
ссттоорр..  22

хрещатик
№158 (3148) вівторок, 25 вересня 2007 року київська муніципальна газета

МЕР ЗАПРОПОНУВАВ
ДІСТАТИ ГРОШІ
З КОНВЕРТА
Місь а влада допоможе
иянам боротися з виплатою
“сірої” зарплати

ссттоорр..  33

ПОЛІТИКИ ОБІГНАЛИ
ЖЕРЕБЦІВ
Б ме ерсь і онтори
почали приймати став и
на вибори-2007

ссттоорр..  44

КИЇВ ЗА ТИЖДЕНЬ
ДО ВИБОРІВ: ОЧІКУВАННЯ КИЯН
ТА НАСТРОЇ ПОЛІТИКІВ
Газета “Хрещати ” та тижневи
“У раїнсь а столиця” з’яс вали
передвиборні настрої

Þð³é Ëóöåíêî ñòàâ
÷ëåíîì
êëóáó ñïëþíäðîâàíèõ ïîë³òèê³â

Ïåòðî ²ÂÀÍÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора меш анці Києва ба-
чили наслід и дій політич-
них вандалів, я і ос вер-
нили зображення лідера
НУ—НС Юрія Л цен а. Ні-
оли ще домальов а в -
си ів, о лярів, еніталій
та інших "додат ів" не но-
сила та о о масово о ха-
ра тер .

Äîìàëüîâêè äî îáëè÷÷ÿ Þð³ÿ
Ëóöåíêà íå áóëè çàíàäòî îðèã³-
íàëüíèìè, ïðîòå æîäíîãî ðàçó íå
ïîâòîðþâàëèñÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ
íàäïèñ³â äî öèõ “õóäîæåñòâ”, òî

ìîæíà ñêàçàòè, ùî íàéââ³÷ëèâ³-
øèì áóâ ï³äïèñ “ÌÅÐ-ÇÀÂÅÖÜ”.
Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Â³êòîð Ãîí-
÷àðóê çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”:
“Ìåíå îñîáèñòî ãí³òèòü áóäü-ÿêèé
ïðîÿâ ïîë³òè÷íî¿ íåòåðïèìîñò³.
Öå çàñâ³ä÷óº ð³âåíü ïîë³òè÷íî¿
êóëüòóðè â ïåðøó ÷åðãó ó ïîë³òè-
ê³â, â äðóãó ÷åðãó ó ãðîìàäÿí. Ç ³í-
øîãî áîêó öå, ìîæëèâî, â³äîáðà-
æàº ñòàâëåííÿ ïåâíèõ ãðóï íàñå-
ëåííÿ äî öüîãî ïîë³òèêà”.

Ðåã³îíàë Âàäèì Êîëåñíè÷åíêî
ââàæàº, ùî ïîä³áí³ øàðæ³ ìàþòü
áóòè ëèøå â ñàòèðè÷íèõ âèäàí-
íÿõ: “ßêùî öå ïðèâàòíèé âèïà-
äîê, áåçóìîâíî, íåäîáðå. ßêùî öå
ñòîñóºòüñÿ ïîë³òè÷íîãî øàðæó ³
ïîë³òè÷íî¿ êàðèêàòóðè, òî öå íîð-
ìàëüíî”.

×ëåí áëîêó ÍÓ—ÍÑ, çàñòóïíèê
ãîëîâè Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ïàð-
ò³¿ ßðîñëàâ Äæîäæèê çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó”: “Ñòàâëþñÿ íåãàòèâ-
íî. ª êàòåãîð³¿ ïîë³òèê³â, ÿê³ ó âè-
ïàäêó, êîëè íå âèêîíóþòü ¿õí³
ïëàíè ³ âàëèòüñÿ ðîçðîáëåíèé íè-
ìè ñöåíàð³é, òî âîíè âäàþòüñÿ äî
âñ³ëÿêèõ ïðîâîêàö³é. ² êîëè â³ä-
áóâàþòüñÿ òàê³ ðå÷³, òî öå º ïðî-
ÿâîì íàéíèæ÷î¿ ñëàáêîñò³”. À áþ-
ò³âåöü Àíäð³é Øê³ëü âèð³øèâ çà-
ñïîêî¿òè Þð³ÿ Ëóöåíêà íà âèïà-
äîê ïîâòîðíî¿ àêö³¿: “Ùîñü äîìà-
ëüîâóþòü íå ëèøå íà çîáðàæåííÿõ
Ëóöåíêà, à é íà áàãàòüîõ ³íøèõ.
Ìîº ñòàâëåííÿ äî öüîãî ³ðîí³÷íå.
ß íå ââàæàþ, ùî öå êîíòðàêö³ÿ
ïðîòè òîãî ÷è ³íøîãî ïîë³òèêà.
Òîé, õòî ïîãîäèâñÿ ïîçóâàòè, ìàº
áóòè ãîòîâèì äî öüîãî”

Ó Êè¿â 
ââîäÿòü â³éñüêà
äëÿ îõîðîíè ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â 
â³ä ñòèõ³éíèõ òîðãîâö³â
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хрещати ", для боротьби зі сти-
хійною тор івлею підземних переходах мож ть за-
л чити вн трішні війсь а. Та , адміністрація Соло-
м’янсь о о район запропон вала балансо трим ва-
чам "приб т ових підземель" — Київпастранс , Ки-
ївавтодор — ласти оди з війсь овою частиною.
Заст пни олови Солом'янсь ої райдержадміністра-
ції Анатолій Іващен о пере онаний, що війсь ові
раще онтролюватим ть "стихійни ів", аніж міліція.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ Àíàòîë³é ²âàùåíêî ðîç-
ïîâ³â, ùî ñüîãîäí³ ñòèõ³éíà òîðã³âëÿ â ðàéîí³ çîñåðåäæåíà ñàìå
äîâêîëà ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. Äëÿ ïàòðóëþâàííÿ òàêèõ çîí ïëà-
íóþòü çàëó÷èòè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. “Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðåêîìåíäóº
áàëàíñîóòðèìóâà÷àì — Êè¿âïàñòðàíñó, Êè¿âàâòîäîðó, ØÅÄ óêëàñ-
òè óãîäó ç â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ 3030 ÂÂ ÌÂÑ íà íàäàííÿ ïî-
ñëóã”,— ñêàçàâ ïàí ²âàùåíêî. Â³í äîäàâ, ùî äîñâ³ä ñï³âïðàö³ ç
â³éñüêîâèìè º. Ðàí³øå âîíè âæå ïàòðóëþâàëè ðèíêè íà áóëüâàð³
Ëåïñå òà âóëèö³ Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, à òàêîæ ïëîùó á³ëÿ ñòàíö³¿
ìåòðî “Øóëÿâñüêà”. Ïàòðóëþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ïëàòí³é îñ-
íîâ³, à ðîçðàõîâóºòüñÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷ ÷è âëàñíèê îá’ºêòà.

Âò³ì, ãåíäèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âïàñòðàíñ”
Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé çäèâîâàíèé òàêîþ ³í³ö³àòèâîþ: “Òàê, ìè áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷³ é ïîâèíí³ óòðèìóâàòè ïåðåõîäè â íàëåæíîìó ñòà-
í³. Àëå ñòèõ³éíà òîðã³âëÿ — öå íåçàêîíí³ ä³¿, ³ ç íèìè ìàþòü áî-
ðîòèñÿ ÐÓÂÑ, à íå ìè”. Çàòå â Êè¿âàâòîäîð³ ïîçèòèâíî îö³íþþòü
³í³ö³àòèâó ðàéîíó. “Ìè ïîçèòèâíî ñòàâèìîñÿ äî òàêèõ çàïðîâà-
äæåíü. Äëÿ áîðîòüáè ³ç íåñàíêö³îíîâàíîþ òîðã³âëåþ âàðòî âæè-
âàòè óñ³õ çàõîä³â ó ìåæàõ çàêîíó”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” çàñòóï-
íèê ãåíäèðåêòîðà Êè¿âàâòîäîðó Âîëîäèìèð Ðîæíÿòîâñüêèé.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Â³êòîð Ëèííèê, íàâïàêè,
ââàæàº, ùî ì³ë³ö³ÿ “êðèøóº” íåñàíêö³îíîâàíó òîðã³âëþ. “Ì³ë³ö³ÿ
º ð³çíà. Êîëè ìè ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³é âèëó÷àºìî òîâàð, äî ïðåäñòàâ-
íèêà ì³ë³ö³¿ ï³äõîäèòü ä³ëüíè÷íèé ³ ïðîñèòü íå ÷³ïàòè”,— ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó” ïîñàäîâåöü

Õëîï÷èê-÷àð³âíèê çíîâó çàãîâîðèâ
óêðà¿íñüêîþ
Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в У раїні розпочинається офіційний продаж
останньої ниж и поттеріани "Гаррі Поттер і Смер-
тельні релі вії". У раїнсь ий пере лад вийшов пер-
шим світі, а російсь их он рентів наша "А-ба-
ба- а-ла-ма- а" цьо о раз випередила майже на
два місяці.

Ñüîìèé òîì åïîïå¿ “Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Ñìåðòåëüí³ ðåë³êâ³¿” (“Har-
ry Potter and the Deathly Hallows”) êîøòóâàòèìå, ÿê ³ ïîïåðåäí³,
áëèçüêî 40 ãðí. Ñòàðòîâèé íàêëàä óêðà¿íñüêîãî âèäàííÿ — 150 òèñ.
ïðèì³ðíèê³â.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà âèäàâíèöòâà “À-áà-áà-ãà-ëà-ìà-ãà” ²âàíà
Ìàëêîâè÷à, ðåêîðäíèé òåðì³í ï³äãîòîâêè êíèæêè àæ í³ÿê íå ïî-
çíà÷èâñÿ íà ÿêîñò³ ïåðåêëàäó. À îñü âèïåðåäèòè âèäàâíèöòâî “Ðîñ-
ìýí” (åêñêëþçèâíèé âîëîäàð ïðàâ íà âèäàííÿ ïîòòåð³àíè ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâîþ) öüîãî ðàçó âäàëîñÿ ìàéæå íà äâà ì³ñÿö³. Ó Ðîñ³¿
êíèæêà ï³ä íàçâîþ “Ãàððè Ïîòòåð è Äàðû ñìåðòè” ç’ÿâèòüñÿ äðó-
êîì ó ëèñòîïàä³ é êîøòóâàòèìå ïðèáëèçíî 300 ðóáë³â (60 ãðí)

Ãàðð³ ç íàìè
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У політичних вандалів іль а версій то о, я ий ви ляд повинен мати Юрій Л цен о



Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора ияни підтвердили, що
досі існ є пра ти а видачі де-
я ими приватними підприємця-
ми зарплати в онвертах, але з
цим вони отові боротися. Саме
про це йшлося на ромадсь их
сл ханнях з частю місь ої вла-
ди в Колонній залі Київсь ої
місь ої державної адміністрації.

Ó÷îðà íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ ó Êî-
ëîííîìó çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ó÷àñòþ ì³ñüêî¿ âëàäè
îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ âèäà÷³ çàðïëàòè â
êîíâåðòàõ. ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, äî-
ñ³ òàêà ïðàêòèêà íà äåÿêèõ ï³äïðèºìñòâàõ
³ñíóº, àëå á³ëüø³ñòü êèÿí öå íå âëàøòî-
âóº.

Çà äàíèìè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ
“Ïîðòðåò êèÿíèíà”, 36 % îïèòàíèõ îò-
ðèìóþòü îô³ö³éíó çàðïëàòó, 24 % ñêàçà-
ëè, ùî âîíè íå ïðàöþþòü, áî º ñòóäåí-
òàìè ÷è ïåíñ³îíåðàìè, 25 % õîò³ëè á îò-
ðèìóâàòè îô³ö³éíó çàðïëàòó, 11 % íå â³ä-
ïîâ³ëè ³ ò³ëüêè äëÿ 5 % íåìà ð³çíèö³, ÿê
îòðèìóâàòè ãðîø³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî çàðïëàòó â êîí-
âåðòàõ âèäàâàòèìóòü äîòè, äîêè íàñåëåí-
íÿ êîíñîë³äîâàíî íå áîðîòèìåòüñÿ çà ñâî¿
ïðàâà. “Ïîêè äåÿê³ ëþäè âèäàâàòèìóòü
çàðïëàòó â êîíâåðòàõ, äîòè íå áóäå äî-
ñòàòíüîãî ô³íàíñóâàííÿ ë³êàðåíü, çá³ëü-
øåííÿ âèïëàò ïåíñ³îíåðàì òà ³íøèì âåð-
ñòâàì íàñåëåííÿ. ß õîò³â áè, àáè êèÿíè
çíàëè, ùî áþäæåò Êèºâà ÿêðàç ñêëàäàº-
òüñÿ ç òèõ ãðîøåé, ÿê³ ïëàòÿòü îô³ö³é-
íî”,— íàãîëîñèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ñâîºþ ÷åðãîþ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà äîäàëà, ùî âñ³
ò³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè, ÿê³ ñüîãîäí³ ëÿ-
ãàþòü íà áþäæåò êèÿí, öå ïîêàçíèê òî-
ãî, ÿê ñïëà÷óâàëàñÿ çàðîá³òíà ïëàòà â
îñòàíí³ ðîêè, êîëè âæå áóëè â³äíîñíî
âèñîê³ çàðïëàòè, àëå ç íèõ íå íàðàõî-
âóâàëè ïåíñ³¿. “ß ä³çíàëàñÿ, ùî çà ðå-

çóëüòàòàìè 2006 ðîêó â Êèºâ³ ð³çíèöÿ
ì³æ îô³ö³éíîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ³
ãðîøèìà, ÿê³ ïîòðà÷åíî â òîðãîâåëüí³é
ìåðåæ³ îñîáèñòî êèÿíàìè, ñòàíîâèëà
3 ìëðä ãðèâåíü. Òîáòî öå ò³ öèôðè, ÿê³
º ð³çíèöåþ ì³æ îô³ö³éíîþ ³ ò³íüîâîþ
çàðïëàòîþ”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà
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Êè³â ï³äòðèìàº îäèíîêèõ 
ìîëîäèõ áàòüê³â

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàñíóâàâ ùîð³÷íó ïðåì³þ äëÿ îäè-
íîêèõ ìîëîäèõ áàòüê³â òà îäèíîêèõ ìîëîäèõ
ìàòåð³â, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” â÷îðà ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ,
ÿêèì âñòàíîâèâ ùîð³÷íó ïðåì³þ îäèíîêèì
ìîëîäèì áàòüêàì ó ðîçì³ð³ 2 òèñ. ãðí êîæ-
íîìó. Äëÿ íàñ äóæå âàæëèâî ï³äòðèìóâàòè
òà ïðèä³ëÿòè á³ëüøå óâàãè íåïîâíèì ñ³ì’ÿì,
äå äèòèíó âèõîâóº îäèí áàòüêî àáî îäíà ìà-
òè”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Êàíäèäàò³â íà îòðèìàííÿ ïðåì³¿ ðåêîìåí-
äóâàòèìóòü ðàéîíí³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, à
ì³ñüêà êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àòèìå ïåðå-
ìîæö³â. Ï³ä ÷àñ êîíêóðñó êîì³ñ³ÿ ïåðø çà âñå
çâåðòàòèìå óâàãó íà òóðáîòó ïðî äèòèíó. Ïðè
âèçíà÷åíí³ ïåðåìîæö³â â³ä³ãðàâàòèìóòü ðîëü
òàêîæ ³ óñï³øí³ñòü äèòèíè â íàâ÷àíí³, à áàòü-
êà ÷è ìàòåð³ — â ñóñï³ëüíîìó æèòò³.

ªâðî-2012 íå çàøêîäèòü 
åêîëîã³¿ ñòîëèö³

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â ðàìêàõ ï³äãî-
òîâêè äî ªâðî-2012 ñòîëè÷íà ìåð³ÿ äî 2010
ðîêó ñïîðóäèòü Ì³æíàðîäíèé ìîëîä³æíèé
öåíòð íà òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà. ßê
ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, íà òåðè-
òîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà êè¿âñüêà ìåð³ÿ
ñòâîðèòü ì³í³-çàïîâ³äíèê òà ïîñèëèòü êîí-
òðîëü çà â’¿çäîì àâòîòðàíñïîðòó â çåëåíó çî-
íó. Â³í íàãîëîñèâ, ùî ïðè ðîçðîáö³ ïëàíó
áóä³âíèöòâà ìîëîä³æíîãî öåíòðó çáåðåæåí-
íÿ ïðèðîäè ñòàâèëîñÿ íà ïåðøèé ïëàí. Ñà-
ìå òîìó ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàííÿ òèì÷à-
ñîâèõ ìîäóëüíèõ áóäèíê³â, ÿê³ âñòàíîâëþâà-
òèìóòü áåç ôóíäàìåíò³â òà ç³ çáåðåæåííÿì çå-
ëåíîãî ïîêðèâó.

Êè¿âñüêà äåëåãàö³ÿ 
â³äâ³äàº öåðåìîí³þ 
â³äêðèòòÿ Ë³òí³õ 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2008 ðîêó

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é
Ðóäèê çóñòð³âñÿ ç äåëåãàö³ºþ Ïåê³íà (ÊÍÐ).
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ îáãîâîðþâàëèñÿ ïèòàííÿ
ñï³âïðàö³ Êèºâà òà Ïåê³íà ó ñôåðàõ áóä³â-
íèöòâà, ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ïðîòå
îñíîâíó óâàãó ïðèä³ëèëè ìîæëèâîñòÿì âè-
êîðèñòàííÿ äîñâ³äó ÊÍÐ â îðãàí³çàö³¿ Ë³ò-
í³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2008 ðîêó ï³ä ÷àñ ï³ä-
ãîòîâêè äî ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó ó 2012 ðîö³ â
Óêðà¿í³.

Íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ êåð³âíèêè êèòàéñüêî¿
äåëåãàö³¿ çàïðîñèëè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà äåëåãàö³þ
Êèºâà â³äâ³äàòè öåðåìîí³þ â³äêðèòòÿ Ë³òí³õ
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2008 ðîêó â Ïåê³í³.

Ñòîëèöÿ ïðèéìå 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç ìàðàôîíñüêîãî á³ãó

Çà ï³äòðèìêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 6 æîâòíÿ 2007 â ñòî-
ëèö³ â³äáóäåòüñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ìàðà-
ôîíñüêîãî á³ãó. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ó÷îðà
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé.

“Ó çìàãàííÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü ñïîðòñìåíè
ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè — öå ïîíàä 200 îñ³á,
ñåðåä íèõ ÷îëîâ³êè, æ³íêè òà ìîëîäü. ×åì-
ï³îíàò ïðîõîäèòèìå íà òåðèòîð³¿ Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó. Äèñòàíö³ÿ äîâæèíîþ 42 êì
195 ì ïðîëÿãàòèìå â³ä ÑÊ “Âîñõîä” íà âóë.
Âåðåñíåâ³é äî âóë. Ïîë³ñüêî¿ ³ äàë³ äî Õàð-
ê³âñüêîãî øîñå â îáîõ íàïðÿìêàõ”,— ñêàçàâ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

Ìåð çàïðîïîíóâàâ 
ä³ñòàòè ãðîø³ ç êîíâåðòà
Ì³ñüêà âëàäà äîïîìîæå êèÿíàì áîðîòèñÿ ç âèïëàòîþ 
“ñ³ðî¿” çàðïëàòè

Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà â³äõèëèëà 
ïðîåêò ñòâîðåííÿ êàäàñòðó
Íàä íèì ñïî÷àòêó ïîâèíí³ ïîïðàöþâàòè þðèñòè

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè. Äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè
8 ïðîåêò³â ð³øåíü òà çâåðíåíü äåïóòàò-
ñüêèõ ãðóï. Îêð³ì òîãî, íà îáãîâîðåííÿ
âèíîñèëè êëîïîòàííÿ ³ êàäàñòðîâ³ ñïðà-
âè, ÿê³ âæå ïðîéøëè çåìåëüíó êîì³ñ³þ.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ªâãåí Øàëî-

ìåºâ, äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè ïîäàííÿ â. î.
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Åäóàðäà Ëå-
ùåíêà ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó ïî-
ðÿäêó ñòâîðåííÿ òà âåäåííÿ ì³ñòîáóä³â-
íîãî êàäàñòðó â Êèºâ³. “Àëå öå ïîëîæåí-
íÿ äåïóòàòè â³äïðàâèëè íà þðèäè÷íó åêñ-
ïåðòèçó,— çàçíà÷èâ ªâãåí Øàëîìåºâ.—
Òîáòî ç íèì ìàþòü ñïî÷àòêó îçíàéîìè-
òèñÿ äîñâ³ä÷åí³ þðèñòè òà äàòè ñâî¿ ïðî-
ïîçèö³¿. À âæå ïîò³ì ïðîåêò çíîâó îáãî-

âîðÿòü íà êîì³ñ³¿”. Òàêîæ äåïóòàòè ðîç-
ãëÿíóëè çâåðíåííÿ äåïóòàòà Êè¿âðàäè Àë-
ëè Øëàïàê (Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî), ùî ñòîñóºòüñÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ çâåäåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà
âóë. Îëåêñàíäðà Áîé÷åíêà. “Äëÿ ç’ÿñó-
âàííÿ öüîãî ïèòàííÿ âèð³øåíî ñòâîðèòè
ðîáî÷ó ãðóïó. À Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â äîðó÷èëè ï³äãîòóâà-
òè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïî ö³é ä³ëÿíö³”,—
ïîÿñíèâ ïàí Øàëîìåºâ. Çà ñëîâàìè ãî-
ëîâè êîì³ñ³¿, ó÷îðà òàêîæ ðîçãëÿíóëè
çâåðíåííÿ ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà òà ÁÞÒ ñòîñîâíî ðåñòàâðà-
ö³¿ âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç òà îêðåìèõ ïè-
òàíü çåìëåêîðèñòóâàííÿ íà âóë. Àíäð³¿â-
ñüêèé óçâ³ç. “Ïåðøèé ïðîåêò ð³øåíü äå-
ïóòàòè ï³äòðèìàëè îäíîãîëîñíî, äðóãèé
ïîâåðíóëè äëÿ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíèõ
âèñíîâê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà,— ïîâ³äîìèâ ªâãåí Øà-
ëîìåºâ.— Ùîäî êàäàñòðîâèõ ñïðàâ, òî
âñ³ âîíè ä³ñòàëè ïîçèòèâíó îö³íêó. ̄ õ ðîç-
ãëÿíóòü íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ó
æîâòí³”

12.00 Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà â³çüìå ó÷àñòü ó íàðà-
ä³ ç ïèòàííÿ ïðîâåäåííÿ àêö³¿
“Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³”
(Õðåùàòèê, 36, ê. 512).

14.00 Â.î. çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïðîâåäå íàðàäó ç ïè-
òàíü îñâîºííÿ êàï³òàëüíèõ âêëà-
äåíü çà Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà.

16.00 Çàñò. ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé â³äêðèº ìåìîð³àëüíó
äîøêó â³äîìîìó àêòîðîâ³ òà ðå-
æèñåðó Ñ. Áîíäàð÷óêó íà ôàñàä³
ê³íîòåàòðó “Æîâòåíü”.

18.00 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîâåäå óðî÷èñòèé ïðè-
éîì ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 58-¿ ð³÷íèö³ ç
äíÿ çàñíóâàííÿ Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під час засідання постійної омісії Київради з питань місто-
б д вання і архіте т ри деп тати поверн ли на доопрацювання
прое т поряд створення та ведення містоб дівно о адастр . З
цим до ментом мають спочат ознайомитися досвідчені юристи.
О рім то о, б ло вирішено створити робоч р п , я а з'ясов вати-
ме сит ацію нав оло б дівництва житла на в л. Оле сандра Бой-
чен а. Представни и Бло Леоніда Черновець о о наполя ають на
с ас ванні рішення Київради щодо надання т т земельної ділян и.
Щодо звернення від фра ції Віталія Клич а та БЮТ про реставра-
цію в л. Андріївсь ий звіз, то часни и омісії підтримали йо о
одностайно.

Леонід Черновець ий на олосив на том , що зарплата повинна видаватися без онвертів
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ÏÐ òà ÁÞÒ âèãíàëè 
Þð³ÿ Ëóöåíêà 
íà Òðîºùèíó

Ãîëîâíèé ìàéäàí êðà¿íè íèí³ ç íåä³ë³ êîí-
òðîëþº Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. Á³ëÿ áóä³âë³ Ãîëîâ-
ïîøòè âñòàíîâëåíî òðè âåëèê³ â³éñüêîâ³ íà-
ìåòè ç ïðàïîðàìè ÏÐ. Á³ëÿ íàìåò³â — àêòè-
â³ñòè. Íåïîäàë³ê â³ä â³éñüêîâèõ íàìåò³â —
ìàéæå 10 ñòàíäàðòíèõ òóðèñòè÷íèõ. Ó äå-
ÿêèõ ç íèõ ðå÷³, ÿê³ ñâ³ä÷àòü, ùî ¿õí³ ìåø-
êàíö³ ðîçòàøóâàëèñÿ òóò íàäîâãî. Âîäíî÷àñ
á³ëÿ ìîíóìåíòà Íåçàëåæíîñò³ ïðîäîâæóþòü
âñòàíîâëþâàòè ñöåíó, äëÿ ÷îãî “ðåã³îíàëè”
ïåðåãîðîäèëè âñþ ïëîùó àæ äî ïðî¿æäæî¿
÷àñòèíè.

Îäíî÷àñíî ÁÞÒ “çàõîïèâ” Ñîô³éñüêó
ïëîùó: òóò âñòàíîâèëè ïîíàä 50 áþò³âñüêèõ
àã³òàö³éíèõ íàìåò³â. Âîíè ðîçòàøîâàí³ íàâ-
êîëî ïàì’ÿòíèêà Áîãäàíó Õìåëüíèöüêîìó. Â
íèõ — ÷èìàëî ïðèõèëüíèê³â áëîêó.

À îò íàøîóêðà¿íöÿì öåíòðàëüíèõ ïëîù,
âî÷åâèäü, íå âèñòà÷èëî. ßê â³äîìî, ìèíó-
ëîãî òèæíÿ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íå äîçâîëèëà
áëîêó “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáî-
ðîíà” âñòàíîâèòè ñöåíó íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³, ìîòèâóþ÷è öå â³äñóòí³ñòþ ó íèõ
â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó. Î÷åâèäíî, ùî ïðè-
õèëüíèêàì Þð³ÿ Ëóöåíêà ³ “ÍÓ- ÍÑ” äî-
âåäåòüñÿ òåïåð øóêàòè ñâ³é ìàéäàí äåñü íà
Òðîºùèí³

Тетяна МЕЛЬНИЧЕНКО,
“Хрещати ”

Ñòåïàí Õìàðà
ïîñëàâ Þë³þ
Òèìîøåíêî
ñëóæèòè ²çðà¿ëþ

Ó÷îðà óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè òà ïðîôåñ³éí³
â³éñüêîâ³ ç³áðàëè æóðíàë³ñò³â, ùîá âèçíà÷è-
òè íàéá³ëüøîãî âîðîãà óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿. Êî-
ëèøí³é íàðîäíèé äåïóòàò Ñòåïàí Õìàðà, çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÖÊ Òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ
îáîðîí³ Óêðà¿íè ïîëêîâíèê Âîëîäèìèð
Øåâ÷åíêî òà éîãî êîëåãà ç â³éñüêîâî¿ ðîç-
â³äêè Ïåòðî Íåäçåëüñüêèé íå øêîäóâàëè
ñë³â, îö³íþþ÷è íåùîäàâí³ âèñëîâëþâàííÿ
ë³äåðêè ÁÞÒ ïðî ïîòðåáó íåãàéíîãî ïåðå-
õîäó äî ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿.

Îáóðåííÿ âèêëèêàëà ïðîïîçèö³ÿ âæå ç
2008 ðîêó â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðèçîâó. Íà äóì-
êó ó÷àñíèê³â ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, ïðèçîâíèêè
âæå ïî÷àëè óõèëÿòèñÿ â³ä ñëóæáè, ñïîä³âà-
þ÷èñü, ùî ï³ñëÿ âèáîð³â ñëóæèòè çîâñ³ì íå
äîâåäåòüñÿ.

