèì áóëî ð³-
øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ó
2004 ðîö³ ñòîñîâíî ïîäàííÿ ïðå-
çèäåíòà ÓÊÁÑ ³ íèí³øíüîãî ìå-
ðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-

ãî. Ð³øåííÿ ñòîñóâàëîñÿ áàíê³â-
ñüêî¿ òàºìíèö³. ÊÑ ïîñòàíîâèâ,
ùî áåç âìîòèâîâàíîãî ð³øåííÿ
ñóäó í³õòî íå ìàº ïðàâà âèìàãà-
òè ó áàíê³â ³íôîðìàö³þ ùîäî
âëàñíèêà áóäü-ÿêîãî â³äêðèòîãî
áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÷è ñòîñîâ-
íî ðóõó êîøò³â íà ðàõóíêó. Í³ ïî-
äàòêîâà, í³ ÑÁÓ, í³ ïðîêóðàòóðà
íå ìàº ïðàâà âèìàãàòè òàêó ³í-
ôîðìàö³þ. Çäîáóòêàìè º ñêàñó-
âàííÿ áàãàòüîõ îáìåæåíü â àê-
òèâíî-ïàñèâíèõ îïåðàö³ÿõ áàíê³â
ç çàëó÷åííÿì ³íâåñòèö³é ÿê âñå-
ðåäèí³ êðà¿íè, òàê ³ ççîâí³. Ñêà-

ñîâàíî äîñòàòíüî íåêîíñòèòóö³é-
íèõ âèìîã Ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³-
òåòó òà ³íøèõ. Íàñïðàâä³ ÷åðåç
åòàï ñóäîâîãî âèð³øåííÿ êîí-
ôë³êò³â ìè ä³éøëè äî åòàïó, êî-
ëè íàñ çàïðîøóþòü íà ðîçãëÿä
ïðîåêò³â ïîñòàíîâ òà çàêîí³â.

— Ó ä³àëîç³ ç êîíòðîëþþ÷èìè
îðãàíàìè âàñ ï³äòðèìóº Àñîö³àö³ÿ
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â? ×è ó âàñ êîí-
êóðåíòí³ â³äíîñèíè?

— Ó íàñ ç íèìè íîðìàëüí³ ñòî-
ñóíêè. Ïðîñòî êåð³âíèöòâî ÀÓÁ,

ÿêå ìàéæå íå çì³íþºòüñÿ ç ìîìåí-
òó ñòâîðåííÿ Àñîö³àö³¿, âåäå ïîë³-
òèêó êîìïë³ìåíòàðíîñò³, áåçêîí-
ôë³êòíîñò³. Öå ïðàêòè÷íî äîäàòîê
äî äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè.

— Ùî öå ¿ì äàº?
— Êåð³âíèêàì îñîáèñòî öå äàº

ì³ñöÿ ó ïðåçèä³¿, íàãîðîäè, ãðà-
ìîòè. Çàòå âîíè àáñîëþòíî áåç-
ïðèíöèïîâ³, êîëè ïîòð³áíî ï³ä-
òðèìàòè êîëåã ó ñóä³ ïðîòè ò³º¿ æ,
íàïðèêëàä, Ïîäàòêîâî¿. À äëÿ ÷î-
ãî âçàãàë³ òîä³ ³ñíóþòü ñîþçè?
Íàø³ êåð³âíèêè ãðàìîò íå ìàþòü.
Àëå ìè â çóáè íå çàãëÿäàºìî. Êî-
ëè º ïðîáëåìà, âêàçóºìî íà íå¿ ³
âèìàãàºìî ðåàêö³¿.

— ßê³ íàéáëèæ÷³ ïëàíè Àñîö³-
àö³¿?

— Ïåðø çà âñå âèð³øóºìî ïè-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ äëÿ òîãî, ùîá
ïðîâîäèòè îñâ³òí³ çàõîäè òà ïðà-
âîâó ðîáîòó. Äðóãå — çáèðàºìî-
ñÿ ïî÷èñòèòè ñâî¿ ðÿäè. Õòî íå
ïðàöþº — âèêëþ÷àºìî, áàëàñò íå
ïîòð³áåí. Äëÿ ðåøòè ó÷àñíèê³â
çàïðîïîíóºìî ð³÷íèé êóðñ ç ³í-
âåñòèö³éíî-áàíê³âñüêèõ îïåðà-
ö³é, ÿêèé âèêëàäàòèìóòü ôàõ³âö³
Áðèòàíñüêîãî ³íñòèòóòó. Ñòâîðè-
ìî áàçó êàäð³â äëÿ êåð³âíèõ ïî-
ñàä áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ.

Ìè óêëàëè óãîäó ç ì³æíàðîä-
íîþ ô³íàíñîâîþ êîðïîðàö³ºþ òà
ïëàíóºìî ï³äïèñàííÿ óãîä ç Àô-
ðèêàíñüêèì, Àç³éñüêèì òà Ì³æ-
àìåðèêàíñüêèì áàíêàìè ðîçâèò-
êó, ùîá áóòè ïðîâ³äíèêàìè óêðà-
¿íñüêîãî á³çíåñó ó öèõ ðåã³îíàõ.
Íàøà ïîçèö³ÿ — óêðà¿íñüê³ áàí-
êè ïîâèíí³ íå ëèøå ñèä³òè “âäî-
ìà” òà çàõèùàòèñÿ â³ä ³íîçåìíèõ,
à é ñàì³ ïðîâîäèòè åêñïàíñ³þ çà
ìåæ³ Óêðà¿íè

Розмовляв І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Íàöáàíê ïðîâîêóº êðèçó 
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â
Íîâà ïîñòàíîâà ÍÁÓ ïåðåøêîäæàº ¿ì çàëó÷àòè ³íîçåìí³ êîøòè

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð àñîö³àö³¿
“Óêðà¿íñüêèé êðåäèòíî-áàíê³â-
ñüêèé ñîþç” Ãàëèíà Îë³ôåð ðîç-
ïîâ³ëà, ùî ïîñòàíîâîþ ¹ 235,
ÿêîþ çàïðîâàäæóþòü çì³íè äî
Ïîëîæåííÿ “Ïðî ïîðÿäîê îòðè-
ìàííÿ ðåçèäåíòàìè êðåäèò³â, ïî-
çèê â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³ä íåðå-
çèäåíò³â ³ íàäàííÿ ðåçèäåíòàìè
ïîçèê â ³íîçåìí³é âàëþò³ íåðåçè-
äåíòàì”, Íàö³îíàëüíèé áàíê
Óêðà¿íè îáìåæóº çàïîçè÷åííÿ
óêðà¿íñüêèìè áàíêàìè çîâí³øí³õ
êàï³òàë³â. “Îáìåæåííÿ ìàêñè-
ìàëüíî¿ ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè ïðè-

çâåäå äî òîãî, ùî ïîòîêè çàïîçè-
÷åíü ç-çà êîðäîíó çîñåðåäÿòüñÿ ó
10 íàéá³ëüøèõ áàíêàõ ³ ÿêðàç íå
óêðà¿íñüêèõ”,— ñêàçàëà ïàí³ Îë³-
ôåð. Â³ò÷èçíÿí³ áàíêè çàëèøàòü-
ñÿ áåç çîâí³øí³õ äæåðåë, ùî çíà÷-
íî ïîñëàáèòü ¿õíþ ë³êâ³äí³ñòü.
Ïîñòàíîâîþ óñêëàäíþºòüñÿ ïðî-
öåäóðà êîðîòêîòåðì³íîâèõ çàïî-
çè÷åíü, îáìåæóþòüñÿ êðåäèòí³
ðåñóðñè, â³äòàê äîðîæ÷àº êðåäèò
äëÿ ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à.

Êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó êîìó-
í³êàö³é ³ äîñë³äæåíü ÀÊÁ “Ðàé-
ôôàéçåí Àâàëü” Àíæåëà Ïðèãî-

æèíà òåæ ââàæàº, ùî àäì³í³ñòðà-
òèâíèé êðîê ÍÁÓ º íåäîðå÷íèì.
“Õî÷à ìè º ñòðóêòóðîþ ç ³íîçåì-
íèì êàï³òàëîì ³ íàì ëåãøå áóäå
ïåðåâîäèòè êîøòè ç-çà êîðäîíó,
âò³ì ìè íå áà÷èìî ïîòðåáè â òà-
êèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ çàõîäàõ ðå-
ãóëþâàííÿ ðèíêó”,— ñêàçàëà ïà-
í³ Ïðèãîæèíà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, áàí-
êè ï³äòðèìóþòü íàìàãàííÿ ÍÁÓ
íàéá³ëüøå çàä³ÿòè â êàï³òàëîîá³-
ãàõ ñàìå íàö³îíàëüíó âàëþòó,
âò³ì äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ åêîíî-
ì³÷í³ ñòèìóëè. Íàöáàíê æå íå çà-
áåçïå÷èâ ë³êâ³äíîñò³ ãðèâíåâîãî
ðèíêó, íå ðîçðîáèâ äîâãîòðèâà-
ëèõ ³íâåñòèö³éíèõ ìåõàí³çì³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
ÀÊÁ “Óêðñîöáàíê” Ñåðã³é Ìà-
íîõà çãîäåí ç êîëåãàìè, ùî ïî-
ñòàíîâà ÍÁÓ ñïðè÷èíèòü êðèçó
óêðà¿íñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ.
“Íîâà ïðîöåíòíà ñòàâêà íå ïðèé-
íÿòíà äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â.
Êð³ì òîãî, Íàöáàíê çàêëàâ äî íå¿
éìîâ³ðí³ øòðàôí³ ñàíêö³¿ òà ³í-
ø³ ïðîïëàòè”,— çàçíà÷èâ áàíê³ð.
Çà éîãî ñëîâàìè, òàêèìè ïîñòà-
íîâàìè Íàö³îíàëüíèé áàíê ïî-
âåðòàº ðèíîê êàï³òàëó Óêðà¿íè äî
òîãî, ç ÷èì í³áèòî íàìàãàþòüñÿ
áîðîòèñÿ — âèñîê³ â³äñîòêîâ³
ñòàâêè êðåäèòóâàííÿ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора за ініціативи Асоціації "У раїнсь ий редитно-
бан івсь ий союз" бан іри висловилися проти постано-
ви Нацбан , я ою запровадж ють зміни до Положення
"Про порядо отримання резидентами редитів, пози
в іноземній валюті від нерезидентів і надання резиден-
тами пози в іноземній валюті нерезидентам". На д м-

бан ірів, ця постанова є невдалою і с оротить мож-
ливість раїнсь их бан ів зал чати ошти на міжна-
родних рин ах. Ця постанова наб ває чинності з 19
жовтня. Можливими наслід ами може стати зростання
відсот ових ставо для споживачів або й вза алі приз-
вести до ризи вітчизняні фінансові станови.
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Галина Оліфер вважає, що постанова Нацбан обмеж є запозичення
раїнсь ими бан ами зовнішніх апіталів
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Áóä³âíèöòâî ï³ä³éøëî 
äî òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè
Ó 2008 ðîö³ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ç’ÿâëÿòüñÿ òðè ñòàíö³¿ ìåòðî òà íîâà òðîëåéáóñíà ë³í³ÿ

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äèðåêö³¿
áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðò-
íèõ ñïîðóä Ìèêîëè Âàñèëüêîâà,
ïåðøó ÷åðãó Êóðåí³âñüêî-×åðâî-
íîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî çàâåð-
øàòü íàñòóïíîãî ðîêó. Íà ä³ëÿí-
ö³ çàâäîâæêè 3,5 êì áóäå òðè
ñòàíö³¿ — “Äåì³¿âñüêà”, “Ãîëîñ³-
¿âñüêà” òà “Âàñèëüê³âñüêà”. Âàð-
ò³ñòü ïåðøî¿ ÷åðãè ñòàíîâèòü 1
ìëðä 659 ìëí ãðí. Ç íèõ âèêîíà-
íî ðîá³ò íà 350 ìëí. Ïîðÿä ðå-
êîíñòðóþþòü òðàíñïîðòíó ðîç-
â’ÿçêó íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³. Äî

20 âåðåñíÿ çàâåðøàòü ïåðåêëàäà-
òè ³íæåíåðí³ ìåðåæ³, ³ íà ä³ëÿí-
ö³ á³ëÿ àâòîâîêçàëó â³äêðèþòü 6
ñìóã. Âèêîíàâö³ ðîá³ò êàæóòü, ùî
â 2008 ðîö³ ïîâí³ñòþ áóäóòü ãî-
òîâèìè îñíîâíà òà äîäàòêîâà åñ-
òàêàäè.

Íåïîäàë³ê Àìóðñüêî¿ ïëîù³ äî
ê³íöÿ ðîêó çàâåðøàòü ñïîðó-
äæåííÿ òðîëåéáóñíîãî äåïî.
Êð³ì òîãî, â³ä ïëîù³ â³äâåäóòü
íîâó òðîëåéáóñíó ë³í³þ, ùî çà-
áåçïå÷èòü ï³ä’¿çä ìåøêàíö³â Òå-
ðåìê³â äî ìåòðî. Ë³í³ÿ ïðîòÿæ-

í³ñòþ ïîíàä 4 êì, ÿêó çáóäóþòü
íàñòóïíîãî ðîêó, êîøòóâàòèìå
400 òèñ. ãðí.

ÊÏ “Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì” çà
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè ìàº áóòè
ïåðåòâîðåíå íà àêö³îíåðíå òî-

âàðèñòâî. Çàâòðà çàê³í÷óºòüñÿ
òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâ ³íâåñòîð³â
äëÿ ó÷àñò³ â íüîìó. Óìîâîþ º
òå, ùî á³ëüø í³æ 50% ôîíäó ìàº
çàëèøèòèñÿ çà ì³ñòîì. Öå 47
ìëí 800 òèñ. ãðí. Ñüîãîäí³ íà
³ïîäðîì³ óòðèìóþòü 278 êîíåé.
60 áóä³âåëü ïîòðåáóþòü ðåêîí-
ñòðóêö³¿. Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ
çáèòêè ñÿãàþòü 800 òèñ. ãðí, íå-
çâàæàþ÷è íà äîòàö³¿ ç ì³ñüêîãî
òà äåðæàâíîãî áþäæåò³â.

Çàìîâíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿
ïàðêó ³ìåí³ Ì. Ðèëüñüêîãî âè-
ñòóïàº Ãîëîñ³¿âñüêà ÐÄÀ. Ïîâí³-
ñòþ ïàðê ïëîùåþ 172 ãà ðåêîí-
ñòðóþþòü ó äâ³ ÷åðãè. Ñïî÷àòêó
ðåêîíñòðóþþòü ïàì’ÿòíèê Ðèëü-
ñüêîìó, ñïîðóäÿòü ôîíòàí, ë³ò-
íþ åñòðàäó, àòðàêö³îíè, ïîáóäó-
þòü ìåìîð³àë çàãèáëèì ó ÷àñè
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. À ïî-
ò³ì âñòàíîâëÿòü î÷èñí³ ñïîðóäè
äëÿ ñòàâê³â, çâåäóòü 6-ïîâåðõî-
âèé ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ, äèòÿ-
÷³ êàôå òà åñòðàäó íà âîä³. Âàð-
ò³ñòü ïðîåêòó — 122 ìëí ãðí,
êð³ì òîãî, çàëó÷àòü ³íâåñòèö³é-
íèõ 90 ìëí ãðí

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора під час виїзної наради КМДА в Голосіївсь ом
районі перевірили б дівництво К ренівсь о-Червоноар-
мійсь ої лінії метро. 2008 ро мають завершити три її
станції. Нинішньо о з'явиться нова тролейб сна лінія
від Ам рсь ої площі до метро. Понад 200 млн рн
в лад ть ре онстр цію пар імені Рильсь о о. Ре-
онстр цію ж Київсь о о іподром розпочн ть, швид-
ше за все, вже с ладі а ціонерно о товариства з ін-
вестором-приватни ом.

Учасни и виїзно о засідання виявилися, я ні оли, близь ими до об’є тів,
що о лядали

Ìèêîëà ÌÎÇÃÎÂÈÉ: “Áóäóòü çàêîíè — 
ç’ÿâëÿòüñÿ ³ ñâî¿ Ñóðê³ñè ó ìèñòåöòâ³”
Äèðåêòîð ÍÏ “Óêðà¿íà” — ïðî êàï³òàë³çì, 
ðàäÿíñüêèé ðàé òà óêðà¿íñüêèé “Ëà Ñêàëà”

— ×îìó ó íàøîìó øîó-á³çíåñ³
óñå âèãëÿäàº òàêèì ïðîâ³íö³éíî íå-
ö³êàâèì?

— À äå âè áà÷èòå øîó-á³çíåñ?
ß íå áà÷ó æîäíî¿ éîãî îçíàêè.
Áî æ í³ÿêîãî øîó-á³çíåñó íåìàº
òàì, äå íå ³ñíóº ãàñòðîëüíî-êîí-
öåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàðàç³ ìàºìî
ùîñü êîñòðóáàòå, òàêó ñîá³ ìà-
øèíó äëÿ â³äìèâàííÿ ãðîøåé.

— Õòî ³ ùî â³äìèâàº ÷åðåç êîí-
öåðòè ó Ïàëàö³ “Óêðà¿íà”?

— Ïðî öå ÿ íå äóìàþ. ß êàï³-
òàë³ñò, ÿêèé ðîáèòü óñå äëÿ ñâî-
ãî êîëåêòèâó. Ìåí³ òðåáà ï’ÿòñîò
äóø íàãîäóâàòè, äàòè ¿ì çàðïëàò-
íþ, ùå é âèñîêó.

— Òî, ìîæå, ï’ÿòäåñÿò ñï³âðî-
á³òíèê³â êðàùå ïðàöþâàòèìóòü,
í³æ ï’ÿòñîò?

— Ó íàñ êàï³òàë³ñòè÷íèé ïðèí-
öèï, êîæíèé ðîáèòü ñâîº. Íà
êîæíó êíîïî÷êó íàòèñêàº òîé,
êîìó íàëåæèòü, à ³íøèì — çàñü.

— ×îìó íà Çàõîä³ øîó-á³çíåñ ãî-
äóº ïðîäþñåð³â ³ äåðæàâó, à ìè é
äîñ³ á³äêàºìîñÿ?

— Òîìó ùî ó íàñ äîñ³ íåìàº çà-
êîíó ïðî ìåöåíàòñòâî. Ëþäèíà,
íàâ³òü ÿêùî çàõî÷å âêëàñòè ñâî¿
ãðîø³, íå çìîæå öüîãî çðîáèòè.
Â³ä íå¿ âèìàãàòèìóòü ïîäàòêó íà
ïðèáóòîê, à õòî æ õî÷å ñâ³òèòè
ñâî¿ ïðèáóòêè? Ñâ³ò çàðîáëÿº íà
øîó-á³çíåñ³, òîìó öåé á³çíåñ óñþ-
äè ÷³òêî ïîä³ëåíèé ì³æ ñóá’ºêòà-
ìè ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ é äåðæà-
âîþ. Ó íàñ ³ äî íèí³ öüîãî íåìàº.

— Ùî ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá
áóëî?

