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Фридріх КРЬОНКЕ:
“ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ КИЇВ
НЕ СТАВ ТАКИМ
НУДНИМ, ЯК БІЛЬШІСТЬ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ”

Ïàêî Ðàáàíí çàñÿÿâ
êð³çü “Ñòàëüíûå îáëàêà”
Ôðàíöóçüêèé êóòþð’º ïðåäñòàâèâ ó Êèºâ³
êîëåêö³þ Âåðîí³êè Æàíâ³ 

Ñï³âïðàöþâàòè ç â³äîìèì ôðàí-
öóçüêèì êóòþð’º Ïàêî Ðàáàííîì
äèçàéíåð Âåðîí³êà Æàíâ³ ïî÷àëà
íàâåñí³ öüîãî ðîêó. Ðåçóëüòàòîì
ñï³âðîá³òíèöòâà ñòàëà íîâà òîðãî-
âåëüíà ìàðêà Veronika Jeanvie &
Paco Rabanne òà ïîêàç êîëåêö³¿
“Ñòàëüíûå îáëàêà” â ðàìêàõ Òèæ-
íÿ ìîäè â Ïàðèæ³. Öþ ñàìó êî-
ëåêö³þ 20 æîâòíÿ ³ñïàíñüêèé
ôðàíöóç Ðàáàíí òà ôðàíöóçüêà
óêðà¿íêà Æàíâ³ ïðåäñòàâëÿòü íà
Ðîñ³éñüêîìó òèæí³ ìîäè.

Ïàêî Ðàáàíí íå âïåðøå ïðè¿æä-
æàº â Óêðà¿íó. Çà éîãî ñëîâàìè, çà-
÷àñòèâ ñþäè, áî áà÷èòü ó òóòåøí³õ
äèçàéíåðàõ, çîêðåìà ó Âåðîí³ö³

Æàíâ³, âåëèêèé ïîòåíö³àë. ßê â³äî-
ìî, ñàì êóòþð’º Ðàáàíí óæå íå
ñòâîðþº ñâî¿õ êîëåêö³é, ïðîòå íà-
ðàç³ àêòèâíî äîïîìàãàº äèçàéíåðó
Æàíâ³ ³äåÿìè. Âñ³ çâèíóâà÷åííÿ ó
çàðîá³òêó íà íåâ³äîì³é ñâ³òîâ³ çà-
êîðäîííî¿ ìîäè äèçàéíåðö³ Æàíâ³
â³äêèäàº îäðàçó. “Ìåí³ íå ïîòð³áí³
ãðîø³, ÿ íå ïðîäþñóþ öþ ä³â÷è-
íó — ÿ ¿é äóæå ñèìïàòèçóþ ³ ìàþ
âåëèêå áàæàííÿ äîïîìîãòè”,— ïðî-
êîìåíòóâàâ “Õðåùàòèêó” êîðèñëè-
â³ çâèíóâà÷åííÿ Ïàêî Ðàáàíí.

Ïðîòå ñï³ëüíà êîëåêö³ÿ òà ñàìå
øîó ñïðàâèëè íà ãîñòåé äîâîë³ ñó-
ïåðå÷ëèâå âðàæåííÿ. Â³äîìèé äè-
çàéíåð òà ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê

øîó Îëåêñ³é Çàëåâñüêèé ïðèéøîâ
íà ïîêàç ç äóæå ñêåïòè÷íèì íà-
ñòðîºì. “ß íå áà÷ó â íèõ êîíêó-
ðåíò³â ³ íå äóìàþ, ùî ìåíå ÷èìîñü
çäèâóþòü. Õî÷à, ïîáà÷èìî”,— ïî-
ä³ëèâñÿ äóìêàìè ç “Õðåùàòèêîì”
ïàí Çàëåâñüêèé.

Âçàãàë³ ïîäèâèòèñÿ íà ìîäíå
øîó ïðèéøëî áàãàòî â³äîìèõ áî-
ãåìíèõ ïåðñîí, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³
ö³ëèé äåñàíò ïîë³òè÷íèõ äðóæèí:
Îëåíà Ñåìèíîæåíêî, Ìàðèíà Ê³-
íàõ, âëàñíèöÿ “Ôàâîðèò ïðåì³óì
êëóáó” ªâãåí³ÿ Ãóáñüêà òà ³íø³. Ç
ïóáë³÷íèõ îáëè÷ òàêîæ âèð³çíÿ-
ëèñÿ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà
Îëåêñàíäðà Êóæåëü, ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñ Áàññ ó
êîìïàí³¿ äâîõ ãàðíåíüêèõ ä³â÷àò,
ñï³âàê Áîíäàð÷óê òà áàãàòî ³íøèõ.

Ï³ñëÿ ïîêàçó âñÿ êîëåêö³ÿ ï³-
øëà ç ìîëîòêà íà áëàãîä³éíîìó
àóêö³îí³ “Âåðîí³êà Æàíâ³ òà Ïà-
êî Ðàáàíí — òàëàíîâèòèì ä³òÿì
Óêðà¿íè”

Õë³áíå ì³ñòî
Ó Êèºâ³ íå äîðîæ÷àòèìóòü 
õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè

Ó÷îðà îá’ºäíàííÿ õë³áîïå-
êàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ “Óêð-
õë³áïðîì” çàÿâèëî ïðî íåìèíó-
÷å ï³äâèùåííÿ ö³í íà õë³áîáó-
ëî÷í³ âèðîáè â Óêðà¿í³. Íàòî-
ì³ñòü Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâ-
íèâ, ùî ö³íè íà õë³á ó ñòîëèö³
íå ï³äâèùóâàòèìóòüñÿ í³ çà
ÿêèõ îáñòàâèí.

“ Ïîïðè ïîë³òè÷íó íåñòàá³ëü-
í³ñòü, ìè ñüîãîäí³ ç óïåâíåí³ñ-
òþ ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî
ö³íà íà õë³á ó ñòîëèö³ º íàé-
íèæ÷îþ â Óêðà¿í³. Ìè çíàºìî,
ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê 30 âåðåñíÿ
â³äáóëèñÿ âèáîðè äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè, â êðà¿í³ ïî÷àëè ï³äâèùó-
âàòèñÿ ö³íè íà õë³á. Çàëèøìî
öå íà ñîâ³ñò³ ðåã³îíàëüíèõ êå-
ð³âíèê³â. Ç³ ñâîãî áîêó, Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ óâàæíî ñòåæèòü çà ñèòó-
àö³ºþ íà ðèíêó ³ íå äîçâîëèòü
ï³äâèùóâàòè ö³íè íà òàêèé ñî-
ö³àëüíî âàæëèâèé äëÿ âñ³õ êè-
ÿí ïðîäóêò, ÿê õë³á”,— çàïåâ-
íèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Òàêîæ ìåð Êèºâà íàãîëîñèâ,
ùî êè¿âñüêà âëàäà ùå íà ïî÷àò-
êó ñåðïíÿ çàô³êñóâàëà âåðõíþ

ìåæó âàðòîñò³ õë³áà â ñòîëèö³ ³
íå äîïóñòèòü òîãî, ùîá êèÿíè
êóïóâàëè éîãî äîðîæ÷å, í³æ öå
îá´ðóíòîâàíî åêîíîì³÷íèìè
÷èííèêàìè.

Õë³á òàêè äîðîæ÷àòèìå â
Óêðà¿í³, ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòè-
êó” â “Óêðõë³áïðîì³”, àëå öå íå
ñòîñóºòüñÿ Êèºâà. Çà ñëîâàìè
çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà îá’ºäíàííÿ Òåòÿíè Ìîê-
ðîâî¿, ó êðà¿í³ äîðîæ÷àþòü áî-
ðîøíî òà çåðíîâ³, òîìó òàêà ñè-
òóàö³ÿ íàðàç³ é ñêëàëàñÿ. “Çà-
âäÿêè äîòàö³ÿì ³ ä³ÿì äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ñòîëèö³
âäàñòüñÿ çáåðåãòè ö³íè íà
õë³á”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ìîêðî-
âà. Çà äàíèìè Óêðõë³áïðîìó,
áàòîí ó Êèºâ³ êîøòóº 1,4 ãðí
(ñåðåäíÿ ö³íà â Óêðà¿í³ — 1,77
ãðí), óêðà¿íñüêèé õë³á — 1,82
ãðí (1,99 ãðí).

Ïðî íåùîäàâíº ñòâîðåííÿ
ï³âð³÷íîãî çàïàñó çåðíîâèõ ³ íà-
äàííÿ ï³ëüãîâîãî êðåäèòó ÀÒ
“Êè¿âìëèí” äëÿ çàêóï³âë³ çåð-
íà òàêîæ íàãàäàâ “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ ³ ïîáóòó
ÊÌÄÀ Âàñèëü Ùåðáåíêî

Â³çüìåìîñÿ 
çà ïàë³òóðêè, äðóç³

Ôëåøìîá êíèãîìàí³â â³äáó-
âàòèìåòüñÿ ó òàêèé ñïîñ³á. Î
15-é ãîäèí³ íà öåíòðàëüíèõ âó-
ëèöÿõ ø³ñòüîõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò
óñ³ íåáàéäóæ³ äî ÷èòàííÿ óòâî-
ðÿòü “õâèëþ” íà êøòàëò ò³º¿,
ùî “ïóñêàþòü” ôóòáîëüí³ âáî-
ë³âàëüíèêè. Ò³ëüêè òðèìàòè-
ìóòüñÿ ó÷àñíèêè àêö³¿ íå çà ðó-
êè, à çà óëþáëåí³ êíèæêè. Á³ëü-

ø³ñòü åêñïåðò³â “Õðåùàòèêà”
âèñëîâèëè ñóìí³â, ùî øàíó-
âàëüíèêàì Äîíöîâî¿ òà Êàíòà
âäàñòüñÿ òàêèì ÷èíîì ïîñïðè-
ÿòè ïðîïàãàíä³ ÷èòàííÿ, à ãî-
ëîâíèé äèðåêòîð âèäàâíèöòâà
“Äóõ ³ ë³òåðà” Ëåîí³ä Ô³íáåð´
äîäàâ, ùî óëþáëåí³ êíèæêè íå-
äîâãî ç³ïñóâàòè ï³ä îñ³íí³ì äî-
ùåì
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Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " стало відомо про запланован
на 17 листопада за ально раїнсь а цію "Книж о-
ва хвиля". Столичні меш анці демонстр ватим ть
любов до читання під стінами ба атостраждальної
ни арні "Знання".

Â Óêðà¿íó êîòèòüñÿ “Êíèæêîâà õâèëÿ”

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора ерівництво об'єднання "У рхлібпром" заяви-
ло про немин че підвищення цін на хлібоб лочні ви-
роби в У раїні. Попри чні заяви виробни ів, Київ-
сь ий місь ий олова Леонід Черновець ий запевнив
иян, що подорожчання хліба не б де.
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Співавтор оле ції Па о Рабанн та ості дивились різні сторони: хто на моделей, хто на бомонд

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в тор овельно-розважальном омпле сі Arena
Entertainment відб вся по аз оле ції одя від дизайне-
ра Вероні и Жанві "Стальные обла а". 25 образів о-
ле ції створено разом із паризь им тюр'є Па о Рабан-
ном, я ий наразі займається промот ванням модельєра
Жанві світі моди за ордоном.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êè¿âñüê³ äîðîãè 
àêòèâíî 
ðåìîíòóþòü

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ, ùî
êîìóíàëüíà êîðïîðàö³ÿ “Êè¿âàâòîäîð” â³ä-
ðåìîíòóâàëà 9924 êâ. ì êè¿âñüêèõ øëÿõ³â.
Ðåêîíñòðóéîâàíî àñôàëüòî-áåòîííå ïî-
êðèòòÿ 25 âóëèöü ³ ïðîñïåêò³â. Äî 4 æîâò-
íÿ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ çàâåðøåíî â³ä-
íîâëåííÿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè âóëè÷íî-øëÿõî-
âî¿ ìåðåæ³, çîêðåìà Äí³ïðîâñüêîãî óçâîçó.
Òàêîæ ðåìîíòí³ ðîáîòè â³äáóëèñÿ íà âóëè-
öÿõ Ïèëèïà Îðëèêà, ²íñòèòóòñüê³é, Áîãî-
ìîëüöÿ òà Íàáåðåæíîìó øîñå. Àáè íàäàòè
íàëåæíîãî âèãëÿäó îäíîìó ç íàéâàæëèâ³-
øèõ êóëüòóðíèõ îñåðåäê³â Êèºâà, ïîêðèò-
òÿ ïëîù³ á³ëÿ Ïàëàöó “Óêðà¿íà” çàì³íèëè
íîâèì, ç ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ.
“Âïåðøå “Êè¿âàâòîäîð” íå â³ä÷óâàº áðàêó
êîøò³â, ïîòð³áíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ âñ³õ ï³ä-
ãîòîâ÷èõ ðîá³ò”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé. ßê³ñòü óñ³õ
ðåìîíòíèõ ðîá³ò ïåðåâ³ðèëà ëàáîðàòîð³ÿ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âáëàãîóñò-
ð³é” Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì Êèºâà

Òðèâàº îñ³íí³é 
ì³ñÿ÷íèê 
ç áëàãîóñòðîþ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â ñòîëèö³ â³äáóâàº-
òüñÿ îñ³íí³é ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ, îçå-
ëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó
ì³ñòà.

“Ó ïåð³îä îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà â ðàéîíàõ
ñòîëèö³ çàïëàíîâàíî â³äðåìîíòóâàòè ïîíàä
21 òèñ. êâ ì äîð³ã, çáóäóâàòè òà â³äíîâèòè 15
òèñ. ì ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, ïî-
ôàðáóâàòè ïîíàä 13 òèñ. ì ñàäèáíèõ îãîðîæ.
Áóäå òàêîæ ïðîâåäåíî êîìïëåêñíèé áëàãî-
óñòð³é ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ëþ-
äåé — öå ñïîðóäæåííÿ íîâèõ òðàíñïîðòíèõ
ðîçâ’ÿçîê, òîðãîâåëüíèõ òà ìåäè÷íèõ çàêëà-
ä³â òîùî. Ïåðåäáà÷åíî âèñàäèòè 23 òèñ. äå-
ðåâ òà 31 òèñ. êóù³â”,— ïîâ³äîìèâ Äåíèñ
Áàññ

Ìåð³ÿ áóäóº äèòÿ÷³ 
ìàéäàí÷èêè

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòàì “Õðåùà-
òèêà”, ùî ä³òè Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó îò-
ðèìàëè 11 íîâèõ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â çà àä-
ðåñàìè: Êóðñüêà, 13, Ñòðàæåñêà, 5, Ëåïñå, 
7-à, Ïåðåìîãè, 45, Ïîëüîâà, 5, Âàñèëåíêà,
23-à, Âèáîðçüêà, 23-à, Óøèíñüêîãî, 13, Ëå-
âàíåâñüêîãî, 33 ³ Êðèâîíîñà, 7. Íà îáëàø-
òóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â ìåð³ÿ âèä³ëèëà ìàéæå 
90 òèñ. ãðí

²íâåñòîðè çðîáëÿòü 
Êè¿â çåëåí³øèì

Ó÷îðà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êè¿âñüêîãî
êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèö-
òâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà
“Êè¿âçåëåíáóä” Ïåòðî ßâîðîâñüêèé ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ñêâåð íà ïðîñïåêò³
Ïåðåìîãè, 50-à áóäå îáëàøòîâàíî çà êîøòè
³íâåñòîð³â. ÒÎÂ “Ð³íêî” ïåðåäàíî 0,3110 ãà
òåðèòîð³¿ ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî “Øóëÿâ-
ñüêà”. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ö³º¿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè — áóä³âíèöòâî, åêñïëóàòàö³ÿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
ðåñòîðàíîì øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ ³ áëàãî-
óñòðîºì òà îçåëåíåííÿì ñêâåðó. Çàáóäîâíèê
çà âëàñí³ êîøòè âèñàäèòü äåðåâà, êóù³, îôîð-
ìèòü òåðèòîð³þ êâ³òàìè. “Ð³íêî” ðîçðîáèòü
òà çàòâåðäèòü ó “Êè¿âçåëåíáóä³” äåíäðîëîã³÷-
íèé ïëàí, ÿêèé ìàþòü ñõâàëèòè ì³ñöåâ³ ìåø-
êàíö³

²íâàë³äîâ³ ïî çîðó 
ïîäàðóâàëè íîóòáóê
Àêö³ÿ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³” ïðîäîâæóº ì³ñ³þ
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичній мерії
рам ах бла одійної

а ції "Допоможи он-
ретній людині" інвалід
по зор та он охвора
Ірина Іванова отримала
в подар но но тб .
Завдя и ВАТ "Фарма "
жін а дістала шанс ста-
ти повноцінним спеціа-
лістом по валютних
біржах, працюючи вдо-
ма.

Äîïîìîãó â³ä äîáðî÷èíö³â
îòðèìàëà êèÿíêà ²ðèíà ²âàíî-
âà, îíêîõâîðà òà ³íâàë³ä ²² ãðó-
ïè ïî çîðó. Íà ¿¿ çâåðíåííÿ
äî ì³ñüêî¿ âëàäè çà ï³äòðèì-
êè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âå-
òåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ â³äðå-
àãóâàëî ÂÀÒ “Ôàðìàê”. Êîì-
ïàí³ÿ âçÿëàñÿ äîïîìîãòè ëþ-
äèí³ ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà “Ôàðìàê”
Îëåêñàíäðà Ìåëüíèêà, íà
ñàéò³ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é
ëþäèí³” ¿õíþ êîìïàí³þ çàö³-
êàâèëî ê³ëüêà ³ñòîð³é õâîðèõ,
êîòð³ ïîòðåáóâàëè íåãàéíî¿
äîïîìîãè. ²ðèíà ²âàíîâà —
îäíà ç íèõ. Àäæå æ³íêà, ïî-
ïðè õâîðîáó, ïðàãíóëà ïðàöþ-
âàòè.

“Ïåíñ³¿ ïî ³íâàë³äíîñò³, ÿêó
ÿ îòðèìóþ, çàìàëî,— ðîçïîâ³-
ëà “Õðåùàòèêó” ²ðèíà ²âàíî-
âà.— ß ï³øëà íà êóðñè ðîáî-
òè ç âàëþòíèìè á³ðæàìè. Àëå,
ùîá ìàòè çìîãó íàäàë³ ïðà-
öþâàòè, ïîòð³áåí áóâ êîìï’þ-
òåð”.

Áåçñòðîêîâó àêö³þ “Äîïî-
ìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³” çà
äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çàïî-
÷àòêóâàëè â êâ³òí³ íèí³øíüî-
ãî ðîêó. Öå äåùî íîâèé âèä
äîáðî÷èííîñò³: çàìîæí³ êè-
ÿíè ìàþòü íàãîäó äîïîìîãòè
ìàëîçàáåçïå÷åíèì, õâîðèì,
ëþäÿì ë³òí³ì ÷è ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè íå ÷åðåç ôîí-

äè, à îñîáèñòî ò³é ÷è ò³é ëþ-
äèí³ àáî ñ³ì’¿.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíè Ê³ëü÷èöü-
êî¿, çâåðíåíü ç ïðîõàííÿì äî-
ïîìîãòè äî ì³ñüêî¿ âëàäè íàä-
õîäèòü äóæå áàãàòî: “Ìè íàìà-
ãàºìîñÿ ìàêñèìàëüíî ï³äòðè-
ìóâàòè íóæäåííèõ, ïðîòå é
ì³ñüêèé áþäæåò íåãóìîâèé.

Áàãàòî êèÿí ïîòðåáóþòü íå òà-
êèõ óæå é âåëèêèõ êîøò³â. Òîæ
áëàãîä³éíèêàìè ìîæóòü ñòàòè
íå ëèøå îë³ãàðõè ÷è á³çíåñìå-
íè, à âñ³ íåáàéäóæ³”.

Ïåðåâ³ðÿþòü, ÷è ñïðàâä³
ëþäè ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè,
ôàõ³âö³. Òîæ äîáðî÷èíö³ ìî-
æóòü íå áîÿòèñÿ, ùî ¿õí³ì ìè-
ëîñåðäÿì ñêîðèñòàþòüñÿ àôå-
ðèñòè

Генеральний дире тор омпанії "Фарма " подар вав Ірині Івановій можливість реаліз вати себе
на бро ерсь ій стезі

12.00 — çàñò. ãîë. ÊÌÄÀ ². Ê³ëü÷èöüêà
ïðîâåäå íàðàäó ç ïèòàíü ðîáîòè ç
áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè ðàçîì ç Êè-
¿âñüêèì òîâàðèñòâîì Ñï³ëêè ñàìà-
ðèòÿí Óêðà¿íè

12.30 — çàñò. ãîë. ÊÌÄÀ Ë. Äåíèñþê
â³çüìå ó÷àñòü ó ðîáîò³ êðóãëîãî
ñòîëó “Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ
îðåíäíèõ â³äíîñèí çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïðî äåðæáþäæåò Óêðà¿íè”.

13.50 — â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð
Ãîëîâà÷ çä³éñíèòü îá’¿çä Ïå÷åðñüêî-
ãî ³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîí³â ç ïèòàíü
áëàãîóñòðîþ.

18.00 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîâåäå íàðàäó
³ç çàñòóïíèêàìè ãîëîâè ñòîëè÷íî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³ ãîëîâàìè
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Äåïóòàòè ïðîì³íÿëè
Æóê³â îñòð³â íà òóàëåòè
Ó ñòîëèö³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ åêîëîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿ ÊÌÄÀ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної о-
місії Київради з питань е оло іч-
ної політи и деп тати вист пили
проти роз ляд детально о пла-
н території Ж ово о острова.
О рім цьо о, столичні обранці
затвердили прое т схеми розта-
ш вання в місті ромадсь их т -
алетів та захистили від заб до-
ви с вер на Татарці.

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïî-
ë³òèêè äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè ÷îòèðè ïðî-
åêòè ð³øåíü, òðè ³íôîðìàö³¿, ê³ëüêà çâåð-
íåíü. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà

êîì³ñ³¿ Àíàòîë³é Êîâàëåíêî, îêð³ì öüî-
ãî, éøëîñÿ ³ ïðî äåòàëüíèé ïëàí òåðèòî-
ð³¿ (ÄÏÒ) Æóêîâîãî îñòðîâà.

“Äåïóòàòè âæå âêîòðå ïåðåêîíàëèñÿ,
ùî öåé äîêóìåíò çàòâåðäæåííþ íå ï³ä-
ëÿãàº,— çàÿâèâ Àíàòîë³é Êîâàëåíêî.—
Òîáòî íå ìîæíà éîãî ñõâàëþâàòè ëèøå
äëÿ ãàëî÷êè ÷è çâ³òó, öåé âàð³àíò íå ãî-
äèòüñÿ äëÿ òàêî¿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ òå-
ðèòîð³¿, ÿê Æóê³â îñòð³â. Öå ïðîñòî íîí-
ñåíñ”. Â³í äîäàâ, ùî òî÷êó çîðó êîì³ñ³¿
ï³äòðèìàëè ôàõ³âö³ ³íñòèòóòó “Ãåíïëàí”,
Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà, Äåðæàâíå óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿. “Íà æàëü, ö³êàâó ïîçèö³þ
çàéìàº ³ ì³ñòîáóä³âíà ðàäà, ÿêà íåùîäàâ-
íî ñõâàëèëà ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ ùî-
äî Æóêîâîãî îñòðîâà,— çàÿâèâ ïàí Êî-
âàëåíêî.— Ìè âæå ê³ëüêà ðàç³â çâåðòàëè-
ñÿ äî ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà Êèºâà ç ïðî-
õàííÿì ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ïðî çàáóäî-

âó â ìåæàõ çåëåíèõ çîí ñïî÷àòêó íà åêî-
ëîã³÷í³é êîì³ñ³¿”.

Àíàòîë³é Êîâàëåíêî ââàæàº, ùî íå
ìåíø âàæëèâèì º ïèòàííÿ ïðî ðîçòàøó-
âàííÿ â ì³ñò³ ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â. “Öå
ïðîáëåìà äîñèòü âàæëèâà ³ àêòóàëüíà,—
ïåðåêîíàíèé â³í.— Òîìó ç öüîãî ïðèâî-
äó ó÷àñíèêè êîì³ñ³¿ ïðèéíÿëè ïîçèòèâ-
íå ð³øåííÿ. Ùîïðàâäà, õâèëþº ³íøå:
ìàéæå òðåòèíó òóàëåò³â îáëàøòîâóâàòè-
ìóòü áåç ï³äâåäåííÿ âîäè. À ùî áóäå, êî-
ëè ¿¿ ñâîº÷àñíî íå ïîäàäóòü äî ðåçåðâó-
àðó? Äîâåäåòüñÿ çàêðèâàòè âáèðàëüíþ”.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà åêîëîã³÷íî¿ êî-
ì³ñ³¿, äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè çà â³äì³íó
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ñòîñîâíî âèä³ëåííÿ
ÒÎÂ “ÏÀËÀÐÅ” ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó â
ñêâåð³ íà âóë. Îâðóöüê³é, 27, ùî â ðàéî-
í³ Òàòàðêè. Ïðîòè ñïîðóäæåííÿ òóò æèò-
ëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó âèñòóïèëè é
òèñÿ÷³ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â
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Í³õòî íå õîò³â
ó îïîçèö³þ,
àáî ×îìó ïîë³òèêè 
íå õî÷óòü áóòè óêðà¿íñüêèìè
ãðîìàäÿíàìè
Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Íåùîäàâíî
íà çóñòð³÷³ ìî¿õ
ñòàðèõ äðóç³â
ç’ÿñóâàëàñÿ ö³-
êàâà ð³÷: êî-
ëèøí³é ãðîìà-
äÿíèí ÑÐÑÐ, à
íèí³ ãðîìàäÿ-
íèí ÑØÀ ³
óêðà¿íñüêèé á³ç-
íåñìåí ñåðåä-
íüî¿ ðóêè ìàþòü
îäíàêîâèé ñ³-
ìåéíèé áþäæåò.  Ïîò³ì ï³ñëÿ ï³äðàõóíêó ïå-
ðåâàã ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ãðîìàäÿíèíîì
ÑØÀ áóòè âñå æ òàêè êðàùå, áî àìåðèêàíö³
ìàþòü äåøåâø³ ¿æó, îäÿã, áåíçèí, æèòëî. Êð³ì
òîãî, âîíè ìàþòü ìåäè÷íó ñòðàõîâêó òà ñîö³-
àëüíó äîïîìîãó, ÿêà óêðà¿íöÿì ³ íàñíèòèñÿ
íå ìîæå. Òîáòî áóòè ðÿäîâèì àìåðèêàíöåì
íå òàê óæå é ïîãàíî, à îñü ðÿäîâèì óêðà¿í-
öåì...

Ïåâíî, öå ³ íå äàº ñïîêîþ óêðà¿íñüê³é åë³-
ò³, ÿêà â áóäü-ÿêîìó ðàç³ íå õî÷å ïîâåðòàòèñÿ
äî ëàâ ðÿäîâèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Àäæå âèáî-
ðè — ÿê ñïîðò: õòîñü âèãðàâ, õòîñü ïðîãðàâ.
Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ Â³êòîðà Þùåíêà ç ïåðåìîæöÿ-
ìè ïàðëàìåíòñüêèõ ïåðåãîí³â òàêîãî íå ñêà-
æåø. Ïðåçèäåíò ï³øîâ íà ïîâîä³ â óêðà¿íñüêî¿
åë³òè ³ íå çì³ã æîäíîãî ç íå¿ â³äïðàâèòè â îïî-
çèö³þ.

ßêáè ïîïàäàííÿ äî îïîçèö³¿ îçíà÷àëî ìèò-
òºâó ñìåðòü, òî ä³¿ Ïðåçèäåíòà áóëè ö³ëêîì âè-
ïðàâäàíèìè, àëå æ ïîë³òèê³â íàâ³òü íå “ðîç-
æàëóâàëè” äî ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí — âîíè
ñòàâàëè îïîçèö³îíåðàìè, òîáòî åë³òîþ, ùî ìàº
âèðîáëÿòè àëüòåðíàòèâí³ øëÿõè ðóõó êðà¿íè.
Öå ³ ïî÷åñíî, ³ â³äïîâ³äàëüíî, ³ ìîæå áóòè ïåð-
ñïåêòèâíî. Òåîðåòè÷íî. À ïðàêòè÷íî öå îçíà-
÷àº, ùî äåÿê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè â³ä³ðâóòüñÿ â³ä
äåðæàâíîãî êîðèòà ³ ãîäóâàòèìóòüñÿ ñàì³. Àëå
âîíè íå õî÷óòü, íå áà÷àòü ñåáå ïîçà âëàäîþ.