Ñòåïàí Õìàðà îö³íèâ âèñëîâëþâàííÿ êå-
ð³âíèêà ÁÞÒ, ÿê “àáñîëþòíî àâàíòþðíó çà-
ÿâó, ÿêà ï³ä³ðâå Çáðîéí³ Ñèëè ³ âèêëè÷å ðîç-
âàë àðì³¿”. ßê ñàìå Þë³ÿ Òèìîøåíêî áà÷èòü
ïëàí ðåôîðìóâàííÿ àðì³¿, íå ìàþ÷è íàâ³òü
íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ â³é-
ñüêà, â³éñüêîâ³ âçàãàë³ çðîçóì³òè íå çìîãëè.
Ïðîòå çàïðîïîíóâàëè ïðèñê³ïëèâî äîñë³äè-
òè ä³ÿëüí³ñòü ë³äåðêè ÁÞÒ ôàõ³âöÿì ç Ãå-
íåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè.

Ïðîòå, âèÿâèëîñÿ, ùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî
íå ëèøå äèëåòàíò ó â³éñüêîâ³é ãàëóç³, à é
íå âèâ÷àº äîñâ³ä ³ñòîðè÷íî¿ áàòüê³âùèíè.
Â³äìîâó ñêàñîâóâàòè ïðèçîâ ïàí Øåâ÷åí-
êî ï³äêð³ïèâ ïîñèëàííÿì íà äîñâ³ä ²çðà-
¿ëþ, äå ñëóæàòü íàâ³òü ä³â÷àòà. Íà äóìêó
ïîëêîâíèêà, Þë³ÿ Òèìîøåíêî “ìàº öå ðî-
çóì³òè ³ çíàòè, âðàõîâóþ÷è ¿¿ åòí³÷íå ïîõî-
äæåííÿ”. ×îìó ñàìå äîñâ³ä ²çðà¿ëþ, à íå,
íàïðèêëàä, Â³ðìåí³¿, ìàº âèâ÷àòè Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî, îô³öåð ïîÿñíþâàòè “Õðåùàòè-
êó” íå ñòàâ. Îäíàê, çàïåâíèâ, ùî “ó íàñ ó
áàãàòüîõ º åòí³÷í³ áàòüê³âùèíè” ³ öóðàòè-
ñÿ òóò íåìàº ÷îãî

В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
“Хрещати ”
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10.30. Êåð³âíèê  Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó
ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü Ì. Ëàöè-
áà ïðîâåäå ïðåñ-êîíôåðåíö³þ
“Àíàë³ç ïðîãðàì ïîë³òè÷íèõ ïàð-
ò³é ³ áëîê³â”.

11.00.  Ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Ìèêîëà Àçàðîâ ïðîâåäå íàðàäó:
“Îñòðîâè ³ííîâàö³éíîãî ïðîðèâó
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè: ïîë³òèêà
äåðæàâè é ïðàêòèêà ðåàë³çàö³¿”.

11.00.  Ãîëîâà êîì³òåòó “Ð³âí³ñòü ìîæëè-
âîñòåé” Î.×åêìèøåâ ïðåçåíòóº
“Ìîí³òîðèíã ïðîãðàì íîâèí ³ ïî-
ë³òè÷íî¿ ðåêëàìè â çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ ÇÌ²”

19.00. Íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåíà Áîíäàðåíêî
â³çüìå ó÷àñòü ó ðîáîò³ ïðåñ-êëóáó
â îáãîâîðåíí³ øëÿõ³â ðåôîðìóâàí-
íÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ãàëóç³.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ïîë³òèêè îá³ãíàëè 
æåðåáö³â
Áóêìåêåðñüê³ êîíòîðè
ïî÷àëè ïðèéìàòè ñòàâêè 
íà âèáîðè-2007
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора б ме ерсь их онторах столиці спостері-
ався аншла . Гральний бізнес хоче зірвати з по-
літичної сит ації свій ш. Най ращими жеребця-
ми або темними обилами для ба атьох равців
стали Михайло Бродсь ий, Ми ола Томен о та
Анатолій Грицен о. Газета "Хрещати " опинилася
серед довідни ів для азартних иян, що ставлять
на політи ів.

Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó òà íàâ³òü ó Ðîñ³¿ ðîáèòè ñòàâêè íà
ïîë³òè÷í³ ïîä³¿ çàáîðîíåíî çàêîíîäàâñòâîì. Â Óêðà¿í³ çàêîí,
ÿêèé áè ðåãóëþâàâ àçàðòí³ ³ãðè, â³äñóòí³é. Öå äîçâîëÿº óêðà¿í-
öÿì íå ëèøå ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ó÷àñíèêè ïåðåãîí³â çìàãàþòüñÿ
ì³æ ñîáîþ çà ì³ñöÿ â Ðàä³, à é ³ ïîñòàâèòè íà îäíó ç “êîíÿ÷îê”.

Àçàðò ãðîìàäÿí âì³ëî ï³ä³ãð³âàþòü áóêìåêåðè. Òàê, êîíòîðà
“Ôàâîðèò” ïðîïîíóº íå ëèøå âãàäàòè, ñê³ëüêè â³äñîòê³â íàáå-
ðå òà ÷è ³íøà ïîë³òè÷íà ñèëà, à é âãàäàòè ðåçóëüòàò ïåðåìîæ-
öÿ â êîæí³é îáëàñò³. Íàéá³ëüøå æ çàðîáèòè ìîæíà íà àóòñàé-
äåðàõ. ßêùî Ïàðò³ÿ Â³ëüíèõ Äåìîêðàò³â íàáåðå 4%, ïåðåäáà÷-
ëèâèé âèáîðåöü îòðèìàº íà êîæíó âêëàäåíó ãðèâíþ ö³ëèõ 500.
Âàð³àíò, êîëè Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íàáåðå ïîíàä 33% ãîëîñ³â, áóê-
ìåêåðè ç êîíòîðè “Ïàð³-Ìàò÷” îö³íþþòü ÿê éìîâ³ðí³øèé, ïðî-
ïîíóþ÷è ñêðîìíèé êîåô³ö³ºíò 1,85.

Ôàõ³âö³ îö³íèëè íå ëèøå øàíñè ïàðò³é íà íàéáëèæ÷èõ âè-
áîðàõ, à é êàíäèäàòóðè íà ïîñàäè ïðåì’ºðà ³ ñï³êåðà. ßêùî íî-
âó Âåðõîâíó Ðàäó î÷îëèòü ïîëóì’ÿíèé áþò³âåöü Ìèêîëà Òî-
ìåíêî, áóêìåêåðñüêà êîíòîðà “8 ïëþñ” çàïëàòèòü 15 ãðèâåíü
íà êîæíó âêëàäåíó. ßêùî æ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ñòàíå Ðèíàò
Àõìåòîâ, òî íà êîæíó âêëàäåíó ãðèâíþ âèïëàòÿòü 5,5 ãðèâí³.
Øàíñè Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà ç ÍÓ- ÍÑ áóêìåêåðè îö³íèëè âäâ³-
÷³ íèæ÷å, íà êîæíó ãðèâíþ âèïàäå ö³ëèõ äåñÿòü.

Ïîë³òè÷íèé òîòàë³çàòîð íàáèðàº îáåðò³â. ßê ðîçïîâ³â êî-
ðåñïîíäåíòó “Õðåùàòèêà” îäèí ³ç ãðàâö³â, ùî ïîñò³éíî â³ä-
â³äóº ïîä³áí³ çàêëàäè, çàðîáèòè íà âèáîðàõ ëåãøå, àí³æ, íà-

ïðèêëàä, íà ôóòáîë³. Äëÿ öüîãî âàðòî ëèøå óâàæíî ñòåæèòè
çà äàíèìè ñîö³îëîã³â. Çàâäàííÿ ãðàâöÿ â äàíîìó âèïàäêó —
â³äð³çíèòè ñïðàâæíüîãî ñîö³îëîãà â³ä øàõðàÿ. À äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíî óâàæíî ÷èòàòè ñîë³äíó ïðåñó, íàïðèêëàä, ãàçåòó “Õðå-
ùàòèê”

Підзаробити на виборах простіше, аніж на ф тболі, для цьо о
достатньо стежити за даними соціоло ів
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Â³òåð Çàõîäó ïåðåìàãàº 
â³òåð ç³ Ñõîäó
Á³ëüø³ñòü ñïîñòåð³ãà÷³â íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ 
äî ïàðëàìåíòó — ³ç çàõ³äíèõ êðà¿í

ßê ïîâ³äîìèëè íàì ó â³ää³ë³ ì³æíàðîä-
íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÖÂÊ, ó÷îðà â Öåí-
òðàëüí³é âèáîð÷³é êîì³ñ³¿ çàðåºñòðóâàëè
ìàéæå 3300 ñïîñòåð³ãà÷³â â³ä ³íîçåìíèõ
äåðæàâ ³ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é. “Õî-
÷ó çâåðíóòè óâàãó íà òàêèé ôàêò. Çà äà-
íèìè íà 16 âåðåñíÿ ÖÂÊ çàðåºñòðóâàâ
880 ì³æíàðîäíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â, ç ÿêèõ â³ä
êðà¿í ÑÍÄ â ö³ëîìó áóëî 112, à â³ä ð³ç-
íèõ çàõ³äíèõ êðà¿í ³ îðãàí³çàö³é — 765
ïëþñ 3 â³ä ²íäîíåç³¿, ÿêà äî íèõ ïðèºä-
íàëàñÿ ç íåâ³äîìèõ ïðè÷èí,— ïðîêîìåí-
òóâàâ ñèòóàö³þ “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð

óêðà¿íñüêîãî ô³ë³àëó ²íñòèòóòó êðà¿í
ÑÍÄ Âîëîäèìèð Êîðí³ëîâ.— Â îñòàíí³
äí³ çàðåºñòðóâàëè 419 ñïîñòåð³ãà÷³â â³ä
ÎÁÑª ³ 205 â³ä Ãðóç³¿, ÿêó òàêîæ, íàïåâ-
íå, ìîæíà ââàæàòè ïðîçàõ³äíî îð³ºíòîâà-
íîþ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìè ìîæåìî çàðàí-
íÿ ïðîãíîçóâàòè äåêîòð³ êîìåíòàð³. Íà
æàëü, ìè ñïðàâä³ ìîæåìî ïåðåäáà÷èòè, ÿê
ïðîêîìåíòóþòü ö³ âèáîðè ïðåäñòàâíèêè
ÎÁÑª, äåÿêèõ êðà¿í ÑÍÄ ³ ð³çíèõ ì³æ-
íàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïðåòåíäóþòü
íà îá’ºêòèâí³ñòü. Íà æàëü, äëÿ âñ³õ òèõ,
õòî ñïîä³âàºòüñÿ íà ÷åñí³ âèáîðè”.

Âàæêî ñïðîãíîçóâàòè, ÿê ñïîñòåð³ãà÷³
ðåàãóâàòèìóòü íà òå, ùî Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè, íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó ÖÂÊ,
ïðîâîäèòü àã³òàö³þ çà êîíêðåòíó ïîë³-
òè÷íó ñèëó, à òàêîæ íàìàãàºòüñÿ âïëè-
âàòè íà çì³íó çàêîíîäàâñòâà â õîä³ âè-
áîð÷î¿ êàìïàí³¿. Çîêðåìà, Â³êòîð Þùåí-
êî âí³ñ â ÊÑ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïåðåãëÿ-
äó äåÿêèõ ïîëîæåíü çàêîíó ïðî âèáîðè,
ÿêèé áóëî ïðèéíÿòî â ðåçóëüòàò³ êîì-
ïðîì³ñó âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèë. “Òàêå â ªâ-
ðîï³ íå ïðèéíÿòî”,— ñêàçàâ “Õðåùàòè-
êó” êîîðäèíàòîð ãðóïè âçàºìîä³¿ ³ç çîâ-
í³øí³ìè ñïîñòåð³ãà÷àìè â³ä Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â ²âàí Ïîïåñêó. “Õîò³ëîñü áè, ùîá
ðåçóëüòàòè öèõ âèáîð³â â Óêðà¿í³ áóëè
âèçíàí³ ì³æíàðîäíîþ ñï³ëüíîòîþ çà ðå-
çóëüòàòàìè, îïðèëþäíåíèìè ÖÂÊ, à íå
çà ð³øåííÿì ñóä³â. Òîìó ùî ñóäè â Óêðà-
¿í³ ÷àñòî ïðèéìàþòü çààíãàæîâàí³ ð³-
øåííÿ ³ òàêîæ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòà-
íèìè ÿê àäì³í³ñòðàòèâíèé ðåñóðñ”,—
ñêàçàâ ïðåçèäåíò ì³æíàðîäíî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Çà ñïðàâåäëèâ³ âèáî-
ðè” Îëåêñàíäð Êðóïà

Îêñàíà ÌÅËÜÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в ЦВК завершили реєстрацію офіційних спостері ачів, я і
побажали моніторити нинішні позачер ові вибори в У раїні. Полі-
толо и звертають ва на те, що спостері ачів від західних раїн
наба ато більше, ніж від СНД та Росії. Самі спостері ачі висло-
влюють бажання, щоб політичні опоненти далі не с дилися, бо я -
що сл хати раїнсь их с дів, рішення б де заздале ідь неспра-
ведливе.
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Áîðèñ ÁÅÑÏÀËÈÉ,
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè

V ñêëèêàííÿ:

— ßê íà ìåíå, º ïåâíå ðîç÷à-
ðóâàííÿ á³ëüø³ñòþ ïîë³òè÷íèõ
ñèë. ² öå âèäíî õî÷à á ç ôîðì âè-
áîð÷î¿ àêòèâíîñò³. ßêùî íàâ³òü
íå çì³íèëèñÿ âïîäîáàííÿ, òî íå-
ìàº òàêî¿ åéôîð³¿, åíòóç³àçìó, ìà-
ñîâèõ àêö³é, ç ïðàïîðàìè êîëîíè
íå äóæå õîäÿòü. Àëå, ðîçóì³ºòå,
âèáîðö³ íèí³ ïîð³âíþþòü ç ³äå-
àëîì ñâî¿õ îáðàíö³â, à êîëè áëèæ-
÷å äî âèáîð³â ³ òðåáà ãîëîñóâàòè,
¿õ ïîð³âíþþòü ç êîíêóðåíòàìè.
Òîìó àíàë³ç ïîêàçóº, ³ ìåí³ òàê
òåæ çäàºòüñÿ, ùî íå çì³íèòüñÿ ³ñ-
òîòíî ðîçñòàíîâêà âèáîð÷èõ ñèë.

Ùîäî Êèºâà, ÿ á çàóâàæèâ òðè
íþàíñè: â ïåðñîíàëüíîìó ïëàí³
ïðîñòî ôàíòàñòè÷íèì º àëüÿíñ
Ëóöåíêî — Îìåëü÷åíêî. Äóæå ö³-
êàâèé àëüÿíñ. Îðèã³íàëüí³øèì
áóâ áè, ìàáóòü, Òèìîøåíêî —
ßíóêîâè÷. À ùå á³ëüø îðèã³íàëü-
íèõ êîìá³íàö³é ÿ ³ íå çíàþ. Äëÿ
Êèºâà õàðàêòåðíà ÿêàñü ïàóçà. ß
ïðîãíîçóþ, ùî ï³ñëÿ âèáîð³â ó
Êèºâ³ çíîâó ïî÷íåòüñÿ ëèõîìàí-
êà â òîé ÷è òîé ñïîñ³á.

Âèáîðè â³äáóäóòüñÿ, àëå âîíè
ìîæóòü áóòè íå âèçíàí³ ò³ºþ ñòî-
ðîíîþ, ÿêà ïðîãðàëà. Ìîæëèâ³
äâà âàð³àíòè. ßíóêîâè÷ ïðåì’ºð,
éìîâ³ðí³øèé âàð³àíò — ðåàêö³ÿ
Òèìîøåíêî íåïåðåäáà÷óâàíà.
Òèìîøåíêî ïðåì’ºð — ðåàêö³ÿ
Ðåã³îí³â íåïåðåäáà÷óâàíà. ² äëÿ
öüîãî òèì á³ëüøå ï³äñòàâ, ùî âñÿ
ñèòóàö³ÿ ç ñàìîãî ïî÷àòêó âèáî-
ð³â â³ä öüîãî ìîìåíòó ðîçâèâàº-
òüñÿ ïîçà ïðàâîâèì ïîëåì.

Ïðî Ïðåçèäåíòà ìè ãîâîðèìî ç
óñ³ºþ ïîâàãîþ, àëå òðåòº ì³ñöå ïî-
ë³òè÷íî¿ ñèëè Ïðåçèäåíòà, ÿêùî
áóäå çíèæåíèé ðåçóëüòàò,— óäàð
ïî ðåïóòàö³¿. Íàö³îíàëüíèé ãåðîé
Ôðàíö³¿, ãåðîé ªâðîïè äå Ãîëëü

ï³øîâ ó â³äñòàâêó ï³ñëÿ ïðîãðàíî-
ãî ðåôåðåíäóìó â 1967 ðîö³. Òîá-
òî Ïðåçèäåíò, ÿêùî ïðîãðàº òàê
àêòèâíî ³í³ö³éîâàíó íèì êàìïà-
í³þ, ïîòðàïëÿº ìîðàëüíî â äóæå
ñêðóòíó ñèòóàö³þ. ² ñàìå òîìó â³í
ïî÷àâ ç ïîçèö³¿ àðá³òðà ïîçèö³îíó-
âàòè ÿê àêòèâíèé ãðàâåöü “Íàøî¿
Óêðà¿íè”. Òîáòî ìè çðîáèëè ñâ³-
òîâå íîó-õàó. ª òàêå ïîíÿòòÿ “ãðà-
þ÷èé òðåíåð”, îòîæ “ãðàþ÷èé àð-
á³òð” — öå íèí³øí³é Ïðåçèäåíò.

Ìèêîëà ×ÓÐÈËÎÂ,
ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ “Ñîö³ñ —

TNS Ukraine”:

— Í³÷îãî â ïàðëàìåíò³ êàðäè-
íàëüíî íå çì³íèòüñÿ. Ìîæëèâî,
Ñîö³àë³ñòè÷íó ïàðò³þ â ïàðëà-
ìåíò³ ìîæå çàì³íèòè Áëîê Ëèò-
âèíà. Çã³äíî ç íàøèìè äîñë³-
äæåííÿìè, ó íèõ º âñ³ øàíñè ïî-
òðàïèòè â ïàðëàìåíò. ² íàø³ äî-
ñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî â ñîö³-
àë³ñò³â òàêèõ øàíñ³â ç êîæíèì
äíåì ñòàº âñå ìåíøå.

Íàçèâàòè òî÷í³ öèôðè íå áó-
äó ç îñü ÿêèõ ïðè÷èí: ïî-ïåðøå,
öå òå, â ÿêèõ óìîâàõ íèí³ ïðà-
öþþòü ñîö³îëîãè. Ïðàöþâàòè
íåìàº íà ÷îìó. Ìè íàâ³òü íå
ìàºìî äîñêîíàëî¿ ñòàòèñòèêè,
íà ÿêó ìîæíà îïèðàòèñÿ ³ áóäó-
âàòè âèáîðè.

Òèæäåíü òîìó ìåí³ ñòàëî â³äî-
ìî, ùî ÌÂÑ çðîáèëî ïåðåïèñ
íàñåëåííÿ, ÿêå âè¿õàëî. Çà ¿õí³-
ìè ï³äðàõóíêàìè, 3,3 ìëí ëþäåé
íèí³ ïåðåáóâàº çà êîðäîíîì. Òîá-
òî ñîö³îëîãè ïîâèíí³ ¿õ âèêðåñ-
ëèòè ç ãåíåðàëüíî¿ ñóêóïíîñò³.
Àëå ãîëîâíå ³íøå: ìè ³íòó¿òèâíî
â³ä÷óâàºìî, ùî íàéàêòèâí³ø³ âè-
¿æäæàþòü ³ç çàõ³äíîãî ðåã³îíó, àëå
öå íàø³ ïðèïóùåííÿ. Ñòàòèñòè-
êà íå ï³äòâåðäæóº, àëå é íå â³ä-
õèëÿº ¿õ. À îñê³ëüêè íàøå íàñå-
ëåííÿ — 37 ìëí òèõ, õòî ãîòîâèé
âèéòè íà âèáîð÷³ ä³ëüíèö³,— öå
âæå ôàëüñèô³êàö³ÿ.

Þð³é ÑÈÇÅÍÊÎ,
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ó ñïðàâàõ

ñ³ì’¿, ìîëîä³ ³ ñïîðòó (÷ëåí ÊÏÓ):

— Äî ïàðëàìåíòó ïîòðàïëÿòü ò³
4 ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ ìàþòü øàíñ
ïðîéòè òóäè çà ðåéòèíãàìè. Íåâ³-
äîìî ùîäî Áëîêó Ëèòâèíà. Àëå
íèí³ ³ñíóþòü òàê³ ìåòîäè: 25 ÷îëî-
â³ê íà ä³ëüíèöþ ñêëàäàþòü ò³ ïî-
òð³áí³ 3 % ïëþñ ³ùå ò³ ãðîìàäÿíè,
ÿê³ ñâ³äîìî ÷è âèïàäêîâî ãîëîñó-
þòü çà òó ïîë³òè÷íó ñèëó, êîòðà áà-
ëàíñóº íà ìåæ³ ïðîõîäæåííÿ. Ùî
ñòîñóºòüñÿ òîãî, ÷îãî î÷³êóâàòè êè-
ÿíàì. ß äóìàþ, êèÿíè çà îñòàíí³
äâà ðîêè ïåðåæèëè äóæå áàãàòî ïî-
ä³é: íà Ìàéäàí³, íà Õðåùàòèêó ³,
íà æàëü, òà òåíäåíö³ÿ, ÿêà íèí³ º
â ïåðåäâèáîðíèõ ïåðåãîíàõ, ó ä³à-
ëîãàõ ë³äåð³â äåðæàâè, ìîæå ïðè-
çâåñòè äî íåïåðåäáà÷óâàíèõ íà-
ñë³äê³â. Ö³ íàñë³äêè áóäóòü íåãà-
òèâíèìè, ïåðåäóñ³ì äëÿ ñòîëèö³ òà
êèÿí. Íàø Ïðåçèäåíò ó öüîìó ðà-
ç³ õî÷å, ùîá áóëà ò³ëüêè ïîìàðàí-
÷åâà êîàë³ö³ÿ, ³íøèõ âàð³àíò³â â³í
íå ñïðèéìàº. ß áà÷ó çà éîãî îñòàí-
í³ìè ä³ÿìè, ùî â³í áî¿òüñÿ, â òî-
ìó ÷èñë³ é Òèìîøåíêî. Òîìó øó-
êàòèìå ÿêèéñü êîìïðîì³ñ, êîòðèé
äîïîìîæå ïåðåîáðàòèñÿ íà äðóãèé
òåðì³í. ß äóìàþ, ùî òà äîâ³ðà, ÿêó
ìàâ Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, óæå ðîç-
òàíóëà, ³ òåïåð éîãî ï³äòðèìóþòü
ò³ëüêè ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é. Äå ò³ 10 êðîê³â íà-
çóñòð³÷ ëþäÿì? Çàïèòóâàòè â óðÿ-
äó, ÷îìó öå òàê ÷è íå òàê, à ñàìî-
ìó íå äîêëàäàòè í³ÿêèõ çóñèëü.

Ïàâëî ÆÎÂÍ²ÐÅÍÊÎ,
ïîë³òîëîã:

— Ñèòóàö³ÿ, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
ïðîçîðà. Òðè ïîë³òè÷í³ ñèëè. Àëå
öå ñèëè, î÷îëþâàí³ äâîìà ïðåì’-

ºðàìè ³ â³öå-ïðåì’ºðîì ïðåçèäåí-
òà Êó÷ìè. Ö³ ïîë³òè÷í³ ñèëè äîìî-
âëÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ, ìîíîïîë³çóþòü
âëàäó, ïðè÷îìó ðîáëÿòü âñå äëÿ òî-
ãî, ùîá ïåðåêîíàòè: í³õòî á³ëüøå
íå ïðîéäå, ìè òóò îäí³. Â³äïîâ³ä-
íî çì³íèëè çàêîíîäàâñòâî ïðî âè-
áîðè, òîáòî âîíè êîíòðîëþþòü
ÖÂÊ, ÒÂÊ, âñþ ì³ñöåâó âëàäó.
Çîìáóþòü åëåêòîðàò ùîäî íåìîæ-
ëèâîñò³ ïðîõîäæåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³í-
øî¿ ñèëè. ² ôàêòè÷íî íàðîä â³äñó-
íóòèé íå ò³ëüêè â³ä êîíòðîëþ íàä
âëàäîþ, à é â³ä êëþ÷îâèõ ïîë³òè÷-
íèõ ñèë. Íåìàº ïðåäñòàâíèöòâà ³í-
øèõ ñèë ñåðåä òèõ, õòî ðàõóâàòè-
ìå ãîëîñè. Âèáîð÷à ñèñòåìà çà çà-
êðèòèìè ñïèñêàìè çàëèøèëàñÿ.
Îñòàíí³ì ÷àñîì íå ò³ëüêè íå çðîá-
ëåíî äîïîâíåííÿ äî çàïîâíåííÿ
ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿, ïðèáðàí³ íå
ò³ëüêè â³äîìîñò³ ïðî íàéáëèæ÷èõ
ðîäè÷³â, à é óçàãàë³ — âèáîðè ïðîã-
íîçóþòü ç áîêó âëàäè: ïðîéäóòü ëè-
øå òðè ïîë³òè÷í³ ñèëè. ×è ìîæóòü
âèáîðè íå â³äáóòèñÿ? ß äóìàþ, âî-
íè â³äáóäóòüñÿ. Ãîëîâíå — ùî áó-
äå ïîò³ì. Íèí³ òàêå ìàëåíüêå çà-
òèøøÿ, õî÷à ³ñòåðèêó íàãí³òàþòü.
Ãîëîâíèé êîíôë³êò ïî÷íåòüñÿ ÿê-
ðàç ï³ñëÿ âèáîð³â. ² â³í óæå çàêëà-
äåíèé. Ïî-ïåðøå, â ïðåöåäåíò³ òî-
ãî, ùî ìîæíà ðîçïóñêàòè Âåðõîâ-
íó Ðàäó. Ïî-äðóãå, ñàìà àðèôìå-
òèêà ï³äêàçóº: àáè Âåðõîâíà Ðàäà
ïðàöþâàëà, òðåáà 300 äåïóòàò³â
ïëþñ îäèí ãîëîñ. À ùîá âîíà íå
ïðàöþâàëà, òðåáà 150 ãîëîñ³â. ² äî
òîãî æ í³õòî ç öèõ ñèë, ÿê³ ôàê-
òè÷íî î÷îëþþòü îë³ãàðõè, íå ï³äå
â îïîçèö³þ. Í³õòî ç íèõ íå çìîæå
áóòè â îïîçèö³¿. Òîìó, áåçóìîâíî,
êîíôë³êò ï³ñëÿ âèáîð³â óæå çàïðî-
ãðàìîâàíî.

