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ПИСЬМЕННИКИ ЙДУТЬ
У ПОВНИЙ МЕТР
Ірен Роздоб дь о почала
е раніз вати себе

Òèæäåíü 
êðàñèâîãî æèòòÿ
Â Êèºâ³ ñòàðòóâàëà Ukrainian Fashion Week 

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора вистав овом цен-
трі ACCO International
старт вав Тиждень раїн-
сь ої моди, що триватиме
до 17 жовтня. У перший
день по азів свої оле ції
весна-літо-2008 предста-
вили дов ожителі модно о
олімп Лілія П стовіт,
О сана Каравансь а, Ві -
торія Гресь та Ві тор Анісі-
мов, я ий приховався за
тор овельною мар ою
WAWA.

Íà êîæíîìó äåô³ëå çàëà âè-
ñòàâêîâîãî öåíòðó, äå â³äáóâàþ-
òüñÿ ïîêàçè, áóëà ãåòü ïåðåïîâ-
íåíà. Îñîáëèâèé àæ³îòàæ âèêëè-
êàëà êîëåêö³ÿ äèçàéíåðà Ë³ë³¿

Ïóñòîâ³ò, ÿêà â³äêðèâàëà Ukrain-
ian Fashion Week. ßê çàâæäè ìî-
äåëüºð çàëèøèëàñÿ â³ðíà ñâîºìó
ñòèëþ. Êîëåêö³ÿ âèòðèìàíà ó
ïàñòåëüí³é ãàì³: á³ë³, áåæåâ³,
ïåðëàìóòðîâî-ñ³ð³ òà ÷îðí³ êî-
ëüîðè ç ÿñêðàâèìè âêðàïëåííÿ-
ìè ÷åðâîíîãî, ñàëàòîâîãî, áëà-
êèòíîãî, ðîæåâîãî òà æîâòîãî.
Ñêëàäíèé êð³é òà ÷èñòîòà ë³í³é
âèêëèêàëè íåàáèÿêå çàõîïëåííÿ
ó øàíóâàëüíèê³â ïàí³ Ïóñòîâ³ò.
Ïðîòå, ÿê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó” óïðàâëÿþ÷à áóòèêó Nashe
Àíæåëà Âîëîäèìèðîâà, óêðà¿í-
öÿì íå âàðòî ñòàâàòè â ÷åðãó, àáè
ïðèäáàòè öþ êðàñó. “ßê ìåí³ â³-
äîìî, îäÿã ïðîäàâàòèìóòü ó Ëîí-
äîí³ òà Ìîñêâ³, à íå â Óêðà-
¿í³”,— ïîä³ëèëàñÿ Àíæåëà Âîëî-
äèìèðîâà.

Ñòîëè÷íèé áîìîíä íå ì³ã ïðî-
³ãíîðóâàòè òàêó ïîä³þ, ÿê
Ukrainian Fashion Week. Íà äå-
ô³ëå ïîì³÷åí³ âñ³ ñâ³òñüêè ïåðñî-

íàæ³: òåëåâåäó÷à Ìàøà ªôðîñè-
í³íà, âëàñíèöÿ “Ôàâîðèò ïðåì³-
óì êëóá” ªâãåí³ÿ Ãóáñüêà, ðåñòî-
ðàòîðêè Â³îëà Ê³ì òà Ìàðãàðèòà
Ñ³÷êàð, àäâîêàò Ñåðã³é Âëàñåí-
êî ç äðóæèíîþ Íàòàë³ºþ Îêóí-
ñüêîþ, ãàëåðèñò òà á³çíåñ-âóìåí
Îëüãà Àëüîíîâà, âëàñíèê ïåðó-
êàðñüêî¿ ñòóä³¿ Â’ÿ÷åñëàâ Äþäåí-
êî ç äðóæèíîþ ²ðèíîþ Äþäåí-
êî, ïîë³òèê Îëåêñàíäðà Êóæåëü,
äèðåêòîð ì³æíàðîäíîãî â³ää³ëó
ìîäåëüíîãî àãåíòñòâà L-models
Agency Ñòàñ ßíêåëåâñüêèé, âëàñ-
íèöÿ ìåðåæ³ áóòèê³â “Fabulous
group” Íàòàë³ÿ Âîðîíîâà. Îñòàí-
íÿ, äî ñëîâà, íàçâàëà ñåáå âåëè-
÷åçíîþ ïðèõèëüíèöåþ òâîð÷îñò³
äèçàéíåðêè Ïóñòîâ³ò. “Ìîæëè-
âî, ùîñü ïðèäèâëþñü äëÿ ñåáå
ïðÿìî íà ïîêàç³. Ó ìåíå âæå º
ðå÷³ NB Poustovit, àëå õî÷åòüñÿ
ùå”,— ïîä³ëèëàñÿ ç “Õðåùàòè-
êîì” ãëàìóðíà âëàñíèöÿ áóò³êó
Smalto

Êè¿â äàâ óðîê
ñòàá³ëüíîñò³
Ïîïðè ïîë³òè÷í³ ³ãðè ó âèùèõ
åøåëîíàõ âëàäè, ñòîëèöÿ Óêðà¿íè
â÷àñíî ðîçïî÷èíàº îïàëþâàëüíèé ñåçîí

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî ïî÷àòîê îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó â ì³ñò³ çã³äíî ç
ãðàô³êîì. Îòîæ êèÿíè îòðèìà-
þòü òåïëî ó áóäèíêè ðàí³øå,
í³æ ó ðåøò³ îáëàñíèõ öåíòð³â
Óêðà¿íè.

“Êè¿â äàâ óðîê ñòàá³ëüíîñò³
âñ³é Óêðà¿í³. Ìè æèâåìî â îä-
í³é êðà¿í³, ìàºìî îäí³ é ò³ ñàì³
ïðîáëåìè. Àëå ñàìå â Êèºâ³ ìè
ïîêàçóºìî, ùî í³ÿê³ òðóäíîù³ —
í³ ïîõîëîäàííÿ, í³ íåñòàá³ëü-
í³ñòü ãàçîâîãî ðèíêó — íå çâ³ëü-
íÿþòü â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ êå-
ð³âíèê³â ÿê çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íîãî, òàê ³ ì³ñöåâîãî ð³âí³â. Âñÿ
êðà¿íà ïîâèííà çíàòè, ùî â Êè-
ºâ³ óæå ðîçïî÷àâñÿ îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí, ³ õàé öå áóäå ïðèêëà-
äîì äëÿ âñ³õ ðåã³îíàëüíèõ êåð³â-
íèê³â. Ìè çíàºìî, ùî â áàãàòüîõ
îáëàñòÿõ ùå íå ãîòîâ³ äàòè â áó-
äèíêè òåïëî, ³ çðîáèòè öå íåçà-
áàðîì ó íèõ óçàãàë³ íåìàº çìî-
ãè”,— çàÿâèâ ïàí ×åðíîâåöüêèé.

Ãîâîðÿ÷è ïðî ïðè÷èíè íåãî-
òîâíîñò³ äî îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó êðà¿íè çàãàëîì, Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïîÿñíèâ, ùî, íà
éîãî ïîãëÿä, á³ëüø³ñòü ì³ñöå-
âèõ êåð³âíèê³â áóëè äóæå çàé-
íÿò³ ïîë³òèêîþ ³ âèáîðàìè, à
òîìó íåõòóâàëè ñâî¿ìè ïðÿìè-
ìè îáîâ’ÿçêàìè — ï³êëóâàòèñÿ
ïðî ëþäåé, ÿê³ îáðàëè ¿õ. Ìåð
Êèºâà òàêîæ äîäàâ, ùî ñòîëè-
öÿ ïîâí³ñòþ ãîòîâà äî îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó ³ ùî â³í çàáåç-

ïå÷èòü îïëàòó ïîòî÷íèõ ïëàòå-
æ³â “Êè¿âåíåðãî”. Êð³ì òîãî, íà
ñüîãîäí³ çàáîðãîâàíîñò³ ó ì³ñòà
ïåðåä ö³ºþ êîìïàí³ºþ íåìàº.

“Íèí³ âæå ï³äêëþ÷èëè äî
îïàëþâàííÿ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè,
ïîëîãîâ³ áóäèíêè, ë³êàðí³, à äî
15 æîâòíÿ â óñ³õ æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ ì³ñòà áóäå òåïëî”,— íà-
ãîëîñèâ ìåð. Â³í òàêîæ çàçíà-
÷èâ, ùî Êè¿â çàâæäè áóâ ³ çà-
ëèøàºòüñÿ ïðèêëàäîì äëÿ ðåø-
òè ì³ñò Óêðà¿íè.

“Çàâäÿêè ïðàâèëüí³é ïîë³òè-
ö³ î÷îëþâàíî¿ ìíîþ ìåð³¿ Êè-
¿â ñòàâ ³ çàëèøàòèìåòüñÿ îñòðî-
âîì åêîíîì³÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ òà
çðîñòàííÿ,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.— Íàøå çàâäàí-
íÿ — çðîáèòè âñå ìîæëèâå, ùîá
ñòîëèöÿ çàëèøàëàñÿ ì³ñòîì âè-
ñîêîãî ð³âíÿ æèòòÿ ³ áóëà äëÿ
âñ³º¿ Óêðà¿íè çðàçêîì”.

Ñâîºþ ÷åðãîþ íàïåðåäîäí³
ï³äïèñàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
ñêàçàâ, ùî öüîãî ðîêó ì³ñüêà
âëàäà çíà÷íî êðàùå ï³äãîòóâà-
ëàñÿ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó,
í³æ ìèíóëîãî. “Âæå ñüîãîäí³
ìè àáñîëþòíî ãîòîâ³ ïîäàòè
òåïëî, òîä³ ÿê 2006-ãî çàòðèìà-
ëèñÿ íà äâà òèæí³. Íàðàç³ â
æèòëîâèõ áóäèíêàõ ñòîëèö³ óñ³
ñèñòåìè îïàëåííÿ çàïîâíåí³
âîäîþ òà ãîòîâ³ äî âèêîðèñòàí-
íÿ”,— çàóâàæèâ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець-
ий підписав розпорядження про почато опалю-
вально о сезон в місті з ідно з рафі ом. Та ож
столичний мер запевнив иян, що місто повністю
отове до опалювально о сезон і що він забезпе-
чить оплат поточних платежів "Київенер о".

Образ ожно о дизайнера втілювали за допомо ою римерів
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êèÿíè 
íå ïåðåïëà÷óâàòèìóòü 
çà òåïëî

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ
Îëåêñ³é Äåìèäîâ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî ïåðåä ïî÷àòêîì íîâîãî îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó åíåðãîêîìïàí³¿ Êèºâà âëàñíèì êîø-
òîì â³äðåìîíòóâàëè îáëàäíàííÿ, áóä³âë³ òà
ñïîðóäè íà ñóìó 45,8 ìëí ãðí. Çã³äíî ç ðîç-
ïîðÿäæåííÿì ìåðà, â³äïîâ³äíà ðîáîòà ðîç-
ãîðíóëàñÿ ³ â ðàéîíàõ ì³ñòà, â êîæíîìó ç
ÿêèõ áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüí³ øòàáè.

Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ òåïëîâèõ ïóíêò³â ó
æèòëîâèõ áóäèíêàõ âñòàíîâëþâàëè ñó÷àñíå
âèñîêîåôåêòèâíå îáëàäíàííÿ, çîêðåìà ïðè-
ëàäè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ùî äàº çìîãó
íàðàõîâóâàòè ñïîæèâà÷àì ïëàòó çà ôàêòè÷-
íî íàäàí³ ïîñëóãè

Ìàéäàí â³äïî÷èíå 
â³ä ïîë³òèêè

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Â³êòîð
Ãîí÷àðóê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî êè¿â-
ñüêà âëàäà çâåðíóëàñÿ äî ñóäó ç ïðîõàííÿì
îáìåæèòè ïðîâåäåííÿ 14 æîâòíÿ ìàñîâèõ
àêö³é ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè ³ ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè ç íàãîäè 65-¿ ð³÷íèö³ ñòâîðåí-
íÿ Óêðà¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿ ³ 63-¿ ð³÷-
íèö³ çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â. Ì³ñüêà âëàäà ïðîïîíóº îðãàí³-
çàö³ÿì, ÿê³ ïðîñÿòü äîçâîëó â³äçíà÷èòè ð³÷-
íèöþ çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñò³â, ïðî-
âåñòè ñâî¿ àêö³¿ íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³ ³ á³-
ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó íà áóëüâàð³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. ßê ñêàçàâ ïàí Ãîí÷àðóê, Ìàéäàí
³ Õðåùàòèê, íà ïåðåêîíàííÿ êåð³âíèöòâà
ì³ñòà, ïîâèíí³ çàëèøèòèñÿ â³ëüíèìè â³ä ïî-
ë³òèêè, ùîá êèÿíè ìàëè çìîãó ñïîê³éíî â³ä-
ïî÷èòè ³ ðîçâàæèòèñÿ

Ìåð³ÿ 
íå øêîäóº ãðîøåé 
íà ðåìîíò 
æèòëîâîãî ôîíäó

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðî-
æåíêî ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî äëÿ ïî-
ë³ïøåííÿ ïîáóòîâîãî êîìôîðòó êèÿí ñòî-
ëè÷íèé ìåð äîäàòêîâî âèä³ëèâ 99 ìëí ãðí.
Äëÿ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòî-
ð³é ó ñòîëèö³ âïðîâàäæóþòüñÿ êîìïëåêñí³
çàõîäè ç ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó, áëàãî-
óñòðîþ òà îçåëåíåííÿ ì³ñòà. Íàéãîëîâí³ø³ ç
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè çàòâåðäæåíî â ïðî-
ãðàì³ “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ”.

Öüîãîð³÷ íà ðåìîíò æèòëîâîãî ôîíäó
ñïðÿìîâàíî ìàéæå 15 ìëí ãðí. Ö³ êîøòè âè-
òðà÷åíî íà ðåìîíò ³ ÷àñòêîâó çàì³íó ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ, â³äíîâëåííÿ ñõîäîâèõ ìàé-
äàí÷èê³â, îáëàøòóâàííÿ ïðèì³ùåíü äëÿ êîí-
ñüºðæ³â òà äîîáëàäíàííÿ ï³ä’¿çä³â, ³íø³ ðî-
áîòè. Êð³ì òîãî, äîäàòêîâî ðåìîíòóþòü ôà-
ñàäè òà ïîêð³âë³

Íà Îáîëîí³ ïîáóäóâàëè 
íîâèé äèòñàäîê

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñ Áàññ ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà äîðó÷åííÿì ìåðà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ ïîáóäóâàëè íîâèé äèòÿ÷èé
äîøê³ëüíèé çàêëàä.

“Çã³äíî ç ïîë³òèêîþ ìåðà, îñâ³òíÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðà Êèºâà äåäàë³ ðîçøèðþºòüñÿ. Íà-
øà ñòîëèöÿ — öå ì³ñòî ç âèñîêîþ ÿê³ñòþ
îñâ³òè, ºâðîïåéñüêèìè ï³äõîäàìè äî âèõî-
âàííÿ. ² íàâ³òü íàéìîëîäøèì êèÿíàì ìåð³ÿ
ïðèä³ëÿº çíà÷íó óâàãó” — íàãîëîñèâ â³í.

Â³äêðèòòÿ äîøê³ëüíîãî çàêëàäó çàïëàíî-
âàíî íà 31 æîâòíÿ

Çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè 
â³äáóâàòèìóòüñÿ ùîòèæíÿ
Îïîçèö³ÿ ïðàöþâàòè íå õî÷å é âèìàãàº ñîá³ çàðïëàòè

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çðî-
áèâ âèñíîâîê íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ ïî-
ãîäæóâàëüíî¿ ðàäè ôðàêö³é òà ïðåçèä³¿
Êè¿âðàäè, ùî ôðàêö³¿ ÁÞÒ òà Áëîêó Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà ïðîòè ùîòèæíåâîãî ïðîâå-
äåííÿ çàñ³äàíü, à âñ³ ðåøòà “çà”.

Äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëàïàê çàçíà÷è-
ëà, ùî òàêèé ðåæèì íèí³ äîö³ëüíèé, áî

íàñòàº ïîðà ðîçãëÿäó áþäæåòíèõ ïè-
òàíü.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ïî-
â³äîìèâ, ùî Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çðî-
áèòü ìàêñèìàëüíî ïóáë³÷íèì ïðîöåñ
óõâàëåííÿ ð³øåíü, îñê³ëüêè îïîçèö³ÿ
ñòâîðèëà ³ì³äæ, í³áèòî Êè¿âðàäà çàéìà-
ºòüñÿ ëèøå ðîçïîä³ëîì çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê. Ïðè öüîìó øèðîêà ïóáë³êà ìîãëà

áà÷èòè ëèøå ê³íöåâèé åòàï ö³º¿ ðîáîòè,
ùî íå ñïðèÿëî ïîâíîìó óÿâëåííþ ïðî
ä³ÿëüí³ñòü Êè¿âðàäè. Íà ðîçãëÿä çåìåëü-
íèõ ïèòàíü çàïðîøóâàòèìóòü òèõ, êîìó
âèä³ëÿþòü ä³ëÿíêè.

Äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñ³é
Îìåëüÿíåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ôðàê-
ö³ÿ ïîãîäæóºòüñÿ íà íîâèé ôîðìàò ðîáî-
òè çà íèçêè óìîâ, ó òîìó ÷èñë³ âíåñåííÿ
çì³í äî ðåãëàìåíòó Êè¿âðàäè.

Äåïóòàò â³ä Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî
Þð³é Äìèòðóê íàð³êàâ íà òå, áóö³ìòî äå-
ïóòàòè ïðàöþþòü áåç çàðïëàòí³, à äåïó-
òàòñüê³ ãðîø³ âèä³ëÿþòü íå ïîâí³ñòþ. Êî-
ëè æóðíàë³ñòè ïîñòàâèëè ö³ çàïèòàííÿ
Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó, òî â³í â³äïîâ³â,
ùî îêðåì³ äåïóòàòè îòðèìóþòü á³ëüøå,
í³æ ó ïàðëàìåíò³, àëå ç äæåðåë, ÿê³ âîíè
íå àô³øóþòü. Íàñòóïíå çàñ³äàííÿ Êè¿â-
ðàäè ìàº â³äáóòèñÿ 18 æîâòíÿ

Олесь Дов ий пообіцяв, що засідання Київради б д ть від ритими й прозорими

10.00 — Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþä-
ìèëà Äåíèñþê ïðîâåäå íàðàäó ç
ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ “ºäèíîãî
â³êíà” ç ðåºñòðàö³¿ ï³äïðèºìö³â.

11.00 — Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ ïîêàæå ÇÌ²
îäíó ç êâàðòèð, ùî âèñòàâëåíà íà
³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ç ïðîäàæó
æèòëà.

14.00 — Êåð³âíèöòâî ì³ñòà ïðîâåäå ðîç-
øèðåíå çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ,
äå ðîçãëÿíå ïèòàííÿ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ì³ñòà.

22.00 — Çà ñïðèÿííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî â³äáóäåòüñÿ ãàëà-ïðèéîì “Äå-
ñÿòèð³÷÷ÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîäè”.
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Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні по одж вальної ради Київради місь ий олова Лео-
нід Черновець ий повідомив, що за йо о ініціативою пленарні засі-
дання Київради відб ватим ться щотижня. Се ретар Київради Олесь
Дов ий запевнив, що процед ра засідань і прийняття рішень б д ть
ще більш від ритими. Проте опозиційні фра ції ви ористов вали по-
одж вальн рад для розв’язання власних матеріальних потреб.

Ãðàëüí³ àâòîìàòè 
ãðàþòü ç âîãíåì
Ì³ñüêà âëàäà óæîðñòî÷óº áîðüáó ç íåëåãàëüíèì á³çíåñîì

Ó÷îðà êîì³ñ³ÿ Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ ç ³ãðîâîãî á³çíåñó ïåðåâ³ðèëà Ñâÿòîøèí-
ñüêèé ðàéîí. Ïðàêòè÷íî âñþäè ÷ëåíè êî-
ì³ñ³¿ íàòðàïëÿëè íà ïîðóøåííÿ ç áîêó âëàñ-
íèê³â ãðàëüíèõ àâòîìàò³â.

Íàãàäàºìî, íàïåðåäîäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ,
ùî ì³ñüêà âëàäà ïîñèëèòü áîðîòüáó ç íåëå-
ãàëüíèì ³ãðîâèì á³çíåñîì. “Öåé á³çíåñ ñüî-
ãîäí³ ïðàêòè÷íî â ò³í³, ³ ìè íå äîçâîëèìî,

ùîá éîãî âëàñíèêè é äàë³ çáàãà÷óâàëèñÿ çà
ðàõóíîê íåçàìîæíèõ êèÿí”,— çàçíà÷èâ ïàí
×åðíîâåöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ñüîãîäí³
ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðîåêò âèíåñåííÿ ³ãðîâèõ çà-
êëàä³â ³ç öåíòðàëüíèõ ðàéîí³â Êèºâà, à â
ïåðñïåêòèâ³ — é çà ìåæ³ ì³ñòà.

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ïåðåâ³ðêè ï³ä êåð³â-
íèöòâîì çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëî-
äèìèðà Ãîëîâà÷à â ïðîäóêòîâîìó ìàãàçèí³
íà âóë. Ñèìèðåíêà, 2/19 âèÿâèëè 5 àâòî-

ìàò³â “Ìàêñ³-ãåéìçó”. Íà ïðîõàííÿ ïîêà-
çàòè äîêóìåíòè â³äïîâ³ëè: “Äîêóìåíòè º,
àëå ÿ íå äèðåêòîð, òîæ í³÷îãî íå ïîêàçóâà-
òèìó”. Â êàôå íà âóë. Æîëóäºâà, 6 íà ÷î-
òèðè àâòîìàòè âëàñíèê ïðåä’ÿâëÿâ äîêó-
ìåíòè íåçðîçóì³ëîãî çðàçêà. Íà ðèíêó
“Åëåðîí” äîñ³ ñòîÿòü ãðàëüí³ “ñòîâï÷èêè”.
Ó êàôå “Îàçèñ” ³ç âèâ³ñêîþ “ö³ëîäîáîâî”
íå âñòèãëè çà÷èíèòè â³êíà, òîæ ó÷àñíèêè
êîì³ñ³¿ ïîì³òèëè âñåðåäèí³ ëþäåé òà íàë³-
÷èëè ÷îòèðè àâòîìàòè. Ã³ðøà ñèòóàö³ÿ ó
ãàñòðîíîì³ íà âóë. Ãíàòà Þðè, 7. Òàì äîø-
êàìè â³äãîðîäèëè “îêðåìå ïðèì³ùåííÿ”
äëÿ äåâ’ÿòè àâòîìàò³â. Äîñòóï äî äîêóìåí-
ò³â çàáëîêóâàëè â³òðèíîþ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá
ïîÿñíèòè, íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ ïðàöþþòü àâ-
òîìàòè, åìîö³éíà æ³íêà íàêèíóëàñÿ íà êî-
ì³ñ³þ ç âèìîãîþ ïîÿñíèòè ¿é, ùî âîíà òóò
ðîáèòü. Íà ï³äìîãó ïðèáóâ íàðÿä ÓÁÅÏ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора Святошинсь ом районі омісія Київмісь держадміністрації
перевіряла і ровий бізнес. Унаслідо виявлено 30 ральних автома-
тів, встановлених з пор шеннями. Напередодні мер Леонід Черно-
вець ий заявив, що місь а влада посилить боротьб з неле альним
і ровим бізнесом.



ÑÏÓ ïðîáèâàòèìåòüñÿ 
äî ïàðëàìåíòó 
áåç ðîçìîðîçêè

Ó÷îðà ÷ëåí ïîë³òðàäè ÑÏÓ Ãðèãîð³é Äà-
øóò³í çàÿâèâ, ùî ñîö³àë³ñòàì ñë³ä âèçíà÷è-
òèñÿ ç³ ñâîºþ åëåêòîðàëüíîþ í³øåþ: “ïàð-
ò³ÿ, ÿêà ï’ÿòü ðàç³â âèãðàâàëà ïàðëàìåíòñüê³
âèáîðè, çíèêíóòè ç ïîë³òè÷íî¿ êàðòè Óêðà-
¿íè íå ìîæå”.

Íà äóìêó Ãðèãîð³ÿ Äàøóò³íà, “ÿêáè äî
ðåéòèíãó Îëåêñàíäðîâ³ Ìîðîçó äîäàòè ðåé-
òèíã ïàðò³¿, òî ñîö³àë³ñòè, áåçóìîâíî, ïðîé-
øëè á äî ïàðëàìåíòó. Ì³ñöåâ³ øòàáè ñõèáè-
ëè, îñê³ëüêè îð³ºíòóâàëèñÿ íà ìàð´³íàëüíèé,
ïðîòåñòíèé åëåêòîðàò, ÿêèé íà öèõ âèáîðàõ
“ïåðåéøîâ” äî ÁÞÒ”. Ïàí Äàøóò³í çàêëè-
êàâ îäíîïàðò³éö³â ïåðåõîäèòè äî ñîö³àë-äå-
ìîêðàò³¿

Ïåòðî Ñèìîíåíêî 
ï³äå â ïðåçèäåíòè, 
áî ó Â³êòîðà Þùåíêà 
í³÷îãî íå âèéøëî

Ó÷îðà ë³äåð êîìóí³ñò³â Ïåòðî Ñèìîíåíêî
çàÿâèâ, ùî ³íôëÿö³ÿ â Óêðà¿í³ “íîñèòü íå
åêîíîì³÷íèé, à ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð”. Ïåð-
øîïðè÷èíîþ íåãàðàçä³â Ïåòðî Ñèìîíåíêî
íàçâàâ Â³êòîðà Þùåíêà, êîòðèé çáàëàìóòèâ
ïîë³òèêóì: “íåçàêîíí³ âèáîðè ï³äñèëèëè
ïðîòèñòîÿííÿ óñåðåäèí³ êðà¿íè ³ íåìèíó÷å
ïðèçâåäóòü äî ñêîðî÷åííÿ ðåàëüíîãî ñåêòî-
ðà åêîíîì³êè”.

Öüîãî òèæíÿ Ïåòðî Ñèìîíåíêî òàêîæ
çàÿâèâ, ùî áðàòèìå ó÷àñòü ó ïðåçèäåíò-
ñüê³é êàìïàí³¿, ùîá ñêàñóâàòè öþ ïîñàäó

“Ïîìàðàí÷åâ³” 
çíîâó ñâàðÿòüñÿ

Ó “ïîìàðàí÷åâîìó” ïîäðóææ³ çíîâó ñâàð-
êà. Ó÷îðà îäèí ³ç î÷³ëüíèê³â ÁÞÒ Ìèêîëà
Òîìåíêî çàÿâèâ ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿,
ùî éîãî ïîë³òè÷íà ñèëà õî÷å îòðèìàòè ïî-
ñàäè ãîë³â òèõ îáëàñòåé, äå ÁÞÒ çäîáóâ íàé-
á³ëüøó ï³äòðèìêó âèáîðö³â. Ïðîòå àïåòèòè
Þë³¿ Òèìîøåíêî âèêëèêàëè îáóðåííÿ â Ñåê-
ðåòàð³àò³ Ïðåçèäåíòà. Çàñòóïíèê ïàíà Áàëî-
ãè Ðîìàí Áåçñìåðòíèé ñêàçàâ, ùî ïåðñî-
íàëüíà ïîïóëÿðí³ñòü ë³äåðà ÁÞÒ íå ìîæå
áóòè áîäàé ì³í³ìàëüíî äîñòàòí³ì àðãóìåíòîì
äëÿ çì³íè êåð³âíèöòâà ÎÄÀ. Ãóáåðíàòîð³â
ïðèçíà÷àº ³ çâ³ëüíÿº Ïðåçèäåíò çà ïîäàííÿì
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. À ïîêè â Êàáì³í³ íåìàº
ïàí³ Òèìîøåíêî, ðîçìîâëÿòè âçàãàë³ íåìàº
ïðî ùî
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Íàéêðàù³ éäóòü 
â³ä íàñ ïåðøèìè

Íàéñóìí³øà çâ³ñòêà çà îñòàíí³é ÷àñ: ïå-
ðåä÷àñíî íà 42-ìó ðîö³ æèòòÿ ÷åðåç òÿæ-
êó õâîðîáó â³ä íàñ ï³øîâ Âîëîäèìèð Ïàí-
êººâ. Ç 1990 ðîêó â³í áóâ ðåäàêòîðîì ãà-
çåòè «Ïîñòóï», ï³çí³øå — çàñòóïíèêîì
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ³ ãîëîâíèì ðåäàêòî-
ðîì òèæíåâèêà «Post-Ïîñòóï», ïåðøèì
çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòè
«Äåíü». Ç 2003 ðîêó êåðóâàâ æóðíàë³ñò-
ñüêèì êîëåêòèâîì «Íàøåé ãàçåòû+». Âî-
ëîäèìèð Ïàíêººâ íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ
îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â Ñòóäåíòñüêîãî áðàò-
ñòâà ó Ëüâîâ³. Öÿ ëþäèíà ñïîðóäèëà ñîá³
ñâî¿ìè æóðíàë³ñòñüêèìè ³ ïîë³òè÷íèìè
ïðîåêòàìè á³ëüøå ïàì’ÿòíèê³â ó äóøàõ
êîëåã, í³æ äåÿê³ ñêóëüïòîðè çà âñå æèò-
òÿ.

