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Òîòàëüíà ðîçìîðîçêà
Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ “Õîëîäèëüíèê-Òåðì³íàë”
ïðî³ãíîðóâàëà ð³øåííÿ êè¿âñüêî¿ âëàäè, 
à òàêîæ äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà, çâåðíåííÿ 
Êàáì³íó òà ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó

Ó÷îðà ðîçïî÷àëàñÿ áåçñòðîêîâà
àêö³ÿ ïðîòåñòó ïðîòè ïðîáëåìíî¿
çàáóäîâè íà âóë. Ãîðüêîãî, 33, ³í³-
ö³éîâàíà Áëîêîì Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî íà ï³äòðèìêó ìåøêàíö³â
ïðèëåãëèõ áóäèíê³â, ÿê³ âèìàãà-
þòü ïðèïèíåííÿ áóä³âíèöòâà áà-
ãàòîïîâåðõîâîãî îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó.

ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, ùå
â 2005 ðîö³ ì³ñüêà ðàäà óõâàëèëà
ð³øåííÿ ïðî çåìëåâ³äâåäåííÿ ï³ä

17-ïîâåðõîâó ñïîðóäó îô³ñíèõ
ïðèì³ùåíü çà ê³ëüêà êðîê³â â³ä áó-
ä³âë³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ³ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â. Çà äîðó÷åííÿì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
Þùåíêà òà çã³äíî ç³ çâåðíåííÿìè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ãîëî-
âè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè òà
êè¿âñüêî¿ âëàäè áóëî ïðèéíÿòî ð³-
øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ áóä³âíèö-
òâà íà âóë. Ãîðüêîãî 33-â. Àëå áó-

ä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ ÒÎÂ “Õîëî-
äèëüíèê-Òåðì³íàë” ³ íå äóìàº
çãîðòàòè ðîáîòè, õî÷à º ð³øåííÿ ÿê
ì³ñüêî¿, òàê ³ öåíòðàëüíî¿ âëàäè.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
ñâîºþ ÷åðãîþ òåæ âèìàãàº çóïèíè-
òè íåçàêîííå áóä³âíèöòâî. ßê çà-
çíà÷èâ “Õðåùàòèêó” êåð³âíèê ñåê-
ðåòàð³àòó ÊÑÓ Âîëîäèìèð Äóáðîâ-
ñüêèé, íàðàç³ ãîòóþòü êàñàö³éíó
ñêàðãó äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ùî-
äî òëóìà÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, äå òðèâàº áóä³â-
íèöòâî.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî â Êè¿âðàä³ Àëëà
Øëàïàê, àêö³ÿ íîñèòèìå áåçñòðî-
êîâèé õàðàêòåð ³ ìàº íà ìåò³ ï³ä-
òðèìàòè ìåøêàíö³â ïðèëåãëèõ áó-
äèíê³â ó ¿õí³é áîðîòüá³ ç³ ñâàâ³ë-
ëÿì çàáóäîâíèêà, ÿêèé ³ãíîðóº
ðîçïîðÿäæåííÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè

Ìèêîëó Òîìåíêà îõîïèëà
âèáîð÷à ëèõîìàíêà

Ñöåíàð³é çâèíóâà÷åííÿ Ìèêî-
ëà Òîìåíêî îáðàâ ñòàíäàðòíèé.
Íåùîäàâíî â³í óæå çâèíóâà÷ó-
âàâ ñï³êåðà óêðà¿íñüêîãî ïàðëà-
ìåíòó Îëåêñàíäðà Ìîðîçà ó ðîç-
òðèíüêóâàíí³ äåðæàâíèõ êîøò³â,
êîëè òîé 4 âåðåñíÿ ïðîâ³â ïîçà-
÷åðãîâó ñåñ³þ Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Òåïåð ñåñ³þ â Êè¿âðàä³ ³í³ö³þº
ÁÞÒ, ïðîòå çâèíóâà÷åííÿ íå âè-
ð³çíÿþòüñÿ îðèã³íàëüí³ñòþ.

Íàì³ðè ôðàêö³¿ Áëîêó Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî ñêëèêàòè ïîçà÷åðãîâó
ñåñ³þ Êè¿âðàäè âêîòðå ï³äòâåð-
äæóþòü ïîäâ³éí³ ñòàíäàðòè ö³º¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè. Ïðî öå â ³íòåð-
â’þ “Õðåùàòèêó” çàÿâèâ çàñòóï-
íèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ç ÷åðâ-
íÿ íèí³øíüîãî ðîêó ÷³ëüíèêè
ÁÞÒ ðàç ó ðàç çàÿâëÿëè ïðî íà-
÷åáòî íåëåã³òèìí³ñòü ð³øåíü Êè-
¿âðàäè, îñê³ëüêè ïîïðè çàáîðîíó
ñóä³â íà ç’¿çä³ ÁÞÒ áóëî óõâàëå-
íî ð³øåííÿ ïðî ïîçáàâëåííÿ
ìàíäàò³â ¿õí³õ êîëèøí³õ êîëåã ïî
ôðàêö³¿. Äî òîãî æ áþò³âö³ óõè-
ëÿëèñÿ â³ä ãîëîñóâàíü ³ â³äêðèòî
íå çâàæàëè íà ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ. ßê çàóâàæèâ Îëåñü Äîâ-
ãèé, ñòîëè÷í³ áþò³âö³ ïðî³ãíîðó-
âàëè ïðèéíÿòòÿ ì³ñüêðàäîþ äå-

ñÿòê³â âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ð³-
øåíü. “² îñü âîíè “ñõàìåíóëè-
ñÿ” — çãàäàëè, ùî Êè¿âðàäà ³ñ-
íóº, à ¿¿ ð³øåííÿ º ëåã³òèìíèìè.
À äå âîíè áóëè, êîëè äåïóòàòè
ãîëîñóâàëè çà çá³ëüøåííÿ çàðïëàò
ìåäèêàì òà îñâ³òÿíàì, êîëè ñêà-
ñîâóâàëè äîçâîëè ïîïåðåäíüî¿
âëàäè íà íåçàêîíí³ áóä³âíèöòâà?
Çàì³ñòü òîãî, ùîá ñèñòåìíî ïðà-
öþâàòè íà áëàãî êèÿí, âîíè îá-
ðàëè øëÿõ ñàìîï³àðó: õîäèëè êó-
ëóàðàìè Êè¿âðàäè òà ïîøèðþâà-
ëè ïîïóë³ñòñüê³ áàéêè”,— çàçíà-
÷èâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè.

Îëåñü Äîâãèé òàêîæ íàãàäàâ,
ùî ð³øåííÿ ïðî ïåðåíåñåííÿ
ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç âåðåñíÿ íà æîâòåíü ïðèé-
íÿòî íà ïîãîäæóâàëüí³é ðàä³
á³ëüø³ñòþ ë³äåð³â ôðàêö³é. Òîá-
òî ó ïàíà Òîìåíêà íåìàº ïðàâî-
âîãî ìåõàí³çìó ñêàñóâàòè öå ð³-
øåííÿ. Ïðîòå íàâðÿä ÷è öå ö³-
êàâèòü ÁÞÒ, àäæå ¿õíÿ çáðîÿ —
íå çàêîí, à ï³àð ³ çîìáóâàííÿ. Öå
ï³äòâåðäæóº òîé ôàêò, ùî íàïðè-
ê³íö³ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ Ìèêîëà
Òîìåíêî çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè
ìóçåé âèáîð³â, äå ìîæíà áóäå âè-
ñòàâëÿòè PR ³ àíòè-PR. Ïåâíî,
ïàí Òîìåíêî øóêàº ñîá³ òàì ì³ñ-
öå ðîáîòè ÿê “åêñïîíàò”

1
4
9

Олесь Дов ий та Алла Шлапа (правор ч) мір ють в одном напрям — я підтримати меш анців і їхні протести
проти б дівництва офісно о центр

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ, Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора розпочалася безстро ова а ція протест , ініційо-
вана фра цією Бло Леоніда Черновець о о в Київраді
на підтрим меш анців, що вист пають проти б дівниц-
тва 17-поверхово о офісно о центр на в л. Горь о о,
33-в. Попри дор чення Президента У раїни, звернення
Кабмін , олови Констит ційно о С д та рішення місь-
ої влади приз пинити б дівництво, роботи тривають.Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ

“Õðåùàòèê”

Учора в столичном Театрі оперети для малозабез-
печених иян та людей із особливими потребами
відб вся бла одійний онцерт за частю Театр пісні
"Славія" та Віталія і Світлани Білонож ів. Подібні за-
ходи за підтрим и иївсь ої місь ої влади тривати-
м ть протя ом тижня в Театрі оперети, Театрі юно о
лядача та в меморіальном омпле сі "Національ-
ний м зей історії Вели ої Вітчизняної війни".

За інчення на 11-й стор.

Íåçàìîæíèõ çàáåçïå÷èëè
âèäîâèùàìè
Ó ñòîëè÷íèõ òåàòðàõ ðîçïî÷àâñÿ 
áëàãîä³éíèé òèæäåíü

Îêð³ì óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòó, 
ÁÞÒ íàìàãàºòüñÿ çíèùèòè é Êè¿âðàäó
Äåíèñ ÏÐÓÖ
“Õðåùàòèê”

Учора Ми ола Томен о заявив про намір Бло Юлії
Тимошен о с ли ати до 26 вересня позачер ов се-
сію Київради. На її роз ляд бютівці мають намір ви-
нести чотири питання: мораторій на продаж землі
Києві, на заб дов історичної частини міста, висло-
влення недовіри столичном мерові Леонід Черно-
вець ом та се ретарю Київради Олесю Дов ом .
Проте в се ретаря Київради є вели і с мніви щодо
можливості с ли ання цієї сесії.
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Ñì³òòÿ âèâîçèòèìóòü 
÷àñò³øå

Ïèòàííÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðå-
â³çíèêàì ñì³òòÿ âèð³øàòü ó äâîäåííèé òåð-
ì³í. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. “Ùå ÷îòèðè äí³ òîìó ì³ñüêèé ãî-
ëîâà âèð³øèâ ïðîáëåìó çàáîðãîâàíîñò³ ðàéî-
í³â ïåðåä ïåðåâ³çíèêàìè òâåðäèõ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â. Íàðàç³ ï³äãîòîâëåíî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî âèä³ëåííÿ ïðèáëèçíî 5 ìëí ãðí íà
ïîãàøåííÿ áîðã³â. Àëå ö³ êîøòè ìè âðàõó-
ºìî ïðè êîðèãóâàíí³ ðàéîííèõ áþäæåò³â”,—
ñêàçàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. “Íàì âäàëîñÿ
âèð³øèòè ìàéæå âñ³ ïèòàííÿ ç ï³äãîòîâ÷è-
ìè ðîáîòàìè. Ïîêðàùèëàñü ðîáîòà ï’ÿòîãî
ïîë³ãîíó — âîíà ñòàá³ëüíà, ïîñë³äîâíà”,—
íàãîëîñèâ ïàí Ãîëóá÷åíêî

Ðàäÿíñüê³ íàçâè 
çàëèøàòü ñòîëè÷í³ âóëèö³

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, êî-
ì³ñ³ÿ ç ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü, âñòàíîâ-
ëåííÿ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â ³ ìåìîð³àëüíèõ äî-
øîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ³í³ö³þº ïåðåéìåíóâàííÿ 131 âóëèö³
ç ðàäÿíñüêèìè íàçâàìè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” ãîëîâà êîì³ñ³¿, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê. Ç éîãî ñë³â, êî-
ì³ñ³ÿ ñêëàëà ïîïåðåäí³é ñïèñîê ³ç 131 âó-
ëèö³, íàçâè ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ç òîòàë³òàðíèì
ðåæèìîì â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, òîáòî ç Ðàäÿí-
ñüêèì Ñîþçîì. Ç éîãî ñë³â, çàâäàííÿ êî-
ì³ñ³¿ — óòî÷íèòè öåé ïåðåë³ê ³ çàòâåðäèòè
éîãî

Êàôå ïåðåâ³ðÿòèìóòü
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-

âåöüêèé ï³ñëÿ â³äïîâ³äíîãî çâåðíåííÿ ì³ñ-
öåâèõ ìåøêàíö³â äîðó÷èâ ïðîô³ëüíèì
ñëóæáàì ïåðåâ³ðèòè ïðàâîì³ðí³ñòü îáëàø-
òóâàííÿ êàôå â ï³äâàë³ æèòëîâîãî áóäèíêó
íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 102. ßê ó÷îðà
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ²âàí Ãàâðèëþê, íà
÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ íàëåæíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ áóä³âåëüí³ ðîáîòè òàì ïðèçóïèíÿòü.
Äîçâ³ë íà ðåêîíñòðóêö³þ ï³äâàëüíèõ ïðè-
ì³ùåíü öüîãî áóäèíêó ï³ä êàôå ç âëàøòó-
âàííÿì îêðåìîãî âõîäó íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ
2006 ðîêó ñâî¿ì ðîçïîðÿäæåííÿì íàäàâ òî-
ä³øí³é ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Îìåëü-
÷åíêî

Ó øêîëàõ ç’ÿâëÿòüñÿ 
ñïåö³àë³çîâàí³ ñïîðòèâí³ 
êëàñè

Ñïåö³àë³çîâàíà äèòÿ÷î-þíàöüêà øêîëà
îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó “Ãîëîñ³¿â” îãîëîøóº
íàá³ð ä³òåé íà 2007—2008 íàâ÷àëüí³ ðîêè
äî ï’ÿòèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñïîðòèâíèõ êëà-
ñ³â íà áþäæåòí³é îñíîâ³ ç ìàóíòèíáàéêó òà
ÂÌÕ. Òðåíóâàííÿ âèõîâàíö³â ïðîâîäè-
òèìóòü íà áàç³ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè ¹ 236 âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèìè òðå-
íåðàìè øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó. Ä³òè
íàâ÷àòèìóòüñÿ çà ïðîãðàìîþ çàãàëüíîîñâ³ò-
íüî¿ øêîëè äîñâ³ä÷åíèìè ïåäàãîãàìè. Äëÿ
öüîãî îðãàí³çóâàëè òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ.
Êð³ì òîãî, øêîëà íàäàº ñïîðò³íâåíòàð, òîá-
òî âåëîñèïåäè òà âñå íåîáõ³äíå äëÿ çàíÿòü
âåëîñïîðòîì. Óñ³ ä³òè ìàòèìóòü çìîãó áðà-
òè ó÷àñòü â îçäîðîâ÷èõ ïðîãðàìàõ òà â³äïî-
÷èâàòè â Êðèìó òà Êàðïàòàõ íà ï³ëüãîâ³é îñ-
íîâ³

Ðàéîíè ñóäèòèìóòüñÿ 
ç îðåíäàðÿìè

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ä³º 1597 äîãî-
âîð³â îðåíäè, çàãàëüíà ïëîùà îðåíäîâàíèõ
ïðèì³ùåíü ñòàíîâèòü 191 312 ì êâ. 62%
îðåíäîâàíèõ ïëîù âèêîðèñòîâóþòü ç êîìåð-
ö³éíîþ ìåòîþ. 38% — çàéìàþòü áþäæåòí³,
ãðîìàäñüê³, áëàãîä³éí³ òà ³íø³ îðãàí³çàö³¿.
Çàãàëîì íà 1 âåðåñíÿ 2007 ð. ðàéîí îòðèìàâ
ïðèáóòê³â â³ä îðåíäè êîìåðö³éíî¿ ïëîù³ íà
ñóìó 47 867 òèñ. ãðí. Îäí³ºþ ç ïðîáëåì ó
ðàéîí³ º íåáàæàííÿ äåÿêèõ îðåíäàð³â, ùî
ïðîãðàëè êîíêóðñ íà îðåíäó ïðèì³ùåííÿ,
çâ³ëüíÿòè çàéìàíó ïëîùó. Âíàñë³äîê öüîãî
ðàéîííèé áþäæåò íåñå ùîì³ñÿ÷í³ âòðàòè íà
ñóìó ìàéæå 1 200 òèñ. ãðí

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà íå
ïðèõîâóº ñâî¿õ ïðèáóòê³â
² âèñëîâëþº áàæàííÿ çàéìàòèñÿ ïðîáëåìàìè êèÿí çàì³ñòü ïîë³òèêè

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà âèñëîâèëà áàæàííÿ
çàéìàòèñÿ ïðîáëåìàìè êèÿí çàì³ñòü îáãî-
âîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü. Îäíèìè ç òà-
êèõ íàãàëüíèõ ïèòàíü, íà äóìêó çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ, º ñèòóàö³ÿ ç òîðã³âëåþ
ó Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³, ùî ïîòðåáóº
ÿêíàéøâèäøîãî âèð³øåííÿ. “ß íå çàéìà-
þñÿ áåçïîñåðåäíüî öèì íàïðÿìêîì ðîáî-
òè, àëå ïðîâîäèëà ïåðåãîâîðè ç ëþäüìè,
ÿê³ òîðãóþòü ó ìåòðîïîë³òåí³. Âîíè 5—8
ðîê³â òîìó îòðèìàëè òèì÷àñîâ³ ë³öåíç³¿ —
íåâ³äîìî, ÿêèì ÷èíîì”,— ïîÿñíèëà ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà. Çà ñëîâàìè ïàí³ Ê³ëü÷èöü-
êî¿, ÊÌÄÀ ðîçïî÷àëà áîðîòüáó ç³ ñòèõ³é-

íîþ òîðã³âëåþ, ñòâîðþþ÷è áåçêîøòîâí³
ì³ñöÿ íà ðèíêàõ. Ïðè öüîìó íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó º 300 ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ
ôîðì — ðîëåò³â, ó ÿêèõ ìîãëè á òîðãóâà-
òè ò³, õòî íàäàñòü íàéá³ëüø ïðèâàáëèâ³
ïðîïîçèö³¿ íà â³äêðèòîìó êîíêóðñ³. “Àëå
ï³äïðèºìö³ íàãîëîñèëè, ùîá ì³ñöÿ äëÿ
òîðã³âë³ îòðèìàëè íå ïåðåìîæö³ êîíêóð-
ñó, à ò³, êîãî âîíè îáåðóòü. ß ðîçóì³þ, ùî
ëþäè òîðãóþòü íà öèõ ì³ñöÿõ ïî 10 ðîê³â,
àëå æ öå íå ¿õíÿ ïðèâàòíà âëàñí³ñòü”,—
ââàæàº çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Òàêîæ
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà çàçíà÷èëà, ùî äåÿê³ ïî-
ë³òè÷í³ ñèëè “çàì³ñòü òîãî, ùîá ðîç³áðà-

òèñÿ ó ñèòóàö³¿, ðîáëÿòü ÿê³ñü ïîïóë³ñòñüê³
çàÿâè”.

Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
òàêîæ âèñëîâèëà ñòóðáîâàí³ñòü íå ðîçâ’ÿçà-
íîþ äîñ³ ïðîáëåìîþ ³ãðîâèõ àâòîìàò³â ó
ñòîëèö³. “Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ë³öåíç³¿ íà
³ãðîâ³ àâòîìàòè âèäàº íå êè¿âñüêà âëàäà. Çà
ãðàëüíèì á³çíåñîì ñòîÿòü âåëèê³ êîøòè.
Öå ïèòàííÿ ïîòð³áíî ïîðóøèòè íà çàãàëü-
íîäåðæàâíîìó ð³âí³”,— ââàæàº ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà. Íàéá³ëüø âäàëèì ðîçâ’ÿçàííÿì
ïðîáëåìè ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà ââàæàº ïðîïî-
çèö³þ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî ùîäî “â³äñåëåííÿ”
ãðàëüíîãî á³çíåñó çà ìåæ³ Êèºâà.

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàÿâèëà “Õðåùàòèêó”,
ùî òèì, õòî â³äêðèòî ïîäàº äåêëàðàö³þ ïðî
ñâî¿ äîõîäè, ïðèõîâóâàòè í³÷îãî. “Çà 2006
ð³ê ÿ ïîäàëà ñâîþ äåêëàðàö³þ — 3 ìëí 200
ãðí. ß íå ïðèõîâóþ òîãî, ùî ïðèéøëà ³ç
á³çíåñó. Ìàéíî, ÿêå ó ìåíå º, îôîðìëåíå
íà ìåíå. ß ââàæàþ, ùî ïðàâèëüíî ðîáëÿòü
ò³, õòî êàæå, ùî â íüîãî íåìàº í³ÿêîãî ìàé-
íà, àäæå íåìàº ñåíñó ðåêëàìóâàòè òå, ùî
âêðàäåíî”,— äîäàº ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà

Î Ô ² Ö ² É Í Î Ôðàíöóçè âêëàäóòü 
ó ÷åìï³îíàò ªâðîïè
²íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿ äîïîìîæóòü ï³äãîòóâàòè Êè¿â äî 2012 ðîêó

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, îñòàíí³ì ÷àñîì ä³-
ëîâ³ â³äíîñèíè ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ôðàí-
ö³ºþ ñòàëè çíà÷íî ò³ñí³øèìè. Ïðî öå â³í
çàÿâèâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ãîëîâîþ ñåêòîð-
íèõ ïðîåêò³â Ôðàíöóçüêîãî àãåíòñòâà ç
ïèòàíü ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó
(UBIFRANSE), êîîðäèíàòîðîì ôðàíöóçü-

êî-óêðà¿íñüêîãî ôîðóìó ç ïèòàíü êîíöå-
ñ³é òà ªâðî-2012 Ñîô³ Ä³ºáîëüä. “Íåùî-
äàâíî â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ç ôðàíöóçüêîþ
êîìïàí³ºþ, ÿêà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà áóä³â-
íèöòâ³ ïàðê³íã³â,— çàçíà÷èâ â³í.— Íàðà-
ç³ ìè çíàéîìèìîñÿ ³ç òåõíîëîã³ÿìè, ÿê³
çàñòîñîâóþòü â Ïàðèæ³ ïðè ïðîêëàäàíí³
òóíåë³â”. Äåíèñ Áàññ äîäàâ, ùî ñòîëè÷íó

âëàäó íàéá³ëüøå ö³êàâèòü çàëó÷åííÿ êîø-
ò³â ó æèòëîâî-êîìóíàëüíó ãàëóçü òà ðå-
êîíñòðóêö³þ ³ áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ
îá’ºêò³â. Çà éîãî ñëîâàìè, íåùîäàâíî îãî-
ëîøåíî êîíêóðñ íà ñïîðóäæåííÿ â Êèºâ³
ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî çàâîäó ç ïîäàëüøèì
âèðîáíèöòâîì òåïëà ³ åëåêòðè÷íîãî ñòðó-
ìó. “Â³äîìî, ùî îäíà ç ôðàíöóçüêèõ êîì-
ïàí³é óæå çàö³êàâèëàñÿ öèì ïðîåêòîì ³
çáèðàºòüñÿ âçÿòè ó÷àñòü â ³íâåñòèö³éíîìó
êîíêóðñ³,— ïîâ³äîìèâ Äåíèñ Áàññ.—
Îêð³ì öüîãî, â ì³ñò³ çáèðàþòüñÿ ðåêîí-
ñòðóþâàòè äâ³ ïîòóæí³ âîäîî÷èñí³ ñòàíö³¿
òà ïîáóäóâàòè äðóãó íèòêó êàíàë³çàö³éíî-
ãî êîëåêòîðà. Âñ³ ö³ òà ³íø³ çàõîäè çàâåð-
øàòü äî ïî÷àòêó ªâðî-2012”.

Ïàí³ Ä³ºáîëüä ïîâ³äîìèëà, ùî âæå
12—14 ëèñòîïàäà â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ì³æ-
íàðîäíèé ôîðóì, â ÿêîìó â³çüìóòü ó÷àñòü
ôðàíöóçüê³ á³çíåñìåíè. Âîíà äîäàëà, ùî
¿õíÿ ñòîðîíà çàö³êàâëåíà â ðåàë³çàö³¿ áà-
ãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ïðîåêò³â, çîêðåìà ðå-
êîíñòðóêö³¿ àåðîïîðòó Æóëÿíè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії відб лася з стріч першо о заст пни а олови КМДА
Дениса Басса з оловою се торних прое тів Франц зь о о а ент-
ства з питань міжнародно о розвит (UBIFRANSE), оординатором
франц зь о- раїнсь о о фор м з питань онцесій та Євро-2012
Софі Дієбольд. Під час розмови йшлося про зал чення іноземних
інвестицій під отов до фінальної частини чемпіонат Європи.
Детальніше про шляхи співпраці об оворюватим ть під час фран о-
раїнсь о о фор м з питань онцесій, я ий відб деться в Києві

12—14 листопада.

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а під час інтернет-ча-
т розповіла ореспондент "Хрещати а" про свої доходи та о рес-
лила іль а проблемних питань міста Києва. Я з'яс валося, сит -
ація з тор івлею метрополітені пов'язана з недоброя існою он -
ренцією тор овців, а боротьб мерії з і ровими автоматами лобі-
юють на державном рівні.

Франц зь а сторона отова подати р допомо и иївсь ій владі для проведення фінал Євро-2012
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Þëþ
Òèìîøåíêî
ïîñëàëè
íàçàâæäè
Ðåã³îíàëè
ï³äêðèïèëè ñâî¿
çàÿâè, öèòóþ÷è
Â³êòîðà Þùåíêà
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïîøè-
ðèëà ñâîþ çàÿâó ï³ä ïðîìîâè-
ñòîþ íàçâîþ “Äîïîìîæè Òèìî-
øåíêî ï³òè íàçàâæäè!” Ïî-
øòîâõîì äëÿ ïîÿâè äîêóìåíòà
ñòàëà çàÿâà ïàí³ Òèìîøåíêî
ïðî òå, ùî ïðè÷èíîþ ¿¿ çâ³ëü-
íåííÿ ç ïîñàäè ïðåì’ºðà áóëà
“áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ ³ êëàíà-
ìè”. Ä³çíàòèñÿ ïðî öå, çà ñëî-
âàìè ïàí³ Òèìîøåíêî, ìîæíà
â áóäü-ÿê³é á³áë³îòåö³, ïîãîð-
òàâøè ï³äøèâêó ãàçåò çà 2005
ð³ê. Îäíàê òå, ùî âè÷èòàëè â
ïðåñ³ äâîð³÷íî¿ äàâíèíè “ðåã³î-
íàëè”, íàâðÿä ÷è ñïîäîáàºòüñÿ
ë³äåðö³ ÁÞÒ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
çàÿâà ïðî “áîðîòüáó ç êëàíàìè”
ìàº äèâóâàòè íå ëèøå á³ëüø³ñòü
íàñåëåííÿ, à é Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà.
Çâ³ëüíÿþ÷è ïàí³ Òèìîøåíêî
2005 ðîêó, â³í ãîâîðèâ ïðî
“ëåãêîâàæí³, ñîëîäê³ îá³öÿíêè,
ÿê³ ç êîæíèì äíåì óñå âàæ÷å
âèêîíóâàòè” òà ïðî “çíèæåííÿ
òåìï³â ïðèðîñòó ³íâåñòèö³é ó 4
ðàçè”. ßê Þë³ÿ Òèìîøåíêî
“ïðàöþº” ç ³íâåñòîðàìè, “Õðå-
ùàòèê” óæå ïîâ³äîìëÿâ. ×îãî
âàðòå ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó ç
ïðîâ³äíèìè ñâ³òîâèìè ï³äïðè-
ºìöÿìè, ùî ïëàâíî ïåðåðîñëî
â êîíòðàêò Þë³¿ Òèìîøåíêî ç...
Þë³ºþ Òèìîøåíêî. Æîäåí ³í-
âåñòîð ç ÁÞÒ í³ÿêîãî òàêîãî
äîêóìåíòà íå ï³äïèñóâàâ, ïðî
ùî íå çàáóëà íàãàäàòè â÷îðà
óêðà¿íöÿì ³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. À
íà ïàñàæ³ ïàí³ Òèìîøåíêî ïðî
“ìàô³þ, ÿêà ïåðåáóâàº ïðè âëà-
ä³” ñîðàòíèêè Â³êòîðà ßíóêî-
âè÷à íå ïîë³íóâàëèñÿ çíàéòè
çàÿâó Â³êòîðà Þùåíêà, â ÿê³é
Ïðåçèäåíò, íå ïðèõîâóþ÷è îáó-
ðåííÿ, ãîâîðèâ ïðî ëþäèíó,
êîòðà íà ïîñàä³ ïðåì’ºðà íàìà-
ãàëàñÿ ñïèñàòè 8 ìëðä áîðãó ç
â³äîìî¿ ñòðóêòóðè ï³ä íàçâîþ
ªÅÑÓ. Âî÷åâèäü, õîäèòè äî á³á-
ë³îòåêè áóâàº êîðèñíî. Àäæå
ïîò³ì ìîæíà êóëüòóðíî ïîñëà-
òè ñâîãî îïîíåíòà íà... çàâ-
æäè

ÁÞÒ ìàëþº ðåéòèíãè 
â îäíîìó ì³ñö³

Ïîçèòèâîì ó÷îðàøíüî¿ çóñòð³-
÷³ ñòàëî òå, ùî âîíà â³äáóëàñÿ íå
ï³ñëÿ âèáîð³â, ÿê öå áóâàëî òðà-
äèö³éíî, à äî íèõ. Õî÷à, âðàõî-
âóþ÷è òå, ùî ïîë³òèêè âæå ì³-
ñÿöü ãîäóþòü âèáîðöÿ çàìîâíè-
ìè ðåéòèíãàìè, ìîæíà áóëî ç³-
áðàòèñÿ é ðàí³øå. ²ðèíà Áåêåø-
ê³íà ç³çíàëàñÿ “Õðåùàòèêó”, ùî
ñîö³îëîãè ïðîñòî íå î÷³êóâàëè òà-
êîãî âàëó äåç³íôîðìàö³¿, à ãîëîâ-
íå, íå äóìàëè, ùî â³íà ï³äå íà
öåíòðàëüíèõ êàíàëàõ òåëåáà÷åí-
íÿ.