— ×³òêà íàö³îíàëüíà êóëüòóðíà
ïðîãðàìà. Êîëè áóäóòü çàêîíè —

ç’ÿâëÿòüñÿ ³ ñâî¿ Ñóðê³ñè ó ìèñ-
òåöòâ³. Îò ïîäèâ³òüñÿ: òåàòðîì “Ëà
Ñêàëà” îï³êóºòüñÿ ñïåö³àëüíà ðà-
äà, ÿêà ìàº ñâîþ êàçíó, à â òó ðà-
äó âõîäÿòü äåñÿòêè ì³ëüéîíåð³â. Ó
íàñ ïîêè ùî öå êîï³éêè â³ä äåð-
æàâè ³ çëèäí³. À áóâ áè çàêîí —
³ ìè á ïèøàëèñÿ ñüîãîäí³øí³ìè
Òåðåùåíêàìè òà Áðîäñüêèìè. Áî
îäíîìó ôóòáîë ïîäîáàºòüñÿ, à ³í-
øîìó — õîðîâèé ñï³â, ó ÿêèé â³í
ãîòîâèé âêëàäàòè ãðîø³.

— ßêà ïîë³òè÷íà ñèëà ãîòîâà ëî-
á³þâàòè òàêèé çàêîí?

— Í³õòî.

— À âè ñàì³ çâåðòàëèñÿ äî êî-
ãîñü ³ç ïðîïîçèö³ÿìè, ³äåÿìè?

— Ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â ÿ ïðîâî-
äèâ ôåñòèâàë³ ïàì’ÿò³ Âîëîäèìè-
ðà ²âàñþêà. Êîæíîãî ðîêó õîäèâ
ç ïðîñòÿãíóòîþ ðóêîþ. Çíàºòå, ÿê
íàáðèäëî? Í³õòî ó íàñ öèì íå ö³-
êàâèòüñÿ.

— Àëå æ íà êîíöåðòè ïîë³òèêè,
ìàáóòü, ïðèõîäÿòü?

— Ïðèõîäÿòü ³ ÷àñòî-ãóñòî íà-
ìàãàþòüñÿ ïðîéòè “íà øàðó”.

— À ÿê âèãëÿäàº ³äåàëüíà ìîäåëü
êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³?

— Òàêà ìîäåëü ³ñíóâàëà çà ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â ³ íàçèâàëàñÿ
“Óêðêîíöåðò”. Âèêîíóâàâñÿ ãàñ-
òðîëüíî-êîíöåðòíèé ïëàí ïî
Óêðà¿í³, ëþäè ìàëè ðîáîòó. Áåç
“Óêðêîíöåðòó” ó 70-80-ò³ ðîêè
í³õòî íå ä³çíàâñÿ á ïðî “×åðâî-
íó ðóòó”, Ñîô³þ Ðîòàðó, íå çíàâ
áè ùå äåñÿòê³â ³ìåí. ²ñíóâàëà ùî-
íàéìåíøå ñîòíÿ êîëåêòèâ³â, ÿêà
ìîãëà îáñëóãîâóâàòè óñþ Óêðà-
¿íó. Íàéêðàùèõ çíàëè ó ö³ëîìó
Ñîþç³.

— Ùî æ ó ò³é ìîäåë³ ïðèâàáëè-
âîãî? Ëþäè õîò³ëè ñëóõàòè äæàç ³
ðîê, à ¿ì ïðèâîçèëè “×åðâîíó ðó-
òó”?

— Ëþäè õîò³ëè ñëóõàòè “×åðâî-
íó ðóòó” ³ Ðîòàðó, ³ âîíè öå ñëó-
õàëè. Íà êîíöåðòàõ êðàùèõ ç íà-
øèõ ñï³âàê³â çàâæäè áóëè ïîâí³
çàëè. Òåïåð ìè ÿêèõîñü óùåðáíèõ
ìóçèêàíò³â ç ãóðòó “ÂÂ” ï³äí³ìà-
ºìî íà ùèò ³ êàæåìî, ùî öå íàø
óêðà¿íñüêèé ðîê. Áî âîíè “ïàêà-
ð³ë³ Ïàð³æ”. ß ïðîðîáèâ ó òîìó
Ïàðèæ³ ï’ÿòü ðîê³â ³ íå ÷óâ ïðî
òàêèé ãóðò ³ íå áà÷èâ òîãî Ñêðèï-
êó â óïîð í³äå.

— Òî âè, êàï³òàë³ñò, óæå ñï³-
âàºòå îäè ðàäÿíñüê³é ñèñòåì³?

— Òà íå âñå òàê ïîãàíî áóëî ó
ò³é ñèñòåì³. ß æ íå îäó ñï³âàþ, ÿ
¿¿ ñìåðò³ õîò³â îäíèì ç ïåðøèõ.
Àëå æ áóëî é ãàðíå.

— Ñüîãîäí³ ó êîëèøíüîìó Ðà-
äÿíñüêîìó Ñîþç³ ç íàøèõ ñï³âàê³â
çíàþòü ëèøå Ñåðäþ÷êó. ×îìó íà-
ø³ ïðîäþñåðè òàê³ áåç³í³ö³àòèâí³?

— Òàê, ó íàñ ³ º îäèí ñïðàâæ-
í³é ïðîäþñåð — Þð³é Í³ê³ò³í.
Â³í ïðàöþº ç Ñåðäþ÷êîþ, òîìó
é Ñåðäþ÷êó çíàþòü. Ó ïðîäþñå-
ð³â òåæ ãðîøåé íåìàº, îò âîíè é
íå ðîçóì³þòü, ùî ðîáèòè. Òà é
íåìàº ó íàñ âçàãàë³ ïðîäþñåð³â,
íåìàº òàêîãî ³íñòèòóòó ïðîäþ-
ñåðñòâà. Îò ó Ïîïëàâñüêîãî
â÷àòüñÿ, àëå ïîêè ùî íå âèïóñ-
òèâñÿ í³ îäèí ïðîäþñåð.

— Òî ïîãàíî â÷àòü?
— Ó íàñ óñ³ ó÷áîâ³ çàêëàäè

â÷àòü, àëå íå óñ³ ñòàþòü Ëîáà÷åâ-
ñüêèìè

Розмовляла
Анна БОГДАНОВА, “Хрещати ”

Ми ола МОЗГОВИЙ народився 1947 ро Хмельниць ій області. У
1971—1994 ро ах — соліст-во аліст “У р онцерт ”. З 1994 до 1999- о
очолював У раїнсь ий державний театр пісні. Народний артист У раїни,
професор. З березня 2005 ро — дире тор-х дожній ерівни Націо-
нально о палац мистецтв “У раїна”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ó Âàðøàâ³ âàã³òíèõ çàáèðàòèìóòü 
³ç ãàñòðîíîìà äî ë³êàðí³
Îãëÿä ïîä³é ñòîëèöü ñâ³òó
Ïåòðî ²ÂÀÍÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Найсвіжіші новини з сіх
міст світ , політи а, за о-
нодавство, пліт и, сміш-
и та вели і події. Сло-
вом, се те, без чо о не
може жити с часне місто.

Амстердам
заполонили
м с льмани

Íèí³ â Àìñòåðäàì³, ñòîëèö³ Í³-
äåðëàíä³â, ïðîæèâàþòü ïðåäñòàâ-
íèêè 177 ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé
ñâ³òó. Öå º ðåêîðäîì ïëàíåòè.
Âîñòàííº ê³ëüê³ñòü íàö³îíàëüíî-
ñòåé ì³ñòà çá³ëüøèëàñü ó 2006 ðî-
ö³, êîëè òóò îñåëèëàñÿ ëþäèíà ç
Ìàëàâ³.

Á³ëüøå çà ³íø³ ³íîçåìí³ íàö³î-
íàëüíîñò³ òóò ïðåäñòàâëåí³ ìà-
ðîêêàíö³ (64,558 îñ³á), äàë³ òóð-
êè (37,421), áðèòàíö³ (10,244),
í³ìö³ (6670) òà ñóð³íàìåçö³
(5609).

Äðóãå ì³ñöå ó ñâ³ò³ çà ê³ëüê³ñ-
òþ íàö³îíàëüíîñòåé ïîñ³äàº Àíò-
âåðïåí (Áåëüã³ÿ) ç 164 íàö³îíàëü-
íîñòÿìè, ³ òðåòº — Íüþ-Éîðê ç³
150 íàö³îíàëüíîñòÿìè.

Â Àìñòåðäàì³ â ö³ëîìó ïðîæè-
âàº 743,104 ìåøêàíö³â. Ëèøå
532,548 ç íèõ ìàþòü ãîëëàíäñüêó
íàö³îíàëüí³ñòü. Ðåøòà 123,204
ëþäåé ìàþòü 2 ïàñïîðòè, ç ÿêèõ
îäèí ãîëëàíäñüêèé.

Праві швейцарці
за ли ають нати
“чорних тварин”
шию

Íàðîäíà ïàðò³ÿ Øâåéöàð³¿ âè-
ïóñòèëà ïåðåäâèáîðí³ ðåêëàìí³
ïëàêàòè ðàñèñòñüêîãî õàðàêòåðó,
ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ ñïî÷àòêó ó øâåé-
öàðñüê³é ñòîëèö³ Áåðí³, à çãîäîì
³ â äðóãîìó çà âåëè÷èíîþ ì³ñò³
êðà¿íè Æåíåâ³. Ïàðò³ÿ õî÷å äîìî-
ãòèñÿ î÷èñòêè êðà¿íè â³ä ³íîçåì-
ö³â, ÿê³, çà ¿¿ ñëîâàìè, ñêîþþòü
á³ëüøå çëî÷èí³â, í³æ êîð³ííå ì³ñ-
öåâå íàñåëåííÿ.

Íà ïëàêàò³ ïàðò³¿ çîáðàæåí³ òðè
á³ë³ â³âö³, ÿê³ êîïíÿêàìè âèøòîâ-
õóþòü îäíó ÷îðíó ç ôîíó øâåé-
öàðñüêîãî ïðàïîðà. Ï³ä çîáðà-
æåííÿì º ãàñëî “Äëÿ á³ëüøî¿ áåç-
ïåêè”. Òàê³ ðåêëàìí³ ùèòè ç’ÿâè-
ëèñÿ ÿê ïîë³òè÷íà àã³òàö³ÿ ïåðåä
âèáîðàìè, ùî â³äáóäóòüñÿ ó æîâò-
í³ íèí³øíüîãî ðîêó. ²íîçåìö³, ë³-
â³ ïàðò³¿ òà Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíà-
íèõ Íàö³é ñêàðæàòüñÿ, ùî òàêà
àã³òàö³ÿ ðàñèñòñüêà.

Íàðîäíà ïàðò³ÿ Øâåéöàð³¿, ÿêà
íèí³ ìàº íàéá³ëüøå ïðåäñòàâíèö-
òâî ó ïàðëàìåíò³, òàêèì ÷èíîì
ï³äøòîâõóº íàñåëåííÿ êðà¿íè äî
äóìêè, ùî ïîòð³áíî ââåñòè çà-
êîí, çà ÿêèì ñ³ì’¿ ³íîçåìö³â âè-
ñåëÿòèìóòü ç êðà¿íè, ÿêùî õî÷à
á îäèí ¿¿ ÷ëåí çä³éñíèâ òÿæêèé
çëî÷èí.

Íàðîäíà ïàðò³ÿ Øâåéöàð³¿
ñòâåðäæóº, ùî ³íîçåìö³ ñêîþþòü
çíà÷íî á³ëüøå çëî÷èí³â, í³æ
øâåéöàðö³, òîìó íîâèé çàêîí,
ÿêùî éîãî óõâàëÿòü, âèïðàâäàº
âèñèëêó ñ³ìåé ³ìì³ãðàíò³â ç êðà-
¿íè.

Ôàêòè÷íî æ ñòàòèñòèêà çëî-
÷èííîñò³ íå òî÷íà, òîìó ùî íå
âñ³ øâåéöàðñüê³ ðåã³îíè ô³êñó-

þòü ïðàâîïîðóøåííÿ ³íîçåìö³â ³
êîð³ííîãî íàñåëåííÿ îäíàêîâèì
÷èíîì. Íåùîäàâíº äîñë³äæåííÿ
Ôåäåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ç
ïèòàíü ³ìì³ãðàíò³â ïîêàçàëî, ùî
çà îäèí ³ òîé ñàìèé çëî÷èí êî-
ð³ííîãî øâåéöàðöÿ ìîæóòü
ïðîñòî óñíî ïîïåðåäèòè, à ³íî-
çåìöÿ çàòðèìàòè òà îøòðàôóâà-
òè.

Íå äèâëÿ÷èñü íà ö³ ôàêòè òà
ðîç’ÿñíåííÿ, òàêà â³äâåðòî ðàñèñ-
òñüêà ïîë³òèêà ïàðò³¿ çíàéøëà
ï³äòðèìêó â àâòîõòîííîãî íàñå-
ëåííÿ êðà¿íè, ïîâ³äîìèâ ïðåä-
ñòàâíèê ïàðò³¿ Ìàòò³àñ Ìþëëåð.
“Ìè ìàºìî ïîçèòèâíó ðåàêö³þ
øâåéöàðö³â, öå ïîêàçóº íàñê³ëü-
êè ïîòð³áíà íàøà êàìïàí³ÿ”,—
ñêàçàâ â³í.

Òàêà ïðîïàãàíäà íå îáõîäèòü-
ñÿ áåç êðèòèêè. Ñâ³é ïðîòåñò
óæå âèñëîâèëè ºâðåéñüê³ îáùè-
íè. Âîíè ñòâåðäæóþòü, ùî êî-
ëüîðè íà ïëàêàòàõ íàäòî âæå
ñõîæ³ íà êîëüîð³ íàöèñòñüêî¿
Í³ìå÷÷èíè.

“ß äóìàþ, ùî öå — îãèäíèé
ìåòîä ðîáèòè ïîë³òèêó”,— ñêà-
çàâ Àëüôðåä Äîíàò, ïðåçèäåíò
Øâåéöàðñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ºâðåé-
ñüêèõ îáùèí. Ñïåö³àëüíèé äîïî-
â³äà÷ ÎÎÍ ç ïèòàíü ðàñîâî¿ äèñ-
êðèì³íàö³¿ Äüºí Äóäó ç Ñåíåãàëó
ïîïðîñèâ Øâåéöàðñüêèé óðÿä
ïðî îô³ö³éíå ïîÿñíåííÿ êàìïà-
í³¿. Ó â³äïîâ³äü Íàðîäíà ïàðò³ÿ
Øâåéöàð³¿ çàÿâèëà, ùî ÎÎÍ íå
ñë³ä âòðó÷àòèñÿ ó âíóòð³øíþ ïî-
ë³òèêó êðà¿íè. “Ìè ìàºìî ñâî-
áîäó ñëîâà â íàø³é êðà¿í³. Î÷å-
âèäíî, ïàí Äüºí íå ðîçóì³º ñïå-
öèô³êó íàøî¿ äåìîêðàò³¿”,— ñêà-
çàâ Ìàòò³àñ Ìþëëåð.

Íèí³ ïîíàä 20 â³äñîòê³â øâåé-
öàðñüêîãî íàñåëåííÿ ñòàíîâëÿòü
³íîçåìö³. Á³ëüø³ñòü ç íèõ çíàõî-
äÿòüñÿ â êðà¿í³ âæå áàãàòî ðîê³â,
ìàéæå òðåòèíà ìàþòü ãðîìàäÿí-
ñòâî Øâåéöàð³¿.

Ва ітні жін и
Варшави не змож ть
збі ати за пляш ою

Ë³êàð³ ñòîëèö³ Ïîëüù³ — Âàð-
øàâè á’þòü íà ñïîëîõ òà çàêëè-
êàþòü, ùîá çàêîí çàáîðîíèâ ìà-
ãàçèíàì ïðîäàâàòè àëêîãîëü âà-
ã³òíèì æ³íêàì. Ó ÷åòâåð ó Âàð-
øàâ³ ñòàðòóâàëà àêö³ÿ, ÿêà ïðîïà-
ãóº, ùîá æ³íêè, ÿê³ ÷åêàþòü íà
íàðîäæåííÿ äèòèíè, óòðèìàëèñÿ
â³ä ñïîæèâàííÿ ñïèðòíèõ íàïî-
¿â. Åêñïåðòè ³ ë³êàð³ ïðîïîíóþòü,
ùîá ìàãàçèíè íå ìîãëè ïðîäàâà-
òè àëêîãîëþ âàã³òíèì, à ÿêùî
æ³íêà íàïîëÿãàòèìå, òî ¿¿ ñë³ä ïî-
ì³ñòèòè äî ë³êàðí³, ùîá òà íå
ìîãëà íàøêîäèòè çäîðîâ’þ ìàé-
áóòíüî¿ äèòèíè.

Çà ââåäåííÿ òàêèõ ïðàâèë òà
íîðì âèñòóïàº îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà
çàéìàºòüñÿ ïðèéîìíèì áàòüê³â-
ñòâîì òà óñèíîâëåííÿì. ¯¿ â³öå-
ãîëîâà Ìàëãîæàòà Êëåíöêà íà-
çèâàº ñòàòèñòèêó, çà ÿêîþ êîæíà
òðåòÿ âàã³òíà çàãëÿäàº ó ÷àðêó. Öå
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî òðè äè-
òèíè ç òèñÿ÷³ íàðîäæóþòüñÿ ç íå-
âèë³êîâíîþ ñïàäêîâîþ ñõèëüí³ñ-
òþ äî àëêîãîë³çìó òà ðîçóìîâè-
ìè âàäàìè, ñõîæèìè çà îçíàêàìè
íà õâîðîáó Äàóíà.

Ë³êàð³ çâåðòàþòü óâàãó íà òå,
ùî òàê³ ïðàâèëà âæå ä³þòü ó
Íîðâåã³¿ òà Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ
Àìåðèêè, ³ ìàþòü çà ìåòó çáåðåã-
òè çäîðîâ’ÿ äèòèíè, à íå îáìå-
æèòè ïðàâà òà ñâîáîäè æ³íîê.

Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè îïèòó-
âàíü Äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ïè-
òàíü áîðîòüáè ç àëêîãîë³çìîì,
75 â³äñîòê³â âàã³òíèõ çàïåâíÿ-
þòü, ùî ¿õ í³êîëè íå ³íôîðìó-
âàëè ïðî òàê³ íàñë³äêè âæèâàí-
íÿ ñïèðòíîãî. Êîæíà òðåòÿ æ³í-
êà ïîêëàäàºòüñÿ íà ñëîâà ñâîãî
ë³êàðÿ-ã³íåêîëîãà, ÿêèé çàïåâ-
íÿº, ùî ïîì³ðíå ñïîæèâàííÿ
÷åðâîíîãî âèíà íå íàøêîäèòü
çäîðîâ’þ ìàéáóòíüî¿ äèòèíè.

Варшава п’ять ро ів
приймала стат т

Ï³ñëÿ ï’ÿòè ðîê³â çâîë³êàíü òà
ïîë³òè÷íèõ ïðîòèð³÷ ñòîëèö³
Ïîëüù³ âäàëîñÿ óõâàëèòè ñòàòóò
ì³ñòà, ÿêèé íàçâàëè Êîíñòèòó-
ö³ºþ Âàðøàâè. Çà äîêóìåíòîì,
á³ëüøå âëàäè òåïåð íàäàâàòè-
ìóòü ðàéîíàì ñòîëèö³.