Коле тив реда ції азети «Хрещати »

Партія ре іонів БЮТ НУ-НС Бло Литвина

Голова Верховної Ради Раїса Бо атирьова Ми ола Томен о,
Оле сандр Т рчинов

В`ячеслав Кирилен о,
Іван Плющ Володимир Литвин

Прем`єр-міністр Ві тор Ян ович Юлія Тимошен о Юрій Єхан ров —

Перший віце-прем`єр Ми ола Азаров,
Борис Колесни ов Ві тор Пинзени Арсеній Яценю І ор Шаров

Міністр вн трішніх справ Михайло Корнієн о Оле сандр Т рчинов Юрій Л цен о —

Міністр юстиції Юрій Мірошничен о Єв ен Корнійч ,
Андрій Портнов Роман Зварич Михайло Сирота

Міністр е ономі и Оле сій Плотни ов Сер ій Терьохін Юрій Єхан ров —

Паливний віце-прем`єр Юрій Бой о, Андрій Клюєв Сер ій Єрмілов Віталій Гайд —

Міністр за ордонних справ Костянтин Грищен о Гри орій Немиря Арсеній Яценю —

Êîìó äàäóòü ïîðòôåë³
Ñïèñîê âèñóâàíö³â íà äåðæàâí³ ïîñàäè â³ä ïîë³òè÷íèõ ñèë
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент Ві тор Ющен-
о заявив, що знає прізвище
майб тньо о прем'єр-міністра і
що помаранчева оаліція має
всі підстави цю андидат р за-
пропон вати. Проте оворити,
ніби пере овори про створення
оаліції виходять на фінішн
прям , зарано. Про це свідчать і
пафосні заяви з бо БЮТ, і
чорашній візит на Бан ов "ре-
іонал и" Раїси Бо атирьової.
Каменем споти ання, я ий може
звести нанівець з силля політи-
ів, став розподіл посад. "Хре-
щати " вирішив проаналіз вати
політичні ч т и, інформацію за-
лісних тор ів і винести цю
артин на розс д читачів.

Партія ре іонів —
прем’єра попрош
залишити

Ïåðåìîæåöü âèáîð÷èõ ïåðåãîí³â ìàº é
â³äïîâ³äí³ äî ñâîãî ðàíãó àïåòèòè. Êàí-
äèäàòóðè ó “á³ëî-ñèí³õ” º ïðàêòè÷íî íà
âñ³ ïîñàäè, ÿê â óðÿä³, òàê ³ ó Âåðõîâí³é
Ðàä³. Â³êòîð ßíóêîâè÷ íàâ³òü ç’¿çäèâ äî
Ìîñêâè çàðó÷èòèñÿ ï³äòðèìêîþ Âîëîäè-
ìèðà Ïóò³íà. Âî÷åâèäü, ïîñàäà ïðåì’ºðà
òîãî âàðòà. Çàì³ñòü Îëåêñàíäðà Ìîðîçà,
ÿêèé òåïåð ï³äå íà ïåíñ³þ, ãîëîâîþ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ìîæå ñòàòè Ðà¿ñà Áîãàòèðüî-
âà. Ìèêîëó Àçàðîâà “ðåã³îíàëè” òðàäè-
ö³éíî ðåêîìåíäóþòü íà ïîñàäó ïåðøîãî
â³öå-ïðåì’ºðà. Çàì³ñòü “íåäîîòðóºíîãî”
Âàñèëÿ Öóøêà ãîëîâíèì ì³ë³ö³îíåðîì
êðà¿íè ìîæå ñòàòè Ìèõàéëî Êîðí³ºíêî,
ÿêèé îñòàíí³ì ÷àñîì ôàêòè÷íî é êåðó-
âàâ â³äîìñòâîì. Ñòàòè ì³í³ñòðîì åêîíî-
ì³êè âñ³ øàíñè ìàº äîêòîð åêîíîì³÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð (íå ïîäóìàéòå ëèõîãî!)
Îëåêñ³é Ïëîòíèêîâ. Âîäíî÷àñ Þð³é Áîé-
êî ³ îäèí ç ë³äåð³â ÏÐ Àíäð³é Êëþºâ íå
õî÷óòü â³ääàâàòè êîíêóðåíòàì ïàëèâíó
ãàëóçü. ª ó “ðåã³îíàë³â” ñâ³é êàíäèäàò ³
íà ïîñàäó ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ.
Öå Êîñòÿíòèí Ãðèùåíêî — ÷è íå ºäè-
íèé óêðà¿íñüêèé âèñîêîïîñàäîâèé äèï-
ëîìàò, ÿêèé íå ï³äïðàöüîâóº ïîçàøòàò-
íèì ïðîïàãàíäèñòîì ÍÀÒÎ.

БЮТ — або все,
або достро ові вибори
Президента

Â Óêðà¿í³ çíàéäåòüñÿ íåáàãàòî ïîñàä,
ÿê³ á çàäîâîëüíèëè àìá³ö³¿ ë³äåðà ÁÞÒ.
ßêùî íàéáàæàí³øà — ïðåçèäåíòñüêà —
ïîêè ùî íåäîñòóïíà, òî çà ïðåì’ºðñüêó

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ÷³ïëÿòèìåòüñÿ äî
îñòàííüîãî. Ó÷îðà â íåçàì³ííîñò³ ñâîãî
øåôà âêîòðå ç íàäðèâîì ïåðåêîíóâàâ
Ìèêîëà Òîìåíêî. Éîãî ñàìîãî ïðîïîíó-
þòü íà ïîñàäó ñï³êåðà. Äëÿ âò³ëåííÿ â
æèòòÿ ðîæåâèõ ìð³é ïàí³ Òèìîøåíêî äî
ñòîëèö³, ÿê ³ 2004 ðîêó, â÷îðà çíîâó ïðè-
âåçëè “ãëàñ íàðîäó”. Öüîãî ðàçó æóðíà-
ë³ñòàì ïîêàçàëè ïðåäñòàâíèê³â çàõ³äíî-
óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Àðãóìåíòè íà
êøòàëò òîãî, ùî “Âîëèíü ãîëîñóâàëà çà
Þëþ ÿê çà æ³íêó, à òîìó âîíà îáîâ’ÿç-
êîâî ìàº î÷îëèòè óðÿä”, ìàëè íàðåøò³
ïåðåêîíàòè â öüîìó Ïðåçèäåíòà.

Ó ñïèñêó ÁÞÒ ÷èìàëî êîëèøí³õ óðÿ-
äîâö³â, ÿê³ ìîæóòü çíîâó ââ³éòè ó òó æ ñà-
ìó ð³÷êó. Îäèí ³ç íèõ ùèðî ïåðåêîíàíèé,
ùî Ïèíçåíèê — öå íå ïð³çâèùå, à ïîñà-
äà. Ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ áþò³âö³
õî÷óòü áà÷èòè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà.
Ñòàòè ì³í³ñòðîì þñòèö³¿ â÷îðà íåñïîä³âà-
íî âèñëîâèâ áàæàííÿ çÿòü ãëàâè Âåðõîâ-
íîãî Ñóäó ªâãåí Êîðí³é÷óê. ª ñâî¿ êàí-
äèäàòè ó ÁÞÒ ³ íà ³íø³ â³äîìñòâà, íàâ³òü
íà Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ. Éî-
ãî ìîæå î÷îëèòè Ãðèãîð³é Íåìèðÿ, ÿêèé
äàâíî êóðóº âñ³ çîâí³øí³ çâ’ÿçêè áëîêó.

“НУ—НС” —
половин всьо о

Ïîðàçêà íà âèáîðàõ ïðîïðåçèäåíòñüêî¿
ïàðò³¿ àæ í³ÿê íå çìåíøèëà ¿¿ àïåòèòè. Íà-
â³òü ó ðàìêàõ “ïîìàðàí÷åâî¿” êîàë³ö³¿ “íå-
ñóíè” âèìàãàþòü ñîá³ 50% ïîñàä, ïðè÷îìó
íå íàéã³ðøèõ. Ñï³êåðîì âîíè õî÷óòü áà÷è-
òè Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà, àëå íå ñïèñóþòü
³ ²âàíà Ïëþùà. Þð³é Ëóöåíêî ïðèì³ðÿº
êàøêåò ãîëîâíîãî ì³ë³ö³îíåðà. Íà âèïàäîê

ñòâîðåííÿ øèðîêî¿ êîàë³ö³¿ ñîðàòíèêè
Ïðåçèäåíòà ï³äãîòóâàëè é ñâîþ ëþäèíó íà
ïðåì’ºðñüêó ïîñàäó — Þð³ÿ ªõàíóðîâà.
Ðîçêëàäàòè ÿéöÿ ó ð³çí³ êîøèêè º äàâíüîþ
çâè÷êîþ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”. Ïðîòå, ÿêùî
ÁÞÒ ³ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òàêè íàáðèäíå äî-
ìîâëÿòèñÿ ç íàõàáíèì “êàðëèêîì”, ïàðò³ÿ
Ïðåçèäåíòà ìîæå çàëèøèòèñÿ âçàãàë³ áåç
ïîñàä. Òàê ñàìî, ÿê ³ Ïðåçèäåíò áåç çà-
òèøíîãî êàá³íåòó íà Áàíêîâ³é.

Бло Литвина —
прилашт вати “дітей”
президента К чми

Íàéñêðîìí³ø³ àïåòèòè (àëå íå àìá³ö³¿!)
ó Áëîêó Ëèòâèíà. Íå òîìó, ùî ìåíøå îõî-
÷èõ, à ÷åðåç ðîçóì³ííÿ, ùî áàãàòî íå äà-
äóòü. Õî÷à íà ïåðåãîâîðàõ ç ïåðåìîæöÿ-
ìè ïàí Ëèòâèí çàæàäàâ äëÿ ñåáå ïîñàäè
ñï³êåðà. ßêùî ÍÓ—ÍÑ íà÷åáòî ³ íå ïðî-
òè ïîä³ëèòèñÿ ñâîºþ êâîòîþ, òî ÁÞÒ ïî-
êè ùî îá³öÿº ëèøå ïîñàäó çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ïðîòå Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî íàâðÿä ÷è ïîøêîäóº òîãî, ùî ¿é íå
íàëåæèòü. Ìîæëèâî, Áëîêó Ëèòâèíà â³ä-
äàäóòü ³ ïåâí³ ïîñàäè â óðÿä³. Ïåðøèì â³-
öå-ïðåì’ºðîì ìîæå ñòàòè òîé æå ²ãîð Øà-
ðîâ, ì³í³ñòðîì þñòèö³¿ — îäèí ³ç áàòüê³â
íèí³øíüî¿ Êîíñòèòóö³¿ Ìèõàéëî Ñèðîòà.

ßê áà÷èìî, îõî÷èõ áàãàòî, à ïîñàä ìà-
ëî. Äåêîìó äóæå õî÷åòüñÿ, ³íøèõ ïðî-
ñÿòü, òà ëèøå îäèíèö³ ñïðàâä³ çàñëóãîâó-
þòü. Îñê³ëüêè äîëþ ì³í³ñòð³â ó íàñ âè-
çíà÷àº íå íàðîä ³ íå ñë³ïèé æåðåá, à íà-
ñòð³é, ç ÿêèì ïðîêèíóòüñÿ ë³äåðè ïàðò³é,
ðîáèòè ñòàâêè íà ïåðåìîæö³â “Õðåùà-
òèê” íå ðèçèêíóâ. Êîìó ïîùàñòèòü — ïî-
áà÷èìî âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

Ві тор Ян ович, я що не сяде в прем’єрсь е рісло, має визнане народом право за лядатися
на президентсь е
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Головне правління з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв'яз ів з ромадсь істю
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця:
Начальни а правління з питань взаємодії із засобами

масової інформації
Вимо и до андидатів:
- вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- знання раїнсь ої мови;
- знання та володіння па етом про рам Microsoft office (Word, Excel);
- досвід роботи сфері взаємодії із засобами масової інформації та

ни овидавничої справи, знання нормативно-правової бази У раїни.

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антної посади

оловно о та провідно о спеціалістів відділ забезпечення
діяльності постійних омісій Київради (V ате орія).

Відповідно до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних
посад державних сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет
Міністрів У раїни від 15.02.02№169 та з ідно з Типовими професійно-
валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців
встановлюються основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища
освіта відповідно о професійно о спрям вання, стаж роботи за фахом
на державній сл жбі не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в
інших сферах правління не менше 5 ро ів, післядипломна освіта
сфері державно о правління.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають
до он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій
зазначається про ознайомлення заявни а із встановленими
за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб та
проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен
особов арт (форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії
до ментів про освіт , засвідчені встановленом за онодавством
поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина
У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та
зобов'язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім'ї
за 2006 рі ; дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів - 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних
обов'яз ів та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хре-
щати , 36, . 907 (на он рс).

Телефон для довідо 254-11-88

Ðàéîíè ïîëèøèëè êèÿí
Çà äàíèìè CALL-öåíòðó, á³ëüø³ñòü ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é íå ðåàãóþòü 
íà çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора місь ий CALL-центр
оприлюднив підс м и ре-
а ції райдержадміністра-
цій за останній місяць на
звернення ромадян з
привод житлово- ом -
нально о та дорожньо о
осподарства. За алом до
сл жби надійшло 18 тис.
листів. Я з'яс вав "Хре-
щати ", най острішими
питаннями залишаються
проблема арячо о водо-
постачання, незадовіль-
ний стан б дин ів і при-
б дин ових територій, а
та ож технічний стан ліф-
тів.

Ó÷îðà ñòîëè÷íèé CALL-öåíòð
îïðèëþäíèâ ï³äñóìêè âèêîíàí-
íÿ çâåðíåíü ãðîìàäÿí ç æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî òà äîðîæíüîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. ßê ä³çíàâñÿ “Õðåùà-
òèê”, çà îñòàíí³é ì³ñÿöü äî ñëóæ-
áè íàä³éøëî 18 òèñ. ëèñò³â â³ä
ãðîìàäÿí. Ôàêòè÷íî âèêîíàíî
ïðîõàííÿ ïîíàä 7 òèñ. ìåøêàí-
ö³â, 170 — íå âèêîíàíî, íà ðîç-
ãëÿä³ ïåðåáóâàþòü ïîíàä 8 òèñ.
çâåðíåíü, à 552 ñêàðãè íå â³äïî-
â³äàþòü ä³éñíîñò³. Çà äàíèìè
ïðîçâîíó êîíòðîëüíî¿ ãðóïè, âè-
êîíàííÿ çâåðíåíü ãðîìàäÿí â ñå-
ðåäíüîìó ïî ì³ñòó çà ìèíóëèé ì³-
ñÿöü ñòàíîâèòü 92,84%.

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ñêàðã —
3921 — ñòîñóâàëàñÿ ïðîáëåì ãà-
ðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, 3040 ãðî-
ìàäÿí íå çàäîâîëåí³ îáñëóãîâó-
âàííÿì áóäèíê³â ³ ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é, 1951 ñêàðãà — íà-
ð³êàþòü íà íåñïðàâí³ñòü ë³ôò³â ó
æèòëîâèõ áóäèíêàõ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ç æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Ìèêîëè Ðóëÿ, ïðîá-
ëåìè ç ãàðÿ÷èì âîäîïîñòà÷àí-
íÿì ó ìåøêàíö³â ñòîëèö³ âèíè-
êàëè ÷åðåç ïëàíîâó ï³äãîòîâêó
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà äî îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó. “Ï³ä ÷àñ ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò ì³ñüêèõ ìåðåæ
òèì÷àñîâî â³äêëþ÷àëè ãàðÿ÷ó
âîäó â æèòëîâèõ áóäèíêàõ, à òà-
êîæ áóëà çàòðèìêà ç ï³ä’ºäíàí-
íÿì áóäèíê³â äî ãàðÿ÷îãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ ÷åðåç ðåìîíò àâà-
ð³éíèõ ä³ëÿíîê ìåðåæ”,— ïîâ³-
äîìèâ â³í. Ïàí Ðóëü òàêîæ íà-
ãîëîñèâ, ùî ïðîáëåìó ç íåçàäî-
â³ëüíèìè ñòàíîì áóäèíê³â ³
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ðîç-
â’ÿçóþòü, îñê³ëüêè ì³ñüêà âëàäà
íà öå âæå âèä³ëèëà 150 ìëí ãðí
çà ïðîãðàìîþ “Òâ³é ä³ì — òâîº
ïîäâ³ð’ÿ”.

Ïðîáëåìó ç³ ñêàðãàìè íà ïîãà-
íèé ñòàí ë³ôò³â Ìèêîëà Ðóëü ïî-
ÿñíèâ çàê³í÷åííÿì òåðì³íó åêñ-
ïëóàòàö³¿ ó òðåòèíè ñòîëè÷íèõ
ë³ôò³â ³ íàãîëîñèâ, ùî ñèòóàö³ÿ
çì³íþâàòèìåòüñÿ íà êðàùå, îñ-
ê³ëüêè ïðîãðàìîþ ì³ñüêî¿ âëàäè
ïåðåäáà÷åíî çàì³íó âñ³õ ñòàðèõ
ë³ôò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ñòî-
ëèö³, íà ùî âèä³ëåíî êîøòè ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Ó ë³äåðàõ çà ê³ëüê³ñòþ çâåðíåíü
ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ îïèíèâñÿ Ñâÿ-
òîøèíñüêèé ðàéîí: ïî äîïîìîãó
çâåðíóëèñÿ 2928 ìåøêàíö³â. ßê
âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè “Õðåùàòèêó”,
íàéá³ëüøå (710 ëèñò³â) ñêàðæè-
ëèñÿ íà íåäîë³êè â ïîñòà÷àíí³ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè, 491 çâåðíåííÿ ñòîñó-
âàëîñÿ íåñïðàâíîñò³ ë³ôò³â ó æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ, 392 ñêàðãè íà-
ä³éøëî ç ïðèâîäó íåçàäîâ³ëüíî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â ³
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Ñåðåä
³íøèõ ïðîáëåì, ÿêèìè ïåðåé-
ìàþòüñÿ æèòåë³ Ñâÿòîøèíñüêî-

ãî ðàéîíó,— õîëîäíå âîäîïîñòà-
÷àííÿ, íåçàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé
ñòàí ë³ôò³â, ðåìîíò ï³ä’¿çä³â, ñïà-
ëþâàííÿ ñì³òòÿ ³ ïðåòåíç³¿ òà çà-
óâàæåííÿ äî ðîáîòè ïðàö³âíèê³â
ÆÅÊ³â.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê ðàéîííîãî CALL-
öåíòðó Ñâ³òëàíà Òîïîðåíêî, íà-
ðàç³ ñèòóàö³ÿ ùîäî âèêîíàííÿ
çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïîë³ïøóºòü-

ñÿ. Òàê, çà ¿¿ ñëîâàìè, ëþäè
ìåíøå ñêàðæàòüñÿ íà ãàðÿ÷å âî-
äîïîñòà÷àííÿ. Íàéàêòóàëüí³-
øîþ ïðîáëåìîþ æèòåë³â Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó, ñóäÿ÷è ç³
çâåðíåíü â CALL-öåíòð, º ïîãà-
íèé ñòàí ë³ôò³â ó æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ. Çîêðåìà, íàéá³ëüøå íà-
ð³êàþòü íà ÆÅÎ ¹ 804. “Öå
ÆÅÎ ìàº íàéñòàð³øèé æèòëî-
âèé ôîíä ñåðåä óñ³õ ÆÅÎ â

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ é ïî-
òðåáóº ÿê³ñíîãî îíîâëåííÿ ³ ðå-
ìîíòó”,— íàãîëîñèëà âîíà. ßê
çàçíà÷èëà ïàí³ Òîïîðåíêî, ë³ô-
òè âèõîäÿòü ç ëàäó íå ò³ëüêè ÷å-
ðåç çàê³í÷åííÿ òåðì³í³â ¿õíüî¿
åêñïëóàòàö³¿, à é ÷åðåç íåäáàëå
ñòàâëåííÿ. Òàêîæ Ñâ³òëàíà Òî-
ïîðåíêî íàãîëîñèëà, ùî º ïåðå-
ë³ê ïèòàíü, ÿê³ ðàéîííà âëàäà
íå ìîæå âèð³øèòè ñàìîñò³éíî

0 500 1000 1500 2000

408 252 232

173 156 186

296 322 210

260 377 242

532 363 192

167 126 37

458 321 75

710 392 491

457 372 143

458 379 125

Голосіївський
Дарницький

Деснянський
Дніпровський

Оболонський
Печерський

Подільський

Святошинський
Солом`янський
Шевченківський

Проблеми з гарячим водопостачанням

Незадовільне обслуговування будинків і
прибудинкових територій

Не працює ліфт

Графік звернень громадян до CALL-центру (з 8 вересня —
по 8 жовтня) з проблемних питань
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Çà ï³äðàõóíêàìè ñïåö³àë³ñò³â, â
Óêðà¿í³ ìàéæå ÷âåðòü ì³ëüéîíà
ëþäåé ç ðîçóìîâîþ íåäîñòàòí³ñ-

òþ, à ³íâàë³äí³ñòü ìàþòü 88 òèñ.
Ä³ÿ÷³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é çà-
ïåâíÿþòü, ùî ëþäÿì ç ïðîáëå-

ìàìè ïñèõ³êè âêðàé ïîòð³áíà ðî-
áîòà, àáè õî÷ ÿêîñü ïðèñòîñóâà-
òèñÿ äî æèòòÿ. Âàæëèâèé äëÿ íèõ
íå ñàì çàðîá³òîê, à ñêîð³øå
âì³ííÿ äàòè ñîá³ ðàäó: ñàìîñò³é-
íî ïðîêèäàòèñÿ âðàíö³, ¿çäèòè
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, ñï³ë-
êóâàòèñÿ.

Ãîëîâà áëàãîä³éíîãî òîâàðè-
ñòâà äîïîìîãè ³íâàë³äàì òà îñî-
áàì ç ³íòåëåêòóàëüíîþ íåäîñòàò-
í³ñòþ «Äæåðåëà» Ðà¿ñà Êðàâ÷åí-
êî êàæå, ùî ðîáîòîäàâö³ íå õî-
÷óòü áðàòè íà ï³äïðèºìñòâà ëþ-
äåé ç ðîçóìîâîþ íåäîñòàòí³ñòþ.

“Îðãàí³çàö³ÿì çíà÷íî ïðîñò³-
øå íàâ÷èòè ä³àáåòèêà àáî ãëóõî-
ãî, àí³æ ëþäèíó ç ïñèõ³÷íèìè âà-
äàìè,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
ïàí³ Êðàâ÷åíêî.— Àäæå ç ðîçó-
ìîâî â³äñòàëèìè áàãàòî êëîïîòó.

Çà íèìè ïîòð³áíî âåñü ÷àñ íàãëÿ-
äàòè òà äîêëàñòè ÷èìàëî çóñèëü,
àáè çìîãëè âèêîíóâàòè åëåìåí-
òàðíó ðîáîòó”.

Ðîçóìîâó â³äñòàë³ñòü ïîä³ëÿþòü
íà ÷îòèðè ñòóïåí³: ëåãêèé, ïî-
ì³ðíèé, òÿæêèé òà ãëèáîêèé.
Õâîð³ ç ëåãêèì òà ïîì³ðíèì ðîç-
ëàäàìè ìîæóòü âèãîòîâëÿòè ñâ³÷-
êè, ëèñò³âêè, ³ãðàøêè, ïàêóâàòè
òà ôàñóâàòè ïðîäóêö³þ. Ëþäÿì ç
òÿæêèìè òà ãëèáîêèìè ïîðóøåí-
íÿìè òàêà ðîáîòà íå çàâæäè ï³ä
ñèëó. Õî÷à, ÿêùî ç íèìè çàéìà-
òèñÿ, ìîæíà ïðèâ÷èòè äî åëåìåí-
òàðíèõ ä³é. Ðà¿ñà Êðàâ÷åíêî êà-
æå, ùî â Ãîëëàíä³¿ äëÿ ëþäåé ç
ïñèõ³÷íèìè âàäàìè íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ ïåðåäáà÷åíî á³ëüøå ÿê 200
âèä³â ðîáîòè, ³ ç ïðàöåâëàøòó-
âàííÿì ó íèõ ïðîáëåì ìàéæå íå-

ìàº. Óêðà¿í³ æ äî òàêèõ ïîêàçíè-
ê³â ùå äàëåêî.

Ì³í³ñòåðñòâî ïðàö³ ïîâ³äîìëÿº,
ùî íèí³ â Óêðà¿í³ ïðàöþþòü 400
òèñ. ³íâàë³ä³â. Çàñòóïíèê ì³í³ñ-
òðà îõîðîíè ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè Îëåíà Ãàðÿ÷à ïîâ³äî-
ìèëà, ùî ñòàíîì íà 1 ñåðïíÿ íà
îáë³êó â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ â
Óêðà¿í³ ïåðåáóâàëî 13,5 òèñ. ëþ-
äåé ç âàäàìè ïñèõ³êè, ç íèõ öüî-
ãî ðîêó ïðàöåâëàøòîâàíî 4 òèñ.
Ïîð³âíÿíî ç 2006-ì öå âäâ³÷³
á³ëüøå. Çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ââà-
æàº, ùî äåðæàâà ïîâèííà âðåãó-
ëþâàòè ïèòàííÿ ïðî êâîòó ïðè
ïðàöåâëàøòóâàíí³ îñ³á ç ïñèõ³÷-
íèìè ðîçëàäàìè (íèí³ âîíà ñòà-
íîâèòü 4%), à òàêîæ ïåðåäáà÷è-
òè äëÿ ³íâàë³äà ñèñòåìíèé ñóïðî-
â³ä äîñâ³ä÷åíî¿ ëþäèíè

Ñòîëè÷í³ ë³êàð³ 
ãîòîâ³ óêîëîòè âñ³õ
Âàêöèíà ïðîòè ãðèïó íàä³éøëà 
â ì³ñüê³ ìåäè÷í³ çàêëàäè 
â ïîâíîìó îáñÿç³
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора начальни Головно о правління охорони здо-
ров'я КМДА Людмила Кач рова заявила, что иянам
епідемія рип не за рож є, адже меди и озброїлися
проти ньо о заздале ідь.