¯õí³ àðãóìåíòè ïðîñò³ — ñïîíñîðè ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é âèòðàòèëè ì³ëüéîíè, ùîá ñèëè
ïðèéøëè äî âëàäè, à òåïåð, ïîïðè ïîäîëàííÿ
3 % áàð’ºðó, âëàäà “íå ñâ³òèòü”. Òîáòî ïîë³-
òè÷íèé ïðîåêò íå äîñÿã ñâîº¿ ìåòè. Íó, à ùî
ç òîãî ïåðåñ³÷íîìó óêðà¿íöþ? Íó äîâ³ðèâ
ÿêèéñü îë³ãàðõ ñâî¿ ì³ëüéîíè ÿêîìóñü ïîë³ò-
òåõíîëîã³÷íîìó ïðîéäèñâ³òó, òî öå âæå éîãî
ñïðàâà, ùî êàìïàí³ÿ ïðîâàëèëàñÿ — íåõàé øó-
êàº â³äïîâ³äàëüíèõ çà öå. ×îìó óêðà¿íñüêèé
âèáîðåöü ìàº ùå çà öå ïëàòèòè? Ïëàòèòè çà
òå, ùî ïîë³òèêè ïðîñòî íàáðèäëè âåëèê³é ê³ëü-
êîñò³ ãðîìàäÿí, ïëàòèòè çà òå, ùî ïîë³òòåõíî-
ëîãè íå çìîãëè äîñòóêàòèñÿ äî ñâ³äîìîñò³ (ï³ä-
ñâ³äîìîñò³) âèáîðö³â, ïëàòèòè çà òå, ùî ïîë³-
òè÷í³ ïàðò³¿ í³ÿê íå ï³äâèùèëè ïîë³òè÷íó êóëü-
òóðó íàøî¿ êðà¿íè, ïëàòèòè çà òå, ùî ïîë³òè÷-
íà êîðóïö³ÿ â ÇÌ², ïàðò³éíèõ ñïèñêàõ, ä³ëü-
íèöÿõ, ñóäàõ íå çíàº ìåæ?

Àäæå ïîë³òèêè ñàì³ íå ñòâîðèëè ïðèñòîé-
íèõ óìîâ äëÿ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí ³ íå äóæå
õî÷óòü îïèíèòèñÿ áëèçüêî äî ¿õí³õ ðÿä³â. ßê-
áè öüîãî íå áóëî, âîíè á ðàäî ï³øëè â îïîçè-
ö³þ, áî çíàëè á, ùî ¿õíüîìó á³çíåñó í³÷îãî íå
çàãðîæóº, à ñàì³ âîíè ìîæóòü ñïîê³éíî æèòè
äàë³. Àëå ÿêùî ó ïîë³òèê³â íå áóäå îñòðàõó
îïèíèòèñÿ ïîçà âëàäíèì êîðèòîì, áåç êðóãî-
âî¿ ïîðóêè, òî âîíè í³êîëè íîðìàëüíèõ óìîâ
äëÿ óêðà¿íö³â ³ íå ïîáóäóþòü, áî íàâ³ùî?

Îïîçèö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ìàº çìóñèòè íàïðó-
æóâàòè ìîçîê ³ øóêàòè íîâèõ ôîðì ãîñïîäà-
ðþâàííÿ òà ðîçâ’ÿçàííÿ íàö³îíàëüíèõ ïðîá-
ëåì. Àëå óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè ïîêàçàëè ñâ³òî-
â³, ùî çîâñ³ì íå õî÷óòü öèì çàéìàòèñÿ (òîáòî
çàéìàòèñÿ ïîë³òèêîþ, à íå “äåðèáàíîì” áþ-
äæåò³â), ³ öå äîñèòü íåïðèâàáëèâèé ôàêò. Òèì
ïà÷å, ùî òîé, õòî ïðîãðàº ö³ âèáîðè, 100 %
âèãðàº íàñòóïí³. ßêùî äî íèõ äîæèâå...
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10.00 — ïðåì’ºð Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïðî-
âåäå çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè.

10.00 — ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð,
ì³í³ñòð ô³íàíñ³â Ìèêîëà Àçàðîâ
â³çüìå ó÷àñòü ó â³äêðèòò³ âèñòàâêè
“²íôîðìàòèêà òà çâ’ÿçîê-2007”.

12.00 — ãîëîâà Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó
íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ²ãîð Þõíîâ-
ñüêèé â³çüìå ó÷àñòü ó ïðåçåíòàö³¿
âèäàííÿ “Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà
àðì³ÿ. ²ñòîð³ÿ íåñêîðåíèõ”.

13.00 — íàö³îíàëüíà ðàäà ç ïèòàíü òå-
ëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ ïðîâå-
äå áðèô³íã.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Æóðíàë³ñòè çðîáèëè 
ç âèáîðö³â ëþìïåí³â
Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî ÇÌ² çà ãðîø³ ïàðò³é äóðèëè êðà¿íó
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Оле сандр Че мишев з
омітет "Рівність можливостей"
та Юрій Нестеря з асоціації
"Спільний простір" звин ватили
раїнсь і ЗМІ в необ'є тивності

та заан ажованості під час ви-
світлення виборчої ампанії. Я
заявили е сперти, на виборах
більшість ж рналістів піарили
всіх, хто б в здатен заплатити.
На змін "темни ам" на медіа-
рино прийшли вели і роші.

Ïðîòÿãîì äâîì³ñÿ÷íî¿ âèáîð÷î¿ êàìïà-
í³¿ ÇÌ² ïðèä³ëÿëè íàéá³ëüøå óâàãè òðüîì
ïîë³òè÷íèì ñèëàì: Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, áëîêàì

“Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà”
òà ÁÞÒ. Ó ñåðïí³ òåëååô³ð “òð³ùàâ” â³ä
Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî. À ó âåðåñí³ íàé-
á³ëüøå ÷àñó êàíàëè ïðèñâÿòèëè Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â. Ïðîòÿãîì êàìïàí³¿ êàíàë “1+1” â³ä-
âåðòî ñèìïàòèçóâàâ ÁÞÒ, à ÒÐÊ “Óêðà-
¿íà” òà ÍÒÍ âèÿâëÿëè ïðèõèëüí³ñòü äî
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ²íñï³ðîâàíà ç Áàíêîâî¿ óâà-
ãà ÇÌ² äî áëîêó “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîä-
íà ñàìîîáîðîíà” âçàãàë³ äàëà çìîãó ïðî-
ïðåçèäåíòñüê³é ñèë³ ³ñòîòíî çåêîíîìèòè —
ïîçèòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî öþ ïîë³òñèëó
â ïðåñ³ áóëî ìàéæå âòðè÷³ á³ëüøå, àí³æ
îô³ö³éíî ïðîïëà÷åíî¿ ðåêëàìè. Ïðîòå
á³ëüø³ñòü ìåä³à ï³àðèëè âñ³õ, õòî áóâ çäà-
òåí çàïëàòèòè. Íåçààíãàæîâàíî¿ îö³íêè
ìåñèäæ³â ïîë³òèê³â âèáîðåöü ïðàêòè÷íî
íå ïîáà÷èâ. ßê çàÿâèâ ãîëîâà êîì³òåòó
“Ð³âí³ñòü ìîæëèâîñòåé” Îëåêñàíäð ×åê-
ìèøåâ, “ìåä³à ëþìïåí³çóâàëè ãðîìàäÿí”,
ïîøèðþþ÷è ïîðîæí³ îá³öÿíêè ïîë³òèê³â.

Ó íîâèíàõ ïðàêòè÷íî âñ³õ ÇÌ² åêñïåð-
òè ïîì³òèëè ñþæåòè, ÿê³ ìàëè îçíàêè çà-
ìîâíèõ — òàê çâàíó ïîë³òè÷íó äæèíñó.
Ïðè÷îìó, ÿê ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” ïðå-
çèäåíò àñîö³àö³¿ “Ñï³ëüíèé ïðîñò³ð”
Þð³é Íåñòåðÿê, ãðîø³ íà çîìáóâàííÿ âè-
áîðöÿ äàâàëè âñ³ ïðîâ³äí³ ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè. Ïîë³òèêè íå çàáóâàëè çàìîâèòè é íå-
ãàòèâ íà êîíêóðåíòà. Öå ïðèçâåëî äî òî-
ãî, ùî, íàïðèêëàä, ó ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ
êðà¿íè, äå á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ ïðîãîëî-
ñóâàëà çà Ïàðò³þ ðåã³îí³â, â ÇÌ² ïåðåâà-
æàëà íåãàòèâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî öþ ñèëó.
“Íà ö³é âèáîð÷³é êàìïàí³¿ ìè ïîì³òèëè
â³äñóòí³ñòü òîãî, ùî íàçèâàëîñÿ “òåìíè-
êàìè”, â³äñóòí³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíîãî
âïëèâó. ² öå í³áè ïîçèòèâ. Ïðîòå, ÿê íà
ìåíå, öå ïîðîäèëî ùå íåãàòèâí³øå ÿâè-
ùå: çà ãðîø³ ìîæíà áóëî âèñòàâèòè áóäü-
ÿêèé êðèòè÷íèé ñþæåò”,— çàçíà÷èâ
Þð³é Íåñòåðÿê

×óòêè ïðî ñìåðòü ÑÍÄ
ïåðåá³ëüøåí³
Ïîïðè òå, ùî Â³êòîð Þùåíêî áóâ â³äñóòí³é 
íà ñàì³ò³ ãëàâ äåðæàâ-ó÷àñíèöü
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора під час телемост між
У раїною, Гр зією та Росією
е сперти заявили, що нама ан-
ня поховати СНД є передчасни-
ми. Дея і політи и з ними не
з одні, в аз ючи на існ вання
серйозних ризових моментів.
Проте е сперти вважають, що
членство Співдр жності неза-
лежних держав не завадить
У раїні інте р ватися до інших
міжнародних ор анізацій, а ін-
шої стр т ри об'єднання по-
страдянсь о о простор одна
по и що немає.

Ï³ñëÿ ñàì³òó ãëàâ äåðæàâ ÑÍÄ ó Äó-
øàíáå, ùî â³äáóâñÿ 5 æîâòíÿ, òðè êðà-
¿íè — Óêðà¿íà, Ðîñ³ÿ òà Ãðóç³ÿ — ïðîâå-
ëè òåëåì³ñò ùîäî ïðîáëåìè ðåôîðìóâàí-
íÿ ñï³âäðóæíîñò³. ßê â³äîìî, Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî íå áðàâ ó÷àñò³
ó ñàì³ò³, à çàì³ñòü íüîãî äåëåãàö³þ î÷î-
ëþâàâ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà-
¿íè Àðñåí³é ßöåíþê. Ðàçîì ç òèì Ïðå-
çèäåíò Ãðóç³¿ Ìèõà¿ë Ñààêàøâ³ë³, ïîïðè
ñâî¿ êðèòè÷í³ çàÿâè, íà ñàì³ò óñå æ òàêè
ïðèáóâ.

Ãîëîâà ïàðëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó Ãðó-
ç³¿ ç ïèòàíü ªâðî³íòåãðàö³¿ Í³íî Íàêà-
øèäçå çàçíà÷èëà, ùî ÷ëåíñòâî êðà¿íè â
ÑÍÄ ìàº “ñóòî ôîðìàëüíèé õàðàêòåð” ³
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëèøå ÿê “ïëàòôîðìà
äëÿ ñï³ëêóâàííÿ”. Â³ä ðîñ³éñüêî¿ ñòîðî-
íè ÷ëåí êîì³òåòó Äåðæäóìè ó ñïðàâàõ
ÑÍÄ Êîñòÿíòèí Çàòóë³í çàÿâèâ, ùî “÷óò-
êè ïðî ñìåðòü ÑÍÄ âèÿâèëèñÿ ïåðåä÷àñ-
íèìè”, ³ íå çàáóâ çâèíóâàòèòè Óêðà¿íó â
“ãàëüìóâàíí³” ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ñêëà-
ä³ ñï³âäðóæíîñò³.

Â Óêðà¿í³ äóìêè ùîäî Ñï³âäðóæíîñò³
ðîçá³ãëèñÿ. Ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð Êîð-
í³ëîâ ââàæàº, ùî ÷ëåíñòâî ó ÑÍÄ íå ìî-
æå çàâàäèòè ³íòåãðàö³¿ äî ³íøèõ ì³æíà-
ðîäíèõ îðãàí³çàö³é ÷è îá’ºäíàíü, òàê ñà-
ìî, ÿê îá’ºäíàííÿ êðà¿í Áåí³ëþêñ íå çà-
âàäèëî ¿ì âëèòèñÿ â ªâðîñîþç. Íàòîì³ñòü
ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð Ôåñåíêî ïåðåêî-
íàíèé, ùî Â³êòîð Þùåíêî ñâîºþ â³äñóò-
í³ñòþ íà ñàì³ò³ “ïðîäåìîíñòðóâàâ íåáà-
æàííÿ Óêðà¿íè áðàòè ó÷àñò³ â ³íòåãðàö³é-
íèõ ïðîöåñàõ óñåðåäèí³ ÑÍÄ”. Êð³ì òî-
ãî, ïîë³òîëîã çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî â
Äóøàíáå â³äáóâñÿ ñàì³ò íå ëèøå ÑÍÄ, à
é Îðãàí³çàö³¿ äîãîâîðó ïðî êîëåêòèâíó
áåçïåêó òà ªâðîçåñ. “Ñàì³ò áóâ ñïðîáîþ
âèâåñòè ÑÍÄ ³ç êðèçè. Öþ âàë³çó áåç ðó÷-

êè õî÷óòü ïîñòàâèòè íà ïëàòôîðìó, äå
éîãî òÿãòèìóòü äâà ëîêîìîòèâè — ÎÄÊÁ
òà ªâðîçåñ”,— ïåðåêîíàíèé ïàí Ôåñåí-
êî.

Ïðîòå äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî öåíòðó ïî-
ë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ êîíôë³êòîëîã³¿
Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé îïòèì³ñòè÷í³-
øèé ó ïðîãíîçàõ ùîäî ìàéáóòíüîãî
ÑÍÄ. “Íàñê³ëüêè ÿ çðîçóì³â ñüîãîäí³-
øíþ ñèòóàö³þ, óêðà¿íñüêà ñòîðîíà çàäî-
âîëåíà òèì, ùî ïðèéíÿëè ¿¿ ïðîïîçèö³¿
ñòîñîâíî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ö³º¿
ñòðóêòóðè. Âîíà ³ñíóâàòèìå ùå äåÿêèé
÷àñ, ïîêè íå ñòâîðÿòü ÿêåñü íîâå, åôåê-
òèâí³øå îá’ºäíàííÿ íà ïîñòðàäÿíñüêî-
ìó ïðîñòîð³”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”
ïîë³òîëîã

Володимир Фесен о (лівор ч) вважає, що співдр жність — досить тон а річ
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Ìåð Ìîñêâè õî÷å 
î÷èñòèòè ì³ñòî â³ä ê³îñê³â
Íîâèíè ì³ñò ñâ³òó
Ñåðã³é ÌÈÊÓËÜÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ар адій Гайдама може
стати мером Єр салима

Á³çíåñìåí ðîñ³éñüêîãî ïîõîäæåííÿ Àð-
êàä³é Ãàéäàìàê ìîæå ñòàòè ìåðîì ªðóñà-
ëèìà. Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ,
ïðîâåäåíîãî ãàçåòîþ Yediot Ahronot, á³ç-
íåñìåí Àðêàä³é Ãàéäàìàê ìàº íàéá³ëüø³
øàíñè çäîáóòè ïåðåìîãó íà âèáîðàõ ìåðà
ì³ñòà. Çà Àðêàä³ÿ Ãàéäàìàêà ãîòîâ³ ïðîãî-
ëîñóâàòè 46 â³äñîòê³â âèáîðö³â, òîä³ ÿê
÷èííîãî ìåðà ì³ñòà Óð³ Ëóïîëÿíñüêîãî
ï³äòðèìóþòü ò³ëüêè 7 â³äñîòê³â.

Âèïåðåäæàº ïàí Ãàéäàìàê é ³íøèõ éìî-
â³ðíèõ ó÷àñíèê³â âèáîð³â. Îïèòóâàííÿ çà-
ñâ³ä÷èëî, ùî ï³äïðèºìåöü Í³ð Áàðêàò ìî-
æå ðîçðàõîâóâàòè íà 27 â³äñîòê³â ãîëîñ³â,
êîëèøí³é íà÷àëüíèê ºðóñàëèìñüêî¿ ïîë³-
ö³¿ Ì³ê³ Ëüîâ³ ³ ïîïóëÿðíèé ãðîìàäñüêèé
ä³ÿ÷ Àð’º Äåð³ — íà 13 ³ 7 â³äñîòê³â â³äïî-
â³äíî.

Ïðî íàì³ð áðàòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ ìåðà
ªðóñàëèìà ïàí Ãàéäàìàê çàÿâèâ ó êâ³òí³
2007 ðîêó. Â³í ï³äòâåðäèâ ñâîº ð³øåííÿ,
êîëè ïîäàâ äîêóìåíòè íà ðåºñòðàö³þ ñâîº¿
ïàðò³¿, ùî ä³ñòàëà íàçâó “Ñîö³àëüíà ñïðà-
âåäëèâ³ñòü”. Á³çíåñìåí, ÿêèé ïðîæèâàº â
²çðà¿ë³, â³äîìèé çîêðåìà òèì, ùî â ñåðï-
í³ 2005 ðîêó ïðèäáàâ ïðåñòèæíèé ºðóñà-
ëèìñüêèé ôóòáîëüíèé êëóá “Áåéòàð”.

Юрій Л ж ов йде війною
на іос и

Âóëèö³ Ìîñêâè òðåáà î÷èñòèòè â³ä ê³î-
ñê³â òà ³íøèõ îá’ºêò³â ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³.
Òàêó çàÿâó çðîáèâ ìåð ðîñ³éñüêî¿ ñòîëèö³
Þð³é Ëóæêîâ. “Òðåáà ñêîðîòèòè ê³ëüê³ñòü
îá’ºêò³â äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ äî íó-
ëÿ. Éäåòüñÿ ïðî ê³îñêè ³ “òîíàðè”,— ñêà-
çàâ ìîñêîâñüêèé ãðàäîíà÷àëüíèê.

Íà äóìêó ïàíà Ëóæêîâà, âóëè÷í³ ê³îñêè
ïîâèííà çàì³íèòè ñèñòåìà ï³äïðèºìñòâ
ñïîæèâ÷îãî ðèíêó. “Ìè ñüîãîäí³ ìàºìî
ñèñòåìó, ÿêà çàì³íþº òèõ ä³ÿ÷³â, ÿê³ çà-
çâè÷àé ïðàöþþòü ó áåçïîäàòêîâîìó ðåæè-
ì³”,— çàïåâíÿº ìåð Ìîñêâè.

Най раще жити
Сто ольмі
Ñòîëèöþ Øâåö³¿ Ñòîêãîëüì âèçíàëè

íàé÷èñò³øèì â åêîëîã³÷íîìó ïëàí³ ³ íàé-
çðó÷í³øèì äëÿ ïðîæèâàííÿ ì³ñòîì ñâ³òó.
Åêîíîì³ñò-åêîëîã Ìåòüþ Êàí ç ²íñòèòóòó
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà óí³âåðñèòåòó
Ëîñ-Àíäæåëåñà ïîð³âíÿâ 72 ì³ñòà ñâ³òó,
çâåðíóâøè, êð³ì ³íøîãî, óâàãó íà çàêîíî-
äàâñòâî â ãàëóç³ åêîëîã³¿, ö³íè íà åíåðãî-
íîñ³¿, ê³ëüê³ñòü â³äõîä³â, ùî ïåðåðîáëÿþòü,
à òàêîæ íà äîñòóïí³ñòü ïàðêóâàííÿ. Íà
äðóãîìó ì³ñö³ çà öèìè ïîêàçíèêàìè ï³ñëÿ
Ñòîêãîëüìà îïèíèâñÿ Îñëî.

“ß íå õîò³ëà á âèõâàëÿòèñÿ, àëå Ñòîê-
ãîëüì ñïðàâä³ íàéêðàñèâ³øå ì³ñòî. Ìîæ-
ëèâî, ìè ³ ñàì³ íå ðîçóì³ºìî, ÿêå ó íàñ óí³-
êàëüíå ñåðåäîâèùå”,— çàÿâèëà ìåð øâåä-
ñüêî¿ ñòîëèö³ Êð³ñò³íà Àêñåí Îë³í.

Òðåòÿ ñêàíäèíàâñüêà ñòîëèöÿ — Êîïåí-
ãàãåí — ïîñ³ëà ëèøå 10-òå ì³ñöå. Â äåñÿ-
òîê óâ³éøëè ³ Ìþíõåí — 3-òº, Ïàðèæ —
4-òå, Ôðàíêôóðò — 5-òå, Øòóòãàðò — 6-
òå, Äþññåëüäîðô — 8-ìå, Ë³îí — 7-ìå ³
Íàíò — 9-òå ì³ñöÿ.

Íüþ-Éîðê ó öüîìó ñïèñêó çàéíÿâ 1-é
ðÿäîê, Ëîíäîí — ëèøå 27-é.

Ìåòüþ Êàí ñêëàâ òàêîæ ïåðåë³ê “åêî-
ëîã³÷íî ÷èñòèõ ³ çðó÷íèõ äëÿ ìåøêàííÿ
êðà¿í”. Òðàäèö³éíî ïåðø³ äåñÿòü ïîçèö³é
ó ñïèñêó çàéíÿëè ï³âí³÷í³ êðà¿íè. Íà ïåð-
øîìó ì³ñö³ — Ô³íëÿíä³ÿ, ùî îòðèìàëà
íàéâèùèé áàë çà “ÿê³ñòü ïîâ³òðÿ ³ âîäè,
ìàëèé â³äñîòîê äèòÿ÷èõ õâîðîá ³ çàõîäè
çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä çàáðóäíåííÿ âîäè ³

ñòèõ³éíèõ ëèõ”. “Ñð³áëî” ä³ñòàëîñÿ ²ñëàí-
ä³¿. Íîðâåã³ÿ ³ Øâåö³ÿ — íà òðåòüîìó ³ ÷åò-
âåðòîìó ì³ñöÿõ â³äïîâ³äíî.

Лондон ви адав
с перре лам

Ëîíäîíñüêå ðåêëàìíå àãåíòñòâî Ad Air
ìàº íàì³ð ñêàçàòè íîâå ñëîâî â çîâí³øí³é
ðåêëàì³. Êîìïàí³ÿ ïî÷èíàº ðîçì³ùóâàòè
âåëè÷åçí³ ðåêëàìí³ ïëîù³ ïîðÿä ç³ çë³òíè-
ìè ñìóãàìè íàéá³ëüøèõ ñâ³òîâèõ àåðîïîð-
ò³â.

Êîíñòðóêö³¿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20 000
êâàäðàòíèõ ìåòð³â ç³áðàí³ ç æîðñòêèõ ïëàñ-
òèêîâèõ ùèò³â. ¯õ íàêëàäàòèìóòü íà ðàìó
çàââèøêè 45 ñàíòèìåòð³â. Çà çàäóìêîþ Ad
Air, ðåêëàìó íà òàêèõ ùèòàõ áóäå äîáðå
âèäíî ç âèñîòè â³ä 100 äî 400 ìåòð³â, ³ ó
ïàñàæèð³â àâ³àëàéíåð³â áóäå ïî 10 ñåêóíä
íà ¿¿ âèâ÷åííÿ ï³ä ÷àñ çëüîòó ³ ïîñàäêè ë³-
òàêà. Âàðò³ñòü îðåíäè òàêî¿ ðåêëàìíî¿
êîíñòðóêö³¿ ñòàíîâèòü $162 000 çà ì³ñÿöü.
Ad Air ïëàíóº âèòðàòèòè íàéáëèæ÷èìè ðî-
êàìè $10 ì³ëüéîí³â íà êóï³âëþ àáî îðåí-
äó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïîðÿä ³ç àåðîïîðòà-
ìè.

Ïåðø³ ðåêëàìí³ ùèòè äëÿ àâ³àïàñàæè-
ð³â ç’ÿâëÿòüñÿ ó æîâòí³ â ì³æíàðîäíîìó
àåðîïîðòó Äóáàé, à ïîò³ì — ó ëîíäîíñüêî-
ìó Õ³òðîó. Äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìíèõ îá’ºêò³â Ad Air âæå ä³ñòàëà â³ä àä-
ì³í³ñòðàö³é àåðîïîðòó Øàðëÿ äå Ãîëëÿ â
Ïàðèæ³, à òàêîæ ì³æíàðîäíèõ àåðîïîðò³â
ó Ëîñ-Àíäæåëåñ³, Àòëàíò³, ×èêàãî, Ð³ÿä³,
Ïåê³í³, Òîê³î òà Ñåóë³.

Çàñíîâíèêè êîìïàí³¿ ïëàíóþòü ñòâîðè-
òè ìåðåæó, ÿêà îá’ºäíàº 30 àåðîïîðò³â ó
âñüîìó ñâ³òó, çàÿâèëà ï³àð-ìåíåäæåð Ad
Air Âåðîí³ê Àòòàñ. “Ìè ðîçãëÿäàºìî ðèí-
êè, ÿê³ âñå ùå ðîçâèâàþòüñÿ, äå ïàñàæè-
ðîïîò³ê ðîñòå ç êîæíèì ðîêîì”,— ïîÿñ-
íèëà âîíà.

Ірландці та росіяни
зма аються за найвищ
спор д

²ðëàíäñüêà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ Bally-
more îãîëîñèëà ïðî ïëàíè ùîäî çâåäåííÿ
íàéâèùîãî æèòëîâîãî áóäèíêó â ªâðîï³.
Âèñîòà 60-ïîâåðõîâîãî õìàðî÷îñà Pic-
cadilly Tower ñÿãíå ìàéæå 186 ìåòð³â.

Ðîçïî÷àòè ðîáîòè Ballymore ìàº íàì³ð
íà ïî÷àòêó 2008 ðîêó. Áóä³âíèöòâî ïîòðå-
áóº ³íâåñòèö³é ó ðîçì³ð³ 600 ì³ëüéîí³â äî-
ëàð³â.

Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âë³ ïåðåâèùèòü 92
òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Çà ïðîåêòîì ïå-
ðåäáà÷åíî îáëàøòóâàòè ó âèñîòö³ ìàéæå
700 êâàðòèð, à òàêîæ ëþêñîâèé ãîòåëü ³ 2,8
òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â îô³ñíèõ ïðèì³-
ùåíü.

Íàéâèùîþ â ªâðîï³, ÿê î÷³êóºòüñÿ,
ñòàíå ìîñêîâñüêà áàøòà “Ðîñ³ÿ”, ïåðøèé
êàì³íü ó îñíîâó ÿêî¿ çàêëàäåíî 18 âåðåñ-
íÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
áóä³âíèöòâà âîíà ñÿãíå â³äì³òêè 612 ìåò-
ð³â. Ïðîòå äî íàéâèùèõ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ó ªâðîï³ ¿¿ çàðàõóâàòè ñêëàäíî, îñ-
ê³ëüêè òàì áóäóòü íå êâàðòèðè, à àïàðòà-
ìåíòè.

Мер Рима зваблює
др жин політично о
с противни а

Ìåð ñòîëèö³ ²òàë³¿ Ðèìà Âàëüòåð Âåëòðî-
í³, ÿêèé ó æîâòí³ ìàº î÷îëèòè íàéá³ëüøó
ë³âîöåíòðèñòñüêó îðãàí³çàö³þ ²òàë³¿ — Äå-
ìîêðàòè÷íó ïàðò³þ, çàïðîñèâ çàðàõóâàòè â
¿¿ ëàâè äðóæèíó ñâîãî ãîëîâíîãî ïîë³òè÷-
íîãî ñóïðîòèâíèêà, åêñ-ïðåì’ºðà Ñ³ëüâ³î
Áåðëóñêîí³. “Ó öüîìó íåìàº í³÷îãî äèâ-
íîãî. ß äóæå ïîâàæàþ Âåðîí³êó, öå ëþäè-
íà ç øèðîêèì êóëüòóðíèì ³ ³íòåëåêòóàëü-
íèì êðóãîçîðîì”,— çàÿâèâ ïàí Âåëòðîí³
íà ìàí³ôåñòàö³¿ àêòèâ³ñò³â ïàðò³¿ â ï³âäåí-
íîìó ³òàë³éñüêîìó ì³ñò³ Áàð³. Â³í ñêàçàâ,
ùî é ³äå¿, ³ ö³ííîñò³, ÿê³ ðîçä³ëÿº Âåðîí³-
êà Ëàð³î, çäàþòüñÿ éîìó ö³êàâèìè — “îñî-
áëèâî â òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðîáëåìè çà-
õèñòó ãðîìàäñüêèõ ïðàâ”. Âàëüòåð Âåëòðî-
í³ çàïåâíÿº, ùî öåé êðîê ðîáèòü íå äëÿ
òîãî, ùîá óäàðèòè ïî ïîë³òè÷íîìó ³ì³äæó
Ñ³ëüâ³î Áåðëóñêîí³.