Äåïóòàòè ì³ñüêîãî ïðàâë³ííÿ
óõâàëèëè öåé äîêóìåíò ìàéæå
îäíîãîëîñíî. Ìàéæå — îñê³ëü-
êè ãîëîâà Ðàäè Âàðøàâè ªâà
Ìàë³íîâñêà-¥ðóï³íñêà ñòàëà
æåðòâîþ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè
ãîëîñóâàííÿ, âîíà âèïàäêîâî
íàòèñíóëà êíîïêó “ïðîòè”. Çà
ìèòü âîíà ñïðîñòóâàëà ñâ³é âè-
á³ð: “Ç åìîö³é â ìåíå ïàëåöü
ñìèêíóâñÿ. ß øîêîâàíà. Âñ³ì
ñåðöåì ÿ çà íîâîââåäåííÿ”.

Òàêèé äîêóìåíò óæå äàâíî ÷å-
êàëè ãîëîâè ðàéîí³â. Âîíè âñ³
äðóæíî êîìåíòóâàëè, ùî öå ³ñ-
òîðè÷íèé äåíü äëÿ Âàðøàâè.
Öåé äîêóìåíò ìàº ôóíäàìåí-
òàëüíå çíà÷åííÿ.

Âàðøàâà â³ä 2002 ðîêó áóëà
ºäèíèì ì³ñòîì ó Ïîëüù³ áåç
ñòàòóòó. Çà òâåðäæåííÿì ãîë³â
ðàéîí³â, êîíñòèòóö³ÿ äàñòü ¿ì
ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî êåðóâà-
òè ðàéîíàìè, ùî ïîçèòèâíî
âïëèíå íà ðîçâèòîê ì³ñòà.

Íîâèé ñòàòóò äåöåíòðàë³çóº

óïðàâë³ííÿ ñòîëèöåþ. Ðàí³øå
ñïðàâàìè ³íâåñòèö³é, ëîêàëüíè-
ìè òà çåìåëüíèìè ïèòàííÿìè
çàéìàëàñÿ ðàòóøà. Òåïåð êîí-
ñòèòóö³ÿ äàº á³ëüøå ìîæëèâîñ-
òåé ëþäÿì. Âîíè çìîæóòü âíî-
ñèòè ñâî¿ ïðîåêòè òà ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî çì³í â ðàéîíàõ, ÿêùî
ìàòèìóòü ï³äòðèìêó 15 òèñÿ÷à-
ìè ï³äïèñ³â. Ñòàòóò ïåðåäáà÷àº
òàêîæ íîâó ôîðìó êîíòàêòó
ðàéðàä ç æèòåëÿìè. Òåïåð ïðî-
âîäèòèìóòü äåáàòè ì³ñöåâîãî
ð³âíÿ ç íàéá³ëüø ñï³ðíèõ ïðîá-
ëåì.

Ôîðìàëüíî, äîêóìåíò º ëèøå
ïðîåêòîì ñòàòóòó äî òîãî ÷àñó,
äîêè ïîãîäèòü ïðåì’ºð. Íà öå ó
íüîãî º 30 äí³â.

Вільнюс став
льт рною

столицею
і запросив ромадян
до бомбосховищ

Ëèòîâñüêà ñòîëèöÿ — ïåðøå
ì³ñòî íà ïîñòêîìóí³ñòè÷íîìó
ïðîñòîð³, ÿêå óäîñòî¿ëè ïî÷åñ-
íîãî òèòóëó. Çà 20-ð³÷íó ³ñòîð³þ
³ñíóâàííÿ ö³º¿ òðàäèö³¿ 30 ºâðî-
ïåéñüêèõ ì³ñò áóëî óäîñòîºíî
÷åñò³ íàçèâàòèñÿ ªâðîïåéñüêîþ
êóëüòóðíîþ ñòîëèöåþ. Òåïåð ³
Â³ëüíþñó íàäàëè ìîæëèâ³ñòü
ïîêàçàòè ñâ³òîâ³ ñâîþ âèäàòíó
êóëüòóðíó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Âè-
çíà÷åííÿ êóëüòóðíèõ ñòîëèöü —
íàéóñï³øí³øà ³í³ö³àòèâà ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó â ãàëóç³ êóëü-
òóðè.

Çà ð³øåííÿì ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿, Â³ëüíþñ ïðèçíà÷èëè
ñòîëèöåþ êóëüòóðè â 2009 ðîö³
ðàçîì ³ç àâñòð³éñüêèì ì³ñòîì
Ë³íöåì.

Â³ëüíþñ ñïðîáóº âíåñòè íî-
âèé äîñâ³ä äî ö³º¿ òðàäèö³¿ ªâ-

ðîïè — êîæåí ëèòîâåöü ìàº
ìîæëèâ³ñòü âíåñòè ñâî¿ ³äå¿ äî
ðîçðîáêè êóëüòóðíî¿ ïðîãðàìè.
Íàçâà ïðîãðàìè — “Æèâà Êóëü-
òóðà” (culture live). Ñëîâî “æè-
âà” â ìóçèö³ îçíà÷àº âèêîíàí-
íÿ òâîðó áåçïîñåðåäíüî íà ïóá-
ë³ö³. Öå ñòàíå îñíîâíèì ïðèí-
öèïîì ³ ëåéòìîòèâîì êóëüòóð-
íî¿ ïðîãðàìè ó Â³ëüíþñ³. Êóëü-
òóðà æèâà — öå êóëüòóðà æèò-
òºâà ³ æèâîòðåïåòíà â ïîñò³éí³é
çì³í³ ³ ðîçâèòêó. Âîíà â³äêðèòà
êîæíîìó, õòî õî÷å òâîðèòè, áðà-
òè ó÷àñòü ³ íàñîëîäæóâàòèñÿ
ìèñòåöòâîì.

Ïðîãðàìà Êóëüòóðíî¿ ñòîëèö³
ªÑ îõîïëþº ÷îòèðè îñíîâí³ òå-
ìè: Ìèñòåöòâî, Êóëüòóðíå â³ä-
êðèòòÿ, Æèâà ³ñòîð³ÿ ³ Ëþäñòâî.

Êîæí³é òåì³ ïðèñâÿòÿòü â³ä
äåñÿòê³â äî ñîòåíü êóëüòóðíèõ
ïîä³é.

Ð³çí³ ïðîåêòè ïî÷íóòü ðåàë³-
çîâóâàòè íå ëèøå â 2009, à é â
2008, â 2007 ðîêàõ.

Ó ÷åðâí³ 2007-ãî, â ²âàíîâó
í³÷, ó Â³ëüíþñ³ ñâÿòêóâàëè Í³÷
ªâðîïåéñüêî¿ Êóëüòóðè. Â³ä çà-
õîäó äî ñâ³òàíêó ïðîñò³ð ì³ñòà
áóâ ñïîâíåíèé ïîä³é. Âóëèö³ ³
ïëîù³ ì³ñòà ïåðåéìåíóâàëè â
“ìóçè÷í³” íàçâè — Ïëîùà
Ñàëüñè, Àëåÿ Êëàñèêè, Âóëèöÿ
Äæàçó ³ òàê äàë³. Ïàðêè ïåðåòâî-
ðèëè íà ê³íîçàëè, à ð³÷êà ñòàëà
êîíöåðòíèì ìàéäàí÷èêîì. Ó
âåðåñí³ ïðîåêò “Ìèñòåöòâî â
÷óæîìó ïðîñòîð³” çàïðîñèòü ãî-
ðîäÿí ³ ãîñòåé â ì³ñöÿ, êóäè
ìèñòåöòâî äîñ³ íå çàãëÿäàëî —
â ì³ñüê³ ñåðåäíüîâ³÷í³ äâîðè ³
ï³äâàëè, âóã³ëüí³ ÿìè ³ áîìáî-
ñõîâèùà, óñïàäêîâàí³ ç ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â, òà ³íø³ íàéíåéìî-
â³ðí³ø³ êóòî÷êè Â³ëüíþñà.

Ó ëèñòîïàä³ íàóêà, ìåäèöèíà,
ïðèðîäà ³ ìèñòåöòâà îá’ºäíàþòü
ñâî¿ ñèëè â Ì³æíàðîäíîìó ôåñ-
òèâàë³ Ñâ³òëà, ùîá ðîçêðèòè çà-
ãàäêîâèé ñâ³ò êîëüîðó ³ ñâ³òëà

Своє невдоволення зовнішньою політи ою США м с льмани воліють висловлювати в безпепечній Європі
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿õ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ
(äîäàºòüñÿ).

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî” çàìîâíè-
êîì ðîçðîáêè ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òåõí³÷íî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåí-
íÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóð³ (íà ì³ñ-
öåâîñò³), à òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîá-
õ³äíî¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ùîäî áóä³âíèöòâà ï³äçåìíèõ (íàä-
çåìíèõ) ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ç îá’ºêòàìè
òîðã³âë³ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà,
òà ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â äîãîâîð³â îðåíäè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-
äîþ òà ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñ³â.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè-
¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî”:

3.1. Çà äîðó÷åííÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷èòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòí³ îðãàí³çàö³¿ òà
óêëàñòè ç íèìè äîãîâîðè íà ðîçðîáêó ïðî-
åêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ³ âèêîíàííÿ ðîá³ò ùîäî ïðîâå-
äåííÿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóð³ (íà ì³ñöåâîñò³), à òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³é-
íèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, òà ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â äîãîâî-
ð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó.

3.2. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîåêòí³ îðãàí³çàö³¿ òà óêëàñòè ç íèìè äî-
ãîâîðè íà âèêîíàííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò
ç âèçíà÷åííÿì îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíî-
ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â
òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóí-
òóâàíü âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îêðåìî ðîçòà-
øîâàíèõ îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ êîí-
êóðñó.

3.3. Ïîäàòè ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè òà ìà-
òåð³àëè ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ
ðîçãëÿäó òà ñõâàëåííÿ ¿õ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñ-
òîáóä³âíîþ ðàäîþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ
ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà âðàõóâàòè çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçè-
ö³¿ äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ïåðåä-
ïðîåêòíèõ ðîá³ò.

3.5. Íàäàòè ó ëèïí³ 2007 ðîêó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ
ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñ³â ì³ñòîáóä³âí³ îá-
´ðóíòóâàííÿ òà ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè ç âè-
çíà÷åííÿì îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ
ïîêàçíèê³â, ïðîòîêîëè àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòî-
áóä³âíèõ ðàä, ïðîòîêîëè ïîïåðåäí³õ ãðîìàä-
ñüêèõ îáãîâîðåíü, âèñíîâêè ñóá’ºêò³â ïîãî-
äæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòè-
ö³éíèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿, óïðàâë³ííþ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
çà çàïèòàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî” ³ â òèæ-
íåâèé òåðì³í ïîäàòè ñâî¿ âèñíîâêè ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿):

5.1. Ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä ñå-
ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³øåííÿ
ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ïðàâî îðåíäè íà ÿê³ ïðîïîíóºòüñÿ ïðî-
äàòè íà êîíêóðñ³.

5.2. Óêëàñòè ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî” äîãîâîðè
íà âèêîíàííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò, çàçíà-
÷åíèõ ó ï³äï. 3.1.—3.4 ï. 3 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

5.3. Ïðîô³íàíñóâàòè ðîçðîáêó çåìëåâïî-
ðÿäíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóí-
òóâàííÿ òà ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò â³äïîâ³äíî
äî äîãîâîð³â, çàçíà÷åíèõ ó ï³äï. 3.2. öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â çàãàëü-
íîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç
åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä ì³ñòîáóä³âíèõ îá-
´ðóíòóâàíü òà ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò ³íâåñòè-
ö³éíèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîç-

Про проведення конкурсу 
із залучення інвесторів

для будівництва підземних (надземних)
пішохідних переходів

з об’єктами торгівлі та соціальної
інфраструктури міста

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 914 
від 17 липня 2007 року

Відповідно до Положення про проведення інвестиційного конкурсу та укладення інвестиційних до�
говорів на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополі�
тену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструк�
тури міста, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003
№ 2442, та з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до будівництва об’єктів 
у м. Києві:

№ Назва інвестиційно о прое т

1 Б дівництво підземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста на перетині в л. Кі відзе з в л. Підвисоць о о

2 Б дівництво підземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста через Повітрофлотсь ий проспе т на перетині з в л.Освіти

3 Б дівництво підземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста через Повітрофлотсь ий проспе т на перетині з в л. Ф чи а

4 Б дівництво підземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста через Повітрофлотсь ий проспе т на перетині з в л. Антонова

5 Б дівництво підземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста через Повітрофлотсь ий проспе т на перетині з в л. К рсь ою

6
Б дівництво підземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста через Повітрофлотсь ий проспе т на перетині з Солом`янсь ою
площею Солом`янсь ом районі j

7
Б дівництво підземно о пішохідно о переход з нежитловими приміщеннями
тор овельно о призначення на просп. Героїв Сталін рада (поблиз в л. Маршала
Тимошен а)

8 Б дівництво тор овельних приміщень підземном пішохідном переході в районі станції
метрополітен "Житомирсь а" на перехресті просп. Перемо и та в л. Семаш а

9 Б дівництво підземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста через б львар Лесі У раїн и біля Б дин подар н ів

10 Б дівництво підземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста на перетині б львар Лесі У раїн и з в л.Щорса

11
Б дівництво підземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста на перетині Вели ої О р жної доро и в межах б д.24 на в л.
Лятошинсь о о навпроти тор овельно о омпле с "Метро"

12 Б дівництво надземно о пішохідно о переход з об`є тами тор івлі та соціальної
інфрастр т ри міста на площі Петра Кривоноса

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17.07.2007 № 914

ПЕРЕЛІК
інвестиційних проектів 

для реалізації їх на конкурсних засадах

1. Çä³éñíèòè ó 2007—2008 ðîêàõ ïðîåêòóâàí-
íÿ òà áóä³âíèöòâî äðåíàæíî¿ ñèñòåìè áóäèíêó

ôë³ãåëÿ Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè
³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 4à).

Про будівництво
дренажної системи будинку флігеля 

Національної музичної академії України
ім. П. І. Чайковського 

(вул. Інститутська, 4а)
Розпорядження Київської міської державної адмініцстрації № 915 

від 17 липня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою виконання буді�
вельних робіт для усунення попадання води до приміщень флігеля Національної музичної академії
України ім. П. І. Чайковського (вул. Інститутська, 4а):

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

ïîðÿäæåííÿ, íà çàñ³äàííÿõ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ðàäè ó òèæíåâèé òåðì³í ï³ñëÿ íà-
äàííÿ ¿õ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè-
¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî”.

7. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.2003 ¹ 2442 “Ïðî ïî-
ðÿäîê çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ
áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â,
ïëîù òà ³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëü-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà”, ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñ-
òîð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â.

8. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé



8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 11 вересня 2007 

2. Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà òà ïðîåêòóâàí-
íÿ äðåíàæíî¿ ñèñòåìè áóäèíêó ôë³ãåëÿ Íà-
ö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè
³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 4à)
âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Äè-
ðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà”, ùî âõîäèòü äî ñêëàäó êî-
ìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåêö³ÿ
áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä
ì. Êèºâà”:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàí-
íÿ.

3.2. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíåðàëüíó áóä³âåëü-
íó îðãàí³çàö³¿.

3.3. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ.

3.4. Îäåðæàòè â öåíòðàëüíîìó îðãàí³ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè òà òóðèç-
ìó Óêðà¿íè òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâîëè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.5. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè(Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.6. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îð-
äåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.7. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà
íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â
ì.Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíêî-
ìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó,
çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³
ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ïðîåêòíèõ òà
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ â ï. 1 Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê òà íàñòóïí³
ðîêè.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження змін та доповнень 
до Порядку надання часткових компенсацій

населенню міста Києва
на оплату житлово/комунальних послуг 

в умовах запровадження економічно 
обґрунтованих цін та тарифів 

на житлово/комунальні послуги
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 967 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення поряд�
ку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово�комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” із змінами і доповнен�
нями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2006 № 1703 “Про спрощення по�
рядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово�комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” та постановою Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 № 765 “Про доповнення Положення про порядок призначення та на�
дання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово�комунальних послуг, при�
дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”:

Çàòâåðäèòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî Ïî-
ðÿäêó íàäàííÿ ÷àñòêîâèõ êîìïåíñàö³é íàñå-
ëåííþ ì³ñòà Êèºâà íà îïëàòó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã â óìîâàõ çàïðîâàäæåííÿ åêî-
íîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ ö³í òà òàðèô³â íà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, çàòâåðäæåíî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.12.2006 ¹ 1838
“Ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ ì³ñòà Êè-
ºâà â óìîâàõ çàïðîâàäæåííÿ åêîíîì³÷íî îá-
´ðóíòîâàíèõ ö³í òà òàðèô³â íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè”, à ñàìå:

1. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 21 Ïîðÿäêó âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ äî 1 ãðóäíÿ 2006 ðî-
êó çàáîðãîâàíîñò³ ç ïëàòåæ³â çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè êîìïåíñàö³ÿ ïðèçíà÷àºòü-
ñÿ çà óìîâè óêëàäåííÿ ãðîìàäÿíèíîì ç ï³ä-
ïðèºìñòâàìè — íàäàâà÷àìè æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã äîãîâîð³â ïðî ðåñòðóêòóðè-
çàö³þ çàáîðãîâàíîñò³”;

2. Ïóíêò 34 Ïîðÿäêó äîïîâíèòè àáçàöîì
òàêîãî çì³ñòó: “Íàäàííÿ ðàí³øå ïðèçíà÷åíî¿
êîìïåíñàö³¿ ïðèïèíÿºòüñÿ:

— çà ïîäàííÿì æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ
îðãàí³çàö³é, îá’ºäíàíü (òîâàðèñòâ) ñï³ââëàñ-
íèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó òà îðãàí³-
çàö³é, ùî íàäàþòü êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÿê-
ùî ãðîìàäÿíèí, ÿêîìó ïðèçíà÷åíî êîìïåí-
ñàö³þ, íå ñïëà÷óº â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòêè æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, çà âèíÿòêîì âèïàä-
ê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàòðèìêîþ ó âèïëàò³ çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè, ïåíñ³¿ òîùî, ÿêà ï³äòâåðäæóº-
òüñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè;

— ÿêùî ãðîìàäÿíèí ïðèõîâàâ àáî ñâ³äîìî

ïîäàâ íåäîñòîâ³ðí³ äàí³ ïðî äîõîäè òà ìàé-
íîâèé ñòàí, ùî âïëèíóëè íà âñòàíîâëåííÿ
ïðàâà íà êîìïåíñàö³þ ³ âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðîç-
ì³ðó, âíàñë³äîê ÷îãî éîìó áóëè íàäì³ðó ïå-
ðåðàõîâàí³ ñóìè êîìïåíñàö³¿, ç ì³ñÿöÿ, â ÿêî-
ìó âèÿâëåíî ïîðóøåííÿ;

— ó ðàç³ ïåðå¿çäó ñ³ì’¿ â ³íøó ì³ñöåâ³ñòü òà
íàñòàííÿ îáñòàâèí, ùî óíåìîæëèâëþþòü íà-
äàííÿ êîìïåíñàö³¿ (çîêðåìà, ñìåðòü îäèíî-
êî¿ îñîáè), ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì,
â ÿêîìó â³äáóëèñÿ çì³íè;

— ó ðàç³, êîëè ÷åðåç íåñïëàòó ãðîìàäÿíè-
íîì â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòêè æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã íàäàííÿ êîìïåíñàö³¿ äëÿ â³äøêî-
äóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã ïðèïèíåíî, ãðîìàäÿíèí íàáóâàº
ïðàâî íà ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ íà íàñòóïíèé ïåð³-
îä ï³ñëÿ ïîäàííÿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåð-
äæóþòü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà âè-
íèêëà ï³ñëÿ 1 ãðóäíÿ 2006 ð. çà ïåð³îä îòðè-
ìàííÿ ñóáñèä³¿;

— çà çàÿâîþ óïîâíîâàæåíîãî âëàñíèêà
(ñï³ââëàñíèêà) æèòëà, íàéìà÷à æèòëà ó äåð-
æàâíîìó òà ãðîìàäñüêîìó æèòëîâîìó ôîíä³,
÷ëåíà æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó,
âëàñíèêà (ñï³ââëàñíèêà) æèòëîâîãî ïðèì³-
ùåííÿ, íà ÿêîãî â³äêðèòî îñîáîâèé ðàõóíîê,
ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì ¿¿ ïîäàííÿ,
ÿêùî ³íøå íå îáóìîâëåíî çàÿâîþ.”