Çà äàíèìè Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ãðèïó òà ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ â³-
ðóñíèõ ³íôåêö³é ÌÎÇ, â æîäíîìó ç 10 «êîíòðîëüíèõ» ì³ñò çàõâîðþ-
âàí³ñòü íà ãðèï ÷è çàñòóäó íå ïåðåâèùóº ð³âíÿ åï³äåì³îëîã³÷íîãî ïî-
ðîãà. Äî ãðóïè ðèçèêó çàíåäóæàòè íà ÃÐÂ² (ãîñòðà ðåñï³ðàòîðíà â³-
ðóñíà ³íôåêö³ÿ) ÷è ãðèï çàçâè÷àé ïîòðàïëÿþòü øêîëÿð³ â³êîì äî 14
ðîê³â. Äëÿ çì³öíåííÿ ³ìóí³òåòó ìåäèêè ðàäÿòü âæèâàòè á³ëüøå â³òà-
ì³í³â, òåïë³øå âäÿãàòèñÿ òà â÷àñíî ïðîéòè âàêöèíàö³þ.

Çà ïðîãíîçàìè ôàõ³âö³â, ó ñåçîí³ 2007—2008 ðîê³â Óêðà¿íó “â³äâ³-
äàþòü” òðè øòàìè â³ðóñó ãðèïó: “Ñîëîìîíîâ³ îñòðîâè” òà “Â³ñêîí-
ñèí” òèïó À òà “Ìàëàéç³ÿ” òèïó Â. “Ñîëîìîíîâ³ îñòðîâè” º â³äíîñ-
íî íîâîþ ôîðìîþ, îñê³ëüêè ÷åðåç ïîñò³éí³ ìóòàö³¿ øòàì³â ãðèïó îäèí
³ òîé ñàìèé âèä ìîæå çì³íèòèñÿ ê³ëüêà ðàç³â. Ï³ê çàõâîðþâàíîñò³ ìå-
äèêè ïåðåäáà÷àþòü ïðèáëèçíî ó ãðóäí³.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Ëþäìèëè Êà-
÷óðîâî¿, “óâàãó ñë³ä àêöåíòóâàòè íà ð³âí³ ñåçîííèõ çàõâîðþâàíü òà
çàâ÷àñíî ì³í³ì³çóâàòè íàñë³äêè õâîðîáè. Âñ³ ìåäè÷í³ çàêëàäè Êèºâà
âæå îòðèìàëè ïîòð³áíó âàêöèíó â äîñòàòí³é äëÿ ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿
ê³ëüêîñò³. Çà óìîâè â÷àñíîãî ùåïëåííÿ, ÿêå ïîòð³áíî ïî÷èíàòè âæå
ó æîâòí³, òà ïèëüíî¿ óâàãè äî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ êèÿíè çìîæóòü çà-
ïîá³ãòè åï³äåì³¿ ãðèïó”

Äóøåâíîõâîðèõ ïðàöåâëàøòóþòü
Ì³í³ñòåðñòâî ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ïîîá³öÿëî 
ï³äòðèìàòè ëþäåé ç ïñèõ³÷íèìè âàäàìè

Êè¿âñüêà âëàäà 
ïðîâåðíóëà îïåðàö³þ
Áëàãîä³éíèé ôîíä Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
âðÿòóâàâ æèòòÿ êèÿíèíó

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора ореспондент
"Хрещати а" зв'язався з
бать ами Михайла Кос-
таша, я о о столична
влада допомо ла врят -
вати від лей оз . За під-
трим и бла одійно о
фонд Леоніда Черно-
вець о о на реабілітацію
після операції хлопчи а
виділили 120 тис. рн.
Михайло Косташ од ж є
і поч вається добре.

Ñâîãî ÷àñó ïðî ñìåðòåëüíî
õâîðîãî íà ëåéêîç êèÿíèíà Ìè-
õàéëà Êîñòàøà ðîçïîâ³äàëè ÷è
íå âñ³ óêðà¿íñüê³ òà ðîñ³éñüê³
ÇÌ². Ì³çåðí³ ñòàòêè áàòüê³â íå
äàâàëè çìîãè ïîêðèòè âàðò³ñòü
áîäàé ÷àñòèíè âêðàé ïîòð³áíèõ
ë³ê³â. À ïðî îïëàòó îïåðàö³¿ ãî-
ä³ áóëî é ìð³ÿòè. Ïåðøó âàãîìó
äîïîìîãó — 52 òèñ. ãðí — ðî-
äèí³ Êîñòàø³â íàäàëà ñòîëè÷íà
âëàäà. Çà ö³ êîøòè äèòèíó ïðî-
îïåðóâàòè â Ìîñêâ³, â Ðîñ³é-
ñüê³é äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³.

Ìèõàéëó óñï³øíî òðàíñïëàíòó-
âàëè ê³ñòêîâèé ìîçîê.

Àëå âæå ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî õëîï÷èêîâ³ íà
ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ðåàá³ë³òàö³é-
íèé êóðñ ïîòð³áíî 120 òèñ. ãðí.
Òàêèõ ãðîøåé ó “ñåðåäíüîñòà-
òèñòè÷íî¿” êè¿âñüêî¿ ðîäèíè
ïðîñòî íå áóëî. Âàðò³ñòü äîáè
ë³êóâàííÿ îíêîõâîðîãî ñòàíî-
âèòü ìàéæå 5 òèñ. ãðí. Àáè ïðî-
òðèìàòèñü õî÷à á ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â, Êîñòàø³ çàáîðãóâàëè âåëè-
÷åçí³ ñóìè. Ðîäè÷³ òà çíàéîì³
äàâàëè õòî ñê³ëüêè ì³ã, àëå âñå
îäíî öüîãî âèÿâèëîñÿ çàìàëî.

“×èñëåíí³ ïðîõàííÿ ïðî äîïî-
ìîãó íå ïî÷óëè àí³ â Ì³í³ñòåðñòâ³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, àí³ â ³íøèõ óñ-
òàíîâàõ,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó” ìàìà Ìèõàéëà Òàìàðà Êîñ-
òàø.— ×èíîâíèêè àáî âçàãàë³ íå
â³äïîâ³äàëè íà ëèñòè, àáî ðîáè-
ëè âèãëÿä, ùî ¿õ ùå ðîçãëÿäà-
þòü”. Ïî÷èíàþ÷è ç áåðåçíÿ 2007
ðîêó, áàòüêè íàïèñàëè “òîííè”
ïàïåðó: â ÌÎÇ, â Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ.
Â³äïîâ³ä³ ç ÌÎÇ ïðîñòî âðàæàëè:
ó â³äïèñêàõ, íåìîâ íàïèñàíèõ ï³ä
êîï³ðêó, ÷èíîâíèêè ðàäèëè çâåð-
òàòèñÿ äî “äèòÿ÷îãî” â³ää³ëó Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ, à ÃÓ â³äñèëàëî çíîâó æ òà-
êè äî ÌÎÇ. ² òàê ùîì³ñÿöÿ — ïî
çàìêíåíîìó êîëó.

Ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ãëàâà ðî-
äèíè Ñåðã³é Êîñòàø çíîâó çâåð-
íóâñÿ ïî äîïîìîãó äî ì³ñüêî¿
âëàäè, ñïðàâà çðóøèëà ç ì³ñöÿ.
Ñïåö³àëüíèì ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè çà
ï³äòðèìêè áëàãîä³éíîãî ôîíäó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïîòð³á-
íó ñóìó çíàéøëè. ̄ ¿ âèä³ëèëè çà
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó
ñòîëè÷íîìó áþäæåò³ íà âèêî-
íàííÿ ì³ñüêî¿ ì³æãàëóçåâî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Çäîðîâ’ÿ
êèÿí” íà 2003—2011 ðîêè.

Ãðîø³ ïåðåðàõóâàëè äî Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó òðàíñ-
ïëàíòàö³¿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó, äå
Ìèõàéëà Êîñòàøà íèí³ ë³êóþòü.
Ïîòð³áí³ äëÿ õëîï÷èêà ìåäèêà-
ìåíòè çàêóïèëè â ïîâíîìó îá-
ñÿç³. Òàê çà ï³äòðèìêè Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè æèòòÿ äèòè-
í³ âðÿòîâàíî âäðóãå.

Ó÷îðà “Õðåùàòèê” ïîö³êàâèâ-
ñÿ ñòàíîì çäîðîâ’ÿ Ìèõàéëà
ï³ñëÿ ðåàá³ë³òàö³éíîãî êóðñó. Çà
ñëîâàìè áàòüê³â, ¿õí³é ñèí îäó-
æóº, õâîðîáà ïîòðîõó â³äñòóïàº.
Õëîï÷èê ëþáèòü ãðàòè â êîì-
ï’þòåðí³ ³ãðè ³ ðàä³º æèòòþ

Щоб не опинитися сам на сам із хворобою та лі ами, потрібно лише
ва цин ватися

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в У раїні проживає 2,5 млн інвалідів. З них май-
же 290 тис. мають психічні та інтеле т альні вади. Я що
ромадяни з фізичними проблемами ще мають шанс
працювати на спеціалізованом виробництві, то д шевно-
хворих ніде вза алі не бер ть. А втім, завдя и з силлям
ромадсь их ор анізацій, отрі займаються проблемами
роз мово відсталих людей, можновладці Всесвітній
день охорони психічно о здоров'я, я ий відзначали поза-
вчора, пообіцяли пере лян ти чинне за онодавство, щоб
на підставі за ордонно о досвід дати змо працювати
інвалідам з інтеле т альними розладами.

Миш о Косташ поч вається добре і радіє життю
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“ÂÂëëààääèè÷÷èèööåå ííààøøàà
ÁÁîîããîîððîîääèèööåå,, ïïîîêêððèèéé ííààññ
ââ³³ää ççëëàà ÷÷ååññííèèìì ÒÒââîî¿¿ìì
îîììîîôôîîððîîìì......”

14 æîâòíÿ
Íåä³ëÿ 20-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿò-

íèö³. Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Âëàäè-
÷èö³ íàøî¿ Áîãîðîäèö³ ³ Ïðèñíî-
ä³âè Ìàð³¿. Àïîñòîëà âiä 70-òè
Àíàíi¿ (²). Ïðåïîäîáíîãî Ðîìà-
íà Ñîëîäêîñïiâöÿ (áëèçüêî 556).
Ïðåïîäîáíîãî Ñàââè Âèøåð-
ñüêîãî, Íîâãîðîäñüêîãî (1461).
Ïðåïîäîáíîãî Äîìíèíà Ñîëóí-
ñüêîãî (²V). Ëþáëiíñüêî¿, Ïñêî-
âî-Ïîêðîâñüêî¿, Êàñïåðiâñüêî¿,
Áðà¿ëîâñüêî¿, Ãåðáîâåöüêî¿ i
Áàðñüêî¿ iêîí Áîæî¿ Ìàòåði.

15 æîâòíÿ
Ñåäìèöÿ 21-øà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäå-

ñÿòíèö³. Ñâÿùåííîìó÷åíèêà
Êèïðiàíà, ìó÷åíèö³ ²óñòèíè òà
ìó÷åíèêà Ôåîêòèñòà (304). Áëà-
æåííîãî Àíäðiÿ, Õðèñòà ðàäè
þðîäèâîãî (936). Áëàãîâ³ðíî¿
êíÿãèí³ Àííè Êàøèíñüêî¿ (1338). Ïðàâåäíîãî âî¿íà Ôåîäîðà Ñàíàê-
ñàðñüêîãî (1817).

16 æîâòíÿ
Ñâÿùåííîìó÷åíèê³â Äèîíèñiÿ Àðåîïàãiòà, ºïèñêîïà Àôiíñüêîãî

(96), Ðóñòèêà, ïðåñâ³òåðà, òà ªëåâôåðiÿ, äèÿêîíà. Ïðåïîäîáíîãî Äèî-
íèñiÿ, çàòâîðíèêà Ïå÷åðñüêîãî, â Äàëüíiõ ïå÷åðàõ (ÕV). Ïðåïîäîá-
íîãî ²îàííà Õîçåâiòà, ºïèñêîïà Êåñàðiéñüêîãî (V²). Áëàæåííîãî ²ñè-
õiÿ Õîðèâiòà (V²).

17 æîâòíÿ
Ñâÿùåííîìó÷åíèêà ²ºðîôåÿ, ºïèñêîïà Àôiíñüêîãî (²). Çíàéäåííÿ

ìîùåé ñâÿòèòåë³â Ãóðiÿ, àðõ³ºïèñêîïà Êàçàíñüêîãî, i Âàðñîíîôiÿ,
ºïèñêîïà Òâåðñüêîãî (1595). Áëàãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà ßðîñëà-
âîâè÷à, Íîâãîðîäñüêîãî, ÷óäîòâîðöÿ (1052). Ïðåïîäîáíèõ Åëëàäiÿ i
Îíèñèìà, çàòâîðíèê³â Ïå÷åðñüêèõ, â Áëèæíiõ ïå÷åðàõ (Õ²²-Õ²²²).
Ïðåïîäîáíîãî Àììîíà, çàòâîðíèêà Ïå÷åðñüêîãî, â Äàëüíiõ ïå÷åðàõ
(Õ²²²). Äåíü ï³ñíèé.

18 æîâòíÿ
Ìó÷åíèö³ Õàðèòèíè (304). Ñâÿòèòåë³â Ïåòðà, Îëåêñiÿ, ²îíè Êè¿â-

ñüêèõ, Ô³ë³ïà i ªðìîãåíà, Ìîñêîâñüêèõ i âñiº¿ Ðóñè ÷óäîòâîðöiâ. Ïðå-
ïîäîáíèõ Äàìiàíà, ïðåñâ³òåðà, ö³ëèòåëÿ (1071), ²ºðåìi¿ (áëèçüêî 1070)
i Ìàòôåÿ (áëèçüêî 1085) ïðîçîðëèâèõ, Ïå÷åðñüêèõ, â Áëèæíiõ ïå÷å-
ðàõ. Ïðåïîäîáíî¿ Õàðèòèíè, êíÿãèíi Ëèòîâñüêî¿, ÿêà â Íîâãîðîäi
ïîäâèçàëàñÿ (1281). Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Äèîíèñiÿ, ºïèñêîïà Îëåêñàí-
äðiéñüêîãî (264—265).

19 æîâòíÿ
Àïîñòîëà Ôîìè (²). Ñâÿùåííîìó÷åíèêà ²îàííà ïðåñâ³òåðà (1937).

Äåíü ï³ñíèé.
20 æîâòíÿ

Ìó÷åíèê³â Ñåðãiÿ i Âàêõà (290—303). Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãiÿ Ïî-
ñëóøëèâîãî, Ïå÷åðñüêîãî, â Áëèæíiõ ïå÷åðàõ (áëèçüêî Õ²²²).

Çíàéäåííÿ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ìàðòèíiàíà Áiëîºçåðñüêîãî (1513).
Ìó÷åíèê³â ²óëiàíà, ïðåñâiòåðà, i Êåñàðiÿ, äèÿêîíà (²). Ïñêîâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði, éìåíîâàíî¿ “Ðîç÷óëåííÿ” (1524).

* * *
Ãîëîâíèé ìîòèâ, íà ÿêîìó ãðóíòóºòüñÿ ñâÿòî Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áî-

ãîðîäèö³,— âèä³ííÿ ñâÿòîãî Àíäð³ÿ Þðîäèâîãî. Ñòàëîñÿ öå çà öàðþ-
âàííÿ Ëüâà VI Ô³ëîñîôà ó 910 ðîö³. Öàðãîðîä (Êîíñòàíòèíîïîëü) —
ñòîëèöÿ Â³çàíò³¿, áóëà â îáëîç³ àðàá³â. Óñå ì³ñòî ïåðåáóâàëî ó âåëèê³é
òðèâîç³. Â õðàì³ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, äå çáåð³ãàëàñü ¿¿ ðèçà, ïðàâè-
ëîñÿ âñåíîøíå íåä³ëüíå Áîãîñëóæ³ííÿ. Öåðêâà áóëà ïåðåïîâíåíà ëþäü-
ìè, ÿê³ ùèðî ìîëèëèñÿ. Ó íàòîâï³ ðåâíî ìîëèâñÿ çà ñïàñ³ííÿ ì³ñòà ³
ñâÿòèé Àíäð³é Þðîäèâèé ç³ ñâî¿ì ó÷íåì ªï³ôàí³ºì. Â³äïðàâà çàê³í-
÷èëàñÿ, âò³ì, ñâÿòèé Àíäð³é ïîáà÷èâ, ÿê ó ïîâ³òð³ éøëà ñâ³òëîì îñÿ-
ÿíà Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöÿ â îòî÷åíí³ ïðîðîê³â, àïîñòîë³â ³ àíãåë³â. Áî-
æà Ìàòè, íàáëèçèâøèñü äî ïðåñòîëà, ìîëèëàñÿ çà ãð³øíèê³â ³ ïîêðè-
âàëà õðèñòèÿí ÷åñíèì Ñâî¿ì îìîôîðîì. Ñâÿò³ Àíäð³é ³ ªï³ôàí³é çðî-
çóì³ëè, ùî Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöÿ ç’ÿâèëàñÿ, ùîá âðÿòóâàòè ì³ñòî.

² ñïðàâä³, íåâäîâç³ ï³ñëÿ öüîãî ÷óäåñíîãî âèä³ííÿ âîðîã â³äñòóïèâ.
Ì³ñòî áóëî âðÿòîâàíå.

Çãîäîì ïîêðîâ-îìîôîð ñòàâ ñèìâîëîì îï³êè ³ çàñòóïíèöòâà Ïðå-
÷èñòî¿ Ä³âè Ìàð³¿, à ïðàçíèê ä³ñòàâ ñâîþ íàçâó — Ïîêðîâè Ïðåñâÿ-
òî¿ Áîãîðîäèö³. Äèâíî, ïðîòå â Ãðåöüêîìó öàðñòâ³ äåíü Ïîêðîâè íå
áóâ âíåñåíèé äî ÷èñëà ñâÿòêîâèõ. Âñòàíîâëåííÿ öüîãî ïðàçíèêà íà-
ëåæèòü íàø³é Öåðêâ³. Íàøà áàãàòîñòðàæäàëüíà çåìëÿ äîâ³ðèëàñÿ Ïî-
êðîâ³ Áîãîìàòåð³, îñîáëèâî êîëè íàðîäîâ³ íå áóëî çâ³äêè ÷åêàòè íà
äîïîìîãó, à ò³ëüêè ñïîä³âàòèñÿ íà çàñòóïíèöòâî Ïðå÷èñòî¿. Óêðà¿í-
ñüêå êîçàöòâî, ÿêå áîðîíèëî â³ðó ïðàâîñëàâíó, áóëî ëèöàðñòâîì Áî-
æî¿ Ìàòåð³. Íà Ñ³÷³, äå çáèðàëèñÿ êîçàêè, áóëî çâåäåíî öåðêâó íà
÷åñòü Ïîêðîâè Áîãîðîäèö³. Òà íå ò³ëüêè êîçàêè ñõèëÿëè ãîëîâè ïå-
ðåä Ïîêðîâîþ — âîíà áóëà çàñòóïíèöåþ ³ óêðà¿íñüêèõ ä³â÷àò, àäæå
ñåðåäèíà æîâòíÿ — ÷àñ â³äçíà÷åííÿ öüîãî ñâÿòà — áóâ ñåçîíîì ³ ñâà-
òàííÿ, ³ âåñ³ëü, òîìó ä³â÷àòà ìîëèëèñÿ: “Ñâÿòà Ìàòè Ïîêðîâîíüêî,
íàêðèé ìîþ ãîëîâîíüêó”.

Öå ñâÿòî âåëèêå, òîæ, îêð³ì Áîæî¿ ñëóæáè, Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà
ñëóæèòü àêàô³ñò Ïîêðîâ³ Áîãîìàòåð³. Â àêàô³ñò³ ÷àñòî ïîâòîðþþòü-
ñÿ ñëîâà: “Ðàäóéñÿ, Ðàäîñòå íàøà, ïîêðèé íàñ â³ä óñÿêîãî çëà ÷åñ-
íèì Òâî¿ì îìîôîðîì...”

По рова Пресвятої Бо ородиці

Ïðàâîñëàâí³ 
ö³ííîñò³ ðóõíóëè

Ïî÷óòè ãëàñ Áîæèé

Óêðà¿íîìîâíà Á³áë³ÿ íà àóä³î —
ïåðøà â Óêðà¿í³. Çàïèñ Ñëîâà Áî-
æîãî âèð³øèëè çðîáèòè äëÿ ëþ-
äåé ë³òíüîãî â³êó òà òèõ, êîìó
òÿæêî ÷èòàòè, à òàêîæ äëÿ çàíàä-
òî çàéíÿòèõ ñïðàâàìè ëþäåé,
ÿêèì áðàêóº ÷àñó íàâ³òü íà ÷è-

òàííÿ Á³áë³¿, à òèì ïà÷å — íà â³ä-
â³äèíè öåðêâè. Äî ïåðøîãî äèñ-
êó ââ³éøëà íå âñÿ Á³áë³ÿ: ëèøå
Ïñàëòèð òà Íîâèé çàâ³ò. Çàãàëü-
íà òðèâàë³ñòü çâó÷àííÿ — 26 ãî-
äèí.

Ïåðåêëàâ óêðà¿íñüêîþ ïàòð³àðõ

Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè
Ô³ëàðåò. Íà äóìêó ñòèë³ñò³â, ç äî-
òðèìàííÿì ìîâíèõ íîðì. Á³áë³é-
íèì ãîëîñîì ñòàâ äèêòîð óêðà¿í-
ñüêîãî ðàä³î Ìèêîëà Êîç³é. Çà
ñëîâàìè ïðåñ-ñåêðåòàðÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ïàòð³àðõ³¿ àðõ³ìàíäðèòà
ªâñòðàò³ÿ, éîãî íà öþ “ðîëü” îá-
ðàëè íåâèïàäêîâî — øóêàëè ëþ-
äèíó ³ äîñâ³ä÷åíó, é âèñîêîäóõîâ-
íó.

Ðîáîòà íàä çàïèñîì òðèâàëà
ìàéæå òðè ì³ñÿö³. Óêðà¿íîìîâíó
àóä³î-Á³áë³þ âèçíàëè Ãðåêî-êàòî-
ëèöüêà òà Óêðà¿íñüêà àâòîêåôàëü-
íà öåðêâè. Ïåðøèé íàêëàä —
1000 äèñê³â. À ÿêùî íîâèíêà êî-
ðèñòóâàòèìåòüñÿ ïîïèòîì, íå-
âäîâç³ â àóä³îôîðìàò³ ç’ÿâëÿòüñÿ
äèòÿ÷à Á³áë³ÿ òà Çàêîí Áîæèé

Õðàì Ñïàñà-íà-Áåðåñòîâ³, ÿêèé
º îäí³ºþ ³ç íàéâ³äîì³øèõ ñâÿòèíü
ùå ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, äàâíî
ïîòðåáóº ðåìîíòó òà ðåñòàâðàö³¿.
Äîñë³äíèöüêî-ðåñòàâðàö³éí³ ðî-
áîòè ðîçïî÷àëè ùå â 2001 ðîö³ òà
é äîñ³ íå çàê³í÷åí³. Êåð³âíèöòâî
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè çâåðíó-
ëîñÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³
òóðèçìó ç ïðîõàííÿì ïåðåäàòè
õðàì öåðêâ³, àáè â³äíîâèòè ñâÿ-
òèíþ. Ó âåðåñí³ ì³í³ñòð êóëüòó-
ðè ³ òóðèçìó Þð³é Áîãóöüêèé äàâ
íà öå çãîäó. Õðàì ìàº ïåðåéòè äî
ìîíàñòèðÿ â ïîñò³éíå êîðèñòó-
âàííÿ. Â³ðóþ÷³ æ ìàþòü îáñòå-
æèòè ôóíäàìåíò òà ïðîâåñòè îñ-
íîâí³ ðîáîòè çà ïðîåêòîì ðåêîí-
ñòðóêö³¿.

À âò³ì, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, Ñïàñ-
íà-Áåðåñòîâ³ ñòàâ îäíèì ³ç ïðè-
âîä³â, àáè âêîòðå ïîðóøèòè ïè-
òàííÿ ïðî çáåðåæåííÿ êóëüòóð-
íèõ òà àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê
ñòîëèö³. Äèñêóñ³þ âåëè ïåðåâàæ-
íî íàâêîëî çðóéíîâàíî¿ 8 æîâò-
íÿ â’¿çíî¿ áðàìè äî Íèæíüî¿ ëàâ-
ðè.

Â’¿çíà áðàìà äàâíî ïîòðåáóâà-

ëà ðåñòàâðàö³¿. Ïðîåêò áóëî ðîç-
ðîáëåíî òà çàòâåðäæåíî â ëèïí³
öüîãî ðîêó. Òà àðêà íå äî÷åêàëà-
ñÿ ë³ïøèõ ÷àñ³â — ó í³÷ ç 7 íà 8
æîâòíÿ ¿¿ ðîç³áðàëè. Äèðåêö³ÿ çà-
ïîâ³äíèêà “Êèºâî-Ïå÷åðñüêà
ëàâðà” çàïåâíÿº, ùî ïàì’ÿòêó
çíåñëè áåç ¿¿ â³äîìà.

Ó÷îðà æ ïðåñ-ñåêðåòàð Êè¿â-
ñüêî¿ ïàòð³àðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè àðõ³ìàíäðèò
ªâñòðàò³é îïðèëþäíèâ çàÿâó, â
ÿê³é ãîâîðèòüñÿ: “8 æîâòíÿ 2007
ðîêó áóëî ïîâí³ñòþ çíèùåíî â’¿ç-
íó áðàìó äî Íèæíüî¿ ëàâðè. Î÷å-
âèäíî, ùî ðîçì³ðè áðàìè íå âïè-
ñóâàëèñÿ ó òó ìàñøòàáíó áóä³-
âåëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó ðîçãîðíó-
òî íà òåðèòîð³¿ Ëàâðè ¿¿ íèí³ø-
í³ì êåð³âíèöòâîì íà ÷îë³ ç àðõ³-
ºïèñêîïîì Ïàâëîì”.

“Ó íàñ âñüîãî ëèø îäèí
ÊÀÌàç, ÿêèé óñï³øíî ïðîõîäèâ
÷åðåç áðàìó,— ãîâîðèòü íàì³ñíèê
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè àðõ³-
ºïèñêîï Ïàâëî.— Îáâàëèâñÿ âåðõ
àðêè, òîæ, àáè íå ñòàëîñÿ á³äè,
ìè áóëè çìóøåí³ ðîçëàìàòè ¿¿
ïîâí³ñòþ”. Ñòàëîñÿ öå, çà ñëîâà-

ìè êåð³âíèöòâà ìîíàñòèðÿ Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, äåñü îï³â-
íî÷³ 7 æîâòíÿ, òîæ î÷åâèäö³â íå-
ìàº.

Ñâîºþ ÷åðãîþ âëàäèêà Ïàâëî
íàâ³â ïðèêëàäè íåãîñïîäàðñüêî-
ãî ñòàâëåííÿ êåð³âíèöòâà çàïî-
â³äíèêà “Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâ-
ðà” äî ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè (çîê-
ðåìà, äî ò³º¿ æ áðàìè), ùî ðîç-
òàøîâàí³ íà éîãî òåðèòîð³¿. Íà-
ì³ñíèê íàãîëîñèâ, ùî ãðîø³, ÿê³
âèä³ëÿþòü ìóçåþ äåðæàâà òà ì³ñ-
òî, âèêîðèñòîâóþòü íå çà ïðèçíà-
÷åííÿì, à òàêà ê³ëüê³ñòü ìóçåéíèõ
ïðàö³âíèê³â ñåáå íå âèïðàâäî-
âóº — Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà çà-
íåäáàíà, íàâ³òü ñîðîìíî ïåðåä
òóðèñòàìè. Àðõ³ºïèñêîï Ïàâëî
òàêîæ çàÿâèâ, ùî áóâ áè íå ïðî-
òè, àáè âåñü çàïîâ³äíèê ïåðåäà-
ëè ìîíàñòèðþ: “Ìè ìîãëè á ñïî-
ê³éíî óòðèìóâàòè ìóçåéíó ñòðóê-
òóðó. Ùîïðàâäà, ðîçïî÷àëè á ç
ïåðòóðáàö³¿ ¿¿ ïðàö³âíèê³â”.