Âåðîí³êà Ëàð³î çàçâè÷àé óõèëÿëàñÿ â³ä
ó÷àñò³ â îô³ö³éíèõ ïîë³òè÷íèõ çàõîäàõ,
êîëè ¿¿ ÷îëîâ³ê áóâ ïðåì’ºðîì ²òàë³¿. Ïðî-
òå ó íå¿ º çíàéîìñòâà ñåðåä ïîë³òè÷íî¿
åë³òè êðà¿íè, âîíà òàêîæ ô³íàíñóº âèäàí-
íÿ åë³òàðíî¿ ïðàâîë³áåðàëüíî¿ ãàçåòè “Ôî-
ë³î”.

Ó 2006 ðîö³ ó ïîäðóææÿ Áåðëóñêîí³ âè-
íèêëè ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ôðèâîëüíîþ
ïîâåä³íêîþ åêñ-ïðåì’ºðà. Òîä³ Âåðîí³êà
Ëàð³î çâåðíóëàñÿ äî ÷îëîâ³êà ç â³äêðèòèì
ëèñòîì ÷åðåç ðåäàêö³þ ë³âîë³áåðàëüíîé
ãàçåòè “Ðåïóáë³êà”, ÿêà º ãîëîâíèì ìå-
ä³éíèì ðóïîðîì éîãî ïîë³òè÷íèõ ñóïðî-
òèâíèê³â. Êîíôë³êò óäàëîñÿ çàëàãîäèòè.
Âë³òêó 2006 ðîêó ïàí Áåðëóñêîí³ íà âëàñ-
íîìó ë³òàêó çðîáèâ ³íêîãí³òî áë³ö-â³çèò äî
Ìàðàêåøà, äå â³äïî÷èâàëà Âåðîí³êà Ëà-
ð³î. Ïåðåîäÿãíóâøèñü áåðáåðîì, â ³ìïðî-

â³çîâàíîìó òàíö³ â³í ï³äí³ñ äðóæèí³ ðó-
á³íîâå êîëüº ³ ëèøå ï³ñëÿ öüîãî ñêèíóâ
ìàñêó.

Мера Нью-Йор а
“обчистили”

Ìåð Íüþ-Éîðêà Ìàéêë Áëóìáåðã ñòàâ
æåðòâîþ ô³íàíñîâèõ ìàõ³íàòîð³â. Ó òðàâ-
í³ ÿêèéñü ×àðëüç Íåëüñîí ç Íüþàðêà, øòàò
Íüþ-Äæåðñ³, ïåðåâ³â ç éîãî ðàõóíêó 10 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â ÷åðåç ²íòåðíåò ³ âñòèã âèòðà-
òèòè âñþ ñóìó. Àëå öþ êðàä³æêó íå ïîì³-
÷àëè äîòè, äîêè â ÷åðâí³ ³íøèé çëîâìèñ-
íèê, Îäàë³ñ Áîñò³÷ ç Åë³çàáåòà, ïîêëàâ íà
ñâî¿ ðàõóíêè ÷åêè, âèïèñàí³ í³áèòî ïàíîì
Áëóìáåðãîì: îäèí — íà 190 òèñÿ÷, äðó-
ãèé — íà 230 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Áàíêàì ö³ îïåðàö³¿ çäàëèñÿ ï³äîçð³ëè-
ìè, âîíè ïðîâåëè ðîçñë³äóâàííÿ. Îáîõ
çëîä³¿â çàòðèìàëè. Âëàäà ïîêè ùî íå ïî-
â³äîìèëà, ÿê âîíè çìîãëè çíàéòè îñîáèñ-
òó ô³íàíñîâó ³íôîðìàö³þ Ìàéêëà Áëóì-
áåðãà. Ìîæëèâî, çëîä³¿ ïîáà÷èëè àáî çíàé-
øëè îäèí ³ç ÷åê³â, âèïèñàíèõ ïàíîì Áëóì-
áåðãîì ç éîãî ðàõóíêó â Bank of America.

Італійсь і священи и
подалися ф тбол

Ñïîðòèâíèé öåíòð ïðè ²òàë³éñüê³é ºïè-
ñêîïàëüí³é êîíôåðåíö³¿ CSI ïðèäáàâ ôóò-
áîëüíèé êëóá òðåòüîãî äèâ³ç³îíó “AC An-
cona”. Ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì òåïåð íàëå-
æàòü 80 â³äñîòê³â àêö³é êëóáó, ðåøòó 20
â³äñîòê³â ïîä³ëåíî ì³æ ð³çíèìè êàòîëèöü-
êèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Íîâ³ âëàñíèêè ââåëè ñïåö³àëüíèé åòè÷-
íèé êîäåêñ äëÿ ôóòáîë³ñò³â “Ancona”, ùîá
ïîêëàñòè êðàé íàñèëüñòâó ³ íåòåðïèìîñò³
íà ôóòáîëüíîìó ïîë³. Ãðàâö³ êëóáó, ÿê³ äî-
ïóñòèëè ñåðéîçíå ïîðóøåííÿ ï³ä ÷àñ ãðè,
ÿê ïîêàðàííÿ áóäóòü çîáîâ’ÿçàí³ ïðèñâÿ-
òèòè ê³ëüêà ãîäèí ñâîãî ÷àñó ñóñï³ëüíî êî-
ðèñíèì ðîáîòàì.

Óáîë³âàëüíèêàì êëóáó òåæ âàðòî ïåðå-
ãëÿíóòè ñâîþ ïîâåä³íêó. Ïîâ³äîìëÿºòü-
ñÿ, ùî êîëè âîíè â³äìîâëÿòüñÿ â³ä ïëà-
êàò³â òà ðîçòÿæîê, ÿê³ îáðàæàþòü ñóïåð-
íèê³â, òî çìîæóòü êóïèòè êâèòêè çíà÷íî
äåøåâøå.

“Ìè õî÷åìî ïîâåðíóòè ñïîðòó éîãî
ñïðàâæíº ïðèçíà÷åííÿ. Ôóòáîë ïîâèíåí
çíîâ ñòàòè ³íñòðóìåíòîì âèõîâàííÿ, à íå
ïåðåñë³äóâàòè âèíÿòêîâî êîìåðö³éí³ ö³-
ë³”,— çàÿâèâ ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðåçèäåíò
CSI Åä³î Êîñòàíò³í³

На виборах мера Єр салима 46 відсот ів вибрців отові підтримати Ар адія Гайдама а
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Àâòî ï³äóòü ï³ä çåìëþ
Áóä³âíèöòâî òóíåë³â äîïîìîæå ðîçâàíòàæèòè
ì³ñüê³ ìàã³ñòðàë³ â³ä çàòîð³â

Ó÷îðà “Õðåùàòèê” ç’ÿñóâàâ,
ùî ðîçâàíòàæèòè ñòîëè÷í³ äîðî-
ãè ìîæíà íå ò³ëüêè çàâäÿêè ñó-
÷àñíèì òðàíñïîðòíèì ðîçâ’ÿç-
êàì, à é øëÿõîì ïðîêëàäàííÿ áà-
ãàòîê³ëîìåòðîâèõ àâòîìîá³ëüíèõ
òóíåë³â.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð ²íñòèòóòó “Êè¿âäîðì³ñò-
ïðîåêò” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” Âî-
ëîäèìèð Âîðîáéîâ, ïðîòÿãîì ÷î-
òèðüîõ ðîê³â àðõ³òåêòîðè ñï³ëüíî
ç “Êè¿âàâòîäîðîì” îïðàöüîâóþòü
âàð³àíòè òóíåëüíîãî àâòîäîðîæ-
íüîãî áóä³âíèöòâà â Êèºâ³. “Çîê-
ðåìà, ðîçðîáëåíî ïåðåäïðîåêòí³
ïðîïîçèö³¿ ñïîðóäæåííÿ øåñòè
òóíåë³â,— çàçíà÷èâ â³í.— Ç íèõ
äâà ìàþòü ïðîëÿãòè ï³ä Äí³ïðîì.
Îäèí — çàâäîâæêè 7,5 êì — â³ä
ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà” äî ïëîù³
Ïåðåìîãè, ùå 2 êì — ç Ï³âí³÷-
íî¿ Îáîëîí³ íà Òðîºùèíó”. Â³í
äîäàâ, ùî îêð³ì öèõ, éäåòüñÿ ùå
ïðî ÷îòèðè òóíåë³. Âîíè ìàþòü
çâ’ÿçàòè âóëèöþ Áàñåéíó ç ïëî-

ùåþ Ïåðåìîãè, Íàáåðåæíî-Ëó-
ãîâó ç Áîãàòèðñüêîþ, Ñàïåðíî-
Ñëîá³äñüêó ç Ï³âäåííèì ìîñòîì.
Ùå îäèí òóíåëü ïðîòÿæí³ñòþ 1,5
êì ìàº ñòàòè ïðîäîâæåííÿì Ïî-
ä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòî-
âîãî ïåðåõîäó. “Ñïî÷àòêó ïëàíó-
âàëè, ùî éîãî çðîáëÿòü ó âèãëÿ-
ä³ åòàæåðêè, äå â ð³çíèõ íàïðÿì-
êàõ ðóõàòèìóòüñÿ âèíÿòêîâî ëåã-
êîâ³ àâòî,— ðîçïîâ³â ïàí Âîðîá-
éîâ.— Ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ ðàäè âèð³øèëè ñïîðóäæó-
âàòè äâà ïîâíîö³ííèõ òóíåë³ ç
øåñòèñìóãîâèì ðóõîì”.

Çàâäÿêè òàêèì ìàã³ñòðàëÿì
ìîæíà øâèäêî äî¿õàòè ç îäíîãî
ì³ñöÿ â ³íøå. Íà âèïàäîê íåïå-
ðåäáà÷åíî¿ çóïèíêè ÷è àâàð³¿ ÷å-
ðåç êîæí³ 150 ì òóò îáëàøòóþòü
ñïåö³àëüí³ “êèøåí³” ³ øàõòè äëÿ
åâàêóàö³¿ òðàíñïîðòó íà ïîâåðõ-
íþ. “Ùîïðàâäà, áóä³âíèöòâî òó-
íåë³â çàäîâîëåííÿ íå ç äåøå-
âèõ,— çàóâàæèâ ïàí Âîðîáéîâ.—
Ïðîêëàäàííÿ îäíîãî ïîãîííîãî

ìåòðà êîøòóâàòèìå 80 òèñ. ºâðî
(òàêà ñàìà âàðò³ñòü ³ ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó)”. Â³í äîäàâ, ùî òóíå-
ë³, ÿê ³ ìåòðî, áóäóþòü çà äîïî-
ìîãîþ ïðîõ³äíèöüêèõ ùèòîâèõ
êîìïëåêñ³â. “Ò³ëüêè äëÿ àâòîìà-
ã³ñòðàëåé ³ç 6-ñìóãîâèì ðóõîì âè-
êîðèñòîâóþòü àãðåãàòè ä³àìåòðîì
14,2 ì, à íå 6 ì,— ðîçïîâ³â â³í.—
À êîøòóº òàêèé “êîìáàéí” ìàé-
æå 60 ìëí ºâðî — ðàçîì ³ç òþ-
á³íãîâèì çàâîäîì ³ ñåïàðàö³éíîþ
ñòàíö³ºþ, ÿêà â³äîêðåìëþâàòèìå
ãðóíò, ï³ñîê ³ ãëèíó. Àâòîìàòèçî-
âàíèé ùèò ùîì³ñÿöÿ ìîæå äîëà-
òè 400 ì, à â³äòàê, çà äâà ðîêè
ç’ºäíàòè “Ë³âîáåðåæíó” ç ïëî-
ùåþ Ïåðåìîãè”.

Âîëîäèìèð Âîðîáéîâ ïåðåêî-
íàíèé, ùî ï³äçåìí³ ìàã³ñòðàë³, ÿê
àâòîìîá³ëüí³ òàê ³ çàë³çíè÷í³, ïî-
òð³áí³ íå ò³ëüêè Êèºâó, à é Êðè-
ìó, Êàðïàòàì, äå äîö³ëüí³øå ïðî-
áèâàòè äîðîãè â ãîðàõ, à íå ¿çäè-
òè ïî ñåðïàíòèíó, ÿê ó ñåðåäèí³
ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ

Нині т нелі про ладають ба-
атьох раїнах світ . Напри лад,
Франції заверш ють б дівництво
10 м підземної ма істралі, я а
з’єднає одн Паризь ільцев з
др ою. У Швейцарії триває спо-
р дження 56 м т нелю. У Росії
завдя и прохідниць ом омпле -
с нещодавно про лали два т не-
лі завдовж и понад 2 м — Ле-
фортовсь ий і Срібний бори.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " з'ясов вав можливі шляхи розван-
таження дорі Києва від численних заторів. Вихід
знайдено — це автот нелі. Завдя и підземним ма іс-
тралям водії змож ть швидше долати значні відстані,
зо рема з право о бере а Києва на лівий. Наразі сто-
личні прое танти розробили 6 варіантів підземних ма-
істралей.

Íà êè¿âñüêèõ
ïëÿæàõ ïðèáèðàþòü
ë³òíº ñì³òòÿ

15 âåðåñíÿ ãðîìàäñüêîþ àêö³ºþ
“Çá³ð âðîæàþ ñì³òòÿ íà 
î. Òðóõàí³â” ó÷àñíèêè ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ïðàö³âíèêè
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ Êèºâà
çàâåðøèëè êóïàëüíèé ñåçîí, à
íèí³ òðèâàþòü ðîáîòè íà ïëÿæàõ
ñòîëèö³ ó ðàìêàõ ì³ñÿ÷íèêà áëà-
ãîóñòðîþ. Òðèñòà äîáðîâîëüö³â
ç³áðàëè ìàéæå 2,5 òîííè ñì³òòÿ
ëèøå âçäîâæ áåðåã³â Ìàòâ³¿âñüêî¿
çàòîêè. “Äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ïëàíóº-
òüñÿ òàêîæ âèñàäèòè íà òåðèòî-
ð³ÿõ, ïðèëåãëèõ äî ïëÿæ³â, òðàâó
òà ÷àãàðíèêè é çàê³í÷èòè ïåðå-
â³ðêó äèìàð³â ó ñëóæáîâèõ ñïîðó-
äàõ”,— ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùà-
òèêó” íà÷àëüíèê ñëóæáè óòðè-
ìàííÿ ïëÿæíîãî ãîñïîäàðñòâà
ÊÏ “Ïëåñî” Âîëîäèìèð Ñåðåä³í.

Çà ï³äñóìêàìè, ïðîòÿãîì ë³ò-
íüîãî ñåçîíó â Êèºâ³ âòîïèëîñÿ
66 îñ³á. Öå íå çàâàäèëî ïðîâåñ-
òè íà êè¿âñüêèõ ïëÿæàõ çìàãàí-
íÿ ç ïëÿæíîãî ôóòáîëó, ñïîðòèâ-

íîãî îð³ºíòóâàííÿ òà ÷îòèðè ðå-
ãàòè.

Íèí³ â çàïëàâàõ Äí³ïðà òðèâà-
þòü ðîáîòè ³ç óäîñêîíàëåííÿ áå-
ðåãîâî¿ ë³í³¿, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ì³-
ñÿ÷íèêîì áëàãîóñòðîþ, êîòðèé
ñòàðòóâàâ ïî âñ³é ñòîëèö³ 1 æîâò-
íÿ. Êîìóíàëüí³ ñëóæáè ùå íå ïðè-
áèðàëè ç ïëÿæ³â êàá³íêè äëÿ ïå-
ðåâäÿãàííÿ òà çàêîíñåðâóâàëè âî-
äîïðîâ³äí³ ìåðåæ³, àëå âæå ïî÷è-
íàþòü çàêóï³âëþ ñîë³ íà âèïàäîê
çèìîâèõ îæåëåäèöü. Êð³ì òîãî, ñà-
ìå òåïåð, ïîêè íå íàñòàëè õîëî-
äè, òðèâàº áëàãîóñòð³é äåâ’ÿòè ìî-
äóëüíèõ ñïîðóä äëÿ ïåðñîíàëó íà
ïëÿæàõ ñòîëèö³. Òàêîæ óæå ïðîâå-
ëè ïàñïîðòèçàö³þ òà âàêöèíàö³þ
âñ³õ ñòîðîæîâèõ ïñ³â, êîòð³ îõî-
ðîíÿòèìóòü òåðèòîð³¿, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü íà óòðèìàíí³ êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Íà âñ³ ö³ çàõîäè ÊÏ
“Ïëåñî” ïëàíóº âèòðàòèòè ìàéæå
ì³ëüéîí ãðèâåíü, ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” Âîëîäèìèð Ñåðåä³í

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора КП "Плесо" розпочало підбиття підс м ів пляж-
но о сезон та поділилося з "Хрещати ом" подробиця-
ми план бла о строю територій на наст пний місяць.
З'яс валося, що иянам, попри ре лярні с ботни и та
робот ом нальних підприємств, далося лише протя-
ом вересня залишити на столичних пляжах 2522 -
бометри сміття.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ïëåñî”
ïî÷àëî ï³äáèâàòè ï³äñóìêè 
êóïàëüíîãî ñåçîíó

Áóä³âíèöòâî ñòàëî
ñþðïðèçîì
×åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ éîãî ïî÷àòêó
ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â
ïîñêàðæèëèñÿ íà çàáóäîâíèêà

Íà öüîìó òèæí³ äî ðåäàêö³¿
“Õðåùàòèêà” çâåðíóëèñÿ ìåøêàí-
ö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó, ÿê³
ñêàðæàòüñÿ íà ñóìí³âíèé ïðîåêò
ñïîðóäæåííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ó
êâàðòàë³ ì³æ âóëèöÿìè Îëåâñüêà,
Êëàâä³¿âñüêà òà Áàõìàöüêà. ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùå ó 2003 ðîö³ Ñâÿ-
òîøèíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàä³ íàäàíî â ïîñò³éíå êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
1,2 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç êîì-
ïëåêñîì ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ â öüîìó êâàðòàë³.

Ó çâåðíåíí³ ìåøêàíö³ ïðèëåã-
ëèõ áóäèíê³â íà âóëèö³ Êëàâä³¿â-
ñüê³é, 32/4, 34 ³ Áàõìàöüê³é, 18,
20 çàçíà÷àþòü, ùî ¿õ íå ïîâ³äî-
ìèëè ïðî âêàçàíå âèùå áóä³âíèö-
òâî, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ùå ó 2005
ðîö³ ³ âæå ïîøêîäèëî ñóñ³äíþ
ï’ÿòèïîâåðõ³âêó.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â êîì-
ïàí³¿ “Óêð³íâåñòáóä”, âîíè ïëà-
íóþòü êóïèòè êâàðòèðè íà âòî-
ðèííîìó ðèíêó äëÿ ìåøêàíö³â
áóäèíêó íà âóë. Áàõìàöüê³é, 20,

à íà ì³ñö³ õðóùîâêè ñïîðóäèòè
òîðãîâî-îô³ñíèé êîìïëåêñ.

Àëå, çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â, íà-
ñïðàâä³ í³ÿêèõ ïðîåêò³â ñòîñîâíî
çíåñåííÿ ¿õíüî¿ ï’ÿòèïîâåðõ³âêè
íåìàº.

²í³ö³àòèâíà ãðóïà âèìàãàº â³ä
ðàéîííî¿ âëàäè õî÷ ÿêîñü çâåðíó-
òè íà íèõ óâàãó ³ ðîçðîáèòè ãå-
íåðàëüíèé ïëàí ðåêîíñòðóêö³¿
òðè- òà ï’ÿòèïîâåðõ³âîê. Òàêîæ ó
¿õí³õ âèìîãàõ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî
âêðàé ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè æèò-
ëîì óñ³õ ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ÿê³
ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ÒÎÂ
“Óêð³íâåñòáóä” âæå áóëî çàì³øà-
íå ó íåçàêîííîìó áóä³âíèöòâ³ íà
Îáîëîí³. Òîä³ ñêàíäàë çàïàëàâ íà
âóë. Ïðèð³÷í³é, 19, äå îðåíäàòîð
ÒÎÂ “Êðîóí” ³ çàáóäîâíèê ÒÎÂ
“Óêð³íâåñòáóä” â îñîá³ êîìåðö³é-
íîãî äèðåêòîðà îäðàçó îáîõ ô³ðì
Â’ÿ÷åñëàâà Ãîí÷àðà áåç ïðîâåäåí-
íÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïî÷àëè
íåçàêîííå áóä³âíèöòâî.

“Õðåùàòèê” é íàäàë³ ñòåæèòè-
ìå çà ñèòóàö³ºþ

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

На цьом тижні а тивіз вався онфлі т між меш анця-
ми б дин на в л. Бахмаць ій, 20 Святошинсь ом
районі та омпанією ТОВ "У рінвестб д", отра отри-
мала 2003 році під заб дов 1,2 а цьом варталі.
Я наслідо — с сідній з майданчи ом б дино дав
тріщини, а меш анці мі рорайон тепер мають вели-
ий отлован.
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
60 ðîê³â íàðîäí³é àðòèñòö³
Óêðà¿íè Í³í³ ÌÀÒÂ²ªÍÊÎ

З днем народження її вітає засл жена ар-
тист а У раїни Оль а СУМСЬКА

Звичайно, хотілося б с азати, що Ніна Матвієн о — це ордість раїни,
це золотий фонд раїнсь ої народної пісні. Та их людей треба бере ти,
підтрим вати, всіля о опі ати. Ви знаєте, в ній є я ийсь се рет молодо-
сті: вона вічно молода, бадьора. Ця жін а завжди випромінює оптимізм.
Поспіл вавшись із нею, ти заряджаєшся д же хорошою енер ети ою. І,
звичайно, хотілося б побажати Ніночці, щоб це все завжди б ло з нею.
Хай її олос, чарівний олос, що дар є нам ці дивні народні пісні, завжди
б де з нею, хай ні ди не дівається, хай вона йо о береже на бла о У ра-
їни. Всьо о я най ращо о!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ó÷îðà âèïîâíèëîñÿ 33 ðîêè 
äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, 
íà÷àëüíèêîâ³ Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ Êèºâà 
Àíàòîë³þ ×ÓÁÓ
З днем народження йо о привітав деп тат
Київради Сер ій БЕРЕЗЕНКО:

— Хоч привітати Анатолія Васильовича і с азати, що він пре расна мо-
лода людина, пре расний товариш. Обіймаючи д же відповідальн поса-
д , він, відданий справі, міст , лишається добрим до інших, завжди до-
поможе, знайде потрібне слово, повся час отовий розв’язати проблем
товариша чи б дь-я ої людини. За це ми йом всі вдячні я деп татові та
начальни ові Головно о правління.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ëèñòîíîø³ 
ðîçíåñëè âñþ ïîøòó
Ó ïðèì³ùåíí³ Ãîëîâïîøòàìòó â³äáóâñÿ êîíöåðò
äî ¿õíüîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора раїнсь і листоно-
ші відзначали Всесвітній
день пошти. У столичном
Головпоштамті вони
влашт вали рочистий
онцерт. У рам ах свята
старт вав та ож Міжна-
родний тиждень листа та
Дні від ритих дверей
всіх поштових відділеннях
раїни.

Íàïåðåäîäí³ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ
ïîøòè â Êèºâ³ â³äáóâñÿ ô³íàë
êîíêóðñó “Äðóãèé îãëÿä àìàòîð-
ñüêèõ ñàìîä³ÿëüíèõ õóäîæí³õ êî-
ëåêòèâ³â óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “Óêðïîøòà”. Íà

íüîìó âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â,
êîòð³ é óçÿëè â÷îðà ó÷àñòü ó êîí-
öåðò³, ùî â³äáóâñÿ â àêòîâîìó çà-
ë³ Ãîëîâïîøòàìòó. Ïîçäîðîâèòè
ïîøòàð³â ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì
çàâ³òàëè çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Ëåîí³ä Íå-
òóäèõàòà ³ äèðåêòîð äåðæàâíîãî
äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü çâ’ÿçêó òà
³íôîðìàòèçàö³¿ Îëåêñàíäð Áàðà-
íîâ.

Öüîãî ðîêó Äåíü ïîøòè ïðî-
âîäÿòü ï³ä ãàñëîì “Âñåñâ³òíÿ
ïîøòîâà ìåðåæà: çàëèøàéñÿ íà
çâ’ÿçêó”. Ç 7 äî 13 æîâòíÿ â
Óêðà¿í³ òðèâàº Ì³æíàðîäíèé
òèæäåíü ëèñòà, ï³ä ÷àñ ÿêîãî
ëèñòîíîø³ äîäàòêîâî ïåðåâ³ðÿ-
òèìóòü ÿê³ñòü ïåðåñèëàííÿ
ïèñüìîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ òà ãà-
ñèòèìóòü ïîøòîâ³ ìàðêè ñïåö³-
àëüíèìè øòåìïåëÿìè: “Ì³æíà-
ðîäíèé òèæäåíü ëèñòà”, “Âñå-

ñâ³òí³é äåíü ïîøòè” ³ “Òèæäåíü
ëèñòà”.

Äî 13 æîâòíÿ â óñ³õ ïîøòîâèõ
â³ää³ëåííÿõ ïðîâåäóòü Äåíü â³ä-
êðèòèõ äâåðåé. Çà íîìåðàìè òå-
ëåôîí³â, çàçíà÷åíèìè â îãîëî-
øåííÿõ êîæíî¿ ô³ë³¿ Óêðïîø-
òè, ìîæíà áóäå ïîñï³ëêóâàòèñÿ
ç ïðîâ³äíèìè ñïåö³àë³ñòàìè òà
âèñëîâèòè ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâà-
æåííÿ ùîäî ¿õíüî¿ ðîáîòè

У світі понад 5 млн поштових
працівни ів і 660 тис. поштових
станов. У раїнсь а мережа на-
ліч є майже 15 000 відділень
зв’яз . У її с ладі діє 30 філій, 25
поштамтів, 465 в злів, 3600 місь-
их, 11312 сільсь их, 140 пере-
с вних, 22 сезонних відділень та
383 п н ти поштово о зв’яз .
Щодня по У раїні понад 4,5 тис.
автомобілів вир шають із орес-
понденцією.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Äèïëîìàòè÷í³ 
ïåðåãîíè
Ó ñòîëèö³ çàâåðøèëàñÿ ñïàðòàê³àäà ñåðåä ä³òåé
ñï³âðîá³òíèê³â ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Цими вихідними за під-
трим и Київсь ої місь ої
ради в столиці відб лася
ІІІ мала міжнародна спар-
та іада для ш олярів,
часть я ій зяли діти
співробітни ів іноземних
посольств та Міністерства
за ордонних справ У ра-
їни. Ор аніз вала а цію
дире ція "Дипсервіс ".

Ó ñóáîòó ä³òè ñï³âðîá³òíèê³â ïî-
ñîëüñòâ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, Ðåñ-
ïóáë³êè Á³ëîðóñü, Ðåñïóáë³êè
Óçáåêèñòàí, Ãåíåðàëüíî¿ äèðåêö³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãî-
âóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ
(ÃÄ²Ï) òà Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ çìàãàëèñÿ ì³æ ñîáîþ íà
²²² ìàë³é ì³æíàðîäí³é ñïàðòàê³àä³,
ÿêó îðãàí³çóâàëà Ãåíåðàëüíà äè-
ðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç
îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ “Äèïñåðâ³ñ”. Àêö³þ
ï³äòðèìàëà Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Þí³ ³íîçåìö³ âæå ïîáóâàëè íà
åêñêóðñ³ÿõ ïî Óêðà¿í³, â³äâ³äàëè
âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿, îçíà-
éîìèëèñÿ ç íàö³îíàëüíîþ êóëüòó-
ðîþ, òåàòðîì òà ê³íî. À ñïîðòèâ-
í³ çìàãàííÿ ñòàëè îäí³ºþ ç óëþá-
ëåíèõ ôîðì äîçâ³ëëÿ øêîëÿð³â.

Ó÷àñíèêàìè öüîãîð³÷íèõ ñïîð-
òèâíèõ çìàãàíü, ùî â³äáóâàëèñÿ

íà ñïîðòèâí³é áàç³ ñòîëè÷íî¿ ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 177, ñòàëè
ìàéæå 50 ä³òåé ñï³âðîá³òíèê³â ïî-
ñîëüñòâ òà äåðæàâíèõ óñòàíîâ ç
îáñëóãîâóâàííÿ â Óêðà¿í³ äèïëî-
ìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ.

Ó ïðîãðàìó ñïàðòàê³àäè âêëþ-

÷åíî ê³ëüêà âèä³â çìàãàíü: á³ã íà
30 òà 60 ì, ñòðèáêè ó äîâæèíó,
êèäàííÿ ì’ÿ÷à íà äàëüí³ñòü òà
âëó÷í³ñòü, ñèëîâ³ âïðàâè (â³äæè-
ìàííÿ, ï³äòÿãóâàííÿ òîùî), ïåðå-
òÿãóâàííÿ êàíàòà, åñòàôåòà òà
áàñêåòáîë.

