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ОЛЕКСІЙ ОМЕЛЬЯНЕНКО:
“ПРЕДСТАВНИКАМ
СТОЛИЧНОГО ІГРОВОГО
БІЗНЕСУ ПРИЙДЕТЬСЯ
ПОТІСНИТИСЯ. ЗАВДЯКИ
ПІКЕТАМ АКТИВІСТІВ”

Ëóöåíêî â³äñìîêòóº
ó Þë³
¿¿ åëåêòîðàò

“Ãàñòðîë³” ë³äåðà ÍÓ—ÍÑ ïî÷à-
ëèñÿ ç áàãàòîãîäèííîãî ðîç³ãð³âó.
Äî “Õðåùàòèêà” äåñü ç îï³âäíÿ ïî-
÷àëè íàäõîäèòè ÷èñëåíí³ äçâ³íêè
ìåøêàíö³â Òðîºùèíè ç íàïîëåãëè-
âèìè ïðîõàííÿìè “ïðèïèíèòè öåé
øàáàø”. “ß íå ìîæó ê³ëüêà ãîäèí
çàêîëèñàòè äèòèíó”,— îáóðþâàëà-
ñÿ ìàòè Îëüãà Ñèìîíåíêî. Â ë³ò-
íüî¿ Ãàëèíè Ëÿøåíêî ñòàâñÿ ã³ïåð-
òîí³÷íèé êðèç ÷åðåç ïîñò³éíèé
øóì. Íåâ³äîìî, íà ùî ðîçðàõîâó-
âàâ ïàí Ëóöåíêî, àëå, øâèäøå çà

âñå, ìîëîä³ ìàìè ³ ë³òí³ ëþäè çà
íèõ óæå ãîëîñóâàòè íå ï³äóòü.

Â óñÿêîìó ðàç³ çàõ³ä ìàñîâèì íå
íàçâåø. Ê³ëüêà ñîòåíü “ïðîïëà÷å-
íèõ” ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â, à òà-
êîæ æìåíüêà ç³âàê — öå âñå, ùî
âäàëîñÿ ç³áðàòè îðãàí³çàòîðàì.
Ñïðîáóâàâ çàðîáèòè ³ êîðåñïîí-
äåíò “Õðåùàòèêà”, ïðîòå íåâäà-
ëî — “âñ³õ, êîãî òðåáà, íàéíÿëè
ðàí³øå”. À ïîñòîÿòè áóëî âàðòî —
çà òðè ãîäèíè ìàõàííÿ ïðàïîðîì
ìàëè çàïëàòèòè 50 ãðí, ÿê ãîðäî

ïîâ³äîìèâ êîðåñïîíäåíòîâ³ õëî-
ïåöü ðîê³â òðèíàäöÿòè.

ßêùî çâåðòàòè óâàãó íà ïðèâå-
çåíèõ “ç³ðîê”, òî, ïåâíî, ñîþçíè-
êîì ó áîðîòüá³ çà âëàäó â Êèºâ³
Þð³é Ëóöåíêî áà÷èòü ïåðåäóñ³ì
êè¿âñüêó ìîëîäü. Ïðî òå, ÿê “Íà-
øà Óêðà¿íà—Íàðîäíà ñàìîîáîðî-
íà” âåðáóº ìîëîäü, ñüîãîäí³ ðîçïî-
â³â æóðíàë³ñòàì ãîëîâà ëüâ³âñüêî¿
îáëîðãàí³çàö³¿ Êîì³òåòó âèáîðö³â
Óêðà¿íè Ðîìàí Êîøîâèé. Éîãî
øîêóâàâ òîé ôàêò, ùî â îäí³é ç³
øê³ë Ëüâîâà, à ñàìå ¹ 2, òàê çâà-
íèì ìåãàáëîêîì ðîçäàâàëè ó÷íÿì
ïåðøîãî êëàñó ï³äðó÷íèêè “Ñâ³ò
äèòèíè”, íà ÿêîìó áóëè ëîãîòèï
ÍÓ—ÍÑ ³ íàïèñ: “Ðàçîì ç ïåðøî-
êëàñíèêàìè ìè ïåðåìîæåìî”.

“Ùå íàïðèê³íö³ ëèïíÿ âèéøîâ
íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ ïðî äîòðèìàí-
íÿ çàêîíîäàâñòâà ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿ ó
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Êèºâà. Ìè
íå ìîæåìî äîïóñòèòè ïîðóøåííÿ
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà äîïóñ-
òèòè àã³òàö³þ ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ òà ñòó-
äåíòñüêî¿ ìîëîä³”,— çàÿâèâ “Õðå-
ùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. 

За інчення на 3-й стор.

Áóä³âåëüíèêè
ïîêèäàëè ñâî¿ 
áóäèíêè

Ó÷îðà ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó, ÿê³ âæå äâà ðîêè î÷³-
êóþòü íà çàâåðøåííÿ ñïîðó-
äæåííÿ äâîõ æèòëîâèõ áóäèíê³â
íà âóë. Ëàâðóõ³íà, îðãàí³çóâàëè
àêö³þ ïðîòåñòó. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ãîëîâà ³í³ö³àòèâíî¿
ãðóïè ²ãîð Ëåìåøêî, öÿ ³ñòîð³ÿ
ïî÷àëàñÿ ùå ó 2004 ðîö³, êîëè íà
çàìîâëåííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ
êîìïàí³ÿ “Ñìàðòåõ-Ñèñòåìç” îò-
ðèìàëà äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî áà-
ãàòîïîâåðõ³âîê. Óæå íàïðèê³íö³
2005-ãî êîìïàí³ÿ îá³öÿëà â³ääà-
òè âëàñíèêàì êëþ÷³ â³ä íîâèõ
êâàðòèð, àëå ï³ä ïðèâîäîì òîãî,
ùî â çàáóäîâíèêà íåìàº äîçâî-
ëó, ðîáîòè ïðèïèíèëè. “Äîçâ³ë
áóëî ïîíîâëåíî, àëå ðîáîòè íå
ïðîäîâæóþòü ³ äîñ³”,— çàçíà÷èâ
²ãîð Ëåìåøêî.

²íâåñòîðè íåçàâåðøåíîãî áó-
ä³âíèöòâà íà âóë. Ëàâðóõ³íà, 5 òà
6 çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ùî

ðàéîííà âëàäà ïîñò³éíî ãîäóº ¿õ
îá³öÿíêàìè òà âìîâëÿº íå âèõî-
äèòè íà ì³òèíã. Ìåøêàíö³ ñïî-
ä³âàþòüñÿ íà äîáóäîâó ¿õí³õ ïî-
ìåøêàíü ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” â
îáì³í íà 8 ãà çåìë³ ï³ä êîìåðö³é-
íó çàáóäîâó â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè.

Òèì ÷àñîì äî ìåøêàíö³â Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó âèéøîâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäè-
ìèð Ãîëîâà÷, ÿêèé ïîâ³äîìèâ,
ùî íàïåðåäîäí³ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ
â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
àêòèâ³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿
ãðóïè ç ïèòàííÿ íåçàâåðøåíîãî
áóä³âíèöòâà íà âóë. Ëàâðóõ³íà.
“Òàêîæ ì³ñüêà âëàäà íàëàãîäèòü
ñï³âïðàöþ ç ïðàâîîõîðîííèìè
îðãàíàìè äëÿ äåòàëüíîãî àíàë³çó
ñèòóàö³¿”,— çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ
Â³êòîð Ãîí÷àðóê 
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Політичний шабаш на Троєщині обіцяв йо о часни ам непо аний заробіто

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора меш анці Троєщини біля інотеатр "Флоренція"
не знали спо ою. Від обід л нала чна м зи а, я а за-
важала відпочивати місцевим немовлятам та літнім лю-
дям. Сам же замовни цьо о алас з'явився лише
близь о восьмої одини вечора. Після то о, я лідер
"Народної самооборони" Юрій Л цен о назвав політич-
но о пенсіонера Оле сандра Омельчен а найпоп лярні-
шою людиною Києві, нечисленні часни и політично о
поп- онцерт почали плювати на землю і розходитися.
На виході а ітатори БЮТ нама алися с чити їм листів
"Л цен о відсмо т є БЮТ... її еле торат". За цим сім
із с мом спостері ав олі арх Давид Жванія, я ий приїхав
подивитися, я витрачають йо о роші.

Ó÷îðà “Õðåùàòèê” íà ñâîºìó ñàéò³ www.kreschatic.kiev.ua îïóáë³-
êóâàâ ïåðåë³ê íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é ó êîæ-
íîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, äåìîíòàæ ÿêèõ î÷³êóþòü îäðàçó ï³ñëÿ â³äïîâ³ä-
íîãî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Êð³ì öüîãî, Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðåêëàìè äîðó÷åíî íàäàòè äî 25 âåðåñíÿ ³íôîð-
ìàö³þ ùîäî ³íâåíòàðèçàö³¿ âñ³õ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é ó ñòîëèö³

Íåçàêîííà ðåêëàìà
ó “Õðåùàòèêó”
Ïåðåë³ê  ùèò³â-ïîðóøíèê³â 
ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ ãàçåòè

Ìàéáóòí³ âëàñíèêè êâàðòèð 
ïîïðîñèëè â ìåðà äîïîìîãè 
ç â³äíîâëåííÿ áóä³âíèöòâà
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора під стінами столичної мерії відб лася а ція
протест меш анців Деснянсь о о район , я і вже
два ро и че ають на завершення спор дження двох
житлових б дин ів на в л. Лавр хіна, 5 та 6. Через
бездіяльність районної влади ияни зверн лися по
допомо до Київсь о о місь о о олови Леоніда
Черновець о о.
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора на сайті "Хрещати а" оп блі вали перелі
ре ламних засобів, розміщених на території міста з
пор шенням чинно о поряд . Ще серед столична
влада хвалила рішення про демонт вання майже
460 неза онно встановлених ре ламних онстр цій
Києві.
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Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè 
ôàðìàöåâòè÷íî¿ ãàëóç³!

Â³ä ³ìåí³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ïðèéì³òü ìî¿
íàéùèð³ø³ ïðè-
â³òàííÿ ç íàãî-
äè ïðîôåñ³éíî-
ãî ñâÿòà. Ìè
ùèðî âäÿ÷í³
âàì çà âèñîêå
ñëóæ³ííÿ îáðà-
í³é ñïðàâ³, ñà-
ìîâ³ääàí³ñòü,
ïðîôåñ³îíàë³çì,
ìèëîñåðäÿ, äîá-

ðîòó é ùåäð³ñòü äóø³. Ïðèéì³òü âäÿ÷í³ñòü çà
â³ðí³ñòü îáîâ’ÿçêó ³ ïîêëèêàííþ, òóðáîòó é
óâàãó äî âåòåðàí³â, ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ. Áàæàþ âàì òà âàøèì ðîäèíàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ,
ùàñòÿ ³ äîáðà, òåïëà, ëþáîâ³, çëàãîäè â òðó-
äîâèõ êîëåêòèâàõ, âåëèêèõ óñï³õ³â ó ðîçâèò-
êó ôàðìàöåâòè÷íî¿ ãàëóç³. Íåõàé çàâæäè ç
âàìè áóäå ï³äòðèìêà òà ðîçóì³ííÿ ð³äíèõ ³
êîëåã.

Київсь ий
місь ий олова

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Call-öåíòð ïðîäîâæóº 
äîïîìàãàòè êèÿíàì

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ç 10
ñåðïíÿ äî 10 âåðåñíÿ äî ñall-öåíòðó íàä³éø-
ëî ìàéæå 20 òèñ. çâåðíåíü â³ä êèÿí ç ïèòàíü
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî òà äîðîæíüîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, ç íèõ 12 òèñ. âèêîíàëè ñëóæáè
ì³ñòà, íà ðîçãëÿä³ çàëèøèëîñÿ ìàéæå 8 òèñ.
Íàéá³ëüøå ñêàðã íàä³éøëî íà ïðîáëåìè ç âî-
äîïîñòà÷àííÿì (3653), íåçàäîâ³ëüíèì îáñëó-
ãîâóâàííÿì áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿ (3086), íå ïðàöþº ë³ôò (2524). Ë³äåðà-
ìè ç ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü ìåøêàíö³â çàëèøàº-
òüñÿ Ñâÿòîøèíñüêèé (3218), Øåâ÷åíê³âñüêèé
(2378) òà Îáîëîíñüêèé (2166) ðàéîíè

Ó ñòîëèö³ äåìîíòóþòüñÿ 
íåçàêîíí³ ³ãðîâ³ àâòîìàòè

Çà ³í³ö³àòèâîþ òà îñîáèñòèì êîíòðîëåì
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî, â ñòîëèö³ óñï³øíî òðèâàº áîðîòü-
áà ç íåçàêîííîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó ñôåð³ ³ãðîâî-
ãî á³çíåñó. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, âñüîãî çà
ñåðïåíü çä³éñíèëè 649 ïåðåâ³ðîê, ï³ä ÷àñ
ÿêèõ ñêëàëè 94 àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîòîêîëè,
îïëîìáóâàëè 417 òà äåìîíòóâàëè 208 ³ãðîâèõ
àâòîìàò³â. Ãîëîâíèì æå äîñÿãíåííÿì, çà ñëî-
âàìè Äåíèñà Áàññà, ñòàëî òå, ùî â ðàä³óñ³ 150
ìåòð³â íàâêîëî øê³ë ³ äèòñàäê³â ïðèáðàëè
“îäíîðóêèõ áàíäèò³â” òà àçàðòí³ ïðèñòðî¿

Ó Êîëîíí³é çàë³ 
â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ êîëåã³¿

Ñüîãîäí³ çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ÊÌÄÀ â³ä-
áóäåòüñÿ ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ Êîëåã³¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(ÊÌÄÀ) ç íàñòóïíèõ ïèòàíü: ³íôîðìàö³ÿ
“Ïðî ñòàí ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè òà áëàãîóñò-
ðîþ òåðèòîð³é ðàéîí³â ì. Êèºâà”; ³íôîðìà-
ö³ÿ “Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ðîáîòè îá’ºêò³â
ãðàëüíîãî á³çíåñó íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà”;
³íôîðìàö³ÿ “Ïðî âèêîíàííÿ íàö³îíàëüíî¿
òà ì³ñüêî¿ ïðîãðàì áîðîòüáè ç òóáåðêóëüî-
çîì òà çàïîá³ãàííÿ öüîìó çàõâîðþâàííþ”

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é
îòðèìàº íà÷àëüíèêà

Ïðîòÿãîì òèæíÿ îãîëîñÿòü â³äêðèòèé êîí-
êóðñ íà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê.
Çà éîãî ñëîâàìè, â³í îñîáèñòî ðåêîìåíäóâà-
òèìå íà öþ ïîñàäó ñâîãî ðàäíèêà Îëüãó Âëà-
ñåíêî. Íàãàäàºìî, ùî ñòâîðèòè â³äïîâ³äíå
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè âè-
ð³øèëè íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó

Êèÿíàì íà çäîðîâ’ÿ
45 ïðàö³âíèê³â ôàðìàöåâòè÷íî¿ ãàëóç³ äî ïðîôåñ³éíîãî
ñâÿòà îòðèìàëè íàãîðîäè â³ä ìåðà ñòîëèö³

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Завтра У раїна свят ватиме
День фармацевтично о праців-
ни а, а напередодні відб лися
рочистості в столичном театрі
оперети та Колонній залі иїв-
сь ої мерії, де заст пни олови
КМДА Ірена Кільчиць а вр чила
най ращим працівни ам ал зі
відзна и та цінні подар н и від
Київсь о о місь о о олови.

Ó÷îðà ç íàãîäè Äíÿ ôàðìàöåâòè÷íîãî
ïðàö³âíèêà 45 íàéêðàùèõ ðåöåïòàð³â çà
âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà çàáåçïå÷åííÿ íàñå-
ëåííÿ äîáðîÿê³ñíèìè ìåäè÷íèìè ïðåïà-

ðàòàìè îòðèìàëè íàãîðîäè â³ä Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà âðó÷èëà âèðîáíèêàì òà ðåàë³çà-
òîðàì ë³ê³â ïî÷åñí³ â³äçíàêè ³ íàãîëîñè-
ëà: “Ö³ ëþäè çàâæäè ïîçà ïîë³òèêîþ òà
ïîçà ñêàíäàëàìè. ß ïèøàþñÿ íèìè, áî â
áóäü-ÿêèé ñêëàäíèé äëÿ êðà¿íè ÷àñ âîíè
ïðàöþþòü íà êîðèñòü ëþäåé”.

Äâîº çàñòóïíèê³â çàâ³äóâà÷³â àïòåêàìè
Ãàííà Áîéêî òà Ãàëèíà Õåäà îäåðæàëè
íàéâèùó íàãîðîäó — “Çíàê ïîøàíè”.
Ùå ø³ñòüîì ôàðìàöåâòè÷íèì ïðàö³âíè-
êàì âðó÷èëè Ïî÷åñí³ ãðàìîòè, à 37 îãî-
ëîøåíî ïîäÿêó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè. Óñ³ âèíóâàòö³ óðî÷èñòîñòåé îòðè-
ìàëè ùå é íàãðóäí³ çíàêè òà ³ìåíí³ ãî-
äèííèêè.

Íàéêðàù³ ïðàö³âíèêè ãàëóç³ ïðîäîâ-
æèëè ñâÿòêóâàííÿ â Êè¿âñüêîìó àêàäå-
ì³÷íîìó òåàòð³ îïåðåòè, äå ¿õ ïðèâ³òàëè

ì³ñüêà âëàäà, Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, êåð³âíèêè ôàðìàöåâòè÷íèõ ô³ðì
Êèºâà òà â³äîì³ àðòèñòè. Âèñòóïèëè íà
ñöåí³ é ñàì³ ðåöåïòàð³. Âèÿâëÿºòüñÿ, äå-
õòî ç â³äçíà÷åíèõ òàëàíîâèòèé íå ò³ëüêè
ó ñâî¿é ãàëóç³. Íàïðèêëàä, ïðîâ³çîð àï-
òåêè ¹ 63 êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ôàðìàö³ÿ” Ãàííà Ï³âíüîâà, ÿêà îòðèìà-
ëà Ïî÷åñíó ãðàìîòó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè, ùå é â³ðø³ ñêëàäàº òà ï³ñí³ ñï³-
âàº. Öå é ïðîäåìîíñòðóâàëà âîíà êîëå-
ãàì íà ñöåí³ òåàòðó îïåðåòè. Çà ñëîâàìè
ïàí³ Ï³âíüîâî¿, ¿¿ òâîðè º â ðåïåðòóàðàõ
â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ ñï³âàê³â, íàâ³òü ó ç³ð-
êîâîãî òåíîðà Âîëîäèìèðà Ãðèøêà.

Òà íå ò³ëüêè ñâÿòêîâèé íàñòð³é ïàíó-
âàâ öèìè äíÿìè ñåðåä ñòîëè÷íèõ ôàð-
ìàöåâò³â. Àäæå ó âèðîáíèê³â ë³ê³â º íè-
í³ é ÷èìàëî ïðîáëåì. Âîíè ïîä³ëèëèñÿ
íèìè ç “Õðåùàòèêîì”. Ïðî öå éäåòüñÿ
íà ñòîð. 10
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Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ 
â³äâ³äàâ ñâèíàðíèê
Ñàìå éîãî íàãàäàëè çàñòóïíèêó ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ã³äðîïàðê òà Òðóõàí³â îñòð³â
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови КМДА
Володимир Головач інспе т вав
Тр ханів острів та Гідропар .
С ар и иян на засміченість цих
зон відпочин част ово під-
твердилися — в обох місцях
знайшли і сміття, і зарості б р'-
янів. Ще більше рясніють вони
неза онно встановленими
МАФами.

Çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ó÷îðà ç’ÿñîâóâàëè, ÷îìó êèÿíè
ñêàðæàòüñÿ íà çàñì³÷åí³ñòü Òðóõàíîâî-
ãî îñòðîâà òà Ã³äðîïàðêó. Çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ ïðè
ïåðåâ³ðö³ ñêàðã óæå íà ï³äéîì³ äî ìîñ-
òó íà Òðóõàí³â îñòð³â âèÿâèâ ñì³òíèêè.
Íàáðàâøè ïî òåëåôîíó Ïîä³ëüñüêó ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³þ, ó â³äïîâ³äü ïî÷óâ:
“Öå íå íàøå”. Òèì ÷àñîì ïðè âõîä³ íà
ì³ñò ñòîÿëè 2 ê³îñêè ç äîçâîëàìè ÊÏ
“Ïîä³ëáëàãîóñòð³é”. “Ïðèáèðàòè âîíè
òóò íå õî÷óòü. À ¿õíº êîìóíàëüíå ãîñïî-
äàðñòâî âèäàº äîçâîëè íà ÌÀÔè, õî÷ ³
íå ìàº òàêîãî ïðàâà”,— ñêàçàâ ïàí Ãî-
ëîâà÷. Íà âõîä³ îñòðîâà ñàìîòíüî ñòîÿâ
í³÷èéíèé ôóðãîí÷èê “Øàóðìà”. Ïîáà-
÷èëè òàêîæ “óáèòå” ïðèì³ùåííÿ ïðîêà-
òó ÷îâí³â ³ çàñì³÷åíó òåðèòîð³þ á³ëÿ çà-
÷èíåíîãî ä³ëüíè÷íîãî ïóíêòó ì³ë³ö³¿. Á³-
ëÿ çàíåäáàíèõ ñïîðòìàéäàí÷èê³â ëþäè
âëàøòóâàëè “íåñàíêö³îíîâàí³ òóàëåòè”.
ßê ïîÿñíèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äè-
ðåêö³¿ “Òðóõàí³â îñòð³â” Îëåêñ³é Ñàâ-
÷åíêî, äî ªâðîáà÷åííÿ ó ãðîìàäñüêèõ

òóàëåòàõ, ðîçòàøîâàíèõ ïîáëèçó, çðîáè-
ëè êàï³òàëüíèé ðåìîíò, âò³ì, âèòðèìà-
ëè âîíè ëèøå 2 ðîêè.

ßê ò³ëüêè êîì³ñ³ÿ “âèñàäèëàñü” ó Ã³ä-
ðîïàðêó, óâàãó ¿¿ ïðèâåðíóëî ñì³òòÿ òà
ïàêåòè ç íåäî¿äêàìè á³ëÿ ðîçâàæàëüíîãî
çàêëàäó “Ìåõ³êî”. Çàéøîâøè âñåðåäèíó
çà ïîÿñíåííÿìè, Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷
çíàéøîâ ùå é ê³ëüêà ³ãðîâèõ àâòîìàò³â.
Ãîñïîäàð — îñîáà êàâêàçüêî¿ íàö³îíàëü-
íîñò³ — ñêàçàâ, ùî àâòîìàòè ïðèâåçëè
â÷îðà. Ðîç³áðàòèñÿ äîðó÷èëè ÐÓÂÑ. Òî
òóò, òî òàì òðàïëÿëèñÿ ê³îñêè, âñòàíîâ-
ëåí³ áåç äîçâîë³â. Ó õàùàõ áóð’ÿí³â çà îä-
íèì ³ç íèõ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ íàòêíóâ-
ñÿ íà êóïó ïëÿøîê ç-ï³ä ñïèðòíîãî. “Öå
ïðîñòî ñâèíàðíèê”,— âèñëîâèâ ñâîº âðà-
æåííÿ ïàí Ãîëîâà÷. Â³í äîðó÷èâ, ùîá óñ³
ÌÀÔè áåç äîçâîë³â äåìîíòóâàëè. Ó ðåø-
ò³ çàêëàä³â ïðîâåäóòü ïåðåâ³ðêó íà äîòðè-
ìàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì
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Ëóöåíêî
â³äñìîêòóº
ó Þë³
¿¿ åëåêòîðàò

За інчення. Почато на1-й стор.

Ïðîòå ìîæíà íå áîÿòèñÿ, ùî òàíö³ â³ä ïà-
íà Ëóöåíêà ïðèíåñóòü éîìó ðåéòèíã. Àäæå
íà ì³òèíãó â³í íàçâàâ êîëèøíüîãî ìåðà
Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà íàéïîïóëÿðí³øîþ
ëþäèíîþ Êèºâà. Ï³ñëÿ òàêî¿ çàÿâè ìîëîäü,
ÿêà íàçèâàº ïàíà Îìåëü÷åíêà äèíîçàâðîì,
çàòÿãòè ãîëîñóâàòè çà ÍÓ-ÍÑ áóäå äóæå
ñêëàäíî. À ðåøòà âèáîðö³â ïðèãàäàº íà ä³ëü-
íèöÿõ áàãàòîãîäèííèé ãàëàñ òà ïîí³âå÷åíèé
ïàðê á³ëÿ ê³íîòåàòðó. Íå íàéêðàùå âðàæåí-
íÿ ñïðàâèâ íà ïðèñóòí³õ ³ îãëîøåíèé ä³-äæå-
ºì ç³ ñöåíè “ïîõ³ä Ëóöåíêà äî íàðîäó”. Ïðî-
äåðøèñÿ êð³çü îõîðîíó, ïîëóì’ÿíèé îðàòîð
óñêî÷èâ â àâòîìîá³ëü ³ ñòð³ìêî ãàéíóâ. Íà-
ïåâíî, íà ³íøèé êîíöåðò. Ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç
âèáîðöÿìè áåç ïîñåðåäíèöòâà ä³-äæå¿â Þð³é
Ëóöåíêî íå íàâàæèâñÿ. Äî íàðîäó, îäíàê,
íå ïîáîÿëèñÿ ïðèéòè àêòèâ³ñòè êîíêóðåí-
òè — ç Ôîðóìó ïîðÿòóíêó Êèºâà. Çàêëèêè
ôîðóì÷àí íå ãîëîñóâàòè çà ñîðàòíèê³â Ëó-
öåíêà-Îìåëü÷åíêà — “íîìåíêëàòóðíó êó÷-
ì³âñüêó ñâîëîòó, ÿêà çíîâó ñóíå íà âèáîðè”,
âèêëèêàëè ïîæâàâëåííÿ â íå÷èñëåííîìó íà-
òîâï³. Çà ïèÿêàìè, ÿê³ çáèðàëè ÷èñëåíí³
ïëÿøêè ç-ï³æ ïèâà, ³ç ñóìíèì âèãëÿäîì
ñïîñòåð³ãàâ Äàâèä Æâàí³ÿ. Óðîêè Áîðèñà Áå-
ðåçîâñüêîãî, âî÷åâèäü, íå ìèíóëè äàðåìíî.
Ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî îë³ãàðõ ïðè¿õàâ îñî-
áèñòî ïîñïîñòåð³ãàòè, àáè íå ðîçòðèíüêàëè
éîãî êàï³òàë. Öüîãî õîëîäíîãî îñ³ííüîãî âå-
÷îðà ïàíà Æâàí³þ, ìàáóòü, ç³ãð³âàëî ëèøå
îäíå — íåâèìîâíå áàæàííÿ îòðèìàòè ìàí-
äàò íàðäåïà

В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
“Хрещати ”

Â³êòîð Þùåíêî 
õî÷å ðåêëàìè. 
Òåïåð óæå ñîö³àëüíî¿

“ßêùî ó 1993 ðîö³ â Óêðà¿í³ ïðîæèâàëî
52,2 ìëí îñ³á, òî íà ñüîãîäí³ — 46,6 ìëí, ³
ïðè òàê³é òåíäåíö³¿ äî 2010 ðîêó â íàø³é äåð-
æàâ³ ïðîæèâàòèìå 35 ìëí îñ³á”,— çàÿâèâ ó÷î-
ðà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî íà
Âñåóêðà¿íñüêîìó ôîðóì³ “Íàøà ìåòà — çäî-
ðîâà ëþäèíà, çäîðîâà íàö³ÿ”. Ïðåçèäåíò ïî-
âòîðèâ âèñëîâëþâàííÿ Ëåîí³äà Êó÷ìè ïðî
òå, ùî çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íà á³ëüøå
âòðàòèëà íàñåëåííÿ, í³æ çà ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Çà éîãî ñëîâàìè, â äåðæàâ³ 70% óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîëîä³ â³êîì â³ä 12 äî 20 ðîê³â âæèâà-
þòü àëêîãîëü ³ êóðÿòü. Âèõ³ä ç òàêî¿ ñèòóàö³¿
Â³êòîð Àíäð³éîâè÷ áà÷èòü ó âïðîâàäæåíí³
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ïðî çäîðîâèé ñïîñ³á æèò-
òÿ, ó ïîòðåá³ áîðîòüáè ç ðåêëàìîþ àëêîãîëþ
³ òþòþíîâèõ âèðîá³â íà òåëåáà÷åíí³

ÑÁÓ êàæå, ùî êèÿí ïî÷àëè 
êóïóâàòè õàð÷àìè

Ó÷îðà îô³ö³éíèé ðå÷íèê Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè Ìàðèíà Îñòàïåíêî ïîâ³äîìèëà, ùî
äëÿ ãðîìàäÿí, îõî÷èõ ïîñêàðæèòèñÿ äî ÑÁÓ
ç ïèòàíü ùîäî ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ âè-
áîð³â, íà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíîãî óêàçó Ïðå-
çèäåíòà ñòâîðåíî “òåëåôîí äîâ³ðè”. Çà ê³ëü-
ê³ñòþ çâåðíåíü çà öèì òåëåôîíîì ë³äèðóþòü
êèÿíè. Çàãàëîì â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì òèæíÿ áó-
ëî 50 çâåðíåíü äî îáëàñíèõ óïðàâë³íü çà öèì
òåëåôîíîì. ßê ïîâ³äîìèëà ðå÷íèê, ó ñòîëè-
ö³ çàô³êñîâàí³ ñïðîáè ï³äêóïèòè âèáîðöÿ çà
õàð÷³, âíåñåííÿ äî ñïèñê³â âèáîðö³â îñ³á, ùî
âè¿õàëè ç Óêðà¿íè, íåãîòîâí³ñòü âèáîð÷èõ
ä³ëüíèöü òîùî.