Òåíäåíö³ºþ íèí³øí³õ âèáîð³â
ñòàëî òå, ùî â Óêðà¿í³ ñêëàëèñÿ
äâà ðèíêè ñîö³îëîã³¿ — ÷îðíèé ³
á³ëèé. ßê äîòåïíî ïðîêîìåíòó-
âàâ “Õðåùàòèêó” Îëåêñàíäð
Âèøíÿê, êåð³âíèê ô³ðìè “Þê-
ðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ” —
“îäèí — ÷åñíèõ æ³íîê, à ³í-
øèé — ïðîñòèòóòîê, ³ ó êîæíî¿
ñâî¿ êë³ºíòè”. Õî÷à âèçíàâ, ùî
éîãî íà ìèíóëèõ âèáîðàõ òàêîæ
íàìàãàëàñÿ çâàáèòè ïàðò³ÿ “Â³-
÷å”. Íà öèõ âèáîðàõ ó ÷åñí³ñòü
éîãî ô³ðìè íàðåøò³ ïîâ³ðèëè âñ³
³ íåïðèñòîéíèõ ïðîïîçèö³é íå
ðîáëÿòü. Õî÷à, ùî òàêå ðèíîê
÷åñíèõ æ³íîê, ïàí Âèøíÿê íå
ïîÿñíèâ.

Îäí³ºþ ç îçíàê ïðîôåñ³éíîñò³,
íà äóìêó ó÷àñíèê³â êðóãëîãî ñòî-
ëó, º íàÿâí³ñòü âëàñíî¿ ìåðåæ³
îïèòóâàííÿ. Õî÷à, íàâ³òü ñåðåä
ñïðàâæí³õ ñîö³îëîã³â áóâàþòü âè-
íÿòêè. Áîðèñ Ñàãàëàêîâ ³ç Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè
âèçíàâ, ùî “ìîæíà âæå â ìåòî-
äèêó äîñë³äæåííÿ çàêëàñòè ôàëü-
ñèô³êàö³þ”. Òîáòî, öèôðè áóäóòü
àáñîëþòíî îá´ðóíòîâàí³, àëå òà-
ê³, ÿê òðåáà çàìîâíèêîâ³. Ìàáóòü,
â³í çíàº, ùî êàæå, àäæå çà òðà-
äèö³éíó ëþáîâ éîãî ñëóæáè äî

Áëîêó Ëèòâèíà ³ ÑÏÓ ñîö³îëîãó
äîáðÿ÷å ä³ñòàëîñÿ â³ä êîëåã.
Ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî éîãî ó
ïðåçèä³þ çàïðîñèëè ëèøå äëÿ òî-
ãî, ùîá çðó÷í³øå áóëî ïîêàçóâà-
òè ïàëüöåì.

²ç “ïðîñòèòóòîê” ºäèíèì, õòî
íàâàæèâñÿ ïðèéòè íà ïîâàæíå ç³-
áðàííÿ, áóâ Âîëîäèìèð Áîíäà-
ðåíêî. Ïðîòå âèðîê ñâî¿é ä³ÿëü-
íîñò³ â³í áóâ çìóøåíèé ñëóõàòè,
õîâàþ÷èñü äåñü íà çàäí³õ ëàâàõ
ì³æ æóðíàë³ñòàìè. Éîãî æàë³ñíå
ìåêàííÿ ïðî òå, ùî “ïîáà÷èìî
ï³ñëÿ âèáîð³â, õòî áóâ ïðàâèé”,
íå ñïðàâèëî íà “ñóää³â” æîäíî-
ãî âðàæåííÿ. ²ðèíà Áåêåøê³íà,
íàóêîâèé êåð³âíèê Ôîíäó “Äå-
ìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè”, çàïðîïî-
íóâàëà ïàíó Áîíäàðåíêó ïðèâñå-
ëþäíî ïðîäåìîíñòðóâàòè êîëå-
ãàì òà æóðíàë³ñòàì ïðîì³æí³ ìà-
òåð³àëè äîñë³äæåíü òà àíêåòí³
ëèñòè. Ïîêàçóâàòè ïàíó Áîíäà-
ðåíêó âèÿâèëîñÿ í³÷îãî, ÷èì ïðå-
çèä³ÿ áóëà äóæå çàäîâîëåíà.

Âðåøò³-ðåøò Îëåêñàíäð Âèø-
íÿê ç “ÓÑÑ” òà Îëåêñàíäð Áóõà-
ëîâ ç “ÔÎÌ-Óêðà¿íè” ïîãîäè-
ëèñÿ îãîëîñèòè äëÿ “Õðåùàòèêà”
âåñü “÷îðíèé ñïèñîê” ñîö³îëî-
ã³â, ÿêèì â³ðèòè íå âàðòî. Öå ²í-
ñòèòóò ïîë³òè÷íèõ ³ ñîö³îëîã³÷-
íèõ äîñë³äæåíü ³ì. Øåâ÷åíêà
(Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî), Öåíòð
“²ÌÑÀ” (ªâãåí Ñ³ðèé), Âñåóêðà-
¿íñüêà ñîö³îëîã³÷íà ñëóæáà (Ì.
Ìèõàëü÷åíêî), Óêðà¿íñüêèé ôî-
ðóì òà Ìîí³òîðèíãîâèé öåíòð.

Âîëîäèìèð Ïàí³îòòî, ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ÊÌ²Ñ, íå áóâ
íàñò³ëüêè êàòåãîðè÷íèì ³ ïîãî-
äèâñÿ íàçâàòè ëèøå êðèòåð³¿, çà
ÿêèìè ìîæíà â³äð³çíèòè ñïðàâæ-
íüîãî ñîö³îëîãà â³ä ôàëüñèô³êà-
òîðà.

ßê â³äð³çíèòè ñïðàâæíüîãî
ñîö³îëîãà â³ä øàõðàÿ 

(çà Â. Ïàí³îòòî)
1. Çíà÷íèé ñòàæ ðîáîòè â ñî-

ö³îëîã³¿.
2. Øèðîêèé ñïåêòð äîñë³-

äæåíü, ñåðåä ÿêèõ íå ëèøå ïîë³-
òè÷í³.

3. ×ëåíñòâî â ì³æíàðîäíèõ ³
óêðà¿íñüêèõ ñîö³îëîã³÷íèõ àñîö³-
àö³ÿõ.

4. Íàÿâí³ñòü ó øòàò³ ïðîôå-
ñ³îíàëüíèõ ñîö³îëîã³â.

5. Íàÿâí³ñòü ñàéòó, äå ìîæíà
îçíàéîìèòèñÿ ³ç ìåòîäè÷íèìè
ìàòåð³àëàìè äîñë³äæåííÿ.

6. Äîáðå ðåíîìå ñåðåä êîëåã.
7. Çá³ã äàíèõ ïðîãíîç³â ç ðå-

àëüíèìè ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â.

Æóðíàë³ñòàì äóæå êîðò³ëî ä³ç-
íàòèñÿ, ÿê³ æ ïðîíîçè íà âèáîðè
ðîáèòü “á³ëà” ÷àñòèíà “ñ³ðîãî” ñî-
ö³îëîã³÷íîãî ðèíêó. Íå çàâàæàþ÷è
íà òå, ùî á³ëüø³ñòü ïðèñóòí³õ â çà-
ë³ ñâî¿ äîñë³äæåííÿ íå ïóáë³êóº
çîâñ³ì, ïðàöþþ÷è íà ïðîâ³äí³ ïî-
ë³òè÷í³ ñèëè, äåùî “âèëîâèòè”
âñå-òàêè âäàëîñÿ. Îëåêñàíäð Âèø-
íÿê íàçâàâ ñâ³é ïðîãíîç: ÏÐ —
35—39%, ÁÞÒ — 25—28%, ÍÓ-
ÍÑ — 16—17%, ÊÏÓ — 5%, Áëîê
Ëèòâèíà 2,0—3,5% (ïðè÷îìó â³ðî-
ã³äí³ñòü, ùî â³í ïîòðàïèòü äî ïàð-
ëàìåíòó ñîö³îëîã îö³íèâ ó 20 %).
Íèí³øíÿ êîàë³ö³ÿ íà 1—3% âèïå-
ðåäèòü “ïîìàðàí÷åâèõ”. Ç òàêèìè

öèôðàìè ïîãîäèëèñÿ ìàéæå âñ³
ïðèñóòí³. Ïðîòå âñ³ òàêîæ çàçíà-
÷èëè, ùî ñèòóàö³ÿ íåñòàá³ëüíà,
àäæå â³ä 10 äî 30 % ëþäåé ùå íå
âïåâíåí³ ó ñâîºìó âèáîð³, à öå ìî-
æå âíåñòè ïåâí³ êîðåêòèâè ó ô³-
í³øíèé ëèñò. Ò³ æ ðåéòèíãè, äå
ïîêàçóþòü, ùî ÁÞÒ íàçäîãíàâ
Ïàðò³þ ðåã³îí³â, Îëåêñàíäð Âèø-
íÿê íàçâàâ “íàìàëüîâàíèìè â îä-
íîìó ì³ñö³”. Âîäíî÷àñ ñàìå ÁÞÒ
â³í â³äçíà÷èâ ÿê ïðèêëàä âäàëîãî
ïî÷àòêó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. Þë³ÿ
Òèìîøåíêî ïî÷àëà ï³àðèòèñÿ ùå
äî òîãî, ÿê îô³ö³éíî ïî÷àëàñÿ ïå-
ðåäâèáîðíà êàìïàí³ÿ, ñêîðèñòàâ-
øèñü íåïîðîçóì³ííÿì ç ðåºñòðà-
ö³ºþ ñïèñêó ÁÞÒ â ÖÂÊ. Äîñèòü
ïåðñïåêòèâíî ñòàðòóâàâ ³ Áëîê
Ëèòâèíà, àëå, ïîì³íÿâøè çì³ñò
êàìïàí³¿, ïî÷àâ âòðà÷àòè ïîçèö³¿.
“Âèáîðåöü âèáèðàº ïåâí³ ãàñëà, à
íå ³ìåíà. Ò³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³
ðåêëàìóþòü íå ñåáå, à ñåáå ï³ä âè-
äîì ãàñåë, ÿê öå ðîáèòü ÁÞÒ, ä³-
þòü åôåêòèâí³øå”,— çàçíà÷èâ ñî-
ö³îëîã.

Íàñê³ëüêè ñïðèòí³ñòü ïîë³òòåõ-
íîëîã³â äîçâîëèòü ÁÞÒ óñï³øíî
ô³í³øóâàòè, óêðà¿íö³ ä³çíàþòüñÿ
âæå 30 âåðåñíÿ. À òàêîæ ³ òå, íà-
ñê³ëüêè ïðîãíîçè ñïðàâæí³õ ñî-
ö³îëîã³â â³äð³çíÿëèñÿ â³ä äàíèõ
ïðîäàæí³øèõ êîëåã. Âðåøò³-
ðåøò ³ ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó
âèçíàëè, ùî “âèáîðè âñ³õ ðîçñó-
äÿòü”

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â õî÷å â³ääàòè 
âñþ âëàäó íàðîäîâ³
Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ êîíòðîëþâàòèìå ãðîìàäà

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïðîïîíóº íà-
äàòè á³ëüøå ïîâíîâàæåíü ì³ñ-
öåâèì îðãàíàì âëàäè, ïðîäîâ-

æèâøè êîíñòèòóö³éíó ðåôîðìó
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðî
öå ó÷îðà çàÿâèâ ïðåäñòàâíèê

Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ïëàíóºòüñÿ
ôîðìóâàòè âåðõíþ ïàëàòó Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ç ð³âíèì ïðåäñòàâ-
íèöòâîì ðåã³îí³â. Ðàçîì ç òèì
ïîë³òè÷íà ñèëà ïðîïîíóº çá³ëü-
øèòè âïëèâ ìåøêàíö³â íà ì³ñ-
öåâ³ îðãàíè âëàäè. ßê çàçíà÷èâ
äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè V ñêëè-
êàííÿ (ÏÐ) Îëåêñàíäð ªôðå-
ìîâ, äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïîâåð-
íóòèñÿ äî ìàæîðèòàðíîãî ïðèí-
öèïó îáðàííÿ â îðãàíè ì³ñöåâî¿
âëàäè â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ³ç
ê³ëüê³ñòþ ìåøêàíö³â äî 10 òè-
ñÿ÷.

Îêð³ì ðåôîðìóâàííÿ ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ïðîãðàì³
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â áàãàòî óâàãè ïðè-
ä³ëåíî é ðåôîðìóâàííþ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
“Ñïîæèâà÷ ìàº çíàòè, çà ùî â³í
ñïëà÷óº, à îïëàòà ïîâèííà êîðè-
ãóâàòèñÿ çàëåæíî â³ä ÿêîñò³ ïî-
ñëóã”,— çàçíà÷àº êàíäèäàò ó íà-
ðîäí³ äåïóòàòè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â ²ðèíà Àê³ìîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
âåëèêó ðîëü ó ïîáóäîâ³ íîâèõ â³ä-
íîñèí ì³æ ñïîæèâà÷àìè ïîñëóã
³ òèìè, õòî ¿õ íàäàº, â³ä³ãðàâàòè-
ìóòü îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â

áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Ðå-
ôîðìóâàííÿ ÆÊÃ ìàº áóòè ïî-
â’ÿçàíå ³ ç³ çíèæåííÿì åíåðãî-
ºìíîñò³ öüîãî ñåêòîðà. “ßêùî ìè
ñêîðîòèìî âòðàòè â åíåðãîìåðå-
æàõ íà òðåòèíó, òî íà òðåòèíó
çíèçÿòüñÿ âèòðàòè ç âèðîáíèö-
òâà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
³ òàðèôè íà íèõ”,— ââàæàº ïàí³
Àê³ìîâà. Íà äóìêó ïðåäñòàâíè-
ê³â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, òàêîæ ó ñôå-
ð³ ÆÊÃ ïîòð³áíî ðîçâèâàòè êîí-
êóðåíö³þ, ùîá îïòèì³çóâàòè
ÿê³ñòü ïîñëóã òà ö³íè íà ö³ ïî-
ñëóãè

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и Партії ре іонів пропон вали запро-
вадити рівне представництво ре іонів двопалатном
парламенті, а та ож збільшити вплив ромади на міс-
цеве самовряд вання. "Ре іоналам" сподобався досвід
Києва і сфері житлово- ом нально о осподарства —
особлив роль вони відводять об'єднанням співвласни-
ів ба ато вартирних б дин ів.

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві відб вся р лий стіл на тем "Війна
цифр соціоло ічних вимірах. Ком вірити і чом ?"
Конференц-зал Інстит т соціоло ії зібрав представни-
ів провідних соціоло ічних фірм, я і на фоні вистав и
чорно-біло о фото спроб вали відділити біле від чор-
но о. Процес відбілювання реноме раїнсь ої соціоло-
ії б в доволі болісним для де о о з прис тніх, проте
ще більше дісталося тим, хто прийти не наважився.
Чорної міт и від оле їм одна ни н ти не вдалося.

Ñîö³îëîãè íàçâàëè, äå ñàìå
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Ñòàð³ ï³ñí³ ïðî íîâå
Íà ÒÐÊ “Êè¿â” ñòàðòóâàëè 
ïîë³òè÷í³ ìóëüòèêè

— Âè ïðèâåëè ìóëüòÿøíèõ ïîë³-
òèê³â íà ÒÐÊ “Êè¿â”. Öå âàøà
ñïðîáà ïðîàíàë³çóâàòè “ïîë³òè÷íó
ñèòóàö³þ” â êðà¿í³?

— Íàâïàêè, í³ÿêî¿ àíàë³òèêè,
ò³ëüêè ñòüîá. Ïðàãíóâ íå îáòÿæó-
âàòè ãëÿäà÷³â ñåðéîçíèìè ðå÷à-
ìè — ¿õ ³ òàê äîñòàòíüî â åô³ð³
îñòàíí³ì ÷àñîì. Õîò³â äàòè ëþ-
äÿì ìîæëèâ³ñòü ïîñì³õíóòèñÿ,
ðîçâàæèòèñü.

— Íîâèé ïðîåêò “Ïîë³òè÷í³
ìóëüòÿøêè” çàäóìàëè ñïåö³àëüíî
ï³ä âèáîðè?

— Í³, öå ïðîñòî çá³ã ó ÷àñ³. Íà
ìîþ äóìêó, òàê³ “Ìóëüòÿøêè”
ïîâèíí³ áóòè íà åêðàíàõ ñàìå
òîä³, êîëè âèáîð³â íåìàº, à â ïå-
ð³îä ïîë³òè÷íèõ ïåðåãîí³â âè-
õîäèòè íà êàí³êóëè. Ùîá í³õòî
íå ââàæàâ ¿õ ðåêëàìîþ ÷è íàâ-
ïàêè.

— Âè àâòîð ïðîåêòó, ïèøåòå
òåêñòè äëÿ íüîãî, º ðåæèñåðîì. À
õòî ìàëþº ³ îçâó÷óº ãåðî¿â ìóëü-
òèê³â? Ñê³ëüêè âñüîãî ïëàíóºòå
âèäàòè ñåð³é ³ ÿê äîâãî ó ÷àñ³ òðè-
âàòèìå ïðîåêò?

— Óñ³ ó÷àñíèêè ïðîåêòó ïî-
áàæàëè çàëèøèòèñü ³íêîãí³òî.
Ïîêè ïëàíóþ çðîáèòè 10 ñåð³é
“Ïîë³òè÷íèõ ìóëüòÿøîê”, à äà-
ë³ áóäå âèäíî. Ùîäî ê³íöåâîãî
òåðì³íó ³ñíóâàííÿ ïðîåêòó, òî
éîãî íå âèçíà÷åíî — ñê³ëüêè

âèéäå, ñò³ëüêè é áóäå.
— ßê íàðîäæóþòüñÿ ³äå¿ äëÿ ñöå-

íàð³¿â íîâèõ ïîë³òè÷íèõ ìóëüòèê³â?
— À ÿê ïåðåäàòè ñëîâàìè òâîð-

÷èé ïðîöåñ? ²äå¿ íàðîäæóþòüñÿ
ñàì³, êîëè ñëóõàþ ñòàð³ ï³ñí³.
ßê³ñü ñëîâà ðàïòîâî àñîö³þþòü-
ñÿ ç êèìîñü ³ç ïîë³òèê³â, à äàë³ —
³íø³ àñîö³àö³¿, òåêñòè.

— Âàø³ ìóëüòÿøêè ìàþòü îá-
ëè÷÷ÿ ñïðàâæí³õ ïîë³òèê³â. Öå äëÿ
âàñ ïðèíöèïîâî?

— Òàê, ïî-ìîºìó âîíè ïîâèíí³
áóòè ñõîæèìè íà ðåàëüíèõ ëþäåé.

— Êîëè âñ³ ö³êàâ³, íà âàø ïî-
ãëÿä, â³ò÷èçíÿí³ ïîë³òèêè ïîáóâà-
þòü ó “Ïîë³òè÷íèõ ìóëüòÿøêàõ”,
êîãî àí³ìóâàòèìåòå äàë³? Íàøèõ
á³çíåñìåí³â?

— Í³, äóìàþ, ùî äëÿ ïîäàëü-
øîãî ïðîäîâæåííÿ ìóëüòÿøíîãî
ñåð³àëó ïî÷íó âèêîðèñòîâóâàòè
çàõ³äíèõ ïîë³òèê³â. Âîíè êîëî-
ðèòí³ø³. Øêîäà, àëå â Óêðà¿í³
ïîêè òàêèõ íåìàº. Âò³ì, äóìàþ,
ó íàñ âñå ùå ïîïåðåäó.

— Õòîñü ³ç ïîë³òèê³â óæå âèñëî-
âëþâàâ âàì ñâîþ äóìêó ç ïðèâîäó
ñâîãî “ìóëüòÿøíîãî äâ³éíèêà”?

— Í³. Äóìàþ, â³äãóê³â â³ä íèõ
âçàãàë³ íå áóäå. Ïðèíèæóâàòèñü
äî ïîãðîç ³ ëàéêè âîíè âæå íàâ-
ðÿä ÷è áóäóòü: ÷àñè íå ò³, òà ³ ñà-
ì³ âîíè çì³íèëèñü. Òàêè ñâîáî-

äà ñëîâà ó íàñ, â òîìó ÷èñë³ ³ íà
êàíàë³ “Êè¿â”, ÿêó íå ñïèíèòè.
Àëå ³ ñõâàëüíèõ ñë³â â³ä íèõ ç
öüîãî ïðèâîäó íå âàðòî ÷åêàòè.
Äî æàðò³â íàä ñîáîþ âîíè ùå íå
äîðîñëè.

ÏÅÐÅÂÅÄÈ ÌÅÍß ×ÅÐÅÇ
ÌÀÉÄÀÍ

Ляль а Юля:

Ïåðåâåäè ìåíÿ ÷åðåç Ìàéäàí,
Òåðïåëà äîëãî ÿ ÷óæóþ 

ñïðàâåäëèâîñòü,

Ñòðàíà ñîçðåëà, ÷òîá ìîÿ 
óñòàíîâèëàñü...

Ïåðåâåäè ìåíÿ ÷åðåç Ìàéäàí!
Ïåðåâåäè ìåíÿ...

Ëÿëüêè Ïàøà Ëàçàðåíêî 
òà Áîðÿ Áåðåçîâñüêèé:

Ïåðåâåäè åå ÷åðåç Ìàéäàí!
Â êðóãîâîðîòå íîâûõ ðåâîëþöèé
Âñå â íåå âëîæåííûå äåíüãè 

îòîáüþòñÿ...
Ïåðåâåäè åå ÷åðåç Ìàéäàí!
Ïåðåâåäè åå...

Ляль и Б ш-мл. і П тін:

Ïåðåâåäè èõ âñåõ ÷åðåç 
Ìàéäàí!

Íå ïåðâûé ãîä ðûäàþò, 
êàê ïîäðàíêè,

Ïî íèì çàñòåíêè Àëüêàòðàñà 
è Ëóáÿíêè...

Ïåðåâåäè èõ âñåõ ÷åðåç Ìàéäàí!
Ïåðåâåäè èõ âñåõ...

Íàä â’ÿçíèöåþ, êóäè ïðÿìó-
þòü ëÿëüêè, ãàñëî: “Ñïðàâåäëè-
â³ñòü º!”

Îêñàíà ÌÅËÜÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

“Прийшов час серйозн виборч ампанію привнести
трохи мор ",— вирішив дире тор телерадіо омпанії
"Київ", письменни і сценарист Дмитро Джан іров і роз-
почав новий прое т "Політичні м льтяш и". У понеділо ,
10 вересня, лядачі теле анал змо ли побачити перші
серії м льти ів. На сьо одні їх зроблено же чотири. Го-
ловними ероями м льтяшо є Ві тор Ян ович, Ми ола
Азаров, Ринат Ахметов, а та ож Юлія Тимошен о, Юрій
Л цен о і Оле сандр Омельчен о. Це по и що. Замість
дов их звичних промов або чних заяв м льтяшні ліде-
ри співають оротень і пісень и "про оловне". Пісні,
звичайно, старі, лише те сти в них написано на новий
лад. Про прем'єр розповів "Хрещати " особисто ав-
тор і режисер прое т "Політичні м льтяш и".

Çâ³ëüíåíîìó — íå â³ðèòè
²âàí Ñàë³é ïîïðîñèâ Ïàðò³þ ðåã³îí³â âèñòàâèòè éîãî íåïðîôåñ³îíàë³çì çà ïîë³òè÷íó ðåïðåñ³þ

²âàí Ñàë³é, ÿêèé, çàâäÿêè íî-
âèì îäíîïàðò³éöÿì, ä³ñòàâ çìîãó
ïóáë³÷íî ïîá³äêàòèñÿ, ïîñêàð-
æèâñÿ íà âèìîãëèâ³ñòü Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Ìîâëÿâ, òîé âè-
ìàãàº çâ³òó ç îäíîãî ³ òîãî ñàìî-
ãî ïèòàííÿ: “Çàâæäè îäíà ³ òà ñà-

ìà òåìà — ñì³òòÿ â ì³ñò³. Òðåáà
æ ìèñëèòè íà 10—20 ðîê³â íàïå-
ðåä!” ×è ñïîä³âàºòüñÿ ²âàí Ñà-
ë³é, ùî ÷åðåç 20 ðîê³â ó Êèºâ³ íå
áóäå ñì³òòÿ, “Õðåùàòèêó” ä³çíà-
òèñÿ íå âäàëîñÿ. Íå êîìåíòóâàâ
²âàí Ñàë³é ³ ðåçóëüòàòè ïëàíîâèõ

ðåéä³â ì³ë³ö³¿, ïðàö³âíèê³â ÓÁÅÏ
òà ïîäàòêîâî¿ ç ïåðåâ³ðêàìè ïå-
ðåâ³çíèê³â ñòîëèö³. ßê âèÿâèëî-
ñÿ, ñòîëèöåþ ¿çäÿòü íå ëèøå àâ-
òîáóñè áåç äîêóìåíò³â, àëå é ðîç-
âàëþõè, íåáåçïå÷í³ äëÿ æèòòÿ ïà-
ñàæèð³â. Ò³ëüêè 10 % òàêñ³ â Êè-
ºâ³ ïðàöþþòü ëåãàëüíî. Â³äïîâ³ä-
íî, â³äñóòí³ñòü ë³öåíç³¿, ùîäåí-
íîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó, òåõí³÷-
íîãî îãëÿäó, âïëèâàº íà áåçïåêó
ïàñàæèð³â ³ íå ïðèíîñèòü ïðèáó-
òîê ì³ñòó. Çàì³ñòü ë³êâ³äîâóâàòè
íåäîë³êè ó òðàíñïîðòí³é ãàëóç³,
²âàí Ñàë³é øóêàâ íîâèõ ïîêðî-
âèòåë³â.