Ïåâíî, ÷åðåç òå, ùî ó÷àñòü ó
çìàãàííÿõ áðàëè ä³òè, îðãàí³çà-
òîðè íàìàãàëèñÿ æîäíîãî íå
îá³éòè óâàãîþ. Òîáòî ïåðåìîãëà
äðóæáà. ² ö³íí³ ïîäàðóíêè òà
äèïëîìè â³ä Êè¿âì³ñüêðàäè òà
ÃÄ²Ï îòðèìàëè âñ³ ó÷àñíèêè ïå-
ðåãîí³â. Ïî çàâåðøåíí³ ñïàðòàê³-
àäè íà ä³òåé ÷åêàâ ñïåêòàêëü
øê³ëüíîãî òåàòðó òà ì³í³-ôóðøåò
³ç ñîëîäîù³â

Наразі в У раїні переб ває 67 іноземних послів, 25 онс лів, 16 пред-
ставни ів міжнародних ор анізацій, понад 1000 співробітни ів інозем-
них омпаній, члени їхніх родин та обсл ов ючий персонал.
Дире ція “Дипсервіс ” займається питаннями поб тово о, медично-

о, транспортно о, ом нально о та льт рно о обсл ов вання дипло-
матично о орп с та іноземних представництв в У раїні. Виділяє рези-
денції для посольств, добирає персонал тощо.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Діти відстоювали честь своєї раїни спортивних зма аннях
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Ñâîáîäà ñëîâà 
øóêàº ñïîíñîðà
Â³òàë³é Ïîðòíèêîâ áîðîòèìåòüñÿ 
çà ÷åñíó æóðíàë³ñòèêó ç íîâèì ãîñïîäàðåì

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора оловний реда тор "Газети 24" Віталій Порт-
ни ов заявив про свою відстав та звин ватив
власни а видання лідера "зелених" Володимира
Костеріна в політичном тис . Свобода слова в
У раїні та тісно переплелася з питаннями оштів,
що розібратися в стос н ах власни ів видань та
ж рналістів ін оли не під сил навіть професійним
с тенерам. Преса заробляти на себе по и що не на-
вчилася. А том зм шена знов й знов йти на по-
лон до олі архів.

Á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ ÇÌ² íå âäàºòüñÿ âèéòè íà ìåæó ñàìî-
îêóïíîñò³. ßêùî æóðíàë³ñòè íå ïðèíîñÿòü ïðèáóòêó, âëàñíèê âè-
äàííÿ àáî ïîçáàâëÿºòüñÿ áàëàñòó, àáî æ íàìàãàºòüñÿ âèêîðèñòàòè
ÇÌ² “çà ïðèçíà÷åííÿì”, òîáòî ÿê ³íñòðóìåíò âïëèâó — åêîíîì³÷-
íîãî ÷è ïîë³òè÷íîãî.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ñòàëî â³äîìî, ùî “ðåã³îíàë” Åäóàðä Ïðóòíèê
ïðîäàâ Âàëåð³þ Õîðîøêîâñüêîìó ñâ³é ìåä³à-àêòèâ — òåëåêàíàë
ÍÒÍ. Òåïåð êîëåêòèâ êàíàëó ìîæå ðàä³òè, ùî çíàéøëàñÿ íåá³äíà
ëþäèíà, ÿêà ïðîäîâæèòü ô³íàíñóâàííÿ öüîãî çáèòêîâîãî ïðîåêòó.

Íàòîì³ñòü ãîëîâíèé ðåäàêòîð “Ãàçåòè 24” Â³òàë³é Ïîðòíèêîâ âè-
ð³øèâ íå ÷åêàòè, ïîêè éîãî ïðîäàäóòü, ³ ñàì çíàéøîâ íîâîãî ãîñ-
ïîäàðÿ. Ó÷îðà â³í çàÿâèâ, ùî éäå â³ä âëàñíèêà ãàçåòè Âîëîäèìè-
ðà Êîñòåð³íà òà ìàº íàì³ð çàáðàòè ³ç ñîáîþ âåñü êîëåêòèâ. Äî êî-
ãî, ïàí Ïîðòíèêîâ òàê ³ íå ç³çíàâñÿ, ïðîòå çàïåâíèâ, ùî äåÿê³
ïðîïîçèö³¿ âæå ìàº. Ïðèâîäîì äëÿ ðîçñòàâàííÿ ç ðîáîòîäàâöåì ñòà-
ëè, çà ñëîâàìè æóðíàë³ñòà, “ãðóáèé ïîë³òè÷íèé òèñê” ³ ñïðîáè ïå-
ðåòâîðèòè âèäàííÿ íà “÷åðãîâó ïîë³òè÷íó àã³òêó”, ùî îñîáëèâî ñòà-
ëî ïîì³òíèì ï³ñëÿ âèáîð³â. Òå, ùî âëàñíèê âèäàííÿ ì³ã ïåðåêëàñ-
òè íà æóðíàë³ñò³â ïðîâèíó çà ïðîâàë Ïàðò³¿ çåëåíèõ Óêðà¿íè íà
âèáîðàõ, âèçíàâ ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà” ³ ïðå-
çèäåíò ç àñîö³àö³¿ “Ñï³ëüíèé ïðîñò³ð” Þð³é Íåñòåðÿê. Íà éîãî äóì-
êó, ïàí Ïîðòíèêîâ ì³ã ïîïëàòèòèñÿ çà íåäîñòàòí³é “åíòóç³àçì”,
àäæå ñàìå ìåä³à, ÿê³ íàëåæàòü Âîëîäèìèðó Êîñòåð³íó, ìåíøå çà
âñ³õ ³íøèõ çëîâæèâàëè ïîøèðåííÿì ïîë³òè÷íî¿ “äæèíñè”. Òå, çà
ùî õâàëÿòü íà ñïîíñîðîâàíèõ Çàõîäîì êðóãëèõ ñòîëàõ, ó ðåàëüíî-
ìó æèòò³ çàê³í÷óºòüñÿ â³äñòàâêîþ. Ïðîòå íàâðÿä ÷è Â³òàë³é Ïîðò-
íèêîâ âñåðéîç ðîçðàõîâóâàâ, ùî âëàñíèê âèäàííÿ íå çàõî÷å îòðè-
ìàòè õî÷à á ùîñü â³ä ãàçåòè, ÿêà êîøòóâàëà éîìó òàê íåäåøåâî.
²ñíóâàííÿ íà êîøòè íåá³äíèõ ëþäåé ìàº ïåâí³ ô³íàíñîâ³ ïåðåâà-
ãè. Îäíàê ãîâîðèòè ïðè öüîìó ïðî îá’ºêòèâíó ³ íåçààíãàæîâàíó
æóðíàë³ñòèêó ïðèíàéìí³ äèâíî



Випуск №56 (403)
середа,  10 жовтня
2007 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

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

хрещатик

Про забезпечення відповідних умов 
для підготовки та проведення 

урочистого проходження військових оркестрів
у м. Києві з нагоди 16�ої річниці 

незалежності України
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1076 

від 21 серпня 2007 року

З метою забезпечення відповідних умов для підготовки та проведення урочистого проходження війсь�
кових оркестрів у столиці України — м. Києві з нагоди святкування 16�ої річниці незалежності України:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Âèêîíóþ÷îìó îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ñàë³þ ². Ì. çàáåçïå÷èòè ñïðèÿííÿ Öåíòðàëü-
íîìó óïðàâë³ííþ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïî-
ðÿäêó ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â ï³ä-
ãîòîâö³ îñîáîâîãî ñêëàäó â³éñüêîâèõ îðêåñòð³â
çã³äíî ç ðîçðàõóíêîì 19.08.2007 ç 08.30 äî 13.00,
21.08.2007 ç 20.00 äî 23.00 ãîä. òà ïðîâåäåíí³
óðî÷èñòîãî ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâèõ îðêåñòð³â
íà âóë. Õðåùàòèê 24.08.2007 ç 10.00 äî 13.00
ãîä.

Âèõ³ä çâåäåíîãî îðêåñòðó íà ìàéäàí Íåçà-
ëåæíîñò³ çä³éñíèòè ç âóëèöü Àðõ³òåêòîðà Ãîðî-
äåöüêîãî, Ñîô³¿âñüêî¿, ²íñòèòóòñüêî¿, Áåññàðàá-
ñüêî¿ òà ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù.

2. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ çàêðèòè ðóõ òðàíñïîðòó ïî âóë.
Õðåùàòèê çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïî-
ðÿäêó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ óðî-
÷èñòîãî ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâèõ îðêåñòð³â òà
ñâÿòêîâîãî ôåºðâåðêà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè âíåñåííÿ çì³í â ðîáîòó ì³ñüêîãî ïàñàæèð-
ñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ
çã³äíî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ñòâîðèòè îïåðàòèâíó ãðóïó äëÿ îð-
ãàí³çàö³¿ âçàºìîä³¿ òà óïðàâë³ííÿ ñèëàìè öè-

â³ëüíîãî çàõèñòó ì. Êèºâà ó ðàç³ âèíèêíåííÿ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàí-
íÿ êàðåò øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîãî ïðîõî-
äæåííÿ â³éñüêîâèõ îðêåñòð³â òà ñâÿòêîâîãî ôå-
ºðâåðêà.

6. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” çà-
áåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà îñâ³òëåííÿ ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè, ïðîâåñòè ðåãëàìåíòí³ ðîáîòè ³ âêëþ-
÷åííÿ êîìïðåñîð³â ôëàãøòîêó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ-
êè òà ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîãî ïðîõîäæåííÿ â³é-
ñüêîâèõ îðêåñòð³â, à òàêîæ îðãàí³çóâàòè îáñòå-
æåííÿ ñòàíó ïîëîòíèùà Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà
Óêðà¿íè íà ôëàãøòîêó, ïðè íåîáõ³äíîñò³ çàì³-
íèòè éîãî.

7. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äèðåêö³¿ ÂÀÒ “Óêðòåëå-
êîì” çàáåçïå÷èòè îçâó÷åííÿ âóëèö³ Õðåùàòèê
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîãî
ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâèõ îðêåñòð³â.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про вирішення питань, 
пов’язаних з виконанням постанови 

Кабінету Міністрів України 
від 12.05.2007 № 718

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1083 
від 21 серпня 2007 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 55 Закону України “Про
державний бюджет України на 2007 рік” та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 718 “Про
затвердження Програми забезпечення виконання у 2007 році м. Києвом функцій столиці України”:

1. Çä³éñíèòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò îäèíàäöÿ-
òèïîâåðõîâîãî ñïàëüíîãî êîðïóñó íàâ÷àëüíî-
ñïîðòèâíî¿ áàçè “Êîí÷à-Çàñïà” äåðæàâíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Îë³ìï³éñüêèé íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâ-
íèé öåíòð” (âóë. Ñòîëè÷íå øîñå, 19).

2. Âèçíà÷èòè äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Îë³ì-
ï³éñüêèé íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíèé öåíòð” çàìîâ-
íèêîì ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îäèíàäöÿ-
òèïîâåðõîâîãî ñïàëüíîãî êîðïóñó íàâ÷àëüíî-
ñïîðòèâíî¿ áàçè “Êîí÷à-Çàñïà”.

3. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Îë³ìï³éñüêèé
íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíèé öåíòð”:

3.1. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâäàííÿ ³ òåõ-
í³÷í³ óìîâè åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà
íà ïðèºäíàííÿ îá’ºêòà äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà
âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-
ðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðîöåäóðè, âñòàíîâëåíî¿ Çàêî-
íîì Óêðà¿íè “Ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïî-
ñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè”.

3.3. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ³í-
âåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó,
âñòàíîâëåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 11.04.2002 ¹ 483 “Ïðî ïîðÿäîê çà-
òâåðäæåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì ³ ïðîåêò³â
áóä³âíèöòâà òà ïðîâåäåííÿ ¿õ êîìïëåêñíî¿ äåð-
æàâíî¿ åêñïåðòèçè”, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü
ï. 9 ñò. 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòîëèöþ Óêðà-
¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â”.

3.5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 3.1— 3.4 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³-
âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.6. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ïîäàííÿ ãîëîâ-
íîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â — Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³¿ ïðî
õ³ä âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ â ï.1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîì³ñÿ÷íî íå ï³çí³øå 3 ÷èñëà
ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òí³ì, çà ôîðìîþ â³ä-
ïîâ³äíî äî ï³äï.3.8 ï.3 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
28.02.2007 ¹ 193.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò
çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â
äîäàòêó 2 äî Ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàí-
íÿì ó 2007 ðîö³ ì. Êèºâîì ôóíêö³é ñòîëèö³
Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.05.2007 ¹ 718 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàí-
íÿ ó 2007 ðîö³ ì. Êèºâîì ôóíêö³é ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè” â ìåæàõ êîøò³â, ùî íàäõîäèòèìóòü íà öþ
ìåòó ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè.

5. Ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â — Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîð-
òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè:

5.1. Ñêëàäàííÿ êîøòîðèñó íà ïðîâåäåííÿ êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó îäèíàäöÿòèïîâåðõîâîãî
ñïàëüíîãî êîðïóñó íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíî¿ áàçè
“Êîí÷à-Çàñïà” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.2. Ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ äî Ãîëîâíîãî ô³-

íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íå ï³çí³øå 5 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íà-
ñòóïíîãî çà çâ³òí³ì, ïðî õ³ä âèêîíàííÿ çàçíà-
÷åíèõ ðîá³ò òà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â â³äïîâ³ä-
íî äî ïîêàçíèê³â äîäàòêó 2 äî Ïðîãðàìè çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿì ó 2007 ðîö³ ì. Êèºâîì
ôóíêö³é ñòîëèö³ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
12.05.2007 ¹ 718 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðà-
ìè çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ó 2007 ðîö³ ì. Êè-
ºâîì ôóíêö³é ñòîëèö³ Óêðà¿íè”.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.

ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Áàññà Ä. ß., çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Ïàäàëêó Â.
Ì. òà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 
перекладеної водопровідної мережі 

на вул. Нижньоюрківській 
у Подільському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1084 
від 21 серпня 2007 року

Згідно з рішенням Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до
комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж” та розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 19.10.2006 № 1531 “Про дозвіл на перекладання водопровідної мере�
жі на вул. Нижньоюрківській у Подільському районі” та враховуючи звернення Державної податкової адмі�
ністрації України (лист від 30.05.2007 № 5204/6/01�0916):

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
³ ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíîþ óãîäîþ, Â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåð-
íà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” âîäîïðîâ³äíó
ìåðåæó çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéìàííÿ — ïåðå-
äà÷ó âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ çã³äíî ç ïóíêòîì 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ òà âèêîíàííÿ óìîâ, âè-
çíà÷åíèõ â³äïîâ³äíîþ óãîäîþ.

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.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна

в секретаріаті Київради.

Про направлення делегації 
до м. Сегед 

(Угорська Республіка)
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1137 

від 30 серпня 2007 року

На запрошення Посольства Угорської Республіки в Україні з метою участі в семінарі на тему: “Самовря�
дування, єврорегіоналізм, інституційні реформи” у період з 01.09.2007 до 08.09.2007:

1. Â³äðÿäèòè äî ì. Ñåãåä (Óãîðñüêà Ðåñïóá-
ë³êà) ç 01.09.2007 äî 08.09.2007:

— Áóð³íà Îëåãà Ìèõàéëîâè÷à — çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

— Êîðí³é÷óê Þë³þ Þð³¿âíó — ïðîâ³äíî-
ãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ºâðî³íòåãðàö³¿
òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

— Âåëè÷êî Àëëó Ëåîí³ä³âíó — ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðîòîêîëó óïðàâë³ííÿ ì³æ-
íàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Íàïðàâèòè äî ì. Ñåãåä (Óãîðñüêà Ðåñïóá-
ë³êà) ç 01.09.2007 äî 08.09.2007:

— Êóòóçîâó Îêñàíó Ìèêîëà¿âíó — íà÷àëü-
íèêà â³ää³ëó êàäðîâî¿ ðîáîòè òà ç ïèòàíü
ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
òà çâ³òíîñò³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíî-
âè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.04.99
¹ 663 “Ïðî íîðìè â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà
â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ Óêðà¿íè òà çà êîðäîí”
çàáåçïå÷èòè Áóð³íà Î. Ì., Êîðí³é÷óê Þ. Þ.,
Âåëè÷êî À. Ë. òà Êóòóçîâó Î. Ì. âàëþòíèìè

êîøòàìè, à ñàìå: äîáîâèìè íà âåñü ÷àñ ¿õ ïå-
ðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì (³ç ðîçðàõóíêó, ùî íà-
ïðàâëÿþ÷à ñòîðîíà çàáåçïå÷óº êîøòàìè íà
îäíîðàçîâå õàð÷óâàííÿ).

4. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî-
ô³íàíñóâàòè âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàïðàâëåí-
íÿì Áóð³íà Î. Ì., Êîðí³é÷óê Þ. Þ., Âåëè÷-
êî À. Ë. òà Êóòóçîâî¿ Î. Ì. çã³äíî ç êîøòî-
ðèñîì, çàòâåðäæåíèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — êå-
ð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà 2007 ð³ê ó
âèäàòêàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) íà çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòîê ì³æíàðîä-
íèõ çâ’ÿçê³â, â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåéíèõ òà âè-
çíà÷íèõ äàò, çóñòð³÷åé, ïðèéîì³â òîùî.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³ä-
íî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про відрядження до м. Москва 
(Російська Федерація)

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1138 
від 30 серпня 2007 року

На запрошення мера м. Москва Ю. Лужкова, з метою участі в урочистостях, присвячених святкуванню
Дня Москви, та в міжнародній конференції “Міста для дітей”:
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1. Â³äðÿäèòè äî ì. Ìîñêâà ó ïåð³îä ç 31 ñåðï-
íÿ äî 4 âåðåñíÿ 2007 ðîêó:

— Ðóäèêà Ñåðã³ÿ ßðîñëàâîâè÷à — çàñòóïíè-
êà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿;

— Ïóãà÷îâó Òåòÿíó Áîðèñ³âíó — çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

2. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà
çâ³òíîñò³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.04.99 ¹ 663 “Ïðî íîð-
ìè â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà â³äðÿäæåííÿ â ìå-
æàõ Óêðà¿íè òà çà êîðäîí” çàáåçïå÷èòè Ðóäè-
êà Ñ. ß. òà Ïóãà÷îâó Ò. Á. âàëþòíèìè êîøòà-
ìè, à ñàìå: äîáîâèìè íà âåñü ÷àñ ¿õ ïåðåáóâàí-
íÿ çà êîðäîíîì (³ç ðîçðàõóíêó, ùî ïðèéìàþ÷à
ñòîðîíà çàáåçïå÷óº òðèðàçîâèì õàð÷óâàííÿì òà
âðàõîâóþ÷è, ùî Ñ. Ðóäèê ìàº äðóãèé ðàíã äåð-
æàâíîãî ñëóæáîâöÿ).

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³-
íàíñóâàòè âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç â³äðÿäæåííÿì
Ðóäèêà Ñ. ß. òà Ïóãà÷îâî¿ Ò. Á. çã³äíî ç êîø-
òîðèñîì, çàòâåðäæåíèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — êå-
ð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷å-
íèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà 2007 ð³ê ó âèäàòêàõ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà çì³ö-
íåííÿ ³ ðîçâèòîê ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, â³äçíà-
÷åííÿ þâ³ëåéíèõ òà âèçíà÷íèõ äàò, çóñòð³÷åé,
ïðèéîì³â òîùî.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про створення Координаційної ради 
по регулюванню міграційних процесів 

у м. Києві
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1176 

від 10 вересня 2007 року

З метою координації дій відповідних органів у сфері міграції та забезпечення ефективного управління
міграційними процесами на рівні м. Києва:

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 18.06.2007 № 724 “Про міжвідомчу міську
раду по туризму та екскурсіях”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1169 
від 5 вересня 2007 року

У зв’язку із технічною помилкою внести зміни у розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 18.06.2007 № 724 “Про міжвідомчу міську раду по туризму та екскурсіях”:

1. Ó ïóíêò³ 2 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18.06.2007 ¹ 724
ñëîâà òà öèôðè “28.08.97 ðîêó ¹ 1320” çàì³-
íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè “03.12.2002 ðîêó
¹ 2169”.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Ñòâîðèòè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿) äîðàä÷èé îðãàí — Êîîðäè-
íàö³éíó ðàäó ïî ðåãóëþâàííþ ì³ãðàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â ó ì. Êèºâ³.

2. Çàòâåðäèòè ïîëîæåííÿ ïðî Êîîðäèíàö³é-
íó ðàäó ïî ðåãóëþâàííþ ì³ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â
ó ì. Êèºâ³ òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàþ-
òüñÿ.

3. Ïðèçíà÷èòè ãîëîâîþ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðà-
äè ïî ðåãóëþâàííþ ì³ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó ì.

Êèºâ³ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðóäèêà Ñ. ß.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðóäèêà Ñ. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
№ 1176 від 10 вересня 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду по регулюванню

міграційних процесів у м. Києві

1. Êîîðäèíàö³éíà ðàäà ïî ðåãóëþâàííþ ì³ã-
ðàö³éíèõ ïðîöåñ³â â ì. Êèºâ³ (äàë³ — Ðàäà) óò-
âîðþºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Ðàäà º äîðàä÷èì îðãàíîì ïðè âèêîíàâ÷î-
ìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ó ñâî¿é ä³ÿëü-
íîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà-
¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, à òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ðàäè º:
3.1 Êîîðäèíàö³ÿ âçàºìîä³¿ â³äïîâ³äíèõ îðãà-

í³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ðåãóëþâàííÿ ç ïèòàíü,
ùî ñòîñóþòüñÿ á³æåíö³â, ³íøèõ êàòåãîð³é ì³ã-
ðàíò³â, â ò. ÷. íåëåãàëüíèõ;

3.2 Àíàë³ç ì³ãðàö³éíî¿ ñèòóàö³¿ â ðåã³îí³;
3.3. Ðîçðîáëåííÿ ³ ïîäàííÿ íà ðîçãëÿä Êè¿â-

ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîïîçèö³é ùîäî âè-
çíà÷åííÿ îñíîâíèõ çàñàä ì³ãðàö³éíî¿ ïîë³òèêè
ó ì. Êèºâ³, ô³íàíñóâàííÿ òà ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âè-
ð³øåííÿì ì³ãðàö³éíèõ ïðîáëåì;

3.4 Ðåãóëÿðíå ³íôîðìóâàííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ùîäî ì³ãðàö³éíî¿ ñèòóàö³¿ â ñòîëè-
ö³ Óêðà¿íè òà ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ç ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ ì³ãðàö³é-
íèõ ïðîöåñ³â;

3.5 Ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ àêò³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â
ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ ì³ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â;

3.6 Âèðîáëåííÿ ìåõàí³çì³â ðåãóëþâàííÿ ì³ã-
ðàö³éíèõ ïðîöåñ³â íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà;

3.7. Ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é ùîäî ³í³ö³þâàí-
íÿ âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;
ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ ïðîïîçèö³é äî ðåã³îíàëü-
íèõ ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà âèð³øåííÿ ïè-
òàíü ó ñôåð³ ì³ãðàö³¿;

3.8. Ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é ùîäî ñêîðî÷åí-
íÿ ìàñøòàá³â íåëåãàëüíî¿ òðóäîâî¿ ì³ãðàö³¿;

3.9. Ïðîâåäåííÿ îö³íêè ðèçèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ
ç ðîçïîâñþäæåííÿì íåáåçïå÷íèõ çàõâîðþâàíü
ì³ãðàíòàìè ó ì. Êèºâ³.

4. Ðàäà ìàº ïðàâî:
4.1 Îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó â³ä óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî

çàéíÿò³ ó ñôåð³ ì³ãðàö³éíî¿ ïîë³òèêè, â³äîìîñò³
é äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ Ðàäè;

4.2 Çâåðòàòèñü â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî
îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü
äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿;

4.3 Çàëó÷àòè ñïåö³àë³ñò³â ³íøèõ îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè, íàóêîâèõ óñòàíîâ, ãðîìàäñüêèõ
îá’ºäíàíü (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè)
äî ï³äãîòîâêè òà ó÷àñò³ â çàñ³äàííÿõ Ðàäè, ïðî-
âåäåííÿ ³íøèõ çàõîä³â, ùî çä³éñíþþòüñÿ çã³ä-
íî ç ¿¿ ðåêîìåíäàö³ÿìè.

5. Ãîëîâà Ðàäè òà ¿¿ ñêëàä ïðèçíà÷àºòüñÿ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

5.1 Î÷îëþº Ðàäó ãîëîâà, ÿêèé:
— çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ Ðàäè;
— äàº îêðåì³ äîðó÷åííÿ ¿¿ ÷ëåíàì. Ó ðàç³

â³äñóòíîñò³ ãîëîâè éîãî îáîâ’ÿçêè âèêîíóº çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Ðàäè.

6. ×ëåíè Ðàäè áåðóòü ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ ð³-
øåíü Ðàäè, ³íôîðìóþòü êåð³âíèöòâî â³äïîâ³ä-
íèõ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïðåä-
ñòàâíèêàìè ÿêèõ âîíè º, ïðî ðîáîòó Ðàäè ³ ïî-
äàþòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðèéíÿòèõ
íåþ ð³øåíü.

7. Îñíîâíîþ ôîðìîþ ðîáîòè Ðàäè º çàñ³äàí-
íÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, àëå íå
ð³äøå îäíîãî ðàçó íà êâàðòàë.

8. Íà çàñ³äàííÿ Ðàäè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ìî-
æóòü çàïðîøóâàòèñÿ ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ òà ³íøèõ óñòàíîâ.

9. Ï³äãîòîâêó çàñ³äàíü Ðàäè çä³éñíþº ¿¿ ñåê-
ðåòàð, ÿêèé òàêîæ âèêîíóº îáîâ’ÿçêè îðãàí³çà-
ö³éíîãî õàðàêòåðó.

10. Ð³øåííÿ Ðàäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîñòîþ á³ëü-
ø³ñòþ ãîëîñ³â ¿¿ ÷ëåí³â. Ó ðàç³ ð³âíî¿ ê³ëüêîñò³
ãîëîñ³â ãîëîñ ãîëîâè Ðàäè º âèð³øàëüíèì.

11. Ð³øåííÿ Ðàäè îôîðìëþþòüñÿ ïðîòîêîëà-
ìè, ÿê³ ï³äïèñóº ãîëîâà, à ó ðàç³ éîãî â³äñóòíî-
ñò³ — çàñòóïíèê ãîëîâè Ðàäè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
№ 1176 від 10 вересня 2007 року

Склад 
Координаційної ради по регулюванню 

міграційних процесів в м. Києві

Р ди Сер ій Ярославович заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, олова Координаційної ради

Моренець І ор Володимирович
начальни правління справах ромадянства, іммі рації
та реєстрації фізичних осіб ГУ МВС У раїни м. Києві,
заст пни олови Координаційної ради (за з одою)

Дер ач Оле сандр Васильович

начальни правління мі раційної сл жби м. Києві
Державно о омітет У раїни справах національностей
та релі ій, заст пни олови Координаційної ради
(за з одою)

Нові Володимир Оле сандрович

начальни правління справах національностей та
мі рації ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), се ретар
Координаційної ради

Боримсь а Ліна Петрівна перший заст пни дире тора Київсь о о місь о о центр
зайнятості

Герасимен о Василь Михайлович
заст пни начальни а Головно о правління освіти і на и
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Го оль Володимир Васильович заст пни про рора м. Києва (за з одою)

Зборомирсь а Галина Анатоліївна

заст пни начальни а правління ор анізації лі вально-
профіла тичної допомо и дорослом населенню
Головно о правління охорони здоров`я та медично о
забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Мацвей о Наталія Петрівна заст пни начальни а Головно о правління юстиції
м. Києві (за з одою)

На м Оле сій Петрович
заст пни начальни а Сл жби справах неповнолітніх
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Силен о Ві торія Леонідівна

начальни правління політи и зайнятості, соціально-
тр дових відносин, демо рафії та тр дових рес рсів
Головно о правління праці та зайнятості ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Сінь евич О сана Ми олаївна
начальни відділ по роботі з іноземцями та
адміністративно о провадження штаб ОКПП "Київ"
державної при ордонної сл жби У раїни (за з одою)

Ш рат І ор Петрович
начальни Київсь о о ре іонально о оперативно-
розш ово о відділ правління Державної при ордонної
сл жби У раїни, підпол овни (за з одою)

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Святого князя Олександра Невського 

Української Православної Церкви 
у Голосіївському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1180 від 10 вересня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян�засновників релігійної громади Святого князя Олександра Невського Української Православ�
ної Церкви у Голосіївському районі м. Києва від 24.07.2007 та протокол загальних зборів громадян щодо
реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 24.07.2007 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
Ñâÿòîãî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про відзначення 
Дня партизанської слави 

у м. Києві
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1181 від 11 вересня 2007 року

Відповідно до Указу Президента України від 30.10.2001 № 1020/2001 “Про День партизанської слави”
та з метою вшанування учасників підпільно�партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941—1945
років — мешканців м. Києва:

1. Çàòâåðäèòè ïðîãðàìó çàãàëüíîì³ñüêèõ ñâÿò-
êîâèõ çàõîä³â äî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè ó ì. Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîîðäèíàö³þ âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç ïðîâåäåííÿì çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â äî
â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè ó ì. Êè-
ºâ³, ïîêëàñòè íà óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³-
íàíñóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³-
ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 32 òèñ.
ãðí. äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê
íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà” íà 2006 — 2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064, çã³äíî ç êîøòîðèñîì, ùî äîäàºòü-
ñÿ.