Â³äíîâëåííÿ áðàìè ïëàíóþòü
ðîçïî÷àòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Çà
ñëîâàìè àâòîðà ïðîåêòó ¿¿ ðåñ-
òàâðàö³¿ Þð³ÿ Ëîñèöüêîãî, ñïî-
ðóäà áóëà ïîøêîäæåíà ìàéæå íà
äâ³ òðåòèíè. Íîâà áóäå ³äåíòè÷-
íîþ çðóéíîâàí³é — í³ÿêèõ çì³í
íå ïåðåäáà÷àþòü. Âàðò³ñòü ðîá³ò
ç ðåêîíñòðóêö³¿ í³õòî ç êåð³âíèö-
òâà ìîíàñòèðÿ íàçâàòè íå ñïðî-
ì³ãñÿ, à ïàí Ëîñèöüêèé ïîâ³äî-
ìèâ, ùî òåïåð êîøò³â íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïîòð³áíî â 5 ðàç³â á³ëü-
øå, í³æ íà ðåñòàâðàö³þ. ×àñ çà-
âåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òàêîæ
íåâ³äîìèé

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь а патріархія У раїнсь ої православної
цер ви презент вала перш раїномовн Біблію в
а діоформаті. Відтепер Псалтир та Новий завіт можна
б де не лише почитати, а й посл хати. Я що новин а
орист ватиметься попитом, невдовзі в а діоформаті
з'являться дитяча Біблія та За он Божий.

Ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðíî¿ ñïàäùèíè Ëàâðè 
ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора намісни Свято-Успенсь ої Києво-Печерсь ої
лаври архієпис оп Павло заявив, що пам'ят и льт р-
ної та архіте т рної спадщини Лаври під за розою
зни нення. Йшлося, зо рема, про храм Спаса-на-Бе-
рестові, ре онстр ція я о о триває з 2001 ро й не
має інця- раю, та про в'їзн брам до Нижньої лаври,
я днями зр йн вали.

Усі занедбані історичні пам’ят и під монастирсь им “ рилом” б д ть впоряд овані — пере онаний намісни
Києво-Печерсь ої лаври

Â Óêðà¿í³ âèéøëà ïåðøà àóä³î-Á³áë³ÿ
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хрещатик

1. Çàñíóâàòè ì³ñüêèé êîíêóðñ «Ñ³ì’ÿ ðîêó».

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñüêèé êîí-
êóðñ «Ñ³ì’ÿ ðîêó», ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíîãî çàïèòó íà 2008
òà ïîäàëüø³ ðîêè ïåðåäáà÷àòè âèäàòêè íà ïðî-
âåäåííÿ ì³ñüêîãî êîíêóðñó «Ñ³ì’ÿ ðîêó» â ìå-
æàõ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про заснування міського конкурсу 

«Сім’я року»
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1170 від 5 вересня 2007 року

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063�XIV «Про концепцію державної
сімейної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 244 «Про затвердження Дер�
жавної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року» та з метою вшанування зразкових сімей м. Ки�
єва:

1. Â ì³ñüêîìó êîíêóðñ³ «Ñ³ì’ÿ ðîêó» ìàþòü
ïðàâî áðàòè ó÷àñòü âñ³ ñ³ì’¿ ì. Êèºâà.

2. Ïî÷åñíå çâàííÿ «Ñ³ì’ÿ ðîêó» ïåðåäáà÷àº
âíåñåííÿ ñ³ìåé-ïåðåìîæö³â äî Êíèãè ïîøàíè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
«Ñ³ì’ÿ — çîëîòèé ôîíä ì. Êèºâà» ç âðó÷åííÿì
Äèïëîìó, ìåäàë³ «Ñ³ì’ÿ ðîêó».

3. Ïî÷åñíå çâàííÿ «Ñ³ì’ÿ ðîêó» ùîð³÷íî ïðè-
ñâîþºòüñÿ ñ³ì’ÿì ç ÷èñëà ïîäàíèõ êàíäèäàò³â.
Ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé — ïðåòåíäåíò³â íà â³äçíà÷åí-
íÿ — äî 20 ñ³ìåé.

4. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ì³ñüêîãî êîíêóðñó «Ñ³ì’ÿ
ðîêó» ñòâîðþºòüñÿ ì³ñüêà êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ.

5. Ñêëàä ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çàòâåð-
äæóºòüñÿ íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Ïðîïîçèö³¿ äëÿ ùîð³÷íîãî êîíêóðñó «Ñ³ì’ÿ
ðîêó» ïîäàþòü âèêîíàâ÷³ îðãàíè ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä (ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³-
í³ñòðàö³¿), ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ, òðóäîâ³ êî-
ëåêòèâè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é.

7. Êðèòåð³¿ â³äáîðó ñ³ìåé, ïðåäñòàâëåíèõ íà
êîíêóðñ «Ñ³ì’ÿ ðîêó»:

- óí³êàëüí³ñòü ñ³ì’¿, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ó äîòðè-
ìàíí³ âèñîêèõ íîðì ìîðàë³ òà òðóäîâî¿ åòèêè,
çáåðåæåíí³ íàö³îíàëüíèõ òà äóõîâíèõ òðàäèö³é;

- â³äïîâ³äàëüíå áàòüê³âñòâî;
- äîñÿãíåííÿ ñ³ì’¿ â ñóñï³ëüíîìó æèòò³ (òâîð-

÷³, íàóêîâ³, êóëüòóðí³ çäîáóòêè òîùî).
8. Îðãàíè, ÿê³ âèñóâàþòü êàíäèäàò³â íà êîí-

êóðñ «Ñ³ì’ÿ ðîêó», ïîäàþòü äî ì³ñüêî¿ êîíêóðñ-
íî¿ êîì³ñ³¿ ùîðîêó äî 1 ëþòîãî òàê³ äîêóìåí-
òè:. ïîäàííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ ðàäè (ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ, òðóäîâî-

ãî êîëåêòèâó ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãà-
í³çàö³¿ íà êîíêóðñ «Ñ³ì’ÿ ðîêó»;. õàðàêòåðèñòèêà ñ³ì’¿;. àíêåòó ðîäèíè, ïðåäñòàâëåíî¿ íà ó÷àñòü ó
ì³ñüêîìó êîíêóðñ³ «Ñ³ì’ÿ ðîêó», âñòàíîâëåíî-
ãî çðàçêà, ùî äîäàºòüñÿ (çàïîâíþºòüñÿ ðîäè-
íîþ);. äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’¿;. êîï³ÿ ïàñïîðò³â óñ³õ ÷ëåí³â ñ³ì’¿;. êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè
(ä³òåé).

9. Êàíäèäàòè íà êîíêóðñ «Ñ³ì’ÿ ðîêó» âèçíà-
÷àþòüñÿ äî 1 áåðåçíÿ íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêî¿ êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ ïîäàíèõ ìà-
òåð³àë³â.

10. Ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ º ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ì³ñüêî-
ãî êîíêóðñó «Ñ³ì’ÿ ðîêó».

11. Â ðàìêàõ ì³ñüêîãî êîíêóðñó «Ñ³ì’ÿ ðîêó»
óðî÷èñòî â³òàþòü ñ³ì’¿, ÿê³ ïðîæèëè â øëþá³ 50,
60, 70 ðîê³â.

Ïðîïîçèö³¿ ùîäî ¿õ â³äçíà÷åííÿ ïîäàþòü âè-
êîíàâ÷³ îðãàíè ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîí-
í³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿), ãðîìàä-
ñüê³ îá’ºäíàííÿ, òðóäîâ³ êîëåêòèâè ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ç íåîáõ³äíèì ïå-
ðåë³êîì äîêóìåíò³â:. ïîäàííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ ðàäè (ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ, òðóäîâî-
ãî êîëåêòèâó ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çà-
ö³¿;. õàðàêòåðèñòèêà ñ³ì’¿;. êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ øëþáó;. êîï³ÿ ïàñïîðò³â ÷îëîâ³êà òà äðóæèíè.

12. Ñ³ì’¿ óðî÷èñòî â³òàþòü íàïåðåäîäí³ â³ä-
çíà÷åííÿ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñ³ì’¿.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
№ 1170 від 5 вересня 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс «Сім’я року»

Додаток до
Положення про міський конкурс «Сім’я року»

АНКЕТА
родини, представленої на участь у міському конкурсі «Сім’я року»

1. Ïîâí³ àíêåòí³ äàí³ âñ³õ ÷ëåí³â ðîäèíè:
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³:

_______________________________________________________________________________
Äàòà íàðîäæåííÿ:

_______________________________________________________________________________
Îñâ³òà:

________________________________________________________________________________
Ì³ñöå ðîáîòè (íàâ÷àííÿ), ïîñàäà:

________________________________________________________________________________
Äîìàøíÿ àäðåñà, òåëåôîí:

________________________________________________________________________________
2. Îá´ðóíòóâàííÿ ïðåäñòàâëåííÿ íà êîíêóðñ:
óí³êàëüí³ñòü ñ³ì’¿:

________________________________________________________________________________
â³äïîâ³äàëüíå áàòüê³âñòâî:

________________________________________________________________________________
ôîðìóâàííÿ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé, âïðîâàäæåííÿ íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é_________________

âíåñîê ñ³ì’¿ â ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà ì. Êèºâà
________________________________________________________________________________

ó÷àñòü â ãðîìàäñüêîìó æèòò³ ðàéîíó òà ì. Êèºâà
________________________________________________________________________________

Ï³äïèñè ÷ëåí³â ðîäèíè:
________________________ _____________________________________________________
(ï³äïèñ) (Ï. ². Á)________________________________________________

Про надання громадянці 
Сидоренко Зінаїді Юхимівні дозволу 

на здійснення реконструкції 
(реставрації і пристосування) — 

частини першого поверху будинку 
(колишні квартири №№ 49, 50, 63) 

під магазин непродовольчих товарів 
з влаштуванням окремого входу 

та благоустрій прилеглої території 
на просп. Перемоги, 45 

у Солом’янському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1190 від 13 вересня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи договір ку�
пІвлі�продажу квартири від 23 квітня 2003 та звернення громадянки Сидоренко Зінаїди Юхимівни від
13.12.2004 та від 16.02.2004:

1. Äîçâîëèòè ãðîìàäÿíö³ Ñèäîðåíêî Ç³íà¿ä³
Þõèì³âí³ çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ (ðåñòàâðà-
ö³þ ³ ïðèñòîñóâàííÿ) ÷àñòèíè ïåðøîãî ïîâåð-
õó áóäèíêó (êîëèøí³ êâàðòèðè ¹¹ 49, 50, 63)
ï³ä ìàãàçèí íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ç âëàøòó-
âàííÿì îêðåìîãî âõîäó òà áëàãîóñòð³é ïðèëåã-
ëî¿ òåðèòîð³¿ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 45 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíî¿ òà
çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Âëàøòóâàííÿ îêðåìîãî âõîäó çä³éñíèòè íà
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà ïåðåäàíà ãðîìàäÿíö³ Ñè-
äîðåíêî Ç³íà¿ä³ Þõèì³âí³ çã³äíî ç ï.12 äîäàò-
êà äî ð³øåííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàäè â³ä 22.09.2004 ¹ 258 «Ïðî ïåðåäà-
÷ó â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê» òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíå
äîãîâîðîì êîðîòêîñòðîêîâî¿ îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 12 æîâòíÿ 2004 ¹ 87.

2. Ãðîìàäÿíö³ Ñèäîðåíêî Ç³íà¿ä³ Þõèì³âí³:
2.1. Îäåðæàòè äîçâ³ë Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà ïðîâåäåííÿ
ðîá³ò.

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò âèð³øèòè
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
«Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà» (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004
¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004 ¹ 1051/2461, â³ä
27.12.2005 ¹ 622/3083, â³ä 31.10.2006 ¹ 122/179
òà â³ä 28.12.2006 ¹ 530/587»).

2.3. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ òà îðäåð â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ òà áëàãîóñòðîºì ì. Êè-
ºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ñëÿ âèêîíàííÿ
ï³äïóíêò³â 2.1, 2.2 ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

3. 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 дозвіл на виконання робіт 
з капітального ремонту фасадів будівель 

на Контрактовій площі, 2?а, 2?б 
у Подільському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1192 від 13 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення капітально�
го ремонту фасадів будівель на Контрактовій площі, 2�а, 2�б у Подільському районі та зважаючи на звер�
нення Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 17.07.2007 № 16�
205/17840:

1. Äîçâîëèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðà-
ö³ÿ» çà çàìîâëåííÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó ³ Êè-
¿âñüê³é îáëàñò³ âèêîíàòè ðîáîòè ç êàï³òàëüíî-
ãî ðåìîíòó ôàñàä³â áóä³âåëü íà Êîíòðàêòîâ³é
ïëîù³, 2-à, 2-á çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåð-
äæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ó òåðì³í ç
17.09.2007 äî 15.12.2007 ç òèì÷àñîâèì çàéíÿò-
òÿì òðîòóàðó øèðèíîþ 3,0 ì â ìåæàõ áóä³âåëü
äëÿ âëàøòóâàííÿ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà òà
êðèòî¿ ï³øîõ³äíî¿ ãàëåðå¿ øèðèíîþ 1,5 ì.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àê-
ö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàö³ÿ»:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ çíàêè,
îñâ³òëåííÿ òà ñèãíàëüí³ ë³õòàð³, çàáåçïå÷èòè
áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â.

2.3. 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.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ òðîòóàðó — ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìî-
ùåííÿ ³ ïåðåäàòè çà àêòîì êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³í-
íÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó».

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про будівництво автодороги для з’єднання
вул. Олекси Довбуша з вул. Бутлерова 

та вул. Червоногвардійською
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1196 від 13 вересня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про до�
рожній рух», Рішення Київської міської ради від 18.12.2003 р. № 274/1149 «Про затвердження Програми
будівництва, реконструкції, ремонтів дорожньо�транспортних об’єктів м. Києва на 2003�2006 роки» та вра�
ховуючи, що вулиця Алма�Атинська являється єдиним шляхом сполучення житлового мікрорайону «ДВРЗ»
в Дніпровському районі м. Києва з іншими районами міста, з метою недопущення надзвичайних ситуацій
та з метою розвитку транспортної мережі зазначеного мікрорайону:

1. Çä³éñíèòè â 2007 — 2008 ðîêàõ ðîçðîáêó
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà áóä³â-
íèöòâî àâòîäîðîãè äëÿ ç’ºäíàííÿ âóë. Îëåêñè
Äîâáóøà ç âóë. Áóòëåðîâà òà âóë. ×åðâîíîãâàð-
ä³éñüêîþ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ «Êè-
¿âàâòîäîð» çàìîâíèêîì íà âèêîíàííÿ ðîá³ò çà-
çíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»:
3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿ íà âèêîíàííÿ ðî-
á³ò çàçíà÷åíèõ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà
òåíäåðí³é îñíîâ³.

3.2. Â ñêëàä³ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ íà áóä³âíèöòâî àâòîäîðîãè äëÿ ç’ºäíàííÿ
âóë. Îëåêñè Äîâáóøà ç âóë. Áóòëåðîâà òà âóë.
×åðâîíîãâàðä³éñüêîþ çàïðîåêòóâàòè áóä³âíèö-
òâî øëÿõîïðîâîäó ÷åðåç ï³ä’¿çí³ çàë³çíè÷í³ êî-
ë³¿, ùî ïåðåòèíàþòü âóë. Îëåêñè Äîâáóøà.

3.3. Îòðèìàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.4. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³íí³ Äåð-
æàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðó-
õó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.6. Ðîáîòè âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàä-
çåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàíí³ â ì. Êèºâ³,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè
â³ä 04.02.80 ¹ 125 «Ïðî ïîðÿäîê âèêîíàííÿ
ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³í-
æåíåðíîìó îáëàäíàííþ ì³ñòà».

4. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ âèð³øèòè ïèòàííÿ çâ³ëüíåí-
íÿ òåðèòîð³¿, ùî ïîòðàïëÿº ï³ä ïëÿìó çàáóäî-
âè íîâîãî ïðî¿çäó, â³ä ãàðàæ³â, îãîðîæ òà ñïî-
ðóä.

5. Âçÿòè äî â³äîìà çãîäó Äåðæàâíîãî òåðèòî-
ð³àëüíî-ãàëóçåâîãî îá’ºäíàííÿ «Ï³âäåííî-Çà-
õ³äíà çàë³çíèöÿ» ïðî ïàéîâó ó÷àñòü ó ô³íàíñó-
âàíí³ ðîá³ò ³ç áóä³âíèöòâà øëÿõîïðîâîäó ÷åðåç
ï³ä’¿çí³ çàë³çíè÷í³ êîë³¿, ùî ïåðåòèíàþòü âóë.
Îëåêñè Äîâáóøà.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-
êó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êè-
ºâà íà 2007 ð. çà ðàõóíîê ïåðåðîçïîä³ëó àñèã-
íóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ êîìóíàëüíî¿ êîðïî-
ðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» òà ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà àâ-
òîäîðîãè äëÿ ç’ºäíàííÿ âóë. Îëåêñè Äîâáóøà
ç âóë. Áóòëåðîâà òà âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüêîþ,
äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008
ð³ê.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-
êó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó «Êè¿âïàñòðàíñ» ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò,
çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà çäà-
÷³ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ îðãàí³çóâàòè íîâ³
ìàðøðóòè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ íà æèòëîâèé ì³êðîðàéîí ÄÂÐÇ
â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

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 реєстрацію органу самоорганізації 
населення «Вуличний комітет 

«Вулиці Адмірала Ушакова, Військова, 
Маршальська»

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1197 від 13 вересня 2007 року

Відповідно до Конституції України, законів України «Про органи самоорганізації населення», «Про місце�
ве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради від 28.03.2002 № 373/1807 «Про порядок ре�
єстрації органів самоорганізації населення», від 12.12.2006 № 246/303 «Про дозвіл на створення органу
самоорганізації населення «Вуличний комітет «Вулиці Адмірала Ушакова, Військова, Маршальська», роз�
глянувши заяву уповноважених представників і подані документи:

1. Çàðåºñòðóâàòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò «Âóëèö³ Àäì³ðàëà
Óøàêîâà, Â³éñüêîâà, Ìàðøàëüñüêà».

2. Çàðåºñòðóâàòè Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò «Âó-
ëèö³ Àäì³ðàëà Óøàêîâà, Â³éñüêîâà, Ìàðøàëü-
ñüêà».

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âíóòð³ø-
íüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

3.1 âíåñòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
«Âóëè÷íèé êîì³òåò «Âóëèö³ Àäì³ðàëà Óøàêîâà,
Â³éñüêîâà, Ìàðøàëüñüêà» äî ªäèíîãî ðåºñòðó
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³;

3.2 âèäàòè ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ îðãàíó
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò
«Âóëèö³ Àäì³ðàëà Óøàêîâà, Â³éñüêîâà, Ìàð-
øàëüñüêà».

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на прокладання інженерних 
мереж до будинку 

на вул. Тимірязєвській, 30/1, 32, 34 
у Печерському районі та благоустрій території

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1198 від 13.09.2007

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про авто�
мобільні дороги», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999 «Про ви�
конання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста», з метою своєчасного введен�
ня в експлуатацію зблокованих житлових будинків, п’ятиповерхового будинку квартирного типу з мансар�
дою та підземним автопаркінгом на вул. Тимірязєвській, 30/1, 32, 34 у Печерському районі та зважаючи
на звернення закритого акціонерного товариства «ФОРУМ�ІНВЕСТ» від 22.02.07 № 22:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó «ÔÎÐÓÌ-²ÍÂÅÑÒ» (äàë³ ÇÀÒ «ÔÎ-
ÐÓÌ-²ÍÂÅÑÒ») çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çà-
òâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ó òåðì³í ç
17.09.07 äî 25.10.07 âèêîíàòè ðîáîòè ³ç ïðîêëà-
äàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ âîäîïðîâîäó òà êàíà-
ë³çàö³¿ äî çáëîêîâàíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ï’ÿ-
òèïîâåðõîâîãî áóäèíêó êâàðòèðíîãî òèïó ç ìàí-
ñàðäîþ òà ï³äçåìíèì àâòîïàðê³íãîì íà âóë. Òè-
ì³ðÿçºâñüê³é, 30/1, 32, 34 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ ç ïîåòàïíèì ðîç-
ðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà ÷àñòêîâèì îáìå-
æåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó ïî âóë. Òèì³ðÿçºâ-

ñüê³é, çàëèøèâøè ïðî¿çä äëÿ òðàíñïîðòó øè-
ðèíîþ íå ìåíøå 4,5 ì çà óìîâè âèêîíàííÿ 
ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÇÀÒ «ÔÎÐÓÌ-²ÍÂÅÑÒ»:
2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ

Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàíñ-
ïîðòó òà ï³øîõîä³â íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

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

2.3. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó ðóõó òà áåçïå÷íèé
ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ â³äïî-
â³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðîäæåííÿ ì³ñöü ðî-
áîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â â ì³ñöÿõ
âèêîíàííÿ ðîá³ò, íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³ä-
íèõ ì³ñòê³â.

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

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ çà òèïîì ³ñíó-
þ÷îãî, à ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â — ô³ãóðíèìè åëå-
ìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè çà àêòîì ÊÏ
«Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðå-

ìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã òà
ñïîðóä íà íèõ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó».

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãîëîâó ïðàâ-
ë³ííÿ ÇÀÒ «ÔÎÐÓÌ-²ÍÂÅÑÒ» ×åðíîâà Â. Î.

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 комісії по перевірці роботи
служб у справах неповнолітніх Дніпровської,

Печерської, Подільської та Оболонської 
районних у м. Києві державних адміністрацій

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1200 від 13 вересня 2007 року

На виконання п. 13 рішення Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 06.07.2007 р. № 47 «Про виконання Указу Президента України від 11.07.2005
№ 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» з метою проведення перевірки роботи
служб у справах неповнолітніх Дніпровської, Печерської, Подільської та Оболонської районних у м. Києві
державних адміністрацій з питань захисту прав дітей:

1. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ð-
êè ðîáîòè ñëóæá ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ Äí³ï-
ðîâñüêî¿, Ïå÷åðñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿ òà Îáîëîí-
ñüêî¿ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîì³ñ³¿ â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïåðåâ³ðèòè ä³-
ÿëüí³ñòü ñëóæá ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ Äí³ï-
ðîâñüêî¿, Ïå÷åðñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿ òà Îáîëîí-
ñüêî¿ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé òà ïîäà-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äí³ ïðîïî-
çèö³¿.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
№ 1200 від 13 вересня 2007 року

Склад
комісії по перевірці роботи служб у справах неповнолітніх Дніпровської,
Печерської, Подільської та Оболонської районних у м. Києві державних

адміністрацій

Æóðàâñüêèé Â. Ñ.   — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà
êîì³ñ³¿;

Êóëåáà Ì. Ì.        — íà÷àëüíèê ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê
ãîëîâè êîì³ñ³¿;

Êîäîëà Ë. Ô.        — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
ñåêðåòàð êîì³ñ³¿;

Áåðåç³íà Â. Î.       — íà÷àëüíèê â³ää³ëó óñèíîâëåííÿ, îï³êè òà ï³êëóâàííÿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ
íåïîâíîë³òí³õ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÷ëåí êîì³ñ³¿;

Ãîðèäüêî Í. Ì.     — íà÷àëüíèê Ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿
ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÷ëåí êîì³ñ³¿;

Äàâèäåíêî Â. Â.     — íà÷àëüíèê Ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÷ëåí êîì³ñ³¿;

Í³êîëàºíêî Í. Ì.   — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðîô³ëàêòèêè òà êîíòðîëþ çà ñïåöóñòàíî-
âàìè ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÷ëåí êîì³ñ³¿;

Ñàâèöüêà Ñ. Ë.     — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò-þðèñêîíñóëüò ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ÷ëåí êîì³ñ³¿;

Ñêîëîáàíîâà Þ. Ì.  — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ òà çàõèñòó äèòèíè ñëóæ-
áè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÷ëåí êîì³ñ³¿;

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про проведення конкурсів 
із залучення інвесторів для будівництва 

житлового будинку по вул. Паньківській, 20/82
у Голосіївському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1204 від 13 вересня 2007 року

Відповідно до Положення про проведення інвестиційного конкурсу та укладення інвестиційних договорів
на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних
переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструктури міста, затверджено�
го розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 № 2442, та враховуючи роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
02.08.2007 № 989 «Про вдосконалення порядку проведення інвестиційних конкурсів та забезпечення про�
зорості при здійсненні закупівель робіт по виконанню передпроектних робіт за бюджетні кошти та контро�
лю за їх використанням» та з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до будівництва об’єк�
тів у м. Києві:

1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ïî âóë.
Ïàíüê³âñüê³é, 20/82 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

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

2.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ
ðîá³ò, ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü òà ³íøî¿ äî-
êóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî ïðîåêòó, çàçíà÷åíîãî â ï.1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.04.2004 ¹ 158/1368 «Ïðî çà-

òâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ â ì. Êèºâ³ íà ïåð³îä 2004-2006 ðð.».

2.2. Ïîäàòè ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè òà ìàòåð³-
àëè ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ðîçãëÿäó òà ñõâà-
ëåííÿ ¿õ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ.

2.3. Íàäàòè ó âåðåñí³ 2007 ðîêó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâ-
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êè óìîâ êîíêóðñó ì³ñòîáóä³âí³ îá´ðóíòóâàííÿ
òà ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè ç âèçíà÷åííÿì îð³ºí-
òîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ïðî-
òîêîëè àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíèõ ðàä, ïðîòî-
êîëè ïîïåðåäí³õ ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü, âèñ-
íîâêè ñóá’ºêò³â ïîãîäæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çàçíà÷åíîãî
â ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàí-
ö³¿, óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà çàïèòàìè Êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî»
â òèæíåâèé òåðì³í ïîäàòè ñâî¿ âèñíîâêè ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çàçíà÷åíîãî ó ï. 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-
ïå÷èòè ðîçãëÿä ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü òà

ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó,
çàçíà÷åíîãî ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà çà-
ñ³äàííÿõ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ó òèæ-
íåâèé òåðì³í ï³ñëÿ íàäàííÿ ¿õ êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî».

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ ¹ 2242 â³ä 18.12.2000 ðîêó, ¹ 991 â³ä
02.08.2007ð.

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é ðîçïî-
ðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.2003 ¹ 2442 «Ïðî ïîðÿäîê
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³â-
íèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³ò-
åíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â, ïëîù òà
³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà», ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
âåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî áóä³â-
íèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ïî âóë. Ïàíüê³â-
ñüê³é, 20/82 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про прийняття — 
передачу зовнішніх інженерних мереж 

жилого будинку № 8 на вул. Рибальській
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1211 від 17 вересня 2007 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 «Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж» та беручи до уваги лист ко�
мунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спец�
житлофонд» від 20.06.2007 № 044/24�3805:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè ó
ãîñïîäàðñüêå â³äàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ 
ì. Êèºâà «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» çîâí³øí³ ³íæåíåð-
í³ ìåðåæ³ æèëîãî áóäèíêó ¹ 8 íà âóë. Ðèáàëü-
ñüê³é çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèò-
ëîôîíä» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷èòè

ïðèéíÿòòÿ — ïåðåäà÷ó çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 31.05.2006 № 895
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1212 від 17 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на звернення закрито�
го акціонерного товариства «Укртехзв’язок» від 16.10.2006 № 414:

âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.05.2006
¹ 895 «Ïðî äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç äî-
êëàäàííÿ òåëåôîííî¿ êàíàë³çàö³¿ íà âóë. Ëþáî-
ìèðñüê³é ³ Ñòîëè÷íîìó øîñå â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³», à ñàìå:

ó ïóíêò³ 1 öèôðè «01.11.2006» çàì³íèòè öèô-
ðàìè «28.12.2007».