Âîëîäèìèð ËÓÏÀÖ²É,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà öåíòðó

“Ñîô³ÿ”:

— Íàãàäàþ, äîñòðîêîâ³ âèáîðè
áóëè âèìóøåíèìè. Ñüîãîäí³ êðè-
çó íå ïîäîëàíî. Ïåðåäâèáîð÷à
êàìïàí³ÿ — öå âòðà÷åíèé ÷àñ.
Á³ëüø³ñòü ïîë³òè÷íèõ ñèë, ÿê³ â³ä-
÷óëè ñåáå ðîçáåùåíèìè ñèñòåìîþ
åëåêòîðàëüíî¿ äåìîêðàò³¿, ðîçóì³-
þòü, ùî íèí³øíÿ Êîíñòèòóö³ÿ äàº
çìîãó ïåðåïèñóâàòè Îñíîâíèé Çà-
êîí ÷åðåç êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè
ëèøå âóçüêîìó êîëó ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é, ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ â ïàðëà-
ìåíò³. Êðèçà çàñâ³ä÷èëà, ùî ïàð-
ò³¿, ïðåäñòàâëåí³ â ïàðëàìåíò³, ïî-

ë³òè÷í³ ñèëè, ³íòåðåñè ÿêèõ ÷åðåç
ïàðò³¿ ïðåäñòàâëåíî â ïàðëàìåíò³,
íåçäàòí³ âèõîäèòè ç êðèçè. Âèáî-
ðè â³äáóäóòüñÿ, àëå º ïåðåäóìîâè
äëÿ íåâèçíàííÿ, áî ñèòóàö³ÿ ïîë³-
òè÷íî¿ ìîíîïîë³¿ ïåðåäáà÷àº äóæå
âèñîê³ ñòàâêè, àäæå âñå ñêîíöåí-
òðîâàíî â öåíòð³. Ïåðåìîæåöü ä³ñ-
òàíå çìîãó ïåðåïèñàòè Êîíñòèòó-
ö³þ. Òåïåð ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ
ïðî òå, ùîá ïåðåïèñàòè ¿¿ çíîâó,
àëå çíîâó öå ðîáèòèìå äóæå âóçü-
êå êîëî, áåç çàëó÷åííÿ ãðîìàä-
ñüêîñò³. Äóæå âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü
ðîçãîðòàííÿ ïîäàëüøî¿ êðèçè
øëÿõîì âçàºìíîãî áëîêóâàííÿ îñ-
íîâíèõ ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â. Ïðî-
òå ðîçêîëó Óêðà¿íè íå áóäå, òîìó
ùî âæå â 2006 ðîö³ ðåçóëüòàòè âè-
áîð³â çàñâ³ä÷èëè: íåìàº “äâîõ
Óêðà¿í”, ó íàñ çì³íèëàñÿ ïîë³òè÷-
íà êàðòîãðàô³ÿ. Ó íàñ º ì³í³ìóì
òðè ïîë³òè÷íèõ Óêðà¿íè. Öå, óìîâ-
íî êàæó÷è, Çàõ³ä, Öåíòð ³ Ñõ³ä.
Ñüîãîäí³ Êè¿â — óæå íå ïðîñòî
Êè¿â, à ñòîëèöÿ Óêðà¿íè, òà â³í íå
âèêîíóº ñòîëè÷í³ ôóíêö³¿. Öå
êëþ÷îâà ïðîáëåìà. Ó ðåã³îíàõ ââà-
æàþòü, áóö³ìòî Êè¿â óáåçïå÷èâ ñå-
áå ñâî¿ì ñòàòóñîì â³ä ò³º¿ ñèñòåìè
ïåðèôåð³éíîãî êàï³òàë³çìó. À ñàì
Êè¿â ÿê ñòîëèöÿ í³÷îãî íå ïðîïî-
íóº ³ íå âèñòóïàº àëüòåðíàòèâîþ,
õî÷ íà íüîãî ïîêëàäàþòü âåëèê³
íàä³¿. Ó íàñ âèíèêàº â³ñü, íàïðè-
êëàä, Ìîñêâà — Ñåâàñòîïîëü. Íà-
òîì³ñòü ÿ íå ÷óâ, ùîá âèíèêàëà
â³ñü Êè¿â — Ñåâàñòîïîëü. Ñòîëè÷-
íó ôóíêö³þ ïðèâàòèçóâàâ ïàðëà-
ìåíò, àëå æ ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü
äåïóòàò³â íå æèâå â Êèºâ³.

Ìèõàéëî ÌÎØÊÎËÀ,
êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè â³ä

Áëîêó Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà:

— ß á ÷åêàâ â³ä âèáîð³â ÷åñíî-
ñò³, ÿ á ÷åêàâ, ùîá ï³ñëÿ 30 âåðåñ-
íÿ áóëî ìåíøå ôàëüñèô³êàö³é. Íà
ïðåâåëèêèé æàëü, âïåâíåíîñò³ ó
öüîìó íåìàº. Ïî÷àâñÿ, ÿê ñêàçàâ
Âîëîäèìèð Ëèòâèí, ì³ñÿ÷íèê ëþ-
áîâ³ äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ìè
áà÷èìî âåëèêó ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü,
çîáîâ’ÿçàíü. ß íå çíàþ, ÿê ¿õ
âäàñòüñÿ âèêîíàòè ïîë³òè÷íèì ñè-
ëàì. Õòî ïîòðàïèòü äî ïàðëàìåí-
òó, ïðî öå ìàþòü ñêàçàòè âèáîð-
ö³. Ñüîãîäí³, 24 âåðåñíÿ, ãîâîðè-
òè ïðî òå, ùî âèáîðè ìîæóòü íå
â³äáóòèñÿ,— àáñóðä. Õî÷åòüñÿ,
ùîá öåé òèæäåíü çàê³í÷èâñÿ ñïî-
ê³éíî. Ìè ìàºìî íàâ÷èòèñÿ ïðà-
öþâàòè ó ïðàâîâîìó ïîë³

Êè¿â çà òèæäåíü äî âèáîð³â: 
î÷³êóâàííÿ êèÿí 
òà íàñòðî¿ ïîë³òèê³â
Ãàçåòà “Õðåùàòèê” òà òèæíåâèê “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ” ç’ÿñóâàëè 
ïåðåäâèáîðí³ íàñòðî¿
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ, Þë³ÿ Ï²ÄÃÎÐÅÖÜÊÀ, 
Âîëîäèìèð ØÅÑÒÀÊÎÂ (ôîòî)
“Õðåùàòèê”

Учора на р лом столі, проведеном азетою "Хре-
щати " та тижневи ом "У раїнсь а столиця", представ-
ни и політичних сил, соціоло и та політоло и обмінюва-
лися д м ами щодо то о, хто потрапить до майб тньої
Верховної Ради і я це вплине на сит ацію в Києві.
Учасни и висловлювали свої мір вання, ом ви ідне
достро ове переобрання Президента У раїни і чим ще
здив ють иян в останній передвиборний тиждень.



Хрещатик  25 вересня 2007 ІІННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА 55

Áàíê òà ³íâåñòîð
ðîçâîäÿòü ðóêàìè
Âêëàäíèê³â îøóêàëè 
ìàéæå íà 300 ìëí ãðí

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора дире тор інвестиційної омпа-
нії "Ре іон-інвест" Ми ола Поліщ
звин ватив б дівельні омпанії "Київ-
висотб д" і "А роб дперероб а" в
зриві своїх інвестиційних зобов'язань
та нецільовом ви ористанні виділе-
них оштів для б дівництва. Жертва-
ми афери стали майже 1,5 тис.
в ладни ів. Представни и АКБ "Київ"
спростов ють свою причетність до
афери. Проти посадовців підрядних
омпаній пор шено римінальні
справи.

Ó÷îðà äèðåêòîð ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïàí³¿ “Ðå-
ã³îí-³íâåñò” Ìèêîëà Ïîë³ùóê çâèíóâàòèâ áó-
ä³âåëüí³ êîìïàí³¿ “Êè¿ââèñîòáóä” ³ “Àãðîáóä-
ïåðåðîáêà” â çðèâ³ ñâî¿õ ³íâåñòèö³éíèõ çîáîâ’-
ÿçàíü ó çâåäåíí³ áóäèíê³â íà âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñ-
í³íèõ ³ â ì. Áîðèñïîë³. ßê ïîâ³äîìèâ Ìèêî-
ëà Ïîë³ùóê “Õðåùàòèêó”, ñóòü êîíôë³êòó ïî-
ëÿãàº â çì³í³ êåð³âíèöòâà êîìïàí³é “Êè¿ââè-
ñîòáóä”, âíàñë³äîê ÷îãî íàðàç³ áóä³âíèöòâî íà
öèõ îá’ºêòàõ ïðèçóïèíåíî. “Ëþäåé îøóêàíî
ìàéæå íà 300 ìëí ãðí, ³ êîøòè, âèä³ëåí³ êîì-
ïàí³ºþ “Ðåã³îí-³íâåñò” äëÿ ï³äðÿäíèõ ðîá³ò,
âèêîðèñòàíî íåö³ëüîâèì øëÿõîì”,— íàãîëî-
ñèâ â³í.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëî-
âè ïðàâë³ííÿ ÀÊÁ “Êè¿â” Â³êòîð Ñóïðóíîâ,
íåìàº æîäíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè ÀÊÁ “Êè¿â”
ïðè÷åòíèì äî ö³º¿ æèòëîâî¿ àôåðè, ³ çàçíà÷àº,
ùî â çðèâ³ óñ³õ äîãîâîð³â âèíí³ ñòðóêòóðè “Êè-
¿ââèñîòáóä” ³ “Àãðîáóäïåðåðîáêà”. “ÀÊÁ “Êè-
¿â” â ö³é ñèòóàö³¿ âèÿâèâñÿ ñàì íåçàõèùåíèì,
³ éîãî ðåïóòàö³¿ çàâäàíî âåëèêî¿ øêîäè”,— íà-
ãîëîñèâ â³í. Çà ñëîâàìè ïàíà Ñóïðóíîâà, ÀÊÁ
“Êè¿â” ïðàöþº ëèøå â ïðàâîâîìó ïîë³ ³ íå ìî-
æå äîïóñêàòè æîäíèõ â³äõèëåíü â³ä çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè.

Íàãàäóºìî, 28 ëþòîãî íèí³øíüîãî ðîêó
Äí³ïðîâñüêå ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³
ïîðóøèëî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ôàêòîì øàõ-
ðàéñòâà ïðîòè êîëèøíüîãî äèðåêòîðà êîìïà-
í³¿ “Êè¿ââèñîòáóä” Ìèêîëè Ìàð³íåõè òà ³í-
øèõ ïîñàäîâö³â êîìïàí³¿, ÿê³ øëÿõîì ïîäâ³é-
íîãî ïðîäàæó êâàðòèð ó áóä³âë³, ùî ñïîðóäæó-
þòü íà âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 4-à, çàâîëîä³ëè
êîøòàìè ÒÎÂ “Êè¿ââèñîòáóä” ³ ÒÎÂ “Àãðî-
áóäïåðåðîáêà Ëòä”, ïðèïèíèëè áóä³âíèöòâî â
÷îòèðüîõ áóäèíêàõ ó Êèºâ³ òà îáëàñò³ (ó ×ó-
áèíñüêîìó, Áîðèñïîë³, â Êèºâ³ íà âóë. Ñòàðî-
íàâîäíèöüê³é ³ Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ) ÷åðåç íåñòà÷ó
ô³íàíñóâàííÿ. Ó áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ³íâåñòóâàëè êîøòè ìàéæå 1,5 òèñ. âêëàä-
íèê³â

Êèÿíè ïåðå¿æäæàþòü çà Ê³ëüöåâó
À êîìïàí³¿ ïåðåîð³ºíòîâóþòüñÿ íà çàì³ñüêó íåðóõîì³ñòü
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора олова правління
омпанії "ХХІ століття"
Лев Парцхаладзе повідо-
мив "Хрещати " про пер-
ший замісь ий прое т
омпанії — об'є т елітної
нер хомості передмістя
"Верхні лісни и". Втім,
е сперти с ептично став-
ляться до заяв про еліт-
ність омпле с , водночас
про ноз ючи збільшення
попит цьом се менті
рин нер хомості.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ “ÕÕ² ñòî-
ë³òòÿ” çàö³êàâèëîñÿ íåòèïîâèìè
äëÿ ñåáå ïðîåêòàìè. “Ó íàøîìó

ïîðòôåë³ º ëèøå îäèí ïðîåêò çà-
ì³ñüêîãî áóä³âíèöòâà, ìè äàëè
éîìó íàçâó “Âåðõí³ Ë³ñíèêè”.
Â³í ðîçòàøîâàíèé çà 3 êì â³ä
Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè”,— ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïðàâë³ííÿ
êîìïàí³¿ Ëåâ Ïàðöõàëàäçå. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, öåé êîìïëåêñ ïîçè-
ö³îíóºòüñÿ ÿê çàì³ñüêèé îá’ºêò
êëàñó “åë³ò”, ó ÿêîìó áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî ê³ëüêà òèï³â áóäèíê³â
ïëîùåþ â³ä 350 äî 600 êâ. ì.
Îêðåìà ³íôðàñòðóêòóðà âêëþ÷à-
òèìå øêîëó, ãðîìàäñüêèé öåíòð,
ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ, òåí³ñí³
êîðòè, ãîëüô-ìàéäàí÷èê, ñîö³-
àëüíî-ïîáóòîâ³ ïðèì³ùåííÿ, àâ-
òîñåðâ³ñ, ïàðêîâ³ çîíè, êàôå òà
³íø³ îá’ºêòè.

À âò³ì, íà ñüîãîäí³ ³ñíóþòü
ïðîáëåìè ³ç êëàñèô³êàö³ºþ íåðó-
õîìîñò³ çàãàëîì òà æèòëà çîêðåìà.
Öå ñòîñóºòüñÿ ³ çàì³ñüêèõ ïðîåê-
ò³â. Äèðåêòîð ³íâåñòèö³éíî-äåâå-

ëîïåðñüêî¿ êîìïàí³¿ Global Solu-
tions Ñåðã³é Òóìàñîâ ââàæàº, ùî
äî ðåàë³çàö³¿ áóä³âíèöòâà íå âàðòî
äàâàòè îá’ºêòó âèñîêó îö³íêó.
“Á³ëüø³ñòü áóäèíê³â, ÿê³ ñüîãîäí³
ïðèéíÿòî çàðàõîâóâàòè äî êëàñó
“åë³ò”, òàêèìè íàñïðàâä³ íå º.
Âàæëèâà ÿê³ñòü íå ò³ëüêè ïðîåêòó,
à ³ éîãî ðåàë³çàö³”,— ïåðåêîíàíèé
åêñïåðò. Òàêî¿ äóìêè äîòðèìóº é
ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ ôàõ³âö³â ç íå-
ðóõîìîñò³ Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Áîí-
äàðåíêî: “Ñïðàâä³ åë³òíîãî æèòëà
äóæå ìàëî, ÿ á íå êâàïèâñÿ ç òà-
êèìè âèñîêèìè îö³íêàìè”.

Ïðîòå åêñïåðòè ñõîäÿòüñÿ íà
äóìö³, ùî ñàìå çàì³ñüêà íåðóõî-
ì³ñòü — òå, ùî ïîòð³áíî ñòîëèö³.
“Â³äáóâàºòüñÿ ïðèðîäíèé ïðîöåñ,
àäæå ê³ëüê³ñòü ëþäåé ñåðåäíüîãî
êëàñó ðîñòå, îñîáëèâî â Êèºâ³,—
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
â³ää³ëåííÿ Àñîö³àö³¿ ôàõ³âö³â ç

íåðóõîìîñò³ Óêðà¿íè Ìèõàéëî
Æîëîãåâ.— Ëþäè çàäëÿ ïîë³ï-
øåííÿ êîìôîðòó ïåðå¿æäæàþòü
çà ì³ñòî. ß ïðîãíîçóþ, ùî òàêà
ñèòóàö³ÿ çáåðåæåòüñÿ ÿê ì³í³ìóì
ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â, ïîïðè ï³ä-
âèùåííÿ ö³í”.

Ãîëîâíèìè ïåðåøêîäàìè äëÿ
âò³ëåííÿ òàêèõ ïðîãíîç³â º íåâè-
çíà÷åíà ñèòóàö³ÿ ³ç â³äâåäåííÿì
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. “Ïðîáëåìîþ
ëèøàºòüñÿ ïðîöåäóðà ñàìå âèä³-
ëåííÿ çåìë³. Öå ïåðåæèòêè Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó, ïî-³íøîìó íà-
çâàòè íå ìîæíà”,— ïðîêîìåíòó-
âàâ íåâèçíà÷åíîñò³ ó çàêîíîäàâ-
ñòâ³ Îëåêñàíäð Áîíäàðåíêî. “Ïî-
êè ëèøàòèìåòüñÿ òàêà ñèòóàö³ÿ,
âñ³ áóäóòü çìóøåí³ ïðîäîâæóâà-
òè êóïóâàòè “õðóùîâêè” ïî $ 2,5
òèñ. çà 1 êâ. ì. Òóò âåëèêèé âïëèâ
ìàþòü ìåíòàëüí³ñòü òà íåºâðî-
ïåéñüêèé ï³äõ³ä äî âèð³øåííÿ
ïèòàííÿ”,— äîäàâ â³í. Íà áàæàí-

íÿ “ç³ðâàòè êóø” ñïèñàâ âèñîêó
âàðò³ñòü íåðóõîìîñò³ òà çåìë³ é
Ñåðã³é Òóìàñîâ. “Äëÿ áàãàòüîõ
ëþäåé ºäèíèé øàíñ çàðîáèòè
ãðîø³ — ïåðåïðîäàòè çåìëþ, òî-
ìó âèíèêàº àæ³îòàæ íà ä³ëÿí-
êè”,— ðîçïîâ³â â³í “Õðåùàòèêó”.
À âò³ì, åêñïåðòè ïåðåêîíàí³, ùî
â ìàéáóòíüîìó ñàìå çàì³ñüê³ áó-
äèíêè òà êîìïëåêñè ñòàíóòü
ïð³îðèòåòíèì ñåãìåíòîì ðîçâèò-
êó ðèíêó æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³

За даними держ омстат У ра-
їни, за перше півріччя 2007 ро
в Київсь ій області спор джено
понад 1200 приватних б дин ів.
Це майже на 20 % більше, ніж
зведено вартир ба атоповер-
хів ах області за той самий пері-
од. Півтора ро том співвідно-
шення б ло іншим: на 2 б дин и
припадало три вартири. Висо і
ціни на житло в столиці зм ш ють
б д ватися в області.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””



ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

13 вересня 2007 ро м. Київ № 362
Про внесення змін до с лад о р жних виборчих омісій,

затверджено о постановою Центральної виборчої омісії від 13 серпня
2007 ро № 99 "Про творення о р жних виборчих омісій

територіальних виборчих о р ів з позачер ових виборів народних
деп татів У раїни 30 вересня 2007 ро "

Роз лян вши подання деп татсь ої фра ції Ком ністичної партії У раїни
(с орочена назва - фра ція ом ністів) щодо від ли ання членів о р жних
виборчих омісій та подання андидат р для в лючення до с лад о р жних
виборчих омісій замість виб лих, відповідно до частин третьої — сьомої,
одинадцятої статті 27, п н тів 1, 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої
статті 37, частин першої — третьої статті 1022 За он У раїни "Про вибори
народних деп татів У раїни", ер ючись статтями 12, 13, п н тами 1, 2 статті 19
За он У раїни "Про Центральн виборч омісію", Центральна виборча омісія
постановляє:
1. Припинити достро ово повноваження та о о члена о р жної виборчої омісії:
територіальний виборчий о р № 221 (м. Київ):
Р ден о І ор Вадимович, олова о р жної виборчої омісії, 1939 ро

народження, освіта вища, проживає в місті Києві - від деп татсь ої фра ції
ом ністів ( зв'яз з від ли анням деп татсь ою фра цією ом ністів).
2. Призначити оловою о р жної виборчої омісії та о о члена цієї омісії:
територіальний виборчий о р № 50 (Донець а область):
Янчишин Андрій Тимофійович, 1978 ро народження, освіта вища, проживає

в селі Вілія Ш мсь о о район Тернопільсь ої області - від деп татсь ої фра ції
''НАША УКРАЇНА”.
3. Призначити се ретарем о р жної виборчої омісії та о о члена цієї омісії:
територіальний виборчий о р № 200 (Чер ась а область):
Г дзен о Лідія Оле сандрівна, 1948 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Звени ород а Чер ась ої області - від деп татсь ої фра ції СПУ.
4. В лючити до с лад о р жної виборчої омісії та особ :
територіальний виборчий о р № 221 (м. Київ):
Тарасов Ми ола Ілліч, 1946 ро народження, освіта вища, проживає в місті

Києві - від деп татсь ої фра ції ом ністів, призначивши йо о оловою о р жної
виборчої омісії.
5. Цю постанов надіслати о р жним виборчим омісіям для інформ вання

виборців відповідних територіальних виборчих о р ах.
6. Оп блі вати цю постанов в азетах "Голос У раїни", "Урядовий р'єр" та
відповідних ре іональних др ованих засобах масової Інформації.

Голова Центральної виборчої омісії В. ШАПОВАЛ

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

14 вересня 2007 ро м. Київ № 370
Про внесення змін до с лад о р жних виборчих омісій,

затверджено о постановою Центральної виборчої омісії від 13 серпня
2007 ро № 99 "Про творення о р жних виборчих омісій

територіальних виборчих о р ів з позачер ових виборів народних
деп татів У раїни 30 вересня 2007 ро "

Роз лян вши особисті заяви про звільнення від ви онання обов'яз ів олів,
заст пни ів олів, се ретарів та про достро ове с ладення повноважень членів
о р жних виборчих омісій, подання деп татсь их фра цій, я і б ли творені
поточном с ли анні Верховної Ради У раїни: Партії ре іонів, "Бло Юлії
Тимошен о" (політична партія "Все раїнсь е об'єднання "Бать івщина",
У раїнсь а соціал-демо ратична партія, партія "Реформи і порядо "), Бло
"НАША УКРАЇНА" (політична партія "Народний Союз Наша У раїна", Народний
Р х У раїни, Партія промисловців і підприємців У раїни, Кон рес У раїнсь их
Націоналістів, У раїнсь а респ блі ансь а партія "Собор", Партія Християнсь о-
Демо ратичний Союз (с орочена назва - фра ція "НАША УКРАЇНА"),
Соціалістичної партії У раїни (с орочена назва - фра ція СПУ), Ком ністичної
партії У раїни (с орочена назва - фра ція ом ністів), щодо від ли ання членів
о р жних виборчих омісій та подання андидат р для в лючення до с лад
о р жних виборчих омісій замість виб лих, відповідно до частин третьої - сьомої,
одинадцятої статті 27, п н тів 1, 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої
статті 37, частин першої - третьої статті 1022 За он У раїни "Про вибори
народних деп татів У раїни", ер ючись статтями 12, 13, п н тами 1, 2 статті 19
За он У раїни "Про Центральн виборч омісію", Центральна виборча омісія
постановляє:
1. Припинити достро ово повноваження та их членів о р жних виборчих

омісій:
територіальний виборчий о р № 27 (Дніпропетровсь а область):
Піс нова Валентина Михайлівна, се ретар о р жної виборчої омісії, 1939

ро народження, освіта вища, проживає в місті Дніпропетровсь - від
деп татсь ої фра ції "НАША УКРАЇНА" ( зв'яз з від ли анням деп татсь ою
фра цією "НАША УКРАЇНА");
територіальний виборчий о р №28 (Дніпропетровсь а область):
Без лий Юрій Володимирович, 1978 ро народження, освіта виша, проживає

в місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції СПУ ( зв'яз з від ли анням
деп татсь ою фра цією СПУ);
Айвазова Анна Павлівна, 1976 ро народження, освіта вища, проживає в місті

Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції Партії ре іонів ( зв'яз з
від ли анням деп татсь ою фра цією Партії ре іонів);
територіальний виборчий о р № 29 (Дніпропетровсь а область):
Роттер Володимир Оле сандрович, 1949 ро народження, освіта вища,

проживає в місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції СПУ ( зв'яз з
від ли анням деп татсь ою фра цією СПУ);
Поспєхова Ганна Ми олаївна, 1985 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції СПУ ( зв'яз з від ли анням
деп татсь ою фра цією СПУ);
Галачен о Оль а Ми олаївна, 1950 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції СПУ ( зв'яз з від ли анням
деп татсь ою фра цією СПУ);
територіальний виборчий о р №30 (Дніпропетровсь а область):
Гри ор'єва Ганна Петрівна, 1938 ро народження, освіта середня, проживає

в місті Дніпродзержинсь Дніпропетровсь ої області - від деп татсь ої фра ції
Партії ре іонів ( зв'яз з від ли анням деп татсь ою фра цією Партії ре іонів);
територіальний виборчий о р №35 (Дніпропетровсь а область):
Юношева Наталя Валентинівна, 1982 ро народження, освіта середня,

проживає в місті Павло рад Дніпропетровсь ої області - від деп татсь ої фра ції
СПУ ( зв'яз з від ли анням деп татсь ою фра цією СПУ);
територіальний виборчий о р № 52 (Донець а область):
Степанен о Петро Васильович, 1955 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Шахтарсь Донець ої області - від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії
Тимошен о" ( зв'яз з від ли анням деп татсь ою фра цією "Бло Юлії
Тимошен о");

територіальний виборчий о р № 62 (Житомирсь а область):
Ярмолен о Любов Іванівна, 1952 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Коростишів Житомирсь ої області - від деп татсь ої фра ції ом ністів (
зв'яз з від ли анням деп татсь ою фра цією ом ністів);
територіальний виборчий о р № 63 (Житомирсь а область):
Хамай о Світлана Леонідівна, 1982 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Малин Житомирсь ої області - від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії
Тимошен о" ( зв'яз з від ли анням деп татсь ою фра цією "Бло Юлії
Тимошен о");
територіальний виборчий о р №123 (Львівсь а область):
Яворсь а Марія Михайлівна, 1969 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Т р а Львівсь ої області - від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії Тимошен о"
( зв'яз з від ли анням деп татсь ою фра цією "Бло Юлії Тимошен о");
територіальний виборчий о р № 128 (Ми олаївсь а область):
Юревич Леонід Степанович, олова о р жної виборчої омісії, 1941 ро

народження, освіта середня, проживає в місті Нова Одеса Ми олаївсь ої області
- від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії Тимошен о" ( зв'яз з від ли анням
деп татсь ою фра цією "Бло Юлії Тимошен о”);
територіальний виборчий о р № 139 (Одесь а область):
Гай ова Жанна Анатоліївна, се ретар о р жної виборчої омісії, 1949 ро

народження, освіта вища, проживає в місті Біл ород-Дністровсь ий Одесь ої
області - від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії Тимошен о" ( зв'яз з від ли анням
деп татсь ою фра цією "Бло Юлії Тимошен о");
територіальний виборчий о р № 220 (м. Київ):
Мірошничен о Катерина Борисівна, 1955 ро народження, освіта вища,

проживає в місті Києві - від деп татсь ої фра ції СПУ ( зв'яз з від ли анням
деп татсь ою фра цією СПУ).
2. Звільнити від ви онання обов'яз ів заст пни а олови о р жної виборчої

омісії ( зв'яз з особистою заявою) без припинення членства в цій омісії та
особ :
територіальний виборчий о р № 98 (Кірово радсь а область):
Тацієн о Михайло Дмитрович, 1969 ро народження, освіта вища, проживає

в селі Межиріч а Голованівсь о о район Кірово радсь ої області - від
деп татсь ої фра ції СПУ.
3. Призначити заст пни ами олів о р жних виборчих омісій та их членів цих

омісій:
територіальний виборчий о р № 43 (Донець а область):
Баб ща Василь Іванович, 1959 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Коломия Івано-Фран івсь ої області - від деп татсь ої фра ції "НАША
УКРАЇНА";
територіальний виборчий о р №98 (Кірово радсь а область):
Д мансь ий Володимир Євстафійович, 1965 ро народження, освіта вища,

проживає в селі Козавчин Гайворонсь о о район Кірово радсь ої області - від
деп татсь ої фра ції СПУ.
4. Призначити се ретарем о р жної виборчої омісії та о о члена цієї омісії:
територіальний виборчий о р № 211 (Черні івсь а область):
Гаєвой Ми ола Антонович, 1942 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Черні ові - від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії Тимошен о".
5. В лючити до с лад о р жних виборчих омісій та их осіб:
територіальний виборчий о р № 27 (Дніпропетровсь а область):
Лет ча Крестина Василівна, 1954 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції "HAШA УКРАЇНА", призначивши
її се ретарем о р жної виборчої омісії;
територіальний виборчий о р № 28 (Дніпропетровсь а область):
Не расов Оле Оле сандрович, 1977 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції СПУ;
Положій Оле сандр Іванович, 1951 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції Партії ре іонів;
територіальний виборчий о р № 29 (Дніпропетровсь а область):
К ріщ Вячеслав Оле ович, 1958 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції СПУ;
Жиден о Оле сандр Іванович, 1958 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції СПУ;
Жілен о Ед ард Володимирович, 1971 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Дніпропетровсь - від деп татсь ої фра ції СПУ;
територіальний виборчий о р № 30 (Дніпропетровсь а область):
Тесьол ін Володимир Петрович, 1938 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Дніпродзержинсь Дніпропетровсь ої області - від деп татсь ої фра ції
Партії ре іонів;
територіальний виборчий о р № 35 (Дніпропетровсь а область):
Г барь Вадим Іванович, 1958 ро народження, освіта вища, проживає в місті

Павло рад Дніпропетровсь ої області - від деп татсь ої фра ції СПУ;
територіальний виборчий о р № 52 (Донець а область):
Попроць ий Сер ій Ми олайович, 1963 ро народження, освіта вища,

проживає в місті Ми олаєві - від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії Тимошен о";
територіальний виборчий о р № 62 (Житомирсь а область):
Червінсь ий Анатолій Ілліч, 1944 ро народження, освіта середня, проживає

в місті Коростишів Житомирсь ої області - від деп татсь ої фра ції ом ністів;
територіальний виборчий о р № 63 (Житомирсь а область):
Ободзінсь а Ірина Леонідівна, 1981 ро народження, освіта вища, проживає

в місті Малин Житомирсь ої області - від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії
Тимошен о";
територіальний виборчий о р № 123 (Львівсь а область):
Б іль Володимир Геор ійович, 1956 ро народження, освіта вища, проживає

в селищі Бориня Т р івсь о о район Львівсь ої області - від деп татсь ої фра ції
"Бло Юлії Тимошен о";
територіальний виборчий о р № 128 (Ми олаївсь а область):
Коваль Людмила Петрівна, 1962 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Нова Одеса Ми олаївсь ої області - від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії
Тимошен о", призначивши її оловою о р жної виборчої омісії;
територіальний виборчий о р № 139 (Одесь а область):
Влащиць а Євдо ія Іса івна, 1944 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Біл ород-Дністровсь ий Одесь ої області - від деп татсь ої фра ції "Бло
Юлії Тимошен о", призначивши її се ретарем о р жної виборчої омісії;
територіальний виборчий о р № 203 (Чер ась а область):
Гол б Анатолій Андрійович, 1942 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Сміла Чер ась ої області - від деп татсь ої фра ції "Бло Юлії Тимошен о";
територіальний виборчий о р № 220 (м.Київ):
Мойсеєн о Василь Іванович, 1960 ро народження, освіта вища, проживає в

місті Києві - від деп татсь ої фра ції СПУ;
територіальний виборчий о р № 224 (м.Київ):
Бой о Олеся Василівна, 1986 ро народження, освіта базова вища, проживає

в місті Києві - від деп татсь ої фра ції ом ністів, призначивши її се ретарем
о р жної виборчої омісії.
6. Цю постанов надіслати о р жним виборчим омісіям для інформ вання

виборців відповідних територіальних виборчих о р ах.
7. Оп блі вати цю постанов в азетах "Голос У раїни", "Урядовий р'єр" та
відповідних ре іональних др ованих засобах масової інформації.