4. Íàäàòè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é îðãàí³çàö³¿ êîëèøí³õ ïàðòèçàí³â ³ ï³ä-
ï³ëüíèê³â íà âèêîíàííÿ ñòàòóòíèõ çàâäàíü çã³ä-

íî ç ï.5 êîøòîðèñó, ùî äîäàºòüñÿ.
5. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³

ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì):

5.1. Äî 12.09.2007 çàòâåðäèòè ïëàíè ñâÿòêî-
âèõ çàõîä³â äî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè ó â³äïîâ³äíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà òà çàáåç-
ïå÷èòè ¿õ ô³íàíñóâàííÿ;

5.2. Ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
ðèòóàëüíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì òà ðàéîí-
íèìè â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè âæèòè çàõî-
ä³â ùîäî ïðèâåäåííÿ äî íàëåæíîãî ñòàíó ìî-
ãèë âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³, ïàì’ÿòíèê³â, ìåìîð³àëüíèõ
äîùîê, ïðèñâÿ÷åíèõ ï³äï³ëüíî-ïàðòèçàíñüêî-
ìó ðóõó, âïîðÿäêóâàííÿ ìîãèë çàãèáëèõ ïàðòè-
çàí³â ³ ï³äï³ëüíèê³â.

6. Ãîëîâ³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõî-
ä³â ùîäî îáëàøòóâàííÿ îá’ºêò³â Ïàðêó ïàðòè-
çàíñüêî¿ ñëàâè äëÿ ïðîâåäåííÿ çàïëàíîâàíèõ
ñâÿòêîâèõ çàõîä³â.

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
êó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 11.09.2007 № 1181

Програма
загальноміських святкових заходів до відзначення

Дня партизанської слави у м. Києві
1. Ðèòóàë ïàì’ÿò³. Ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ìî-

ãèë óñëàâëåíèõ êåð³âíèê³â ïàðòèçàíñüêîãî ðó-
õó â Óêðà¿í³ â ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
Êîâïàêà Ñ. À., Ôåäîðîâà Î. Ô., Êîðîò÷åíêà Ä.
Ñ., Ñòðîêà÷à Ò. À.

21.09.2007, 9.00-10.30. Áàéêîâå êëàäîâèùå.
2. Óðî÷èñòèé ì³òèíã âåòåðàí³â ï³äï³ëüíî-ïàð-

òèçàíñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³, ïðåäñòàâíèê³â îð-
ãàí³çàö³é âåòåðàí³â â³éíè ì. Êèºâà, ãðîìàäñüêî-
ñò³ ñòîëèö³, â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Êè¿âñüêîãî
ãàðí³çîíó, â³éñüêîâèõ ë³öå¿ñò³â.

21.09.2007, 11.00-12.00. Ïàðê ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè.
3. Ñâÿòêîâà çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà ì³ñòà ç âåòå-

ðàíàìè ï³äï³ëüíî-ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó â Óêðà-
¿í³, ìåøêàíöÿìè òà ãîñòÿìè ì. Êèºâà, ç àêòè-
âîì Êè¿âñüêèõ ì³ñüêèõ îðãàí³çàö³é âåòåðàí³â
â³éíè. Ñâÿòêîâèé êîíöåðò, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ
ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè.

21.09.2007, 12.00-13.00. Ïàðê ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè.

4. Ìàñîâå íàðîäíå ãóëÿííÿ. Ïðèãîùàííÿ
ó÷àñíèê³â çóñòð³÷³ “ïàðòèçàíñüêîþ êàøåþ”.

21.09.2007, 13.00-15.00. Ïàðê ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè.
5. Ñâÿòêîâ³ òåìàòè÷í³ çóñòð³÷³, “êðóãë³ ñòîëè”

çà ó÷àñòþ áîéîâèõ äðóç³â — âåòåðàí³â ï³äï³ëü-
íî-ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³ â ðîêè Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè êåð³âíèöòâà ðàéîí³â ì.
Êèºâà, ³íø³ ñâÿòêîâ³ çàõîäè çà ïëàíàìè âèêî-
íàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é) òà
ðàéîííèõ âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é.

19.09.-23.09.2007. Ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ
“Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè 1941—1945ðð.” Ïàðê Ïàðòèçàí-
ñüêî¿ ñëàâè.
Ïàðê Ïåðåìîãè. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé Ïàëàö
âåòåðàí³â. Ðàéîíè ì. Êèºâà.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про проектування 
та будівництво середньої загальноосвітньої

школи на розі вул. Лебедєва�Кумача 
і вул. Землячки (вул. Т. Яблонської) 

у Солом’янському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1183 від 11 вересня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення на�
лежних умов навчання та виховання учнів:

1. Äîçâîëèòè Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó 
ì. Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè ïðî-
åêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî ñåðåäíüî¿ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè íà ðîç³ âóëèöü Ëåáåäºâà-Êó-
ìà÷à ³ âóë. Çåìëÿ÷êè (âóë. Ò. ßáëîíñüêî¿).

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâ-
äàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà òåõ-
í³÷í³ óìîâè åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà
íà ïðèºäíàííÿ îá’ºêòà äî ²íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî ñåðåä-
íüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè íà ðîç³ âóëèöü
Ëåáåäºâà-Êóìà÷à ³ âóë. Çåìëÿ÷êè (âóë. Ò. ßá-
ëîíñüêî¿).

2.3. Ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó ³ ï³äðÿäíó îðãàí³-
çàö³¿ ³ç âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèçíà÷èòè íà òåíäåðí³é
îñíîâ³.

2.4 Îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

2.5. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêîíàííÿ ï³äïóíêòó 2.4
öüîãî ïóíêòó îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíî-
ãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.6. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

3. Åêñïëóàòàö³éíèì ñëóæáàì ïðè îôîðìëåí-
í³ òåõí³÷íèõ óìîâ íà ³íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ
îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ, ïî ìîæ-
ëèâîñò³, áåçïîñåðåäíüî äî íàéáëèæ÷èõ âíóò-
ð³øíüîêâàðòàëüíèõ ìåðåæ òà ñïîðóä.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на виконання робіт 
з перекладання інженерних мереж 

та будівництва підземного пішохідного 
переходу з тимчасовим частковим зайняттям
проїзної частини та тротуарів на вул. Щусєва 

в Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1184 від 11 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.05.2004 № 883 “Про бу�
дівництво транспортної розв’язки біля станції метро “Сирецька” та з метою забезпечення виконання робіт
з реконструкції транспортної розв’язки:

ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó”.
3.3. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ îãîðîæ³, â³ä-

ïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëü-
íèõ ë³õòàð³â ç ìåòîþ áåçïå÷íîãî ïðîõîäó ï³øî-
õîä³â òà ïðî¿çäó àâòîòðàíñïîðòó íà ïåð³îä âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

3.4. Íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò çàáåçïå÷èòè
äîòðèìàííÿ íîðì ³ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè ó
áóä³âíèöòâ³.

3.5. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè ñõåìó îðãàí³çàö³¿ ðóõó çã³äíî ç ïðîåêòîì.

4. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü

çà îðãàí³çàö³ºþ ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó çã³ä-
íî ç ðîçðîáëåíèìè òà ïîãîäæåíèìè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ñõåìàìè îðãàí³çàö³¿ ðóõó.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 14.07.2000 № 1178
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1185 від 11 вересня 2007

З метою приведення розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2000 № 1178 у
відповідність до вимог законодавства України та у зв’язку із змінами у персональному складі комісії по роз�
поділу жилої площі, що надається громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Внести зміни та доповнення до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2000
№ 1178 “Про створення при управлінні у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС комісії по розподілу жилої площі, що надається громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобиль�
ської катастрофи”, а саме:

1. Ó íàçâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà “ïðè óïðàâ-
ë³íí³” çàì³íèòè ñëîâàìè “ïðè Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³”.

2. Ïðåàìáóëó äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â
íîâ³é ðåäàêö³¿: “Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.12.92 ¹ 706

“Ïðî ïîðÿäîê â³äñåëåííÿ òà ñàìîñò³éíîãî ïå-
ðåñåëåííÿ ãðîìàäÿí ç òåðèòîð³é, ùî çàçíàëè
ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ íà
×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ” òà â³ä 31.12.96 ¹ 1589
“Ïðî ïîðÿäîê íàäàííÿ äîäàòêîâî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ îñîáàì, ÿê³ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿
êàòàñòðîôè ïåðåíåñëè ïðîìåíåâó õâîðîáó áóäü-
ÿêîãî ñòóïåíÿ àáî ñòàëè ³íâàë³äàìè, ä³òÿì-³í-
âàë³äàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó, òà
ñ³ì’ÿì, ùî âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà ç ÷èñëà îñ³á,
â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1”, ç ìåòîþ äîñÿãíåí-
íÿ îá’ºêòèâíîñò³ ³ ãëàñíîñò³ ïðè ðîçïîä³ë³ æè-
ëî¿ ïëîù³, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïî-
ñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðî-
ôè:”.

3. Çàòâåðäèòè ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ ïî ðîç-
ïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíàì,
ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êà-
òàñòðîôè, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Çàòâåðäèòè íîâèé ñêëàä êîì³ñ³¿ ïî ðîçïî-
ä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíàì,

ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êà-
òàñòðîôè, ùî äîäàºòüñÿ.

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

6. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:
- ïóíêò 1 â ÷àñòèí³ çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó êî-

ì³ñ³¿ òà ïóíêò 2 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14.07.2000
¹ 1178 “Ïðî ñòâîðåííÿ óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ êîì³ñ³¿ ïî ðîçïîä³ëó æèëî¿
ïëîù³, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïîñòðàæ-
äàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè”;

- ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.05.2004 ¹ 847 “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14.07.2000
¹ 1178”.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
êó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 11.09.2007 № 1185

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію по розподілу жилої площі, що надається громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1. Êîì³ñ³ÿ ïî ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî íà-

äàºòüñÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³-
äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè (äàë³ Êîì³ñ³ÿ),
º ïîñò³éíî ä³þ÷èì îðãàíîì ïðè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íà-
ñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

2. Êîì³ñ³ÿ çä³éñíþº ðîçïîä³ë æèëî¿ ïëîù³, ùî
íàäàºòüñÿ ïîñòðàæäàëèì âíàñë³äîê ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè, à ñàìå: îñîáàì, ÿê³ âíàñë³äîê
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ïåðåíåñëè ïðîìå-
íåâó õâîðîáó áóäü-ÿêîãî ñòóïåíÿ àáî ñòàëè ³í-
âàë³äàìè, ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñî-
áëèâîãî äîãëÿäó, òà ñ³ì’ÿì, ùî âòðàòèëè ãîäó-
âàëüíèêà ç ÷èñëà îñ³á, â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿
1, à òàêîæ ïåíñ³îíåðàì òà ³íâàë³äàì, ÿê³ ñàìî-
ñò³éíî ïåðåñåëÿþòüñÿ (ïåðåñåëèëèñü) â ì³ñòî
Êè¿â íà æèëó ïëîùó áëèçüêèõ ðîäè÷³â ç ðàä³î-
àêòèâíî çàáðóäíåíèõ òåðèòîð³é.

3. Êîì³ñ³ÿ ñòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ Ïî-
ðÿäêó íàäàííÿ äîäàòêîâî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ îñî-
áàì, ÿê³ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè
ïåðåíåñëè ïðîìåíåâó õâîðîáó áóäü-ÿêîãî ñòó-
ïåíÿ àáî ñòàëè ³íâàë³äàìè, ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³
ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó, òà ñ³ì’ÿì, ùî
âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà ç ÷èñëà îñ³á, â³äíåñåíèõ
äî êàòåãîð³¿ 1, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31.12.96 ¹ 1589,
òà Ïîðÿäêó â³äñåëåííÿ òà ñàìîñò³éíîãî ïåðåñå-
ëåííÿ ãðîìàäÿí ç òåðèòîð³é, ùî çàçíàëè ðàä³î-
àêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.12.92 ¹ 706,
â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì
ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â, ÿê³ ñàìîñò³éíî ïåðå-
ñåëÿþòüñÿ (ïåðåñåëèëèñÿ) â ì³ñòî Êè¿â íà æè-
ëó ïëîùó áëèçüêèõ ðîäè÷³â, òà ç ìåòîþ çàáåç-
ïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ ³ äîäåðæàííÿ
ãëàñíîñò³ òà ïðîçîðîñò³ ïðè ðîçïîä³ë³ æèòëà.

4. Êîì³ñ³ÿ êåðóºòüñÿ â ñâî¿é ðîáîò³ Æèòëî-
âèì êîäåêñîì Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, Ïðàâèëàìè îá-
ë³êó ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèò-
ëîâèõ óìîâ, ³ íàäàííÿ ¿ì æèëèõ ïðèì³ùåíü â
Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ
Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ òà Óêðïðîôðàäè â³ä
11.12.84 ¹ 470, Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ
òà ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäà-
ëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè”, Çà-
êîíîì Óêðà¿íè “Ïðî æèòëîâèé ôîíä ñîö³àëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ”, îêðåìèìè àêòàìè Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè òà ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ º ¿¿ çàñ³äàííÿ, ÿê³
ñêëèêàþòüñÿ çà ïðîïîçèö³ºþ ãîëîâè Êîì³ñ³¿. Äëÿ

ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íåîáõ³äíà ïðèñóòí³ñòü íà çà-
ñ³äàíí³ íå ìåíøå ïîëîâèíè ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿. Ð³-
øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â
³ âèêëàäàþòüñÿ â ïðîòîêîë³, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ
ãîëîâîþ, ñåêðåòàðåì òà ïðèñóòí³ìè ÷ëåíàìè Êî-
ì³ñ³¿.

6. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóºòü-
ñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷àºòüñÿ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿, ñåêðåòàðåì — ñïåö³àë³ñò Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íà-
ñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, ÿêèé çàé-
ìàºòüñÿ ïèòàííÿì îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â ïðî
íàäàííÿ æèòëîâî¿ ïëîù³. Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ìî-
æóòü âõîäèòè (çà ¿õ çãîäîþ) ïðåäñòàâíèêè ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäà-
ëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ïðîô-
ñï³ëêîâèõ îðãàí³â, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè.

7. Â³äïîâ³äíî äî ñò. 52 Æèòëîâîãî êîäåêñó
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðî íàäàííÿ
æèòëà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàòâåðäæóþòü-
ñÿ Øåâ÷åíê³âñüêîþ ðàéîííîþ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ. Íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ãðîìàäÿíàì âèäàþòüñÿ îð-
äåðè íà æèë³ ïðèì³ùåííÿ.

8. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè òà ôóíêö³ÿìè Êî-
ì³ñ³¿ º:

- ïèòàííÿ äîòðèìàííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà ïðè âèð³øåí³ ïèòàíü íàäàííÿ æèòëà
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè;

- äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåä-
ëèâîñò³, ãëàñíîñò³ òà ïðîçîðîñò³ ïðè ðîçïîä³ë³
æèòëîâî¿ ïëîù³;

- âèðîáëåííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðàéîííèõ ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè â ïèòàííÿõ êâàðòèðíîãî îáë³-
êó ïîñòðàæäàëèõ òà íàäàííÿ ¿ì æèòëà.

9. Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî:
- ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ ïðèéìàòè ð³øåí-

íÿ ïðî íàäàííÿ æèòëà ãðîìàäÿíàì, çàçíà÷åíèì
â ï. 1 öüîãî Ïîëîæåííÿ;

- îäåðæóâàòè â³ä ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³¿ ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåáó-
âàííÿ íà êâàðòèðíîìó îáë³êó îñ³á, ïîñòðàæäà-
ëèõ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè;

- îòðèìóâàòè ðîç’ÿñíåííÿ ç ïèòàíü êâàðòèð-
íîãî îáë³êó òà íàäàííÿ æèòëà;

- íàäàâàòè ðîç’ÿñíåííÿ â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïå-
òåíö³¿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü êâàðòèðíîãî îáë³êó òà íà-

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà” êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè-
¿âàâòîäîð” â ñêëàä³ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà ïåðåòèí³ âóë. Ùóñº-
âà ç âóë. Òèðàñïîëüñüêîþ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî-
ïîë³òåíó “Ñèðåöüêà” â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæå-
íî¿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ðîç-
ðîáëåíèõ ³ ïîãîäæåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ñõåì îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó âèêîíàòè
ïîåòàïíî ç òèì÷àñîâèì ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà òðîòóàð³â â ïåð³îä ç 14.09.07
äî 30.12.07 íàñòóïí³ ðîáîòè:

1.1. Ïåðåêëàäàííÿ âîäîïðîâîäó ä³àìåòðîì
600ìì òà ä³àìåòðîì 500ìì.

Ðîáîòè ç ïåðåêëàäàííÿ ä³ëÿíêè âîäîïðîâîäó
íà âóë. Ùóñºâà âèêîíàòè ç òèì÷àñîâèì çàêðèò-
òÿì îäí³º¿ êðàéíüî¿ ñìóãè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà
òðîòóàðó ç ïàðíîãî áîêó âóëèö³ â òåðì³í ç
14.09.07 äî 14.10.07, çàáåçïå÷èâøè ïðî¿çä øè-
ðèíîþ íå ìåíøå 7,5 ì â êîæíîìó íàïðÿìêó.

1.2. Ïåðåêëàäàííÿ ä³ëÿíêè äîùîâî¿ êàíàë³-
çàö³¿ ä³àìåòðîì 400.

Ðîáîòè ç ïåðåêëàäàííÿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿
âèêîíàòè ïîåòàïíî ç òèì÷àñîâèì çàéíÿòòÿì
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóë. Ùóñºâà, çàáåçïå÷èâøè
ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå 7,5 ì â êîæíîìó
íàïðÿìêó, â òåðì³í ç 14.09.07 äî 14.10.07.

1.3. Áóä³âíèöòâî ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïå-

ðåõîäó ÷åðåç âóë. Ùóñºâà. Ðîáîòè âèêîíàòè â
2 åòàïè ç òèì÷àñîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè òà òðîòóàð³â âóë. Ùóñºâà â³äïîâ³äíî äî
ïîãîäæåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõåì îð-
ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó â òåðì³í ç 22.10.07 äî
30.12.07.

1.4. Ðîáîòè  ç ï³äêëþ÷åííÿ (ïåðåêëþ÷åííÿ)
³íæåíåðíèõ ìåðåæ âèêîíóâàòè ç ÷àñòêîâèì çàé-
íÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóë. Ùóñºâà â ì³ñöÿõ
âð³çêè.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåêö³ÿ áó-
ä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êè-
ºâà” êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”:

2.1. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ ïîñò³â ðåãó-
ëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ÷àñ îáìåæåííÿ
ðóõó àâòîòðàíñïîðòó â ìåæàõ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3. Ãåíåðàëüí³é ï³äðÿäí³é îðãàí³çàö³¿ — ÒÎÂ
“Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ¹ 630”;

3.1. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì. Êèºâ³,
çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 04.02.80 ¹ 125.

3.2. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ äîð³ã òà òðîòóàð³â çà òèïîì ³ñíóþ÷èõ òà
ïåðåäàòè çà àêòàìè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà
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äàííÿ æèòëà ïîñòðàæäàëèì âíàñë³äîê ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè;

— íàäàâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ùîð³÷íîãî
áóä³âíèöòâà òà âèä³ëåííÿ æèòëîâî¿ ïëîù³ äëÿ
íàäàííÿ îñîáàì, ïîñòðàæäàëèì âíàñë³äîê ×îð-
íîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè.

10. Ãîëîâà Êîì³ñ³¿:
— çä³éñíþº êåð³âíèöòâî êîì³ñ³ºþ òà îð-

ãàí³çîâóº ¿¿ ðîáîòó;
— ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ çà-

ñ³äàíü Êîì³ñ³¿;
— ïðåäñòàâëÿº Êîì³ñ³þ ó â³äíîñèíàõ ç

îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ.
11. Ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿ ³íôîðìóº ÷ëåí³â Êî-

ì³ñ³¿ ïðî ì³ñöå ³ ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü, çà-
áåçïå÷óº ï³äãîòîâêó ìàòåð³àë³â òà îôîðìëÿº
ïðîòîêîëè çàñ³äàíü.

12. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿ çä³éñíþº Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â
àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 11.09.2007 № 1185

СКЛАД
комісії по розподілу жилої площі, що надається громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Ê³ëü÷èöüêà ²ðåíà Ðåîíîëüä³âíà — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿
Òîëñò³êîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ

çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà
×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, çàñòóïíèê ãîëîâè
êîì³ñ³¿

Äåéíåãà Îëüãà  Ïåòð³âíà — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïî ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî  çàáåçïå÷åííÿ, çàñòóïíèê ãîëî-
âè êîì³ñ³¿

Êðàñíîùîê Ëþáîâ Ïåòð³âíà — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàâîâîãî òà æèòëîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ ï³ëüã, âèçíà÷åííÿ ñòàòóñó òà îáë³êó ãðî-
ìàäÿí Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ
â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, ñåêðåòàð êî-
ì³ñ³¿

Âåñåëüñüêèé Áðîí³ñëàâ Ôëîð³àíîâè÷ — ÷ëåí ñï³ëêè ³íâàë³ä³â ×îðíîáèëÿ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó (çà çãîäîþ)

Äàíèëåíêî Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷ — ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ñîþç  ×îðíîáèëü
Óêðà¿íè” (çà çãîäîþ)

ªâòóøåíêî Îêñàíà Ïåòð³âíà — ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ä³òåé —  ³íâàë³ä³â ×îðíîáèëÿ
“Êâ³òè ïîëèíó” (çà çãîäîþ)

Çàºöü Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðàâîâîãî òà æèòëîâîãî  çàáåçïå÷åííÿ
óïðàâë³ííÿ ï³ëüã, âèçíà÷åííÿ ñòàòóñó òà îáë³êó ãðîìàäÿí
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íà-
ñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ

Êèñëÿêîâà ²ðèíà Âàëåð³¿âíà — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàâîâîãî òà æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ óïðàâë³ííÿ ï³ëüã, âèçíà÷åííÿ ñòàòóñó òà îáë³êó ãðîìà-
äÿí Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä
íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ

Êðàñ³í Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷ — ãîëîâà Æèòëîâî¿ êîì³ñ³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ³íâàë³ä³â “Äîïîìîãà ³íâàë³äàì ×îðíîáèëÿ” (çà çãî-
äîþ)

Ñàä÷åíêî Ëþáîâ Âàñèë³âíà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³ Ñîëîì’ÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Òþòþíèê Êàòåðèíà Âîëîäèìèð³âíà — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ çàõèñòó íàñåëåííÿ
â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ Äåñíÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Øóòèé Âàëåð³é Ìèõàéëîâè÷ — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ïðîôñï³ëîê (çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про дозвіл на будівництво водопроводу 
та зливостоку на вул. Горького 

у Голосіївському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1186 11.09.2007

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 Закону України
“Про дорожній рух”, з метою своєчасного введення в експлуатацію жилого будинку на вул. Горького, 103
та враховуючи звернення акціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 3.07.06
№ 3055/0/2�06р.:

1. Äîçâîëèòè Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “Òðåñò Êè¿âï³äçåìøëÿõáóä-2” (äàë³ ÂÀÒ
“Òðåñò Êè¿âï³äçåìøëÿõáóä-2”) çà çàìîâëåííÿì
Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿
“Êè¿âì³ñüêáóä” çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ ³ çàòâåð-
äæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè ïðîêëà-
äàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ÷åðåç âóë. Ãîðüêîãî íà
ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ëàáîðàòîðíî¿ äî Âîëîäèìèðî-
Ëèá³äñüêî¿:

- ó òåðì³í ç 21.00 19.09.2007 äî 05.30
22.09.2007 — áóä³âíèöòâî âîäîïðîâ³äíîãî êîëî-
äÿçÿ íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ âóë. Ãîðüêîãî ç òèì-
÷àñîâèì ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòè
(ïàðíî¿ ñòîðîíè) âóëèö³ Ãîðüêîãî øèðèíîþ 6,5
ìåòðà;

- ó òåðì³í ç 21.00 26.09.2007 äî 05.30
29.09.2007 âèêîíàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ âî-
äîïðîâîäó òà çëèâîñòîêó äâîìà çàõâàòêàìè ïî
6,5 ì ç òèì÷àñîâèì ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî-
¿çíî¿ ÷àñòèíè (öåíòðàëüíî¿ òà íåïàðíî¿ ñòîðî-
íè) âóëèö³ Ãîðüêîãî.

Ðîáîòè ïî çàõâàòêàõ âèêîíóâàòè îêðåìî. Ðî-
áîòè íà íîâ³é çàõâàòö³ ðîçïî÷èíàòè ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ïîïåðåäíüî¿ òà çà äîäàòêîâèì ïîãî-
äæåííÿì ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³
òà Óïðàâë³ííÿì Äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè.

2. ÂÀÒ “Òðåñò Êè¿âï³äçåìøëÿõáóä-2”:
2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè â

Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâó ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ
çíàê³â ó ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä 4.02.80 ¹ 125.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà âñþ øèðèíó ïðî-
¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ â ìåæàõ ðîçðèòòÿ, à òðî-
òóàð³â — 29.09.2007 ç àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-
êðèòòÿ ç ïîñë³äóþ÷îþ çàì³íîþ — ô³ãóðíèìè
åëåìåíòàìè ìîùåííÿ — ó òåðì³í äî 9.10.2007
òà ïåðåäàòè ¿õ çà àêòîì êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ
ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿ-
õ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó”.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà ñâîº÷àñ-
íå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà êåðóþ÷îãî
òðåñòîì ÂÀÒ “Òðåñò Êè¿âï³äçåìøëÿõáóä-2” Êî-
÷åðãó Âàñèëÿ Ìèõàéëîâè÷à.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання дозволу 
на виконання робіт 

з інженерної підготовки земельної ділянки 
на вул. Турівській, 19, літ. Б 

у Подільському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1187 від 11 вересня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудуван�
ня”, “Про охорону культурної спадщини”, статті 96 Земельного кодексу України, враховуючи рішення
Київської міської ради від 31.10.2006 № 237/294 “Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Металургійний центр” земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі з подальшим об�
слуговуванням та експлуатацією офісно�гаражного комплексу на вул. Турівській, 19, літ. Б у Поділь�
ському районі м. Києва”, договір купівлі�продажу нежилого будинку (столярна майстерня та тепло�
пункт) на вул. Турівській, 19, літ. Б у Подільському районі від 9.08.2002 (реєстраційне посвідчення
№ 007748), висновок бюро експертизи будівель та споруд Головного управління контролю за благо�
устроєм міста Києва від 5.12.2003 № 216 про технічний стан нежитлового будинку № 19 літ. Б на вул.
Турівській та висновки про технічний стан прилеглих будинків і споруд, з метою прискорення темпів
освоєння земельної ділянки, запобігання самозахопленню відведених під забудову територій та вра�
ховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Металургійний центр” від 12.06.2007
№ 147�б:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ìåòàëóðã³éíèé öåíòð” âèêîíàòè
ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè äî çàáóäîâè òå-
ðèòîð³¿ (âñòàíîâëåííÿ îãîðîäæóþ÷îãî ïàðêàíó
íàâêîëî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ðîçáèðàííÿ ³ñíó-
þ÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, âèíåñåííÿ ²ñíóþ÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ïðîêëàäàííÿ òèì÷àñîâèõ
äîð³ã òà ìåðåæ, óêð³ïëåííÿ îñíîâè òà ï³äñèëåí-
íÿ ôóíäàìåíò³â ïðèëåãëèõ áóäèíê³â ³ ñïîðóä,
ã³äðîãåîëîã³÷í³ âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè, âëàøòó-
âàííÿ òèì÷àñîâîãî ïîáóòîâîãî ì³ñòå÷êà ³ òàêå
³íøå) íà âóë. Òóð³âñüê³é, 19, ë³ò. Á ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ çà óìîâè âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ìåòàëóðã³éíèé öåíòð”:

2.1. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øèòè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îðãà-
íó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè òà òó-
ðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì. Êèºâ³,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 4.02.80
¹ 125.