Øóêàòè ïîêðîâèòåë³â âçàãàë³ º
òðàäèö³ºþ ïàíà Ñàë³ÿ. Ïåðåáó-
âàþ÷è â ÊÏÐÑ, ïîïðàöþâàâøè
ó Êó÷ìè, Ëàçàðåíêà òà Þùåíêà
³ íàâ³òü ïîñòîÿâøè íà Ìàéäàí³,
â³í âðåøò³-ðåøò çíàéøîâ ó ñâî-
ºìó ñåðö³ ñèìïàò³¿ ³ äî Â³êòîðà

ßíóêîâè÷à. Õî÷à ï³ñëÿ òîãî, ÿê
“ðåã³îíàëè” íå äîïîìîãëè éîìó
óòðèìàòèñÿ ó êð³ñë³ çàñòóïíèêà
ì³ñüêîãî ãîëîâè, ó â³äíîñèíàõ
²âàíà Ñàë³ÿ ç íîâèìè ïîêðîâè-
òåëÿìè âèíèêëà ïåâíà ³íòðèãà.
Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â³í çàïåâ-
íÿâ, ùî äîñ³ º áåçïàðò³éíèì. Ãî-
ëîâà ôðàêö³¿ ÏÐ ó Êè¿âðàä³
Îëåêñ³é Îìåëÿíåíêî áóâ, âî÷å-
âèäü, çäèâîâàíèé ïîä³áíèì òâåð-
äæåííÿì ³ çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî ïàí Ñàë³é º òàêè ÷ëåíîì ïàð-
ò³¿. À Îëåêñàíäð Áîãàòèðüîâ äî-
äàâ, ùî íå ïðîòè çàëó÷èòè ó ñâî¿
ëàâè ³ ³íøèõ çàñòóïíèê³â Ëåîí³-
äà Ìèõàéëîâè÷à. Ïåðøîþ ëàñ-
ò³âêîþ íîâî¿ õâèë³ “ïåðåá³æ÷è-
ê³â” ñèí Ðà¿ñè Áîãàòèðüîâî¿ õî-
ò³â áè áà÷èòè ñîö³àë³ñòà Àíàòî-
ë³ÿ Ãîëóá÷åíêà.

Ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ïðåñ-êîíôåðåí-
ö³¿ ïðèõèëüíèêè Â³êòîðà ßíóêî-

âè÷à çãàäàëè ³ ìîðàòîð³é íà ïëå-
íàðí³ çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ïåðåä
âèáîðàìè. Âî÷åâèäü, áåçêîøòîâ-
íèé ï³àð-ìàéäàí÷èê íå çàâàäèòü
íàâ³òü äàëåêî íå á³äí³é ïàðò³¿.
Ãîëîâà ôðàêö³¿ ÏÐ ó Êè¿âðàä³
Îëåêñ³é Îìåëÿíåíêî äåòàëüíî
ïîÿñíèâ, ùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â âè-
êîðèñòîâóâàòèìå ïëåíàðí³ çàñ³-
äàííÿ ëèøå äëÿ ïë³äíî¿ ðîáî-
òè — “æîäíî¿ ïîë³òèêè”. Òà ãî-
ëîâíå çàïèòàííÿ, íà ÿêå “Õðå-
ùàòèê” õîò³â îòðèìàòè â³äïî-
â³äü, íàâ³ùî Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ²âàí
Ñàë³é — ëþäèíà ç íåïåâíîþ ðå-
ïóòàö³ºþ ³ âêðàé íèçüêèì ðåé-
òèíãîì ñåðåä êèÿí, òàê ³ çàâè-
ñëî ó ïîâ³òð³. Ïåâíî, ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê Þð³é Ëóöåíêî âçÿâ äî ñå-
áå ïîë³òè÷íîãî ïåíñ³îíåðà
Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà, Ïàðò³ÿ
ðåã³îí³â âçÿëà òå, ùî çàëèøè-
ëîñü

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора иївсь а місь а ор анізація Партії ре іонів с ли-
ала прес- онференцію, щоб захистити двох новоспе-
чених "ре іоналів", я их Леонід Черновець ий звільнив
з посад своїх заст пни ів за недостатній професіона-
лізм. Голова партор анізації Василь Горбаль заявив
ж рналістам, що новач и є одними з найдосвідченіших
і найшановніших серед інших членів фра ції. Воче-
видь, Партія ре іонів не знайома з рез льтатами пере-
вір и діяльності Івана Салія на посаді, іна ше виводи-
ти йо о до ж рналістів "ре іонали" б не ризи н ли.
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Àíàòîë³é Ê²ÍÀÕ: “Çà êîðäîíîì æàðòóþòü,
ùî Óêðà¿íà º ë³äåðîì çà ê³ëüê³ñòþ
ñòðàòåã³é íà äóøó íàñåëåííÿ”
Ì³í³ñòð åêîíîì³êè çàïðîâàäæóº òåðì³í “ïðèì³òèâíà ïîë³òè÷íà àãðåñ³ÿ”
Він майже єдиний полі-
ти , я о о не "втопили"
ані помарачеві, ані біло-
бла итні. Він змінив трьох
президентів і п'ять рядів.
Він д же-д же обережний
висловлюваннях. Йо о

ім'я Анатолій Кінах і сьо-
одні він міністр е ономі-
и в ряді Ві тора Ян о-
вича. "Хрещати " має
спрост вати стереотип,
що міністр Кінах людина
с ха і малоемоційна. Під
час нашої розмови він
жваво жести лював і
рив примітивних політич-
них а ресорів. Частіше ні-
о о не називав, але здо-
адатися б ло неваж о.

— Âè áóëè ³ â³öå-ïðåì’ºðîì, ³
ïðåì’ºðîì, à îñü ì³í³ñòðîì åêîíî-
ì³êè, çäàºòüñÿ, âïåðøå. Ùî çà
ïîâíîâàæåííÿ ³ íà ÿêèõ óìîâàõ âè
¿õ ïðèéíÿëè?

— Ïåðåäóñ³ì ìîÿ ãîëîâíà ìå-
òà — ùîá åêîíîì³êà, ñîö³àëüíå
æèòòÿ íàøèõ ëþäåé íå ñòàëè çà-
ðó÷íèêàìè çàéâî¿ ïîë³òèçàö³¿, ïî-
ïóë³çìó ³ ïðèì³òèâíî¿ àãðåñ³¿, ùî
íèí³, íà æàëü, ÷àñòî ñïîñòåð³ãà-
ºìî. ß âèõîäèâ ç òîãî, ùî åêî-
íîì³êà Óêðà¿íè ìàº äóæå äîáð³
øàíñè âèéòè íà íîâó ÿê³ñòü ðîç-
âèòêó — êîíêóðåíòîñïðîìîæíó.

Îñü ïîäèâ³òüñÿ: 2006 ð³ê — íàñ
âèçíàâ ñâ³ò ÿê äåðæàâó ç ðèíêî-
âîþ åêîíîì³êîþ. 2007 ð³ê — ó
íàñ º çìîãà çàâåðøèòè 14-ð³÷íèé
øëÿõ âñòóïó Óêðà¿íè äî Ñâ³òîâî¿
îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³. Çàÿâêó ìè
ïîäàëè ùå 1993-ãî ðîêó.

Öå çàñ³á äëÿ àäàïòàö³¿ çàêîíî-
äàâñòâà, óìîâ ðîçâèòêó á³çíåñó,
çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, øëÿõ äî
ºâðîïåéñüêèõ ³ ñâ³òîâèõ ñòàíäàð-
ò³â. Öå äàº íàì ìîæëèâ³ñòü âåñ-
òè ïåðåãîâîðè ïðî óìîâè â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ç ªâðîñîþçîì. Òàê³ øàí-
ñè âèïàäàþòü íå÷àñòî. ² öå ãî-
ëîâíà ïåðåäóìîâà, ÷îìó ÿ òóò.
Ìàëî òîãî, ÿ âïåâíåíèé, ùî ñüî-
ãîäí³, íà 17-ìó ðîö³ íåçàëåæíî-
ñò³, Óêðà¿í³ ïîðà ìàòè ñâîþ ñòðà-
òåã³þ ðîçâèòêó. Ñòðàòåã³þ, ÿêà
â³äïîâ³äàº íàö³îíàëüíèì åêîíî-
ì³÷íèì ³ ïîë³òè÷íèì ³íòåðåñàì
òà äàº çìîãó çàä³ÿòè âåñü îòîé ïî-
òåíö³àë — íàóêîâî-òåõí³÷íèé, ³í-
òåëåêòóàëüíèé, êàäðîâèé, ïðî-
ìèñëîâèé, ïðèðîäíèé. Öå îñíî-
âà. ² ñàìå òàê³ âèìîãè ÿ ñüîãîäí³
ñòàâëþ ïåðåä Ì³í³ñòåðñòâîì.

— À ÿêùî áëèæ÷å äî Ì³í³ñòåð-
ñòâà?

— ß á äàâ îö³íêó íå ò³ëüêè Ì³-
í³ñòåðñòâó åêîíîì³êè, à é ñèñòå-
ì³ âëàäè çàãàëîì. Âîíà â Óêðà¿í³
ñóòòºâî çíèçèëà ñâî¿ ÿê³ñí³ õà-
ðàêòåðèñòèêè: ïðîôåñ³îíàë³çìó,
ð³âíþ â³äïîâ³äàëüíîñò³, âì³ííþ
ïðàöþâàòè íà çàãàëüíîäåðæàâí³
ïð³îðèòåòè. Öå, íà æàëü, ïîçíà-
÷àºòüñÿ ³ íà åêîíîì³÷íîìó áëîö³,
äî ÿêîãî íàëåæèòü Ì³íåêîíîì³-
êè.

— À ÷îìó?
— Íàñàìïåðåä ÷åðåç õàîòè÷íó

êàäðîâó ïîë³òèêó. Ïðîòÿãîì 4-5
ðîê³â çì³íèëîñÿ ÷îòèðè ÷è ï’ÿòü
ì³í³ñòð³â — ùîðîêó íîâèé. À

îñòàíí³õ 2-3 ðîêè êàäðîâà ïîë³-
òèêà, íà æàëü, á³ëüøå ôîðìóºòü-
ñÿ íå çà ïðîôåñ³éíèìè é ìîðàëü-
íèìè îçíàêàìè, à çà ïðèíöèïîì
“ñâ³é-÷óæèé”, ÿêèé ó êîãî ïîë³-
òè÷íèé êîë³ð, ÿêà êâîòà. ² öå,
áåçóìîâíî, âïëèâàº íà ÿê³ñòü,
çîêðåìà é åêîíîì³÷íîãî áëîêó.
Õî÷à, ç ³íøîãî áîêó, ÿ òóò çóñòð³â
÷èìàëî ëþäåé, ç ÿêèìè ïðàöþâàâ
ùå 1995 ðîêó. ² öå íàø êàäðîâèé
ïîòåíö³àë ôàõ³âö³â. Ñüîãîäí³ ïî-
ñòóïîâî ìè çì³öíþºìî ðîáîòó.

— À ïîð³âíÿéòå ñåáå ç ïîïåðåä-
íèêîì.

— Íà ìîþ äóìêó, öå íåêîðåêò-
íî, ³ îñü ÷îìó. Ïîð³âíþâàòè ïî-
òð³áíî âæå íå â ÷àñ³, à ïðîñòîð³.
Ìè ìàºìî ïîð³âíþâàòè ñåáå ç ñó-
ñ³äàìè. Ó íàñ íåìàº ïðàâà ïîð³â-
íþâàòè ðåçóëüòàòè ëèøå ç ïîêàç-
íèêàìè 1990-ãî, ÿê ó íàñ áóëî
ñòàíäàðòíîãî ðîêó. Óêðà¿íà âæå
äîñòàòíüî ãëèáîêî ³íòåãðóâàëà â
åêîíîì³÷íó ³ ïîë³òè÷íó ñèñòåìè.
Ùîá âèçíà÷àòè ñâîº ì³ñöå, ðå-
çóëüòàòè, òðåáà ïðîâîäèòè äóæå
ñåðéîçíèé ìîí³òîðèíã, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ ó ñâ³ò³, â ñóñ³äí³õ äåðæà-
âàõ. Ñâ³ò äóæå øâèäêî ðóõàºòüñÿ
âïåðåä, ³ áàãàòî çà ÿêèìè ÿê³ñíè-
ìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ùî, íà
æàëü, íå ñêîíñîë³äîâàí³, íåìàº
÷³òêî¿, ñêàæåìî òàê, íàö³îíàëü-
íî¿ ³äå¿ òà ñòðàòåã³¿. Â ¿õí³é îñíî-
â³ — êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü
äåðæàâè é åêîíîì³êè. Çà ñòîñóí-
êàìè ç äåÿêèìè ïàðòíåðàìè ìè
ðîçóì³ºìî, ùî º â³äñòàíü ì³æ íà-
ìè ³ ñóñ³äàìè. À öå íå ò³ëüêè íà-
ø³ ïàðòíåðè, à é êîíêóðåíòè.

— Âè êàæåòå, ùî ïîòð³áíà ñòðà-
òåã³ÿ ðîçâèòêó. Àëå ¿¿ ìàþòü óñ³
ïîë³òè÷í³ ñèëè. Òîáòî ÿ íå ìîæó
ïîãîäèòèñÿ, ùî íåìàº ñòðàòåã³¿.
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî º ñóïåðå÷íîñò³
â òîìó, ùî âè ãîâîðèòå.

— Ìåí³ ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ÷ó-
òè, ÿê çà êîðäîíîì ñïîñòåð³ãà÷³
æàðòóþòü, ùî Óêðà¿íà º ë³äåðîì
çà ê³ëüê³ñòþ ïðîãðàì ³ ñòðàòåã³é
íà äóøó íàñåëåííÿ. Àëå º ïðîá-
ëåìà: ÿêùî º ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó
äåðæàâè, òî ¿¿ ìîæíà âèêîíàòè
ò³ëüêè êîíñîë³äîâàíèìè ä³ÿìè.
Ã³ëîê âëàäè — çàêîíîäàâ÷î¿ ³ âè-
êîíàâ÷î¿ ÷è â òðèêóòíèêó —
Ïðåçèäåíò, óðÿä, ïàðëàìåíò çà
ï³äòðèìêè íàñåëåííÿ. Çàâäàííÿ
ö³ íåìîæëèâî âèêîíàòè ïðîòÿ-
ãîì ï³âðîêó ÷è ðîêó. ² íåçàëåæ-
íî â³ä íàçâè óðÿäó àáî ñêëàäó
ïàðëàìåíòó âñ³ ïîâèíí³ ïðàöþ-
âàòè íà öþ ñòðàòåã³þ. Òîáòî âî-
íà ïîâèííà áóòè âèùèì ïð³îðè-
òåòîì ñòîñîâíî ïîë³òè÷íî¿ êîí’-
þíêòóðè. Íàâêîëî öüîãî ïîâèí-
í³ îá’ºäíóâàòèñÿ âñ³. Áóäå òàêà
ñòðàòåã³ÿ — áóäå ðåçóëüòàò äëÿ
äåðæàâè. À ïîêè ùî âñå â³äáóâàº-
òüñÿ â ðåæèì³ ïîë³òè÷íî¿ êîí’-
þíêòóðè, ïàðàäó îá³öÿíîê ÷è ó
ôîðì³ çìàãàííÿ íå ³íòåëåêòó, à
÷îðíîãî ï³àðó.

Éäåòüñÿ ïðî ïîòðåáó çì³íèòè
ö³ îáñòàâèíè. ß çíîâó õî÷ó íàãî-
ëîñèòè: â íàñ ÷èìàëî ïðîáëåì.
Íàïðèêëàä, ïðîáëåìà á³äíîñò³.
Àëå íå ìåíøîþ çà çíà÷åííÿì
ïðîáëåìîþ º â³äñóòí³ñòü êðèòè÷-
íî¿ ìàñè òèõ ïðåäñòàâíèê³â âëà-
äè ÷è ïîë³òèê³â, ÿê³ ñïðîìîæí³

çàãàëüíîíàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè ñòà-
âèòè âèùå, í³æ ïîòî÷íó êîí’-
þíêòóðó. ² öå íàéãîëîâí³øå, ùî
çàâàæàº íàì ìàòè ðåàëüí³ ðåçóëü-
òàòè. Ìàºìî íå äåô³öèò ä³é ÷è
ïðîãðàì, à íåêîíñîë³äîâàí³ñòü
äîâêîëà çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ
³íòåðåñ³â. Îöÿ ïðîáëåìà äëÿ
Óêðà¿íè º îäí³ºþ ç íàéáîëþ÷³-
øèõ.

— Âè çãàäàëè, ùî ñïîñòåð³ãàëè
ïðèì³òèâíó àãðåñ³þ ó ïîâåä³íö³ ïî-
ë³òèê³â. Çâ³äêè âîíà áåðåòüñÿ, ÿêå
çíà÷åííÿ ìàº äëÿ åêîíîì³êè?

— ßê íà ìåíå, âèáîðè öå óí³-
êàëüíà ìîæëèâ³ñòü äëÿ ñóñï³ëü-
ñòâà äàòè îö³íêó çðîáëåíîìó, íå
çðîáëåíîìó ³ ÷îìó. Öå øàíñ äëÿ
ñóñï³ëüñòâà îäåðæàòè íîâó ÿê³ñòü
âëàäè. Øàíñ äëÿ ñóñï³ëüñòâà â³ä-
ïðàöþâàòè ñèñòåìó êîíòðîëþ çà
âëàäîþ, óäîñêîíàëèòè ïð³îðèòå-
òè äåðæàâè. Àëå, ùîá âèéòè â òó
íîâó ÿê³ñòü, ÿêðàç ³ ïîòð³áíî,
ùîá áóëà äèñêóñ³ÿ ³ êîíêóðåíö³ÿ
ïðîãðàì, ñòðàòåã³é. Öÿ äèñêóñ³ÿ
ïîâèííà áóòè ³íòåëåêòóàëüíîþ,
ïðîôåñ³éíîþ. Íà æàëü, öüîãî íè-
í³ íåìàº. Âñå çàì³íåíî îòîþ ïðè-
ì³òèâíîþ àãðåñ³ºþ.

— Äå êîð³ííÿ ö³º¿ àãðåñ³¿?
— Êîëè çàãàëüíîíàö³îíàëüí³

³íòåðåñè ïîñòóïàþòüñÿ àçàðòó ïå-
ðåòÿãóâàííÿ êàíàòó âëàäè êîí’-
þíêòóðîþ, òîä³ çâ³ñíî ëþäèíà
îïèíÿºòüñÿ â òîìó íåïðèðîäíî-
ìó ñòàí³, äëÿ ÿêîãî ïðèòàìàííà
ïðèì³òèâíà àãðåñ³ÿ. Ïîòð³áíà ä³-
ëîâà êóëüòóðà, åòèêà. Íàòîì³ñòü
ìàºìî äèñêóñ³þ ì³æ øòàìïàìè ³
ãàñëàìè.

Àäæå âåñòè äèñêóñ³þ çà ïðèí-
öèïîì: ñàì äóðàê íàáàãàòî ëåãøå.

ß äóæå ñòóðáîâàíèé ò³ºþ äèñ-
êóñ³ºþ, ÿêà òî÷èòüñÿ ó ïåðåá³ãó
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. Ïëàíêà äèñêó-
ñ³¿ îïóùåíà íà ð³âåíü äåêëàðàö³¿
ïîïóë³çìó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ.

— Âè ñêàçàëè, ùî â ðåæèì³ ïðè-
ì³òèâíî¿ àãðåñ³¿ ëåãøå âåñòè äèñ-
êóñ³þ. Ìîæå, òóò êîð³ííÿ çëà?

— Ëþäè æèâóòü äóæå òÿæêî, ³
êîëè ¿ì ïîë³òèê îá³öÿº ï³ñëÿ âè-
áîð³â ³ âåëèêó çàðïëàòó, ³ âåëè-
êó ïåíñ³þ, òî áàãàòî õòî ìîæå ³
ïîâ³ðèòè. Íàáàãàòî ñêëàäí³øå
ñêàçàòè, ùî íàì òðåáà ï³äâèùó-
âàòè ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè, âàð-
ò³ñòü íàøèõ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â â
ö³ëîìó. Àëå öå ìîæå áóòè äîñÿã-
íóòî ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿê-
ùî îäíî÷àñíî ðåàë³çàö³ºþ òàêî¿
ïîë³òèêè,— à áàæàíî ç âèïåðå-
äæåííÿì — â³äáóâàòèìåòüñÿ ìî-
äåðí³çàö³ÿ åêîíîì³êè, çàëó÷åííÿ
³íâåñòèö³é, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ
ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó, à
îòæå, ³ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü íà
íàø³é òåðèòîð³¿, çíèæåííÿ åíåð-
ãîºìíîñò³, ï³äâèùåííÿ ïðîäóê-
òèâíîñò³ ïðàö³. Éäåòüñÿ ïðî
êîìïëåêñ çàõîä³â, ÿê³ äîçâîëÿòü
ï³äâèùóâàòè ð³âåíü çàðîá³òíî¿
ïëàòè, íå çíèæóþ÷è êîíêóðåíò-
íîçäàòíîñò³ åêîíîì³êè. ßêùî
ö³º¿ âèìîãè íå äîòðèìàíî, òî ðå-
àë³çàö³ÿ áëàãîðîäíî¿ ïîë³òèêè
ìàðíà.

Ëàíöþæîê òàêèé: ïîë³òèê
ñïðîùóº ñâî¿ îá³öÿíêè ³ òàêèì
÷èíîì ïîðîäæóº ïðîáëåìè, áî
ñóñï³ëüñòâî âòðà÷àº îð³ºíòèðè.
Ïðèì³òèâíà àãðåñ³ÿ ëèøå ñïî-
ñ³á, â ÿêèé îñîáèñò³ñòü ïîëåã-
øóº ñîá³ çàâäàííÿ ïîçáóòèñÿ
îð³ºíòèð³â. ßê íàñë³äîê, ñòâî-
ðþºòüñÿ õèáíå âðàæåííÿ, ùî àã-
ðåñèâí³øèé ïîë³òèê º óñï³øí³-
øèì.

— Ó ÷îìó âàø îñîáèñòèé ñåêðåò
ïîë³òè÷íîãî äîâãîë³òòÿ? Àäæå âè
îäèí â Óêðà¿í³ òàêèé. Ïðèéøîâ
Þùåíêî — çàïðîñèâ äî ðîáîòè.
Ïðèéøîâ ßíóêîâè÷ — òàêîæ çà-
ïðîñèâ. ßê öå âäàºòüñÿ?

— Ñåêðåòó íåìàº. Ëèøåíü òðå-
áà òàê æèòè ³ ïðàöþâàòè, ùîá íå
òè á³ãàâ çà ïîñàäîþ, à ïîñàäà çà
òîáîþ. Ñòàâëåííÿ äî ðîáîòè íå
ïîâèííî çàëåæàòè â³ä òîãî, ñê³ëü-
êè, íà òâîþ äóìêó, òè ïðàöþâà-
òèìåø íà ïîñàä³. ², çâè÷àéíî,
âàæëèâî ïðèíöèïîâî â³äïîâ³ñòè
ñàìîìó ñîá³ íà çàïèòàííÿ, õòî º
ñüîãîäí³ òè. Íèí³ ÿ ïðàöþþ âæå
â ï’ÿòîìó óðÿä³. Òå, ùî çäàºòüñÿ
ñåêðåòîì ìîº¿ ïîâåä³íêè, íà-
ñïðàâä³ º ïðèíöèïîì óíèêàòè
êîí’þíêòóðíèõ ð³øåíü. Êð³ì òî-
ãî, ÿ í³êîëè í³÷îãî íå ïðîñèâ
îñîáèñòî äëÿ ñåáå. Öå çíà÷íî ïî-
ëåãøóº æèòòÿ, áî â³äïàäàº ïîòðå-
áà òîðãóâàòèñÿ, êîëè éäåø íà ïî-
ñàäó. Òîðã³âëÿ âèñîòóº äóæå áà-
ãàòî äóøåâíî¿ åíåðã³¿ â ëþäèíè.
Íà æàëü, â íàñ º ÷èìàëî ïîë³òè-
ê³â, ÿê³ â³ä÷óâàþòü âåëè÷åçíèé
äèñêîìôîðò, êîëè ïðàöþâàòè ïî-
òð³áíî ùîäíÿ ³ äîñÿãàòè ðåçóëü-
òàòó êðîê çà êðîêîì. Âîíè ïî-
òðåáóþòü ñòàíó â³éíè, ïðîòèñòî-
ÿííÿ, êðèçè. À ÿ í³êîëè íå ïðà-
öþâàòèìó çà ïðèíöèïîì: ÷èì
ã³ðøå, òèì êðàùå — îñü ³ âåñü
ñåêðåò

Розмовляв Денис ЖАРКИХ

Анатолій Кінах по аз є, що б він зробив з примітивними політичними а ресорами
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Îëåã ÊÎÏÈË: “Ìè çá³ëüøèëè íàäõîäæåííÿ 
â³ä îðåíäè êîìóíàëüíîãî ìàéíà â 3,5 ðàçó”
Äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” ïðî âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

— Âàøå ï³äïðèºìñòâî º íàéá³ëü-
øèì áàëàíñîóòðèìóâà÷åì êîìó-
íàëüíî¿ âëàñí³ñò³ ñåðåä ³íøèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ?

— Íèí³ êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòà-
ö³ÿ” ìàº íà áàëàíñ³ 486 áóä³âåëü
òà ïðèì³ùåíü, âêëþ÷àþ÷è îêðå-
ì³ íåæèòëîâ³ áóä³âë³, ïðèì³ùåí-
íÿ â îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ
áóä³âëÿõ ³ íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
â æèòëîâèõ áóäèíêàõ. Â äàíèé ÷àñ
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ïðîâîäèòü ðîáîòó ùî-
äî ïåðåäà÷³ ïðèì³ùåíü â³ä áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷³â, ÿê³ íååôåêòèâíî
âèêîðèñòîâóþòü íåðóõîìå ìàéíî.
Òàêîæ ó íàñ ïîíàä 1000 îðåíäà-
ð³â. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðþâàëè ç
òàêèì íàâàíòàæåííÿì, ùîá áóòè
áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ³ îðåíäîäàâ-
öåì îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³. 60 % îðåíäàð³â — öå äåðæàâ-
í³ îðãàíè âëàäè, Ì³í³ñòåðñòâî
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Ì³í³ñòåðñòâî
îáîðîíè, Ïðîêóðàòóðà, ÑÁÓ,
Äåðæàâíà ñóäîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿, äåðæàâí³
êîì³òåòè òà ³íø³. Ðåøòà — êîìåð-
ö³éí³ ñòðóêòóðè. Òåðèòîð³àëüíî â
óñ³õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéîíàõ
Êèºâà º âëàñí³ñòü ì³ñòà, áàëàíñî-
óòðèìóâà÷åì ÿêî¿ º “Êè¿âæèòëîñ-
ïåöåêñïëóàòàö³ÿ”.

— ßê³ çì³íè ùîäî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â³äáóëèñÿ
îñòàíí³ì ÷àñîì?

— Íàïðèê³íö³ 2006 ðîêó óõâàëå-
íî ð³øåííÿ ó äâîõ íàïðÿìàõ. Ïåð-
øèé íàïðÿì — ï³äâèùåííÿ
îðåíäíî¿ ïëàòè. Çàòâåðäèëè íîâå
ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ â îðåíäó ³ ÿê äî-
äàòîê äî íüîãî ðîçðàõóíîê îðåíä-
íî¿ ïëàòè. Ïëàòó íàðàõîâóþòü â
çàëåæíîñò³ â³ä ö³ëüîâîãî ïðèçíà-

÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ. Ïî-äðóãå, ç
2007 ðîêó êîìóíàëüíó ì³ñüêó âëàñ-
í³ñòü ïåðåäàþòü â îðåíäó âè-
íÿòêîâî íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ.

— Öå ïîçíà÷èëîñÿ íà íàäõî-
äæåííÿõ äî áþäæåòó?

— Ö³ ä³¿ äîçâîëèëè çá³ëüøèòè
íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó â 3,5
ðàçó. ßêùî çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ áþ-
äæåò îòðèìàâ 1,48 ìëí ãðí â³ä
îðåíäíî¿ ïëàòè, òî çà òàêèé æå
ïåð³îä öüîãî ðîêó ñóìà âèðîñëà
äî 5,12 ìëí ãðí.