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про виконання робіт з укріплення 
підпірної стінки 

на вул. Кіквідзе, 27 у Печерському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1213 від 17 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення в придат�
ний експлуатаційний стан підпірної стінки на вул. Кіквідзе, 27 та зважаючи на звернення Печерської район�
ної у місті Києві державної адміністрації від 30.03.2007 № 090�947/в�26:

1. Äîçâîëèòè Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçðîáëå-
íîþ òà çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âè-
êîíàòè ðîáîòè ç óêð³ïëåííÿ ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè
íà âóë. Ê³êâ³äçå, 27.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä-
ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ.

2.2. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

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

2.4. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó ðóõó òà áåçïå÷íèé

ïðîõ³ä ï³øîõîä³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò øëÿ-
õîì âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â,
ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â, îãîðîäæåííÿ ì³ñöü ðîáî-
òè.

2.5. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîô³íàíñóâàòè çà ðàõóíîê
êîøò³â ðàéîííîãî áþäæåòó áóä³âåëüí³ ðîáîòè,
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ç óêð³ïëåííÿ ï³ä-
ï³ðíî¿ ñò³íêè íà âóë. Ê³êâ³äçå, 27.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про виконання робіт із укріплення схилів 
біля адміністративного будинку 

на вулиці Десятинній, 14 
у Шевченківському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1214 від 17.09.2007

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спад�
щини», постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2004 № 510 «Деякі питання надання субвенції з дер�
жавного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катас�
трофам у житлово�комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності у 2004
році», пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.96 № 1369 «Про інженерний захист терито�
рій, об’єктів і споруд від зсувів», враховуючи рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 393/1803
«Про передачу у безоплатне користування в позичку Міністерству України у справах сім’ї, дітей та молоді
нежилого будинку на вулиці Десятинній, 14 у Шевченківському районі м. Києва», договір позички від
13.12.2004 № 08/2004 між Київським науково�методичним центром по охороні, реставрації та викорис�
танню пам’яток історії, культури і заповідних територій та Міністерством України у справах сім’ї, дітей та
молоді, враховуючи лист Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19.09.2006 № 9.1/9491,
у зв’язку з зсувними процесами схилу біля будинку на вул. Десятинній, 14 та з метою його укріплення:

1. Âèçíà÷èòè Ì³í³ñòåðñòâî Óêðà¿íè ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó çàìîâíèêîì âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ³ç óêð³ïëåííÿ ñõèë³â á³ëÿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Äåñÿòèíí³é, 14 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç ðîç-
ðîáëåíîþ ³ çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ.

2. Ì³í³ñòåðñòâó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó:

2.1. Âèçíà÷èòè ãåíï³äðÿäíèêà ³ç âèêîíàííÿ
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ðî-
á³ò íà òåíäåðí³é îñíîâ³.

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ
çàçíà÷åíèõ ðîá³ò â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåðæàâí³é ñëóæá³
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè.

2.3. Îäåðæàòè äîçâ³ë òà îðäåð íà âèêîíàííÿ
ïðîòèçñóâíèõ çàõîä³â â³äïîâ³äíî â óïðàâë³íí³

äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðî-
ëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿»),
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

2.4. Ðîáîòè ³ç óêð³ïëåííÿ ñõèë³â âèêîíàòè â
òåðì³í, âèçíà÷åíèé ðîáî÷èì ïðîåêòîì «Ïðî-
òèçñóâí³ çàõîäè àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà
âóëèö³ Äåñÿòèíí³é, 14 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³».

3. Óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé
öåíòð ïî îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿ òà âèêîðèñòàííþ
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çàïîâ³äíèõ òåðèòî-
ð³é îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Äåñÿòèíí³é, 14 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ

ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Божої Церкви християн віри євангельської

України «Християнська церква «Царство Бога»
у Дарницькому районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1215 від 17 вересня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»» та враховуючи за�
яву громадян, представників релігійної громади Божої Церкви християн віри євангельської України «Хрис�
тиянська церква «Царство Бога» у Дарницькому районі м. Києва, від 26.03.2007 та протокол загальних збо�
рів віруючих громадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 24.03.2007 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
Áîæî¿ Öåðêâè õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿
Óêðà¿íè «Õðèñòèÿíñüêà öåðêâà «Öàðñòâî Áîãà»
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî äîäàºòü-
ñÿ.

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 направлення делегації 
до м. Відень (Австрійська Республіка)

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1218 від 17.09.2007

З метою вивчення досвіду м. Відень (Австрійська Республіка) щодо гармонійного та екологічно безпеч�
ного розміщення сміттєпереробних підприємств в межах міста:

1. Íàïðàâèòè 18.09.2007 ðîêó äî ì. Â³äåíü
(Àâñòð³éñüêà Ðåñïóáë³êà):

— Øïàðèêà Ìèõàéëà Ìèêîëàéîâè÷à — íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿);

— Êîá÷èêà Âîëîäèìèðà Ïåòðîâè÷à — ãîëî-
âó ðàäè âåòåðàí³â òà ³íâàë³ä³â Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ïî ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ;

— Í³êîëàºíêî Àííó Âàñèë³âíó — ÷ëåíà ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà;

— Áåðç³íó Ñâ³òëàíó Âàëåð³¿âíó — ïðåçèäåí-
òà Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Æè-
âà ïðèðîäà».

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 Øïà-
ðèêà Ì. Ì., Êîá÷èêà Â. Ï., Í³êîëàºíêî À. Â.,
Áåðç³íó Ñ. Â. âàëþòíèìè êîøòàìè, à ñàìå: äî-
áîâèìè íà âåñü ÷àñ ¿õ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäî-

íîì (³ç ðîçðàõóíêó, ùî íàïðàâëÿþ÷à ñòîðîíà çà-
áåçïå÷óº êîøòàìè íà òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ).

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³-
íàíñóâàòè âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàïðàâëåííÿì
Øïàðèêà Ì. Ì., Êîá÷èêà Â. Ï., Í³êîëàºíêî
À. Â., Áåðç³íî¿ Ñ. Â., çã³äíî ç êîøòîðèñîì çà
ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó
áþäæåò³ íà 2007 ð³ê ó âèäàòêàõ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà çì³öíåííÿ ³ ðîçâè-
òîê ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåé-
íèõ òà âèçíà÷íèõ äàò, çóñòð³÷åé, ïðèéîì³â òî-
ùî.

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 відшкодування втрат 
енергетичних підприємств

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1223 від 19.09.2007

На виконання рішення Київської міської ради від 26.07.2007 № 5/1839 «Про внесення змін до рішення
Київради від 28.12.2006 № 531/588 «Про бюджет міста Києва на 2007 рік» з метою відшкодування Акціо�
нерній енергопостачальній компанії «Київенерго» різниці між фактичною вартістю відпущеної житлово�екс�
плуатаційним організаціям міста Києва теплової енергії та її собівартістю:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê êîøò³â, çàòâåð-
äæåíèõ óïðàâë³ííþ â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê ïî ôóíêö³¿ «Äîòàö³ÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî-
ìó ãîñïîäàðñòâó», ïåðåðàõóâàòè êîøòè Àêö³î-
íåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ «Êè¿âåíå-
ðãî» â ñóì³ 43638,0 òèñ. ãðí. íà â³äøêîäóâàííÿ
ð³çíèö³ ì³æ ôàêòè÷íîþ âàðò³ñòþ â³äïóùåíî¿
æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ì³ñòà
Êèºâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà ¿¿ ñîá³âàðò³ñòþ.

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé



10 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 12 жовтня 2007 

Про відшкодування втрат 
ВАТ «АК «Київводоканал»

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1224 19.09.2007

На виконання рішення Київської міської ради від 26.07.2007 № 5/1839 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.12.2006 № 531/588 «Про бюджет міста Києва на 2007 рік», з метою придбан�
ня реагентів для очистки води та стоків;

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõó-
íîê êîøò³â, çàòâåðäæåíèõ óïðàâë³ííþ â áþäæå-
ò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê çà ôóíêö³ºþ «Äîòàö³ÿ
æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâó», ïåðåðàõó-
âàòè ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» êîøòè â ñóì³
11193,6 òèñ. ãðí íà â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ
ôàêòè÷íîþ âàðò³ñòþ íàäàíèõ æèòëîâî-åêñïëó-
àòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ì³ñòà ïîñëóã ç öåíòðàë³-
çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ õî-
ëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà ¿õ ñîá³âàðò³ñòþ.

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

3. 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 погодження тарифів 
на послуги з вивезення побутових відходів

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1340 від 10 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про житлово�комунальні послуги», Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006
№ 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», на�
казу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2000 № 54 «Про
затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів», з ме�
тою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, пов’язаних з вивезенням побутових відходів, та
враховуючи значне з 1998 року підвищення витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з вивезенням твер�
дих побутових відходів:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³
íå íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðì³íîì
ä³¿ äî 31 ãðóäíÿ 2007 ðîêó (äîäàþòüñÿ).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç
âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ï³äïðè-
ºìñòâàìè, ÿê³ íå íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³, ïîãîäæåí³ íà ð³âí³ åêîíîì³÷íî îá´ðóí-
òîâàíèõ âèòðàò.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò
3 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21.06.2007 ¹ 742 «Ïðî ïîãî-

äæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáó-
òîâèõ â³äõîä³â».

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

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  
№ 1340 від 10 жовтня  2007 

Тарифи на послуги
з вивезення  побутових відходів, що здійснюються
підприємствами некомунальної форми власності

№ п/п
Підприємства

не ом нальної форми
власності

Тариф, рн оп. за 1 б. м

I р па* II р па** III р па ***

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

I. Вивезення поб тових відходів

1 ТОВ "ПЗП "Крамар-
вторрес рси"

10,08 12,10 10,08 12,10 10,08 12,10

2 ТОВ "Е осервіс р п" 12,21 14,66 12,21 14,66 12,21 14,66

3 ТОВ "Утілсервіс" 10,80 12,96 10,80 12,96 10,80 12,96

4 ТОВ "Компанія
"Ні олсан"

10,32 12,38 10,32 12,38 10,32 12,38

5 Філіал Завод
"Енер ія" Київенер о

7,92 9,50 7,92 9,50 7,92 9,50

Ïðèì³òêà: * æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ îáñëóãîâóþòü íàñåëåííÿ óñ³õ òèï³â áóäèíê³â
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, òà ô³çè÷í³ îñîáè, ùî ïðîæèâàþòü ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³;

**  áþäæåòí³ óñòàíîâè;  
*** ³íø³ ñïîæèâà÷³.

Çàñòóïíèê ãîëîâè – 
êåð³âíèê àïàðàòó  Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про внесення змін 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 07.03.2007 № 240

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1226 19.09.2007

Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.03.2007 № 240 «Про про�
ведення загальноміського свята з нагоди світлого Христового Воскресіння (Великодня) на Майдані Неза�
лежності», а саме:

1. Â òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ òà Ðîáî÷îìó ïëàí³ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêî-
ãî ñâÿòà ç íàãîäè ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ (Âåëèêîäíÿ) íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, çà-
òâåðäæåíîãî çàçíà÷åíèì ðîçïîðÿäæåííÿì, ñëîâà: «Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³» çàì³íèòè ñëîâàìè:
«Ìèõàéë³âñüêà ïëîùà» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Ïóíêò 11 Ðîáî÷îãî ïëàíó ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî ñâÿòà ç íàãîäè
ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ (Âåëèêîäíÿ) íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàê-
ö³¿:

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

11. Встановлення на
Софійсь ій площі двох
світлодіодних е ранів
розміром 3x4 метри
для забезпечення
прямої трансляції
церемонії для
вір ючих, я і прийд ть
до Софійсь о о
собор по
бла одатний во онь

07.04.2007 Головне правління з
питань вн трішньої
політи и ви онавчо о
ор ан Київсь ої
місь ої ради
(Київсь ої місь ої
державної
адміністрації)
(Гончар В.О.)

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 01.08.2005 № 1408
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1227 від 19 вересня 2007 року

У зв’язку із змінами у персональному складі Київської міської ради Церков і релігійних організацій при
Київському міському голові:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 01.08.2005
¹ 1408 «Ïðî ñòâîðåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè Öåðêîâ ³ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é ïðè Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³», âèêëàâøè ñêëàä Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Öåðêîâ ³ ðåë³ã³éíèõ îðãà-
í³çàö³é ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ â ðå-
äàêö³¿, 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

Додаток
до розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 01.08.2005 № 1408 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
№ 1227 від 19 вересня 2007 року

Склад
Київської міської ради Церков і релігійних організацій при

Київському міському голові

×åðíîâåöüêèé Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷        — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Âîëîäèìèð                                       — ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ô³ëàðåò                                            — ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿
Ðóñè-Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Íåñòåðóê Â’ÿ÷åñëàâ Âàñèëüîâè÷            — ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêîãî ñîþçó îá’ºäíàíü ºâàí-
ãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â (çà çãîäîþ)

Ìåôîä³é                                         — ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâî-
ñëàâíî¿ Öåðêâè Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà-
¿íè (çà çãîäîþ)

Ãàâðèëþê Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷                — ïðåçèäåíò Îá’ºäíàííÿ íåçàëåæíèõ õàðèçìàòè÷-
íèõ õðèñòèÿíñüêèõ Öåðêîâ Óêðà¿íè (Ïîâíîãî ªâàí-
ãåë³ÿ) (çà çãîäîþ)

Ãîðïèí÷óê Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷      — ºïèñêîï Óêðà¿íñüêî¿ Ëþòåðàíñüêî¿ Öåðêâè (çà
çãîäîþ)

Äåáåë³íñüêèé Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷         — ïðåçèäåíò Áðàòñòâà íåçàëåæíèõ Öåðêîâ òà ì³-
ñ³é ªâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â Óêðà¿íè (çà
çãîäîþ)

Ëþáîìèð êàðäèíàë Ãóçàð                        — ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿
Öåðêâè Âåðõîâíèé àðõ³ºïèñêîï Êèºâî-Ãàëèöü-
êèé (çà çãîäîþ)

Ïàíî÷êî Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷                — ºïèñêîï Âñåóêðà¿íñüêîãî ñîþçó öåðêîâ Õðèñ-
òèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â (çà çãî-
äîþ) 

Êðóïñüêèé Âîëîäèìèð Àðêàä³éîâè÷            — ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ Óí³îííî¿ êîíôåðåí-
ö³¿ àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ (çà çãîäîþ)

Êîìåíäàíò Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷                  — Ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêîãî Á³áë³éíîãî Òîâàðè-
ñòâà (çà çãîäîþ)

Ðàé÷èíåöü Âàñèëü Ôåäîðîâè÷                 — ñòàðøèé Ïðåñâ³òåð Ñîþçó Â³ëüíèõ Öåðêîâ
õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Øåéõ Àõìåä Òàì³ì                              — ãîëîâà Äóõîâíîãî óïðàâë³ííÿ ìóñóëüìàí Óêðà-
¿íè, ìóôò³é Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ñòàí³ñëàâ Øèðîêîðàäþê                       — ºïèñêîï-ïîì³÷íèê, Ãåíåðàëüíèé Â³êàð³é Êèºâî-
Æèòîìèðñüêî¿ ä³ºöåç³¿ Ðèìñüêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðê-
âè (çà çãîäîþ)

Ãðèãîð³ñ Áóí³àòÿí                               — àðõ³ºïèñêîï, ãëàâà Óêðà¿íñüêî¿ ºïàðõ³¿ Â³ðìåí-
ñüêî¿ àïîñòîëüñüêî¿ öåðêâè (çà çãîäîþ)

ßêîá Äîâ Áëàéõ                                — ãîëîâíèé Ðàáèí Êèºâà òà Óêðà¿íè ïðåçèäåíò îá’-
ºäíàííÿ ³óäåéñüêèõ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè
(çà çãîäîþ)

Äóõîâíèé Îëåêñàíäð Ëåîí³äîâè÷           — ãîëîâíèé Ðàáèí Êèºâà òà Óêðà¿íè ãðîìàä Ïðî-
ãðåñèâíîãî ²óäà¿çìó (çà çãîäîþ)

Ìîøå Ðåóâåí Àñìàí                           — ãîëîâíèé Ðàáèí Óêðà¿íè â³öå-ïðåçèäåíò Âñå-
óêðà¿íñüêîãî êîíãðåñó ³óäåéñüêèõ ãðîìàä (çà çãî-
äîþ)

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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П’ятниця, 12 жовтня
16:00 Едуард НАСИРОВ 

для ТМ “СТОЛИЧНИЙ”
17:00 ILONA COOTZ
18:00 Олена ДАЦЬ
19:00 Олексій ЗАЛЕВСЬКИЙ
20:00 NOTA BENE&KARAVAY
21:00 ANNA BUBLIK

Субота, 13 жовтня
15:00 Svetlana BEVZA
16:00 Марина МУЛЯР 

для “АРТІНЕЛЛІ”
17:00 Ксенія МАРЧЕНКО для X’U
18:00 Анна БАБЕНКО
19:00 Світлана ТЄГІН (Росія)
20:00 Тетяна ЗЕМСКОВА/Олена

ВОРОЖБИТ
21:00 Андре ТАН

Неділя, 14 жовтня
15:00 “Нові імена”: О. Філамі, 

К. Оксанич, Г. Аль>Маалі, 
Т. Анік’єва, А. Климчук

16:00 Людмила КИСЛЕНКО
17:00 Natasha Glazkova
18:00 DS FURS
19:00 VICTОRIA GRES DENIM
20:00 Діана ДОРОЖКІНА
21:00 Роксолана БОГУЦЬКА

Понеділок, 15 жовтня
16:00 Олеся ТЕЛІЖЕНКО

17:00 Larisa LOBANOVA for Гар>
деробchic

18:00 Annette GORTZ 
(Німеччина)

19:00 Gusina La Xristia
20:00 GOLETS first line
21:00 Автанділ ЦКВІТІНІДЗЕ

(Грузія)

Вівторок, 16 жовтня
FRESH FASHION
17:30 Олена Муковніна/Олена

Клочок, Володимир 
Пилипчук

18:30 Олена Молчанова/Уляна
Чава, Олена Буреніна

19:30 Олена Олійник, Лілія Літ>
ковська для ANNLEE

21:00 Проект UKRAINIAN 
FASHION WEEK та фонду
АНТИСНІД

Середа, 17 жовтня
MAN’S FASHION DAY
15:30 Фелікс РОДІОНОВ
16:30 Анна СОСНОВСЬКА
17:30 Serge SMOLIN for “IDoL”
18:30 Наталя СОБОЛЄВА/Люд>

мила ВРОНСЬКА
19:30 Тетяна ОСТРОВЕРХО>

ВА/Віктор ЗАВАДСЬКИЙ
21:00 Гала>показ ІТАЛІЙСЬКОЇ

МОДИ

Ìåð³ÿ îäÿãàº êèÿí
haute couture
Ç³ðêîâ³ ìîäåë³ äåô³ëþâàòèìóòü â îäÿç³
íàéêðàùèõ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â

Ñüîãîäí³ â êè¿âñüê³é ìåð³¿ çáå-
ðåòüñÿ ìîäíèé â³ò÷èçíÿíèé áî-
ìîíä, ùîá â³äçíà÷èòè þâ³ëåéíèé,
äåñÿòèé, Òèæäåíü óêðà¿íñüêî¿
ìîäè. Íà âå÷³ðêó, îêð³ì âèíóâàò-
ö³â ñâÿòà, çàâ³òàþòü ³ìåíèò³ ãîñ-
ò³ — ïîë³òèêè, á³çíåñìåíè, ç³ðêè
øîó-á³çíåñó, â³äîì³ îñîáèñòîñò³.
Äî fashion-ñâÿòà îá³öÿº ïðèºäíà-
òèñÿ ³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Íà ãîñòåé î÷³êóº ÿñêðàâå
øîó — ïàðàä óêðà¿íñüêî¿ ìîäè
20 íàéêðàùèõ äèçàéíåð³â Óêðà-
¿íè, ñåðåä ÿêèõ Ë³ë³ÿ Ïóñòîâ³ò,
Îëåêñàíäð Ãàï÷óê, Îêñàíà Êà-
ðàâàíñüêà, Ðîêñîëàíà Áîãóöüêà,
Àíäðå Òàí, Ñåðã³é ªðìàêîâ òà
³íø³. Ô³øêà ïîêàçó â òîìó, ùî
êîæåí ç ó÷àñíèê³â íàäÿãíå îäíó
ç³ ñâî¿õ íàéêðàùèõ ìîäåëåé íà
“ç³ðêó”.

Êóëüì³íàö³ºþ ñâÿòà ñòàíå öåðå-
ìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ â³ä ãåíå-
ðàëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ñïîí-
ñîðà Ukrainian Fashion Week —
Êè¿âñüêîãî ìåä³à-õîëäèíãó. Êîæ-
íèé ç ìóí³öèïàëüíèõ çàñîá³â ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ — “Õðåùàòèê”,
ÒÐÊ “Êè¿â”, “Âå÷³ðí³é Êè¿â”,
“Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ” òà ðàä³î
“Êè¿â” — âèçíà÷èâ ïåðåìîæö³â ó
ñâî¿é íîì³íàö³¿. Îäèí ç äèçàéíå-
ð³â îòðèìàº äèïëîì â³ä ìåð³¿ “Çà
îñîáëèâèé âíåñîê ó ðîçâèòîê
óêðà¿íñüêî¿ ìîäè” òà ïåðñîíàëü-
íèé ïîäàðóíîê â³ä Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ï³ñëÿ íàãîðîäæåííÿ âèíóâàòö³
òîðæåñòâà íà ÷îë³ ç ãîëîâîþ îðã-
êîì³òåòó UFW ²ðèíîþ Äàíèëåâ-
ñüêîþ ñêóøòóþòü ³ìåíèííèé
òîðò ³ âäîñòàëü ïîñï³ëêóþòüñÿ ï³ä
çàòèøíó ìóçèêó “Äæàç áåíäó”

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в Колонном залі Київсь ої місь ої державної
адміністрації відб деться рочисте свят вання 10-річчя
Ukrainian Fashion Week. Відомі дизайнери продемон-
стр ють люблені моделі на своїх зір ових лієнтах, а
енеральний інформаційний спонсор Тижня моди — Ки-
ївсь ий медіа-холдин — на ородить власних номінантів.

Ãðàô³ê ïîêàç³â 
UKRAINIAN FASHION

WEEK

²ðèíà ÌÀÐÈÍ²ÍÀ: 

“Äèçàéíåðñüê³ 
êîëåêö³¿ çáèòêîâ³”
Êåð³âíèê Áóäèíêó ïîáóòó “Ñòîëè÷íèé” — ïðî íåëåãêå
äèçàéíåðñüêå æèòòÿ ³ Ukrainian Fashion Week

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ірина Мариніна — майже
дов ожитель модної ін-
д стрії. Її осподарство не
тіль и приносить приб -
то , а й дає змо ство-
рювати оле ції одя для
"творчої реалізації". Їх
представлено на Ukrainian
Fashion Week.

— Òî ÿê âè âñå æ òàêè íàçèâà-
ºòåñÿ — áóäèíîê ìîäè, áóäèíîê
ïîáóòó ÷è òîðãîâà ìàðêà?

— Íàøå ï³äïðèºìñòâî íàçèâàº-
òüñÿ ÒÎÂ “Êè¿âñüêèé áóäèíîê
ïîáóòó “Ñòîëè÷íèé”. Àëå êîëè
ìè ïî÷àëè çàéìàòèñÿ ìîäîþ, çà-
ðåºñòðóâàëè ñâîþ òîðãîâó ìàðêó.
ÒÌ “Ñòîëè÷íèé” çàðåºñòðîâàíà
ñàìå äëÿ âèãîòîâëåííÿ êîëåêö³é
îäÿãó.

— ²äåÿ ñòâîðåííÿ ìàðêè áóëà âà-
øîþ?

— ²äåÿ ñòâîðåííÿ òîðãîâî¿ ìàð-
êè áóëà ñï³ëüíîþ ç íàøèì ïåð-
øèì äèçàéíåðîì — Îëåêñàíäðîì
Ãàï÷óêîì. Ñàìå ç íèì ìè ïî÷àëè
çàéìàòèñÿ âëàñíå ìîäîþ, âèãîòîâ-
ëåííÿì êîëåêö³¿. Âñå, ùî º íà ñüî-
ãîäí³, çðîáëåíî ðàçîì ç íèì.

— Ñê³ëüêè âæå ³ñíóº âàøà òîð-
ãîâà ìàðêà?

— Ö³º¿ îñåí³ âæå áóäå 8 ðîê³â.

— ßê âè òðèìàºòå êîíêóðåíö³þ?
— Çàãàëîì ó íàñ äóæå âåëèêå

ï³äïðèºìñòâî — îäíå ç íàéá³ëü-
øèõ â Óêðà¿í³. Áóäèíîê ïîáóòó
“Ñòîëè÷íèé” âíåñåíî äî ðåºñòðó
íàéêðàùèõ ï³äïðèºìñòâ êðà¿íè,
â³í îòðèìàâ â³äçíàêó “ªâðîïåé-
ñüêà ÿê³ñòü”. Ïðàöþºìî ³ çàðîá-
ëÿºìî ãðîø³. Âèãîòîâëåííÿ êî-
ëåêö³é îäÿãó — ëèøå îäèí ³ç íà-
ïðÿìê³â ïðàö³. ² ìè óòðèìóºìî
éîãî çà ðàõóíîê óñüîãî âèðîáíèö-
òâà.

— Äèçàéíåðñüê³ êîëåêö³¿ íå ïðè-
íîñÿòü ïðèáóòêó?

— Í³, âîíè çáèòêîâ³. Íà æàëü,
ó äèçàéíåð³â îäÿãàºòüñÿ äóæå ìà-
ëî ëþäåé. Ìè â³äêðèëè ìàãàçèí,
àëå íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî òîâà-
ðè òàì ìàþòü êîëîñàëüíèé ïî-
ïèò. Çâè÷àéíî, êîëåêö³¿ ðîçêóïî-
âóþòü, àëå ÷åðãè çà íèìè íåìàº.
Ñàì ïî ñîá³ äèçàéíåðñüêèé íà-
ïðÿìîê íå âèæèâ áè áåç ãðîøåé
íàøîãî âèðîáíèöòâà. Àëå, áåç-
óìîâíî, âîíî ìàº íåìàòåð³àëüí³
àêòèâè, ÿê³ äîïîìàãàþòü íàì
ñòâîðþâàòè ³ì³äæ. Öå ñâîºð³äíèé
ï³àð. Ï³ñëÿ âèõîäó íîâî¿ êîëåê-
ö³¿ ó íàñ çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü
êë³ºíò³â.

— Ðîçìîâà ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòî-
ëó, ïðèñâÿ÷åíîãî ìîä³, ó ðåäàêö³¿
Êè¿âñüêîãî ìåä³à-õîëäèíãó çâåëà-
ñÿ äî òîãî, ùî ó÷àñòü ó Òèæí³ ìî-
äè ïîòð³áíà ëèøå äëÿ ðåêëàìè. Âè
òåæ òàê ââàæàºòå?