ÑÁÓ, ÿê ïîâ³äîìèëà ïàí³ Îñòàïåíêî, ìàº
íàì³ð ïîðóøèòè êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðîòè
ì³í³ñòðà òðàíñïîðòó Ìèêîëè Ðóäüêîâñüêîãî
çà áåçï³äñòàâí³ çàÿâè ïðî ï³äãîòîâêó ó Ñåê-
ðåòàð³àò³ Ïðåçèäåíòà òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â íà
àâ³àòðàíñïîðò³. Êð³ì òîãî, âæå çíàéäåíî ëþ-
äèíó ç³ çáðîºþ íà òðàíñïîðò³. Öå âèÿâèâñÿ
äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ñåðã³é Ê³âàëîâ.
Â³í íàìàãàâñÿ ñ³ñòè íà ðåéñîâèé ë³òàê, íå
îôîðìèâøè íàëåæíèì ÷èíîì ïåðñîíàëüíó
çáðîþ. Ï³ñòîëåò ó êîëèøíüîãî ãîëîâöåíòð-
âèáîð÷êîì³âöÿ âèëó÷èëè, ïàñàæèð³â çàñïî-
êî¿ëè
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Äîïîìîãà íàä³éøëà 
íåñïîä³âàíî
Êîñòÿíòèí Çàòóë³í ïðè¿õàâ ðÿòóâàòè óêðà¿íñüêèé ïàðëàìåíò
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора російсь ий політи , деп -
тат Держд ми РФ Костянтин За-
т лін приб в до Києва рят вати
раїнсь ий парламентаризм від
нів Президента. Пл таючи діо-
син із само оном, росіянин ви-
рив таємні змови вищих еше-
лонах раїнсь ої влади та по-
обіцяв, що Володимир П тін
обов'яз ово повернеться.

Íåðîçóì³ííÿ ³ íåïðèéíÿòòÿ ó ðîñ³é-
ñüêîãî äåïóòàòà âèêëèêàº ñàìà âèáîð÷à
êàìïàí³ÿ. Íà äóìêó ïàíà Çàòóë³íà, ð³-
øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âè-
áîð³â áóëî íåïðàâîâèì. Îðãàí³çàö³ÿ æ âè-
áîð÷îãî ïðîöåñó çàëèøàºòüñÿ íà íèçüêî-
ìó ð³âí³, ³ íà íàñ çíîâó î÷³êóþòü íåïðà-
âèëüí³ ñïèñêè âèáîðö³â ³ òèñíÿâà íà ä³ëü-
íèöÿõ. Ïðîáëåìè Êîñòÿíòèí Çàòóë³í
ïðîãíîçóº ³ ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ. Îñê³ëüêè,
íà éîãî äóìêó, â Óêðà¿í³ ôàêòè÷íî ïàðà-
ë³çîâàíà ñóäîâà ã³ëêà âëàäè, çîêðåìà Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä, ï³äòâåðäèòè ëåã³òèì-
í³ñòü âèáîð³â àáî ïîêàðàòè ôàëüñèô³êà-
ö³¿ áóäå í³êîìó. Öå ïðèçâåäå äî êðèçè
óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòàðèçìó. Ñïðîâî-
êóâàòè ¿¿ ìîæóòü â³äíîñèíè ì³æ ÍÓ—ÍÑ
³ ÁÞÒ. Íà äóìêó ïàíà Çàòóë³íà, êîëè
Â³êòîð Þùåíêî îãîëîøóâàâ äî÷àñí³ âè-
áîðè, òî ñïîä³âàâñÿ íà ïåðåìîãó ñâîº¿ ïî-
ë³òè÷íî¿ ñèëè. Òåïåð æå, êîëè ðåéòèíã
ÍÓ- ÍÑ ñòð³ìêî ïàäàº, Ïðåçèäåíò ìîæå
ñïðîâîêóâàòè íåâèçíàííÿ ëåã³òèìíîñò³
íîâî¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Âðåøò³-ðåøò, öå
ïðèçâåäå äî çàïðîâàäæåííÿ ïðÿìîãî ïðå-

çèäåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ. “ß íå âèêëþ-
÷àþ, ùî â Ñåêðåòàð³àò³ Ïðåçèäåíòà âè-
íîøóþòü ïëàíè äèñêðåäèòàö³¿ ïàðëàìåí-
òàðèçìó ÿê òàêîãî”,— çàÿâèâ â³í “Õðåùà-
òèêó”.

Ä³ñòàëîñÿ Â³êòîðîâ³ Þùåíêó ³ çà íåùî-
äàâíþ çàÿâó, ùî Ðîñ³ÿ ïåðåøêîäæàº ðîç-
ñë³äóâàííþ ñïðàâè ïðî éîãî îòðóºííÿ.
Íà äóìêó äåïóòàòà, öå ÷èñòà ïîë³òèêà ³
“íå íàéêðàùèé ñïîñ³á äëÿ Ïðåçèäåíòà
ïîêðàùèòè âëàñíèé ðåéòèíã”. Ñïðàâà
ïðî îòðóºííÿ Â³êòîðà Þùåíêà, ââàæàº
ïàí Çàòóë³í, íàñò³ëüêè çàïëóòàíà, ùî âçà-
ãàë³ íåâ³äîìî, ÷èì îòðó¿âñÿ Ïðåçèäåíò,
“ä³îêñàíîì ÷è ñàìîãîíîì”.

Îäíàê ³ â Ðîñ³¿ ëîã³êà ³íêîëè ïîñòóïà-

ºòüñÿ ïîë³òèö³. Äåïóòàò Äåðæäóìè âèçíàâ,
ùî ïðåì’ºðà Ìèõàéëà Ôðàäêîâà çíÿëè ç
ïîñàäè ç ñóòî ïîë³òè÷íèõ ïðè÷èí. Ãîëîâ-
íîþ æ “ïåðåâàãîþ” êàíäèäàòà íà ïîñàäó
ãëàâè óðÿäó òà, ìîæëèâî, çãîäîì ³ ïðåçè-
äåíòà Ðîñ³¿ Â³êòîðà Çóáêîâà, ïàí Çàòóë³í
íàçâàâ éîãî ïîâàæíèé â³ê. Â³êòîð Çóáêîâ
íå ïðåòåíäóâàòèìå íà äâà ïðåçèäåíòñüê³
òåðì³íè, ³ öå äîçâîëèòü Âîëîäèìèðó Ïó-
ò³íó ïîâåðíóòèñÿ âæå ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â.

Ïàí Çàòóë³í ïîïðîñèâ îá’ºêòèâíî äî-
íåñòè éîãî ñëîâà äî óêðà¿íñüêèõ ãðîìà-
äÿí ³ íå ïåðåòâîðþâàòè “ñþæåòè íà äî-
íîñè”. Âî÷åâèäü, ïîâòîðåííÿ ñèòóàö³¿ ç
îãîëîøåííÿì éîãî “ïåðñîíîþ íîí-ãðà-
òà” Êîñòÿíòèí Çàòóë³í íå áàæàº
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Костянтин Зат лін одраз розібрався в сіх таємницях раїнсь ої політи и

ÁÞÒ ë³äèðóº ñåðåä 
ïîðóøíèê³â âèáîð³â
À ðåã³îíàëè á’þòü ñâî¿õ, ùîá ÷óæ³ áîÿëèñÿ
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни юридично о де-
партамент Партії ре іонів деп -
тат V с ли ання Юрій Мірошни-
чен о заявив, що йо о політична
сила проводитиме "роз'ясню-
вальн робот " зі своїми над-
мірно а тивними а ітаторами, і
висловив побажання, щоб цей
при лад наслід вали інші партії
та бло и. Крім то о, однопарті-
єць пана Мірошничен а деп тат
V с ли ання Олена Бондарен о
назвала БЮТ лідером серед по-
р шни ів виборів. Хоча найсер-
йозніші недотримання за он не
бютівців, а в НУ—НС.

Ñòîìèâøèñÿ â³ä ÷èñëåííèõ ïîðóøåíü ç
áîêó ñóïåðíèê³â, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â îãîëî-
ñèëà ïðî ïðàâîâèé ìîí³òîðèíã ïðîâåäåí-
íÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ â Óêðà¿í³ ó ðàìêàõ
ïðîãðàìè “×åñí³ âèáîðè”. Ïðåäñòàâíèê
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Þð³é Ì³ðîøíè÷åíêî ïî-
â³äîìèâ, ùî âîíè ô³êñóâàòèìóòü ïîðóøåí-
íÿ ÿê ç áîêó îïîíåíò³â, òàê ³ îäíîïàðò³é-
ö³â. “Ìè ðîáèìî öå íå äëÿ òîãî, àáè êî-
ãîñü çâèíóâà÷óâàòè, à ùîá óñóâàòè ö³ íå-
äîë³êè”,— çàóâàæèâ ïàí Ì³ðîøíè÷åíêî.

Çà ñëîâàìè ðåã³îíàëêè Îëåíè Áîíäà-
ðåíêî, çàãàëîì çàâäÿêè ìîí³òîðèíãó âè-
ÿâëåíî 1276 ïîðóøåíü, çîêðåìà é ðîç-

ïîâñþäæåííÿ ïðîâîêàö³éíèõ ìàòåð³àë³â
áåç çàçíà÷åííÿ âèõ³äíèõ äàíèõ, ÷îðíèé
PR òà âèêîðèñòàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ðåñóðñó. Çà ê³ëüê³ñòþ ïîðóøåíü, ÿê ñâ³ä-
÷àòü äàí³ ìîí³òîðèíãó, ïåðøå ì³ñöå âïåâ-
íåíî çàéìàþòü áþò³âö³, ÿê³ ðîçïî÷àëè
àã³òóâàòè ùå äî îô³ö³éíî¿ ðåºñòðàö³¿ ñâîº¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè ó ÖÂÊ. Ïðîòå ìåòóø³í-
íÿ ÁÞÒ ìåíøå íåïîêî¿òü á³ëî-áëàêèò-
íèõ, àí³æ âàæêèé íàñòóï àäì³íðåñóðñó ç
áîêó ÍÓ—ÍÑ. Íà äóìêó ïðåäñòàâíèê³â
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ïðèçíà÷åííÿ ãîë³â îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³é êåð³âíèêàìè âèáîð÷èõ

øòàá³â ÍÓ—ÍÑ â 11 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè º
ñóòòºâîþ ïåðåøêîäîþ ÷åñíèì âèáîðàì.

ßêùî æ ïîðóøíèê³â ïðåäñòàâíèêè
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â âèÿâëÿþòü ñåðåä ñâî¿õ àã³-
òàòîð³â, òî, ÿê ïåðåêîíóº Þð³é Ì³ðîøíè-
÷åíêî, ç òèìè, õòî íå äîòðèìàâ çàêîíó
âïåðøå, ïðîâîäèòèìóòü ðîç’ÿñíþâàëüíó
ðîáîòó. À îñü çë³ñíèõ ïîðóøíèê³â â³äñòî-
ðîíþâàòèìóòü â³ä àã³òàö³¿. “Ìè çàêëèêà-
ºìî ³ ñâî¿õ êîíêóðåíò³â ñòåæèòè çà ñâî-
¿ìè àã³òàòîðàìè, à â ðàç³ ÷îãî “áèòè ïî
ðóêàõ”. Íå÷åñíà ïåðåìîãà íå ïðèíåñå
óñï³õó”,— ââàæàº Îëåíà Áîíäàðåíêî

Олена Бондарен о до ментально підтвердила лідерство БЮТ пор шенні правил
передвиборної а ітації
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Îëåêñ³é ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ: “Ïðåäñòàâíèêàì
ñòîëè÷íîãî ³ãðîâîãî á³çíåñó ïðèéäåòüñÿ
ïîò³ñíèòèñÿ. Çàâäÿêè ï³êåòàì àêòèâ³ñò³â”

— Îëåêñ³é Àíàòîë³éîâè÷, ÷îìó
³ãðîâèé á³çíåñ íàáóâ òàêèõ ðîçì³-
ð³â ó ñòîëèö³?

— Ñüîãîäí³ öåé á³çíåñ ïîñ³äàº
äàëåêî íå îñòàííº ì³ñöå ùîäî
ïðèáóòêîâîñò³. Ìîæíà äîâãî ñïå-
ðå÷àòèñÿ ïðî òå, ùî ìîãëî ñïðè-
÷èíèòè òàêèé áóì — äåïðåñ³ÿ ï³ñ-
ëÿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, êîëè ëþ-
äè ãðàþòü íå ç ìåòîþ îäåðæàòè
çàäîâîëåííÿ â³ä ïðîöåñó, à áàæà-
þ÷è çàðîáèòè ãðîøåé íà êðàùå
æèòòÿ, ïðîñòî îäåðæàòè “ëåãê³”
ãðîø³ ÷åðåç íåáàæàííÿ ïðàöþâà-
òè ³ ò. ä. Àëå ôàêò çàëèøàºòüñÿ
ôàêòîì. Ïðèáóòîê äëÿ âëàñíèêà
º ãîëîâíèì. Òîìó ³ãðîâ³ çàëè é
ðîñòóòü, ÿê ãðèáè ï³ñëÿ äîùó.

— ² íèí³ ¿õ ñò³ëüêè, ùî äîáðà
â³ä öüîãî íå ÷åêàé...

— Ëþäè, çäîáóâàþ÷è ³ãðîâó çà-
ëåæí³ñòü, äîõîäÿòü äî ïåâíî¿ ìå-
æ³, çà ÿêîþ áåçîäíÿ. Ðàíî ÷è ï³ç-
íî âèíèêíå ìîìåíò, êîëè ãðàòè
íåìà çà ùî. ² òîä³, ó ïîøóêàõ ãðî-
øåé, ëþäèíà ìîæå âêðàñòè, ïî-
ãðàáóâàòè, òîáòî ï³òè íà çëî÷èí.
Âèïàäîê, ÿêèé íåùîäàâíî â³äáóâ-
ñÿ â ñòîëèö³, êîëè 27-ð³÷íîãî òàê-
ñèñòà, ùî çðîáèâ ðÿä çóõâàëèõ ïî-
ãðàáóâàíü ñóïåðìàðêåò³â, çàòðè-
ìàëè â ñàëîí³ ³ãðîâèõ àâòîìàò³â,
çàéâå òîìó ï³äòâåðäæåííÿ. Ñëàâà
Áîãó, ùî öüîãî ðàçó îá³éøëîñÿ
áåç æåðòâ. Àëå æ ìîãëî áóòè é
³íàêøå...

— À ÿê³ñü íîðìàòèâí³ äîêóìåí-
òè óõâàëþâàëè äëÿ ðåãóëþâàííÿ ³ã-
ðîâîãî á³çíåñó?

— Íèí³ º â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-

äæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ³ ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè, à òàêîæ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ìåðà ñòîëèö³ Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ïðî âèíåñåííÿ
ãðàëüíèõ çàë³â, àâòîìàò³â çà ìå-
æ³ ó ðàä³óñ³ 150 ìåòð³â â³ä øê³ë,
äèòÿ÷èõ ñàäê³â ³ äåÿêèõ ³íøèõ
îá’ºêò³â ñóñï³ëüíîãî çíà÷åííÿ
(îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îðãàí³â âëàäè
é êóëüòîâèõ ñïîðóä). “Äå-þðå”
äàíîìó ïèòàííþ ïðèä³ëèëè áàãà-
òî ÷àñó. Àëå “äå-ôàêòî” ö³ íîð-
ìè íå âèêîíóþòü ò³, õòî ïîâèíåí
¿õ âèêîíóâàòè. Ïðåäñòàâíèêè ³ã-
ðîâîãî á³çíåñó ïðîñòî ³ãíîðóþòü
ö³ íîðìè. Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè â ÷åðãîâèé ðàç ï³äí³ìàëè
öþ ïðîáëåìó. Òà ñèòóàö³ÿ âèãëÿ-
äàº òàêèì ÷èíîì: ò³ëüêè çàêðè-
âàþòü ïîä³áíèé çàêëàä, éîãî
âëàñíèê â³äðàçó á³æèòü ó ñóä ³ îò-
ðèìóº “ïîòð³áíå” ð³øåííÿ, íà
öüîìó âñå çàê³í÷óºòüñÿ. Òàêà îò
ïðàâîâà êîë³ç³ÿ.

— ² ùî òåïåð?
— Êè¿âñüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ

Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ç 11 âåðåñíÿ îð-
ãàí³çóâàëî ñîö³àëüíó àêö³þ. Ìî-
ëîäü ï³êåòóº çàêëàäè ç ³ãðîâèìè
àâòîìàòàìè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ ç ïî-
ðóøåííÿìè ðåãëàìåíòóþ÷î¿ äî-
êóìåíòàö³¿. Àêö³ºþ îõîïëåí³ âñ³
ðàéîíè ñòîëèö³. Çâè÷àéíî, ï³êå-
òè íå çìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ á³ëÿ âñ³õ
³ãðîâèõ çàë³â, àëå “íàéãàðÿ÷³ø³
òî÷êè” îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü ïðåä-
ìåòîì óâàãè àêòèâ³ñò³â.

Ââàæàþ, ùî âëàñíèê³â ³ãðîâèõ
àâòîìàò³â òàêèì ÷èíîì çìóñÿòü
ñòàòè íà öèâ³ë³çîâàíèé øëÿõ, à ä³-
òåé âäàñòüñÿ óáåðåãòè â³ä áàãàòüîõ
ñïîêóñ. Êèÿíè öå ï³äòðèìàþòü

Розмовляв Оле АРТЕМЧУК,
спеціально для “Хрещати а”

Ïîë³òèêè çàñï³âàëè íà ñëîâà 
Äìèòðà Äæàíã³ðîâà
“Ïîë³òè÷í³ ìóëüòÿøêè” íà ÒÐÊ “Êè¿â” ñïîäîáàëèñü
óêðà¿íñüêèì ïîë³òèêàì ³ ïåðåñ³÷íèì ãðîìàäÿíàì

Ïåðøèé â³äãóê ùîäî öèõ
ìóëüòÿøîê “Õðåùàòèê” îò-
ðèìàâ â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.
Ñâîþ äóìêó, çîêðåìà, íà
ñâî¿é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ íå-
ùîäàâíî îçâó÷èëà äåïóòàò
Âåðõîâíî¿ Ðàäè V ñêëèêàí-
íÿ â³ä ö³º¿ ïîë³òñèëè Ãàí-
íà Ãåðìàí:

— Ïðåêðàñí³, äî ñëîâà,—
ñêàçàëà âîíà.— ß â÷îðà âè-
ïàäêîâî óâ³ìêíóëà ³ ïîáà-
÷èëà, ÿê ó Ëüâîâ³ êàæóòü,
“íîìåíêëàòóðíî-êîìïàð-
ò³éíîãî âèøêð³áêà” (êîãî
ñàìå ìàëà íà óâàç³ ïàí³
Ãàííà, âîíà íå óòî÷íèëà.—
Ïðèì. àâò.). ß äàðóþ öþ
ôðàçó àâòîðàì ìóëüòô³ëü-

ì³â. Ìåí³ äóæå ñïîäîáàëî-
ñÿ. Âîíè ïîâèíí³ ïðîäîâ-
æóâàòè ö³ ñåð³àëè ïðî âñ³õ
ïîë³òèê³â: öå ö³êàâî, äîòåï-
íî ³ ïðàâäèâî. ² âçàãàë³ ç
ïðèõîäîì íîâî¿ êîìàíäè
íà ÒÐÊ “Êè¿â” òàì ïî÷àëè
çì³íþâàòèñÿ ³ îáëè÷÷ÿ, ³
àêöåíòè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ö³
ëþäè çìîæóòü äîòÿãíóòè
öþ òåëåêîìïàí³þ äî äîá-
ðîãî ð³âíÿ.

Ñàì Äìèòðî Äæàíã³ðîâ
êàæå, ùî äëÿ íüîãî ñòâî-
ðåííÿ “ìóëüòÿøîê” íå ðîç-
âàãà, à òÿæêà ïðàöÿ.

— ßê êàçàâ Ìþíõàóçåí,—
ïðèãàäóº â³í,— æàðò ïîäîâ-
æóº æèòòÿ òèì, õòî ñì³ºòü-

ñÿ, à òèì, õòî éîãî ñòâî-
ðþº — íàâïàêè, âêîðî÷óº.

Íà òâîð÷³ñòü ó Äìèòðà,
çà éîãî ñëîâàìè, çàëèøàº-
òüñÿ çîâñ³ì ìàëî ÷àñó, “çî
äâ³ ãîäèíè âäåíü ³ òðîõè
÷àñó âíî÷³”. Âò³ì, â³í îá³-
öÿº ñòâîðèòè ùå ê³ëüêà ñå-
ð³é, ïðèíàéìí³, ÿê ³ àíîí-
ñóâàëè ðàí³øå. Çàãàëîì íå
ìåíøå äåñÿòè.

Ñüîãîäí³ ìè íàâîäèìî

òåêñò ï³ñåíüêè, ùî ñï³âàº ó
ìóëüòÿøêàõ “ñòàðèé Êîç-
ëîäîºâ”. Ò³, õòî çíàéîìèé
ç òâîð÷³ñòþ Áîðèñà Ãðåáºí-
ùèêîâà, çâè÷àéíî, âï³çíà-
þòü ìîòèâ. Öÿ ï³ñíÿ, ñâî-
ãî ÷àñó, ñòàëà ïîïóëÿðíîþ
“íà âñþ êðà¿íó”, çàâäÿêè
ô³ëüìó “Àññà”. Ó íîâîìó ¿¿
âàð³àíò³ çì³ñò, çâè÷àéíî,
³íøèé, àäæå ³ “ãåðîé” íî-
âèé.

Îòæå, äèâ³òüñÿ íà ÒÐÊ
“Êè¿â” ìóëüòÿøêè ïðî
“äîíåöüêèõ òóç³â”, “ñòàðè-
êà Êîçëîäîºâà” òà ³íøèõ
ïåðñîíàæ³â, îáëè÷÷ÿ ÿêèõ
óñ³ì íàì äîáðå çíàéîì³. À
äëÿ òèõ, õòî áàæàº ï³ä-
ñï³âóâàòè, äðóêóºìî òåêñò
îäí³º¿ ç ï³ñåíü.

“ÑÒÀÐÈÊ ÊÎÇËÎÄÎÅÂ”

Ñîáðàëñÿ â ïàðëàìåíò
Ñòàðèê Êîçëîäîåâ,—
Òàêîé âîò çàáàâíûé 

ýêñöåññ...
Ïîä ëîçóíãîì îí
Îáíîâëåíüÿ ýëèòû
Â ïðåäâûáîðíûé ñïèñîê 

ïðîëåç.

Áûë ìýðîì êîãäà-òî
Ñòàðèê Êîçëîäîåâ
È ãîðäî ñâîé ðåéòèíã äåðæàë.
Îí íà âðàãîâ
Íåäåðæàíèåì âçãëÿäà
Óæàñ è ñòðàõ íàâåâàë...

Âîò ðàíüøå áûâàëî
Îí ãäå íè ïîïàëî
Áèòóþ ïëèòêó ìîñòèë,
Ïîêà, íàêîíåö, èçáèðàòåëü 

ñòîëè÷íûé
Îò âëàñòè åãî îòëó÷èë.

È áûë óæ ïî÷òè ÷òî
Çàáûò Êîçëîäîåâ,
Íî âäðóã íîâûé øàíñ ïîëó÷èë:
Äóõîâíûé íàñëåäíèê
Â ïàìÿòü ïðî ðåéòèíã
Â ñïèñîê åãî ïðèãëàñèë...

Сьо одні фахівці, психоло и оворять про серйозн не-
безпе залежності від азартних, омп'ютерних і ор, а
та ож інтернетзалежності я серед доросло о населен-
ня, та і серед підліт ів. За статисти ою — 75% лієнтів
і рових автоматів — це ст денти й ш олярі. У містах з
населенням майже 500 тис. чолові — 25 тис. стають
залежними від азартних і ор. Чимало фа тів, оли діти,
проводячи ночі в омп'ютерних інтернет- л бах, втрача-
ють явлення про реальний світ. Що вже азати про за-
лади з азартними і рами! Подібні явища не ативно
впливають я на психічний, та і фізичний стан дитини.
Особлива небезпе а від азартних і ор поля ає том ,
що з одом залежність про рес є. Сьо одні в столиці ді-
ють 727 с б'є тів осподарсь ої діяльності, я і пропон -
ють посл и в сфері і рово о бізнес ! При та ій іль о-
сті та их за ладів, без с мнів , потрібно передбачати
міри для захист иян від цієї небезпе и. Своє бачення,
я протистояти і ровом б м в Києві, висловив лідер
фра ції Партії ре іонів Київраді Оле сій Омельянен о.

Îêñàíà ÌÅËÜÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Телерадіо омпанія "Київ" внесла нинішню
доволі н дн передвиборн ампанію дея
різноманітність. Прое т "Політичні м льтяш и",
зап щений за словами автора і режисера
м льти ів, а за с місництвом і дире тора ТРК
Дмитра Джан ірова, "винят ово я розва а",
сподобався не тіль и пересічним ромадянам,
але й політи ам.
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Ðàáèíÿ ²çàóðà óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè
Ñåêðåò ïîë³òè÷íî¿ ñèëè îáðàçó Þë³¿ Òèìîøåíêî

Феномен
соціально о невроз

Ê³íåöü êðà¿í³ àáî ÿêîìóñü ðå-
æèìó íàñòàº íå òîä³, êîëè â³äáó-
âàºòüñÿ âòîðãíåííÿ çàâîéîâíèê³â,
íå òîä³, êîëè âèíèêàþòü åêîíî-
ì³÷í³ òðóäíîù³, ³ íå òîä³, êîëè
ñòèõ³ÿ ïî÷èíàº ðóéíóâàòè âñå
íàâêîëî. Äåðæàâí³ñòü ïîòðàïëÿº
ï³ä çàãðîçó, êîëè íàðîä ïî÷èíàº
ðîçóì³òè, ùî âëàäà éîãî á³ëüøå
íå ëþáèòü, ïðî íüîãî íå ï³êëóº-
òüñÿ òà íå çàõèùàº. Ìîâà éäå íå
ïðî ìåõàí³çìè ñîö³àëüíèõ ãàðàí-
ò³é ³ äåðæàâíèé óñòð³é, à ñàìå ïðî
âåëèêå ñîö³àëüíå â³ä÷óòòÿ. Îäíà
ñïðàâà, êîëè âàñ îáäóðþþòü, à
³íøà — êîëè âè â³ä÷óâàºòå öå.