Òàê, íàïðèêëàä, îá’ºêòè, ðîç-
òàøîâàí³ â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà, çàâäÿêè ââåäåííþ êîí-
êóðñíèõ óìîâ, òåïåð ïðèíîñÿòü â

ñêàðáíèöþ ì³ñòà ó ê³ëüêà ðàç³â
á³ëüøå, à ³íîä³ ñóìà â äåñÿòêè ðà-
ç³â ïåðåâèùóº òîð³øíþ. Êîíêóðñ
³ ïðîâîäèòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá îò-
ðèìàòè íàéá³ëüøèé ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè. Íàïðèêëàä,
îðåíäà ïëîù îá’ºêòà íà âóë. 
Ï. Ñàãàéäà÷íîãî ìèíóëîãî ðîêó
îö³íþâàëàñÿ ÿê 64 ãðí çà êâ. ì,
íèí³ — 1500 ãðí. Çðîñòàííÿ —
á³ëüø í³æ ó 23 ðàçè.

— ²ñíóþòü ÿê³ñü êîåô³ö³ºíòè â
çàëåæíîñò³ â³ä ì³ñöåðîçòàøóâàí-
íÿ?

— Çâè÷àéíî. Âîíè âèãëÿäàþòü
íàñòóïíèì ÷èíîì. ßêùî ïðèì³-
ùåííÿ ïåðåäàþòü â îðåíäó áåç

êîíêóðñó, òî ðîçðàõîâóþòüñÿ â
çàëåæíîñò³ â³ä ðàéîíó ³ â³ä ö³ëüî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ â³äñîòêàìè â³ä
âàðòîñò³ ïðèì³ùåííÿ. Òîáòî îö³-
íèâ îö³íþâà÷ â ì³ëüéîí ãðèâåíü,
íàïðèêëàä, ïðèì³ùåííÿ, äå ðîç-
òàøîâàíî êàçèíî, òî â³äñîòîê äëÿ
íüîãî ñòàíîâèòèìå 25 %, öå ³ áó-
äå ùîð³÷íà îðåíäíà ñòàâêà. Íà
êîíêóðñàõ òàêîãî ðîçðàõóíêó íå-
ìàº. Òàì ó âñüîìó ì³ñò³ âèíîñÿòü
ñòàâêè 30, 50, 100 ãðí çà êâ. ì, à
êîì³ñ³ÿ ³ç äåïóòàò³â óæå â êîæíî-
ìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó âèð³-
øóº. Êîì³ñ³ÿ â öåíòðàëüíèõ ïðåñ-
òèæíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà í³êîëè 100
ãðí íå ïîñòàâèòü. 300, 400, 500,
700 — òàê³ ñòàâêè äëÿ öèõ ðàéî-

í³â. Ñüîãîäí³ íà Ðåéòàðñüê³é çäà-
ëè îá’ºêò ïî 800 ãðí çà êâ. ì. ßê-
ùî â³ääàëåí³ ðàéîíè, òî òàì ñòàâ-
êà ìàéæå 50 ãðí.

— Îðåíäà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ — öå ëèøå îäèí ³ç íàïðÿì³â ä³-
ÿëüíîñò³ âàøîãî ï³äïðèºìñòâà?

— Òàê. Ìàëî òîãî, ï³äïðèºì-
ñòâî çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿìè æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Äî íüîãî íà-
ëåæèòü ï³äãîòîâêà òåõïàñïîðò³â
áóä³âåëü. Ìè çàéìàºìîñÿ öèì. Òà-
êîæ ó íàñ ³ñíóº ö³ëîäîáîâà áàãà-
òîôóíêö³îíàëüíà äèñïåò÷åðñüêà
057, ÿêà ò³ñíî âçàºìîä³º ç càll-
öåíòðîì. Càll-öåíòð ïåðåäàº äî
ï³äïðèºìñòâà çâåðíåííÿ ãðîìà-
äÿí, à ìè ãîòóºìî çàïèòè äî
ðàéîííèõ óïðàâë³íü æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà. Ñþäè íàäõîäèòü òà-
êîæ ³íôîðìàö³ÿ ïðî àâàð³¿, ÿê³
òðàïëÿþòüñÿ ó ì³ñò³. Àëå òóò º
ê³ëüêà îñîáëèâîñòåé. ßêùî “Êè-
¿ââîäîêàíàë” ÷è “Êè¿âåíåðãî” ïî-
â³äîìëÿþòü ïðî àâàð³¿ ÷åðãîâîìó
ó càll-öåíòð³, òî ìè éäåìî â³ä
çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Íàïðèêëàä, ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ïðîðâà-
ëî òðóáó, 40 áóäèíê³â çàëèøèëè-
ñÿ áåç âîäè. Âîäîêàíàë íàì ïðî
öå íå ïîâ³äîìèâ. Çàòå ëþäè äî
íàñ òåëåôîíóþòü. Ìè ìîæåìî
çâåðòàòèñÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãà-
í³â, ÷è ñàìîñò³éíî âæèâàòè çàõî-
äè. Ö³é ñëóæá³ 057 âæå ïîíàä 20
ðîê³â. ßê íà 02 òåëåôîíóâàëè â
ì³ë³ö³þ, òàê íà 057 òåëåôîíóâàëè
ç ïðèâîäó êîìóíàëüíèõ ñëóæá.
Âñþ ³íôîðìàö³þ ç óñóíåííÿ íå-
äîë³ê³â ó ï³ä’¿çäàõ, ïîêð³âëÿõ áó-
äèíê³â òîùî ìè àíàë³çóºìî ³ ïå-
ðåäàºìî â ðàéîíí³ äåðæàâí³ àäì³-
í³ñòðàö³¿ òà â óïðàâë³ííÿ æèòëî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà

Розмовляв Альберт ПОТАПОВ,
“Хрещати ”

ªâðîïåéñüêå æèòëî çà óêðà¿íñüê³ ãðîø³
Êâàðòèðè äëÿ êèÿí ìàþòü êîøòóâàòè 4,5—5 òèñ. ãðí çà ì êâ.

Íà äóìêó ïî÷åñíîãî ïðåçèäåí-
òà “Êè¿âì³ñüêáóäó” Âîëîäèìèðà
Ïîëÿ÷åíêà, íèí³ â Óêðà¿í³ ðåàëü-
íî ³ñíóº æèòëîâà êðèçà. “ßêùî â
ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ùîðîêó áóäó-
þòü æèòëà ó ðîçðàõóíêó 1 ì êâ.
íà 1 îñîáó íàñåëåííÿ, òî ó íàñ òà-
êå ñï³ââ³äíîøåííÿ 0,2 äî 1”,—
ðîçïîâ³â ïàí Ïîëÿ÷åíêî. Äåô³-
öèò æèòëà çóìîâëþº íàäòî âèñî-
êó éîãî âàðò³ñòü. Â³äòàê äåðæàâà
ìóñèòü ñòèìóëþâàòè áóä³âíèöòâî
æèòëà äëÿ íàñåëåííÿ. Çà ñëîâà-
ìè Âîëîäèìèðà Ïîëÿ÷åíêà, ó
ïàðëàìåíò³ áóëî çàðåºñòðîâàíî
çàêîíîïðîåêò “Ïðî äåðæàâíó
ï³äòðèìêó äîñòóïíîãî æèòëà”,
ÿêèé âíåñëè äî ïåðåë³êó 8-ìè
ïåðøî÷åðãîâèõ äî óõâàëåííÿ çà-
êîí³â. Îäíàê ó äåïóòàò³â äî äàíî-
ãî çàêîíó íå ä³éøëè ðóêè. Âîëî-

äèìèð Ïîëÿ÷åíêî êàæå, ùî
îïòèìàëüíó âàðò³ñòü æèòëà ïðàê-
òè÷íî ùîðîêó âèðàõîâóþòü ó Ì³-
í³ñòåðñòâ³ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè.
Àëå ðåàëüí³ ïîêàçíèêè çíà÷íî
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äåêëàðîâàíèõ.
Íà äóìêó ïàíà Ïîëÿ÷åíêà, âàð-
ò³ñòü äîñòóïíîãî æèòëà ó Êèºâà
ìàº ñòàíîâèòè 4,5—5 òèñ. ãðí. çà
êâ. ì. Âò³ì, òàêî¿ ö³íè ìîæíà äî-
ñÿãíóòè, êîëè çåìëþ ï³ä òàêó çà-
áóäîâó âèä³ëÿòèìóòü áåçêîøòîâ-
íî, à ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ äî áóäèí-
ê³â ï³äâîäèòèìóòü â³äïîâ³äàëüí³
çà öå êîìïàí³¿. “Ñüîãîäí³, êîëè
â öåíòð³ ñòîëèö³ äîâîäèòüñÿ êó-
ïóâàòè ñîòêó çåìë³ ó ïåðåêóïíè-
ê³â òà êîëèøí³õ äåïóòàò³â Êè¿â-
ðàäè çà $ 150—200 òèñ., êîëè ³í-
æåíåðí³ ìåðåæ³ ³íîä³ îáõîäÿòüñÿ
äîðîæ÷å, í³æ áóäèíîê, ïðî íèçü-

êó âàðò³ñòü æèòëà ãîâîðèòè íå äî-
âîäèòüñÿ”,— çàçíà÷èâ ïî÷åñíèé
ïðåçèäåíò “Êè¿âì³ñüêáóäó”. Çà
éîãî ñëîâàìè, ñüîãîäí³ íà áàëàí-
ñ³ êîìïàí³¿ 600 â³ëüíèõ êâàðòèð,
ùî º íåäîñòàòí³ì ïðè íàÿâíîìó
ïîïèò³. Íàâ³òü ïîïðè òå, ùî æèò-

ëî â³ä “Êè¿âì³ñüêáóäó” º íàéäå-
øåâøèì, âñå æ âàðò³ñòü éîãî äî-
ñèòü âèñîêà. Àëå ñïîä³âàòèñÿ íà
çíèæåííÿ ö³í òåæ íå âàðòî. Íàâ-
ïàêè, ö³íè ìîæóòü äåùî çðîñòà-
òè, çâàæàþ÷è íà ïîäîðîæ÷àííÿ
áóäìàòåð³àë³â. “ßêùî ïåðåäáà÷è-

òè êðåäèòíó ñòàâêó íàö³îíàëüíè-
ìè áàíêàìè 5—6 %, à íå 20 % ó
êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð, òî ñ³ì’ÿ,
äå äâîº ëþäåé îòðèìóþòü çàðïëà-
òó ïî 2 òèñ. ãðí, ö³ëêîì ñïîê³é-
íî ìîæå ïðèäáàòè ñîá³ æèòëî”,—
ââàæàº Âîëîäèìèð Ïîëÿ÷åíêî

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора олова Президії б дівельної палати У раїни та
почесний президент ХК "Київмісь б д" Володимир По-
лячен о розповів про про рам "дост пно о житла"
для раїнців та йо о орієнтовн вартість. За йо о сло-
вами, вартість м в. первинно о житла Києві мала б
ошт вати 4,5—5 тис. рн. Втім, на йо о д м , для
цьо о потрібні без оштовні земельні ділян и під б дів-
ництво, а та ож про ладання ом ні ацій за рах но
відповідних омпаній.

“Київмісь б д” отовий б д вати європейсь е житло за низ ими цінами



Випуск №47 (394)
середа,  12 вересня
2007 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

Про затвердження 
Переліку завдань (проектів) 
інформатизації міста Києва 

на 2007 рік
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1102 

від 27 серпня 2007 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 “Про затвердження порядку
формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”, розпорядження Кабінету Мі!
ністрів України від 21.02.2001 № 54!р “Про затвердження державних замовників регіональних програм і
проектів інформатизації”, рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста
Києва на 2007 рік” зі змінами та доповненнями, Положення про Головне управління зв’язку, інформати!
зації та захисту інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 27.08.2007 № 1102

Перелік завдань (проектів) інформатизації міста Києва на 2007 рік

з/п Назва завдання (прое т )

Орієнтовний
обся

фінанс вання,
тис. рн.

Очі вані рез льтати та дані про впровадження

1 2 3 4

1. Модифі ація, а т алізація та с проводження бази даних ом нальної
власності міста Києва 777,0

А т алізована база даних об`є тів нер хомо о майна, об`є тів незавершено о б дівництва,
розпорядчих та нормативних до ментів, по азни ів фінансово- осподарсь ої діяльності ом нальних
підприємств. Аналіз ефе тивності ви ористання ом нально о майна міста Києва.

2.
Модифі ація, розширення ф н ціональних можливостей та про рамно-
техноло ічне с проводження діючих інформаційних систем
"Б дівельний омпле с" та "На ази виборців"

250,0

Розроблений мод ль аналіз сформованих реда цій Про рами для форм вання пропозицій щодо
ори вання Про рами соціально-е ономічно о та льт рно о розвит м. Києва. Розроблений мод ль
форм вання бази даних про рам апітальних в ладень. Створення бази даних пропозицій с б`є тів
осподарювання для надання виснов ів з питань розміщення, б дівництва та ре онстр ції об`є тів
виробничо о та невиробничо о призначення на території м.Києва. Сформований інформаційний фонд
на азів виборців деп татам Київради V с ли ання та заходів.

3.
Створення та впровадження омпле сної інте рованої інформаційно-
аналітичної системи "Е ономі а та інвестиції міста Києва" (розроб а
діючо о ма ета)

770,0

Впровадження ба атоф н ціональної системи інформаційної та е спертно-аналітичної підтрим и
прийняття рішень в ал зях е ономі и та інвестицій. Моніторин вн трішніх і зовнішніх сит аційних
чинни ів, що визначають поточний стан дослідж ваних об`є тів та системи в цілом . Аналіз даних
системи в мовах невизначеності, моделювання реально о стан е ономі и, про ноз потенційних
перспе тив, обґр нт вання можливих механізмів розвит дослідж ваних об`є тів залежно від
вн трішніх і зовнішніх фа торів.

4. Дослідна е спл атація м льтисервісної орпоративної мережі КМДА 675,0 Надання посл з передачі даних між стр т рними підрозділами КМДА, РДА та ом нальних
підприємств, я і під лючені до м льтисервісної орпоративної мережі КМДА.

5. Розвито та системно-техноло ічне с проводження інформаційно-
омп`ютерних систем м льтисервісної орпоративної мережі КМДА. 800,0

Впровадження єдиної доменної, файлообмінної системи, системи для розміщення Веб-рес рсів та баз
даних за ально о орист вання. Забезпечення я ості обсл ов вання (С)о8) та захист інформації, що
цир лює в мережі. Створення та впровадження резервно о в зла ом тації. Впровадження новітніх
інформаційних техноло ій зв`яз .

6.
Системно-техноло ічне с проводження АІС "Реєстр інформаційних ре-
с рсів і систем м. Києва" та АІС "За альномісь ий інформаційний
фонд ласифі аторів та словни ів"

50,0

Збір інформації та наповнення автоматизованих інформаційних систем під час дослідної е спл атації.
Впровадження в промислов е спл атацію ІАС "Реєстр інформаційних рес рсів і систем м. Києва" та
ІАС "За альномісь ий інформаційний фонд ласифі аторів та словни ів". Веб-сайт Сл жби Реєстр та
Сл жби Фонд . Реєстрація еле тронних інформаційних рес рсів та систем і надання посл Реєстр .
Обсл ов вання орист вачів матеріалами Фонд .

7. Методичне, ор анізаційне та інформаційне забезпечення процесів
інформатизації в м.Києві 93,0

Аналітично-звітні матеріали про ви онання Про рами інформатизації м. Києва за 2006 р. Прое т перелі
завдань Про рами інформатизації м. Києва на 2008 р. Статистичні матеріали ви ляді еле тронних
таблиць по основних по азни ах, що хара териз ють стан інформатизації оловних правліннях,
правліннях, районних в місті Києві державних адміністраціях та в інших стр т рних підрозділах.

8. Впровадження омпле сної системи захист інформації в Головном
правлінні зв`яз , інформатизації та захист інформації 400,0 Забезпечення захист інформації в автоматизованих системах Головно о правління. Забезпечення

цілісності та дост пності даних.

9.
Розширення ф н ціональних можливостей та дос оналення
про рамно-техноло ічно о забезпечення омпле с онтент-
моніторин інформаційних рес рсів

294,0

Розвито засобів та інстр ментів оброб и і ви ористання термінів та понять пош ових потребах
орист вачів. Подальше підвищення рівня автоматизації моніторин . Впровадження новітніх
інформаційних техноло ій роботи з розрізненими даними в стр т рних підрозділах КМДА та РДА
міста Києва.

10. Удос оналення ф н ціональних можливостей та технічна підтрим а
Веб-сайта з питань зв`яз , інформатизації та захист інформації 19,2 Забезпечення поширення в мережі Інтернет інформації про стан і розвито зв`яз та інформатизації

місті Києві.

11. Забезпечення дост п до мережі Інтернет орист вачам
м льтисервісної орпоративної мережі КМДА 19,9

Підвищення ефе тивності ви ористання омпле с моніторин інтернет-рес рсів. Удос оналення
техноло ій дост п до інтернет-рес рсів орист вачами МКМ КМДА. Забезпечення швид існо о
безперебійно о дост п орист вачам МКМ до мережі Інтернет. Впровадження нових інтернет-сервісів
для орист вачів МКМ.

12.

Створення та впровадження автоматизованої системи оброб и даних
про населення міста на базі діючо о ма ета омпле с
інтеле т альних інформаційних техноло ій для інформаційно о
забезпечення повся денної діяльності місцевих ор анів ви онавчої
влади в частині збирання, оброблення, збері ання і відображення
інформації про населення міста (третя чер а)

1250,0

Створення та впровадження третьої чер и автоматизованої інформаційно-аналітичної системи оброб и
даних про населення міста для інформаційно о забезпечення повся денної діяльності місцевих ор анів
ви онавчої влади в частині збирання, оброблення, збері ання і відображення інформації про населення
міста та посл и , що йом надаються. Впровадження елементів технічно о захист інформації в
системі.

13. Створення с часної теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Києва та
забезпечення її розвит (1 чер а) 7680,0

Модернізація м льтисервісної омп`ютерної мережі КМДА та ор анізація на її основі за альномісь ої
теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Києва. Впровадження нових інформаційно-теле ом ні аційних
посл . Створення с часної швид існої опорної мережі передачі даних. Розроб а робочо о прое т
за альномісь ої теле ом ні аційної інфрастр т ри.

14.
Створення та впровадження автоматизованої системи підтрим и
прийняття рішень з правління фінансами місцево о бюджет в
м.Києві

400,0

Забезпечення інформаційної та аналітичної підтрим и правління бюджетним процесом. Забезпечення
ерівництва Головно о фінансово о правління та ерівни ів стр т рних підрозділів репрезентативною
аналітичною інформацією стосовно основних по азни ів бюджетної сфери, тенденції їх зміни та можливих
шляхів вплив на сит ацію. Інте рація вн трішніх інформаційних рес рсів Головно о фінансово о
правління, оперативний моніторин і підтрим а рішень з правління фінансами місцево о бюджет .

ністрації), що затверджено рішенням Київської міської ради від 29.03.2007 № 381/1042 “Про реорганіза!
цію Головного управління транспорту, зв’язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від
29.07.2002 № 1500 “Про затвердження Положення про порядок формування Програми інформатизації міс!
та Києва” та з метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав
громадян та органів місцевої влади на основі формування і використання електронних інформаційних ре!
сурсів і сучасних комп’ютерних технологій:

1. Çàòâåðäèòè Ïåðåë³ê çàâäàíü (ïðîåêò³â) ³í-
ôîðìàòèçàö³¿ ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Ïîêëàñòè âèêîíàííÿ ôóíêö³é çàìîâíèêà
çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã, íåîáõ³äíèõ äëÿ
ðåàë³çàö³¿ Ïåðåë³êó çàâäàíü (ïðîåêò³â) ³íôîðìà-
òèçàö³¿ ì. Êèºâà, íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çâ’ÿç-
êó, ³íôîðìàòèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññà Ä. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåðiâíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

1 2 3 4

15. Створення та впровадження про рамно-апаратно о омпле с
"Тендери міста Києва" 200,0

Створення та впровадження інформаційної системи "Тендери міста Києва" для без оштовно о
розміщення інформації щодо державних за півель та постійно о дост п до неї. Розроб а прое тної
до ментації та діючо о ма ета.

16. Створення та впровадження єдиної інте рованої еоінформаційної
системи м. Києва (розроб а ма ета) 1200,0

Розроблена стр т ра центральної підсистеми, створена єдина база даних, я а забезпеч є збері ання
я просторових, та і атриб тивних даних, встановлені про рамні засоби ведення єдиної бази даних,
наповнена єдина база даних шарами арто рафічної інформації, с провід підсистеми, навчання
персонал . Розроб а нормативно-правових та ор анізаційних до ментів.

17.
Створення та впровадження омпле сної інформаційно-аналітичної
системи Головно о правління зв`яз , інформатизації та захист
інформації

900,0

Створення та впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи оброб и даних по
операторах фі совано о та мобільно о зв`яз , інтернет-провайдерів для інформаційно о
забезпечення повся денної діяльності правління в частині збирання, оброблення, збері ання і
відображення інформації для надання посл населенню та ор анізаціям міста. Створення ло альної
обчислювальної мережі Головно о правління. Впровадження автоматизованих робочих місць.
Впровадження системи еле тронно о до ментообі . Впровадження центр оброб и даних.
Впровадження автоматизованої системи "Презентації та наради"

18.
Створення інформаційної системи "Київсь ий місь ий реєстр об`є тів
нер хомо о майна, що належать до державної, ом нальної власності
територіальних ромад міста Києва та районів місті Києві"

1800,0

Створення про рамно-технічно о омпле с , методоло ічної бази ( ласифі атори, словни и,
довідни и), еоінформаційно о та інформаційно-аналітично о забезпечення проведення облі і
інвентаризації нер хомо о майна м. Києва.
Аналіз існ ючих інформаційних рес рсів підрозділів КМДА і РДА. Розроб а про рамно о
забезпечення, інте рація існ ючих інформаційних рес рсів в єдине інформаційне поле. А т алізація
арто рафічних рес рсів. Створення типових робочих місць. Створення розподілених версій
підрозділів КМДА і РДА

19. Проведення моніторин вартості житла в м. Києві 19,5 Створення бази даних вартості житла в м. Києві. Проведення аналіз динамі и цін.

20.
Впровадження інте рованої інформаційної системи облі об`є тів
ом нальної власності територіальної ромади міста Києва, наданих в
оренд ,та стан розрах н ів за оренд

225,0

Розроб а про рамно о омпле с для балансо трим вачів об`є тів нер хомо о майна, що є йо о
орендодавцями, створення інте рованої бази даних нежилих приміщень, в т.ч. зданих в оренд ,
нарах вання орендної плати, витрат на тримання об`є тів оренди, стан розрах н ів з орендної плати
та відрах вань до бюджет і заходи, вжиті по с нення забор ованості

21. Під лючення стр т рних підрозділів КМДА та РДА до системи
інформаційно-мар етин ово о центр 19,5 Розповсюдження інформації про тор овельн діяльність підприємств та ор анізацій міста Києва в

мережі Інтернет.

ЗАГАЛОМ: 17842,1

Про надання щоквартальної 
адресної матеріальної допомоги 

на неповнолітніх дітей$сиріт 
у 2007 році

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1107 
від 28 серпня 2007 року

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Ки!
ївської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, та з метою посилення соціального захисту неповнолітніх
дітей!сиріт:

1. Âñòàíîâèòè ç 01.07.2007 äî 31.12.2007 ùî-
êâàðòàëüíó àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ó ðîç-
ì³ð³ 200 ãðí. íà êîæíó íåïîâíîë³òíþ äèòèíó-
ñèðîòó, ÿêà ïðîæèâàº â ì. Êèºâ³.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 326,14 òèñ. ãðí. äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âè-
êîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóð-
áîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèïëàòó ùî-
êâàðòàëüíî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè,
çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
çà ñïèñêàìè, íàäàíèìè ñëóæáàìè ó ñïðàâàõ

íåïîâíîë³òí³õ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî ùîêâàðòàëüíà àäðåñíà
ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íå âèïëà÷óºòüñÿ:

4.1. Îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ïîâíîìó äåð-
æàâíîìó óòðèìàíí³.

4.2. Îñîáàì, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â áóäèíêàõ ñ³-
ìåéíîãî òèïó òà ïðèéîìíèõ ñ³ì’ÿõ.

4.3. Ó÷íÿì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ì. Êèºâà òà ñòóäåíòàì âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ì. Êèºâà,
ÿêèì ïðèçíà÷åíî äîïîìîãó â³äïîâ³äíèìè ðîç-
ïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

5. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
êó ². Ð. òà Æóðàâñüêîãî Â. Ñ. çã³äíî ç ðîçïîä³-
ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про заходи щодо забезпечення
своєчасного складання проекту бюджету 

міста Києва на 2008 рік
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1139 

від 31серпня 2007 року

На виконання статті 75 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення належного рівня підготов!
ки проекту рішення Київської міської ради “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”:

1. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Ïðîâåñòè ïîïåðåäí³ ðîçðàõóíêè ïðîãíî-
çó îáñÿãó äîõîä³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2008
ð³ê â ðîçð³ç³ íàäõîäæåíü, ïîäàòè ïðîïîçèö³¿ Ì³-
í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ùîäî áàçîâèõ ïî-
êàçíèê³â äîõîä³â äëÿ ðîçðàõóíêó ³íäåêñ³â â³ä-
íîñíî¿ ïîäàòêîñïðîìîæíîñò³, îòðèìàòè â³ä Ì³-
í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ïîïåðåäí³ ïðîã-
íîçí³ îáñÿãè äîõîä³â, ïðèéíÿòè ó÷àñòü ó ïîãî-
äæóâàëüíèõ íàðàäàõ ç ôàõ³âöÿìè Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ùîäî ïîïåðåäí³õ ðîçðàõóíê³â
ïîêàçíèê³â äîõîä³â òà âèäàòê³â ì³ñöåâèõ áþ-
äæåò³â.

1.2. Âçÿòè ó÷àñòü â îïðàöþâàíí³ íåîáõ³äíèõ
³íñòðóêòèâíèõ ìàòåð³àë³â ùîäî ñêëàäàííÿ áþ-
äæåòó íà 2008 ð³ê òà ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é
³ ðîçðàõóíê³â ïðîãíîçó îáñÿãó äîõîä³â, îáñÿã³â
ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â òà ïîêàçíèê³â âè-
äàòê³â ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ Ì³-
í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â Óêðà¿íè çä³éñíþâàòèìå ¿õ
âèçíà÷åííÿ.

1.3. Ïðîâåñòè îáðàõóíîê áàëàíñó ô³íàíñîâî-
ãî ðåñóðñó áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê, ïî-
êëàâøè â îñíîâó ïðîãíîçí³ ìàêðîïîêàçíèêè
åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà
òà ïîïåðåäí³ ïîêàçíèêè äî ïðîåêòó áþäæåòó

ì. Êèºâà, ðîçðàõîâàí³ Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â
Óêðà¿íè ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêòó Äåðæàâíîãî
áþäæåòó Óêðà¿íè íà 2008 ð³ê.

1.4. Ï³äãîòóâàòè ³íñòðóêòèâí³ ìàòåð³àëè òà äî-
âåñòè ¿õ äî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â ç ïîïåðåä-
í³ìè êîíòðîëüíèìè ïîêàçíèêàìè íà 2008 ð³ê.

1.5. Ïðîâåñòè â³äïîâ³äí³ íàðàäè — ñåì³íàðè
ç ðîçïîðÿäíèêàìè êîøò³â ç ìåòîþ â³ðíîãî òà
ñâîº÷àñíîãî íàäàííÿ ìàòåð³àë³â.

1.6. Äî 22 æîâòíÿ 2007 ðîêó äîâåñòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ãðàíè÷-
íèé îáñÿã âèäàòê³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ïðîåê-
òó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê äëÿ ñêëà-
äàííÿ ïðîåêòó ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü.