2.5. Âñòàíîâèòè â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíàêè,
îãîðîæó, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòàð³ â ì³ñöÿõ
âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðî-
õ³ä ï³øîõîä³â ³ ïðî¿çä àâòîòðàíñïîðòó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ÒÎÂ “Ìåòàëóðã³éíèé öåíòð”
Êóçíºöîâà Îëåêñàíäðà Âàäèìîâè÷à.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28.08.2007 № 1121
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1188 від 12 вересня 2007 року

В зв’язку із змінами у персональному складі Комісії з питань розміщення реклами в м. Києві:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â ì. Êèºâ³, çàòâåð-
äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.08.2007 ¹ 1121
“Ïðî ñòâîðåííÿ Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè â ì. Êèºâ³”, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
№ 1121 від 28 серпня 2007 року 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 12.09.2007 № 1188)

Склад 
Комісії з питань розміщення реклами в м. Києві

Áàññ Äåíèñ ßêîâè÷ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ãîëîâà êîì³ñ³¿

Æóðàâñüêèé Â³òàë³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿, ñï³âãîëîâà êîì³ñ³¿

Ëóêàøèíà Ìàðèíà Âîëîäèìèð³âíà — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é, ñï³âãîëîâà êîì³ñ³¿

Ôðåéä³íîâ Þð³é Àíàòîë³éîâè÷ — ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè, ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Äåíèñþê Ëþäìèëà Âñåâîëîä³âíà — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿

Á³ëèê Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîçâèòêó âèðîáíè÷î¿ ñôåðè òà ðèíêîâî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é

Áîíäàðåíêî ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ôîðìóâàííÿ ö³ëüîâèõ ôîí-
ä³â ì³ñüêîãî áþäæåòó òà êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì
áþäæåòíèõ êîøò³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é

Ãàðìàòà Îêñàíà Â³òàë³¿âíà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè

Äàâèäîâ Ãåííàä³é Ìàòâ³éîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåê-
ëàìè

Ëàìîíîâà Îëåêñàíäðà Ìèõàéë³âíà — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ïàéîâî¿ ó÷àñò³ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Ìàêñèìåöü Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷  äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âðåêëàìà”
Í³êîíåíêî Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà — ãîëîâíèé åêîíîì³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ôîðìóâàííÿ ö³ëüîâèõ

ôîíä³â ì³ñüêîãî áþäæåòó òà êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì áþ-
äæåòíèõ êîøò³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é

Ñâ³òëè÷íèé Îëåã Ïåòðîâè÷  — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü êîîðäèíàö³¿ ³íâåñòèö³éíî¿ ðîáî-
òè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Êóðàêîâà Íàòàë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Êóõàðåíêî Ðóñëàí ²âàíîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè

Ðàä÷åíêî Íàä³ÿ Òèìîô³¿âíà — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ
Ïðèñÿæíþê Âàñèëü Ôåäîðîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-

òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
×åðåï Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè
Øàëîìººâ ªâãåí Âîëîäèìèðîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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Ôðèäð³õ ÊÐÜÎÍÊÅ: “Õî÷åòüñÿ, ùîá Êè¿â íå ñòàâ òàêèì
íóäíèì, ÿê á³ëüø³ñòü ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò”
Í³ìåöüêèé ïèñüìåííèê — ïðî ñòîëè÷íå ìåòðî, íåö³êàâ³ âèáîðè òà ñâîº çàõîïëåííÿ Äåðåøåì
“У раїна — то не лише
бюро ратія”

— ßê âè îïèíèëèñÿ â Êèºâ³?
— Ìîÿ ³ñòîð³ÿ ñõîæà íà ³ñòîð³þ

âàã³òíî¿, êîòðà, ÿê ³ ÿ, íå ïåðåäáà-
÷àëà, ùî òàê ìîæå ñòàòèñÿ. Îäíî-
ãî ñóáîòíüîãî ðàíêó ìåí³ íå äàëè
ïîñí³äàòè — ãîëîñ ó òåëåôîíí³é
ñëóõàâö³ â³ä ³ìåí³ ôîíäó “Áðàí-
äåíáóðçüê³ âîðîòà” ³ ¥åòå-³íñòèòó-
òó çàïðîñèâ ïîæèòè ê³ëüêà ì³ñÿö³â
ó Êèºâ³ â òèïîâèõ äëÿ ïåðåñ³÷íèõ
êèÿí óìîâàõ. Çà â³äïîâ³äíîþ ïðî-
ãðàìîþ ÿ æèâó òóò äâà ì³ñÿö³, âå-
ðåñåíü ³ æîâòåíü, à íàñòóïíèõ
äâà — Îêñàíà Çàáóæêî ìåøêàòè-
ìå â Áåðë³í³.

— Ðàí³øå äî Óêðà¿íè íå çáèðàëè-
ñÿ?

— Êîëèñü ÿ íàâ³òü çðîáèâ ñïðî-
áó ïîòðàïèòè äî óêðà¿íñüêîãî ïî-
ñîëüñòâà â Áåðë³í³, àëå òà ñïðîáà
çàê³í÷èëàñÿ í³÷èì. Òî÷í³øå, á³é-
êîþ, áî âàø îõîðîíåöü îáóðåíî
âèøòîâõíóâ ìíå íàäâ³ð.

— Ó íîâîìó êè¿âñüêîìó äîñâ³ä³
òðàïëÿþòüñÿ òàê³ ñóòè÷êè?

— Çíàºòå, òîãî îõîðîíöÿ ìåí³
äóæå íàãàäóþòü êè¿âñüê³ íàãëÿäà÷-
êè ìóçå¿â. Ïðèíàéìí³ á³ëüø³ñòü ³ç
íèõ çäàëèñÿ ìåí³ òóïèìè ³ íå÷åì-
íèìè ëþäüìè.

Ùå îäèí ìîìåíò: ÿ á äàâíî â³ä-
â³äàâ Óêðà¿íó, àëå áàãàòî õòî ç ìî-
¿õ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ðîçïîâ³äàâ, ùî
òðåáà êóïóâàòè ìåäè÷íó ñòðàõîâ-
êó â ÿê³éñü óêðà¿íñüê³é ô³ðì³.
Ïëþñ ùå êóïà ÷èíîâíèöüêèõ ïå-
ðåøêîä. Òåïåð ò³øóñÿ, áî çíàþ,
ùî Óêðà¿íà — òî íå ëèøå áþðî-
êðàò³ÿ.

“Люди навіть після пива
вас здебільшо о

доброзичливі”
— ßê³ âðàæåííÿ ñïðàâèâ ïîáóò ïå-

ðåñ³÷íîãî êèÿíèíà?
— ß îñåëèâñÿ íåïîäàë³ê ñòàíö³¿

ìåòðî “Áåðåñòåéñüêà”. Ìîÿ ïàðò-
íåðêà ïî ïðîãðàì³ Îêñàíà Çàáóæ-
êî áóëà øîêîâàíà, êîëè ïîáà÷èëà
öþ êè¿âñüêó êâàðòèðó. Ñêàçàëà, ùî
óìîâè íàäòî á³äí³. Ç ñóñ³äàìè íå
ïîçíàéîìèâñÿ, àëå çíàþ, ùî õòîñü
³ç íèõ ïðèéìàº âàííó â ñòàí³ àë-
êîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, áî äî ìîº¿
ê³ìíàòè ïîòðàïèëà âîäà ÷åðåç ñòå-
ëþ. Ùîäî ³íøîãî — âåëèêå âðà-
æåííÿ, çâ³ñíî, ñïðàâëÿº ìåòðî. ß
â íüîìó äóæå ÷àñòî áóâàþ. Íåùî-
äàâíî ïîòðàïèâ ó çàòîð, íàâ³òü íå-
áåçïå÷íèé. Ïåðåæèâ öå ÿê âèíÿò-

êîâèé åêçèñòåíö³éíèé äîñâ³ä —
íàòîâï, ùî íå ì³ã ðóõàòèñÿ àí³ âïå-
ðåä, àí³ íàçàä. Òàêå ÿ ïîáà÷èâ
óïåðøå â æèòò³.

À îñü î÷³êóâàííÿ ÿêèõîñü ïðîá-
ëåì ³ç ïðàâîîõîðîíöÿìè âèÿâèëî-
ñÿ áåçï³äñòàâíèì. Òåïåð ÿ âæå ãî-
òîâèé îõàðàêòåðèçóâàòè êè¿âñüêå
æèòòÿ ÿê ñïîê³éíå é ðîçì³ðåíå.

— ª, íà âàø ïîãëÿä, ñóòòºâ³ â³ä-
ì³ííîñò³ ì³æ Êèºâîì òà Áåðë³íîì?

— Íàéá³ëüøà ð³çíèöÿ — òî âà-
øà òðàäèö³ÿ öìóëèòè ïèâî óñþäè,
äå ò³ëüêè ìîæëèâî. Íà ïîáà÷åí-
íÿõ, á³ëÿ ìåòðî, íàâ³òü ó âàãîíàõ.
Ìåíå öå äèâóº, õî÷à Áåðë³í ³ ââà-
æàºòüñÿ ì³ñòîì, äå âæèâàþòü áà-
ãàòî öüîãî íàïîþ. Ùîïðàâäà, ëþ-
äè íàâ³òü ï³ñëÿ ïèâà ó âàñ çäåá³ëü-
øîãî íåàãðåñèâí³ òà äîáðîçè÷ëè-
â³. Ïðèíàéìí³ ÿ íå áà÷èâ ÿêèõîñü
áðèäêèõ ñöåí. À äî ìîëîä³, ÿêà
çáèðàºòüñÿ âå÷îðàìè íà ïëîù³
Ëüâà Òîëñòîãî, ÿ á íàâ³òü çàëþáêè
ïðèºäíàâñÿ, ÿêáè íå áóâ òàêèì
ñòàðèãàíîì.

— Ìàáóòü, ìàºòå âæå òóò áàãàòî
çíàéîìèõ?

— Ïåðåä â³ä’¿çäîì â Óêðà¿íó ìå-
íå ëÿêàëè ïåâíèìè ðèòóàëàìè.
Ñêàæ³ìî, êîëè òè ïðèõîäèø ó ãîñ-
ò³, òðåáà áàãàòî ¿ñòè, ïîêàçóâàòè

ñåáå ñïðàâæí³ì ÷îëîâ³êîì, òîáòî
ïèòè ³ âèãîëîøóâàòè òîñòè. Ðàä³þ,
ùî âäàëîñÿ óíèêíóòè âñüîãî öüî-
ãî.

— Ç íàøèì òåëåáà÷åííÿì âñòèã-
ëè îçíàéîìèòèñÿ?

— Ó ìî¿é êâàðòèð³ êàáåëüíîãî
òåëåáà÷åííÿ íåìàº, òîæ äèâëþñÿ
ëèøå óêðà¿íñüê³ êàíàëè. ßê íà ìå-
íå, çàáàãàòî ðåêëàìè. Êîëè ìàþ
÷àñ, ïåðåãëÿäàþ ñåð³àë “Êàäåòè”.
Âæå íàâ³òü òðîõè ðîçóì³þ ñþæåò ³
ðîçð³çíÿþ ä³éîâèõ îñ³á. Îñê³ëüêè
íà åêðàí³ º ñóáòèòðè, ðîçóì³þ, ùî
ñåð³àë ðîñ³éñüêèé. Äî ñëîâà, äëÿ
ìåíå òî íàéêðàùèé ñïîñ³á â÷èòè
ìîâó.

“Ваші читачі мене
насправді вразили”

— Ùî â êóëüòóðíîìó æèòò³ ì³ñòà
âàñ çàö³êàâèëî?

— Ãîâîðèòèìó çàðàç ïðî âå÷³ðí³
çàõîäè. Ìåíå âðàçèëî â³äêðèòòÿ
“Ãîãîëüfest’ó” — ö³êàâèé íåçâè÷-
íèé ìàñêàðàä ó íàï³âòåìíîìó ïðè-
ì³ùåíí³ “Àðñåíàëó”. Ïîäèâèâñÿ
áàëåò â Îïåðíîìó òåàòð³, áóâ íà
âèñòàâ³ çà Áåðòîëüòîì Áðåõòîì ó
Òåàòð³ Ôðàíêà. Âèïàäêîâî ä³çíàâ-
ñÿ ïðî ðåòðîñïåêòèâó ô³ëüì³â Àí-
òîí³îí³ é ïåðåãëÿíóâ îäèí ç íèõ.
Òàêå ñïîñòåðåæåííÿ: áåðë³íö³ â

ñâîºìó æèòò³ çíà÷íî á³ëüøå ì³ñöÿ
â³äâîäÿòü ê³íî. Íà ìîþ äóìêó,
Áåðë³í óçàãàë³ îäíå ç íàéêðàùèõ
ì³ñò äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü ê³íî. Ïðî
öå éäåòüñÿ ó ìî¿é íàéíîâ³ø³é
êíèæö³ “ßê ó ãàðíîìó ô³ëüì³” (âî-
íà âèéøëà äðóêîì çà äåñÿòü äí³â
äî ìîãî ïðè¿çäó â Êè¿â).

— À ÿê íàçèâàòèìåòüñÿ êíèæêà,
ÿêó âè ïèøåòå òóò?

— Ùîäî êíèæêè íåìàº æîäíî¿
äîìîâëåíîñò³ ç êîîðäèíàòîðàìè
ïðîãðàìè. Õî÷à ÿ é ïîâåðòàâñÿ ç
ãîòîâèìè êíèæêàìè ï³ñëÿ áàãàòüîõ
ñâî¿õ ïîäîðîæåé. Ó Ïðàç³, äå ìåø-
êàâ äâà ðîêè, íàïèñàâ ðîìàí “×àî,
Âàøåê” (³ì’ÿ ó íàçâ³ — òî ðåâå-
ðàíñ íà àäðåñó ÷åñüêîãî ïðåçèäåí-
òà Âàöëàâà ¥àâåëà). Ïðî êíèæêó
íàðàç³ í³÷îãî íå ìîæó ñêàçàòè, çà-
òå òî÷íî çíàþ, ùî ñåðåä âèäàâö³â
âæå º ïðåòåíäåíòè íà ì³é êè¿â-
ñüêèé ùîäåííèê.

— Öå áóäå ùîäåííèê òóðèñòà,
ïèñüìåííèêà ÷è çâè÷àéíîãî ìåøêàí-
öÿ âåëèêîãî ì³ñòà?

— Óñüîãî ïîòðîõó. ß âåäó ùî-
äåííèê ç âîñüìè ðîê³â, ³ öå äàâíî
ïåðåòâîðèëîñÿ íà ñâîºð³äíèé íå-
âðîç. Ãàäàþ, ìîº âèäàâíèöòâî ó
Öþð³õó íàéá³ëüøå ö³êàâëÿòü ñàìå
ïîë³òè÷í³ ïîäðîáèö³, òå, ùî ñòî-
ñóºòüñÿ âèáîð³â. Àëå òàêèõ âðà-
æåíü, ÿê³ ìîæíà áóëî ä³ñòàòè 2004
ðîêó, íèí³ íåìàº. Çà àêö³ºþ “Íà-
øî¿ Óêðà¿íè” ó Ëüâîâ³ ñïîñòåð³ãàâ
íåùîäàâíî áåç îñîáëèâîãî ³íòåðå-
ñó — ìàéæå òàê öå ñîá³ é óÿâëÿâ.
Ç ïðèá³÷íèêàìè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íà
Ìàéäàí³ — òå ñàìî. Õ³áà ùî â Îäå-
ñ³, êóäè ÿ ïî¿õàâ äâà òèæí³ òîìó,
áóëî ùîñü íåñïîä³âàíå. Íàïåðåäî-
äí³ âèáîð³â æîäíîãî ïëàêàòà! ²
ò³ëüêè ïîò³ì ÿ ä³çíàâñÿ, ùî àã³òó-
âàòè ïåðåä ñàìèìè âèáîðàìè çàáî-
ðîíåíî. À â äåíü ãîëîñóâàííÿ ÿ áà-
÷èâ ÷èìàëî ïîõìóðèõ, áóäåííèõ
îáëè÷. Ó íàñ â Áåðë³í³ âèáîðè
ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ñâÿòî, íà ÿêå õî-
äÿòü ðîäèíàìè.

— À ÿê âàì Îäåñà çàãàëîì?
— Íàäçâè÷àéíî ãàðíå ì³ñòî, äå

çíà÷íî á³ëüøå ïîð³âíÿíî ç Êèºâîì
òóðèñò³â. À ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ áóòè
îäèíàêîì.

— ×è ñòàëè âè ÷àñòêîþ íàøî¿ ë³-
òåðàòóðíî¿ òóñîâêè?

— Òóñîâêà ìåíå ìàëî ö³êàâèòü,
íàòîì³ñòü ÷èòà÷³ íàñïðàâä³ âðà-
çèëè. Äëÿ Í³ìå÷÷èíè íåðåàëüíî,
ùîá ìîëîäà ëþäèíà ñïåö³àëüíî
¿õàëà íà ÿêóñü àâòîãðàô-ñåñ³þ ó
â³ääàëåíèé ðàéîí ì³ñòà.

— Ç êèì ³ç óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòî-
ð³â âè ïîçíàéîìèëèñÿ?

— Ñêàæó ïðî òèõ, ç êèì íå ïî-
çíàéîìèâñÿ, õî÷à é õîò³â. ²ç çàäî-
âîëåííÿì ïîñï³ëêóâàâñÿ á ³ç Ëþá-
êîì Äåðåøåì. “Ïîêëîí³ííÿ ÿù³ð-
ö³” ìåíå ñïðàâä³ âðàçèëî — ïåðå-
æèâàííÿ ï³äë³òê³â, óñ³ ö³ àñïåêòè.
Ó “Êóëüò³” â³í á³ëüøå íàìàãàºòü-
ñÿ âèêîðèñòîâóâàòè åëåìåíòè õîð-
ðîðó, ³íîä³ áåç ñåíñó. Òà êîëè óñ-
â³äîìëþºø, ùî àâòîð ïèñàâ öþ
êíèæêó ìàéæå äèòèíîþ, ùå á³ëü-
øå ïî÷èíàºø éîãî øàíóâàòè.

— À çàãàëîì ìîëîäà óêðà¿íñüêà
ë³òåðàòóðà ïîä³áíà äî ìîëîäî¿ í³-
ìåöüêî¿?

— Ïðî ìîëîäó óêðà¿íñüêó ë³òå-
ðàòóðó çíàþ íåáàãàòî, áî ÷èòàâ
ò³ëüêè Äåðåøà òà Æàäàíà. Ñåðã³é
ìåí³ âèäàâñÿ áëèæ÷èì äî ïîï-
êóëüòóðè. Â³í åêñïåðèìåíòóº ç ìî-
âîþ, âäàºòüñÿ äî òàêèõ ñïðîá ïî-
åòè÷íîãî ñëåìó â ïðîç³. Ùîäî ìî-
ëîäèõ í³ìåöüêèõ àâòîð³â, òî ÷àñîì
çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ ¿õí³õ òâîð³â
çàñëàáêå. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íå ìà-
þòü ÷îãîñü ñòîâ³äñîòêîâî ñâîãî, ³í-
äèâ³äóàëüíîãî.

— ×è ñòàâ Êè¿â äëÿ âàñ òàêèì
ì³ñòîì, çà ÿêèì ç ÷àñîì íîñòàëüãó-
âàòèìåòå?

— Òàê, àëå âèêëèêàòè â ìåíå çà-
õîïëåííÿ äóæå ëåãêî. Òàê â³äáó-
âàºòüñÿ ìàéæå ç óñ³ìà âåëèêèìè
ì³ñòàìè. Êè¿â ìåíå çà÷àðóâàâ ³ ð³÷-
êîþ, ³ ìîæëèâ³ñòþ ä³ñòàòèñÿ òàê
øâèäêî äî áóäü-ÿêîãî îñòðîâà.
Ìåí³ ïîùàñòèëî — ÷óäîâà îñ³ííÿ
ïîãîäà, ïðèºìí³ ëþäè, ç ÿêèìè ÿ
çóñòð³÷àâñÿ ïîãëÿäîì. Íå çíàþ, ÷è
çàëèøèòåñÿ âè òàêèìè æ ÷àð³âíè-
ìè, êîëè óâ³éäåòå äî ªâðîñîþçó.
Õî÷åòüñÿ, ùîá Êè¿â íå ñòàâ òàêèì
íóäíèì, ÿê á³ëüø³ñòü ºâðîïåé-
ñüêèõ ì³ñò

Розмовляла
Анна БОГДАНОВА

Ñõ³äí³ ëàñîù³
Ôåñòèâàëü “Àç³ÿ-ê³íî” ãîòîâèé ïîêàçàòè íàéêðàùå

Îñü óæå äâà äåñÿòèë³òòÿ àç³é-
ñüê³ ô³ëüìè õîäÿòü ó ôàâîðèòàõ
ì³æíàðîäíèõ ê³íîôåñòèâàë³â,
çáèðàþ÷è ïðèçè â Áåðë³í³, Êàí-
í³ òà Âåíåö³¿, ³ ìîäà íà öå ê³íî
íå ìèíàº. Âëàñíå, íàâ³òü ãîí-
êîíçüê³ áîéîâèêè, ÿïîíñüê³ àí³-
ìå ³ êîðåéñüê³ òðèëåðè ê³íîìàíè
äàâíî âæå íå ñïðèéìàþòü ÿê åê-

çîòè÷í³ ëàñîù³, ó öèõ êàðòèí ÷èñ-
ëåííà àðì³ÿ øàíóâàëüíèê³â ó
âñüîìó ñâ³ò³. ² Óêðà¿íà, çâè÷àéíî,
íå âèíÿòîê. Ïðèíàéìí³ íà ïîêà-
çàõ ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ “Àç³ÿ-ê³-
íî” â Êèºâ³ òà ³íøèõ âåëèêèõ
ì³ñòàõ êðà¿íè ç 2004 ðîêó çàçâè-
÷àé ÿáëóêó íåìàº äå âïàñòè. Ëþ-
áèòåë³ àç³éñüêîãî åêñòðèìó ³ ñõ³ä-

íî¿ ìåäèòàòèâíî¿ ë³ðèêè, íàïåâ-
íî, íå áóäóòü ðîç÷àðîâàí³ é ïðî-
ãðàìîþ íèí³øíüîãî ôåñòèâàëþ.
Â³äêðèº ¿¿ ñòð³÷êà äîáðå çíàéîìî-
ãî óêðà¿íñüêèì ñèíåô³ëàì êîðåé-
öÿ-óëþáëåíöÿ Ê³ì Ê³ Äóêà
“×àñ”. Ðåæèñåð çíîâó íåêâàïëè-
âî äîñë³äæóº âçàºìèíè êîõàíö³â,
ùîïðàâäà, öüîãî ðàçó íåàáèÿê
ñòîìëåíèõ îäíå îäíèì. Àëå ñà-
ìîòí³ñòü äëÿ ãåðî¿â âèÿâëÿºòüñÿ
ùå íåñòåðïí³øîþ. Ñâîºð³äí³ ëþ-
áîâí³ êîìá³íàö³¿ äåìîíñòðóº ó
ô³ëüì³ “Íå õî÷ó ñïàòè îäíà” ùå
îäèí âèçíàíèé ë³äåð ñõ³äíîãî ê³-
íåìàòîãðàôà — êèòàºöü Öàé
Ì³íü-Ëÿíü, ùî çàïàì’ÿòàâñÿ ãëÿ-
äà÷àì ïîðíî-ìþçèêëîì “Âåðåä-
ëèâà õìàðà”. Öüîãî ðàçó ìàéäàí-

÷èêîì äëÿ ñâî¿õ åêñïåðèìåíò³â
ðåæèñåð îáðàâ Êóàëà-Ëóìïóð, ³
öå çàíóðåíå ó ñèð³ñòü ³ ñìî´ ì³ñ-
òî ñòàëî îäíèì ³ç ãåðî¿â éîãî êàð-
òèíè. Ó ôåñòèâàëüíó àô³øó
âêëþ÷åíî òàêîæ áîéîâèê Äæîí³
Òå “Ãàðÿ÷³ íîâèíè”, ðîç³ãðàíó ÿê
õîðåîãðàô³÷íó ïàðòèòóðó “Îïåðó

ßâà” ³íäîíåç³éöÿ Ãàð³íà Íóîãðî-
õî, ìóëüòô³ëüì Ãîðî Ì³àäçàê³
“Îïîâ³ä³ Çåìíîìîð’ÿ” ³ çíàìåíè-
òó òðèëîã³þ ïðî ïîìñòó íåùàäíî-
ãî äî ãëÿäàöüêèõ â³ä÷óòò³â êîðåé-
öÿ ×õàí Óê Ïàêà (“Ñï³â÷óòòÿ ïà-
í³ Ïîìñòà”, “Îëäáîé” ³ “Ñï³â-
÷óòòÿ ïàíîâ³ Ïîìñòà”)

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра в інотеатрі "У раїна" розпочинається традицій-
ний осінній фестиваль "Азія- іно". Протя ом п'яти днів
на іноманів че ає ма сим м вражень — від зан рення
фірмовий азійсь ий е стрим до чер ово о від риття

східної ероти и.

Родзин ою фестивалю має стати трило ія помсти орейця Чхан У
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Фрідріх КРЬОНКЕ, син пись-
менниці Мар арете К бель а, на-
родився 1956 ро в Дармштадті.
Вивчав ерманісти , романсь
філоло ію та історію. Тривалий час
жив ре іоні Р р, в Кельні, Празі,
Ґамб рзі, нині меш ає Берліні.
Автор шести романів та двох збі-
ро оповідань. У раїнсь ою мовою
жоден твір не пере ладено.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ïîêîë³ííÿ
ïðèðå÷åíèõ
Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íà ÿêîìóñü ³ç êè¿âñüêèõ
á³ëÿë³òåðàòóðíèõ ä³éñòâ
îäèí äîáðîä³é (÷è òî ôàõî-
âèé óêðà¿íñüêèé ïàòð³îò, à
÷è òî ñèìïàòèê, çà éîãî æ
ñëîâàìè, “íîâî¿ ïðèéäå-
øíüî¿ ³ìïåð³¿”) êèíóâ äî çà-
ëè çâèñîêà: í³êîëè íå ÷èòàâ
ïîåòà Ñîñþðè, áî ïîåò íå
ìîæå áóòè ç òàêèì ïð³çâè-
ùåì.

Îòîæ íàïåðåäîäí³ 110-
ð³÷÷ÿ Âîëîäèìèðà Ìèêîëà-
éîâè÷à Ñîñþðè, îäíîãî ç
íàéêðàùèõ íàøèõ ë³ðèê³â.
Ïð³çâèùå ïîåòà — òî óêðà-
¿íñüêå (ÿê êàæóòü ô³ëîëîãè,
åòèìîëîã³çîâàíå) â³ä ñëàâ-
íîçâ³ñíîãî ôðàíöóçüêî-
øâåéöàðñüêîãî ïð³çâèùà
“Ñîññþð”. Óêðà¿íñüêèé ïî-
åò — äàëåêèé íàùàäîê æå-
íåâñüêîãî âèñîêî³íòåëåêòó-
àëüíîãî êëàíó, ÿêèé äàâ ªâ-
ðîï³ ê³ëüêàíàäöÿòü âèäàòíèõ ïðèðîäîçíàâö³â, ô³ëîñîô³â, ìîâîçíàâ-
ö³â. Ùîïðàâäà, áàãàòî ñïëèâëî òÿæêîãî ÷àñó, äîêè øâåéöàðñüê³ ïðè-
áóëüö³ äî ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ Ðîñ³¿ Ñîññþðè ïåðåòâîðèëèñÿ-òàêè íà
óêðà¿í³çîâàíèõ Ñîñþð. Ïîåò³â áàòüêî çàâåðøèâ òå äðàìàòè÷íå ñõî-
äæåííÿ — àæ ó ãëèáèíó äîíáàñüêî¿ øàõòè.

Ïîåç³ÿ Ñîñþðè — â³ä ñàìîãî ¿¿ ïî÷àòêó ³ äàë³ — ïîñò³éíî ùåìèòü
æàëåì çà áàòüêîì, ùî ñïðàâä³ îïèíèâñÿ íà ñàìîìó “äí³”. “ßê êà-
çüîíêè âîñåíè çàêðèëè, â³í ïîìåð áåç âîäêè âîñåíè” (ñåáòî ó 1914
ðîö³). Ñ³ìíàäöÿòèð³÷íèé ñèí Âîëîäüêà îñü óæå ï’ÿòèé ð³ê ïðàöþâàâ
òîä³ íà øàõò³. ² âæå íàìàãàâñÿ ïèñàòè â³ðø³. Ñïî÷àòêó ðîñ³éñüêîþ.
Ïîò³ì — óêðà¿íñüêîþ.

Äåñü íà ïî÷àòêó 1920-õ — íà ïîðîç³ íåäîâãîãî óêðà¿íñüêîãî “÷åð-
âîíîãî â³äðîäæåííÿ” — ñòàëî î÷åâèäíî: Ñîñþðèí³ â³ðø³ — öå ïåð-
ø³ óêðà¿íñüê³ â³ðø³, ÿê³ ö³ëêîì îðãàí³÷íî ââ³éøëè â óêðà¿íñüêèé
ì³ñüêèé ïîáóò. Ïåðåäîâñ³ì, çâ³ñíî, â³ðø³ ïðî êîõàííÿ.

Ñòàðøîêëàñíèö³ “ñåìèð³÷îê” òà ñòóäåíòêè “âèø³â” çàíîñèëè íà
ïåðø³ ñòîð³íêè ñàìîðîáíèõ ñâî¿õ àëüáîì³â Ôðàíêîâå “×îìó ÿâëÿºø-
ñÿ ìåí³ ó ñí³...”. ² îñü Ñîñþðèíå: “Êîëè ïî¿çä ó äàëü çàãóðêî÷å,/ Ïðè-
ãàäàþòüñÿ çíîâó ìåí³/ Äçâ³í ã³òàðè ³ ì³ñÿ÷í³ íî÷³,/ Ïîö³ëóíêè, æîð-
æèíè ñóìí³...”.