— ß á òàê íå ñêàçàëà. Ïî-ïåð-
øå, ñàìà ó÷àñòü äèñöèïë³íóº íà-
øèõ ìàéñòð³â, äîïîìàãàº ¿ì çðîñ-
òàòè. Âîíè ïî÷èíàþòü ö³êàâèòè-
ñÿ ñâ³òîâîþ ìîäîþ, ïðàãíóòü äî
âèñîêî¿ ÿêîñò³ âëàñíèõ âèðîá³â.
Ó÷àñòü ó UFW çìóøóº òâîð÷î
ðîçâèâàòèñÿ óâåñü êîëåêòèâ. ²
ò³ëüêè ïî-äðóãå öå, áåçóìîâíî,
ï³àð-àêö³ÿ.

— ßê âè âçàãàë³ ñïðèéìàºòå
UFW?

— ß âêëîíÿþñÿ ïåðåä ²ðèíîþ
Äàíèëåâñüêîþ òà ¿¿ êîìàíäîþ.
Âîíà ïî÷èíàëà ç íóëÿ, à òåïåð
ñòâîðèëà ö³ëó ³ìïåð³þ. ß çíàþ,
ÿê ¿ì ñêëàäíî. Ìàëî ëþäåé ³
ô³ðì, êîòð³ öå ï³äòðèìóþòü. Çà-
âäÿêè åíòóç³àçìó, íàïîëåãëèâîñò³
²ðèíè Äàíèëåâñüêî¿ ö³ àêö³¿ íå
ëèøå ³ñíóþòü — âîíè ç êîæíèì
ðîêîì âäîñêîíàëþþòüñÿ, ðîçâè-
âàþòüñÿ. Íà ñüîãîäí³ â UFW áå-
ðóòü ó÷àñòü íå ò³ëüêè êè¿âñüê³ äè-
çàéíåðè, à é ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, ç
êðà¿í ÑÍÄ òà ç-çà êîðäîíó. Íà-
ïðèêëàä, öüîãî ðàçó äî íàñ ïðè-
¿äóòü ÷åõè, ç ÿêèìè ìè ò³ñíî ñï³â-
ïðàöþºìî. Âîíè ïðèâåçóòü åêñ-
êëþçèâíó ä³àìàíòîâó êîëåêö³þ
ïðèêðàñ. Òàêîæ ìè ï³äòðèìóºìî
êîíòàêòè ç Ãðóç³ºþ, Ðîñ³ºþ. ßê-
áè íå ïàí³ Äàíèëåâñüêà, íàâ³òü
íå çíàþ, ÷è çì³ã áè Òèæäåíü ìî-
äè ³ñíóâàòè ³ ðîçâèâàòèñÿ ñò³ëü-
êè ðîê³â. Âîíà ï³äí³ìàº â³ò÷èçíÿ-
íó ìîäó. Âîíè ìîëîäö³!

— ßê ÿ ïîì³òèëà, âè áåðåòå äî
ñåáå íà ðîáîòó ëèøå ìîëîäèõ äè-
çàéíåð³â. Ïîò³ì âîíè éäóòü ó “â³ëü-
íå ïëàâàííÿ” âæå ç ³ì’ÿì ³ ïî÷è-
íàþòü òâîðèòè ñâî¿ êîëåêö³¿. ×è
ìîæíà âàñ íàçâàòè ïðîäþñåðîì,
ó÷èòåëåì?

— Ìåíå îñîáèñòî íàâðÿä ÷è. À
çàãàëîì òî çàñëóãà âñüîãî êîëåê-
òèâó. ² ìîÿ, ÿê êåð³âíèêà, ìîæ-
ëèâî, òàêîæ, áî ÿ ñïðàâä³ öå ï³ä-
òðèìóþ. ² ìåí³ ö³êàâ³ ìîëîä³ äè-
çàéíåðè, ïðè÷îìó êîæåí ïî-ñâî-
ºìó. Íàïðèêëàä, ó Îëåêñàíäðà
Ãàï÷óêà ³íäèâ³äóàëüíèé íàïðÿ-
ìîê, ñòèëü. Éîãî í³ ç êèì íå
ñïëóòàºø. Áóëè é òàëàíîâèò³ ä³â-
÷àòà, àëå ìè çðîçóì³ëè, ùî íàì
ë³ïøå ïðàöþâàòè ç ÷îëîâ³êàìè.
Ó íàñ áóâ Þðà Âàðèâîäà, íà ì³é
ïîãëÿä, äóæå îáäàðîâàíèé. Íèí³
â³í òâîðèòü ñàìîñò³éíî. Ìè ðà-
ä³ºìî, ùî â³í âèãðàº ð³çíîìàí³ò-
í³ ïðåì³¿, ïðèçè, ùî çðîñòàº. Òå-
ïåð ó íàñ íîâèé äèçàéíåð Åäóàðä
Íàñèðîâ, òàêîæ äóæå ö³êàâèé.
Àëå âîíè âñ³ ð³çí³, ³ ç êîæíèì
íîâèì äèçàéíåðîì ïðèõîäÿòü íî-
â³ äóìêè, íîâ³ â³ÿííÿ, ³ öå ï³ä-
æèâëþº âåñü êîëåêòèâ. Öå ö³êà-
âî êîëåêòèâó, öå îá’ºäíóº. ßêùî
ìè ñòâîðþºìî êîëåêö³þ, òî ïðàê-
òè÷íî âåñü êîëåêòèâ áåðå â öüî-
ìó ó÷àñòü. Ïåðóêàð³ ðîáëÿòü çà-
÷³ñêè, õ³ì÷èñòêà òàêîæ çàéìàºòü-

ñÿ òêàíèíàìè, øâåéíèêè òà òðè-
êîòàæíèêè âñå â’ÿæóòü òà øèþòü.
Íàâ³òü êàôå áåðå ó÷àñòü â öüîìó
óñüîìó.

— ×è ëåãêî ðîçëó÷àºòåñü ç äè-
çàéíåðàìè, ïåðåæèâàºòå?

— Çâè÷àéíî, ïåðåæèâàþ! Êîëè
ïðèéøîâ Ñàøà Ãàï÷óê, ÿ ðîçóì³-
ëà, ùî â³í òâîð÷à îñîáèñò³ñòü,
íàäçâè÷àéíî òàëàíîâèòèé ³ ùî
â³í íåçàáàðîì ï³äå. Áåçóìîâíî,
êîëè â³í éøîâ, íàì áóëî ñóìíî.
Õî÷à âñå öå çàêîíîì³ðíî, öå îá’-
ºêòèâíèé ïðîöåñ. Äèçàéíåðè
ðîñòóòü, õî÷óòü ñàìîñò³éíîãî
æèòòÿ, ñàìîñò³éíîãî ³ìåí³.

— ×è º ó âàñ êîíêóðåíòè?
— Â ïëàí³ âèðîáíèöòâà êîëåê-

ö³¿ ó íàñ ÷óäîâ³ äèçàéíåðè: ³ Ë³-
ë³ÿ Ïóñòîâ³ò, ³ Îëåêñ³é Çàëåâ-
ñüêèé, ³ Â³êòîð Àí³ñ³ìîâ, ³ Õðèñ-
òèíà Ãóñ³íà. Âñ³ ö³êàâ³ äèçàéíå-
ðè, âñ³ ì³æ ñîáîþ â äåÿê³é ì³ð³ º
êîíêóðåíòàìè, öå áåçóìîâíî. Àëå
ìè ïðàêòè÷íî ºäèíå ïîáóòîâå
ï³äïðèºìñòâî â Óêðà¿í³, ïðè ÿêî-
ìó º äèçàéíåðñüêèé íàïðÿìîê.

— Ó âàñ â ïîêàç³ áåðå ó÷àñòü
àêòðèñà òà òåëåâåäó÷à Îëüãà Ñóì-
ñüêà. ¯¿ ìîæíà íàçâàòè îáëè÷÷ÿì
ÒÌ “Ñòîë³÷íèé”?

— Âîíà âèñòóïàº ó íàñ âæå
ï’ÿòü ðîê³â. Ìè áóëè íà ÿêîìóñü
ç³áðàíí³, ãîòóâàëè êîëåêö³þ. Òàê
ñêëàëîñü, ùî ïîñï³ëêóâàâøèñü ç
Îëüãîþ Ñóìñüêîþ ³ çàïðîïîíó-
âàâøè ¿é ïîïðàöþâàòè ç íàìè,
îòðèìàëè ¿¿ çãîäó. Ìè çðàçó ïî-
òîâàðèøóâàëè ç íåþ ³ çàðàç íå
óÿâëÿºìî ðîáîòè áåç íå¿.

— Âàøà îñòàííÿ êîëåêö³ÿ “Ìî-
ëîä³ñòü-2008” ìàº ÿêèéñü ñîö³àëü-
íèé ï³äòåêñò?

— Òàê, ìàº. Âîíà íîñèòü äâ³ ïî-
ñèëêè. Ïåðøà — ìàéáóòíº íàëå-
æèòü ìîëîäèì, à äðóãà — ìàéáóò-
íº íåìîæëèâå áåç îõîðîíè ïðèðî-
äè. Òîìó ³ áóëè âèáðàí³ òàê³ êîëüî-
ðè, êîòð³ â³äïîâ³äàþòü íàòóðàëü-
íîñò³. Íåìàëó ðîëü â³ä³ãðàâ ³ ïî-
êð³é, íà íàøó äóìêó, â³í â³äîáðà-
æàº ìîëîäèé íàñòð³é. Äóæå ïðà-
âèëüíî áóëè ï³ä³áðàí³ àêñåñóàðè,
ïåðåâàæíî â ìåòàëåâîìó êîëüîð³.
Íà ïîêàç³ ìîäåë³ âèõîäèòèìóòü ç
ëîïàòàìè òà ëåéêàìè â ðóêàõ — í³-
áè íà ñóáîòíèêó. Òðåáà áåðåãòè
ñêâåðè íàøîãî ìåãàïîë³ñó, îáåð³-
ãàòè êîæíó òðàâèíêó
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Çà ãàìáóðçüêèì ðàõóíêîì
Ëºðà ¥ºõíºð òà ãðóïà No Budds ïðèãîñòèëè êèÿí “÷îðíèì” âîêàëîì

Íà ðîç³ãð³â³ â ï³òåðñüêèõ ãîñ-
òåé ïîïðàöþâàëà íàøà ãðóïà Ma-
jestic Duo (¿õí³é êîíöåðò ó ðàì-
êàõ òèõ ñàìèõ “Äæàçîâèõ ñåðåä”
çàïëàíîâàíèé íà òðîõè ï³çí³øå).
Âñå ñòàëîñÿ äîâîë³ âèïàäêîâî —
÷åðåç áàíàëüíó çàòðèìêó ïîòÿãà,
ïðîòå øêîäóâàòè ñëóõà÷àì íå äî-
âåëîñÿ, é Majestic Duo íàâ³òü âè-
êëèêàëè íà á³ñ.

Ïðèºìí³ íåñïîä³âàíêè ëèøå
ìíîæèëèñÿ. Á³ëüø³ñòü ó çàë³ íå
çîâñ³ì óÿâëÿëà, ùî ñàìå íà íå¿
÷åêàº, áî, õî÷à ðîñ³éñüê³ ìóçè-
êàíòè é ïðè¿æäæàëè äî íàñ ðàí³-
øå, ó öüîìó ñêëàä³ é ç Ëºðîþ
¥ºõíºð ó Êèºâ³ âèñòóïàëè âïåð-
øå. Òîìó ò³ëüêè-íî ñï³âà÷êà, ïå-
ðåâ³ðÿþ÷è çâóê, âèäèõíóëà ó ì³ê-
ðîôîí ñâîº íåçì³ííå one-one-
one, ðÿäàìè ïîá³ã ñõâèëüîâàíèé

øåï³ò: “Çà÷åêàéòå, õ³áà âîíà ìó-
ëàòêà?!” Í³÷îãî äèâíîãî: óÿâèòè,
ùî çâè÷àéíà ðîñ³éñüêà ä³â÷èíà
ìîæå ìàòè òàêèé íåçð³âíÿííèé
õðèïëóâàòî-ñï³âî÷èé, ïî-ñïðàâæ-
íüîìó “÷îðíèé” âîêàë, â³äâåðòî
êàæó÷è, òÿæêóâàòî.

Êîëè Ëºðà âèñòðèáíóëà ç-çà
ëàøòóíê³â ó ÷îìóñü íåâèìîâíî
÷óäåðíàöüêîìó, çàë óæå ðåâ³â. À
ùîéíî öå ìàëåíüêå á³ñåíÿòêî ïî-
÷àëî ðóõàòèñÿ ïî ñöåí³ é “óâ³-
ìêíóëî” ñâ³é âîêàëüíèé ïîòåíö³-
àë íà ïîâíó, ïðèãîëîìøåíà ïóá-
ë³êà çíîâó çàâìåðëà. Ïåðñîíàæ³
ïåðåä î÷èìà çì³íþâàëè îäíå îä-
íîãî, íåíà÷å â êàëåéäîñêîï³: ñòà-
ðà íåãðèòÿíêà ç³ ñêðèïó÷èì ãî-
ëîñîì, õâàöüêèé ò³íåéäæåð, óïåâ-
íåíà â ñîá³ ñåêñàï³ëüíà æ³íêà. ²
âñå öå çðîáèëà îäíà ëþäèíà!

Ï³òåðñüêà óðîäæåíêà Ëºðà
Êàñ’ÿí³ê ïðîñòî íå ìîãëà íå ñòà-
òè ñï³âà÷êîþ. Ùå íåìîâëÿì ÷å-
ðåç áðàê æèòëîâî¿ ïëîù³ ¿é äî-
âîäèëîñÿ ñïàòè íà ðîÿë³, íà ÿêî-
ìó áàòüêî ä³â÷èíêè, â³äîìèé
äæàçîâèé êîìïîçèòîð, ñêëàäàâ
ñâî¿ òâîðè. Í³÷îãî äèâíîãî, ùî
¿¿ ñâ³äîìå æèòòÿ ïî÷àëîñÿ ó ìó-

çè÷í³é øêîë³, à ïðîäîâæèëîñÿ â
äèòÿ÷îìó õîð³ ðàä³î òà òåëåáà-
÷åííÿ. Ùå áóëè ê³ëüêà òåàòð³â-
ñòóä³é, äå âîíà ïðàöþâàëà. Ïî-
ò³ì — âæå ó Ãàìáóðç³ — ñï³âàëà
ðîñ³éñüê³ òà öèãàíñüê³ ðîìàíñè,
çí³ìàëàñÿ â ê³íî òà çí³ìàëà ê³íî.
Äåùî ï³çí³øå çóñòð³ëàñÿ ç ãðó-
ïîþ Doo Bop Sound ³ ñòâîðèëà

îäèí ³ç íàéá³ëüø óñï³øíèõ òà â³-
äîìèõ ïðîåêò³â — ôàíê³-áåíä No
Budds. Ç öèì êîëåêòèâîì ñï³âà÷-
êà áàãàòî ãàñòðîëþâàëà ðîñ³é-
ñüêèìè òà ºâðîïåéñüêèìè ì³ñòà-
ìè é îñü íàðåøò³ çàâ³òàëà äî Êè-
ºâà.

Ï³ä çàâ³ñó ïóáë³êà âæå íå çíà-
ëà, ÷è òî àïëîäóâàòè êàðêîëîì-
íèì ã³òàðíèì ñîëî Îëåêñ³ÿ Äº-
ãóñàðîâà, ÷è òî, çàòàìóâàâøè
ïîäèõ, ñòåæèòè çà áëèñêàâè÷íè-
ìè ïåðåì³ùåííÿìè çãóñòêó
åíåðã³¿ íà ³ì’ÿ Ëºðà ¥ºõíºð, ÷è
ï³äòàíöüîâóâàòè ï³ä ñõâàëüí³ âè-
ãóêè àðòèñò³â. Ãåðî¿íÿ âå÷îðà
ñï³âàëà, çðèâàþ÷èñü íà ìàéæå
äèòÿ÷èé ëåìåíò, íàñòóïíî¿ ìè-
ò³ ñêî÷óâàëàñÿ â ÿêóñü ìàéæå ³í-
ôåðíàëüíó ïð³ðâó, øåïîò³ëà é
êëåêîò³ëà, íåïîâòîðíî ³ì³òóâàëà
çâó÷àííÿ òðóáè, à çàë çàõîïëåíî
ðóõàâñÿ ó ðèòì³ ¿¿ ñï³âó. Àæ ðàï-
òîì Ëºðà ñòÿãíóëà ñòðîêàò³ ðó-
êàâè÷êè, ï³æîíñüê³ òåìí³ îêó-
ëÿðè é õëîï÷à÷èé êàïåëþøîê ³
çàñï³âàëà â³÷íî çåëåíó Mad
About The Boy. Ï³ä ìåëîä³þ ÿêî¿
âèïàäêîâî ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íå-
ïåðåâåðøåíà Ëºðà ¥ºõíºð óì³º
³íîä³ áóòè ùå é ïðîñòî æ³í-
êîþ

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У л бі "Арена" на чер овом онцерті серії "Джазові
середи від Оле сія Ко ана" вист пили петерб рзь а
співач а з Гамб р а Лєра Ґєхнєр та р па No Budds.
За один вечір ияни посл хали стар не ритян зі
с рип чим олосом, тінейджера, ч ттєв жін — й се
це, не відводячи очей від соліст и.
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Лєра Гєхнєр зібрала собі наряд із настіль и неймовірно непоєдн ваних між
собою елементів, нас іль и неймовірно широ ий діапазон її олос

Þâ³ëåé íà äâà ãîëîñè
Í³íà Ìàòâ³ºíêî ïðèâ³òàëà ñåáå ðàçîì ³ç äî÷êîþ
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед народна артист-
а У раїни Ніна Матвієн о
проміняла родинне за-
стілля з привод власно о
60-річчя на сольний он-
церт Національній фі-
лармонії. Найбільшою не-
сподіван ою вечора стала
доч а ювіляр и Антоніна
Снід о-Матвієн о — із та-
им самим ба атим та
сильним олосом, я і
оловної ероїні свята.

Õî÷à îô³ö³éíà ÷àñòèíà êîí-
öåðòó çîâí³ ìàëà âèãëÿä ö³ëêîì
òðàäèö³éíèé, îáèäâà óðÿäîâö³,
êîòðèì âèïàëî â³òàòè þâ³ëÿðêó
íà ô³ëàðìîí³éí³é ñöåí³, — ðàä-
íèê ãëàâè äåðæàâè Ìèêîëà Æó-
ëèíñüêèé òà ì³í³ñòð êóëüòóðè
Þð³é Áîãóöüêèé — îäðàçó çîð³-
ºíòóâàëèñÿ: ç êèì ç êèì, à ç Í³-
íîþ Ìàòâ³ºíêî ïî-îô³ö³éíîìó
íå âèéäå. Ïåðøèé íåâèìóøå-
íèì, ìàéæå äîìàøí³ì òîíîì çà-
÷èòàâ ïðèâ³òàííÿ Â³êòîðà
Þùåíêà, à òîä³ òàê ñàìî ïî-äî-
ìàøíüîìó ïîäàðóâàâ àðòèñòö³
íàìèñòî ç ÷åðâîíèõ êîðàë³â. À
äðóãèé óçàãàë³ çâåðòàâñÿ äî íå¿,
ìîâ äî áëèçüêî¿ ðîäè÷êè — “ð³ä-
íåíüêà”.

Àòìîñôåðà êîíöåðòó ñïðàâä³
á³ëüøå íàäóâàëà ðîäèííå ñâÿòî.
Â óñüîìó — â ïðîãðàì³ ç íàðîä-
íèõ ï³ñåíü ó îðêåñòðîâèõ îáðîá-
êàõ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïî-
çèòîð³â, ó ÷èìàë³é ê³ëüêîñò³ îõî-
÷èõ ïðîðâàòèñÿ äî ³ìåíèííèö³ ç
áóêåòîì êâ³ò³â, ó ãîñòèííîìó ìè-
ëîìó õâèëþâàíí³ þâ³ëÿðêè ïðî
ôóðøåò íà ÷îòèðè ñîòí³ ãîñòåé —
ïðîãëÿäàëè îçíàêè ñâÿòêîâîãî
çá³ãîâèñüêà ðîäè÷³â.

Ïðîòå ãîëîâíèì ïåðñîíàæåì
ä³éñòâà áóëà âñå æ òàêè íå ñàìà
Í³íà Ìàòâ³ºíêî, à ðàäøå ¿¿ ãî-
ëîñ. Ñïåðøó ïðî éîãî óí³êàëü-
í³ñòü òà ôåíîìåíàëüí³ñòü áàãàòî

ãîâîðèëè. Ïîò³ì öåé äèâíèé ãî-
ëîñ çàçâó÷àâ ó çàïèñó: ñï³âà÷êà
÷èòàëà ôðàãìåíòè âëàñíèõ ìåìó-
àð³â òà ùîäåííèêîâ³ íîòàòêè.
Çðåøòîþ ö³ ïðîçîâ³ òåêñòè âîíà
òåæ ðàäøå ïðîñï³âàëà — ³íòîíà-
ö³ºþ, äèíàì³êîþ, åìîö³éíèìè
àêöåíòàìè.

ßêèì ð³çíèì ìîæå áóòè ãîëîñ
âåëèêî¿ Ìàòâ³ºíêî — öüîìó ñëó-
õà÷³ íå ïåðåñòàâàëè äèâóâàòèñÿ
â³ä ò³º¿ ñàìî¿ ìèò³, êîëè ñï³âà÷-
êà íàðåøò³ âèéøëà íà ñöåíó âæå
áåç áóêåò³â òà ïîäàðóíê³â. Öåé ãî-
ëîñ çàêîëèñóâàâ ñîëîäîì òà í³æ-
í³ñòþ ó “Êîëèñêîâ³é” (îáðîáêà
ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à), íàëàøòîâó-
âàâ íà õðèñòèÿíñüêå ñìèðåííÿ â
“Ìîëèòâ³” ²ðèíè Êèðèë³íî¿, â³ä-
òâîðþâàâ àâòåíòè÷íó íàðîäíó ìà-
íåðó â ðèòóàëüíîìó “Ñüîãîäí³
²âàíà” (îáðîáêà Ãàííè Ãàâðè-

ëåöü), à ÷àñîì ùå é êëèêàâ äî
òàíöþ, ÿê ó ï³ñí³ “Îé ï³øëà á ÿ
íà ìóçèêè” (îáðîáêà Ëåâêà Êî-
ëîäóáà).

Ïðîòå íàéá³ëüø íåïåðåäáà÷ó-
âàíèì ìîìåíòîì ñïðàâä³ ðîäèí-
íîãî âå÷îðà ñòàëà ïîÿâà íà ñöå-
í³ äîíüêè þâ³ëÿðêè. Ãîëîñ Àí-
òîí³íè Ñí³äêî-Ìàòâ³ºíêî ìîâ
äâ³ êðàïë³ âîäè íàãàäóº ìàòå-
ðèíñüêèé (ó Í³íè Ìàòâ³ºíêî â³í
õ³áà ùî ëåäü ì’ÿêøèé òåìáðî-
âî). Ö³êàâî, ùî çâó÷àâ äîíü÷èí
ñï³â òàê ñàìî ïðèðîäíî ³ ãàðíî,
àæ í³ÿê íå áóäó÷è í³ íàñë³äóâàí-
íÿì, í³ ³ì³òàö³ºþ. ßê òàêå ìîæ-
ëèâî, çíàþòü, ëèáîíü, ëèøå ãå-
íåòèêè. Ñëóõà÷àì æå çäàëîñÿ,
ùî çàì³ñòü ñ³ìåéíîãî äóåòó ï³ñ-
íþ “Îé ëåò³ëè äèê³ ãóñè” ïðî-
ñï³âàëà îäíà ëþäèíà, ùîïðàâäà,
íà äâà ãîðëà

ßïîíñüêà 
ëóáî÷í³ñòü

Âèñòàâêà ÿïîíñüêîãî ãðàô³êà òà
æèâîïèñöÿ — ÷åðãîâèé çàõ³ä ó
ðàìêàõ ôåñòèâàëþ “Ì³ñÿöü ßïî-
í³¿ â Óêðà¿í³”. Ùîïðàâäà, äîâîë³
ñêðîìíèé: ñàìà åêñïîçèö³ÿ çàé-
íÿëà ëèøå äâà íåâåëè÷êèõ çàëè
ìóçåþ. Â îäíîìó ðîçì³ñòèëè ã³-
ãàíòñüêå ïàííî “Òàíö³ ²ñå” ç äå-
ñÿòêîì îòðóéíî-÷åðâîíèõ îëåí³â,
çåëåíèìè êóùàìè òà ñèí³ìè
õâèëüêàìè. Ì³æ îëåíÿìè òà êó-
ùàìè íå òàíöþþòü, à ðàäøå ñòî-
ÿòü ô³ãóðêè ÿïîíö³â ³ç ï³äíÿòèìè
äîãîðè ðóêàìè (äåìîíñòðóþòü,
ùî äîñÿãëè âèùîãî ñòóïåíÿ ãàð-
ìîí³¿, òîáòî ïîáóâàëè ó õðàì³ ²ñå,
ïîÿñíþâàâ â³äâ³äóâà÷àì ñàì ìàé-
ñòåð). Â³äâ³äóâà÷³, ïàì’ÿòàþ÷è ïðî
ÿïîíñüêó öåðåìîíí³ñòü, ââ³÷ëèâî
êèâàëè, ïðîòå äóìàëè ïðî ³íøå —
ïðî ïîä³áí³ñòü ÿïîíñüêîãî ïðèì³-
òèâó äî íàøîãî ð³äíîãî ëóáêà. À

âò³ì, ïîä³áí³ñòü ïîä³áí³ñòþ, à äëÿ
ñóòî ÿïîíñüêîãî òðóäîãîë³çìó ì³ñ-
öå çíàéøëîñÿ íàâ³òü òóò: ôàðáè
äëÿ ñâî¿õ îëåí³â òà êóùèê³â õó-
äîæíèê ãîòóº îñîáèñòî, ïåðåòèðà-
þ÷è, ÿê òîãî âèìàãàº ðèòóàë,
ÿê³ñü êàì³í÷èêè é ìóøë³.