1.7. Äî 29 æîâòíÿ öüîãî ðîêó äîâåñòè äî ãî-
ëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæå-
òó ãðàíè÷í³ îáñÿãè âèäàòê³â çàãàëüíîãî ôîíäó
ïðîåêòó áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê, âèõî-
äÿ÷è ç ïðîãíîçíîãî îáñÿãó ðåñóðñ³â íà çàçíà÷å-
íèé ð³ê ðàçîì ç ³íñòðóêö³ÿìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ
ñêëàäàííÿ áþäæåòíèõ çàïèò³â íà 2008 ð³ê.

1.8. Äî 30 æîâòíÿ öüîãî ðîêó äîâåñòè äî
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é
ãðàíè÷í³ îáñÿãè âèäàòê³â çàãàëüíîãî ôîíäó ïðî-
åêò³â ðàéîííèõ áþäæåò³â òà ³íñòðóêö³¿ ç ï³äãî-
òîâêè áþäæåòíèõ çàïèò³â íà 2008 ð³ê.

1.9. Çàáåçïå÷èòè îäåðæàííÿ â³ä ãîëîâíèõ ðîç-
ïîðÿäíèê³â êîøò³â ì³ñüêîãî òà ðàéîííèõ áþ-
äæåò³â íåîáõ³äíèõ ðîçðàõóíê³â çà äîâåäåíèìè
ãðàíè÷íèìè îáñÿãàìè áþäæåòíèõ âèäàòê³â íà
2008 ð³ê, îá´ðóíòóâàíü ³ ïîÿñíåíü, ïðîïîçèö³é
ç³ çì³íàìè îáñÿã³â âèäàòê³â òà â³äïîâ³äíèõ äæå-
ðåë äîõîä³â.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî Ãîëîâíå ô³íàíñîâå
óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó áþäæåòíèõ çàïèò³â íå
âðàõîâóâàòèìå âèäàòêè, ùîäî ÿêèõ ãîëîâíèìè
ðîçïîðÿäíèêàìè íå ïîäàíî íàëåæíå îá´ðóíòó-
âàííÿ àáî ïîðóøåíî âèìîãè, âèçíà÷åí³ â ³íñò-
ðóêö³ÿõ Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì òà ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì êîøò³â
ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè
áþäæåòíèõ çàïèò³â íà 2008 ð³ê çä³éñíèòè:

3.1. ²íâåíòàðèçàö³þ âèäàòê³â òà ïåðåãëÿä âè-
ä³â ä³ÿëüíîñò³, ùî ïðîâîäÿòüñÿ ó 2007 ðîö³ çà
ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì. Êèºâà, ðîçïîä³ëèâ-
øè ãðàíè÷í³ îáñÿãè âèäàòê³â çàãàëüíîãî ôîíäó
ïðîåêòó áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê çà ïð³î-
ðèòåòíèìè áþäæåòíèìè ïðîãðàìàìè äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ îñíîâíèõ ôóíêö³é òà
ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì, âðàõîâó-
þ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîãàøåííÿ ó 2008 ðîö³, î÷³-
êóâàíî¿ íà ê³íåöü öüîãî ðîêó êðåäèòîðñüêî¿ çà-
áîðãîâàíîñò³.

3.2. Ïîãëèáëåíèé àíàë³ç, â ïåðøó ÷åðãó, âè-
äàòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ôóíêö³îíóâàííÿì áþäæåò-
íèõ óñòàíîâ, â òîìó ÷èñë³ âæèòè ä³ºâèõ çàõîä³â
ùîäî ïåðåâåäåííÿ îêðåìèõ áþäæåòíèõ óñòàíîâ
â ñòàòóñ îäåðæóâà÷³â áþäæåòíèõ êîøò³â òà ôîð-
ìóâàííÿ äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ íà ñóñï³ëüí³
ïîñëóãè íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ.

3.3. Çàáåçïå÷åííÿ ñêîðî÷åíü íå ïåðøî÷åðãî-
âèõ âèòðàò, âêëþ÷àþ÷è âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ
òà óòðèìàííÿ àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó, ìî-
á³ëüíèõ òåëåôîí³â, ìåáë³â, ³íøîãî îáëàäíàííÿ
òà óñòàòêóâàííÿ, áóä³âíèöòâà òà êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóäèíê³â òîùî.

3.4. Âðàõóâàííÿ ïîòðåáè íà ðåàë³çàö³þ ïðî-
ãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðîâåäåííÿì ªâðî-2012.

4. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì êîøò³â ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó ì. Êèºâà ïîäàòè äî 5 ëèñòîïàäà
öüîãî ðîêó Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-

íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) áþ-
äæåòí³ çàïèòè íà 2008 ð³ê çã³äíî ç óñòàíîâëå-
íèìè âèìîãàìè.

5. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì ïîäàòè äî 5 ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó Ãî-
ëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) óçàãàëüíåí³ ìà-
òåð³àëè ùîäî ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ïðîãíîçíèõ
îáñÿã³â çàãàëüíîãî ôîíäó ðàéîííèõ áþäæåò³â.

6. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) óçàãàëü-
íèòè ïîäàí³ ïðîãíîçí³ ïîêàçíèêè äîõîä³â ³ âè-
äàòê³â áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê, çàáåçïå-
÷èòè ñêëàäàííÿ ïðîåêòó áþäæåòó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê ³ ïðåäñòàâëåííÿ ó äâîòèæíåâèé òåðì³í
ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî Äåðæàâ-
íèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2008 ð³ê” ó äðóãîìó
÷èòàíí³ ï³äãîòîâëåíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ðîçãëÿäó
íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè.

7. Äîçâîëèòè çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèêî-
â³ Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ïàäàëö³ Â. Ì.,
ïðè íåîáõ³äíîñò³, çì³íþâàòè ñòðîêè ïîäàííÿ
áþäæåòíèõ çàïèò³â íà 2008 ð³ê, âèõîäÿ÷è ç ñòðî-
ê³â ïðîõîäæåííÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2008 ð³ê” â Âåð-
õîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè òà çàòâåðäæåííÿ (ïîãî-
äæåííÿ) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèäàòê³â íà
âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòîëèöþ
Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â”.

8. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
Ïàäàëêó Â. Ì.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про створення у м. Києвi 
нових паркiв, скверiв i квiтникiв

Розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї № 1140 
вiд 31 серпня 2007 року

З метою розширення iснуючої мережi мiських паркiв, скверiв i квiтникiв:

1. Ïðèéíÿòè ïðîïîçèöiþ Êè¿âñüêîãî êîìó-
íàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóäiâíèöòâà òà
åêñïëóàòàöi¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ìiñòà “Êè¿âçå-
ëåíáóä”, óçãîäæåíó ç ðàéîííèìè ó ì. Êèºâi
äåðæàâíèìè àäìiíiñòðàöiÿìè òà Ãîëîâíèì
óïðàâëiííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñiâ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ìiñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäìiíiñòðàöi¿) ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ ìiñüêèõ
ïàðêiâ, ñêâåðiâ i êâiòíèêiâ íà çåìåëüíèõ äiëÿí-
êàõ çãiäíî ç ïåðåëiêîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå îá’ºäíàí-
íÿ çåëåíîãî áóäiâíèöòâà òà åêñïëóàòàöi¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ìiñòà “Êè¿âçåëåíáóä” (íàäàëi
ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”) çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàöi¿ òà âèêîíàííÿ
ðîáiò iç ñòâîðåííÿ íîâèõ ïàðêiâ, ñêâåðiâ i êâiò-
íèêiâ.

3. ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” íà òåíäåðíié îñíîâi
âèçíà÷èòè ïiäðÿäíi îðãàíiçàöi¿ íà âèêîíàííÿ
ðîáiò ç ðîçðîáêè êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàöi¿ òà
ñòâîðåííÿ íîâèõ ïàðêiâ, ñêâåðiâ i êâiòíèêiâ.

4. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâi äåðæàâíèì àäìiíiñ-
òðàöiÿì ó ñòèñëi òåðìiíè çàáåçïå÷èòè ðîçðîá-
ëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ ïðîåêòíèõ ïðîïîçèöié ïî
âëàøòóâàííþ ïàðêîâèõ àëåé, ìàëèõ àðõiòåêòóð-
íèõ ôîðì, îãîðîæi, ïîëèâî-çðîøóâàëüíî¿ ìå-
ðåæi ïàðêiâ, ñêâåðiâ, êâiòíèêiâ i ïåðåäàòè ¿õ ÊÎ
“Êè¿âçåëåíáóä” äëÿ ñêëàäàííÿ äåôåêòíèõ àêòiâ
òà êîøòîðèñiâ äëÿ çàòâåðäæåííÿ Ãîëîâíèì
óïðàâëiííÿì êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ìiñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ìiñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäìiíiñòðàöi¿).

5. Êè¿âñüêié ìiñüêié ñëóæái Óêðà¿íñüêî¿ ií-
âåñòèöiéíî¿ åêñïåðòèçè (ñëóæáà “Êè¿âäåðæåêñ-
ïåðòèçà”) çà çàìîâëåííÿì ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”
çäiéñíèòè åêñïåðòèçó êîøòîðèñiâ íà îçåëåíåí-
íÿ i êâiòêîâå îôîðìëåííÿ ïàðêiâ, ñêâåðiâ, êâiò-
íèêiâ òà âëàøòóâàííÿ ïàðêîâèõ àëåé, ìàëèõ àð-
õiòåêòóðíèõ ôîðì, îãîðîæi, ïîëèâî-çðîøóâàëü-
íèõ ìåðåæ çãiäíî ç äåôåêòíèìè àêòàìè.

6. ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” çàáåçïå÷èòè äî êiíöÿ
2007 ðîêó îáëàøòóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çà-
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Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåðiâíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (ïàðêiâ, ñêâåðiâ i êâiò-
íèêiâ) ïëîùåþ äî 1 ãà â êîæíîìó ðàéîíi.

7. Âñòàíîâèòè, ùî:
7.1. äæåðåëîì ôiíàíñóâàííÿ ðîáiò ç îçåëå-

íåííÿ i êâiòêîâîãî îôîðìëåííÿ íîâèõ ïàðêiâ,
ñêâåðiâ òà êâiòíèêiâ íà çåìåëüíèõ äiëÿíêàõ çãiä-
íî ç ïåðåëiêîì, ùî äîäàºòüñÿ, º êîøòè âiäíîâ-
íî¿ âàðòîñòi çåëåíèõ íàñàäæåíü, ÿêi íàäõîäÿòü
íà ðàõóíêè ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” òà ðàéîííèõ
êîìóíàëüíèõ ïiäïðèºìñòâ ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü.

7.2. ôiíàíñóâàííÿ ðîáiò ç âëàøòóâàííÿ ïàð-
êîâèõ àëåé, ìàëèõ àðõiòåêòóðíèõ ôîðì, îãîðî-
æi, ïîëèâî-çðîøóâàëüíî¿ ìåðåæi, ïîâ’ÿçàíi ç
îáëàøòóâàííÿì çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ (ïàðêiâ, ñêâåðiâ i êâiòíèêiâ) çãiä-
íî ç ïi öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó 2007 ðîöi çäié-
ñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü, çà-
òâåðäæåíèõ Ãîëîâíîìó óïðàâëiííþ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ìiñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ìiñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäìiíiñòðàöi¿) ó áþäæåòi ìiñòà Êèºâà íà 2007
ðiê íà êàïiòàëüíèé ðåìîíò îá’ºêòiâ áëàãîóñòðîþ
çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà.

8. Ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøòiâ ìiñüêîãî
áþäæåòó íà óòðèìàííÿ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà
íà 2008 òà íàñòóïíi ðîêè ïðè ôîðìóâàííi ïðî-

åêòó áþäæåòó òà Ïðîãðàìè ñîöiàëüíî-åêîíî-
ìi÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ìiñòà Êèºâà íà
âiäïîâiäíèé áþäæåòíèé ïåðiîä âêëþ÷àòè äî áþ-
äæåòíîãî çàïèòó òà iíâåñòèöiéíèõ ïðîïîçèöié,
ÿêi íàäàþòüñÿ Ãîëîâíîìó óïðàâëiííþ åêîíîìi-
êè òà iíâåñòèöié âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ìiñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäìiíiñòðàöi¿), ïî-
òðåáó ó âèäàòêàõ íà ñòâîðåííÿ íîâèõ ïàðêiâ,
ñêâåðiâ i êâiòíèêiâ âiäïîâiäíî äî ï.1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

9. Ðàéîííèì êîìóíàëüíèì ïiäïðèºìñòâàì ïî
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü îá’ºäíàííÿ “Êè-
¿âçåëåíáóä” ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çâåðíó-
òèñü äî Êè¿âñüêî¿ ìiñüêî¿ ðàäè ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âiäâåäåííÿ çåìåëüíèõ äiëÿíîê, çãàäàíèõ
ó ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

10. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâi ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ìiñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäìiíiñòðàöi¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ðiøåííÿ ùîäî âèñâiòëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ iíôîðìàöi¿ çìiñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêiâ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ìiñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäìiíiñòðàöi¿ çãiäíî ç
ðîçïîäiëîì îáîâ’ÿçêiâ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї)

вiд 31.08.2007 № 1140

ПЕРЕЛIК
земельних дiлянок для створення нових паркiв, скверiв i квiтникiв

на територiї м. Києва

№
пп Адреса земельної ділян и

Орієнтовна
площа

ділян и ( а)

Голосіївсь ий район

1. в л. К станайсь а, 8-10 0,10

2. просп. На и (поблиз Мос овсь ої площі) 0,80

3. на розі в л. Смолича та Вільямса (за став ом) 0,70

Всьо о по район 1,6

Крім то о, вітни и 1000 м2

Дарниць ий район

1. вздовж С идно о анал 50,00

2. біля озера Заплавно о 10,00

3. вздовж в л. Коле торної 5,90

4. вздовж просп. Гри орен а, 1А-7 1,00

5. вздовж в л.Рев ць о о, 42-46 1,50

6. між Хар івсь ою площею, ст.метро "`Бориспільсь а" та територією
Дарниць о о ЛПГ 0,20

7. в л. Бориспільсь а, 6 0,25

8. вздовж просп. Бажана від Хар івсь ої площі до в л. Дніпродзержинсь ої 2,00

9. на розі просп. Бажана та в л. Коле торної 0,44

10. на розі в лиці Вербиць о о та Хар івсь о о шосе 0,45

11. Хар івсь е шосе, 180/21-178 0,35

12. в л. Кр шельниць ої,3-3А 0,30

13. в л. Дра оманова,42 0,30

14. на розі в л. Дра оманова та Ахматової 0,45

15. в л. Вербиць о о,22 0,50

Всьо о по район 73,64

Крім то о, вітни и 4000 м2

Деснянсь ий район

1. в л. За ревсь о о (вздовж технічних водойм) 0,50

2. в л. Крайня (між проїзною частиною та аражами) 5,00

3. на розі в л. Шолом Алейхема та Мілютен а 2,74

4. в л. Милославсь а,23Г 0,19

6. на розі в л. П хівсь ої та Крайньої (біля озера Алмазне) 1,00

7. вздовж зато и Дамана 12,0

Всьо о по район 21,43

Крім то о, вітни и 500 м2

Дніпровсь ий район

1. в л. Березня івсь а, 14 0,5

2. пар ова зона, житловий масив Сєрова-Райд жний 16,0

Всьо о по район 16,5

Крім то о, вітни и 800 м2

Оболонсь ий район

1. вздовж озера Опечень (в л.Полярна) 9,90

2. вздовж озера Опечень (в л.Л ова-в л.Де тярен а) 9,20

3. вздовж зато и Вол овата 3,00

4. вздовж річ и Дніпро на північ від озера Л ове 7,00

5. біля озера Редь іне 12,00

6. в л.Героїв Дніпра,77 0,70

7. просп.Героїв Сталін рада,7Б 0,50

8. в л.Автозаводсь а,68 0,30

9. в л.М.Зал и, Героїв Сталін рада, Приозерна (між вартальна територія) 1,00

10. просп.Мос овсь ий, 22 1,30

11. в л. Тимошен а, 1—1-А 0,80

12. в л.Л.Гавро, просп.Мос овсь ий, в л.Прирічна 1,50

13. в л.С лярен а ( інцева тролейб са) 0,70

14. в л.Л.Гавро,17 0,50

Всьо о по район 48,40

Крім то о, вітни и 1900 м2

№
пп Адреса земельної ділян и

Орієнтовна
площа

ділян и ( а)

Печерсь ий район

1. в л.Залізничне шосе, 55-57 0,20

2. в л. Червоноармійсь а, 75 0,22

3. б льв. Л.У раїн и, 26 0,12

Всьо о по район 0,54

Крім то о, вітни и 1300м2

Подільсь ий район

1. вздовж просп. Правди 2,50

Всьо о по район 2,50

Крім то о, вітни и 50м2

Святошинсь ий район

1. в л. Феодори П шиної 5,27

2. в л. С.Сосніних 10,0

3. в межах в л. Я.Коласа і б льв. Р.Роллана та в л. Т л зи 8,0

4. вздовж в л. Уша ова біля став № 15 11,65

5. просп. Перемо и між в л. Семаш о та просп. А адемі а Палладіна 2,8

6. просп. Перемо и,129 2,5

7. в л. Верховинна,8-10 1,4

Всьо о по район 41,62

Крім то о, вітни и 500 м2

Солом`янсь ий район

1. в л.Героїв війни (Ж ляни) 2,67

2. на розі в л.Зелено ірсь ої та Севастопольсь ої площі 0,14

3. на розі в л. Ніжинсь ої та Лебедєва-Ч ма а 0,10

Всьо о по район 2,91

Крім то о, вітни и 2000 м2

Шевчен івсь ий район

1. в л. Щ сєва — Тираспольсь а 2,2

2. в л. Ба мана — Саратовсь а 0,3

3. в л. Стрілець а 0,12

4. в л. Старово зальна 0,15

5. в л.Орловсь а,15 0,12

6. в л.Отто Шмідта,24 0,11

Всьо о по район 3,0

Крім то о, вітни и 3000 м2

Разом по міст 221,57

Крім то о, вітни и разом по міст 16550 м2

Про дозвіл на прокладання  зовнішніх 
інженерних мереж до житлової забудови 
(соціальне житло) на вул. Милославській 

у Деснянському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1141 

від 31 серпня 2007 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 6 Закону України “Про
дорожній рух”, Закону України “Про автомобільні дороги”, рішення Київської міської ради від 02.02.2006
№ 92/3183 “Про передачу комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків “Житлоін!
вестбуд!УКБ” земельної ділянки для будівництва житлової забудови — соціального житла (додаткова тери!
торія для розширення) вздовж вул. Милославської у Деснянському районі м. Києва” та з метою своєчас!
ного введення в експлуатацію жилих будинків на вул. Милославській:

1. Äîçâîëèòè Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç
ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèò-
ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” (äàë³ — Êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî “Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ”) çà çàìîâëåí-
íÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿
çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî
ïåðåõîäó íà âóë. Ìèëîñëàâñüê³é â òåðì³í ç
01.10.2007 äî 01.07.2008, ïàâ³ëüéîíó àðòñâåðä-
ëîâèíè íà âóë. Ìèëîñëàâñüê³é, ðåêîíñòðóêö³þ
òà ïðîêëàäàííÿ çîâí³øí³õ êàíàë³çàö³éíèõ, âî-
äîïðîâ³äíèõ, ãàçîâèõ, òåïëîâèõ òà êàáåëüíèõ
ìåðåæ íà âóë. Ìèëîñëàâñüê³é â ìåæàõ âóëèöü
Ðàäóíñüêî¿, Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ì. Çàêðåâñüêî-
ãî, à òàêîæ âçäîâæ âóë. Î. Ñàáóðîâà, Îíîðå äå
Áàëüçàêà äî ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî ç ÷àñòêî-
âèì ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çàçíà÷åíèõ âó-
ëèöü òà îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà âóë.
Ìèëîñëàâñüê³é òà Î. Ñàáóðîâà â òåðì³í ç
01.09.2007 äî 25.05.2008.

Ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ï³ä
ïðî¿çíîþ ÷àñòèíîþ âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà Î.
Ñàáóðîâà âèêîíàòè â³äêðèòèì ñïîñîáîì ç òèì-
÷àñîâèì îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó, çàëè-
øèâøè ïðî¿çä øèðèíîþ 6,0 ì. Äàòó âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â
ì. Êèºâ³ òà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” äîäàòêîâî.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Æèòëî³í-
âåñòáóä-ÓÊÁ”:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Óñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ äîðîæí³
çíàêè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòàð³ òà çàáåçïå-
÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â òà ïðî¿çä
òðàíñïîðòó â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ òðîòóàð³â, ïðî¿çíó ÷àñòèíó âóë. Ìèëî-
ñëàâñüêî¿ â ìåæàõ âóëèöü Ðàäóíñüêî¿, Îíîðå äå
Áàëüçàêà, Ì. Çàêðåâñüêîãî, à òàêîæ âçäîâæ âóë.

Î. Ñàáóðîâà, Îíîðå äå Áàëüçàêà äî ïðîñï. Â.
Ìàÿêîâñüêîãî íà âñþ øèðèíó çà òèïîì ³ñíó-
þ÷îãî òà ïåðåäàòè çà àêòîì Êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³í-
íÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà”.

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

2.5. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³íí³ ÄÀ²
ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿
ðóõó òà âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ çíàê³â â ì³ñöÿõ
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.6. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò äîòðèìóâàòèñü íîðì
³ ïðàâèë áåçïåêè ó áóä³âíèöòâ³.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà ñâîº÷àñ-
íå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà Êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ” Íåïîïà Â’ÿ÷åñëàâà ²âàíîâè÷à.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” ç 01.09.2007 ðîêó âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³-
íè äî ìàðøðóò³â ðóõó òðàíñïîðòó.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿
ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà êî-
ìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ æèòëî-
âèõ ôîíä³â ïîâ³äîìèòè ìåøêàíö³â òà êåð³âíè-
ê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ïðî çíè-
æåííÿ òèñêó ó âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæàõ ³ ìîæ-
ëèâ³ â³äõèëåííÿ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè
íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про вирішення питань, 
пов’язаних зі створенням інформаційних 

та телекомунікаційних систем 
в м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1142 
від 31 серпня 2007 року

На виконання п 4.4 рішення Київської міської ради від 29.03.2007 № 381/1042 “Про реорганізацію Го!
ловного управління транспорту, зв’язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації)” та відповідно до Положення про Головне управління зв’язку, ін!
форматизації та захисту інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого цим рішенням, враховуючи статтю 1 Закону України “Про Національну про!
граму інформатизації”, з метою недопущення неефективного використання та розпорошення бюджетних
коштів та з метою створення в місті Києві загальноміської комунальної телекомунікаційної інфраструктури
та єдиної централізованої інформаційної системи управління містом:

1. Ïîêëàñòè ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ñòâîðåííÿ çà-
ãàëüíîì³ñüêèõ ³íôîðìàö³éíèõ òà òåëåêîìóí³êà-
ö³éíèõ ñèñòåì ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ
çà ðàõóíîê áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, íà Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ çâ’ÿçêó, ³íôîðìàòèçàö³¿ òà çàõèñòó
³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âíåñòè íàñòóïí³ çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
18.07.2006 ¹ 1081 “Ïðî ñòâîðåííÿ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì”:

2.1. Ïóíêòè 4, 5 âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàê-
ö³¿:

“4. Ïîêëàñòè âèêîíàííÿ ôóíêö³é çàìîâíèêà
ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòîì íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çâ’ÿçêó, ³í-
ôîðìàòèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çâ’ÿçêó, ³íôîðìàòèçà-
ö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çä³éñíþâàòè çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³
ïîñëóã, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³é-
íî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì, íà òåí-
äåðí³é îñíîâ³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà
äåðæàâí³ êîøòè”.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çâ’ÿçêó, ³íôîðìà-
òèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì Êîîðäèíà-
ö³éíî¿ ðàäè óòâîðèòè ðîáî÷³ ãðóïè çà êîæíîþ
ç ñêëàäîâèõ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³í-
íÿ òðàíñïîðòîì.”

2.2. Â ïóíêò³ 6 ï³ñëÿ ñë³â “Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ” çàì³íèòè ñëîâà “òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà
³íôîðìàòèçàö³¿” íà ñëîâà “çâ’ÿçêó, ³íôîðìàòè-
çàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿”.

2.3. Çàòâåðäèòè íîâèé ñêëàä Êîîðäèíàö³éíî¿
ðàäè ç ïèòàíü ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòå-
ìè óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çâ’ÿçêó, ³íôîðìà-
òèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ïî-
äàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í
äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, ñïðÿìîâàí³ íà
çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. Ãîëîâ³ êîì³ñ³¿ ïî ðåîðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà
³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) Øïèëüîâîìó ². Ô. ïðè ôîðìóâàí-
í³ ë³êâ³äàö³éíîãî (ðîçïîä³ëü÷îãî) áàëàíñó Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³í-
ôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäáà÷èòè ïåðåðîçïîä³ë ô³íàí-
ñóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, óïðàâë³ííÿì òà
ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, ï³äïðèºìñòâàì, óñ-
òàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ïðè ï³äãîòîâ-
ö³ ïëàí³â çàêóï³âåëü òà ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóð çà-
êóï³âë³ çàñîá³â ³íôîðìàòèçàö³¿, ³íôîðìàö³éíèõ
òà òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì äëÿ âëàñíèõ ïî-
òðåá â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ïîãîäæóâàòè ïëà-
íè, ïðîåêòè, òåõí³÷í³ âèìîãè òà çàâäàííÿ, òåõ-
í³êî-åêîíîì³÷í³ îá´ðóíòóâàííÿ ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì çâ’ÿçêó, ³íôîðìàòèçàö³¿ òà çàõèñ-
òó ³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññà Ä. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 1142 від 31 серпня 2007 року

СКЛАД 
координаційної ради з питань створення інформаційної 

системи управління транспортом

Басс Денис Я ович
перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації, олова оординаційної ради

Олійни Тарас Іванович

начальни Головно о правління зв’яз , інформатизації та
захист інформації ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), заст пни
олови оординаційної ради

Костюрен о Тетяна Ми олаївна
в. о. начальни а Головно о правління соціально о захист
населення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації)

Дячен о Борис Петрович
заст пни начальни а департамент — начальни прав-
ління масових еле тронних платежів Національно о бан
У раїни (за з одою)

Кільчиць а Ірена Реонольдівна заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації

Ламб ць ий Ми ола Михайлович енеральний дире тор КП “Київпастранс”

Мірошни ов Петро Володимирович начальни КП “Київсь ий метрополітен”

М шта Сер ій Борисович
начальни Ком нальної оспрозрах н ової сл жби переве-
зень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Ст с Василь Оле сандрович дире тор КП “Київдорсервіс”

Павловсь ий Анатолій Сер ійович начальни УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві (за з одою)

Шеремет Раїса Гри орівна

заст пни начальни а Головно о правління е ономі и та
інвестицій — начальни правління фінансової політи и та
інвестиційної роботи ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Шпари Михайло Ми олайович
начальни Головно о правління ом нально о осподар-
ства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Шпильовий Іван Федорович
начальни Головно о правління транспорт ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про створення робочої групи
із перегляду регуляторних актів

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1143 
від 31 серпня 2007 року

Відповідно до статті 11 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо!
дарської діяльності” та на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від
09.07.2004 № 1228 “Про заходи щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господар!
ської діяльності у м. Києві”:

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 1143 від 31 серпня 2007 року

СКЛАД
робочої групи із перегляду регуляторних актів

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Поворозни Ми ола Юрійович

начальни Головно о правління з питань ре ляторної по-
літи и та підприємництва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), о-
лова робочої р пи

П тій Володимир Ми олайович

заст пни начальни а Головно о правління з питань ре ля-
торної політи и та підприємництва — начальни правління
правових питань та ре ляторної політи и Головно о прав-
ління з питань ре ляторної політи и та підприємництва ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), заст пни олови робочої р пи

Апостолов Віталій Єв енович
олова Представництва Державно о омітет У раїни з пи-
тань ре ляторної політи и та підприємництва в м. Києві
(за з одою)

Би овець В’ячеслав Михайлович
перший віце-президент, енеральний дире тор ви онавчої
дире ції Спіл и підприємців малих, середніх і приватизова-
них підприємств У раїни (за з одою)

Веха Юлія Сер іївна

в. о. заст пни а начальни а правління — начальни а від-
діл реєстрації нормативно-правових а тів, правової робо-
ти, правової освіти та систематизації за онодавства Голов-
но о правління юстиції м. Києві (за з одою)

Ліпець ий Валерій Станіславович
повноважений з питань захист прав підприємців м. Ки-
єві (за з одою)

Мамедов Раміз Бараталійович

заст пни начальни а відділ опрацювання прое тів а тів
Київсь ої місь ої ради, Київсь о о місь о о олови та Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації юридично о правлін-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ³ç ïåðåãëÿäó ðåãó-
ëÿòîðíèõ àêò³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ðîáî÷à ãðóïà).