Голова Центральної виборчої омісії В. ШАПОВАЛ
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Про створення державної приймальної 
комісії з прийняття в експлуатацію 

закінченого будівництвом І�го пускового 
комплексу електродепо “Харківське” 

об’єкта “Дільниця Сирецько�Печерської лінії 
метрополітену в м. Києві від станції 
“Харківська” до Харківської площі 

з електродепо “Харківське”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1086 

від 22 серпня 2007 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.04 № 1243 “Про Порядок прийняття в екс�
плуатацію закінчених будівництвом об’єктів” та з метою прийняття в експлуатацію закінченого будівниц�
твом І�го пускового комплексу електродепо “Харківське” об’єкта “Дільниця Сирецько — Печерської лінії мет�
рополітену в м. Києві від станції “Харківська” до Харківської площі з електродепо “Харківське”.

1. Ñòâîðèòè äåðæàâíó ïðèéìàëüíó êîì³ñ³þ ç
ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³â-
íèöòâîì ²-ãî ïóñêîâîãî êîìïëåêñó åëåêòðîäå-
ïî “Õàðê³âñüêå” îá’ºêòà “Ä³ëüíèöÿ Ñèðåöüêî-
Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó â ì. Êèºâ³ â³ä
ñòàíö³¿ “Õàðê³âñüêà” äî Õàðê³âñüêî¿ ïëîù³ ç
åëåêòðîäåïî “Õàðê³âñüêå” òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä,
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåðæàâí³é ïðèéìàëüí³é êîì³ñ³¿ ó 15-äåí-
íèé òåðì³í ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) àêò ïðî

ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºêòà, çàçíà÷åíî-
ãî ó ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàë³ÿ ². Ì.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
№ 1086 від 22 серпня 2007 року

СКЛАД
державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію 

закінченого будівництвом І�го пускового комплексу електродепо 
“Харківське” об’єкта “Дільниця Сирецько�Печерської лінії 

метрополітену в м. Києві від станції “Харківська” до Харківської площі 
з електродепо “Харківське”

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Салій І.М. в.о. заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністрації,
олова омісії;

Шпильовий І.Ф. начальни Головно о правління транспорт , заст пни олови омісії;

К нах В. А. начальни правління оординації роботи прое тних і б дівельних
ор анізацій;

К зьмен о А. М. заст пни олови Дарниць ої районної м.Києві державної
адміністрації;

Переходь о Г.Д. начальни правління праці та соціально о захист населення
Дарниць о о район м.Києва;

Вердиш Р.Г. начальни сл жби за он забезпечення державної пожежної безпе и
ГУ МНС У раїни;

Сма іна Л.В. заст пни начальни а відділ е спертизи Державно о правління
е оло ії та природних рес рсів в м.Києві;

Ш маров А.Ф. начальни відділ правління державно о архіте т рно-б дівельно о
онтролю в м.Києві;

Сер ієн о С.Г. оловний державний ірничо-технічний інспе тор Київсь ої Державної
інспе ції ірничо о на ляд

Марієвсь ий В.І. Головний державний санітарний лі ар Південно-Західної залізниці;

Федосов Ю.О. заст пни начальни а правління ДАІ МВС У раїни в м.Києві;

Корп сен о В.Л. заст пни начальни а правління Держ ірпромна ляд по Київсь ій
області та м.Києв ;

Мірошни ов П.В. начальни ом нально о підприємства "Київсь ий метрополітен";

С ш о І.А. заст пни начальни а ом нально о підприємства "Київсь ий
метрополітен";

Др жинін Є.М. в.о. дире тора стр т рно о підрозділ "Дире ція б дівництва
метрополітен " КП "Київсь ий метрополітен";

Петрен о В.І. олова правління ВАТ "Київметроб д";

Печени О.М. начальни територіально о правління державної інспе ції по
енер озбереженню по м.Києв і Київсь ій області;

Сидоров М.О. державний інспе тор Держенер она ляд в м.Києві;

Яні ін В.В. дире тор ДП "ПІ У рметрот нельпрое т";

Монащен о В.О. дире тор ПІ "Київдіпротранс";

Ярославцев О.С. заст пни начальни а — оловний інженер Головно о правління
містоб д вання, архіте т ри та дизайн місь о о середовища.

Мозолевич О.Л. олова об’єднано о профспіл ово о омітет ом нально о
підприємства "Київсь ий метрополітен"

Про будівництво станції “Васильківська” 
Куренівсько�Червоноармійської лінії 

метрополітену та зміни в організації руху
транспорту по вул. Васильківській в межах 

від вул. Сумської до пров. Ломоносова
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1088 

від 22 серпня 2007 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, враховуючи
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.02.2002 № 153 “Про будівництво Куренів�
сько�Червоноармійської лінії від станції “Либідська” до станції “Виставковий центр” та Сирецько�Печер�
ської лінії від станції “Харківська” до Харківської площі з електродепо”, у зв’язку з будівництвом Куренів�
сько�Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Либідська” до станції “Виставковий центр” та з ме�
тою спорудження станції “Васильківська” в Голосіївському районі м. Києва:

1. Äîçâîëèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “Êè¿âìåòðîáóä” çà çàìîâëåííÿì êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí” çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ñòàíö³¿ “Âàñèëü-
ê³âñüêà” Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿
ìåòðîïîë³òåíó ç ïåðåêëàäàííÿì ³íæåíåðíèõ êî-
ìóí³êàö³é, çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæå-
íîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ç ÷àñòêîâèì òèì÷à-
ñîâèì îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó ïî âóëèö³
Âàñèëüê³âñüê³é â ìåæàõ â³ä âóë. Ñóìñüêî¿ äî
ïðîâ. Ëîìîíîñîâà íà ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2007 ðî-
êó ïî æîâòåíü 2008 ðîêó.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí”:

2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³íí³ Äåð-
æàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ òèì÷àñîâó ñõåìó îðãàí³-
çàö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó ç âñòàíîâëåííÿì äîðîæ-
í³õ çíàê³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

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

2.3. Îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ùîäî âèêîðèñòàí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà íàëåæèòü ²íñòèòóòó
ô³ç³îëîã³¿ ðîñëèí, ²íñòèòóòó çàõèñòó ðîñëèí
Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ àãðàðíèõ íàóê òà Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðàëüíîìó ïðîòèòóáåðêó-
ëüîçíîìó äèñïàíñåðó ï³ä áóä³âíèöòâî ñòàíö³¿
ìåòðîïîë³òåíó “Âàñèëüê³âñüêà” òà çàêëþ÷èòè
äîãîâ³ð íà ñï³âïðàöþ.

3. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè-
¿âìåòðîáóä”:

3.1. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ äîðîæí³
çíàêè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòàð³, çàáåçïå÷è-

òè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â òà ïðî¿çä àâòî-
òðàíñïîðòó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

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

3.3 Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò äîòðèìóâàòèñü íîðì
³ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè ó áóä³âíèöòâ³.

3.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ïî âóë. Âàñèëüê³âñüê³é
íà âñþ øèðèíó äîðîãè çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî, à
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â — ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè
ìîùåííÿ ³ ïåðåäàòè çà àêòîì êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó ì³ñòà Êèºâà” ³ â³äíîâèòè áëàãîóñòð³é òåðè-
òîð³é, ÿê³ íàëåæàòü ²íñòèòóòó ô³ç³îëîã³¿ ðîñëèí,
²íñòèòóòó çàõèñòó ðîñëèí Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿
àãðàðíèõ íàóê òà Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåí-
òðàëüíîìó ïðîòèòóáåðêóëüîçíîìó äèñïàíñåðó
çã³äíî ç ïîãîäæåíîþ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó, ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà ïåðåäàòè çà àê-
òîì âêàçàíèì îðãàí³çàö³ÿì.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿
ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³íôîðìóâàòè íàñåëåííÿ ÷åðåç çàñîáè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè â îðãàí³çàö³¿ ðóõó
òðàíñïîðòó.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàë³ÿ ². Ì.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 09.10.2001 № 2140

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1093 
від 22 серпня 2007 року

Внести зміни та Доповнення до розпорядження КМДА від 09.10.2001 № 2140 “Про дозвіл на проведен�
ня робіт із будівництва водопроводу та каналізації малоповерхової забудови району Біличі та Новобіличі у
Святошинському районі” (зі змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями КМДА від 12.01.2004
№ 25; 28.12.2005 № 2445), а саме:

1. Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â íà-
ñòóïí³é ðåäàêö³¿:

“1. Äîçâîëèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêà-
íàë” âèêîíàòè ðîáîòè ³ç áóä³âíèöòâà âîäîïðî-
âîäó òà êàíàë³çàö³¿ ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè
ðàéîíó Á³ëè÷³ òà Íîâîá³ëè÷³ çã³äíî ç ðîçðîáëå-
íîþ òà çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ â
òåðì³í äî 31.08.2008, ç ÷àñòêîâèì òà ïîâíèì
îáìåæåííÿì äîðîæíüîãî ðóõó, çã³äíî ç ãðàô³-
êîì, ùî äîäàºòüñÿ”.

2. Ï³äïóíêò 2.4 ïóíêòó 2 âèêëàñòè â íàñòóï-
í³é ðåäàêö³¿:

“2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè áëà-
ãîóñòð³é çåëåíî¿ çîíè, ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî, íà âñþ øèðèíó ïðî-
¿çíî¿ ÷àñòèíè òà äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ àáî
çàéíÿòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, à òðîòóàð³â — íà
âñþ øèðèíó òà äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ àáî
çàéíÿòòÿ, ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà
ïåðåäàòè çà àêòàìè ÊÏ ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ
íàñàäæåíü òà ÊÏ ïî óòðèìàííþ øëÿõ³â òà ñïî-
ðóä íà íèõ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó”.

3. Àáçàö 1 ïóíêòó 2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “2. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”.

4. Äîïîâíèòè ïóíêò 2 ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ä-
ïóíêòîì 2.5 íàñòóïíîãî çì³ñòó:

“2.5. Ïåðåäáà÷èòè âëàøòóâàííÿ ïîñò³â äëÿ
ìèòòÿ êîë³ñ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³ ç áóä³âåëü-
íèõ ìàéäàí÷èê³â, äëÿ âèêëþ÷åííÿ çàáðóäíåí-
íÿ ïðî¿æäæèõ ÷àñòèí âóëèöü, ïðèëåãëèõ äî
ì³ñöü âèêîíàííÿ ðîá³ò”.

5. Ï³äïóíêò 2.1. ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿: “2.1. Äî ïî÷àòêó
âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ ðîá³ò òà
ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò”.

6. Ïóíêò 3 ðîçïîðÿäæåííÿ âèçíàòè òàêèì,
ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
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Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30.07.2007 № 978 
“Про встановлення та погодження тарифів 
на комунальні послуги з централізованого

опалення і постачання гарячої води”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1110 

від 28 серпня 2007 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про жит�
лово�комунальні послуги”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про
теплопостачання”, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової
енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Ка�
бінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, Правил надання послуг з централізованого опалення, пос�
тачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21.07.2005 № 630, рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 102/159 “Про соціальний захист на�
селення міста Києва в умовах запровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово�комунальні по�
слуги”, рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 58/719 “Про тарифи на житлово�комунальні по�
слуги”, з метою подальшого переходу на оплату комунальних послуг з централізованого опалення та пос�
тачання гарячої води за двоставковим тарифом і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.07.2007
¹ 978 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè”:

1.1. Ïóíêò 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèçíàòè òàêèì,
ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü. Â çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè
3-11 ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè 2-10.

2. Âíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àí-
íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ
ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñ-
íåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì, çàòâåðäæåíèõ
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè; (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.07.2007 ¹ 978 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè”:

2.1. Ïîçèö³¿ 3 òà 3.1 òàðèô³â âèçíàòè òàêèìè,
ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü.

Â çâ’ÿçêó ç öèì ïîçèö³¿ 4 òà 4.1 — 8. òà 8.1
ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïîçèö³ÿìè 3. òà 3.1 — 7. òà
7.1.

2.2. Ó çíîñö³ äî òàðèô³â (*) ñëîâà “Òàðèô
âòðà÷àº ÷èíí³ñòü ç 01.08.2007 ðîêó” âèêëþ÷è-
òè.

2.3. Çíîñêó äî òàðèô³â (**) âèêëþ÷èòè.
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

Про компенсацію збитків ВАТ “Київхліб” 
у першому півріччі 2007 року

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1111 
від 28 серпня 2007 року

На виконання рішення Київської міської ради від 26.07.2007р. № 5/1839 “Про внесення змін до рішення Ки�
ївради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет м. Києва на 2007 рік” та з метою фінансової підтримки дочір�
ніх підприємств ВАТ “Київхліб”, які здійснюють забезпечення мешканців хлібом та хлібобулочними виробами:

Про затвердження результатів конкурсу 
із залучення інвесторів для реконструкції 

підземного пішохідного переходу 
з будівництвом торговельно�виставкового

комплексу під проїзною частиною 
проспекту Перемоги біля станції метро 

“Політехнічний інститут”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1112 

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,
підземних переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструктури міс�
та” та від 04.07.2003 № 1227 “Про проведення конкурсів із залучення інвесторів для реалізації інвес�
тиційних проектів”:

1. Çàòâåðäèòè ð³øåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êî-
ì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàí-
íÿ áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â,
ïëîù òà ³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà ïðî âèçíàííÿ ïðèâàòíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “ÀËÜßÍÑ ÁÓÄ” (äàë³ — ÏÏ
“ÀËÜßÍÑ ÁÓÄ”) ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³ç çà-
ëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äçåì-
íîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó ç áóä³âíèöòâîì òîð-
ãîâåëüíî-âèñòàâêîâîãî êîìïëåêñó ï³ä ïðî¿ç-
íîþ ÷àñòèíîþ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè á³ëÿ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî “Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò”, îãîëîøå-
íîãî 05.05.2007 (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 — ÏÏ
“ÀËÜßÍÑ ÁÓÄ”.

3. Óïðàâë³ííþ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêò-
íèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é ï³äãîòóâàòè ïðî-
åêò ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ðåêîíñòðóêö³þ ï³äçåìíî-
ãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó ç áóä³âíèöòâîì òîð-
ãîâåëüíî-âèñòàâêîâîãî êîìïëåêñó ï³ä ïðî¿ç-
íîþ ÷àñòèíîþ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè á³ëÿ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî “Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò”, çàáåçïå÷è-
òè éîãî ïîãîäæåííÿ òà âèäàííÿ ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

4. Çà äîðó÷åííÿì ÏÏ “ÀËÜßÍÑ ÁÓÄ” Êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå
àãåíòñòâî” çâåðíóòèñü ç êëîïîòàííÿì äî Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî íàäàííÿ çãîäè Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ðîçðîáêó ïðîåêòó
çåìëåóñòðîþ ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òåõí³÷íî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³), à
òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ùîäî ïåðåäà÷³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
åêòó “Ðåêîíñòðóêö³ÿ ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî
ïåðåõîäó ç áóä³âíèöòâîì òîðãîâåëüíî-âèñòàâ-
êîâîãî êîìïëåêñó ï³ä ïðî¿çíîþ ÷àñòèíîþ ïðîñ-

ïåêòó Ïåðåìîãè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïîë³òåõ-
í³÷íèé ³íñòèòóò”, òà ï³äãîòîâêè ïðîåêòó äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âðàäîþ
òà ÏÏ “ÀËÜßÍÑ ÁÓÄ”.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), Êè¿âñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàí-
ö³¿, óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â òèæíåâèé òåðì³í çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó
“Ðåêîíñòðóêö³ÿ ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðå-
õîäó ç áóä³âíèöòâîì òîðãîâåëüíî-âèñòàâêîâî-
ãî êîìïëåêñó ï³ä ïðî¿çíîþ ÷àñòèíîþ ïðîñïåê-
òó Ïåðåìîãè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïîë³òåõí³÷íèé
³íñòèòóò”.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
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 ïðîåêòó
“Ðåêîíñòðóêö³ÿ ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðå-
õîäó ç áóä³âíèöòâîì òîðãîâåëüíî-âèñòàâêîâî-
ãî êîìïëåêñó ï³ä ïðî¿çíîþ ÷àñòèíîþ ïðîñïåê-
òó Ïåðåìîãè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïîë³òåõí³÷íèé
³íñòèòóò “.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿ-
òè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ 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

Про затвердження результатів конкурсу 
із залучення інвесторів для будівництва 

накриття відкритої частини 
Святошино�Броварської лінії метрополітену

між станціями “Лісова” та “Чернігівська” 
зі створенням приміщень торговельно�

офісного та розважального призначень, 
паркінгу, супутньої інфраструктури вздовж 

ділянки “Лісова” — “Чернігівська”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1113 

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,
підземних переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструктури міс�
та” та від 21.02.2007 № 172 “Про проведення конкурсів із залучення інвесторів для реалізації інвес�
тиційних 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 “Ñìàðò Ãðàä” (äàë³ — ÒÎÂ “Ñìàðò Ãðàä”)
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòî-
ð³â äëÿ áóä³âíèöòâà íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñ-
òèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “Ë³ñîâà” òà “×åðí³ã³â-

ñüêà” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàð-
ê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³-
ëÿíêè “Ë³ñîâà” — “×åðí³ã³âñüêà”, îãîëîøå-
íîãî 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
“Ñìàðò Ãðàä”.

Додаток
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 09.10.2001 № 2140
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 22.08.2007 № 1093)

ГРАФІК
повного обмеження дорожнього руху при виконанні робіт із будівництва
водопроводу та каналізації малоповерхової забудови району Біличі та

Ново�Біличі у Святошинському районі

1. Òåðì³í ïîâíîãî îáìåæåííÿ ðóõó íà âóë. Îñ³íí³é: ç 01.08.2007 äî 31.12.2007.
2. Òåðì³í ïîâíîãî îáìåæåííÿ ðóõó íà âóë. Êîðîñòåíñüê³é: ç 01.08.2007 äî 31.12.2007.
3. Òåðì³í ïîâíîãî îáìåæåííÿ ðóõó ó ïðîâ. Óëüÿíîâà: ç 01.08.2007 äî 31.12.2007.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â íî-
â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

9. 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 внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 15.06.2004 № 1052
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1095 

від 22 серпня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з реорганізацією Го�
ловного управління промисловості, транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) шляхом перетворення в Головне управління транспорту, зв’язку та
інформатизації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та у
зв’язку з необхідністю подовження термінів розробки проектної документації реабілітації шляхової спору�
ди — сходів до пам’ятника Магдебурзького права:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.06.2004
¹ 1052 “Ïðî ðîçðîáêó ïðîåêòó ðåàá³ë³òàö³¿
øëÿõîâî¿ ñïîðóäè — ñõîä³â äî ïàì’ÿòíèêà Ìàã-
äåáóðçüêîãî ïðàâà”, à ñàìå:

1. Ó ï³äïóíêò³ 2.3. ïóíêòó 2 öèôðè
“30.12.2004” çàì³íèòè öèôðàìè “31.12.2007”.

2. Ó ïóíêò³ 4 ñëîâà “Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó” òà “íà
ô³íàíñóâàííÿ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-
ö³¿, êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó àâòîìîá³ëüíèõ øëÿ-
õ³â òà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä íà 2004
ð³ê” çàì³íèòè ñëîâàìè “Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ

òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” òà “Ïðîãðà-
ìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê” â³äïîâ³äíî.

3. Ó ïóíêò³ 5 ñëîâà “çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâî-
ñò³, òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Ê³ð’ÿíà Â. À.” íà ñëî-
âà “çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáî-
â’ÿçê³â”.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîðã³âë³
òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ÿê ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó áþäæåò-
íèõ êîøò³â:

â³äøêîäóâàòè çáèòêè äî÷³ðí³ì ï³äïðèºì-
ñòâàì ÂÀÒ “Êè¿âõë³á”, îòðèìàí³ çà ² ï³âð³÷÷ÿ
2007 ðîêó â³ä ðåàë³çàö³¿ õë³áà òà õë³áîáóëî÷íèõ
âèðîá³â çà ðåãóëüîâàíèìè ö³íàìè â ñóì³ 5081,2
òèñ. ãðí., â òîìó ÷èñë³:

õë³áîêîìá³íàòó ¹ 2 — 289,3 òèñ. ãðí.,
õë³áîêîìá³íàòó ¹ 6 — 1393,0 òèñ. ãðí.,

õë³áîêîìá³íàòó ¹ 10 — 3038,6 òèñ. ãðí.,
õë³áîêîìá³íàòó ¹ 12 — 360,3 òèñ. ãðí.
2.Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåç-
ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çì³ñò öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüêó ². Ð., Ïàäàëêó Â. Ì.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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3. Óïðàâë³ííþ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêò-
íèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é ï³äãîòóâàòè
ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî áóä³âíèöòâî íàêðèò-
òÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿
ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “ Ë³ñîâà”
òà “×åðí³ã³âñüêà” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðè-
çíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ë³ñîâà” — “×åðí³ã³âñüêà”,
çàáåçïå÷èòè éîãî ïîãîäæåííÿ òà âèäàííÿ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Çà äîðó÷åííÿì ÒÎÂ “Ñìàðò Ãðàä” êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå
àãåíòñòâî” çâåðíóòèñü ç êëîïîòàííÿì äî Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî íàäàííÿ çãîäè Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ðîçðîáêó ïðîåê-
òó çåìëåóñòðîþ ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òåõí³÷íî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâî-
ñò³), à òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿
äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ùîäî ïåðå-
äà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñ-
òèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ â³ä-
êðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿
ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “Ë³ñîâà” òà
“×åðí³ã³âñüêà” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîð-
ãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà-
÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ë³ñîâà” — “×åðí³ã³âñüêà” òà
ï³äãîòîâêè ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âðàäîþ òà ÒÎÂ “Ñìàðò
Ãðàä”.

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¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëî-
ã³÷í³é ñòàíö³¿, óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ 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 “Ë³ñîâà” òà “×åðí³ã³âñüêà” ç³ ñòâîðåííÿì
ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâà-
æàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ë³ñîâà” —
“×åðí³ã³âñüêà”.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
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 ïðîåêòó
“Áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè
Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó
ì³æ ñòàíö³ÿìè “Ë³ñîâà” òà “×åðí³ã³âñüêà” ç³
ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíî-
ãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñó-
ïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ë³-
ñîâà” — “×åðí³ã³âñüêà”.

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Áàññà Ä. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження результатів конкурсу 
із залучення інвесторів для будівництва 

накриття відкритої частини 
Святошино�Броварської лінії метрополітену
між станціями “Дарниця” та “Лівобережна” 

зі створенням приміщень торговельно�
офісного та розважального призначень, 

паркінгу, супутньої інфраструктури вздовж 
ділянки “Дарниця” — “Лівобережна”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1114 
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¿ êîì³-
ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ
áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåòðî-
ïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â,
ïëîù òà ³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà ïðî âèçíàííÿ òîâàðèñòâà
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãðîññâ³ëü” (äà-
ë³ — ÒÎÂ “Ãðîññâ³ëü”) ïåðåìîæöåì êîíêóðñó
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ áóä³âíèöòâà íàêðèò-
òÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿
ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “Äàðíèöÿ”
òà “Ë³âîáåðåæíà” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîð-
ãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà-
÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âçäîâæ ä³ëÿíêè “Äàðíèöÿ” — “Ë³âîáåðåæíà”,
îãîëîøåíîãî 23.06.2007 (ïðîòîêîë â³ä 22.06.2007
¹ 49).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
óêëàñòè â³äïîâ³äíèé ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ç
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó — ÒÎÂ “Ãðîññâ³ëü”.

3. Óïðàâë³ííþ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêò-
íèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é ï³äãîòóâàòè ïðî-
åêò ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ â³ä-
êðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿
ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “Äàðíèöÿ” òà “Ë³-
âîáåðåæíà” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãî-
âåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü,
ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³-
ëÿíêè “Äàðíèöÿ” — “Ë³âîáåðåæíà”, çàáåçïå÷è-
òè éîãî ïîãîäæåííÿ òà âèäàííÿ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

4. Çà äîðó÷åííÿì ÒÎÂ “Ãðîññâ³ëü” êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî” çâåðíóòèñü ç êëîïîòàííÿì äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî íàäàííÿ çãîäè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ðîçðîáêó ïðîåêòó çåìëåóñò-
ðîþ ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Çàáåç-
ïå÷èòè ðîçðîáêó òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³), à òàêîæ ³íøî¿
äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè ùîäî ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³â-
íèöòâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøè-
íî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàí-
ö³ÿìè “Äàðíèöÿ” òà “Ë³âîáåðåæíà” ç³ ñòâîðåí-
íÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîç-
âàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Äàðíèöÿ” —
“Ë³âîáåðåæíà” òà ï³äãîòîâêè ïðîåêòó äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âðàäîþ òà
ÒÎÂ “Ãðîññâ³ëü”.

5.  Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè 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 ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿,
óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â òèæíå-
âèé òåðì³í çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä ïðîåêòó çåìëå-
óñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³âíèö-
òâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-
Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè
“Äàðíèöÿ” òà “Ë³âîáåðåæíà” ç³ ñòâîðåííÿì
ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëü-
íîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Äàðíèöÿ” — “Ë³âî-
áåðåæíà”.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ïðî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ïåðåäà÷ó ¿¿ â îðåí-
äó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áó-
ä³âíèöòâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòî-
øèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàí-
ö³ÿìè “Äàðíèöÿ” òà “Ë³âîáåðåæíà” ç³ ñòâîðåí-
íÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîç-
âàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Äàðíèöÿ” —
“Ë³âîáåðåæíà”.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

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 “Бичок”)
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1115 

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 ìàòåð³-
àëè ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ðîçãëÿäó òà ñõâà-
ëåííÿ ¿õ àðõ³òåêòóðíî-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.