Äâ³ ë³ðè÷í³ ñòèõ³¿, â àáñîëþòí³é ñâî¿é íåï³äðîáí³é ùèðîñò³, ïåðå-
ïîâíþþòü òó íåñê³í÷åííî çâîðóøëèâó ïîåç³þ. Àëüáîìíó ³ — ðåâî-
ëþö³éíó. Êîõàííÿ é íå ìåíø ôàíàòè÷íå ÷óòòÿ äî ðåâîëþö³¿, äî îá³-
öÿíî¿ íåþ âåëèêî¿ ïåðåì³íè ñâ³òó. Ó ÿêó ïîåò ïîâ³ðèâ òàê ñàìî, ÿê ³
â óñ³ ñâî¿ êîõàííÿ.

À òà ïåðåì³íà ç ÿêîþñü àæ äåìîí³÷íîþ ïîñë³äîâí³ñòþ â³äêëàäàëà-
ñÿ ³ â³äêëàäàëàñÿ. ² — íåçãèííà, íåïîë³òè÷íà, à ñàìå ïîåòè÷íà îïî-
çèö³ÿ ë³ðèêà. Óïåðåì³æ ç òèì ôàíàòèçìîì...

Êîëèñü áóëî í³áè îáðÿäîâå ïîð³âíÿííÿ ªñåí³íà ³ Ñîñþðè. Òàê,
òðîõè ñõîæ³. Ò³ëüêè â îäíîãî “ðîñ³éñüêà ï³çíüîñåëÿíñüêà ï³ñíÿ”
(“ïîñëåäíèé íîíåøíèé äåíüî÷åê”), à ó äðóãîãî — âëàñíîðó÷ ñòâî-
ðåíèé, “ñàìîðîáíèé” óêðà¿íñüêèé ì³ñüêèé ðîìàíñ. Òå, ÷îãî òàê
áðàêóâàëî íàö³îíàëüí³é ë³òåðàòóð³. ßê³é óçàãàë³-òî áàãàòî ÷îãî áðà-
êóâàëî...

À âò³ì, äðàìó îáîõ ïîåò³â óæå çîâñ³ì ÷³òêî ïîÿñíèòü ì³çàíñöåíà ç
ïðèçàáóòèõ ìåìóàð³â îäíîãî ñïîñòåðåæëèâîãî ñó÷àñíèêà. Ìîñêâà. Ó
ÿêîìóñü “äîì³ Ãðèáîºäîâà” çà ñòîëèêîì ñèäÿòü îäèí íàïðîòè îäíî-
ãî Ìàÿêîâñüêèé ³ Ìèêîëà Õâèëüîâèé. “Ìîâ÷êè ïèëè ³ ÿêîñü òðè-
âîæíî ïðèíþõóâàëèñÿ îäíå äî îäíîãî”. Ïîêîë³ííÿ ïðèðå÷åíèõ.

À õîò³ëîñÿ æèòè. Õîò³ëîñÿ, “ùîá ñàäè øóì³ëè”. Õîò³ëîñÿ “ëþáèòè
Âêðà¿íó”. Îäíå ñëîâî, ³íôåðíî âñ³º¿ ïîäàëüøî¿ äîë³ íå ïðîñòî ïîåòà,
à ñàìå ë³ðèêà.

Âñüîãî áóëî, îòæå. Ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ³ ëóá’ÿíñüêî-äàìîêë³â ùèò
³ ìå÷.

Ï³ñëÿ ïðîñòîäóøíîãî, â³ä óñüîãî ñåðöÿ Ñîñþðèíîãî “ëþá³òü Óêðà-
¿íó” — äî ðèòóàëüíî¿ ïàðè “Çîùåíêî — Àõìàòîâà” äîäàëè ùå é àâ-
òîðà òîãî â³ðøà. Ì³ð³àäè ðàç³â ó ãàçåòàõ ³ íà çáîðàõ: “íàö³îíàë³ñòè÷-
í³ óõèëè Ñîñþðè”! ßê ç Àõìàòîâîþ — “îò Ëþáîâè äî Âëàäèâîñòî-
êà”...

Ïî ñìåðò³ äèêòàòîðà ãîëîâíèé éîãî äðàìàòóðã ïîïðîñèâ ïðîáà÷åí-
íÿ ó ïîåòà. Ï³ñëÿ êîðí³é÷óêîâñüêîãî “ïðîñò³òü íàñ, Âîëîäèìèðå Ìè-
êîëàéîâè÷ó” Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ òèõåíüêî çàïëàêàâ.

À äàë³? Äàë³ êè¿âñüê³ ñòóäåíòè ÿêîñü ó íüîãî êîëÿäóâàëè. Âîëîäè-
ìèð Ìèêîëàéîâè÷ — ìîëîäèì ãîñòÿì: “Òðèäöÿòü ñüîìèé ìîæå ïî-
âòîðèòèñÿ...”

Íåâäîâç³ â³í ïîìåð. Ò³ ìîëîä³ ãîñò³ õîò³ëè ïîõîâàòè ïîåòà — á³é-
öÿ ñèíüî-æîâòèõ òà ÷åðâîíèõ â³éñüê — çà ñòàðèì êîçàöüêèì çâè÷à-
ºì. Íà ñàíÿõ, âêðèòèõ ÷åðâîíîþ êèòàéêîþ. Çâ³ñíî, “íå äîçâîëèëè”.

Ïîêîë³ííÿ ïðèðå÷åíèõ. Íàâ³òü òèõ, õòî “óö³ë³â”. Ðîêîì ðàí³øå
ïîìèðàº Ðèëüñüêèé, ðîêîì ï³çí³øå Òè÷èíà. Àëå ùèðå ïî÷óòòÿ, ÿê-
ùî âîíî ñïðàâä³ ùèðå, ÿêùî âîíî ñïðàâä³ âñóïåðå÷ çíàâ³ñí³ë³é ³ñ-
òîð³¿, ïðîðâàëîñÿ ó ë³òåðàòóðó — ³ òî íàçàâæäè. “Êîëè ïî¿çä ó äàëü
çàãóðêî÷å...” Ë³ðèê óçàãàë³-òî ³ñòîòà áåççàõèñíà. Àëå ë³ðèêà — áåç-
ñìåðòíà

Ãð³ø ö³íà ñêàðáàì

Àëåí Áåðáåðÿí, êîòðèé äåñÿòè-
ë³òòÿìè êëåïàº äðóãîñîðòí³ ïðè-
ãîäíèöüê³ êîìåä³¿, çðîáèâ çàìàõ
íà ïåðøîêëàñíó ë³òåðàòóðó Ðî-
áåðòà Ëþ¿ñà Ñò³âåíñîíà ç àáñî-
ëþòíî ïëåáåéñüêèì àïëîìáîì.
Éäåòüñÿ çîâñ³ì íå ïðî ïîí³âå÷å-
íèé ñþæåò, à ïðî òå, ÿê òóïî â³í
ïîí³âå÷åíèé ³ ÿê íóäíî íà öå
äèâèòèñÿ. Íó, ïðèïóñòèìî, â³ä
óñ³õ ïåðñîíàæ³â çàëèøèëèñÿ ëè-
øå ãðóá³ êàðèêàòóðè. Ïðèïóñòè-
ìî, â êëàñè÷íèé ñþæåò âòèñíó-
ëè âñ³ ìîäí³ ìîòèâè íèí³øíüî¿
æîâòî¿ ïðåñè. Ñòðèìàíà ³ðîí³ÿ
êëàñèêà çàì³íåíà áàëàãàííèì ã³-
íüîëåì. Ñàì³ ïðèíöèïè íå âè-
êëèêàþòü îñîáëèâîãî â³äòîðã-
íåííÿ, õî÷à ðóéíóâàòè ñò³âåí-
ñîí³âñüêó ³ðîí³þ ìàëî á ñåíñ òî-
ìó, õòî ñàì ïðèìóøóº ñì³ÿòèñÿ
ç ãàðàíò³ºþ. Ïðîòå ô³ëüì äàðóº
îäíó-ºäèíó çäîãàäêó. Òåïåð çðî-
çóì³ëî, êîãî ãðàâ Âóä³ Àëëåí ó
ñâîºìó “Ãîëë³âóäñüêîìó ô³íàë³”
(2002), êîëè çí³ìàâ ô³ëüì, îñ-
ë³ïíóâøè íà îáèäâà îêà. Â³í
ãðàâ Àëåíà Áåðáåðÿíà!

ßêùî ñóäèòè ³ç ô³ëüìó, ïðè-
ãîäíèöüêå ê³íî — íà ð³äê³ñòü
òîñêíà ð³÷: ìîíîòîíí³ ìîðñüê³
ïåéçàæ³ ³ êîìàíäà ìëÿâèõ ðîç-
á³éíèê³â, ÿêèì ÿâíî í³÷èì çàé-
íÿòèñÿ. Ñòàíîâèùà íå ðÿòóþòü
íàâ³òü ñêàðáè: çîëîò³ äóáëîíè çà
åêðàííîþ ïðèâàáëèâ³ñòþ, âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, íàäòî ïîñòóïàþòüñÿ
õðóñòêèì çåëåíèì äîëàðàì.

Äëÿ ï³äíÿòòÿ äóõó ðåæèñåðîâ³
í³÷îãî íå çàëèøàºòüñÿ, ÿê ïëþ-
íóòè íà ìîðñüê³ çàêîíè, çàâàí-
òàæèòè íà êîðàáåëü áàáó ³ ðîç-
áàâëÿòè ìàðèíè ãóìîðèñòè÷íè-
ìè çàìàëüîâêàìè íà ñåêñóàëüíó

òåìó. Âèÿâëÿþ÷è â öüîìó ïè-
òàíí³ õâàëåíó ôðàíöóçüêó âè-
òîí÷åí³ñòü, Áåðáåðÿí íå îáìå-
æóºòüñÿ ÷åðãîâèìè æàðòàìè ïðî
áóôåðà (õî÷à òàê³ òåæ º). Â³í íå-
ìîâ ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ çàâ-
äàííÿ íà ïðèêëàä³ êëàñè÷íîãî
ñþæåòó îçíàéîìèòè çäèâîâàíî-
ãî ãëÿäà÷à ç³ âñ³ì ðîçìà¿òòÿì
ëþäñüêèõ âçàºìèí. Äæåíòëüìå-
íè óñï³õó, êîòð³ ñòóæèëèñÿ ïî
í³æíîñò³, ðîç³ãðóþòü þíîãî
Äæèìà â êàðòè. Òðåëîí³, êðè-
æàíà á³ëÿâêà ç áþñòîì, â³÷íî
âèâàëåíèì íà êàìåðó, â ïîðèâ³
ïðèñòðàñò³ çàêîëþº êîõàíö³â
ãîñòðîþ øïèëüêîþ. Êîðîòóí
Äæîí Ñèëüâåð, ìåòóøëèâèé ³
ñåíòèìåíòàëüíèé, æâàâî ö³êà-
âèòüñÿ äàìñüêèìè ìåðåæèâíè-
ìè õóñòî÷êàìè, äàðìà ùî ïî-
òåðïàº â³ä ñòàòåâîãî áåçñèëëÿ.
Ó ïåðåêàç³ öÿ ñóìîâèòà âàêõàíà-
ë³ÿ ìàº çàõîïëèâ³øèé âèãëÿä,
í³æ íà åêðàí³.

Ô³ëüì âåñü ÷àñ íàòÿêàº íà
ñâîþ ñóïåð-ñì³ëèâ³ñòü ³ ñóïåð-
ñó÷àñí³ñòü, à íàñïðàâä³ áîÿçêî
óõèëÿºòüñÿ â³ä ðåàëüíèõ àëêî-
ãîë³çìó, ãîìîñåêñóàë³çìó, ³ìïî-
òåíö³¿ ³ ëþäî¿äñòâà. ×îðíîòà íå
íàðîñòàº, à òåæ ïîõàïöåì
ì÷èòü — íà óðèâ÷àñòèõ, êîðîò-
êèõ ñåðåäí³õ ïëàíàõ, ùî íàòÿ-
êàþòü íà çîâñ³ì ³íøå. Ï³äíÿòè-
ñÿ, îïóñòèâøè Ñò³âåíñîíà, Áåð-

áåðÿí âèð³øèâ çàäåøåâî. Íà âñå
ê³íî ºäèíèé “áàãàòèé” çàãàëü-
íèé ïëàí. Áëèæ÷å äî ô³íàëó
íàì ïîêàçàëè øèðîêå ïîëå, óñ³-
ÿíå òðóïàìè ï³ñëÿ áèòâè ï³ðà-
ò³â ç ³ñïàíñüêèìè ïîñåëåíöÿìè.
Ïðî òå, ÿê Äæèì ñòàâ çíàìåíè-
òèì ×îðíîþ Áîðîäîþ (ùî, äî
ñëîâà, íå â³äïîâ³äàº åïîñ³ åê-
ðàííèõ êîñòþì³â — âîíè çøèò³
çà ìîäîþ, ÿêà ïðèéøëà íà ï³â-
ñòîë³òòÿ ï³çí³øå çà ñìåðòü ×îð-
íî¿ Áîðîäè), ò³ëüêè ãîâîðÿòü çà
êàäðîì.

Êîëè â “Ëþäèí³ â çàë³çí³é
ìàñö³” (1998) ä’Àðòàíüÿí âè-
ÿâèâñÿ áàòüêîì Ëþäîâèêà XIV
³ éîãî áðàòà-áëèçíþêà, öå áóëî
äóæå ñì³øíî. Êîëè â “Áðàòàõ
¥ð³ìì” (2004) Òåð³ ¥èëë³àì çíó-
ùàâñÿ ç êàçêîâîãî ÷àð³âíèöòâà,
öå áóëî çîâñ³ì íåñì³øíî, àëå
õî÷à á ì³ñöÿìè êðàñèâî ³ âðàæà-
þ÷å. Êîëè ìàéæå îäíî÷àñíî ç
¥èëë³àìîì ó “Íîâèõ êàçêàõ áðà-
ò³â ¥ð³ìì” (2003) Îëåêñ³é âàí
Âàðìåðäàì çðîáèâ ç Ãàíñà ³ ¥ðå-
òåëü ñó÷àñíó ÷îðíó ïðèò÷ó, öå
áóëî ñòðàøíî ³ äóæå-äóæå çäî-
ðîâî. Ó “Îñòðîâ³ ñêàðá³â” íå-
ìàº æîäíîãî ç ¿õí³õ äîñòî¿íñòâ,
çàòå ìîæëèâ³ íåäîë³êè ïåðåçíÿ-
ëè ï³ä êîï³ðêó. Àëå ãîëîâíèé
íåäîë³ê äóðíÿ — çîâñ³ì íå àáñò-
ðàêòíà äóð³ñòü. Ç íèì ïðîñòî
ñòðàøåííî ñêó÷íî

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра в раїнсь ий про-
ат виходить чер ова е -
ранізація роман Роберта
Люїса Стівенсона "Острів
с арбів". Я що вірити ре-
жисерові Ален Берберя-
н , н днішої ниж и за
останніх два століття не
з'явилося.

Навіть любовні сцени в “Острові с арбів” ви лядають ари ат рними
та н дними

Áåðáåðÿí Ñò³âåíñîíó íå òîâàðèø
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Â³òàë³é ÊÎÇËÎÂÑÜÊÈÉ: “Ïåðåãëÿä òàíö³â 
³ç ç³ðêàìè ð³âíîçíà÷íèé òàáëåòö³
â³ä ãîëîâíîãî áîëþ”
Ïîïóëÿðíèé ñï³âàê ïðî íîâ³ ïðîåêòè òà ðîáîòó íàä âëàñíèì ³ì³äæåì
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Віталій Козловсь ий не-
щодавно вип стив третій
альбом "Красота-разл а"
та ліп на пісню "Знаєш".
Проте замість астрольно-
о т р він візьме часть
прое ті "Танці з зір а-

ми-3".

— ×è çàäîâîëåí³ âè íîâèì àëü-
áîìîì “Êðàñîòà-ðàçëóêà”?

— Êîæåí àëüáîì, êë³ï — öå ÿê
íîâà ñõîäèíêà. Âàæëèâî, ùîá âî-
íà áóëà çðîáëåíà ïðîôåñ³îíàëü-
íî, ç â³ääà÷åþ. Ó ìåíå ïðîñòî òàê
ï³ñåíü íå áóâàº: êîæíà ïðîõîäè-
ëà êàñòèíã — º êîìïîçèö³¿ êë³ïî-
â³, êîíöåðòí³, íàðîäí³, ³ì³äæåâ³.
Âñ³ âîíè âèðàæàþòü åìîö³¿, ÿêè-
ìè õî÷åòüñÿ ïîä³ëèòèñÿ ç³ ñëóõà-
÷åì. “Êðàñîòà-ðàçëóêà” — öå â
ïåâíîìó ñåíñ³ â³äîáðàæåííÿ ìî-
ãî æèòòÿ. Íàâêîëî ìåíå êðóòèòü-
ñÿ áàãàòî ãàðíèõ æ³íîê, àëå ÷àñ-
òî öå áóâàþòü íåùèð³ ëþäè. Äëÿ
ìåíå âîíè ³ º ñâîºð³äíîþ êðà-
ñîþ-ðîçëóêîþ. Ðîáîòà íàä àëü-
áîìîì áóëà äîñèòü ñêëàäíîþ, áî
ïðèïàëà íà ë³òí³é ïåð³îä, êîëè
âñ³ ðîç’¿æäæàþòüñÿ. Çâ³ñíî, ÿê âå-
ëèêèé ñàìîêðèòèê ðîçóì³ºø, ùî
ìîæíà çðîáèòè ³ ë³ïøå, õî÷à â³ä-
ãóêè ïðî àëüáîì õîðîø³.

— ßê ðîçêðó÷óâàòèìåòå “Êðà-
ñîòó-ðàçëóêó”?

— Ìåíå äóæå äîâãî çàïðîøó-
âàëè â ïðîåêò “Òàíö³ ç ç³ðêàìè”.
Òîìó ñîëüíèé êîíöåðò ïåðåíî-
ñèòüñÿ íà ëþòèé, îð³ºíòîâíî äî
Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà. Ãàñ-
òðîëüíèé òóð — öå îäíà ç òâîð-
÷èõ ìð³é, ÿêó îáîâ’ÿçêîâî õî÷åòü-
ñÿ âò³ëèòè â æèòòÿ. Ïëàíóþ çí³-
ìàòè é íîâ³ êë³ïè. À âò³ì, âèõî-
äèòü ö³êàâà ñèòóàö³ÿ: äóìàþ ïðî
îäíó ï³ñíþ, à âñ³ ìåí³ êàæóòü,
ùîá çíÿâ íà ï³ñíþ “Çãàäóþ”.
Ïåâíå, çðîáëþ íà ñâîºìó ñàéò³
êîëîíêó ãîëîñóâàííÿ çà êîìïîçè-
ö³þ äëÿ íîâîãî êë³ïó.

— ª äóìêà, í³áè óêðà¿íñüêèé
øîó-á³çíåñ çàìêíóòèé òà îáìåæå-
íèé. ×è º ÿê³ñü çàäóìêè ùîäî ïðî-
ñóâàííÿ çà êîðäîí?

— Öå áàæàííÿ êîæíîãî íîð-
ìàëüíîãî àðòèñòà ÷è ðîá³òíèêà —
ðîçâèâàòèñÿ ó ñâî¿é ãàëóç³. Õîò³-

ëîñÿ á âèéòè íà ³íø³ êðà¿íè, ïðà-
öþâàòè ç ¿õí³ìè ìóçèêàíòàìè òà
àâòîðàìè. Âæå ìàþ ³ êîíêðåòí³
ïëàíè. Òà ãîâîðèòèìó ïðî öå, êî-
ëè ïî÷íó ¿õ ðåàë³çîâóâàòè.

— ßê³é ìóçèö³ íàäàºòå ïåðåâàãó?
ª ìóçè÷í³ êóìèðè?

— Ìóçè÷í³ ñìàêè â ìåíå ð³çí³:
³ ïîïñà, ³ ðîê, ³ äæàç, ³ ñîóë. Äó-
æå ïîäîáàºòüñÿ Ðîáá³ Â³ëüÿìñ.
Ñõèëÿþñÿ ïåðåä Ìàäîííîþ —
òàêà ò³òêà, ìîëîäåöü. Âæå ñêîðî
50 ðîê³â, à âîíà âèòàíöüîâóº òà
âèñï³âóº. Êëüîâî!

— Âè çíîâó ç’ÿâèòåñÿ â “Òàíöÿõ
ç ç³ðêàìè”, ó òðåò³é ÷àñòèí³ ïðî-
åêòó. Õòî áóäå âàøîþ ïàðòíåðêîþ?

— Äóæå õîò³ëè çàì³íèòè Êñåí³þ
Ãîðá, ïðîïîíóâàëè ð³çí³ âàð³àíòè.
Òà ÿ íå çãîäèâñÿ. ßêùî âæå ëþ-
äèíó â³ä÷óâàºø, òèì ïà÷å ïîîá³-
öÿâ ¿é çàñï³âàòè ï³ñíþ, ÿêà, äî
ñëîâà, ³ âèéøëà â ìîºìó òðåòüîìó
àëüáîì³, íå ââ³÷ëèâî ì³íÿòè ïàðò-
íåðêó. Õî÷à áàãàòî õòî çì³íèâ. Ìè
ðàçîì àêòèâíî ãîòóºìîñÿ äî âè-
ñòóïó: ùîäíÿ ïî ï’ÿòü ãîäèí òðå-
íóºìîñÿ, íàâ³òü âèíèêàþòü ïðîá-
ëåìè ç³ ñïèíîþ. Îäíà ãîäèíà ðå-
ïåòèö³¿ ïðèñâÿ÷åíà ï³äòðèìêàì —

ïîñò³éíî òÿãàþ Êñþøó íà ñîá³,
äîáðå, ùî âîíà ñõóäëà îñòàíí³ì
÷àñîì. Ïåðøèì íàøèì íîìåðîì
áóäå òàíãî. Âèõîäÿ÷è íà ïàðêåò ó
ïðÿìîìó åô³ð³, õî÷åòüñÿ ïîêàçàòè
ñåáå ÿêíàéêðàùå. Ìè ïðàãíåìî
áóòè ³íøèìè, ðîáèòè âåñåë³ ÷è ³í-
òðèãóþ÷³ íîìåðè, ðàäóâàòè ëþäåé.
Êîëè ââå÷åð³ äèâèøñÿ “Òàíö³ ç
ç³ðêàìè” — öå ð³âíîçíà÷íî ïðèé-
íÿòòþ òàáëåòêè â³ä ãîëîâíîãî áî-
ëþ. Íàñòð³é îäðàçó ïîë³ïøóºòüñÿ.

— ßê ãîòóºòå íîìåðè?
— Ãîëîâí³ ñòàíäàðòí³ ðóõè,

çâ³ñíî, ñòàâèòü Êñåí³ÿ, àëå é ÿ
êðåàòèâëþ, ïðîïîíóþ ÿê³ñü ñâî¿
ô³øêè. Äóæå äîïîìàãàº Îëüãà
Ñåéìóð, äèçàéíåð êîñòþì³â. ×àñ-
òî âîíà ïîäàâàëà êëàñí³ ³äå¿, ï³ä
ÿê³ ìè é ñòàâèëè íîìåð.

— ×è çáèðàºòåñÿ çàä³ÿòè Êñåí³þ
Ãîðá ó ñâî¿õ êîíöåðòàõ, ÿê öå çðî-
áèëè Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà ç Âëà-
äîì ßìîþ?

— Íà ïåðøîìó ñîëüíîìó êîí-
öåðò³ Êñåí³ÿ áóëà íà ñöåí³. Äóìàâ
óçÿòè ¿¿ ó ñâ³é áàëåò, ùîá ÿê ãî-
ëîâíà ãåðî¿íÿ áóëà ó êîæíîìó íî-
ìåð³. Òà Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà çðî-
áèëà âèñòóï ç ßìîþ ÿê ô³øêó, ³

áóòè äðóãèì íå çàõîò³ëîñÿ. Òà ÿ
ïðîäîâæóâàòèìó ñï³âïðàöþ ç Êñå-
í³ºþ. Äî ñëîâà, â íîâîìó àëüáîì³
ÿ ïðèñâÿòèâ ¿é ï³ñíþ “Ïîâ³ëüíî”.

— Âè ìàºòå äóæå ìîäíèé âèãëÿä.
×è êóïóºòå ÿê³ñü ðå÷³ â óêðà¿í-
ñüêèõ äèçàéíåð³â? Çáèðàºòåñÿ â³ä-
â³äàòè Òèæäåíü óêðà¿íñüêî¿ ìîäè?

— Êîëèñü ïðèäáàâ ê³ëüêà êîñ-
òþì³â ó Îëåêñàíäðà Ãàï÷óêà.
Îñòàíí³ì ÷àñîì âäÿãàþñÿ ó Ãàí-
íè Áóáëèê. Íàä êîñòþìàìè äî
êë³ï³â ïðàöþþ ç Âàñèëåì Áîíäà-
ðåíêîì. Â³í óì³º òîíêî âëîâèòè
ñòèëü ³ çíàéòè íàëåæíèé îáðàç. ²
âñ³ ð³çí³, îðèã³íàëüí³. Ãàííà Áóá-
ëèê çàâæäè õî÷å ìåíå çàä³ÿòè â
ñâî¿õ ïîêàçàõ, à ÿ çàâæäè õî÷ó áó-
òè òàì, òà äóæå ð³äêî âäàºòüñÿ.
Ìèíóëî¿ îñåí³ íà Òèæí³ ìîäè ï³ä
÷àñ ïîêàçó ðîá³ò Ãàííè Áóáëèê ÿ
âèñòóïàâ ó “Òàíöÿõ ç ç³ðêàìè”.
Ï³ñëÿ çéîìîê ïî¿õàâ äî Ãàííè,
àëå âæå âñå çàê³í÷èëîñÿ — çàï³ç-
íèâñÿ íà ïîêàç, ëèøå âñòèã ¿¿
ïðèâ³òàòè. ×åñíî êàæó÷è, ìîäîþ
íå ö³êàâëþñÿ. Íå íàäòî ïðèñê³ï-
ëèâî ñòàâëþñÿ äî îäÿãó: ãîëîâ-
íå — ïî÷óâàòèñÿ äîáðå ³ çðó÷íî.
Ìåíå á ïîâí³ñòþ çàäîâîëüíèâ
îäèí êîñòþì, ÿêèé áè íàäÿãàâ
óñþäè. Òà ÷åðåç ñîëüíó êàð’ºðó
äîâîäèòüñÿ äóìàòè ïðî ³ì³äæ: áó-
òè ð³çíèì, ñòåæèòè çà çîâí³øí³-
ñòþ, â³äâ³äóâàòè ñïîðòèâíèé çàë...

— ßê ñòàâèòåñÿ äî ÷óòîê, çîê-
ðåìà ïðî íåòðàäèö³éíó îð³ºíòàö³þ?

— ßêùî õî÷åø ïîïóñòèòèñü,
â³ä÷óâàºø, ùî í³ñ ï³äíÿâñÿ, ïî-
òð³áíî çàéòè â ²íòåðíåò. Îñòàíí³ì
÷àñîì ÿ íà ÷óòêè ïðî ñåáå íå ðå-
àãóþ, âîíè æèâóòü îêðåìèì æèò-
òÿì. Íàéãîëîâí³øå, ùî íà òåáå ðå-
àãóþòü ³ ïàì’ÿòàþòü. Íåùîäàâíî
íàïèñàëè ïðî äîíåöüêîãî ñïîíñî-
ðà-êîõàíöÿ, öå æ òðåáà ìàòè òàêó
íåïðèÿçíü ³ ôàíòàç³þ. Îñîáèñòå
æèòòÿ õàé áóäå îñîáèñòèì, “ñâ³òè-
òè” ñâîþ ä³â÷èíó íå çáèðàþñÿ.
Êîëèñü çàïóñòèëè ìóëüêó, áóö³ì-
òî ÿ ïîìåð. Ìåí³ ïî÷àëè äçâîíè-
òè çíàéîì³: ÷è òè æèâèé, ÷è âñå
ãàðàçä? Äîáðå, ùî öÿ “íîâèíà” íå
ä³éøëà äî ìî¿õ áàòüê³â.

— Öüîãî ðîêó âè çàê³í÷èëè ôà-
êóëüòåò æóðíàë³ñòèêè. ×èì çóìîâ-
ëåíèé òàêèé âèá³ð ñïåö³àëüíîñò³?