2. Çàòâåðäèòè ñêëàä ðîáî÷î¿ ãðóïè, ùî äîäàº-
òüñÿ.

3. Ðîáî÷³é ãðóï³:
3.1. Çä³éñíèòè ïðîòÿãîì âåðåñíÿ — ãðóäíÿ

2007 ðîêó ïåðåãëÿä ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿê³ áó-
ëè ïðèéíÿò³ â ïåð³îä ç 01.07.2005 ðîêó äî
01.05.2007 ðîêó, ùîäî ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿

ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³”.
3.2. Äîïîâ³ñòè ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåãëÿäó Êè-

¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ äî 1 ëþòîãî 2008 ðî-
êó.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Äåíè-
ñþê Ë. Â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé 

Про реєстрацію змін до Статуту буддійської
релігійної громади “Карма Чьо Лінг” 

у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1149 

від 31 серпня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за!
яву голови буддійської релігійної громади “Карма Чьо Лінг” у Дніпровському районі м. Києва від 18.06.2007
та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 27.11.2006 № 3:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó áóää³éñüêî¿
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè “Êàðìà ×üî Ë³íã” ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 30.10.1996 ¹ 1729 “Ïðî ðåºñ-
òðàö³þ Ñòàòóòó áóää³éñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
“Êàðìà ×üî Ë³íã” ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà”, âèêëàäåí³ â íîâ³é ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó, ùî
äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Успення Пресвятої Богородиці у Дарницькому

районі м. Києва Української Православної
Церкви Київського Патріархату

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1152 
від 31 серпня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за!
яву громадян!засновників релігійної громади Успення Пресвятої Богородиці у Дарницькому районі м. Ки!
єва Української Православної Церкви Київського Патріархату від 04.12.2006 та протокол загальних зборів
громадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 04.12.2006 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
Óñïåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâ-
íî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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“Ð³çäâî ÒÒâîº, ÁÁîãîðîäèöå
Ä³âî, ððàä³ñòü ççàñâ³òèëî
óñ³é ÂÂñåëåíí³é...”

16 âåðåñíÿ
Íåä³ëÿ 16-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿò-

íèö³. Ïðåïîäîáíîãî Ôåîêòèñòà,
ñï³âïîñíèêà ªôèìiÿ Âåëèêîãî
(467). ²îàííà Âëàñàòîãî, Ðîñòîâ-
ñüêîãî ÷óäîòâîðöÿ (1580). Ïèñè-
ä³éñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.

17 âåðåñíÿ
Ñåäìèöÿ 17-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäå-

ñÿòíèö³. Ïðîðîêà Áîãîâèäöÿ Ìîé-
ñåÿ (1531 äî Ð³çäâà. Õðèñòîâîãî).
²êîíè Áîæî¿ Ìàòåði, éìåíîâàíî¿
“Íåîïàëèìà Êóïèíà” (1680).

18 âåðåñíÿ
Ïðîðîêà Çàõàði¿ ³ ïðàâåäíî¿

ªëèñàâåòè, áàòüêiâ ñâÿòîãî ²îàííà
Ïðåäòå÷i (²). Êîí÷èíà áëàãîâ³ðíî-
ãî êíÿçÿ Ãëiáà, â Ñâÿòîìó õðåùåí-
íi Äàâèäà (1015). Ìó÷åíèö³ Ðà¿ñè
(²ðà¿äè, áëèçüêî 308). Ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Àôàíàñ³ÿ Áðåñòñüêîãî (1648).

19 âåðåñíÿ
Ñïîìèí ÷óäà Àðõèñòðàòèãà Ìèõà¿ëà â Õîíåõ (Êîëîññàõ). Ìó÷åíèê³â

ªâäîêñiÿ, Çèíîíà i Ìàêàðiÿ (311-312). Ïðåïîäîáíîãî Àðõèïïà (²V). Ïðå-
ïîäîáíîãî Äàâèäà (V²). Êèºâî-Áðàòñüêî¿ (1654) i Àðàïåòñüêî¿ iêîí Áî-
æî¿ Ìàòåði. Äåíü ï³ñíèé.

20 âåðåñíÿ
Ïåðåäñâÿòî Ðiçäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèöi. Ìó÷åíèêà Ñîçîíòà (áëèçü-

êî 304). Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàïiîíà Ïñêîâñüêîãî (1480).  Àïîñòîë³â âiä 70-
òè ªâîäà (66) i Îíèñèôîðà (ïiñëÿ 67). Ì÷. ªâïñèõiÿ (²²).

21 âåðåñíÿ
Ð²ÇÄÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÂËÀÄÈ×ÈÖ² ÍÀØÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ² ² ÏÐÈ-

ÑÍÎÄ²ÂÈ ÌÀÐ²¯.
²êîíè Ñîô³¿, Ïðåìóäðîñò³ Áîæî¿ (Êè¿âñüêî¿). Øàíîâàíèõ ³êîí Ð³çäâà

Áîãîðîäèö³: Ñÿìñüêî¿ (1524), Ãëèíñüêî¿ (ÕV²), Ëóêiÿíiâñüêî¿ (ÕV²), ²ñà-
àêiâñüêî¿ (1659). Õîëìñüêî¿, Êóðñüêî¿ “Çíàìåííÿ” (1295). Ïî÷à¿âñüêî¿
(1559), Ë³ñíiíñüêî¿ òà Äîìíèöüêî¿ (1696) iêîí Áîæî¿ Ìàòåði. Äåíü ï³ñ-
íèé.

22 âåðåñíÿ
Ñóáîòà ïåðåä Âîçäâèæåííÿì. Ï³ñëÿñâÿòî Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäè-

ö³. Ïðàâåäíèõ Áîãîîòö³â ²îàêèìà i Àííè. Ìó÷åíèêà Ñåâåðiàíà (320).
Ïðåïîäîáíîãî Éîñèôà, iãóìåíà Âîëîöüêîãî, ÷óäîòâîðöÿ (1515). Çíàé-
äåííÿ i ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîñiÿ, àðõ³ºïèñêîïà ×åðíiãiâ-
ñüêîãî (1896). Ñïîìèí ²²² Âñåëåíñüêîãî Ñîáîðó (431).

* * *
Ñâÿòèé ïðàâåäíèé ²îàêèì áóâ íàùàäêîì öàðÿ Äàâèäà, ÿêîìó Áîã îá³-

öÿâ, ùî ó éîãî ðîä³ íàðîäèòüñÿ Cïàñèòåëü ñâ³òó. Ïðàâåäíà Àííà áóëà ç
êîë³íà Ëåâè¿íà ïî áàòüêîâ³, à ïî ìàòåð³ — ç êîë³íà ²óäèíà. Ïîäðóææÿ
æèëî â Íàçàðåò³ Ãàëèëåéñêîìó. Âîíè íå ìàëè ä³òåé äî ãëèáîêî¿ ñòàðîñ-
ò³ é óñå æèòòÿ ñóìóâàëè ç öüîãî. ¯ì äîâîäèëîñÿ ÷èìàëî âèòåðï³òè, àäæå
ó ò³ ÷àñè áåçä³òí³ñòü ââàæàëàñÿ ãàíüáîþ. Ïðîòå âîíè íå íàð³êàëè íà äî-
ëþ, à ò³ëüêè ãàðÿ÷å ìîëèëèñÿ Áîãó, ñìèðåííî çâàæàþ÷è íà Éîãî Âîëþ.
Îäíîãî ðàçó, íà âåëèêå ñâÿòî, ñâÿùåíèê íå ïðèéíÿâ äàðè ²îàêèìà Áîãó,
çàóâàæèâøè, ùî áåçä³òíèé ìóæ íåã³äíèé ïðèíîñèòè æåðòâó Áîãó. Öå
äóæå çàñìóòèëî ñòàðîãî, ³ â³í âèð³øèâ íå ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó, à îñåëè-
òèñÿ íàîäèíö³ ó ïóñòèííîìó ì³ñö³. Éîãî ïðàâåäíà äðóæèíà Àííà, óçíàâ-
øè, ÿêîãî ïðèíèæåííÿ çàçíàâ ¿¿ ÷îëîâ³ê, ñòàëà ó ïîñò³ ³ ìîëèòâ³ ñêîð-
áîòíî ïðîñèòè Áîãà ïðî äàðóâàííÿ ¿é äèòèíè. ² ìîëèòâà ñâÿòîãî ïî-
äðóææÿ áóëà ïî÷óòà: ¿ì îáîì Àíãåë ñïîâ³ñòèâ ïðî òå, ùî íàðîäèòüñÿ ó
íèõ Äî÷êà, ÿêó áëàãîñëîâèòü óâåñü ðîä ëþäñüêèé.

² îñü áàæàííÿ ²îàêèìà é Àííè çä³éñíèëîñÿ. Ó íèõ íàðîäèëàñÿ äîíü-
êà, ÿêó ùàñëèâ³ áàòüêè íàçâàëè Ìàð³ºþ, ÿêà ñòàâøè Ìàò³ð’þ Òâîðöÿ,
ÿê çàçíà÷àâ ñâÿòèé Äàìàñê³í, ä³éñíî º âîëîäàðêîþ óñ³õ íàðîä³â.

Ó íàðîä³ ñâÿòî Ð³çäâà Áîãîðîäèö³ íàçèâàþòü Äðóãà Ïðå÷èñòà. Ç öèì
ñâÿòîì ïîâ’ÿçóºòüñÿ äåíü ïîðîä³ëü, êîëè æ³íêè, ÿê³ íå ìàþòü ä³òåé, ÷àñ-
òóþòü á³äíèõ ëþäåé — ùîá ìîëèëèñÿ Áîãîðîäèö³ çà ¿õ ìàéáóòí³õ ä³òåé

Íåçàìîæíèõ çàáåçïå÷èëè
âèäîâèùàìè

За інчення. Почато на 1-й стор

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè â³ä
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé, íàðàç³ ó Êèºâ³ òðèâàº
íèçêà áëàãîä³éíèõ êîíöåðò³â
äëÿ âåòåðàí³â, ³íâàë³ä³â, ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ êèÿí. “Ùå ó ëèï-
í³ ìè çóñòð³÷àëèñÿ ³ç Â³òàë³ºì òà
Ñâ³òëàíîþ Á³ëîíîæêàìè, Âîëî-
äèìèðîì Çàñóõ³íèì, Àëëîþ
Êóäëàé, Òåàòðîì ï³ñí³ “Ñëà-
â³ÿ”,— çàóâàæèâ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, âñ³ âî-
íè ï³äòðèìàëè ³í³ö³àòèâó ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè òà ïîãîäèëèñÿ âçÿ-
òè ó÷àñòü ó öèõ êîíöåðòàõ. Òóð-
áîòà ì³ñüêî¿ âëàäè, ïåðø çà âñå,
ñïðÿìîâàíà íà òèõ, õòî öüîãî
ïîòðåáóº íàéá³ëüøå — íà ñîö³-
àëüíî íåçàõèùåí³ âåðñòâè íàñå-
ëåííÿ òà òèõ, õòî íå ìàº çìîãè
ïîòðàïèòè íà âèñòóïè óëþáëå-
íèõ âèêîíàâö³â. Íà ïî÷àòêó âå-
ðåñíÿ àðòèñòè âæå âèñòóïèëè ó
êè¿âñüêîìó ïàíñ³îíàò³ âåòåðàí³â
ïðàö³ òà ì³ñüêîìó ãåð³àòðè÷íî-
ìó öåíòð³. Ïîïåðåäó — êîíöåð-
òè â Òåàòð³ îïåðåòè, Òåàòð³ þíî-
ãî ãëÿäà÷à, ìåìîð³àëüíîìó êîì-
ïëåêñ³ “Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñ-
òîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè”. Îêð³ì âèñòóï³â íà êîíöåðò-
íèõ ìàéäàí÷èêàõ, ïëàíóþòü
ïðîâåñòè ê³ëüêà çàõîä³â ó áóäèí-
êàõ äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó. Íà
âèêîíàííÿ ïðîãðàì, ñïðÿìîâà-
íèõ íà ñîö³àëüíèé çàõèñò ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ êèÿí, êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ âëàäîþ âæå âèä³ëåíî ç
áþäæåòó ïîíàä 82 ìëí ãðí. Ç
íèõ 37 ìëí ãðí íàäàëè ÿê àäðåñ-
íó äîïîìîãó. Ó ñòîëèö³ çàðåºñ-
òðîâàíî ïðèáëèçíî 120 òèñÿ÷
îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè.
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ âæå
ñòâîðåíî äâ³ ðîáî÷³ êîì³ñ³¿, ùî
ïðàöþþòü íàä çì³íàìè äî çà-
ãàëüíîì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Òóðáî-

òà”. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çàïëà-
íîâàíî çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà
ñîö³àëüí³ ïîòðåáè òà ñòâîðåííÿ
êè¿âñüêîãî ðåºñòðó ñàìîòí³õ ëþ-

äåé, ùî ïîòðåáóþòü óâàãè òà
ï³êëóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ñëóæá

Оле ПОНОМАРЬОВ,
“Хрещати ”

Мелодія двох сердець — Світлани Білонож о і Віталія Ж равсь о о
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Різдво Пресвятої Бо ородиці

Дивлюся я, а сам млію,
Тихо задзвонили

У Києві, мов на небі…
О Боже мій милий!

Тарас Шевчен о

Âèñîêîäóõîâíî áà÷èëàñÿ íàøîìó ñëàâåòíîìó
Êîáçàðåâ³ ð³äíà Óêðà¿íà, çîêðåìà ¿¿ ñòîëèöÿ Êè¿â.
Òðèâàë³ ãîí³ííÿ, óòèñêè ³ ðóéíàö³¿ Öåðêâè íå ìîã-
ëè íå ïîçíà÷èòèñÿ íà ôîðìóâàíí³ ñâ³òîãëÿäó ê³ëü-
êîõ ïîêîë³íü óêðà¿íö³â. Òà õî÷ íèí³ "Ñâ³ò ëåæèòü
ó çë³", çëî íå áóëî ³ íå áóäå ñêëàäîâîþ ëþäñüêî¿
äóø³, âîíî ç'ÿâèëîñÿ ï³çí³øå, ùîáè çíèùèòè äó-
øó… ² ò³ëüêè çàâäÿêè äóõîâíîñò³ — â³ð³ ó Âèùó
Ñïðàâåäëèâ³ñòü, Ïîðÿäîê, Äîáðî, ëþäèíà ñïðî-
ìîæíà âèæèòè, âèñòîÿòè ³ ïðîòèñòîÿòè çëó. Â öü-
îìó ¿é äîïîìàãàº Öåðêâà, ÿêà çãóðòîâóº ñâî¿õ
â³ðíèõ ÷àä-îäíîäóìö³â.

Ðàä³ñíî áà÷èòè, ùî âæå ³ íà â³ääàëåíèõ îêî-
ëèöÿõ ì³ñòà ì³æ áóäåííîþ îäíîìàí³òí³ñòþ áó-
äèíê³â ïîäåêóäè, ìîâ ñîíå÷êà, âèãóëüêóþòü çî-
ëîò³ áàí³ õðàì³â. Îñü ³ äî Ì³íñüêîãî ìàñèâó äî-
ëåò³ëà äîâãîî÷³êóâàíà ðàä³ñíà íîâèíà, ùî ó 2008-
ìó ðîö³ íà òåðèòîð³¿ ÊÌÊË ¹8 ðîçïî÷íåòüñÿ
áóä³âíèöòâî óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî õðàìó
ñâ. Êîñüìè ³ Äàì³àíà, ïðè ÿêîìó ä³ÿòèìóòü:
Íåä³ëüíà øêîëà, á³áë³îòåêà òà îðãàí³çàö³ÿ äîïî-
ìîãè íóæäåííèì.

Ñîðîêàìåòðîâî¿ âèñîòè ï'ÿòèêóïîëüíèé êðà-
ñåíü ðîçðàõîâàíèé ïðèáëèçíî íà äâ³ñò³ ïðèõîæàí.
Òîæ, ñëàâà Áîãó! Íàðåøò³ ³ íà íàø³é âóëèö³ áó-
äå ñâÿòî.

Настоятель храм
св. Косьми і Даміана

прот. Володимир Терещ

Ñâÿòî ³ íà íàø³é âóëèö³

Ñüîãîäí³ òåëåâåäó÷³é 
òà ñâ³òñüê³é ëåâèö³ 
Êàò³ ÎÑÀÄ×²É 
âèïîâíèëîñÿ 24 ðîêè
З днем народження її вітає 24-річний в. о. о-
ловно о реда тора тижневи а “У раїнсь а
столиця” Петро ЩЕРБИНА:

— Ми познайомилися, оли ти зняла апелюш а перед читачами “Хре-
щати а”. Наша випад ова з стріч опівночі л бі “Петрович” стала неза-
б тньою. Ти прийшла т ди не “по-світсь ом ” відсвят вати день наро-
дження своєї подр и та олежан и Олесі, а я вже теж добряче відзначив
1 вересня з ртом “С ажені соба и” та з юною переможницею “Міс
Кіпр — 2006”. Відтоді мені часто сняться твої вії, я і то о вечора вразили
мене чарівною звабливістю, і с ня, схожа на люблений світсь их т -
сов ах “зелений ме си анець”.
Бажаю, аби через 50 ро ів ти не втратила своєї жіночності, професій-

ної невинності та завжди мала плече, на я е б ло б не соромно сперти-
ся с р тн хвилин .

Щастя, енер ії і вели ої любові!
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Ðàíîê ó ì³ñò³

Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ïèñüìåííèê

Ó÷îðà ìåí³ äîâåëîñÿ ïðîãóëÿ-
òèñÿ ì³ñòîì î ï’ÿò³é ðàíêó — íà
ïî÷àòêó øîñòî¿. Âðàí³øíº ì³ñòî,
ùî ïðîêèäàºòüñÿ, ìåí³ çàâæäè
ïîäîáàëîñÿ. Òè íåìîâ ñòàºø ñâ³ä-
êîì ïðîáóäæåííÿ ì³ñüêîãî ëàíä-
øàôòó. Ìèíàºø äâ³ðíèê³â, ùî
âæå ï³äì³òàþòü âóëèö³, ö³ëîäîáî-
â³ ê³îñêè ç³ ñïëÿ÷èìè ïðîäàâùè-
öÿìè âñåðåäèí³. ß íàâ³òü ïîñòó-
êàâ ó â³êîíöå îäíîãî ç íèõ íà
Ëüâ³âñüê³é ïëîù³, é ñîííà ìîëî-
äà æ³íêà, ÿêà â³ä÷èíèëà ìåí³ â³-
êîíöå-ïðèëàâîê, àáñîëþòíî ìèð-
íî òà ïðèâ³òíî, áåç áóäü-ÿêî¿ îá-
ðàçè ïðèãîòóâàëà ìåí³ êàâó «òðè
â îäíîìó». Ç ãàðÿ÷èì îäíîðàçî-
âèì ñòàêàí÷èêîì ó ðóö³ ÿ ïîïðÿ-
ìóâàâ äàë³ ïî Àðòåìà ³ ç ïîäèâîì
äëÿ ñåáå ïîáà÷èâ íàïîâíåíèé
ñâ³òëîì àêâàð³óì ðåñòîðàíó ÿïîí-
ñüêî¿ êóõí³. Óñåðåäèí³ çà òðüîìà
ñòîëèêàìè ñèä³ëè ëþäè, çîêðåìà
é ÷èñëåííà êîìïàí³ÿ. Ñï³ëêóâà-
ëèñÿ âîíè âåëüìè áàäüîðî, õî÷à
ñïàòè, âî÷åâèäü, ç ó÷îðàøíüîãî
âå÷îðà íå ëÿãàëè. Äî ñëîâà, êè-
¿âñüêå í³÷íå æèòòÿ âæå ñëàâèòü-
ñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ìåíå íå
ðàç çà êîðäîíîì ïðîñèëè ï³äòâåð-
äèòè àáî ñïðîñòóâàòè ³íôîðìà-
ö³þ ïðî áàãàòñòâî ³ ðîçìà¿òòÿ í³÷-
íèõ êëóá³â, ðåñòîðàí³â ³ ö³ëîäî-
áîâèõ ô³òíåñ-öåíòð³â. Ìåí³ í³÷-
íå æèòòÿ á³ëüøå â³äîìå ç³ ñòîð³-
íîê æóðíàë³â, àí³æ ç îñîáèñòîãî
äîñâ³äó. Âíî÷³ ìåí³ á³ëüøå äî
âïîäîáè ñïàòè. Àëå ÿ çàâæäè ç
ãîðä³ñòþ çàÿâëÿþ, ùî âñå öå
ïðàâäà. Äðóç³-³íîçåìö³, ÿê³ ³íîä³
ïðè¿æäæàþòü äî ìåíå, ñàì³ âè-
ðóøàþòü ó í³÷íó ïîäîðîæ ì³ñòîì
³ ïðèõîäÿòü íà ñâ³òàíêó «ñòîìëå-
í³, àëå ùàñëèâ³».

À îñü íåùîäàâíî çíàéîìèé
ïðîôåñîð ç Êîëóìá³éñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó ðîçïîâ³äàâ ìåí³ ó çà-
õâàò³ ïðî êè¿âñüê³ êóëüòîâ³ ë³òå-
ðàòóðí³ êàôå: ïðî «Êóï³äîí» —
ï³äâàëü÷èê ç êíèæêîâèì ìàãàçè-
íîì íà ðîç³ Ïðîð³çíî¿ ³ Ïóø-
ê³íñüêî¿, ïðî «Áàáó¿í» ³ «Êâàð-
òèðó Áàáó¿í». Êàçàâ, ùî â ³íøèõ
êðà¿íàõ òàê³ ì³ñöÿ íå òðàïëÿëè-
ñÿ, ùî ñàì íàñèòèâñÿ åíåðã³ºþ
â³ä ìîëîä³ â ë³òåðàòóðíèõ êàôå.
ß éîãî ÷óäîâî ðîçóì³þ. Ñàì ³íî-
ä³ çàõîäæó òî â «Êóï³äîí», òî â

«Áàáó¿í», ñàì âñëóõàþñÿ â ðîç-
ìîâè ³ äèñêóñ³¿ ìîëîäèõ ëþáè-
òåë³â ñó÷àñíî¿ ë³òåðàòóðè. Áàãà-
òî ñòóäåíò³â, ùî çàõîäÿòü â «Êó-
ï³äîí», íàñàìïåðåä ïåðåâ³ðÿþòü:
à ÷è íåìàº òóò ó öåé ìîìåíò
óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòîð³â. Äî ñëî-
âà, ãîëîâíèì ïèñüìåííèêîì
öüîãî êàôå ìîæíà ñì³ëèâî íà-
çâàòè Þðêà Ïîêàëü÷óêà — ò³ëü-
êè éîìó âèïàëà ÷åñòü ìàòè âëàñ-
íèé, ³ìåííèé ñò³ë, çðîáëåíèé ç
êðèøêè ðîÿëÿ. ßêùî ïîùàñòèòü
éîãî çàñòàòè, ìîæíà òóò æå, â
êàôå, êóïèòè éîãî íîâó êíèæêó
«Õóë³ãàíè» ³ ïîïðîñèòè àâòî-
ãðàô. Ùîïðàâäà, äóæå ÷àñòî â³í
ó â³ä’¿çä³ — â ì³ñòå÷êó Ïðèëóêè,
â³äîìîìó ñâî¿ìè ñèãàðåòàìè.
Òàì, ó êîëîí³¿ äëÿ íåïîâíîë³ò-
í³õ, ñèäÿòü ãåðî¿ éîãî îñòàííüî¿
êíèæêè, ³ â³í ðåãóëÿðíî òàì áó-
âàº. ¯çäèòü òóäè âæå á³ëüøå ÿê
äåñÿòü ðîê³â, äåÿêèì ç «õóë³ãà-
í³â», ùî âèéøëè íà ñâîáîäó, äî-
ïîìàãàº ³ ïîò³ì, íà âîë³. À ç òè-
ìè, õòî ùå ñèäèòü, Þðêî Ïî-
êàëü÷óê âèäàº ë³òåðàòóðíèé æóð-
íàë, ó ÿêîìó «âàæê³ ï³äë³òêè»,
òàê ïîêè ùî ³ íå âèâ÷èâøè ïðà-
âèë ïðàâîïèñó, äðóêóþòü ñâî¿
ùèð³ é ³íîä³ íå äóæå ïîåòè÷í³
â³ðø³ òà ðîçïîâ³ä³. Âîíè ïèøóòü
ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè, ïðî ñâî¿ ³ñ-
òîð³¿ ³ çà äîïîìîãîþ ë³òåðàòóðè
íàìàãàþòüñÿ ðîç³áðàòèñÿ ó ñà-
ìèõ ñîá³, ïðîáóþòü çì³íèòè ñâîº
ìàéáóòíº.

Ïèñüìåííèê³â äàâíî ïåðåñòà-
ëè íàçèâàòè «³íæåíåðàìè ëþä-
ñüêèõ äóø». Ìåí³ öå ãîðüê³âñüêå
âèçíà÷åííÿ òåæ îñîáëèâî í³êîëè
íå ïîäîáàëîñÿ. Þðêà Ïîêàëü÷ó-
êà âèõîâàíö³ êîëîí³¿ íàçèâàþòü
òàòîì. Öå «çâàííÿ» êóäè ïî÷åñ-
í³øå çà çâàííÿ ³íæåíåðà.

Ìóøó ñêàçàòè, ùî ë³òåðàòóðíå
é í³÷íå æèòòÿ Êèºâà ïåðåòèíàþ-
òüñÿ çð³äêà. Ìîæå, öå ³ äî êðà-
ùîãî. ßêáè ë³òåðàòóðí³ êàôå áó-
ëè â³ä÷èíåí³ óíî÷³ é ïèñüìåííè-
êè ñèä³ëè â íèõ äî ñâ³òàíêó, òî
íàâðÿä ÷è á óäåíü âîíè ñ³äàëè çà
êîìï’þòåð. Ïî ñîá³ çíàþ — çà
îäíó àêòèâíó í³÷ äîâîäèòüñÿ ðîç-
ïëà÷óâàòèñÿ äâîìà ïàñèâíèìè
äíÿìè. À îñü çà ïðîãóëÿíêó äî-
ñâ³òí³ì Êèºâîì ðîçïëà÷óâàòèñÿ
íå òðåáà — öå çàäîâîëåííÿ ö³ë-
êîì áåçïëàòíå ³ çáàäüîðëèâå.
Ñïðîáóéòå!

1122 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА Хрещатик  12 вересня 2007

Люб о ДЕРЕШ,
письменни :
— Позитивних емоцій, інтеле т -

ально о задоволення. Фор м для
мене — відч ття чо ось свят ово о,
навіть арнавально о. Ще — прос-
то п ватим ці аві ниж и.

Оле сандр Кабанов,
оловний реда тор
ж рнал “Шо”:
— З стрічі з Петром Вайлем. Ш о-
да, що інших літераторів з Росії цьо-
о ро Львові не б де.

Іван МАЛКОВИЧ,
дире тор видавництва
“А-ба-ба- а-ла-ма- А”:
— Лише одно о — з стрічей з

др зями і спіл вання з поетичною
братією. Відверто аж чи, хоч від-
почити, бо тіль и-но за інчив важ-
ий прое т з пере ладом сьомо о
том “Гаррі Поттера” раїнсь ою.