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 ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-
ïå÷èòè ðîçãëÿä ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü 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”.

5. 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 êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про проектування та будівництво 
житлового будинку з паркінгом та блоком 

соціально�побутового призначення 
на вул. Гоголівській, 45 

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1166 

від 5 вересня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про ос�
нови містобудування”, враховуючи п. 18 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 419/1829 “Про на�
дання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею”, договір оренди земельної
ділянки від 26.11.2004 № 91�6�00375, додаткову угоду № 1 від 23.04.2007 № 91�6�00649 до договору орен�
ди земельної ділянки № 91�6�00375 від 26.11.2004, угоду про врахування громадських інтересів при будів�
ництві житлового будинку по вул. Гоголівській, 45 та підземного паркінгу від 06.10.2005, зважаючи на звер�
нення Державного науково�виробничого підприємства “ЦЕНТР БУДІНВЕСТ” від 11.07.2007 № 182�07:

1. Äîçâîëèòè Äåðæàâíîìó íàóêîâî-âèðîáíè-
÷îìó ï³äïðèºìñòâó “ÖÅÍÒÐ ÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ”
çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî æèòëî-
âîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì òà áëîêîì ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ãîãîë³âñüê³é,
45 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì
òà áëîêîì ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà
âóë. Ãîãîë³âñüê³é, 45 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ çä³éñíèòè íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà íàäàíà
çã³äíî ç ïóíêòîì 18 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 419/1829 “Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíå äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.11.2004 ¹ 91-6-00375.

2. Äåðæàâíîìó íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó ï³äïðè-
ºìñòâó “ÖÅÍÒÐ ÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ”:

2.1. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâ-
äàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ òåõí³÷í³
óìîâè åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà íà ïðè-
ºäíàííÿ îá’ºêòà äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà âèêî-
íàòè ¿õ âèìîãè.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ.

2.3. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áóä³â-

íèöòâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.03.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì. Êèºâà” (ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíå-
ñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
12.02.2004 ¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004
¹ 1051/2461, â³ä 27.12.2005 ¹ 622/3083, â³ä
31.10.2006 ¹ 122/179 òà â³ä 28.12.2006
¹ 530/587).

2.4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1.-2.3. ïóíê-
òó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óïðàâë³í-
í³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò.

2.5. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðî-
á³ò.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿ-
òè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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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Âëàäà Àìñòåðäàìà õî÷å ïåðåòâîðèòè
âóëèöþ ×åðâîíèõ ë³õòàð³â 
íà ãóðòîæèòîê
Îãëÿä ñâ³òîâèõ 
ìóí³öèïàëüíèõ íîâèí

Единб р може
потон ти смітті

×åðåç ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ Øîòëàí-
ä³¿ Åäèíáóðãà ìîæóòü ïîòîíóòè ó
âëàñíîìó ñì³òò³. ßêùî âîíè íå
áóäóòü ù³ëüíî çàêðèâàòè êðèøêè
áàê³â, ñì³òòÿ íå âèâîçèòèìóòü.
Òàêå ïîïåðåäæåííÿ ðîçêëå¿ëè ó
êîæíîìó ïîäâ³ð’¿.

Äî àäì³í³ñòðàö³¿ âæå íàä³éø-
ëî áàãàòî ñêàðã íà öå íîâîââå-
äåííÿ ÷èíîâíèê³â. Ï³òåð Ìàê-
ê³íëåé, îäèí ç ìåøêàíö³â ì³ñòà,
ïðîñòî ðîçëþòèâñÿ, êîëè ïîáà-
÷èâ íàêëåéêè íà ñâîºìó òà ñóñ³ä-
ñüêîìó áàêàõ. Çà éîãî ñëîâàìè,
â³í â³äïðàâëÿº íà ïåðåðîáêó
ñò³ëüêè ñì³òòÿ, ñê³ëüêè ìîæëèâî,
àëå ñì³òòÿ ç áàê³â âèâîçÿòü ëè-
øå ðàç íà äâà òèæí³. Çà öåé ÷àñ
áàêè ïåðåïîâíþþòü íàñò³ëüêè,
ùî íåìîæëèâî ù³ëüíî çàêðèòè
êðèøêó. ßêùî æ êîìóíàëüí³
ñëóæáè â³äìîâëÿòüñÿ çàáèðàòè
ñì³òòÿ ùå é ðàç íà 14 äí³â, öå
ìîæå ñòàòè çàãðîçîþ äëÿ çäî-
ðîâ’ÿ ìåøêàíö³â òà äëÿ çàãàëü-
íîãî ñàí³òàðíîãî ñòàíó. Êîëè
ìåøêàíö³ ì³ñòà ïðîñÿòü äîäàò-
êîâ³ áàêè, òî ¿ì â³äìîâëÿþòü ç
ºäèíèì ïîÿñíåííÿì: “Òàêîþ º
ïîë³òèêà àäì³í³ñòðàö³¿”.

Ðîää³ Ìàí, ïðåäñòàâíèê åêî-
ëîã³÷íîãî â³ää³ëó ì³ñüêðàäè ïî-
ÿñíþº: “Ìè ðîçêëåþºìî ïîâ³-
äîìëåííÿ íà áàêàõ ó âñüîìó ì³ñ-
ò³. Ìåòà öèõ ïîâ³äîìëåíü — ëè-
øå íàãàäàòè ìåøêàíöÿì, ùîá ò³
ù³ëüíî çàêðèâàëè áàêè. ² ÿêùî
êðèøêà â³äêðèòà íà ê³ëüêà ñàí-
òèìåòð³â, âîíè, çâè÷àéíî, íå îá-
ñëóãîâóâàòèìóòü òàê³ áàêè. Âçàãà-
ë³, ÿêùî ó âàñ âèíèêàþòü ïðîá-
ëåìè ³ç çàéâèì ñì³òòÿì, âàñ çàâ-
æäè ìîæå ïðîêîíñóëüòóâàòè ðàä-
íèê ç ïèòàíü âòîðèííî¿ ïåðåðîá-
êè â³äõîä³â”.

Нащад и Аль Капоне
тепер б д ть їздити
на велосипедах

Ó â³âòîðîê ìåð ×èêàãî, ÿêèé
ïåðåáóâàº íèí³ ó Ôðàíö³¿, çàÿâèâ,
ùî õîò³â áè ñòâîðèòè òàêó æ ñèñ-
òåìó ïðîêàòó âåëîñèïåä³â, ÿê ó
Ïàðèæ³. Ìåð ×èêàãî, äåìîêðàò
Ð³÷àðä Äåéë³, ñàì ëþáèòü êàòàòè-
ñÿ íà âåëîñèïåä³. Íà íüîãî ñïðà-
âèëà âåëèêå âðàæåííÿ ìåðåæà ñà-
ìîîáñëóãîâóâàííÿ “Velib”, ÿêà ³ñ-
íóâàëà â Ïàðèæ³. Íàðàç³ ìîæíà
âçÿòè íà ïðîêàò 10000 âåëîñèïå-
ä³â â 750 òî÷êàõ ì³ñòà. Ç ñåðåäè-
íè ëèïíÿ, êîëè ìåðåæà ïî÷àëà
ïðàöþâàòè, íà öèõ âåëîñèïåäàõ
óæå çä³éñíèëè ïîíàä 3,7 ì³ëüéî-
íà ïî¿çäîê. Õî÷à Äåéë³ ââàæàº,
ùî òðèì³ëüéîííèé ×èêàãî ìåí-
øå ï³äõîäèòü äëÿ âåëîñèïåäíîãî
ðóõó, â³í çáèðàºòüñÿ íàéáëèæ÷èì
÷àñîì çàïðîïîíóâàòè îðãàí³çóâà-
òè òàêó æ ñèñòåìó ïðîêàòó.

Âåëîñèïåä ÿê çàñ³á ïåðåñóâàí-
íÿ ì³ñòîì òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü
ó Áàðñåëîí³ òà Îñëî. Îêð³ì ×è-
êàãî, ïðî ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ïðî-
êàòó çàäóìàëèñü ó Íüþ-Éîðêó.

В лицю
Червоних ліхтарів
мож ть віддати
під ртожито

Íàéâ³äîì³øà âèçíà÷íà ïàì’ÿò-
êà Àìñòåðäàìà ìîæå â íåäàëåêî-
ìó ìàéáóòíüîìó çíèêíóòè. Âëàñ-
íèê â³òðèí ç íàï³âðîçäÿãíåíèìè
“æðèöÿìè ëþáîâ³” íà âóëèö³
×åðâîíèõ ë³õòàð³â ×àðëüç Ã³³ðò
ïðîäàº âñþ ñâîþ âëàñí³ñòü. Ó âî-
ëîä³íí³ á³çíåñìåíà íàðàç³ 20 áó-
ä³âåëü ³ 60 â³òðèí. Áóä³âë³ ïðîäà-
äóòü æèòëîâ³é êîðïîðàö³¿ “Het
Oosten”. Éìîâ³ðíî, áóä³âë³ â³ääà-
äóòü ï³ä ñîö³àëüíå æèòëî. Àäì³-
í³ñòðàö³ÿ Àìñòåðäàìà ïðàãíå
çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü á³çíåñó, ïî-
â’ÿçàíîãî ç ïðîñòèòóö³ºþ, çà
ÿêèì õîâàºòüñÿ çëî÷èíí³ñòü ³ â³ä-
ìèâàííÿ ãðîøåé. Çàêîí 2003 ðî-
êó äàº ì³ñüê³é âëàä³ ïðàâî â³ä-
êëèêàòè ë³öåíç³¿ ó ô³ðì, ùî âè-
êëèêàþòü ï³äîçðó ó â³äìèâàíí³
ãðîøåé àáî ô³íàíñóâàíí³ êðèì³-
íàëüíèõ ãðóï. Õî÷à ×àðëüç Ã³³ðò
íå áóâ çàì³øàíèé â ä³ÿëüíîñò³
ïîä³áíîãî ðîäó, ïðîòå â³í âèð³-
øèâ çàëèøèòè öåé á³çíåñ. Åêñ-
ïåðòè ââàæàþòü, ùî ï³ñëÿ ïðîäà-
æó 20 % áóä³âåëü ó ðàéîí³ ×åðâî-
íèõ ë³õòàð³â “ãí³çäî ðîçïóñòè”,
òàêå ïîïóëÿðíå ó òóðèñò³â, ïðîñ-
òî çíèêíå.

Німці почали
нападати
на с пермар ети

Ìàñîâèìè áåçëàäàìè íåùî-
äàâíî çàâåðøèëîñÿ â Áåðë³í³
óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ íîâîãî òîð-
ãîâîãî öåíòðó íà ïëîù³ Àëåêñàí-
äåðïëàö. Ïðèâåðíóò³ ðåêëàìîþ
ç îá³öÿíêîþ ñîë³äíèõ çíèæîê
äëÿ ïåðøèõ ïîêóïö³â, á³ëÿ äâå-
ðåé íàéá³ëüøîãî â ªâðîï³ ñóïåð-
ìàðêåòó ïîáóòîâî¿ åëåêòðîí³êè
ìèíóëîãî âå÷îðà ç³áðàëèñÿ òè-
ñÿ÷³ ëþäåé. Êîëè ð³âíî îï³âíî-
÷³ â³äêðèëè äâåð³ ìàãàçèíó, íà-
òîâï çí³ñ ñï³âðîá³òíèê³â îõîðî-
íè, ÿê³ ìàëè ñòðèìóâàòè ïîò³ê
ïîêóïö³â, ³ êèíóâñÿ äî ïðèëàâ-
ê³â. Çà òîâàðè ç³ çíèæêàìè âè-
íèêàëè á³éêè.

Çáóäæåí³ ïîêóïö³ íàïàäàëè íà
ïðîäàâö³â, ñï³âðîá³òíèê³â ñëóæ-
áè áåçïåêè òà íà âèêëèêàíèõ íà
äîïîìîãó ïîë³öåéñüêèõ. Ðîçáè-
ëè ê³ëüêà â³òðèí, ïåðåêèíóëè
ñòåíäè ç òîâàðàìè. Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê õâèëÿ àæ³îòàæó ñõëèíóëà, àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ìàãàçèíó áóëà âèìó-
øåíà çàêðèòè éîãî äëÿ íàâåäåí-
íÿ ëàäó ³ ðåìîíòó. Ðîçì³ðè ìà-
òåð³àëüíèõ çáèòê³â ùå âñòàíîâ-
ëþþòü.

До Лондона раще
не переїжджати

Îðåíäí³ ñòàâêè íà æèòëî â Ëîí-
äîí³ ñÿãíóëè ðåêîðäíèõ ïîçíà÷îê.
Çã³äíî ç äàíèìè äîñë³äæåííÿ,
ïðîâåäåíîãî Association of Resi-
dential Letting Agents (ARLA), â ñå-

ðåäíüîìó îðåíäà áóäèíêó â ì³ñò³
îáõîäèòüñÿ ìåøêàíöÿì â 3276
ôóíò³â ñòåðë³íã³â íà ì³ñÿöü (ïðè-
áëèçíî $6600). Íà ï³âäåííîìó
ñõîä³ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ çíÿòè áó-
äèíîê ìîæíà çà 1380 ôóíò³â ñòåð-
ë³íã³â (ìàéæå $2800), à â ðåøò³
ðàéîí³â — çà 920 ôóíò³â ñòåðë³í-
ã³â ($1860) íà ì³ñÿöü.

Çðîñëè òàêîæ ö³íè íà æèòëî â
êðà¿í³. Çã³äíî ç óðÿäîâèìè äàíè-
ìè çà ëèïåíü 2007 ðîêó ïðè êó-
ï³âë³ ñâîãî ïåðøîãî áóäèíêó áðè-
òàíöÿì äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè â
ñåðåäíüîìó 218479 ôóíò³â ñòåð-
ë³íã³â (ìàéæå $440 òèñÿ÷). Öå íà
4257 ôóíò³â ñòåðë³íã³â ($8600)
á³ëüøå çà àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê
÷åðâíÿ.

Íå äèâëÿ÷èñü íà âèñîê³ ö³íè,
îðãàí³çàö³ÿ National Housing
Federation (NHM) ÷åêàº ïîäàëü-
øîãî ¿õ çðîñòàííÿ. Íà ïî÷àòêó
ñåðïíÿ NHM ïîâ³äîìèëà, ùî ñå-
ðåäíÿ ö³íà áóäèíêó ïåðåâèùèòü
300 òèñÿ÷ ôóíò³â ñòåðë³íã³â ($610
òèñÿ÷). Íèí³, ùîá ïðèäáàòè
æèòëî, áðèòàíöåâ³ ïîòð³áíî âè-
ïëàòèòè çà íüîãî ìàéæå 11 ð³÷-
íèõ çàðïëàò.

В Осло не вийде
жебра вати

Ì³ñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ ñòîëè-
ö³ Íîðâåã³¿ Îñëî õî÷å ïðèáðàòè
ç âóëèöü æåáðàê³â-³íîçåìö³â.
“Íîðâåã³ÿ íå ìîæå ñòàòè ì³æíà-
ðîäíîþ ìåêêîþ á³äíîòè”,— çà-
ÿâèâ ë³äåð ìóí³öèïàëüíî¿ ðàäè
Îñëî êîíñåðâàòîð Åðë³íã Ëàå.

Â³í äîäàâ, ùî áàãàòî æåáðàê³â
ðîáëÿòü öå îðãàí³çîâàíî ³ íà-
ñïðàâä³ íå ïîòðåáóþòü äîïîìîãè,
à ïðîñÿòü íà âóëèöÿõ ïðîñòî çà-
ðàäè íàæèâè. Ê³ëüê³ñòü îá³äðàí-
ö³â ó íîðâåçüêèõ ì³ñòàõ ð³çêî
çá³ëüøèëàñÿ, êîëè ïàðëàìåíò
êðà¿íè çíÿâ ó ìèíóëîìó ðîö³ çà-
áîðîíó íà æåáðàêóâàííÿ íà âó-
ëèöÿõ.

Îñê³ëüêè âèáîð÷à êàìïàí³ÿ äî
ì³ñöåâî¿ ðàäè íàáëèæàºòüñÿ äî
ê³íöÿ, òî ïðîïîçèö³þ ïðèáðàòè
æåáðàê³â ç âóëèöü ñòîëèö³ ï³ä-
òðèìàëè ïðàêòè÷íî âñ³ ïîë³òè-
êè. Íàðàç³ ïðîïîíóþòü, ùîá ïî-
ë³ö³ÿ ìàëà ïîâíîâàæåííÿ íà âè-
òóðåííÿ çëèäàð³â ç âóëèöü. Êàí-
äèäàò ó ìåðè Îñëî â³ä Ëåéáî-
ðèñòñüêî¿ ïàðò³¿ Ðóí Ãåðõàðäñåí
ïîãîäèâñÿ ç òàêîþ ³äåºþ, îñ-
ê³ëüêè ââàæàº ÿâèùå ìàñîâîãî
æåáðàêóâàííÿ êðèì³íàëîì. Â³í
äîäàâ, ùî ³íîçåìí³ îá³äðàíö³
çíàõîäÿòüñÿ â Íîðâåã³¿ íà òó-
ðèñòè÷í³é â³ç³ ³ íåëåãàëüíî çàé-
ìàþòüñÿ ä³ëîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Ïîë³òèê êëàñèô³êóâàâ ñòàðöþ-
âàííÿ ÿê á³çíåñ, à öå òóðèñòàì
çàáîðîíåíî.

²íøèé ïîë³òèê Ìàð³àííà Áîð-
ãåí ç ë³âî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
çàïåâíÿº, ùî ³ç æåáðàêóâàííÿì
íå ³ñíóº í³ÿêèõ ïðîáëåì, ùî öå
çâè÷àéíå ÿâèùå, ÿêå ³ñíóº â êîæ-
í³é êðà¿í³ ñâ³òó. Áîðãåí ñòâåð-
äæóº, ùî á³äíÿêè íå ïîðóøóþòü
í³ÿêèõ çàêîí³â, íàâ³òü ò³, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü ó Íîðâåã³¿ íà òóðèñ-
òè÷íèõ â³çàõ, ³ òðåáà áîðîòèñÿ íå
çà òå, ùîá ïðèáðàòè ¿õ ç âóëèöü,
à çà òå, ùîá äîïîìîãòè ¿ì.

Провінціали,
що приїжджають
до Мос ви,
її не люблять

Ðîñ³éñüêèé ôîíä “Ãðîìàäñüêà
äóìêà” ä³çíàâñÿ ó íàñåëåííÿ êðà-
¿íè, íàñê³ëüêè ñèëüíà éîãî ëþáîâ
äî Ìîñêâè. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî
ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â ìåãàïîë³ñó
ïîñò³éíî çðîñòàº, ñîö³îëîãè ðîç-
ðàõîâóâàëè íà êîëåêòèâíå ç³çíàí-
íÿ â ëþáîâ³. ßê-íå-ÿê ó ñòîëèö³
íèí³ ïðîæèâàþòü ³ çàðîáëÿþòü íà
õë³á íå ò³ëüêè ç ìàñëîì, à é ç ³ê-
ðîþ ïîíàä 10 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ðîñ³ÿí. Àëå ðåçóëüòàòè âè-
ÿâèëèñÿ íåî÷³êóâàíèìè. Ëèøå
22 % ïðîâ³íö³àë³â âèçíàëè Ìîñêâó
íàéêðàùèì ì³ñòîì Ðîñ³¿. Ìîñêâè-
÷³â, ÿê³ ñèìïàòèçóþòü ñòîëèö³, âè-
ÿâèëîñÿ â äâà ðàçè á³ëüøå. Á³ëü-
ø³ñòü æå ðîñ³ÿí (69 % ïðîâ³íö³-
àë³â ³ 54 % ìîñêâè÷³â) ââàæàþòü
Ìîñêâó “ïðîñòî âåëèêèì ì³ñòîì”.

Ç’ÿñóâàëîñÿ òàêîæ, ùî ïîãîëîâ-
íà íåíàâèñòü æèòåë³â “çàìêàäüÿ”
äî ìîñêâè÷³â íå á³ëüøå, í³æ ì³ô.
Íåãàòèâíî äî ñòîëèö³ ñòàâèòüñÿ
ëèøå ï’ÿòà ÷àñòèíà ïðîâ³íö³àë³â.
Á³ëüø³ñòü ç íèõ, õî÷ ³ âèçíàº, ùî
æèòåë³ ñòîëèö³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä
ðåøòè ðîñ³ÿí, òà â ÷îìóñü ìîñêâè-
÷àì íàâ³òü ñï³â÷óâàþòü, ðîçóì³-
þ÷è, ùî “âîíè çìó÷åí³, ïðàöþ-
þòü ³ ïðàöþþòü”, “ìîñêâè÷³ — ðî-
áîòÿãè ³ æèâóòü íåëåãêî ³ áåç â³ä-
ïóñòîê”. Òàêèì ÷èíîì, ïðîâ³íö³-
àëè, ùî ïðè¿çäÿòü äî Ìîñêâè, íà-
ëàøòîâàí³ äî íå¿ àãðåñèâíî, à ò³,
ùî çàëèøàþòüñÿ, — í³

Ñåðã³é ÌÈÊÓËÜÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Найсвіжіші, веселі, орисні та шо ючі новини з сіх
міст світ .

Після продаж власни ом вітрин на в лиці Червоних ліхтарів сво о бізнес вартал з повіями може просто зни н ти
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Àí³ìàö³ÿ ëÿãëà 
ó äðåéô
Ðîçïî÷èíàºòüñÿ ôåñòèâàëü “Êðîê”

Öüîãîð³÷íèé, âæå ÷îòèðíàäöÿ-
òèé “Êðîê” — íàéìàñøòàáí³-
øèé çà óñ³ ðîêè ³ñíóâàííÿ ôåñ-
òèâàëþ. Ñåëåêö³éí³é êîì³ñ³¿ äî-
âåëîñÿ îáðàòè äî êîíêóðñíî¿
ïðîãðàìè 156 ô³ëüì³â ç 600, ÿê³
íàä³ñëàëè àí³ìàòîðè ç 44 êðà¿í
ñâ³òó. Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿòèìóòü
ø³ñòü ñòð³÷îê ìîëîäèõ àâòîð³â —
åêñïåðòè çàïåâíÿþòü, ùî öå êðà-
ùå, ùî ñòâîðèëè ïðîòÿãîì äâîõ
îñòàíí³õ ðîê³â. Òîæ ç íèí³øíüî-
ãî âå÷îðà òðèìàºìî êóëàêè çà
Àíàòîë³ÿ Ëàâðåí³øèíà ç éîãî
You are empty. Animation
Episodes, Îëåêñàíäðà Æóêîâà ç
“Àëüòåðíàòèâíîþ ìîäåëëþ ñâ³-
òó — SE”, Àäð³àíà Ñàõàëòóºâà ç
“Ïðèãîäàìè Æèâ÷èêà” òà “Ëà-
ñóíêîþ” é çà Íàòàëþ Ìàð÷åíêî-
âó, êîòðà âèñëàëà íà “Êðîê” ñâî-
¿õ “Çà÷àðîâàíîãî “Çàïîðîæöÿ”
òà “Áóäèíî÷îê äëÿ ðàâëèêà”.

Ó ñêëàä³ ì³æíàðîäíîãî æóð³
öüîãî ðîêó àìåðèêàíåöü ²ãîð
Êîâàëüîâ, Âàëåíòèí Îëüøâàíã
ç Ðîñ³¿, ïðåçèäåíò àí³ìàö³éíîãî
ôåñòèâàëþ â Õ³ðîñ³ì³ Ñàéîêî
Ê³íîøèòà, óêðà¿íñüêèé ðåæèñåð

Îëåêñàíäð Áóáíîâ, à òàêîæ åñ-
òîíñüêèé ìóëüòèïë³êàòîð Ðàî
Õåéäìåòñ. Ñåðåä ôàâîðèò³â êîí-
êóðñó îðãàí³çàòîðè íàçèâàþòü
íàéòèòóëîâàí³øèõ: áðèòàíêó
Ñüþç³ Òåìïëòîí (¿¿ ðîáîòó çà
ìîòèâàìè ñèìôîí³÷íî¿ êàçêè
Ñåðã³ÿ Ïðîêîô’ºâà “Ïåòÿ ³
Âîâê” íåçàäîâãî äî â³äêðèòòÿ
ôåñòèâàëþ êèÿíè âæå ìàëè íà-
ãîäó îö³íèòè), Ì³õàåëó Ïàâëà-
òîâó ç ×åõ³¿ òà ðîñ³ÿíèíà Àëºê-
ñàíäðà Ïåòðîâà.

Ï³äñóìêè ôåñòèâàëþ ï³äáèâà-
òèìóòü äâ³÷³ — 4-ãî æîâòíÿ ó
Êàíåâ³, äå æóð³ ï³ñëÿ ê³ëüêàäî-
áîâîãî ïåðåãëÿäó ó ðåæèì³ íîí-
ñòîï îãîëîñèòü ³ìåíà ëàóðåàò³â,
é ó Êèºâ³, äå ùàñëèâ³ ïåðåìîæ-
ö³ íàðåøò³ îòðèìàþòü ñâî¿ íà-
ãîðîäè. Ùîïðàâäà, íå íàäòî âå-
ëèê³: íåçâàæàþ÷è íà ñïîíñîð-
ñüêó ï³äòðèìêó òàêèõ ìàðîê, ÿê
Cannon, “Ôîêñòðîò” ÷è âîäà
“Æèâ÷èê”, Ãðàí-ïð³ îäíîãî ç
íàéâ³äîì³øèõ àí³ìàö³éíèõ ôåñ-
òèâàë³â ó ñâ³ò³ ñòàíîâèòü ëèøå
$5 òèñ., à çàãàëüíèé ïðèçîâèé
ôîíä íå ïåðåâèùóº $20 òèñ.

Þâ³ëÿð³â ç³ãðàëè ãóðòîì

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої неділі в Націо-
нальній філармонії У ра-
їни завершився тради-
ційний вересневий фес-
тиваль "Володимир
Крайнєв запрош є". У
оловні ерої фестивалю
цьо о ро призначили
світово о ювіляра номер
один Людві а ван Бетхо-
вена. Головною п бліч-
ною фі рою м зично о
дійства став сам маест-
ро Крайнєв, а централь-
н олізію фестивалю
несподівано визначила
ієрархія йо о часни ів.

Öüîãîð³÷íà þâ³ëåéíà êîíöåï-
ö³ÿ — à ñàìå âîíà, çà òðàäèö³ºþ,
âèçíà÷àº ðåïåðòóàð ôåñòèâàëþ
Âîëîäèìèðà Êðàéíºâà, äàëà êè-
¿âñüê³é ïóáë³ö³ ìîæëèâ³ñòü ïðîòÿ-
ãîì ï’ÿòè äí³â ïðîãóëÿòèñÿ ëàá³-
ðèíòàìè ê³ëüêîõ åïîõ òà ñòèë³â —
â³ä ïåðøîãî â³äåíñüêîãî êëàñèêà
Éîçåôà Ãàéäíà äî Ëþäâ³ãà âàí
Áåòõîâåíà, äàë³ øëÿõàìè ðîìàí-
òèê³â Öåçàðÿ Ôðàíêà òà Ôðåäå-
ð³êà Øîïåíà é àæ äî ³ìïðåñ³îí³ñ-
òà Êëîäà Äåáþññ³. Õî÷à öåíòðàëü-
íîþ ô³ãóðîþ â öüîìó òîâàðèñòâ³
þâ³ëÿð³â, çâ³ñíî, ñòàâ Áåòõîâåí. Ç
ïðèâîäó 180-¿ ð³÷íèöþ â³ä äíÿ
ñìåðò³ êëàñèêà ó òîé ÷è òîé ñïî-
ñ³á â³äçíà÷èëèñÿ âñ³ ó÷àñíèêè
ôåñòèâàëþ. Â³äïîâ³äàëüíî é äó-
øåâíî — ÿïîíñüêà ï³àí³ñòêà Õ³-
ñàêî Êàâàìóðà, õèòðîìóäðî, ÷åðåç
Øí³òêå é Øîñòàêîâè÷à — ñêðè-
ïàëü Îëåã Êðèñà, ñòðèìàíî é
âäóìëèâî — ôðàíöóç Ì³øåëü
Äàëüáåðòî, ïî-õóë³ãàíñüêîìó âå-
ñåëî — ñàì ìàåñòðî Êðàéíºâ. Óñå
öå âèãëÿäàëî òàê, íà÷å Áåòõîâåí,
ÿê ñêàçàâ êîëèñü ïðî íüîãî
Ãàéäí, é ñïðàâä³ ìàâ ê³ëüêà ãî-
ë³â, ê³ëüêà ñåðäåöü ³ ê³ëüêà äóø.