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про завдання із завезення, 
закладки та переробки картоплі,
плодоовочевої продукції, фруктів 

урожаю 2007 року
Розпорядження Київської міської державної адміністрації  № 968 

від 26 липня 2007 року

Керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 25 Закону
України “Про столицю України — місто�герой Київ” та з метою безперебійного забезпечення підпри�
ємств торгівлі, ресторанного господарства, дитячих, навчальних, шкільних, лікувальних закладів та
населення м. Києва картоплею, свіжими і переробленими овочами, фруктами урожаю 2007 року:

1. Çàòâåðäèòè:
1.1. Çàâäàííÿ ³ç çàâåçåííÿ êàðòîïë³ òà ïëî-

äîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ óðîæàþ 2007 ðîêó çã³ä-
íî ç äîäàòêîì 1;

1.2. Çàâäàííÿ ³ç çàêëàäêè òà ïåðåðîáêè êàð-
òîïë³, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ôðóêò³â íà
çèìîâî-âåñíÿíèé ïåð³îä 2007-2008 ðîê³â ïî
ì³ñòó Êèºâó çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

2. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì):

2.1. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî
çàâåçåííÿ, çàêëàäêè òà ïåðåðîáêè êàðòîïë³,
ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ôðóêò³â óðîæàþ
2007 ðîêó;

2.2. Çä³éñíèòè êîìïëåêñ çàõîä³â òà çàáåç-
ïå÷èòè êîíòðîëü çà ï³äãîòîâêîþ ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íî¿ áàçè òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ äî ñåçîíó ìàñîâîãî çàâîçó, çà-
êëàäêè ³ ïåðåðîáêè ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿
óðîæàþ 2007 ðîêó;

2.3. Âñòàíîâèòè, ùî çàâäàííÿ ³ç çàêëàäêè
êàðòîïë³, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ôðóêò³â
óðîæàþ 2007 ðîêó ââàæàºòüñÿ âèêîíàíèì,
êîëè ñòàíîì íà 01.11.2007 ïðîäóêö³ÿ, âèçíà-
÷åíà çã³äíî ç äîäàòêîì 2, çàêëàäåíà òîðãî-
âåëüíî-çàêóï³âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè â
ïîâíîìó îáñÿç³;

2.4. Îðãàí³çóâàòè øèðîêó òîðã³âëþ â ïåð³-
îä ìàñîâîãî äîçð³âàííÿ òà çàâåçåííÿ ó ì³ñ-
òî ðàííüî¿ ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿã³ä, ê³ñ-
òî÷êîâèõ ïëîä³â, à òàêîæ ó ë³òíüî-îñ³íí³é
ïåð³îä êàðòîïë³, îâî÷³â, áàøòàííèõ êóëüòóð,
ôðóêò³â ÷åðåç ñòàö³îíàðíó òà äð³áíîðîçäð³á-
íó òîðãîâåëüíó ìåðåæó, âèçíà÷èâøè âëàñíè-
ìè ðîçïîðÿäæåííÿìè ¿¿ äèñëîêàö³þ, çàáåç-
ïå÷èâøè âèäà÷ó áåçêîøòîâíèõ äîçâîë³â íà ¿¿
ðîáîòó;

2.5. Ñïðèÿòè òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèì
ï³äïðèºìñòâàì ïëîäîîâî÷³â ó çàáåçïå÷åíí³
çàêëàäêè êàðòîïë³ òà ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóê-
ö³¿ â îáñÿãàõ çã³äíî ç äîäàòêîì 2, à òàêîæ â
îòðèìàíí³ ï³ëüãîâèõ êðåäèò³â äëÿ ÷àñòêîâî-
ãî ô³íàíñóâàííÿ çàêëàäêè òà ïåðåðîáêè ïëî-
äîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ âðîæàþ 2007 ðîêó.

2.6. Ïðîâåñòè êàìïàí³þ ³ç ôîðìóâàííÿ ïà-
êåòà óãîä ì³æ ðàéîííèìè òîðãîâåëüíî-çàêó-
ï³âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè òà ï³äïðèºì-
ñòâàìè òîðã³âë³, à òàêîæ âçÿòè ï³ä êîíòðîëü
âêëþ÷åííÿ òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ïëîäîîâî÷³â ðàéîí³â äî ïåðåë³êó
ó÷àñíèê³â òåíäåð³â, ùî ïðîâîäÿòüñÿ áþäæåò-
íèìè çàêëàäàìè ðàéîíó (ë³êàðíÿìè, íàâ÷àëü-
íèìè çàêëàäàìè òîùî), íà ïîñòàâêó ñâ³æî¿
òà ïåðåðîáëåíî¿ ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿;

2.7. Âçÿòè ï³ä ïîñò³éíèé êîíòðîëü ðîáîòó
ðàéîííèõ òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèõ ï³äïðè-

Про внесення змін 
до розпорядження Київської

міської державної адміністрації 
від 21.06.2007 № 752

Розпорядження Київської міської державної адміністрації  № 962 
від 24 липня 2007 року

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Ре�
гіональну угоду між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною ад�
міністрацією), Київською міською асоціацією роботодавців та Київською міською радою профспі�
лок, міськими профспілками на 2007 рік, розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 12.04.2007 № 436 “Про підготовку та проведення у м. Києві в 2007 році заходів з нагоди Все�
світнього дня охорони праці”, у зв’язку із уточненням списків, наданих відділом з питань охорони
праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внести
до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.2007 № 752 “Про надання у
2007 році одноразової адресної матеріальної допомоги сім’ям загиблих на виробництві та особам,
які стали інвалідами внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у
2006 році” наступні зміни:

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації

від 21.06.2007 № 752 
(в редакції розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 24.07.2007 № 962

Кошторис витрат, 
пов’язаних з наданням одноразової адресної 

матеріальної допомоги

1. Âèäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàäàííÿì îäíîðàçî-
âî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çã³äíî ç
ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

Ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé, çàãèáëèõ íà âèðîáíèöòâ³ ó
2006 ðîö³,— 21 ñ³ì’ÿ;

21 ñ³ì’ÿ õ 200 ãðí.— 4200 ãðí.
Ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â ² ãðóïè, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ

íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âè-
ðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü,— 153
îñîáè;

153 îñîáè õ 100 ãðí.-15300 ãðí.
Ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â II ãðóïè, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ

íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âè-
ðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü,— 701
îñîáà;

701 îñîáàõ õ 75 ãðí. = 52575 ãðí.
Ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â III ãðóïè, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ

íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âè-
ðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü,—1408
îñ³á;

1408 îñ³á õ 50 ãðí. = 70400 ãðí. 
Âñüîãî: 142475,0 ãðí.
2. Ïîøòîâ³ âèòðàòè: 
142475,0 ãðí. õ 4 % = 5699 ãðí.
Çàãàëüíà ñóìà âèäàòê³â ïî ïóíêòàõ 1-2:
142475,0 ãðí. + 5699 ãðí.— 148174 ãðí.

Çàñòóïíèê ãîëîâè
— êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

1. Íàçâó ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿:

“Ïðî íàäàííÿ ó 2007 ðîö³ îäíîðàçîâî¿ àä-
ðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì çàãèá-
ëèõ íà âèðîáíèöòâ³ ó 2006 ðîö³ òà îñîáàì,
ÿê³ ñòàëè ³íâàë³äàìè âíàñë³äîê íåùàñíèõ âè-
ïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çà-
õâîðþâàíü”.

2. Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é
ðåäàêö³¿: “1. Íàäàòè îäíîðàçîâó àäðåñíó ìàòå-
ð³àëüíó äîïîìîãó:

— ó ðîçì³ð³ 200 ãðí.— ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ íà âè-
ðîáíèöòâ³ ó 2006 ðîö³;

— ó ðîçì³ð³ 100 ãðí.— ³íâàë³äàì ² ãðóïè, ³í-
âàë³äí³ñòü ÿêèõ íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âè-

ïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü;

— ó ðîçì³ð³ 75 ãðí.— ³íâàë³äàì II ãðóïè, ³í-
âàë³äí³ñòü ÿêèõ íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âè-
ïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü;

— ó ðîçì³ð³ 50 ãðí.— ³íâàë³äàì III ãðóïè, ³í-
âàë³äí³ñòü ÿêèõ íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíèõ âè-
ïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü, çã³äíî ç êîøòîðèñîì, ùî äîäàºòüñÿ.”

3. Êîøòîðèñ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàäàííÿì
îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè,
âèêëàñòè â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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ºìñòâ ïëîäîîâî÷³â, â ïåðøó ÷åðãó òèõ, ÿêèì
çà ì³ñüêîþ òà ðàéîííèìè ïðîãðàìàìè íàäà-
íî ô³íàíñîâî-êðåäèòíó ï³äòðèìêó íà çàêó-
ï³âëþ, çàêëàäêó òà ïåðåðîáêó ïëîäîîâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿, ùîäî ð³âíÿ çàêóï³âåëüíèõ òà ðîç-
äð³áíèõ ö³í íà öþ ïðîäóêö³þ ïðè ðåàë³çàö³¿
¿¿ äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà äëÿ ïðîäàæó ÷å-
ðåç çàãàëüíîäîñòóïíó ìåðåæó, îáñÿã³â çàâå-
çåíî¿, çàêëàäåíî¿ òà ïåðåðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿.

3. Êåð³âíèêàì òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ïëîäîîâî÷³â çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿
ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âèð³øåííÿ
ïèòàííÿ ô³íàíñîâî-êðåäèòíî¿ ï³äòðèìêè ó
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Ïîëîæåííÿì ïðî ô³-
íàíñîâî-êðåäèòíó ï³äòðèìêó ñóá’ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 05.07.2001
¹ 375/1351 (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.07.2002 ¹ 109/109).

4. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì) ñï³ëüíî ç ÂÀÒ “Êè¿âñüêà êîì-
ïàí³ÿ îïòîâîãî ðèíêó”, òîðãîâåëüíî-çàêóï³-
âåëüíèì ï³äïðèºìñòâàì:

4.1. Îðãàí³çóâàòè óêëàäàííÿ óãîä ç ãîñïî-
äàðñòâàìè — âèðîáíèêàìè ïëîäîîâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿ ç Êè¿âñüêî¿ òà ³íøèõ îáëàñòåé
Óêðà¿íè íà çàâåçåííÿ êàðòîïë³ òà ïëîäîîâî-
÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ
çàâäàíü;

4.2. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ðî-
á³ò ³ç ï³äãîòîâêè âñ³õ îá’ºêò³â ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íî¿ áàçè òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ äî ðîáîòè â íîâîìó ñåçîí³ (ðå-

ìîíò ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü, îáëàäíàííÿ,
êîíòåéíåð³â, ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíèõ çàïàñ³â
áî÷êîòàðè, ì³ñòêîñòåé ªÑ-200, ïîë³åòèëåíî-
âèõ âêëàäèø³â, êóõîííî¿ ñîë³, ñïåö³é òîùî);

4.3. Ïðîâåñòè ðàéîíí³ âèñòàâêè-ÿðìàðêè
äëÿ ï³äïðèºìñòâ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, ðåñòî-
ðàííîãî ãîñïîäàðñòâà òà ï³äïðèºìñòâ, ùî çà-
áåçïå÷óþòü äèòÿ÷³, íàâ÷àëüí³ òà ë³êóâàëüí³
çàêëàäè ïëîäîîâî÷åâîþ ïðîäóêö³ºþ, ç ìå-
òîþ óêëàäàííÿ óãîä ç òîðãîâåëüíî-çàêóï³-
âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè íà ïîñòàâêó ó ì³æ-
ñåçîííèé ïåð³îä 2007—2008 ðîê³â çàãîòîâëå-
íî¿ ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿;

4.4. Îðãàí³çóâàòè áåçïåðåá³éíó òîðã³âëþ
êàðòîïëåþ, ïëîäîîâî÷åâîþ ïðîäóêö³ºþ â
øèðîêîìó àñîðòèìåíò³ ó ñïåö³àë³çîâàíèõ ìà-
ãàçèíàõ òà ñåêö³ÿõ ìàãàçèí³â, ñåçîíí³é äð³á-
íîðîçäð³áí³é ìåðåæ³ òà íà ïðîäîâîëü÷èõ
ðèíêàõ, çàáåçïå÷èâøè çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó
ö³é ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ðåñòî-
ðàííîãî ãîñïîäàðñòâà, äèòÿ÷èõ, íàâ÷àëüíèõ
òà ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà;

4.5. Ùîòèæíåâî, ïî÷èíàþ÷è ç 23 ëèïíÿ
2007 ðîêó, ³íôîðìóâàòè âèêîíàâ÷èé îðãàí
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) ÷åðåç ÂÀÒ “Êè¿âñüêà
êîìïàí³ÿ îïòîâîãî ðèíêó “ ïðî çàêóï³âëþ òà
íàäõîäæåííÿ â ì. Êè¿â êàðòîïë³, ïëîäîîâî-
÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ôðóêò³â â ðîçð³ç³ êóëüòóð ³
ïîñòà÷àëüíèê³â;

4.6. Ó ñåçîí ìàñîâîãî çàâåçåííÿ ïëîäîîâî-
÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ îðãàí³çóâàòè ðîáîòó òîðãî-
âåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â òà ïðîâåäåííÿ ñóáîòí³õ
ÿðìàðê³â ç øèðîêèì çàëó÷åííÿì äî ¿õ ðîáî-
òè ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, êîëåêòèâíèõ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ Êè¿âñüêî¿ òà
³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Çàòâåðäèòè ³ äî
31.07.2007 íàäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ãðàô³êè òà äèñëîêàö³þ
ïðîâåäåííÿ öèõ çàõîä³â ó ðàéîíàõ íà äðóãå
ï³âð³÷÷ÿ 2007 ðîêó;

4.7. Âñòàíîâèòè êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì
ïðàö³âíèêàìè ïëîäîîâî÷åâèõ áàç ñòàíäàðò³â,
³íñòðóêö³é òà ðåêîìåíäàö³é ³ç ïåðåðîáêè ³
çáåð³ãàííÿ êàðòîïë³ òà ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðî-
äóêö³¿. Çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó íà ÿê³ñòü
ñòâîðåíèõ çàïàñ³â, íå äîïóñêàþ÷è çàêëàäêè
íà äîâãîñòðîêîâå çáåð³ãàííÿ íåÿê³ñíî¿ ñâ³æî¿
³ ñîëîíî-êâàøåíî¿ ïðîäóêö³¿. Ñóâîðî äîòðè-
ìóâàòèñÿ îïòèìàëüíèõ ðåæèì³â çáåð³ãàííÿ
ïðîäóêö³¿.

5. Ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷³ îðãàíè ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îá-
´ðóíòîâàí³ñòü íàäàííÿ çàâäàíü ³ç çàêëàäêè
òà ïåðåðîáêè êàðòîïë³, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðî-
äóêö³¿, ôðóêò³â óðîæàþ 2007 ðîêó ç óðàõóâàí-
íÿì ïîâíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîïèòó ñïîæèâà-
÷³â íà âåñü ì³æñåçîííèé ïåð³îä 2007-2008
ðîê³â òà ð³âíÿ îïòîâî-â³äïóñêíèõ ³ ðîçäð³á-
íèõ ö³í íà öþ ïðîäóêö³þ.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íî-
âî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì âèêîíàâ÷èõ îðãà-
í³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é), ÂÀÒ “Êè-
¿âñüêà êîìïàí³ÿ îïòîâîãî ðèíêó”, òîðãîâåëü-
íî-çàêóï³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïëîäîîâî÷³â
ï³äãîòóâàòè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ð³âíÿ îïòî-
âî-â³äïóñêíèõ òà ðîçäð³áíèõ ö³í íà çàêëàäå-
íó ïëîäîîâî÷åâó ïðîäóêö³þ, âèõîäÿ÷è ç ð³â-
íÿ çàêóï³âåëüíèõ ö³í, âèòðàò íà çáåð³ãàííÿ,
òà íàäàòè ¿õ âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-

íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), òîðãîâåëüíî-çàêóï³-
âåëüíèì ï³äïðèºìñòâàì.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç ÂÀÒ “Êè¿âñüêà êîì-
ïàí³ÿ îïòîâîãî ðèíêó” çä³éñíþâàòè êîíòðîëü
òà êîîðäèíàö³þ çàâåçåííÿ, ïåðåðîáêè, çà-
êëàäêè íà äîâãîñòðîêîâå çáåð³ãàííÿ êàðòîï-
ë³, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ òîðãîâåëüíî-çà-
êóï³âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ðàéîí³â, ¿¿ ðå-
àë³çàö³¿ â òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ ì³ñòà, ùîòèæ-
íÿ ³íôîðìóâàòè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àä-
ì³í³ñòðàö³þ) ïðî ñòàí ö³º¿ ðîáîòè.

8. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². P. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Ïðîñèòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó ³í-
ñïåêö³þ ïî ÿêîñò³ ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ ³
òàðè Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà-
¿íè çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà ÿê³ñ-
òþ êàðòîïë³, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, ùî
áóäå çàâîçèòèñü â ì³ñòî äëÿ ðåàë³çàö³¿ òà çà-
êëàäêè íà äîâãîñòðîêîâå çáåð³ãàííÿ, ïðî ùî
ïåð³îäè÷íî ³íôîðìóâàòè âèêîíàâ÷èé îðãàí
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüêó ². Ð. òà ãîë³â ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток 1 
до розпорядження виконавчого органу  Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації)

від 26 липня 2007 року № 968

ЗАВДАННЯ
із завезення картоплі та плодоовочевої продукції  урожаю 2007 року 

Райони міста Картопля Овочі
всьо о

В том числі:

Зернят ові Кісточ ові Я оди Вино рад Баштанні С хофр ти

ап ста о ір и помідори б ря и мор ва циб ля часни інші овочі

1. Голосіївсь ий 1800 6640 950 700 1850 470 570 1020 80 1000 550 495 160 250 1850 23

2. Дарниць ий 1810 9260 I960. 790 2135 850 860 1135 110 1420 1500 550 145 280 1815 6

3. Деснянсь ий 2350 9405 1950 800 2250 1000 1150 1160 45 1050 1050 420 160 400 2400 8

4. Дніпровсь ий 1860 6460 1360 720 1650 565 640 830 35 660 710 410 165 160 1610 11

5. 0болонсь ий 2150 8495 1450 810 2100 780 930 1200 75 1150 750 660 185 360 1758 6

6. Печерсь ий 1890 5694 1210 535 1110 475 500 830 24 1010 415 360 100 205 1115 5

7.Подільсь ий 1380 4842 1150 489 1150 460 483 690 17 403 345 368 73 92 1518 12

8.Святошинсь ий 2400 10496 1850 925 2220 710 699 1800 57 2235 840 500 280 220 2920 -

9. Солом`янсь ий 2900 11825 2250 1100 2200 1300 1250 1550 25 2150 1200 460 105 665 2920 15

10. Шевчен івсь ий 1818 7638 1318 777 2000 665 749 1052 78 999 572 440 218 212 2102 5

ВСЬОГО 20358 80755 15448 7646 18665 7275 7831 11267 546 12077 7932 4663 1591 2844 20008 91

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 26.07.2007 № 968

ЗАВДАННЯ
із закладки та переробки картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів на зимово/весняний період 2007—2008 років по місту Києву

тонн

тонн

Райони міста
ЗАКЛАДКА ПЕРЕРОБКА

артопля циб ля мор ва б ря и ап ста часни інші овочі зернят ові о ір и солоні томати солоні ябл а мочені ав ни солоні

1. Голосіївсь ий 500 250 200 150 400 6 16 150 60 60 12 6

2. Дарниць ий 660 330 230 220 560 20 65 300 60 55 27 16

3. Деснянсь ий 570 420 260 260 420 6 30 220 37 42 7 8

4. Дніпровсь ий 540 440 220 110 440 16 65 110 75 100 20 10

5. Оболонсь ий 430 325 220 160 500 7 30 250 55 65 15 6

6. Печерсь ий 500 200 150 120 350 4 30 80 43 47 8 10

7. Подільсь ий 633 380 220 150 368 5 30 150 75 70 23 7

8. Святошинсь ий 590 467 300 156 720 8 35 207 40 45 10 7

9. Солом`янсь ий 630 360 285 230 460 5 18 140 60 75 13 14

10. Шевчен івсь ий 630 250 250 210 500 6 40 120 80 70 22 22

ВСЬОГО 5683 3422 2335 1766 4718 83 359 1727 585 629 157 106
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Âàäèì Ðàá³íîâè÷
çì³íèâ ôóòáîë 
íà øîó
Êè¿âñüêèé “Àðñåíàë” 
â³äñâÿòêóâàâ “âîñêðåñ³ííÿ”

9 âåðåñíÿ ó Ïàëàö³ ñïîðòó ç³-
áðàëèñÿ îõî÷³ ïîòàíöþâàòè, ïî-
ñëóõàòè “Ñêðÿá³íà”, “ÍåÄ³ëþ”,
“Ñòàíö³þ ìèð” òà ôóòáîëüí³ ôà-
íàòè. Îñòàíí³ çàçâè÷àé â³äð³ç-
íÿþòüñÿ ñâîºþ ð³øó÷³ñòþ òà àã-
ðåñèâí³ñòþ, ïðîòå âñå â³äáóëîñÿ
ìèðíî. Êð³ì òîãî, ùî “Àðñè” òà
“Äèíàì³âö³”, ÿê íàçèâàþòü ôà-
íàò³â êîíêóðóþ÷èõ êëóá³â, âèÿâè-
ëèñÿ ðîçñóäëèâèìè, íàòîâï³â çà-
êîíñï³ðîâàíî¿ îõîðîíè âèÿâèëî-
ñÿ äîñòàòíüî, ùîá íå ïî÷àëèñÿ
çâè÷í³ äëÿ “õóë³â” á³éêè.

Îðãàí³çàòîðè “Arsenal Show”
ïîäáàëè íå ëèøå ïðî áåçïåêó,
ÿêîþ îï³êóâàëîñÿ á³ëüøå ëþäåé,
í³æ íà êîíöåðò³ ñâ³òîâèõ ç³ðîê, à
é ïðî ðîçâàãè äëÿ ð³çíèõ ãîñòåé.
Ó íàéá³ëüø³é êîíöåðòí³é áóä³âë³
Êèºâà âñòàíîâèëè òðè ñöåíè:
îäèí ìàéäàí÷èê â³ääàëè DJ Eva,
Digital mono òà DJ Sender, ãîëîâ-
íó ðîê-ñöåíó îêóïóâàëè “Ñòàíö³ÿ
ìèð”, “ÍåÄ³ëÿ” òà “Ñêðÿá³í”, à
äðóãó ðîê-ñöåíó â õîë³ Ïàëàöó

ñïîðòó â³ääàëè ìåíø â³äîìèì ðî-
êåðàì “Êîìà”, “Ñòðàéê”, “×åêà”
³ õðèñòèÿíñüêîìó ãóðòîâ³ “Ôàê-
òîð 150”.

Êåð³âíèöòâî êëóáó â³äîêðåìè-
ëîñÿ â³ä ôàíàò³â: ïðåçèäåíò ÔÊ
Âàäèì Ðàá³íîâè÷, ãîëîâíèé òðå-
íåð Îëåêñàíäð Çàâàðîâ òà ãðàâö³
êîìàíäè ï³ñëÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿
òà àâòîãðàô-ñåñ³¿ óñàì³òíèëèñÿ ó
VIP-çàë³, àáè íàñîëîäèòèñÿ ãîëî-
ñîì ìîëîäî¿ ñï³âà÷êè ²ðèíè Ðî-
çåíôåëüä, ùî ñâîãî ÷àñó ìàëî íå
ïåðåìîãëà Ò³íó Êàðîëü íà â³äá³ð-
êîâîìó òóð³ ªâðîáà÷åííÿ. Âàäèì
Ðàá³íîâè÷ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî ïîä³áí³ âå÷³ðêè â³äáóâà-
òèìóòüñÿ ùîì³ñÿöÿ. “Ìè õî÷åìî
ïîâåðíóòè ãëÿäà÷³â íà òðèáóíè
ñòàä³îí³â, à äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
âèð³øèòè 2 çàâäàííÿ — ïîêàçó-
âàòè êðàñèâèé ôóòáîë íà ïîë³ òà
ðàäóâàòè ãëÿäà÷³â ³ ïîä³áíèìè
ïðîôåñ³îíàëüíèìè øîó ïîçà
ãðîþ”,— ââàæàº âëàñíèê ÔÊ
“Àðñåíàë”

Ñîëî “Óíäåðâóäà”
Ìàêñèì Êó÷åðåíêî òà Âîëîäèìèð Òêà÷åíêî
âèñòóïèëè â “Áàáó¿í³”

“Íàø³” ìîñêâè÷³ ïðè¿õàëè äî
Êèºâà òàºìíî, ðåêëàìè êîíöåð-
òó íå áóëî é íà îô³ö³éíîìó ñàé-
ò³ ãóðòó ³íôîðìàö³¿ ïðî âèñòóï
íå ðîçì³ñòèëè. ÌÊ ³ ÂÒ ïðèáó-
ëè ëèøå äëÿ òîãî, àáè ïðèâ³òà-
òè ñâî¿õ äðóç³â — æóðíàë
“ØÎ” — ç äðóãèì äíåì íàðî-
äæåííÿ. Ïîïðè öå á³ëüø³ñòü
ãëÿäà÷³â çàâ³òàëà äî “Áàáó¿íà”
íå íà ñâÿòêîâèé òîðò, à íà ã³òà-
ðó ³ äâà ãîëîñè. Ñàìå ÷åðåç íå-
êîìåðö³éí³ñòü âèñòóïó “Óíäåð-
âóä” îáìåæèëèñÿ íåâåëèêèì íà-
áîðîì ³íñòðóìåíò³â. Â³ä ã³òàð-
íèõ àêîðä³â òà âèñï³â³â “âó-
óóóààóààà” â³ÿëî õàðê³âñüêîþ
5’nizza, â³ä ÿêî¿ òåïåð ëèøèëè-
ñÿ ò³ëüêè òðè àëüáîìè òà áåçë³÷
â³äåî â ²íòåðíåò³.

Óíäåðâóä³âö³ ãðàëè òà ñï³âàëè
äëÿ ñåáå òà ñâî¿õ, òîìó íàâ³òü
òðåê-ëèñò õëîïö³ íå ãîòóâàëè: âñå
áóëî ñïîíòàííî òà â³äâåðòî. Ï³-
ñåíü ³ç “Êðàñíîé êíîïêè” ïóáë³-
êà íå ïî÷óëà. “Ìè òàê ÷àñòî ãðà-
ºìî “Êíîïêó” íà êîíöåðòàõ, ùî
âîíà äåùî íàáðèäëà. Ìè íå íàâ-
ìèñíå, àëå ÷îìóñü ñüîãîäí³ ïðî-
ïóñòèëè ö³ ï³ñí³ âçàãàë³”,— âè-
ïðàâäîâóâàâñÿ Âîëîäèìèð Òêà-
÷åíêî ïåðåä ôàíàòêîþ ï³ñëÿ âè-
ñòóïó. Âò³ì, ç³ãðàòè “Ãàãàð³íà...”
âñå æ òàêè äîâåëîñÿ, ³ éîìó ï³ä-
ñï³âóâàëè âñ³ì çàëîì, õî÷à ç 2002
ðîêó ï³ñíÿ âñòèãëà íàáðèäíóòè

íå ò³ëüêè ñàìèì ìóçèêàíòàì ³ çà-
ïåêëèì ôàíàòàì, à é ïåðåñ³÷íèì
ìåëîìàíàì.

Òîãî äíÿ ãóðò âëàøòóâàâ êîí-
öåðò íîâîãî ³ çàáóòîãî ñòàðîãî:
ëóíàëè íàâ³òü ï³ñí³, ÿêèõ íåìàº
â æîäíîìó ç àëüáîì³â. Ñõîæå,
âëàøòóâàòè åêñêëþçèâ ìóçèêàí-
òàì íå ñêëàäíî. Êð³ì òîãî, “Õðå-
ùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî ïîâíî-
ôîðìàòíèé åëåêòðè÷íèé êîíöåðò
“Óíäåðâóäà” ìàº â³äáóòèñÿ ó ëèñ-
òîïàä³. Òðèìàòèìåìî êóëàêè çà
öå, àäæå íîâèé àëüáîì “Îï³óì
äëÿ íàðîäó” äîñ³ íå ïðåäñòàâëå-
íî â Êèºâ³

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю в ниж овій
ав'ярні "Баб їн" Ма сим
К черен о та Володимир
Т ачен о, що ховаються
за прізвись ами МК та ВТ
і представляють сімферо-
польсь о-мос овсь ий
"Ундерв д", віді рали та-
ємний а стичний он-
церт. За два місяці м зи-
анти мають поверн тися
і привезти із собою біль-
ше інстр ментів.

Гр па “Underwud” порад вала прихильни ів маловідомими піснями

Ëÿëüêè ä³òÿì íå ³ãðàøêà

За інчення. Почато на 1-й стор.
²äåÿ ñòâîðåííÿ îáðàç³â ïî-

ë³òë³äåð³â çà ìîòèâàìè ãå-
ðî¿â â³äîìèõ ê³íîô³ëü-
ì³â òà ìóëüòèê³â íàëå-
æèòü õëîïöÿì ç Come-
dy Club. Íèí³ â³äîì³
12 “ä³ÿ÷³â”,
ÿêèõ ïðîäàâà-
òèìóòü. 13-ãî
òðèìàþòü ó
ñåêðåò³. Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷
ïðåäñòàíå ïåðåä ïî-
êóïöÿìè ÿê Ëþäèíà-
ïàâóê, Þë³ÿ Òèìîøåíêî —
Æ³íêà-ê³øêà, à Ðèíàò Àõ-
ìåòîâ — Âîëîäàð ê³ëåöü.
Óêðà¿íñüêîãî Ïðåçèäåíòà
çðîáèëè Ñóïåðìåíîì, Þð³ÿ
Ëóöåíêà — äîáðèì ÷àêëóíîì
Ãàðð³ Ïîòòåðîì. Íåñòîð
Øóôðè÷ — òàêèé ñîá³ Íåî ç
“Ìàòðèö³”, Ðà¿ñà Áîãàòèðüî-
âà — Òð³í³ò³, à Íàòàëÿ Â³òðåí-
êî — ìàìóñÿ Ìàðäæ ³ç “Ñ³ì-
ïñîí³â”. Ó Îëåêñàíäðà Ìî-
ðîçà ðîëü ïðèâèäà Êàñïåðà,
ó Ïåòðà Ñèìîíåíêà — îá-
ðàç Êîìàíäî, ðîëü ÿêîãî
ó ñâ³é ÷àñ óñï³øíî ç³ãðàâ
Øâàðöåíåããåð, Âîëîäèìèð
Ëèòâèí — õðåùåíèé áàòüêî. Ó ìåðà ñòîëè-
ö³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ñòàòóñ íåçåìíî¿
³ñòîòè — éîãî ïðåäñòàâëÿòü ó îáðàç³ ³íîïëà-
íåòÿíèíà.

Âáèðàëà ëÿëüîê äèçàéíåðêà Õðèñòèíà Ãóñ³-
íà. Íà âèãîòîâëåííÿ âñ³õ êîñòþì³â ï³øëî äâà
òèæí³. “Õîò³ëîñÿ ñòâîðèòè ã³äí³ îáðàçè, òîìó âñ³ ïåð-
ñîíàæ³ ÿ îäÿãëà ó äîðîã³ òêàíèíè,— ãîâîðèòü ïàí³
Ãóñ³íà.— Ùîïðàâäà, âàæêî äàâàëèñÿ êîñòþìè äëÿ
íåîðäèíàðíèõ îñîáèñòîñòåé — Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, Íàòàë³ Â³òðåíêî òà Îëåêñàíäðà Ìîðîçà. Òà âñ³

âèéøëè äóæå âäàëî. À Êàñ-
ïåð — ïðîòîòèï Îëåêñàíäðà
Ìîðîçà — ñòàâ ìîºþ óëþá-
ëåíîþ ëÿëüêîþ”.
Îáëè÷÷ÿ ëÿëüîê âèãîòîâëå-
í³ ç ã³ïñó, êàðêàñ ãíó÷êèé:
¿õ ìîæíà ñòàâèòè, ñàäèòè,
êëàñòè. Âò³ì, îáåðåæí³ñòü íå
çàâàäèòü — “ë³äåðè” êðèõê³,
õî÷ ³ äóæå âàæê³. Ó êîæíî¿
ëÿëüêè ìàðìóðîâà ï³äñòàâ-
êà. “Ïîë³òèêàì” òàêîæ
ïðèãîòóâàëè ãàðí³ ïîäà-
ðóíêîâ³ êîðîáêè ³ ñåð-
òèô³êàò ïðî òå, ùî öåé
åêçåìïëÿð — ºäèíèé
òà íåïîâòîðíèé.
Ñòàðòîâà ö³íà êîæíî¿
ëÿëüêè — 1000 ó. î.
“Àóêö³îí — öå ô³-
íàíñîâå ãîëîñó-
âàííÿ çà âïîäî-
áàííÿ,— ãîâî-
ðèòü ïðåçèäåíò
ÃÎ “Êëóá ä³ëî-
âèõ æ³íîê Ìî-
äóñ Â³âåíä³”

ªâãåí³ÿ Ãóá-
ñüêà.— Ïðîâîäèòè ïî-
ä³áí³ çàõîäè ïëàíóºìî
é íàäàë³. Õî÷à âñå çà-

ëåæàòèìå â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â
êðà¿í³. Àäæå ³íòåðåñ äî àóêö³îíó âè-

êëèêàíèé ñàìå öèì”.
Íà “Ïîë³òè÷íèé òåàòð ëÿëüîê —

2007” äî ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåê-
ñó “Arena Entertainment” çàïðîøåí³

âèíóâàòö³ àêö³¿ òà ÷ëåíè ¿õí³õ ñ³ìåé. Óæå ï³ä-
òâåðäèëè ñâîþ ïðèñóòí³ñòü íà çàõîä³ Íàòàë³ÿ Â³ò-
ðåíêî òà Íåñòîð Øóôðè÷. Ñàì³ îðãàí³çàòîðè áðà-
òè ó÷àñòü ó íüîìó íå ìàþòü íàì³ðó — íå õî÷óòü,
àáè ¿õ îòîòîæíþâàëè ç ÿêîþñü ïîë³òè÷íîþ ñèëîþ

Оль а ЗАЙЦЕВА, “Хрещати ”

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю в столичном Палаці спорт відб лося перше
"Arsenal Show", влаштоване на честь відродження ф т-
больно о л б "Арсенал-Київ". Вадим Рабінович, я ий
віднедавна став президентом і власни ом м ніципаль-
но о ФК, розповів, що пра не поверн ти ф тбол ви-
довищність, а лядачам — мира. Щоправда, вечір а,
влаштована л бом, по и що зібрала більше лядачів,
аніж матчів за частю оманди.

Гравці ФК “Арсенал” насолодж вались онцертом просто на сцені
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Ô³ãóðêè ïîë³òèê³â ïðîäàâàòèìóòü 
íà áëàãîä³éíîìó àóêö³îí³
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“У раїнсь ий Л вр”:
від Ві тора Пінч а
до Ві тораЮщен а

Íîâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ Ñòàðîãî àðñåíà-
ëó ðîçïî÷èíàºòüñÿ âîñåíè 2004 ðî-
êó — ð³âíî 200 ðîê³â ïî òîìó, ÿê
àðõ³òåêòîð ²îãàíí Ìåëëåð çàïðîïî-
íóâàâ ì³ñüê³é âëàä³ ñâ³é ïðîåêò çà-
áóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Ëàâ-
ðîþ òà Âîçíåñåíñüêèì æ³íî÷èì
ìîíàñòèðåì. Ñïî÷àòêó áóëà ãðàí-
ä³îçíà âèñòàâêà “Ïðîùàâàé,
çáðîº!”, îðãàí³çîâàíà Ôîíäîì Â³ê-
òîðà Ï³í÷óêà. Ñàìå öÿ îðãàí³çàö³ÿ
âèãðàëà òîä³ òåíäåð íà ðîçâèòîê
öåíòðó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà â áó-
ä³âë³ àðñåíàëó.

Ñèòóàö³ÿ äîêîð³ííèì ÷èíîì çì³-
íèëàñÿ âæå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â: íî-
âîîáðàíèé Ïðåçèäåíò Â³êòîð
Þùåíêî îãîëîñèâ ïðî ñòâîðåííÿ
íà Ïå÷åðñüêó “óêðà¿íñüêîãî Ëóâ-
ðó-Åðì³òàæó” ï³ä íàçâîþ “Ìóçåé-
íèé àðñåíàë”. Ïðèçíà÷åíà Ïðåçè-
äåíòîì ðàäà ç ïèòàíü ìóçåþ íà-
øâèäêîðó÷ ï³äãîòóâàëà “êîíöåï-
òóàëüí³ çàñàäè” ìàéáóòíüîãî ìèñ-

òåöüêîãî êîìïëåêñó. ¯õ í³áèòî
îïðèëþäíèëè òîð³ê ó ëþòîìó. Íà-
ñïðàâä³ æ çðîáèëè âñå, àáè ãðî-
ìàäñüê³ñòü í³÷îãî, îêð³ì çàãàëüíèõ
ôðàç ³ ñòèñëèõ ðåïîðòàæ³â ó íîâè-
íàõ, íå ïî÷óëà. Íà ïî÷àòêó 2006-
ãî âæå áóâ ãîòîâèé âèáóõíóòè
ñêàíäàë ùîäî íåö³ëüîâîãî âèêî-
ðèñòàííÿ êîøò³â â “óêðà¿íñüêîìó

Ëóâð³”, ïðîòå íà òë³ ÷åðãîâîãî âè-
áîð÷îãî ìàðàôîíó ö³º¿ ³íôîðìàö³¿
ìàéæå íå ïî÷óëè. Ó áåðåçí³ 2007
ðîêó “áëîêàäó” ç “Àðñåíàëó” áóëî
çíÿòî. Öüîãîð³÷ ó òðàâí³ äâåð³ ìàé-
áóòíüîãî ìóçåþ âïåðøå â³ä÷èíè-
ëèñÿ äëÿ ïóáë³êè ï³ä ÷àñ ôåñòèâà-
ëþ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, ùî ï³ä-
ãîòóâàâ Ì³æíàðîäíèé ôîíä “Åé-
äîñ”.