Оле сандр КРАСОВИЦЬКИЙ,
дире тор видавництва “Фоліо”:
— Приб т 100 тисяч ривень від
продаж нижо . А ще розрахов ю
на нові професійні враження — хо-
ч зроз міти тенденції с часно о
ни овидання.

Людмила СЛАБОШПИЦЬКА,
оловний реда тор видавниц-

тва “Махаон”:
— Я ихось рандіозних зр шень в
раїнсь ом за онодавстві ал -

зі ни овидання — ні, не че аю. Їд
тіль и для то о, щоб займатися
своєю справою.

Леонід ФІНКЕЛЬШТЕЙН,
оловний реда тор
видавництва
“Фа т”:
— Можливість серйозно о спіл-
вання з читачами, з тими, для о-
о ми працюємо. Я д же люблю за-
робляти роші, обожнюю продава-
ти ниж и, проте роші — це лише
один спосіб оцін и нашої роботи. Відч ття — я перед
Новим ро ом, бо раїнсь ий ниж овий рі починає-
ться з фор м і за інч ється ним.

Костянтин КЛІМАШЕНКО,
дире тор тор овельної
мережі “Книж овий
с пермар ет”:
— Че аю разом із львів’янами на
від риття двох вели их ма азинів
Львові. Маб ть, д же радітим , о-
ли це відб деться.

Мирослав ПОПОВИЧ,
а адемі НАН У раїни,
олова ж рі он рс
“Кни а фор м ”:
— Книж ово о свята — навіщо ж

іна ше їхати до Львова!

Єжи ОНУХ,
дире тор Польсь о о
інстит т в Києві:
— Че аю на наш письменницю Ка-
тажин Грохолю. Хоч нарешті по-
дивитися вічі переможцеві пере-
ладаць о о он рс , я ий ми
проводимо. І ще мрію побачити, я

премію імені Джозефа Конрада вр чатиме Юрій Ан-
др хович

Ëüâ³âñüêèé ôîðóì
âèäàâö³â
Ïàì’ÿòêà-ïóò³âíèê
Завтра Львові офіційно
від риється XIV Фор м
ни овидавців — оловний
раїнсь ий ниж овий

ярмаро ро . Щоб зр ч-
но поч ватися на фор мі,
пропон ємо остям і час-
ни ам спеціальний п тів-
ни від "Хрещати а".

Àíäðóõîâè÷ Þð³é — íàãàäàº
ïðî ñåáå, êîëè âðó÷àòèìå ïðåì³þ
³ìåí³ Äæîçåôà Êîíðàäà ³ ïðåä-
ñòàâëÿòèìå “Àíòîëîã³þ “Áó-áà-
áó”.

Âàéäãààñ Ïåòåð — åêñ-äèðåê-
òîð Ôðàíêôóðòñüêîãî êíèæêîâî-
ãî ÿðìàðêó. Ðîçïîâ³äàòèìå, ÿê
ïðîäàâàòè êíèæêè, õî÷à ñàì íàâ-
ðÿä ÷è ùîñü êóïóâàòèìå.

Âàéëü Ïüîòð — ºäèíèé ðîñ³é-
ñüêèé ïèñüìåííèê íà ôîðóì³, õî-
÷à é ïðè¿äå äî Ëüâîâà ç Ïðàãè.
Çíàº âñå ïðî äóõ ì³ñöÿ, ñâîáîäó
³ “Ñâîáîäó” (ðàä³îñòàíö³ÿ, íà
ÿê³é ïðàöþº).

Ãðîõîëÿ Êàòàæèíà — ïîëüñüêà
Äàð³ÿ Äîíöîâà, õî÷à ïðî öå íå
çäîãàäóºòüñÿ. Àáñîëþòíî íåçðî-
çóì³ëî, ùî ðîáèòèìå, êîëè ðîç-
äàñòü àâòîãðàôè.

Äåïóòàòè — íàä³ÿ ³ ñóì óêðà¿í-
ñüêîãî êíèãîâèäàííÿ. Íà ôîðó-
ì³ íàâðÿä ÷è áóäóòü, òîæ ïðî
ñâîþ ðîëü, íàïåâíî, çíîâó íå
çäîãàäàþòüñÿ.

Äèñïóòè (êðóãë³ ñòîëè, ñåì³íà-
ðè, êîíôåðåíö³¿) — îñíîâíà ÷àñ-
òèíà ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè ôî-
ðóìó, ùî çíîâó çàâàæàòèìå âè-

äàâöÿì ö³ëêîì â³ääàòèñÿ êíèæ-
êîâ³é òîðã³âë³. Íóäí³ ïîñèäåíü-
êè, äå ïåðøîãî äíÿ âèäàâö³ ãàíè-
òèìóòü óñå ðîñ³éñüêå, äðóãîãî —
äåïóòàò³â, à òðåòüîãî — ñâàðèòè-
ìóòüñÿ ì³æ ñîáîþ.

Äîíöîâà Äàð³ÿ — ãîëîâèé á³ëü
óêðà¿íñüêèõ âèäàâö³â. Íà ôîðóì
íå ïðè¿äå, ïðîòå çà ê³ëüê³ñòþ çãà-
äóâàíü çìîæå êîíêóðóâàòè ëèøå
ç äåïóòàòàìè.

Æàäàí Ñåðã³é — ïðåäñòàâëÿòè-
ìå ïîåòè÷íó êíèæêó “Ìàðàäîíà”
³ ãîñòÿ ç Ñåðá³¿ Çâîíêî Êàðàíî-
âè÷à. Ç îñòàíí³ì äîêè ìàëî
çíàéîìèé.

Çàáóæêî Îêñàíà — âðàçèòü íå
êíèæêîþ “Notre Dame
d’Ukraine”, à ð³âíåì êîìï’þòåð-
íî¿ ãðàìîòíîñò³: ïðîâåäå ç ÷èòà-
÷àìè ÷àò-êîíôåðåíö³þ ïðîñòî íà
ôîðóì³.

Êàðïà ²ðåíà — ùîñü ÷èòàòèìå,
äåìîíñòðóâàòèìå íà åêðàí³ ³, ìà-
áóòü, çíîâó çàòàíöþº íà ñòîë³, ÿê
³ â ïîïåðåäí³ ðîêè.

Êîâàëü Îëåêñàíäðà — îðãàí³çà-
òîð è ïðåçèäåíò ôîðóìó. Ìóçà
âèäàâíè÷îãî á³çíåñó. Çíàº âñå
ïðî òå, ÿê òðåáà âèäàâàòè, ïðî-
äàâàòè é ðåêëàìóâàòè êíèãè, àëå
çíîâó íå ñêàæå, áî õî÷å, ùîá âè-
äàâö³ ñàì³ çäîãàäàëèñÿ.

Ëèòâà — öüîãî ðîêó äåëåãóâà-
ëà íà ôîðóì àæ ø³ñòüîõ ïîåò³â,
äî òîãî æ óñ³õ íåçíàíèõ.

Ðîñ³éñüêå êíèãîâèäàííÿ — ïåñè-
ì³ñòè íàçèâàþòü éîãî ãîëîâíîþ
ïðè÷èíîþ íåâäà÷ óêðà¿íñüêèõ âè-
äàâö³â, îïòèì³ñòè â³ðÿòü, ùî çà-
âäÿêè êíèæêàì ç Ðîñ³¿ íå âñ³ óêðà-
¿íö³ ïîêè ùî ðîçó÷èëèñÿ ÷èòàòè.

Ñëåì — íåäàðìà ðèìóºòüñÿ ³ç
ñïàìîì. Íàáðèäëèâå æóâàííÿ
âëàñíèõ ³ ÷óæèõ â³ðø³â ïðîòÿãîì
òðüîõ ä³á ð³çíèìè ìîâàìè.

Òîðã³âëÿ êíèæêîâà — áóéíî öâ³-
òå íà ôîðóì³ ÷åðåç ìàéæå ïîâíå
çíèêíåííÿ êíèæêîâèõ ìàãàçèí³â
ç òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Äóæå çàâàæàº
âèäàâöÿì, ïèñüìåííèêàì ³ ÷èòà-
÷àì ñï³ëêóâàòèñÿ.

Ôåñòèâàëü ë³òåðàòóðíèé — ãî-
ëîâíà ïðèìàíêà ôîðóìó. ×èòà-
÷àì ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ïîêàçóâà-
òèìóòü æèâèõ ïèñüìåííèê³â, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî ïîì³òíî ïîæâàâ³øàº
êíèæêîâà òîðã³âëÿ, à âèäàâö³ íå-
íàäîâãî ïðèìèðÿòüñÿ ç ³ñíóâàí-
íÿì ðîñ³éñüêîãî êíèãîâèäàííÿ,
Äàð³¿ Äîíöîâî¿ òà äåïóòàò³â.

“Ôîë³î” — ºäèíå âèäàâíèöòâî-
ã³ãàíò íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó. ßê
³ íàëåæèòü ã³ãàíòîâ³, âèäàëî äî
ôîðóìó ê³ëüêà äåñÿòê³â êíèæîê,
òîæ ïðåçåíòóâàòèìå ¿õ íîí-ñòîï
óäåíü ³ âíî÷³.

Õàäàíîâ³÷ Àíäðºé — á³ëîðó-
ñüêèé ïîåò. Çíîâó îäèí çâ³òóâà-
òèìå çà óñ³õ ñÿáð³â, à ïåðåä òèì
äîâãî çàïåâíÿòèìå, ùî “óñ³ óñíî
çðàçóìºþòü”.

×îðò³âíÿ ë³òåðàòóðíà — òîðãî-
âåëüíà àêö³ÿ ç ì³ñòè÷íèì íàõè-
ëîì â³ä âèäàâíèöòâà “Ôàêò”. Ðà-
çîì ç Ëåîí³äîì Ô³íêåëüøòåéíîì
íà òåêñòàõ âîðîæèòèìóòü ìàéæå
óñ³ ìîëîä³ òàëàíòè óêðà¿íñüêî¿ ë³-
òåðàòóðè.

Þùåíêî Êàòåðèíà — âðó÷èòü
ïðèç ïåðåìîæöåâ³ êîíêóðñó
“Êíèãà ôîðóìó” ³ çàïåâíèòü, ùî
äåðæàâ³ íåáàéäóæèé ôîðóì òà
âñå, ùî íà íüîìó â³äáóâàºòüñÿ

×îãî âè î÷³êóºòå â³ä öüîãîð³÷íîãî ôîðóìó?
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Þâ³ëåé ï³ñëÿ ãåíåðàëüíî¿ ðåïåòèö³¿
120-ð³÷÷ÿ Ëåñÿ Êóðáàñà â³äçíà÷àþòü óäðóãå

Ïîâ³ðèòè, à ãîëîâíå ïåðåâ³ðè-
òè íà â³äñòàí³ ÷àñó, áóâ òîé àáî
òîé òåàòðàëüíèé ä³ÿ÷ ñïðàâä³ ãå-
í³àëüíèì,— íåìîæëèâî. Âæå
äàâíî íåìàº òèõ, õòî áà÷èâ âè-
ñòàâè ñòîë³òíüî¿ äàâíèíè. Ïîçè-
òèâí³ é íåãàòèâí³ âðàæåííÿ â³ä
íèõ çàêàðáóâàëèñÿ ó âêðàé ñóá’-
ºêòèâíèõ òà ñóïåðå÷ëèâèõ ìåìó-
àðàõ òà ðåöåíç³ÿõ. Ïðèêðî, àëå
âèçíàéìî — äî óêðà¿íñüêîãî ðå-
æèñåðà Ëåñÿ Êóðáàñà ñïðàâæíÿ
ñëàâà é âèçíàííÿ ïðèéøëè ïî-
ñìåðòíî. Ñàìå òîä³, êîëè éîãî
÷èñëåíí³ ó÷í³ òà êîëåãè óñâ³äî-
ìèëè, êîãî âòðàòèëè 1937 ðîêó.

Ïîò³ê çàõîïëåíèõ ñïîãàä³â ïðî
ñóïåðêðåàòèâíó îñîáèñò³ñòü ïå-
ðåïë³âñÿ ³ç ñâ³ä÷åííÿìè ïðî âè-
øóêàíó ìåòàôîðè÷í³ñòü òà îáðàç-
í³ñòü éîãî ðåæèñåðñüêèõ ðîá³ò,
ïðî ¿õíþ íàñíàæåíó êîíöåïòó-
àëüí³ñòü òà ³íòåëåêòóàë³çì. Íà
äîäàòîê, ÿê äîê³ð ³ñòîð³¿, çáåðåã-
ëàñÿ êóïà ÷îðíî-á³ëèõ “ïîñòàíî-
âî÷íèõ” ôîòîêàðòîê, çðîáëåíèõ
ïåðåâàæíî ï³ä ÷àñ ðåïåòèö³é.
Âò³ì, íàâ³òü ñåðåä öüîãî ïëèíó
ñòàíäàðòíèõ ïàíåã³ðèê³â ìîæíà

â³äøóêàòè òå, ùî âèîêðåìëþº
ìèñòåöüêó äîëþ ö³º¿ ëþäèíè ñå-
ðåä ³íøèõ, ïîñâ³ä÷óº ¿¿ òâîð÷ó
óí³êàëüí³ñòü.

Ïî-ïåðøå, çà ê³ëüê³ñòþ ñòâî-
ðåíèõ òåàòðàëüíèõ óãðóïîâàíü
ðåôîðìàòîðñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ
Ëåñü Êóðáàñ âïåâíåíî âèïåðåäèâ
á³ëüø³ñòü ñâî¿õ ðåæèñåð³â-ñó÷àñ-
íèê³â. ² ðîñ³ÿí Êîñòÿíòèíà Ñòà-
í³ñëàâñüêîãî ç Âîëîäèìèðîì Íå-
ìèðîâè÷åì-Äàí÷åíêîì, ³ ôðàí-
öóç³â Àíäðå Àíòóàíà òà Æàêà Êî-
ïî. Âæå ïåðøà, çîðãàí³çîâàíà
íèì 1914 ðîêó ìîëîä³æíà òðóïà
“Òåðíîï³ëüñüê³ òåàòðàëüí³ âå÷î-
ðè”, êîòðà ïðàöþâàëà ó íåïåâ-
íèõ óìîâàõ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè íà ïðèôðîíòîâ³é òåðèòîð³¿,
ñïðîìîãëàñÿ â³ä³éòè â³ä óñòàëå-
íîãî ó â³ò÷èçíÿíîìó òåàòð³ ðå-
ïåðòóàðó òà çì³íèòè ìàíåðó àê-
òîðñüêî¿ ãðè. Âñ³ íàñòóïí³, ñòâî-
ðåí³ çà ³í³ö³àòèâè Êóðáàñà, òåàò-
ðàëüí³ êîëåêòèâè, ÿê-òî êè¿â-
ñüêèé Ìîëîäèé òåàòð (1917),
ìàíäð³âíèé êîëåêòèâ Êèéäðàì-
òå (Êè¿âñüêèé äðàìàòè÷íèé òå-
àòð, 1920), ìèñòåöüêå îá’ºäíàí-

íÿ “Áåðåç³ëü” (ï³çí³øå õàðê³â-
ñüêèé òåàòð “Áåðåç³ëü”, 1922), íå
ïðîñòî ôóíêö³îíóâàëè ÿê òåàòðè
íîâîãî òèïó — çà ê³ëüêà ñåçîí³â
êîæåí ç íèõ ïåðåòâîðèâñÿ íà
ñïðàâæí³é ìèñòåöüêèé òðåíä
åïîõè.

Ïî-äðóãå, æîäåí ³ç ñó÷àñíèê³â-
ðåæèñåð³â — àí³ Âñåâîëîä Ìå-
éºðõîëüä, àí³ Ìàêñ Ðåéíãàðäò —
íå ìîãëè ïîñïåðå÷àòèñÿ ç Êóð-
áàñîì çà ê³ëüê³ñòþ â³äêðèòèõ äëÿ
â³ò÷èçíÿíîãî ãëÿäà÷à òåêñò³â. Ç
ïåðåë³êó ïðåäñòàâëåíèõ íèì ïóá-
ë³ö³ òâîð³â ìîæíà óêëàñòè
ñïðàâæíþ àíòîëîã³þ ñâ³òîâî¿ ë³-
òåðàòóðè. Ó Ìîëîäîìó òåàòð³
óêðà¿íñüêîþ âïåðøå ç³ãðàëè ñî-
ôîêë³âñüêîãî “Öàðÿ Åäèïà”, ó
Êèéäðàìòå — “Ìàêáåòà”, â “Áå-
ðåçîë³” — í³ìåöüêèõ åêñïðåñ³î-
í³ñò³â, áåëüã³éöÿ Ôåë³êñà Êðîì-
ìåë³íêà, àìåðèêàíöÿ Åäâàðäà
Ñ³íêëåðà, ôðàíöóç³â Â³êòîðà Ãþ-
ãî, Ïðîñïåðà Ìåð³ìå òà áàãàòüîõ
³íøèõ.

Äî ïåðøîãî é äðóãîãî ìîæíà
äîäàòè ÷èìàëî. Âèõîâóþ÷è ïðî-
ôåñ³îíàë³â ñöåíè ç àêòîð³â-íå-
îô³ò³â, ÿê³ ³íêîëè íå ìàëè íàâ³òü
çàãàëüíî¿ îñâ³òè, Ëåñü Êóðáàñ çà
äóæå êîðîòêèé ÷àñ ñòâîðèâ â
Óêðà¿í³ ñïðàâæíþ àêòîðñüêó
øêîëó. Â³äòàê, áóäü-ÿêå ãó÷íå
àêòîðñüêå ³ì’ÿ, ïî÷èíàþ÷è ç òðè-
äöÿòèõ ðîê³â, ó íàñ îáîâ’ÿçêîâî
ïîâ’ÿçàíå ç òåàòðîì Ëåñÿ Êóðáà-
ñà. Âèïåðåäæàþ÷è ÷àñ, ðåæèñåð
ïåðåòâîðèâ “Áåðåç³ëü” íà ñâîº-
ð³äíèé ³íêóáàòîð ç âèðîùóâàííÿ
òâîð÷èõ îñîáèñòîñòåé. Äî ñëîâà,
íå ëèøå ðåæèñåð³â, ñöåíîãðàô³â
÷è àêòîð³â: ÷è íå íàéãîëîâí³øà
çàñëóãà Êóðáàñà — ó ñòâîðåíí³
àòìîñôåðè, ó ÿê³é íàðîäæóâàâñÿ
óêðà¿íñüêèé ãëÿäà÷.

Áåç öüîãî ãëÿäà÷à Êóðáàñ³â
“òåàòð àêöåíòîâàíîãî âïëèâó”
òàê ³ çàëèøèâñÿ á ãàëàñëèâèì ìà-
í³ôåñòîì äîìàøíüîãî âæèòêó, à
âèíàéäåíà íèì ôîðìóëà “ðîçóì-
íîãî àðëåê³íà” — íå á³ëüøå, í³æ
ðèòîðè÷íèì ñëîâîñïîëó÷åííÿì.
Öå éîãî, óêðà¿íöÿ, çâèêëîãî äî
ìåëîäðàìàòè÷íèõ ñòîãíàíü, Êóð-
áàñ ïðèìóñèâ çäîëàòè ã³ãàíòñüêó
äèñòàíö³þ â³ä îáëàøòîâàíî¿ ôà-
íåðíèìè äåêîðàö³ÿìè é ìàëüîâà-

íèìè çàäíèêàìè ñöåíè äî êîí-
öåïòóàëüíîãî, íàïîâíåíîãî ð³ç-
íèìè ôàêòóðàìè, ïðîñòîðó.

Çà êîðîòêî÷àñí³ñòþ æèòòºâîãî
øëÿõó Ëåñü Êóðáàñ, íà æàëü, òà-
êîæ áóâ îäíèì ñåðåä ïåðøèõ.
Â³í óñòèã ïîïðàöþâàòè äâàäöÿòü
ðîê³â, çä³éñíèòè ìàéæå äâàäöÿòü
âèñòàâ, çì³íèòè êóëüòóðíó ñâ³äî-
ì³ñòü ï’ÿòè ì³ñò, ê³ëüêà ðàç³â çà-
êîõàòèñÿ ³ çáåðåãòè â³ðí³ñòü îä-
í³é ñâî¿é ïðèñòðàñò³ — òåàòðó

Ãàííà ÂÅÑÅËÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Не та же й ба ато раїнсь их ласи ів, чиї дні наро-
дження ми пам'ятаємо. Тих, чиї свят ємо двічі на
рі ,— немає вза алі. О рім Леся К рбаса: він народив-
ся 25 люто о 1887 ро , проте за радянсь их часів
статті, енци лопедії, підр чни и вперто подавали дат
12 вересня. Помил наче давно виправлено, а свят -
вати вереснев рбасівсь дат все одно продовж -
ють. Зрештою, два ювілеї на рі для одно о реформа-
тора раїнсь о о театр — не та же й ба ато. Осо-
бливо, оли цьом реформаторові чимало не додали
за життя.

Засл и Леся К рбаса перед раїнсь им театром настіль и вели і,
що йо о день народження свят ють двічі на рі
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 12 âåðåñíÿ
7.15-14.35. Період осмічної “порожнечі”. Проведіть йо о в

затишній атмосфері. Нічо о ново о не розпочинайте. Для ради-
альних заходів, прийняття важливих рішень, ділових пере ово-
рів найвдалішою б де др а половина дня.

ОВНИ, з’яс йте стос н и з оханими. Висловте все, що наболіло
на д ші і пороз мійтеся... з асаючий любовний во онь спалахне з
новою силою.
ТЕЛЬЦІ, не ц райтеся нія ої роботи, “шн р йте” перед робото-

давцями, нині їхня щедрість не знає меж.
БЛИЗНЯТА, любіть себе, розважайтеся, насолодж йтеся власною

а торсь ою рою на сцені життя, тоді і вас по охають.
РАКИ, підлатайте дір и в домашній психоло ічній а рі. Ви м дрі і

завбачливі, тож оли вдома б ш ють с андали, не спостері айте за
цим байд же.
ЛЕВИ, зачаров йте людей. Можете оворити все, що д маєте, вас

зроз міють, не ос дять, а візьм ть на озброєння поради та ідеї.
ДІВИ, вип стіть “джина” бажань на волю, він неодмінно знайде своє
омфортне пристанище... і, я за велінням чарівної палич и, ви от-
римаєте все, що забажаєте.
ТЕРЕЗИ, поча л йте над зовнішнім ви лядом: одя ніться модно,

змініть зачіс , дос ональте манер поведін и і неодмінно запаліть
очі во нем чар!...
СКОРПІОНИ, читайте ч жі д м и та озв ч йте їх делі атно, аби не

переля ати бідолах своїм ясновидінням.
СТРІЛЬЦІ, нині, я мовиться, риба риба а бачить здале ... то-

м ні о о не ц райтеся. Всі, хто потрапить в поле ваших дій є со-
ратни ами по д х , з я ими б де весело і ці аво.
КОЗОРОГИ, сміливо прям йте на илим до ерівництва і вистав-

ляйте власні вимо и, за вас не еп ватим ть, а навпа и, ви онають
все, що побажаєте.
ВОДОЛІЇ, поряд з вами виростатим ть рила, тож оли хтось при-

чепиться реп’яхом, не ображайтеся, а пишайтеся, що рят єте слаб-
о о д хом.
РИБИ, само ритично поставтеся до власних вад і посмійтеся над

собою. З то о б де вели а ористь, смітин а ч жом оці вже не
здаватиметься олодою

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Ä³â÷àòà ç “Àë³á³”
çì³íèëè ñòàòü
Äëÿ çéîìîê íîâîãî êë³ïó ñåñòðè Çàâàëüñüê³
âäÿãíóëè ïåðóêó òà êåäè
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

10 вересня роздовбано-
м третьом павільйоні
"У рана попфільм "
Алан Бадоєв ричав щось
на шталт: "А, а, а, та ,
молодець, знято", а дів-
чата з р пи "Алібі" з сіх
сил нама алися б ти
м жніми. Весь день зні-
мали ліп на нов пісню
д ет "Мелодія дощ ",
я ий стане третьою спіль-
ною робот тандем
Бадоєв — "Алібі".

Êë³ï áóäå ïåðøèì ÷îðíî-á³-
ëèì â³äåî ÿê äëÿ ä³â÷àò, òàê ³
äëÿ ðåæèñåðà, ÿêèé âñòèã çíÿòè
ïðèáëèçíî 200 êë³ï³â. Äî öüîãî
â³í çí³ìàâ ä³â÷àò ó êë³ïàõ “Òà-
áó” òà “Øàãè ïî êðàþ”. Ó íî-
â³é ðîáîò³, çà çàäóìîì ðåæèñå-
ðà, ñåêñ-ñèìâîëè óêðà¿íñüêî¿
ñöåíè ìàëè á ç³ãðàòè ÷îëîâ³ê³â.
Âò³ëþâàòè “íåñòàíäàðòíó” ³äåþ
Àëàíà Áàäîºâà êèíóëèñÿ ïðî-
â³äí³ òóñîâùèêè øîó-á³çíåñó:
ñòèë³ñò Îëüãà Íàâðîöüêà, â³çà-
æèñò Òåòÿíà Õàðêîâà, ïåðóêàð
Ñåðã³é Òðîñêî òà áàëåò “Tour
B”. Çí³ìàòè öå âñå “íåïîäîá-
ñòâî” çàïðîñèëè îïåðàòîðà ßðî-
ñëàâà Ïðèëóíñüêîãî.

Ñàì³ ñï³âà÷êè ñòâåðäæóþòü,
ùî íàñïðàâä³ ñþæåòó â³äåî íå
ìàòèìå, íàòîì³ñòü ìîæíà áóäå
ïîìèëóâàòèñÿ ä³â÷àòàìè ó ÷îëî-
â³÷èõ êîñòþìàõ ³ íàâ³òü ïîáà÷è-
òè îäíó ç íèõ ç êîðîòêîþ çà÷³-
ñêîþ.

Îëüãà Íàâðîöüêà, ÿêà ï³äáè-
ðàëà îäÿã äëÿ êë³ïó, êàæå, ùî ç
öèõ ñåñòåð çðîáèòè ÷îëîâ³ê³â
íåìîæëèâî. “ß ï³ä³áðàëà êîñ-
òþìè ó ñòèë³ “óí³ñåêñ”, öå äó-
æå ñòèëüíî ³ ãàðíî âèãëÿäàòèìå
íà åêðàí³. Äî ñëîâà, ä³â÷àòàì
äóæå ïàñóº òàêèé îäÿã, ñïîä³âà-
þñÿ, âîíè íå çàêèíóòü öþ ³äåþ
³ îáðàçè ï³ñëÿ çéîìîê”,— ïîä³-
ëèëàñÿ âðàæåííÿìè Íàâðîöüêà.
Ñàì³ æ ä³â÷àòà ïî÷óâàëèñÿ íå
äóæå ïðèðîäíî áåç âåëèêèõ ï³ä-
áîð³â. Áàòüêî ä³â÷àò ââàæàº, ùî

÷èì æ³íî÷í³øå âèãëÿäàþòü éî-
ãî äîíüêè — òèì êðàùå. “Àëå ó
íàñ óæå ñò³ëüêè ñåêñóàëüíèõ
êë³ï³â, ùî ïîðà çðîáèòè ùîñü
³íøå”,— êàæóòü ñåñòðè Çàâàëü-
ñüê³.