À âò³ì, íåñïîä³âàíî äëÿ âñ³õ
öåíòðàëüíó êîë³ç³þ ôåñòèâàëþ
âèçíà÷èëà ³ºðàðõ³ÿ éîãî ó÷àñíè-
ê³â. Ñêèäàëîñÿ íà òå, íà÷å ïðåä-

ñòàâíèêè ìîëîäøîãî ïîêîë³í-
íÿ — óêðà¿íåöü ²ãîð ×åòóºâ,
ÿïîíñüêà ï³àí³ñòêà Õ³ñàêî Êàâà-
ìóðà ³ çîâñ³ì ùå þíà Àííà Äå-
íèñîâà ç Ðîñ³¿ — âèéøëè íà ô³-
ëàðìîí³éíó ñöåíó, àáè ïîì³ðÿòè-
ñÿ ñèëàìè ³ç ìåòðàìè Âîëîäèìè-
ðîì Êðàéíºâèì, Îëåãîì Êðèñîþ
àáî â³îëîí÷åë³ñòêîþ Êàð³íå Ãåîð-
ã³àí. Ñàì³ æ ìåòðè ó áóäü-ÿêîìó
çìàãàíí³ íå âáà÷àëè, çäàºòüñÿ,
âæå æîäíîãî ñåíñó. Ìîëîäü ãðà-
ëà ç àçàðòîì òà åíòóç³àçìîì, ç³ð-
êè — ç êîðîë³âñüêîþ ïîâàæí³ñ-
òþ, êîòðà çðåøòîþ ïàñóâàëà äî
¿õíüîãî ñòàòóñó é àâòîðèòåòó. À
÷àñîì, ÿê-îò ó Êîíöåðò³ Áåòõîâå-
íà äëÿ ôîðòåï³àíî ³ ñêðèïêè, äó-
åò Âîëîäèìèðà Êðàéíºâà òà Îëå-
ãà Êðèñè íàãàäóâàâ, õî÷ ÿê öå
äèâíî çâó÷èòü, ÷àþâàííÿ äâîõ ³í-
òåëåêòóàë³â.

Îäèí â³ä îäíîãî êðàùèé, òåæ,
íåìîâ âèð³øèâøè ïîçìàãàòèñÿ,
ãðàëè äâà îðêåñòðè — Íàö³îíàëü-
íèé ñèìôîí³÷íèé ï³ä êåð³âíèö-
òâîì Âîëîäèìèðà Ñ³ðåíêà òà
Ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð Íàö³î-
íàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ ï³ä îðóäîþ
Ìèêîëè Äÿäþðè. Îñòàííüîìó,
êð³ì òîãî, âèïàëà ÷åñòü çàêðèâà-
òè ôåñòèâàëü. ² õî÷ íåñïîä³âàíî
â ïðîãðàì³ ïîì³íÿëèñÿ ì³ñöÿìè
Ñüîìà ñèìôîí³ÿ Áåòõîâåíà, çà-
ïëàíîâàíà äëÿ ô³íàëó, ³ Êîíöåðò
äëÿ ôîðòåï³àíî, ñêðèïêè òà â³î-
ëîí÷åë³, äå òð³óìôóâàëà ç³ðêîâà

òð³éöÿ Êðàéíºâà, Êðèñè òà Ãåîð-
ã³àí, ó ïàì’ÿò³ çàëèøèëàñÿ ñàìå
Ñüîìà ñèìôîí³ÿ. Îðêåñòðó Ìè-
êîëè Äÿäþðè îñîáëèâî âäàëîñÿ
ïåðåäàòè òîé ñòðèìàíèé òðàã³çì,
ùî çàêëàäåíèé ó ¿¿ äðóã³é ÷àñòè-
í³.

Íåéòðàëüíå ³ âèíÿòêîâå ó ïåâ-
íîìó ñåíñ³ ïîëîæåííÿ â öüîìó
ïðîòèñòîÿíí³ ïîêîë³íü çàéíÿâ
ôðàíöóçüêèé ï³àí³ñò Ì³øåëü
Äàëüáåðòî. Ïîð³âíÿòè éîãî íå áó-
ëî ç êèì. Âèñòóï ìóçèêàíòà òà-
êîãî ð³âíÿ — ñïðàâä³ óí³êàëüíà
ïîä³ÿ äëÿ Êèºâà, òîæ õî÷à á çà òå,
ùî Âîëîäèìèð Êðàéíºâ óìîâèâ
ïàðèçüêîãî â³ðòóîçà âçÿòè ó÷àñòü
ó ïðîãðàì³, îðãàí³çàòîðîâ³ ôåñòè-
âàëþ íàëåæèòü áåçì³ðíà ïîäÿêà.
Ñëîâà ç êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìêè
ïðî òå, ùî, ìîâëÿâ, Ì³øåëü
Äàëüáåðòî ââàæàºòüñÿ äðóãèì ï³-
àí³ñòîì ó ñâ³ò³ ï³ñëÿ Àëüôðåäà
Êàðòî, âòðàòèëè áóäü-ÿêèé ñåíñ
âæå ï³ñëÿ ïåðøèõ òàêò³â — óñå
ïðî ñåáå ï³àí³ñò âè÷åðïíî ñêàçàâ
ñâîºþ ãðîþ. Òâîðè Ôðàíêà, Äå-
áþññ³ òà Øîïåíà ó éîãî âèêîíàí-
í³, çäàâàëîñÿ, íå ìàëè âèêîíàâ-
öÿ — ñàìîãî ëèøå àâòîðà: òàêè-
ìè “áåçîñîáèñò³ñíèìè” éîìó âäà-
âàëîñÿ çðîáèòè ñâî¿ ³íòåðïðåòàö³¿.
Çâó÷àëà ïðîñòî ìóçèêà. À ïðèñóò-
í³ñòü ñàìîãî Äàëüáåðòî íà ñöåí³
í³áè ïîì³÷àëàñÿ ëèøå òîä³, êîëè
ìóçèêàíò âèõîäèâ âêëîíèòèñÿ
ïóáë³ö³

Âîëîäèìèð ÊÐÀÉÍªÂ: “Ó ìî¿õ êîíöåðòàõ 
áóâ Áåòõîâåí-âåñåëóí”
Çàñíîâíèê ôåñòèâàëþ “Âîëîäèìèð Êðàéíºâ çàïðîøóº” — 
ïðî âèêîíàâö³â-óëþáëåíö³â, áåòõîâåíñüêå õóë³ãàíñòâî 
òà ïðèñòðàñòü äî þâ³ëå¿â

— Ó ïîñò³éíèõ ñëóõà÷³â ôåñòè-
âàë³â ñêëàëîñÿ ñò³éêå âðàæåííÿ,
ùî âè ëþäèíà, êîòðà ëþáèòü ðó-
õàòèñÿ çà ³íåðö³ºþ. Ñêàæ³ìî, ùî-
ðîêó çàïðîøóºòå òèõ ñàìèõ âèêî-
íàâö³â — òîãî æ òàêè ²ãîðÿ ×åòó-
ºâà òà ³íøèõ. ×è ³ñíóº ÿêàñü ñòà-
ëà ñèñòåìà â³äáîðó ó÷àñíèê³â?

— Çâè÷àéíî, ³ñíóº. Ó÷àñíèêè
ìîãî ôåñòèâàëþ — ïåðåâàæíî ëà-
óðåàòè ôîðòåï³àííîãî êîíêóðñó,
êîòðèé ÿ ùîðîêó ïðîâîäæó â
Õàðêîâ³. Áóâàº, ùîïðàâäà, êîëè
çàïðîøóþ ñþäè òèõ, õòî ìåí³
ïðîñòî ñòðàøåííî ïîäîáàºòüñÿ
(ì³æ íàìè, íàé÷àñò³øå öå ñòàºòü-
ñÿ ç âîêàë³ñòàìè). ² ùå òèõ, êîãî
ÿ ïðîñòî ëþáëþ.

— Ì³øåëü Äàëüáåðòî, ïðîãðàìà
ÿêîãî àæ í³ÿê íå ñòèêàëàñÿ ç áåò-
õîâåíñüêîþ òåìàòèêîþ, áóâ âèïàä-
êîâèì ãîñòåì?

— Ó æîäíîìó ðàç³! Ôðàíê ³ Äå-
áþññ³, ÿêèõ ãðàâ Ì³øåëü,— òà-
êîæ öüîãîð³÷í³ þâ³ëÿðè. Õ³áà ùî

îäèí Øîïåí ó öüîìó òîâàðèñòâ³
“çàéâèé”. Ìè âçàãàë³-òî õîò³ëè
â³äçíà÷èòè ùå é þâ³ëåé Êàðîëÿ
Øèìàíîâñüêîãî — éîãî ìàëà ãðà-
òè Õ³ñàêî Êàâàìóðà. Íå âäàëîñÿ,
áî âèíèêëè ïåâí³ ïðîáëåìè ç
ïðèäáàííÿì íîò. Þâ³ëå¿ êîìïî-
çèòîð³â, óçàãàë³ ïàì’ÿòí³ ìóçè÷í³
äàòè — öå òå, ùî âèçíà÷àº ðåïåð-
òóàðíó êîíöåïö³þ öüîãî ôåñòèâà-
ëþ.

— Âàøà ³íòåðïðåòàö³ÿ Ôàíòàç³¿
Áåòõîâåíà äëÿ ôîðòåï³àíî, õîðó òà
îðêåñòðó íàãàäóâàëà ñîöðåàë³ñòè÷-
íèé îáðàç Áåòõîâåíà-ðåâîëþö³îíå-
ðà — øàëåíèé òåìï, íàòèñê...

— Ðåâîëþö³ÿ? ßêà, â á³ñà, ðå-
âîëþö³ÿ?! Òàì áóâ Áåòõîâåí-âåñå-
ëóí, ÿ íàìàãàâñÿ çðîáèòè õóë³ãàí-
ñüê³ àêöåíòè: âåñåëîù³, áåøêåòó-
âàííÿ — îñü ùî áóëî â ìî¿é ³í-
òåðïðåòàö³¿!

— À ÿêà ìóçè÷íà åìîö³ÿ, íà âàø
ïîãëÿä, ìàº ïåðåâàæàòè â ïîêàçî-
â³é ³íòåðïðåòàö³¿ Áåòõîâåíà?

— Ñê³ëüêè ëþäåé, ñò³ëüêè é ³í-
òåðïðåòàö³é. Óçàãàë³ Áåòõîâåí äó-
æå ÷³òêî ³ êîíêðåòíî âèïèñóâàâ
óñ³ ïîçíà÷åííÿ â ñâî¿õ íîòíèõ
òåêñòàõ. Òîìó â³äì³íí³ñòü éîãî ³í-
òåðïðåòàö³é ïîëÿãàº â “ëåäü-
ëåäü” — ëåäü òèõ³øå, ëåäü ãîëîñ-
í³øå. ßê ãîâîðèâ Áàõ, ó ïîòð³á-
íèé ÷àñ, ç ïîòð³áíîþ ñèëîþ....

— ßê³é ç ÷èñëåííèõ ðåäàêö³é
áåòõîâåíñüêèõ òåêñò³â íàäàºòå ïå-
ðåâàãó?

— Óðòåêñòàì, òîáòî òàêèì, äå
íåìà æîäíîãî âòðó÷àííÿ. Õîðî-
øèìè ââàæàþ ðåäàêö³¿ Àëüøâàí-
ãà. À âñå îäíî, ÿê êàæóòü, òå, ùî
äîçâîëåíî Þï³òåðó, íå äîçâîëå-
íî áèêó.

— Êîãî ïëàíóºòå çàïðîñèòè íà
ôåñòèâàëü íàñòóïíîãî ðîêó?

— Ùå íå çíàþ. Âñå çàëåæèòü
â³ä ô³íàíñ³â. Òàì þâ³ëåé Ðàõìà-
í³íîâà, Øóáåðòà... Âñå ïîïåðåäó

Розмовляла
Олеся НАЙДЮК

Ор естр Володимира Сірен а отовий б в до перемо
над Володимиром Крайнєвим й самим Бетховеном
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Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні з Одеси двотижневе плавання на теплохо-
ді "Тарас Шевчен о" відправляється XIV Міжнарод-
ний фестиваль анімаційних фільмів "Кро ". На сво-
єм шлях орабель з часни ами фестивалю зро-
бить іль а з пино , після чо о йо о двічі рочисто
за риють — Каневі й Києві.

Âîëîäèìèð Êðàéíºâ çàäåìîíñòðóâàâ ó Êèºâ³ ìåðòâèõ 
³ æèâèõ êëàñèê³â
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11.00 Â³äêðèºòüñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé ñå-
ì³íàð “Ðîëü òà ì³ñöå äèòÿ÷î-
þíàöüêîãî ñïîðòó â ñèñòåì³ ï³ä-
ãîòîâêè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó”.

12.00. Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïðîâåäå íàðà-
äó ñòîñîâíî àêö³¿ “Äîïîìîæè
êîíêðåòí³é ëþäèí³”.

12.00  Êîìïàí³ÿ “Research & Branding
Group” îïðèëþäíèòü îñòàíí³ ñî-
ö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïðî ñòàâ-
ëåííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè äî
ïðîáëåìè òóáåðêóëüîçó.

15.00  Ðîçïî÷íóòü áåçêîøòîâíó ï³âòîðà-
ãîäèííó åêñêóðñ³þ ó îäèí ³ç íàé-
ñòàð³øèõ íåêðîïîë³â ì³ñòà — ³ñ-
òîðèêî-ìåìîð³àëüíèé Ëóê’ÿí³â-
ñüêèé çàïîâ³äíèê.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Êèÿíè æèòèìóòü 
íà ð³ê äîâøå
Àáè çàïîá³ãòè ñåðöåâèì çàõâîðþâàííÿì, 
â êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äêðèþòü ïóíêòè
âèì³ðþâàííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó

Óñ³ì îõî÷èì ï³ä àðêîþ Äðóæáè
íàðîä³â ïîçàâ÷îðà âèì³ðþâàëè àð-
òåð³àëüíèé òèñê ³ êîíñóëüòóâàëè,
ÿê éîãî íîðìàë³çóâàòè, àáè çàïî-
á³ãòè ñåðöåâèõ õâîðîáàì. Àêö³ÿ
“Çäîðîâå ñåðöå”, ùî òðèâàòèìå
òèæäåíü, ïðèóðî÷åíà Âñåñâ³òíüî-
ìó äíþ ñåðöÿ, ÿêå â³äçíà÷àòèìóòü
30 âåðåñíÿ. Îðãàí³çóâàëè çàõ³ä
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çäîðîâ’ÿ
³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿. Ïàðòíåðàìè âèñòóïèëè
ãðóïà êîìïàí³é “Ôîêñòðîò”, ÒÎÂ
“Ðîññìàêñ-Óêðà¿íà”, ÒÎÂ “Åé
åíä Ä³ Óêðà¿íà”.

Ç 23 äî 28 âåðåñíÿ êèÿíè çìî-
æóòü âèì³ðÿòè òèñê íå ò³ëüêè ó
ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ, à é íà âåëè-
êèõ ï³äïðèºìñòâàõ, ó áàãàòüîõ ìó-
çåÿõ, íàâ³òü íà âóëèöÿõ ³ ñòàíö³-

ÿõ ìåòðî. Çà ñëîâàìè ãîëîâè Íàö-
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Ìèêîëè Ïîë³ùóêà, ñïðàâà òóò íå
â ä³àãíîñòóâàíí³ — òàêèì ÷èíîì
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ñïðîáóþòü
çìóñèòè çàìèñëèòèñÿ íàä ñòàíîì
ñâîãî çäîðîâ’ÿ.

Ñåðöåâ³ õâîðîáè ðîçâèâàþòüñÿ
øâèäêî é ÷àñòî íåïîì³òíî äëÿ
ëþäèíè. Íàéìåíøà ï³äîçðà íà
çàõâîðþâàííÿ ïîòðåáóº íåãàéíî-
ãî çâåðíåííÿ äî ë³êàðÿ. ßêùî ïî-
ðóøåííÿ ðîçï³çíàòè íà ðàíí³é
ñòàä³¿, òîä³ ë³êóâàííÿ áóäå åôåê-
òèâíèì àáî é íåïîòð³áíèì.

Ìîæíà íàâ³òü óçàãàë³ óíèêíó-
òè õâîðîá ñåðöÿ. Çàäëÿ öüîãî âàð-
òî êèíóòè ïàëèòè, á³ëüøå ðóõà-
òèñÿ, çàãàðòîâóâàòèñÿ, ïðèïèíè-
òè õàð÷óâàòèñÿ “íåçäîðîâîþ”
¿æåþ, íå äîïóñêàòè îæèð³ííÿ,
óíèêàòè ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é. Íà

äóìêó ïàíà Ïîë³ùóêà, ïîë³òè÷íà
ðåêëàìà, ÿêà íèí³ çàïîëîíèëà ðà-
ä³î- ³ òåëååô³ðè, íåãàòèâíî âïëè-
âàº íà çäîðîâ’ÿ ëþäåé, ñïðè÷è-
íÿº ñòðåñè.

Õâîðîáè ñèñòåìè êðîâîîá³ãó
òîð³ê ñòàëè ïðè÷èíîþ 62%
ñìåðòíèõ âèïàäê³â ñåðåä êèÿí. Çà
îñòàíí³é ð³ê ïîêàçíèê ïîøèðåí-
íÿ öèõ íåäóã çð³ñ íà 2,5%. Çà ñëî-
âàìè ë³êàðÿ 5-¿ ï³äñòàíö³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè
Íàòàë³¿ Âèíîãðàäîâî¿, íèí³ 80%
âèêëèê³â “øâèäêî¿” ïðîòÿãîì äî-
áè ïîâ’ÿçàí³ ç ñåðöåâèìè ïîðó-
øåííÿìè. Òîìó ëþäÿì ç ï³äâè-
ùåíèì àðòåð³àëüíèì òèñêîì âàð-
òî ìàòè âäîìà àïàðàò äëÿ éîãî
âèì³ðþâàííÿ. ßêáè ïîòåíö³éí³
õâîð³ êîíòðîëþâàëè òèñê ³ âæè-
âàëè â³äïîâ³äí³ ïðåïàðàòè â ðàç³
ïîòðåáè, ê³ëüê³ñòü òàêèõ âèêëè-
ê³â çìåíøèëàñÿ á ùîíàéìåíøå
óäâ³÷³.

Ó Ïîä³ëüñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó,
Øåâ÷åíê³âñüêîìó é Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîíàõ (ùî ââ³éøëè äî Ñòà-
ðîêè¿âñüêîãî òåðèòîð³àëüíî-ìå-
äè÷íîãî îá’ºäíàííÿ) ïóíêòè âè-
ì³ðþâàííÿ òèñêó ä³ÿòèìóòü ïî-
ñò³éíî. “Ìîæó çàïåâíèòè, â³ä
ñüîãîäí³ æèòòÿ êèÿí ïîäîâæèòü-
ñÿ íà 1 ð³ê,— ñêàçàâ “Õðåùàòè-
êó” ãîëîâà ÒÌÎ Ñåðã³é Ñèíèöü-
êèé.— Íåõàé ë³ïøå ó ë³êàð³â íå
áóäå ðîáîòè, àáè ò³ëüêè í³õòî íå
õâîð³â”

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю в Києві розпочався тиждень "Здорове сер-
це". Просто неба під ар ою Др жби народів волонтери
вимірювали артеріальний тис і розповідали про за-
роз серцевих хвороб. Щоб приверн ти ва меш-
анців до власно о здоров'я, з понеділ а по всьом
міст запрацювали п н ти з вимірювання тис . Ор а-
нізатори а ції сподіваються, що принаймні частина и-
ян стане дбати проо власне серце і розпочне здоро-
вий спосіб життя.

Волонтери а ції “Здорове серце” пропон вали всім охочим різних точ ах міста виміряти артеріальний тис

Êè¿âñüê³ ïèâîìàíè
âëèëèñÿ 
â í³ìåöüêå ñâÿòî
Íà âèõ³äíèõ íå ëèøå ó Ìþíõåí³, à é â
óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³ ëþáèòåë³ ï³íèñòîãî
íàïîþ “â³äðèâàëèñÿ” íà Oktoberfest
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Позавчора Києві завершився п'ятий традиційний
фестиваль пива Oktoberfest. Три дні поспіль, із 21 до
23 вересня, величезном наметі посеред ф тбольно-
о поля стадіон "Спарта ", тисячі иян мали змо
відч ти д х ле ендарно о німець о о beer-фест .

Òðèäåííå ñâÿòêóâàííÿ í³ìåöü-
êîãî Oktoberfest ñòàëî íàéìàñ-
øòàáí³øîþ òà íàéïðåñòèæí³-
øîþ ïèâíîþ âå÷³ðêîþ ó ñòîëè-
ö³. Ôåñòèâàëü ç’ÿâèâñÿ íå âèïàä-
êîâî. Ó æîâòí³ 1810 ðîêó ç íà-
ãîäè âåñ³ëëÿ áàâàðñüêîãî êîðîëÿ
Ëþäâ³ãà I òà ïðèíöåñè Òåðåçè
ôîí Çàêñåíõ³ëüäáóðãõàóçåí íà
ãàëÿâèí³ (òîä³ ùå ïîáëèçó Ìþí-
õåíà) âëàøòóâàëè ìàñîâ³ ãóëÿí-
íÿ ç ê³ííèìè ñêà÷êàìè òà ð³êà-
ìè ïèâà. Â³äòîä³ “ìàñîâå ïèÿöò-
âî” ó Ìþíõåí³ íàáóëî âåëè÷åç-
íî¿ ïîïóëÿðíîñò³.

“Öüîãî ðîêó îðãàí³çàòîðàì
ï’ÿòîãî êè¿âñüêîãî Oktoberfest
âäàëîñÿ íàáëèçèòè éîãî äî ðå-
àë³é ìþíõåíñüêîãî,— ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” ïðåñ-àòàøå ôåñ-
òèâàëþ Îëåêñàíäð Ãðèáîâ.—
Ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî çàõîäó â
ÑØÀ âèãîòîâèëè íàìåò, ï³ä
ÿêèì ðîçì³ñòèëè “ïîëüîâ³” êóõ-
í³, áàðí³ ñò³éêè, ñöåíó, òàíöïîë
òà äîâæåëåçí³ ñòîëè íà 3 òèñ.
â³äâ³äóâà÷³â”.

Ùîá ïîòðàïèòè äî íàìåòó, òðå-
áà áóëî çàïëàòèòè 30 ãðí. Òàì íà
â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàëè íå ìåíø “êó-

ñþ÷³” ö³íè. Ñâÿòêîâ³ àòðèáóòè,
òàê³, ÿê ô³ðìîâèé êàïåëþõ ÷è
ôóòáîëêà ³ç ñèìâîë³êîþ, êîøòó-
âàëè ïî 100 ãðí. Ìåíþ ñâÿòà áó-
ëî ñóòî í³ìåöüêèì: ÿáëó÷íèé
øòðóäåëü, íåâåëè÷ê³ ïîðö³¿ òðà-
äèö³éíî¿ òóøêîâàíî¿ êàïóñòè,
ñìàæåíî¿ êàðòîïë³ ç ñîñèñêàìè,
ñàðäåëüêàìè, êóðÿ÷èìè êðèëüöÿ-
ìè ÷è ñâèíÿ÷îþ ðóëüêîþ, êîø-
òóâàëè â³ä 30 äî 46 ãðí. Óñå öå
ïðîïîíóâàëè çàïèâàòè óêðà¿í-
ñüêèì ³ í³ìåöüêèì ïèâîì ó ë³ò-
ðîâèõ êóõëÿõ. ßêùî “×åðí³ã³â-
ñüêå” êîøòóâàëî 15 ãðí çà ë³òð,
òî ö³íà ÷åñüêîãî Staropramen òà
áåëüã³éñêèõ Leffe, Hoegaarden ³
Stella Artois ñÿãàëà 36 ãðí çà ë³òð.
Ñþðïðèçîì â³ä îðãàí³çàòîð³â ñòàâ
ïðîäàæ îðèã³íàëüíîãî Paulaner-
Octoberfest — íàïîþ, ùî çâàðè-
ëà ñïåö³àëüíî äî öüîãî ñâÿòà
ìþíõåíñüêà áðîâàðíÿ Paulaner.
Íà äåñåðò â³äâ³äóâà÷àì ïðîïîíó-
âàëè êîíêóðñè ç “ïèâíèì” ï³ä-
òåêñòîì é òàíö³ ï³ä çàïàëüí³ ìå-
ëîä³¿ í³ìåöüêîãî àíñàìáëþ
Deutche Quålle, ãóðò³â “Ãóöóë Êà-
ë³ïñî”, Top’Orchestra” òà “Ëºï-
ðèêîíñè”
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Шановні ияни та ості
столиці!

Щоб придбати я існ прод цію, -
вибирайте ращі товари, що на ороджені дипломом про рами
"Київсь а я ість" в 2007 році. Та ою прод цією за пропозицією
Київсь ої тор ово-промислової палати Київсь а місь а державна

адміністрація назвала автоматизован систем ер вання дорожнім
р хом товариства "Росто -ЕЛЕКОМ", с ш и і
с харі Хлібо омбінат №11, трансформатори

"Дослідно о завод зварювально о стат вання
Інстит т еле трозварювання імені Є.О. Патона",
лічильни и еле троенер ії і пристрої приєднання

підприємства "Київприбор", плит и ерамічні для стін і підло
товариства "АТЕМ", тр би залізобетонні верти ально о форм вання та

для мі рот нелювання "Комбінат б дінд стрії".
Диплом "Київсь а я ість" — свідоцтво товарів

найвищої я ості підприємств столиці.
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Ðàéñüêå
æèòòÿ

ÃÀÉÒÀÍÀ, ñï³âà÷êà
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я д же люблю подорож вати. Об’-
їздила майже пів лі земної. Після
ро напр женої роботи в У раїні
та тижня запис з амери ансь ими
м зи антами лос-анджелесь ій
ст дії я мала засл жен відп ст .
Відпочити вирішила... на Гаваях —
чарівних і аз ових островах, я і
називають раєм на землі.

Ò³ëüêè-íî ç³éøëà ç ë³òàêà â ãàâàéñüêîìó
àåðîïîðòó, ìåí³ îäðàçó æ íàä³ëè íà øèþ â³-
íîê ³ç áàðâèñòèõ åêçîòè÷íèõ êâ³ò³â, ³ ÿ â³ä-
÷óëà, ùî íàðåøò³ ðîçïî÷àâñÿ â³äïî÷èíîê íà
Ãàâàÿõ. Îñòð³â Ìàó¿ âðàæàâ ÿñêðàâîþ ïðè-
ðîäîþ, íåéìîâ³ðíî êðàñèâ³ âåëè÷í³ ãîðè ç
îáîõ áîê³â, ïîïåðåäó ïðîñòèðàâñÿ îêåàí. Àëå
íàéá³ëüøå ìåíå ïðèãîëîìøèëî ñîíöå, ÿêå íà
Ãàâàÿõ âåëè÷åçíå. ß áóëà íàñò³ëüêè çà÷àðî-
âàíà çàõîäîì, ùî êîæåí âå÷³ð íå ìîãëà ñïè-
íèòèñÿ ôîòîãðàôóâàòè éîãî.