ßê â³äîìî, îáóðåííÿ íå íàëå-
æèòü äî ïîçèòèâíèõ åìîö³é, à
íàäëèøîê íåãàòèâíèõ åìîö³é âå-
äå äî òÿæêî¿ ïñèõ³÷íî¿ õâîðîáè —
íåâðîçó. Áóäü-ÿê³é ðåâîëþö³¿ ïå-
ðåäóº ñîö³àëüíèé íåâðîç. À óìî-
âè äëÿ öüîãî íåâðîçó ñòâîðþº
âëàäà. Ïî-ïåðøå, âîíà ñòâîðþº
óìîâè, êîëè ñåðåäí³é êëàñ íå ìî-
æå ïîòðàïèòè ó âèùèé, à íèæ÷èé
â ñåðåäí³é. Òîáòî îñîáèñòèé
øëÿõ äî ðîçâèòêó ³ ñîö³àëüíî¿
êàð’ºðè º ïåðåêðèòèì çàâäÿêè
êëàíîâîñò³ ñóñï³ëüñòâà. Ïî-äðó-
ãå, âëàäà íå ìîæå ïîÿñíèòè, ÷î-
ìó ñàìå âîíà âåäå êðà¿íó, ³ êóäè
âåäå, ñòèìóëþþ÷è íàñåëåííÿ äî
çàíÿòü ïîë³òèêîþ. Ïî-òðåòº, ÷å-
ðåç ôàâîðèòèçì ñòâîðþþòü ³íöè-
äåíòè çàõîïëåííÿ âëàäè âèïàä-
êîâèìè ëþäüìè, ùî ñòèìóëþº ó
íàñåëåííÿ ñîö³àëüíó çàçäð³ñòü òà
æàãó äî âëàäè.

Òîìó ñòðóêòóðà ñîö³àëüíîãî íå-
âðîçó òàêà: á³ëüø³ñòü ëþäåé áà-
÷àòü, ùî âîíè òåîðåòè÷íî ìîæóòü
áóòè óñï³øíèìè, ïðîòå íå ìàþòü
í³ÿêî¿ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³. Åìî-
ö³ÿ ñîö³àëüíîãî íåçàäîâîëåííÿ
îõîïëþº ñïî÷àòêó àóòñàéäåð³â, à
÷åðåç íèõ ³ âñå ñóñï³ëüñòâî. Àóò-
ñàéäåðè º â áóäü-ÿêîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³, àëå ê³ëüê³ñòü ³ ÿê³ñòü ¿õ ð³ç-
íà. Ê³ëüê³ñòü àóòñàéäåð³â â Óêðà-
¿í³ äàâíî ïåðåâàëèëà çà êðèòè÷-
íó ìåæó, òîìó ð³çíîêîëüîðîâ³
ìàéäàíè òà ðåâîëþö³¿ íàì, ÿê
Àôðèö³ òà Ëàòèíñüê³é Àìåðèö³,
ãàðàíòîâàí³.

À òåïåð ïåðåéä³ìî äî òîãî, ÿê
ìîæíà ç³áðàòè àóòñàéäåð³â, àäæå
öå ð³çíîð³äíà ìàñà. ² òóò ìè çà-
ïèòàºìî, à ùî ðîáèòü äîìîãîñïî-
äàðêà, “óâ’ÿçíåíà” íà êóõí³, ÿêó
ïîçáàâèëè áóäü-ÿêî¿ íàä³¿ íà ïî-
äàëüøå ñîö³àëüíå òà åêîíîì³÷íå
çðîñòàííÿ? Âîíà äèâèòüñÿ ñåð³-

àëè. Òîáòî ÿêùî ñâîãî æèòòÿ íå-
ìàº, äîìîãîñïîäàðêà ïî÷èíàº
æèòè îáðàçîì, ÿêèé ¿é ï³äêèäàº
êîìàíäà ôàõ³âö³â.

Ó ñåð³àëàõ çîâñ³ì íå âàæëèâà
ÿê³ñòü îáðàçó, àëå äóæå âàæëèâà
äðàìàòóðã³ÿ. Âîíà ïîâèííà áóòè
äèíàì³÷íîþ, ç ð³çêèìè ïîâîðîòà-
ìè òà åìîö³ÿìè. Êð³ì òîãî, ó
“ìèë³” º ùå îäèí çàêîí — òàì
â³äðàçó â³äîìî, ùî ãîëîâíèé ãå-
ðîé ïîçèòèâíèé.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Þë³¿ Òèìî-
øåíêî, òî âîíà â³ä ïðèðîäè òà-
ëàíîâèòèé ðåæèñåð ³ àêòîðêà ç
ãàðíèì â³ä÷óòòÿì ñåð³àëüíî¿ äðà-
ìàòóðã³¿. Ïàí³ Òèìîøåíêî íå
æåíåòüñÿ çà âèñîêèì ìèñòåö-
òâîì, à âèêîðèñòîâóº ðåàêö³¿
ìàéæå íà ð³âí³ ñîáà÷êè Ïàâëî-
âà. ßêùî ëþäèíà ðàïòîì âäàðè-
ëàñÿ íà äîðîç³ îá êàì³íü, òî ¿¿
ïåðøà åìîö³ÿ — ñòóêíóòè òîé
êàì³íü íîãîþ. Ò³, ùî íå ñòðè-
ìóþòüñÿ ³ ðîáëÿòü öå, ðèçèêóþòü
ïîøêîäèòè íîãó, ïðîòå òàêèì
÷èíîì çí³ìàþòü ñòðåñ.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïðîïîíóº äà-
òè òóìàê³â âëàä³, ÿêà äàâíî º äæå-
ðåëîì ñîö³àëüíîãî íåâðîçó äëÿ
áàãàòüîõ óêðà¿íö³â. Ìåõàí³çì òà-
êèé ñàìèé — íàñë³äêè ìîæóòü
áóòè äóæå íåáåçïå÷íèìè, àëå íà
ÿêèéñü ÷àñ óäàñòüñÿ çíÿòè íåâðîç.
² ÿêùî ï³ñëÿ, òàê áè ìîâèòè, óäà-
ðó íîãà çëàìàºòüñÿ, òî öå âæå áó-
äå â ³íøèé ñåð³¿. Òîáòî êîíöåï-
ö³ÿ ÁÞÒ äàº íàä³þ ïîçáóòèñÿ ñî-
ö³àëüíîãî íåâðîçó, ïðîòå íå äàº
ìåõàí³çì³â ïîçáóòèñÿ éîãî íàçàâ-
æäè. Öå äóæå ñõîæå íà ïðèíöèï
ñïîæèâàííÿ áóäü-ÿêîãî ëèìîíà-
äó, ÷è êîëè âãàìîâóþòü ñïðàãó
âîäîþ ³ îäíî÷àñíî ¿¿ âèêëèêàþòü
öóêðîì.

Операція “тьол а”
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ñòâîðèëà

íàéóñï³øí³øèé â Óêðà¿í³ ïîë³-
òè÷íèé ñåð³àë, ÿêèé ç óñï³õîì
éäå ïîíàä äåñÿòü ðîê³â. Àëå ÷î-
ìó óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè, íà â³ä-
ì³íó â³ä òåëåâ³ç³éíèõ ïðîäþñå-
ð³â, äîñ³ íå çðîáèëè ³íøèé?
Àäæå öå íàéïðîñò³øèé ³ ðàäè-
êàëüíèé çàõ³ä çìåíøèòè ðåéòèíã
ñóïåðíèêà.

Ñïðîáè âåëè äàâíî. “Ïåðøà
ëàñò³âêà” áóëà ó ÑÄÏÓ(î) ³ íà-
çèâàëè öå Òàìàðà Ïðîøêóðàòî-
âà. Ð³øåííÿ óõâàëþâàëè, êîëè
ïàí³ Ïðîøêóðàòîâó í³õòî íå áà-
÷èâ, à îñíîâíèì àðãóìåíòîì áó-
ëî òå, ùî ïåðåäîâà â÷èòåëüêà ç
ïðîâ³íö³¿ çìîæå çàòêíóòè çà ïî-

ÿñ “ì³ñüêó ëàõóäðó” (ìîâà îðèã³-
íàëó). Àëå âæå ïåðøèé ïîãëÿä
íà íîâó “ç³ðêó” íå çàëèøèâ ïî-
ë³òè÷íèì òåõíîëîãàì æîäíèõ
ñïîä³âàíü. Òàìàðà Ïðîøêóðàòî-
âà ìàëà ãðàòè â÷èòåëüêó, à íå áó-
òè â÷èòåëüêîþ, à âîíà, ä³ñòàâøè
àïàðàò ³ êåð³âíèöòâî ÑÄÏÓ(î),
òàê, ÿêáè öå áóëà ïåäðàäà â äðà-
á³âñüê³é øêîë³, ç³áðàâøè âàë³çè,
ïî¿õàëà.

Ïî÷àëè øóêàòè íîâèõ êàíäèäà-
ò³â. Ïðèíöèï ñòâîðåííÿ ìîäè
ï³äêàçóâàâ, ùî ÷îðíÿâ³é, íåâèñî-
ê³é íà çð³ñò Þë³¿ Òèìîøåíêî òðå-
áà ïðîòèñòàâèòè âèñîêó á³ëÿâêó,
ç³ ñïîê³éíèì ãîëîñîì òà ñòðèìà-
íèìè ìàíåðàìè. Òðîõè “òþí³íãó”
³ ïåðåä óêðà¿íöÿìè ç’ÿâèëàñÿ ìî-
íóìåíòàëüíà ô³ãóðà Ðà¿ñè Áîãàòè-
ðüîâî¿. Êð³ì òîãî, íà äâîá³é ç ë³-
äåðêîþ ÁÞÒ çàâæäè ðâóòüñÿ Íà-
òàë³ÿ Â³òðåíêî òà ²ííà Áîãîñëîâ-
ñüêà. Àëå ïàí³ Òèìîøåíêî òàêîæ
ïîôàðáóâàëàñÿ ó á³ëÿâêó, à íà
îñòàíí³õ äâîõ æ³íîê ìàéæå íå
çâåðòàº óâàãè.

Àíàë³çóþ÷è ïîë³òè÷íó ãðó æ³-
íîê-îïîíåíò³â, º îäíà âàæëèâà
âàäà — âîíè ìàþòü ïîãàíó ðå-
àêö³þ. Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ìïðî-
â³çóº, íà÷å Àíäð³é Äàíèëêî, âî-
íà ï³äòðèìóº äèíàì³êó ³ íàêàëÿº
äðàìàòóðã³þ òàêèì ÷èíîì, ùî ¿¿
åëåêòîðàò äèâèòüñÿ íà íå¿, íå
â³äðèâàþ÷è î÷åé. À ³íø³ éäóòü
íàïðîëîì, íå ñòâîðþþ÷è ³íòðè-
ãè ³ ìàéæå íå ì³íÿþ÷è ³íòîíà-
ö³¿. Ðîçãàäêà ñåêðåòó äóæå ïðîñ-
òà — ïîë³òè÷í³ îïîíåíòè õî÷óòü
ìàòè ñâîþ “Þëþ”, àëå âîíè õî-
÷óòü, ùîá âîíà ðîáèëà ëèøå òå,
ùî ¿é ñêàçàëè, ³ íå ³ìïðîâ³çóâà-
ëà. Â ðåçóëüòàò³ âñ³ îáðàçè âè-
ÿâëÿþòüñÿ íóäíèìè. Òàê ñàìî,
ÿê íóäíèì áóäå ñåð³àë, êóäè
ïðîäþñåð çàïõàâ ñâîþ “òüîëêó”
çàì³ñòü òàëàíîâèòî¿ àêòðèñè.

Паст а
для бюро рата

Àíàë³çóþ÷è îáðàç Þë³¿ Òèìî-
øåíêî, “Ïîíåä³ëîê” ó 2003 ðîö³
çðîáèâ äâà ïðîãíîçè. Ïåðøå, ùî
¿¿ çðàäÿòü, äðóãå, ùî âîíà ñòàíå ãî-
ëîâíîþ îïîçèö³îíåðêîþ çàì³ñòü
ïàí³ Â³òðåíêî. Öå âñå çáóëîñÿ íà
100%. Ïðåçèäåíò Þùåíêî â³äïðà-
âèâ ó 2005 ðîö³ ¿¿ ó â³äñòàâêó, ðîç-
âàëèâøè ïîìàðàí÷åâèõ, à äàë³ ë³-
äåðêà ÁÞÒ ñòàëà ãîëîâíèì îïîçè-
ö³îíåðîì, ïðîòå, ÿê ³ Íàòàëÿ Â³ò-
ðåíêî, íå çàáóâàëà çàõîäèòè íà
Áàíêîâó. À íèí³ ³íøà ñïðàâà, àäæå
ë³äåðö³ ÏÑÏÓ íå âäàëîñÿ ïåðåãðà-
òè ñâîãî ïðåçèäåíòà, à îò ïàí³ Þëÿ
äî öüîãî âæå äóæå áëèçüêà. ² òóò
ò³ëüêè äâà ñöåíàð³¿. Àáî Â³êòîð
Þùåíêî îáäóðèòü ÁÞÒ, àáî Þëÿ
Òèìîøåíêî îáäóðèòü Þùåíêà.

Ïåðøå ìîæëèâî, ÿêùî
ÍÓ—ÍÑ ñòâîðèòü êîàë³ö³þ ñ ÏÐ.
Äðóãå — öå â³äíîâëåííÿ ïîìà-
ðàí÷åâî¿ êîàë³ö³¿. Îäåðæàâøè
êð³ñëî ïðåì’ºðà, Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî íàìàãàòèìåòüñÿ ñòàòè ïðåçè-
äåíòîì çà âñ³ìà çàêîíàìè ñåð³-
àëó. Öåé æàíð îá³öÿº ¿é ð³çí³ íå-
ãàðàçäè, ÿêùî âîíà ïîâåðíåòüñÿ
äî âëàäè. Öå íå àâòîð áàæàº êîí-
êðåòíî ë³äåðó ÁÞÒ íåãàðàçä³â (íå
ìîæíà áàæàòè íåãàðàçä³â ñâî¿é
êðà¿í³), à ñèñòåìà, â ÿê³é ïðàöþº
Þë³ÿ Òèìîøåíêî îáîâ’ÿçêîâî ö³
íåãàðàçäè âèêëè÷å. Àäæå ñåð³-
àë — öå ñëüîçè, ëþáîâ, ñòðàæ-
äàííÿ òà çðàäà. ² òà õâèëÿ, ùî
ï³äíÿëà ÁÞÒ, ïî÷íå òÿãíóòè ¿¿
äîíèçó, ÿê öå áóëî ó 2005 ðîö³.

Òå, ùî âåêòîð ñîö³àëüíèõ óïî-
äîáàíü ïî÷íå òÿãíóòè Þë³þ Òè-
ìîøåíêî äîíèçó, ÿê ò³ëüêè âîíà
îäåðæèòü ì³ñöå â óðÿä³, ñïðè÷è-
íèòü ñàìà ñèñòåìà ¿¿ ïîë³òè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³. Àäæå ñó÷àñíèé ñîö³-
àëüíèé çì³ñò îáðàçó ë³äåðêè ÁÞÒ

öå àíòèáþðîêðàòè÷íèé îï³ð íà-
ñåëåííÿ. ² ç öèì îáðàçîì ñòàíå-
òüñÿ òàê ñàìî, ÿê öå êîëèñü áóëî
ç îáðàçîì Â³êòîðà Þùåíêà. Âñå
ïðàöþâàëî äîòè, äîêè ïàí
Þùåíêî íå ñòàâ ñàì áþðîêðà-
òîì. Ïîò³ì öåé ðåéòèíã ïîä³ëè-
ëè Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ Â³êòîð
ßíóêîâè÷. Îñòàíí³é òàêîæ ñòàâ
áþðîêðàòîì, ïðîòå ðåéòèíã íå
çãóáèâ (ìèíóëîãî òèæíÿ “Õðåùà-
òèê” ðîçïîâ³â ÷îìó).

Áîðîòüáà ç âëàñíèì àíòèðåé-
òèíãîì ïîñòàâèòü ïåðåä ïàí³ Òè-
ìîøåíêî âèá³ð. Àáî ïî÷èíàòè
“÷èñòèòè” Óêðà¿íó ³ çãîäîì íåîä-
ì³ííî ñòàòè æåðòâîþ ö³º¿ “÷èñò-
êè”. Àáî øóêàòè íîâó ñîö³àëüíó
õâèëþ, íà êøòàëò òàêî¿, ùî íè-
í³ º ó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à.

ßê áè òàì íå áóëî, àëå çàê³í÷åí-
íÿ ñåð³àëó “Ñåðäåøíà Þëÿ” ÷åêà-
òè ïîêè ùî íå âàðòî. Ñòèëü ïàí³
Òèìîøåíêî — òî îñíîâíèé ñòèëü
óêðà¿íñüêîãî ìåíåäæìåíòó âçàãàë³.
Àäæå äîâåäåííÿ ëþäåé äî ñòàíó
íåâïåâíåíîñò³ òà íåâðîçó º îñíîâ-
íèì óì³ííÿì óêðà¿íñüêèõ êåð³âíè-
ê³â. Þë³ÿ Òèìîøåíêî ÿê ïîë³òèê
íåéòðàë³çóº ³í³ö³àòèâè ÿê ñâî¿õ
îïîíåíò³â, òàê ³ ñîþçíèê³â, çàñòàâ-
ëÿþ÷è ãðàòè ó âëàñíó ãðó. Òàê ñà-
ìî ä³þòü á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ ìå-
íåäæåð³â ð³çíîãî ð³âíÿ. Äëÿ òîãî,
ùîá îïîíåíòàì ïàí³ Þë³ ñòâîðè-
òè ìåõàí³çì ¿¿ ñîö³àëüíîãî îñóä-
æåííÿ, äîñòàòíüî ïðîñòî íå ïîâî-
äèòèñÿ, ÿê âîíà, ñòâîðèòè êóëüòó-
ðó ïîë³òè÷íîãî óïðàâë³ííÿ. Ïîêè
ùî ñåðåäí³é ìåíåäæåð íå ðîçóì³º,
äëÿ òîãî, ùîá ùîñü îäåðæàòè, òðå-
áà ùîñü âêëàñòè. Âêëàäàííÿ çó-
ñèëü, ïîâàãà äî ÷óæî¿ ïðàö³ — öå
âàæêà ùîäåííà ðîáîòà, ÿêó á³ëü-
ø³ñòü ìåíåäæåð³â â³ä ïîë³òèêè íå
çíàþòü. ² ñàìå âîíè ñòâîðþþòü
óìîâè äëÿ ñîö³àëüíîãî íåâðîçó,
ÿêèé íåâäîâç³ ¿õ ³ äîêîíàº

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Феномен Юлії Тимошен о не дає спати ба атьом полі-
ти ам. Її образ притя є мільйони виборців. Проте
се рет цьо о образ донині не роз рито. Автор не
вперше аналіз є цю політичн фі р , проте визнає,
що азета "Понеділо " 2003 році в своїй алереї по-
літи ів механізми поп лярності ЮВТ роз рила не пов-
ністю. Сьо одні, на радість політтехноло ам, цю вад
с н ть, і вони, п ючи "Хрещати ", нарешті отрима-
ють си нал, на я ий че али. Те, що цей си нал роз-
шифр ють не всі — не та же й по ано, бо політи а
теж поділяється на роли ів і давів. Перші спожива-
ють політичні асла та образи, др і все це створюють
і цим од ються. Політичні сторін и "Хрещати а" на-
писані саме для політичних давів, для тих, о о не-
можливо за іпнотиз вати, а потім про овтн ти, я ти-
повий еле торат. Мова піде про те, я саме соціаль-
н хвилю осідлала Юлія Тимошен о і що з то о може
вийти для неї особисто і для раїни в цілом . Мин ло-
о четвер а ми розповіли, що Ві тор Ян ович посів
на хвилі соціально-е ономічно о опор раїнсь ій ет-
нічній асиміляції, а ось сьо одні розмовлятимемо про
серіали, соціальний невроз і політичне мило.
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Í³ìö³ ïðîëëþòü ñâ³òëî íà Äàðíèöüêèé ïåðåõ³ä

Äëÿ àðõ³òåêòóðíî-õóäîæíüîãî
îñâ³òëåííÿ íîâîãî Äàðíèöüêîãî
çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî ïåðå-
õîäó çàìîâíèê çàïðîñèâ ³íîçåì-
íèõ ôàõ³âö³â. Çà ñëîâàìè êåð³â-
íèêà ïðîåêòó, øåôà ³íæåíåðíî-
ãî áþðî Walter Bamberger Ì³õà-
åëÿ Áàìáåðãåðà, íèìè ðîçðîáëå-
íî òðè âàð³àíòè ï³äñâ³òëåííÿ ê³-
ëîìåòðîâî¿ ä³ëÿíêè ïåðåïðàâè
÷åðåç Äí³ïðî. “Îäèí ç íèõ ïå-
ðåäáà÷àº îäíîìàí³òíèé, êëàñè÷-
íèé òèï îñâ³òëåííÿ,— çàçíà÷èâ
ðîçðîáíèê.— Äðóãèé âèêîðèñòî-
âóº ñâ³òîâ³ ãàìè äâîõ êîëüîð³â.
Íàïðèêëàä, íèæíÿ ÷àñòèíà ìîñ-

òó ìàòèìå áëàêèòíó ï³äñâ³òêó, à
âåðõíÿ — æîâòó. Òðåò³é òèï ïå-
ðåäáà÷àº ð³çíîêîëüîðîâå îñâ³ò-
ëåííÿ, ÿêå ùîäíÿ çì³íþâàòè-
ìåòüñÿ”. Â³í äîäàâ, ùî ð³çíèöÿ
ó âàðòîñò³ ì³æ ïåðøèì ³ òðåò³ì
âàð³àíòàìè ñÿãàòèìå 30%. Ïàí
Áàìáåðãåð ïîâ³äîìèâ, ùî ïðè
îçäîáëåíí³ ìîñòó åëåêòðîåíåðã³þ
âèêîðèñòîâóâàòèìóòü çàîùàäëè-
âî, çàñòîñîâóþ÷è íàäåêîíîì³÷í³
ë³õòàð³ ³ ëàìïè. “Ñïî÷àòêó ïëà-
íóâàëè, ùî öå áóäóòü âèðîáè â³-
äîìî¿ í³ìåöüêî¿ ô³ðìè, àëå çãî-
äîì âèð³øèëè, ùî ïðîäóêö³ÿ
Òåðíîï³ëüñüêîãî çàâîäó íå ã³ð-

øà”,— ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòè-
êîì” ïàí Áàìáåðãåð. Â³í òàêîæ
ðîçïîâ³â, ùî ¿õíº áþðî âæå 35
ðîê³â ðîçðîáëÿº ïðîåêòè ï³äñâ³ò-
ëåííÿ ð³çíèõ îá’ºêò³â. Íà ¿õíüî-
ìó ðàõóíêó ÷èìàëî ñâ³òîâèõ
ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, çîêðåìà,
Êåëüíñüêèé ñîáîð, ñïîðóäæåíà
ÿê ñèìâîë ìèðó öåðêâà â Äðåç-

äåí³, ê³ëüêà ìîñò³â â ²ñïàí³¿ òà
áóä³âë³ â ²òàë³¿.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
ìîâíèê ïðîåêòó — çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà äèðåêö³¿ ç áóä³âíèöòâà
Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ Àíà-
òîë³é Ïèñüìàê, ó êîøòîðèñ³ ñïî-
ðóäæåííÿ Äàðíèöüêîãî ìîñòó ïå-
ðåäáà÷åíî ãðîø³ íà éîãî îñâ³ò-

ëåííÿ. “ßêùî àðõ³òåêòîðè âèáå-
ðóòü ïåðøèé âàð³àíò, òî öå îá³é-
äåòüñÿ ìàéæå â 500 òèñ. ºâðî, ÿê-
ùî òðåò³é — 800 òèñ. ºâðî”,— çà-
çíà÷èâ ïàí Ïèñüìàê.

Ó÷àñíèêè ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè
âèçíàëè çà ïîòð³áíå íàëåæíå îñ-
â³òëåííÿ ìîñòó. Òàê ãîëîâíèé õó-
äîæíèê ì³ñòà Êèºâà Â³êòîð Ãëº-
áà ââàæàº, ùî í³ìåöüê³ ³íæåíå-
ðè âïîðàëèñÿ ³ç òåõí³÷íîþ ñòîðî-
íîþ, àëå ÷îìóñü íå çàëó÷èëè äî
ðîáîòè êîëåã-àðõ³òåêòîð³â. Àðõ³-
òåêòîð ßíîø Â³ã ïåðåêîíàíèé,
ùî äîñÿãòè ñâ³òëîâîãî åôåêòó
ìîæíà ëèøå ïîôàðáóâàâøè ó â³ä-
ïîâ³äí³ òîíà ì³ñò.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåê-
òîðà ì³ñòà Êèºâà Âàñèëÿ Ïðè-
ñÿæíþêà, í³ìåöüê³ ôàõ³âö³ ìàþòü
÷èìàëèé äîñâ³ä îñâ³òëåííÿ îá’-
ºêò³â â ªâðîï³, òîæ ¿õ íå âèïàä-
êîâî çàïðîñèëè äî ðîáîòè. “Ùî-
ïðàâäà, â çîä÷èõ âèíèêëî ÷èìà-
ëî çàïèòàíü äî àâòîð³â ïðîåêòó,—
çàçíà÷èâ â³í.— Àäæå âîíè íå
âðàõóâàëè ³ñíóþ÷îãî ñòàðîãî çà-
ë³çíè÷íîãî ìîñòó, íå íàäàëè ïðî-
ïîçèö³é ùîäî éîãî õóäîæíüîãî
îñâ³òëåííÿ. Òîìó ¿ì ïîòð³áíî ï³ä-
ãîòóâàòè ö³ë³ñíó êàðòèíó, ïðåä-
ñòàâèòè êîìïëåêñíå âèð³øåííÿ
ïèòàííÿ”

Íà Òðîºùèí³ âñòàíîâëÿòü
ìåìîð³àë ÷îðíîáèëüöÿì
Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ ïåðøî¿ ç òðüîõ
êîìïîçèö³é êîìïëåêñó

Ó ñêâåð³, ùî íà ðîç³ âóëèöü
Îíîðå äå Áàëüçàêà ³ Àðõ³òåêòîðà
Í³êîëàºâà, 3,2 ãà çåìë³ â³äâåäåíî
ï³ä áóä³âíèöòâî ìåìîð³àëó ë³êâ³-
äàòîðàì àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ. Ïåðåäáà÷àëîñÿ ñïîðóäèòè
òóò 5-ìåòðîâó ïîñòàòü Ïðîìåòåÿ,
ôîíòàí ïëà÷ó òà êàïëè÷êó. “Õî-
÷à ïðîåêò çàòâåðäèëè íà ì³ñòî-
áóä³âí³é ðàä³, éîãî é äîñ³ íå âäà-
ëîñÿ ðåàë³çóâàòè,— çàçíà÷èâ äè-
ðåêòîð ãåíï³äðÿäíî¿ êîìïàí³¿
²ãîð Ëèòâèí.— Àäæå íå óçãîäæå-
íèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ³ç çåì-
ëåâ³äâåäåííÿì”.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çó-
ñòð³âñÿ ç êîëèøí³ìè ÷îðíîáèëü-
öÿìè, êîòð³ ñâîãî ÷àñó âèñòóïè-
ëè ³í³ö³àòîðàìè áóä³âíèöòâà ìå-
ìîð³àëó. Âîíè ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ
ðîê³â çàõèùàëè öþ òåðèòîð³þ â³ä
ñïîðóäæåííÿ òóò ðîçâàæàëüíîãî
çàêëàäó ³ àâòîçàïðàâêè. Ìåøêàí-
ö³ çà ñâî¿ êîøòè âñòàíîâèëè
ïàì’ÿòíèé êàì³íü òà âèñàäèëè 26
áåð³ç òà ñîñåí. “Íàðàç³ âèð³øå-
íî ïèòàííÿ ³ç çåìëåâ³äâåäåííÿì,

ïîòð³áíî ùå îòðèìàòè ïîçèòèâ-
íèé âèñíîâîê Ãîëîâàðõ³òåêòóðè ³
Êè¿âäåðæåêñïåðòèçè, ³ äî ê³íöÿ
âåðåñíÿ ïåðøó ÷åðãó ìåìîð³-
àëó — ïîñòàòü Ïðîìåòåÿ — â³ä-
êðèþòü”,— çàÿâèâ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. Â³í äîäàâ, ùî ç ÷àñîì
òóò âñòàíîâëÿòü é ³íø³ äâà îá’-
ºêòè ìåìîð³àëó, à ùå çðîáëÿòü
íàëåæíèé áëàãîóñòð³é.