Ó ìèíóëîìó êë³ï³ “Øàãè ïî
êðàþ” Àíÿ ï³øëà íà “îáñòð³ë”
íîæàìè, â íîâ³é ðîáîò³ âîíà
îïèíèëàñÿ ï³ä íîæèöÿìè. Ñåð-
ã³é Òðîñêî îñîáèñòî ðîáèâ äëÿ
íå¿ ïåðóêó. “ß âñþ í³÷ ôàðáó-
âàâ öþ øòóêó, ïðèâîäèâ ¿¿ äî
ëàäó. Äî ñëîâà, ñõîæå íà
ñïðàâæíº âîëîññÿ?”— ö³êàâèâ-
ñÿ â³í ï³ä ÷àñ çéîìîê ó êîðåñ-
ïîíäåíòà “Õðåùàòèêà”. “Òóò

âçàãàë³-òî ìàëî áóòè á³ëÿâå âî-
ëîññÿ ³ç ÷îðíèì êîð³ííÿì, îñ-
ê³ëüêè ðîáëþ äëÿ ×Á êë³ïó, àëå
öüîãî êîíòðàñòó íå âèéøëî”,—
ïðîäîâæóâàâ æàë³òèñÿ ñòèë³ñò.

Ï³ñíþ äëÿ â³äåî îáèðàâ îñî-
áèñòî Àëàí Áàäîºâ. Àâòîð òåê-
ñòó — Àíÿ Çàâàëüñüêà, ìóçèêó
íàïèñàëè Àë³íà òà êîìïîçèòîð-
àðàíæóâàëüíèê ãðóïè Ìèõàéëî
Íåêðàñîâ, ç ÿêèì ä³â÷àòà ïðà-
öþþòü óæå 7 ðîê³â. Ï³ñíÿ äóæå
æàë³ñëèâà òà ñïîê³éíà, àëå â
ê³íö³ êë³ïó âë³ïëÿòü R’n’B-
âñòàâêó, ùî ðîçáóäèòü çàêîëèñà-
íèõ ñîëîäêèìè ãîëîñàìè ä³â÷àò
ãëÿäà÷³â

Алан Бадоєв навчив “Алібі” б ти справжніми чолові ами
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Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра онцерт-холі "Freedom" старт є четвертий
сезон. Розпочне йо о танцювальний мюзи л "Па", о-
ловні ролі в я ом ви онають Влад Яма та Олена
Шоптен о разом з балетом "Freedom". Після феєрич-
но о шо відб деться вист п д ет "Барселона".

13 âåðåñíÿ î 21.00 êîíöåðò-õîë “Freedom” â³äêðèâàº ñâî¿ äâåð³
äëÿ ïîñò³éíèõ òà íîâèõ ãîñòåé. Öüîãî äíÿ ïóáë³êó ò³øèòèìóòü òàí-
öþâàëüíèì ìþçèêëîì “Ïà” ó âèêîíàíí³ áàëåòó “Freedom” ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì â³äîìîãî õîðåîãðàôà Îëåíè Êîëÿäåíêî, äâîðàçîâî¿ ÷åì-
ï³îíêè ñâ³òó ç ëàòèíîàìåðèêàíñüêî¿ ïðîãðàìè òà ïåðåìîæíèö³ òå-
ëåâ³ç³éíîãî ïðîåêòó “Òàíö³ ç ç³ðêàìè” Îëåíè Øîïòåíêî ³ âëàñíè-
êà Êóáêà Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíèõ òàíö³â, ô³íàë³ñòà “Òàíö³â ç ç³ð-
êàìè” òà ïðîñòî ñåêñ-ñèìâîëà Óêðà¿íè Âëàäà ßìè. Äî òîãî æ øà-
íóâàëüíèêè åêñòðàâàãàíòíî¿ ìóçèêè çìîæóòü ïîñëóõàòè æèâèé âè-
ñòóï äóåòó “Áàðñåëîíà”, ùî ïîñ³â äðóãå ì³ñöå íà öüîãîð³÷íîìó
ôåñòèâàë³ “Íîâà õâèëÿ” â Þðìàë³.

Ïåðøà ïðåì’ºðà ìþçèêëó “Ïà” â³äáóëàñÿ 21 áåðåçíÿ. Òîä³ ³ñòî-
ð³ÿ êîõàííÿ â òàíö³ âèêëèêàëà íåàáèÿêèé àæ³îòàæ ñåðåä ñòîëè÷-
íîãî áîìîíäó: âèñòóï â³äâ³äàëà ö³ëà íèçêà ç³ðêîâèõ îáëè÷.

Ðåæèñåðîì-ïîñòàíîâíèêîì ä³éñòâà âèñòóïèëà Îëåíà Êîëÿäåí-
êî, ÿêà ââàæàº “Ïà” íàéìàñøòàáí³øèì ïðîåêòîì ñâîãî æèòòÿ.
Âïåðøå â Óêðà¿í³ íà îäí³é ñöåí³ ç³áðàëè ç³ðîê ê³ëüêîõ æàíð³â: ñó-
÷àñíîãî òàíöþ, êëàñè÷íîãî áàëåòó òà íàâ³òü öèðêîâîãî ìèñòåöòâà.
Ïðîôåñ³îíàëè ç òâîð÷î¿ ìàéñòåðí³ “Original light”, ùî ñòâîðþâà-
ëè ñïåöåôåêòè, òàêîæ ïîãðàëè ç³ ñâ³òëîì, çì³êñóâàâøè òåàòðàëüíå
ç ëàçåðíèì òà äîäàâøè ö³êàâ³ â³çóàëüí³ åôåêòè.

Ìóçè÷íó àòìîñôåðó çàáåçïå÷èâ áåíä “Äæàíêîé Brothers” òà
ñòðóííèé êâàðòåò “Áðàâî”. Îñîáëèâîþ ïðèêðàñîþ ìþçèêëó ñòàëè
âèñòóïè äæàçîâî¿ ñï³âà÷êè Ñóñàííè Äæàìàëàäèíîâî¿ òà ô³íàë³ñòà
òåëåâ³ç³éíîãî ïðîåêòó “Øàíñ” Âëàäèñëàâà Ëåâèöüêîãî, êîòð³ âè-
êîíóâàëè äóæå ñêëàäí³ äæàçîâ³ êîìïîçèö³¿ Áåí³ Ãóäìàíà é Áàëü-
òàðà Àìåë³òè, ï³ñí³ ç ðåïåðòóàðó Ãëîð³¿ Åñòåôàí, Ska cubano òà áà-
ãàòüîõ ³íøèõ.

Ìþçèêë “Ïà” ïëàíóþòü çðîáèòè “â³çèòíîþ êàðòêîþ” êîíöåðò-
õîëó “Freedom”. Âëàñíèêè çàêëàäó ïåðåéíÿëè äîñâ³ä çàîêåàíñüêèõ
êîëåã, âèð³øèâøè çðîáèòè ôåºðè÷íå øîó íà êøòàëò ïîñò³éíèõ
ïðîãðàì ó êàçèíî Ñàí-Ôðàíöèñêî ÷è Ëàñ-Âåãàñà. Òîìó ò³, õòî íå
âñòèãíå êóïèòè êâèòêè, çìîæóòü íàñîëîäèòèñÿ ç³ðêîâèìè òàíöþ-
âàëüíèìè ïà ï³çí³øå.

Ö³íà êâèòê³â: 150, 200, 600 òà 800 ãðèâåíü

Ç³ðêè ïîêàæóòü
“Ïà”
“Freedom” çàìàíþº 
ìóçè÷íî-òàíöþâàëüíèì øîó

— Звичайно, ми олись хотіли зробити це, але нія не мо ли нава-
житися. Нарешті Алан Бадоєв запропон вав та ідею, і ми не мо ли
відмовитися! Авжеж, це жарт. Ми я артист и добре поч ваємося
б дь-я их образах, цьо о раз режисер побачив нас та ими. Пісня д -
же лірична, ніжна та жіночна. Алан вирішив зі рати на онтрасті і все
зробити по-іншом . Ми вважаємо, що просто ілюстр вати те ст пісні
не д же ці аво. Ці аво тн ти щось несподіване.

Àíÿ òà Àë³íà Çàâàëüñüê³ 
ïðî çì³íó ñòàò³:
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"КИЇВПАСТРАНС"
1.Кон рс по зал ченню інвесторів до фінанс вання прое т вання, ре онстр ції та б дівництва об'є тів транспортної інфрастр т ри, житлової та соціально-поб тової сфери та

об'є тів незавершено о б дівництва проводить ом нальне підприємство "Київпастранс" на ви онання розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 28.07.2003 р. №
1374 "Про зал чення інвесторів для ре онстр ції станцій трамвайної лінії від площі Перемо и до вели ої Кільцевої доро и, лінійних диспетчерсь их станцій, б дівель тя ових підстанцій,
що знаходяться на балансі КП "Київпастранс", в прое тах я их передбачається розташ вання об'є тів соціально-поб тових посл для персонал та населення" (із змінами та
доповненнями, внесеними розпорядженням КМДА від 16.10.2006 р. № 1516).
2.Інформація про інвест вання ре онстр ції тя ових підстанцій (ТП): орієнтовний розмір інвестицій для здійснення ре онстр ції тя ової підстанції с ладає від 6 до 8 млн рн

(відповідно до он рсної до ментації по ожном об'є т інвест вання), стро , в межах я о о має б ти здійснена інвестиційна діяльність, — 18—24 місяці.
На он рс винесено наст пні об'є ти:
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 53, площа 232,96 м в., земельна ділян а 1053, 26 м в.
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Маршала Греч а, 11-а, площа 179,00 м в., земельна ділян а 899, 00 м в.
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Стецен а, 2, площа 174,00 м в., земельна ділян а 745,00 м в.
Прое т вання ре онстр ції тя ової підстанції здійснюється на підставі технічних мов замовни а.
Тя ова підстанція має б ти оснащена новим пожежостій им обладнанням та системою теле ер вання. Обладнання повинно мати необхідні елементи захист .
Приміщення тя ової підстанції повинно мати підвищен зв оізоляцію, систем централізовано о чи місцево о теплозабезпечення, водопровід, аналізацію, телефонізацію та

радіофі ацію.
3. Інформація про інвест вання ре онстр ції спор д лінії швид існо о трамвая (СЛШТ):
орієнтовний розмір інвестицій для здійснення ре онстр ції станції лінії швид існо о трамвая с ладає 600 000,00 рн (відповідно до он рсної до ментації по ожном об'є т

інвест вання), стро , в межах я о о має б ти здійснена інвестиційна діяльність, — 18 місяців.
На он рс винесено наст пні об'є ти:
- станція лінії швид існо о трамвая, з пин а "В л. Гарматна", за альна площа 253,68 м в.
- станція лінії швид існо о трамвая, з пин а "В л. Ромена Ролана", за альна площа 262,70 м в.
- станція лінії швид існо о трамвая, з пин а "Політехнічна", за альна площа 246,56 м в.
- станція лінії швид існо о трамвая, з пин а "Героїв Севастополя", за альна площа 258,23 м в.
- станція лінії швид існо о трамвая, з пин а "В л. Сім'ї Сосніних", за альна площа 245,27 м в.
- станція лінії швид існо о трамвая, з пин а "В л. Польова", за альна площа 229,09 м в.
- станція лінії швид існо о трамвая, з пин а "Кільцева доро а", за альна площа 279,19 м в.
4. Інформація про інвест вання ре онстр ції б дівель Дитячо о лі вально-оздоровчо о центр "Кристал" КП "Київпастранс":
Орієнтовний розмір інвестицій для здійснення ре онстр ції б дівель Дитячо о лі вально-оздоровчо о центр "Кристал" КП "Київпастранс" с ладає 400 000,00 рн та 2 000 000,00 рн

(відповідно до он рсної до ментації по ожном об'є т інвест вання), стро , в межах я о о має б ти здійснена інвестиційна діяльність, — 18—24 місяці.
На он рс винесено наст пні об'є ти:
- б дівля орп с № 2, АР Крим, м. Ал шта, в л. Набережна, 26-а, за альна площа 822, 00 м в., двоповерхова це ляна б дівля, земельна ділян а площею 4 000,00 м в.
- б дівля орп с № 8, АР Крим, м. Ал шта, в л. Набережна, 26-а, за альна площа 87, 40 м в., одноповерхова це ляна б дівля, санітарна б дівля площею 47,00 м в., земельна

ділян а площею 3 000,00 м в.
5. Інформація про інвест вання ре онстр ції ртожит за адресою м. Київ, в л. П ща-Водиць а, 19:
На он рс виноситься ртожито за адресою: м. Київ, в л. П ща-Водиць а, 19, за альною площею 832,80 м в., двоповерхова це ляна б дівля.
Орієнтовний розмір інвестицій для здійснення ре онстр ції ртожит с ладає 2 000 000,00 рн, площа приле лої земельної ділян и 2 306, 03 м в.
6. Основні мови он рс :
6.1. Фінанс вання сіх витрат, пов'язаних з прое т ванням та ре онстр цією об'є тів інвест вання.
6.2. Сплата внес пайової часті інвестора створенні соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри м. Києва поряд та розмірі, встановленом рішенням Київради від

27.02.2003 р. № 271/431 "Про пайов часть (внес и) інвесторів (заб довни ів) створенні соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри м. Києва" (із змінами та доповненнями).
6.3. Здійснення відрах вань на мовах та в розмірі, встановленом рішенням Київсь ої місь ої ради від 16.12.2005 р. № 609/3070 "Про встановлення відрах вань на розвито та

зміцнення матеріально-технічної бази пожежної охорони м. Києва".
6.4.Термін ре онстр ції об'є та повинен б ти не більше нормативно о, що визначається прое тно- ошторисною до ментацією.
6.5. Сплата реєстраційно о внес розмірі 1 225,00 рн за часть он рсі на р/р 26004250210178 в КРФ ВАТ КБ "Хрещати " в м. Києві, МФО 300830, од ЄДРПОУ 33153915.
Реєстраційний внесо сплач ється до отримання он рсної до ментації для часті он рсі. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не

підля ають.
6.6. Оздоблювальні роботи в приміщеннях об'є та інвест вання, підведення та під лючення інженерних мереж до об'є та інвест вання, техноло ічне обладнання та інші додат ові

роботи, спрямовані на облашт вання об'є та інвест вання, фінанс ються Інвестором додат ово з ідно з розробленою прое тно- ошторисною до ментацією об'є та інвест вання.
6.7. Співвідношення між площею приміщень, що зарахов ються до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва, та новоствореною в рез льтаті інвестиційної діяльності

площею б де визначено після затвердження в становленом поряд прое тно- ошторисної до ментації.
6.8. Майново-правові та земельні питання виріш ються в становленом поряд .
7. Додат ові мови он рс .
7.1. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій, спрямованих зо рема на створення (ремонт, ре онстр цію) соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри КП

"Київпастранс".
8. Надання он рсної до ментації та отримання он рсних пропозицій здійснюється Дире цією по б дівництв об'є тів наземно о пасажирсь о о транспорт ом нально о

підприємства "Київпастранс" за адресою: м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33-а, аб. № 317, тел. (044) 272-00-03, з 10.00 до 16.00 (з понеділ а по п'ятницю) протя ом 15 алендарних
днів з дня оп блі вання о олошення про проведення он рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес .
Для отримання довід ової інформації, блан ів заяво та он рсної до ментації звертатися за адресою:
01034, м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33-а, аб. № 317, тел. (044) 272-00-03, з 10.00 до 16.00 (з понеділ а по п'ятницю).

Правління АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
відповідно до ст. ст. 40, 43 За он У раїни

"Про осподарсь і товариства" повідомляємо про проведення
позачер ових за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться
29 жовтня 2007 ро о 12.00 в онференц-залі бан

за адресою: м. Київ, Кловсь ий звіз, 9/2

Порядо денний:
1. Збільшення розмір стат тно о апітал АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" за

рах но реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної
вартості а цій.

2. Вип с а цій шляхом збільшення номінальної вартості а цій та обмін
а цій старої номінальної вартості на а ції нової номінальної вартості.

3. Затвердження змін до Стат т АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", пов'язаних зі
збільшенням стат тно о апітал шляхом збільшення номінальної
вартості а цій.
До п. 1 поряд денно о:
Збільшення стат тно о апітал здійснюється з метою розширення

обся ів бан івсь их посл за рах но реінвестиції дивідендів шляхом
збільшення номінальної вартості а цій.

Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал — 66 869 845 рн
02 оп.

Нова номінальна вартість простих а цій —1 рн 18 оп. (одна рн
18 оп.).

Нова номінальна вартість привілейованих а цій — 1 рн 18 оп.
(одна рн 18 оп.).

П. 5.1 Стат т АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" б де ви ладений в та ій
реда ції:

"5.1. Стат тний апітал Бан становить 438 368 984 рн 02 оп.
(чотириста тридцять вісім мільйонів триста шістдесят вісім тисяч
дев'ятсот вісімдесят чотири рн 02 оп.). Стат тний апітал Бан
поділений на 369 999 139 (триста шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот
дев'яносто дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять) шт простих іменних
а цій номінальною вартістю1 рн 18 оп. (одна рн 18 оп.) ожна а ція
та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) шт іменних привілейованих
а цій номінальною вартістю 1 рн 18 оп. (одна рн 18 оп.) ожна
а ція.".

Додат ово о вип с або вил чення а цій не передбачається.
У зв'яз зі збільшенням стат тно о апітал збит ів для власни ів

а цій не очі ється.
Реєстрація а ціонерів, що приб ли для часті в за альних зборах,

відб деться за адресою та день проведення за альних зборів з 11.00
до 11.45. Для реєстрації необхідно мати при собі до мент, що
посвідч є особ , а представни ам а ціонерів додат ово — дор чення
(довіреність) на право часті зборах.

Для отримання додат ової інформації, довідо чи подання
пропозицій щодо поряд денно о за альних зборів можна звертатися
за адресою проведення зборів.

Телефон для довідо (044) 201-16-61.

Правління АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

Ком нальне підприємство "Підрядне спеціалізоване
шляхове ремонтно-б дівельне правління"

розташоване за адресою: 03061, м. Київ, в л. Пост-Волинсь а, 3
о олош є про продаж перерахованих нижче машин та механізмів:

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 .

За детальною інформацією та довід ами звертатися за телефонами: 404-59-39,
497-53-39, 284-99-78

Господарсь ий с д міста
Києва ви ли ає я відповідача
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Адамант-
Трейд", зареєстровано о за
адресою: 02217, м.Київ,
Деснянсь ий р-н, в л. Ми оли
За ревсь о о, 22 с дове
засідання на 14.09.2007 ро о
10.40, я е відб деться
приміщенні осподарсь о о
с д міста Києва за адресою:
м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о,
б д. 44-б, . 24 за позовом
ВАТ "У ртеле ом" в особі
Рівненсь ої філії ВАТ
"У ртеле ом" до Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Адамант-Трейд" про стя нення
забор ованості. С ддя
Євдо имов О.B.

Апеляційний с д м. Києва
повідомляє, що роз ляд
апеляційної с ар и Котова О.В.,
Нефьодова О.Ф., Ходосова O.Б.,
Половічен а Д.В. на хвал
Святошинсь о о районно о с д
м. Києва від 30 березня 2007
ро справі за позовом ПТ
"У раїнсь а міжре іональна аса
взаємодопомо и” до Котова О.В.
та ін. про заборон займатися
ломбардноюта іншоюфінансовою
діяльністю та ін., призначений в
приміщенні с д на 17 вересня
2007 ро на 17.00.

Святошинсь ий районний с д

м. Києва повідомляє р. Козач а

Оле сія Анатолійовича, що 25 липня

2007 ро Святошинсь им районним

с дом м. Києва винесено рішення,

я им шлюб між Дрозд Оль ою

Ми олаївною та Козач ом Оле сієм

Анатолійовичем розірвано.

Правління ЗАТ СК "Аврора"
повідомляє, що за альні збори а ціонерів відб д ться

26 жовтня 2007 ро о 12.00 за адресою:
м. Київ, просп. На и, 54-б, офіс 13.

Порядо денний за альних зборів:
1. Звіт Генерально о дире тора про рез льтати фінансово-

осподарсь ої діяльності Товариства за 2006 рі .
2. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2006 рі .
3. Порядо розподіл приб т (визначення поряд по риття збит ів)

Товариства за підс м ами роботи 2006 році.
4. Обрання ви онавчо о ор ан Товариства — Генерально о дире тора.
5. Затвердження Стат т ЗАТ СК "Аврора" новій реда ції.

Телефон для довідо (044) 496-48-94.

Правління Товариства

ПРАВЛІННЯ
Від ритою а ціонерною товариства

"Універсальний Бан Розвит та Партнерства"
повідомляє, що 29 жовтня 2007 ро о 18.00 відб д ться За альні
збори часни ів бан за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 48

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Роз ляд питання про дотримання Бан ом рівня ре лятивно о апітал .
2. Напрями ви ористання нерозподілено о приб т Бан за 2006 рі .

Реєстрація часни ів зборів б де проводитись 29 жовтня 2007 ро з 17.00
до 17.50 за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 48. Учасни ам при собі необхідно
мати до менти, що посвідч ють особ , представни ам— паспорт та дор чення,
оформлене з ідно з за онодавством У раїни.

Ліцензія НБУ №140 від 04.10.2001 р.

Довід и за тел. (044) 590-09-24

Правління ВАТ "УБРП”

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Рез льтати розі рашів
«Кено»

від 10 вересня 2007 ро
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37 38 44 48 49

51 55 62 65 68

70 71 73 74 78№№ 22334444

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
nternet: repro.kreschatic.kiev.ua



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. ×àñîì äîù³, íà ï³âäí³ òà ñõîä³ ì³ñ-
öÿìè ç ãðîçàìè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+18°Ñ, âíî÷³
+7...+12°Ñ; â Êðèìó äî +26°Ñ; â Êàðïàòàõ âäåíü +5...+10°Ñ, âíî-
÷³ +3...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âíî÷³ áåç îïàä³â, â ðåøòó ÷à-
ñó äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³âí³÷íî-çàõ³ä-
íèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+18°Ñ, âíî÷³ +7...+12°Ñ

Ï Î Ã Î Ä À

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 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 3208

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  12 вересня 2007

Оле сандр КСЕНОФОНТОВ,
дире тор ст дії “Лю сен”:
— Я не знаю жодно о політи а,

в я о о б свита відповідала більш-
менш зроз мілим мені нормам.
Том , можна с азати, всім.

Оле ПОКАЛЬЧУК,
соціальний психоло :
— Я відповів би російсь ою при-
аз ою: “Черно о обеля не отмо-
еш добела”. Усім без винят , але

не потрібно, бо це нічо о не дасть.
Вони всі добирають оточення по
собі. Перед сім треба чиститися
самим, починати з себе.

Сер ій ФОМЕНКО,
соліст рт “Мандри”:
— Я займаюся мистецтвом. Ме-

не ці питання не д же ці авлять.
Гадаю, та их політи ів, я им тре-
ба почистити свит , д же ба ато в
У раїні.

Êîìó ç ïîë³òèê³â ïîòð³áíî ïî÷èñòèòè ñâèòó?

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, лідер партії “Братство”:
— Я ні оли не рав азино. А я би рав, то розра-

хов вав би на іль а ривень, я с ромна людина.

Юрій РОГОЗА, письменни :
— Я не раю в азино. Але раз б ло, що зайшов та

про рав д же швид о $200. Б ло д же неприємне від-
ч ття, наче тебе по раб вали. Це відч ття мені не да-
вало спо ою десь тиждень, тоді я помолився Бо ові й
попросив, щоб дав змо поверн ти ті роші. Більше
не ходитим в азино.
Я ось я та и зайшов до то о само о азино і за дві

став и ви рав ці $200. І я мене не хапали за р и, за-

спо оївся та пішов звідти. Більше я не раю. Д маю,
що роші, я і про рають азино, праведними не б -
вають.

Дмитро ГОРДОН, телевед чий, оловний реда -
тор азети “Б львар Гордона”:
— У мене б в ви раш під $3 тис. Це б ло ро ів чо-

тири том . А вза алі раю д же мало.

Оле сій ПЛОТНИКОВ, народний деп тат V с ли-
ання від Партії ре іонів:
— Це речі приватно о життя, том я не відповідати-

м на запитання.

ßêà íàéá³ëüøà ñòàâêà ó âàñ áóëà â êàçèíî?

Ðåñïîíäåíòè âèñëîâèëè ñåðéîçí³ ïðåòåíç³¿
äî îòî÷åííÿ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

З ідно з рез льтатами опит вання call-центр столич-
ної місь держадміністрації, о рім своїх варіантів від-
повідей, найбільше з опитаних иян радять почистити
своє оточення Юлії Тимошен о (18%), Ві торові
Ющен та Ві торові Ян ович (обидва по 14%). Ки-
яни мають серйозні претензії до оточення найрейтин-
овіших політи ів.

Êè¿â âèãðàâ 
ó “îäíîðóêèõ áàíäèò³â”

Íå äèâíî, ùî ³í³ö³àòèâó Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ùîäî çàêðèòòÿ ³ã-
ðîâèõ àâòîìàò³â ïîáëèçó øê³ë,
äèòñàäê³â, ìåäè÷íèõ çàêëàä³â íè-
í³ ï³äòðèìàëè ïðàêòè÷íî âñ³ ïðî-
â³äí³ ïîë³òè÷í³ ñèëè. Ôåì³äà òà-
êîæ íà áîö³ ìåðà. Â÷îðà ñòàëî â³-

äîìî, ùî àñîö³àö³ÿ ä³ÿ÷³â ³ãðîâî-
ãî á³çíåñó çíîâó ïðîãðàëà êè¿â-
ñüê³é âëàä³. Çîêðåìà Êè¿âñüêèé
àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé
ñóä â³äìîâèâñÿ çàäîâîëüíèòè
ñêàðãó Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ä³-
ÿ÷³â ãðàëüíîãî á³çíåñó. Ðàí³øå öÿ
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ïðîãðàëà

ñïðàâó â Ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ Êè-
ºâà.

— Ïðåäñòàâíèêè àñîö³àö³¿ í³ÿê
íå ìîæóòü çìèðèòèñÿ ç íîâèìè
ë³öåíç³éíèìè óìîâàìè ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îðãàí³çàö³¿ òà
óòðèìàííÿ òîòàë³çàòîð³â ³ ³ãðîâèõ
çàêëàä³â ó Êèºâ³,— ñêàçàëà ç öüî-
ãî ïðèâîäó çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Äåíèñþê.—
Î÷åâèäíî, ùî çàïðîâàäæåí³
êîìàíäîþ ×åðíîâåöüêîãî ïðîçî-
ð³ ïðàâèëà â ö³é ñôåð³ êîìóñü íå
äî âïîäîáè. Îäíàê ñóä ï³äòâåð-
äèâ, ùî ñàìå ö³ ïðàâèëà º ÷èí-
íèìè.

×è ç’ÿâèòüñÿ â Óêðà¿í³ ñâ³é
Ëàñ-Âåãàñ, íåâ³äîìî, à îñü òå, ùî
â Êèºâ³ â ³ãðîâîìó á³çíåñ³ áóäå
íàâåäåíî ïîðÿäîê, ì³ñüêà âëàäà
ãàðàíòóº

Кличко В.
2 %

Янукович В.  
14 %

Литвин В.  
7 %

Журавський В.  
3 %

Луценко Ю. 
9 %

Симоненко П.  
8 %

Тимошенко Ю. 
18 %

Ющенко В. 
14 %

Кому з політиків потрібно почистити свиту?
(% від опитаних)
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Черновецький Л.
3 %

Свій варіант
 21 %
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Êèÿíè ïî÷èñòÿòü
áðèãàäó Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

Àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä â³äìîâèâñÿ
çàäîâîëüíèòè ñêàðãó ä³ÿ÷³â ³ãðîâîãî á³çíåñó

Îêñàíà ÌÅËÜÍÈÊ, Äåíèñ ÏÐÓÖ
“Õðåùàòèê”

Психоло и нині оворять про швид ий розвито та ос-
трі форми хворобливої залежності від "і ор на роші"
зовсім юних ромадян. Заради опійчини, я можна
ин ти в автомат, дея і підліт и отові навіть на зло-
чин. Нещодавно зі ЗМІ стало відомо, я іль а юна ів
напали на дід ся, чиє життя для них ошт вало лише
70 ривень. Саме стіль и вони забрали в літньо о чоло-
ві а рошей, я і пізніше про рали на автоматах.

Тоді я пересічні меш анці про рають свої роші ральних автоматах, діячі і рово о бізнес про рали иївсь ій
владі же др ий с д
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