Концепція, оле ція,
адри
Çäàâàëîñÿ á, óñå òàê ïðîñòî: áåç

öèõ òðüîõ “ê” ïîáóäóâàòè ïîâíî-
ö³ííèé ìóçåé íåìîæëèâî. Âò³ì,
“àðñåíàëüö³” äóìàþòü ³íàêøå —
ãðîø³ âêëàäàþòüñÿ ó áóä³âåëüí³ ðî-

áîòè, àðõ³òåêòóðíèé êîíêóðñ íà
ñïîðóäæåííÿ íîâèõ ïðèì³ùåíü
îñü-îñü áóäå îãîëîøåíî, îäíàê òå,
ùî ñàìå òðåáà áóäóâàòè, ùå é äî-
ñ³ íå âèð³øèëè.

×îãî ïîòðåáóº ñüîãîäí³øí³é
êóëüòóðíèé Êè¿â? Ïîâíîö³ííîãî
öåíòðó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, á³á-
ë³îòåêè, íîâèõ âèñòàâêîâèõ ïðè-
ì³ùåíü, äå ìîæíà áóëî á åêñïîíó-
âàòè òâîðè àêòóàëüíèõ õóäîæíè-
ê³â. ×è áóäå öå â “Àðñåíàë³”, íà-
ðàç³ íåâ³äîìî, àäæå êîíöåïö³ÿ
ìàéáóòíüîãî ìóçåþ æîäíîãî ðàçó
íå ñòàâàëà ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî-
ãî ïðîôåñ³éíîãî òà ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ. Çëî¿ âîë³ ñï³âðîá³ò-
íèê³â ó öüîìó íåìàº. Ïðîáëåìà
ëèøå â òîìó, ùî íåìàº é ñàìî¿
êîíöåïö³¿.

Â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ï³äãîòîâà-
íèõ ñï³âðîá³òíèê³â òåæ áðàêóº. Ïî-
êè ùî â êîìàíä³ “Àðñåíàëó” ëè-

øå äâîº ôàõ³âö³â ç ìóçåéíî¿ ñïðà-
âè. Ñàéò Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè òà
òóðèçìó (www.101. kiev. ua/vacan-
cy/creative_arts) ³íôîðìóº, ùî
äåðæï³äïðèºìñòâó “Ìóçåéíèé àð-
ñåíàë” ïîòð³áí³ çàñòóïíèêè ãåíäè-
ðåêòîðà ç ô³íàíñîâèõ ïèòàíü ³ íà-
óêîâî¿ ðîáîòè (ñàìå â òàêîìó ïî-
ðÿäêó), íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ, à òàêîæ íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³. Îñü ò³ëüêè ùî ò³ á³äîëàøí³ íà-
÷àëüíèêè çàïðîïîíóþòü ãðîìàä-
ñüêîñò³ òà ³íâåñòîðàì? Äîðîãèé ³
íåçðîçóì³ëèé ìóçåéíèé ïðîåêò ÷è
ïðîñòî ãîòåë³-ðåñòîðàíè-îô³ñè â
ïàðêîâ³é çîí³ ì³ñòà?

Біла пляма на плані
Києва

Ïèòàíü áåç â³äïîâ³äåé íàðàç³
÷èìàëî. ßê çàáåçïå÷èòè ó÷àñòü
ôàõ³âö³â òà ãðîìàäñüêîñò³ â îáãî-
âîðåíí³ êîíöåïö³¿ ìàéáóòíüîãî
ìóçåþ? ×è ðåàëüíî â³äêðèòè ÷å-
ðåç ï’ÿòü ðîê³â ã³ãàíòñüêèé ìóçåé,
ÿêùî ñüîãîäí³ íåìàº àí³ êîëåê-
ö³¿, àí³ êîíöåïö³¿ êîìïëåêñó? Õòî
ôîðìóâàòèìå êîëåêö³þ ³ êîëè äî
“Àðñåíàëó” ïðèéäóòü ïðîôåñ³îíà-
ëè? Íà ùî âèòðà÷àþòü äåðæàâí³
êîøòè (çà äàíèìè óðÿäîâîãî ïîð-
òàëó, ó 2005-2006 ðîêàõ â “Àðñå-
íàë³” âèêîíàíî ðîá³ò ìàéæå íà 94
ìëí ãðí)? ×è ³ñíóº ÿêàñü ëîã³êà â
òîìó, ùî â³äáóâàºòüñÿ? ² ùî âðåø-
ò³-ðåøò áóäå â áóä³âë³ Éîãàííà
Ìåëëåðà íàâïðîòè Ëàâðè? 

Сторін під от вала
Тетяна БІЛЕЦЬКА

спеціально для “Хрещати а”

Ïðåçèäåíò çàáðàâ ñîá³ “Àðñåíàë”
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Анатолій МЕЛЬНИК, енеральний дире тор Національно о х дожньо о м зею:
— Існ є п’ять способів посадити сад, але най ращий — дор чити цю справ садівни ові. Не можна силами
іль ох людей швидень о зб д вати м зейний омпле с світово о рівня. Хоча сама ідея Президента створити в
центрі столиці та ий вели ий омпле с, де б де представлено всі періоди нашої льт ри — трипільсь ий, с іф-
сь ий, Київсь а Р сь, озаць а доба, баро о, модерн, а т альне мистецтво, мені д же імпон є. Тіль и треба вра-
х вати, що це справа не одно о десят а ро ів. І ще не варто сподіватися, що хтось сп ститься з небес або при-
їде з-за ордон і зробить це за нас.

Оле сандр СОЛОВЙОВ, ратор Фонд Ві тора Пінч а “С часне мистецтво в У раїні”:
— Цьом прое тові д же заш одила політизація, оте невсип ще о о Президента, що не дає змо и зосереди-

тися на онцепції. Ми з аюємо час — не мо ли протя ом останніх ро ів зібрати оле цію с часно о мистецтва,
та й нині цьо о не робимо. Я на мене, “Арсенал” має залишитися лабораторним майданчи ом для с часно о
мистецтва. Зрештою, с ладеться й оле ція, я а ви лядатиме т т ор анічно. Не треба ви ад вати велосипед —
світова пра ти а свідчить: та і живі мистець і центри стим люють модернізований льт рний розвито .

31 серпня б ло оприлюднено аз Ві тора Ющен а
про передач державно о підприємства "Мистець ий
арсенал" з підпоряд вання Кабінет Міністрів під
юрисди цію Державно о правління справами при
Президентові У раїни. А втім, жодної зміни в сит ації
дов ола "Арсенал " по и що не видно. Про неї — спе-
ціальний репортаж "Хрещати а".

— Íà ÿê³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó íèí³ çíàõîäèòü-
ñÿ ìóçåéíèé êîìïëåêñ “Ìèñòåöüêèé àðñåíàë”?

— Äî ê³íöÿ 2007 ðîêó ìè ïëàíóºìî îñòà-
òî÷íî ñôîðìóâàòè øòàò ôàõ³âö³â ³ ïðîâåñòè
ì³æíàðîäíèé àðõ³òåêòóðíèé êîíêóðñ, ùîá
âèçíà÷èòèñÿ ç ïðîåêòàìè íîâèõ áóä³âåëü íà
òåðèòîð³¿ ìàéáóòíüîãî ìóçåþ. Íîâ³ áóä³â-
ë³ — öå ïðèì³ùåííÿ äëÿ ãîòåë³â, öåíòðè
ïðîäàæó ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿, á³áë³îòåêà,
ìóçåé ê³íî, êîíöåðòí³ çàëè. Ïëþñ ðåñòàâðà-
ö³éí³ ðîáîòè íà òåðèòîð³¿ Ñòàðîãî àðñåíàëó.

— ×è âàðòî ðîçïî÷èíàòè áóä³âíèöòâî, íå
ìàþ÷è ÷³òêî¿ êîíöåïö³¿ ìàéáóòíüîãî ìóçåþ?

— Íàðàç³ öÿ êîíöåïö³ÿ ïåðåáóâàº ó ñòàä³¿
ðîçðîáêè. Áóäü-ÿêèé ìóçåé òâîðèòüñÿ çàðà-
äè ñâîº¿ àóäèòîð³¿. Íàøà àóäèòîð³ÿ — ñó÷àñ-
í³ ëþäè, à ¿ì óæå íå ïîòð³áåí ìóçåé ñòàðî-
ãî òèïó, ìóçåé-ìåíòîð, ÿêèé òðàíñëþº äåð-
æàâíó ³äåîëîã³þ. Ñüîãîäí³øí³é ìóçåé ìàº
áóòè ëàáîðàòîð³ºþ êðèñòàë³çàö³¿ ³äåíòè÷íî-
ñò³. Ñàìå öèì ìè ³ çàéìàºìîñÿ — ç ì³ñÿöÿ
â ì³ñÿöü, ç ðîêó â ð³ê âèâ÷àºìî ñóñï³ëüñòâî,
ó ÿêîìó ìè æèâåìî.

— Òîáòî, âè ùå íå çíàºòå, ÿêèé ìóçåé íàì
ïîòð³áåí?

— Íàì ïîòð³áåí ñó÷àñíèé ìóçåé êóëüòó-
ðè, ³ òàêèì ìóçåºì ñòàíå “Ìèñòåöüêèé àð-
ñåíàë”.

— Êîëè ñï³âðîá³òíèêè “Àðñåíàëó” òðåò³é
ð³ê ïîñï³ëü ãîâîðÿòü ïðî àáñòðàêòíèé “ìóçåé
êóëüòóðè”, ïåðåñ³÷íèé êèÿíèí ðîçóì³º, ùî ó
öüîìó ì³ñö³ í³÷îãî íå ä³ºòüñÿ, êð³ì ïåðåêà÷ó-
âàííÿ ãðîøîâèõ ïîòîê³â.

— Ïðî ìóçåé êóëüòóðè ìè ïî÷àëè ãîâî-
ðèòè ëèøå ó öüîìó ðîö³. Öå áóäå ìóçåé ³ñ-

òîð³¿ êóëüòóðè, ÿêèé ïðåçåíòóâàòèìå Óêðà-
¿íó ÷åðåç êóëüòóðó. Â³í ðîçðàõîâàíèé íà
áóäü-ÿêîãî â³äâ³äóâà÷à. Òîáòî â íüîìó áóäå
ùîñü äëÿ òèõ, õòî ïðèéøîâ ïðîñòî ïðîãó-
ëÿòèñÿ Ïå÷åðñüêîì, ³ äëÿ òîíêèõ ïîö³íîâó-
âà÷³â, ñêàæ³ìî, æèâîïèñó. Íàâ³òü ó òîìó, ÿê
ìè îðãàí³çóºìî ïðîñò³ð, öå â³ä÷óâàòèìåòü-
ñÿ. Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ðîçì³ñòÿòü ³íòåðàê-
òèâí³ åêñïîçèö³¿ äëÿ øèðîêîãî çàãàëó. Öþ
÷àñòèíó ìóçåþ ìè â³äêðèºìî âæå 2009 ðî-
êó. Äðóãèé ÿðóñ — á³áë³îòåêà, äîñë³äíèöü-
êèé öåíòð. Áà÷èòå, ÿê óñå ëîã³÷íî? Íàâ³òü
³ñòîð³þ ìîæíà ïðåäñòàâëÿòè ïî-ñó÷àñíîìó,
ïèòàííÿ ëèøå â ³íòåðïðåòàö³¿. Òîæ öåé êîì-
ïëåêñ âîäíî÷àñ ïðåäñòàâëÿòèìå êóëüòóðó ³
ðîçâèâàòèìå ¿¿, òîáòî âèçíà÷àòèìå, ïðîñòå-
æóâàòèìå íîâ³ íàïðÿìêè.

— Öåé êîìïëåêñ “íåñòèìå êóëüòóðó â ìà-
ñè”?

— Í³, í³êóäè â³í ¿¿ íå íåñòèìå, â³í ñòîÿ-
òèìå íà ì³ñö³. Çã³äíî çàêîíó ãðàâ³òàö³¿, â³í,
ÿê âåëèêèé îá’ºêò, çì³íþâàòèìå ïðîñò³ð ³ ÷àñ
íàâêîëî ñåáå.

— ×îìó âè òàê ïîñë³äîâíî îïèðàºòåñÿ ³äå¿
ïåðåíåñòè äî Êèºâà ñâ³òîâó ïðàêòèêó ³ çðîáè-
òè ó ïðèì³ùåíí³ Ñòàðîãî àðñåíàëó öåíòð ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà?

— Òàêèé öåíòð áóäå, ïðîòå äëÿ íüîãî ïî-
òð³áíå ñó÷àñíå ïðèì³ùåííÿ. Àðñåíàëüíó áó-
ä³âëþ ìè âèêîðèñòàºìî äëÿ îñíîâíî¿ åêñ-
ïîçèö³¿.

— ßê ïðîõîäèòèìå àðõ³òåêòóðíèé êîíêóðñ
íà áóä³âíèöòâî íîâèõ ïðèì³ùåíü?

— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì éîãî îãîëîñÿòü, à
ðåçóëüòàò³â î÷³êóºìî ó ÷åðâí³ 2008 ðîêó. Êîí-

êóðñ áóäå â³äêðèòèì, éîãî óìîâè ìè ãîòóºìî
ðàçîì ³ç Íàö³îíàëüíîþ ñï³ëêîþ àðõ³òåêòî-
ð³â òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì àðõ³òåêòóðè,
ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿.

— ßê âèãëÿäàº íà ñüîãîäí³ áþäæåò “Àðñå-
íàëó”?

— Äî îñòàòî÷íîãî çàïóñêó ïðîåêòó â 2012
ðîö³ íàì ïîòð³áíî íå ìåíøå òðüîõ ì³ëüÿð-
ä³â ãðèâåíü. Îñíîâíà ÷àñòèíà öèõ êîøò³â —
öå, çâ³ñíî, äåðæàâí³ ãðîø³. Ðîçðàõîâóºìî òà-
êîæ íà áëàãîä³éíèê³â òà ³íâåñòîð³â. À ùå

ìè òâåðäî ïåðåêîíàí³, ùî ðàõóâàòè òðåáà
íàñàìïåðåä çèñêè, ÿê³ ïðèíåñå ó ìàéáóò-
íüîìó ìóçåéíèé êîìïëåêñ.

— Íà ÿê³é ñòàä³¿ ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìàþòü
ïðàâî îçíàéîìèòèñÿ ç êîíöåïö³ºþ êîìïëåêñó?

— Øâèäøå çà âñå öüîãî íå áóäå â ðåæè-
ì³ ïóáë³÷íîãî äîñòóïó, àäæå êîíöåïö³ÿ — öå
ðîáî÷èé äîêóìåíò òà ³íòåëåêòóàëüíà âëàñ-
í³ñòü äåðæï³äïðèºìñòâà “Ìèñòåöüêèé àðñå-
íàë”. Ïðèíàéìí³ äîêè êîíöåïö³ÿ íå ãîòî-
âà, ïðî ïóáë³÷íå îáãîâîðåííÿ íåìàº ùî ãî-
âîðèòè 

Ìèêîëà ÑÊÈÁÀ: “Àðñåíàë” çì³íþâàòèìå
ïðîñò³ð ³ ÷àñ íàâêîëî ñåáå”
Äèðåêòîð ç ðîçâèòêó “Ìóçåéíîãî àðñåíàëó” — ïðî áþäæåòí³ ì³ëüÿðäè, â³ðòóàëüí³
åêñïîíàòè òà äåðæàâí³ òàºìíèö³

Ми ола С иба жон лює реальним простором і бюджетними рошима

ßêèì âè óÿâëÿºòå ìàéáóòíº “Ìèñòåöüêîãî àðñåíàëó”?
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Àëå ñèòóàö³ÿ äîâêîëà ìóçåéíîãî êîìïëåêñó 
ïîêè ùî íå çì³íèëàñÿ
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Áóää³éñüê³
øëÿõè

Ë³ë³ÿ ÏÎÄÊÎÏÀªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äóæå ö³êàâèì äëÿ ìåíå ñòàâ â³äïî÷èíîê ó Êèòà¿ òà Òèáåò³. Â³ä÷óò-
òÿ, ÿê³ îòðèìàëà â³ä ïîäîðîæ³, íà âñå æèòòÿ çàëèøàòüñÿ â ïàì’ÿò³.
Ñïî÷àòêó ìè ç ÷îëîâ³êîì ïî¿õàëè äî Êèòàþ. ßêùî ìè ¿äåìî äî ÿêî-
¿ñü êðà¿íè, íàìàãàºìîñÿ â³äâ³äàòè íå ëèøå ñòîëèöþ, à é ïðîâ³íö³¿,
àáè á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî äåðæàâó çàãàëîì. Ñïåðøó ìè ïîáóâàëè â
Ïåê³í³, ï³ñëÿ ÷îãî ïî¿õàëè â ì³ñòî ×ºíäó, íåïîäàë³ê ÿêîãî çíàõîäèòü-
ñÿ ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê. Òåðèòîð³ÿ çàïîâ³äíèêà âêðèòà ë³ñàìè, áàì-
áóêîâèìè õàùàìè, äèêèìè òðàâàìè òà êâ³òàìè. Ïîáà÷èëè òóò ð³äê³ñ-
íèõ òâàðèí — ïàíä, çîëîòèñòèõ ìàâï, îëåí³â. Ùå ìè ïîáóâàëè â ïðî-
â³íö³¿ Õàéíàíü ó ì³ñò³ Ñàíüÿ, äå ïðîõîäÿòü êîíêóðñè Ì³ñ Ñâ³òó òà
Ì³ñòåð Ñâ³òó. Öå óí³êàëüíèé êóðîðò, äå ñòâîðåí³ âñ³ óìîâè äëÿ â³ä-
ïî÷èíêó.