Íà îñòðîâ³ Ìàó¿ ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ øîó,
ÿêå îçíàéîìëþº ãîñòåé ç ì³ñöåâîþ êóëüòó-
ðîþ. Ï³ä â³äîì³ íà óâåñü ñâ³ò ãàâàéñüê³ ìî-
òèâè ì³ñöåâ³ õëîïö³ òà ä³â÷àòà ñï³âàëè ñâî¿
ï³ñí³-³ñòîð³¿ òà äèâóâàëè ãîñòåé çàïàëüíèìè
òà åíåðã³éíèìè ãàâàéñüêèìè òàíöÿìè. Òà-
êîæ çàïàì’ÿòàëîñÿ íàö³îíàëüíå âáðàííÿ ãà-
âàéö³â. Ó ä³â÷àò âîíî ñêëàäàëîñÿ ç äâîõ
øêàðëóïîê êîêîñà ³ ñï³äíèö³ ç äåðåâèíè, à
â õëîïö³â ³ âçàãàë³ ò³ëüêè ç³ ñï³äíèö³. Äî ñëî-
âà, íà çãàäêó ïðî ïîäîðîæ òà äëÿ ïîäàðóí-
ê³â ÿ êóïèëà ê³ëüêà ïðèêðàñ íà øèþ òà êðà-
ñèâ³ ñóêí³ ó ãàâàéñüêîìó ñòèë³.

Íàéá³ëüøå ìåíå ïðèºìíî çäèâóâàëè ëþ-
äè — ãàâàéö³ íàñò³ëüêè â³äêðèò³ ³ ùèð³, ùî
çàðÿäæàþòü òåáå õîðîøèì íàñòðîºì, ³ òè ïî-
ñò³éíî óñì³õàºøñÿ. Ãàâàéñüê³ õëîïö³ äóæå
ìèë³ ³ ïðèºìí³, à ä³â÷àòà äóæå âðîäëèâ³, ó âî-
ëîññ³ íîñÿòü ÿñêðàâó êâ³òêó. ß ïåðåêîíàëà-
ñÿ: íà Ãàâàÿõ æèâóòü ëþäè ñîíöÿ, òîìó ïðî
öå ì³ñöå òàê çà÷àðîâàíî ãîâîðÿòü óñ³, õòî òàì
ïîáóâàâ. Ùå òóäè ïðè¿æäæàº áàãàòî çàêîõà-
íèõ, òîæ ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, í³áè öå
ñïðàâæí³é ðàé, äå âñå ãàðàçä ³ ïàíóº êîõàí-
íÿ.

Ãàâà¿ òàêîæ âðàçèëè âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ êî-
êîñ³â òà àíàíàñ³â. Çà âñå ñâîº æèòòÿ íå áà-
÷èëà ¿õ ñò³ëüêè — âîíè íà êîæíîìó êðîö³.
Ó â³äïóñòö³ ÿ ê³ëîãðàìàìè ¿ëà ìîðåïðîäóê-
òè, áî âîíè òàì íàäçâè÷àéíî ñìà÷í³.

Ùîá á³ëüøå îçíàéîìèòèñÿ ç ðàéñüêèìè
îñòðîâàìè, îäíîãî ÿ äíÿ âèðóøèëà íà åêñ-
êóðñ³þ íà ãåë³êîïòåð³. Íàéíåéìîâ³ðí³ø³ âðà-
æåííÿ ïåðåæèëà ï³ä ÷àñ çàíóðåííÿ ó õìàðè,
ÿê³ ïîñò³éíî ïåðåáóâàþòü íàä âóëêàíîì, ùî,
äî ñëîâà, ä³º! Êë³ìàò îñòðîâà òàêèé, ùî íà
â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³ ïîñò³éíî ñîíÿ÷íî, à â
ðàéîí³ âóëêàíà óâåñü ÷àñ ³äå äîù. Íàäèâèâ-
øèñü íà ãàâàéñüê³ äèâà ïðèðîäè, ÿ âñå æ òà-
êè îáðàëà ñîíöå ³ ïîâåðíóëàñÿ íà ïëÿæ ï³ä
ïàëüìàìè, ùîá ïðîäîâæèòè ðàéñüêèé â³ä-
ïî÷èíîê.

Ãàâà¿ ñòàëè äèâîâèæíîþ ïðèãîäîþ â ìî-
ºìó æèòò³ é íàäîâãî çàëèøèëè ñë³ä ó ñïîãà-
äàõ ñâîºþ åêçîòè÷íîþ íåçåìíîþ êðàñîþ.
Àëå ÿ íåâãàìîâíà, òîìó íå îá³öÿþ, ùî çíî-
âó ïîâåðíóñÿ òóäè. Ìåíå âàáèòü áåçë³÷ êó-
òî÷ê³â ñâ³òó, çíàéîìñòâà ç ÿêèìè âæå ç íå-
òåðï³ííÿì ÷åêàþ ï³ä ÷àñ íàñòóïíî¿ ñâîº¿ â³ä-
ïóñòêè
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×åðêàñè çàìàíþþòü 
³ñòîð³ºþ

×åðêàñüêèé ðåã³îí çàâæäè ïðèâàáëþâàâ
òóðèñò³â, òà â³äíåäàâíà á³ëüøå ñþäè ïðè-
¿çäÿòü øóêà÷³ íåçàáóòí³õ âðàæåíü. Ïðè-
÷èíîþ òàêî¿ àêòèâíîñò³ º âèçíàííÿ äåí-
äðîëîã³÷íîãî ïàðêó “Ñîô³¿âêà” îäíèì ³ç
ñåìè ÷óäåñ Óêðà¿íè òà âèõ³ä ïóò³âíèêà
“Ìàíäðè Óêðà¿íîþ. Çîëîòà ï³äêîâà ×åð-
êàùèíè”, äå îïèñàí³ ïîíàä 200 âèçíà÷-
íèõ ³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü ðåã³îíó.

Êíèãà îïóáë³êîâàíà äâîìà ìîâàìè:
óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ. Íàä íåþ
ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ïðàöþâàëî ïîíàä 50
ôàõ³âö³â. 90 % ïóò³âíèêà çàéìàþòü ÿê³ñ-
í³ ôîòîãðàô³¿, äëÿ ñòâîðåííÿ äåÿêèõ çí³ì-
ê³â íàâ³òü âèíàéìàëè âåðòîë³ò.

Ïóò³âíèê âèïóñòèëè ó ðàìêàõ äåðæàâ-
íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó îáëàñò³ “Çîëîòà
ï³äêîâà”, ÿêà ìàº çàâåðøèòèñÿ äî 2008
ðîêó. Ìåòà äàíîãî çàõîäó — ïîë³ïøèòè
òà ðåêîíñòðóþâàòè ³ñòîðèêî-êóëüòóðí³ çà-
ïîâ³äíèêè, ìóçå¿, àðõ³òåêòóðí³ îá’ºêòè òà
ðîçðîáèòè ñó÷àñíó ³íôðàñòðóêòóðó. Òà-
êèìè çàõîäàìè îáëàñíà âëàäà ïëàíóº
çá³ëüøèòè ïîò³ê ÿê óêðà¿íñüêèõ, òàê ³ çà-
êîðäîííèõ òóðèñò³â.

Відч ти себе етьманом
×åðêàùèíà — ³ñòîðè÷íî âàæëèâèé êî-

çàöüêèé êðàé. Öÿ çåìëÿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà
³ç ³ìåíåì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. Ó Ñó-
áîòîâ³ ìàéáóòí³é ãåòüìàí ïðîâ³â ñâî¿ äè-
òÿ÷³ ðîêè, à ïîõîâàëè éîãî, çà ïîâ³ð’ÿì,
â ²ëë³íñüê³é öåðêâ³. ×èãèðèí, ÿê â³äîìî,
áóâ ãåòüìàíñüêîþ ñòîëèöåþ. Çâ³äñè
Õìåëüíèöüêèé êåðóâàâ çáðîéíèìè ñèëà-
ìè ó âèçâîëüí³é â³éí³, òóò, ó ñâî¿é ðåçè-
äåíö³¿, ïðèéìàâ ïî÷åñíèõ ãîñòåé.

Óñ³ì îõî÷èì ïîðèíóòè â àóðó ãåòüìàí-
ñüêîãî êðàþ ïåðø çà âñå âàðòî â³äâ³äàòè
íàö³îíàëüíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïî-
â³äíèê “×èãèðèí”, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíî
ìóçåé Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. Ìóçåé
çâåäåíî á³ëÿ ï³äí³ææÿ ãîðè, íà ì³ñö³ äå-
ðåâ’ÿíî¿ öåðêâè ÕV²—ÕV²² ñòîë³òòÿ. Â
åêñïîçèö³¿ — êóòî÷îê îñîáèñòèõ ïîêî¿â

ãåòüìàíñüêîãî áóäèíêó — ñòàðîâèíí³ êàõ-
ë³, æ³íî÷³ ïðèêðàñè. Ïåðøå, ùî òóðèñò
áà÷èòü, â’¿æäæàþ÷è äî ×èãèðèíà,— Çàì-
êîâó àáî Áîãäàíîâó ãîðó, íà ÿê³é º ìî-
íóìåíò ãåòüìàíà. Çáåðåãëàñÿ é ²ëë³íñüêà
öåðêâà â Ñóáîòîâ³, â ÿê³é, çà ëåãåíäîþ,
ïîõîâàíèé ñàì ãåòüìàí. Äîòîðêíóòèñÿ äî
òèñÿ÷îë³òíüîãî (!) äóáà Ìàêñèìà Çàë³çíÿ-
êà ìîæíà â Õîëîäíîìó ßðó. Çà ïîâ³ð’ÿì,
öå äåðåâî ìàº ÷àð³âíó ñèëó. Â³äïî÷èâøè
ï³ä éîãî êðîíîþ, êîæíèé ïîäîðîæí³é íà-
áåðåòüñÿ ñèëè, àáè çä³éñíèòè ñâî¿ ìð³¿.

Ëþáèòåëÿì ñìà÷íî ïî¿ñòè òà âèïèòè
îäíó-äâ³ ÷àðêè — ïðÿìà äîðîãà äî õàòè-
ðåñòîðàíó “Ó ïàí³ Îë³”, ùî â Ñóáîòîâ³.

Òóò ïîäîðîæíüîãî íàãîäóþòü ñòðàâàìè
êîçàöüêî¿ êóõí³, çàïðîïîíóþòü ì³öíó ñè-
âóõó. Ñòèë³çîâàí³ ðåñòîðàíè äàâíüî¿ äî-
áè º ó âñüîìó ×èãèðèí³, òà á³ëüø³ñòü êà-
ôå ùå â ïðîåêòàõ. Íàïðèêëàä, â ñåë³
Ñòåö³âêà ó ñòèë³çîâàíèõ õàòêàõ ñòâîðÿòü
ðåñòîðàí÷èêè, øèíêè. Êîæåí áóäèíî-
÷îê áóäå óí³êàëüíèé ïî-ñâîºìó: êóçíÿ,
âáîãà õàòà âäîâè, ðîçê³øíà îñåëÿ âëàñ-
íèêà õóòîðà. Îõî÷³ òóò çìîæóòü ïîëîâè-
òè ðèáêó ó Äí³ïð³, âçÿòè ó÷àñòü â åòíî-
ãðàô³÷íèõ ñâÿòàõ.

Поб вати в поселеннях,
старіших за є ипетсь і
піраміди

Ó Òàëüí³âñüêîìó ðàéîí³ çíàõîäèòüñÿ
íàéá³ëüøå â ñâ³ò³ çà ïëîùåþ ïîñåëåííÿ
ïåð³îäó ðàííüîãî çåìëåðîáñòâà (IV—²²²
ñòîë³òòÿ äî íàøî¿ åðè), ùî âõîäèòü äî
äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïî-
â³äíèêà “Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà”.

“Äî ñêëàäó çàïîâ³äíèêà âõîäèòü 11 ïî-
ñåëåíü, ùî ñòàð³ø³ çà ºãèïåòñüê³ ï³ðàì³-
äè,— ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê ñëóæáè îõî-
ðîííî¿ ñïàäùèíè ×åðêàñüêî¿ îáëäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëà Ñóõîâèé.— Ïðîòî-
ì³ñò òàêî¿ äàâíèíè â ªâðîï³ âñüîãî 19, ³
17 ç íèõ — íà òåðèòîð³¿ ×åðêàñüêî¿ îá-
ëàñò³. À ¿õí³é â³ê — ï’ÿòü òèñÿ÷ ðîê³â”.

Òóò äëÿ òóðèñò³â îðãàí³çîâóþòü ñïåö³-
àëüí³ àðõåîëîã³÷í³ òóðè, äå áóäü-õòî (çâ³ñ-
íî, ï³ä íàãëÿäîì ñïåö³àë³ñò³â) çìîæå â³ä-
÷óòè ñåáå ñïðàâæí³ì àðõåîëîãîì é ïîêî-
ïèðñàòèñÿ ó çåìë³. Ìîæå, íàâ³òü êîìóñü
³ç åíòóç³àñò³â ïîùàñòèòü çíàéòè ôðàãìåíò
ñòàðîâèííîãî ãëå÷èêà ÷è òàð³ëêè.

Порин ти охання
Ñèìâîëîì êîõàííÿ ×åðêàùèíè º äåí-

äðîëîã³÷íèé ïàðê “Ñîô³¿âêà”, ÿêèé ñòàâ
îäíèì ³ç ñåìè ÷óäåñ Óêðà¿íè. Ñòàí³ñëàâ
Ïîòîöüêèé, îäèí ç íàéáàãàòøèõ ëþäåé
ÕV²²² ñòîë³òòÿ, ðîçáèâ éîãî äëÿ ñâîº¿ êî-
õàíî¿ æ³íêè Ñîô³¿. Ïðîãóëþþ÷èñü ó
“Ñîô³¿âö³”, ìîæíà â³ä÷óòè àòìîñôåðó
ªëèñåéñüêèõ Ïîë³â, ïðîéòèñü àëåÿìè,
ñõîæèìè íà Àíãë³éñüêèé ïàðê, ïîìèëó-
âàòèñÿ ëàíäøàôòàìè ìàëåíüêî¿ Øâåéöà-
ð³¿. Òóðèñò çìîæå â³äâ³äàòè îñòð³â êî-
õàííÿ, çàáëóêàòè â Êðèòñüêîìó ëàá³ðèí-
ò³, ïðîïëèâòè íà ÷îâí³ ÷åðåç Ìåðòâå îçå-
ðî, à òàêîæ ïîäîëàòè ï³äçåìíó ð³÷êó
Ñò³êñ òà âèïðîáóâàòè ñåáå íà ñì³ëèâ³ñòü
ó ãðîò³ Ñòðàõó òà Ñóìí³â³â. Ïàðê ä³º ç
1802 ðîêó, éîãî ïëîùà ñòàíîâèòü 154
ãåêòàðè

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Чер ащині справді є чим пишатися і "заманювати" до себе т рис-
та. На території області розташовано безліч істори о- льт рних
пам'ято , заповідни ів, ці авих об'є тів архіте т ри. Чо о тіль и
вартий дендроло ічний пар "Софіїв а", я ий став одним із семи
ч дес У раїни. Г стота історичних центрів, де ст пала но а вели их
раїнців, "заш алює". Чер ась а земля подар вала раїні етьмана

Бо дана Хмельниць о о, поета Тараса Шевчен а, співа а і омпо-
зитора Семена Г ла а-Артемовсь о о, державно о діяча В'ячеслава
Чорновола. Втім, перш за все область славиться тим, що на її те-
ренах зародилося озацтво.

Ãåòüìàíñüêà çåìëÿ íàáóâàº ïîïóëÿðíîñò³ ó êèÿí

Символом охання Чер ащини є пар “Софіїв а”

За ле ендою, тіло Бо дана Хмельниць о о певний час переб вало в Іллінсь ій цер ві
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Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

м.Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.
Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються

всі охочі. Переможці др о о етап (травень—серпень) визначатим ть-
ся за іль істю набраних за цей час балів. Підс м и третьо о, за люч-
но о, етап б де підбито р дні.
Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,

та лише одна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отри-

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о

II
ЕТАП

4
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

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

У світі існ є міжнародний
л б любителів літа а АН-2
“ р зни а”. В цьом ро-
ці їхній зліт відб вався в

а Латвії
б Литві
в Білор сі
У раїні
У дельті Д наю з середи-
ни ХVIIІ століття жив ть
нащад и донсь их оза-
ів — старообрядці, я их
іще називають

Відповіді на запитання 3- о т р :
1-в (“Газета по- раїнсь и”.— 09.02.2007.— С. 12);
2- (“Газета по- раїнсь и”.— 11. 05. 2007.— С. 3.);
3-в ( азета “У раїнсь а столиця”.— 2007.— № 5)

а болоховцями
б липованами
в тор ами
с рожанами
Найвідоміший хмарочос
Нью-Йор а — Емпайр
стейт білдін зведено
стилі

а арт-модерн
б постмодернізм
в ф н ціоналізм
арт-де о

3

1

2

Êîíêóðñ “Åðóäèò”, ÿê íàðêîòèê — 
ââàæàþòü éîãî ó÷àñíèêè, 
ÿê³ “ï³äñ³ëè” íà íüîãî ìàéæå
÷îòèðè ðîêè òîìó
Îëåêñàíäð ßÐÅÌÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ä³çíàòèñÿ ùîñü íîâå òà ö³êàâå ³ ïðè öüîìó â³ä÷ó-
òè àçàðò ³ çàäîâîëåííÿ,— òàê ââàæàþòü ïåðåìîæö³
ô³ðìîâîãî êîíêóðñó “Åðóäèò”, êîòðèõ íåùîäàâíî
çàïðîñèëè äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê” äëÿ íàãî-
ðîäæåííÿ.

Ó÷àñíèêè êîíêóðñó ïîâèíí³ áóëè â³äïîâ³ñòè íà
ïîíàä 40 çàïèòàíü: ó ÿêîìó ç³ ñòîëè÷íèõ õðàì³â º “íå-
ïîðóøíà” ñò³íà — äîïîêè âîíà ñòîÿòèìå — ñòîÿòè-
ìå ³ Êè¿â; ÿêî¿ ìîâè íàâ÷àëà Ëåñÿ Óêðà¿íêà íà ïî-
÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ó ªãèïò³ àðàáñüêèõ ä³òëàõ³â; äå çíà-
õîäèòüñÿ ïàì’ÿòíèê Ïîìàðàí÷åâ³é ðåâîëþö³¿?

Ïåðåìîæö³ äðóãîãî åòàïó êîíêóðñó, à ¿õ âèÿâèëîñÿ
òðèíàäöÿòü, îòðèìàëè ö³íí³ ïîäàðóíêè â³ä ñïîíñîðà —
ïðåçèäåíòà Ì³æíàðîäíîãî áëàãîä³éíîãî Ôîíäó Ñâÿ-
òî¿ Ìàð³¿ Ãàííè Ìàò³êî-Áóáíîâî¿.

Ì³æíàðîäíèé ôîíä, ÿêèé ç äíÿ éîãî çàñíóâàííÿ —
ìàéæå ÷îòèðíàäöÿòü ðîê³â — î÷îëþº Ãàííà Âàñèë³â-
íà, çíàíèé ó Êèºâ³ òà Óêðà¿í³ ñâî¿ìè áëàãîä³éíèìè
àêö³ÿìè. Íåùîäàâíî çà ï³äòðèìêè ìåðà ñòîëèö³ Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî Ôîíä îðãàí³çóâàâ ïðîùó 45 ä³òÿì
ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ òà áàãàòîä³òíèõ ðîäèí äî Ñâÿòî-
Óñïåíñüêî¿ Ïî÷à¿âñüêî¿ ëàâðè, ïðîâ³â áëàãîä³éíó àê-
ö³þ äëÿ ä³òåé, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â ³íòåðíàòàõ, “×óæèõ
ä³òåé íà ñâ³ò³ íå áóâàº” òà ö³êàâ³ êîíêóðñè “Óêðà¿í-
ñüêà ìàäîííà”, “Ïîâ³í÷àí³ ëþáîâ’þ”, “Ñí³ãóðîíüêà
ðîêó” òà ³íø³. Ôîíä çàñíóâàâ ïî÷åñíó â³äçíàêó — çà
ëþäÿí³ñòü ³ ìèëîñåðäÿ — “Îðäåí Ñâÿòî¿ Ìàð³¿”, ÿêó
áëàãîñëîâèâ áëàæåíí³éøèé ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð.

Ïåðøå ì³ñöå íà äðóãîìó åòàï³ êîíêóðñó âèáîðîâ
Ñåðã³é Çîçîâñüêèé, ³íæåíåð-òåõíîëîã ÀÍÒÊ ³ì. Î. Ê.
Àíòîíîâà, ÿêèé ëèøå â öüîìó ðîö³ ïðèëó÷èâñÿ äî

çìàãàíü. “Ï³çíàííÿ íîâîãî ³ ö³êàâ³ñòü çíàõîäèòè íå-
â³äîìå ÿê ïðîöåñ”,— òàê âèçíà÷èâ â³í öåé êîíêóðñ.

“Åðóäèò” âèõîâóº òåðï³ííÿ, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü,
äàº â³ä÷óòè ñïðàâæíþ ³íòåëåêòóàëüíó íàñîëîäó, êî-
ëè çíàéäåíà îäíà ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü”,— òàê ââà-
æàþòü óñ³ ó÷àñíèêè. “Äëÿ íàñ öå âæå íàðêîòèê”,—
ñêàçàâ Ñåðã³é ßêîâåíêî, ³íæåíåð ÍÂÏ “Çàâîä “Á³ëü-
øîâèê” — íåçì³ííèé ó÷àñíèê òà ïðèçåð êîíêóðñó.
“Ç íåòåðï³ííÿì î÷³êóºìî íà íîìåð ãàçåòè ³ç çàïè-
òàííÿìè íîâîãî òóðó. Äóæå õî÷åòüñÿ, ùîá êîíêóðñ
òðèâàâ ³ â 2008 ðîö³”,— òàê ââàæàº Ëåñÿ Ëÿñêàëî,
ìàòåìàòèê ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ ²íñòèòóòó ê³áåðíåòèêè
³ì. Â. Ì. Ãëóøêîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé Ôîíä Ñâÿòî¿ Ìàð³¿ ³ íà-
äàë³ ï³äòðèìóâàòèìå ö³êàâ³ àêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê”,
ó öüîìó çàïåâíèëà éîãî ïðåçèäåíò Ãàííà Ìàò³êî-
Áóáíîâà

Ìèñòåöòâî çàðàäè ìèñòåöòâà
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â îðãàí³çóâàëà ïðîäàæ êàðòèí 
íà ï³äòðèìêó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà

21 âåðåñíÿ â Áóäèíêó ïðîôñï³-
ëîê â³äáóëîñÿ ìèñòåöüêå ñâÿòî
“Îñ³íí³é âåðí³ñàæ”. Õóäîæíÿ
ñòóä³ÿ “Ðàðèòåò À” ïðåäñòàâèëà
øèðîê³é ãðîìàäñüêîñò³ 118 ðîá³ò
16 ìèòö³â. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó” êóðàòîð âèñòàâêè Ñåðã³é
Êîâòóí, åêñïîíîâàí³ êàðòèíè
â³äîáðàæàþòü ð³çí³ øêîëè òà íà-
ïðÿìêè, òâîð÷³ñòü â³äîìèõ òà ìà-
ëîçíàíèõ ìèòö³â ç ð³çíèõ ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè. Êîøòóâàëè ìàëÿð-

ñüê³ ðîáîòè â³ä 500 ãðí. Ãðîø³ â³ä
¿õíüîãî ïðîäàæó ñïðÿìóþòü íà
ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî
ìèñòåöòâà.

Çàõ³ä ñòàâ ìîæëèâèì çà ï³äòðèì-
êè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Âîíà ïåðøîþ
ïðèäáàëà 20 êàðòèí. ¯õ âðó÷èëè
ïðåäñòàâíèêàì äèòÿ÷èõ ïîë³êë³í³ê
òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Çà ¿õí³ìè
ñëîâàìè, ö³ òâîðè äîïîìîæóòü ó
âèõîâàíí³ òà ïðèëó÷åíí³ ä³òåé äî
ñâ³òó ïðåêðàñíîãî.

“Öåé çàõ³ä — óæå íå ïåðøà
ìèñòåöüêà àêö³ÿ, ÿêó ïðîâîäÿòü
çà áåçïîñåðåäíüî¿ ï³äòðèìêè
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òà îñîáèñòî êåð³â-
íèêà êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ Âà-
ñèëÿ Ãîðáàëÿ,— ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî â³ää³ëåííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ñåð-
ã³é Ìàìîíòîâ.— Ó íàø ÷àñ âòðà-
÷åííÿ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé ñàìå
ìèñòåöòâî çäàòíå îá’ºäíàòè ìèñ-
ëÿ÷èõ òà íåáàéäóæèõ ëþäåé. Îñî-
áëèâó óâàãó ìè ïðèä³ëÿºìî ìîëî-
äèì õóäîæíèêàì, çîêðåìà ñòóä³¿
“Òðîºøêè”.

¯¿ ñëóõà÷àì ìåöåíàòè ïîäàðóâà-
ëè ôàðáè òà ìîëüáåðòè, à äâîì ìî-
ëîäèì õóäîæíèêàì âðó÷èëè ïðåì³¿
ó ðîçì³ð³ 200 ãðí. Äèðåêòîð ñòóä³¿
“Òðîºøêè” Âîëîäèìèð Òèòóëåí-
êî çàçíà÷èâ, ùî â íüîãî íèí³ çàé-
ìàþòüñÿ ïîíàä 50 ä³òåé, à çà ðîêè
³ñíóâàííÿ òóò â÷èëèñÿ ìàëþâàòè
ïðèáëèçíî 400 þíèõ òàëàíò³â

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 25 âåðåñíÿ
День промайне на емоційній хвилі. Не пра тичними розрах н-
ами, а саме силою д мо і поч ттів ви здатні нині змоделюва-
ти своє майб тнє. Під оріться либинном імп льс , що надхо-
дитиме з психічних підвалин, і тоді не зіб’єтеся із доленосно о
рс . Мрійте, мрійте, мрійте... Все, що намалювала творча
ява, має право на реалізацію.

ОВНИ, поб дьте на самоті, займіться а тотренін ом, помедит йте на
природі чи під приємн м зи й пробачте всіх своїх ривдни ів... Тоді
моральний тя ар з д ші спаде й настане цілюще поле шення.
ТЕЛЬЦІ, ваше місце серед юрби, там знайдете ці авих др зів, ви-

значених долею... Але за мови, що зможете відч ти оле тивний д х,
стати невід’ємною літиною цьо о велетенсь о о живо о ор анізм .
БЛИЗНЯТА, самореалізація на професійних теренах розпалі. Не збо-

ч йте з армічно о рс , а оловне — б дьте ближче до ерівництва.
Нині ви здатні рати на д шевних стр нах посадовців на свій сма та
лад, інт їтивно в ад ючи всі бажання.
РАКИ, сл хайтеся порадни ів, нині вони для вас є посланцями Все-

вишньо о, що опі ється вами, аби зопал не натворили д рниць. Хо-
дити дале о не треба, їх ви з стрінете в робочом офісі.
ЛЕВИ поч ватим ться, немов на емоційном тренажері, нарощ ючи

д шевні м с ли та арт ючись в стресовій динаміці... Затямте: нині ви
залежні від обставин та щедрот інших. Це золоте правило, я о о тре-
ба дотрим вати цьо о ро , і тоді всі переломні про ресивні етапи в
житті пройд ть спішно.
ДІВИ, орієнт йтесь на оточення, бо саме від тих, хто потрапив ор-

біт ваших дій, залежить особисте щастя. Зміцнюйте шлюбні та ділові
партнерсь і зи ніжним т рботливим ставленням одне до одно о.
ТЕРЕЗИ, хочете вид жати?.. Не ос верняйте д ш не ативними д м-
ами, с мнівами, безпідставними підозрами. Особливо в сл жбово-
м оле тиві, де має пан вати теплий мі ро лімат задля спішної спів-
праці.
СКОРПІОНИ, ваша вища місія — поб ти підлаб зни ом, отож підли-

вайте побільше бальзам лестощів на збайд жілі д ші, і вони вдячно
роз вітн ть радістю... А вам небесній б х алтерії все зарах ється.
СТРІЛЬЦІ мають брати з інших при лад. Я що пор ч з вами є осо-

ба, що сл жить взірцем, це ч дово, тоді все вас с ладеться я най-
ліпше.
КОЗОРОГИ, вам дозволяється “помавп вати”. Ос іль и психоло іч-

на а ра б де наповнена позитивом, зможете почерпн ти саме те, чо-
о вам бра є для поліпшення сво о хара тер .
ВОДОЛІЇ, від вас вима ається продемонстр вати еталон с млін-

но о працівни а, ви он йте все, що від вас вима ають, паралельно
мріючи про втілення со ровенно о... Тоді аз овий фінал стане ре-
альністю.
РИБИ, ви сам собі пан, і це та має б ти! Одна відриватися від о-

ле тив , отрий є надійною опорою цьо о ро , в жодном разі не мож-
на. А тим паче розл чатися з бла овірними, без я их ви — мов нит а
без ол и

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю відб лася х дожня бла одійна вистав а-
продаж "Осінній вернісаж", ор анізована х дожньою
ст дією "Раритет А" за підтрим и Партії ре іонів. На
е спозицію відомих та малознаних малярів завітали
люди, небайд жі до с часно о мистецтва, щоб поди-
витися та придбати твори мистецтва. Гроші, отримані
від продаж артин, спрям ють на підтрим таланови-
тих раїнсь их х дожни ів.
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Президент Міжнародно о бла одійно о Фонд
Святої Марії Ганна Маті о-Б бнова вр чає приз
переможцю Сер ію Зозовсь ом



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м.Києв

повідомляє про повторний продаж на а ціоні об'є та
незавершено о б дівництва державної власності

Назва: об'є т незавершено о б дівництва - підвальне приміщення
цивільної оборони, що не війшов до стат тно о фонд ВАТ
"Ал оритмцентр" .