Öüîãî æ äíÿ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî ïîáóâàâ ó 26-ìó ì³êðî-
ðàéîí³, äå òðèâàº áóä³âíèöòâî
14 âèñîòîê. Íàðàç³ ³ç çâåäåííÿì
äâîõ 22-ïîâåðõ³âîê âèíèêëè ô³-
íàíñîâ³ òðóäíîù³. Áóäèíêè íå
ìîæóòü çäàòè çà â³äñóòí³ñòþ
êîøò³â, ÿê³ çíèêëè ³ç çì³íîþ ³í-
âåñòîðà. “Öå ïèòàííÿ íà îñîáèñ-
òîìó êîíòðîë³ ó ìåðà,— ïîâ³äî-

ìèâ “Õðåùàòèêó” ïàí Ãîëóá÷åí-
êî.— Øâèäøå çà âñå âèä³ëÿòü
çåìëþ, äå êè¿âì³ñüêáóä³âö³ ñïî-
ðóäÿòü æèòëî, ðåàë³çóâàâøè ÿêå,
âäàñòüñÿ ïîêðèòè íåäîñòà÷ó. Ãî-
ëîâíå, ùîá ïðè öüîìó íå ïî-
ñòðàæäàëè âêëàäíèêè”. Êîí-
ôë³êò çîâñ³ì ³íøîãî ïëàíó òðè-
âàº íà ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî
¹ 66-à, 72-à, 72-á ì³æ çàáóäîâ-
íèêàìè ³ ìåøêàíöÿìè ñóñ³äí³õ
áóäèíê³â. Îñòàíí³ ââàæàþòü, ùî
¿õí³ ïîáàæàííÿ íå áóëè âðàõî-
âàí³, à ðîáîòè òðèâàþòü ³ç ïîðó-
øåííÿì âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë.
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî äîðó÷èâ
â³äïîâ³äàëüíèì îñîáàì ðîç³áðà-
òèñÿ â öüîìó ïèòàíí³ ³ ïîîá³öÿâ
ìåøêàíöÿì âçÿòè öþ ñïðàâó ï³ä
îñîáèñòèé êîíòðîëü

Ìåð³ÿ âèçíà÷èëà,
õòî ãð³òèìå
êèÿíàì âîäó

Ó÷îðà ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè
ï³äáèâàëè ïîïåðåäí³ ï³äñóìêè ç
ï³äãîòîâêè æèòëîâî-êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà äî îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèðà
Ñòîðîæåíêà, ó ì³ñò³ ãîòóþòüñÿ äî
ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.
“Íàðàç³ 90% áóäèíê³â ð³çíî¿ ôîð-
ìè âëàñíîñò³ âæå îòðèìàëè ïàñ-
ïîðòè ãîòîâíîñò³, òîáòî ¿ì ìî-
æóòü ïîäàâàòè òåïëî,— çàçíà÷èâ
â³í.— Ñòîëè÷íà âëàäà ò³ëüêè íà
ïðîãðàìó “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð’ÿ” ïåðåäáà÷èëà 145,2 ìëí ãðí.
Óò³ì, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äî-
ðó÷èâ äëÿ âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ
ðîá³ò ñïðÿìóâàòè ùå ìàéæå 
99 ìëí ãðí”. Â³í äîäàâ, ùî íå
ñêð³çü ùå êîìóíàëüíèêè äîáðî-
ñîâ³ñíî âèêîíóþòü ñâî¿ îáîâ’ÿç-
êè. “Íàéã³ðø³ ïîêàçíèêè ïî âñ³õ
ïîçèö³ÿõ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ — ëèøå 37% âèêîíàííÿ,—
ðîçïîâ³â ïàí Ñòîðîæåíêî.— Íå
ë³ïø³ ñïðàâè â Äàðíèöüêîìó ³
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ. Â³äñòà-
âàííÿ ñòîñóºòüñÿ ï³äãîòîâêè ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, çàì³íè ïîêð³â-
ë³, îíîâëåííÿ ôàñàä³â, õ³ì³÷íîãî
ïðîìèâàííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ,
ðåìîíòó ³ ìîäåðí³çàö³¿ ë³ôò³â”. Çà
ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ñòîðîæåí-
êà, íèí³øíüîãî ðîêó ïåðåäáà÷å-

íî çàì³íèòè 610 ï³äéîìíèê³â. Íà
öå ïåðåäáà÷åíî 41,2 ìëí ãðí ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó ³ 43,4 ìëí ãðí
ç ðàéîííèõ. Ñåðåä ãîëîâíèõ
ïðîáëåì â³í íàçâàâ ðåìîíò æèò-
ëîâîãî ôîíäó. Íèí³ íà öå âèêî-
ðèñòàíî ìåíøå ÿê ïîëîâèíó çà-
ïëàíîâàíèõ êîøò³â.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” Âî-
ëîäèìèð Ñòîðîæåíêî, äëÿ ïîë³ï-
øåííÿ ðîáîòè êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ìàþòü ñòâîðèòè êîìó-
íàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ÿê àëüòåðíà-
òèâó ÆÅÊàì. “Ùîäî ïðèçíà÷åííÿ
êåð³âíèê³â ÆÅÊ³â, òî öå ïèòàííÿ
âèð³øóâàòèìóòü óæå íå â ðàéîíàõ,
à â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ æèòëî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà, ùîïðàâäà, çà
ïîäàííÿì ðàéîííîãî êåð³âíèêà”,—
ïîÿñíèâ ïàí Ñòîðîæåíêî.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïî-
â³äîìèâ, ùî ó÷îðà íàðåøò³ âèçíà-
÷åíî âèðîáíèêà äëÿ íàñåëåííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ òåïëà. “Ö³ îáîâ’ÿç-
êè ïîêëàäåíî íà ÀÅÊ “Êè¿âåíå-
ðãî”,— çàçíà÷èâ â³í.— Â³ä
1 æîâòíÿ âîíè çàêóïîâóâàòèìóòü
õîëîäíó âîäó â “Êè¿ââîäîêàíà-
ëó”, íàãð³âàòèìóòü ¿¿, ³ ãîòîâèé
ïðîäóêò (ó ìåòðàõ êóá³÷íèõ) ïî-
äàâàòèìóòü ñïîæèâà÷åâ³. À òîìó â
êîæíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó ïî-
òð³áíî îáîâ’ÿçêîâî âñòàíîâèòè ë³-
÷èëüíèêè ãàðÿ÷î¿ âîäè”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора перший заст пни
олови КМДА Анатолій Го-
л бчен о з робочою поїзд-
ою відвідав Деснянсь ий
район. Він поб вав на міс-
ці спор дження меморіал
лі відаторам аварії на Чор-
нобильсь ій АЕС. О рім
цьо о, з стрівся з інвесто-
рами-заб довни ами 26- о
мі рорайон , де вини ли
серйозні проблеми з фі-
нанс ванням, та меш ан-
цями з проспе т Мая ов-
сь о о, я і невдоволені
спор дженням поряд з їх-
німи оселями іль ох ви-
сото .

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Позавчора на містоб дівній раді роз лян ли онцепцію
архіте т рно-х дожньо о освітлення Дарниць о о заліз-
нично-автомобільно о мостово о переход . А втім, я -
що її технічна сторона иївсь их зодчих більш-менш
задовольнила, то архіте т рною вони залишилися не-
вдоволені. Тож прое т довелося поверн ти для до-
опрацювання. У Держдепартаменті залізнично о транс-
порт повідомили, що освітлення об'є та обійдеться їм
від 300 до 500 тис. євро, але ошти на це передбаче-
ні в ошторисі б дівництва Дарниць о о мостово о пе-
реход .

Освітлити міст можна іль ома способами, різниця вартості я их становить
300 тис. євро

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії на нараді з під отов и житлово- ом -
нально о осподарства до роботи в зимовий період,
з'яс валося, що на сьо одні вже 90% б дин ів різної
форми власності отримали паспорти отовності до
опалювально о сезон . Та ож стало відомо, що сто-
лиці нарешті визначилися з виробни ом для населення
арячої води. Від 1 жовтня це б де АЕК "Київенер о".
До то о ж для поліпшення роботи ом нальної сфери
ерівни ів ЖЕКів відтепер затвердж ватим ть Голов-
ном правлінні житлово о осподарства.

Öå ðîáèòèìå àêö³îíåðíà åíåðãåòè÷íà
êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”

Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ðîçãëÿíóëà ïðîåêò éîãî îñâ³òëåííÿ

Через проблеми із землевідведенням на алеї Слави по и що не вдається
звести ані пам’ятни а Прометею, ані фонтана плач , ані аплич и
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хрещатик

Про заходи щодо підвищення
безпеки експлуатації атракціонів

та обладнання дитячих ігрових майданчиків
в м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1103 
від 27 серпня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенно�
го та природного характеру” та з метою підвищення безпеки експлуатації атракціонів та обладнання ди�
тячих ігрових майданчиків і недопущення травмування мешканців та гостей м. Києва на цих об’єктах:

1. Ñòâîðèòè òà çàòâåðäèòè ñêëàä òèì÷àñîâî¿
ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç îðãàí³çàö³¿ ïåðåâ³ðêè âèêîíàí-
íÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿ ³ òåõí³÷íîãî ñòàíó àò-
ðàêö³îí³â òà îáëàäíàííÿ äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ ìàé-
äàí÷èê³â, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïðîñèòè Òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ Äåðæ-
ã³ðïðîìíàãëÿäó ïî Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà ì. Êè-
ºâó ââåñòè îñîáëèâèé ðåæèì íàãëÿäó çà áåç-
ïå÷íîþ åêñïëóàòàö³ºþ ìåõàí³çîâàíèõ àòðàêö³î-
í³â ³ç çàáåçïå÷åííÿì ³íñïåêòîðñüêîãî íàãëÿäó
íà öèõ îá’ºêòàõ òà íàäàòè äîðó÷åííÿ Äåðæàâ-
í³é ³íñïåêö³¿ ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè òà îõîðîíè
ïðàö³ â êîòëîíàãëÿä³ òà çà ï³äéîìíèìè ñïîðó-
äàìè îðãàí³çóâàòè òà ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêè àòðàê-
ö³îí³â. Ïðè ïåðåâ³ðö³ îñîáëèâó óâàãó çâåðòàòè
íà íàëåæíå òåõí³÷íå óòðèìàííÿ òà áåçïå÷í³ñòü
åêñïëóàòàö³¿ àòðàêö³îí³â.

3. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì):

3.1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâ³ ðàéîíí³ êîì³ñ³¿ ïî
ïåðåâ³ðö³ âèêîíàííÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿ ³ òåõ-
í³÷íîãî ñòàíó àòðàêö³îí³â òà îáëàäíàííÿ äèòÿ-
÷èõ ³ãðîâèõ ìàéäàí÷èê³â.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè âè-

êîíàííÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿ ³ òåõí³÷íîãî ñòà-
íó àòðàêö³îí³â òà îáëàäíàííÿ äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ
ìàéäàí÷èê³â ðàéîíó, âæèòè íåâ³äêëàäíèõ çàõî-
ä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ éîãî íàä³éíî¿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïåêè.

3.3. Ïîäàòè äî 12.09.2007ð. ì³ñüê³é òèì÷àñî-
â³é êîì³ñ³¿ äëÿ óçàãàëüíåííÿ ³íôîðìàö³þ ïðî ðå-
çóëüòàòè ðîáîòè ðàéîííèõ êîì³ñ³é.

4. Òèì÷àñîâ³é ì³ñüê³é êîì³ñ³¿ çà ðåçóëüòàòà-
ìè ðîáîòè ðàéîííèõ êîì³ñ³é ïðîòÿãîì 10 äí³â
íàäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) âèñíîâêè òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ï³äâèùåííÿ
áåçïåêè åêñïëóàòàö³¿ àòðàêö³îí³â òà îáëàäíàí-
íÿ äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ ìàéäàí÷èê³â â ì. Êèºâ³.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ГОЛОВАЧ Володимир Володимирович
в. о. заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації — олова омісії

ПШЕНИЧНИЙ Віталій Ни ифорович

начальни Головно о правління з питань надзвичай-
них сит ацій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) — за-
ст пни олови омісії

ДУНАС Степан Васильович
начальни територіально о правління Держ ірпром-
на ляд по Київсь ій області та м. Києв — заст пни
олови омісії

БУЛГАКОВ Юрій Костянтинович
перший заст пни олови Деснянсь ої районної
м. Києві державної адміністрації

ЖУРАВСЬКИЙ Ві тор Михайлович
начальни відділ з питань охорони праці ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації)

КОВАЛЕНКО В’ячеслав Дмитрович
заст пни начальни а відділ Державної інспе ції ци-
вільно о захист та техно енної безпе и Головно о
правління МНС У раїни в м. Києві (за з одою)

КУНЦ Ві тор Адольфович

заст пни начальни а Головно о правління онтролю
за бла о строєм м. Києва ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації)

КРАСНОЩОК Ми ола Ми олайович
заст пни олови Дніпровсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

КОРОЛЮК Оле сандр Іванович
перший заст пни олови Подільсь ої районної
м. Києві державної адміністрації

МАТВІЄНКО Петро Ми олайович
перший заст пни олови Печерсь ої районної
м. Києві державної адміністрації

НЕЗНАЛ Оле сандр Гри орович
перший заст пни олови Голосіївсь ої районної
м. Києві державної адміністрації

РИЖЕНКО Юрій Ми олайович
перший заст пни олови Шевчен івсь ої районної
м. Києві державної адміністрації

СТОРОЖЕНКО Володимир Сер ійович
начальни Головно о правління житлово о осподар-
ства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації)

СЕЛІВАНОВ Вадим Ми олайович
перший заст пни олови Дарниць ої районної
м. Києві державної адміністрації

САЗОНОВ Геор ій Анатолійович
перший заст пни олови Оболонсь ої районної
м. Києві державної адміністрації

ЦІНИК Петро Оле сійович
перший заст пни олови Святошинсь ої районної
м. Києві державної адміністрації

ШКУРО Ма сим Юрійович
перший заст пни олови Солом’янсь ої районної
м. Києві державної адміністрації

Çàñòóïíèê ãîëîâè — 
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
№ 969 від 26.07.2007

СПИСОК
міських громадських організацій жінок для надання 

фінансової підтримки у 2007 році

1. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Àìàçîíêè”.
2. Êè¿âñüêà îðãàí³çàö³ÿ æ³íîê-³íâàë³ä³â “Äîííà”.
3. Êè¿âñüêèé â³ää³ë Ñîþçó óêðà¿íîê.
4. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Öåíòð õðèñòèÿíñüêèõ æ³íîê òà ìîëîä³ “Ñâ³òëî ñâ³òó”.
5. Êè¿âñüêå ì³ñüêå îá’ºäíàííÿ ìàòåð³â çàãèáëèõ ñîëäàò³â.
6. Êè¿âñüêà ì³ñöåâà îðãàí³çàö³ÿ ì³æíàðîäíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ì³æíàðîä-

íà ë³ãà “Ìàòåð³ ³ ñåñòðè — ìîëîä³ Óêðà¿íè”.
7. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ï³äòðèìêè æ³íî÷èõ ä³ëîâèõ ³í³ö³àòèâ.
8. Ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Æ³íêè Îáîëîí³”.
9. Êè¿âñüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî æ³íî÷îãî òîâàðèñòâà ³ìåí³ Îëåíè

Òåë³ãè.
10. Ñï³ëêà æ³íîê ì. Êèºâà.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про встановлення меморіальної дошки 
Комісаренку Василю Павловичу

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1105 
від 28 серпня 2007 року

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 7008/22/1�2007 та з метою вша�
нування пам’яті видатного українського вченого, фундатора вітчизняної ендокринної школи, відомого гро�
мадського діяча Комісаренка Василя Павловича, відповідно до Положення про порядок найменування об’�
єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних зна�
ків у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.04.04 № 206/1416, та враховуючи
протокол № 1 від 27.02.2007 комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації):

1. Âñòàíîâèòè ìåìîð³àëüíó äîøêó âèäàòíî-
ìó óêðà¿íñüêîìó â÷åíîìó Êîì³ñàðåíêó Âàñè-
ëþ Ïàâëîâè÷ó íà áóäèíêó 19/21 íà âóëèö³
Ãîðüêîãî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè, çàçíà÷å-
íî¿ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðóäè-
êà Ñ. ß. òà Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 73,0
òèñ. ãðí íà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ì³ñüêèõ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é æ³íîê ó 2007 ðîö³ çã³äíî
ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³-
íàíñóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³-
ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèòðàòè, çàçíà÷åí³ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîø-
ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðà-
ìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæå-
íî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüêó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про фінансову підтримку
міських громадських організацій жінок

у 2007 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 969 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до Закону України від 08.09.2005 № 2866�IV “Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків”, міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, та з метою сприяння міським громадським організаці�
ям жінок в їх діяльності: 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
№ 1103 від 27 серпня 2007 року

СКЛАД
тимчасової міської комісії для організації перевірки виконання 

правил експлуатації і технічного стану атракціонів та обладнання 
дитячих ігрових майданчиків
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Про проведення конкурсів 
із залучення інвесторів для будівництва 

підземних паркінгів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1106 

від 28 серпня 2007 року

Відповідно до Положення про проведення інвестиційного конкурсу та укладення інвестиційних договорів
на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних
переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструктури міста, затверджено�
го розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 № 2442, розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.08.2007 № 989
“Про вдосконалення порядку проведення інвестиційних конкурсів та забезпечення прозорості при здійс�
ненні закупівель робіт по виконанню передпроектних робіт за бюджетні кошти та контролю за їх викорис�
танням” та з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до будівництва об’єктів у м. Києві:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåê-
ò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿õ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ (äî-
äàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòè-
ö³éíå àãåíòñòâî”:

2.1. Ïîäàòè ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè òà ìàòåð³-
àëè ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü áóä³âíèöòâà
ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ðîçãëÿäó òà ñõâàëåííÿ ¿õ àðõ³-
òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ.

2.2. Íàäàòè ó âåðåñí³ 2007 ðîêó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâ-
êè óìîâ êîíêóðñ³â ì³ñòîáóä³âí³ îá´ðóíòóâàííÿ
òà ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè ç âèçíà÷åííÿì îð³ºí-
òîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ïðî-
òîêîëè àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíèõ ðàä, ïðîòî-
êîëè ïîïåðåäí³õ ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü, âèñ-
íîâêè ñóá’ºêò³â ïîãîäæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ â
ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàí-
ö³¿, óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà çàïèòàìè Êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî”
â òèæíåâèé òåðì³í ïîäàòè ñâî¿ âèñíîâêè ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-
ïå÷èòè ðîçãëÿä ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ òà
ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â,
çàçíà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà çà-
ñ³äàííÿõ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ó òèæ-
íåâèé òåðì³í ï³ñëÿ íàäàííÿ ¿õ êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî”.

4. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é ðîçïî-
ðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.2003 ¹ 2442 “Ïðî ïîðÿäîê
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³â-
íèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³-
òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â, ïëîù òà
³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà”, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
âåñòè êîíêóðñè ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï.
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
№ 1106 від 28 серпня 2007 року

ПЕРЕЛІК
інвестиційних проектів для реалізації їх на конкурсних засадах

№ Назва інвестиційно о прое т

1 Б дівництво підземно о пар ін на в л. Хрещати від Майдан Незалежності
до Європейсь ої площі (непарна сторона)

2 Б дівництво підземно о пар ін на в л. Бо дана Хмельниць о о (від в л. Хрещати
до в л. П ш інсь ої)

3 Б дівництво підземно о пар ін на Михайлівсь ій площі (та площі перед МЗС)
Шевчен івсь ом районі

4 Б дівництво підземно о пар ін на перетині в лиць Бо атирсь ої та Добрининсь ої
в Оболонсь ом районі

Про створення міської призовної комісії 
по проведенню чергового призову

громадян України на строкову військову 
службу у жовтні — листопаді 2007 року

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1109 
від 28 серпня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента У країни
№ 993/2006 від 22.11.2006 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову вій�
ськову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2007 році”:

1. Äëÿ êåð³âíèöòâà òà êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ðàéîííèõ ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é ñòâîðèòè ì³ñüêó
ïðèçîâíó êîì³ñ³þ ó òàêîìó ñêëàä³:

2. Ãîëîâàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é:

2.1. Ï³äâåñòè ï³äñóìêè âåñíÿíîãî, 2007 ðîêó,
ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæ-
áó, ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè, çàä³ÿíèìè â ïðîâå-
äåíí³ ïðèçîâó, îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ³ç ï³äãîòîâ-
êè òà ïðîâåäåííÿ îñ³ííüîãî ïðèçîâó 2007 ðîêó.

2.2. Ñòâîðèòè ðàéîíí³ ïðèçîâí³ êîì³ñ³¿. Íà-
ïðàâèòè äëÿ ðîáîòè ó â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè íà
ïåð³îä ï³äãîòîâêè ³ âåñü òåðì³í ïðîâåäåííÿ ïðè-
çîâó òåõí³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³ äðóêàðîê, çàáåç-
ïå÷èòè â³éñüêêîìàòè àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîð-
òîì.

2.3. Óêîìïëåêòóâàòè ðàéîíí³ ë³êàðñüê³ êîì³-
ñ³¿ ë³êàðÿìè-ñïåö³àë³ñòàìè, çàáåçïå÷èòè ¿õ ìå-
äèêàìåíòàìè, ìåäè÷íèì ³íñòðóìåíòàð³ºì ³ ñà-
í³òàðíî-ãîñïîäàðñüêèì ìàéíîì.

3. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ íàäàâàòè äîïîìîãó â³éñüêêîìà-
òàì ì. Êèºâà ó ïðîâåäåíí³ ïðèçîâó ãðîìàäÿí
íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó ç ðîçøóêó ïðè-
çîâíèê³â, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðèçîâó, çàáåçïå-
÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà ïðèçîâ-
íèõ ä³ëüíèöÿõ ðàéâ³éñüêêîìàò³â ì³ñòà, Êè¿â-
ñüêîìó îá’ºäíàíîìó çá³ðíîìó ïóíêò³ òà íà ïðè-
ëåãë³é äî íüîãî òåðèòîð³¿.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ðîáîòó
ì³ñüêî¿ ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç 4 âåðåñíÿ äî 14 ãðóä-
íÿ 2007 ðîêó äëÿ ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íîãî îãëÿ-
äó ïðèçîâíèê³â, ÿê³ âèçíàí³ ðàéîííèìè ïðèçîâ-
íèìè êîì³ñ³ÿìè íåïðèäàòíèìè àáî òèì÷àñîâî
íåïðèäàòíèìè äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà ñòàíîì
çäîðîâ’ÿ, òà ãðîìàäÿí, ÿê³ çàÿâèëè ïðî íåçãî-
äó ç ðåçóëüòàòàìè ìåäè÷íîãî îãëÿäó ÷è ð³øåí-
íÿìè ðàéîííèõ ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é. Îáñòåæåí-
íÿ ïðèçîâíèê³â ó ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ ïðîâî-
äèòè ïîçà÷åðãîâî, áåçîïëàòíî òà â ïîâíîìó îá-
ñÿç³ ï³ä îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü êåð³âíèê³â
ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â.

5. Äèðåêòîðîâ³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ íà-
ïðàâèòè ó ðàéâ³éñüêêîìàòè ç 13.08.2007 íà âåñü
òåðì³í ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó ïñè-
õîëîã³â äëÿ äîïîìîãè â ÿê³ñíîìó ïðîâåäåíí³
ïðîôåñ³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî îáñòåæåííÿ ïðè-
çîâíèê³â.

6. Â³éñüêîâîìó êîì³ñàðó Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ïðîñèòè äèðåê-
òîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé â³éñüêîâèé òîðã ¹ 1” ÌÎ Óêðà¿íè
íàäàòè äîïîìîãó ì³ñüêîìó â³éñüêêîìàòó â îð-
ãàí³çàö³¿ ðîáîòè áóôåòó ó ïðèì³ùåíí³ ¿äàëü-
í³ îá’ºäíàíîãî ì³ñüêîãî çá³ðíîãî ïóíêòó. Âè-
ä³ëèòè äëÿ éîãî ðîáîòè îáñëóãîâóþ÷èé ïåð-
ñîíàë òà çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äíèìè ïðîäîâîëü-
÷èìè òîâàðàìè, ïðåäìåòàìè ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ çà â³äïîâ³äíèìè çàÿâêà-
ìè òà îïëàòîþ.

7. Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ öüîãî ðîêó ïðîâåñòè
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè ìîëî-
ä³ ì³ñòà Êèºâà äî ñëóæáè â Çáðîéíèõ ñèëàõ
Óêðà¿íè òà ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó
â³éñüêîâó ñëóæáó.

8. Îïëàòó âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åí-
íÿì àâòîòðàíñïîðòó íà ïåð³îä ïðèçîâó, çä³é-
ñíþâàòè çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ
â ì³ñüêîìó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âè-
êîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè ïîë³ïøåííÿ îðãàí³-
çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæ-
áè, ïðèïèñêè, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó
ñëóæáó òà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì íà
2005—2010 ðîêè.

9. Çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. ïðèéíÿ-
òè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüêó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Кільчиць а І. Р. заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації, олова
омісії

Д блян О. В. війсь овий омісар Київсь о о місь о о війсь ово о омісаріат ,
заст пни олови омісії

Ф рсова Л. І. спеціаліст першої ате орії відділення фінансово о і соціально о забез-
печення Київсь о о місь о о війсь ово о омісаріат , се ретар омісії

Березан В. М. заст пни начальни а Головно о правління МВС У раїни в м. Києві
(за з одою)

Віт овсь ий В. П. олова лі арсь ої омісії Київсь о о місь о о війсь ово о омісаріат
(за з одою)

Ковінь о Л. В.

начальни правління ор анізації лі вально-профіла тичної допомо и
матерям і дітям Головно о правління охорони здоров’я та медично о
забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Ліхтін В. Ф. помічни війсь ово о омісара Київсь о о місь о о війсь ово о оміса-
ріат з правової роботи (за з одою)

Небесь ий В. О.

заст пни начальни а правління — начальни відділ оборонної робо-
ти та забезпечення цілодобово о чер вання правління з питань обо-
ронної та мобілізаційної роботи апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Садомов В. А.
заст пни начальни а Головно о правління по фізичній льт рі та
спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

С Л. Б. заст пни дире тора Київсь о о місь о о центр соціальних сл жб
для сім’ї, дітей та молоді.

Про проведення конкурсів
із залучення інвесторів будівництва офісних

комплексів з готелями, закладами 
громадського харчування, приміщеннями 
торговельно=розважального призначення 

і паркінгами зі створенням та благоустроєм
парків відпочинку, скверів, дитячих 

майданчиків із подальшою експлуатацією 
та обслуговуванням на Столичному шосе 

(урочище “Покал”)
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1122 

від 28 серпня 2007 року

Відповідно до Положення про проведення інвестиційного конкурсу та укладення інвестиційних договорів
на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних
переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструктури міста, затверджено�
го розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 № 2442 з метою підвищення
ефективності залучення інвесторів до будівництва об’єктів у м. Києві та з метою підготовки до проведен�
ня фінального турніру чемпіонату Європи УЄФА 2010/12 з футболу у м. Києві:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåê-
ò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿õ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ (äî-
äàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòè-
ö³éíå àãåíòñòâî”:

2.1. Ïîäàòè ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè òà ìàòå-
ð³àëè ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ðîçãëÿ-
äó òà ñõâàëåííÿ ¿õ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³â-
íîþ ðàäîþ.

2.2. Íàäàòè ó âåðåñí³ 2007 ðîêó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâ-
êè óìîâ êîíêóðñ³â ì³ñòîáóä³âí³ îá´ðóíòóâàííÿ
òà ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè ç âèçíà÷åííÿì îð³ºí-
òîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ïðî-
òîêîëè àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíèõ ðàä, ïðîòî-
êîëè ïîïåðåäí³õ ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü, âèñ-
íîâêè ñóá’ºêò³â ïîãîäæåííÿ ùîäî ïîïåðåäí³õ
ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü, âèñíîâêè ñóá’ºêò³â ïî-
ãîäæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòè-
ö³éíèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàí-
ö³¿, óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà çàïèòàìè Êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî”
â òèæíåâèé òåðì³í ïîäàòè ñâî¿ âèñíîâêè ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðàâî îðåíäè
íà ÿê³ ïðîïîíóºòüñÿ ïðîäàòè íà êîíêóðñ³.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ðîçãëÿä ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü
òà ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
íà çàñ³äàííÿõ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè
ó òèæíåâèé òåðì³í ï³ñëÿ íàäàííÿ ¿õ êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå
àãåíòñòâî”.