Çàãàëîì ó Êèòà¿ ïðîáóëè äåñü äí³â 12, ï³ñëÿ ÷îãî ïîïðÿìóâàëè äî
Òèáåòó. Ï³ñëÿ ïðèëüîòó äî áàòüê³âùèíè ëàì â³ä÷óâàºø òàêèé êîí-
òðàñò! Ïî-ïåðøå, îðãàí³çìó äóæå âàæêî àäàïòóâàòèñÿ äî òóòåøí³õ
óìîâ âèñîêîã³ð’ÿ, îñê³ëüêè â³äðàçó ïîòðàïëÿºø íà âèñîòó 3500 ê³ëî-
ìåòð³â íàä ð³âíåì ìîðÿ. Àêë³ìàòèçàö³ÿ ó íàñ òðèâàëà áëèçüêî òðüîõ
äí³â. Òà ò³ åìîö³¿, ÿê³ ìè ïåðåæèëè, ïîáà÷èâøè êðàñó Òèáåòó, ïåðå-
êðèëè óñ³ íåçðó÷íîñò³. Äóæå âðàçèëà ðåçèäåíö³ÿ Äàëàé-ëàìè — Ïî-
òàëà. Öå óí³êàëüíå ì³ñöå. Òóò áàãàòî çîëîòà, êðàñèâèõ ê³ìíàò, äå çà-
ëèøèëè ïàì’ÿòü ïðî ñåáå âñ³ äàëàé-ëàìè. Ïåðåä ðåçèäåíö³ºþ ïàëîì-
íèêè ïðîâîäÿòü ðèòóàëè: ïðèêëàäàþòü êîë³íà, ïàäàþòü íà çåìëþ, à
ïîò³ì øâèäêî âñòàþòü. Òàêèé ðèòóàë ðîáëÿòü áàãàòî ðàç³â. ßêîñü ìè
íàâ³òü ñïîñòåð³ãàëè çà îäíèì ïðî÷àíèíîì, ÿêèé ïàäàâ òà ï³ä³éìàâñÿ
ðàç³â 70. Ìàáóòü, òîìó ïðàêòè÷íî âñ³ òèáåòñüê³ ìîíàõè ñòðóíê³ òà áà-
äüîð³.

Ùå íåçàáóòí³ âðàæåííÿ çàëèøèëèñÿ ï³ñëÿ â³äâ³äèí íàéá³ëüøîãî â
ñâ³ò³ ìîíàñòèðÿ Äðåïóíã, ÿêèé ñòî¿òü íà âèñîêîã³ð’¿. Ïîòðàïèòè â öå
ñâÿòå ì³ñöå íàìàãàºòüñÿ áàãàòî ëþäåé íåçàëåæíî â³ä â³ðîñïîâ³äàííÿ.
Íàñòàâíèêè ìîíàñòèðÿ ðîçïîâ³äàþòü, ùî òóò ïîáóâàâ íå ëèøå Áóä-
äà, à é Ìóõàìåä òà Õðèñòîñ. Õî÷à íå âñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü â³äâ³äàòè
îáèòåëü — öå äóæå ñêëàäíî äëÿ ëþäñüêîãî îðãàí³çìó. Ìè áóëè îä-
íèìè ç íåáàãàòüîõ, õòî íàâàæèâñÿ íà òàêèé êðîê. Ó öüîìó ìîíàñòè-
ð³ º ê³ìíàòà, â ÿê³é, çà ñëîâàìè íàñòàâíèê³â, æèâå Áîã. Ó ïðèì³ùåí-
í³ íàñò³ëüêè ñèëüíà åíåðãåòèêà, ùî äîâãî ïåðåáóâàòè òóò ïðîñòî íå-
ìîæëèâî — ñëàáíåø áóêâàëüíî íà î÷àõ, à ùå â³ä÷óâàºø ñåáå ìàëå-
ñåíüêîþ ï³ùèíêîþ â öüîìó áóðåìíîìó ñâ³ò³ ³ ðîçóì³ºø, ùî âåëè÷
Áîãà íåîñÿæíà. Ïîòðàïèòè äî ö³º¿ ê³ìíàòè çìîãëè ëèøå ø³ñòü ÷îëî-
â³ê (ìè ñåðåä íèõ) ç ñîðîêà. Ï³ñëÿ â³äâ³äèí ìîíàñòèðÿ íàñ áóêâàëü-
íî ïåðåïîâíþâàëè ïîçèòèâí³ åìîö³¿, à ùå áóëî â³ä÷óòòÿ, ùî äóøà
î÷èñòèëàñü â³ä íåãàòèâó.

Ãîëîâíà ô³ëîñîô³ÿ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â — ðàä³òè òîìó, ùî ìàºø,
í³êîìó íå çàçäðèòè òà í³êîãî íå îáðàæàòè. Òóò äóæå ïîçèòèâí³ ëþ-
äè, âîíè çàâæäè ïîñì³õàþòüñÿ. Äî ñëîâà, ïîñì³øêè ìàéæå ó âñ³õ òè-
áåòö³â á³ëîñí³æí³, õî÷ áè öå áóâ ñ³ìäåñÿòèð³÷íèé ñòàðåöü àáî æ áàá-
öÿ, ÿê³é óæå ðîê³â çà ñòî.

Ç ïîäîðîæ³ ïðèâåçëè áàãàòî ñóâåí³ð³â, ñòàòóåòêó áîãèí³-çàõèñíèö³
Êóìåð³¿, ÿêà ñòî¿òü ó íàñ â îô³ñ³, ô³ãóðêè áóää, ÿê³â. Ñèìâîë Òèáå-
òó — ÿê. Òðè çîëîòèõ ÿêè ñòîÿòü ó ì³ñò³ Õàñà

Â³êåíä ï³ä Êèºâîì
Çàì³ñüê³ êîìïëåêñè äîçâ³ëëÿ íàáóâàþòü 
íåàáèÿêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ â çàìîæíèõ êèÿí

Пасивний
відпочино

Íàéêðàùèì âàð³àíòîì äëÿ
íåòðèâàëîãî â³äïî÷èíêó ìîæóòü
áóòè ïðèäîðîæí³ êîìïëåêñè
â³äïî÷èíêó, ÿêèõ íåìàëî, íà-
ïðèêëàä, íà Æèòîìèðñüê³é,
Îáóõ³âñüê³é, Îäåñüê³é òðàñàõ.
Â³äñóòí³ñòü âîäîéì ïîðÿä ç òà-
êèìè ì³í³-ãîòåëÿìè òà ðåñòîðà-
íàìè êîìïåíñóþòü áàñåéí, ïî-
ëå äëÿ ì³í³-ãîëüôó, ñàóíà, æè-
âà ìóçèêà àáî äèñêîòåêà. Ïðî-
æèâàííÿ ç òðèðàçîâèì õàð÷ó-
âàííÿì êîøòóº $70—170. Äëÿ
ä³ëîâèõ ëþäåé, íàïåâíî, íàé-
êðàùèì ì³ñöåì â³äïî÷èíêó ó
ïðèì³ñüê³é çîí³ ñòàíå êîìïëåêñ
“Ïðîëiñîê”. Íà 18 ãà ë³ñîâîãî
ìàñèâó º äâà ãîòåë³ (16 äâîê³ì-
íàòíèõ íàï³âëþêñ³â, 104 îäíî-
ê³ìíàòí³ íîìåðè ç äóøåì, âàí-
íîþ, ñóïóòíèêîâèì ÒÁ, òåëåôî-
íîì, òåðàñîþ), òðè ðåñòîðàíè ç
íàö³îíàëüíîþ êóõíåþ — “Ïðî-
ëiñîê”, “Õàòèíà Êàðàñÿ” òà
“ßðîñëàâiâ äâið” — òà ç âëàñíèì
ôîëüêëîðíèì àíñàìáëåì. Óñà-
ì³òíèòèñÿ òóò êîøòóâàòèìå â³ä

400 äî 600 ãðí çà äîáó. Â³ä÷óòè
âèñîêîÿê³ñíèé ºâðîïåéñüêèé
ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ ç íàö³î-
íàëüíèì êîëîðèòîì ìîæíà â çà-
ì³ñüêîìó êîìïëåêñ³ “Êíÿæèé
äâið” ëèøå çà 18 êì â³ä ñòîëè-
ö³. Íà 1 ãà êîìïàêòíî ðîçòàøó-
âàëèñÿ ïåðåâàæíî äâîïîâåðõî-
â³ áóä³âë³. Íà ïåðøîìó ïîâåð-
ñ³ — ñàóíà, áàñåéí, ê³ìíàòà â³ä-
ïî÷èíêó ç êàì³íîì, íà äðóãî-
ìó — ãîòåëü ç ï’ÿòüìà íîìåðà-
ìè. Äâîê³ìíàòíèé ëþêñ êîøòóº
560 ãðí çà äîáó, íîìåðè ñêðîì-
í³ø³ îá³éäóòüñÿ 300—400 ãðí çà
äîáó. Äî ïîñëóã â³äïî÷èâàëüíè-
ê³â: áàñåéí ç ï³ä³ãð³âîì, áàð,
ë³òí³ ìàéäàí÷èêè äëÿ ãðè â ì³-
í³-ãîëüô. Îñê³ëüêè öåé êîì-
ïëåêñ ðîçðàõîâàíèé ïåðåäóñ³ì
äëÿ ñ³ìåéíîãî â³äïî÷èíêó, º òóò
³ äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè ç³ ñòîëàìè
äëÿ òåí³ñó, ³ãðîâèìè àâòîìàòà-
ìè. Ó òóòåøíüîìó ðåñòîðàí³
“Á³ëÿ îçåðà” ðèáàëêè çìîæóòü
ñêóøòóâàòè âëàñíîðó÷ ñï³éìà-
íîãî êîðîïà. Îêð³ì ïëàòè øåô-
êóõàðþ çà ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâè,
äîâåäåòüñÿ ðîçðàõóâàòèñÿ ÿê çà
ëîâëþ, òàê ³ çà ñàìó ðèáó: 10

ãðí çà ãîäèíó çàäîâîëåííÿ (íà-
æèâêà òà âóäî÷êè âõîäÿòü ó âàð-
ò³ñòü) òà 25 ãðí çà ê³ëîãðàì çäî-
áè÷³. Êîìïëåêñ “Á³ëÿ ðóäîãî
êàì³ííÿ” òàêîæ º ì³ñöåì ëþáè-
òåë³â ðèáè. Ð³÷íà êëóáíà êàðò-
êà âàðò³ñòþ 5000 ãðí, îêð³ì â³ä-
ïî÷èíêó òà ðèáîëîâë³, äàñòü
çìîãó ñòàòè VIÐ-êë³ºíòîì
ãðèëü-áàðó “Äâà áîáðè”. Òóò çà
75 ãðí äîçâîëÿºòüñÿ âèëîâèòè
1,5 êã ðèáè òà ïðèãîòóâàòè ¿¿ íà
ì³ñö³.

А тивістам
ª ùå ê³ëüêà ì³ñöü, äå ëþäè

íå ò³ëüêè ¿äÿòü, à é ðîçâàæàþ-
òüñÿ. Íà ðàí÷î “Áîë³âàð” “òó-
ðèñò³â” ïðèâàáëþþòü ê³íí³
ïðîãóëÿíêè ïî 70 ãðí çà ãîäè-
íó. Âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ â òó-
òåøíüîìó ãîòåë³ ñòàíîâèòü 300
ãðí íà äîáó çà íîìåð “ëþêñ” òà
170 — çà “íàï³âëþêñ”. Ó ñòð³-
ëåöüêî-ñïîðòèâíîìó êëóá³
“Ñàïñàí” íà ïëîù³ 26 ãà îá-
ëàøòîâàíî 12 ìàéäàí÷èê³â òà
56 ìàøèí çàïóñêó ì³øåíåé.
Ïîñòð³ëÿòè òóò ìîæíà ç³ ñïîð-
òèâíîãî ï³ñòîëåòà, ëóêà ÷è àð-
áàëåòà. Äëÿ ïàñèâí³øîãî â³ä-
ïî÷èíêó òóò çàïðîïîíóþòü ê³í-
íó ïðîãóëÿíêó — 70 ãðí çà ãî-
äèíó. “Ñàïñàí” çàëþáêè â³ä-
â³äóþòü Ëåîí³ä Êðàâ÷óê, Â³ê-
òîð ×åðíîìèðä³í, ²ãîð Ìîëÿð,
Íàä³ÿ Ìåéõåð, Äìèòðî Êîð-
÷èíñüêèé. Äëÿ ëþáèòåë³â ïî-
ñïðàâæíüîìó åë³òíîãî çàì³ñü-
êîãî â³äïî÷èíêó íà áåðåç³
Äí³ïðà, á³ëÿ Ïåðåÿñëÿâà-
Õìåëüíèöüêîãî, â³äíåäàâíà çà-
ïðàöþâàâ êëóá “Senator Beach
Club”. Âàðò³ñòü öüîãî ïðîåêòó
ñòàíîâèòü $22 ìëí. “Senator
Beach Club” ñòàâ ïåðøèì
ïëÿæíèì êóðîðòîì êëóáíîãî
òèïó, äå º óñÿ ³íôðàñòðóêòóðà,
3,5 ãà ÷èñòîãî ïëÿæó òà ãîòåëü
ëèøå íà äåâ’ÿòü íîìåð³â. Äëÿ
êë³ºíò³â ä³º ñèñòåìà êëóáíîãî
÷ëåíñòâà, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ ÷àñ-
òîòîþ ³ òåðì³íàìè ìåøêàííÿ.
Çàëåæíî â³ä öüîãî êëóáí³ êàðò-
êè ìàþòü ñòàòóñ â³ä “ïîñò³éíèé
ã³ñòü” äî “ïëàòèíîâà êàðòêà”

Замісь ий відпочино — най раща альтернатива мет шливом ме аполіс

Â ² Ä À Â Ò Î Ð À  

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Звичайно, від иївсь ої осінньої не оди ліпше за все
рят ватися десь тропічном раю. Одна не всім це
по ишені, та й ба ато хто просто не може поїхати з
міста надов о. Але ж відпочивати та змінювати об-
станов все ж та и потрібно. Де і я це можна зро-
бити? Замісь ий відпочино допоможе відволі тися
від сл жбових справ та сімейних лопотів чи просто
змінити обстанов .

Останнім часом серед заможних иян поп лярним
стало дозвілля замісь их омпле сах відпочин
та розва . Фахівці вважають, що в найближчом
майб тньом замісь их омпле сів із сервісом євро-
пейсь о о рівня повинно стати значно більше — це і
поява нових центрів, і модернізація вже існ ючих. У
різних місцях відпочити можна по-різном : ом сь
до вподоби відпочино а тивний, а хтось насоло-
дж ється сіля ими лінарними шедеврами. До
слова, місць, де можна смачно поїсти, дов ола Ки-
єва чимало.
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 11 âåðåñíÿ

15.32. Затемнення Сонця. 6.00 —15.32. Період підведення під-
с м ів, всепрощення і любові. Проаналіз йте мин лі вчин и, по ай-
теся і очистіть совість від ріхів. Завершіть розпочаті справи і неод-
мінно розрах йтеся з бор ами. Не ативні емоції та д м и не повин-
ні затьмарювати ваш д шевний спо ій. Пле айте в собі поч ття ра-
дості, вселенсь ої любові і впевненості власних силах. Не аряч-
йте та не приймайте спонтанних рішень. Сьо одні відб вається про-

цес розв’язання армічних бор ів, тобто звільнення від відпрацьова-
них про рам, отрі вже перетворилися на альмівний “баласт”. Це
очисна осмічна “процед ра”, оли переосмислюють життєві цінно-
сті, трансформацію по лядів. Те, що б ло важливим донині, почне
втрачати свою ва омість, від риваючи новий шлях для еволюційно-
о розвит особистості. Вн трішня психоло ічна станов а направ-
лена на позбавлення від невдач, що завдавали болю, с проводж -
ючи вас останнім часом, саме й допоможе, я метели , вилетіти
із о она, вийшовши на нов стадію д ховно о розвит .
ОВНІВ очі ють зміни в сл жбовій сфері, потрапивши під реор анізацій-

ний б м, сприйміть все спо ійно, менше обов’яз ів — більше вільно о ча-
с та енер орес рсів для влашт вання особисто о життя. ТЕЛЬЦІ, заб дь-
те про давнє захоплення і от йте аеродром для романтично о злет .
БЛИЗНЯТ позбавлять від армічно о вантаж сімейних проблем. Той “віз”
тя н в вас назад, не дозволяючи пере лючитися на професійні справи, а
вони є домін ючими на майб тні півро . РАКИ, при от йтеся змінити тех-
ноло ію роботи, виходьте на новий ра рс професійно о дос оналення.
ЛЕВИ, розплатіться з тими, ом винні чи зобов’язані, та ще й не пос -
піться на “чайові”, тоді наст пить поле шення, звільнивши місце для нових
моральних та матеріальних надходжень. Більше віддасте — більше отри-
маєте. ДІВИ, менше ініціатив. Ви хапаєтеся за все і можете з оріти дотла,
я свіч а... А здоров’я не пиш. Беріться за справи, я і вам під сил ли-
ше висо опрофесійній оманді. ТЕРЕЗИ, доведеться вийти із підпілля і
оприлюднити фра менти сво о б ття, я і старанно прихов вали. По інчіть
з партизанщиною.СКОРПІОНИ, сфера охання— ось де вам потрібно ре-
ор аніз ватися, аби особисте щастя не пішло під іс. СТРІЛЬЦІ, проже-
ніть ординю і пороз мійтеся з начальством, маєтефахові недолі и— знай-
діть м жність визнати свою провин , а ні... поплатитеся посадою. КОЗО-
РОГИ, дар а іт вати за свої пере онання вас нівро , одна нині це вам
зовсім не потрібно. Усвідомте, що ожна людина має право на свій сві-
то ляд, і ламати йо о ви не маєте права. ВОДОЛІЇ, е стрім розпалі, од-
на витримати та ий шалений темп, оли вам потрібно за всіх пі л вати-
ся, вже не під сил ... Пере лючайтеся на е оїстичн хвилю і поживіть для
себе, любих. РИБИ, ваші ділові лави, маб ть, порідіють. Недр и відсію-
ться, а залишаться поряд надійні соратни и, з я ими вам б де ле о спів-
працювати

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

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

З середини ХVIII століття
Києві на Подолі ф н ціо-

н вав фонтан, я ий на по-
чат ХІХ століття переоб-
ладнали і назвали “Сам-
сон” на честь

а К ли овсь ої битви
б Бородинсь ої битви
в Полтавсь ої битви
Хрещення Р сі

У садибі ц рових ма на-
тів Харитонен ів селі
Володимирів а за прое -
том архіте тора Оле сія
Щ сєва поб д вали Спасо-
Преображенсь цер в .
Точна опія цьо о храм
знаходиться

Відповіді на запитання 1- о т р :
1-а ( азета “Обзор”.— 2007.— № 74.— С. 2.);
2-в ( азета “Се одня”.— 04.12.2006.— С.10);

3-в ( азета “Киевс ий вестни ”.— 2007.— № 83. С.6)

а Петер офі
б Павловсь ом Посаді
в на Лаз рном збережжі
Ніцци
Шерб рзі (Франція)

У місті Орх с (Данія) на
центральній площі роз-
міщена бронзова омпо-
зиція — свиня, що ле-
жить на боці в оточенні
поросят, я і ліз ть на
неї. А на постаменті на-
пис

а “Криниця Цецери”
б “Вічній од вальниці”
в “Рі достат ”
“Від вдячних рманів”

3
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Найвища точ а
ори

Польсь ий
атолиць ий
священи

Вдос оналений
варіант

есперанто

У раїнсь ий
народний
танець

Мар а літа ів
онстр тора
Т полєва

Місь ий олова

Одиниця
вимір еле тр.