— Áóëî áàãàòî âàð³àíò³â. ² õî-
ðåîãðàô³ÿ, ³ âîêàë, ñåðéîçíî ãî-

òóâàâñÿ äî òåàòðàëüíîãî, íàâ³òü
âèâ÷àâ â³ðøèêè. Òàòî õîò³â â³ääà-
òè ìåíå ó â³éñüêîâèé ³íñòèòóò,
ñåñòðà ðàäèëà þðèäè÷íèé ôà-
êóëüòåò. Çðåøòîþ îáðàâ æóðíà-
ë³ñòèêó. Ëþáëþ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ö³-
êàâèìè ëþäüìè, áóòè â êóëóàðàõ,
çà êóë³ñàìè ìàñîâèõ ñâÿò. Êîëè
â³äâ³äóâàâ Òàâð³éñüê³ ³ãðè, õîäèâ
íà âñ³ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ áåç àêðå-
äèòàö³¿, ïðîñòî ðîáèâ “êâàäðàòî-
âå” îáëè÷÷ÿ. Ñëóõàâ àðòèñò³â:
àíàë³çóâàâ, ùî âîíè êàæóòü, ÿê
ãîâîðÿòü, ïðî ùî çàïèòóþòü æóð-
íàë³ñòè. Çíàâ, ùî áóäó àðòèñòîì,
à íà æóðôàê âñòóïèâ, ùîá óì³òè
ñï³ëêóâàòèñÿ, íå áîÿ÷èñü êàìåð ³
ì³êðîôîí³â. ² ìåí³ öå äîïîìîãëî.

— ×è ïëàíóºòå ïðàöþâàòè â
ñôåð³ æóðíàë³ñòèêè?

— Ïåâí³ ïðîïîçèö³¿ âæå áóëè.
Íà ðîëü âåäó÷îãî ó íîâèé ïðîåêò
çàïðîøóâàâ òåëåêàíàë Ì1. Àëå íà
ïðîáàõ òàê õâèëþâàâñÿ, ÿê í³êî-
ëè: íå ì³ã øâèäêî ïðî÷èòàòè òå-
ëåòåêñò ó ïðÿìîìó åô³ð³, ÷³òêî é
ïðàâèëüíî ãîâîðèòè. Íå äàëè
ðîëü — ³ ñëàâà Áîãó. ß çðîçóì³â,
ùî ïîêè ùî öå íå äëÿ ìåíå.

— ßê³ ñòîñóíêè ñêëàëèñÿ ç Êè-
ºâîì? ×è ëåãêî æèòè â ìåãàïîë³-
ñ³?

— Æèâó â Êèºâ³ âæå ÷åòâåðòèé
ð³ê. Äóæå ëþáëþ ïðîãóëþâàòèñÿ
ì³ñòîì, ñïîãëÿäàòè êðàºâèäè Ìà-
ð³¿íñüêîãî ïàðêó. Çà Ëüâîâîì ³í-
êîëè ñóìóþ, àëå æèòè òàì óæå íå
çì³ã áè, áî ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ³äå¿
ìîæó ëèøå â Êèºâ³. Ìåí³ âäîìà
ò³ñíî. Êè¿â ñòàâ äëÿ ìåíå äðóãîþ
äîì³âêîþ, õî÷à Ëüâ³â ³ äîñ³ çàëè-
øàºòüñÿ ì³ñòîì äèòèíñòâà, ïåð-
øèõ ïî÷óòò³â ³ ðîç÷àðóâàíü.

— Îäíó ï³ñíþ ç àëüáîìó òè íà-
ïèñàâ ñàì, ïðèñâÿòèâøè ¿¿ êîëèø-
í³é ä³â÷èí³. ×è º â òåáå êîõàíà ëþ-
äèíà?

— Òàê, ÷îòèðè ðîêè òîìó çóñòð³-
÷àâñÿ ç ä³â÷èíîþ, ³ ìè ðîç³éøëè-
ñÿ. Ç ¿¿ áîêó ³í³ö³àòèâè áîðîòèñÿ çà
êîõàííÿ íå áóëî, ³ â ÿê³éñü ìîìåíò
ÿ âòîìèâñÿ. Òà ïî÷óòòÿ òàê øâèä-
êî íå çíèêàº. Âîíà âæå âèéøëà
çàì³æ, ïðîòå ÿ íå øêîäóþ. Íà ñïî-
ãàäàõ ïðî ò³ ïî÷óòòÿ ÿ íàïèñàâ ï³ñ-
íþ “Âòîìà”. Òà ä³â÷èíà, ùî íèí³
ç³ ìíîþ, ìåíå ðîçóì³º, õî÷ ìè é
íå òàê ÷àñòî áà÷èìîñÿ. Ìîæó ñêà-
çàòè, ùî ÿ ùàñëèâèé
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Áóäèíîê îô³öåð³â ïåðåòâîðÿòü íà äèñêîòåêó
Êèÿíàì ïîêàæóòü, ÿê â³äðèâàþòüñÿ ó ñâ³ò³

Ó ñòîëèö³ çà îñòàíí³é ð³ê â³ä-
áóëîñÿ áàãàòî ôåñòèâàë³â, ïðè-
ñâÿ÷åíèõ òàíöÿì îêðåìèõ êðà¿í.
Íàðåøò³ çà îäèí âå÷³ð ìîæíà
îçíàéîìèòèñÿ ç êóëüòóðîþ ÿê
ñõ³äíèõ, òàê ³ çàõ³äíèõ êðà¿í. 12
æîâòíÿ â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ

“Dance of the World-2007” òàí-
öþâàëüí³ øêîëè Êèºâà ïðîäå-
ìîíñòðóþòü íàéö³êàâ³ø³ íîìåðè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ðå-
æèñåð ôåñòèâàëþ, êåð³âíèê ñòó-
ä³¿ ³ðëàíäñüêîãî ñòåïó “Firedance”
²ãîð Äîðîõ³í, ðîáîòà íàä ïðîãðà-

ìîþ ôåñòèâàëþ òðèâàº âæå äâà
ì³ñÿö³. “Ìè çàëó÷èëè íàéêðàù³
êè¿âñüê³ òàíöþâàëüí³ êîëåêòè-
âè,— çàóâàæèâ ïàí Äîðîõ³í.—
Òàíö³ â Óêðà¿í³ ñòàþòü âñå ïîïó-
ëÿðí³øèìè, ³ ìè ïðàãíåìî äîíåñ-
òè âñå ðîçìà¿òòÿ ñâ³òîâî¿ òàíöþ-
âàëüíî¿ êóëüòóðè”.

Ó ïðîãðàì³ âèñòóïàþòü 20 êî-
ëåêòèâ³â, ñåðåä ÿêèõ º é ïðîôå-
ñ³îíàëüí³. Â³äêðèº ôåñòèâàëü ãðó-
çèíñüêèé àíñàìáëü “²áåð³åë³”, à
íà çàâåðøåííÿ óêðà¿íñüêèé àêà-
äåì³÷íèé ôîëüêëîðíî-åòíîãðà-
ô³÷íèé àíñàìáëü “Êàëèíà” ñòàí-
öþº ãîïàê. Òðàäèö³éí³ òàíö³
ïðåäñòàâëÿòèìóòü öèãàíñüêèé

ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð “Ðî-
ìàíñ” òà ºâðåéñüêèé àíñàìáëü
“Øàõàð”. Ìèõàéëî Êëèâ÷óê, ùî
12 ðîê³â æèâ ó ²íä³¿ òà çàê³í÷èâ
òàì äâà ³íñòèòóòè âèòîí÷åíèõ
ìèñòåöòâ ç òàíöþ, âèêîíàº óí³-
êàëüí³ ³íä³éñüê³ òàíö³. Íàéåêçî-
òè÷í³øèì, íà äóìêó îðãàí³çàòî-
ð³â, ñòàíå âèñòóï ºäèíîãî â Óêðà-
¿í³ àíñàìáëþ êîðåéñüêîãî òàíöþ
“Òîðàä³” — ç â³ÿëàìè òà áàðàáà-
íàìè, à òàêîæ ñîëüíå ôëàìåíêî
ï³ä àêîìïàíåìåíò àêóñòè÷íî¿ ã³-
òàðè ó âèêîíàíí³ êåð³âíèêà øêî-
ëè “Arte Flamenko” ²ðèíè Íåñêî-
ðîìíî¿. Çâ³ñíî, áóäóòü ³ ïîïóëÿð-
í³ ³ðëàíäñüê³, ëàòèíîàìåðèêàí-

ñüê³, àìåðèêàíñüê³ òàíö³. Ñïåö³-
àëüíèé ã³ñòü ôåñòèâàëþ — áàëåò
BBF, ïåðåìîæåöü Âñåóêðà¿íñüêî-
ãî Dance Battle 07 New Style, ïðî-
äåìîíñòðóº ñó÷àñí³ ðèòìè, çîê-
ðåìà áðåéê-äàíñ.

Íà ãëÿäà÷³â ôåñòèâàëþ ÷åêà-
þòü ïðèºìí³ ñþðïðèçè: êîíêóð-
ñè ³ â³êòîðèíè. Çîêðåìà ïåðå-
ìîæö³ îòðèìàþòü áåçïëàòí³ àáî-
íåìåíòè äî ñòóä³é òàíöþ. Ó õîë³
ñòîÿòèìå é ñòåíä ç ³íôîðìàö³ºþ
ïðî âñ³ êîëåêòèâè, ÿê³ áåðóòü
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³. Òîæ êîæåí
çìîæå çàïèñàòèñÿ äî ò³º¿ òàíöþ-
âàëüíî¿ øêîëè, ÿêà ñïðàâèëà íà
íüîãî íàéá³ëüøå âðàæåííÿ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю в Центральном б дин офіцерів виб хне
танцювальна феєрія "Dance of the World-2007". Най-
ращі иївсь і танцюристи представлять танці е зотич-
них раїн, а відвід вачі змож ть обрати собі ст дію
танцю до сма .
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. 
Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Шевчен івсь ий районний с д м.Києва (в л.Смирнова-
Ласточ іна, 10-б, аб. 57) ви ли ає в с дове засідання, я е
відб деться 22.10.2007р. о 16.00 Дембо Андрія Адольфовича
(м.Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 52, в. 240) в я ості
відповідача по справі за позовом ЗАТ "АБС-УКР" до Дембо А.А.,
Даць ова В.В., треті особи: Київсь е місь е бюро технічної
інвентаризації та реєстрації права власності на об'є ти
нер хомо о майна, приватний нотарі с Ромасен о Н.Ф. про
визнання неза онним наб ття права власності на аражний
бо с та визнання недійсним до овор півлі-продаж .

У разі неяв и Дембо А.А. в с дове засідання позов б де
роз лян то йо о відс тності на підставі наявних матеріалах
справи до азів.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Адамсь о о Оле сія Ві торовича по цивільній справі № 2-3862/07 за
позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Адамсь о о Оле сія Ві торовича про
стя нення с ми бор в с дове засідання на 17 жовтня 2007 ро на
9.00. 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 нез'явившихся
осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача Д д
Оле сандра Сер ійовича по цивільній справі № 2-3945/07 за позовом
ТОВ "ПростоФінанс" до Д д и Оле сандра Сер ійовича про стя нення
с ми бор в с дове засідання на 17 жовтня 2007 ро на 9.20. 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 нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Поцел єва Володимира Віталійовича про стя нення оштів по цивільній
справі № 2-3464/07 за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Поцел єва
Володимира Віталійовича про стя нення с ми бор в с дове засідання
на 16 жовтня 2007 ро на 9.00. 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 нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача

Дацен о Олен Валеріївн по цивільній справі № 2-3969/07 за позовом

ТОВ "ПростоФінанс" до Дацен о Олени Валеріївни про стя нення с ми

бор в с дове засідання на 17 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 нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача

До вадзе Гела Отаровича по цивільній справі № 2-3743/07 за позовом

ТОВ "ПростоФінанс" до До вадзе Гела Отаровича про стя нення с ми

в с дове засідання на 19 жовтня 2007 ро на 9.00.

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 нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача Ревен а

Єв енія Валерійовича по цивільній справі № 2-3751/07 за позовом

ТОВ "ПростоФінанс" до Ревен а Єв енія Валерійовича про стя нення

с ми в с дове засідання на 19 жовтня 2007 ро на 9.20.

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 нез'явившихся осіб.

Печерсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Лосєва
Єв енія Валерійовича в я ості відповідача в с дове засідання
по цивільній справі № 2-1314-1/07 за позовом За рито о
а ціонерно о товариства "Бан НРБ" до Лосєва Єв енія
Валерійовича про стя нення редитної забор ованості.

С дове засідання призначено та відб деться 25 жовтня 2007
ро о 12.00 в приміщенні с д за адресою: 01010, місто Київ,
в лиця Ми оли Гайцана, б дино 4, абінет № 406.

Наслід и неяв и в с дове засідання передбачені ст. 169 ЦПК
У раїни.

Подільсь ий районний с д м. Києва повідомляє Нецевич Анн
Михайлівн , я а зареєстрована за адресою: м.Київ, в л. М. Греч а, 8,
в. 55, про роз ляд цивільної справи за позовом Анастасової Інни
Петрівни до Нецевич Анни Михайлівни про визнання особи та ою, що
втратила право орист вання житловим приміщенням, я ий відб деться
23.10.2007 ро о 9.30 в приміщенні Подільсь о о районно о с д
м.Києва (м. Київ, в л. Хорива, 21, аб. 9) під олов ванням с дді
Ноздря ова С.В.

ТОВ "Завод "Мі рони”
Повинно отримати Дозвіл на ви иди в атмосфер .

ТОВ "Завод ''Мі рони" знаходиться
в Оболонсь ом районі м. Києва, просп. Мос овсь ий, 6,

і займається виробництвом ливарних форм.

С марний обся ви идів на рі становить 0,311 т.

Забр днюючі речовини: заліза о сид, мар анець, азот діо сид,
сажа, ан ідрид сірчистий, в лецю о сид, рафіт, пил абразивний.

За рез льтатами розрах н ів розсіювання онцентрації на межі
санітарно-захисної зони менші ранично доп стимих 2—6 разів.

З пропозиціями та за важеннями звертатись до Оболонсь ої
райдержадміністрації міста Києва за адресою: 04205, в л. Тимошен а, 16,
тел. 419-31-86.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Вітвиць о о Ми ол Вадимовича по цивільній справі № 2-3870/07 за
позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Вітвиць о о Ми оли Вадимовича про
стя нення с ми бор в с дове засідання на 17 жовтня 2007 ро на
9.40. 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 нез'явившихся
осіб.

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 9 æîâòíÿ 

1 9 2 7 8 4 6 5 3

4 5 3 6 2 1 9 7 8

8 7 6 9 5 3 4 2 1

9 8 7 3 4 2 5 1 6

6 4 5 1 7 9 3 8 2

3 2 1 8 6 5 7 9 4

2 6 9 5 3 8 1 4 7

7 1 4 2 9 6 8 3 5

5 3 8 4 1 7 2 6 9

3 5 8 1 6 7 2 4 9

1 6 4 9 2 8 3 7 5

7 9 2 3 5 4 1 8 6

4 2 3 6 8 9 7 5 1

9 1 7 5 4 3 6 2 8

6 8 5 2 7 1 4 9 3

8 7 9 4 3 6 5 1 2

5 3 1 7 9 2 8 6 4

2 4 6 8 1 5 9 3 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

7 1 5 4 2 3

3 7

2 8 6 9

9 6 4 3

1 8 6 3 7 4 5

3 8 2 6

5 4

2 4 3 8 1 5

5 2 7 9

9 5

6 8 4 2 1 9

8

1 4 9 2 6

1 9 8

2 7 3 1

7 1

3 1 8

5 8 2

Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

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

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

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

тіль и один раз в ожном вад-
раті.

“1+1” â³äêðèâàº 
Ë³ãó ÷åìï³îí³â
Òåëåêàíàë çàïðîñèâ äî ïðîåêòó “Òàíö³ ç ç³ðêàìè-3”
ô³íàë³ñò³â çàðóá³æíèõ òåëåøîó

13 æîâòíÿ íà “1+1” ñòàðòóº òå-
ëåïðîåêò “Òàíö³ ç ç³ðêàìè-3. Ë³-
ãà ÷åìï³îí³â”. Óïåðøå ñàìå
óêðà¿íñüêèé òåëåêàíàë âèð³øèâ
ç’ÿñóâàòè, òàíöþâàëüíà ïàðà ÿêî¿
êðà¿íè º íàéñèëüí³øîþ. Êåð³â-
íèê ïðîåêòó “Òàíö³ ç ç³ðêàìè-3.
Ë³ãà ÷åìï³îí³â” Îëåêñàíäð Ëî-
çèíñüêèé íå çì³ã ñêàçàòè “Õðå-
ùàòèêó”, õòî áóâ àâòîðîì ³äå¿
ïðîâåäåííÿ çìàãàííÿ ì³æ ô³íà-
ë³ñòàìè íàö³îíàëüíèõ òåëåêîí-
êóðñ³â, àëå ïåðøèì îçâó÷èâ ¿¿ ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð “ïëþñ³â”
Þð³é Ìîðîçîâ.

Óêðà¿íó â Ë³ç³ ÷åìï³îí³â ïðåä-
ñòàâëÿòèìóòü ñï³âàê Â³òàë³é Êîç-
ëîâñüêèé ³ éîãî ïàðòíåðêà â ïåð-
øîìó ñåçîí³ “Òàíö³â ç ç³ðêàìè”
Êñåí³ÿ Ãîðá, îë³ìï³éñüêà ÷åìï³-
îíêà Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà ³ ïðèçåð
þí³îðñüêîãî òóðí³ðó ç áàëüíèõ
òàíö³â Blackpool (Âåëèêîáðèòà-
í³ÿ) Êèðèëî Õèòðîâ, òåëåâåäó-
÷èé Ìàêñèì Íåë³ïà é êîëèøíÿ
ïàðòíåðêà Âîëîäèìèðà Çåëåí-
ñüêîãî Îëåíà Øîïòåíêî. Ðîñ³ÿ

äåëåãóâàëà ñï³âà÷êó Íàòàøó Êî-
ðîëüîâó. ²òàë³ÿ — òåëåâåäó÷ó,
òîï-ìîäåëü ³ âîëîäàðêó òèòóëó
“Ì³ñ ïîïà ²òàë³¿-2002” Ïàìåëó
Êàìàññó. Ïîëüøà — àêòîðà ìî-
ëîä³æíèõ ñåð³àë³â òà óëþáëåíöÿ
ðåæèñåðà ªæè Ãîôìàíà Ìàð÷è-
íà Ìðî÷åêà. Àâñòð³ÿ — ñï³âàêà
Ìàíóåëÿ Îðòåãó. Ìàº áóòè ùå é
âîñüìà òàíöþâàëüíà ïàðà, àëå ¿¿
ñêëàä ñòàíå â³äîìèì ï³ä ÷àñ ïåð-
øîãî åô³ðó “Òàíö³â ç ç³ðêàìè-
3”. Ç äîñòîâ³ðíèõ äæåðåë “Õðå-
ùàòèê” çàïåâíèëè, ùî éäåòüñÿ
ïðî óêðà¿íñüêó ïàðó. Â³òàë³é
Êîçëîâñüêèé çàÿâèâ êîðåñïîí-
äåíòîâ³ “Õðåùàòèêà”, ùî âæå
çíàº, õòî öå, îäíàê òàºìíèö³ íå
ðîçêðèâ. Ùîäî çàðóá³æíèõ ñó-
ïåðíèê³â, òî ç íèìè ùå íå áà-
÷èâñÿ.

Íå âäàëîñÿ ¿õ ïîáà÷èòè é ó÷àñ-
íèêàì ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó. Íå-
çì³íí³ âåäó÷³ “Òàíö³â ³ç ç³ðêà-
ìè” Ò³íà Êàðîëü ³ Þð³é Ãîðáó-
íîâ âèíåñëè íà ñöåíó ïàâ³ëüéî-
íó ê³íîñòóä³¿ ³ì. Îëåêñàíäðà

Äîâæåíêà ëèøå ôîòîçîáðàæåí-
íÿ ³íîçåìö³â íà ïîâíèé çð³ñò ³
ïîêàçàëè êîðîòåíüê³ ðîëèêè ïðî
êîæíîãî.

Çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè
Ãðèãîð³é ×àïê³ñ ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî â ïåðøèõ äâîõ ïðî-
ãðàìàõ ó æóð³ â³í áóäå ðàçîì ç
ðîñ³ÿíèíîì, ñîë³ñòîì áàëåòó
Áîëüøîãî òåàòðó Í³êîëàºì Öèñ-
êîð³äçå. Ñêëàä æóð³ òðåòüîãî ³
ô³íàëüíîãî øîó òàíö³â Ë³ãè ÷åì-
ï³îí³â áóäå ì³æíàðîäíèì. Îäèí
³ç ñóää³â ïðåäñòàâëÿòèìå Óêðà-
¿íó. Ãðèãîð³é ×àïê³ñ ïîÿñíèâ,
ùî ó÷àñíèêè êîíêóðñó çíîâó
çìàãàòèìóòüñÿ ó äåñÿòè òàíöÿõ.
Òèõ ñàìî, ùî é ðàí³øå, àëå íî-
ìåðè ìàþòü áóòè âæå ³íø³. Áó-
äóòü ³ íîâ³, âèù³ âèìîãè — òðå-
áà íå ïðîñòî ïîêàçàòè ñâîº âì³í-
íÿ âèêîíóâàòè áàëüí³ ðóõè, òå-
ïåð îö³íþâàòèìóòü ùå é õîðåî-
ãðàô³þ. Ïðîòå, ÿê ³ ðàí³øå, âñå
âèð³øóâàòèìå ãîëîñóâàííÿ òåëå-
ãëÿäà÷³â 

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

І після позавчорашньої презентації телевізійно о про-
е т "Танці з зір ами-3. Лі а чемпіонів" залишається
інтри а, я а танцювальна пара вийде на пар ет під
восьмим номером — с лад перших семи пар відомий.
Та само невідомо, я им б де ран-прі переможцям.
Цьо о раз йо о виборюватим ть фіналісти "Танців..."
одраз іль ох раїн. Ос іль и он рсанти вже не но-
вач и на пар еті, то міжнародне ж рі оцінюватиме не
тіль и їхнє вміння ви он вати бальні р хи, а й ставити-
ме оцін и за хорео рафію.

Яс раві “Танці з зір ами” при-
д мали в манірній і онсерватив-
ній Вели обританії ба ато ро ів
том . З 1949- до 1955- о теле а-
нал ВВС транслював про рам
Come dancing, створен засно-
вни ом он рс “Міс Світ ” Ері-
ом Морлеєм. З йо о ле ої р и
професійна пара навчала в теле-
ефірі всіх охочих мистецтв баль-
но о танцю. 1953 ро в онцеп-
цію шо ввели елемент зма ання,
а з 2004- о, оли прое т знов
з’явився в ефірі, на пар ет ви-
йшли зір и телебачення, іно і
шо -бізнес .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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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 3594
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Гри орій ОМЕЛЬЧЕНКО,
народний деп тат
V с ли ання:
— Вибачте, але ви зверн лись

не за адресою, том я не мож вам
відповісти на це запитання.

Лев о ЛУК’ЯНЕНКО,
народний деп тат
V с ли ання:
— Це та а сфера, в я ій я мож

тіль и адати. Але мені здається,
що це люди, отрі входять до спис-
ів партії. Всі вони є д же вели и-
ми апіталістами. Маючи достат-
ньо власних оштів, їм не потрібно
звертатися до сторонніх інвести-

цій. Та ож їхніх спис ах д же ба-
ато державних сл жбовців, отрі
часто ви ористов ють сл жбове
становище партійних інтересах.
Одним із та их людей є Азаров.

Андрій ШКІЛЬ,
народний деп тат
V с ли ання:
— Відповідь на це запитання

лежить на поверхні. До спис ів
з аданої партії входять п’ять най-
ба атших людей східної У раїни.
Маючи вели і а тиви метал р-
ійном і нафтовом бізнесі, їм не
потрібно зал чати для фінанс ван-
ня ще о ось із прихильни ів.

Õòî ãîëîâíèé ñïîíñîð 
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â?

І ор ПЕЛИХ,
телевед чий:
—Мені здається, що мене ніщо не може ввести де-

пресію. Я вза алі життєрадісна людина, завжди маю хо-
роший настрій.

Василіса ФРОЛОВА,
телевед ча:
— У мене ні оли не б ває депресії! Єдиний стан, от-

рий я мож відч вати,— це с бдепресія. Вза алі люди
пл тають поняття депресії. Депресія — це стан відч т-

тя раничної самотності, близь ий до відчаю. С бде-
пресія — просто по аний настрій.

ОЛЬГА,
часниця рт “Гавана”:
— Насамперед мене може ввести депресію без-

робіття. Немал роль віді рає й по ода за ві ном, осо-
бливо взим , оли дні стають менш сонячними, а лю-
ди похм рішими. Врят ватись від та о о настрою ме-
ні допома ають м зи а, швид ість, а та ож сміш и
др зів.

Ùî âàñ ââîäèòü ó äåïðåñ³þ?

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
âèãðàëà çàâäÿêè
Ðèíàòó Àõìåòîâó
Êèÿíè ââàæàþòü, ùî îë³ãàðõ —
ãîëîâíèé êîçèð “á³ëî-áëàêèòíèõ”

Рез льтати телефонно о опит вання ромадян
call-центр КМДА 19—20 вересня

Íåðâîâèé äåíü
Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Âñåñâ³òí³é äåíü îõîðîíè
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ïñèõîíå-
âðîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1 ñüîãîäí³
Äåíü â³ä÷èíåíèõ äâåðåé: óñ³ îõî-
÷³ ìàòèìóòü çìîãó “îñîáèñòî”
îçíàéîìèòèñÿ ç ñèñòåìîþ ïñèõ³-
àòðè÷íî¿ äîïîìîãè. Òàê³ åêñêóð-
ñ³¿, íà äóìêó ìåäèê³â, äîïîìîæóòü
óñâ³äîìèòè, ùî ðîçóìîâî â³äñòà-
ë³ ëþäè — íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà ñó-
ñï³ëüñòâà. Òîæ ³ ñòàâèòèñÿ äî íèõ

ìàºìî öèâ³ë³çîâàíî. Ó ñòîëèö³
ïîíàä 60 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ç ïñè-
õ³÷íî-íåðâîâèìè ðîçëàäàìè. Öå
ìàéæå 3-4% íàñåëåííÿ. Ì³æ ³í-
øèì, ñåðåäíüîóêðà¿íñüêèé ð³-
âåíü.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ïñèõ³àò-
ðà Êèºâà Â’ÿ÷åñëàâà Ì³ø³ºâà, çà-
çâè÷àé ëþäè ç òàêèìè õâîðîáàìè
â³ä íàðîäæåííÿ ãåíåòè÷íî “íà-

ëàøòîâàí³”. Òà íàâ³òü ÿêùî ó âàñ
ó ðîäó ç ïñèõ³êîþ âñå íîðìàëü-
íî — ïðî ñâîº ïñèõ³÷íå çäîðîâ’ÿ
ñë³ä äáàòè íå ìåíøå, í³æ ïðî ô³-
çè÷íå. Àäæå ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê
ì³æ ïñèõ³÷íèì òà ô³çè÷íèì ñà-
ìîïî÷óòòÿì ëþäèíè, äóìêè ³
â÷èíêè áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü
íà çàãàëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ òà
ÿê³ñòü æèòòÿ.

Çà äàíèìè Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³-
çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ê³ëüê³ñòü
ïñèõ³÷íèõ òà ïîâåä³íêîâèõ ðîç-
ëàä³â ó íàéáëèæ÷³ äåñÿòèë³òòÿ
çðîñòàòèìå. Çäåá³ëüøîãî öå çó-
ìîâëåíî ñòàð³ííÿì íàñåëåííÿ
ïëàíåòè òà ñòð³ìêèì çá³ëüøåí-
íÿì ê³ëüêîñò³ ëþäåé, ÿê³ ñòàþòü
æåðòâàìè æîðñòîêèõ êîíôë³êò³â,
íåùàñòü òà ñòèõ³éíèõ ëèõ

Хто головний спонсор Партії регіонів?
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Ринат Ахметов — 47 % 

Шахти-копанки — 13 %

Держбюджет — 12 %

Політичні проститутки — 7 %

 Платники податків Донбасу — 6 %

Конкретні пацани — 4 %

Тендерна мафія — 3 %         

Асоціація захисту депутатів від України — 2 %
Брати Клюєви — 1 %

Продюсери фільму “Бригада” — 3 %

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-

íî-çàõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +13...+18°Ñ, âíî÷³ +4...+9°Ñ; íà óçáåðåææ³ ìîð³â
äî +14°Ñ; íà êðàéíüîìó ï³âäí³ äî +21°Ñ; â Êàðïàòàõ âäåíü
+6...+11°Ñ, âíî÷³ â³ä —2 äî —3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-
í³÷íî-çàõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +10...+15°Ñ, âíî÷³ 0...+5°Ñ

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Всесвітній день охорони психічно о здоров'я.
Відзначають йо о, аби приверн ти ва соці м до
проблем людей з психічними розладами. Й, певною
мірою — щоб здорові бере ли свою психі .

Перевтома призводить до стресів і психічних розладів
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