Áåç òðàäèö³éíî¿ ßïîí³¿ òåæ íå
îá³éøëîñÿ. Äðóãèé çàë åêñïîçè-
ö³¿ â³ääàíî ³ëþñòðàö³ÿì äî õîêó
Ìàöóî Áàñüî é ô³ëîñîôñüêèì çà-
ìàëüîâêàì: ïîðó÷ ³ç æàáîþ, ÿêà
ñòðèáàº ó áîëîòî, ìåä³óìè ìî-
ëÿòüñÿ ïîîäèíö³ ÷è ãóðòîì. Ùî-
ïðàâäà, ðîçãëåä³òè ¿õ íå òàê óæå
é ïðîñòî — íà äîäà÷ó äî ñàìèõ
ðîá³ò îðãàí³çàòîðè âëàøòóâàëè
ùå é ñïåö³àëüíó àðîìàòè÷íó öå-
ðåìîí³þ, çìóñèâøè ïóáë³êó ïå-
ðåéòè â³ä ðîçäóì³â ïðî ë³í³¿ òà
êîëüîðè äî òîíêîù³â ìèñòåöòâà
“Êî” (âäèõ) òà “Êó” (âèäèõ)

Ми ола Ж линсь ий оцінив творчість Ніни Матвієн о в намисто
з червоних оралів

Подібність раїнсь о о і японсь о о фоль лорів на полотнах плавно переті ла
в зближення льт р на ф ршеті

“Òàíö³ ²ñå” Ðåÿ Òîð³¿ â Íàö³îíàëüíîìó
õóäîæíüîìó ìóçå¿
Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Національном х дожньом м зеї від рили ви-
став японсь о о х дожни а Рея Торії "Танці Ісе. У
пош ах раси Японії". Ані танців, ані храм Ісе ості
само о майстра не помітили, натомість дов о оворили
про подібність між живописним панно Рея Торії та
раїнсь им л б ом.
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Ïàë³ííÿ øêîäèòü âàø³é êàð’ºð³

Ïèñüìåííèêè éäóòü ó ïîâíèé ìåòð

Ðîëü, ÿêó ðåæèñåð Âîëîäèìèð
Òèõèé ðàçîì ³ç ïðîäþñåðîì Þë³-
ºþ ×åðíÿâñüêîþ â³äâåëè äëÿ ²ðåí
Ðîçäîáóäüêî,— âëàñíèö³ îäí³º¿ ç
êè¿âñüêèõ ãàëåðåé. Çéîìêè åï³çî-
äó çà ó÷àñòþ ïèñüìåííèö³ (ñàìîò-
íÿ äàìà ó âå÷³ðí³é ñóêí³ òà òåìíèõ
îêóëÿðàõ ïðîñòî íà â³òð³ ÷åêàº íà
êîãîñü ï³ä äâåðèìà ãàëåðå¿) ìàëè
ðîçïî÷àòèñÿ ó÷îðà î ï’ÿò³é. Ïðî-
òå, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ë³òåðàòîðè çíà÷-
íî ïóíêòóàëüí³ø³ çà ê³íåìàòîãðà-
ô³ñò³â. Íîâîñïå÷åíà àêòîðêà ²ðåí
Ðîçäîáóäüêî áóëà íà ì³ñö³ â÷àñíî,
à îñü çí³ìàëüíà ãðóïà â öåé ÷àñ ïå-
ðåáóâàëà çà äâà êâàðòàëè, íà âóëè-
ö³ Òîëñòîãî, äå ïðàöþâàëè íàä ³í-
øîþ ñöåíîþ. À âò³ì, çàï³çíåííÿ íå
çàâàäèëî ðåæèñåðîâ³ Âîëîäèìèðó
Òèõîìó îòðèìàòè ó ïîäàðóíîê â³ä
ïàí³ Ðîçäîáóäüêî ³ãðàøêîâå ðîæå-
âå ïîðîñÿ ³ç çàçäàëåã³äü ïðèøèòèì
´óäçèêîì. Ñïðàâæíÿ æ ÷îðíà ñâè-
íÿ çíÿëàñÿ òîãî âå÷îðà â ìàñîâö³
íà òë³ ïîëîòåí ç îãîëåíèìè æ³íî-
÷èìè ò³ëàìè.

Ñþæåòè ïîâ³ñò³ òà ô³ëüìó “¥ó-
äçèê” â³äð³çíÿòèìóòüñÿ. Ó êàðòèí³
àâòîðêà âèð³øèëà ïîò³øèòè ÷èòà-
÷³â õåïï³-åíäîì: íà åêðàí³ çàêîõà-
íèé Äåíèñ òàêè çíàéäå ñâîþ Àí-
æåë³êó. Ãîëîâí³ ðîë³ ó ô³ëüìè ç³-
ãðàþòü ðîñ³éñüê³ àêòîðè, ïåðåâàæ-

íî äîáðå çíàí³ çà ñåð³àëàìè òà ê³-
íîêàðòèíàìè îñòàíí³õ ðîê³â. Â³ê-
òîð³¿ ²ñàêîâ³é, êîòðà ãðàëà ó “Îñ-
òðîâ³” Ïàâëà Ëóíã³íà, ä³ñòàëàñÿ îä-
íà ç ãîëîâíèõ ðîëåé. Äðóãèé æ³íî-
÷èé ïåðñîíàæ — ó Àííè Êóçüì³-
íî¿, ÿêó íà ðîëü Àíæåë³êè âèáðà-
ëà îñîáèñòî ²ðåí Ðîçäîáóäüêî. Ãî-
ëîâí³ ÷îëîâ³÷³ ðîë³ âèêîíóþòü Àíà-
òîë³é Ïàøèí³í òà Îëåã Ìàñëºííè-
êîâ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ “Õðåùàòèêà”,
áþäæåò êàðòèíè ñòàíîâèòü ìàé-
æå $500 òèñ. Ãåíåðàëüíèì ïðî-
äþñåðîì ô³ëüìó ñòàëà êîìïàí³ÿ
Production film Ua. Çéîìêè òðè-
âàòèìóòü 17 äí³â, à âèïóñòèòè
ô³ëüì íà åêðàíè ïëàíóþòü íà ïî-
÷àòêó 2008 ðîêó. Ùîïðàâäà, ÷å-
êàòè íà ïðîêàò “¥óäçèêà” ïàí³
Ðîçäîáóäüêî íå çáèðàºòüñÿ: çà ¿¿
ñëîâàìè, âæå ãîòîâ³ ñöåíàð³¿ çà
äâîìà ³íøèìè êíèãàìè — “Ç³-
â’ÿë³ êâ³òè âèêèäàþòü” òà “Åñ-
êîðò ñìåðò³”. Íà ïðîäîâæåííÿ
àêòîðñüêî¿ êàð’ºðè ïèñüìåííèöÿ
íå ðîçðàõîâóº, à îñü ðåæèñåðîì
òà ïðîäþñåðîì ìð³º ñåáå â³ä÷óòè.
“ß ñòàâëþ ñîá³ âèñîêó ïëàíêó é
õî÷ó çíÿòè ôåñòèâàëüíå ê³íî.
Ìàþ îòðèìàòè “Îñêàðà”,— ïî-
ä³ëèëàñÿ ïàí³ Ðîçäîáóäüêî ç
“Õðåùàòèêîì”

Íà åêðàíè âèõîäèòü ðîñ³éñüêèé ô³ëüì "20 ñèãàðåò"

Àðòèñò Òåàòðó Ôîìåíêà ²ëëÿ
Ëþáèìîâ, ùî ãðàº â “20 ñèãàðå-
òàõ” ãîëîâíó ðîëü — àðò-äèðåê-
òîðà ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà, ìîæ-
ëèâî, é íåïîãàíèé ñàì ñîáîþ.
Äóæå ìîæå ñòàòèñÿ, ùî ðåæèñåð-
äåáþòàíò Îëåêñàíäð Ãîðíîâ-
ñüêèé, ïîãëèíóòèé òâîðåííÿì ñó-
÷àñíîãî ³ ìîäíîãî, ÿê éîìó çäàº-
òüñÿ, â³çóàëüíîãî ³ì³äæó ä³ëîâî¿ ³
ãëàìóðíî¿ Ìîñêâè, ïðîñòî âèïóñ-
òèâ ç óâàãè ãåðîÿ. Â³í âèéøîâ íå
ñó÷àñíèì Ãàìëåòîì àáî Ïå÷îð³-
íèì, ÿê ïåðåäáà÷àëîñÿ, à çâè÷àé-
íèì îô³ñíèì äâîðóøíèêîì áåç
æîäíîãî ðîìàíòè÷íîãî îðåîëó,
çàòå ç íåïðèºìíîþ çâè÷êîþ íà-
ïóñêàòè íà ñåáå äåìîí³÷íó çàãàä-
êîâ³ñòü.

Óáèâ÷èé ñåðéîçíèé âèðàç íå
ñõîäèòü ç îáëè÷÷ÿ íàâ³òü òîä³,
êîëè àâòîðè çàëó÷àþòü éîãî äî
ñâî¿õ ñïðîá ïî³ðîí³çóâàòè íàä

ðåêëàìîþ. Íàïðèêëàä, ãåðîé,
ïîñï³øàþ÷è íà åêñòðåíó íàðà-
äó, ñàäèòü ïëÿìó íà ñîðî÷êó, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî çâ³äêè í³ â³çüìèñÿ âèíè-
êàº ðåêëàìíà êðàñóíÿ ³ ç³ ñëîâà-
ìè: “Óñêëàäíèìî çàâäàííÿ” âè-
ëèâàº íà ñîðî÷êó ùå â³äðî ÿêî-
¿ñü áàëàíäè. Àëå çàãàëîì ïðîäóê-
òèâíà ³äåÿ àâòîìàòè÷íî ïåðåðîá-
ëÿòè â ãîëîâ³ ãåðîÿ âèïàäêè ç
æèòòÿ íà ÷åðãîâèé êðåàòèâ íå
äîäóìàíà — ñöåíàðèñòàì (ñïè-
ñîê î÷îëþº Äìèòðî Ñîáîëºâ,
êîòðèé íàïèñàâ “Îñòð³â”) ñàìèì
áðàêóº êðåàòèâíîñò³, ùîá äîâåñ-
òè ãðó äî ê³íöÿ. Çà õîäîì ô³ëü-
ìó òâîðö³ ìàéæå íå çãàäóþòü ïðî
ðåêëàìí³ ïðèéîìè, õ³áà ùî êî-
ëè àðò-äèðåêòîð çóñòð³÷àºòüñÿ ç³
ñâîºþ íåâìîâêàþ÷îþ òåùåþ
(Îëüãà Âîëêîâà), â óÿâ³ áà÷èòü

òåùó íà ùèò³ “Ïîäçâîí³òü áàòü-
êàì”.

Äî ñëîâà, â ðîìàí³ “20 ñèãàðåò”
(àâòîðè — Äìèòðî Ñîáîëºâ ³
Äìèòðî Ñîêîëîâ-Ìèòðè÷), ùî
âèïóñêàºòüñÿ ïàðàëåëüíî ³ç ô³ëü-
ìîì ÿê ÷àñòèíà ï³àð-êàìïàí³¿,
óÿâíèõ ðåêëàìíèõ ðîëèê³â á³ëü-
øå, ³ âîíè äåùî ÷³òê³ø³: îáëè÷÷ÿ
òåù³ âáà÷àºòüñÿ ãåðîºâ³ íà íàä-
ãðîáíîìó ïàì’ÿòíèêó. Ïðîòå êà-
ñîâ³ àïåòèòè ïðîäþñåð³â íå äàëè
¿ì çìîãè ë³çòè ç öèí³÷íèìè æàð-
òàìè íà øèðîê³ åêðàíè. ×åðåç öå
ïåðåäáà÷óâàíà â ãåðîºâ³ ñì³ëè-
â³ñòü òâîð÷î¿ äóìêè çàëèøèëàñÿ
çà êàäðîì. Ñòðàæäàþòü çðåøòîþ
íå ò³ëüêè ãëÿäàöüê³ ñèìïàò³¿ äî
áåíòåæíîãî àðò-äèðåêòîðà, à é
óçàãàë³ ïåðåêîíëèâ³ñòü ãîëîâíî¿
ïñèõîëîã³÷íî¿ êîë³ç³¿. Íå â³ðèø ó

âèíÿòêîâ³ ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³ ãå-
ðîÿ, çàâäÿêè ÿêèì â³í ³íîä³ ìîæå
áåçêàðíî äîçâîëÿòè ñîá³ ç êë³ºí-
òàìè âèò³âêè, íåäîçâîëåí³ äëÿ ðÿ-
äîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â.

Íàéñòðàøí³øó êë³ºíòêó àãåíò-
ñòâà ïî êëè÷ö³ Ñí³ãîâà Êîðîëå-
âà ãðàº Ãàëèíà Òþí³íà â á³ëî-
ñí³æíîìó, ÿñíà ð³÷, ïàðèêó. Ïî-
ïðè âñþ òþí³íñüêó ³íòåë³´åíò-
í³ñòü, ó “20 ñèãàðåòàõ” ãåðî¿íÿ
ïîñòàº íå ÿê çàë³çíà æ³íêà, à ÿê
êóðêà ç ñàìîäóðñüêèìè çàìàøêà-
ìè, ÿêà ïðèâîäèòü â àãåíòñòâî 19-
ð³÷íó äî÷êó (Ãàííà Ñëèíüêî),
ùîá çðîáèòè ¿¿ îáëè÷÷ÿì âëàñíèõ
éîãóðò³â ³ òàêèì ÷èíîì â îñòàí-
íþ ìèòü ïåðåä çéîìêàìè ðîëèêà
çðóéíóâàòè âæå ïîãîäæåíó êîí-
öåïö³þ.

Êîíôîðì³ñò, êîòðèì ç ïåðøî-
ãî ïîãëÿäó çäàºòüñÿ ïåðñîíàæ ²ë-
ë³ Ëþáèìîâà, ìàëî ñõîæèé íà
ëþäèíó, ÿêà âèÿâèëà á ó ö³é ñè-
òóàö³¿ òâåðä³ñòü ³ äàëà çðîçóì³òè
âåðåäëèâ³é áàá³, ùî òàê ñïðàâè
íå ðîáëÿòüñÿ. Ïðîòå ñàìå òàê â³í
³ ÷èíèòü, ïðè÷îìó â íåâèïðàâäà-
íî õàìñüê³é ôîðì³. ÍÏ, ùî ñòà-
ëàñÿ, âèð³øóº ñêîðèñòàòèñÿ äè-
ðåêòîð àãåíòñòâà (Ìàêñèì Ñóõà-
íîâ), âåëèêèé îðèã³íàë, ÿêîãî
íàñïðàâä³ ö³êàâèòü íå ðåêëàìíèé
á³çíåñ, à øëþáí³ ³ãðè ó áäæ³ë ³
ïñèõîëîã³÷í³ ³ãðè ç ëþäüìè, ñâî-
¿ìè ï³äëåãëèìè. Çóñòð³âøè àðò-
äèðåêòîðà, ùî îáëàæàâñÿ, â òó-
àëåò³, â³í çàâîäèòü ç íèì ðîçìî-
âó ïî äóøàõ, îäíî÷àñíî íàìàçó-
þ÷è îáëè÷÷ÿ æèâèëüíîþ ìàñ-
êîþ: õî÷ó, ìîâëÿâ, ñïðîáóâàòè,
ùî ìè ðåêëàìóºìî. Çàäàâøè òà-
êèì ÷èíîì ïîòð³áíèé ãðàäóñ
ñþððåàë³çìó, áîñ-ñïîêóñíèê äî-

ðó÷àº ñï³âðîá³òíèêîâ³ çíàéòè òî-
ãî, õòî ãðóá³ÿíèâ êë³ºíòîâ³ (à êë³-
ºíò í³áèòî ïîïàâñÿ òàêèé íå-
óâàæíèé, ùî íå ìîæå ïðèãàäàòè,
õòî éîãî îáðàçèâ), ³ âïèñàòè éî-
ãî ³ì’ÿ ó âæå ï³äïèñàíèé íàêàç
ïðî çâ³ëüíåííÿ. À êîëè ï³ääî-
ñë³äíèé, ïîìåòóøèâøèñü ³ ó â³ä-
÷à¿ ïîäðÿïàâøè ñîá³ í³ãòÿìè ùî-
êè, íàâàæóºòüñÿ ç³çíàòèñÿ, ùî
çâ³ëüíèòè-òî, âëàñíå, òðåáà éîãî,
ï³äñòóïíèé íà÷àëüíèê ñïîêóøàº
³íøèì, óæå ï³äïèñàíèì, íàêà-
çîì — ïðî ï³äâèùåííÿ òîãî íà
ïîñàä³.

Ñöåíè ç Ìàêñèìîì Ñóõàíî-
âèì — ºäèíå, ùî çäàòíå ïðèíåñ-
òè çàäîâîëåííÿ â “20 ñèãàðåòàõ”,
ïðîòå ³ àêòîð, ³ éîãî ïåðñîíàæ
âèêëèêàþòü îäíàêîâå ñï³â÷óòòÿ:
¿ì îáîì çîâñ³ì í³ ç êèì ãðàòè ÷å-
ðåç áðàê ïàðòíåð³â àíàëîã³÷íîãî
êàë³áðó. Íàñê³ëüêè íåïåðåêîíëè-
âà ïðîôåñ³éíà âèíÿòêîâ³ñòü ãî-
ëîâíîãî ãåðîÿ, íàñò³ëüêè æ íå-
î÷åâèäíà éîãî óí³êàëüí³ñòü ÿê
îñîáèñòîñò³, ö³êàâî¿ íà÷àëüíèêî-
â³ ÿê ð³äê³ñíèé îá’ºêò äëÿ òàêèõ
óëþáëåíèõ íèì ïñèõîëîã³÷íèõ
äîñë³ä³â. Øâèäøå çà âñå, íà÷àëü-
íèê, êîòðèé äîâ³ðëèâî êàæå ñâî-
ºìó àðò-äèðåêòîðîâ³ â òóàëåò³: “ª
ó âàñ ùîñü. Ùî, ÿ íå çíàþ, àëå
ùîñü º”, â³äâåðòî ç íüîãî çíó-
ùàºòüñÿ, ÷óäîâî ðîçóì³þ÷è, ùî
í³÷îãî â äð³áíîìó ïðîéäèñâ³òîâ³
íåìàº, îêð³ì ³íñòèíêòó ñàìîçáå-
ðåæåííÿ. Òàê ñàìî ³ ó ô³ëüì³, ÿê
ó ñïîðîæí³ë³é äî ô³íàëó ïà÷ö³ ç
öèôðîþ 0, íå âèÿâëÿºòüñÿ í³÷î-
ãî, êð³ì òþòþíîâèõ êðèõò ïî-
â÷àëüíîñò³ òà áëèñêó÷î¿ ôîëüãè,
â ÿê³é â³äáèâàþòüñÿ çìàçàí³ âîã-
í³ “Ìîñêâà-ñ³ò³”

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в раїнсь ий про-
ат вийшла офісна драма
"20 си арет" — про ар'-
єриста з ре ламно о
а ентства, отрий, вирі-
шивши ин ти рити, з
ожною си аретою з
останньої пач и втрачає
останні залиш и порядно-
сті. Перших лядачів
фільм розчар вала не
моральна де радація е-
роя, а йо о неяс рава ін-
дивід альність.

Ма сим С ханов (лівор ч) та Іллі Любимов бра є партнерів
анало ічно о алібр

Ірен Роздоб дь о (лівор ч) та чорне порося рають “Ґ дзи ” епізодичні ролі

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в приміщенні иївсь ої алереї "Коле ція" розпо-
чалися зйом и мелодрами "Ґ дзи " за повістю Ірен
Роздоб дь о. У новій артині письменниця вперше
спроб є себе я сценарист, а та ож зі рає одн з епі-
зодичних ролей.

²ðåí Ðîçäîáóäüêî ïî÷àëà 
åêðàí³çóâàòè ñåáå
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ОВНИ
Я дося ти з оди і повної ар-

монії в партнерстві? Випроб -
вання неле е для вашо о Е о.
Та все ж та и, щоб не залиши-
тися самотніми, йо о належить
пройти, пост пившися власни-
ми амбіціями. Маніп ляція при-
зведе до р йнівних с тичо , до-
оджайте, поставивши інтереси
с п тни ів на чільне місце. Ви
ш аєте ідеал? Але ж він по-
ряд, розплющіть очі!

ТЕЛЬЦІ
Зміна професійних орієнти-

рів визначена долею. При о-
т йтеся до навчання, адже по-
трібні нові знання та ділові на-
вич и. Без них піднятися сл ж-
бовими сходин ами аж нія не
можна. А ос іль и роботодавці
нині щедро платитим ть, сти-
м л тр дитися є. К йте залізо,
по и аряче, і наповнюйте а-
манець!

БЛИЗНЯТА
Ви мріяли з стріти ідеально-
о с п тни а і збожеволіти від
охання?.. Я що та , ловіть
блаженн мить щастя — Небес-
на Афродіта вп с ає вас під
свій по рив... Тіль и не заци -
люйтеся на вадах обранця, не
до оряйте йом за помил и, ви
теж не святі... Разом дос она-
люйтеся та ви орінюйте ом-
пле си. І тоді ваш союз нія і с -
перни и не роз’єднають!

РАКИ
Ваш біопотенціал заш алює.

Не влаштов йте терор слаб-
им, а спрям йте йо о в мирне
р сло — в поб дов майб тньо-
о. Я що повторюються боліс-
ні епізоди з мин ло о — все пе-
реосмисліть, аби знов не на-
ст пити на ті самі раблі. У тр -
довом оле тиві поводьтеся
чесно, бла ородно і змиріться
з роллю невтомної робочої о-
ня и, що не ц рається нія их
навантажень та обов’яз ів. Не
тривожтеся, сили не вичерпаю-
ться, а лише приб д ть. Шеф
ідно оцінить і заплатить по за-
сл ах.

ЛЕВИ
Підтрим а впливових осіб по-

сл жить трампліном до ар’єр-
но о сходження, приймайте ді-
лові пропозиції, вам потрібно
засівати сл жбов нив про ре-
сивними ідеями. І неодмінно
дбайте про сердечні справи.
По и ваша харизма не з асла,
нама айтеся знайти пар і вза-
ємно по охати. Се с альна
армонія — запор а непор ш-
но о альянс .

ДІВИ
Ви чарівні й еротичні, життє-

ві сили фонтан ють. Ви палаєте
бажанням зав’язати пристрас-
ний роман — не тримайте йо-
о в полоні с ворих моральних
мовностей, а дайте волю!

Сім’я та ож потреб є енер е-
тичних та фінансових апітало-
в ладень, не ш од йте нічо о
заради щастя домочадців — то-
ді матимете все, що захочеть-
ся.

ТЕРЕЗИ
Тиждень промайне під зна-
ом оновлення. Зітхніть на пов-
ні р ди, розпряміть рила, і
вперед! Тіль и не захопіть не-
наро ом віз мин лих прорах н-
ів. Беріть із собою лише хоро-
ший досвід. Знайомтеся, за-
в’яз йте нові онта ти — вам
сюди раді, ви любленець
б дь-я ої омпанії. Імідж со-
ці мі зростає, мов на дріжджах,
тож міло тим с ористайтеся.
Нині саме життя і є вищою ш о-
лою різноманітних сит аціях.

СКОРПІОНИ
Я що серце жадає спо ою,

зробіть йом та ий подар но !
Підіть підпілля, займіться
любленою справою. У тиші
творчий потенціал знов роз-
вітне, поліпшите матеріальний
стан. Фінансові стр м и пере-
повнені й сті аються до вас зві-
д сіль, особливо від доброчин-
ців. Цей подар но Творця цьо-
оріч призначений не лише вам
особисто. Діліться з іншими,
адже ба атшає не той, хто бе-
ре, а той, хто віддає...

СТРІЛЬЦІ
Над вами навис меч відпла-

ти, ні з им не онфлі т йте.
Ліпше пере ляньте своє став-
лення до давніх др зів, адже з
де отрими доведеться розпро-
щатися саме через матеріаль-
ні непороз міння. Одна при-
рода порожнечі не терпить, тож
вона заповниться новими при-
ятельсь ими стос н ами, і це
природно. Швидше за все вас
по охають, тож б дьте ототі до
взаємності. Дайте особистом
щастю зелене світло!

КОЗОРОГИ
Зведення рах н ів — це шлях

до війни, в я ій не б де пере-
можців. Ваша доля залежить
від оточення, том танцюйте
під м зи , я замовляють ін-
ші.

ВОДОЛІЇ
Таємні недр и і он ренти

д же небезпечні, підст п мож-
на че ати б дь-я ої миті. Й т т
ви безсилі, чиніть та , я ве-
лить совість, і пра ніть зар чи-
тися підтрим ою др зів, через
них прийде спіх.

РИБИ
См а е стрим в розпалі.

Адреналінові стр си під ть на
ористь. У нервових потрясін-
нях з орить ваш емоційний не-
атив — і ви вос реснете, от-
римавши заряд для ар’єрно о
сходження

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 12 ïî 18 æîâòíÿ)

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 11 æîâòíÿ 

7 5 2 3 6 8 4 1 9

3 6 4 9 1 5 8 7 2

1 9 8 2 4 7 6 3 5

9 8 7 5 3 4 1 2 6

2 4 1 6 7 9 3 5 8

5 3 6 1 8 2 7 9 4

8 7 5 4 2 3 9 6 1

4 1 9 7 5 6 2 8 3

6 2 3 8 9 1 5 4 7

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

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

3 2 7 9

7 4 8 5 3

4 2 7

1

4 7 2 1 5 9 6

2 1 9 7

7 9 1 8

2 5 8 4

9 8 4 3 7 5

3 8 5

5 6 9 4 3

4 7 6

1 3 8 4 6

7 5 1

5 8 7

9 8

8 2 3 7

1 5 7

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 — за-
повнити 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 вадраті.

Äèçàéíåð³â ñïðîáóâàëè
ïðèãîëîìøèòè åïàòàæåì
Ó ãàëåðå¿ “Êîëåêö³ÿ” â³äçíà÷èëè â³äêðèòòÿ
ïîêàç³â Ukrainian Fashion Week
Íàòàë³ÿ ÂËÀÄ²Ì²ÐÎÂÀ 
äèðåêòîð ÒÌ Angel-studio
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед в алереї "Ко-
ле ція" відб лася fashion-
вечір а з на оди від рит-
тя ювілейно о Ukrainian
Fashion Week. У її рам ах
відб лися по аз одя від
раїнсь их дизайнерів та

вистав а ес ізів одя .

Äîâãîî÷³êóâàíå ñâÿòî ó ñâ³ò³
óêðà¿íñüêîãî ìîäíîãî á³çíåñó
ðîçïî÷àëîñÿ ç ðîçê³øíîãî çâà-
íîãî âå÷îðà. “ß í³êîëè íå áà÷è-
ëà â Ìîñêâ³ íà òèæíÿõ ìîäè,
ùîá äèçàéíåðè ðîçìîâëÿëè çà
îäíèì ñòîëîì. Ñï³ëêóâàííÿ íå-
çâè÷íå, ëåãêå, íå îáìåæåíå
ïðîñòîðîì”,— ïîä³ëèëàñÿ âðà-
æåííÿìè ç “Õðåùàòèêîì” ãîëî-
âà îðãêîì³òåòó UFW ²ðèíà Äà-
íèëåâñüêà.

Îðãàí³çàòîðè ï³ä³éøëè äî ïè-
òàííÿ âèáîðó ì³ñöÿ çîâñ³ì íåòðà-
äèö³éíî — íèì ñòàëà ãàëåðåÿ.
Ïðîòå ãîñò³ çàì³ñòü êàðòèí ðîç-
ãëÿäàëè åñê³çè óêðà¿íñüêèõ äè-
çàéíåð³â, ùî áðàòèìóòü ó÷àñòü ó
þâ³ëåéíîìó Ukrainian Fashion
Week, ÿêèé â³äáóâàòèìåòüñÿ ó âè-
ñòàâêîâîìó öåíòð³ Acco Interna-
tional ç 11 äî 17 æîâòíÿ. Ö³êàâî,
ùî äèçàéíåðè íàäàëè åñê³çè íå
ò³ëüêè ç îñòàíí³õ êîëåêö³é, à é ç
äåùî çàáóòèõ 90-õ. Òàê, enfant ter-
rible óêðà¿íñüêî¿ ìîäè Îëåêñ³é
Çàëåâñüêèé âèñòàâèâ ìîäåë³ 1995
ðîêó, à Îëåíà Äàöü — 1997-ãî, ç
áëàãîä³éíîãî ïîêàçó â ÞÍÅÑÊÎ.
Â³êòîð Àí³ñ³ìîâ, îêð³ì ìîäåëåé,
ïðåäñòàâèâ ñâîºð³äíèé ïîñ³áíèê
êðàâåöüêî¿ “êóõí³” — êîìó çàòå-
ëåôîíóâàòè, ÿê ðîçðàõóâàòè òêà-

íèíó, ÿêèì ÷èíîì ðîçêðî¿òè òà
ïîøèòè, êîìó ç³ øâà÷îê â³ääàòè.
Ïàðàëåëüíî ç âèñòàâêîþ “êàð-
òèí” îö³íþâàòè òâîð÷³ñòü ìèòö³â
ìîäè ìîæíà áóëî íà ïîêàç³ îä-
ðàçó âñ³õ ó÷àñíèê³â UFW, êîæåí
ç íèõ íàäàâ ïî îäíîìó îáðàçó. Â
³ìïðîâ³çîâàí³é àðö³ ìîäåë³ äå-
ìîíñòðóâàëè îäÿã, í³áè ³äó÷è íà
âå÷³ðíþ ïðîãóëÿíêó.