опор
Ан . пивна

“... вітрів”

Інстр мент для
р чно о
сверління
отворів

З’єдн є с и
т анини
Еле трод
еле тро-
приладів

За либина біля
вершини ори

Ча арни
з запашними

вітами
Рівнинний
простір

Х Р Е Щ А Т И К
Бо осл жебна

пісня
Обличчя
сперед

Гол би а

П блічна
знева а

Зі н та залізна
см ж а

Критерій для
арто рафічних
прое цій

Одно із п’яти
поч ттів

Небажання
під орятися

Во недишна
рилата

міфічна істота

Керамічні
плит и для стін

Бала ча німфа
(міф.)

Глиняний
пос д для їжі

Архіте т рно
оформлений

вхід

Протитан ова
переш ода

Ãîñò³ ç ìèíóëîãî
Ìàëèé òåàòð ðîçïî÷èíàº ãàñòðîë³ ó Êèºâ³

Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на сцені Театр
імені Лесі У раїн и розпо-
чинаються астролі Мало-
о театр Росії. Протя ом
найближчих десяти днів
на иян че ають відраз
п'ять вистав російсь ої та
світової ласи и.

Ìàëèé òåàòð — óí³êàëüíå ì³ñ-
öå, äå í³êîëè íå ñêàñîâóþòü âè-
ñòàâ ÷åðåç çàéíÿò³ñòü àêòîð³â ó
ê³íîçéîìêàõ. Íà éîãî ñöåí³ í³-
êîëè íå îãîëþþòüñÿ, íå âèêî-
ðèñòîâóþòü íåíîðìàòèâíó ëåê-
ñèêó, íå îñó÷àñíþþòü êëàñèê³â.
Òóò íå çâèêëè íàâ³òü çì³íþâà-
òè íàçâè ï’ºñ, íå êàæó÷è âæå
ïðî òåêñòè. Êîãîñü äðàòóº âïåð-
òèé êîíñåðâàòèçì öüîãî “ìó-
çåþ” òåàòðàëüíî¿ êëàñèêè. Ïðî-

òå á³ëüø³ñòü ö³íóº Ìàëèé òåàòð
ñàìå çà ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè
äîáðîòíó, íå âèêðèâëåíó ïîñòà-
íîâêó êëàñèê³â. Òóò ãðàþòü Îñ-
òðîâñüêîãî, Ãðèáîºäîâà, Ãîãîëÿ
ìàéæå òàê, ÿê ãðàëè 150 ðîê³â
òîìó.

Òîæ ³ êîíêóðåíö³¿ ó Ìàëîìó
íå ëÿêàþòüñÿ, îñê³ëüêè òàêèì
“íåö³êàâèì” çàíÿòòÿì, ÿê çáå-
ðåæåííÿ òðàäèö³é, ó íàø ÷àñ
çàéìàòèñü íàâ³òü ÿêîñü ñîðîì-
íî. Äî äóìêè ãëÿäà÷³â ïðèñëó-
õîâóþòüñÿ, õî÷à ñâîþ àóäèòî-
ð³þ ïðàãíóòü âèõîâóâàòè. Ó ðîç-
ìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðå-
ùàòèêà” õóäîæí³é êåð³âíèê òå-
àòðó Þð³é Ñîëîì³í íàïîëÿãàâ
íà ö³é ì³ñ³¿ ç îñîáëèâîþ åíåð-
ã³ºþ. Ç éîãî çàïàëüíèõ ðå÷åé
âèõîäèëî, ùî ïóáë³êà ïîòðåáó-
âàòèìå âèõîâàííÿ, ïîêè íå
âèìðå ñïåöèô³÷íèé ð³çíîâèä
“ãëÿäà÷à-æëîáà”. Í³÷îãî åêñ-
òðåìàëüíîãî: öå ïðîñòî òîé, õòî
ðåàãóº íà ðåæèñåðñüêå ³ì’ÿ ÿê

íà áðåíä, à íå äóìàº â³äðàçó ïðî
ìèñòåöòâî.

Òîæ ïðî áðåíäè. Ñåðåä ï’ÿòè
âèñòàâ, ÿê³ ïðèâåçëè ãàñòðîëåðè,
íàéá³ëüøî¿ óâàãè çàñëóãîâóº
“Ëèõî ç ðîçóìó” ó ñöåí³÷í³é ³í-
òåðïðåòàö³¿ Ñåðã³ÿ Æåíîâà÷à. Öå
÷è íå ºäèíèé âèïàäîê â³äõîäó â³ä
òðàäèö³é òåàòðó, ïðèíàéìí³ òðà-
äèö³éíó äëÿ Ìàëîãî òåàòðó ðîç-
ê³øíó äåêîðàö³þ ðåæèñåð ³ç ñöå-
íîãðàôîì Îëåêñàíäðîì Áîðîâ-
ñüêèì ì³í³ì³çóâàëè äî çîëî÷åíî¿
ï³÷êè ç òàõòîþ òà ãåîìåòðè÷íèõ
ô³ãóð, ùî çàïîâíþþòü ðåøòó
ïðîñòîðó. Ùå îäíà íîâàö³ÿ: çà-
ì³ñòü “â³÷íèõ” ïðîáëåì ó ö³é âè-
ñòàâ³ — ³íòèìíà ñ³ìåéíà ë³í³ÿ.

Êð³ì ãðèáîºäîâñüêîãî “Ëèõà
ç ðîçóìó”, áóäóòü ùå äâ³ âèñòà-
âè çà Îñòðîâñüêèì, “Òàºìíèö³
ìàäðèäñüêîãî äâîðó” Åæåíà
Ñêðèáà òà “Ðåâ³çîð” Ãîãîëÿ.
Êðàùå íå çàëèøàòè êóï³âëþ
êâèòê³â íà îñòàíí³é äåíü — íà
âñ³õ ìîæå íå âèñòà÷èòè
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Юрій Соломін отовий захищати ласи від лядачів
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Апеляційний с д м. Києва повідомляє,
що сл хання справи за апеляційною
с ар ою Денисова Сер ія Валентиновича,
Данілової Ірини Оле сандрівни та
К знєцової Тетяни Оле сіївни на рішення
Святошинсь о о районно о с д м. Києва
від 25 вітня 2007 ро по справі за
позовом Данілової Ірини Оле сандрівни
до Данілова Дмитра Оле овича,
К знєцової Тетяни Оле сіївни про розподіл
майна та за з стрічним позовом
К знєцової Тетяни Оле сіївни до Данілова
Дмитра Оле овича про визначення долі в
спірній вартирі та за позовом третьої
особи з самостійними вимо ами:
Денисова Сер ія Валентиновича до
Данілова Дмитра Оле овича, Данілової
Ірини Оле сандрівни про виділ част и із
спільно о майна в нат рі та звернення її на
ви онання призначено на 22 жовтня 2007
ро об 11.05 в приміщенні Апеляційно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Володимирсь а, 15 (2-й поверх).

Головне правління ом нальної власності міста
Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

1. Провідний спеціаліст відділ б х алтерсь о о облі та фінансів.
2. Провідний спеціаліст відділ а ціон вання та правління

орпоративними правами.
3. Провідний спеціаліст юридично о відділ .

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта
відповідно о напрям (спеціаліст, ма істр), стаж роботи за фахом не
менше 3 ро ів.

Громадянство У раїни, обов'яз ове дос онале знання державної
мови, вміння працювати на омп'ютері. Головне правління житлом
не забезпеч є.

З ідно з чинним поряд ом щодо заміщення ва антних посад
державних сл жбовців он рсанти с ладають письмовій формі іспити
на знання Констит ції У раїни, за онів У раїни "Про державн сл жб ",
"Про боротьб з ор пцією", а та ож за онодавства з рах ванням
специфі и ф н ціональних повноважень Головно о правління.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення про он рс за адресою: м.Київ, в л. Хрещати , 10, оф.510.
т. 279-33-64.

Філіал "Кабельні мережі Київенер о"
розташований за адресою: 04655, м. Київ,

в л. Ново оcтянтинівсь а, 20 здійснює передач ,
розподілення та постачання еле троенер ії

Філіал належить до 3 р пи об'є тів, для я их розробляються
до менти з обґр нт вання обся ів ви идів забр днюючих
речовин в атмосферне повітря.

Філіал має 14 ор анізованих стаціонарних джерел ви идів
забр днюючих речовин в атмосферне повітря, за адресами:
- база РКМ "Лівобережний" (6 джерел), пров. Червоно-

вардійсь ий, 6;
- база філіал "Кабельні мережі Київенер о" (8 джерел), в л.
Ново остянтинівсь а, 20.

Від цих джерел в атмосферне повітря потрапляють 12
наймен вань забр днюючих речовин. За альний обся ви идів
становить 0,08 т/рі .

Філіал проводить роботи для отримання Дозволів на ви иди.

Пропозиції надсилайте до Оболонсь ої РДА м.Києві за
адресою: 04205, м.Київ, в л. Тимошен а, 16 та Дніпровсь ої
РДА м.Києві за адресою: 02094, м. Київ, б л. Праці, 1/1.

1. Ле овий автомобіль ГАЗ-2410, шасі №ХТН 10294503, дви н
№ 402-1119188, пробі 490791 м, 1990 ро вип с .

2. Е с аватор ЕО-2621, дви н№ б/н, пробі 8326 мото/ од, 1990 ро
вип с .

3. Навантаж вач УН-053, дви н № 838958, пробі 9921 мото/ од,
1987 ро вип с .

4. Кото ДУ-54, дви н№ б/н, пробі 4529 мото/ од, 1990 ро вип с .

5. Кото ДУ-47, дви н № 2895574, шасі № 16, пробі 4414, 1986 ро
вип с .

6. Кото ДУ-48, дви н№ 7586200, шасі № 7909, пробі 8794 мото/ од,
1986 ро вип с .

7. Асфальто ладальни ДС-195, дви н№ 3007400, шасі № 875, пробі
3340, 1996 ро вип с .

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГАММА"

повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 30 жовтня 2007 ро о 16.00 за адресою:

03057, м. Київ, в л. Металістів, 11-А. Реєстрація часни ів для часті
за альних зборах а ціонерів розпочнеться 30 жовтня 2007 ро

о 15.00 та за інчиться о 15.45 за в азаною вище адресою. Для реєстрації
а ціонери ВАТ ''ЗНКІФ "ГАММА" повинні мати при собі до мент,
що посвідч є особ , а представни ам а ціонерів додат ово мати

дор чення (довіреності), що підтвердж ють їх повноваження, оформлені
і засвідчені відповідності до вимо чинно о за онодавства.

Порядо денний:
1. Про обрання олови та се ретаря за альних зборів а ціонерів.
2. Про обрання членів спостережної ради.
З. Про затвердження до овор з омпанією з правління а тивами.
4. Про затвердження до овор із збері ачем.
5. Про затвердження ре ламент .

Телефон для довідо 241-98-35.

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає я відповідачів по справі
за апеляційною с ар ою ТОВ "У рінвестб д” на рішення
Оболонсь о о районно о с д м. Києва від 19 вітня 2007 ро
справі за позовом ТОВ "У рінвестб д” до Ісаєвої Н.Р., Савіної

Ю.В., Т лінова В.П., Вол одава В.Г., Дворець о о В.А.,
Сер ієн а С.А., Герасимової Г.І., Бов н Л.В., Завадсь ої Я.Г.,
Шатохіної Л.Є., К чми І.М., Андронович Н.Ф., Бой а С.В. про
відш од вання матеріальних збит ів та зобов'язання припинити
дії, що пор ш ють права, на 27 вересня 2007 ро о 14.30 в
приміщенні Апеляційно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Володимирсь а, 15 (2-й поверх): Т лінова Віталія
Петровича, Вол одава Володимира Гри оровича, Дворець о о
Ві тора Андрійовича, Сер ієн а Сер ія Анатолійовича.

До ва и Кобахідзе
З раба Вахтан овича.

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Вас я співвідповідача в
с дове засідання по цивільній справі
за позовом Півчен а С.В. до
Міжнародно о бла одійно о фонд
"Києво-Печерсь ої лаври Свято-
Успенсь о о собор " та Кобахідзе
З.В. про стя нення бор в с мі
80199,67 рн, я е призначено на
17 вересня 2007 ро на 11.00 за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-а, аб. 32.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Посвідчення лі відатора аварії
на ЧАЕС ате орія 2, серія А,
№512098 на ім'я Коломєєць
Василь Іванович вважати
недійсним.
Посвідчення ромадянина, я ий
постійно поживає на території
зони посилено о радіое о-
ло ічно о онтролю, ате орія 4,
серія В-1, №020230 на ім'я
Бой аВолодимираАнатолійовича
вважати недійсним.

Господарсь ий с д м. Києва повідомляє Дочірнє підприємство
"Інтерзв'язо " ( од ЄДРПОУ 30861947) про те, що сл хання справи
№13/189 за позовом державно о підприємства Полі рафічний омбінат
"У раїна" по ви отовленню цінних паперів до Дочірньо о підприємства
"Інтерзв'язо " провизнаннядо овор недійснимтастя нення418 835,50 рн.
відб деться 14 вересня 2007 ро о 10.30 в приміщенні Господарсь о о
с д м. Києва. С ддя Євдо имов О.В.

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



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âäåíü ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù³,
ïîäåêóäè ç ãðîçàìè, â Êàðïàòàõ äóæå ñèëüí³ äîù³. Â³òåð ï³âäåí-
íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+19°Ñ,
âíî÷³ +6...+11°Ñ; íà êðàéíüîìó çàõîä³ +10...+13°Ñ; â Êàðïàòàõ
âäåíü +7...+12°Ñ, âíî÷³ +2...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +17...+19°Ñ, âíî-
÷³ áëèçüêî +10°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 131855
Çàìîâëåííÿ 3207
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Ксенія ОМЕЛЬЧЕНКО, ви о-
навчий дире тор арт л б
“Остання бари ада”:
— Чом це запитання саме до

мене?! Я вза алі проти всіх. Не
с аж , бо проти всіх. Зателефо-
н йте раще політоло ові Олесю
Донію.

Оле сандр БОГУЦЬКИЙ, е-
неральний дире тор теле ана-
л “ICTV”:
— Я вам ліпше ане дот розпо-

вім про золот риб . Я що золо-
т риб піймати в У раїні, то од-

не бажання доведеться “від оти-
ти”, зважаючи на наш ор пцію.
Я б дав риб Л цен ові або То-

мен ові, бо треба, щоб людина б -
ла вели им мрійни ом, щоб пові-
рити в історію золотої риб и. А во-
ни та ими є.

Ірина МІЛЕНЕВСЬКА, шеф-
реда тор відділ теленовин
НТН:
— Ч дове запитання. Ні ом . Не

треба їм золотої риб и. Це не по-
літи ам, а раїнсь ом народові
потрібна б ла б золота риб а.

Õòî ç ïîë³òèê³â çàñëóæèâ íà çîëîòó ðèáêó?

Андрій ШКІЛЬ, деп тат парламент V с ли ан-
ня (БЮТ):
— У прямом роз мінні цьо о слова — ні ом . Я

не рю і противни цієї ш ідливої звич и. А в пере-
носном , то дав би при рити том , ом даю зав-
жди.

Степан ГАВРИШ, радни Президента У раїни:
— Я сам не рю, та я би палив, дав би при рити

том , хто с ладном становищі. Хоча нині й важ о
знайти серед політи ів то о, з им можна б ло поді-
литися во ни ом і дим ом.

Юрій ПАВЛЕНКО, бернатор Житомирсь ої об-
ласті:
— Дав би при рити б дь- ом , хто цьо о потреб є

й хто попросив би. Я, на жаль, рю, одна вважаю,
що ци ар и — отр та, а її не ш ода.

Єв ен ЖОВТЯК, е с- олова Київсь ої обласної
державної адміністрації:
— У питанні ріння я ате оричний. Це не про ме-

не. Вважаю, що давати один одном при рити й плю-
вати на пар ет, я це роблять Верховній Раді, — да-
ле о не вияв др жніх стос н ів.

Êîìó ç ïîë³òèê³â âè á äàëè ïðèêóðèòè?

Áàæàííÿ 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
çáóâàþòüñÿ

Çóïèíêà íà âèìîãó
íåêóðö³â
Êè¿âñüêà âëàäà õî÷å ââåñòè çàáîðîíó íà êóð³ííÿ
ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ

7 âåðåñíÿ ï³ä ÷àñ ïðîãðàìè
“×àñ ìåðà” íà ÒÐÊ “Êè¿â” Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî
Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð âñòàíîâèòè
íà çóïèíêàõ òðàíñïîðòó çíàêè,
ùî çàáîðîíÿþòü êóð³ííÿ. Õî÷à
òàê³ çàõîäè íàâðÿä ÷è äîïîìî-
æóòü êèÿíàì ïîçáóòèñÿ çãóáíî¿

çâè÷êè. Íà äóìêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè, â ñòîëèö³ ïîòð³áíî ïðîïàãó-
âàòè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ,
òðàíñëþþ÷è ðåêëàìó ïðî øêî-
äó òþòþíó. Âñòàíîâèòè çíàêè
áóäå äóæå ëåãêî, ââàæàº ìåð.
“Äóìàþ, ùî òàáëè÷êè, ÿê³ çàáî-
ðîíÿòèìóòü êóð³ííÿ, ç’ÿâëÿòüñÿ
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó áàãàòüîõ

ì³ñöÿõ”,— çàÿâèâ ïàí ×åðíî-
âåöüêèé.

Íàãàäàºìî, ùî ç 1 ëèïíÿ â
Óêðà¿í³ ñòàâ ñóâîð³øèì êîíòðîëü
çà êóð³ííÿì ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñ-
öÿõ. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 13 çàêîíó
¹ 2899-IV “Ïðî ì³ðè ïîïåðå-
äæåííÿ ³ çíèæåííÿ âæèâàííÿ òþ-
òþíîâèõ âèðîá³â òà ¿õ øê³äëèâî-
ãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ” â³ä 22 âå-
ðåñíÿ 2005 ðîêó äëÿ îñ³á, ùî íå
êóðÿòü, ó ðåñòîðàíàõ, êàôå òà ³í-
øèõ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, òðåáà
â³äâîäèòè íå ìåíøå í³æ 50% ïëî-
ù³, ïðè÷îìó òàê, ùîá òþòþíî-
âèé äèì íå ïîøèðþâàâñÿ íà öþ
òåðèòîð³þ

Кличко В.
2 %

Янукович В.  
11 %

Литвин В.  
11 %

Журавський В.  
8 %

Луценко Ю.  
3 %

Симоненко П.  
6 %

Тимошенко Ю. 
10 %

Ющенко В. 
8 %

Хто з політиків заслужив на золоту рибку?
(% від опитаних)
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Черновецький Л.
37 %
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Äåíèñ ÏÐÓÖ
“Õðåùàòèê”

За рез льтатами опит вання, проведено о call-цен-
тром КМДА, більшість иян пере онані, що саме мер
Києва Леонід Черновець ий засл ов є на золот
риб (37%). Непо аними "рибал ами" меш анці на-
шо о міста вважають Ві тора Ян овича та Володи-
мира Литвина (обидва по 11%), хоча, с дячи з рей-
тин ів, них бажань має б ти втричі менше.

Êèÿíè çè÷àòü éîìó ï³éìàòè çîëîòó ðèáêó

Заборони на паління по и що діють за ритих приміщеннях

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ, Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Київсь а місь а державна адміністрація має намір бо-
ротися зі ш ідливими звич ами столично о населення.
Для цьо о на з пин ах транспорт план ють встановити
зна и, що забороняють ріння.
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