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é ðîçïî-
ðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.2003 ¹ 2442 “Ïðî ïîðÿäîê
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³â-
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íèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òå-
íó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â, ïëîù òà
³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà”, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
âåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çà-

áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. 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)
№ 1122 від 28 серпня 2007

ПЕРЕЛІК
інвестиційних проектів для реалізації їх на конкурсних засадах

№ Назва інвестиційно о прое т

1

Б дівництво офісних омпле сів з отелями, за ладами ромадсь о о харч вання,
приміщеннями тор овельно-розважально о призначення і пар ін ами зі створенням та
бла о строєм пар ів відпочин , с верів, дитячих майданчи ів із подальшою
е спл атацією та обсл ов ванням на Столичном шосе ( рочище "По ал", діл. 3)

2

Б дівництво офісних омпле сів з отелями, за ладами ромадсь о о харч вання,
приміщеннями тор овельно-розважально о призначення і пар ін ами зі створенням та
бла о строєм пар ів відпочин , с верів, дитячих майданчи ів із подальшою
е спл атацією та обсл ов ванням на Столичном шосе ( рочище "По ал", діл. 4)

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про підсумки весняного двомісячника
з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану міста
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1124 

від 28 серпня 2007 року

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.03.2007 № 254 “Про про�
ведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста та вра�
ховуючи рішення № 40 Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 08.06.2007:

1. Âèçíàòè êðàùèìè â îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç
áëàãîóñòðîþ òà ó âèêîíàíí³ çàïëàíîâàíèõ çà-
õîä³â âåñíÿíîãî äâîì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ
2007 ðîêó:

1.1 Ñåðåä ðàéîí³â:
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí — ïåðøå ì³ñöå
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí — äðóãå ì³ñöå
Îáîëîíñüêèé ðàéîí — òðåòº ì³ñöå
Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí — ÷åòâåðòå ì³ñöå
Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí — ï’ÿòå ì³ñöå
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí — øîñòå ì³ñöå
Äåñíÿíñüêèé ðàéîí — ñüîìå ì³ñöå
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí — âîñüìå ì³ñöå
Äàðíèöüêèé ðàéîí — äåâ’ÿòå ì³ñöå
Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí — äåñÿòå ì³ñöå

1.2. Ñåðåä êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ðàéîí-
íèõ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é:

ðàéîíí³ ÊÏ ÓÆÃ:
Ïå÷åðñüêèé — ïåðøå ì³ñöå
Øåâ÷åíê³âñüêèé — äðóãå ì³ñöå
Ñîëîì’ÿíñüêèé, 
Îáîëîíñüêèé — òðåòº ì³ñöå
Ïîä³ëüñüêèé — ÷åòâåðòå ì³ñöå
Äåñíÿíñüêèé, 
Ñâÿòîøèíñüêèé — ï’ÿòå ì³ñöå
Äàðíèöüêèé, 
Ãîëîñ³¿âñüêèé — øîñòå ì³ñöå
Äí³ïðîâñüêèé — ñüîìå ì³ñöå

ðàéîíí³ ÊÏ ÓÇÍ:
Øåâ÷åíê³âñüêèé — ïåðøå ì³ñöå
Ïå÷åðñüêèé — äðóãå ì³ñöå
Ñîëîì’ÿíñüêèé, 
Îáîëîíñüêèé — òðåòº ì³ñöå
Ïîä³ëüñüêèé — ÷åòâåðòå ì³ñöå
Ãîëîñ³¿âñüêèé — ï’ÿòå ì³ñöå
Ñâÿòîøèíñüêèé — øîñòå ì³ñöå
Äåñíÿíñüêèé — ñüîìå ì³ñöå
Äàðíèöüêèé — âîñüìå ì³ñöå
Äí³ïðîâñüêèé — äåâ’ÿòå ì³ñöå

ðàéîíí³ ØÅÓ:
Øåâ÷åíê³âñüêèé — ïåðøå ì³ñöå
Ïå÷åðñüêèé — äðóãå ì³ñöå
Îáîëîíñüêèé — òðåòº ì³ñöå
Ñîëîì’ÿíñüêèé — ÷åòâåðòå ì³ñöå
Ñâÿòîøèíñüêèé — ï’ÿòå ì³ñöå
Ïîä³ëüñüêèé — øîñòå ì³ñöå
Äåñíÿíñüêèé — ñüîìå ì³ñöå
Ãîëîñ³¿âñüêèé — âîñüìå ì³ñöå
Äàðíèöüêèé — äåâ’ÿòå ì³ñöå
Äí³ïðîâñüêèé — äåñÿòå ì³ñöå

1.3. Ñåðåä ì³ñüêèõ êîìóíàëüíèõ îá’ºäíàíü ³
ï³äïðèºìñòâ:

ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” — ïåðøå ì³ñöå
ÊÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” — äðóãå ì³ñöå
ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” — òðåòº ì³ñöå

2. Ðåêîìåíäóâàòè:
2.1. Êåð³âíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâ-

ë³íü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), ì³ñüêèõ ³ ðàéîííèõ êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é ³ óñòàíîâ çà ï³äñóìêà-
ìè ðîáîòè â ïåð³îä âåñíÿíîãî äâîì³ñÿ÷íèêà
ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñà-
í³òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà çàîõîòèòè êðàùèõ ïðà-
ö³âíèê³â ó ìåæàõ êîøò³â ôîíäó îïëàòè ïðàö³
çà îñîáèñòèé âíåñîê ó ïîë³ïøåííÿ áëàãîóñò-
ðîþ ì³ñòà.

2.2. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà ïî-
òî÷íèé áëàãîóñòð³é, çàîõîòèòè àêòèâíèõ ó÷àñ-
íèê³â âèêîíàííÿ çàõîä³â âåñíÿíîãî äâîì³ñÿ÷-
íèêà ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåí-
íÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà.

3. Êåð³âíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, óïðàâë³íü,
â³ää³ë³â òà ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâàì
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é
ñïðÿìóâàòè çóñèëëÿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿ì ï³ä-
ïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ íà åêîëîã³÷-
íå îçäîðîâëåííÿ òåðèòîð³é, âîäîéì, ïîâ³òðÿ,
âèêîíàííÿ êîìïëåêñíèõ çàãàëüíîì³ñüêèõ ïðî-
ãðàì, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ï³äãîòîâ-
êè ì³ñòà äî â³äçíà÷åííÿ 16-î¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâíèõ ñâÿò. Ðîçïî-
÷àòè íàêîïè÷åííÿ ðåñóðñ³â äëÿ îðãàí³çîâàíîãî
ïðîâåäåííÿ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ,
îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó
ì³ñòà.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про підсумки щорічного
міського конкурсу “Район найкращого 

благоустрою і підтримки громадського 
порядку” 2006 року

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1126 
від 28 серпня 2007 року

На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.01.04 № 82 “Про що�
річний міський конкурс “Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку” та врахову�
ючи рішення Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) № 40 від 08.06.07:

1. Âèçíàòè ïåðåìîæöåì ùîð³÷íîãî ì³ñüêîãî
êîíêóðñó “Ðàéîí íàéêðàùîãî áëàãîóñòðîþ ³
ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó” 2006 ðîêó
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí, íàãîðîäèòè éîãî äèïëîìîì
òà ïåðåõ³äíèì êóáêîì.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äçíà÷åííÿ òà íà-
ãîðîäæåííÿ àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â ùîð³÷íîãî
ì³ñüêîãî êîíêóðñó “Ðàéîí íàéêðàùîãî áëà-
ãîóñòðîþ ³ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó”
2006 ðîêó çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïóíê-

òó 4 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.01.04 ¹ 82 “Ïðî
ùîð³÷íèé ì³ñüêèé êîíêóðñ “Ðàéîí íàéêðàùî-
ãî áëàãîóñòðîþ ³ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïî-
ðÿäêó”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ

ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãî-
ëîâà÷à Â. Â. òà ãîë³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 10.07.2007 № 868 
“Про виділення коштів на закупівлю 
ендопротезів суглобів та комплектів 
інструментів для ендопротезування”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1133 
від 28 серпня 2007 року

Відповідно до пункту 2 рішення Київради від 19.12.2006 № 290/347 “Про оптимізацію системи надання
медичної допомоги мешканцям міста Києва” Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпе�
чення визнано головним розпорядником коштів для лікувально�профілактичних закладів та установ, які за�
сновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, та рішення Київради від 26.04.2007
№ 456/1117 “Про реформування галузі охорони здоров’я в місті Києві”:

Ïóíêò 3 ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 10.07.2007
¹ 868 âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

“3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó çàáåçïå÷èòè ïðèäáàííÿ íà òåíäåðí³é îñ-
íîâ³ åíäîïðîòåç³â ñóãëîá³â òà êîìïëåêò³â ³íñò-
ðóìåíò³â äëÿ åíäîïðîòåçóâàííÿ òà çàáåçïå÷è-
òè íèìè ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ çàêëàäè ì.
Êèºâà.”

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження результатів
конкурсу із залучення інвесторів

для будівництва накриття відкритої частини 
Святошино=Броварської лінії метрополітену

між станціями “Гідропарк” та “Дніпро” 
зі створенням приміщень торговельно=

офісного та розважального призначень, 
паркінгу супутньої інфраструктури вздовж 

ділянки “Гідропарк” — “Дніпро”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1136 

від 28 серпня 2007 року

Відповідно до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 № 2442 “Про
порядок залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, під�
земних переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструктури міста” та
від 21.02.2007 № 172 “Про проведення конкурсів із залучення інвесторів для реалізації інвестиційних
проектів”:

1. Çàòâåðäèòè ð³øåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êî-
ì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñó-
âàííÿ áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é
ìåòðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòî-
øëÿõ³â, ïëîù òà ³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà
ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà ïðî âèçíàí-
íÿ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Ð³åëò³ Êåï³òàë ²íâåñòìåíòñ” (äàë³ — ÒÎÂ
“Ð³åëò³ Êåï³òàë ²íâåñòìåíòñ”) ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ áóä³â-
íèöòâà íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøè-
íî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàí-
ö³ÿìè “Ã³äðîïàðê” òà “Äí³ïðî” ç³ ñòâîðåí-
íÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîç-
âàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿
³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ã³äðîïàðê”-
“Äí³ïðî”, îãîëîøåíîãî 23.06.2007 (ïðîòîêîë
â³ä 22.06.2007 ¹ 49).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) óêëàñòè â³äïîâ³äíèé ³íâåñòèö³é-
íèé äîãîâ³ð ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó — ÒÎÂ
“Ð³åëò³ Êåï³òàë ²íâåñòìåíòñ”.

3. Óïðàâë³ííþ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêò-
íèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é ï³äãîòóâàòè
ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî áóä³âíèöòâî íà-
êðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðî-
âàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè
“Ã³äðîïàðê” òà “Äí³ïðî” ç³ ñòâîðåííÿì ïðè-
ì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëü-
íîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ã³äðîïàðê” —
“Äí³ïðî”, çàáåçïå÷èòè éîãî ïîãîäæåííÿ òà
âèäàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Çà äîðó÷åííÿì ÒÎÂ “Ð³åëò³ Êåï³òàë ²í-
âåñòìåíòñ” Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî” çâåðíó-
òèñü ç êëîïîòàííÿì äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ùîäî íàäàííÿ çãîäè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè íà ðîçðîáêó ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ
ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Çàáåçïå-
÷èòè ðîçðîáêó òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³), à òàêîæ ³í-
øî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ùîäî ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåê-
òó “Áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè
Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó
ì³æ ñòàíö³ÿìè “Ã³äðîïàðê” òà “Äí³ïðî” ç³
ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíî-

ãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó,
ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè
“Ã³äðîïàðê” — “Äí³ïðî”, òà ï³äãîòîâêè ïðî-
åêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ
Êè¿âðàäîþ òà ÒÎÂ “Ð³åëò³ Êåï³òàë ²íâåñò-
ìåíòñ”.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³-
îëîã³÷í³é ñòàíö³¿, óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â òèæíåâèé òåð-
ì³í çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä ïðîåêòó çåìëåóñò-
ðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³âíèö-
òâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-
Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³-
ÿìè “Ã³äðîïàðê” òà “Äí³ïðî” ç³ ñòâîðåííÿì
ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâà-
æàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿
³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ã³äðî-
ïàðê” — “Äí³ïðî”.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ïðî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ïåðåäà÷ó ¿¿
â îðåíäó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
åêòó “Áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòè-
íè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “Ã³äðîïàðê” òà “Äí³ï-
ðî” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàð-
ê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³-
ëÿíêè “Ã³äðîïàðê” — “Äí³ïðî”.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про організаційно=правові заходи 
щодо створення комунального підприємства

виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)
“Агентство по обслуговуванню театральної 

та концертної діяльності”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1150 

від 31 серпня 2007 року

На виконання рішення Київської міської ради від 26.04.07 № 451/1112 “Про комунальне підприємство
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації “Агентство по обслуговуванню те�
атральної та концертної діяльності”:

1. Â³äíåñòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî
îáñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³” äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Àãåíòñòâî ïî îáñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿
òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³”.

2.2. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ
êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îá-
ñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-
äè ùîäî ïåðåäà÷³ òà çàêð³ïëåííÿ çà êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îáñëóãîâóâàííþ òå-
àòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³” íà ïðà-
â³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíà êîìóíàëü-
íîãî òà äåðæàâíîãî êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ùî ðåîðãàí³çîâóþòüñÿ øëÿõîì çëèò-
òÿ: äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî êîíöåðòíî-âè-
äîâèùíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âêîíöåðò” òà
êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-ãàñòðîëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Òåàòðàëüíà àãåíö³ÿ”, íà ï³äñòà-
â³ ïåðåäàâàëüíèõ àêò³â.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ ñòàòóòíîãî
ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îáñëó-
ãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³” â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

3.3. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îáñëóãîâóâàííþ
òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³”.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про організаційно=правові заходи, 
пов’язані з реорганізацією 

шляхом злиття державного комунального 
концертно=видовищного підприємства 

“Київконцерт” та комунального 
театрально=гастрольного 

підприємства “Театральна агенція”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1151 

від 31серпня 2007 року

Відповідно до статей 104—107 Цивільного кодексу України, статей 59,78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на вико�
нання рішення Київської міської ради від 26.04.07 № 451/1112 “Про комунальне підприємство виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Агентство по обслуговуванню театральної
та концертної діяльності” та з метою забезпечення організаційно�правових заходів, пов’язаних з реорга�
нізацією шляхом злиття державного комунального концертно�видовищного підприємства “Київконцерт” та
комунального театрально�гастрольного підприємства “Театральна агенція”:

1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèïèíåííÿ êîìó-
íàëüíîãî òà äåðæàâíîãî êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ùî ðåîðãàí³çîâóþòüñÿ øëÿõîì
çëèòòÿ: äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî êîíöåðò-
íî-âèäîâèùíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âêîí-
öåðò” òà êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-ãàñòðîëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Òåàòðàëüíà àãåíö³ÿ” (äà-
ë³ êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Ãîëîâ³ êîì³ñ³¿:
2.1. Çä³éñíþâàòè êåð³âíèöòâî ãîñïîäàð-

ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ç íàäàííÿì
âèêëþ÷íîãî ïðàâà íàéìó òà çâ³ëüíåííÿ ïðà-
ö³âíèê³â, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì, ðàõóíêà-
ìè â óñòàíîâàõ áàíê³â òà ïå÷àòêàìè äî ìî-
ìåíòó çàâåðøåííÿ ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³
êîì³ñ³¿.

2.2. Âæèòè çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ðåîðãàí³çà-
ö³ºþ êîìóíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, øëÿõîì ¿õ çëèòòÿ òà ñòâî-
ðåííÿ íà ¿õ ìàéíîâ³é áàç³ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Àãåíòñòâî ïî îáñëóãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿
òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³” â òåðì³í äî
01.09.07, â òîìó ÷èñë³:

2.3. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ìàéíà êîìó-
íàëüíèõ òà äåðæàâíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, ñòàíîì íà 15.07.07 òà ïåðåäàòè ðå-
çóëüòàòè ³íâåíòàðèçàö³¿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà
çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåíòàðèçàö³¿
ñêëàñòè ïåðåäàâàëüí³ àêòè òà íàäàòè ¿õ íà
çàòâåðäæåííÿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿).

2.5. Â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó ïîïåðåäèòè ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ
òà äåðæàâíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ öèõ ï³äïðèºìñòâ
òà çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ ¿õ ñîö³àëüíî-ïðà-
âîâèõ ãàðàíò³é ó ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè êîì³ñ³¿ âèêîíàí-
íÿ éîãî îáîâ’ÿçê³â ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóï-
íèêà ãîëîâè êîì³ñ³¿.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿò-
òÿ-ïåðåäà÷ó òà çàêð³ïëåííÿ ìàéíà êîìóíàëü-
íèõ òà äåðæàâíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Àãåíòñòâî ïî îáñëó-
ãîâóâàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³” íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4. Êåð³âíèêàì êîìóíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

4.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³ºþ ³í-
âåíòàðèçàö³¿ ìàéíà òà ñêëàäàííÿ ïåðåäàâàëü-
íèõ àêò³â çã³äíî ç ï³äïóíêòàìè 2.3, 2.4 ïóíê-
òó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.2. Ïåðåäàòè ãîëîâ³ êîì³ñ³¿ âñþ íåîáõ³ä-
íó ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòàö³þ, óñòàíîâ÷³ äî-
êóìåíòè, ïå÷àòêè òîùî, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³-
ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
№ 1151 від 31 серпня 2007 року

СКЛАД
комісії з припинення комунальних та державних комунальних 

підприємств, що реорганізуються шляхом злиття

Стратієн о В’ячеслав Анатолійович дире тор КП “Київ онцерт”, олова омісії (ідентифі а-
ційний номер 1935932429);

Кац Денис Гри орович
завід ючий се тором правово о забезпечення Голов-
но о правління льт ри і мистецтв, заст пни олови
омісії (ідентифі аційний номер 2900802539);

Бондар Єв ен Юрійович
перший заст пни начальни а начальни правління
е ономі и та фінансів Головно о правління льт ри
і мистецтв (ідентифі аційний номер 2572810597);

Євець а Інна Оле сандрівна

начальни відділ театрально- онцертних за ладів об-
разотворчо о мистецтва, ор анізації та проведення за-
альномистець их заходів Головно о правління ль-
т ри і мистецтв (ідентифі аційний номер 1935932429);

Каращ Надія Гаврилівна
начальни онтрольно-ревізійно о відділ Головно о
правління льт ри і мистецтв (ідентифі аційний но-
мер 2313121780);

Аверіна Лариса Ми олаївна
начальни відділ освіти, льт ри та спорт Головно о
правління ом нальної власності міста Києва (іденти-
фі аційний номер 2053220482);

Ч ален о Оле сандр Оле сандрович в. о. дире тора КП “Театральна а енція” (ідентифі а-
ційний номер 2645506174).

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про реєстрацію Статуту 
релігійної громади парафії на честь 

Св. мучениці Раїси у Дарницькому районі 
м. Києва Української Православної Церкви

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1153 
від 31серпня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян�засновників релігійної громади парафії на честь Св. мучениці Раїси у Дарницькому районі м. Ки�
єва Української Православної Церкви від 05.04.2007 та протокол загальних зборів громадян щодо реєстра�
ції Статуту вказаної релігійної громади від 05.04.2007 № 1:

Про надання товариству 
з обмеженою відповідальністю “Феліксія” 

та акціонерному товариству закритого типу
“Фінансово=промислова група “Атака” 

дозволу на проектування та будівництво 
бізнес=центру з підземним паркінгом 

на перетині вул. Кожум’яцької, 
Верхній Вал та Вознесенського узвозу 

у Подільському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1155 

від 31 серпня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
охорону культурної спадщини”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Фелік�
сія” та акціонерного товариства закритого типу “Фінансово�промислова група “Атіка” від 12.06.2007 № 01:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
ïàðàô³¿ íà ÷åñòü Ñâ. ìó÷åíèö³ Ðà¿ñè ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâ-
íî¿ Öåðêâè, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ôåë³êñ³ÿ” òà àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó çàêðèòîãî òèïó “Ô³íàíñîâî-ïðîìèñëî-
âà ãðóïà “Àò³êà” çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî á³çíåñ-öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì íà ïåðåòèí³ âóë. Êîæóì’ÿöüêî¿, Âåðõí³é
Âàë òà Âîçíåñåíñüêîãî óçâîçó ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ çà óìîâè âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè íà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ÿê³ ïåðåäàí³ çã³äíî ç ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.03.2005
¹ 165/2741 “Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôåë³êñ³ÿ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà á³çíåñ-öåíòðó ç ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Êîæóì’ÿöüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”, çã³äíî ç ï. 32 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.07.2003 ¹ 638/798
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíå äîãîâî-
ðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 23 ñåðïíÿ
2005 ¹ 85-6-00219 òà â³ä 26 ñ³÷íÿ 2004 ¹ 85-
6-00092.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Ôåë³êñ³ÿ” òà àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó çà-
êðèòîãî òèïó “Ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâà ãðóïà
“Àò³êà”:

2.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ
îá’ºêòà;

2.2. Ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè òà çàòâåðäèòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ;

2.3. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îðãàíó
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó
Óêðà¿íè ³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò;

2.4. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè, ïîãîäæåííÿ òà çàòâåð-
äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áóä³â-
íèöòâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåí-
í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâ-
íåííÿìè);

2.5. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâ³ë íà âè-
êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êè-
ºâà îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³ñëÿ ïîãîäæåí-
íÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òà âèêî-
íàííÿ ï³äïóíêò³â 2.3—2.4 öüîãî ïóíêòó.

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

4. 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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Ôàðìàöåâò³â áåðóòü 
ï³ä ñòîðîíí³é êîíòðîëü
Àñîö³àö³ÿ âèðîáíèê³â ë³ê³â çàÿâèëà 
ïðî ðåéäåðñüêó àòàêó

Ó÷îðà Àñîö³àö³ÿ ôàðìàöåâòè÷-
íèõ âèðîáíèê³â Óêðà¿íè, äî ÿêî¿
âõîäÿòü 7 íàéá³ëüøèõ â³ò÷èçíÿ-
íèõ ôàðìàöåâòè÷íèõ êîìïàí³é,
çâåðíóëàñÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè, ÇÌ², ïðàâîîõîðîíö³â ç
ïðèâîäó íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿,
ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ñêëàëàñÿ â
ôàðìàöåâòè÷í³é ãàëóç³ Óêðà¿íè.
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð Àñîö³àö³¿
ôàðìàöåâòè÷íèõ âèðîáíèê³â
Óêðà¿íè Ïåòðî Áàãð³é, îñòàíí³ì
÷àñîì â³äáóâàþòüñÿ ö³ëåñïðÿìî-
âàí³ íåçàêîíí³ àêö³¿, ìåòîþ ÿêî¿
º ï³äðèâ áàëàíñó ö³ííèõ ïàïåð³â
ñòðàòåã³÷íèõ ôàðìàöåâòè÷íèõ
ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè äëÿ îòðè-
ìàííÿ íàä íèìè êîíòðîëþ ñòî-
ðîíí³ìè ô³íàíñîâèìè ãðóïàìè.
Ïàí Áàãð³é çàçíà÷àº, ùî çà äî-
ïîìîãîþ îðãàí³â äåðæâëàäè, çîê-
ðåìà ÄÊÖÏÔÐ, â³äáóâàºòüñÿ
òèñê íà ïîòóæí³ ôàðìàöåâòè÷í³
ï³äïðèºìñòâà Êèºâà, ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ñïðîáà ïåâíèõ îñ³á ñêó-
ïîâóâàòè àêö³¿ ó âëàñíèê³â, ïî-
çèâàòèñÿ â ñóäè ð³çíî¿ ³íñòàíö³¿
ó âñ³é êðà¿í³ òîùî. Îäíèì ³ç âè-
êîíàâö³â çàìîâëåííÿ ïðîòèïðàâ-
íèõ ä³é íàçèâàþòü ô³íàíñîâó
êîìïàí³þ Dragon Capital.

Ïðîòå â ñàì³é êîìïàí³¿ Dragon
Capital “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè,
ùî “çàÿâè ïðåäñòàâíèê³â ôàðìà-
öåâòè÷íèõ êîìïàí³é íå ìàþòü ï³ä

ñîáîþ æîäíèõ ï³äñòàâ. Êîìïàí³ÿ
çàö³êàâëåíà â ³íâåñòóâàíí³ êîø-
ò³â ó ö³ ï³äïðèºìñòâà ³ â ôàðìà-
öåâòè÷íó ãàëóçü, ïðîòå ä³º âèíÿò-
êîâî â ïðàâîâîìó ïîë³, áåç ïîðó-
øåííÿ çàêîíó”. Ô³íàíñèñò³â ðàï-
òîâî ï³äòðèìàâ ãîëîâà ÄÊÖÏÔÐ
Âàëåð³é Àëüîøèí. Â³í çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî “íå âîëîä³º ³í-
ôîðìàö³ºþ, ÿêà á äàâàëà ï³äñòà-
âè ââàæàòè çâèíóâà÷åííÿ ç áîêó
ôàðìàöåâò³â âèïðàâäàíèìè”.