Îñîáëèâî íåçâè÷íèì áóâ dress-
code äëÿ çàïðîøåíèõ íà åë³òàðíó
âå÷³ðêó — íèì ñòàâ åïàòàæ. Òà,
íà æàëü, â³äâàæíèõ ìîæíà áóëî
íà ïàëüöÿõ ïîë³÷èòè — íàéÿñêðà-
â³øîþ ïàðîþ âå÷îðà ñòàëè äèçàé-
íåðñüêèé äóåò Òåòÿíè Îñòðîâåð-

õîâî¿ òà Â³êòîðà Çàâàäñüêîãî. ¯õ-
íº âáðàííÿ âëàñíîãî âèðîáíèö-
òâà âðàæàëî íåçâè÷íèì êðîºì òà
ö³êàâèì äèçàéíîì, à äîâåðøóâà-
ëè åïàòàæíèé îáðàç ôåºðè÷í³ çà-
÷³ñêè é â³äâàæíèé make-up — ÿê
ó ïàí³ Îñòðîâåðõîâî¿, òàê ³ â ïà-
íà Çàâàäñüêîãî.

Îñòàíí³ì ÷àñîì óêðà¿íñüêèì
ìîäíèì ïðîäóêòîì ñòàëà ö³êàâè-
òèñÿ ³ ì³ñüêà âëàäà. Íà ðàóò³ áóâ
ïðèñóòí³é ðàäíèê ìåðà ç ïèòàíü
ñâîáîäè ñëîâà Êàçáåê Áåêòóðñó-
íîâ, ÿêèé âèñëóõàâ óñ³ ïîáàæàí-
íÿ äèçàéíåð³â òà ïîîá³öÿâ, ùî
êè¿âñüêà âëàäà ñïðèÿòèìå ðîçâèò-
êîâ³ óêðà¿íñüêî¿ ìîäè

Гості спроб вали дотримати dress-code вечір и — епатаж
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3AT "Р і У раїна"
повідомляє про проведення позачер ових за альних зборів

а ціонерів, я і відб д ться 30 листопада 2007 ро за адресою:
в л. С ола івен ат , 1, 00810, Гельсін і, Фінляндія.

Почато зборів о 12.00.

Порядо денний:
1. Надання з оди на приєднання за рито о а ціонерно о товариства "АЗСТ-Колор" до

за рито о а ціонерно о товариства "Р і У раїна".
2. По одження прое т до овор про приєднання за рито о а ціонерно о товариства "АЗСТ-

Колор" до за рито о а ціонерно о товариства "Р і У раїна".
3. Збільшення розмір стат тно о апітал за рито о а ціонерно о товариства "Р і У раїна"

зв'яз з приєднанням за рито о а ціонерно о товариства "АЗСТ-Колор".
4. Створення філії за рито о а ціонерно о товариства "Р і У раїна" місті Антрацит

Л ансь ої області.
5. Затвердження Положення про філію за рито о а ціонерно о товариства "Р і У раїна"

місті Антрацит Л ансь ої області.

Додат ова інформація про збільшення стат тно о апітал за рито о
а ціонерно о товариства "Р і У раїна" (далі - Товариство):

Мотиви збільшення стат тно о Збільшення стат тно о апітал проводиться в зв'яз з
апітал Товариства приєднанням ЗАТ "АЗСТ-Колор" до Товариства.

Спосіб збільшення стат тно о Збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної вартості
апітал Товариства

Розмір збільшення стат тно о 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) ривень
апітал Товариства

Прое т змін до Стат т П н т 4.1 та п н т 4.2 Стат т Товариства ви ласти в та ій
Товариства зв'яз зі реда ції:
збільшенням стат тно о "4.1. Стат тний апітал Товариства становить 37 192 400,00
апітал Товариства (тридцять сім мільйонів сто дев'яносто дві тисячі чотириста)

ривень."
“4.2. Стат тний апітал Товариства розподілено на 92 981
(дев'яносто дві тисячі дев'ятсот вісімдесят одн ) прост
іменн а цію номінальною вартістю 400,00 ривень ожна."

Кіль ість а цій, що 27 500 шт
вип с аються додат ово

За альна вартість а цій, що 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) ривень
вип с аються додат ово

Номінальна вартість а ції, що 1 а ція - 400,00 (чотириста) ривень
вип с аються додат ово

Права а ціонерів при Продаж а цій не здійснюється.

додат овом вип с а цій Всі а ції обмінюються на а ції ЗАТ "Р і У раїна"

Порядо відш од вання Товариство відш одов є власни ам а цій збит и, що мож ть
власни ам а цій збит ів, вини н ти, в розмірі та поряд , встановленом
пов'язаних із змінами за онодавством.
стат тно о апітал

Реєстрація а ціонерів проводиться з 11.00 до 12.00 за місцем проведення за альних
зборів а ціонерів. А ціонерам при собі мати до мент, що посвідч є особ . Представни и
а ціонерів повинні мати належним чином оформлен довіреність.

А ціонери мож ть ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з поряд ом денним та
отримати додат ов інформацію стосовно питань поряд денно о за адресою: м. Київ,
б львар Лепсе, б д. 4, попередньо зателефон вавши за телефоном 8-044-201-45-45.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає в с дове засідання я ості
відповідача Іщ а Петра Юрійовича,
останнє відоме місце проживання:
м. Київ, в л. Вільде, б д. 3, в. 51 по
цивільній справі за позовом Антонен о
В.М., Антонен о С.П., Антонен о О.В. до
Іщ а П.Ю. про с нення переш од в
орист ванні житловим приміщенням,
я е відб деться 22 жовтня 2007 ро об
11.30 за адресою: м. Київ, в л.
Сер ієн а, 3, аб. 43.
У разі неяв и відповідача Іщ а П.Ю.,
дана цивільна справа б де роз лян та
відс тності відповідача.

Оболонсь ий районний с д м.Києва
ви ли ає Шепет н Івана Оле сандровича
я ості відповідача по цивільній справі
№ 2-5330/07 за позовом Шепет н Інни
Володимирівни до Шепет н Івана
Оле сандровича про розірвання шлюб
с дове засідання на 25.10.2007 ро
о 10.00. Адреса с д : м. Київ, в л. Тимо-
шен а, 2-Є, аб. 18, с ддя Шевчен о Л.В.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи,
я а бере часть справі, предбачені
ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

23 жовтня 2007 p. відб деться ро-
мадсь е об оворення б дівництва
житлово о вартал з об'є тами
соціально- ромадсь о о приз-
начення та підземним пар ін ом за
адресою: в л. Професора Підви-
соць о о, 4а, Печерсь ом районі
м. Києва. Збори відб д ться о 18.00
за адресою: в л. Радіальна, 5. Ор а-
нізатор заход - ТОВ "Б дспецсервіс",
тел. для довідо 8-063-782-30-57.

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає: відповідачів Ба тін Оль
Володимирівн , Ал н лесс Антона
Оле сандровича по цивільній справі за
позовом Деричен о С.Ф. до Ба тіної О.В.
Ан лес А.О. та інших про с нення
переш оди в орист ванні власністю та
визнання особою, що втратила право
орист вання жилим приміщенням, я е
відб деться 24 жовтня 2007 о 14.00 за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб.
36, під олов ванням с дді Умнової О.В.
У разі неяв и в с дове засідання за онно о
представни а відповідача або йо о
представни а з належно оформленим
дор ченням справа б де роз лян та Ваш
відс тність відповідності до ст. 169 ЦПК
У раїни.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
повідомляє р. Мейта Сер ія Володи-
мировича, що 16.10.2007 ро о 09.40 б де
сл хатись цивільна справа за позовом
Мейта О сани Володимирівни до Мейта
Сер ія Володимировича про розірвання
шлюб , в приміщенні с д , що знаходиться
за адресою: м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-А,
зал № 1. В разі Вашої неяв и справа б де
роз лян та Ваш відс тність на підставі
матеріалів, що знаходяться справі.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідача Корн ся Анатолія
Ві торовича, останнє місце проживання:
м. Київ, в л. Т полєва, 7 А, в. 74, для часті
цивільній справі за позовом Корн сь І.А.

до Корн ся А.В., треті особи: Приятель
Р.Н., Святошинсь а РДА м. Києві про
вселення. С дове засідання відб деться
18 жовтня 2007 р. о 15.00 за адресою:
м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, аб. 22. С ддя
Ш м Л.М. У разі неяв и Корн ся Анатолія
Ві торовича до с д без поважних причин
або разі неповідомлення про причини
неяв и, справа б де роз лян та за йо о
відс тності.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідача
Ястр бов Ірин Оле сіївн (я а проживає за адресою: м. Київ,
в л. К р анівсь а, 3, в. 40) по цивільній справі за позовом ЗАТ
"У раїнсь а інноваційна страхова омпанія Інвестсервіс" до
Ястр бової І.О., третя особа: ВАТ "Комерційний бан "'Надра"
про відш од вання збит ів, с довий роз ляд я о о відб деться
29 жовтня 2007 ро о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-а, аб. 36, під олов ванням с дді Умнової О.В.

У разі неяв и в с дове засідання відповідача Ястр бової І.О.
або її представни а з належно оформленим дор ченням,
справа б де роз лян та Ваш відс тність відповідності до
ст. 169 ЦПК У раїни, за наявними справі до азами.

Шановні а ціонери ЗАТ "Тр довий оле тив Київсь о о
підприємства по виробництв ба терійних препаратів "Біофарма"

Правління ЗАТ "Біофарма"
повідомляє про проведення позачер ових За альних зборів

а ціонерів Товариства, я і відб д ться 8 р дня
2007 ро о 10.00 за адресою: м. Київ, в л. Амосова, 9.

Збори с ли аються на вимо а ціонера, що володіє
більш ніж 10% а цій Товариства.

Порядо денний:
1. Роз ляд та затвердження перспе тивних напрям ів діяльності

Товариства на 4 вартал 2007 ро та на 2008 рі .
2. Затвердження нової реда ції Стат т ЗАТ "Біофарма".

З питань поряд денно о та процед ри проведення зборів звертатись
за телефоном (044) 529-57-84. Реєстрація часни ів зборів відб -
деться за місцем проведення з 8.30 до 9.45 8 р дня 2007 ро .
При собі мати: а ціонерам - паспорт або до мент, що йо о замінює,
представни ам - довіреності, оформлені з ідно з чинним за онодавством.

Правління

Ре іональне відділення
Фонд державно о майна У раїни

по міст Києв
повідомляє про підс м и приватизації шляхом ви п об'є та

малої приватизації р пи "А" ом нальної власності:
- нежилі приміщення за альною площею61,0 в.м. на в л. Са са ансь о о,
78, літ. "А", приватизовані юридичною особою за 529512,00 рн, в т.ч.
ПДВ - 88252,00 рн.

Правління ЗАТ "Мрія"
( од ЄДРПОУ 19120540) повідомляє про проведення позачер ових
За альних зборів а ціонерів 28 листопада 2007 ро об 11.00 за

адресою: Київ, б львар Перова, 15
Реєстрація а ціонерів з 9.30 до 10.30

Порядо денний:
1. Про припинення ЗАТ "Мрія" в рез льтаті лі відації.
2. Про обрання Голови лі відаційної омісії ЗАТ “Мрія".
3. Інші питання.

Для часті в зборах при собі мати:
1. До мент, що засвідч є особ а ціонера чи йо о представни а.

ВАТ "Трест Київспецб д"
має намір отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Проведена інвентаризація ви идів в 2005 році
та ладено до овір №92.07.71 від 25.09.07 р.

на розроб обґр нтов ючих матеріалів з ВАТ "Спе тр" .

Підприємство займається ви онанням прое тних робіт, монтажем вн трішніх
сантехнічних систем в б дівництві та ви отовленням сантехнічної тр боза отів и.
Промислові майданчи и розміщені в п'яти районах м.Києва:
- ТОВ "Перший тр бний завод" - Оболонсь ий район, в л. Резервна, 8А,

виробнича площад а б ла перейменована з ВМУ-1 ВАТ "Трест Київспецб д"
на ТОВ "Перший тр бний завод" (лист про переймен вання вих. №302 від
20.07.2006 р., вх. №3959 від 24.07.06 р.);

- БМУ-2 - Солом'янсь ий район, в л. Радіщева,10;
- БМУ-3 - Голосіївсь ий район, в л. Василь івсь а, 94-а;
- БМУ-5 - Дарниць ий район, в л. Червоно вардійсь а, 7;
- БМУ-6 - Голосіївсь ий район, в л. Камишансь а, 3.

Потенційний обся ви идів по трест всьо о - 3,45898 т/рі . Потенційний обся
ви идів по районам -Оболонсь ий - 1,518т/р; Солом'янсь ий - БМУ-2 - 0,16716 т/рі ,
Голосіївсь ий - БМУ-3 -0,0271; БМУ-6 -1,94812 т/р; Дарниць ий - БМУ-5 -0,1648т/рі .

Основні забр днюючі речовини - залізо та йо о спол и, ман ан та йо о
спол и, лет і ор анічні спол и, о сиди в лецю, о сиди азот , речовини
ви ляді с спендованих твердих частино .

На підприємстві орендарів немає.

За важення та пропозиції щодо намірів підприємства просимо надсилати в
місячний термін до районних адміністрацій відділи охорони дов ілля та
вторинних рес рсів м.Києві за адресами:

Оболонсь ий район - в л. Тимошен а, 16, тел. 419-31-86; Солом'янсь ий район -
пр. Повітрофлотсь ий, 41, тел. 207-09-73; Голосіївсь ий район - в л. Деміївсь а, 45,
тел. 287-67-05; Дарниць ий район - в л. Кошиця, 11, тел. 564-98 65.

Повідомлення про с ли ання за альних зборів а ціонерів

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК НРБ"

30 листопада 2007 ро о 10.00 за адресою: м. Київ, в л.
Володимирсь а, 46, відб д ться за альні збори а ціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК НРБ".

Порядо денний:
1. Переобрання Голови Правління ЗАТ "БАНК НРБ".

До ва и а ціонерів За рито о а ціонерно о
товариства "У раїнсь а медійна омпанія"

За рите а ціонерне товариство "У раїнсь а медійна
омпанія" повідомляє про с ли ання За альних зборів

а ціонерів, я і відб д ться 30 листопада 2007 ро об 11.00
за адресою: 04050, м. Київ, в л. Мельни ова, 12

Порядо денний:
1. Про зміни в с ладі ви онавчо о ор ан Товариства.
Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних
зборів а ціонерів з 10.00 до 11.00.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
- до мент, що посвідч є особ ;
- для представни ів а ціонерів - дор чення на право часті зборах,

оформлене відповідності до чинно о за онодавства.
А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань
поряд денно о та отримати додат ов інформацію за адресою:
04050, У раїна, м.Київ, в л. Мельни ова, 12, тел. 279-27-45.

Генеральний дире тор ЗАТ "У раїнсь а медійна омпанія"

Кольороподіл А2Кольороподіл А2

(формат(формат

660х560 mm)660х560 mm)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

Internet: repro.kreschatic.kiev.ua
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«Лото-трій а»
від 9 жовтня 2007 ро
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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 3596
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Âèñòàâêó â³äêðèòî ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè ãîëîâè îðãêîì³òåòó
Ukrainian Fashion Week ²ðèíè
Äàíèëåâñüêî¿, ïðåçèäåíòà “Ñòó-
ä³î Ãàëüãàíî” Ô³îðåëëè Ãàëüãà-
íî òà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Áóäèíêó
ìîäè “Ãàòò³îí³” ³ ïðåçèäåíòà ïî-
êàç³â âèñîêî¿ ìîäè ó Ðèì³ Ñòå-
ôàíî Äîì³íåëëà. Åêñïîíàòè ðîç-
ì³ùóâàëè â íàéñëàâåòí³øèõ çàëàõ
ñòîëèöü ñâ³òó, àëå êðàùîãî ì³ñ-
öÿ, àí³æ ìóçåé Õàíåíê³â ó Êèºâ³,
îðãàí³çàòîðè é íå óÿâëÿëè. Çà
ñëîâàìè ïàí³ Ãàëüãàíî, äëÿ íå¿
îñîáëèâà ÷åñòü ðåïðåçåíòóâàòè
òâîð÷èé äîðîáîê ³òàë³éñüêèõ ìî-
äåëüºð³â ñàìå â öüîìó ìóçå¿.

Êîëèøíÿ ìîäåëü òà êóðàòîð
âèñòàâêè Ô³îðåëëà Ãàëüãàíî âæå
15 ðîê³â çáèðàº îäÿã ³òàë³éñüêèõ
äèçàéíåð³â òà âîçèòü éîãî ñâ³òîì.
“Ïîºäíóþ÷è ïîíÿòòÿ ìèñòåöòâà
³ ìîäè, Äí³ ³òàë³éñüêî¿ ìîäè ïî-
êàæóòü ïîíàä 300 âèòâîð³â ³òà-
ë³éñüêèõ êóòþð’º — â³ä ñåñòåð
Ôîíòàíà, Ãàòò³îí³ òà Ôåððàãàìî
äî Âàëåíòèíî, Âåðñà÷å òà Àðìà-
í³. Âèñòàâêà ðîçïîâ³ñòü ³ñòîð³þ
ï³âñòîë³òíüîãî ðîçâèòêó ³òàë³é-
ñüêîãî ñòèëþ, ÿêèé íèí³ º ñèíî-
í³ìîì ñìàêó, åëåãàíòíîñò³ é âè-
øóêàíîñò³”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó” ïàí³ Ãàëüãàíî.

Íàéäàâí³øîþ ³ç ïðåäñòàâëåíèõ
åêçåìïëÿð³â íà âèñòàâö³ º âå÷³ð-
íÿ àòëàñíà ñóêíÿ ç³ ñð³áëÿñòîãî
ìîëî÷íîãî òà ñèíüîãî øîâêó,
ñòâîðåíà äëÿ ñëàâíîçâ³ñíî¿ ³òà-
ë³éñüêî¿ àêòîðêè Äæèíè Ëîëëîá-
ð³äæèäè ùå ó 1950 ðîö³. Öå
âáðàííÿ â³äçíà÷åíî ó âèäàíí³

“²òàë³éñüêà ìîäà”. Íåìîæëèâî
ïðîéòè ïîâç “Ï³æàìó Ïàëàööî”,
ÿêó íàäÿãàëà â³äîìà ³òàë³éñüêà
ê³íîäèâà Êëàóä³ÿ Êàðäèíàëå ó
ô³ëüì³ “Ðîæåâà Ïàíòåðà”. Ñìî-
ê³íã â³ä Brioni ç ïëå÷à Ï³ðñà
Áðîñíàíà, ÿêèé ïîøèòî äëÿ éî-
ãî ïåðñîíàæà ç ô³ëüìó “Ïîìðè,
àëå íå çàðàç” Äæåéìñà Áîíäà,
÷àðóº ïîãëÿä.

Ñåðåä óí³êàëüíèõ åêñïîíàò³â
³òàë³éñüêî¿ ìîäè — þâåë³ðí³ ïðè-
êðàñè äëÿ Õ³ëàð³ Êë³íòîí â³ä He-
lietta Caracciolo, ÷åðâîí³ òà æîâ-
ò³ ÷åðåâè÷êè äëÿ Îäð³ Õåïáåðí
â³ä Salvatore Ferragamo, ñóòàíà,
ïîøèòà äëÿ Àâè Ãàðäíåð ³ ïîêà-
çàíà ó ô³ëüì³ Ôåäåð³êî Ôåëë³í³
“Ñîëîäêå æèòòÿ”, ñóêí³, ÿê³
ïðåäñòàâëÿëè âñüîìó ñâ³òîâ³ â³äî-
ì³ ìîäåë³ Êëàóä³ÿ Øèôôåð, Íà-
îì³ Êåìïáåëë, Ñ³íä³ Êðîóôîðä.

Íà åêñïîçèö³¿ âèñòàâëåíî áà-
ãàòî âáðàííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ³ç ñó-
÷àñíîþ ³ñòîð³ºþ. Íàïðèêëàä,
ñóêíÿ “Äæóíãë³” ç íàáèâíîãî
øîâêó, ñòâîðåíà äëÿ â³äîìî¿ àê-
òîðêè òà ñï³âà÷êè Äæåí³ôåð Ëî-
ïåç, øèôîíîâà ñóêíÿ ëàâàíäîâî-
ãî êîëüîðó â³ä Prada, ÿêó îäÿãà-
ëà ìîäåëü òà àêòîðêà Ì³ëà Éî-
âîâè÷ ç íàãîäè ïðåì’ºðè ô³ëüìó
“Æàííà Ä’Àðê” òà ³íø³.

Åêñïîçèö³ÿ ò³ëüêè-íî â³äêðè-
ëàñÿ, òà âæå çàö³êàâèëà óêðà¿í-
ñüêèé áîìîíä. Ñåðåä ïåðøèõ
â³äâ³äóâà÷³â âèñòàâêè ìîäíîãî
³òàë³éñüêîãî îäÿãó — ðàäíèê
Ïðåçèäåíòà Îëåã Ðèáà÷óê, ïðî-
çà¿ê ²âàí Äðà÷ òà òåëåâåäó÷èé
Àíàòîë³é ßðåìà

Оле сандр КАРАМАЗОВ,
рт “Брати Карамазови”:

— Паоло Коельо найвидатніший письменни сьо-
одення. Мені б д же хотілося, щоб йо о на ороди-
ли.

Ві торія ЛЕОНТЬЄВА,
балерина:
— Людиною, я а засл ов є на Нобелівсь премію,

є Альберт Гофман. Йо о твір “ ЛСД, моя тяж а дити-

на” відображ є інший бі реальності, отра може ото-
ч вати нас.

Єв ен СЄРООЧЕНКО,
режисер:
— На мою д м , Нобелівсь премію дають еніям,

а їх одиниці. Т літерат р , отра потрапляє до моїх р ,
же на ороджено. Звісно, трапляється і нова, е спери-
ментальна, але я не вважаю себе за людин , отра мо-
же про неї с дити, а відповідно й на ородж вати.

À êîìó á âè äàëè Íîáåë³âñüêó ïðåì³þ ç ë³òåðàòóðè?

²òàë³éñüêèé îäÿã
îñåëèâñÿ ó ìóçå¿
Ñóêíþ Íàîì³ Êåìïáåëë ÷è Ñîô³ Ëîðåí
ìîæíà ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³

Íîáåëü ôåì³í³çóºòüñÿ
Øâåäè îö³íèëè áàáóñþ àíãë³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè

Ïàâëî ÁÎÑÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора о 13.00 за сто оль-
мсь им часом (14.00 за
Києвом) Нобелівсь ий о-
мітет о олосив ім'я 104-ї
ла реат и найпрестижні-
шої світової премії з літе-
рат ри. Цьо орічн на о-
род прис джено 87-річній
британсь ій письменниці-
фантаст Доріс Лессінґ.

²ì’ÿ Äîð³ñ Ëåññ³í´ íå ô³ãóðóâàëî
â ïóë³ íàéâ³ðîã³äí³øèõ ïðåòåíäåí-
ò³â íà ïðåì³þ. Íàïåðåäîäí³ áóêìå-
êåðè íàçèâàëè ñåðåä ôàâîðèò³â àìå-
ðèêàíöÿ Ô³ë³ïà Ðîòà, ÿïîíöÿ Õà-
ðóê³ Ìóðàêàì³ òà ³çðà¿ëüòÿíèíà Àì-
ìîñà Îçà.

Ó êîìåíòàðÿõ, ÿêèìè Íîáåë³â-
ñüêèé êîì³òåò çà òðàäèö³ºþ ñó-
ïðîâîäæóº ³ì’ÿ ëàóðåàòà, çàçíà-
÷åíî, ùî ïðåì³þ Äîð³ñ Ëåññ³í´
ïðèñóäæåíî çà “ñïîâíåíå ñêåï-
ñèñó, ïðèñòðàñò³ é ïðîðî÷î¿ ñèëè
ïðîíèêíåííÿ ó æ³íî÷èé äîñâ³ä”.

Ðåïóòàö³þ ôåì³í³ñòêè ïèñü-
ìåííèöÿ ä³ñòàëà ï³ñëÿ âèõîäó
1962 ðîêó ðîìàíó “Çîëîòèé ùî-
äåííèê”. Ùîïðàâäà, ñàìà àâòîð-
êà íàïîëÿãàº: ãîëîâíà òåìà óñ³õ ¿¿
òâîð³â — ïðàâà îñîáè â ñóñï³ëü-
ñòâ³, à íå ò³ëüêè ïðîáëåìè åìàí-
ñèïîâàíî¿ æ³íêè.

Ñîö³àëüí³ íåãàðàçäè Äîð³ñ Ëåñ-
ñ³í´ íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ äîâåëî-
ñÿ ñï³çíàòè äîâîë³ ðàíî. 1949 ðî-
êó ç Àôðèêè, äå ìèíóëà ¿¿ þí³ñòü,
ïèñüìåííèöÿ ç ñèíîì ïåðå¿æä-
æàº äî Àíãë³¿. Ùîá ïðîãîäóâàòè
äèòèíó, âîíà ïèøå òà âèäàº ðî-
ìàí “Òðàâà ñï³âàº” — ñâîºð³äíó

õðîí³êó ïðîêîìóí³ñòè÷íî¿ ñï³ëü-
íîòè Ï³âäåííî¿ Ðîäåç³¿ (äî öüî-
ãî òîâàðèñòâà íàëåæàëà ñàìà ë³-
òåðàòîðêà, à òàêîæ ¿¿ äðóãèé ÷î-
ëîâ³ê, ïàëêèé êîìóí³ñò ¥îòôð³ä
Ëåññ³í´).

Íàéá³ëüø çíàí³ òâîðè ïèñüìåí-
íèö³ — öèêë ³ç ï’ÿòè ðîìàí³â “Ä³-
òè íàñèëüñòâà”, ôàíòàñòè÷íà åïî-
ïåÿ “Êàíîïóñ â Àðãîñ³”, ðîìàíè
“²íñòðóêö³ÿ ç³ ñïóñêó â ïåêëî”,
“Ë³òî ïåðåä çàõîäîì ñîíöÿ”, “Õî-
ðîøèé òåðîðèñò”, “Ï’ÿòà äèòè-
íà”, “Áåí, êèíóòèé”, “Ùîäåííèê
ãàðíî¿ ñóñ³äêè”, “ßêáè ñòàð³ñòü
ìîãëà...”. Óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ æî-
äåí òâ³ð Ëåññ³í´ íå ïåðåêëàäåíî.

Öåðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ çîëîòî¿
ìåäàë³, äèïëîìó Øâåäñüêî¿ êî-
ðîë³âñüêî¿ àêàäåì³¿ òà ÷åêà íà 10
ìëí øâåäñüêèõ êðîí ($1,542 ìëí)
â³äáóäåòüñÿ ó Ñòîêãîëüì³ 10 ãðóä-
íÿ 2007 ðîêó

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

âàæíî ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+13...+18°Ñ, âíî÷³ â³ä —1 äî +4°Ñ; íà óçáåðåææ³ ìîð³â äî
+10...+14°Ñ; íà êðàéíüîìó ï³âäí³ äî +20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â, âäåíü ÷à-
ñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+8...+13°Ñ, âíî÷³ â³ä —1 äî +4°Ñ
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Òåòÿíà Ì²ÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

В м зеї Бо дана та Варвари Ханен ів від рилася ви-
став а "Півстоліття італійсь ій моді. Історія стилю:
Made in Italy для чолові ів і жіно ", я ор анізовано
в рам ах Днів італійсь ої моди. На е спозиції пред-
ставлено оле цію з-понад 150 вечірніх с онь, ос-
тюмів та а сес арів, створених знаменитими тюр'є
Armani, Prada, Missoni, Moschino, Versache, Fendi,
Trussardi та іншими.

Дизайнерсь і с ні стали м зейними е спонатами