Місцезнаходження об'є та: 03142, м. Київ, в л.В.Ст са,35-37.
До центр міста - 11,6 м;
центрально о автово зал - 12,4 м;
залізнично о во зал - 9,2 м;
аеропорт "Київ" - 7,3 м;
річ ово о во зал -11,9 м;
до основних ма істралей - 0,25 м.
Балансо трим вач: ВАТ "Ал оритмцентр", од за ЄДРПОУ 21603464,
місцезнаходження: 03142, м.Київ, в л.В.Ст са, 35-37.
Хара теристи а об'є та: ф ндаменти - монолітні, залізобетонні

ста анно о тип під олони, а та ож монолітні залізобетонні стріч ові
та плитні під стіни підвал , стіни підвал із залізобетонних панелей серії
У-01-01\80, олони підвал - збірні залізобетонні прямо тні 1200x400
мм серії У-01-01\80, бал и підвал - збірні залізобетонні прямо тні,
пере ород и - це ляні, пере риття над підвалом зроблено я монолітна
залізобетонна плита, двері - металеві.

Вхід до об'є та незавершено о б дівництва можливий тіль и через
цо ольний поверх, що є власністю ЗАТ "Софтлайн", і питання вход
до приміщення цивільної оборони виріш ється з власни ом цо ольно о
поверх .

Техні о-е ономічні по азни и об'є та:
- б дівельний об'єм - 2349 б.м;
- за альна площа - 675 в.м;
- висота підвал - 2,9 м;
- р па апітальності - І;
- ст пінь отовності - 55,04 %.

Відомості про земельн ділян :
Об'є т незавершено о б дівництва - підвальне приміщення цивільної

оборони знаходиться в б дівлі, власни ом я ої є юридична особа -
ЗАТ "Софтлайн", і розташована на земельній ділянці, я а відповідно
до до овор знаходиться в орендном орист ванні ЗАТ "Софтлайн".

Вартість продаж об'є та без ПДВ - 1 505 648,00 рн, ПДВ -
301 129,60 рн.

Почат ова вартість продаж об'є та з рах ванням ПДВ -
1 806 777,60 рн.

С ма рошових оштів розмірі 10 % від почат ової вартості
продаж : 180 677,76 рн.

Умови продаж :
- по пець об'є та самостійно виріш є з власни ом цо ольно о

приміщення питання йо о ви ористання в цілях доб дови та дост п
до об'є та незавершено о б дівництва - підвально о приміщення
цивільної оборони;

- протя ом трьох ро ів з момент підписання До овор півлі-продаж
завершити б дівництво з можливою зміною йо о первісно о
призначення та ввести об'є т в е спл атацію;

- питання надання в оренд або півлі земельної ділян и під об'є том
виріш ється По пцем самостійно в становленом за оном поряд ;

- в річний термін з момент підписання До овор півлі-продаж
під от вати до менти та здійснити відповідні дії щодо
переоформлення права заб довни а на об'є т;

- забороняється відч ження об'є та незавершено о б дівництва до
момент завершення б дівництва та введення йо о в е спл атацію;

- забезпеч вати вимо и е оло ічної безпе и, охорони нав олишньо о
природно о середовища під час доб дови та подальшо о введення
в е спл атацію об'є та приватизації.
Засоби платеж : рошові ошти.
А ціон б де проведено 29 жовтня 2007 ро об 11 одині за

адресою: м.Київ, в л. Марини Рас ової, 15 (3-й поверх), ДАК
"Національна мережа а ціонних центрів" (реєстрація часни ів
а ціон з 10.00 до 10.45).

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для часті в
а ціоні - 25 жовтня 2007 ро .

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію в розмірі 17 рн
(призначення платеж : "плата за реєстрацію заяви на часть в а ціоні,
без ПДВ"), ошти при розрах н за придбаний об'є т приватизації
та ПДВ вносяться на р/р 37184501900001 в Головном Управлінні
держ азначейства м.Києві, ЄДРПОУ 19030825, бан : Головне
Управління Державно о азначейства м.Києві, од бан 820019.

С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової вартості продаж
вноситься на р/р 37317007000034 в Головном Управлінні
держ азначейства м. Києві, ЄДРПОУ 19030825, бан : Головне
Управління Державно о азначейства м.Києві, од бан 820019.

В призначенні платеж в азати: для РВ ФДМУ по м.Києв .
Ознайомитись з об'є том можна за адресою: 03142, м.Київ, в л.

В.Ст са, 35-37 в робочі дні та одини з дозвол Ре іонально о
відділення ФДМУ по м.Києв .

Отримати додат ов інформацію та подати заяв на часть в а ціоні
можна в Ре іональном відділенні ФДМУ по м.Києв , м.Київ, б львар
Т.Шевчен а, 50- , імн.331, тел. 234-12-28 в робочі дні та одини.

Діюче автотранспортне осподарство
ТОВ СП “Основа-Солсиф"

повинно отримати Дозвіл на ви иди в атмосфер .

Підприємство розташоване в Дніпровсь ом районі м. Києва
по проспе т Возз'єднання, 19.

Підприємство спеціаліз ється по перевезенню автотранспортом різноманітних
вантажів.

Підприємство належить до 3 р пи об'є тів.
За рез льтатами розрах н ів розсіювання онцентрації на межі санітарно-

захисної зони менші раничнодоп стимих.
З ідно із звітом по інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в атмосфер ,

ви онаним 2007 р. на підприємстві 9 стаціонарних джерел ви идів, від я их в
атмосфер потрапляє 8 забр днюючих речовин.

Ви иди с ладають 0,0409843 /се , 0,046189 т/рі .
За важення та пропозиції щодо видачі Дозвол просимо надсилати в

Дніпровсь районн державн адміністрацію.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Міністерства праці та соціальної політи и У раїни
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

державних сл жбовців: начальни а відділ забезпечення надходжень та
ор анізаційної роботи по соціальном захист інвалідів;

провідно о спеціаліста відділ план вання, б х алтерсь о о облі та
фінанс вання соціальних про рам; провідно о спеціаліста відділ забезпечення
надходжень та ор анізаційної роботи по соціальном захист інвалідів;

провідно о спеціаліста відділ забезпечення надходжень та ор анізаційної
роботи по соціальном захист інвалідів (на час де ретної відп ст и).

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни, дос онале володіння
державною мовою, вміння працювати на омп'ютері, а та ож:
- для начальни а відділ забезпечення надходжень та ор анізаційної роботи по

соціальном захист інвалідів - вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж
роботи за фахом на ерівних посадах державній сл жбі не менше 3 ро ів
або стаж роботи на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів;

- для провідно о спеціаліста відділ план вання, б х алтерсь о о облі та
фінанс вання соціальних про рам - повна вища освіта відповідно о
професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра,
спеціаліста, досвід пра тичної роботи в області б х алтерсь о о облі та
а дит ;

- для провідних спеціалістів відділ забезпечення надходжень та ор анізаційної
роботи по соціальном захист інвалідів - повна вища освіта за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста.
Термін подачі до ментів - 1 місяць з дня п блі ації о олошення. До менти

приймаються за адресою: . 408, в л. Глибочиць а, 72, м. Київ, 04050
Додат ові відомості про мови проведення он рс можна одержати

по телефон 8 (044) 425-50-14

До ва и а ціонерів
ЗАТ "Тр довий оле тив АСК "У ррічфлот"!
Повідомляємо, що з ідно з рішенням Правління Товариства
порядо денний позачер ових за альних зборів а ціонерів
ЗАТ "Тр довий оле тив АСК "У ррічфлот", я і відб д ться

11 жовтня 2007 ро (повідомлення оп блі оване
28 серпня 2007 р. азеті 23 серпня 2007 р.

азеті "Хрещати " № 137 (3127),

доповнений наст пним питанням:

“Про передач ведення реєстр власни ів а цій ЗАТ "ТК АСК
"У ррічфлот".

Довід и за телефонами: 428-86-94, 428-85-98, 428-85-75,
428-83-06.

До ва и а ціонерів
А ціонерної с дноплавної омпанії "У ррічфлот"!

Повідомляємо, що з ідно з рішенням Правління АСК
"У ррічфлот" порядо денний позачер ових за альних зборів
а ціонерів А ціонерної с дноплавної' омпанії "У ррічфлот",

я і відб д ться 12 жовтня 2007 ро (повідомлення
оп блі овано 23 серпня 2007 р. азеті "Хрещати '"

№ 137 (3127), доповнений наст пним питанням

"Про передач ведення реєстр власни ів а цій А ціонерної
с дноплавної омпанії "У ррічфлот" .

Довід и за телефонами: 428-86-94, 428-85-98, 428-85-75,
428-83-06.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає:
Шевцов Ірин Валеріївн , я а проживає за адресою: м. Київ, в л.
К рчатова, 25/37, в. 50, для часті в цивільній справі за позовом ВАТ
"Кредитпромбан " до Шевцової І.В. та Шевцова С.С. про звернення
стя нення на предмет іпоте и, роз ляд я ої відб деться 8.10.2007 ро
об 11.30 в приміщенні Деснянсь о о районно о с д м. Києва за
адресою: м. Київ, просп. Мая овсь о о, 5-в, аб. 37;
Шевцова Сер ія Сер ійовича, я ий проживає за адресою: м. Київ, в л.
К рчатова, 13, в 113, для часті в цивільній справі за позовом ВАТ
"Кредитпромбан " до Шевцової І.В. та Шевцова С.С. про звернення
стя нення на предмет іпоте и, роз ляд я ої відб деться 8.10.2007 ро
об 11.30 в приміщенні Деснянсь о о районно о с д м. Києва за
адресою: м. Київ, просп. Мая овсь с о, 5-в, аб. 37.
Наслід и неяв и в с дове засідання осіб, я і бер ть часть справі,
передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни.
С ддя Деснянсь о о районно о с д м. Києва Матвієн о Ю.О.

Господарсь ий с д м. Києва ви ли ає Товариство з обмеженою
відповідальністю “У раїнсь ий фарватер” ( од ЄДРПОУ 32915810,
м. Київ, пров. К т зова, 3) для часті роз ляді справи №13/144 за
позовом Державно о підприємства “Дельта-Лоцман” до Товариства з
обмеженою відповідальністю “У раїнсь ий фарватер” про розірвання
До овор № 203/04.04-Г від 28.04.04 р. Роз ляд справи відб деться
1.10.2007 о 10.40. С ддя Євдо имов О.В., за адресою: м. Київ, в л.
Бо дана Хмельниць о о, 44-б.

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м.Києв

повідомляє про об'є ти малої приватизації ( р па А),
я і в лючені до перелі об'є тів державної власності,

що підля ають приватизації шляхом ви п :

- б дівля с лад площею 1767,2 в.м, що знаходиться на балансі ДП
"Лізін техтранс" і оренд ється ТОВ "У рінвест" (м. Київ, в л. Фр нзе,
104, літ. С);

- нежилий б дино - араж площею 584,2 в.м, що знаходиться на
балансі ДП "Лізін техтранс" і оренд ється ТОВ "У рінвест" (м.Київ,
в л.Фр нзе, 104, літ. В);

- б дівля орп с допоміжних сл жб площею 1362,7 в.м, що
знаходиться на балансі ДП "Лізін техтранс" і оренд ється ТОВ
"У рінвест" (м.Київ, в л.Фр нзе, 104, літ.Р).

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я
відповідача Траніна Юрія Геннадійовича по цивільній справі
№ 2-3543/07 за позовом ЗАТ "Страхова омпанія "Ін омстрах"
про відш од вання матеріальної ш оди в с дове засідання на
5 жовтня 2007 ро на 10.00. Адреса с д : м. Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В. В разі неяв и
справ б де роз лян то відс тності осіб, що не з'явилися.

Святошинсь ий районний с д м.Києва ви ли ає відповідачів
Щерба а Оле а Ми олайовича, 1965 р.н., останнє місце проживання
в л. В. Верховинця, 10, в. 559, для часті в цивільній справі за позовом
Кредитної спіл и “Лідер” доЩерба О.М. про стя нення забор ованості.
С дове засідання відб деться 2.10.2007 р. об 11.00 за адресою: м. Київ,
в л. Жилянсь а, 142, аб. 22, С ддя Ш м Л.М. У разі неяв и Щерба а
О.М. без поважних причин або разі неповідомлення про причини
неяв и справа б де роз лядатись за йо о відс тності.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д ТОВ "Київрос аз". У провадженніШевчен івсь о о районно о
с д м. Києва знаходиться цивільна справа №2 -5/07 за лопотанням омпанії "ITERA
International Energy L.L.C." про надання дозвол на прим сове ви онання рішення іноземно о
с д відносно ТОВ "Київрос аз". Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на
22.10.2007р. о 10.00 Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва, аб. 28, с ддя Коваль М.П.
(адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б). С д ви ли ає ТОВ "Київрос аз"
с дове засідання я боржни а. Яв а до с д є обов'яз овою. У разі неяв и боржни а справа
б де роз лядатися за наявними матеріалами.

Апеляційний с д м. Києва
повідомляє, що цивільн справ за
апеляційною с ар ою Ва лен а
Анатолія Павловича на рішення
Оболонсь о о районно о с д м.
Києва від 21 р дня 2006 ро в
справі за позовом Ва лен а
Анатолія Павловича до ТОВ "Фірма
Меді ом", третя особа: Паціра
Віталій Ми олайович, про
відш од вання моральної ш оди,
призначено до роз ляд в
приміщенні с д (м. Київ, в л.
Володимирсь а, 15) на 8 жовтня
2007 ро об 11.10.

Лотоць ий Оле сандр Віталійович
ви ли ається в с дове засідання по
роз ляд цивільної справи за позовом
Гордія A.M. до Лотоць о о О.В. про
стя нення матеріальної та моральної
ш оди на 14.00 23 жовтня 2007 ро
в Деснянсь ий районний с д м.
Києва (м. Київ, просп. Мая овсь о о,
5-в, аб. 29).

Святошинсь ий районний с д м. Києва
(03148, в л. Я ба Коласа, 27-а, аб. №3)
ви ли ає Ліст са Оле а Анатолійовича, я
відповідача по цивільній справі за позовом
Ліст с Ірини Анатоліївни, Ліст с Ліліани
Оле івни про визнання особи та ою, що
втратила право орист вання жилим
приміщенням в с дове засідання на
2 жовтня 2007р. на 14.00. В разі неяв и та
неповідомлення с д про причини неяв и
в с дове засідання справа б де
роз лядатися відс тності відповідача за
наявними справі до азами.

Оболонсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає я третю особ
Пронін Марію Давидівн по
цивільній справі № 2-3437/07 за
позовом Корнієн а Оле а
Валентиновича до Київсь о о БТІ,
третя особа Проніна М.Д., про
визнання права власності в с дове
засідання на 5 жовтня 2007 ро на
10.30. Адреса с д : м. Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб. 19, с ддя
Поліщ Н.В. В разі неяв и справ
б де роз лян то за відс тності осіб,
що не з'явилися.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає відповідача
Серьо іна Юрія Володимировича,
я ий проживає в м. Києві, в л.
Довнар-Запольсь о о, 4, в. 43, в
с дове засідання на 2.10.2007 р. о
15.30 справі за позовом Приватно о
підприємства "Цент ріон" до
Серьо іна Юрія Володимировича та
Серьо іна Оле сандра Юрійовича,
співвідповідач Шт нь Юрій
Васильович про захист ділової
реп тації та відш од вання моральної
ш оди, я е відб деться в приміщені
с д за адресою: м. Київ в л. Я ба
Коласа, 27-а, аб. 2.

Посвідчення особи, я а

постраждала внаслідо

чорнобильсь ої атастрофи,

ате орія 1, серія А, №116911

на ім'я Люшиної Людмили

Іванівни вважати недійсним.

Посвідчення дитини, я а

потерпіла внаслідо

чорнобильсь ої атастрофи,

серія Д, №316146 на ім'я

Чеч о Софії Оле івни вважати

недійсним.
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За блена 10.09.2007 р. в м. Києві “Довід а про звернення до с д ”,
видана на ім'я ромадянина Індії Віжей К мара 17.08.1986 р.н.
є недійсною.

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
Іnternet:

repro.kreschatic.kiev.ua

ННННаааасссстттт ппппнннниииийййй
ДДДДжжжжееее --ППППоооотттт

11114444 000077775555 000000000000 ррррииииввввеееенннньььь

Рез льтати 674 тираж
«С перЛото»
від 22 вересня 2007 ро

11 36 38 42 50 54

[32]



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 3334
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Анатолій СЕМИНОГА,
андидат деп тати від БЮТ:
— Своїй др жині. Ком ще я мож йо о подар вати?

Оле сандр ГОЛУБ,
андидат деп тати від КПУ:
— Є не одна людина, я ій я мі би і хоч подар ва-

ти свій поціл но . Але, на жаль, вони нині не в Києві,
тож зробити це неможливо.

Оле сандр ЄФРЕМОВ,
андидат деп тати від Партії ре іонів:
— На мою д м , в б дь-я ої нормальної людини є
охані люди, і перед сім вони мають б ти в сім’ї. У ме-
не їх двоє — це моя др жина Лариса і он ч а Настєнь-
а. Том свій поціл но я б подар вав саме їм.

О сана,
часниця р пи “А. Р. М. І. Я”
— Я б поціл вала Дениса Басса, першо о заст пни-
а Леоніда Черновець о о або сина Ян овича.

Юля,
часниця р пи “А. Р. М. І. Я”
(та, що ва ітна):
— Мене останнім часом тя не на дівчат, том я б по-

ціл вала Женю Тимошен о. Розціл вала б її сю.

БОНДАРЧУК,
співа :
— Я подар вав би свій поціл но дівчині Ірині, я ій

останнім часом дар вав не тіль и повітряні поціл н и,
а й справжні.

Êîìó âè ïîäàðóâàëè á ñâ³é ïîö³ëóíîê?

“Áàòòåðôëÿé-
Óëüòðàìàðèí”
çàãîâîðèâ ÿïîíñüêîþ
Ôàíàòè àí³ìå ïðîäåìîíñòðóâàëè 
ñâî¿ çàõîïëåííÿ

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 70-ð³÷-
÷ÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó â
ïàðêó ïîáëèçó Ëóê’ÿí³âêè â³ä-
çíà÷àëè âåðåñíåâèé Äåíü çàêî-
õàíèõ. Äëÿ ìîëîäèõ ³ íå äóæå
êîõàíö³â âëàøòóâàëè ìóçè÷íå
ñâÿòî ç êîíêóðñàìè. Ñïî÷àòêó
âñ³ îõî÷³ òàíöþâàëè ï³ä çàïàëü-

í³ ðèòìè ñó÷àñíèõ äèñêîòå÷íèõ
êîìïîçèö³é â³ä Âºðêè Ñåðäþ÷-
êè äî ²ðèíè Á³ëèê. Ðîìàíòè÷íó
àòìîñôåðó äîïîâíþâàëè ìèëüí³
áóëüêè, æîâòî-áëàêèòí³ êóëüêè
òà ñâ³òëîìóçèêà. Íàéàêòèâí³øèõ
ó÷àñíèê³â íàãîðîäæóâàëè öóêåð-
êàìè. ²ç àíîíñîâàíèõ 1000 çàêî-

õàíèõ ïàð ç’ÿâèëèñÿ ëèøå 7,
ÿêèõ îáðàëè ä³â÷àòà â îäÿç³ ÿí-
ãîë³â. Äëÿ íèõ âëàøòóâàëè ïîêà-
çîâ³ çìàãàííÿ — íà íàéïðè-
ñòðàñí³øèé ïîö³ëóíîê, íà ïîö³-
ëóíêè ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. Õîðî-
øèé ïðèêëàä øâèäêî íàñë³äóâà-
ëè ³íø³ ïàðè, çîêðåìà, êîðåñ-
ïîíäåíòè “Õðåùàòèêà”. Òðè ïà-
ðè ïåðåìîæö³â ïîïðÿìóâàëè íà
ðîìàíòè÷íó âå÷åðþ äî ðåñòîðà-
íó “Ìîíàêî”. Êóëüì³íàö³ºþ
ñâÿòà ñòàâ çàïóñê â³äðåñòàâðîâà-
íîãî ôîíòàíó, ùî â³äòåïåð ðàäó-
âàòèìå ñâ³òëîì óñ³õ êèÿí. À íà-
ïðèê³íö³ ÷åêàâ ïðèºìíèé ñþð-
ïðèç — äëÿ çàêîõàíèõ âèñòóïèâ
ãóðò “Àë³á³”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ áåç îïàä³â.

Âíî÷³ òà âðàíö³ ì³ñöÿìè òóìàí. Â³òåð çì³ííèõ íàïðÿìê³â, 3—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +17...+22°Ñ, âíî÷³ +3...+8°Ñ; â Êàðïàòàõ áëèçü-
êî +10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âíî÷³ áåç îïàä³â, âäåíü íåâå-
ëèêèé äîù. Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +16...+18°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ

Учасни и осплей-по аз приверн ли до себе жіноч ва

Òðàäèö³éí³ ÿïîíñüê³ ìóëüò-
ô³ëüìè — àí³ìå — â³äð³çíÿþòü-
ñÿ ñòèëåì ìàëþíêó, óí³êàëüíè-
ìè ñþæåòàìè òà òèïàæàìè. Âî-
íè ðîçðàõîâàí³ òàêîæ ³ íà äî-
ðîñëèõ, à çà ð³çíîìàí³òí³ñòþ
æàíð³â ìîæóòü ïîñïåðå÷àòèñÿ ç
ê³íîìèñòåöòâîì: º êàçêè, äåòåê-
òèâè, òðèëåðè, êîìåä³¿ ³ íàâ³òü
åðîòèêà. Ïðîòå óêðà¿íñüê³ øà-
íóâàëüíèêè àí³ìå — öå ïåðåäî-
âñ³ì øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè, ùî çà-
õîïëþþòüñÿ íå ëèøå ìóëüòô³ëü-
ìàìè, àëå é ÿïîíñüêîþ ìóçè-
êîþ, òàíöÿìè, ðîëüîâèìè ³ãðà-
ìè òà îäÿãîì.

Ñì³ëèâö³ ïðåäñòàëè ïåðåä ãëÿ-
äà÷àìè â îáðàçàõ ñàìóðà¿â, ïðè-
âèä³â òà ³íøèõ ÿñêðàâèõ ïåðñî-
íàæ³â àí³ìå. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó” 17-ð³÷íà Àëüòàíà
(Îëåêñàíäðà), á³ëüø³ñòü êîñòþ-
ì³â òà àòðèáóò³â äëÿ òàêèõ êîñï-
ëåé-ïîêàç³â (ïîêàç³â îäÿãó ïåð-
ñîíàæ³â àí³ìàö³éíèõ ô³ëüì³â)
õëîïö³ òà ä³â÷àòà øèþòü ñàì³ àáî
æ çàìîâëÿþòü ïî ²íòåðíåòó.
Ê³ëüêà ùàñëèâ÷èê³â êóïèëè ¿õ
áåçïîñåðåäíüî â ßïîí³¿: â Òîê³î
³ñíóº ö³ëèé àí³ìå-êâàðòàë Ñåõ³-
áàðà. Äî Óêðà¿íè æ öå çàõîïëåí-
íÿ äîêîòèëîñÿ â³äíîñíî íåäàâ-
íî — Âñåóêðà¿íñüêèé êëóá àí³-
ìå òà ìàíãè “Crystal Power” ä³º
ëèøå ç 1997 ðîêó. Íàéá³ëüøó ïî-

ïóëÿðí³ñòü ñåðåä ìîëîäèõ óêðà-
¿íö³â çäîáóëè àí³ìå “ªâàíãåë³-
îí”, “Íàðóòî”, “Äåçíîóò”.

Ï³ñëÿ êîñïëåé-äåô³ëå òà ôîòî-
ñåñ³¿ àí³ìåøíèêè ïåðåéøëè äî
äèíàì³÷í³øîãî çàíÿòòÿ — ãðè íà
òàíöþâàëüíèõ àâòîìàòàõ. Pump-
it-up ôàéòèíã âèíèê â Êîðå¿ ÿê
ñèíòåç êîìï’þòåðíî¿ ãðè òà òàí-
öþâàëüíèõ ðóõ³â. Íà åêðàí³ àâ-
òîìàòà êðóòÿòü êë³ïè â ñòèë³ àí³-
ìå, à ñòð³ëêè âêàçóþòü, íà ÿêó
÷àñòèíó ïîâåðõí³ ïîòð³áíî íà-
ñòóïèòè. Çíàâåöü ãðè ²òà÷³ (ªâ-
ãåí) ïðîâ³â íåâåëè÷êèé ìàéñòåð-
êëàñ, ï³ñëÿ ÷îãî âñ³ áàæàþ÷³ âè-
ïðîáóâàëè íà àâòîìàò³ âëàñí³ ñè-
ëè. “Çàéìàþñÿ ðump-it-up óæå
ï³âðîêó ³ îòðèìóþ çàäîâîëåííÿ
â³ä òàíöþ,— ïîä³ëèâñÿ ìàéñòåð
ôàéòèíãó ²òà÷³.— Ç öüîãî âèäó
ðîçâàã ó Êèºâ³ äëÿ âñ³õ â³äêðè-
òèé êëóá “Oni” ³ ùîð³÷íî ïîâî-
äÿòü ì³ñüê³ ÷åìï³îíàòè”.

Íàïðèê³íö³ âå÷îðà ó÷àñíèêè
òà ãëÿäà÷³ àí³ìå-øîó çìîãëè ïå-
ðåãëÿíóòè òâîð³ííÿ â³äîìîãî ðå-
æèñåðà àí³ìå Õàÿî Ì³ÿäçàê³
“Íàóñ³êà ç äîëèíè â³òð³â”. Ñòâî-
ðåíèé ùå ó 1984 ðîö³, ìóëüò-
ô³ëüì íåùîäàâíî îñó÷àñíåíî
çâóêîâèì ³ â³çóàëüíèì îôîð-
ìëåííÿì. Ç ìèíóëîãî òèæíÿ éî-
ãî äåìîíñòðóþòü â óêðà¿íñüêèõ
ê³íîòåàòðàõ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю інотеатр "Баттерфляй-Ультрамарин" став
місцем з стрічі шан вальни ів японсь их аніме. Хлоп-
ці та дівчата представили остюми персонажів з
люблених м льтфільмів, запальн р на танцюваль-
них автоматах, а та ож першими пере лян ли стріч
Хаяо Міядза і "На сі а з долини вітрів", я а старт ва-
ла в раїнсь ом про аті.
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Ó Êèºâ³ â³äêðèëè 
ïðèòóëîê äëÿ êîõàíö³â
Ï³ä íîâèì ñâ³òëîâèì ôîíòàíîì âëàøòóâàëè 
çìàãàííÿ ç ïîö³ëóíê³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в с вері ім. Івана Котляревсь о о відб лася а -
ція "1000 поціл н ів біля Фонтан за оханих", в я ій
взяв часть і "Хрещати ". Сім най ращих пар навчали
расиво ціл ватися, а на завершення світлом за рав
відремонтований фонтан.

Свою любов он рсантам доводилося демонстр вати сотням лядачів
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