Êè¿âñüêà âëàäà, íå ÷åêàþ÷è
ìîæëèâèõ óñêëàäíåíü íà ðèíêó
ôàðìàöåâòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ñàìî-
òóæêè íàâîäèòü ëàä ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ ë³êàìè ï³ëüãîâèê³â. ßê ïî-
â³äîìèëà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà,
“äîêè ³ñíóº ïåâíà íåâèçíà÷åí³ñòü
íà ôàðìàöåâòè÷íîìó ðèíêó, çà ³í³-
ö³àòèâè ìåðà â ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” çà-
ïðîâàäæåíî ñîö³àëüíèé ïàêåò, çà
ÿêèì ðîçïî÷àòî ðåàë³çàö³þ ïðîåê-
òó ç âèðîáíèöòâà ïîðîøê³â ó êàï-
ñóëàõ íà áàç³ ðåöåïòóðíî-âèðîá-
íè÷îãî â³ää³ëó àïòåêè”. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, öå äàº çìîãó çàáåçïå÷óâàòè
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ çàêëà-
äè ³ ìåøêàíö³â ñòîëèö³, íàñàìïå-
ðåä ï³ëüãîâèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ,
ÿê³ñíèìè ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè
àïòå÷íîãî âèðîáíèöòâà, àíàëîã³÷-
íèìè çàâîäñüêîìó âèðîáíèöòâó,
àëå çà íèæ÷èìè ö³íàìè ÷è âçàãà-
ë³ áåçïëàòíî

Îëåêñàíäð Ñèçîíåíêî 
ïîäàðóâàâ ñåáå íåçàìîæíèì
Ïèñüìåííèê âëàøòóâàâ äîáðî÷èííèé òâîð÷èé âå÷³ð

Óñóïåðå÷ î÷³êóâàííÿì îðãàí³-
çàòîð³â òâîð÷îãî âå÷îðà ìàëåíü-
êà çàëà ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåê-
ñó “Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿
ÂÂÂ” ëåäâå âì³ñòèëà óñ³õ îõî÷èõ
ïîçäîðîâèòè Îëåêñàíäðà Ñèçî-
íåíêà, ÿêèé ñâÿòêóâàòèìå 20 âå-
ðåñíÿ ñâ³é 84-é äåíü íàðîäæåí-
íÿ. Ëàóðåàòà Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ïðåì³¿ çà òâîðè “Ñòåï”, “Áóëà
Îñ³íü”, “Ìåòà” öüîãî âå÷îðà â³-
òàëè íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Ñâ³òëàíà
Çîð³íà, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, ïîåò Áîðèñ
Îë³éíèê, äðóç³ òà øàíóâàëüíè-
êè. “Ìóçè÷íå çàáåçïå÷åííÿ” îð-

ãàí³çóâàâ óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé
õîð ³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Âåðüîâêè, ï³ä
âåëè÷àëüíó ÿêîãî “Ìíîã³ÿ ë³òà”
ï³äâ³âñÿ çàë, à ïîò³ì Îëüãà Áî-
ãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà âèêîíà-
ëà ï³ñí³ âîºííèõ ðîê³â, ùî ðîç-
÷óëèëî Îëåêñàíäðà Ñèçîíåíêà
äî ñë³ç.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé, öåé âå÷³ð äëÿ
Îëåêñàíäðà Ñèçîíåíêà âëàøòî-
âàíî ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ì³ñüêî¿ âëà-
äè ïåðåä íåçàñëóæåíî çàáóòèìè
ìèòöÿìè, òâîð÷èìè ëþäüìè, ÷èé
æèòòºâèé øëÿõ òà ñèëà äóõó

ìàþòü áóòè ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì
äëÿ íàñë³äóâàííÿ ïðèéäåøí³ìè
ïîêîë³ííÿìè: “Öåé çàõ³ä — íà-
øà ïîäÿêà ³ äàíèíà òàëàíòîâ³
Îëåêñàíäðà Ñèçîíåíêà. Ìîÿ ìà-
ìà òàêîæ áóëà éîãî øàíóâàëü-
íèöåþ. Òîæ ì³é íèçüêèé óêë³í
ÿ ïåðåäàþ ³ â³ä íå¿”,— ñêàçàâ Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé. Ó ðàìêàõ çà-
ãàëüíîì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ï³ä-
òðèìêè ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, ³íâà-
ë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò ó ñòîëè÷íîìó
òåàòð³ îïåðåòè íèí³ òðèâàþòü
êîíöåðòè çà ó÷àñòþ Ñâ³òëàíè òà
Â³òàë³ÿ Á³ëîíîæê³â ³ òåàòðó ï³ñ-
í³ “Ñëàâ³ÿ”. ßê çàçíà÷èâ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé, òàê³ äîáðî÷èíí³ àê-
ö³¿ ñòàëè ä³ºâèì êðîêîì êè¿â-
ñüêî¿ âëàäè íàçóñòð³÷ êèÿíàì:
“Äî íàñ öüîãî ïðîñòî íå ðîáè-
ëè. Îêð³ì ìàòåð³àëüíîãî (à ìî-
âà ïðî çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà
ñîö³àëüíó ñôåðó â äåñÿòêè ðà-
ç³â), ëþäÿì ïîòð³áíå é äóõîâíå.
Óñâ³äîìëþþ÷è öå, ìè çðîáèìî
óñå ìîæëèâå, ùîá òàê³ çàõîäè
ñòàëè äîáðîþ òðàäèö³ºþ ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè”,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé

Êóëüòóðè âîä³ííÿ í³ â Óêðà-
¿í³, í³ â ñòîëèö³, çà ñâ³ä÷åííÿìè
ñàìèõ ïðàö³âíèê³â ÄÀ², íåìàº.
Ñóìíà ñòàòèñòèêà òîìó ÿñêðàâå
ï³äòâåðäæåííÿ. Çà 7 ì³ñÿö³â öüî-
ãî ðîêó â Óêðà¿í³ ñòàëîñÿ íà 35%
á³ëüøå äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ
ïðèãîä, í³æ òîð³ê. Ñòîëèöÿ, ïî-
ð³âíÿíî ç ³íøèìè ì³ñòàìè, âçÿ-
ëà ïàëüìó ïåðøîñò³ — íà 46,5%
á³ëüøå àâàð³é, í³æ ó 2006-ìó.
Òîæ í³ìåöüêà êîìïàí³ÿ “Äåêðà”
ðàçîì ç êîìïàí³ºþ “Äåêà Åêñ-

ïåðò Óêðà¿íà” çàïðîïîíóâàëè
ñêîðèñòàòèñÿ äîñâ³äîì í³ìö³â:
ê³ëüê³ñòü æåðòâ íà äîðîãàõ Í³-
ìå÷÷èíè çà îñòàíí³ 30 ðîê³â
çìåíøèëàñÿ âï’ÿòåðî.

Ñï³ëüíî ç Ì³í³ñòåðñòâîì âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåð-
ñòâîì òðàíñïîðòó Óêðà¿íè, Ì³-
í³ñòåðñòâîì îñâ³òè Óêðà¿íè,
Ñï³ëêîþ àâòîëþáèòåë³â òà ðÿäîì
³íøèõ îðãàí³çàö³é êîìïàí³ÿ ðîç-
ðîáèëà êîíöåïö³þ áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó íà óêðà¿íñüêèõ

äîðîãàõ. Çîêðåìà âèð³øèëè ïå-
ðåãëÿíóòè íîðìè äîðîæíüîãî
ïðàâà, âíåñòè çì³íè äî óêðà¿í-
ñüêîãî çàêîíîäàâñòâà. Àäæå, íà-
ïðèêëàä, ÿêùî â Óêðà¿í³ Êðèì³-
íàëüíèé êîäåêñ ìàº 3 ñòàòò³, ÿê³
ïðèòÿãóþòü äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó
âèïàäêàõ äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íèõ ïðèãîä, òî â Í³ìå÷÷èí³ òà-
êèõ êðèì³íàëüíèõ ñòàòåé 20.

Ïëàíóþòü òàêîæ é ïðîòåñòó-
âàòè óêðà¿íñüêèõ âîä³¿â, ÿê³, íå
ñåêðåò, ÷àñòî îòðèìóþòü â àâòî-
øêîëàõ “ëèïîâ³” âîä³éñüê³ ïðà-
âà. Ùîïðàâäà, í³ìö³ íå çîâñ³ì
âðàõóâàëè òàêèé ôàêòîð, ÿê
óêðà¿íñüêèé ìåíòàë³òåò. Àäæå
ëþäèíó ç “êñèâîþ” àáî íà ñó-
ïåðäîðîãîìó àâòî ïðàâèëàì
êóëüòóðíî¿ ïîâåä³íêè íà äîðîç³
íàâ÷èòè äîñèòü òÿæêî. Âò³ì, êå-
ð³âíèêè êîìïàí³¿ íå ïåðåéìàþ-
òüñÿ: “Íåõàé ìè çðîáèìî ëèøå
êðîê àáî íàâ³òü ï³âêðîêó âïåðåä
äëÿ ïîêðàùåííÿ ñèòóàö³¿,— ñêà-
çàâ êåð³âíèê “Äåêà Åêñïåðò
Óêðà¿íà” Îëåã Ãîëóáåíêî.— Öå
âæå áóäå äîáðå”

Í³ìö³ íàâ÷àòü êèÿí âîäèòè àâòî
² ïðîòåñòóþòü ëèõà÷³â íà çíàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Асоціація фармацевтичних виробни ів У раїни
звин ватила Державн омісію з цінних паперів та
фондово о рин (ДКЦПФР) та фінансов омпанію
Dragon Capital ор пції. Фармвиробни и вважають,
що проти них ведеться рейдерсь а ата а. Втім, ані в
самій держстр т рі, ані в фінансовій омпанії своєї
провини не визнають. Мовляв, діють ви лючно пра-
вовом полі. Тим часом Київ самот ж и виріш є на-
альні питання забезпечення лі ами піль ови ів.

Ñüîãîäí³ Òåòÿí³ ÃÀÂÐÈØ,
äåïóòàòîâ³ Õàðê³âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñëóæåíîìó
þðèñòîâ³ Óêðà¿íè,
âèïîâíþºòüñÿ 32 ðîêè
З Днем народження її вітає тез а і оле а, де-
п тат Одесь ої місь ої ради, андидат юри-
дичних на , доцент Тетяна КІВАЛОВА:

Тетяно!
Мені надзвичайно приємно вітати свою оле з та им ч довим і ра-

дісним святом, я день народження. Тим більше, що ми з Вами знайомі
особисто, що дає мені більше підстав оворити теплі й щирі слова. Ба-
жаю безмежних перспе тив розвит , я их Ви ідні, бажаю ні оли не втра-
чати тієї чарівності й доброти, я а та притя є до Вас людей. Нехай бе-
реже Вас Господь!

З пова ою, Тетяна Ківалова

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Позавчора меморіальном омпле сі "Національний
м зей історії Вели ої Вітчизняної війни 1941—1945
ро ів" за підтрим и заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації Віталія Ж равсь о о
відб вся творчий вечір письменни а, ла реата Націо-
нальної премії імені Тараса Шевчен а Оле сандра
Сизонен а.
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У свої 84 ро и Оле сандр Сизонен о (зліва) повний сил та творчих зад мів

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и німець ої омпанії "Де ра" спільно
з омпанією "Де а Е сперт У раїна" презент вали своє
бачення, я зменшити аварійність на автошляхах У ра-
їни та столиці зо рема. Вони запропон вали пере ля-
н ти норми дорожньо о права, внести певні зміни в
раїнсь е за онодавство та протест вати наших воді-

їв. Німці люб'язно по одилися поділитися своїм досві-
дом. Хоча, я до цьо о поставляться раїнці зі своєю
ментальністю, — по аже час.

Столична влада, не че аючи можливих с ладнень на рин фармацевтичної
прод ції, наводить лад щодо забезпечення лі ами иян
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Àðòèñò ïðè¿õàâ äî Êèºâà íå
âïåðøå. Ó 1999 ðîö³ áóëî âëàø-
òîâàíî “Blue Sugar World
Tour’99” íà ï³äòðèìêó íîâîãî
àëüáîìó ìóçèêàíòà “Blue sug-
ar=Zucchero Blue”. Â³í áðàâ
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ “ÐÎÊ-Êè¿â”,
àëå íå ç³áðàâ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³
ïóáë³êè. Ç ìèíóëîãî ïðè¿çäó äî
Óêðà¿íè ó ìóçèêàíòà áóâ ëèøå
îäèí ðåë³ç “Shake” ó 2001 ðîö³,
ÿêèé íå ñòàâ ãó÷íîþ ïîä³ºþ â
Óêðà¿í³ ïîïðè òå, ùî ïëàò³âêà áó-
ëà äîñèòü ð³çíîïëàíîâîþ. Çóêåð-
ðî çàïèñàâ íå ò³ëüêè áëþçîâ³
êîìïîçèö³¿, à é òàíöþâàëüíó
ïîï-ìóçèêó, ³òàë³éñüê³ áàëàäè. À
ï³ñíÿ “I lay down” çàïèñàâ ³ç ìó-
çèêàíòîì Äæîí³ Ë³ Õóêåðîì, ÿêî-
ãî ïðèð³âíþþòü äî ëåãåíä áëþçó
Á³ Á³ Ê³íãà òà Ìàää³ Âîòåðñà. Ñàì
âèêîíàâåöü ïåðøèì âåëèêèì
óñï³õîì ââàæàº òóð 1991 ðîêó ç
Åð³êîì Êëåïòîíîì.

30 òðàâíÿ ó Ïàðèæ³ ñòàðòóâàëî
íèí³øíº ñâ³òîâå òóðíå. Íà øîó â
“Àðåí³”, ùî ñòàëî 77 ó êîíöåðò-
íîìó ãðàô³êó, ïðèéøëî ìàéæå
ï’ÿòñîò ëþäåé, ïðîòå àíøëàãó
³òàë³ºöü íå ç³áðàâ. Ùå äâà òèæí³
Zucchero êàòàòèìåòüñÿ ªâðîïîþ,
à 27 âåðåñíÿ òóð ïðîäîâæèòü ó
ÑØÀ. Çàêëþ÷íèé êîíöåðò âëàø-
òóþòü 7 ãðóäíÿ ó ³òàë³éñüêîìó
ì³ñò³ Òðåâ³ñî.

Ñàì ìóçèêàíò ââàæàº, ùî ïî-
ºäíàííÿ ³òàë³éñüêîãî òà àìåðè-
êàíñüêîãî ñòèëþ íàðîäæóº õàðèç-
ìàòè÷íèé áëþç. “ß ëþáëþ áëþç
òà ðèòì-í-áëþç óæå äàâíî ³ íå
çíàþ, ÷îìó”,— ç³çíàâñÿ Zucchero.
“ß çðîñòàâ ç àìåðèêàíñüêèìè òà
³òàë³éñüêèìè âèêîíàâöÿìè, öå ³
ñôîðìóâàëî ì³é ñòèëü. ß ãðàâ ³
ãðàþ áëþç, ðèòì-í-áëþç ³ ñî-
óë”,— ðîçïîâ³â ñï³âàê. Ãîëîâíå
äëÿ Zucchero ó ìóçèö³ — öå ðèòì,
ïî÷óòòÿ òà â³äêðèò³ñòü ìåëîä³é.

Ñàìå öå äîïîìàãàº éîìó äîñÿãòè
ïîòð³áíîãî ñàóíäó. Ïåðåâàæíî
ñï³âàê ïèøå òåêñòè ³òàë³éñüêîþ,
àëå ó íüîãî º òàêîæ àíãëîìîâí³
òà ³ñïàíñüê³ âåðñ³¿ ï³ñåíü.

Íà êè¿âñüêîìó êîíöåðò³ ëóíà-
ëè íàéâ³äîì³ø³ ï³ñí³. Ìóçèêàíò
ïðèâ³ç óäàðí³ òà êëàâ³øí³. Íà
ñöåí³ ç íèì ïðàöþâàëî òðè ã³òà-
ðèñòè òà ÷àð³âíà ä³â÷èíà ³ç çîâ-
í³øí³ñòþ Àíæåëè Äåâ³ñ ³ äóæå

ñèëüíèì ãîëîñîì. ×àñîì âîíà
áðàëà äî ðóê ôëåéòó, àëå ãîëîñ
çâó÷àâ çíà÷íî ïðèºìí³øå. Ï’ÿòü
ñåñ³éíèõ ìóçèêàíò³â ðîçì³ñòèëè
íà ñöåí³, ï³äñòåëèâøè ï³ä êîæíî-
ãî çäîðîâåçíèé êèëèì. Äî ñëîâà,
òàêî¿ âåëèêî¿ ñöåíè ó òîðãîâåëü-
íî-ðîçâàæàëüíîìó êîìïëåêñ³
“Àðåíà” ùå íå çâîäèëè. Îðãàí³-
çàòîðè îá³öÿëè çðîáèòè öå ä³é-
ñòâî íåçàáóòí³ì, à çâóê — íàé-

êðàùèì. Ñïðàâä³, øîó ñòàëî ÿñ-
êðàâîþ ïîä³ºþ, àëå ò³ëüêè äëÿ
ïðèõèëüíèê³â ìóçèêàíòà, ÿê³
âëàøòóâàëèñÿ ïåðåâàæíî ó ôàí-
çîí³. Zucchero ìàâ ïðåäñòàâèòè
ïóáë³ö³ ñâî¿ ï³ñí³ ó íîâîìó àðàí-
æóâàíí³. Öå îçíà÷àëî, ùî âñ³ âè-
êîíóâàí³ êîìïîçèö³¿ çâó÷àëè äó-
æå ïî-³òàë³éñüêè. Ùîïðàâäà, â³ä
ñîóëîâèõ ìåëîä³éíèõ çâóê³â â³í
íå â³ä³éøîâ

Zucchero â³ä³ãðàâ ñâîº
²òàë³éñüêó ìóçèêó êèÿíè çíàþòü ã³ðøå, í³æ ôóòáîë
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

12 вересня Київ о п вали італійці: через пар хвилин
після роз ром збірної У раїни з ф тбол італійсь ою
омандою на сцен розважально о омпле с "Арена
Intertainment" вийшов од хотворений перемо ою зем-
ля ів м зи ант Zucchero. Співа завітав до У раїни
рам ах світово о т р , а вист п порад вав хіба що ша-
н вальни ів італійця. Уже др ий приїзд світової зір и
не ви ли ав ажіотаж , адже липні онцерт Джорджа
Май ла та ож не зібрав повний онцертний майдан-
чи . Попри це, ор анізатори продовж ють запрош вати
зіро , я их починають заб вати.

Ãëÿíöåâèé æóðíàë â³äñâÿòêóâàâ ñâîº ñâÿòî â “Arena Åntertainment”
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в "Барсь ом "
зібралися зір и раїн-
сь о о шо -бізнес , аби
похиз ватися новими вір-
шами та бюстами. Приво-
дом для цьо о стало
свят вання др о о дня
народження оновлено о
ж рнал "Єва". Гарі Кри-
чевсь ий презент вав ос-
тям нов пісню, а Бондар-
ч нов пасію. Щоправ-
да, не всі ості лишилися
на вечірці до інця, по и-
н вши свят вання заради
онцерт зір и італійсь о-
о блюз Zucchero.

Î ñüîì³é ãîäèí³, íà ñüîìîìó
ïîâåðñ³ êîìïëåêñó “Arena Ånter-
tainment” áóëè ëèøå íàéïóíêòó-
àëüí³ø³ ãëàìóðí³ îáëè÷÷ÿ óêðà-
¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. ßê çàâæäè,
÷àð³âíà Ìàøà ªôðîñèí³íà ïî-
ñì³õàëàñÿ ç àêòîðêîþ Îëüãîþ
Ñóìñüêîþ äëÿ îá’ºêòèâ³â ÷èñ-
ëåííèõ êàìåð. Òèì ÷àñîì ç ë³ô-
òó âèõîäèâ ïîåò Þð³é Ðèá÷èí-
ñüêèé ó æîâòîìó ï³äæàêó, ãðà-
þ÷èñü ³ç áëèñêó÷èì àêñåñóàðîì
ó ôîðì³ ë³òåðè “Â”. Íà âõîä³ óñ³õ
çóñòð³÷àâ ñòåíä ³ç çîáðàæåííÿì
Þë³¿ Òèìîøåíêî, à ä³â÷àòà-îð-
ãàí³çàòîðè ïðîïîíóâàëè âñ³ì ïî-
÷èòàòè ñâ³æèé íîìåð ³ç ë³äåðêîþ
óêðà¿íñüêî¿ îïîçèö³¿ íà îáêëà-
äèíö³. Ùîïðàâäà, íå âñ³ ìàëè
âåëèêèé ³íòåðåñ äî óðî÷èñòîñ-

òåé: ñâ³òñüêà êðàñóíÿ Ìàøà ªô-
ðîñèí³íà øâèäêî çàëèøèëà òó-
ñîâêó, ïîïðîùàâøèñü ³ç ç³ðêî-
âèìè äðóçÿìè.

Ðîçâàæàëè îäèí îäíîãî õòî ÿê:
Þð³é Ðèá÷èíñüêèé ñâî¿ìè â³ð-
øàìè ïðî æ³íîê, ñï³âà÷êà Íàòà-
ë³ÿ Âàëåâñüêà ñóêíåþ ç ðîçáèòèõ

äçåðêàë, à Ãàð³ê Êðè÷åâñüêèé
ï³ñíåþ ç íîâîãî àëüáîìó. Á³ëüøå
ðîçâåñåëèòè ïóáë³êó âäàëîñÿ ²ðè-
í³ Á³ëèê òà ä³â÷àòàì ç ãðóïè “Íå-
Àíãåëè”. Äåùî ñï’ÿí³ë³ ãîñò³ ï³ä-
òàíöüîâóâàëè ñåêñóàëüí³é áðþ-
íåòö³ òà ùå çâàáëèâ³ø³é ðóä³é
êðàñóí³ ç ãóðòó, ùî çá³ëüøèëà ñî-

á³ ãðóäè íà äâà ðîçì³ðè ÿêðàç íà-
ïåðåäîäí³ ñâ³òñüêî¿ ï’ÿíêè.

Öå áóâ ðîçïàë âå÷³ðêè, òîìó
âñ³ì, õòî ïðèéøîâ ðîçâàæèòèñÿ,
áóëî âñå îäíî ï³ä ùî ñï³âàòè òà
òàíöþâàòè. Þð³é Ðèá÷èíñüêèé
çàïàëèâ Îëüãó Ñóìñüêó òà Â³êòî-
ðà Ïàâëèêà òàê, ùî âîíè ïðîòàí-

öþâàëè, ïðèòèñíóâøèñü îäèí äî
îäíîãî, ìàëî íå ö³ëèé âå÷³ð. Íå
ñóìóâàâ ³ Îëåêñ³é Ä³âººâ-Öåðêîâ-
íèé, ÿêèé ñîðîì’ÿçëèâî îá³éìàâ
ñòåãíà Îêñàíè Áàéðàê. Ðåæèñåð-
êà â öåé ÷àñ, çà çâè÷êîþ, ïîçó-
âàëà ôîòîãðàôàì, çàë³çøè ç íî-
ãàìè íà äèâàí.

Çàñïîêî¿òè ãàðÿ÷ó ïóáë³êó ñâî-
¿ìè ï³ñíÿìè ïðî êîõàííÿ çìîã-
ëà ìåëàíõîë³éíà ²ðèíà Á³ëèê.
Ùîïðàâäà, äî òîãî ç³áðàòèñÿ ç
äóìêàìè ñï³âà÷ö³ äîïîìîãëà ÷à-
ð³âíà ôðàçà îäíîãî ç ìåíåäæåð³â
òóñîâêè: “Ïîäëåéòå êîíüÿ÷êó
Èðî÷êå”, à ï³ñëÿ òîãî âîíà çà-
÷àðîâóâàëà ãîñòåé íà ñöåí³ êëó-
áó. Çàðàäè âèñòóïó, êîëåãà ²ðè-
íè Á³ëèê ïî ï³ñí³ “Íàïîïîëàì”
ìîëîäèé ìåòðîñåêñóàë Áîíäàð-
÷óê íàâ³òü â³äâîë³êñÿ â³ä ñâîº¿
íîâî¿ ïîäðóãè.

Íàéàäåêâàòí³øèìè ãîñòÿìè
âèÿâèëèñÿ äèçàéíåð ²ëëÿ ×è÷êàí
òà ôð³ê Äèçåëü ç ãóðòó “Ãð³í
Ãðåé”. Ïåðøèé íå âñòèãàâ ñì³-
ÿòèñÿ òà êðèâëÿòèñÿ ðàçîì ³ç
ñèìïàòè÷íèìè ðåäàêòîðêàìè
æóðíàëó, à äðóãèé ô³ëîñîôñüêè
ñïîãëÿäàâ âå÷³ðíº íåáî ç âóëè÷-
íî¿ òåðàñè êëóáó. Äåÿê³ á³çíåñ-
ìåíè óñàì³òíþâàëèñÿ íà äèâàíàõ
êëóáó òà çàõîïëåíî ñë³äêóâàëè ó
òåëåôîííîìó ðåæèì³ çà ïåðåá³-
ãîì ïîä³é ï³ä ÷àñ ìàò÷ó íà ñòà-
ä³îí³ “Îë³ìï³éñüêèé”. Çà ÷îòèðè
ãîäèíè óñ³ íàâåñåëèëèñÿ òàê, ùî
çäîðîâåçíèé êðàñèâèé òîðò êóø-
òóâàëè ëèøå íàéâèòðèâàë³ø³ òó-
ñîâùèêè, ñåðåä ÿêèõ îïèíèëèñÿ
Ìàøà Ôîê³íà, Îëüãà Íàâðîöü-
êà, ²ëëÿ ×è÷êàí, Þð³é ³ ªâãåí
Ðèá÷èíñüê³ òà ³íø³ VIP-äðóç³
æóðíàëó “ªâà”

Äðóãå íàðîäæåííÿ “ªâè”

Втомлений блюзмен Zucchero “брав” п блі тіль и хітами
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Ô³ëüì òèæíÿ — ïñèõîëîã³÷íà äðàìà “21
ãðàì” (16 âåðåñíÿ, Ê1, 21.30). Ñìåðòåëüíî
õâîðîìó ïðîôåñîðó ìàòåìàòèêè Ïîëó (Øîí
Ïåíí) ïåðåñàäæóþòü ÷óæå ñåðöå. Îäðàçó ï³ñ-
ëÿ îïåðàö³¿ â³í ïîðóøóº ïðèïèñè õ³ðóðã³â ³
ïî÷èíàº øóêàòè ðîäè÷³â äîíîðà. Âèÿâëÿº-
òüñÿ, ùî “âëàñíèêà” ðÿò³âíîãî îðãàíà ðàçîì
ç ä³òüìè íà ñìåðòü çáèëà âàíòàæ³âêà. ¯¿ âî-
ä³é, â³ðíèé õðèñòèÿíèí Äæåê (Áåí³ñ³î Äåëü
Òîðî), óò³ê ç ì³ñöÿ ïðèãîäè. Ïîë çàêîõóºòü-
ñÿ ó íåâò³øíó âäîâó íàðêîìàíêó Êð³ñò³í
(Íàîì³ Óîòòñ) ³ âèð³øóº äîïîìîãòè ¿é ïî-
êâèòàòèñÿ ç óáèâöåþ. Òðàã³÷íó ³ñòîð³þ ðå-
æèñåð Àëåõàíäðî Ãîíñàëåñ ²íüÿðð³òó ìàé-
ñòåðíî ïåðåòâîðèâ íà åìîö³éíó ãîëîâîëîì-
êó. Ïîä³¿ â³äáóâàþòüñÿ ó äîâ³ëüíîìó ïîðÿä-
êó, òîæ ñïðàâæí³ ïðè÷èíè â÷èíê³â ãåðî¿â
ìîæíà îñÿãíóòè ëèøå ó ô³íàë³. Äî ñëîâà, ó
íàçâ³ àâòîðè ñòð³÷êè çàêîäóâàëè âàãó ëþä-
ñüêî¿ äóø³.

²ñòîðè÷íà ôàíòàç³ÿ Âåðíåðà Ãåðöîãà
“Àã³ððå — ãí³â áîæèé” (15 âåðåñíÿ, Enter
ô³ëüì, 18.50) òåæ àïåëþº äî åêñòðåìàëüíèõ
ïî÷óòò³â. 1560 ð³ê. ²ñïàíñüê³ êîíê³ñòàäîðè
ïîäîðîæóþòü Ï³âäåííîþ Àìåðèêîþ ó ïî-
øóêàõ ì³ô³÷íî¿ êðà¿íè Åëüäîðàäî. Àâàí-
òþðèñò³â øòîâõàº ó íåáåçïå÷í³ õàù³ æàãà
çîëîòà ³ âîëÿ õàðèçìàòè÷íîãî ë³äåðà äîíà
Ëîïå äå Àã³ððå (Êëàóñ Ê³íñüê³). Â³í ìð³º
çä³éñíèòè íàéá³ëüøó çðàäó â ³ñòîð³¿ ëþä-
ñòâà — â³äêðèòè äëÿ ³ñïàíñüêîãî ìîíàðõà
íîâ³ çåìë³ é îäðàçó æ ïðèâëàñíèòè ¿õ. Åêñ-
ïåäèö³ÿ ñïëàâëÿºòüñÿ Àìàçîíêîþ. ²ñïàíö³
ïîñòóïîâî âòðà÷àþòü ðîçóì, ïåðåñòàþòü
â³äð³çíÿòè ìð³¿ â³ä ðåàëüíîñò³, à áëèæ÷å äî
ô³íàëó — ãèíóòü â³ä ñòð³ë ³íä³àíö³â. Ñòð³÷-
êà º áëèñêó÷èì êîìåíòàðåì äî ñåðåäíüî-
â³÷íîãî ðåë³ã³éíîãî ñâ³òîãëÿäó íàâ³òü ïîïðè
óìîâí³ñòü äåøåâî¿ ïîñòàíîâêè, äå ïëÿìè
êðîâ³ ïîìàëüîâàíî ïîìàðàí÷åâîþ ôàðáîþ.
Ùîá çíÿòè “Àã³ððå — ãí³â áîæèé”, Âåð-
íåð Ãåðöîã âäàâñÿ äî íåòðèâ³àëüíèõ â÷èí-
ê³â. Ðåæèñåð ìàâ ëèøå $ 370 òèñ., òîæ
ñïåðøó â³í âèêðàâ ê³íîêàìåðó ç Ìþíõåí-
ñüêî¿ øêîëè ê³íî, ïîò³ì ïðèãðîçèâ çáðîºþ
âèêîíàâöåâ³ ãîëîâíî¿ ðîë³, ùîá òîé íå êè-
íóâ ðîáîòó, à íàñàìê³íåöü îêðóòèâ ïåðóàí-
ñüêèõ êîíòðàáàíäèñò³â. Í³ìåöü âèäóðèâ ó
íèõ ïàðò³þ ùîéíî âïîëüîâàíèõ äèêèõ
ìàâï, ÿêèõ âèêîðèñòàâ â îäíîìó ç åôåêò-
íèõ åï³çîä³â.

Ðåæèñåð òðèëåðà “Ìèñëèâö³ çà ðîçóìîì” (17
âåðåñíÿ, ICTV, 21.50) Ðåíå Õàðë³í íå ìîæå
ïîõâàëèòèñÿ àí³ õîëîäíîþ ïñèõîëîã³÷íîþ
ìàéñòåðí³ñòþ Àëåõàíäðî ²íüÿðð³òó, àí³ åìî-
ö³éíèì òèñêîì Âåðíåðà Ãåðöîãà. Éîãî ðîáî-
òà — öå íàñàìïåðåä ðåì³ñíè÷à â³ðà ó åôåê-
òèâí³ñòü øòàìï³â Ãîëë³âóäó. Ñ³ìîõ âèïóñê-
íèê³â åë³òíî¿ øêîëè ÔÁÐ âèñàäæåíî íà áåç-
ëþäíèé îñòð³â. Òóò âîíè ñêëàäàòèìóòü ³ñïèò:
ðîçêðèòè âèãàäàíó ñïðàâó, ñòâîðèâøè ïñèõî-
ëîã³÷íèé ïîðòðåò çëî÷èíöÿ. Íàòîì³ñòü ìîëî-
ä³ äåòåêòèâè ìóñÿòü ðîçñë³äóâàòè ö³ëêîì ðå-
àëüí³ óáèâñòâà, ÿê³ êî¿òü îäèí ³ç íèõ — ìà-
í³ÿê ó ïîë³öåéñüê³é ôîðì³. Âàð³àö³¿ Ðåíå Õàð-
ë³íà íà òåìó “Äåñÿòè íåãðåíÿò” Àãàòè Êð³ñ-
ò³ âèãëÿäàþòü êðèâàâî, íàïðóæåíî, àëå íå-
îðèã³íàëüíî. “Ìèñëèâö³ çà ðîçóìîì” ïðèâàá-
ëþþòü î÷³êóâàíî ùàñëèâèì ô³íàëîì ³ ñïåöè-
ô³÷íèì ãîëë³âóäñüêèì ãóìîðîì. Ïåðñîíàæ³â,
ÿêèõ ãðàþòü “ç³ðêè” Âåë Ê³ëìåð ³ Êð³ñò³àí
Ñëåéòåð, æîðñòîêî âá’þòü ó ïåðøó ÷åðãó

Сер ій ВАСИЛЬЄВ,
спеціально для “Хрещати а”
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Ê ² Í Î  Í À  T VÏîïåëþøêà âèðóøàº 
äî Íüþ-Éîðêà
Ñêàðëåò Éîõàíñîí ó ìåëîäðàì³ “Ùîäåííèêè íÿí³”
Àííà ÊÓÏ²ÍÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в раїнсь ий про ат ви-
йшла лірична омедія "Щоден-
ни и няні" — е ранізація амери-
ансь о о бестселера про долю
с часної Попелюш и. Рецепт
спіх від авторів фільм : мело-
драматичний сюжет, се сапіль-
на рас ня в оловній ролі плюс
весь арсенал ласичних штам-
пів Голлів да.

Àìåðèêàíñüê³ ê³íîêðèòèêè ïîð³âíþ-
þòü “Ùîäåííèêè íÿí³” ç ìèíóëîð³÷íèì
õ³òîì “Äèÿâîë íîñèòü Ïðàäà”. Ñþæåò-
í³ ñõåìè îáîõ êàðòèí ñïðàâä³ ïîä³áí³ —
íåùîäàâíÿ âèïóñêíèöÿ êîëåäæó ç á³ä-
íîãî ðàéîíó íàìàãàºòüñÿ ïðîáèòèñÿ ó
âèùèé ñâ³ò, àëå íàòðàïëÿº íà áåçë³÷
òðóäíîù³â. ² ÿêùî “Äèÿâîë” ïðîïîíó-
âàâ ãëÿäà÷àì îçíàéîìèòèñÿ ç³ ñâ³òîì
íüþ-éîðêñüêèõ ìîäíèõ æóðíàë³â òà
àãåíòñòâ, òî “Ùîäåííèêè” â³äêðèâàþòü
íàì äâåð³ äîì³âîê åë³òè öüîãî ì³ñòà. Äå
ìè îáîâ’ÿçêîâî ïåðåêîíàºìîñÿ, ùî “áà-
ãàò³ òåæ ïëà÷óòü”.

Ãîëîâíà ãåðî¿íÿ “Ùîäåííèê³â” — äâà-
äöÿòèäâîë³òíÿ Åíí³ — çàê³í÷èëà êîëåäæ,
ïðîòå íå çìîãëà âëàøòóâàòèñü ó ïðåñòèæ-
íó êîðïîðàö³þ. Ñîö³îëîã çà ôàõîì, âîíà
çàëèøàº ð³äíå Íüþ-Äæåðñ³ é âèðóøàº
âèâ÷àòè ëþäñüê³ ñòîñóíêè ó íàéäîðîæ-
÷èé ðàéîí Íüþ-Éîðêà Àïïåð ²ñò-ñàéä (ó
ïåðåêëàä³ íà êè¿âñüê³ ðåàë³¿ — ä³â÷èíà ç
Áðîâàð³â ñòàº íÿíåþ íà Ëèïêàõ).

Äîãëÿäàþ÷è ìàëåíüêîãî Ãðàºðà, Åíí³
ñòàº çàðó÷íèöåþ ñ³ìåéíî¿ êðèçè éîãî
áàòüê³â — ïîäðóææÿ Åêñ. Íà äîäà÷ó ä³â-
÷èíà çàêîõóºòüñÿ ó ñóñ³äñüêîãî êðàñåíÿ.
Á³äîëàõà ðîçðèâàºòüñÿ ì³æ ïðèìõëèâèì
õëîï÷èêîì, ñòåðâîçíîþ ïàí³ Åêñ òà åãî-
¿ñòè÷íèì ãëàâîþ ðîäèíè, ïîòðîõè óñâ³-
äîìëþþ÷è áàíàëüíó ³ñòèíó: ãðîø³ íå

ïðèíîñÿòü ùàñòÿ. Âðåøò³-ðåøò íÿí³ Åí-
í³ âäàºòüñÿ ïîìèðèòè ìàò³ð é ñèíà Åê-
ñ³â, à òàêîæ íàëàãîäèòè âçàºìèíè ³ç âëàñ-
íîþ ìàò³ð’þ.

“Ùîäåííèêè íÿí³” — ñòð³÷êà äëÿ âñ³º¿
ðîäèíè. Âîíà îáîâ’ÿçêîâî ðîç÷óëèòü æ³-
íîê ñòàðøîãî â³êó òà ìîëîäèõ ìàì; íà
íå¿ ìîæíà ñõîäèòè ç êîõàíîþ ÷è êîõà-
íèì, áàòüêàìè ÷è âëàñíèìè ä³òüìè. Ìîæ-
ëèâî, ÷åðåç áàæàííÿ äîãîäèòè óñ³ì ô³ëüì
³ íå âèð³çíÿºòüñÿ îðèã³íàëüí³ñòþ õóäîæ-
í³õ ð³øåíü. ßêùî ðåæèñåðè “Ùîäåííè-
ê³â” Øàð³ Ñïð³í´åð Áåðìàí òà Ðîáåðò
Ïóë÷³í³ é ïåðåäáà÷àëè ãðó ç³ ñòåðåîòèïà-
ìè, âîíè ¿¿, áåçóìîâíî, ïðîãðàëè. Îäèí
³ç ïåðøèõ ðåöåíçåíò³â êàðòèíè çàóâàæèâ
ç öüîãî ïðèâîäó, ùî íüþ-éîðêñüêèé äóõ,
ÿêèé òàê õîò³ëè ïåðåäàòè òâîðö³ ô³ëüìó,
çàëèøèâñÿ ïîêè ùî â îäíîîñ³áíîìó âî-
ëîä³íí³ Âóä³ Àëåíà.

Âëàñíå, íàéêðàùå, ÷èì ìîæå ïîõâà-
ëèòèñÿ êàðòèíà,— òð³î ÷óäîâèõ àêòîð³â.
Ñêàðëåò Éîõàíñîí ç³ãðàëà íÿíþ Åíí³,
Ëîðà Ë³íí³ òà Ïîë Äæ³àìàò³ âèêîíàëè

ðîë³ ïîäðóææÿ Åêñ³â. Í³êîëàñ Àðò íà-
äçè÷àéíî ïåðåêîíëèâèé â îáðàç³ ¿õíüî-
ãî ñèíà Ãðàºðà. Ãðàºð Åêñ — ð³çíîâèä
òîãî òèïó “ìàëåíüêîãî òà äóæå íåùàñ-
íîãî õëîï÷èêà”, ùî òàê çâîðóøóâàâ ó
“Áî´óñ³”, “Øòó÷íîìó ³íòåëåêò³” òà
“Øîñòîìó ÷óòò³”. Êðèòèêè âæå íàçâà-
ëè Àðòà íàñòóïíèêîì Ãåéë³ Äæîåëà Îñ-
ìîíäà ³ õîðîì ïðîðîêóþòü éîìó ñâ³òî-
âó ñëàâó.

À âò³ì, áåçïåðå÷íîþ ç³ðêîþ “Ùîäåí-
íèê³â íÿí³” º Ñêàðëåò Éîõàíñîí. Àêòðè-
ñà ÿâíî ïåðåáóâàº â ðîçêâ³ò³ ñâîãî òàëàí-
òó òà âðîäè. Íàäçâè÷àéíî îðãàí³÷íà, âî-
íà âì³º ïåðåôîðìóâàòè êàäð âëàñíîþ ÷à-
ð³âí³ñòþ òà ñâîºð³äíèì òâàðèííèì ìàã-
íåòèçìîì. Îáðàçè ä³â÷àò, ùî ¿õ ãðàº Éî-
õàíñîí, ïåðåäóñ³ì ñåêñóàëüíî ïðèâàáëè-
â³, à íà äîäàòîê ùå é òàëàíîâèò³ òà ðî-
çóìí³. Òàêà ñîá³ ì³í³-ðåâîëþö³ÿ ó ìåæàõ
îêðåìî âçÿòîãî àìïëóà: í³÷îãî íå âä³-
ºø — Ñêàðëåò Éîõàíñîí òàêè âäàëîñÿ
ñòâîðèòè íîâèé òèï “ä³â÷èíè, êîòðà æè-
âå ïî ñóñ³äñòâó”

Вдова Крістін бере ріх на д ш — знайти вбивцю
сво о чолові а і по витатися з ним

Ó Ëüâîâ³ ãîòîâ³ 
ïîëþáèòè Ðîñ³þ
Ôîðóì êíèãîâèäàâö³â øóêàº íå âîðîã³â, à ãðîø³
Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Львові розпочав робот
XIV Національний фор м ни ови-
давців. Цьо о ро на оловном
ниж овом ярмар раїни впер-
ше вітали др жин Президента,
традиційно аньбили чиновни ів і
неочі вано заб ли звин ватити в
сіх бідах російсь их видавців.

Òðàäèö³éíèé âåðåñíåâèé ôîðóì ó Ëüâî-
â³ â³äêðèëè ó çâè÷íîìó ôîðìàò³ “òðè â
îäíîìó”. Ïåðøå ³ íàéãîëîâí³øå òóò, ÿê
çàâæäè, òîðã³âëÿ. Íà æàëü, íå àâòîðñüêè-
ìè ïðàâàìè, ÿê ó îìð³ÿíîìó Ôðàíêôóð-
ò³, à ñàìèìè ëèøå êíèæêàìè, ÿê³ ó á³ëü-
øîñò³ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò äàâíî âæå í³äå êó-
ïóâàòè. Ãîëîâíèé ñòàòèñòè÷íèé ïîêàç-
íèê, â³äîìèé íà ôîðóì³ êîæíîìó ó÷àñíè-
êîâ³, ç âåðåñíÿ 2006-ãî ôàêòè÷íî íå çì³-
íèâñÿ — íà âñþ êðà¿íó, ÿê ³ ðàí³øå, ó íàñ
íå á³ëüøå 430 êíèæêîâèõ ìàãàçèí³â (öå
âêëþ÷íî ç áóê³í³ñòè÷íèìè êðàìíèöÿìè òà
êðèõ³òíèìè êíèãàðíÿìè ó ðàéöåíòðàõ).
Òîæ í³÷îãî äèâíîãî, ùî äî Ëüâîâà ç³ ñòî-
ëèö³, òàê ñàìî, ÿê ³ç Áóêîâèíè òà Ïîä³ë-
ëÿ, âèðóøàþòü çàçâè÷àé ç ðþêçàêàìè òà
êàðòàòèìè òîðáàìè. Ùå ìåíøå äèâóº, ÷î-
ìó ôîðóì òàê ëþáëÿòü íàø³ âèäàâö³: çà
÷îòèðè äí³ á³ëüø³ñòü ç íèõ çáèðàº òóò ÷åò-

âåðòó ÷àñòèíó ñâîãî ð³÷íîãî ïðèáóòêó.
Íîðìàëüíà êàðòèíêà ïåðøîãî äíÿ ÿðìàð-
êó: âîñüìà ðàíêó, äî îô³ö³éíîãî â³äêðèò-
òÿ ùå ê³ëüêà ãîäèí, íàï³âñîííèé Ëüâ³â
ïðèºìíî ïàõíå êàâîþ, à íà ÿòêàõ íàé-
ñïðèòí³øèõ ³ íàéäîñâ³ä÷åí³øèõ “Ôîë³î”
òà “Ôàêòà” âæå âèêëàäåíî ïîâíèé àñîð-
òèìåíò. Âèäîâèùå, âàðòå íå ëèøå á³çíåñ-
ìåíà, à é ô³ëîñîôà: çðåøòîþ, íå òàê óæå
é ÷àñòî äîâîäèòüñÿ áà÷èòè, ÿê ÷àñ êîí-
âåðòóþòü ïðîñòî íà ãðîø³.

×èì æâàâ³øà òîðã³âëÿ, òèì ìåíøå ö³êà-
âîñò³ äî ñóòî ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè ôîðó-
ìó. Êàæó÷è ïðîñòî, óñ³ çàïëàíîâàí³ äèñ-
êóñ³¿ òà êðóãë³ ñòîëè óêðà¿íñüê³ âèäàâö³
ïåðøîãî äíÿ ïðîñòî ïðî³ãíîðóâàëè. Ñïî-
ãëÿäàòè çà òèì, ÿê ë³òàþòü êóïþðè íàä ñòî-
ëîì, à ó òîðáàõ ïåðåêóïíèê³â çíèêàþòü
ñòîñè êíèæîê, çâ³ñíî, çíà÷íî ïðèºìí³øå,
í³æ ó ñîòèé ðàç æàë³òèñÿ íà â³äñóòí³ñòü çà-
êîí³â, ãðîøåé, ïðèì³ùåíü, ïîðîçóì³ííÿ
àáî êàäð³â. Ïðî ñï³ëüíó ñòðàòåã³þ â óêðà-
¿íñüêîìó âèäàâíè÷îìó ñåðåäîâèù³ âæå
äàâíî í³õòî íå ìð³º — ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê
ðîçìîâëÿòè ç ïîë³òèêàìè àáî ôîðìóâàòè
öèâ³ë³çîâàíèé ðèíîê, íà ëüâ³âñüêîìó ôî-
ðóì³ ïîõîâàëè ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó. Íà-
â³òü çàïðîøåííÿ åêñ-äèðåêòîðà Ôðàíê-
ôóðòñüêîãî ÿðìàðêó Ïåòåðà Âàéäãààñà ó
ÿêîñò³ öüîãîð³÷íîãî ïî÷åñíîãî ãîñòÿ íå äî-
ïîìîãëî — ñëóõàòè, ÿê óòâîðþâàâñÿ îäèí
ç ãîëîâíèõ ÿðìàðêîâèõ áðåíä³â ñâ³òó, ç³áðà-
ëàñÿ êóïêà æóðíàë³ñò³â ïëþñ ê³ëüêà àêðå-

äèòîâàíèõ íà ôîðóì³ ðîñ³éñüêèõ âèäàâö³â.
Äî ñëîâà, Ðîñ³þ, êîòðà òðàäèö³éíî íå

ñõîäèòü ³ç âóñò ó÷àñíèê³â äèñêóñ³é, ó÷îðà
íà ôàõîâèõ çàñ³äàííÿõ ìàéæå íå çãàäóâà-
ëè. Íå òîìó, ùî ïîëþáèëè ñâî¿õ ñïðèòí³-
øèõ êîëåã, à òîìó, ùî ðîç÷àðóâàëèñÿ ó äî-
ïîìîç³ äåðæàâè — ç óñüîãî âèõîäèòü, ùî
ðîæåâ³é ìð³¿ íàøèõ âèäàâö³â ïðî çàáîðî-
íó êíèæêîâîãî ³ìïîðòó ç Ðîñ³¿ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì íå çä³éñíèòèñÿ. Ó öüîìó ñåçî-
í³ ìîäíî ìð³ÿòè ïðî ³íøå — íàïðèêëàä,
ÿê â³äðîäèòè íàö³îíàëüíó ñèñòåìó äèñòðè-
áóö³¿ êíèæîê (ç çàïàëîì, õî÷à é ìàëîêîíñ-
òðóêòèâíî ïðî öå â÷îðà äîâãî ãîâîðèëè
áðàòè Êàïðàíîâè).

Íà 14-ìó ðîö³ ³ñíóâàííÿ ôîðóìó ó ñòî-
ñóíêàõ ç äåðæàâîþ íàì³òèâñÿ ùå é íîâèé
ñþæåò. Ðàí³øå ïåðø³ îñîáè äåðæàâè ôî-
ðóì ïðîñòî ³ãíîðóâàëè — òåïåð íà éîãî
³ìåí³ òà ðåïóòàö³¿ íàìàãàþòüñÿ ñïåêóëþâà-
òè. Ùî ã³ðøå äëÿ óêðà¿íñüêî¿ êíèæêè —
áàéäóæ³ñòü âèñîêîïîñàäîâö³â ÷è ê³ëüêàãî-
äèííèé ïîâíèé ïàðàë³÷ ì³ñòà ÷åðåç â³çèò
íà ÿðìàðîê Êàòåðèíè Þùåíêî ³ç ñâèòîþ
ç ïîì³÷íèê³â òà ïîë³òèê³â — ïèòàííÿ ïî-
êè â³äêðèòå. À âò³ì, ïîïåðåäó ùå òðè äí³
ñïðàâæíüîãî ñâÿòà: ñàìå ñüîãîäí³, êîëè
îô³ö³éí³ îñîáè ïî¿äóòü, íóäí³ äèñêóñ³¿ ñê³í-
÷àòüñÿ, à ïåðøèé ãîëîä ïî êíèæêîâèõ íî-
âèíêàõ âãàìóºòüñÿ, ðîçïî÷íåòüñÿ ãîëîâíå
ä³éñòâî ôîðóìó — ë³òåðàòóðíèé ôåñòèâàëü.
Çàðàäè ÿêîãî òàêè âàðòî íà ê³ëüêà äí³â âè-
áðàòèñÿ äî Ëüâîâà

Енні (С арлет Йохансон) може заспо оїтися, лише спіл ючись з малень им Граєром



ОВНИ
Саморе лама — ч дова можли-

вість себе “пропіарити” на п бліці
та розбити чиєсь серце. І в цьом
мистецтві ви неперевершені цьо о
ро . Одна нині, війшовши в
азарт хиз вання, ризи єте заш о-
дити сл жбовом імідж . Не пл -
тайте романтичної арени з профе-
сійною. Т т потрібно с млінно і на-
поле ливо працювати, ви он ючи
дор чен робот валіфі овано і
вчасно. Не нівіть роботодавців —
раєте з во нем! А ще поставтеся
серйозно до здоров’я. Розпочала-
ся 2-річна випроб вальна см а,
оли недбале ви ористання доро-
оцінних особистих енер орес р-
сів б де аратися хворобами.

ТЕЛЬЦІ
Я що вас ат ватиме се с аль-

на невдоволеність, вихід є. Транс-
форм йте той олосальний репро-
д тивний потенціал творче р с-
ло та не з аняйте зла на інших. Тр -
діться з любов’ю, творіть шедев-
ри — це допоможе позб тися вад
і вийти на вищі д ховні вібрації, що,
зрештою, і потрібно Всевишньом .
Адже він цьо о ро займається ва-
шим перевихованням.

БЛИЗНЯТА
Ви ходите в нелюбах, і від то о

д же страждаєте? Не впадайте
відчай, то тимчасове випроб ван-
ня. Не все та тра ічно, я намалю-
вала ваша хвороблива ява. До
слова, ваша не ативна лепта в цій
історії є оловною... Майте м ж-
ність визнати, що непост пливістю
та ди таторством ви здебільшо о і
пс єте особисте щастя. Тож напо-
ле ливо попрацюйте над собою,
зміните себе на раще — змінить-
ся нав олишній світ. Ділових та
шлюбних партнерів вам цьом ро-
ці посилає Всевишній.

РАКИ
Ваш д х арт ється в “сейсміч-

ній” ар’єрній обстановці, де ба а-
то непередбач вано о, і часто із
сит аціями, що шо ють. Чимало
неприємних речей випливає на по-
верхню, по аз ють справжнє об-
личчя воро и в овечих ш рах... Та,
опинившись в т пи ових обстави-
нах, не пані йте, реально оцініть
свої сили і перева и — це ваш ря-
тівний озир, я ий безпечить від
неправильних ро ів. Пле айте по-
ч ття власної ідності. Поважати-
мете себе, тоді й вас поважатим ть
і не виб’ють посадово о стільця.

ЛЕВИ
Флірт йте, охайтеся, залицяй-

теся! Небесна Афродіта опі ється
вами, вина ородж ючи еротизмом
і чарівністю. А ось е оїстично о о-
ни а потрібно прибор ати. Бо са-
ме він може все пор йн вати, об-
різавши рила романтично о під-
несення. Ваше серце переповнене
нереалізованими жа чими поч т-
тями, тож, оли хочете б ти щас-
ливими, знайдіть достойн поло-
вин і дар йте, дар йте, дар йте
себе...

ДІВИ
Влаштов ючи виховні “роз они”

домочадцям, не пере ніть палиці.
Т т ліпше вдатися до метод бато-
а і пряни а, заохоч йте неор ані-
зованих рідних до праці подар н-
ами. На професійних теренах —
та ож аряча пора. Не розірвіться
між домом та роботою і насампе-
ред не посваріться з висо ими по-
садовцями, що ставлять перед ва-

ми безліч завдань, а я їх реаліз -
вати, не дот м ають. Тож заб дь-
те про претензії і тр діться, оли
дорожите ар’єрою.

ТЕРЕЗИ
Ви майстри на хитрощі, розі ра-

ші, доб вання омпроматів, шпи-
нство. І останнім часом ся н ли

в цьом мистецтві дос оналості.
Одна не переходьте моральної
межі. На тижні збі обставин б де
не на ваш ористь... станете жер-
твою спо си пошити о ось д р-
ні та ір о за це поплатитеся. Я -
що вам хтось довірив со ровенне,
не плещіть язи ом, ос дж ючи за
неправедність. На д ховном пла-
ні маєте поспівч вати й допомо ти
(морально, матеріально) бідоласі
вирватися з халепи і навіть помо-
литися за ньо о.

СКОРПІОНИ
Зловживання прихильністю від-

даних др зів може вилізти бо ом.
Том , оли хочете дістати бажане,
апелюйте ліпше до бла ородства
сво о ерівництва. Воно вам сим-
патиз є і піде на всі пост п и. Ви
блис чий професіонал, любите
свою справ , тож привілеї під час
роздачі висо ооплач ваних замов-
лень (на тлі інших оле ) б д ть за
вами. Головне, щоб не з ас твор-
чий запал!

СТРІЛЬЦІ
Процес свідомлення себе я

впливової особистості — в а тив-
ній фазі. Ваше “я” нині на парад-
ном оні, пра не волі і свободи
дій. Протилежна стать божеволіє
від пристрасті... Охолоньте і не за-
б вайте, що начальств та діловим
он рентам це іст ою в орлі, і
вони здатні на апості, я і вам і не
снилися... Пильн йте на всі сто,
аби не роздра онити с перни ів...

КОЗОРОГИ
Тр довий марафон розпалі.

Працюйте насамперед оловою,
все фахово прорахов ючи, аби по
іль а разів не переробляти ви о-
нане. Я що ч жі за важення та на-
станови вам — я цвях серце, не
встрявайте в дебати. С переч и —
шлях до самор йнації. Горе-порад-
ни и, на жаль, л авлять і не зи-
чать вам добра. Робіть та , я Бо
на д ш по ладе.

ВОДОЛІЇ
Ваше щастя в р ах бла овірних,
отрі, на жаль, не д же пест вати-
м ть вас, але це тимчасова атава-
сія. Постраждайте, любовний біль
має очисн дію для д ші, з одом
він запалить новий во онь поч т-
тів, зміцнивши ваш союз. Не бе-
ріть бор , дотрим йте фінансової
дисципліни, не привласнюйте ч -
жих оштів, тоді вас не обдер ть
я лип . В стос н ах “бер -даю”
тримайте рівнова . Хапнете зай-
во о — че айте втрат і навіть а -
тивізації хвороб.

РИБИ
Ваша ар’єра — на волосинці.

Вона може обірватися, я що пер-
тимете напролом... нехт ючи ви-
мо ами с перни ів, отрі нині силь-
ні й непоборні... Ходіть навшпинь-
и перед шефом, ви он йте дор -
чене с млінно. Я що воро и “підси-
дять”, не біда, змиріться... Творець
пі л ється цьо оріч про ваше ар’-
єрне зростання і неодмінно пошле
ще ліпше місце роботи

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

“Êîììåðñàíòú” ïîêàçàâ 
ïåðøó øïàëüòó ÃÎÐÎÑÊÎÏ

íà òèæäåíü (ç 14 ïî 20 âåðåñíÿ )
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Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ, 
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в "Галереї Ра"
від рилася фотовистав а
“Кадри перших шпальт” —
спільний прое т видавни-
чо о дом "Коммерсантъ-
У раина" та "Альфа-бан-
". Відвід вачам пропо-

н ють най ращі фото ра-
фії, що з'являлися на пер-
шій шпальті раїнсь о о
"Коммерсанта" за два ро-
и йо о існ вання, та ар-
хівні адри. Фотое спози-
цію з 71 роботи презент -
ють і в інших найбільших
містах У раїни.

Â³äâ³äóâà÷àì âèñòàâêè “Êîì-
ìåðñàíòú” ïðîïîíóº êîëüîðîâ³
ôîòîãðàô³¿ ç àðõ³âó ôîòîñëóæáè
âèäàííÿ. “Ïåðø³ òà îñòàíí³
øïàëüòè ãàçåòè — íàéÿñêðàâ³-
ø³, — â³äçíà÷èâ ãîëîâíèé ðå-
äàêòîð “Êîììåðñàíòà” Àíäð³é
Ãîãîëºâ, — òîìó ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü âèñòàâëåíèõ ôîòîãðà-
ô³é âèõîäèëà ñàìå íà ïåðø³é
ñòîð³íö³”. Ïàí Ãîãîëºâ îáðàâ 71
íàéêðàùó ôîòîãðàô³þ ç 200
ïðåäñòàâëåíèõ. Îñíîâíèìè
ïðèíöèïàìè â³äáîðó ñòàëè äè-
íàì³÷í³ñòü òà çàïàì’ÿòîâóâàí³ñòü
çîáðàæåíü. Âñ³ ïðåäñòàâëåí³ ôî-
òî óâ³éäóòü äî àëüáîìó, ñïåö³-
àëüíî ñòâîðåíîìó “Êîììåðñàí-
òîì”. Ðîáîòè ìîæíà ïðèäáàòè
íà àóêö³îí³, ¿õ ïî÷àòêîâà âàð-
ò³ñòü ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî $ 100.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ðåäàê-
òîðà “Ú”, íà çí³ìêàõ îïèíèëè-
ñÿ â³äîì³ óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè,
ïîïðè òå, ùî â³ä ö³º¿ òåìè îð-

ãàí³çàòîðè õîò³ëè â³ä³éòè. “Íà-
ø³ ÷èòà÷³ — ïîë³òèêè òà á³çíåñ-
ìåíè, òîìó ñàìå öåé ñâ³ò ¿ì ö³-
êàâèé”,— ââàæàº äèðåêòîð ôî-
òîñëóæáè Þð³é Íåñòåðîâ. Â³í
ïðîâåäå ó ãàëåðå¿ ê³ëüêà ìàé-
ñòåð-êëàñ³â äëÿ âñ³õ îõî÷èõ ó
ðàìêàõ âèñòàâêè.

Ïîä³áí³ åêñïîçèö³¿ âëàøòîâó-
âàëè ó Ìîñêâ³. Òàì êóðàòîðîì
ïðîåêòó âèñòóïèâ äèðåêòîð ôî-
òîñëóæáè ìîñêîâñüêîãî “Êîì-
ìåðñàíòà” Åää³ Îïï, ÿêèé â³ä-

â³äàâ ³ óêðà¿íñüêó âèñòàâêó.
Ó Êèºâ³ ôîòîåêñïîçèö³ÿ ïðî-

äîâæèòüñÿ äî 29 âåðåñíÿ. Äî
ê³íöÿ ðîêó âèñòàâêó ïëàíóþòü
ïîêàçàòè â Äîíåöüêó, Îäåñ³,
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Ëüâîâ³, Õàð-
êîâ³ òà Çàïîð³ææ³. Òàêèì ÷èíîì
âèäàâíè÷èé ä³ì ïëàíóº çàëó÷è-
òè íîâèõ ÷èòà÷³â. Àäæå ïîïðè
òå, ùî âèäàííÿ º îäíèì ³ç íàé-
á³ëüø öèòîâàíèõ, íà ñüîãîäí³
ïîêàçíèêè íàêëàä³â ðîçïîâñþ-
äæåííÿ âèñîê³ ëèøå â ñòîëèö³

Ãàçåòà â³äêðèëà âèñòàâêó ñâî¿õ êðàùèõ ôîòîãðàô³é

Юрій Нестеров отовий з пинити свій вибір ращої фото рафії на б дь-я ій
роботі
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б дівництва, е спл атації та обсл ов вання азової
водо рійної вб дованої топ ової Товариства з Обмеженою
Відповідальністю "Грант і Ко" по в л. Зрош вальній, 5в в

Дарниць ом районі м. Києва.
Мета: б дівництво, е спл атація та обсл ов вання азової

водо рійної вб дованої топ ової ТОВ “Грант і Ко" по в л. Зрош вальній, 5в
в Дарниць ом районі м. Києва.
Соціальні завдання: б дівництво, е спл атація та обсл ов вання

азової водо рійної вб дованої топ ової призначеної для опалення та
арячо о водопостачання офісних та виробничих приміщень
підприємства. В топ овій передбачено встановлення двох отлів
“Logano-G334" німець ої фірми "Buderus" пот жністю по 0,09 МВт
ожний. Введення об'є та в е спл атацію має позитивний хара тер,
та я забезпеч є по ращення санітарно-поб тових мов працівни ів.
Перелі впливів на стан НС: прое том прийняті оптимальні технічні

рішення, що зниж ють не ативний вплив на нав олишнє середовище.
Прое тні рішення ви онані з ідно основ земельно о та водно о
за онодавства та постанов з питань охорони нав олишньо о
середовища та раціонально о ви ористання природних рес рсів. При
влашт ванні вб дованої топ ової рівень забр днення атмосфери від її
джерел за визначенням ДСП-201-97 "Державні санітарні правила
охорони атмосферно о повітря населених місць (від забр днення
хімічними і біоло ічними речовинами)" відноситься щодо рівня
забр днення - до доп стимо о, щодо ст пеня небезпечності - до
безпечної. Влашт вання вб дованої топ ової передбачено в межах
існ ючо о виробничо о орп с . У зв'яз з цим не йдеться про
пор шення верхньо о родючо о шар ґр нт . Влашт вання вб дованої
топ ової та її подальша е спл атація не впливатиме на с лад ґр нтів.
Та им чином рішення про влашт вання вб дованої топ ової не має
вплив на зменшення площ, зайнятих родючим шаром земної. Отже,
вплив об'є та на еоло ічне та ґр нтове середовище відс тній.

Величини се ндних ви идів забр днюючих речовин в атмосфер
від азової водо рійної вб дованої топ ової ТОВ “Грант і Ко" по в л.
Зрош вальній, 5в в Дарниць ом районі м. Києва с ладають: о ис
в лецю — 0,0029667 /с, двоо ис азот — 0,0032737 /с, азоподібні
забр днюючі речовини— 0,0062404 /с. Та им чином, по с мі обставин
об'є т може вважатися е оло ічно безпечним і та им, що відповідає
вимо ам природоохоронно о за онодавства.

Прое том приймаються наст пні заходи із зниження ви идів
забр днюючих речовин в атмосфер :
- ма симально можливе ви ористання заходів, я і онстр тивно

за ладені в обладнанні, що ви ористов ється;
- оптимізація режим роботи отлів з точ и зор підтрим и режимів

роботи з ма симальним ККД ( оефіцієнтом орисної дії);
- автоматизація ре лювання теплово о навантаження відповідності

з температ рою зовнішньо о повітря.
Вплив на рослинність: на території об'є та заборонено знищення

дерев та щів, я е не по оджено прое тною до ментацією, засипання
ґр нтом оріння та стволів дерев, що рост ть. Тимчасові доро и
влаштов ються та им чином, щоб не б ло пош оджень дерев та щів.
З ідно з прое тною до ментацією відс тня необхідність зносі дерев
та щів. Отже, вплив об'є та на рослинний світ відс тній.
Ш мовий вплив: азова водо рійна вб дована топ ова ТОВ "Грант

і Ко" по в л. Зрош вальній, 5в в Дарниць ом районі м. Києва не
створює в виробничих приміщеннях та на приле лій території рівнів
зв ово о тис , що перебільш ють нормативні. Отримана в рез льтаті
розрах н величина 5 дБА відповідає розрах н овій точці на від ритій
території підприємства (5 м від стіни б дівлі). В б дь-я ом випад
наведена величина менше за нормативні я для проммайданчи ів, та
і для житлової заб дови.
Вплив на водне середовище: джерелом водопостачання та

водовідведення ТОВ “Грант і Ко" є водопровідні та аналізаційні мережі
ТОВ “ЦЕК". Для підживлення за ритої системи теплопостачання об'є та
встановлена водопід отовча пом'я ш вальна станов а ЕRVS-6.
Установ а працює за схемою натрій- атіон вання. Необхідна
ма симальна потреба в підживленні 0,029 м3/ од. При ма симальній
потребі в підживленні ре енерація відб вається один раз в 10 діб.
Кіль ість с идних вод від однієї ре енерації 0,3 м3. С идні води після
ре енерації збираються спеціальн ємність та пост пово дозатором
вип с аються до мережі виробничо-поб тової аналізації підприємства
на протязі міжре енераційно о період .

З роз лян то о вище можна зробити висново , що прое том
передбачене арантоване с идання стічних вод з об'є та з ви онанням
всіх е оло ічних вимо .
Зобов'язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень:

прийняті прое тні рішення дозволяють до мінім м звести вплив
б дівництва та е спл атації азової водо рійної вб дованої топ ової ТОВ
“Грант і Ко" на нав олишнє середовище, природні рес рси, здоров'я
і доброб т населення.

Замовни бере на себе зобов'язання ви он вати всі передбачені
прое том природоохоронні заходи та забезпеч вати їх надійн робот
в процесі б дівництва та е спл атації.

При прое т ванні дотрим ватись всіх вимо чинних б дівельних
норм і правил прое т вання (БНІП), я і відносяться до омпетенції
ор анів державно о на ляд .

За важення та пропозиції просимо надсилати за адресою: 02099,
м.Київ-99, в л. Зрош вальна, 5в, ТОВ “Грант і Ко".

Святошинсь ий райс д м. Києва в зв'яз з роз лядом цивільної справи за
позовом Харитонен о Олени Василівни до Харитонен а Віталія Анатолійовича,
Бондар Олени Андріївни про вселення повідомляє Харитонен а Віталія
Анатолійовича, Бондар Олен Андріївн , що проживають за адресою: м. Київ,
в л. Жмеринсь а, 16, в. 396, про те, що сл хання справи відб деться 20.09.07
о 15.10 за адресою: м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-а. У разі Вашої неяв и с д
роз ляне справ Ваш відс тність.

Оболонсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Алі сендерова Сабіра Салтан О ли я
відповідача по цивільній справі за позовом Т ачен о О сани Геор іївни до Алі сендерова
Сабіра Салтан О ли про розірвання шлюб в с дове засідання на 10 жовтня 2007 ро о 12.15,
я е відб деться за адресою: м. Київ, в л. Тимошен а 2 є, аб. № 23. У випад неяв и
відповідача в с дове засідання, воно б де проведене за йо о відс тності.

Подільсь ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що с дове
засідання справі № 2-1278/07 за позовомШепельової І.В., Шепельова
Д.В. до Юрчен о В.В., Бієні П.П., Воровчен о В.В. третя особа: ТОВ
"Нью блюз" про відш од вання ш оди, відб деться в приміщенні с д
(м. Київ, в л. Хорива, 21, аб.10) під олов ванням с дді Тре бен о Л.О.
27.09.2007 ро о 14.00.

24.07.2007 ро Святошинсь им районним с дом м.Києва постановлено заочне рішення,
я им задоволено з стрічний позов С ратівсь о о Сер ія Івановича до Від рито о а ціонерно о
товариства "Універсам № 24" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Серж" про
с нення переш од ви онання до овор та зобов'язання звільнити земельн ділян . Заочне
рішення с д може б ти пере лян то за заявою відповідача, поданою протя ом 10 днів після
оп блі вання о олошення.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: Іванчен а Юрія
Борисовича, Іванчен а АртемаЮрійовича, Іванчен а КирилаЮрійовича,
Іванчен а Станіслава Юрійовича (відповідачів) по цивільній справі за
позовом Воронцової Олени Анатоліївни др Печерсь ої районної
державної адміністрації м. Києва, КПУЖГ "Лип ижитлосервіс", Іванчен о
Ю.Б., Іванчен о А.Ю., Іванчен о К.Ю., Іванчен о С.Ю., про визнання
особи та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням,
с довий роз ляд я о о відб деться 21 вересня 2007 р. о 10.00 за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб 36, під олов ванням с дді
Умнової О.В. У разі неяв и в с дове засідання відповідачів Іванчен о
Ю.Б., Іванчен о А.Ю., Іванчен о К.Ю., Іванчен о С.Ю., або представни а
з належно оформленим дор ченням справа б де роз лян та Ваш
відс тність відповідності до ст. 169 ЦПК У раїни.

Ре іональне відділення ФДМУ по м.Києв
повідомляє про підс м и приватизації шляхом ви п

об'є та р пи А ом нальної власності:

- нежилий б дино площею 1465,3 в. м, розташований за адресою:

м.Київ, в л. Льва Толсто о, 55, літ. А, приватизований юридичною

особою за 13664899,20 рн, в том числі ПДВ 2277483,20 рн.

ВІДДІЛ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м.КИЄВА

повідомляє про завершення приватизації об'є тів
ом нальної власності район

шляхом ви п
- Нежило о приміщення пл. 53,7 в.м. по в л. Костянтинівсь а, 21, літ.А —

юридичною особою.
- Нежило о приміщення пл. 94,50 в.м. по в л.Верхній Вал, 34/13, літ.А —

юридичною особою.
- Нежило о приміщення пл.145,70 в.м. по в л. Оболонсь а, 31, літ.А —

юридичною особою.
шляхом а ціон

- Нежило о приміщення пл. 215,10 в.м. по в л. Червонопільсь а, 15, літ.А —
юридичною особою за 737880,00 рн, т.ч. ПДВ— 122980,00 рн.

- Нежило о приміщення пл.167,30 в.м. по в л. Са айдачно о, 14, літ.В —
юридичною особою за 1177176,00 рн, т. ч. ПДВ— 196 196,00 рн.

На доповнення
до о олошення,

надр овано о в азеті
"Хрещати " № 121 від

01.08.2007 р.

За рите а ціонерне
товариство "Каньйон"

од ЄДРПОУ 31725394,
повідомляє про перенесення
дати проведення За альних

Зборів А ціонерів Товариства.
Збори відб д ться 16 жовтня
2007 р. об 11.00 за адресою:
м. Київ, в л. Ярославсь а 56-А.

Довід и за тел. (044)
390-82-20, фа с. 390-82-24

Правління

Святошинсь ий районнний с д
м. Києва повідомляє р- Б бли
Людмил Петрівн та Мороз Валерію
Василівн , що 24 липня 2007 ро
Святошинсь имрайоннимс домм.Києва
винесено рішення по цивільний справі
за позовом К циби Є.В., Клім В.О.
в інтересах неповнолітньо о К циби
П.В. до Б бли Л. П., Мороз В.П. про
с нення переш од в орист ванні
житловим приміщенням, вселення та
визначення поряд орист вання
жилим приміщенням, я им позов
задоволено част ово.

Головне правління з питань ре ляторної політи и
та підприємництва ви онавчо о ор ан Київради

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

- завід ючий юридично о се тор - юрист правління правових питань та
ре ляторної політи и - 1 посада;

- оловний спеціаліст - юрист правління правових питань та ре ляторної
політи и - 1 посада;

- оловний спеціаліст правління підприємництва та інфрастр т ри
- 2 посади;
- провідний спеціаліст правління підприємництва та інфрастр т ри
- 2 посади;
- оловний спеціаліст правління з надання дозвільних та адміністративних

посл - 6 посад;
- провідний спеціаліст правління з надання дозвільних та адміністративних

посл - 1 посада;
- провідний спеціаліст відділ фінансово о та осподарсь о о забезпечення -

2 посади.

Умови он рс :
- вища освіта,
- для оловних спеціалістів стаж тр дової діяльності до 3 ро ів.

Заяви приймаються протя ом 30 днів з дати п блі ації за адресою: м.Київ,
Боричів звіз, 8, 3-й поверх, 1 імната, тел. 417-71-87, 425-83-90.

С дова повіст а цивільній справі № 2-2204/2007:
Печерсь ий районний с д м. Києва повідомляє Калиновсь ом О.З.,
Вавриш А.В., Ж В. О., Дідо С.П., Потребен о Н.А., Короб К.К., Би овець
О.І., Леваш М.І., Пінч В.С., Михайлов Г.П., Би овець Н.П., Горілом М.П.,
Мацюрі О.Н., Цир льни Г.І., Шиян П.О., Михайлов О.М., Семенют Л.І.,
Сопотов І.М., Рябч н Г.А., Дідо М.І., Пархомен о Л.М., Онищ С.Г.,
Дровозю а С.М., Пла сіній Г.В., Білошиць ом Ф.В., Рал о І.М., Бондар
О.О., Рал о М.Г., С доморі В.М., Приходь о А.П., Ананьєвій Л.Ф., К цен о
М.П., Г са А.І., Чеп рно о В.С., Ярма О.І., Горілій Є.М., Шості Г.А.,
Волошен о Г.В., Леваш О.Х., Ничипорен о І.І., Гри орен о О.А., Дідо Є.П.,
Жайвороно Т.О., Старчен о Н.П., Рал о Н.А., Коч бей Г.А., Шевч Л.І.,
Яцют О.І., Хомовій Н.П., Лихолат Н.В., Гл щен о Л.В., Сидоришиній Г.А.,
Чай а Т.М., Кошарна М.І., Кирієн П.Д., Сидоришина А.І., Поляр ш Г.Я.,
Власен о К.Ю., Дідо Г.Є., Я имч Ю.А., Давидо П.П., Я имч Л.В.,
Яцюта В.С., Г ль Г.С., Г ль Д.П., Ярма Н.І., Яцюта Л.К., Пащен о Т.В.,
Шин ар Г.С., Киричен о Н.В., Павлю Н.А., Дідо О.А., Явдощ А.Ю.,
Б днічен о Н.В., Кисл В.А., Сл овіній О.М., Безпалій О.В., Карпен о Л.К.,
Обсл ов ючом ооператив "Садівниче товариство "Гірсь ий сад" про
роз ляд с довом засіданні справи за позовом ВАТ "Племінний завод
"Бортничі" до Калиновсь о о Оле сандра Зіновійовича, Вавриша Андрія
Валентиновича, Ж Володимира Оле сандровича, Дідо Софії Потапівни,
Потребен о Ніни Антонівни, Короб и Катерини Костянтинівни, Би овець
Оль и Іванівни, Леваш Марії Іванівни, Пінч Валентини Степанівни,
Михайлової Галини Петрівни, Би овець Наталії Петрівни, Горіло о Ми оли
Павловича, Мацюри Оль и Нестерівни, Цир льни Галини Іванівни, Шиян
Петра Охрімовича, Михайлова Оле сандра Михайловича, Семенюти Лідії
Іванівни, Сопотова Івана Михайловича, Рябч н Галини Андріївни, Дідо
Марії Іллівни, Пархомен о Лідії Ми олаївни, Онищ а Степана Гавриловича,
Дровозю а Сер ія Ми олайовича, Пла сіної Галини Василівни, Білошиць о о
Федора Васильовича, Рал о Івана Митрофановича, Бондар Оле сандра
Оле сандровича, Рал о Марти Гри орівни, С домори Віри Ми олаївни,
Приходь о Альбіни Павлівни, Ананьєвої Любові Федорівни, К цен о Марії
Петрівни, Г са Анатолія Івановича, Чеп рно о Володимира Савелійовича,
Ярма Оле сандра Івановича, Горілої Євдо ії Ма арівни, Шості Ганни
Андріївни, Волошен о Галини Василівни, Леваш Оль и Хомівної,
Ничипорен о Інни Іванівни, Гри орен о Оль и Андріївни, Дідо Єфросинії
Павлівни, Жайвороно Тетяни Оле сіївни, Старчен о Ніни Павлівни, Рал о
Надії Адамівни, Коч бей Ганни Ав сентіївни, Шевч Лідії Іванівни, Яцюти
Оль и Іванівни, Хомової Наталії Павлівни, Лихолат Надії Василівни, Гл щен о
Любові Володимирівни, Сидоришиної Ганни Андріївни, Чай и Тамари
Ми олаївни, Кошарної Марії Іванівни, Кирієн о Петра Денисовича,
Сидоришина Андрія Івановича, Поляр ш Ганни Я івни, Власен о Катерини
Юхимівни, Дідо Галини Євт хівни, Я имч а Юрія Анатолійовича, Давидо
Петра Павловича, Я имч Людмили Ві торівни, Яцюти Василя Семеновича,
Г ль Галини Семенівни, Г ль Дмитра Петровича, Ярма Наталії Іванівни,
Яцюта Лідії Кирилівни, Пащен о Тетяни Василівни, Шин ар Галини
Степанівни, Киричен о Надії Василівни, Павлю Наталії Анатоліївни, Дідо
Оле а Анатолійовича, Явдощ Анастасії Юхимівни, Б днічен о Надії
Василівни, Кислої Валентини Антонівни, Сл овіної О сани Ми олаївни,
Безпалої Оль и Василівни, Карпен о Лідії Костянтинівни, ТОВ "ГАББРО
ПЛЮС", Обсл ов ючо о ооператив "Садівниче товариство "Гірсь ий сад"
про відновлення становища, я е існ вало до пор шення права власності о
14.00 27.09.2007 ро . Адреса с д : м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 13.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 24 вересня 2007 ро
о 14.30 б де роз лядатися цивільна справа за позовом Запорожця Владислава
Васильовича до Товариства з обмеженою відповідальністю “Гр па Технопар
ЛТД” про с ас вання на аз , поновлення на роботі, відш од вання забор ованості
по заробітній платі та відш од вання моральної ш оди. ТОВ “Гр па Технопар
ЛТД”, останнє відоме місце знаходження: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 21,
ви ли ається с дове засідання в я ості відповідача. У випад неяв и в с дове
засідання позов б де роз лян то йо о відс тності на підставі наявних матеріалів
справи. Адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б, аб.57.

ННННаааасссстттт ппппнннниииийййй
ДДДДжжжжееее --ППППоооотттт

11113333 888800000000 000000000000 ррррииииввввеееенннньььь

Рез льтати 671 тираж
«С перЛото»
від 12 серпня 2007 ро
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Рез льтати розі раш

«Кено»
від 11 серпня 2007 ро

1 5 15 20 26
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№№ 22334466

Рез льтати розі раш

«Кено»
від 12 серпня 2007 ро

1 4 5 9 10

20 21 25 29 35

42 48 51 56 61

62 69 70 71 72

Кольороподіл А2Кольороподіл А2
(формат 660х560 mm)(формат 660х560 mm)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а, репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

Internet: repro.kreschatic.kiev.ua

Шевчен о Юрій Анатолійович
ви ли ається с дове засідання
по роз ляд цивільної справи за
позовом Шевчен о І.В. до
Шевчен о Ю.А. про визнання
недійсним до овор півлі-
продаж на 10.00 22 вересня
2007 ро в Деснянсь ий
районний с д м. Києва (м. Київ,
просп. Мая овсь о о, 5-В, аб.29).

Шановні меш анці Дарниць о о район !
28 вересня 2007 ро о 19.00 відб деться
ромадсь е об оворення б дівництва
тор ово-розважально о та офісно-
вистав ово о омпле с с ладі ба ато-
ф н ціональної план вальної стр т ри і
бла о строю приле лої території озера
Вирлиця (на просп. М.Бажана та в л.
Рев ць о о) Дарниць ом районі м.Києва.
Збори відб д ться приміщенні а тово о
зал СШ №316 за адресою: просп. Бажана,
32-а. Замовни та ор анізатор — ТОВ “Мрія-
інвест”. Тел. для довідо : 8-050-386-97-50.
Реєстрація починається о 18.30.



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó ñõ³äí³é ïîëîâèí³ òà ì³ñöÿìè íà
ï³âäí³ êðà¿íè äîù, íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+18°Ñ, âíî÷³ +6...+11°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó âäåíü +20...+25°Ñ, âíî÷³ äî +15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â, ëèøå âíî÷³ ì³ñöÿ-
ìè íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+18°Ñ, âíî-
÷³ +6...+11°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 3210
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Інна КОЖЕМ’ЯКА, оловний
реда тор видання “УКРАЇНА —
КИТАЙ Communication”:
— Імена називати я не хотіла б,

але точно не відчиню двері політи-
ам-спе лянтам. На жаль, сьо о-
дні та их вистачає.

Іль о КУЧЕРІВ, дире тор
фонд “Демо ратичні ініціати-
ви”:
— Жодном ! Вза алі б двері не

відчинив жодном політи ові.

Дім — це моя приватна територія,
і я не хоч там бачити політи ів.

Олесь ДОНІЙ, дире тор Цен-
тр досліджень політичних цін-
ностей:
— Я не д маю, що за они ос-

тинності повинні поширюватися
лише на добрих знайомих. Я що
людина прийшла не з д рними на-
мірами, не бач підстав не відчи-
нити двері. Я відчинив би двері
всім.

Дмитро СВЯТАШ, народний деп тат V с ли ан-
ня від Партії ре іонів:
—Мистецтво широ ом значенні цьо о слова, про-
лян и, відпочино на природі. Усе залежить від ли-

бини д шевної “травми”.

Андрій ЮЩЕНКО:
— Сім’ю. Вона для мене — пріоритет. Хоча й через

вели зайнятість бать а та інших членів нашої вели-
ої родини зібратися разом нам вдається лише раз на
іль а місяців.

Андрій КУРКОВ, письменни :
— Класичн м зи і ябл а. Присл хавшись до по-

рад західних лі арів, особисто пересвідчився, що ліп-
шо о засоб , ніж ці плоди, для лі вання ще не ви а-
дали. А в поєднанні з м зи ою — це просто інтенсив-
на терапія.

Оле сандр ЗЛОТНИК, омпозитор:
— Най ращо о засоб , аніж природа, я не знаю. А

д шевні рани та життєві не аразди лі ю в стінах рід-
ної домів и та в олі др зів.

Ùî âè ââàæàºòå íàéë³ïøèìè ë³êàìè?

Äåíèñ ÏÐÓÖ
“Õðåùàòèê”

За рез льтатами опит вання, проведено о call-центром
КМДА, 37 % иян не хоч ть відчиняти двері сво о по-
меш ання прем'єр-міністр Ві тор Ян ович . Др е
місце серед небажаних остей посідає наш Президент
Ві тор Ющен о, йо о б не вп стили 11 % иян. Третє
місце виборола Юлія Тимошен о, її б не вп стили до-
дом 10 % меш анців столиці, а Володимир Литвин з
Петром Симонен ом отримали по 5 %. Отже, ияни не
хоч ть бачити себе вдома провідних політи ів.

Ë³êóéòåñÿ óêðà¿íñüêîþ

Â Óêðà¿í³ ïðàöþþòü 142 ôàð-
ìàöåâòè÷í³ âèðîáíè÷³ ï³äïðèºì-
ñòâà, ÿê³ âèïóñêàþòü áëèçüêî
7 000 ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â.
Áëèçüêî ÷âåðò³ ç íèõ âèðîáëÿ-
þòü óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìñòâà. Â
îñíîâíîìó öå ñåðöåâî-ñóäèíí³
ïðåïàðàòè, àíàëüãåòèêè, â³òàì³-
íè, ïðåïàðàòè äëÿ ë³êóâàííÿ ðåñ-
ï³ðàòîðíî¿ é åíäîêðèííî¿ ñèñ-
òåì, øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàê-
òó, àíòèá³îòèêè. Ïðàêòè÷íî íå-
ìàº çàðóá³æíèõ ë³ê³â, àíàëîãè
ÿêèõ íå âèïóñêàëè á â Óêðà¿í³

(îêð³ì çàïàòåíòîâàíèõ — ¿õ
áëèçüêî 5%). Êð³ì òîãî, óêðà¿í-
ñüê³ ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè çàòâåð-
äèëè ïîçèö³¿ ³ íà ðèíêàõ áëèæ-
íüîãî ³ äàëåêîãî çàðóá³ææÿ — ²í-
ä³¿, Ô³ë³ïï³í, Êèòàþ, Éîðäàí³¿,
Ãðóç³¿, Ëàòâ³¿, Â³ðìåí³¿, Á³ëîðóñ³,
²ñïàí³¿ òà ²òàë³¿. Ó ö³ êðà¿íè åêñ-
ïîðòóþòü áëèçüêî 200 íàéìåíó-
âàíü óêðà¿íñüêîãî “ïðîäóêòó”.
Ñåðåä ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ âè-
ðîáíèê³â ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â º
äåê³ëüêà ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ:
ÇÀÒ “ÔÔ “Äàðíèöÿ”, ÒÎÂ “Êè-

¿âìåäïðåïàðàò”, ÇÀÒ ÍÂÖ “Áîð-
ùàã³âñüêèé ÕÔÇ”, ÂÀÒ “Ôàð-
ìàê”.

Âàæëèâî, ùî çà îñòàíí³é ð³ê
ö³íè íà îñíîâíó ÷àñòèíó â³ò÷èç-
íÿíèõ ë³ê³â íå ï³äâèùóâàëèñÿ. Çà
ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ñòîëè÷íîãî êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ôàðìà-
ö³ÿ” Í³íè Ðóá÷óê, àáè çäåøåâè-
òè ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè ó êîìó-
íàëüíèõ àïòå÷íèõ çàêëàäàõ òà
ðîçøèðèòè àñîðòèìåíò, âîíè ðîç-
ïî÷àëè âèðîáíèöòâî ïîðîøê³â ó
êàïñóëàõ — “Ôëóêîíàçîë”, “Ï³-
ðàöåòàì” — íà áàç³ ðåöåïòóðíî-
âèðîáíè÷îãî â³ää³ëó àïòåêè ¹ 99.
Âàðò³ñòü òàêîãî àíàëîãà çàâîä-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿ íèæ÷à, í³æ ó ³í-
øèõ âèðîáíèê³â. Êð³ì òîãî, äëÿ
âåòåðàí³â â³éíè íà âñ³ ë³êàðñüê³
ïðåïàðàòè â àïòåêàõ ÊÏ “Ôàð-
ìàö³ÿ” º ùå é ñïåö³àëüíà çíèæ-
êà — 10%

Кличко В.
4 %

Янукович В.  
32 %

Ющенко В.  
11 %

Литвин В. 
7 %

Журавський В. 
4 %

Луценко Ю.  
5 %

Симоненко П.  
7 %

Тимошенко Ю. 
10 %

Кому із політиків ви не відчинили б
двері вдома?

(% від опитаних)
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Черновецький Л.
5 %

Свій варіант
 14 %
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Êîìó ç ïîë³òèê³â âè íå â³ä÷èíèòå äâåð³?

Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
êèÿíè ïîáîÿòüñÿ
âïóñòèòè äîäîìó
ÿêùî â³í äî íèõ ïîñòóêàº

Â³ò÷èçíÿí³ ë³êè — ïðåäìåò ãîðäîñò³ ôàðìàöåâò³â

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ, Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

У День фармацевтично о працівни а фахівцям є чим
пишатися: раїнсь і лі и потрох завойов ють собі ав-
торитет. Я існі вітчизняні лі и наба ато дешевші від за-
ордонних і по и що не дорожчають. Принаймні цьо-
м році.

Для я існо о товар важлива точність
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